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Bogdan Kloch

Państwo rybnickie czeskiego rodu 
Lobkowiców w księstwie raciborskim  
(2. połowa XVI – 1. połowa XVII wieku)

Miasteczko Rybnik wraz z okolicznymi wsiami nie odznaczało się nazbyt wielo-
ma walorami, stąd też w księstwie raciborskim w czasach nowożytnych zajmowało 
pod względem wartości majątku poślednią pozycję1. Zauważalny jest po dziś dzień 
pierwotny krajobraz wzniesień i dolin, z rzekami Nacyną oraz Rudą. Dawniej istniały 
tu liczne potoki, strumienie, mokradła. Sprzyjające warunki wodne umożliwiały 
rozwój gospodarki rybnej i młynarstwa. Ziemie uprawne nie należały do szczególnie 
urodzajnych; w krajobrazie dominowały lasy i łąki. Miasteczko i jego okolice od swej 
genezy dzieliły polityczne losy księstwa raciborskiego, które w XIV wieku weszło 
w skład Korony Królestwa Czeskiego. Liczne zapiski źródłowe aż po XVIII wiek 
w pełni to potwierdzają2. Od śmierci Jana II Dobrego w marcu 1532 roku, nadmień-
my księcia, który zjednoczył większą część ziem górnośląskich, Rybnik znalazł się 
w szczególnej sytuacji3. Choć już od czasów wojen węgierskiego monarchy Macieja 
Korwina z Jagiellonami o tron czeski miasto przypadło stronnikowi królewskiemu 
ze stanu rycerskiego, to dopiero później stało się centrum majątku zwanego pań-
stwem rybnickim, a jego terytorialna struktura miała wypracowany kształt już przed 
1508 rokiem4. Śmierć księcia opolskiego i raciborskiego Jana II Dobrego ostatecznie 
wpłynęła na kierunek dalszych losów Rybnika. Okres po śmierci ostatniego Piasta 
opolskiego miał wywrzeć ogromny wpływ na dalsze losy miasteczka i otaczającego go 
skupiska osadniczego, nie pozostając bez wpływu na czasy współczesne. 

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że okres ten w dziejach Rybnika i jego zaplecza 
osadniczego nie miał szczęścia do zbyt pogłębionych badań historycznych. Starsza 
historiografia, do okresu międzywojennego, w zasadzie opiera się na wartościowym 
po dziś dzień opracowaniu kronikarskim górnośląskiego badacza Franza (Franciszka) 

1 Nieco późniejszy wykaz podatkowy z 1676 r. w sposób jednoznaczny określa niższą wartość i pozycję 
rybnickiego majątku. Archiwum Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu, Völlige 
Landes Steüer Indiction Der fürstenthumber Oppelln undt Ratibor, wie salche am Tage St. Joannis 
Baptiste Anno 1676 bey der Landes Cassa in der Rubricken, b.p.

2 Narodní Archiv Praha (dalej: NA Praha), Stará manipulace (dalej: SM), sygn. 2693/09, karton 1767 
(P 106, Rybnik. R/32), b.p. Materiał udostępniony dzięki uprzejmości dr. N. Miki. Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu (dalej: AP Katowice Oddz. Racibórz), zespół nr 18/119 
Królewski Sąd Obwodowy w Rybniku (dalej: KSO Ryb.), sygn. 457, Chwałowice, s. 4, 19; sygn. 2676, 
Niewiadom, s. 11.

3 N. Mika: Dzieje ziemi raciborskiej. Wyd. I. Kraków 2010, s. 62; M. Holá: Spór o potwierdzenie sukcesji 
brandenbursko-opolsko-raciborskiej w latach 1528–1531. [W:] Księstwa Opolskie i Raciborskie. Tery-
toria – struktury – elity – dziedzictwo . Red. B. Czechowicz. Opole 2015, s. 90–92.

4 Moravsky Zemský Archiv v Brnĕ (dalej: MZA Brno), Josef Pilnaček – Litrární pozůstaost, sygn. G. 73 
(Materiál k dĕjinam mĕsta Rybníky v Slezsku), karton 15, nr 35, fol. 508, 529. Materiał udostępniony 
dzięki uprzejmości dr. N. Miki.
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Idzikowskiego, wydanym drukiem w 1861 roku5. Pewne, lecz nieliczne informacje 
zbieżne z treścią jego kroniki podał Felix Triest, znany z topograficznego opisu pru-
skiego Górnego Śląska, wydanego kilka lat po pracy Idzikowskiego6. Incydentalne, 
lecz istotne dla całości obrazu fragmenty odnoszące się do czasów nowożytnych 
pojawiały się w pracach Augustyna Weltzla poświęconym miastu Żory i sanktuarium 
Bożego Ciała w Jankowicach pod Rybnikiem, w opracowaniu poświęconym rodzinie 
hrabiów Praschma oraz w pierwszym opracowaniu dziejów opactwa cystersów rudz-
kich autorstwa Augusta Pothastta7 . 

W połowie lat dwudziestych XX wieku pojawiały się nowe wydania pracy Idzi-
kowskiego, także w języku polskim, uzupełnione nowszymi partiami przez Artura 
Trunkhardta8. Dla interesującego nas czasu praca nie wniosła nic nowego. Czasy Pol-
ski Ludowej nie sprzyjały badaniom epoki wczesnonowożytnej w dziejach Rybnika. 
Nieliczne wzmianki i teksty, także niepublikowane, odnosiły do dziejów rzemiosła9 . 
Zapewne największym postępem było opublikowanie cennej pracy Jana Kwaka po-
święconej miastom górnośląskim w czasach nowożytnych, gdzie miastu nad Nacyną 
poświęcono sporo miejsca10. Przełomem mogła być monografia miasta, która powsta-
wała w latach osiemdziesiątych XX wieku. Niestety tak się nie stało. Pozbawiona 
aparatu naukowego, mocno okrojona, stała się tylko kompilacją i to niepełną w sto-
sunku do faktografii opracowanej do okresu międzywojnia włącznie11. Incydentalny 
charakter miały dwie – jednak mało rozpowszechnione z racji formy ich dostępności 
– prace. Jedną z nich była kronika miasta wydana przez środowisko wywodzącego się 
z Rybnika niemieckiego ziomkostwa w Republice Federalnej Niemiec, jaka ukazała 
się w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku12. Niemiecka praca jest najbardziej 
dopracowaną kompilacją dzieła Idzikowskiego z pewnymi uzupełnieniami. Inny cha-
rakter ma praca, istniejąca tylko w kilku kopiach maszynopisu, autorstwa Ludwika 
Musioła. Jest to obszerne opracowanie dziejów rybnickiej parafii Matki Bożej Bo-
lesnej, z odniesieniami do jej poprzedniczki. Zawiera wiele informacji do czasów 
nowożytnych, także dla okresu rządów lobkowickich w Rybniku13 .

5 F. Idzikowski: Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft Rybnik in Oberschlesien. Breslau 
1861.

6 F. Triest: Topographiseches Handbuch von Oberschlesien. Bd. 1, 2. Teiband. Breslau 1864, s. 740–743.
7 A. Weltzel: Geschichte der Stadt Sohrau in Oberschlesien, Sohrau 1888; tenże: Geschichte des edeln, 

freiherrlichen und gräflichen Geschlechts von Praschma. Ratibor 1883; Die Bruderschaft “Corporis 
Christi” in Jankkowitz bei Rybnik. Opr. T. Schliwa. Königshütte 1900; A. Potthast: Geschichte der 
ehemaligen Cistercienserabtei Rauden in Oberschlesien. Leobschütz 1858.

8 Dzieje miasta Rybnika i dawniejszego państwa rybnickiego na Górnym Śląsku. Na podstawie wydanej 
w 1861 r. kroniki Franciszka Idzikowskiego nowo wydane w języku polskim i niemieckim z dodatkami 
przez Artura Trunkhardt’a. Rybnik [b.d.w.].

9 E. Bimler-Mackiewicz: Przywilej Władysława Starszego Popiela dla cechu wielobranżowego w Rybniku 
z 1577 roku. Muzeum w Rybniku, Dział Historii i Kultury Regionu, mps, sygn. MRy /ADH/3434.

10 J. Kwak: Miasta księstwa opolsko-raciborskiego w XVI–XVII wieku. Opole 1977.
11 Epokę nowożytną do przełomu XVIII i XIX w. omawiał niewielki tekst U. Zgorzelskiej: W zamierz-

chłej przeszłości i średniowieczu. [W:] Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 
1980 roku. Red. J. Walczak. Katowice 1986, s. 67–93.

12 K.A. Hellfaier: Rybnik in der habsburgischen Zeit von 1526 bis 1740. [W:] Chronik von Rybnik O/S . 
[b. d. i m. w.], s. 38–43.

13 Biblioteka Śląska w Katowicach, Zbiory Specjalne, sygn. R 866 III, L. Musioł: Parafia Matki Boskiej 
Bolesnej w Rybniku. Monografia historyczna, 1965, mps.
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Ostatnie dwie dekady przyniosły pewne zmiany, choć badania nad rybnickimi 
zagadnieniami nowożytnymi podejmuje zaledwie garstka historyków, związanych 
głównie z Muzeum w Rybniku. Pierwszym krokiem było niewielkie, ale istotne dla 
badawczego wnioskowania opracowanie Idziego Panica poświęcone zamkowi ryb-
nickiemu14. Następnie cyklicznie pojawiały się monografie rybnickich dzielnic (Za-
mysłowa, Popielowa i Radziejowa, Smolnej i Maroka-Nowin, Ochojca), po części 
zmieniające nasze spojrzenie na wiele kwestii związanych z epoką nowożytną15. Jed-
nak inne prace, np. kroniki Niedobczyc i Orzepowic oraz opracowanie poświęcone 
Boguszowicom, w zasadzie powtarzają tylko obiegowe opinie, o ile autorzy uznali 
jakąkolwiek wartość dziejów wczesnonowożytnych w opisach swoich miejscowo-
ści16. Najnowsza monografia miasta Rybnika to już opracowanie, w którym czasy no-
wożytne odnalazły swoje właściwe miejsce17. Niemniej dotychczasowa historiografia 
nowożytna Rybnika (do połowy XVIII w.), w tym jej fragment związany z czasami 
lobkowickimi, poza nielicznymi wyjątkami nie cieszyła się i nie cieszy poważniej-
szym zainteresowaniem badawczym. 

Uformowany w 1. połowie XVI stulecia majątek rybnicki – królewska domena 
– składał się z zamku, miasteczka oraz okolicznych wiosek. Tak było przez ponad 
250 kolejnych lat, z tym że liczba osad wiejskich przynależnych do państwa ulegała 
zmianie. Przylgnęło wówczas określenie państwo rybnickie, czyli majątek składający 
się z miasteczka i klucza wsi, administracyjnie wspartych przez rybnicki zamek18 . 
Małe miasteczko, praktycznie wzniesione tylko z drewna, bez jakichkolwiek obwa-
rowań, w 1544 roku wspomniane jako „polskie miasteczko”, co zapewne wynikało 
z postrzegania go tak pod względem językowym, ale nade wszystko prawnym19 . 
Dodajmy, że dobra rybnickie, będące ówcześnie w rękach szlachty, otoczone były 
przez zamożniejsze miasta i majątki, jak królewskie miasto Żory, opactwo cysterskie 
w Rudach czy rozległe wodzisławskie mniejsze państwo stanowe20. Nie można zapo-

14 I. Panic, W. Iwanek: Zamek Rybnicki. „Zeszyty Rybnickie” (dalej: ZR) 1. Rybnik 1990.
15 Wspomniane prace powstawały w ciągu ostatniej dekady i wyszły spod pióra jednej autorki dr Ewy Ku-

lik: Dzieje Zamysłowa, dzielnicy Rybnika. ZR 10. Rybnik 2011; Dzieje Radziejowa i Popielowa, dzielnic 
Rybnika, ZR 15. Rybnik 2013; Dzieje Maroka-Nowin i Smolnej, dzielnic Rybnika. ZR 18. Rybnik 2014; 
Dzieje Ochojca, dzielnicy Rybnika. ZR 24. Rybnik 2018. 

16 W pracach poświęconych Niedobczycom i Orzepowicom pojawiają się m.in. informacje zaczerpnięte 
z pracy F. Idzikowskiego: H. Rojek: Kronika Niedobczyc. [b.d. i m.w.]; M. Magiera: Kronika Orzepowic 
dzielnicy Rybnika. Rybnik 2019; M. Kula: Historia Boguszowic. Rybnik 2009.

17 Rybnik. Dzieje miasta i jego dzielnic. Red. Z. Hojka, B. Kloch. T. 1–2. Rybnik 2017.
18 O nim wspomina m. in. J. Sperka: Do 1532 roku. [W:] Rybnik. Dzieje miasta…, T. 1, s. 176–178, 183; 

również B. Kloch: Rybnik w średniowieczu. Z dziejów miasta i okolic do pierwszej połowy XIV wieku . 
Rybnik 2002, s. 122–123; o kwestii księstwa rybnickiego także B. Czechowicz: Książęcy mecenat arty-
styczny na Śląsku u schyłku średniowiecza. Warszawa 2005, s. 426–427.

19 F. Idzikowski: Geschichte…, s. 57–58.
20 A. Weltzel: Geschichte der Stadt Sohrau…, s. 65–100; A. Potthast: Geschichte der ehemaligen…, s. 34–

79; F. Henke: Die ehemalige minderfreie Standesherrschaft Loslau mit der darin liegenden gleichna-
migen Stadt, den Badeorten Königsdorff-Jastrzemb und Kokoschütz, den zugehörigen Gütten, Dörfern 
und Kolonien . Der topographisch-geschichtlich-statistischen Beschreibung der Stadt und minderfreien 
Standes-Herrschaft Loslau in Oberschlesien, Zweite Abtheilung. Pless [1864], s. 1–2, 33–49.
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mnieć o sporej grupie wiosek i majątków rycerskich, które przeplatały się z wsiami 
podległymi rybnickiemu zamkowi21 . 

Ferdynand I Habsburg, zwierzchni pan Śląska, w tym księstwa raciborskiego, po 
śmierci księcia Jana II Dobrego utrwalił funkcjonowanie majątku rybnickiego jako 
zastawu, co po części było konsekwencją wcześniejszych zdarzeń22. Pieniądze były 
potrzebne, wojny z Turcją, zawirowania polityczno-religijne w Rzeszy i wiele innych 
spraw sprzyjały takim decyzjom. Niemniej trzeba zauważyć, że Habsburgowie nader 
przychylnie będą spoglądali na to małe miasteczko, dostrzegając w nim nie tylko 
majątek mający przynosić odpowiednie zyski królewskiemu skarbcowi23. Przyjmuje 
się, że pierwszy epizod starań Lobkowiców o rybnicki majątek miał miejsce w 1557 
roku, gdy cały majątek miał przejść jako zastaw w ręce Władysława II Popiela z Lob-
kowic, zwanego Starszym – przedstawiciela czeskiego rodu arystokratycznego24 . 
Ostatecznie dopiero rok 1575 pojawia się jako data przejęcia dóbr przez Lobkowica, 
choć pierwsza decyzja o nadaniu Ferdynanda I z 1557 roku skutkowała inwesty-
cją finansową Władysława II Popiela, który za zastawne dobra do kasy królewskiej 
wpłacił sumę 5000 talarów25. Warto dodać, że według nowszej literatury czeskiej 
pozyskanie rybnickich dóbr miało miejsce dopiero w 1579 roku, co nie wydaje się 
uzasadnione26 .

Ród Lobkowiców miał średniowieczną genezę. Drogę ku świetności rozpoczął 
rycerz Mareš siedzący na zamku Újezd w 2. połowie XIV wieku. Przez powstanie 
popielowskiej gałęzi (2. połowa XV w.), aż po wydzielenie się linii chlumeckiej na 
przełomie XV i XVI wieku, z której wywodzili się właściciele Rybnika, dochodzimy 
do czasów Władysława II Popiela i jego udziału w dziejach habsburskiej monarchii27 . 
Doszli wówczas do pozycji znaczącego rodu, który dzięki swojej katolickości zaskar-
bił sobie łaski Habsburgów – nowych panów Królestwa Czeskiego. Wspomniany 
Władysław za rządów Ferdynanda I Habsburga oraz jego następców: Maksymiliana II 
oraz Rudolfa II doszedł do wysokich godności dworskich (dvorský maršálek w latach 
1542–1571, nejvisší hofmistr w latach 1570–1584) i miał duży wpływ na admini-
strację i sądownictwo w ramach Korony Królestwa Czeskiego28. Władysław Starszy 
stanął na czele poselstwa reprezentującego habsburskiego kandydata do polsko-li-
tewskiego tronu w trakcie pierwszej wolnej elekcji, zostawił bardzo pochlebną opinię 
dotyczącą czesko-polskich korzeni narodowych29 .

21 Szerzej B. Kloch: W Koronie Czeskiej w epoce habsburskiej 1526–1740. [W:] Rybnik. Dzieje miasta…, 
T. 1, s. 254–276.

22 J. Sperka: Do 1532 roku…, s. 154–160.
23 F. Idzikowski: Geschichte…, s. 56–57; U. Zgorzelska: W zamierzchłej przeszłości…, s. 76.
24 S. Kasík, P. Mašek, M. Mžyková: Lobkowiczové. Dĕjiny a genealogie rodu. České Budĕjovice 2002,  

s. 35–36, 109.
25 Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: AP Wrocław), Księstwo opolsko-raciborskie (Rep. 35), 

zespół nr 82/8, sygn. 158, Designation von den im 16v ten Jahrhundete verpfandeten und verkaufen 
Domainen in der Fürstenthumeren Oppeln und Ratiboz, b.p.

26 P. Maťa: Svĕt české aristokracie (1500–1700). Praha 2004, s. 743.
27 S. Kasík, P. Mašek, M. Mžyková: Lobkowiczové…, s. 17, 25, 30. 
28 Tamże, s. 109; J. Pánek: Czechy a Polska na progu czasów nowożytnych. Toruń 2014, s. 123–124.
29 J. Pánek: Czechy a Polska…, s. 56, 123–124.
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Ród Lobkowiców do tej pory nie zaistniał w śląskich władztwach terytorialnych, 
stąd też może zastanawiać zainteresowanie właśnie tym dość peryferyjnym obszarem. 
Jednak z ową niepozornością wiązała się atrakcyjność gospodarcza, będąca efektem 
istniejącego potencjału, o czym miał się przekonać drugi z rybnickich Lobkowiców.

Dla Rybnika sporo miało się zmienić już od samych początków rządów pierwsze-
go Lobkowica. Najpierw jego urzędnicy, po przejęciu rybnickiego zastawu, rozpoczę-
li oszacowanie. Przy tej okazji czeski arystokrata nie został dłużny opieszałym panom 
Sedlnickim z Choltic, dawnym dzierżawcom Rybnika, gdyż za szkody poczynione 
w rybnickim majątku za prawie 20 lat zwłoki (1557–1575) w przejęciu państwa ryb-
nickiego wniósł o odszkodowanie30. Oszacowania majątku w postaci urbariów prze-
prowadzano co najmniej kilkakrotnie, dając tym samym w miarę pełny obraz stanu 
ówczesnej sytuacji gospodarczej państwa rybnickiego. Kolejne urbaria powstawały 
w ciągu ponad dwóch dekad przynajmniej czterokrotnie w latach 1579, 1581, 1600 
i 1601, a następnie bodajże najważniejsze opisy z lat 1613–161431 . 

Kwestia funkcjonowania życia cechowego dla okresu przed Lobkowicami jest 
zupełnie niejasna. Jerzy Sperka wskazał tylko na jedną postać kuśnierza najpewniej 
związanego z Rybnikiem, który w 1483 roku osiedlił się i przyjął prawa miejskie 
miasta Krakowa32. Brak jakichkolwiek przywilejów, informacji o cechach właściwie 
ogranicza nasze możliwości poznania. Władysław II Popiel, będący w bliskich rela-
cjach z dworem praskim czasów Maksymiliana II, następcy Ferdynanda I, uzyskał 
14 września 1575 roku zgodę na odbywanie corocznie ośmiodniowego jarmarku, 
od soboty po święcie św. Bartłomieja. Tak stanowi wiedza wynikająca z stanu badań 
Franza Idzikowskiego i co potwierdza inwentarz nieistniejącego niestety w pierwot-
nym kształcie archiwum miejskiego33. Jednak w archiwum praskim zachował się 
odpis dyplomu Maksymiliana II, który wskazuje, że Władysław II Popiel Lobkowic 
starał się dla Rybnika o dwa kolejne jarmarki. Zapis adnotacji przy odpisie dokumen-
tu wskazuje, że ostatecznie zatwierdzono tylko jarmark na sobotę po św. Bartłomieju 
(24 sierpnia)34. Był to już drugi przywilej na rybnicki jarmark, gdyż pierwszy pocho-
dził z 17 czerwca 1538 roku35 . 

Przywilej jarmarczny Władysława II Popiela uzupełniły jeszcze przywileje ce-
chowe, bezpośrednio adresowane do społeczności rzemieślniczej. Pierwszy znany 
cechowy przywilej wystawił dwa lata po przejęciu miasta. Dyplom datowany na 18 
sierpnia 1577 roku, znany z XVII- i XVIII-wiecznych potwierdzeń, był – jak podkre-
śla E. Bimler-Mackiewicz – statutem przyznanym mistrzom rzemiosła, cytując zapis 
oryginalny: „kowarzskeho, slasarzskeho, rusnikarzskeho, szychtirzskeho, bednarzske-
ho, stolarzskeho, kolarzskeho a stalmaskeho” (profesji: kowalskiej, ślusarskiej, rusz-

30 F. Idzikowski: Geschichte…, s. 59.
31 Tamże, s. 60–74.
32 J. Sperka: Do 1532 roku…, s. 171.
33 AP Katowice Oddz. Racibórz, zespół nr 18/78 Starostwo Powiatowe w Rybniku (dalej: L Rybnik), sygn. 

259, Städteordnung (1822–1915), p. 41.
34 NA Praha, SM, sygn. 2693/09, karton 1767 (P 106, Rybnik. R/32), b.p.
35 B. Kloch: W Koronie Czeskiej w epoce habsburskiej 1526–1740..., s. 230–232.
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nikarskiej, szychtarskiej, bednarskiej, stolarskiej, kołodziejskiej i stelmachów)36. Był 
to przywilej branżowy rzemiosł metalowych oraz drzewnych, tworzący podstawę or-
ganizacji cechowej, skupiającej mistrzów i czeladników tych profesji z całego obszaru 
państwa rybnickiego, normujący wiele kwestii funkcjonowania tych profesji37 . Nie 
był to jedyny taki akt, zachował się też w oryginale, choć mocno zniszczony i słabo 
czytelny, przywilej dla cechu szewskiego wystawiony w Pradze również 18 sierpnia 
1577 roku38. Podobnie jak poprzedni tzw. wielobranżowy, regulował funkcjonowanie 
rzemiosła szewskiego w Rybniku, naukę zawodu, wchodzenie w stan mistrzowski, 
kwestie nabywania uprawnień i pozyskiwania skór do wyrobu obuwia. Kolejne dwa 
cechy miały otrzymać stosowne dokumenty około 1600 oraz w 1624 roku39 i nie 
sposób ich nie wiązać z tym czeskim rodem.

Z perspektywy ostatnich lat badań czasy lobkowickie to okres wielkiego oży-
wienia rzemiosła lub – co bardziej zrozumiałe – prawna podbudowa jego istnienia 
i umocnienie pozycji względem panów rybnickich.

Jak w praktyce kształtowało się terytorium tzw. państwa rybnickiego? Według za-
chowanych rękopisów Josefa Pilnačka, książę raciborski Walentyn zwany Garbatym 
poczynił zapis na rybnickim majątku już w 1508 roku40. Kolejny odpis dokumentu 
z około 1570 roku jest o tyle istotny41, iż przekazuje obraz terytorium rybnickiego 
być może jeszcze o genezie sprzed 1532 roku, ale również wydaje się odpowiadać 
czasom przejęcia zastawu państwa rybnickiego przez Władysława II Popiela. Jak po-
daje odpis majątek składał się z zamku (Feste), miasteczka (Stadtlein) oraz wsi: Lah-
nen (Łony), Biertolow (Biertułtowy), Radossowy (Radoszowy), Bohūsowicz (Bogu-
szowice), Jaykowicz (Jejkowice), Smolne (Smolna), Ozepowicz (Orzepowice), Ne-
dopczicz (Niedobczyce), Stiawikowicz (Szczejkowice), Ochodecz (Ochojec), Wi-
domowicz(?), Michalkowitz (Michałkowice), Kniezewicz (Książenice), Rūdoltowy 
(Rydułtowy) i Przezenda (Przegendza)42. Stan ten mniej więcej odpowiadał liczbie 
wsi w urbarzu z 1581 roku43. Zatem majątek lobkowicki składał się z zamku z mia-
steczkiem oraz 16 wsi, w których funkcjonowały tylko trzy kościoły (jeden parafial-
ny)44. Liczba osad majątku ulegała jednak zmianom. Bardzo istotne źródło praskie 
w postaci „Księgi zastawnej terytoriów górnośląskich z 1593 roku” („Pfandschillings 
Ausszug in Ober Schlesien 1593”) wymienia prócz miasta i zamku tylko 13 wiosek 

36 E. Bimler-Mackiewicz: Przywilej Władysława Starszego Popiela…, Aneks do tekstu: Copia Privilegyi 
Rzemesla Kunstu Kowarskeho, Slosarskeho, Rusnikarskeho, Schichtirskeho, Bednarskeho, Stolarskeho, 
Kolarskeho a Stamaskeho, s. 1–6.

37 Tamże, s. 2–9.
38 AP Katowice Oddz. Racibórz, zespół nr 18/269 Akta Miasta Rybnika (dalej: AM Ryb.), sygn. 1. 
39 Księga pamiątkowa rzemiosła śląskiego 1922–1932. Red. E. Niebrój. Katowice 1932, s. 142–145.
40 MZA Brno, Josef Pilnaček – Litrární pozůstaost, sygn. G. 73 (Materiál k dĕjinam mĕsta Rybníky  

v Slezsku), karton 15, nr 35, fol. 529, 508.
41 MZA Brno, Josef Pilnaček – Litrární pozůstaost, sygn. G. 73, karton 15, nr 35, fol. 508. 
42 MZA Brno, Josef Pilnaček – Litrární pozůstaost, sygn. G. 73, karton 15, nr 35, fol. 508.
43 F. Idzikowski: Geschichte…, s. 60–63.
44 Na obszarze funkcjonowały dwie świątynie o niejasnym statusie – kościół św. Jerzego w Rydułtowach 

związany z parafią Wszystkich Świętych w Pszowie oraz kościół św. Jana Chrzciciela w Rybniku. Por. 
B. Kloch: Początki i rozwój sieci parafialnej archiprezbiteriatu żorskiego do końca średniowiecza. „Stu-
dia i Materiały z Dziejów Śląska” 2005, nr 26, s. 55, 61, 64.
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(Das Schloß unndt Städte Reybnick sambt den Dörffernn Smolna, Nedobczicz, 
Birtultaw, Rudultaw, Radoschaw, Jaykowicz, Ozepowicz, Ochodecz, Ksiangienicz, 
Przegenze, Stiawikowicz, Bohusowicz undt Michalkowicz)45. Według ustaleń Kar-
la-Alexandra Hellfaiera u schyłku XVI wieku w dobrach rybnickich, obejmujących 
13 wsi oraz miasto z zamkiem, żyło 33 mieszczan, 170 chłopów siodłaków oraz 47 
chłopów zagrodników46. Biorąc za podstawę badania Franza Idzikowskiego, Hellfaier 
przyjął, że na przełomie wieków XVI i XVII na całym obszarze państwa rybnickiego 
miało zamieszkiwać 2185 osób47 .

Władysław II Popiel zmarł w 1584 roku, tym samym zastaw rybnickich dóbr 
przeszedł na jego starszego syna Władysława IV Popiela48, zwanego Młodszym. Jego 
rządy w Rybniku były jednymi z najdłuższych i trwały aż do 1621 roku. Konsekwent-
na polityka wzmocnienia pozycji rodu na obszarze księstw śląskich przyniosła skutek 
w postaci wykupu w 1607 roku49. Trzy lata wcześniej Władysław wykupił alodium 
rycerskie – wieś Jankowice wraz z małą osadą Wielopole od Caspara von Schipp 
i jego żony, przejmując tym samym dwie osady położone w odległych od siebie zakąt-
kach, które włączył do rybnickiego państwa, co potwierdza urbarz z 1614 roku50 .

Władysław IV Popiel nie do końca postępował jak ojciec względem społeczności 
miejskiej. Pierwsza dekada jego rządów, jeszcze w okresie zastawu, dała się we znaki 
obywatelom miasteczka. Władysław IV Popiel niechętnie spoglądał na bogacenie się 
mieszkańców kosztem – jak to rozumiał – jego własnych interesów gospodarczych. 
Z tego powodu podnosił czynsze. Wnikliwa obserwacja realiów doprowadziła go 
do wniosku, że rybniczanie na jego szkodę bogacą się z tytułu warzenia i wyszynku 
piwa. Zdecydował się na ograniczenia przywileju piwnego dla mieszczan, w konse-

45 NA Praha, Česke oddĕlení dvorské komory, inv. č. Výtah zástavnich knih Hornio Slezska, 1593, Knihy 
(kn.) 16. Materiał udostępniony dzięki uprzejmości R. Copa. 

46 Gospodarstwa siodłacze (kmiece) odejmowały grupę zamożniejszych chłopów posiadających zwierzęta 
pociągowe i większe nadziały ziemi, z kolei zagrodnicy dysponowali na ogół skromnymi zagrodami 
i niewielkimi przydomowymi areałami uprawnymi. 

47 W poszczególnych miejscowościach zamieszkiwało: 1) Rybnik: 33 mieszczan, 23 zagrodników – 15 
łanów, 23 morgi; 2) Biertułtowy: 14 siodłaków (chłopów), 2 zagrodników – 16 łanów; 3) Boguszowice: 
14 siodłaków (chłopów) – 15 łanów, tylko część należąca do państwa rybnickiego; 4) Jejkowice: 15 
siodłaków (chłopów), 2 zagrodników – 13 łanów, 28 mórg; 5) Książenice: 10 siodłaków (chłopów), 
4 zagrodników – 14 łanów, 10 mórg; 6) Michałkowice: 9 siodłaków (chłopów) – 6 łanów, 2 morgi; 7) 
Niedobczyce: 20 siodłaków (chłopów), 4 zagrodników – 25 łanów, 15 mórg; 8) Ochojec: 5 siodłaków 
(chłopów), 2 zagrodników – 18 łanów; 9) Orzepowice: 10 siodłaków (chłopów), 3 zagrodników – 11 
łanów, 19 mórg; 10) Przegędza: 9 siodłaków (chłopów) – 18 łanów; 11) Radoszowy: 9 siodłaków (chło-
pów) – 5 łanów, 21 mórg; 12) Smolna: 15 siodłaków (chłopów), 6 zagrodników – 17 łanów,i 10 mórg; 
13) Szczejkowice: 11 siodłaków (chłopów), 1 zagrodnik – 22 łany, 4 morgi. K.-A. Hellfaier: Rybnik in 
der habsburgischen Zeit…, s. 39.

48 Władysławowi zwanemu Młodszym przypisano numer czwarty w kolejności postaci o tym imieniu 
w rodzie. Jego imiennik jako trzeci tego imienia w rodzie nie rządził majątkiem rybnickim. S. Kasík, 
P. Mašek, M. Mžyková: Lobkowiczové…, s. 36, 120.

49 Według zestawienia: AP Wrocław, Księstwo opolsko-raciborskie (Rep. 35), sygn. 158, Designation von 
den im 16v ten Jahrhundete verpfandeten und verkaufen Domainen in der Fürstenthumeren Oppeln 
und Ratiboz. Władysław Młodszy z Lobkowic miał w 1607 r. zapłacić 27 158 talarów za dobra rybnic-
kie . 

50 Wielopole było położone na północ od Rybnika, zaś Jankowice na południe od miasta: Die Bruderschaft 
„Corporis Christi”…, s. 4; Urbarze dóbr zamkowych Górnego Śląska z lat 1571–1640. Opr. R. Heck, 
J. Leszczyński, J. Petráň. [W:] Urbarze śląskie. T. III. Red. J. Gierowski. Wrocław–Warszawa–Kraków 
1963, s. 259, 264.
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kwencji zyski z produkcji i dystrybucji piwa miały płynąć przede wszystkim do jego 
kasy. Nadto pan Rybnika do zajazdu „Świerklaniec”, należącego do majątku zamko-
wego, sprowadzał w celach handlowych wino wolne od opłat, co również uderzało 
w mieszczan. W tej sytuacji 1590 rok stał się wyjątkowo ciężki dla małej społecz-
ności miejskiej51. Mieszczanie pisali ówcześnie w skardze do władz zwierzchnich, że 
ubóstwo sprowadza ich do rangi wsi, natomiast w październiku tego roku skarżyli się 
we Wrocławiu na proceder piwny Władysława IV Popiela. Mimo korzystnego wy-
roku dla mieszczan, niewiele to zmieniło52. Stan mniej lub bardziej twardej polityki 
Lobkowica trwał następne kilkanaście lat. Jednak w kwestii piwa i jego wyszynku na 
własne potrzeby musiało dojść do pewnego porozumienia. 

Jednym z niezwykle istotnych źródeł ukazujących lobkowickie państwo jest wła-
śnie wspomniany urbarz. Dokładny i bogaty w szczegóły opis majątku rybnickiego, 
znany jako „Urbarium Panství Rybniczkeho Sepsané Letha Páne 1614”53, spisany 
został w języku czeskim, jaki był znany i używany w praktyce kancelaryjnej części 
księstw54. Urbarz rzuca światło na ówczesny stan miasta i majątku rybnickiego. Za-
wiera wykaz mieszkańców (głów rodzin) całego państwa, z podaniem statusu mająt-
kowego i prawnego, zaznaczeniem powinności wobec właścicieli miasta. Do majątku 
rybnickiego ówcześnie należały wsie, według kolejności opisu w źródle: Łony (dziś 
to ścisłe centrum miasta), Smolna, Orzepowice, Niedobczyce, Wielopole, Ochojec 
i Boguszowice oraz dalej położone Jejkowice, Rydułtowy, Bierułtowy, Radoszowy, 
Książenice, Szczejkowice, Przegędza, Jankowice (Rybnickie), Michałkowice i Nowa 
Wieś55. W całym państwie rybnickim według opisu miało być 357 osiadłych gospo-
darzy, z tego w miasteczku 9256. Opis i dziś, mimo że opublikowany ponad pół wieku 
temu, kryje wiele cennego materiału. Skala szczegółowości opisów wręcz pobudza 
wyobraźnię historyka. 

Dokładna analiza tylko obszaru miejskiego wskazuje na funkcjonowanie wspo-
mnianego już pańskiego domu (karczmy) zwanego Swrchlanczy („Świerklaniec”), 
z kolei grunty wójtowskie były na podstawie dokumentu przekazane w użytkowanie 
Adamowi Olleksie57. Zabudowa w centrum miasta miała tylko na poły rolniczy cha-
rakter (działka z domem oraz z gospodarstwem), część domów była bez zagród. Do 
najzamożniejszej grupy zaliczono 19 osiadłych gospodarzy. Pozostali to zagrodnicy 
posiadający po części domy bez zagród; owych zagrodników doliczono się aż 57. Od-
rębnie wyliczono 11 chałupników. Opłaty czynszowe pozwalają uchwycić profesje 

51 F. Idzikowski: Geschichte…, s. 71–72.
52 Tamże.
53 Urbarze dóbr zamkowych…, s. 246, 286. 
54 Od 1562 r. czeski był oficjalnym językiem księstw opolskiego i raciborskiego. R. Sękowski: Koniec śre-

dniowiecza i kształtowanie się podstaw ustrojowych księstw opolskiego i raciborskiego (szkice i wypisy 
źródłowe). „Studia i teksty z dziejów księstw opolskiego i raciborskiego” nr 1. Opole 2011, s. 19–23; 
por. także J. Malicki: Slezké jazykové spektrum a kategorie okraje a středu ve vývoji komunikace spo-
lečnosti zemí Koruny české ve 14. až 18. Stoleti. [W:] Śląska republika uczonych. T. 2. Red. M. Hałub, 
A. Mańko-Matysiak. Wrocław 2006, s. 20–22. 

55 Urbarze dóbr zamkowych…, s. 246–267.
56 Tamże, s. 249–267, 287.
57 Tamże, s. 268.
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rzemieślnicze istniejące w mieście. Wspomniany urbarz wymienia tkaczy, rzeźników, 
piekarzy oraz szewców. Wspomniano również o wytwórcy cegieł.

Zastawienie dochodów z dzierżaw gruntów i urządzeń państwa z 1613 roku wy-
kazuje sporą grupę dzierżawców58, w tym zamkowego młynarza, ceglarza, dwóch 
kramarzy, a także karczmarza. Do majątku państwa należały stawy wraz z spustami, 
chmielniki, a także pasieki. Dochody płynęły z szynkowania piwa i wyrobu gorzałki. 
Z produkcji własnej piwa i miodów od każdego wiadra mieszczanie powinni panu 
rybnickiemu dawać 9 groszy59. Wino pozostało monopolem lobkowickim. Oddziel-
nym źródłem dochodu było myto. Ważny składnik lobkowickiego majątku w pań-
stwie rybnickim stanowiły zabudowania dworskie (Dvůr panský) rozmieszczone 
także w kilku podległy wsiach60. Dwór z zabudowaniami gospodarczymi stał obok 
zamku, w oborach trzymano 60 krów mlecznych, a także 64 sztuki wołów i cieląt. 
W zakupionych zaledwie dziewięć lat wcześniej Jankowicach był kolejny dwór. Pi-
sarz wyraźnie wskazał na dobre grunty orne, jakie znajdowały się w granicach tego 
majątku. Hodowla krów była tu znacznie większa i ówcześnie obejmowała 200 sztuk. 
Mniejsze dwory istniały w Michałkowicach oraz Jejkowicach. 

W ramach majątku państwa w urbarzu – a w zasadzie w dołączonym do nie-
go zastawieniu opłat dzierżaw (z 23 lutego 1613 r.) – wymieniono również inne 
urządzenia gospodarcze. Przy zamku rybnickim czynny był browar i słodownia oraz 
młyn, mimochodem wspomniano też o dochodach z młyna w Niedobczycach. Tuż za 
miastem działała pańska cegielnia, dająca do 32 tysięcy cegieł rocznie. Należy wspo-
mnieć i o radoszowskim kamieniołomie książęcym przypisanym do zamku. Był jesz-
cze drugi kamieniołom (Rudowský) z dobrym materiałem kamiennym do produkcji 
żaren młyńskich. W obu przypadkach kamieniołomy miały swoich górników. Górnik 
(hurník) z Radoszów był zobligowany do oddawania 30 kamieni młyńskich, z czego 
7,5 na rybnicki zamek, resztę na zamek w Raciborzu (15 kamieni) i w Wodzisławiu 
(7,5 kamienia)61 .

W źródle ujawniają się również kuźnice. Według Adama Frużyńskiego Władysław 
IV Popiel miał wystawić kuźnicę pomiędzy 1601 a 1610 rokiem, wzorując się na po-
dobnej, cysterskiej, w Stodołach62. Najpewniej nieprzerwanie działała do wydarzeń 
wojny trzydziestoletniej. Czasowo wstrzymano produkcję w 1627 roku, ale dzieło 
Władysława Młodszego Lobkowica okazało się dość żywotne. Ulokowano ją nad ka-
nałem, do którego woda była doprowadzana przekopem z rzeki Rudy. Lokalizował ją 
na obszarze późniejszej osady Rybnicka Kuźnia, czyli w pobliżu wsi Orzepowice i nie-
opodal młyna na Wawoku należących do rybnickiego państwa. Urbarz nieco koryguje 
owe dociekania, gdyż wyraźnie sugeruje, że kuźnice działały na gruntach wielopol-
skich. Stad nasuwa się pytanie, czy Władysław Lobkowic kupił majątek wielopolski 
i wówczas założył kuźnicę, czy też panowie von Schipp, dawni właściciele Wielopola, 

58 Tamże, s. 268–270.
59 Tamże, s. 269–270.
60 Tamże, s. 275–277.
61 Tamże, s. 268, 279–280.
62 A. Frużyński: Historia hutnictwa żelaza w Rybniku do 1945 roku. [W:] Historia gospodarcza Rybnika 

i powiatu rybnickiego w XIX i XX wieku. Red. D. Keller. „Zeszyty Rybnickie” 9. Konferencje. Rybnik 
2010, s. 12.
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pierwsi podjęli się zakładania kuźnic? O ile jednak to Lobkowic jest założycielem 
pierwszych tego typu urządzeń, to możliwe, iż nastąpiło to najwcześniej dopiero 
w 1604 roku. Kuźnica była zaopatrywana w rudę darniową z odkrywek w Książeni-
cach oraz Jejkowicach, zaś obfitujące w drewno opałowe lasy dostarczały odpowied-
niego paliwa. Ludność, począwszy od sołtysów, poprzez siodłaków, po zagrodników 
i chałupników, była zobowiązana w ramach swoich powinności do ściągania z lasów 
i dostarczania suchego drewna do kuźnic63 . 

Powinności chłopskie były dość liczne. Obejmowały reparacje zabudowań pań-
stwa rybnickiego, pomoc w pracach budowlanych. Zamożni chłopi sprzężajni mieli 
świadczyć powinności w polu (zwożenie plonów), zagrodnicy zaś świadczyli po-
winności piesze według listy i pod nadzorem swojego sołtysa. Zajmowano się tak-
że, w ramach zobowiązań wobec panów na Rybniku, produkcją włókien z konopi. 
Mieszkańcy miasta byli zobligowani do posług z zaprzęgiem i wozem według po-
trzeb w celu przewożenia materiałów budowalnych na zamek lub do dworu, a także 
transportu ryb. Służba zwana vacha była szczególnie uciążliwa i niebezpieczna. Straż 
nocna i pilnowanie dobytku pańskiego było zaś połączone z odpowiedzialnością za 
wszelakie straty. Niemniej za 9 groszy opłaty rocznej można było się wykupić od tego 
uciążliwego obowiązku64 .

Gospodarka rybna, nawiązując już do samej nazwy miasta, najpewniej cieszyła 
się zawsze znacząca pozycją w życiu gospodarczym. Według urbarza większych sta-
wów rybnych było aż 35, a w sumie ponad sto, część miała własne nazwy. Liczne 
bory i lasy, także szlachetnych gatunków – dębu i buku, pełne były różnych gatun-
ków zwierząt. Pojawiły się też symptomy nadmiernego eksploatowania lasów, jak na 
granicy z Boguszowicami, gdzie cystersi wykarczowali znaczną cześć boru zwanego 
Hay65. Liczne zwierzęta hodowlane wymagały paszy w postaci siana. Łąki, których 
urbarz wymienia 17, dawały przyzwoite zbiory. Największa łąka miejska przynosiła 
w urodzajnych latach aż 117 wozów siana66. Opis dóbr zamkowych był mocno opty-
mistyczny, wskazując przy tym na zasobny i dobrze utrzymany majątek67 .

Jak już wspomniano, Władysław IV Popiel w czasach zastawu prowadził dość 
twardą politykę wobec mieszkańców miasteczka. Drugą połowę jego rządów, gdy 
Rybnik stał się jego własnością prywatną, cechowało odmienne podejście. Przejawem 
tego była budowa urządzeń kuźniczych oraz starania o kolejny przywilej jarmarczny. 
Odpis w archiwum praskim wskazuje, że w 1607 lub 1606 roku Władysław IV Po-
piel złożył pismo w sprawie nadania jarmarku dla swoich poddanych w Rybniku, aby 
poprawić ich sytuację (pro lepssy gieh obžiwe), jednak cesarską decyzją Rudolfa II 
nakazano przeprowadzić rozeznanie, czy ów jarmark nie zaszkodzi interesom sąsied-
nich miast68. Sprawa trafiła do starosty księstw opolskiego i raciborskiego w celu uzy-
skania jego opinii69. Można przypuszczać, że nie miała ona pozytywnej konkluzji. Do-

63 Urbarze dóbr zamkowych…, s. 279.
64 Tamże, s. 280..
65 Tamże, s. 280–282.
66 B. Kloch: W Koronie Czeskiej w epoce habsburskiej 1526–1740..., s. 250.
67 Tamże, s. 249.
68 NA Praha, SM, sygn.2693/09, karton 1767 (P 106, Rybnik R/32), b.p. 
69 F. Idzikowski: Geschichte…, s. 73.
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piero około 1620 roku rada i burmistrz wystosowali, znany dziś tylko z opisu Franza 
Idzikowskiego, dokument skierowany do cesarskiego poborcy Jerzego Horzickiego, 
by wstawił się za nimi na dworze cesarskim i poparł prośbę o przyznanie miasteczku 
Rybnikowi prawa do pięciu tygodniowych jarmarków – kramnych, końskich oraz dla 
handlu wołami. Pierwszy miał się odbywać na św. Urbana (koniec maja), drugi na 
św. Annę (koniec lipca), trzeci na święto św. Szymona i Judy (koniec października), 
czwarty na św. Barbarę (początek grudnia) oraz piąty po przedostatniej niedzieli 
(Sexagesima) przed Środą Popielcową i okresem wielkiego postu70. Cykl wspomnia-
nych jarmarków miał się zaczynać w maju, a kończyć w kolejnym roku liturgicznym, 
przed okresem wielkiego postu. Mieszczanie, mając świadomość, że mogą niewiele 
zdziałać, prosili, aby przynajmniej dwa jarmarki na św. Urbana i św. Annę zostały 
im przyznane. Jak pisze Franz Idzikowski, działania Horzickiego nic nie dały i do-
piero w 1624 roku wydano pierwszy przywilej. Jednak okazuje się, że w archiwum 
miejskim Rybnika istniał dokument nadający dwa jarmarki – na św. Fabiana i św. Se-
bastiana, na co wskazuje spis inwentarzowy, choć brak w tym przypadku dokładnej 
daty wystawienia dyplomu, a podano tylko datę roczną – 1620 rok71. Warto w tym 
miejscu zwrócić uwagę na komentarz sprzed ponad 40 lat, którego autorem był Jan 
Kwak. Mimo podkreślania pozytywów w postaci zainteresowania się losem wymiany 
towarowej, jego zdaniem obroty na tego typu jarmarkach były dość skromne i nie 
stawały się wartościowym źródłem przychodów rad miejskich72. W przypadku Ryb-
nika wyraźnie tak być musiało. 

Kwestia wspomnianego nieznanego dyplomu wprowadza nas w krąg ostatnich 
znacznych nadań dla mieszczan przypadający na schyłkowy okres rządów Lobko-
wiców. Warto tu wspomnieć, iż współcześnie posiadamy tylko część zachowanych 
oryginalnych przywilejów dla miasta oraz cechów, niemniej „Repertorium archiwum 
rybnickiego magistratu z 1832 roku”, do dziś zachowane, może być w zasadzie je-
dynym pełnym wykazem potwierdzającym pierwotną liczbę przywilejów. Z epoki 
zastawnego i prywatnego państwa rodu Lobkowiców repertorium zawiera informa-
cje o następujących przywilejach: jarmark na św. Bartłomieja – dyplom 14 września 
1575 roku, jarmark na św. Fabiana i św. Sebastiana –dyplom z 1620 roku, jarmark na 
św. Jerzego – dyplom z 17 czerwca 1624 roku, jarmark na św. Michała – dyplom z 17 
czerwca 1624 roku, a także przywilej na serwitut drzewny, szynkowanie wina oraz na 
młyn Stronkowiec – dyplom z 1625 roku73 . 

Zestawienie wyraźnie podkreśla zmianę sytuacji miasteczka i majątku w obliczu 
wielkiej europejskiej konfrontacji – wojny trzydziestoletniej. Początki tego konflik-
tu miały położyć się cieniem na życiu miasta. Przytacza się informację o przejściu 
posiłków kozackich z Rzeczypospolitej idących na pomoc cesarzowi Ferdynando-

70 Tamże; NA Praha, ČDK 1551–1731, inv. č. Opole a Ratiboř (knížectví a mĕsta), sygn. IV D, karton 604 
(Rybnik). 

71 AP Katowice Oddz. Racibórz., L Rybnik, sygn. 259, Städteordnung (1822–1915), p. 41.
72 J. Kwak: Miasta…, s. 136.
73 AP Katowice Oddz. Racibórz, L Rybnik, sygn. 259, Städteordnung (1822–1915), p. 41. Ostatni z wy-

mienionych dokumentów w spisie archiwum miejskiego był wykazany jako pierwszy, pomijając zapis 
w układzie chronologicznym, tym samym miał dla społeczności miejskiej zapewne pierwszorzędne 
znaczenie. 
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wi II w 1621 roku, które w Rybniku miały dopuścić się rabunków74. Stan buntu 
i wojennego zagrożenia, jaki dominował na Śląsku, sprzyjał hojności dla lojalnych 
poddanych. Władysław IV Popiel Lobkowic, nim odszedł z tego świata, wreszcie 
uzyskał wspomniany już jarmark na święto św. Fabiana oraz św. Sebastiana (1620 r.). 
Nie znamy jak dotąd pełnej treści dyplomu owego przywileju. Niemniej przełamana 
została zła passa ostatnich dekad. Niebawem jednak Władysława IV Popiel zmarł, 
a majątek odziedziczył po nim młodszy brat Zdenek Wojciech z Lobkowic, niezwykle 
wpływowa postać z obozu katolickiego w Czechach. Znany wychowanek jezuickich 
kolegiów o wyraźnie ukształtowanych kontrreformacyjnych poglądach w 1599 roku 
uzyskał stanowisko najwyższego kanclerza Królestwa Czeskiego i zdobył dominację 
w czeskiej kancelarii dworskiej. Miał również wpływ na politykę przedostatniego 
Piasta cieszyńskiego księcia Adama Wacława75. W 1624 roku podniesiony został do 
stanu książąt Rzeszy i dziedzicznego tytułu włodarza domu lobkowickiego76 .

Nie minęło kilka lat, a państwo rybnickie uzyskało kilka cennych przywilejów, 
za którymi niewątpliwie stało też poparcie Zdenka Wojciecha. W 1624 roku cesarz 
i król czeski Ferdynand II zezwolił na dwa jarmarki – od św. Jerzego (24 kwietnia) 
i od św. Michała Archanioła (29 września)77. W praskich archiwach znajdujemy ślad 
zatwierdzenia cesarskiego Ferdynanda II Habsburga z 12 kwietnia 1625 roku na 
jarmark od św. Fabiana i św. Sebastiana78. Zapewne to zatwierdzenie odnosi się do 
przywileju z 1620 roku. Praskie odpisy wskazują jeszcze na przywilej Ferdynanda II 
z 8 czerwca 1624 roku na jarmarki: pierwszy na św. Jerzego, zaś drugi na św. Michała 
Archanioła79. Również zachował się wielki przywilej księcia Zdenka Wojciecha dla 
rybnickich mieszczan z 14 kwietnia 1625 roku (prócz notki w repertorium zachował 
się oryginalny dyplom). Ów lobkowicki przywilej ma nieco inny charakter, różni się 
od dość sprecyzowanych przywilejów na jarmarki i targi. Repertorium dokumentów 
miejskich wspomina o wolnym pozyskiwaniu drewna, szynkowaniu wina oraz przy-
wileju na młyn. Zdenek, nadając przywilej, nawiązywał do pamięci o swoich dwóch 
poprzednikach – panach Rybnika, ojca i starszego brata i ich polityki wobec miasta. 
Lojalność i wierność wobec domu lobkowickiego, a zatem brak rebelianckich postaw 
w latach 1618–1620 oraz zachowanie prawowierności wobec Domu Habsburskiego 
i katolicko-rzymskiego wyznania zostały nagrodzone. Jednak warto podkreślić, że 
zarówno ówczesny burmistrz, jak i rada (niestety dotąd anonimowi) także zabiegali 
o te przywileje z myślą o siebie oraz swoich rodzin, świadomi swojej lojalnej postawy. 
Ich udział w tych nadaniach nie może być pominięty. 

74 A. Weltzel: Geschichte der Stadt Sohrau…, s. 98.
75 R. Jež: Životní osudy knížete Adama Václava Těšínského (1574–1617). [W:] Šlechtic v Horním Slesku/

Szlachcic na Górnym Śląsku: vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska 
(15.–20. století)/relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku 
(XV–XX wiek). Red. J. Brňovják, W. Gojniczek, A Zářický. „Nobilitas in Historia Moderna”. T. 5. Ka-
towice–Ostrava 2011, nr 5, s. 159, 172; J. Pánek: Czechy…, s. 231, 415–416.

76 S. Kasík, P. Mašek, M. Mžyková: Lobkowiczové…, s. 120.
77 U. Zgorzelska: W zamierzchłej przeszłości…, s. 77–78.
78 NA Praha, ČDK 1551–1731, inv. č. Opole a Ratiboř (knížectví a mĕsta), sygn. IV D, karton 604 (Ryb-

nik).
79 NA Praha, ČDK 1551–1731, inv. č. Opole a Ratiboř (knížectví a mĕsta), sygn. IV D, karton 604 (Ryb-

nik).
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Wzmiankowany przywilej dotknął bardzo istotnych dla mieszkańców miasta kwe-
stii. Książę wspomniał o utraconych przez miasto łąkach, pastwiskach i pewnych za-
grodach. Za wierność i w ramach wyrównania szkód mieszkańcy mogli według daw-
nego zwyczaju za opłatą przywozić i mleć swoje ziarno w książęcych młynach oraz 
używać pastwisk i w lesie zbierać suche oraz leżące drewno. Uzyskali na św. Michała 
zgodę na pobór przez burmistrza jednego dukata od przewozu. Mogli w granicach 
2 mil od miasta swobodnie przewozić, z i do stawów, ryby oraz narybek. Dokładnie 
ustalono zasady szynkowania wina oraz innych napoi. Wino panów rybnickich w do-
mach należących do państwa miało być szynkowanie od św. Marcina (11 listopada) 
do 1 kwietnia. Od tej daty aż znów do św. Marcina (ponad 7 miesięcy) w mieście 
panowała wolność szynkowania, za tradycyjną opłatą. Do własnych domów miesz-
czanie mogli sprowadzać wina, inne napoje pozwolono im produkować i używać 
na własne potrzeby80. Tak mniej więcej wyglądały ustępstwa na rzecz społeczności 
mieszczańskiej, o które za ponad 70 lat będą prowadzili wielki spór z rybnickim 
dominium. Treść tego przywileju została potwierdzona raz jeszcze przez ostatniego 
rybnickiego Lobkowica, księcia Wacława Euzebiusza, na postawie dokumentu z 4 lu-
tego 1632 roku81. Przywileje dla mieszczan i handlu nie były jedynymi. Książę Zde-
nek Wojciech odnowił oraz potwierdził przywilej cechowy swego ojca Władysława 
II Popiela z 1577 roku w dniu 14 kwietnia 1625 roku82. Wystawca wyraźnie zaak-
centował, że uczyniono to na prośbę cechów rybnickich. Znaczenie tego dokumentu 
było bardzo długotrwałe, skoro dla cechów rybnickich sporządzono bardziej czytelną 
kopię jeszcze w 1794 roku83 .

Polityka księcia Zdenka Wojciecha, realizującego własne interesy rodowe, ale 
także Korony Czeskiej, polegała na popieraniu swoich zauszników. W Rybniku miała 
także wymiar jednostkowy. Zanim wystawiono wspomniane już przywileje, w roku 
1622 Zdenek Wojciech nagrodził swojego zaufanego w Rybniku. „Lukass Janossik 
služebnik a poddany muy”, jak został wspomniany w dokumencie Zdenka Wojciecha 
Lobkowica, w potwierdzeniu nadania z 18 maja 1624 roku otrzymał część lasu i łąki 
w „Panstwi mém Rybniczkém leziczy”84. Tym sposobem nowy pan tworzył solid-
niejsze podstawy wzajemnych zobowiązań oraz zależności i wzmacniania oddanych 
sobie urzędników w obrębie rodowego majątku. Zdenek Wojciech nie stracił z pola 
widzenia także obszarów wiejskich. Choć nie znamy żadnego nowego nadania, cesarz 
i król czeski Ferdynand II potwierdził w październiku 1627 roku przywilej dla soł-
tysa z Ochojca, który wystawił jeszcze książę raciborski Walentyn Garbaty w 1512 
roku (wystawiony 14 lutego, czyli w dzień św. Walentego). Odpis dyplomu o dużym 
znaczeniu dla wioski znalazł się w „Katastrze Karolińskim” w części poświęconej wsi 
Ochojec85. Jest to jedyny tego typu wpis dokonany w „Katastrze” dla wiosek z okolic 

80 AP Katowice Oddz. Racibórz, AM Ryb., sygn. 3.
81 AP Katowice Oddz. Racibórz, AM Ryb., sygn. 7. 
82 AP Katowice Oddz. Racibórz, AM Ryb., sygn. 5. 
83 AP Katowice Oddz. Racibórz, sygn. 6.
84 AP Katowice Oddz. Racibórz, AM Ryb. sygn. 2. 
85 AP Wrocław, Kataster Karoliński, zespół nr 82/164 – pudło, sygn. 137 (mikrofilm T. 79672): Nr 76 

Ochoÿetz, p. 260–262v.
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Rybnika, zarówno należących do dóbr rybnickich, jak i będących własnością rycerską 
lub klasztorną.

Na obrzeżach tematyki państwa Lobkowiców pozostaje problem najstarszego 
szpitala. Dziś nie sposób utrzymać tezę, że powstał w połowie XVII wieku, nato-
miast najpewniej był fundacją wcześniejszą. Miasto wespół z panami na Rybniku 
utrzymywało mały szpital –przytułek dla ubogich mieszkańców miasta86. Szpital 
najpewniej istniał już za czasów Władysława IV Popiela, o czym informuje skromna 
wzmianka zawarta w urbarzu rybnickim z 1614 roku87. Czy zatem początki szpitala 
sięgają jego czasów, czy są jeszcze starsze – na obecnym etapie badań kwestia pozo-
staje otwarta.

Dzieje konfesyjnych zawirowań w czasach lobkowickich wymagają jeszcze solid-
nych kwerend i to w głównie w archiwach tego rodu. Niemniej nasuwają się ważkie 
wskazówki dotyczące sytuacji religijnej na przełomie XVI i XVII wieku. Majątek 
lobkowicki nie był tożsamy z granicami struktur kościelnych – czyli siecią parafialną. 
Parafia rybnicka obejmowała prócz miasta i wsi panów na Rybniku także całą grupę 
wsi rycerskich oraz jedną należącą do opactwa cysterskiego w Rudach. Do parafii 
w 1638 roku należały: Rybnik oraz wsie: Chwałowice (wieś rycerska), Chwałęcice 
(wieś klasztorna – cysterska), Golejów (wieś rycerska), Jankowice, Jejkowice, Ka-
mień (wieś rycerska), Książenice, Kuźnia (Rybnicka) zwana Hamry, Ligota (część 
– wieś rycerska), Michałkowice, Niewiadom (wieś rycerska), Ochojec, Orzepowice, 
Paruszowiec, Popielów (wieś rycerska), Przegędza, Radziejów (wieś rycerska), Smol-
na, Wielopole, Zamysłów (majątek podzielony – dział proboszcza i dział rycerski) 
i Zebrzydowice (wieś rycerska)88. Z kolei z Pszowem (ówczesna parafia Wszystkich 
Świętych) związana była wioska Rydułtowy i tamtejszy kościół św. Jerzego, będące 
częścią włości lobkowickich. Na mocy umowy z 1510 roku nieobsadzone skrom-
ne probostwo, kościół i cała wspólnota parafialna w Rydułtowach znajdowały się 
pod opieką plebana pszowskiego89. Tu niebawem mogło się pojawić zarzewie sporu 
konfesyjnego. Gdy parafia pszowska przyjęła luterański porządek kościelny, chcąc 
nie chcąc, Rydułtowy mogły znaleźć się w zasięgu zainteresowania luterańskiego 
predykanta90. Niemiecki badacz Dietmar Neß nie wymienia Rydułtów jako kościoła 
objętego reformą według ewangelickiej konfesji, co może wskazywać na brak związ-
ków tej świątyni z protestanckim zarządem91. Opracowanie lokalnej badaczki Ingrid 
Ciwis przytacza tłumaczenie treści dokumentu z 1653 roku, z którego wynika, że 
w tamtym czasie w pamięci najstarszych mieszkańców wsi nie zachowała się jaka-
kolwiek informacja o związkach Rydułtów z kościołem w Pszowie. Wskazywano, 
sięgając pamięcią jeszcze do XVI wieku, że była to parafia z własnym duchownym 

86 L. Musioł: Parafia…, s. 75.
87 Urbarz rybnicki z 1614 roku…, s. 248.
88 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach (dalej: AA Katowice), Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Ryb-

niku, sygn. 168/579, Meszne 1685–1737, p. 1–62v.
89 L. Musioł: Monografia historyczna Pszowa oraz zarys historyczny gminy i parafii Krzyżkowice. Pszów 

1998, s. 132 (dodatek: Dokumenty i materiały w brzmieniu oryginałów dotyczące kościoła i parafii 
w Pszowie).

90 Tamże, s. 54–55.
91 To bodajże najnowsze krytyczne opracowanie tej tematyki ze strony ewangelickiej. D. Neß: Schlesisches 

Pfarrerbuch. Bd. 5: Oberschlesien, Ostoberschlesien, Ostschlesien. Leipzig 2015. 
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i nie znalazła się w rękach protestanckich. Dotychczasowe badania zdają się wskazy-
wać na późną XV-wieczną (2. połowa) genezę parafii rydułtowskiej, czasowo mającą 
problemy z obsadą proboszcza, niemniej już w drugiej dekadzie XVII wieku, w cza-
sach lobkowickich, dostrzegamy w źródłach wspomnianego plebana rydułtowskiego, 
niejakiego księdza Piotra92. Można się zastanawiać, czy czasy lobkowickie oraz opieka 
tej rodziny nie spowodowały w Rydułtowach powstrzymania akcji reformacyjnej 
i pozostanie przy konfesji katolickiej.

Nieco inaczej kształtowała się sytuacja w Jankowicach dokupionych do majątku 
rybnickiego. W roku 1631 najpewniej staraniem Wacława Euzebiusza, ostatniego 
rybnickiego Lobkowica, odnowiona został kaplica, na bazie której rozwijało się póź-
niejsze sanktuarium Bożego Ciała93. Ale co ciekawe, przed 1631 rokiem spalona zo-
stała starsza budowla94. Czy wzniesiono ją przed 1604 rokiem, czyli przed zakupem 
Jankowic, a to wiązało się z niejasnym statusem prawnym konfesyjnym? Z okresu do 
końca średniowiecza nie posiadamy bowiem żadnych śladów istnienia tu chociażby 
filialnej świątyni. Czy może powstała jako kontrreformacyjny symbol, wpleciony 
w niejasną tradycję z czasów husyckich? Może pewne znaczenie ma to, że na po-
graniczu sąsiednich wsi rycerskich Popielów i Radziejów istniał kościół św. Anny, 
który w połowie XVII wieku nie był już nawet filią, a co dopiero nieobsadzoną para-
fią95. Wprawdzie do schyłku średniowiecza działała tu wspólnota parafialna, o której 
jednak wiemy niewiele. Wzmianki od połowy XVII wieku wskazują na zagarnięcie 
kościoła przez szlachtę – właścicieli wspomnianych wsi, która publicznie i w sposób 
wyzywający prezentowała protestanckie przekonania96. Można tylko przypuszczać, 
iż ten stan trwał dłużej, może już od końca XVI wieku lub wcześniej. Zatem niewy-
kluczone, iż Lobkowicowie, wykorzystując jakąś niejasną tradycję, wpletli ją w swoją 
akcję rekatolicyzacji okolicznych wsi, realizując ją na bazie świątyni w Jankowicach. 
Trzeba wspomnieć, że poszczególni przedstawiciele rodu Lobkowiców u schyłku 
XVI wieku zmieniali swoją postawę wobec reformacji, co było też efektem dojścia 
do władzy nowego pokolenia (Zdenek Wojciech)97. Władysław IV Popiel wyraźnie 
zaakcentował swoją postawę antyreformacyjną, gdy został najwyższym hetmanem 
morawskim starostą ziemskim (Nejvyšší hejtman moravský) w 1615 roku98. Zatem 
okolice Rybnika miały wówczas silnego patrona antyewangelickiej polityki. 

Rybnik pod względem konfesyjnym pozostał lojalny wobec panów zwierzchnich 
i nie ma żadnych dowodów źródłowych, by miało być inaczej99. Od 1607 roku (po 

92 Na temat istnienia parafii św. Jerzego w Rydułtowach: Dodatek (III). Zbiór dokumentów w pełnym 
brzmieniu, rozdział 6: Ks. Jan Karzeł, prob. rybn., zawiera z siedlakami w Ligocie umowę, jaką mają 
uiszczać dziesięcinę proboszczowi, 25 czerwca 1613 r. [W:] L. Musioł: Parafia…, s. 9.

93 G. Wawoczny: Tajemnice ziemi rybnickiej i wodzisławskiej. Racibórz 2004, s. 195–196.
94 F. Maroń: Kościół na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII wieku. „Śląskie Studia Historyczno-Te-

ologiczne” 1979, nr 12, s. 236.
95 Znane i nieznane fakty z dziejów parafii św. Jerzego w Rydułtowach. Opr. I. Ciwis. Katowice–Rydułto-

wy 2019, s. 54–55.
96 B. Kloch: W Koronie Czeskiej w epoce habsburskiej 1526-1740…, s. 362–363, 373–374, 377.
97 J. Pánek: Czechy…, s. 231, 302–303.
98 St. Kasík, P. Mašek, M. Mžyková: Lobkowiczové…, s. 36, 120.
99 Autorzy monografii poświęconej górnośląskiej reformacji w rozdziale o historycznych parafiach ewan-

gelickich na Górnym Śląsku w przypadku Rybnika powołują się na enigmatyczne wzmianki o rybnic-
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wykupie Rybnika i całego majątku państwa rybnickiego) Lobkowice stali się pa-
tronami kościoła miejskiego, co oznaczało, że obóz kontrreformacyjny będzie miał 
tu silniejsze oparcie. Od 2. połowy XVI wieku do początków XVII wieku napoty-
kamy tylko kilku potwierdzonych duchownych i tylko przypadek księdza Gallusa 
z Rybnika świadczy o próbie sprostania oczekiwaniom wiernych na tym konfesyjnym 
pograniczu, choć trzeba zaznaczyć, że wspomniany duchowny nigdy nie posługi-
wał w rybnickiej parafii100. Wśród duchownych związanych z Rybnikiem u schyłku 
czasów lobkowickich dużą rolę odegrał Jan Karel (lub Karzel), proboszcz i zarazem 
kanonik (kustosz) kolegiaty Najświętszej Marii Panny w Raciborzu101. Najpewniej 
pozostawał w dobrych relacjach z Władysławem IV Popielem, a następnie Zdenkiem 
Wojciechem, którego reprezentował w podróżach do Wiednia, przekazując relacje 
o sytuacji w księstwie raciborskim102. Dzięki Władysławowi IV Popielowi plebani 
rybniccy uzyskali grunty nieopodal miasta i zgodę na osadzenie na nich dwóch chło-
pów. Takie były zaczątki proboszczowskiego działu małej wsi Zamysłów103. Warto 
nadmienić, że z Władysławem IV Popielem wiąże się pobyt w Rybniku księdza Jan 
Sarkandra, plebana z morawskiego Holeszowa, będącego w rękach lobkowickich. 
Przyszły męczennik (i święty) sprawy katolickiej na Morawach trafił tu po wybuchu 
powstania czeskiego, gdy w parafii, którą administrował, wzrosło napięcie z racji 
jego silnie kontrreformacyjnej postawy104. Wskazuje się na rodzinne związki Sar-
kandra z tym regionem, co zapewne było powodem, że Lobkowic tu nakazał mu 
się schronić. Według tradycji Sarkander miał głosić w Rybniku płomienne kazania 
o antyreformacyjnych treściach, lecz w skali ówczesnych zdarzeń pozostał tylko 

kich ewangelikach sprzed 1629 r. Zob. 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku. Red. W. Gojniczek, 
R. Kaczmarek. Katowice 2017, s. 305. W kwestii pastora Kisowiusa sprawa została wyjaśniona. Postaci 
żorskiego pastora Georga Lisowiusa, usuniętego z parafii w 1629 r., w zniekształconej formie jego 
nazwiska przypisano także urząd pastora w Rybniku, co nie miało wówczas miejsca (choć najpewniej 
odwoływano się do realiów z czasów pruskich, gdy ewangelicy rybniccy mogli być pod opieką duchow-
nego z Żor). Por. B. Kloch: W Koronie Czeskiej w epoce habsburskiej 1526-1740…, s. 287. Tam też 
o źródle tej błędnej informacji.

100 Ksiądz Gallus zapewne posiadał katolickie święcenia, lecz z czasem przestał przestrzegać celibatu (a za-
tem był żonaty), co w zasadzie było jego głównym odstępstwem od katolickiej dyscypliny kościelnej. 
F. Maroń: Kościół…, s. 230; B. Kloch: Stosunki parafialne w czasach reformacji i kontrreformacji (do 
I połowy XVIII wieku). [W:] Dzieje Orzesza. Orzesze 2002, s. 80–81.

101 Za czasów Władysława IV Popiela i Zdenka Wojciecha proboszcz Jan Karel aktywnie działał w kwestii 
unormowania spraw powinności na rzecz rybnickiej parafii: Dodatek (III), rozdział 7: Mikołaj Kania 
z Górki, pan na Ochojcu, zeznaje w sprawie dziesięciny snopowej z folwarku golejowskiego, 12 lutego 
1614 r.; rozdział 8: Oświadczenie ks. Bernharda Durcisa, dziekanowi żorskiego a fararza wodzisław-
skiego w sprawie dziesięciny z Niewiadomia, 5 stycznia 1616 r.; rozdział 10: Ks. Jan Karzeł, proboszcz 
rybnicki, wystawia osadzonym na gruncie farnym zamysłowskim dwom zagrodnikom pismo, w którym 
określa warunki na jakich są osadzeni, 11 listopada 1625 r. [W:] L. Musioł: Parafia…, s. 12;, biogram 
proboszcza Jana zamiesza ten sam autor – tamże, s. 40–41.

102 O. Karzel: Die Reformation in Oberschlesien. Ausbreitung und Verlauf. „Quellen und Darstellungen zur 
Schlesischen Geschichte”. Bd. 20. Würzburg 1979, s. 103.

103 AA Katowice, Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku, sygn. 168/23, Acten der Pfarrthei Rybnik 
betreffend die Jurisdiction und das Laudemium von Zamislau, b.p.; Dodatek (III), rozdział 10: Ks. Jan 
Karzeł, proboszcz rybnicki, wystawia osadzonym na gruncie farnym zamysłowskim dwom zagrodnikom 
pismo, w którym określa warunki na jakich są osadzeni, 11 listopada 1625 r. [W:] L. Musioł: Parafia…, 
s. 12.

104 R. Rak: Die Heiligsprechung des seligen Johannes Sarkander aus Skotschau (1576–1620), „Oberschle-
sisches Jahrbuch” (dalej: OJ) 1995, Bd. 11, s. 54–55; tenże: Die oberschlesischen Heiligen und Seligen . 
OJ 2002, Bd. 16/17, s. 32.
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epizodem, co najwyżej wskazującym silne usztywnienie katolickiej opcji w księstwie 
raciborskim105 . 

Przywileje, jakich udzielił miastu Zdenek Wojciech w połowie lat dwudziestych, 
były – jak już wspomniano – związane również z zachowaniem prawowierności kato-
lickiej oraz lojalności wobec rodu. Już w 1621 roku miasto miało paść ofiarą kontyn-
gentu kozackiego przybyłego na pomoc Habsburgom z terenów Rzeczypospolitej106 . 
Najgorsze miało jednak dopiero nadejść. W lutym 1627 roku powracające z Moraw 
resztki armii ks. Ernsta von Mansfelda splądrowały miasto i wzięły zakładników, 
wśród których był rybnicki proboszcz. Uwięziono go także dlatego, że nakłaniał 
ludność od ucieczki i ukrycia swojego dobytku107. Uwięziony kapłan powrócił, co 
zawdzięczano wpłaceniu odpowiedniego okupu.

Kolejnym cieniem na przyszłości państwa rybnickiego położyła się śmierć księcia 
Zdenka Wojciecha w czerwcu 1628 roku, w szczególnie niekorzystnym dla miasta 
momencie. Rządy objął jego syn, młodziutki książę Wacław Franciszek Euzebiusz, 
choć przez jakiś czas ster rodowej polityki znajdował się w rękach jego matki Polik-
seny z Pernštejnu, niezwykłej kobiety tamtej epoki108. Młody drugi książę Lobkowic 
potwierdził 4 lutego 1632 roku przywilej dla rybnickiej społeczności wystawiony 
przez ojca 14 kwietnia 1625 roku109, jednak był to jedyny krok, na jaki się zdobył 
wobec zniszczonego i mocno zubożałego w wyniku wojny miasta. Rekwizycje z lat 
1627 i 1628, zniszczenia zabudowy miejskiej i związane z tym osłabienie i tak skrom-
nej grupy obywateli odbiły się na udziale Rybnika w handlu i wizerunku miastecz-
ka110. Jeszcze w 1635 roku nastąpiła sprzedaż Rydułtów, które miały w drodze kupna 
przejść w ręce przedstawiciela rodziny Sedlnickich z Choltic, dawnych właścicieli 
Rybnika. 

Ponad sześćdziesiąt lat rządów rodu Lobkowiców zakończyła decyzja księcia Wa-
cława Franciszka Euzebiusza o sprzedaży majątku rybnickiego, który od 31 lat był ich 
prywatną własnością. Transakcja nastąpiła 5 maja 1638 roku. Na rok majątek znalazł 
się w posiadaniu Aleksandra Josta von Haugwitza z linii morawsko-czeskiej rodu. 
Jego czeskie związki wskazują, że książę Lobkowic zbył majątek rybnicki w kręgu 
szlachty bezpośrednio związanej z obszarem czesko-morawskim. Jednak Aleksander 
Jost 31 maja 1639 roku odsprzedał państwo rybnickie śląskiemu szlachcicowi Janowi 
Bernardowi baronowi von Praschma (Prażma), który od 1655 roku nosił tytuł hra-
biego111. Tym samym rozpoczął się czas przynależności Rybnika do znaczących rodów 

105 Po zmianach politycznych w 1989 r. władze samorządowe Rybnika poleciły umieścić w nawierzchni 
rynku stosowną pamiątkową tablicę informująca o głoszącym tu kazania św. Janie Sarkandrze.

106 A. Weltzel: Geschichte der Stadt Sohrau…, s. 98.
107 Tamże, s. 100; L. Musioł: Parafia…, s. 40–41. O zniszczeniach datowanych na początki wojny trzy-

dziestoletniej mogą świadczyć wyniki badań archeologicznych nieopodal rybnickiego rynku – Muzeum 
w Wodzisławiu Śląskim – dokumentacja archeologiczna: M. Furmanek, S. Kulpa: Rybnik Focus Park 
BIS. Wstępne sprawozdanie z prac archeologicznych, mps, Rybnik–Katowice 2006, s. 4–5.

108 St. Kasík, P. Mašek, M. Mžyková: Lobkowiczové…, s. 39.
109 B. Kloch: W Koronie Czeskiej w epoce habsburskiej 1526–1740…, s. 236.
110 I. Boroń: Handel Górnego Śląska z Krakowem w dobie wojny trzydziestoletniej (1618–1648). „Muzeum 

w Gliwicach. Seria Monograficzna” nr 5. Gliwice 1995, s. 50–75 (tab. 1–16), 79, 85, 88; B. Kloch: 
W Koronie Czeskiej w epoce habsburskiej 1526-1740…, s. 300.

111 A. Weltzel: Geschichte des edeln, freiherrlichen…, s. 49–50; F. Idzikowski: Geschichte…, s. 84–86.



BogdAn kloch

28

górnośląskich. O lobkowickich rządach nie dało się jednak zapomnieć. Gdy w 1700 
roku burmistrz i rada miasta informowali Helenę Eleonorę von Reiswitz, panią na 
Pilchowicach, o stanie przywilejów miasta, wspomnieli o pięciu jarmarkach112. Czte-
ry z nich były trwałym wkładem rodu Lobkowiców, a w okresie po 1638 roku do 
końca XVII wieku nie słyszymy o nowych nadaniach i dopiero czasy pruskie zmieniły 
ten stan. Skala lobkowickich przywilejów na zawsze pozostała jednak wyjątkowa. 

Wspomniany książę Wacław Franciszek Euzebiusz Lobkowic nie zerwał związków 
ze Śląskiem. Zaledwie osiem lat po sprzedaży Rybnika kupił księstwo żagańskie113 . 
Wzmocnił w ten sposób katolicki obóz w ramach księstw śląskich na pograniczu 
śląsko-łużyckim, a swój dziedziczny tytuł książęcy (dość niedawno pozyskany przez 
ojca) dopełnił realnym władztwem terytorialnym o wiekowych korzeniach, choć 
mocno zależnym od realiów polityki cesarskiej. W polityce religijnej okazał się bez-
względnym zwolennikiem redukcji ewangelickich świątyń i ich kaznodziei w swym 
nowym księstwie114. Lobkowicka obecność w księstwie żagańskim przetrwała aż do 
schyłku XVIII wieku115. Pamięć o ich roli dla niewielkiego Rybnika również prze-
trwała długo. W wydanej w 1704 roku „Silesiographii” Mikołaja Hennela (pierwsze 
wydanie w 1613 r.) znalazł się opis poświęcony Rybnikowi ograniczony do skromnej 
informacji o dawnych dziejach, lecz zaakcentowano, iż Rybnik był posiadłością rodu 
Lobkowiców116. Mimo to czasy lobkowickie odeszły, były już tylko przebrzmiałą 
sekwencją, ale jakże istotną dla losów i dziedzictwa tego małego górnośląskiego mia-
steczka. 

Bogdan Kloch

Die Herrschaft Rybnik im Besitz des böhmischen Geschlechts Lobkowitz im Fürstentum 
Ratibor (von der 2. Hälfte des 16. bis zur 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts)
Zusammenfassung
Das böhmische Adelsgeschlecht von Lobkowitz erwarb in der 2. Hälfte des 16. Jahrhun-
derts Güter in dem auf schlesischem Gebiet gelegenen Fürstentum Ratibor. Anfangs noch 
relativ bescheiden, wurden diese im Verlauf des ersten Vierteljahrhunderts der Lobko-
witzer Herrschaft um bedeutende Handels- und Zunftrechte ergänzt. Die nachfolgenden 
drei Grundherren sorgten wiederum für eine detaillierte Beschreibung und Wertschät-
zung der Besitztümer. Die Verbesserung des eigenen Standes sowie der Wirtschaftlichkeit 
der Stadt und der umliegenden Dörfer bewegte die Pächter schließlich zur Übernahme 
der gesamten Herrschaft, womit diese ebenso wie die Stadt zu Privateigentum wurde. 
Die Stadt und die Bürger erhielten zahlreiche Privilegien. Die geistige Haltung des Ge-
schlechts von Lobkowitz bewirkte, dass Rybnik unnachgiebig im gegenreformatorischen 

112 Dokument wystawiony w Rybniku 8 maja 1700 r., NA Praha, ČDK 1551–1731, inv. č. Opole a Ratiboř 
(knížectví a mĕsta), sygn. IV D 7, karton 604 (Pilchovice). 

113 Geschichte des Herzogtums Sagan von Worbs. Opr. G. Feilhauer, M. Krüger. Sagan 1930, s. 350.
114 J. Polak: Wolni panowie pszczyńscy wobec protestantyzmu od XVI do XVIII wieku. [W:] Dziedzictwo 

górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI–XX wieku . 
Red. J. Bahlcke, W. Gojniczek, R. Kaczmarek. Katowice 2018, s. 292. 

115 Geschichte des Herzogtums Sagan..., s. 361–362.
116 Nicolai Henelii ab Hennenfeld, Sac. Caes. Maiest. Consiliarii, JCti & Syncici olim Wratislauiensis, 

Silesiographia renovata, necessariis scholiis, observationibus et indice avcta, Wratislaviae et Lipsiae 
MDCCIV [1704], s. 443. Zbiory Muzeum w Rybniku, sygn. MRy /H/ 3816.
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Lager verblieb. Das Ende der Herrschaft des böhmischen Adelsgeschlechts kennzeichnete 
der anhaltende Dreißigjährige Krieg. Die mehr als 60 Jahre bestehenden Verbindungen 
endeten im Frühling 1638. Die Stadt Rybnik bekam zwischen dem 13. und dem Ende 
des 18. Jahrhunderts nie derart viele Rechte verliehen, wie zu Zeiten des Geschlechts 
von Lobkowitz.

Bogdan Kloch

The Rybnik State of the Czech Lobkowitz family in the Duchy of Racibórz (2nd half of the 
16th - 1st half of the 17th century) 
Summary
The Czech aristocratic family of Lobkowitz, in the second half of the 16th century, ac-
quired a pledge of Rybnik estates in the Duchy of Racibórz within the Silesian lands. Dur-
ing the first quarter of a century of their rule, this quite modest property obtained several 
significant trade and guild privileges. Consecutively, three gentlemen took care of precisely 
describing and estimating the property. The improvement of its condition, the economy of 
the city and the surrounding villages, prompted the tenants of the property to buy out the 
entire state, which became a city and a private state. The city and the townspeople were 
endowed with further privileges. The attitude of the Lobkowitz family meant that Rybnik 
remained solidly in the Counter-Reformation camp. The end of the rule of the Czech 
aristocracy was marked by the Thirty Years’ War. The 60-year-long relationship ended in 
the spring of 1638. The city of Rybnik, in the period from the 13th to the end of the 18th 
century, never received so many grants as from the Lobkowitz family. 
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Polacy w Szwajcarii po upadku powstania 
listopadowego. 
Dokumenty Dozoru Polskiego w Genewie 
jako przyczynek do badań nad działalnością 
polskiej emigracji

Szwajcaria zdecydowanie wyróżnia się na tle sąsiadujących z nią państw bogatą 
historią, otwartością i różnorodnością kulturową. Dzieje niepodległej Szwajcarii się-
gają zaledwie XVII wieku, jednak pierwsze wzmianki o ludach zamieszkujących tere-
ny dzisiejszej konfederacji, tj. helwetach, datuje się już na okres dominacji rzymskiej 
w regionie1. Dominacja ta zakończyła się wraz z najazdem Alaryka na Italię i opusz-
czeniem tego regionu przez rzymską armię2. Po raz drugi tereny dzisiejszej Szwajcarii 
znalazły się w granicach Cesarstwa Rzymskiego po upadku Imperium Franków3 . 
W kolejnych wiekach, na kanwie wojen toczonych pomiędzy ludnością zamieszkują-
cą terytorium dzisiejszej Konfederacji Szwajcarskiej a władającymi swymi włościami 
Habsburgami, zaaranżowano pierwsze sojusze i porozumienia. Te z kolei przyczyniły 
się do zawiązania Związku Szwajcarskiego4 .

Zawarty w 1648 roku pokój westfalski potwierdził niepodległość Szwajcarii. Kraj 
ten, podobnie jak już w XVI wieku, należał do jednych z ważniejszych ośrodków re-
formacji i miejsc emigracji europejskich mniejszości religijnych. Wraz z masą uchodź-
ców do Szwajcarii przybyli pierwsi wysoko wykwalifikowani rzemieślnicy, tworząc 
podstawy rozwoju szwajcarskiego jubilerstwa oraz zegarmistrzostwa. Rozwój gospo-
darczy Związku Szwajcarskiego wstrzymały wydarzenia związane z okresem wojen 
napoleońskich i chwilowej utraty pełnej niezależności na rzecz tzw. Republiki Hel-
weckiej5 .

Już w niespełna miesiąc po klęsce wojsk napoleońskich pod Lipskiem zebrany na 
nowo Sejm Związkowy ogłosił neutralność kraju, którą do 1815 roku uznały wszyst-
kie liczące się na arenie międzynarodowej mocarstwa. Nowa konstytucja i zagwa-
rantowana neutralność nie ostudziły jednak dążeń sąsiadujących ze Szwajcarią mo-
narchii do wywierania wpływu na jej politykę. Efektem działań Austrii, Francji oraz 
Rosji był akces Szwajcarii do Świętego Przymierza. Dawał on europejskim przywód-

1 J. Wójtowicz: Historia Szwajcarii. Wrocław 1989, s. 11–15. 
2 Tamże, s. 23.
3 Tamże, s. 30–31. 
4 Tamże, s. 40–44.
5 A. Porębski: Rodowód narodu Szwajcarskiego. Szkic analizy. [W:] Zrozumieć współczesność. Księga 

jubileuszowa dedykowana prof. Hieronimowi Kubiakowi w 75. rocznicę urodzin. Red. G. Babiński, 
M. Kapiszewska. Kraków 2009, s. 282.
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com możliwość sprawowania kontroli nad szwajcarskim ustawodawstwem, polityką 
zagraniczną i przyczynił się do pogłębienia wewnętrznych partykularyzmów. Główną 
kością niezgody między wchodzącymi w skład Świętego Przymierza mocarstwami 
a Szwajcarią był stosunek do licznie napływających w granice poszczególnych kanto-
nów uchodźców oraz działaczy politycznych6. Wielu z nich podejmowało w Szwajca-
rii dalszą działalność polityczną i korzystało z licznych swobód obywatelskich.

Polska emigracja penetrowała tereny dzisiejszej Szwajcarii już od czasów średnio-
wiecznych. W XVI wieku znaczną karierę naukową rozwinął w Szwajcarii polski 
uczony, dziekan Uniwersytetu w Bazylei – Marcin Chmielecki. W Solurze ostatnie 
miesiące życia spędził z kolei Tadeusz Kościuszko7. Nie ulega jednak wątpliwości, 
iż najliczniejszą grupą Polaków osiadłych w Szwajcarii okazała się emigracja po po-
wstaniu listopadowym. Pośród szwajcarskiej Polonii znalazło się wielu działaczy nie-
podległościowych oraz intelektualistów, w tym między innymi Juliusz Słowacki oraz 
Adam Mickiewicz. Znakomita większość z osiadłych w Szwajcarii Polaków znalazła 
się jednak w jej granicach nie bezpośrednio po upadku powstania, a blisko dwa lata 
później – w ramach tzw. ucieczki grupy Hufca Świętego z obozu przejściowego we 
francuskim Besançon. 

Tuż po przejściu polskich emigrantów z Prus do Francji, zgodnie z rozporządze-
niem francuskiego ministra wojny, Polacy zostali rozlokowani w kilku zakładach 
– tzw. dépôt. Pierwszy z nich powstał w Awinionie, kolejny zorganizowano z kolei 
w murach cytadeli wspomnianego Besançon. Z czasem liczba zorganizowanych we 
Francji obozów wzrosła do sześciu ośrodków8. Wraz z upływem czasu stanowisko 
francuskiego rządu względem polskich emigrantów uległo zmianie. Rezerwa, z jaką 
Francuzi poczęli odnosić się do osadzonych w obozach powstańców, przejawiała się 
przede wszystkim w zmniejszeniu przyznanego im żołdu oraz coraz bardziej zaostrza-
jącym się prawie ograniczającym ich wolności osobiste. Jednym z przejawów buntu 
polskiego wychodźstwa przeciw francuskim rozporządzeniom okazała się wspomnia-
na ucieczka Polaków z dépôt w Besançon, połączona z wysłaniem do części francu-
skich kół politycznych pism zawierających krytykę paryskiego rządu9 .

Idea manifestacyjnego opuszczenia francuskiego obozu powstała z inicjatywy 
przywódców zorganizowanej w placówce loży masońskiej „Persévérance-Espérance” 
(Wytrwałość – Nadzieja). Zorganizowana w Besançon loża była jedną z dwóch funk-
cjonujących w dépôt placówek „sztuki królewskiej”. Drugą, po loży „Wytrwałość – 
Nadzieja”, była działająca w Awignonie „L`Aigle Blaanc et le Chevalier” (Orzeł i Po-
goń). Obie loże działały pod auspicjami loży „Grande Blanc et le Chevalier” (Wielki 
Wschód Francji)10. Wśród ojców założycieli besançonskiej loży na uwagę zasługują 
przede wszystkim osoby Franciszka Gordaszewskiego oraz Ludwika Oborskiego. Na 
początku 1833 roku zorganizowali oni zakrojoną na szeroką skalę akcję agitacyjną, 

6 A. Porębski: Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu. Kraków 2010, s. 51. 
7 K. Kamiński: Polacy w Szwajcarii (1832–1863). „Zeszyty Historyczne” 1990, nr 92, s. 182.
8 R. Bielecki: Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji 1831–1847. Materiały z archiwów fran-

cuskich. Warszawa 1986, s. 24–26.
9 J. Lewandowski: Polacy w Szwajcarii. Lublin 1981, s. 27–28.
10 T. Cegielski: Niezwykła misja loży „Copernic” („Kopernik”) na wschodzie Paryża 1939–1991. [W:] 

Nietypowe migracje Polaków w XIX–XXI wieku. Red. A. Kargol, W. Masiarz. Kraków 2011, s. 88. 
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przewidującą utworzenie oddziału wojskowego mającego na celu pomoc organizowa-
nemu przez karbonariuszy powstaniu we Frankfurcie nad Menem. Grupa polskich 
oficerów wyruszyła w stronę Szwajcarii 7 kwietnia 1833 roku11. Upadek powstania 
we Frankfurcie i zamknięcie granicy francuskiej zmusił blisko 500 polskich żołnierzy 
do pozostania na terytorium Związku Szwajcarskiego. Jak sugerują źródła, władze 
Konfederacji Helweckiej odnosiły się z dystansem do niespodziewanych gości. Do 
czasów współczesnych w zasobach Muzeum Narodowego w Krakowie zachowała się 
relacja przewodniczącego Polaków osadzonych w dépôt w Cahors, apelującego do 
księcia Adama Czartoryskiego o natychmiastowe podjęcie kroków mających na celu 
udzielenie pomocy „uwięzionym” w Szwajcarii Polakom. 

Pisma publiczne ciągle głoszą, iż stan zostających w Szwaycaryi pogarsza się. Nareszcie 
24 bm. odbieramy od tych nieszczęśliwych Braci Expedycyją nadawaną z Bienne 15 Grud-
nia, w której z rozpaczą opisuią nam swe okropne położenie – donoszą, iż składki pieniężne 
przez Radę Kantonu Berneńskiego zupełnie odmówionemi zostały – że mają bydź wydale-
ni z kraju, jeśli funduszów dostatecznych na utrzymanie się nie okażą.12

Blisko 470 uczestników wyprawy rozmieszczono w zachodniej, frankofońskiej 
części kantonu berneńskiego. Części z nich przyznano skromne zasiłki. Niemal od 
samego początku pobytu Polaków nad Lemanem szwajcarski rząd federalny negocjo-
wał z przedstawicielami Ludwika Filipa co do możliwości powrotu uczestników fe-
ralnej wyprawy do Francji. Dzięki zaangażowaniu szwajcarskich dyplomatów jesienią 
1833 roku – po podpisaniu odpowiedniej deklaracji – do Francji powróciła znaczna 
część z podwójnych emigrantów. Liczba Polaków przebywających w Szwajcarii zma-
lała wówczas do około 200 osób13 .

Realia, z jakimi przyszło się zmierzyć osiadłym w Szwajcarii Polakom, nie należały 
do najłatwiejszych. Znakomita większość z nich mogła liczyć na zarobek, jedynie 
pracując   fizycznie. Jan Bartkowski, pamiętnikarz okresu Wielkiej Emigracji wspo-
minał:

Spora liczba towarzyszów naszych wzięła się do ręcznej roboty. Łempicki August został 
furmanem w rulażu, przewoził towary z Bazylei do Berna i tak sobie przyswoił postawę, 
obyczaj i język furmański, że nikt by się nie domyślił, że to był cudzoziemiec i niedawno 
przedtem oficer. Jasiński Tomasz wziął się do blacharstwa i wyrabiał rondelki, imbryczki, 
tarki itd.14

Wielu z pośród polskich emigrantów w Szwajcarii bądź nie osiągnęło większych 
sukcesów zawodowych, bądź w kolejnych latach z powodu narastających problemów 
finansowych zostało zmuszonych do opuszczenia terytorium Konfederacji i powrotu 

11 L. Hass: Diaspora polskiego wolnomularstwa (1821–1908). „Przegląd Historyczny” 1971, nr 62/2, 
s. 206.

12 Muzeum Narodowe w Krakowie, Adam Jerzy Czartoryski. Korespondencja, rkps, sygn. 17 5478 IV, 
T. 1, k. 405 – List Polaków z Cahors do ks. Adama Jerzego Czartoryskiego . 

13 J. Lewandowski: Polacy…, s. 27–28. 
14 J. Bartkowski: Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji. Kraków 1967, s. 189. 
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do Francji czy Anglii. W kraju zostały jedynie osoby wysoko wykwalifikowane oraz 
zaaklimatyzowane – tj. takie, na których mogło zależeć szwajcarskim władzom15 .

Trudne warunki sprzyjały organizowaniu się polskiej emigracji wokół jej wybit-
niejszych przedstawicieli. Jedną z osób czynnie zaangażowanych w działalność na 
rzecz Polaków w Szwajcarii była urodzona w leżącym w Wielkopolsce Kórniku Klau-
dyna Potocka. Potocka zapisała się na kartach historii przede wszystkim jako orga-
nizatorka szpitali polowych w czasie powstania listopadowego. Po jego upadku wraz 
z mężem wyemigrowała do Drezna, gdzie założyła Komitet Dobroczynności Dam 
Polskich, roztaczając tym samym opiekę nad przebywającymi w państwach niemiec-
kich emigrantami. Następnie rodzina Potockich osiadła w Genewie. Tam Klaudyna 
zainicjowała działalność Komitetu Wspierania Tułaczy Polskich, tj. organizacji wspie-
rającej przebywających w Szwajcarii Polaków – w znakomitej większości członków 
wspomnianej wyprawy Hufca Świętego. Nasilenie aktywności Klaudyny Potockiej 
nastąpiło w trakcie tzw. wyprawy sabaudzkiej. W wyprawie pod dowództwem gen. 
Girolamo Ramorino, mającej na celu obalenie monarchii w Sabaudii i zjednoczenie 
republikańskich Włoch, wzięło udział 75 Polaków. Potocka, podobnie jak i inni emi-
granci, pozostawała żywo zainteresowana losem uczestników feralnej ekspedycji. 
Z zachowanych źródeł wynika, iż tuż po zakończeniu walk Klaudyna wspierała finan-
sowo niektórych z jej uczestników16 . 

Nie była to oczywiście jedyna, jednocząca polskie wychodźstwo organizacja 
w Szwajcarii. Wystarczy wspomnieć o tzw. Radzie Emigracji Polskiej w Szwajcarii, 
Towarzystwie Tułaczów Polskich na Ziemi Szwajcarskiej, Towarzystwie Praw Czło-
wieka i Obywatela na Tułactwie Polskim w Szwajcarii czy w końcu o zainicjowanej 
na początku 1834 roku tajnej organizacji niepodległościowej – tzw. Młodej Polsce17 .

Klaudyna zmarła 8 czerwca 1836 roku w wieku niespełna 35 lat. Przyczyną jej 
śmierci była długotrwała choroba serca i powikłania związane z przejściem grypy18 . 
Przedwczesna śmierć polskiej działaczki wywołała wśród polskiego wychodźstwa 
znaczne poruszenie. W „Roczniku Emigracji Polskiej” odnotowano:

Nie tylko Polacy tam będący, ale wszystkich krain wygnańce i prawie cała ludność ge-
newska towarzyszyły temu obrzędowi. – Żałoba była powszechna – na ulicach kędy ciało 
przewożono wszystkie sklepy były zamknięte.19

Śmierć Potockiej zainspirowała genewską Polonię do powołania w 1838 roku ko-
mitetu na rzecz upamiętnienia jej osoby przez wzniesienie w centrum miasta kamien-
nego pomnika, tzw. Rady Tymczasowej Zawiadowców Budowy Pomnika śp. Klaudy-
ny Potockiej20. Zawiązanie działań szerszej grupy osób wokół inicjatywy wzniesienia 
kamiennego postumentu dedykowanego pamięci emigrantki dało początek trwalszej 
organizacji życia wychodźców polskich w Genewie. Organem animującym w naj-
większym stopniu działalność polskiej diaspory okazał się Dozór Polski w Genewie. 

15 A. Witkowska: Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. Gdańsk 1997, s. 108.
16 K. Dąbrowski: Polacy nad Lemanem w XIX wieku. Warszawa 1995, s. 40–48.
17 K. Kamiński: Polacy w Szwajcarii…, s. 183–184.
18 K. Dąbrowski, Polacy nad…, s. 51.
19 „Rocznik Emigracji Polskiej” 1836, s. 106. 
20 D. Ciepieńko-Zielińska: Klaudyna z Działyńskich Potocka. Ludzie i czasy. Kraków 1973, s. 333. 
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Instytucja ta, wraz z powiązaną z nią Skarbuną Genewską oraz Dozorem Skarbuny 
Genewsko-Polskiej, była jedną z kilku wspomnianych wcześniej polskich organizacji 
w Szwajcarii. Powstała na wezwanie Juliana Ursyna Niemcewicza, zachęcającego 
osiadłych w różnych częściach świata Polaków do wspierania wysiłków utworzonego 
w Paryżu Towarzystwa historyczno-literackiego21. Założycielem Dozoru, podobnie 
jak inicjatywy związanej z pomnikiem Potockiej, był Henryk Nakwaski, kolejny po 
śmierci Klaudyny organizator polskiej działalności w Genewie. Henryk Nakwaski 
urodził się w 1800 roku w położonych na Mazowszu Lipnikach. Był synem prefekta 
Warszawy Franciszka Nakwaskiego oraz Anny z domu Krajewskiej. W 1826 roku 
Nakwaski wszedł w związek małżeński z Karoliną z Potockich Starzyńską. Po upadku 
powstania wyemigrował wraz z rodziną do Drezna. Pod koniec 1832 roku Nakwascy 
udali się do Paryża, skąd rok później przenieśli się do Szwajcarii22 .

Dokonania działalności Dozoru Polskiego w Genewie możemy odtworzyć na 
podstawie zachowanego do czasów współczesnych materiału archiwalnego. Przez 
wiele lat uważano, że w wyniku zniszczeń dokonanych w czasie II wojny światowej 
przez hitlerowskie Niemcy oraz Armię Czerwoną nie zachowały się żadne archi-
walia mogące przybliżyć działalność Polaków osiadłych po 1831 roku w Szwajcarii. 
W zbiorach rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie pod sygnaturą nr IV 6595 
znajdują się dokumenty przeczące tej tezie. Jest to część z zebranych przez Henryka 
Nakwaskiego akt Dozoru Polskiego w Genewie. Pierwotnie, podobnie jak pozostałe 
memorabilia i dorobek intelektualny polskiego wychodźstwa w Szwajcarii, materiał 
ten znajdował się w archiwum biblioteki Muzeum Narodowego w Rapperswilu (teka 
XXXV – 141)23 .

Muzeum Polskie w Rapperswilu powstało w 1870 roku z inicjatywy urodzonego 
w 1808 roku Władysława Platera. Jednostka ta dosyć szybko stała się jedną z naj-
prężniej działających polskich instytucji kulturalnych poza granicami ziem polskich. 
Jak głosił jego założyciel:

Jest ono ogniskiem patriotyzmu i narodowości Polski, propagandą nieustanną jej idei, przy-
pominaniem światu jej praw i gwałtów na niej dokonanych, przechowaniem starannym jej 
penatów, gromadzeniem na polu naukowym ponad stronnictwami politycznymi żywiołów 
odrodzenia państwowego.24

Na zbiory muzeum składało się blisko 27 tys. rękopisów i autografów, setki ma-
lowideł, kolekcje militariów oraz związanych z polskimi powstaniami memorabilii25 . 
Za sprawą podjętej przez Sejm RP uchwały z 21 października 1921 roku oraz testa-
mentu założyciela muzeum, Polska zobowiązała się do przewiezienia rapperswilskich 

21 J.U. Niemcewicz: Odezwa Wydziału Historycznego do współziomków. Paryż 1838, s. 2–3.
22 Nakwaski Henryk Mirosław. [W:] Polski słownik biograficzny. T. 22. Wrocław 1977, s. 481. 
23 A. Lewak: Dozór polski w Genewie w r. 1848. „Kwartalnik Historyczny” 1919, nr 33, s. 45. 
24 D. Platt: Ossolineum i Muzeum Polskie w Rapperswilu – słów kilka o wzajemnych kontaktach. [W:] 

Przybytki nietykalne zabytków historycznych. Zbiór tekstów ofiarowanych z przyjaźnią i najlepszymi ży-
czeniami Januszowi Stanisławowi Morkowskiemu, kustoszowi Muzeum Polskiego w Rapperswilu z okazji 
Jego 70 urodzin. Red. J.S. Morkowski, A. Badach. Warszawa 2000, s. 74.

25 D. Nałęcz: Polskie archiwalia poza granicami kraju. [W:] Przybytki nietykalne…, s. 22.
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zbiorów do kraju. Możliwość taka pojawiła się 19 marca tego samego roku, po podpi-
saniu aktu przejęcia i zabezpieczeniu zbiorów przez Józefa Piłsudskiego26 . 

Na ocalałe z drugowojennej pożogi akta związane z działalnością Dozoru składa 
się blisko 570, rozdzielonych na trzy odrębne tomy, kart. Tom pierwszy zawiera 
część prowadzonej przez Dozór Polski korespondencji, tom drugi składa się z rapor-
tów sporządzonych w trakcie organizowanych przez Polaków spotkań, tom trzeci 
gromadzi natomiast protokoły Dozoru Skarbuny Genewsko-Polskiej. Co warte od-
notowania, całość zachowanego materiału archiwalnego pozwala nie tylko na analizę 
działalności genewskiej Polonii, ale daje także możliwość rekonstrukcji stosunków 
panujących wśród osiadłych w Szwajcarii emigrantów. Niemożliwe jest dokładne 
przeanalizowanie całości przytoczonego materiału. Postanowiłem więc skupić się 
w niniejszym artykule jedynie na wybranych zagadnieniach i wątkach, częściowo 
poruszonych już na łamach innych artykułów.

Wbrew opinii Adama Lewaka, jakoby Dozór „pomaga potrzebującym wsparcia 
towarzyszom tułaczki, ale czynności jego nieznaczne, życie wśród Polaków genew-
skich nieurozmaicone, ospałe”, wydaje się, iż działalność polskiej emigracji w Ge-
newie nie wyróżniała się negatywnie na tle działań podejmowanych przez Polaków 
osiadłych w krajach niemieckich, Wielkiej Brytanii czy Ameryce27 . 

Dobrym przykładem obrazującym działalność Dozoru Polskiego w pierwszych 
latach jego funkcjonowania jest sprawa niejakiego Hipolita Baczyńskiego. Jak in-
formują zachowane do czasów współczesnych w Bibliotece Książąt Czartoryskich 
w Krakowie fragmenty prywatnej korespondencji zamieszkujących okolice Lemanu 
Polaków, Hipolit Baczyński – inżynier wojskowy – zachorował w szwajcarskim Bernie 
na „chorobę umysłową”28. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że Ba-
czyński zachorował na szerzący się wśród uczestników Wielkiej Emigracji syfilis29 .

Dozór Polski w Genewie żywo zaangażował się w zorganizowanie hospitalizacji 
potrzebującemu rodakowi. Kwestie jej finansowania pojawiły się po raz pierwszy 
w korespondencji pomiędzy Henrykiem Nakwaskim a berneńską Polonią nieco po-
nad miesiąc przed pierwszym odnotowanym spotkaniem Dozoru Polskiego, mają-
cym miejsce 29 listopada 1839 roku. Reprezentacja Polaków osiadłych w Bernie 
zwracała się do Nakwaskiego w następujących słowach:

Żeby nic nie mieć sobie do wyrzucenia, zgodziliśmy się na to, by koszta pochodzące z jego 
pobytu w tym instytucie pokryć li ze składek Polaków w Szwajcaryi się znajdujących. […] 
Przed kilku tygodniami Rząd postanowił przenieść Baczyńskiego z instytutu Pana Schnella 
do domu Waryatów, gdzie Rząd za miejsce ma płacić 75, i Gmina tyleż, lecz pozwolić na 
to, jest to pchnąć nieszczęśliwego w głąb przepaści, w której by się nigdy nie wydostał. 
Gdyż słyszeliśmy od Doktorów, że chory z lekkiemi symptomami obłąkania dostawszy się 
do tego domu i będąc z Chłopami waryatów już nie do wyleczenia w towarzystwie, musi 
brnąć w tej słabości, gdyż środki do leczenia tej choroby są żadne w tym domu. Teraz 

26 K. Stachurski: Drugi Rapperswil. Powołanie, działalność i zamknięcie Muzeum Polski Współczesnej na 
Zamku Rapperswilskim w latach 1936–1952. [W:] Przybytki nietykalne…, s. 85.

27 A. Lewak: Dozór polski…, s. 45.
28 Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (dalej: B PAN), rkps nr 1839. Z papierów Walerego 

Wielogłowskiego (dalej: ZPWW), k. 316 – A. Patek do W. Wielogłowskiego .
29 A. Witkowska: Cześć i skandale…, s. 35.
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robiemy próbę. Może Pan Bóg dopomoże, że Baczyński się wyleczy. Ale do tego potrze-
bujemy Szanownego Pana pomocy. Prosząc, aby pomiędzy swojemi chciał zrobić składkę 
i takową przed 25 listopada nam podesłać raczył. Spodziewamy się, że Polacy w Genewie 
znajdujący się zechcą chętnie przyjść w pomoc dla nieszczęśliwego Baczyńskiego.30

Zgodnie z informacją zawartą na marginesie listu, miesięczny koszt utrzymania 
chorego w instytucie dr Schnella wynosił 160 franków. Kwota ta znacznie przekra-
czała możliwości finansowe Dozoru. W ramach nadzwyczajnej składki zdołano ze-
brać jedynie 100 franków31. Mimo zaangażowania genewskiej diaspory i ostatecznym 
przeniesieniu chorego do jednego z genewskich ośrodków, Baczyński w październiku 
1840 roku zmarł. O wydarzeniu tym wspomniał jeden z zamieszkujących Genewę 
Polaków, założyciel znanej wytwórni czasomierzy Patek Philippe – Antoni Patek:

Jeszcze byłbym Ci odpisał, lecz smutne obowiązki nie pozwoliły mi. Hipolit Baczyński 
współtułacz powierzony memu staraniu zakończył życie dnia wczorajszego, musiałem więc 
znajdywać się na miejscu powinności mojej, proś Boga za duszę jego, tem bardziej iż mając 
pomieszanie zmysłów do samego końca nie mógł się przygotować do zgonu jak należy, 
jutro msza i pogrzeb.32

Jak wynika z przeprowadzonej kwerendy, przypadków podobnych Baczyńskiemu 
było znacznie więcej. Co jednak znamienne, genewskiej Polonii z reguły udawało 
się wygospodarować symboliczną zapomogę oraz zorganizować przez szeroką sieć 
kontaktów pracę lub wyjazd zainteresowanego za granicę. Fundusze przekazywane 
przez członków Dozoru Polskiego w Genewie tak na Baczyńskiego, jak i pozostałych 
wymagających wsparcia rodaków pochodziły przede wszystkim z zasobów organi-
zacji samopomocowej – zainicjowanej w 1838 roku Skarbuny Polsko-Genewskiej. 
Działalność Skarbuny nie doczekała się jeszcze odrębnego opracowania. Warto jed-
nak wspomnieć, iż powielana dotychczas informacja o rzekomym zainicjowaniu jej 
funkcjonowania przez wspomnianego już Antoniego Patka jest najprawdopodobniej 
błędna. Informacji tej nie potwierdziła kwerenda archiwalna. Pewne jest jedynie, że 
Antoni Patek sprawował funkcję skarbnika genewskiej diaspory33 .

W 1839 roku Henryk Nakwaski przedstawił projekt „Pomysłu urządzenia sto-
sunków między wychodźcami polskiemi w Szwajcaryi osiadłemi”. Jak argumentował 
w trakcie jednego ze spotkań:

Aż nad to widoczną jest rzeczą iż ściślejsze i porządniejsze zawężanie stosunków między 
Polakami w Szwajcaryi osiadłemi, tak między sobą, jak w skutku tego z całą Emigracyją 
i rodzą znaczne korzyści i na teraz i nadal by przyniosło. Z jednej strony samo zaprowadze-
nie w Bernie od lat kilku Skarbnika, od roku już w Genewie, w St. Imier Rady Towarzy-
stwa Zegarmistrzów Polskich, już nie małe oddały przysługi.34

30 Biblioteka Narodowa w Warszawie (dalej: BN w Warszawie), Dokumenty Dozoru Polskiego w Gene-
wie (dalej: DDP), rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 1.

31 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 2, k. 2–3.
32 B PAN, ZPWW, rkps, sygn. 1839, k. 296 – A. Patek do W. Wielogłowskiego .
33 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 19–22.
34 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 13–16.
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W myśl rozpatrzonego projektu, powołano do życia w Genewie nową instytu-
cję, tj. Dozór Skarbuny Polskiej w Genewie. W zbiorze papierów Dozoru Polskiego 
w Genewie zachował się szczegółowy projekt organizacji tego organu:

Ogół wychodźców Polskich zamieszkałych w Genewie wybierze, większością swej woli, 
z łona swego trzech członków, których działalność pod tytułem Dozoru Skarbuny Polskiej 
w Genewie ma przybrać na siebie następujące braterskie obowiązki.35

Do zadań postawionych przed nowo utworzoną instytucją należały przede 
wszystkim sprawy związane z funkcjonowaniem oraz doglądaniem Skarbuny Pol-
sko-Genewskiej, tj. prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz wypłacaniem wsparcia 
finansowego potrzebującym Polakom36:

Znajdujące się zasiłki w skarbunie, nie więcej jak po 25 franków miesięcznie, uznanym 
przez nią potrzebującym rodakom wydzielonymi być winny.37

W przypadku potrzeby wypłacenia większej sumy, Dozór miał przeprowadzić 
konsultacje z ogółem polskiego wychodźstwa w Genewie. Sprawozdanie finansowe 
miało być przedstawiane podczas corocznych spotkań zamieszkującej Genewę Polo-
nii, a sam zarząd w założeniach miał się spotykać co trzy miesiące na konsultacjach, 
w trakcie których omawiano by dalsze plany oraz projekty38. Nie były to jedyne za-
dania postawione przed Dozorem Skarbuny. Do obowiązków członków organu nale-
żało również badanie stosunków panujących pośród szwajcarskiego wychodźstwa, tj. 
„zajmowanie się staranne odkryciem wszystkich krzywdzących honor Polski i tako-
wych stosownym władzom przedstawianie” czy prowadzenie księgi pamiątkowej39 .

Wraz z upływem miesięcy działalność polskiej diaspory ulegała stopniowemu 
zanikaniu. Jej przejawem było między innymi zawieszenie regularnych składek uisz-
czanych do wspólnej kasy przez poszczególnych członków Dozoru. Zawieszenie skła-
dek na rzecz Skarbuny Polskiej w Genewie nie było jednak jednoznaczne z całkowi-
tym zawieszeniem działalności skoncentrowanej w Szwajcarii Polonii – przynajmniej 
chwilowo. W 1843 roku postanowiono rozpatrzyć projekt wniesiony przez posła 
Nakwaskiego dotyczący zainicjowania działalności czytelni polskiej w Genewie. Była 
to długo wyczekiwana realizacja zadania powierzonego Dozorowi Polskiemu w Ge-
newie przez wspomnianego już wcześniej Juliana Ursyna Niemcewicza, założyciela 
Towarzystwa historyczno-literackiego w Paryżu40. Do czasów współczesnych zacho-
wało się niestety niewiele materiału pozwalającego na rekonstrukcję jej działalności. 
Jak odnotowano w opublikowanym w 1845 roku w Paryżu Wyciągu z trzeciego ze-
szytu przeglądu politycznego Teraźniejszości i Przyszłości zawierający: Trzecie zdanie 
sprawy z czynności Rady Zawiadowców pomnika śp. Klaudyny Potockiej w przeciągu 
lat 1841–1844:

35 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 23–24.
36 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 23–24.
37 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 23–24.
38 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 23–24.
39 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 23–24.
40 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 49–50.
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W założonej Czytelni na końcu roku zeszłego w Genewie, postanowieniem Polaków na 
obchód 29 Listopada zebranych, przy otwarciu jej znajdowało się około 200 dzieł polskich 
i blisko tyleż francuskich i w innych językach, o sprawie polskiej traktujących – które, 
razem około 500 do 6000 tomów wynosząc, prawie wszystkie złożone są przez rodaków 
tam osiadłych do użytku publicznego.41

Narastająca pasywność w podejmowaniu nowych inicjatyw trwała aż do 25 kwiet-
nia 1847 roku – przez blisko trzy lata polska diaspora nie zwołała ani jednego walne-
go posiedzenia. W kwietniu 1847 roku Nakwaski wystosował odezwę do lokalnych 
działaczy, wzywając ich do stawienia się na nadchodzącym zebraniu42. Na zebraniu 
ogólnym Polaków zamieszkujących w Genewie przyjęto nową Ustawę Dozoru Ge-
newsko-Polskiego z uwzględnieniem kwestii dotyczących także Czytelni Polskiej43 .

Ponowne zaangażowanie członków Dozoru Polskiego w Genewie w działalność na 
rzecz Wielkiej Emigracji przypada na okres tzw. Wiosny Ludów. Jak wynika z analizy 
zebranych w tekach Henryka Nakwaskiego materiałów, członkowie Dozoru Pol-
skiego rozpoczęli zakrojoną na szeroką skalę akcję propagandową na rzecz kwestii 
niepodległości Polski, a ich aktywność przejawiała się na kilku płaszczyznach. Za 
sprawą Nakwaskiego nawiązano wtenczas kontakt z porozrzucanymi po Europie tzw. 
komitetami polskimi. Przykładem tego może być zachowany w pierwszym tomie list 
adresowany przez Nakwaskiego do Komitetu Polskiego w Poznaniu:

Dowiedziawszy się w tej chwili o związku, któryście utworzyli w Poznaniu, pośpieszam ze 
złożeniem Wam mych usług, jako nateraz Najwyższej Władzy Narodowej. Sądząc, iż mogę 
tu sprawie naszej być użytecznym, przesyłając Wam to, cośmy tu już wczoraj uchwalili, 
oświadczam: Iż zrobię natychmiast stosowne kroki do Władz szwajcarskich o uznanie 
całej, niepodległej Polski, zgłoszę się o to i do Turynu, gdzie mam związki i znajomości. 
Jeżeli sądzicie, iż tu Wam w czem mogę być pomocnym, przyślijcie mi niezwłocznie wasze 
polecenia i stosowne upoważnienie.44

Jedną z kilku akcji podjętych przez Dozór Polski w Genewie na rzecz odzyskania 
niepodległości była chęć zorganizowania oddziału strzelców szwajcarskich, mających 
wspomóc walczących w Wielkopolsce powstańców. Co ciekawe, zgodnie z projek-
tem Dozoru – po zakończeniu działań wojennych szwajcarskich ochotników miano 
wynagrodzić ziemią i możliwością rozwoju krajowego przemysłu zegarmistrzow-
skiego45 . W liście datowanym na 10 kwietnia 1848 roku przedstawiciele genewskiej 
Polonii zwracali się do wspomnianego już wcześniej komitetu w Poznaniu:

I tak zrobiliśmy odezwę do Szwajcarów pod d. 29 (kilka egzm. posłane zostały p. Ste-
fańskiemu pod przepaską) znieśliśmy się z komitetem Emigracyi polskiej w Paryżu – za-
wiązaliśmy stosunki i we Włoszech. – Odjeżdżający zaś ztąd 4 b. m. w Wasze strony, tu 

41 Wyciąg z trzeciego zeszytu przeglądu politycznego Teraźniejszości i Przyszłości zawierający: Trzecie 
zdanie sprawy z czynności Rady Zawiadowców pomnika śp. Klaudyny Potockiej w przeciągu lat 1841–
1844. Paryż 1845, s. 53.

42 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 26.
43 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 2, k. 19–22.
44 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 113.
45 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 147–148.
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usiadły p. Juliusz Grużewski upoważniony został od nas z Wami się znieść i udzielić Wam 
objaśnienia. Nie czekając Waszego odpisu znowu się zgłaszamy, a to szczególniej dla tego, 
iż wskutku naszej odezwy do Szwajcarów zewsząd odbieramy oświadczenia, tak od Pola-
ków w Szwajcaryi osiadłych, jak od Szwajcarów, którzy chcą uzbrojeni w owe swe sławne 
sztućce do Polski ruszać! Z łatwością będziemy ich mieli kilka tysięcy. Uzbrojeniem Swem 
oni sami się zajmą.46

Działania genewskiej diaspory na rzecz organizacji oddziału wojskowego z po-
wodu zawarcia tzw. ugody w Jarosławcu zakończyły się fiaskiem. Pokój podpisany 
11 kwietnia 1848 roku przez stronę pruską i polską zakładał udzielenie autonomii 
części Wielkiego Księstwa Poznańskiego (od czasów powstania listopadowego trwała 
tam bowiem germanizacja) w zamian za rozwiązanie większości oddziałów powstań-
czych. Postanowienia konwencji całkowicie wykluczały więc możliwość przejścia 
kilku tysięcy Szwajcarów do Wielkopolski. Nie mniejsze znaczenie dla sprawy miało 
niejasne stanowisko polskich komitetów w kwestii przejścia Szwajcarów przez kraje 
niemieckie47 .

Jednocześnie Dozór Polski w Genewie – podobnie jak znakomita część emigran-
tów – odnosił się z dużą dozą krytycyzmu względem inicjatywy podjętej przez Ada-
ma Mickiewicza mającej na celu stworzenie tzw. Legionu Słowiańskiego. Poświadcza 
to przede wszystkim zachowana korespondencja48. Kością niezgody zdawała się być 
odezwa wystosowana przez Henryka Nakwaskiego do Włochów z prośbą o wsparcie 
finansowe zbiórki na rzecz zakupu broni dla walczących w Wielkopolsce powstańców. 
Warto odnotować, na co dotychczas nie zwracano uwagi – polska diaspora odnosiła 
się równie krytycznie do konkurencyjnej względem legionu Mickiewicza inicjatywy 
gen. Zamoyskiego i księcia Adama Czartoryskiego49 .

Po wygaśnięciu ognisk zapalnych Wiosny Ludów na terytorium Szwajcarii po-
jawiło się około 300 nowych emigrantów. Stosunki pomiędzy nowo przybyłymi 
a przedstawicielami emigracji polistopadowej nie układały się najlepiej. Jak wynika 
z analizy zachowanych w zbiorze Henryka Nakwaskiego źródeł, Feliks Trociński, do-
wódca Legionu Polskiego, zwrócił się do polskiego Dozoru o pomoc dla 143 swoich 
podkomendnych, przebywających w Szwajcarii:

Powziąwszy wiadomość, że idąc za szlachetnością uczucia Polskiego, założyliście Komitet 
dla wsparcia nieszczęśliwych Braci w tułaczce, przychodzą do Was z przedstawieniem 
najopłakańszego losu Legionu Polskiego zawiązanego w Wielkiem Księztwie Badeńskiem, 
a dziś jak Wam wiadomo będącego w Szwajcaryi, z tą nadzieją, że nie odmówicie Mu swe-
go wsparcia z uwagi, iż jest prawie nagi i bosy […] Ja, jako Dowódzca tegoż Legionu, który 
liczy 143 ludzi, w imieniu wszystkich zaklinam Was Obywatele, abyście nie odmówili im 
Swej wspaniałomyślnej pomocy i zechcieli nadesłać jakąś kwotę na przykrycie choć w czę-
ści tej nagości, w jakiej dziś zostają.50

46 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 147–148.
47 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 170.
48 A. Lewak: Dozór polski…, s. 53–60; BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 236–259.
49 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 367.
50 BN w Warszawie, DDP, rkps, sygn. VI 6595, T. 1, k. 372.
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Jego apel nie spotkał się jednak z jednoznaczną reakcją władz Dozoru. W odpo-
wiedzi na zachowawczą postawę przedstawicieli „starej emigracji”, nowo przybyli 
wybrali ze swojego grona tzw. komendantów – w Neuchatel Damazego Łagiewskie-
go, a w Bernie niejakiego Ludwika Gutowskiego. 31 grudnia 1849 roku powołali oni 
do życia Komitet Nowej Emigracji. Instytucja ta działała jednak tylko niespełna trzy 
miesiące. Poza szukaniem sposobu wsparcia finansowego potrzebujących, Komitet 
Nowej Emigracji pomagał znaleźć zatrudnienie oraz organizował możliwość opusz-
czenia granic Federacji Szwajcarskiej51 .

Aż do 1854 roku skoncentrowani w Genewie Polacy nie podejmowali już więk-
szych działań. Dozór Polski w Genewie skupiał się przede wszystkim na organizacji 
samopomocowej i wspieraniu podróżujących w okolicach jeziora Genewskiego ro-
daków. Działalność polskiej diaspory w ramach Dozoru Polskiego w Genewie trwała 
najprawdopodobniej aż do 1862 roku, tj. do chwili przeprowadzenia się animującej 
w największym stopniu szwajcarską polonię rodziny Nakwaskich do francuskiego 
Tours52 .

Dozór Polski w Genewie nie był pierwszą ani ostatnią polską organizacją w Szwaj-
carii. Kolejne polsko-szwajcarskie organizacje samopomocowe zaczęły powstawać 
tuż po upadku powstania styczniowego, w tym zorganizowany w 1863 roku Komi-
tet Szwajcarsko-Polski. Nie ulega jednak wątpliwości, iż swoją działalnością, pracą 
i wsparciem potrzebujących Dozór i cała szwajcarska Polonia zapisała się złotymi 
zgłoskami na kartach historii Wielkiej Emigracji. 

beniamin czaPLa

Polen in der Schweiz nach der Niederschlagung des Novemberaufstandes.  
Dokumente der Polnischen Obhut in Genf als Beitrag zur Erforschung des Wirkens  
der polnischen Emigrationsbewegung
Zusammenfassung
Aufgrund der Offenheit ihrer Gesellschaft sowie ihrer kulturellen Vielfalt bildete die 
Schweiz seit Jahrhunderten ein bedeutendes Migrationsziel für religiöse Minderheiten 
und politische Aktivisten aus Europa. Die polnische Bevölkerung stellte in dieser Hinsicht 
keine Ausnahme dar. Ein beträchtlicher Teil der heute in der Schweiz angesiedelten Polen 
hatte dieses Land nach dem Fall des Novemberaufstands erreicht – im Rahmen der so-
genannten Flucht der Heiligen Schaar. Die Niederschlagung des Aufstandes in Frankfurt 
am Main und die Schließung der französischen Grenze zwangen annähernd 500 polnische 
Soldaten zum Verbleib auf Schweizer Gebiet. Die schwierigen Verhältnisse begünstigten 
die polnische Migrationsbewegung rund um deren hervorragendste Vertreter. Von den 
polnischen Aktivistinnen in der Schweiz ist vor allem Klaudyna Potocka hervorzuheben. 
Ihr vorzeitiger Tod inspirierte die polnische Diaspora in Genf 1838 zur Gründung eines 
Komitees zugunsten ihres Andenkens in Form eines steinernen Denkmals im Zentrum der 
Stadt. Die Verdichtung der Aktivitäten einer breiteren Personengruppe rund um die Ini-
tiative der Denkmalerrichtung markierte den Beginn einer dauerhaften Organisation der 
polnischen Emigranten in Genf. Die Polnische Obhut in Genf erwies sich als ein Organ, 

51 I. Koberdowa: Przyczynek do dziejów „nowej emigracji” w Szwajcarii w 1850 roku. „Przegląd Histo-
ryczny” 1965, nr 56/2, s. 296. 

52 K. Dąbrowski: Polacy nad…, s. 87.
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das eine höchst animierende Wirkung auf die Aktivität der polnischen Diaspora ausübte. 
Eine relativ umfangreiche Rekonstruktion des Tätigkeitsbildes der Polnischen Obhut in 
Genf (hauptsächlich Selbsthilfeaktivitäten und aktive Teilnahmen an den Ereignissen des 
Völkerfrühlings) ermöglichen dazu erhaltene Archivalien, wie die Dokumente der Polni-
schen Obhut in Genf aus der Feder von Henryk Nakwaski, die in der Nationalbibliothek 
in Warschau aufbewahrt werden.

beniamin czaPLa

Poles in Switzerland after the Fall of the November Uprising. Records of the  
Polish Supervision Authority in Geneva as a Contribution to Research on the Activities of 
Polish Emigration
Summary
Switzerland, due to its openness and cultural diversity, has for centuries been a significant 
emigration point for European religious minorities and political activists. Poles were not 
an exception in this matter. The vast majority of Poles settled in Switzerland found them-
selves within its borders after the fall of the November Uprising – due to the so-called 
escape of the Holy Corps group. The fall of the uprising in Frankfurt am Main and the 
closure of the French border forced nearly 500 Polish soldiers to remain on the territory 
of the Swiss Union. Difficult conditions favoured the organization of Polish emigration 
around its most eminent representatives. One of the greatest Polish activists in Switzer-
land was Klaudyna Potocka. Potocka’s premature death inspired the Polish community in 
Geneva to establish a committee in 1838 to commemorate her by erecting a stone monu-
ment in the city centre. Establishing the activities of a wider group of people around the 
initiative of erecting a stone pedestal dedicated to the memory of an emigrant gave rise 
to a more permanent organization of the life of Polish emigrants in Geneva. The organ 
animating the activity of the Polish diaspora to the greatest extent turned out to be the 
Polish Supervision Authority in Geneva. A relatively rich business picture of the activities 
of the Polish Supervision Authority in Geneva, i.e. primarily self-help activities and active 
participation in the events of the Spring of Nations, can be drawn based the archival mate-
rial preserved to the present day – preserved in the collections of the National Library in 
Warsaw Records of the Polish Supervision Authority in Geneva by Henryk Nakwaski.
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krzysztof Langer

Zapiski wojenne z lat 1914–1915  
Ludwika Miki z Brzezia

Będzie zapewne truizmem stwierdzenie, że często do zaskakujących, a przy tym 
ciekawych odkryć – także wśród archiwistów – dochodzi przypadkowo i mimo-
chodem. Tak było i przy odnalezieniu zapisków wojennych Ludwika Miki z Brze-
zia (niemieckie Hohenbirken), dziś będącego częścią Raciborza, urodzonego tamże 
14 kwietnia 1883 roku. Podczas prac porządkowych w obrębie zespołu nr 18/119 
Królewski Sąd Obwodowy w Rybniku w jednostce archiwalnej dotyczącej postę-
powania spadkowego po Ludwiku (Ludwigu1) Mice odnaleziono niewielki notat-
nik, w którym prowadził on zapiski wojenne z lat 1914–1915, kiedy odbywał swój 
chrzest bojowy podczas walk na froncie zachodnim2 . 

Skąd notatnik weterana Wielkiej Wojny w aktach postępowania spadkowego? Na 
jednej ze stron diariusza wojennego spisał on swą ostatnią wolę (privatschriftliche 
Testament) na wypadek śmierci w służbie armii kajzera. I wojnę światową udało mu 
się ostatecznie przeżyć i wrócić do rodzinnego Brzezia. Śmierć spotkała go niemal 
25 lat później, w dramatycznych zresztą okolicznościach. W aktach sprawy spadko-
wej znajduje się akt zgonu wystawiony przez lekarza obozowego w KZ Auschwitz. 
Zmarł on 18 lutego 1941 roku, a jako przyczynę zgonu podano nieżyt/katar jelit 
przy osłabieniu organizmu (Darmkatahr bei Körperschwäche). Niestety, nie udało 
się ustalić okoliczności aresztowania i wywiezienia Ludwika Miki do Auschwitz ani 
dokładnych okoliczności jego śmierci, poza tymi podanymi przez lekarza obozowe-
go3. Sprawę o stwierdzenie nabycia spadku wraz z załączonymi zapiskami wojennymi 
męża złożyła w 1944 roku przed Sądem w Rybniku Paulina Mika z domu Lersch, 
wdowa po zmarłym Ludwiku. 

Niestety niewiele więcej danych biograficznych o autorze dziennika udało się 
ustalić. Wiemy, że z zawodu był górnikiem i posiadaczem nieruchomości w Brzeziu, 
a jego stan majątkowy i pozycję pośród mieszkańców Brzezia określało zaliczenie go 

1 Pisownia „Ludwig” w aktach sądowych. 
2 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu (dalej: AP Katowice Oddz. Racibórz), 

zespół nr 18/119 Królewski Sąd Obwodowy w Rybniku (dalej: KSO Ryb), sygn. 2/405 – Ludwig Mika 
z Hohenbirken akta testamentowe 1944 r.

3 W dniu 9 lipca 2020 r. Arolsen Archives w korespondencji mailowej (znak sprawy T/D 7032593) 
odpisało na wcześniej złożony wniosek: „Szanowny Panie Langer, w nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 
18 maja 2020 r., w którym zostaliśmy poproszeni o odszukanie informacji o Ludwig(k)u Mika, uprzej-
mie informuję, że chętnie przeprowadziłam kwerendę naszych zbiorów archiwalnych. Niestety, nie 
odnalazłam żadnych dokumentów dotyczących losów wojennych poszukiwanej osoby. Z serdecznymi 
pozdrowieniami z Bad Arolsen. i.A. Elfi Pohlmann Reference Service” (tłumaczenie autora).
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do kategorii chałupników (Häusler)4. Rodzicami Ludwika byli Johann Mika5 i Ma-
rianna z domu Kotzian6. Co ciekawe, Johann Mika był najprawdopodobniej niepi-
śmienny – zgłaszając przed urzędnikiem narodziny syna, złożył pod aktem urodzenia 
zamiast własnoręcznego podpisu jedynie trzy krzyżyki. Johann Mika, podobnie jak 
później syn Ludwik, był posiadaczem niewielkiej nieruchomości w Brzeziu. W zbio-
rze akt gruntowych z Brzezia o numerze wykazu 37 tom I wpisani byli jako właściciel 
kolejno: Kotzian Urban7 (być może dziadek Ludwika, jego matka była z domu Kot-
zian), Johann Mika8 (ojciec), a w końcu Ludwik Mika9 . 

Zapiski z okresu I wojny światowej spisane w języku polskim są ciekawym świa-
dectwem uczestnika walk z punktu widzenia szeregowego żołnierza armii cesarza 
Wilhelma. Służba Polaków, w tym Ślązaków, w armii niemieckiej podczas I wojny 
światowej była tematem monografii Ryszarda Kaczmarka10. Wykorzystując głównie 
wspomnienia i rodzinne dokumenty (listy, pamiętniki), autor wiernie oddał tragizm 
wojny okopowej i tragedii żołnierzy, którzy często niemal uwięzieni przez wiele ty-
godni w okopach, czekali na rozkaz ataku na pozycje wroga, gdzie nierzadko, szcze-
gólnie na froncie wschodnim, do Polaków w armii kajzera celowali Polacy z armii 
carskiej. Zapiski wojenne Ludwika Miki nie były z całą pewnością znane do tej pory 
szerszemu gronu badaczy. Akta testamentowe Ludwika Miki zostały przekazane do 
zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu w 2017 roku 
z Sądu Rejonowego w Rybniku. Od tego czasu jednostka ta nie była udostępniana 
w pracowni Archiwum ani w żaden sposób opracowana11 . 

Wspomnienia Ludwika Miki z lat 1914–1915 przypadają na pierwsze miesiące 
I wojny światowej, kiedy to początkowo niepokonana armia niemiecka parła niepo-
wstrzymanie przez Belgię i Francję w kierunku Paryża, aż do września 1914 roku, 
kiedy to po bitwie nad Marną załamała się niemiecka koncepcji wojny błyskawicznej 
na froncie zachodnim. Zapiski wojenne nie są pisane z punktu widzenia zwycięskiego 

4 AP Katowice Oddz. Racibórz, KSO Ryb, sygn. 2/405 – Ludwig Mika z Hohenbirken akta testamen-
towe 1944 r.; AP Katowice Oddz. Racibórz, zespół nr 18/11 Sąd Obwodowy w Raciborzu (dalej: SO 
Racibórz), sygn. 3703 – Flurbuch und Anhänge Hohenbirken 1911–1927. Karty o tytule Flurbuchsan-
hang nr 5 bis 6 des Jahrgangs 1914 z dnia 18 września 1913 r.

5 Johann Mika, ojciec Ludwika, zmarł 20 marca 1910 r. w wieku 66 lat. Wniosek do sądu w Raciborzu 
o wszczęcie sprawy spadkowej po ojcu złożył 29 marca 1910 r. Ludwik Mika. AP Katowice Oddz. 
Racibórz, SO Racibórz, sygn. 3/8674 – Zapiski testamentowe; postępowanie spadkowe: Mika Johann 
– Brzezie.

6 AP Katowice Oddz. Racibórz, zespół nr 18/239 Urząd Stanu Cywilnego w Brzeziu (dalej: USC Brze-
zie), sygn. 138 – nr aktu urodzenia Ludwika Miki – 28. Matka Marianna Mika z domu Kocjan zmarła 
21 października 1928 r. AP Katowice Oddz. Racibórz, USC Brzezie, sygn. 173 – nr aktu zgonu Marian-
ny Mikia – 29. Śmierć matki zgłosił Ludwik Mika.

7 AP Katowice Oddz. Racibórz, SO Racibórz, sygn. 3709 – Berichtigung der Grundbuche von Hohen-
birken 1879–1899. Na tej nieruchomości stał już wówczas dom mieszkalny z ogrodem (Wohnhaus mit 
Garten).

8 AP Katowice Oddz. Racibórz, SO Racibórz, sygn. 3708 – Gebäudesteuerrolle und Anhänge Hohenbir-
ken, 1910–1926. Jako zabudowę wpisano dom mieszkalny ze stodołą, dziedzińcem i ogrodem (Wohn-
haus mit Stall, Hofraum und Hausgarten).

9 AP Katowice Oddz. Racibórz, SO Racibórz, sygn. 3703 – Flurbuch und Anhänge Hohenbirken 1911–
1927.

10 R. Kaczmarek: Polacy w armii kajzera. Kraków 2014.
11 AP Katowice Oddz. Racibórz, Księga nabytków 947/2017.
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żołnierza, lecz z perspektywy człowieka wrażliwego na zniszczenia i śmierć, jaką za-
wsze niesie za sobą wojna. Nie mógł on przeboleć wybitego inwentarza zwierzęcego 
i zniszczonych wiosek w Belgii i we Francji. Pisze także o trupach żołnierzy francu-
skich grzebanych w zbiorowych mogiłach przez zapędzonych w tym celu cywilów, 
rozstrzelanych księżach i pomordowanych dzieciach w Leuven, niedostatkach kuch-
ni żołnierskiej, która często nie nadążała z wykarmieniem zwycięskiej – przynajmniej 
w początkowym etapie tej wojny – armii niemieckiej. Nie omija także opisu służby 
okopowej, której monotonię „umilały” ostrzały granatów i szrapneli. Parokrotnie 
pisze o tęsknocie za bliskimi i domem rodzinnym. Zimno, błoto, marsze, kontrataki, 
nocowanie pod gołym niebem i głód oraz śmierć były codziennością wyzierającą 
z kart wspomnień brzezianina. Ale pisze też o robiących na nim wrażenie zadbanych 
miastach i wioskach w Belgii i Francji oraz o pięknie nowo poznanych krajobrazów. 
W swej narracji nie porusza kwestii narodowościowych ani politycznych, lecz pisze 
z perspektywy maleńkiego trybika, żołnierza wepchniętego do maszyny wojennej, 
która miała przemielić w młynach wielkiej wojny miliony żołnierzy. 

Problematyczną kwestią pozostaje zidentyfikowanie jednostki wojskowej, w któ-
rej miał służyć narrator diariusza pierwszych miesięcy walk na froncie zachodnim. 
Niestety nie pisze on wprost, w której jednostce służył, natomiast wspomina: „[…] 
w innych oddziałów jest nasz Rgt12 55 zawołany jako uciekiniery, a drükebergry13, 
choć ja się z tym zgodzić niemogę”. Być może chodzi o 55. Pułk Piechoty „Graf 
Bülow von Dennewitz” (6. westfalski), który wchodził w skład 13. dywizji piechoty 
i brał udział w walkach we Flandrii i we Francji na przełomie 1914 i 1915 roku14 . 

Tekst fizycznie ma postać notatnika o wymiarach 15 cm x 10 cm i liczy 59 ponu-
merowanych stron (zapisano 58 stron), w tym karta o numerze strony 36 to mapka 
Belgii i północnej Francji wpięta przez autora15. Sama mapka jest wycięta prawdo-
podobnie z jakieś gazety (na odwrocie tekst drukowany, z widocznym śródtytu-
łem Deutsche Ware über alles). W podanym tekście zachowano pisownię, ortografię 
i składnię zgodną z rękopisem, zachowano również akapity z tekstu oryginalnego. 
Stało się tak dlatego, że w tym przypadku mamy do czynienia z tekstem gwaro-
wym, który oddaje jego regionalny charakter, pokazując równocześnie środowisko, 
z którego wywodzi się jego autor16. Fragmenty nieczytelne oznaczono odpowiednio 
w tekście17 .

12 Regiment.
13 Drückeberger (niem.) – dekownik.
14 http://genwiki.genealogy.net/13._Division_(Alte_Armee); http://genwiki.genealogy.net/IR_55 .
15 Niewielkie rozmiary zapewne pozwalały na schowanie notatnika w kieszenie mundury czy plecaka, tym 

samym stając się codziennym towarzyszem autora. 
16 I. Ihnatowicz: Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku. „Stu-

dia Źródłoznawcze” 1962, nr 7, s. 99–124. Na temat zachowania pisowni źródła patrz s. 105.
17 I. Ihnatowicz: W sprawie zasad publikacji źródeł historycznych z XIX i XX wieku. „Przegląd Historycz-

ny” 1961, nr 52/1, s. 164–172.
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Zapiski z wojny z roków 1914–191518

[s. 2]19

Neuss Aachen20: górziste miasto, ładne położenie, lecz niebezpieczne drogi do jaz-
dy powozami, pierwsze oznaki pochodu wojsk, spalony automobil, dalej pojedyncze 
koła wozów, jak i resztki wozów potłuczonych. 

Przechód przez granicę belgijską. Pierwsze oznaki walków pojedynczych. Poroz-
rywane tornistry. Chwytanie i polowanie na bydło i drób, pędzenie nieumiejętnie 
i duszenie się miejscowe bydła, puszczenie go było to pierwszą czynnością wojenną. 
Pierwszy nocleg w szkole, dalej: Dizon21: Położone w niżynie głębokiej, bardzo urocze, 
nocleg w przędzalni

[s. 3]
 próżnej. 
Dalsza droga przez spaloną wioskę Batcze22, 12000 mieszkańców liczącej, bardzo 

smutny i przejmujący widok sprawia całość, gdzie ani jedno pomieszkanie, ani kościół 
oszczędzonym nie pozostał na wchodzie dom niespalony, lecz doszczętnie zburzony. 
Sprzęty przy drodze i na drodze porozrzucane. Tak samo obory. Dalej można jeszcze 
przy zgliszczach rozpoznać kiedyś będące składy koło [nieczytelne], jak i maszyn do 
szycia, apteki itd. Już tu można zauważyć chęć pohamowaną grabieży i pustoszenia. 
Z niektórych zgliszczów unosi bardzo wstrętny czuch zgnilizny niespalonych szczątków 
pod gruzami znajdujących się trupów zwierzęcych 

[s. 4]
i prawdopodobnie ludzi. Dalsza droga wiedzie wciąż wśród śladów walków. Moż-

na było zauważyć jedyn auto w rowie. 
Aerschott23 świadczy także o zaciętej walce. Jedna część miasta spalona, także 

i jedna strona rynku. 
Przed miastem leży kilka trupów końskich bardzo cuchnących. Tak samo było 

kilka mogił. Tam prawie cudem zostaliśmy oszczędzonymi od walki. Tam gotowaliśmy 
na lufach [nieczytelne]. Przed Arszatt [nieczytelne] byliśmy w wiosce. 

Wandre24. Na drodze z Batice25 do Wandre widać ślady zaciętej walki około for-
tów przy twierdzy Lüttich26 . Całe gaje stromów27 owocowych poobalanych, resztki 
broni, wozów, 

18 Tytuł nadany przez autora zapisków.
19 Paginacja ołówkowa.
20 Neuss i Akwizgran w Nadrenii.
21 Miasto i gmina w Belgii w prowincji Liège .
22 Prawdopodobnie miejscowość Battice w prowincji Liège.
23 Miasto i gmina w północnej Belgii, w prowincji Brabancja Flamandzka .
24 Obecnie wchodzi w skład Liège.
25 Prowincja Liège.
26 Liège – miasto będące głównym centrum ekonomicznym i kulturowym Walonii. Niemiecka inwazja 5 

sierpnia 1914 r. dotarła do bronionego fortami miasta, które było bronione przez 30 tysięcy żołnierzy 
pod dowództwem generała Gérarda Lemana .

27 W gwarze śląskiej drzewo.
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[s. 5]
rowy itd. Droga do wozów bardzo uciążliwa i niebezpieczna wskutek stromych 

górów a krętych drogów. Aerszot był w kierunku Antwerpii zkąd się mniej więcej 5 
dyw28. nieprzyjacielskich przerwało a nam napaścią groziło. Naszę zadaniem było 
drogi mu zagrodzić. 

Było tam mnóstwo trupów źle pochowanych. Kopłan poświęcał pojedyncze mogiły. 
Zapach był wstrętny. Na drugi dzień cywilisty grzebały tych umarłych pod eskortą 
wojskową. Zastąpili nas na trzeci dzień 163 Rgt29, samo artyleryja i maszingewehry30. 
Przyszli oni z miasta Löwen31, którą to miejscowość z dymem puścili za zdradziecki 
wystąpienie mieszka-

[s. 6]
ńców tamtejszych. Według opowiadania mieli księża w wierzy kościelnej dwa ma-

szinengewehry ustawione a osobiście je obsługiwać. Zastrzelonych zostało 8 kś32. Tak-
że niemowlęta nie zaznały miłosierdzia. Dalsza droga szła w kierunku Brüssel (Bruk-
seli), którą to drogą obfite zgliszcza wskazywaly. Gdzieśmy nocowali zobaczyłem. 

Potym jechaliśmy koleją około spalonej wioski Loewen (16000 mieszkańców) 
w nocy przez Brukselę ku granicy francuskiej. Przed miastem Tournai33 spotkaliśmy 
na ślady walków wojsk anglikańskich i pruskich. Także około 1200 więźniów angiel-
skich i francus. Pomiędzy 

[s. 7]
niemi jedyn oberst fran.34 Tak samo tam czekał wielki transport chorych. Było to 

prawdopodobnie w Mons – Berg35. 
Z Tournai szliśmy przez twierdzę Lille36 arze do wioski Somme. Lille jest bardzo 

ładne miasto w 205000 mieszkańców. Tam były kwatery na 7000 ludzi zamówione, 
a było nas zaledwie 1000. Ztamtąd szliśmy do La Basse37. Śladów wojny tu wcale 
niema a mieszkańcy grzeczni. Może też tylko przed wpływem strachu [nieczytelne], 
bo dość niechętni czasem są. 

Dalej byliśmy w Lenz38 a ztamtąd przez miasto Arras39 do wioski

28 Dywizja.
29 Regiment.
30 Maschinengewehr (niem.) – karabin maszynowy.
31 Leuven – miasto w Belgii nad rzeką Dijle, stolica prowincji Brabancja Flamandzka.
32 Księży.
33 Miasto w Belgii w prowincji Hainaut .
34 Najprawdopodobniej chodzi o francuskiego pułkownika.
35 Mons (Bergen niderl.) – miasto w Belgii położone przy granicy z Francją, stolica prowincji Hainaut .
36 Miasto i gmina w północnej Francji, siedziba prefektury departamentu Nord oraz stolica regionu Hauts-

de-France, główne miasto historycznej krainy Flandrii .
37 Miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Górna Sa-

ona .
38 Lens – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais .
39 Miejscowość i gmina we Francji, leżąca nad rzeką Scarpe (dopływ Skaldy), w regionie Hauts-de-France, 

w departamencie Pas-de-Calais .
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[s. 8]
osobliwszych wzmianków z ostatniej podróży niema. Tylko nas doszło w Lenz wia-

domość o nowych zwycięstwach wojsk naszych. W drodze z Lille zostało pochwytanych 
około 60 cywylistów, którzy na pobór się stawić mieli. 

W drodze przez Arras nic osobliwego do nadmienienia niema, chyba zamiłowanie 
tamtejszych gospodarzy do bydła wyłącznie czerwonego. Przed Arras w kierunku 
Lille bardzo dużo stogów, a także dość dużo tytoniu na polach. Tu zawsze jeszcze 
owsy wszystkie w kozłach niesprzątnięte. Strony za Arras mało zamieszkałe. Tu mnie 
osobliwie

[s. 9]
tęsknota za domem chwyta. 
8 IX byliśmy w Doulens40. Ztamtąd wyruszyliśmy bez tornistrów do Amiens41. 

Miejscami jeszcze owies wcale niezwieziony. Okolice pagórków małe i dość piękne. 
Około 5 km przed miastem Amiens znowu są pierwsze ślady walków, lecz nie zostało 
burzone. Krótko przed miastem był zapach padliny. Leżeliśmy w koszarach obszer-
nych i obronnych. W wałach są ganki, kamień wapienny. Na drugi dzień wyruszy-
liśmy na Feldwachę42. W krótkim czasie zostaliśmy zciągnięci z powodu nieznanego 
(ludność się podobno burzyła), a szliśmy do Montidier43. 

Tam byliśmy 2 noce. Na drugi dzień
[s. 10]
nikt nieśmiał wyjść na miasto z powodu grabieży. W niedzielę 13 września wy-

ruszyliśmy do Noyon44. Okolice przepiękne. Około Noyon jest dużo fasoli, które na 
polach w kopkach małych są poustawiane. Za Noyon po utrudniającym marszu45, któ-
regośmy mieliśmy ruszyć, lecz choć [nieczytelne] walkę ztaczali, my zostaliśmy w go-
rączkowym oczekiwaniu arze do rana u jednego gbura, gdzie [nieczytelne] w wozie 
o dwóch kołach. W Poniedziałek wyruszyliśmy przeciw nieprzyjacielom, a ja znajduję 
się w przedniej straży (Spitze46).

[s. 11]
Huk grantów jest tu bez przerwy, gdyż jak to piszę, [nieczytelne] koło artilleryi 

naszej. 
Ważne!47 Jeżelibym miał tu życie moje zostawić to rozporządzam, że moja żona, 

Paulina Mika rodzona Lerrch, jedyną spadkobiercą zostać ma z rzyczeniem wyraź-
nym, że matkę moją utrzymywać będzie beznagannie. Sumie w kwocie 1950 marek 
(tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt) jako wiano od jej matki otrzymałem i kwituję, jej ni-
niejszym. Więc według sprawiedliwości się jej już i tak połowę należy. Ludwik Mika

40 Miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Somma .
41 Miasto w północnej Francji nad Sommą; ośrodek administracyjny regionu Pikardia i departamentu 

Somma .
42 Feldwache (niem.) – wysunięty punkt obserwacyjny lub wartowniczy. 
43 Montdidier – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Somma .
44 Miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Oise .
45 W tym miejscu wklejona zakładka, która zasłoniła cześć tekstu.
46 Spitze (niem.) – na szpicy, na przedzie.
47 Ostatnia wola wykorzystana w postępowaniu spadkowym w 1944 r. W aktach sprawy spadkowej 

znajduje się tłumaczenie na niemiecki powyższej woli Ludwika Miki. W tym miejscu tekstu pieczątka 
Czichona (Justizoberinspektor als Rechtspflege) z datą 14 czerwca 1944 r. 
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[s. 12]
Pada deszcz a ciągle siedzimy. Myśli krążą u Ciebie, jak i wszystkich tam obec-

nych krewnych w Mörs48, Bottropie49 i na Śląsku w Brzeziu i Rudniku50. Było to w po-
niedziałek. Pożar w nocy ruszyliśmy wśród chcieliśmy się przedrzeć przez krzaki nie 
okrążając górki. Niewiele dało nam się to, bo straciwszy ślad, musieliśmy się wrócić 
ażeby wroga w ręki nie wpaść. Błądziliśmy około 2 godzin. Po chwili ruszyliśmy po 
ciężkiej śliskiej drodze arze ku ranu. Zrobiliśmy (Rast51) odpoczynek 1 ½ godziny, 
a spali na trawie albo jak kto [nieczytelne]. Po odpoczynku ruszyliśmy znowu dalej, 
do tego samego położenia, lecz 

[s. 13]
w inne miejsce. Tam staliśmy w tych samych warunkach, w przedtym. Deszcz 

niepadał. Z rana tyle rannych było z Btl52., że musiało kilka żołnierzy na prędko zro-

48 Miasto w Niemczech leżące w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf, 
w powiecie Wesel.

49 Miasto położone w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, 
w rejencji Münster, w Zagłębiu Ruhry.

50 Brzezie – obecnie dzielnica Raciborza. Rudnik – miejscowość w powiecie raciborskim, oddalona od 
centrum Raciborza o ok. 5 km.

51 Rast (niem.) – odpoczynek. 
52 Batalion.

Fragment z zaznaczonym zapisem ostatniej woli na rzecz żony w razie śmierci Ludwika Miki1. 



krzySztof lAnger

50

bionych noszach, a słomą krytych, rannych odnosić. Około 8 godz. przyszła nowina 
ucieszna, że dostajemy objad. Zostało dla dwa a do jednego kochgeszirra53 t.j. połowę 
kochgeszirów oddanych a tyle ludzi po obiad posłanych, że każdy z nich około 4 (czte-
ry) narzędzia mógł nieść. Za jaką dobrą godzinę dowiedzieliśmy się, że obiad dopiero 
na południe będzie. Dostajemy za to chleb a szperka54. Więc po długim czekaniu 
otrzymaliśmy chleb, a szperkę także, lecz

[s. 14]
szperka musiała dopióro z Batl. na krup55 rozdzielana a z tamtąd dalej, w znacznie 

deli trwało, jak chleb. Chleba dostaliśmy po jednym [nieczytelne] albo pół bochenka. 
Otrzymaliśmy chleb dla siebie i kolegi, który po obiad był przyszedł. Szperki wcale 
niewidziałem, bo jeszcze pomiędzy wszystkich nie zostało rozdzielone, bo musieliśmy 
wyruszyć. Szliśmy więc w kierunku nieprzyjaciela lecz już nieomal na miejscu dosta-
liśmy się bardzo ostry ogień. W błocie na drodze uciskaliśmy się i jedyn na drugiego, 
a szrapnele wciąż pękały nad nami, że arze głucho było. Po chwili, około ½ godziny, 
ów ostry ogień ustał a czuliśmy się już dosyć bezpiecznie po zapewnieniu oficerów, że 
ta

[s. 15]
bateryja jest przez naszą ostrzeliwana, a niema (francuzka) czasu, się nami zająć. 

Lecz były nasze tryumfu za wcześnie. Oficery były pewne, że z boku lewego jest także 
artl. nasza, a była to francuzka. Gdy po chwili zaczęli strzelać w te krzaki granatami 
a szrapnelami, to arze skóra się zcinała. Miało się te zdanie, że ani jedyn zdrowy 
niezejdzie. Każdy uciekał, jak mógł a krył za co się dało. Cały tyn piekielny ogień 
kierowali za tymi uciekającymi. W tyn sposób się ta nasza pierwsza wyprawa skoń-
czyła. Na noc spałem w przód na wolnym powietrzu tornister mając pod głową, a pod 
tornistrem kupa odchodów. Zaczęto po tym deszcze

[s. 16]
kropić i poszedłem jeszcze z jednym do podziemnej stajni, a na tych stajniach była 

nasza artl. ustawiona. Tam przespałem do widu i tam też zauważyłem po ciemku, że 
mój tornister przyjemnie został w nocy naperfumowany. Z tym perfumym chodziłem 
tak długo arze mi go deszcz dnia następnego nie spłukał, bo przy najlepszej woli wody 
nie znalazłem, a tarcie w liściach, a rzadkiej trawie nie wystarczało. Po niedługiem 
błądzeniu z rana, zaczęła więc franc. artl. naszą ostrzeliwać, a ja ani swoich odna-
leźć ani się ukryć mogłem. Przypadkiem odnalazłem wykutą jamę skalną (gdzie już 
dzień

[s. 17]
przedtym także chwilę byłem) i pozostałem tam około do 10 godz. rano. Potym 

się wybrałem z jednym meldereitrym56 i po dość długim chodzie wyszliśmy trochę 
z ognia. Po dalszym błądzeniu natrafiłem mojego sąsiada i z tym wyszliśmy zupełnie 
z ognia, a szukali jaki oparcie albo styczność innych wojsk. Na wieczór natrafiliśmy 
zbierających się Rgt57 55, którego było 48 grupów i szliśmy podobno na nocleg. Lecz 

53 Kóchgeschirr (niem.) – naczynie kuchenne, tu jako menażka wojskowa.
54 W gwarze śląskiej słonina.
55 W gwarze śląskiej kasza.
56 Meldereiter (niem.) – goniec w wojsku, przeważnie konny.
57 Regiment.
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było to złudzenie, bo zaledwie my na miejsce byli (może z 3 godz. drogi) musieliśmy 
się wrócić, a znowu do miasta zboru naszego. Przeszliśmy całe arze ku borą, które za 
miastem leżały i tam 2/3 poszło na feldwach58,

[s. 18]
a ja byłem z nimi trochę w nocy zmarzłem, ale niewiele spałem. Na drugi dzień 

16 tak długo z nami myszkowali około tych lasów, arze my musieli wszyscy do boju 
z infantr59. francuską iść. W przeszłym dniu (gdy zabłądziłem) 15 musiał także nasz 
Rgt bój z żuawami60 toczyć. Dopióro wieczór w zmroku (po ostrzeliwaniu artl.) zo-
stała ta wioska wzięła szturmem i kilkadziesiąt żuanów (maszinegewehrów i mułów 
wziętych). 

Znowu musiałem swoich szukać i znalazłem ich. Cały dzień padał deszcz, a do-
pióro ku wieczorowi się wypogodziło, a zimno było przejmujące. Odszukaliśmy więc 
po tęgim

[s. 19]
marszu nocnem naszą szopę odległą i spałem choć mrozów lecz dość spokojnie 

arze do brzasku. Dowiedziałem się także, że dzień przedtym mój przyjaciel strzał do 
brzuchu otrzymał. 

Dziś jest 17 września w piątek. Po południu 17 wyruszyliśmy do wioski Cuts61, 
która dzień 16 przez nas szturmem wziętą została. Bronioną była przez Żuanów. 
Wieczorem przeszukaliśmy pole walki, trupów Żuanów musieli cywilisty pogrzebać. 
Poszliśmy na spoczynek, gdzie spałem dość dobrze. 

Dziś 1862. W niedzielę rano o 2 1/2 godz. zostaliśmy, chcąc dokonać szturmu. Do 
tego ale nie przyszło, natomiast 

[s. 20]
całodzienna walka. Dostałem się przyszłym do pierwszych rzędów, gdzieśmy w sile 

około 1 mga przez stromą dolinę przeszli. Na drugiej stronie krzakami krytej. Przy-
bywszy je, zostaliśmy, już się około znowu w polu znajdując, w silni ogień wzięci, 
tak samo z tej kotliny z prawej strony. Naraz zaczęli wszyscy uciekać, lecz powodu 
widocznego nie było. Dowiedziałem się dopiero po tym, że ani jedyn oficer z nami nie 
było, a po wtóre żadne za nami posiłki nie szły. Tym się wytłumaczyła nasza ucieczka. 
Nie cisłem się już w tyn dzień do pierwszych szeregów, bom ani w chodzie naprzód, 
a tym mniej w ucieczce zdążyć umiał. 

[s. 21]
Późno wieczór dostałem się do spoczynku, gdzie znowu zimno było. Tak samo i w tej 

grocie, gdzieśmy z soboty na niedzielę spali. W poniedziałek staliśmy na pogotowiu 
skąd nas pewna cześć na grzebanie koni, a jeszcze inna ludzi, komendyrowanych 
było63. Odbywało się to częściowo w deszczu, a przede wszystkim o głodzie, bo się już 
od 8 dni nikt o nas nie troszczył i każdy się zjawił, jak kto mógł. Już ani marchwi, 

58 Feldwache (niem.) – warta, wysunięta placówka wojskowa.
59 Piechota.
60 Formacja lekkiej piechoty w armii francuskiej; po raz pierwszy oddziały żuawów zostały sformowane 

podczas wojny w Algierii w 1830 r.
61 Miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Oise .
62 Przekreślenie w tekście.
63 Wydano polecenie.
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ani owoców znaleść nie było można. Wieczorem otrzymaliśmy pierwszy raz chleb, lecz 
był taki cisk64, że mi się znowu nic nie dostało, jak też i około [nieczytelne]. Za to 
otrzymaliśmy po kawałku mięsa. Potym otrzy-

[s. 22]
maliśmy jeszcze (choć po małej) porcji obiad a kawę. Znowu nocleg w jednej szo-

pie. Dosyć zimno. W wtorek znowu wymarsz ku artl., gdzie obecnie jesteśmy. Przed 
południem otrzymaliśmy chleb, czego prawdopodobnie obecność majora naszego za-
wdzięczać należy. Wieczorem dnia poprzedniego innego trafili i spewnością jemu na-
sze położenie przedstawione zostało. 

W innych oddziałów jest nasz Rgt 55 zawołany jako uciekiniery, a drükebergry65, 
choć ja się z tym zgodzić niemogę. Tłumaczę to raczej tym, żeśmy niemając oficerów, 
walczyli w innym Rgt, a gdy nasi jęców zrobili,

[s. 23]
 tym to przypisanym zostało. Dalej wymiarkowałem, że my, jako przybysze, choć 

wszystko starsi a żeniaci ludzie, zawsze od tamtych do pierwszych linii posyłani by-
liśmy, a przy wozie od żywności (Lebensmittelwagen66) prawdziwie po macoszemu 
traktowani byliśmy. Jeżeli niebyło nas wiele, a tamtym zwyczajnie zbywało to dostali 
na 8 albo więcej chłopów jedyn chleb. Gdy nas było dużo, to mówili, żebyśmy do na-
szego Rgt szli. Taka to uznałość, a miłość braterska była. 

Zjawił się aeroplan67, a w kilka minut później otrzymaliśmy (około 150-200 m. 
w bok) tęgi ogień granatów. 

[s. 24]
Prawie też wtynczas nadszedł rozkaz do wymarszu i opuszczenia pola walki, co-

śmy wszyscy, nie pominąwszy nikogo, z radością przyjęli. Wyruszyliśmy więc do mia-
sta niedalekiego, gdzieśmy na dworcu przenocowali. Tam się zgromadziły też jeszcze 
resztki w tyle pozostające. Rano zeszliśmy w kierunku miasta. [nieczytelne], a potym 
do wioski, gdzie nam jest bardzo dobrze w trudach spoczywać. Dochodzi nas tu tylko 
odległy huk armat, który się wcale oprócz nocy nieprzerywa. 

Czas do dziś piątku jest bardzo piękny i dobrze się tu nam wygrzewa. Tylko jeszcze 
ta niepewność, żeby nas pierwszej lepszej chwili do ognia niezawiedli. 

[s. 25]
Znowu tydzień upływa, dziś w niedz. wszyscy do kościoła są komendyrowani, 

gdzie w katolickim kościele ewangelicka odprawa się odbywała. Po obiedzie przycho-
dzi rozkaz, że w 3 godz. wyruszyć mamy. Wyruszyliśmy więc na stróżowanie mostów 
gdzie te słowa piszę. 

Zabawiliśmy tylko 24 godziny, bo już na drugi dzień zastępowali nas 12 Rg68. Po 
bardzo tęgim marszu przez już znane wioski Cutz, Belancourt69 itd. znane z walków 
miejscowości, przybyliśmy późnem wieczorem do Epagnai70, gdzie to pisze. 

64 Ścisk.
65 Drückeberger (niem.) – dekownik.
66 Lebensmittelwagen (niem.) – wóz z prowiantem dla wojska.
67 Samolot.
68 Regiment.
69 Blérancour – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Aisne .
70 Epagny – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Aisne .
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Już będąc na straży mostów, przeciągał bokiem cały anmeechor z lewego na szegr. 
skrzydła na prawy. Podobno Francuzy przypuszczały w poprzednią noc szturm 

[s. 26]
na naszych i zostali pobici. Od wczoraj 28 na dziś 29 francuzy cofnęły wojska 

swoje i nieomal całe rano przejeżdża nasza artl. około nas, ażeby na innych punktach 
módz znowu czynnie wystąpić.

Nadmienić wypada o wielkiej biegunce (durchfalt71) Rgt naszego, która się od dni 
spokoju, któregośmy zażywali, zagnieździła i trwa dotychczas. Mój zdaję w tym zda-
nie. Winuje tylko nadzwyczaj złe odżywianie 10 dni, któreśmy rozproszeni w walce 
przebyli. Przy tym bardzośmy przeziębli a zmoknęli, wyłącznie się owocami, mar-
chwią, ćwikłą, bobem i co się tylko dało 

[s. 27]
żywiąc. Potym otrzymaliśmy wszystkiego obficie i żołądek tego był niezwyczajny. 
30 w środę rano wyruszyliśmy na kolej. Ogień przedtym otrzymaliśmy porcye 

żelazny, składający się z ryżu, cwibaku72 i z kawałkach sperki wędzonej. Po kilka 
kilometrowym marszu wsiedliśmy do pociągu kolejowego. W miejscowości, gdzieśmy 
wsiedli, jest piękna ruina zamku starożytnego, leżącego na niewysokiej górze. Czas 
wciąż piękny, ale w nocy zimno. Jechaliśmy więc cały dzień, noc i znowu dzień. Oko-
ło północy stanęliśmy u celu w Valenciennes73. Szliśmy do koszar, gdzie jeszcze dziś 
w niedzielę 4 leżemy. Jest nam tu 

[s. 28]
bardzo dobrze. Podpadająca jest tu we Francji moralność niepochlebna. Na uli-

cach (ożywionych) są (pisuary) ustępy, bardzo często nic niekryte; prawie tylko tyle, 
co się tyłym na ulicę obróci, a w najlepszym razie jest tyłek wązką blachą zakryty. 
Nogi i głowa są widoczne. Odchodki wielkie są tylko w postaci dziur i każdy musi 
swoja czynność w postawie czepiącej czynić. Teraz ku południu znowu gorączkowość 
wzrasta. Niewiem co z tego będzie. 

Także chcę słowo zebrać co do kościołów. Kościoły tu w mieście Valenciennes są 
piękne i tylko katolickie. Tak samo trafiłem i po innych miastach. 

[s. 29]
Szczególnie podobało mi się tu wnętrze jednego, na zewnątrz dość pośledniego 

wyglądu. Inny znowu się odznaczał swojemu starożytnemu sklepieniami wewnątrz. 
Ławów tu w kościołach wcale niema. Tak samo i w Belgii. Natomiast same poje-
dyncze krzesła, czasem tylko do siedzenia. Gdy ktoś chce uklęknąć, bierze to samo 
krzesło z tyłu a stawia przed sobą, zamiast uklęknięcia się wspiera tylko kolanami na 
siedzeniu stołka. Bardzo nieprzejemny to rumot74 sprawia przed podnoszeniem, albo 
jak wszyscy uklęknąć albo siednąc chcą. W bogatszych kościołach (co tu dopióro po 
pierwszy raz trafiłem) mają krzesła zwyczajne do siedzenia a drugi klęczniki (niecoś 
niższe od pierwszych).

71 Durchfall (niem.) – biegunka, rozwolnienie.
72 Placek biszkoptowy pieczony dwukrotnie, tutaj suchary.
73 Miasto na północy Francji leżące w rejonie Hauts-de-France w departamencie Nord .
74 Rumor.
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[s. 30]
Lecz się na nich bardzo źle klęczy. Ludność niewiele coś dba o kościół, bo będąc 

w Marest75 (ostatnia wioska gdzieśmy spoczywali) mówił jedyn tam służący holan-
dyjczyk76, że z całej dość pokaźnej wioski 8 gospodarzy uczęszca do kościoła, choć się 
wszyscy zwią katolikami. Taki same pustki były tu lecz przyjmuję to też dość wcześnej 
mszy św. (o 8 godz.). Nadmienić chcę, że także, o drogości (albo też możnej raczej 
o wyzysku żołnierza przez tutejszą cywilność kupiecką) zapłaciłem za ½ l. pietrule77 
(nafty) 25 cent. Za 1 Pfd78 cikru 50 cent, 1 Pfd orzechów 35 cent, a po drugi raz za 
32 orzechy 30 centów. Za funt winogronów żądano 1 franka, a za

[s. 31]
1 l. wina czerwonego płacono także tylko 1 frank. Żądali podobno dlatego tak 

wielki ceny, bo wiedzieli, że je żołnierz nasz albo zapłaci albo nie weźmie, niemszcząc 
się na nich zato. Niektórzy bardzo słusznie na pomstę zasługując. Tak naprzykład 
w Marest u jednego wielkiego gbura płacono przecięciowo 1 franka za kurę, gdy znów 
inny żadnej sztuki niżej 2 ½ franca niedał, grożąc w razie gwałtu skargą u przeło-
żonych naszych. Tak samo z jajami. Za sztukę płacono 10 cent, niektórzy rządali 15 
albo i 20. U naszego gbura płaciliśmy za ½ l. mleka 20 cent, a naprzeciw za cały litr. 
Masła tam niemiał nikt. Tu znowu wszystkiego obficie w mieście Valenciennes

[s. 32]
choć drogi. 
Dnia 7 X zostałem z 4 imemi79 gefr80. komendyrowany do Etappen81 komendantu-

ry jako ordynans, gdzie mi się dość podobało, bo choć czasem dosyć dużo chodzenia 
było, to w nocy było dobre wyspanie, gdyż miał każdy swoją derę do nakrycia i mate-
rac. Czasem trzeba było i w nocy stanąć, lecz to dla tylu nie było często. 

Dziś w niedzielę byłem na mszy i chciałem jeszcze nadmienić, że po agnus dei82 
chodzi jedna panna (siostra) rozdzielając coś pomiędzy ludzi. Co ma, tego nie wiem. 
Tak samo [nieczytelne] chodzi stale (podczas gdy inny mszą św. Czyta) po kościele 
odprawiając francuskie modlitwy z ludźmi, 

[s. 33]
naprzykład i różaniec. Śpiew kościelny też mi się dość podobał bo niebardzo pręd-

ko, ani pomału nieśpiewali. 
Wczoraj 10 X dowiedziałem się o upadku miasta belgijskiego Antwerpen83. 
18 X w niedzielę o 1 godzinie w nocy zostaliśmy zaalarmowani i ruszyliśmy około 

3 godz. na dworzec. Wczesnym rankiem około 4 wyruszyliśmy i jechaliśmy cały dzień 
i arze na tym sam dworzec, zkąd my tam dotąd wyjechali. Późno w nocy stanęliśmy 

75 Miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais .
76 Prawdopodobnie autor miał na myśli osobę pochodzenia holenderskiego.
77 Petroleum (niem.) – nafta.
78 Pfund (niem.) – funt.
79 Imemi – innymi.
80 Gefreiter (niem.) – starszy szeregowy.
81 Etappe (niem.) – być odesłanym na tyły.
82 Agnus Dei (łac.) – Baranku Boży.
83 Antwerpia – miasto portowe w północnej Belgii, w Regionie Flamandzkim.
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u celu, gdzie jak już wspomniałem się ta ruina zamkowa znajduje. W chlewie (w szo-
pie dziurawej) przenocowałem w Concy La Ville, 

[s. 34]
z pragnieniem prędkiego dnia, bo było dokuczliwe zimno. 
Cisza tu jest podpadająco wielka, jak zwykle przed wielką bywa. Już tak ma 

trwać około 14 dni i przygotowują się obie dwie strony do rozstrzygającej walki. Żal 
mi było, gdy rano otrzymali listy i karty, niektóry miał po kilka, a ja … ani słówka, 
jak tam rzeczy stoją. 

(Coucy Le Chatean84.[nieczytelne] dworzec, w którymeśmy zostali wyładowa-
ni). 

Po południu znowu były listy wydawane i otrzymałem zupełnie nieoczekiwanie 2 
karty. Jedną z Rudnika, a drugą od żony. O 3 godzinie85

84 Coucy-le-Château-Auffrique – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w depar-
tamencie Aisne .

85 W tym miejscu jest wklejona wycięta z gazety mapa Belgii i północnej Francji z zaznaczonym szlakiem 
przemarszu autora wspomnień [s. 36].

Wklejona mapka z zaznaczoną niebieską kredką trasą szlaku bojowego autora [s. 36]2. 
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[s. 35]
ledwie żem sobie porządne legowisko w sianie przygotował, znowu trzebabyło wy-

ruszyć. Szliśmy więc arze do późnej nocy. Droga była śliska, bo deszcz rosił, feldflasza 
86 próżna, bo niebyło w drodze sposobności ją wodą napełnić, bo zaledwie w pierw-
szym przystanku była woda do otrzymania. Lecz to było jeszcze wcześnie i miałem 
jeszcze kawę. Tak więc około pół dwunastej w nocy szliśmy do rowów strzelczych 
(Szützengraben87) wyluźniając 84 Rgt. Już mogło być około 1 godz. w nocy, gdy mi się 
dostało iść z 18 innemi na feldwachę, do spustoszonego zupełnie feldwarku88. W chle-
wach pozabijane konie, w izbach sprzęty porozbijane i drogie walizy i tym podobne 
rzeczy. W jednej

[s. 37]
izbie trupy żołnierzy francuskich (8 czy 9 ich było), wszystko czuchneło to bardzo. 

Za tym domym, w ogrodzie innym wysokiem otoczonem, stoją nasze posty89 i lukami 
od granatów porobionych a znów trochę połatanych, obserwują nieprzyjaciół. Naj-
bliższy rów (od feldwachy franc.) znajduje się około 50-80 metrów, choć my mało 
strzelamy, to to tym chętniej czynią tamci. Gdy się który zjawi, to zaraz za nimi 
strzelają. Na śniadanie otrzymaliśmy porcję granatów i szrapneli, które na podwórzu 
i bliskiej okolicy pękały rozbijając jeszcze szczątki murów pozostałej fabryki. Na 
podwieczorek był tym sam przysmak, jeszcze

[s. 38]
z tym dodatkiem, że w ogrodzie ich kilka padło, a posty przyszły na feldwachę. 

Lecz gdy się uspokoiło, znowu poszli na stanowisko. Wieczorem zostaliśmy z luźmem 
przez innych a rano znów inni poszli na to stanowisko. Arze do 3 godz. gdy to piszę, 
jeszcze nieotrzymała ta feldwacha tego piepszu francuskiego, lecz do wieczora jeszcze 
sporo czasu. 

Dziś w niedzielę 25 X. 
Do soboty byłem w okopach. W sobotę rano poszedłem znowu na feldwachę, cho-

ciaż jeszcze wszyscy po porządce niebyli. Było to tak. Dla porządku zostały nowe 
grupy robione, więc ja także jednym otrzymałem, więc mu-

[s. 39]
siałem tym razem z grupą iść. Znowu na obiad pękło kilka szrapneli na podworzu, 

z tych jedna z 10 metrów przed wchodem naszem. Lecz w całym tygodniu niebyło 
ich tam razem tyle, jak w pierwszy raz, to jest, żeby ich tyle było na to gospodarstwo 
szło. W nocy z soboty na niedzielę alarmowałą nas feldwacha wszystkich i dość długo 
chwila wszyscy możno90 strzelali. Bezpodstawna tą strzelaniną jednakowóz – niebyła, 
bo i francuzy mocno strzelała. Mówióno, że tylko z powodu jednej patrolić się posty91 
[nieczytelne], a od tych feldwacha dała wystraszyć, lecz to możnej nie będzie zupełnie 
prawdą. Czas jest dotych-

86 Feldflasche (niem.) – manierka.
87 Szützengraben (niem.) – okopy.
88 Vorwerk (niem.) – folwark.
89 Posten (niem.) – posterunek, wartownik, straże.
90 Mocno, silnie.
91 Straże.
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[s. 40]
czas piękny i dość ciepło. Tosz to jeszcze obejdzie. O wodę jest dość trudno. Wioska 

zwie się Namse92.
Przez całą niedzielę mieliśmy spokój, lecz około 4 godzi. znowu nas granatami 

i szrapnelami ostrzeliwano. Wieczorem zostaliśmy zluźnieni przez 84 Rgt, tym sam, 
który tam przed nami był. Odszedłszy z naszą Comp93. kilka set metrów wstecz mu-
sieliśmy na p. maj.94 czekać, który prawdopodobnie swojego szampana dopijał, czego 
dosyć długo trwało. Comp. 10 musiała z pewnością na niego czekać. Tak więc stoimy, 
arze nas wśród deszczu zaczęli reflektorami

[s. 41]
oświecać. Deszcz lał przez cały czas. My drżeli z zimna, a tych niema i niema. 

Arze naraz my się doświadczyli, co owo miganiem tymi reflektorami znaczyło. My się 
już byli niecoś do [nieczytelne] cofnęli, żeby nas nie widziano, bo z przeświadczenia 
już wiemy, że po zauważeniu nas w tyn sposób przez lotnika, a [nieczytelne] jego, albo 
przez światło też zaraz granaty się znalazły. 

Więc też tu jakieś pewne znaczenie to oświetlenie miało. Wnet zaczęły strzały 
padać i coraz częściej, że tylko jedno rzegotanie było. Był to planowany wyłom, lecz 
po około godzinnym strze-

[s. 42]
laniu się znowu wszystko uspokoiło. Za pewny czas się zjawił waszimość95 i ruszy-

liśmy wśród deszcza gwałtownego około 3 godz. do rozbiegu. Każdy był z zziębnięty do 
śpiku, a rano znowu o 8 ½ trzeba było w tych przemokniętych rzeczach dalej iść, jak 
było mówione, na straż kolei. Lecz znowu zawód, bo pomyszkowaniu zaprowadzono 
nas blisko linii bojowej i za nadejściem zmroku mamy ruszyć do okopów (Schützen-
grabów96). Nieposzliśmy do okopów, lecz do linii drugiej, za okopami, gdzie w norach, 
jako jażwce97 mieszkamy. Osobliwszego jeszcze nic nie

[s. 43]
zaszło i mamy dotychczas spokój te 2 dni, któreśmy tu są. Pierwszą noc spaliśmy 

w lesie na wolnym powietrzu, a dopióro rano zaprowadzono nas do tych norów98, 
z których ich kilka było zbudowanych a resztę, około połowę ludzi, sobie takowe do-
pióro budować musiało. 

Piątek 30 paźdź.
Do czwartku wieczór jakoś tako było spokojnie. Lecz w nocy z czwartku na piątek 

na lewo od nas ciężko armaty pracowały. Także tam musiało być potyczka stoczona 
bo długi czas rzechotanie gewerów99 słychać było. W Piątek byłem na posten (straży) 
przy wodzie, żeby 

92 Prawdopodobnie chodzi o miejscowość Nampcel, w departamencie Oise w północnej Francji.
93 Kompania.
94 Pan major.
95 Autor miał zapewne na myśli oficera dowodzącego.
96 Schützengraben (niem.) – okopy.
97 Jaźwiec – borsuk.
98 Autor zapewne opisuje tutaj ziemianki polowe, prymitywne schrony wykopane w ziemi.
99 Gewehr (niem.) – karabin.
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[s. 44]
niebyła zanieczyszczona przez ludzi przez mycie się w niej, ponieważ poniżej jesz-

cze przez wojsko była do picia używana. Przed 4 tą po południu wznowił się tyn rze-
chot, ale nie z boku, tylko u nas w przodzie. Dosyć kulek świszcze przez gąszcz arze 
tu do nas i jeszcze dalej. Już szósta godz. a jeszcze nie koniec. Dalej w bok lewy huczą 
armaty bez przerwy. Słyszy się to jak odległy, nieprzerwany, ciężki grzmot. Przed 
północą zaczął się tu przed nami ciężki gefecht100, który około 2 godziny trwał bez 
przerwy. Dzisiaj w niedzielę dość spokój, lecz popołudniu znowu nasza artl. pracować 
zaczyna. Rano dowiedzieli-

[s. 45]
śmy się, że twierdza Verdun101 się poddała. Dalej nasi przerwali linię francuzką. 2 

ruskie armechory102 zostały schwytane, a turecki okręty obstrzeliwały ruskie przysta-
nie morskie, coby na to wskazywało, że Turcyja i Rusyi wojnę wypowiedziała. 

W niedzielę szeptano wciąż o zluzowaniu nas, ale jakiego kształtu te zluźnienie na-
sze było, dowiedzieliśmy się dopióro w wtorek, kiedy było oznajmione, że na wieczór 
o 4 godzinie się zacznie zluźnianie nasze z linią przednią. I znowu jesteśmy w rowach 
(okopach) i nikt nie wie jak długo to potrwa. Osobliwszych zdarzeń do dziś (czwart-
ku) 5 X103 niema. Pojedyncze strzały padają od przeciwnika wciąż, ale do

[s. 46]
tego już przywyknąłem. Z środy na czwartek (dziś) chwilami rosił deszcz, lecz 

znowu się wypogadzało i księżyc świecił bardzo pięknie. Czwartek znowu jest bardzo 
piękny i słońce przygrzewa arze miło jest. Naprzeciw nam francuzy miały wczoraj 
jakieś posiłki otrzymać (może też to tylko zluźnienie) i w nocy byliśmy dosyć czujni, 
lec nic nie zaszło. 

Dnia 2 Grudnia. Po przyjeździe z Valenciennes byliśmy 8 dni około Namcel, dalej 
8 dni w drugiej linii kawał drogi w prawo ztamtąd, drugi 8 dni w pierwszej linii po 
zluźnieniu ztamtąd pełnimy służbę strażniczo

[s. 47]
 rezerwową jako 3 rezerwa przy której to służbie my więcej wytrzymać musieli 

jak przedtym. Co drugą noc musieliśmy a z tego znowu co drugą na 24 godzin. Te 24 
godziny były bardzo nieprzyjemne, bo połowę musiało w nocy stać, w dzień zamiast 
spoczynku znowu różne prace wykonywać trzeba było. Jakże się, że postępują żciśle 
według tego zdania, że kto się w pracy rodził, koniecznie w niej ginąć musi. Mnie 
osobiście dostało się na kilka dni na straż dywizyjnej kmdtury104 wskutek wrzodu 
na prawej noce105, prawie gdzie kieszyń ciało przykrywa. Drugi mi znowu rośnie na 
karku w tyle. 

Osobliwszego niema nic z tego czasu 

100 Gefecht (niem.) – starcie zbrojne, walka.
101 Miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Moza, miejsce jednych z naj-

krwawszych starć podczas I wojny światowej.
102 Prawdopodobnie okręt wojenny, pancernik.
103 Nieścisłość w datacji, gdyż wcześniej autor pisze o walkach 30 października. Prawdopodobnie miało 

być 5 listopada, a nie 5 października. 
104 Komendantury.
105 Nodze .



zaPiski wojenne z Lat 1914–1915 Ludwika miki z brzezia

59

[s. 48]
do nadmienienia. Każdy z nas został dotychczas trzy razy szczepiony przeciw ty-

fusowi. Były to wstrzyknięcia pod skórę, dwa na lewo a jedno na prawą pierś. 
Co chwilę obiegają parole ustępowe (Latrinenparole106) o wielkich zajęciach jeń-

ców i o twierdzach, które są tylko bańką wodną, bo urzędowo ich nie ogłaszają a jeżeli 
tak, to zaledwie 1/10. Kilka dni już też było bardzo mroźny i lód na stawach dzień 
wstrzymał. Atoli się znowu ociepliło i mrozów obecnie niema. 

12 grudnia.
Jużem się i gęsiego pióra dorwał i jakoś tako idzie107. Do 9 byłem na straży dywi-

zyjnej. W tym czasie była 
[s. 49]
zmiana o tyle, że tylko co 4 dzień do okopów komp. iść musi. [nieczytelne] już 

zupełnie te pędzenie tamdotąd wskutek zasilenia rzędów pierwszych przez wojska 
świerze. Za to my pełnimy roboty u pionierów108 nieszanując ani niedzieli. Przy takich 
pracach znaleźli kilka butelek nafty i kartofle z cebulą, które według prawa wojennego 
zabrane zostały. 

106 Latrinenparole (niem.) – plotka, pogłoska.
107 Od tego miejsca tekst jest pisany znacznie wyraźniej i staranniej.
108 Pionier – żołnierz wojsk inżynieryjnych.

Fragment z opisem Bożego Narodzenia na froncie3. 
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Dnia 21 Grudnia z brzaskiem rannym przepuścili francuzy atak (szturm) na lini-
je nasze, arzeby je przerwać. Zaczęli go armatami i wszczął się taki huk, że przerwy 
w tym chaosie nie było. Dotego jeszcze należy rzechot gewerów przyłączyć. Całość 
równała się muzyce piekielnej. Zostaliśmy 

[s. 50]
wszyscy zaalarmowani. Ja miałem na prawym półrzytku109 wrzód i chciałem się 

prawie udać do lekarza, ale o 9 godz. miałem iść do niego, a o 8 ½ musiałem iść za 
kompanią. Dopióro 23 udało mi się udać do lekarza i zostałem w rewirze. 

Dziś 24 śpiewaliśmy przy choince i także się łamałem z opłatkiem. 25 Boże Na-
rodzenie. Byłem w spowiedzi i komunii św. Wzruszającą była odprawa mszy św., 
podczas której znowu się zaczął huk armat na lewo od nas. Kazanie było wzruszające 
i coś osobliwszego przedstawiał ów huk do naszego śpiewu i nabożeństwa w kościele. 
Krótko po ukończeniu zostaliśmy zaalarmowani w re-

[s. 51]
wirze. Znajduję się prawie tu gwoli wrzodu, który mam na prawym półrzytku. 

Wstanie zaalarmowanym przestaliśmy arze do około 1 pierwszej godziny popołudniu. 
Już, jak się zdało zupełnie się wprzodzie uciszyło i pośliśmy do starej siedziby, arze tu 
około 2 ½ godziny się znowu huk wznawia (zaczyna) i jak tu słyszałem, podobno się 
nasz Rgt naprzód posunąć pragnie, gdyż ma niebardzo korzystne położenie. Niewiem 
wiele w tym prawdy tkwi. Jednakowóż przy dzisiejszym szturmie daleko niebyło tyle 
strzelania co z i t.m. Według opowiadania żeniaci (starsi) żołnierze wcale nieszli do 

[s. 52]
szturmu a samotni poprzechodzili do nas. 21 t.m.110 gnali arze 6 (sześć) linii 

do szturmu w przodzie, jak zawsze, afrykami111. Przedtym ich wszystkich upojono. 
Podobno nasza artl. bardzo wielki spustoszenia czyniła wśród nich, bo samemi reflek-
torami w nich uderzyła. 

Kompania leży arze do 28 w rezerwie w Carlepont112. Także przybył na zasilenie 
76 regt., który sobie miał do 27 odpocząć, lecz został już dziś zaalarmowany i po-
szedł. 

29 Mondescourt113

Zostaliśmy przesiedleni do Mondescourt dnia 28 rano. Wieczór stawiliśmy wachę. 
29 odprawialiśmy gwiazdkę. 30 około 10 godź. spaliła się z niewyj-

[s. 53]
aśnionej przyczyny stodoła, w którejśmy byli. Niektórym się i roki spaliły, gdyż 

się prawie myli. Mnie się także spaliła kopla114 z przyborami, płaszcz i derka którą 
każdy do przykrycia miał. 

109 Pośladek.
110 Tego miesiąca, czyli 21 grudnia.
111 Żołnierze pochodzący z Afryki w armii francuskiej. W sierpniu 1914 r. było to już 31 000 tzw. Strzel-

ców Senegalskich z Afryki Zachodniej. B. NDiaye: Obecność ludności Afryki Subsaharyjskiej we Fran-
cji . Zarys historyczny. „COLLOQUIUM Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2017, nr 4, 
s. 119–136.

112 Miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Oise .
113 Miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Oise .
114 Kopla – w gwarze śląskiej szeroki pas skórzany .



zaPiski wojenne z Lat 1914–1915 Ludwika miki z brzezia

61

W niedzielę 3 stycznia wyruszyliśmy znowu do Caisnes wśród deszczu, gdzieśmy 
tylko prace pionierskie115 wykonywali, zwyczajnie także i straż, wachę116 mieli, kiedy 
kolej na nas przyszła. 

Dnia 14 stycznia wczas rano wyruszyliśmy do Bleankourt117 gdzieśmy straż sta-
wić musieli. Wszystko miało się tu odbywać jak w garnizonie. Zaraz też w pierwszy 
dzień jedyn wskutek opilstwa

[s. 54]
niemógł na wachę zaciągnąć. Cały (ablösung118) zmienianie było szlap [nieczy-

telne] a na drugi dzień się jedyn gefr. wskutek opilstwa przed budką przewrócił. 
Zatośmy wszyscy cierpieć musieli, bośmy musieli od 8 ¾ godź. arze do 12 godź. 
w południe eksercyrować119. Przód zmienianie postów, potym była miłość do ojczyzny, 
wszczepiana zwyczajnie na swój sposób. Już 15 stycznia całą straż miała popołudniu 
zamiast obiadów t.z. eksercyrkę120 karną. 

Dnia 16 st. o godź. 6 wieczorem mamy znowu wyruszyć do Caisnes121. Nasze 
poprzedniki zostały alarmowane do walków, które około

[s. 55]
 Soyson122 się toczyły. O 10 godź. wieczorem przed naszę przybyciem zostali alar-

mowani, na samochodach przewiezieni do miejsca przeznaczenia, a 10 ½ godź. już 
podobno w walce byli. 

Przypis: nie przypuszczałem nigdy, żebym w tej miejscowości przez którą w czasie 
walków w wrześniu kilka razy przechodziłem z imemi do walki, kilka miesięcy póź-
niej w styczniu będziemy szlajfowani123 jak rekruty. Przytym kilka razy było jedno 
nazwisko Fulemann wołany, że tymu to mamy do zawdzięczenia. Prawie na sposób 
rekrutów. 

[s. 56]
Pijanym chłopem był jedyn z lepszej inteligencyi König Gefr. Bruns a podoficer 

Sartowsky. Drugi upadł przed budką i musiałem innego zamiast niego zawieść. Trzeci 
już raz był karany a teraz tylko na się zwrócił uwagę. Drugiego czeka rozprawa sądo-
wa, gdyż wniosek z dywizjionu 18 o to stawiany został. 

Dalej owa rozprawa przyniosła mu z Rgt 3 tygodnie, które z powodu uchyły (amne-
stii) urodzin cesarskich odpokutować nie potrzebował. 

Wczoraj 3 Lutego otrzymaliśmy żelazne porcje w postaci granatów. Jedyn Feldwe-
bel124 został zabity a adiutantowi Wenzlowi (z Btl.) potrza-

115 Prace inżynieryjne.
116 W gwarze śląskiej straż, warta.
117 Blérancourt – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Aisne .
118 Zmiana, zastąpienie.
119 Musztrować.
120 Musztra.
121 Miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Oise .
122 Miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Aisne .
123 Poddani ostrym ćwiczeniom, szlajfować – dosł. ćwiczyć, ostrzyć. 
124 Feldwebel (niem.) – podoficer, sierżant.
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[s. 57]
skało rękę i nogę. Obu dwóch zaskoczyło nieszczęści na drodze. Podoficer był przy 

bagaży i wcale do rowów nie potrzebował iść, a jednak go spotkała śmierć od kule. 
Drugi także jako adj125. nie musiał dotychczas w przodku do czynienia (oprócz tego, 
niż jako taki był, bo był on przedtym oficerem w komp. naszej). 

3 gazety otrzymałem. Proszę Cię ale usilnie, żebyś tę książkę zachowała do moje-
go powrotu a nikomu o tym, co w niej jest pisane nie mówiła, gdyż to jeszcze nie jest 
wszystko, a nikt przed moim 

[s. 58]
powrotem o jej treści wiedzieć niepotrzebuje. Z buziakiem i pozdrowieniem. Twój 

mąż Ludwik.

krzysztof Langer

Kriegsaufzeichnungen aus den Jahren 1914–1915 von Ludwik Mika aus Brzezie
Zusammenfassung
Während der Systematisierung des Archivbestandes Nr 18/119 – „Königliches Kreisge-
richt in Rybnik“ wurde in der Einheit zum Erbermittlungsverfahren von Ludwik (Ludwig) 
Mika ein kleines Notizheft gefunden. Darin enthalten waren seine Kriegsaufzeichnungen 
aus den Jahren 1914 und 1915, in denen er seine Feuertaufe im Zuge der Kämpfe an der 
Westfront erlebte. Der Autor beschreibt seinen langen Weg durch Belgien und Frankreich 
Richtung Paris und zeigt dabei die Beschwerlichkeiten des soldatischen Alltags – den 
Mangel an Verpflegung, den Grabendienst sowie die Sehnsucht nach der Heimat – auf. 
Vorbeiziehende Landschaften riefen häufig seine Begeisterung für die adretten Gehöfte, 
die Architektur der Städte oder den Wohlstand der einzelnen Ortschaften hervor, entfes-
selten aber auch sein Entsetzen über die Zerstörungen infolge der Bombardements und 
Feuersbrünste, das ausgerottete Kleinvieh sowie die Massengräber. Die Edition dieser 
Aufzeichnungen leistet einen Beitrag zur Vertiefung unseres Wissenstandes über den Ers-
ten Weltkrieg – anhand von stark personalisierten Quellen beziehungsweise Ego-Doku-
menten.

krzysztof Langer

War Notes from 1914–1915 by Ludwik Mika from Brzezie
Summary
During the cleaning works within the complex 18/119 of the Royal District Court in Ryb-
nik, in the archival unit concerning the inheritance proceedings from Ludwik (Ludwig) 
Mika, a small notebook was found. In it he kept war records from 1914–1915, when he 
was undergoing his baptism of fire during the fights on the Western Front. The author 
described his way through Belgium and France towards Paris, presenting the hardships 
of a soldier’s life, shortages of food supplies, trench service, as well as longing for home. 
The landscapes he passed sometimes delighted him with their neat farmyards, city ar-
chitecture, the wealth of the towns, and sometimes horrified by the damage caused by 
bombardments and fires, appalled by killed livestock and mass graves. Editing these notes 
is another step towards expanding our knowledge about the First World War by presenting 
highly personalized sources, otherwise known as egodocuments.

125 Adjutant.
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michał jarnot

Wykazy ochotników do Wojska Polskiego 
z 1920 roku  w aktach Powiatowego Urzędu 
Ziemskiego w Białej

I. Wstęp
W pracy archiwisty bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy podczas wykony-

wania codziennych czynności zawodowych natrafia on na dokumentację dotyczącą 
spraw, których się w danym miejscu najmniej spodziewa. Na przykład zdarza się, że 
kiedy zakończono kwerendę do tematycznej wystawy, przygotowano i zaprezento-
wano ekspozycję, czas prezentacji dobiegł końca, archiwista trafia w najmniej ocze-
kiwanym miejscu na materiał o rewelacyjnym znaczeniu dla tej wystawy. Najczęściej 
jest to coś kolorowego, dużego lub niebagatelnego bądź też treściwego i zwięzłego, 
albo posiadającego te wszystkie cechy. Ale żaden archiwista nie będzie przecież całe-
go zasobu przeszukiwał pod kątem danej sprawy. 

Poszukując informacji o żołnierzach, służbie wojskowej, udziale w kampaniach 
wojennych konkretnych osób (a w kontekście setnej rocznicy zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku poszukiwania takie nabierają szczególnego znaczenia) w za-
sobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, w pierwszej 
kolejności na myśl przychodzą takie zespoły, jak C.K. Powiatowa Komenda Uzu-
pełnień w Wadowicach, Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach lub też 
w Bielsku-Białej (działające w okresie międzywojennym). Następnie można również 
przejrzeć listy popisowych i poborowych znajdujące się między innymi w aktach 
Starostwa Powiatowego w Białej Krakowskiej lub w wybranych aktach miast. 

Nie wyczerpuje to oczywiście możliwości poszukiwawczych, ponieważ doświad-
czenie uczy, że można się tego typu informacji spodziewać również w innych zespo-
łach – powiedzmy ogólnie „niespodziewanych”. W ten sposób można określić akta 
Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Białej. Dla kogoś, kto nie zaznajamiał się z te-
matem reformy rolnej w okresie międzywojennym, działalność tego urzędu i przy-
datność powstałych w nim materiałów dla poszukiwań uczestników wojny polsko- 
-bolszewickiej nie znajdzie się nawet w sferze domysłów. 

II. Powiatowy Urząd Ziemski w Białej
Czym się zajmował Powiatowy Urząd Ziemski w Białej, funkcjonujący w latach 

1920–1921 i obejmujący swoim działaniem powiat bialski i oświęcimski? Wielu 
mieszkańców Polski, w tym wymienionych powiatów, odczuwając niedobór ziemi 
do zagospodarowania, liczyło na możliwość zakupu ziemi z parcelacji. W lipcu 1919 
roku Sejm Rzeczypospolitej w związku z próbą racjonalizacji produkcji rolnej, bardzo 
istotnej z powodu niedoboru żywności, uchwalił przeprowadzenie reformy rolnej, 
która zgodnie z ustawą sejmową z 15 lipca 1920 roku obejmować miała między in-
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nymi majątki ziemskie prowadzone nieprawidłowo z uszczerbkiem dla wytwórczości 
krajowej. Majątki te miały być poddane przymusowemu wykupowi, za pośrednic-
twem Urzędu Ziemskiego. W pierwszej kolejności typowano majątki, które nie od-
stawiały należnej ilości kontyngentu żywnościowego. 

Powiatowe urzędy ziemskie stanowiły najniższy szczebel urzędu administracji 
państwowej powołany do realizacji założeń planowanej parcelacji ziemskiej1. W 1920 
roku ukazało się kilka aktów prawnych regulujących organizację i działanie urzędów 
ziemskich wszystkich szczebli2. Na terenie byłej Galicji początkowo funkcje powiato-
wych urzędów ziemskich pełnili delegaci powiatowi Głównego Urzędu Ziemskiego, 
ponieważ urzędy ziemskie nie zostały na tym terenie jeszcze zorganizowane3. Dobrze 
scharakteryzował to Bolesław Giliczyński, stwierdzając, że organizacja delegatów 
„nie była niczem innem, jak tylko zawiązkiem Urzędów Ziemskich, których jeszcze 
dla braku ustawy nie można było w tej dzielnicy Polski utworzyć, jak tylko pewną 
pracą przygotowawczą z jednoczesnym załatwianiem bardziej pilnych spraw”4 .

Zanim więc powołano oficjalnie urząd o nazwie Powiatowy Urząd Ziemski w Bia-
łej, jego zadania realizował Delegat Powiatowy Głównego Urzędu Ziemskiego. Jego 
funkcjonowanie było unormowane przepisami z maja 1920 roku5. Trudno jednak 
poszukiwać w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej przepisu prawnego po-
wołującego Powiatowy Urząd Ziemski w Białej. Musiało do tego dojść na mocy 
zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego, który również musiał wtedy 
zdecydować, że Powiatowy Urząd Ziemski w Białej miał obejmować powiat oświę-
cimski i bialski6. Stało się to po 12 listopada 1920 roku, ponieważ wtedy ogłoszo-
no w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie Rady Ministrów 
z 26 października 1920 roku „w przedmiocie utworzenia Okręgowych Urzędów 
Ziemskich na ziemiach b. Królestwa Kongresowego i b. zaboru austriackiego”, na 

1 Ustawa o organizacji urzędów ziemskich z 6 lipca 1920 r. (Dz.U. 1920, Nr 70, poz. 471) w spra-
wie zakresu działania powiatowych urzędów ziemskich stwierdziła, że są to „czynności wykonawcze 
i przygotowawcze, ustawami i rozporządzeniami oraz zarządzeniami i instrukcjami Głównego Urzędu 
Ziemskiego lub Okręgowego Urzędu Ziemskiego im przekazane” (art. 23). Ta sama ustawa jednocze-
śnie w art. 15 określiła kilka punktów zakresu działania okręgowych urzędów ziemskich, z których na 
pierwszym miejscu wymieniono „regulowanie obrotu ziemią, a w szczególności parcelacji prywatnej” 
w zgodzie z odpowiednimi ustawami i zarządzeniami Głównego Urzędu Ziemskiego. Również ten 
Urząd w art. 3 w zakresie działania posiadał „regulowanie obrotu ziemią” jako jeden z punktów (a także 
„zapewnienie potrzebnej do państwowej parcelacji i kolonizacji ilości ziemi, jej rozparcelowanie i sko-
lonizowanie”). Można więc założyć, że powiatowe urzędy ziemskie służyły realizacji m.in. tychże celów, 
do których powołani zostali ich zwierzchnicy. 

2 Dz.U. 1920, Nr 39, poz. 240, Nr 70, poz. 461, Nr 85, poz. 567, Nr 103, poz. 685. 
3 B. Giliczyński: Prace urzędów ziemskich. Poradnik dla członków Komisji Ziemskich ze szczególnym 

uwzględnieniem prac Komisji Gminnych. Warszawa 1920, s. 55. 
4 Tamże, s. 57.
5 O funkcji delegata powiatowego jest mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów (brak daty, jednak 

z późniejszych aktów prawnych wynika, iż nosiło ono datę 19 maja 1920 r.), które weszło w życie 
1 maja 1920 r. W art. 4 tego rozporządzenia stwierdzono, że taki delegat miał funkcjonować w mieście 
Biała (Dz.U. 1920, Nr 39, poz. 240). 

6 Dz.U. 1920, Nr 85, poz. 567. Jest to rozporządzenie wykonawcze do ustawy z 6 lipca 1920 r. o orga-
nizacji Urzędów Ziemskich. W art. 9 stwierdzono: „Powiatowe Urzędy Ziemskie będą tworzone na 
zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego”, natomiast w kwestii zasięgu terytorialnego powia-
towych urzędów ziemskich w tym samym artykule zaznaczono, że będzie to jeden lub więcej powiatów 
„zależnie od potrzeby uznanej przez Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego”. 
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podstawie którego straciło moc rozporządzenie z maja 1920 roku, powołujące do 
życia instytucję delegatów powiatowych (w artykule 3 rozporządzenia określono, że 
wchodzi ono w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw)7 . 

III. Wykazy ochotników do Wojska Polskiego
W celu realizacji swoich zadań związanych z przygotowaniami do parcelacji i przy-

dzielania nieruchomości bialski Delegat Powiatowy Głównego Urzędu Ziemskiego 
wystosował 8 października 1920 roku do każdej gminy (miejscowości) podległych 
sobie powiatów oświęcimskiego i bialskiego pismo w sprawie przedłożenia sześciu 
wykazów:

1) wykazu właścicieli gospodarstw o obszarze ponad 6 morgów,
2) wykazu właścicieli gospodarstw o obszarze poniżej 6 morgów,
3) wykazu osób bezrolnych, posiadających zabudowania,
4) wykazu osób bezrolnych, nie posiadających żadnych zabudowań,
5) wykazu osób, które do poboru nie stanęły,
6) wykazu osób, które dobrowolnie się zgłosiły do wojska.
W piśmie Delegat Powiatowy wyraźne zaznaczył, aby wykazy sporządzić sumien-

nie, ponieważ miały one stanowić podstawę przy przydzielaniu ziemi w czasie parce-
lacji8. W wypadku ochotników wojskowych podstawą do takiego stwierdzenia były 
zapisy ustawy z 15 lipca 1920 roku o wykonaniu reformy rolnej. Artykuł 29 jasno 
stanowił, że pierwszeństwo w nabywaniu ziemi mieli inwalidzi armii polskiej, inni 
inwalidzi wojskowi zdatni do pracy na roli, a także żołnierze armii polskiej – przede 
wszystkim ci, „którzy dłuższy czas w formacjach frontowych służyli lub dobrowolnie 
do wojska polskiego wstąpili”9. Stawka była duża, ponieważ jeszcze przed końcem 
1920 roku (17 grudnia) Sejm uchwalił ustawę „o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska 
Polskiego”, gdzie zapisano, że do otrzymania ziemi za darmo byli uprawnieni między 
innymi żołnierze, którzy ochotniczo wstąpili do polskiej armii i odbyli służbę fron-
tową10 .

W aktach Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Białej zachowały się wykazy dla 
36 miejscowości z powiatu bialskiego oraz dla 42 miejscowości z powiatu oświę-
cimskiego11. Ówczesny powiat bialski liczył 46 miejscowości, co oznacza, że dla 10 
miejscowości nie zachowały się wykazy w żadnej formie lub też nie zostały przesłane 
przez właściwe zwierzchności gminne. Były to: Bestwina, Bór Łodygowski, Bór Wil-
kowski, Bulowice, Godziszka Nowa, Godziszka Stara, Godziszka Wilkowska, Kozy, 
Meszna i Wilkowice. Powiat oświęcimski liczył 45 miejscowości. Nie zachowały się 
wykazy dla miejscowości Klucznikowice, Monowice i Zator. Należy jednak zazna-
czyć, iż magistrat zatorski oświadczył, że „z powodu choroby sekretarza i nawału 

7 Dz.U. 1920, Nr 103, poz. 685.
8 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej (dalej: AP Katowice Oddz. Bielsko-

Biała), zespół nr 13/1317 Powiatowy Urząd Ziemski w Białej (dalej: PUZ B), sygn. 13, s. 2. 
9 Dz.U. 1920, Nr 70, poz. 462. 
10 Dz.U. 1921, Nr 4, poz. 18. 
11 Chodzi nie tylko o wykazy, ale o jakiekolwiek informacje, nawet zbiorcze, ponieważ zdarzały się przy-

padki, że dana miejscowość rezygnowała z przygotowania faktycznych wykazów na rzecz danych ilo-
ściowych, jak to miało miejsce na przykład w Porąbce. APBB, PUZ B, sygn. 13, s. 412.
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zajęcia tak w aprowizacyjnych sprawach, jak najrozmaitszych ciągłych wykazów i ze-
stawień” żądanego wykazu nie był w stanie przedłożyć12 .

Liczba zachowanych wykazów nie jest tożsama z ilością informacji na temat 
ochotników w nich występujących. W powiecie bialskim – pomimo przesłania wy-
kazów – nie zachowała się żadna informacja o ochotnikach w odniesieniu do sześciu 
miejscowości; w powiecie oświęcimskim było to pięć miejscowości. Pod określenie 
„informacja o ochotnikach” podciągnięte są również informacje o braku ochotników 
– tzn. naczelnik określonej gminy, jeżeli stwierdził, że w jego miejscowości ochotni-
ków nie było, to podał taką informację. Stosowano to przez zamieszczenie określenia 
„negatywny”, albo w formie informacji opisowej w piśmie przewodnim do wykazów 
bądź też samym wykazie. Tak było na przykład w przypadku Salmopola („żaden do-
browolnie się do wojska nie zgłosił”)13, Jawiszowic („którzy dobrowolnie do wojska 
się zgłosili niema też żadnego”)14, Lipowej („ochotnik również żaden do wojska Pol-
skiego nie wstąpił”)15, Polanki Wielkiej („w tutejszej gminie niema takich […], którzy 
by dobrowolnie do wojska się zgłosili, dlatego takich wykazów się nie przedkłada”)16 
czy też Przeciszowa („z tutejszej gminy nie było w roku bieżącym ochotników, którzy 
by poszli do wojska jako ochotniki”)17. Zdarzały się również korekty przedstawione-
go stanu rzeczy. Tak zdarzyło się w miejscowości Malec. Tamtejszy naczelnik gminy 
początkowo zgłosił, że z tej miejscowości żadna osoba dobrowolnie do wojska się nie 
zgłosiła. Kilka miesięcy później, w lutym 1921 roku, przedstawił on jednak dodatko-
wy wykaz zawierający kilkadziesiąt nazwisk, w tym dwóch ochotników18 .

Pozytywną informację o ochotnikach nie zawsze przedstawiano w formie wyka-
zu, nie zawsze też ujawniano nazwisko ochotnika. Na przkład w Porąbce tamtejsza 
Zwierzchność Gminy wymieniła ochotników z nazwiska w piśmie przewodnim19, 
natomiast w Graboszycach w wykazie zanotowano: „służących w Wojsku Polskim 
w liczbie czterdzieści dwóch chłopców. Z tej liczby jeden ochotnik” (nie podano 
jego nazwiska)20 . 

Ewenementem jest natomiast wykaz z miejscowości Spytkowice. Tamtejszy na-
czelnik gminy nie przedłożył wykazu ochotników, „ponieważ zgłosiło się wprawdzie 
kilku uczniów gimnazjalnych do wojska, lecz byli to synowie gospodarskie i po po-
wrocie z wojska objęli dalsze swoje nauki i stanowiska”. Stwierdził więc zapewne, że 
uposażenie tych ochotników i ich rodzin było na tyle wystarczające, aby pominąć ich 
w ewentualnym przyszłym przydziale ziemi. Musiał jednak otrzymać napomnienie 
w tej sprawie, ponieważ na początku 1921 roku przedłożył wymagany wykaz ochot-
ników21 . 

12 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 416.
13 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 424.
14 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 153.
15 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 172a.
16 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 250.
17 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 304.
18 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 319.
19 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 412.
20 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 109. 
21 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 353–354.
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Tabele 1 i 2 zawierają zestawienie miejscowości występujących w analizowanym 
materiale oraz informację o liczbie ochotników. 

Tabela 1
Zestawienie wykazów z miejscowości powiatu bialskiego

Lp. Miejscowość Czy jest wykaz 
lub informacja

Liczba 
osób

1. Bestwinka nie –
2. Biała nie –
3. Bielany tak 9
4. Buczkowice tak 36
5. Bujaków tak 4
6. Bystra nie –
7. Czaniec tak 3
8. Dankowice tak 13
9. Hałcnów tak 2

10. Hecznarowice tak 2
11. Huciska tak 1
12. Janowice nie –
13. Kaniów Stary tak 1
14. Kalna tak 3
15. Kańczuga tak 1
16. Kęty tak 86
17. Kobiernice tak 1
18. Komorowice tak 10
19. Lipnik tak 1
20. Łęki tak 3
21. Malec tak 2
22. Międzybrodzie Kobiernickie tak 1
23.  Lipnickie tak 5
24. Mikuszowice tak 64
25. Nowa Wieś tak 2
26. Osiek tak 7
27. Pisarzowice nie –
28. Porąbka tak 6
29. Rybarzowice tak 15
30. Salmopol tak 0
31. Straconka tak 7
32. Stara Wieś Dolna nie –
33. Stara Wieś Górna tak 1
34. Szczyrk tak 1
35. Wilamowice tak 6
36. Witkowice tak 1

Źródło: AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13.
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Tabela 2
Zestawienie wykazów z miejscowości powiatu oświęcimskiego22

Lp. Miejscowość Czy jest wykaz 
lub informacja

Liczba
osób

1. Babice tak 1922

2. Bachowice nie –
3. Broszkowice tak 0
4. Brzeszcze tak 9
5. Brzezinka tak 7
6. Chrząstowice tak 0
7. Dwory tak 7
8. Gierałtowice tak 2
9. Gierałtowiczki tak 2

10. Graboszyce tak 1
11. Grodzisko tak 3
12. Grojec tak 1
13. Harmęże nie –
14. Jawiszowice tak 0
15. Kruki tak 1
16. Laskowa nie –
17. Lipowa tak 0
18. Łączany tak 14
19. Łazy nie –
20. Miejsce tak 5
21. Oświęcim tak 93
22. Palczowice tak 6
23. Piotrowice tak 2
24. Pławy tak 1
25. Podolsze tak 6
26. Polanka Wielka tak 0
27. Poręba Wielka tak 0
28. Półwieś tak 1
29. Przeciszów tak 0
30. Przecieszyn tak 0
31. Przybradz tak 6
32. Rajsko nie –
33. Rudze tak 3
34. Ryczów tak 0
35. Skidziń tak 0
36. Smolice tak 4
37. Spytkowice tak 6
38. Stare Stawy tak 1
39. Trzebieńczyce tak 0
40. Wilczkowice tak 0
41. Włosienica tak 5
42. Zaborze tak 5

Źródło: AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14.

22 W wykazie zapisano 20 nazwisk, jednak jedną z osób wpisano podwójnie.
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W zachowanych wykazach ochotników różny jest poziom troski o szczegóły 
udzielanych informacji. Można założyć, że przyczyną tego był brak jednego formula-
rza lub też wytycznych, co wykaz miał konkretnie zawierać23. Najczęściej wykazy za-
wierały tylko imię i nazwisko ochotnika24. Często zdarzało się, że wpisywano numer 
domu, z którego ochotnik pochodził (na przykład Buczkowice25, Huciska26, Miku-
szowice27, Dwory28, Grojec29, Podolsze30). W kilku nielicznych wypadkach podano 
również imiona rodziców (Kalna31, Witkowice32 oraz Łączany33). Pojawiały się także 
informacje dotyczące roku urodzenia ochotnika (Dankowice34, Kęty35, Osiek36, Ko-
morowice37, Oświęcim38). W tym kontekście na uwagę zasługuje wykaz z Kęt, gdzie 
rok urodzenia 1902 lub 1903 był bardzo częsty, a w dwóch przypadkach odnotowa-
no rok urodzenia 1905 [!]39. Podobnie w Oświęcimiu wykazano wielu ochotników 
urodzonych w 1902 i 1903 roku40. Również w Bujakowie uwagę zwraca młody wiek 
trzech ochotników – 17 lat41 . 

Dodatkową informacją dotyczącą „stanu” danego ochotnika było określenie zatrud-
nienia lub faktu pobierania nauki. Szczegóły te pojawiły się w wykazach z miejscowo-
ści: Hałcnów42, Kaniów Stary43, Kęty44, Babice45 oraz Oświęcim46. Na szczególną uwagę 
zasługują wykazy ochotników z Oświęcimia oraz Kęt, zawierające podobną liczbę osób 
– dla Kęt jest to 86 nazwisk, dla Oświęcimia – 93. W obu wykazach umieszczono infor-
macje o roku urodzenia oraz zawodzie, co pozwala porównać te dwa różne miasta. 

23 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 75–76. Na zapytanie naczelnika gminy Czaniec 
dotyczącego przysłania odpowiednich druków lub formularza Powiatowy Urząd Ziemski odpowiedział, 
że takowe nie były rozsyłane. 

24 Na przykład: Hecznarowice (AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 133), Nowa Wieś 
(sygn. 13, s. 374), Dwory (sygn. 14, s. 83), Przybradz (sygn. 14, s. 321).

25 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 30–31.
26 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 135.
27 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 364–265.
28 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 83.
29 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 144.
30 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 248.
31 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 159.
32 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 495.
33 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 191.
34 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 107.
35 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 192–198.
36 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 397.
37 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 271.
38 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 214–216.
39 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 195. 
40 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 214–216
41 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 64.
42 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 119.
43 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 155 (kolejarz).
44 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 192–198.
45 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 3.
46 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 214–216.
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Szczególnie wykaz z Kęt zwraca uwagę, jeżeli chodzi o odzew społeczny, z jakim 
spotkało się wezwanie do ochotniczego wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Na 
podstawie wykazu można stwierdzić, że na wezwanie z 3 lipca 1920 roku47 ochotniczo 
wstąpiło do wojska 3048 uczniów tamtejszego Seminarium Nauczycielskiego z roczni-
ka 1902. W późniejszych dniach w ich ślady poszło trzech kolejnych uczniów z rocz-
nika 1903. Co więcej, niecały miesiąc później 15 sierpnia 1920 roku ochotniczo do 
wojska wstąpił Bohdan Łuszczyński – wieloletni nauczyciel oraz późniejszy dyrektor 
Seminarium wraz z nauczycielami Pawłem Liszką oraz ks. Janem Wądolnym49. Należy 
również odnotować, że tego samego dnia, którego do wojska wstąpili seminarzyści – to 
znaczy 19 lipca 1920 roku – zgłosiło się również 15 ochotników skautów, w większo-
ści urodzonych w 1903 roku50. W odniesieniu do młodzieży szkolnej w późniejszym 
czasie ochotnikami zostało również czterech studentów gimnazjalnych i jeden uczeń 
szkoły przemysłowej. W wykazie odnotowano również czterech studentów uniwer-
syteckich (w tym dwóch z politechniki51 oraz jednego słuchacza filozofii52). Nie tylko 
młodzież szkolna, ucząca się, ochotniczo pospieszyła na pomoc walczącej ojczyźnie. 
Wśród roczników 1902 i 1903 znajdowali się również rzeźnicy, rolnicy, robotnicy, wy-
robnicy, kupcy czy handlarze53. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że wśród 86 osób 
wymienionych w kęckim wykazie 57 pobierało w chwili wstąpienia do wojska naukę. 
Wykaz obejmuje 71 osób urodzonych powyżej 1899 roku54. Najstarszym ochotnikiem 
był robotnik Józef Curzydło (rocznik 1878), który wstąpił do armii 17 sierpnia 1920 
roku. Godna odnotowania jest ochotniczka Aniela Burjan, urodzona w 1902 roku, 
która wstąpiła do wojska 14 sierpnia 1920 roku. Ponadto w wykazie widnieją osoby 
duchowne (poza wzmiankowanym nauczycielem Seminarium): Mikołaj Czarnecki – 
zakonnik Klasztoru OO. Reformatów, ks. Wenanty Lis, również zakonnik, ks. Józef 
Chrapek, a także nauczyciel Kazimierz Majkut. 

47 Większość ochotników wykazanych w Kętach wstąpiło do wojska w lipcu 1920 r., co znajduje odbicie 
w ogólnopolskiej tendencji, gdzie spośród ponad 100 tysięcy ochotników większość zaciągnęła się 
w okresie 10–31 lipca (średnio 20 tysięcy tygodniowo). Obrona państwa w 1920 roku. Księga sprawoz-
dawczo-pamiątkowa Generalnego Inspektoratu Armji Ochotniczej i Obywatelskich Komitetów Obrony 
Państwa. Red. W. Ścibor-Rylski. Warszawa 1923, s. 38-39.

48 Dwóch z nich zostało uznanych za niezdolnych do służby. 
49 Fakt ich zatrudnienia w kęckim Seminarium ustalono na podstawie: „Różne losy, różne pasje, jedna 

szkoła…”. Publikacja z okazji 110-lecia Powiatowego Zespołu Szkół Nr 9 im. M. Dąbrowskiej w Kętach 
1907–1917. Kęty 2017, s. 113, 125.

50 W. Nekrasz podał liczbę 24 harcerzy z Kęt, którzy w 1920 r. zgłosili się do służby obrony ojczyzny. 
W. Nekrasz: Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach i niepodległość 
ojczyzny w latach 1914–1921. Część druga. Warszawa 1931, s. 131. 

51 Jednym z nich był Zbigniew Dziewoński, student Politechniki Lwowskiej, hydrotechnik, późniejszy 
profesor i pracownik Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej (www.muzeum.upwr.edu.pl). 

52 Był to Mieczysław Woźnowski, urodzony w 1897 r., prawdopodobnie tożsamy z Mieczysławem 
Woźniowskim, absolwentem Gimnazjum w Wadowicach z 1916 r., członkiem Studenckiej Drużyny 
Strzeleckiej zorganizowanej w 1912 r., funkcjonującej przy wadowickim Sokole. M. Siwiec-Cielebon: 
W oczekiwaniu wojny powszechnej „o wolność ludów”. Koncepcje militarnego przygotowania uczniów 
c.k. Gimnazjum Wyższego w Wadowicach do walki o niepodległość Polski przed wybuchem I wojny świa-
towej. „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 2010, nr 13, s. 95; W. Hajewski: Zarys historii 
pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego. Wadowice [1937], s. 48. 

53 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s.192–198.
54 W stosunku do pozostałych 15 osób przy pięciu z nich nie zanotowano roku urodzenia. Byli to księża 

oraz wspomniani nauczyciele Seminarium Nauczycielskiego. 
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Zupełnie inaczej kształtowała się kwestia rozkładu zawodów (czy też dziedziny 
zatrudnienia) wśród ochotników w Oświęcimiu. W wykazie, obejmującym 93 osoby, 
stosunkowo mało jest uczniów oraz studentów – 13 osób. Natomiast największą gru-
pą zawodową są robotnicy – 37 osób, a następnie rzemieślnicy – 21 osób. Sporą gru-
pę prezentują też pracownicy umysłowi – 10 osób. W wykazie oświęcimskim osób 
urodzonych do 1900 roku było 28, natomiast urodzonych w i po 1900 roku – 65. 
Najstarszym ochotnikiem był szewc Jan Szruba, urodzony w 1875 roku. Najmłodsi 
ochotnicy to rocznik 1903. Wśród pracowników umysłowych znajdowali się nauczy-
ciel Bazyli Palczak, kancelista starostwa Stanisław Gawroński, kantorzysta Antoni 
Własiński oraz kilku pomocników kancelaryjnych. 

Tabela 3
Zawody wśród ochotników do Wojska Polskiego w Oświęcimiu i Kętach

Zawód/dziedzina zarobkowania
Oświęcim Kęty

ilość procent ilość procent
Pobierający naukę 13 14 57 66
Robotnicy 37 40 7 8
Rzemieślnicy 21 23 3 3,5
Pracownicy umysłowi 10 11 4 5
Duchowni 0 0 3 3,5
Handel 4 4 7 8
Rolnicy 5 5 2 2,5
Inni 3 3 3 3,5

Razem 93 100 86 100

Źródło: AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 192–198 i sygn. 14, s. 214–216.

Tabela 3 pozwala porównać dane dotyczące ochotników z Oświęcimia oraz Kęt 
pod względem zawodowym. Należy ubolewać, że nie zachowały się podobne wykazy 
z dwóch pozostałych miast powiatu bialskiego i oświęcimskiego – Białej oraz Zatora. 
Dane przedstawione w tabeli ilustrują dysproporcję pomiędzy poszczególnymi gru-
pami zawodowymi ochotników z dwóch analizowanych miast. W Kętach wyraźną 
przewagę posiadały osoby pobierające naukę – jest to 66% wszystkich ochotników 
z tego miasta. Grupa ta wyraźnie zdystansowała pozostałe dziedziny zawodowe, 
które nie przekraczały 10%. Należy również zwrócić uwagę na pewien „ewenement” 
w przypadku Kęt – otóż w wykazie znalazło się aż pięciu rzeźników55. Zupełnie ina-
czej sytuacja wyglądała w Oświęcimiu – zarówno po względem dominowania grup 
zawodowych, jak i ich zróżnicowania. Na pierwszym miejscu byli robotnicy, którzy 
stanowili 40% ochotników. Do tej grupy zaliczono nie tylko osoby, których zawód 
określono słowem „robotnik”, ale także kilku górników, magazyniera oraz „tracza 
drzewnego”. Drugą grupą byli rzemieślnicy, stanowiący 23%. Grupa rzemieślników 

55 W rejonie działania Dowództwa Okręgu Generalnego w Krakowie wśród ochotników z okresu lipiec-
wrzesień 1920 r. wykazano 39,4% pochodzących z ludności robotniczej i rzemieślniczej, 15,5% z ludno-
ści rolniczej oraz 45,5% z inteligencji (w skład której w większości wchodziła młodzież uniwersytecka). 
Jak widać więc, Oświęcim i Kęty nie dały się sklasyfikować ogólnym tendencjom, jakie panowały 
w Małopolsce. Obrona państwa w 1920 roku…, s. 114.



Michał Jarnot

72

była zróżnicowana, a reprezentowali ją: kowal, stolarz, szewc, ślusarz, blacharz, cie-
śla, krawiec, tokarz oraz murarz. Osoby pobierające naukę nie były grupą dominu-
jącą, stanowiły w wykazie oświęcimskim dopiero trzecią grupę – 14%. Na uwagę 
zasługują również pracownicy umysłowi – 11%, niezbyt liczna, ale przekraczająca 
kilkuprocentowy udział w wykazie ochotników. 

Przy okazji tej analizy statystycznej należy również porównać wiek ochotników 
– w podziale na urodzonych do 1900 roku oraz urodzonych po 1900 roku (tzn. ile 
było osób do 20. roku życia) Jak już zasygnalizowano, w Kętach osób do 20. roku 
życia było 71, powyżej tego wieku – 10 (stosunek procentowy to 87,5% do 12,5%). 
W Oświęcimiu w pierwszej grupie najmłodszych ochotników było 65 osób, w drugiej 
grupie – 28 osób (stosunek procentowy 70% do 30%). W kwestii wieku najmłod-
szych ochotników można zaobserwować pewną prawidłowość. W tej grupie osoby 
urodzone w 1902 oraz 1903 roku (czyli mające 17 i 18 lat) stanowią zdecydowaną 
większość – dla Kęt jest to ok. 78%, dla Oświęcimia – ok. 84%.

Tabela 4
Rok urodzenia ochotników wykazanych  
w Oświęcimiu

Rok urodzenia Liczba osób
1875 1
1876 1
1878 1
1880 1
1881 1
1882 1
1883 2
1885 1
1887 1
1888 2
1890 3
1893 1
1894 3
1895 1
1897 3
1898 3
1899 2
1900 4
1901 6
1902 27
1903 28

Razem 93

Źródło: AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B,  
sygn. 14, s. 214–216.

Tabela 5
Rok urodzenia ochotników wykazanych 
w Kętach

Rok urodzenia Liczba osób
1878 1
1884 2
1885 1
1891 1
1892 1
1893 1
1895 1
1897 1
1898 1
1900 1
1901 7
1902 42
1903 14
1904 4
1905 3
Brak daty urodzenia 5

Razem 86

Źródło: AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, 
PUZ B, sygn. 13, s. 192–198.
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Doszukując się przyczyn dysproporcji pomiędzy Kętami oraz Oświęcimiem 
wśród osób pobierających naukę (czyli 66% w przypadku Kęt oraz 14% w przypadku 
Oświęcimia), należy zwrócić uwagę na ośrodki nauki, jakimi dysponowały te dwa 
miasta. W Kętach od 1907 roku funkcjonowało Seminarium Nauczycielskie. Był 
to wyczekiwany przez środowisko kęckie ośrodek, który prężnie działał na różnych 
niwach. Uczniowie mogli realizować się w chórze, orkiestrze, drużynach skauto-
wych56, klubach sportowych, a także w studenckim oddziale straży pożarnej (uczest-
nicząc również w akcjach gaśniczych)57. Szkoła ta dawała możliwość wielokierun-
kowej realizacji zainteresowań młodzieży i budowała postawy obywatelskie. W tym 
należy dopatrywać się przyczyny tak licznego udziału uczniów kęckiego Seminarium 
w ochotniczym zaciągu do polskiej armii w lipcu 1920 roku. 

Oświęcim również dysponował szkołą o podobnej randze (i także wyczekiwaną) 
– jednak o kilka lat młodszą. Tutaj w 1915 roku powstało Gimnazjum jako szkoła 
średnia. Była to młoda placówka, tworzona w warunkach zawieruchy wojennej i po-
litycznego przesilenia końca wojny i początków państwa polskiego. Grono studentów 
nie było zbyt liczne, nie mówiąc już o odpowiednim ich wieku, pozwalającym na za-
ciągnięcie się do wojska. Wśród 12 „studentów” wyszczególnionych w oświęcimskim 
wykazie ochotników z 1920 roku trzech z nich z całą pewnością było uczniami oświę-
cimskiego Gimnazjum: Ignacy Chowaniec, Michał Klisiak (obaj rocznik 1903) i Jan 
Tobiczyk58 (rocznik 1902) – w chwili wstąpienia do wojska absolwenci piątej klasy. 
W roku szkolnym 1919/1920 klasa ta liczyła 17 osób, wśród których było 12 chłop-
ców. Dodać można, że wymienieni trzej ochotnicy szczęśliwie kontynuowali naukę 
w kolejnym roku szkolnym (1920/1921)59. Pozostali wymienieni w oświęcimskim 
wykazie studenci zapewne uczęszczali do szkół średnich w innych miejscowościach, 
takich jak Chrzanów, Wadowice czy Biała. 

Analizując wykazy ochotników, natrafiono na kilka ciekawych przypadków doty-
czących występowania osób o tym samym nazwisku i mieszkających w domu pod 
tym samym numerem. Te dwie cechy pozwalają przypuszczać, że osoby te łączyły 
więzy  rodzinne. Warto podjąć próbę analizy wybranych przypadków. Najciekawszy 
pod tym względem jest wykaz z miejscowości Mikuszowice Krakowskie. W tam-

56 Drużyna Skautowa przy Seminarium Nauczycielskim w Kętach została założona w roku szkolnym 
1913/14, w czym udział miała Wadowicka Drużyna Skautowa. W działaniach drużyn tego typu zakła-
danych w Galicji na pierwszy plan wysuwała się praca niepodległościowa. W. Hajewski: Zarys historii 
pracy…, s. 50. 

57 K. Meus: Kęty pod berłem Habsburgów (1772–1918). [W:] Kęty. Blaski i cienie miasta w minionych 
wiekach. Monografia historyczna. T. II. Red. K. Meus, M. Tylza-Janosz, D. Żurek. Kęty 2019, s. 49–
52. 

58 Jan Tobiczyk pochodził z Osieka, jak można stwierdzić na podstawie katalogu klasowego Gimnazjum 
oświęcimskiego, został również wymieniony w wykazie ochotników z tej miejscowości. AP Katowice 
Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 397.

59 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół nr 13/674 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konar-
skiego w Oświęcimiu (dalej: LO Ośw), sygn. 71, s. 106, 110, 118; LO Ośw, sygn. 72, s. 197, 201, 
209. W katalogu szkolnym z roku szkolnego 1921/22 wymieniony został również Walenty Krzemień, 
urodzony w 1904 r., który chodził do klasy razem z wymienionymi wyżej trzema ochotnikami (we 
wcześniejszych katalogach klasowych nie było takiego ucznia). W wykazie ochotników również jest 
wymieniona osoba o tym imieniu i nazwisku, jednak rok urodzenia podano 1903. Możliwe iż jest to ten 
sam chłopak, który w chwili zaciągania się do wojska podał się za starszego niż w rzeczywistości. AP 
Katowice Oddz. Bielsko-Biała, LO Ośw, sygn. 73, s. 231. 
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tejszym wykazie występują cztery osoby o nazwisku Czernek, zamieszkałe pod tym 
samym numerem domu: Jan, Franciszek, Michał i Antoni. Prawdopodobnie byli to 
bracia. Częściowe potwierdzenie tej hipotezy dają inne materiały przechowywane 
przez Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej. Pierwszą pró-
bę uwiarygodnienia tej tezy podjęto na podstawie księgi meldunkowej dla Mikuszo-
wic Krakowskich, jaką prowadzono w latach trzydziestych XX wieku60. Początkowo 
nie wydawało się, aby księga ta była przydatna, ponieważ dotyczy okresu odległego 
od 1920 roku. Osoby, które mieszkały i wychowywały się pod tym numerem domu, 
w ciągu dziesięciu, dwudziestu lat mogły zmienić miejsce zamieszkania. To założenie 
okazało się błędne. Pod poszukiwanym numerem domu mieszkały nadal trzy osoby 
z czterech poszukiwanych: Antoni, Michał i Jan, wszyscy byli braćmi. Dwóch z nich 
było kawalerami i zapewne dlatego nadal mieszkali w rodzinnym domu. Nie było 
natomiast wyszczególnionego Franciszka – jak się udało ustalić, nie był to również 
ojciec wyżej wymienionych. Poszukując dalszych informacji o rodzinie Czernków, 
sięgnięto do list poborowych wytworzonych przez Starostwo w Białej dla osób uro-
dzonych w końcu XIX wieku61. Znając już ich daty urodzenia, odnaleziono wszyst-
kich trzech braci. Najstarszy był Antoni, urodzony w 1885 roku. W 1906 roku został 
powołany do austriackiego 31. pułku piechoty (nie było informacji o jego służbie 
w Wojsku Polskim)62. Michał Czernek, urodzony w 1896 roku, służył jako pluto-
nowy w 56. pułku piechoty. Od stycznia 1919 roku służył w Wojsku Polskim63. Jan 
Czernek, urodzony w 1898 roku, również służył w 56. pułku piechoty i trafił do Woj-
ska Polskiego w tym samym czasie co jego brat Michał64. Ponownie nie odnaleziono 
informacji o Franciszku Czernku. 

Podobną analizę przeprowadzono również w odniesieniu do Buczkowic. W wy-
kazie ochotników z 1920 roku występują trzy osoby o nazwisku Kubica (Michał, 
Szymon, Władysław), zamieszkujące w tym samym domu. W przypadku Buczkowic 
nie dysponujemy księgą meldunkową lub innym rodzajem dokumentacji meldun-
kowej, na której można by się oprzeć. Zachowały się jednak inne pomocne źródła. 
Jednym z nich jest księga metrykalna dotycząca osób urodzonych w Buczkowicach 
w latach 1890–191565. Na jej podstawie ustalono, że w domu nr 22 urodzili się dwaj 
z trzech wymienionych ochotników: Szymon (1891)66 oraz Władysław (1893)67 . 
Znając imiona rodziców, można było przejść do kolejnego źródła: list rejestracyjnych 
poborowych, prowadzonych w latach dwudziestych XX wieku przez Powiatową 
Komendę Uzupełnień Bielsko-Biała68. Imiona rodziców były potrzebne do weryfi-

60 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół nr 13/16 Akta gminy Biała (dalej: GmBi), sygn. 1, s. 105. 
61 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół nr 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej (dalej: 

StB), sygn. 297. 
62 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StB, sygn. 297, s. 2626.
63 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StB, sygn. 297, s. 2754.
64 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StB, sygn. 297, s. 2766.
65 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół nr 13/1397 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej 

Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach (dalej: ASC Bu), sygn. 1.
66 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, ASC Bu, sygn. 1, s. 18.
67 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, ASC Bu, sygn. 1, s. 41.
68 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół nr 13/1315 Powiatowa Komenda Uzupełnień Bielsko-Biała 

(dalej: PKU B), sygn. 23. 
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kacji, ponieważ w listach rejestracyjnych rzadko pojawia się numer domu, w któ-
rym poborowy mieszkał. W tym materiale odnaleziono Michała Kubicę, urodzonego 
w 1889 roku, brata pozostałych dwóch Kubiców69. Służył on w wojsku austriackim, 
następnie w 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. W listach rejestracyjnych od-
naleziono również Szymona Kubicę, który – podobnie jak brat – wstąpił do polskiej 
armii w 1918 roku70. W listach rejestracyjnych nie znaleziono natomiast Władysława 
Kubicy w części dotyczącej osób urodzonych w 1893 roku. Ponieważ listy te były 
wykonywane już po 1920 roku, można przypuszczać, że nie przeżył on wojny. 

W wykazach pojawiały się również informacje dotyczące samej służby w Woj-
sku Polskim. Nie były one w żaden sposób sformalizowane, a wynikały z inicjatywy 
sporządzającego dany wykaz. Takie informacje pojawiły się w ośmiu przypadkach. 
W trzech wykazach podano datę wstąpienia do wojska: Dankowice71 (podano rok 
oraz miesiąc), Kęty72 (data dzienna, datę tę określono jako „dzień odejścia do woj-
ska”) oraz Babice73 (data dzienna). W kontekście daty wstąpienia do polskiej armii, 
warto również przywołać przykład wykazu z Oświęcimia, gdzie został on zatytuło-
wany „wykaz ochotników do Wojska Polskiego zaciągniętych w potrzebie ojczyzny 
w roku 1920 z Oświęcimia”74, a także przykład Bujakowa, gdzie w piśmie prze-
wodnim zanotowano, że wymienieni ochotnicy stawili się na wezwanie Naczelnika 
Państwa75 .

W kilku kolejnych miejscowościach podano dodatkowe dane odnoszące się do 
ochotniczej służby wojskowej. Są to: Bielany76, Łęki77, Babice78, Łączany79 oraz Pół-
wieś80. Ciekawe informacje odnoszące się do samej służby w Polskim Wojsku zano-
towano w Bielanach. W odniesieniu do Jakuba Drabka – plutonowego – zapisano: 
„Wstąpił dn 20.12.1918 i służy bez przerwy do dziś dnia przy 53 p.p. poczta pol. 32”. 
Podobne słowa zanotowano w przypadku Edwarda Wojewodzica – podchorążego: 
„Wstąpił dn. 7.11.1918 i służy bez przerwy do dziś dnia przy 53 p.p. Poczta polowa 
N 32”. Przy dwóch osobach – Franciszku Drabku oraz Józefie Dziubku – zaznaczono, 
że służyli w „wojsku Hallera” (przy J. Dziubku zapisano, że wstąpił „w Ameryce”). 
Przy ochotniku Zdzisławie Peruckim zanotowano: „Wstąpił w list. 1914 r. i pozostał 
nadal w wojsku pol. jako ochotnik”81. Przy nazwisku Franciszka Jamroza odnotowa-

69 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKUB, sygn. 23, brak paginacji (zakładka: Buczkowice, rocznik uro-
dzenia 1889). 

70 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKUB, sygn. 23, brak paginacji (zakładka: Buczkowice, rocznik uro-
dzenia 1891). 

71 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 107.
72 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 192–198.
73 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 3.
74 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 214.
75 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 52.
76 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 28.
77 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 317.
78 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 3.
79 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 191.
80 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 287.
81 Warto zwrócić uwagę na ten przypadek, ponieważ po rozpadzie Austro-Węgier i powstaniu niepodległej 
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no: „Wstąpił jako ochotnik w listopadzie 1918 służy do dziś bez przerwy przy Urzę-
dzie gospod. Poczta pol. 28”. 

Armia Hallera pojawiła się również w innych miejscach. W wykazie z Łęk przy 
nazwisku Tomasza Górczaka zanotowano „przy wojsku Hallera”, zaznaczające jed-
nocześnie, że wstąpił w Ameryce 7 października 1918 roku. Przy Antonim Drabku 
zanotowano: „jako ochotnik do polskiego wojska wstąpił w Ameryce w roku 1918”. 
Można również wymienić Ludwika Pawia, zamieszczonego na wykazie z Babic, który 
wstąpił do Armii Hallera we Francji we wrześniu 1918 roku, a także Franciszka Da-
neckiego z Harmęż, przy którym zanotowano, że wstąpił do Armii Hellera jeszcze 
w Ameryce82. Podobne informacje zamieszczono w wykazie z Kobiernic. Przy dwóch 
nazwiskach zanotowano: „wstąpili w Ameryce do Armii Polskiej i do ostatniego czasu 
walczyli na froncie ukraińskim i bolszewickim”. Przy pozostałych 11 osobach zazna-
czono, że wstąpili do Armii Polskiej we Włoszech jako austriaccy jeńcy wojenni83 . 

Zwraca również uwagę wykaz z miejscowości Łączany. Na tamtejszym wykazie 
ochotników naczelnik gminy wpisał, czy dany żołnierz nadal pełnił służbę, zaznacza-
jąc jednocześnie przy: Janie Szczurku – „raniony – inwalida”, Janie Koźle – „raniony 
w szpitalu”, Józefie Wawro – „zaginął”84 . 

Jak się w późniejszym czasie okazało, zamieszczanie w wykazach informacji doty-
czących daty wstąpienia do wojska czy formacji, w której odbyła się służba, nie były 
bez znaczenia. Należy przypomnieć wzmiankowaną ustawę „o nadaniu ziemi żołnie-
rzom Wojska Polskiego” z grudnia 1920 roku. W artykule 3 rozporządzenia wyko-
nawczego do tej ustawy z 23 marca 1921 roku określono, kogo uważano za ochotni-
ka. Byli to żołnierze, którzy wstąpili do polskiej armii od 1 listopada 1918 roku oraz 
żołnierze polskich formacji ochotniczych (których listę miał określić Minister Spraw 
Wojskowych). Ochotnicy ci musieli również wykazać się czteromiesięczną służbą 
frontową. Z tego obowiązku byli zwolnieni ochotnicy, którzy wstąpili do Wojska 
Polskiego w wyniku odezwy Rady Obrony Państwa z 3 lipca 1920 roku, a także ci, 
którzy odnieśli rany lub też w wyniku choroby zakończyli służbę frontową85. W tym 
kontekście znaczenie miało nawet zamieszczenie informacji przez władze Bujakowa, 
iż dany wykaz dotyczył ochotników, którzy odpowiedzieli na wezwanie Naczelnika 
Państwa (można mniemać, że chodziło właśnie o rzeczoną odezwę z 3 lipca 1920 
roku).

IV. Żołnierze Wojska Polskiego w pozostałych wykazach 
Informacje dotyczące służby w Wojsku Polskim zamieszczano również w pozosta-

łych wykazach. Najlepszym tego przykładem jest miejscowość Brzezinka koło Oświę-

skiej nie było zjawiskiem powszechnym. Większość żołnierzy porzucała broń i udawała się do swoich 
miejsc zamieszkania. Żołnierze byli wyczerpani długotrwałym konfliktem i większość z nich spodziewa-
ła się szybkiego zawarcia pokoju, nie myśląc o uczestnictwie w kolejnych wojnach, tym razem prowa-
dzonych przez niepodległą Polskę. M. Baczkowski: Rozstanie żołnierzy galicyjskich z Austro-Węgrami . 
[W:] Pożegnanie z Galicją. Wkład Małopolski w budowę niepodległej Polski. Red. A. Kastory. Kraków 
2019, s. 63). 

82 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 150.
83 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 250.
84 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 191.
85 Dz.U. 1921, Nr 31, poz. 192.
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cimia. Praktycznie we wszystkich wykazach, które zostały sporządzone w grudniu 
1920 roku, tamtejszy naczelnik gminy zaznaczał przy konkretnych nazwiskach, kto 
służył przy Wojsku Polskim, ale jeszcze częściej zdarzało się odnotowanie służby 
synów danego gospodarza – w postaci notatki: „dwóch synów przy Polskim wojsku” 
lub „syn przy Polskim wojsku”. Przy jednym nazwisku – Janie Szypule, zamieszka-
łym w domu nr 295 – zanotowano, że trzech jego synów służyło w Polskim Wojsku. 
Na tych samych wykazach naczelnik gminy odnotowywał również byłych żołnierzy 
wojska austriackiego (10 nazwisk, z których część również służyła w polskiej armii), 
a także nielicznych dezerterów86. Podobną inicjatywą wykazał się naczelnik gminy 
Harmęże. W kilku przypadkach odnotował udział danej osoby w wojnie: „obecnie 
na wojnie”, „obecnie mąż na wojnie”. W jednym przypadku zanotowano „obecnie 
w niewoli Rosyjskiej”, odnotowano także żołnierza Armii Hallera (wzmiankowa-
ny już Franciszek Danecki)87. Podobnie było w Skidziniu. Tutaj jednak informacje 
o służbie w wojsku (w stosunku do wpisanej osoby lub synów) pojawiły się tylko 
w wykazie bezrolnych88. Możliwe, iż naczelnik uznał, że taka informacja będzie naj-
bardziej przydatna w stosunku do osób nieposiadających żadnej ziemi. 

W przypadku Jawiszowic w odniesieniu do dwóch kobiet zaznaczono: „wdowa 
po zabitym na wojnie” oraz „wdowa po zaginionym na wojnie mężu”89 – jednak bez 
adnotacji, o którą wojnę chodziło. W wykazie bezrolnych sporządzonym dla Ko-
morowic w jednym przypadku zapisano „kaleka z wojny” – również bez informacji, 
o którą wojnę chodziło90 .

Można również odnotować przypadek Przybradza, gdzie w wykazie właścicieli 
gospodarstw większych niż 6 morgów przy nazwisku Franciszka Żyły, właściciela 
największego gospodarstwa, odnotowano, że miał pięć córek oraz sześciu synów, 
z których jeden był ochotnikiem przy Wojsku Polskim. Syn ten został zapewne odno-
towany w osobnym wykazie ochotników – widnieje w nim Władysław Żyła91 .

V. Wykazy inwalidów wojskowych i żołnierzy byłego wojska austriackiego
Na marginesie prezentowanych rozważań warto odnotować obecność w analizo-

wanym zespole grupy kilku wykazów inwalidów wojennych oraz żołnierzy byłego 
wojska austriackiego. Można założyć, iż te wykazy były inicjatywą samego naczelnika 
danej gminy. Sporządzone zostały w przypadku sześciu miejscowości: Komorowice, 
Brzeszcze, Brzezinka, Lipowa, Oświęcim oraz Spytkowic. Naczelnik gminy Spytko-
wice sporządził wykaz zatytułowany „Inwalidzi z wojska austriackiego”, zawierający 
12 nazwisk92. Dla Komorowic jest to „Wykaz imienny inwalidów w gminie Komoro-
wice zamieszkałych”. Zawiera on 30 nazwisk, przy których wpisano numer domu, 

86 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 53-63
87 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s.148-150.
88 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s.339-340.
89 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 158, 160.
90 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 262. Przy kilku innych nazwiskach zapisano 

również „inwalida”, jednak bez adnotacji skąd wzięło się to inwalidztwo. 
91 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 315, 321.
92 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 353.
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a przy niektórych również procent „niezdolności”93. Wykaz dla miejscowości Brzesz-
cze zatytułowano „Spis inwalidów wojskowych zamieszkałych w tutejszej gminie”. 
Zawiera on 24 nazwiska. W stosunku do dwóch osób – Walentego Malinowskiego 
oraz Eugeniusza Jankowskiego – zaznaczono, że byli to żołnierze legionowi. W sto-
sunku do pozostałych osób stwierdzono, że służyli przy wojsku austriackim. Przy 
dwóch żołnierzach zapisano, że nadal byli w wojsku94. Naczelnik gminy Brzezinka 
odpowiedni spis zatytułował „Wykaz inwalidów austriackich i polskich”. Wykaz za-
wierał 6 nazwisk wraz z numerem domu danej osoby oraz zawodem. Pomimo nazwy 
wykazu, przy każdym nazwisku zapisano, że był to inwalida austriacki95. Obszerny 
„Wykaz inwalidów z wojska austriackiego” przedstawiła gmina Lipowa. Zawierał 
on 40 nazwisk (wraz z numerem domu oraz ilością posiadanej ziemi lub jej braku). 
Jednocześnie pod wykazem naczelnik gminy zanotował, że z Wojska Polskiego do 
chwili sporządzenia spisu nie było inwalidów96. W kontekście wyżej wymienionych 
wykazów na szczególną uwagę zasługuje Oświęcim. Władze tamtejszego magistratu 
do przedłożonych wykazów dołączyły również „Wykaz ochotników Legionów Piłsud-
skiego w roku 1914”. Zawiera on 34 nazwiska wraz z określeniem wieku każdego 
ochotnika oraz zawodu97. Jest to zdecydowany ewenement nie tylko jeżeli chodzi 
o opisywany materiał źródłowy, ale również – jak się wydaje – jeżeli chodzi o samą 
historię miasta Oświęcimia i jego udział w czynie niepodległościowym. 

VI. Informacje o ochotnikach i żołnierzach Wojska Polskiego w innych aktach 
Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Białej 

W aktach Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Białej pojawiają się również nie-
liczne wykazy chętnych nabywców ziemi z parcelacji majątków ziemskich. W dwóch 
przypadkach wykazy powstały w wyniku działalności Gminnych Komisji Ziemskich 
– pełniących funkcję doradczą w procesie realizacji reformy rolnej. Te dwa przypadki 
dotyczą sąsiadujących z sobą miejscowości – Bielan98 i Łęk99. Wykaz zatytułowany 
„Spis ludności mających chęć zakupić grunta w razie parcelacyi w Bielanach” zawiera 
blisko 150 nazwisk. Został on przesłany do Okręgowej Komisji Ziemskiej w Krako-
wie w lutym 1921 roku. Oprócz informacji o ilości gruntu, jaki dana osoba chciała 
zakupić, zapisywano, jaki ma „status”, jeżeli chodzi o pracę w rolnictwie, tzn. „mało-
rolny” lub „bezrolny”. W tej rubryce odnotowywano żołnierzy Wojska Polskiego za 
pomocą następujących określeń: „żołnierz” (8 przypadków), „inwalida” (6 przypad-
ków), a także „ochotnik” (8 przypadków) – co ciekawe, tylko w dwóch przypadkach 

93 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 272–273.
94 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 47. Patrz również: B. Słatyński: W poszukiwaniu 

informacji o brzeszczańskich Legionistach. [W:] Zeszyty żywej pamięci. Część II. [Brzeszcze 2018], 
brak paginacji, gdzie Eugeniusz Jankowski i Walenty Malinowski wymienieni zostali jako jedni z 75 
ochotników wyruszających z Brzeszcz do Legionów. Patrz również B Słatyński: W poszukiwaniu infor-
macji o brzeszczańskich legionistach. [W:] Dzieje Brzeszcz. Od zarania do 1918 roku. Brzeszcze 2020, 
s. 245–250).

95 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 61.
96 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 176–177.
97 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 217–218.
98 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 12, s . 18–20.
99 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 12, s. 64–65.
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pokrywają się one z bielańskim wykazem ochotników z października 1920 roku. 
Sam spis „reflektantów” na ziemię nie zawiera bliższych informacji, o jaką służbę 
ochotniczą chodziło, w jakich formacjach czy też kiedy odbytą. W kontekście prze-
pisów prawnych dotyczących przyznawania ziemi z całą pewnością można jedynie 
stwierdzić, że chodzi o ochotników wstępujących do odrodzonego Wojska Polskiego. 
Przyczyną rozbieżności w nazwiskach tych dwóch wykazów były zapewne okolicz-
ności związane z prowadzoną wojną z bolszewikami. Wykaz ochotników został spo-
rządzony chwilę po wejściu w życie rozejmu (18 października 1920 roku), kiedy to 
żołnierze cały czas przebywali na froncie. Naczelnik gminy mógł nie dysponować 
wiedzą o wszystkich okolicznościach wstępowania do polskiej armii mieszkańców 
Bielan. Natomiast do lutego 1921 roku wielu żołnierzy wróciło już z pola walki do 
swoich domów, a zgłaszając swoje zainteresowanie nabyciem ziemi, osobiście mogli 
weryfikować swój udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Ponadto część z ochotników 
mogła już nie wrócić z wojny. 

Spis z Łęk – zatytułowany „Wykaz do podziału gruntu pomiędzy niżej wyszcze-
gólnionych” – zawiera blisko 110 nazwisk. Został sporządzony według podobnych 
zasad, jak wykaz bielański – z tą różnicą, że określeń dotyczących służby w armii jest 
mniej. W wykazie znajduje się dwóch inwalidów, jeden żołnierz oraz jeden ochotnik. 
Został on również wymieniony w łęckim wykazie ochotników z końca 1920 roku. 

Obszerne, podobne do opisanych, wykazy zostały dostarczone z Kęt. Nie sporzą-
dzono ich jednak w magistracie. Wykonane zostały przez Związek Inwalidów Wo-
jennych Rzeczypospolitej Polskiej Grupa w Kętach100. Do związku należały również 
osoby z okolicznych miejscowości, dlatego też omawiane wykazy nie dotyczyły tylko 
mieszkańców Kęt. Pierwszy wykaz101 wykonano w listopadzie 1920 roku. Przesłany 
został do kęckiego magistratu z adnotacją: „przesyła spis Inwalidów wojennych jako 
nabywców ziemi przy przeprowadzeniu reformy rolnej [z] uprzejmą prośbą do dal-
szego załatwienia”. Magistrat kilka dni później wysłał otrzymany wykaz do Delegata 
Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Białej. Wykaz ten składa się w dwóch części. 
Pierwsza to „wykaz inwalidów ochotników, którzy w Armii polskiej pełnili służbę 
wartowniczą102, jako nabywców ziemi przy parcelacji roli”. Zawiera on 8 nazwisk 
– wszyscy byli mieszkańcami Kęt103. Druga część – o wiele obszerniejsza – zawie-
ra nazwiska inwalidów wojennych byłej armii austriackiej. Wymieniono 53 osoby, 
głównie mieszkańców Kęt, ale także okolicznych miejscowości: Bulowic, Nowej Wsi, 
Bielan, Łęk, Witkowic, Malca i Międzybrodzia Kobiernickiego. Sześciu ochotników 

100 Na temat Związku patrz: P. Hudzik: Czasy II Rzeczypospolitej. [W:] Kęty. Blaski i cienie miasta w mi-
nionych wiekach. Monografia historyczna. T. II. Red. K. Meus, M. Tylza-Janosz, D. Żurek. Kęty 2019, 
s. 308–309. 

101 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 12, s. 48–51.
102 Prawdopodobnie chodzi o służbę wartowniczą na granicach państwa polskiego. W kulminacyjnym 

okresie wojny polsko-bolszewickiej formacja Strzelców Granicznych, przeznaczona do strzeżenia granic 
Polski, została przerzucona na front, natomiast w ich miejsce przeważnie kierowano bataliony wartow-
nicze, których dotychczasowym zadaniem była m.in. ochrona garnizonów oraz obiektów wojskowych. 
K. Piekarz: Polskie formacje graniczne w latach 1918–1924. „Mówią Wieki” 2017, numer specjalny 2, 
s. 27; patrz również: J. Prochowicz, Z.J. Kępa: Abc formacji granicznych II Rzeczypospolitej. „Problemy 
Ochrony Granic” 2003, nr 24, s. 13–14).

103 M.in. wymieniony został Marian Delkiewicz, podpisany w korespondencji jako Przewodniczący Związ-
ku Inwalidów Wojennych w Kętach. 
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z pierwszej części tego wykazu znajduje się również w wykazie inwalidów wojennych 
byłej armii austriackiej. Można przypuszczać, iż z powodu odniesionych ran w cza-
sie I wojny światowej, pomimo chęci służenia ojczyźnie w ciężkich czasach nawały 
bolszewickiej, nie mogli odbyć służby frontowej. Dlatego też zostali przydzieleni do 
służby „pomocniczej”. 

Omawiany wykaz został zapewne sporządzony w nawiązaniu do akcji prowadzo-
nej przez Delegata Powiatowego w październiku 1920 roku, związanej z przysyła-
niem między innymi wykazów ochotników. Wykaz dotarł do kęckiego magistratu 
jednak zbyt późno, aby został uwzględniony przez miejskich urzędników – 16 listo-
pada. Wykaz ochotników sporządzony przez miejski magistrat wysłano wcześniej, 
dotarł on do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Białej 12 listopada. Dlatego też wy-
kaz Związku Inwalidów Wojennych dosłano osobno kilka dni później. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że czterech wymienionych „ochotników-wartowników” (Józef Pietras, 
Antoni Janikowski, Józef Curzydło i Wiktor Boba) zostało umieszczonych w magi-
strackim wykazie ochotników.

Drugi kęcki wykaz104 został wysłany przez Związek Inwalidów Wojennych bez-
pośrednio do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Białej w kwietniu 1921 roku. 
Zaznaczono, że przesłano go w celu „zanotowania i zarejestrowania do rozdziału 
ziemi z obszarów mających się rozparcelować na rzecz tychże”. Wykaz ten składa 
się z trzech części. Pierwsza dotyczy inwalidów wojennych reflektujących na ziemię 
powstałą z parcelacji obszarów dworskich i składa się z 55 nazwisk. Druga część to 
„wykaz wdów i sierot po poległych”, zawierający 18 punktów, z których 17 dotyczy 
faktycznych wdów, natomiast jedna rubryka dotyczy rodziców poległego żołnierza. 
Trzecia część to wykaz żołnierzy zdemobilizowanych i – podobnie jak pierwszy – 
obejmuje również osoby z okolicznych miejscowości. Wszystkie wykazy – poza imie-
niem i nazwiskiem – zawierają również dokładny adres zamieszkania danej osoby, 
a także w niektórych wykazach określenie obszaru, którego otrzymaniem wymienio-
ny w wykazie był zainteresowany. 

W drugim wykazie w stosunku do dwóch osób stwierdzono, że byli ochotnikami 
(jeden w wykazie inwalidów wojennych, drugi w wykazie zdemobilizowanych). Nie 
zostali oni wymienieni w wykazie ochotników sporządzonych przez kęcki magistrat 
w październiku 1920 roku. 

Warto też odnotować przypadek Nowej Wsi. W aktach Powiatowego Urzędu 
Ziemskiego zachował się „Wykaz proszących o nabycie gruntu z parcelacji obszaru 
Nowa Wieś”105. Został on sporządzony w styczniu 1921 roku. Przy tym wykazie znaj-
duje się list – również ze stycznia – Tomasza Prochownika, mieszkańca Nowej Wsi, 
który – jak się okazało – mieszkał przez jakiś czas w USA. Było to wniosek o nada-
nie ziemi z ewentualnej parcelacji nowowiejskiego majątku. Uzasadnieniem wnio-
sku była wydatna działalność T. Prochownika na rzecz odrodzonej Polski. Wśród tej 
działalności wymienił „popieranie Legionów Polskich i Legionów Piłsudskiego” (nie 
wyszczególniono w jakiej formie – zapewne chodzi o zbiórki pieniężne), praca przez 
dwa lata w Komitecie Obrony Narodowej w Ameryce, ofiarowanie 100 dolarów 
dla Związku Mechaników działającego na rzecz odbudowy fabryk w Polsce („którzy 

104 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 12, s. 52–59. 
105 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 204.
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wyjechali z maszynami do Polski i póścili w róch fabryki”), udzielenie 50 dolarów 
pożyczki dla polskiego rządu oraz przekazanie 5 dolarów na rzecz Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w Gdańsku106 . 

VII. Konfrontacja z aktami powiatowych komend uzupełnień 
Omawiane listy ochotników do Wojska Polskiego można skonfrontować z aktami 

dwóch komend wojskowych, jakie są przechowywane w zasobie Archiwum Państwo-
wego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej. Jest to Powiatowa Komenda Uzupeł-
nień w Wadowicach (obejmująca swoim zasięgiem między innymi powiat oświę-
cimski) oraz Powiatowa Komenda Uzupełnień Bielsko-Biała (obejmująca zasięgiem 
powiat bialski). W tych zespołach aktowych zachowały się listy imienne popisowych 
dla poszczególnych roczników, sporządzone i prowadzone w latach dwudziestych 
XX wieku. Zapisy z tych list pozwalają zarówno uzupełnić wiedzę pozyskaną z wy-
kazów ochotników (m.in. o dane personalne żołnierzy, a także informacje dotyczące 
czasu służby i jednostki, do jakiej zostali przydzieleni), jak i uzupełnić listę, ponieważ 
w listach popisowych znajdują się żołnierze ochotnicy niewymienieni w omawianych 
wykazach ochotników. Konfrontacja tych dwóch źródeł nie jest jednak tak prosta, 
jakby się mogło wydawać, a w kilku przypadkach rodzi również wątpliwości. Powo-
dów jest kilka. Po pierwsze, nie wszystkie wykazy ochotników zachowane w Powia-
towym Urzędzie Ziemskich w Białej zawierały informacje o wieku ochotnika lub da-
cie jego urodzenia. Po drugie, zachowane listy popisowych w komendach uzupełnień 
nie dotyczą wszystkich roczników, jakie się pojawiają w wykazach ochotników. Dla 
najistotniejszego okresu – to znaczy ochotników urodzonych w latach od 1900 do 
1903 (można założyć na przykładzie Oświęcimia i Kęt, że ochotników właśnie z tych 
roczników było najwięcej) – zachowały się następujące listy popisowych: rocznik 
1902 (dla powiatu oświęcimskiego) oraz rocznik 1900, 1901 i 1903 (dla powiatu 
bialskiego). 

Omówione dalej przykłady pokazują problemy związane z konfrontacją wykazów 
ochotników z listami popisowych. W wykazie dotyczącym Bujakowa widnieje Sta-
nisław Zeman, mający 17 lat, zamieszkały w domu nr 73107. Znajduje się on na liście 
popisowych PKU Bielsko-Biała, jednak nie ma adnotacji dotyczącej jego udziału 
w wojnie 1920 roku108. Podobny przypadek odnotowano w Komorowicach, gdzie 
w wykazie ochotników został wymieniony Józef Pudełko, rocznik 1901109. Widnieje 
on także na liście popisowych – ale bez informacji o ochotniczej służbie wojskowej110 . 
Odnośnie do Lipnika, gdzie w wykazie ochotników nie zanotowano daty urodzenia, 
udało się odnaleźć kilka nazwisk w liście popisowych dla rocznika 1903. W dwóch 
przypadkach pomimo odnotowania służby w 3. Pułku Strzelców Podhalańskich, nie 
zanotowano, aby była to służba ochotnicza111. Zapewne założono, że jest to oczywi-

106 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 207–209.
107 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 64
108 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKU B, sygn. 16, s. 120–121. 
109 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 13, s. 271.
110 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKU B, sygn. 15, s. 381–382. 
111 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKU B, sygn. 16, s. 454–455, 500–501. 
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ste, skoro pułk ten wywodził się z ochotniczej Armii Polskiej we Francji. Ponadto 
niektórzy żołnierze wymienieni w listach popisowych jako ochotnicy nie byli wy-
szczególnieni w wykazach ochotników. Tak było w przypadku Romana Kolbra z Lip-
nika, ochotnika przydzielonego do 12. pułku piechoty112 . 

Listy popisowych przynoszą dodatkowe informacje dotyczace ochotników wy-
mienionych w wykazie, między innymi z jakich rodzin pochodzili. Zamieszkały 
w Dankowicach Leon Pałosz (rocznik 1901) był synem Jana Pałosza, miejscowego 
organisty – co udało się ustalić na podstawie listy popisowych113. Józef Gasiński 
pochodzący ze Straconki (rocznik 1903) – jak podaje lista popisowych – uczył się 
w gimnazjum, służył w wojsku „ochotniczo w roku 1920”, był synem Józefa Gasiń-
skiego, zawodowego wojskowego w stopniu sierżanta114. Na podobnej zasadzie listy 
popisowych uzupełniają informacje dotyczące służby wojskowej. W przypadku Józe-
fa Trojaka z Babic, wymienionego w wykazie jako ochotnik, który wstąpił do wojska 
w Krakowie w sierpniu 1920 roku115, w liście popisowych zanotowano, że służył 
w Wojsku Polskim ochotniczo od 24 sierpnia do 24 października 1920 roku przy 
20. pułku piechoty. Dodatkowe informacje pojawiają się również w listach popiso-
wych rocznika 1902 z Oświęcimia. Znajduje się w nich kilka nazwisk występujących 
również w wykazie ochotników – wszyscy służyli w 12. pułku piechoty: Aleksander 
Borowczyk (wcielony 20 lipca 1920 roku)116, Michał Bolek (wcielony 26 lipca)117, 
Władysław Cichoń (wcielony 17 lipca)118, Rudolf Gill (wcielony 10 sierpnia )119, 
Jakub Lekacz (wcielony 27 sierpnia)120, Marcin Łatas (wcielony 26 lipca)121, An-
toni Radwan (wcielony 28 lipca)122, Artur Schmelz (wcielony 17 lipca)123, Adam 
Więckowski (wcielony 27 lipca)124, a także Jan Skorupa (służył od 8 sierpnia do 
20 listopada 1920 r. w 5. Baonie Wartowniczym)125. Informacje te są zgodne z ogól-
ną tendencją, jeżeli chodzi o zaciąg ochotników w wojskowym okręgu generalnym 
w Krakowie126 .

112 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKU B, sygn. 16, s. 462–463. 
113 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKU B, sygn. 15, s. –
114 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKU B, sygn. 16, s. 676–677.
115 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PUZ B, sygn. 14, s. 3
116 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół nr 13/622 Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach 

(dalej: PKU Wad), sygn. 129, s. 126.
117 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKU Wad, sygn. 129, s. 127.
118 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKU Wad, sygn. 129, s. 128.
119 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKU Wad, sygn. 129, s. 130.
120 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKU Wad, sygn. 129, s. 135.
121 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKU Wad, sygn. 129, s. 137. 
122 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKU Wad, sygn. 129, s. 139.
123 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKU Wad, sygn. 129, s. 141.
124 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKU Wad, sygn. 129, s. 146.
125 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, PKU Wad, sygn. 129, s. 125.
126 Ochotnicy z okręgu generalnego w Krakowie, którzy zaciągnęli się do wojska w okresie lipiec – wrzesień 

1920 r., w większości (66,7%) byli przeznaczeni do uzupełnienia frontowych oddziałów regularnego 
Wojska Polskiego, nie tworzono z nich osobnych związków taktycznych, jak to miało miejsce w innych 
rejonach Polski. Obrona państwa w 1920 roku…, s. 114.
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VIII. Zakończenie
Ochotnicy w walkach o granicę Polski w latach 1918–1920 stanowili ważny ele-

ment krajobrazu młodej ojczyzny127. Nie chodzi tutaj tylko o walkę o granicę jako 
taką, ale o byt niepodległego państwa polskiego. Należy pamiętać, że do poboru 
przeprowadzonego na początku 1919 roku Wojsko Polskie składało się wyłącznie 
z ochotników. Kulminacja „zrywu” ochotniczego nastąpiła w chwili największego 
zagrożenia, kiedy to w połowie 1920 roku krwiożercza horda128 bolszewicka zagrozi-
ła stolicy Polski – zachwiała w posadach niepodległością młodego kraju. W wyniku 
odezwy Rady Obrony Państwa z 3 lipca 1920 roku do wojska zgłosiło się ponad 100 
000 ochotników, w dużej mierze młodych chłopców, często oderwanych od szkol-
nych ław. Stanowili oni sporą część żołnierzy Wojska Polskiego. Pomimo wątpliwości 
związanych z ich zdolnościami bojowymi, stanowili wartościową siłę i często pozo-
stawiali na placu boju wszystko co najcenniejsze, łącznie z własnym życiem. Nie ma 
znaczenia, czy ochotnik walczył na froncie w specjalnych ochotniczych jednostkach, 
został przydzielony do regularnego oddziału wojska, służył w kancelarii wojskowej 
czy też w służbie wartowniczej. Każdy z nich zasługuje na uwagę i szacunek, po-
nieważ w tych trudnych i decydujących czasach każda służba decydowała o istnie-
niu Polski. W ocenie udziału ochotników w Wojsku Polskim w tych decydujących 
czasach (nie tylko Bitwy Warszawskiej) można posłużyć się słowami Władysława 
Ścibor-Rylskiego: 

[…] twierdzić można, że wysiłek społeczeństwa, mający na celu siłą odepchnąć nawałę 
bolszewicką, grożącą Rzplitej Polskiej […] był bardzo poważny i świadczy, że każda połać 
Rzpolitej Polskiej w równej mierze przyczyniła się do zwycięstwa sprawy narodowego 
ocalenia i w równej mierze zasługuje na uznanie i wdzięczność pokoleń.129

127 Kwestia ochotników w Wojsku Polskim jest podejmowana niemal w każdym wydawnictwie dotyczą-
cym wojny polsko-bolszewickiej. Próbę ujęcia tego zagadnienia jako ostatni podjął Janusz Odziem-
kowski opracowując wydawnictwo albumowe Ostatnia bije godzina... Armia Ochotnicza gen. Józefa 
Hallera 1920 roku. Warszawa 2020.

128 Takie określenie w stosunku do wojsk bolszewickich może wydawać się przesadną retoryką – jednak 
w kontekście wielu opracowań, a także relacji bezpośrednich świadków tamtych wydarzeń – nie wydaje 
się, aby było to określenie przesadzone. Charakter tej wojny pozostawał nie tylko w sferze samych 
działań militarnych. Nie była to wojna z wrogim wojskiem, ale z wrogą, komunistyczną cywilizacją: „Tak 
więc zadaniem Armii Czerwonej […] było, oczywiście w pewnym przenośnym sensie, zdobycie nie 
tylko polskich i niemieckich terytoriów, ale i robotników, którzy staną się rdzeniem europejskiego prze-
wrotu społecznego” (M. Klimecki: Galicja Wschodnia 1920. Warszawa2005, s. 53). W tym miejscu 
można przytoczyć również słowa profesora Janusza Odziemkowskiego: „Gdyby wojna z Rosją bolsze-
wicką została przegrana, naszych przodków czekałoby zniewolenie pod wieloma względami gorsze od 
najczarniejszej nocy zaborów po upadku powstania 1863 roku: stalinowski terror, niszczenie elit, zohy-
dzanie wartości i tradycji tkwiących u podstaw polskiej kultury, sowietyzacja umysłów nieporównanie 
większa od tej, jaką przyniósł czas PRL-u.” (J. Odziemkowski: Posłowie. [W:] Wojna o wolność 1920. T . 
II. Bitwa Warszawka. Oprac. A. Knyt. Warszawa 2020, s. 251). Samo słowo „horda” nie oddaje w pełni 
przekazu – tak potocznie można określić tłum czy bandę ludzi, określnie to jednak nie charakteryzuje 
w sposób ostatecznie negatywny. Dlatego też zdecydowano się użyć dookreślenia „krwiożercza” – jed-
noznacznie piętnującego działalność bolszewizmu w wojnie 1920 roku. 

129 Obrona państwa w 1920 roku…, s. 43.
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michał jarnot

Verzeichnisse der Freiwilligen in der polnischen Armee von 1920 in den Akten der  
Landesbezirksverwaltung in Biala
Zusammenfassung
Der Aufsatz behandelt die Verzeichnisse der Freiwilligen in der polnischen Armee, die im 
Staatsarchiv in Kattowitz, Abteilung Bielitz-Biala, im Bestand Nr 13/1317 – „Landesbe-
zirksverwaltung in Biala“ aufbewahrt werden. Sie wurden Ende des Jahres 1920 von diver-
sen Kommunalhoheiten sowie den damaligen Magistraten der Kreise Biala und Auschwitz 
auf Anordnung des Kreisdelegierten der Bezirksverwaltung erstellt, dementsprechend 
handelt es sich um zeitgenössisches Quellenmaterial. Die in den Listen aufgeführten Frei-
willigen dienten, überwiegend während des Höhepunkts des Polnisch-Sowjetischen Krie-
ges, in der polnischen Armee. Die vorgenommene Analyse umfasst die Bestimmung von 
Ortschaften, aus denen Verzeichnisse erhalten geblieben sind, sowie die Exaktheit der 
darin enthaltenen Informationen. Dabei geht es auch um die Feststellung, welche Infor-
mationen zu einzelnen Personen (den Freiwilligen) in den Verzeichnissen zu finden sind 
und was diese über ihren Dienst in der Armee aussagen. Eine noch detailliertere Untersu-
chung wurde für die Verzeichnisse aus Auschwitz und Kęty vorgenommen, da es sich hier 
um zwei von den vier in den damaligen Kreisen Biala und Auschwitz gelegenen Städten 
handelte. Als Randnotiz der oben erwähnten Analyse wurden in knapper Form auch die 
in den untersuchten Akten vorkommenden Verzeichnisse der Invaliden der ehemaligen 
österreichisch-ungarischen Armee sowie Informationen über Rekruten (nicht Freiwillige) 
der Polnischen Armee von 1920 thematisiert.

michał jarnot

Lists of Volunteers for the Polish Army from 1920 in the Files of the County Office in Biała
Summary
The article concerns the lists of volunteers for the Polish Army, which are kept in the 
State Archives in Katowice, Branch in Bielsko-Biała, in unit no. 13/1317, the County 
Land Office in Biała. The lists were drawn up at the end of 1920 by individual commune 
authorities and magistrates of the then Biała and Oświęcim poviats on the order of the 
District Delegate of the District Land Office – so it is the source material produced in the 
immediate period it concerns. A large part of the volunteers mentioned on the lists served 
in the Polish Army at the height of the Polish-Bolshevik war. The analysis includes the 
identification of the localities from which the lists of volunteers have been preserved, as 
well as the detail of the information they contain. It is about finding out what information 
about a given person (volunteer) are included in the lists and what they say about their 
service in the army. A more detailed analysis was carried out for the lists of Oświęcim and 
Kęty – two of the four cities located in the then Biała and Oświęcim poviats. 
Aside from the above specific analysis, the lists of soldiers – invalids of the former Austro-
Hungarian army, as well as information on conscripted soldiers (not volunteers) of the 
Polish Army serving in 1920 are briefly discussed in the analysed files. 
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edward długajczyk

Wywiadownie handlowe i biura detektywów 
w województwie śląskim w kręgu 
zainteresowań służb specjalnych (1922–1939)

Biura informacji handlowo-kredytowej na stałe wpisały się w krajobraz gospodar-
ki rynkowej. Ich istnienie uzasadniała potrzeba posiadana wszechstronnych wiado-
mości o konkurentach i partnerach w stosunkach handlowych, zwłaszcza wiarygod-
ności i możliwościach finansowych, jakimi dysponowali, a nierzadko i wartościach 
moralnych. Ich ojczyzną była Anglia. Najszerzej rozwinęły się jednak w Niemczech. 
Pierwsza wojna światowa zmiotła zagraniczne filie w zaborze rosyjskim. Do naj-
większych i najstarszych należała, założona w 1911 roku, Wywiadownia Handlowa 
Kazimierza Piechockiego w Poznaniu, która w styczniu 1925 roku przeniosła swoją 
centralę do Warszawy (ul. Marszałkowska 87), po uprzednim uzyskaniu koncesji 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu1 .

Ze uwagi na sposób działania i gromadzenia wiadomości biura te ocierały się o po-
licję i wojskowe służby wywiadowcze.

Obecny stan wiedzy nie pozwala na ustalenie początków wywiadowni handlo-
wych i biur detektywów na Śląsku. Zwrócił na nie uwagę Józef Alojzy Gawrych, szef 
Wydziału Wywiadowczo-Informacyjnego Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. 
W jednym z raportów, powołując się na swojego agenta „Fuchsa” (Emila Wieczorka), 
odnotował2:

Z pojawieniem się wojsk francuskich na GŚl. powstały liczne biura wywiadowcze (De-
tektivbüros), których egzystencji władze alianckie się nie sprzeciwiają. Biura te nie mają 
powodzenia, czego powodem wysokie honoraria i z ukończeniem plebiscytu na pewno 
zaginą. W mniemaniu, że władze alianckie za dobrym wynagrodzeniem do wywiadów nimi 
posługiwać się będą, stawiły niejednokrotnie do kontrolerów powiatowych wnioski, pole-
cając się do wykrycia składów amunicji itd. Wniosek taki stawiło biuro „Lux” (właścicielka 
Tea Blumenberg)3 w Bytomiu, ul. Dworcowa 39. Wniosek został odrzucony. Propozycję 
przyjął Niemiecki Komisariat Plebiscytowy, wypłacając Blumenbergowej 5000 mk zalicz-
ki. Dotychczas za jej pośrednictwem broni jadnakowoż nie wykryto.

1 „Rzeczpospolita” nr 9 wyd. poranne z 9 stycznia 1925; Biura wywiadowcze. „Rzeczpospolita” nr 13 
wyd. wieczorne z 13 stycznia 1925.

2 Zbiór Powstania śląskie w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (dalej: IJP), skany w Archi-
wum Państwowym w Katowicach (dalej: AP Katowice), sygn. 214, s. 7 – Raport informacyjny WWI nr 
66 z 26 października 1920.

3 W jednym z dalszych raportów sprostowano, że chodzi o Teo Blumenberga, dodając jednocześnie, że 
biuro „Lux” zatrudnia 27 wywiadowców, płacąc im 1700 marek miesięcznej pensji i 70 mk „objazdo-
wego” i że właściciel nadal usiłuje skontaktować się z władzami francuskimi za pośrednictwem brata 
inżyniera, mieszkającego w Katowicach przy ul. Fryderykowskiej 5 II.
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W tym samym raporcie Gawrych zwrócił uwagę na nowo założony Tajny Związek 
Detektywów (Geheimer Detektiv Bund) w Bytomiu, zaznaczając:

GBD nie jest nigdzie zameldowany, a biura „Lux” i „Greif ” (Królewska Huta, ul. Cesarska 
16 – kierownik Warwas) skrzętnie za nim szukają, by konkurenta swego poznać. GDB 
składa się z samych Niemców. Za legitymację służą dwie karteczki, na których, podobnie 
jak na godle bawarskim, na tylnych łapach stojący lew widnieje. Na drugiej karteczce 
umieszczony jest oprócz godła jeszcze napis: GDB. Legitymacja z jedną karteczką jest nie-
ważna. Związek istnieje dla celów politycznych, stara się przybliżyć do władz koalicyjnych 
i informować się o tajnych zamierzeniach, mianowicie zaś wywiadowców koalicji poznać. 
Bardzo żywo uprawiają swe rzemiosło na GŚl. urzędnicy Pinkerton-Gesellschaft z Berlina, 
którzy w restauracjach narzeczem saksońskim podpadają. Zauważono ich także w Katowi-
cach. O mieszkanie dla całego zastępu tego wywiadowców starają się heimattreuer.4

Niemieckimi wywiadowniami interesował się również Oddział Informacyjny 
„Czapla” Dowództwa Obrony Plebiscytu5 .

Przypuszczenia Gawrycha o jednorazowej eksplozji prywatnych biur wywiadow-
czych z powodów plebiscytowych nie sprawdziły się. Mnożyły się nadal i to w coraz 
szerszym zakresie. W dodatku tajnym nr 51 do Dziennika Rozkazów Ministerstwa 
Spraw Wojskowych z 30 grudnia 1922 roku ukazało się następujące ostrzeżenie:

W ostatnim czasie powstało wiele instytucji prywatnych wywiadowczo-informacyjnych, 
występujących pod różnymi nazwami, jak „międzynarodowe biuro informacyjne”, „pry-
watne biuro detektywów” itp., które reklamują się w kraju i za granicą i dają obietnice 
swym klientom zasięgnięcia informacji w urzędach, instytucjach i firmach i udzielenia 
informacji w najrozmaitszych kwestiach. Wobec tego, że działalność tych instytucji, ze 
względu na ich prywatny charakter, nie może być ściśle kontrolowana i że trudno jest 
stwierdzić, czy wszyscy funkcjonariusze tego rodzaju instytucji są pod względem poli-
tycznym i zawodowym pewnym elementem, ostrzegam przed wchodzeniem w stosunki 
z tymi instytucjami […].

Potem takie ostrzeżenia pojawiały się jeszcze niejednokrotnie. Władze wojskowe 
wymieniały konkretne firmy trudniące się pod parawanem usług informacyjno-de-
tektywistycznych wywiadem, zastrzeżonym dla państwowych służb specjalnych. 
Czyniły ponadto starania objęcia tych firm kontrolą lub wręcz ich zlikwidowania. Bez 
wyjątku do podejrzanych należały wywiadownie z terenu Rzeszy, którymi wyręczał 
się tamtejszy wywiad wojskowy. Inna rzecz, że z usług ludzi w nich zatrudnianych 
korzystał też niekiedy wywiad polski. Na usługach Posterunku Oficerskiego nr 2 stał 
Jan Szczepański i jego wywiadowcy z Biura Detektywów „Pogoń” w Katowicach. 
W Królewskiej Hucie wywiadowi polskiemu wysługiwała się wywiadownia „Greif ”. 
Wywiadownia o tej samej nazwie działała w Bytomiu. Ją również Niemcy posądzali 
o szpiegowskie kontakty z polską stroną. Według komisarza kryminalnego dr. Paula 
Krönera z Gliwic, przesłuchiwanego w związku ze sprawą agenta Karola Jagiełły, 

4 IJP, Powstania śląskie, skany w AP Katowice, sygn. 214, s. 7 – Raport informacyjny WWI nr 66 z 26 paź-
dzirnika 1920.

5 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie (dalej: CAW), I 130.45.38, s. 158–162. 
Statuten des Geheimen Detektiv-Bundes „Greif ” z daty Bytom sierpień 1920 r. i korespondencja.
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bytomska wywiadownia „Greif ” świadczyła usługi wywiadowi polskiemu. Jagiełło 
miał z nią współpracować6 .

W 1926 roku krakowskie Dowództwo Okręgu Korpusu V zwróciło uwagę na 
Kartell der Auskunfteien Bürgel, w następnym roku kapitan Jan Żychoń alarmo-
wał, że firmy Schimmelpfennig Deutsche Auskunftei z siedzibą we Wrocławiu, Au-
slandsabteilung des Verbandes der Vereine Creditreform w Lipsku, Handelsauskun-
ftei Joks-Görs-Gabriel w Gdańsku i wymieniona już wywiadownia Bürgel, także 
w Gdańsku, prowadzą na terenie Polski szpiegowską działalność. Firmy te według 
Żychonia – istniejące na przykład we Wrocławiu – miały pracować pod kierunkiem 
szefa tamtejszej Abwehstelle i nadinspektora policji Albrechta. Prosił o zwrócenie 
się do Ministerstw Spraw Wewnętrznych, by skrępować im swobodę ruchów. Wy-
mienił kilku ich wywiadowców z polskiego terenu, między innymi Emila Kohna, 
Jakuba Schlesingera i Rafała Glücksmanna z Katowic oraz Juliusza Spitza z Wielkich 
Hajduk7, którymi zajęła się policja, ale pomimo kilkuletniej często inwigilacji nie 
wykryła szpiegowskiego procederu.

Kwintesencję poglądów kierownik Posterunku Oficerskiego nr 2 w Katowicach 
zawarł w raporcie z 23 marca 1926 roku, skierowanym do swojej władzy przełożonej 
w Krakowie, Śląskiego Urzędu Policji Politycznej i Dowództwa 23. Dywizji Piecho-
ty. Pisał tam w dotychczasowym stylu, z wyraźną przesadą:

Na tutejszym terenie z każdym miesiącem zakłada się biura wywiadowcze. Biura te otwie-
rają ludzie o podejrzanej konduicji z prawem. Ostatnio otworzył takie biuro Przewłoka, 
były agent Oddziału II i wywiadu francuskiego, znany Ekspozyturze z afery Bogusza8. […] 
Biura te są tylko gniazdem różnych aferzystów i szumowin społecznych, które zdolne są 
do wszystkiego. Do biur angażowani są ludzie, którzy poprzednio pracowali w wywiadzie 
polskim, a którzy zwolnieni zostali jako aferzyści i podejrzani o uprawianie podwójnego 
szpiegostwa. Dalej właściciele tych biur, jak i ich pracownicy, zajmują się nieprawnie wy-
szukiwaniem afer szpiegowskich, inwigilują osoby podejrzane im o szpiegostwo i z tego 
tytułu wobec społeczeństwa występują i są po większej części uważani jako funkcjonariu-
sze urzędów polskich, prowadzących wywiad. […] Ludzie pracujący w tych biurach inte-
resują się polską służbą wywiadowczą i na ten temat prowadzą różne rozmowy z osobami 
postronnymi. Biura te załatwiają swym klientom takie sprawy, jak wyrabianie kart cyrku-
lacyjnych, paszportów, kart meldunkowych itp., przy czym powołują się na swoje stosunki 
u władz polskich. Za usługi te, które strony mogłyby sobie załatwić darmo i w tym samym 
czasie, pobierają wynagrodzenie wynoszące nieraz kilkadziesiąt złotych. Właściciele tych 
biur klientom swoim podają koszta za wyrobienie tych dokumentów zbyt wygórowane, 
których właściwie nie mają, a klienci płacąc są przekonani, że za łapówkę potrzebne im 
dokumenta od władz polskich otrzymali.9

Żychoń prosił o poczynienie kroków w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
w celu o cofnięcie koncesji wszystkim wywiadowniom istniejącym na Górnym Ślą-
sku i nadawanie nowych koncesji po zaopiniowaniu przez policję polityczną (Śląski 

6 CAW, VIII 800.82.25. O sprawie Karola Jagiełły zob. E. Długajczyk: Pechowcy. Księga afer szpiegow-
skich na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym. Leszno 2013, s. 107–113.

7 AP Katowice, zespół nr 12/38 Policja Województwa Śląskiego, sygn. 239, k. 201.
8 O Janie Boguszu zob. E. Długajczyk: Wywiad polski na Górnym Śląsku 1919–1922. Katowice 2001, 

passim; tenże: Pechowcy…, passim.
9 AP Katowice, Policja Województwa Śląskiego, sygn. 239, k. 201.
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Urząd Policji Politycznej)10. Sprawa limitowania wywiadowni okazała się nie taka 
prosta. Błędnie oceniał ją Żychoń, a i władze administracyjne nie miały w tym przed-
miocie należytego rozeznania.

Pismo Żychonia drogą przez Komendę Główną Policji Województwa Śląskie-
go poszło do Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Wojewódzkiego, który 
skierował je „według kompetencji” do Wydziału Przemysłu i Handlu w celu wydania 
stosownych zarządzeń, orzekając słusznie, że dotyczy przedsiębiorstw działających 
na podstawie prawa handlowego. Wydział Przemysłu i Handlu, zatajając źródło woj-
skowe i przenosząc rzecz na płaszczyznę nagannych postaw ludzi trudniących się wy-
wiadami politycznymi, sprawę przekazał starostwom powiatowym w górnośląskiej 
części województwa śląskiego i magistratom Katowic i Królewskiej Huty. Pominął 
powiaty bielski i cieszyński z byłej austriackiej części województwa w domniemaniu, 
zgodnym zresztą z sugestią Żychonia, że nie odnosi się do tamtego terenu. Poza wy-
wiadowniami sprawą objął mających na Górnym Śląsku długą tradycję tzw. pisarzy 
ludowych, czyli zwykle jednoosobowe biura porady prawnej czy pisania podań. Za-
rządził objęcie nadzorem wymienione instytucje i donoszenie Wydziałowi Przemysłu 
i Handlu o nowo zakładanych i ewentualnie wydanych zakazach działalności, z po-
wołaniem się na pruską ustawę o właściwości władz z 1 sierpnia 1883 roku.

Żychonia nie interesowali „pisarze ludowi”, a to że Wydział Przemysłu i Handlu 
ustawił ich na jednej płaszczyźnie z biurami informacji handlowej czy biurami detek-
tywów wynikło z nadinterpretacji, bo właśnie wtedy do wojewody zwrócił się prezes 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Prezesowi szło jednak o co innego, tyle tylko że 
wszystkie te instytucje zdaniem urzędników wymagały nadzoru. Świadczy o tym 
cytat z pisma prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 6 kwietnia 1926 roku:

Po przejęciu Górnego Śląska powstały liczne biura trudniące się zawodowo zastępowa-
niem stron i pisaniem podań do władz, które swój proceder wykonują po zgłoszeniu go do 
władzy przemysłowej po myśli § 35 ustęp 3 ustawy przemysłowej11. Właściciele tych biur, 
ludzie nieraz napływowi, nieznający tutejszego ustawodawstwa, narażając strony na nie-
potrzebne koszty, pisząc bezzasadne zażalenia, biura takie używają wiele zapowiadających 
oznaczeń, jak „Biuro prawno-informacyjne” itp., co wywołuje u stron błędne mniemanie, 
że w biurze takim można zasięgnąć skutecznej porady prawnej w tym samym stopniu, co 
u adwokata. Ażeby więc zapobiec podobnym mistyfikacjom ludności, zarządziło Minister-
stwo Sprawiedliwości […], że oznaczenie (wywieszki) oraz pieczęcie i stemple, jakimi 
mają prawo posługiwać się wymienione wyżej osoby, winny obejmować tylko napis „Biuro 
obrońcy prawnego” i to bez żadnych skróceń.12

Powodem interwencji prezesa Sądu Apelacyjnego stała się odmowa Starostwa 
Świętochłowickiego udzielenia pomocy w wyegzekwowaniu zmiany nazwy Biura 
Prawno-Informacyjnego. Starostwo twierdziło, że nazwa nie sprzeciwia się prawu 
i nie daje podstaw do wkroczenia władzy z powołaniem się ordynację przemysłową. 
Natomiast magistrat katowicki wyjaśnił, że nadzór nad tego rodzaju firmami w myśl 

10 AP Katowice, zespół nr 12/27 Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Przemysłu i Handlu (dalej: UWŚl 
PH), sygn. 2413.

11 Niemiecka ordynacja przemysłowa z 1 maja 1904 r.
12 AP Katowice, UWŚl PH, sygn. 2413.
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ordynacji przemysłowej sprawowała do 1916 roku policja miejska, a potem Dyrekcja 
Policji.

Po alarmach Żychonia również policja przyjrzała się wywiadowniom i prywatnym 
biurom detektywów w województwie śląskim. Zebrała dane personalne właścicie-
li i kierowników, sporządziła opinie polityczne, jednak w ramach obowiązującego 
prawa zabrakło podstaw do interwencji. W połowie marca 1935 roku na wniosek 
Ekspozytury Samodzielnego Referatu Informacyjnego DOK V w Katowicach po-
licja, wspomagana przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości i wymienionej 
Ekspozytury, dokonała jednoczesnej rewizji we wszystkich wywiadowniach i biurach 
detektywów w województwie, odstawiając 15 marca do aresztu dwie osoby: Mieczy-
sława Kraka i Erwina Klyszcza. Śledztwo objęło również Franciszka Dekę. Oddział II 
zajął się przeglądaniem zajętej dokumentacji, między innymi Emila Kohna, Roberta 
Bergera i Kazimierza Schnitzera13 .

Odwołując się do rozporządzenia Prezydenta RP z 24 października 1934 roku 
o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa14, Kraka obwinio-
no o to, „że ujawnił innym osobom tajemnice państwowe dotyczące wojskowej obro-
ny Państwa Polskiego i jego sił zbrojnych”. W szczegółach miały to być informacje 
przekazane niejakiemu Adolfowi Gostyńskiemu o Państwowej Wytwórni Prochu 
i Materiałów Kruszących w Zagożdzonie; firmie „Confidentia” Verein zum Schutze 
Kaufmännischer Interessen w Wiedniu o Fabryce Samolotów E. Plage i T. Laśkie-
wicz w Lublinie; firmie Thonet-Mondus AG w Bielsku o Zarządzie Okręgu Związku 
Kolejowców Polskich w Katowicach, niemieckim Volksbundzie, Aeroklubie Śląskim, 
Okręgu Śląskim Polskiego Czerwonego Krzyża i Związku Strzeleckim w Pawłowie. 
Przynajmniej niektóre informacje były więc dość luźno związane z tajemnicami pań-
stwowymi i obronnymi.

Równie poważnie brzmiał zarzut przeciwko Klyszczowi, „że udzielił wywiadowi 
niemieckiemu, a w szczególności jego zakonspirowanym placówkom występującym 
oficjalnie jako wywiadownie handlowe”, ale z zestawienia przedsiębiorstw, o których 
miał udzielić informacji, tylko niektóre mogły się ewentualnie kojarzyć z wytwórczo-
ścią na rzecz obronności kraju.

Natomiast Franciszek Deka miał ujawnić w Berlinie „innej osobie niestwierdzo-
nego nazwiska tajemnicę państwową, dotyczącą wojskowej obrony Państwa Polskie-
go i jego sił zbrojnych, a mianowicie wiadomość, że firma »Nitrat« Polskie Zakłady 
Chemiczne Sp. Akc. w Warszawie pracuje zasadniczo tylko dla Ministerstwa Spraw 
Wojskowych”15 .

Trudne, jak się okazało, wręcz niewykonalne zadanie stanęło przed Ekspozyturą 
IV Oddziału II Sztabu Głównego w Katowicach, która na drodze wywiadu zagra-
nicznego miała dopiero ustalić, jakie wywiadownie należałoby uznać za zakonspi-
rowane placówki wywiadu niemieckiego. Śledztwo przedłużało się, wobec czego 
najpierw zamieniono Krakowi areszt na dozór policyjny z obowiązkiem zgłaszania się 
na policji trzy razy w tygodniu. We wrześniu 1935 roku Klyszcz wyszedł na wolność. 

13 AP Katowice, zespół nr 12/33 Prokuratura. Sądu Apelacyjnego w Katowicach (dalej: Prok. Sądu Apel. 
Kat), sygn. 5.

14 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dz.U.) 1934, Nr 94, poz. 851.
15 AP Katowice, Prok. Sądu Apel. Kat, sygn. 5.
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Po rocznym śledztwie, 21 marca 1936 roku, wiceprokurator Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach dr. Nowotny umorzył śledztwo. W uzasadnieniu przyznał:

Śledztwo nie wykazało, by oskarżeni pozostawali w kontakcie z wywiadem obcego Pań-
stwa. Nie wykazało również, by oskarżeni, wykonując zawód wywiadowców handlowych, 
dostarczali swym klientom wiadomości, wiedząc o tym, lub co najmniej przypuszczając, 
że zostaną one przez władze obcego Państwa wykorzystane. W tym kierunku brak dowo-
dów; nie dostarczył ich również Oddział II-gi Sztabu Głównego. Okoliczność zaś, że obce 
wywiady wojskowe używają wywiadowni handlowych dla uzyskania potrzebnych wiado-
mości oraz, że takie wypadki już miały miejsce – jest niewystarczającą.16

A w odniesieniu do Klyszcza, podwójnego agenta: 
Śledztwo nie wykazało […], by stroną, której osk. Klyszcz powyższe wiadomości udzielał, 
był rząd obcego państwa. Poszlaki zaś, jakie Oddział II-gi w tym kierunku posiada, są za 
słabe, by na nich budować akt oskarżenia.17

Status prawny wywiadowi handlowych zmienił dekret Prezydenta Rzeczypospo-
litej z 14 stycznia 1936 roku o przedsiębiorstwach zbierania i udzielania informacji 
o stosunkach gospodarczych18, wprowadzając koncesjonowanie działalności przez 
ministra przemysłu i handlu i grożąc sankcją karną do dwóch lat więzienia za wykro-
czenia w tym zakresie. Dotychczas istniejącym firmom pozostawiono rok, czyli do 
15 stycznia 1937 roku, na dostosowanie się do nowego prawa lub na zlikwidowanie 
się.

Po upływie kolejnego roku, tym razem ze szczebla centralnych władz państwo-
wych (Ministerstwo Sprawiedliwości), wyszło polecenie rozprawienia się z niekon-
cesjonowanymi wywiadowniami. Szło przy tym nie tylko o uchybienie prawne nie-
zastosowania się do rozporządzenia z 14 stycznia 1937 roku, ale przede wszystkim 
o znalezienie dowodów, jak w 1935 roku, działalności szpiegowskiej. Ministerstwo 
poleciło dokonać w nich w dniu 3 lutego 1938 roku jednoczesnej rewizji i zająć podej-
rzany materiał dowodowy. W województwie śląskim prokurator Sądu Apelacyjnego 
przewidział do zrewidowania piętnaście firm, ze szczególną skrupulatnością u Piotra 
Skowronka i Alfonsa Madalińskiego w Katowicach. Po wykonaniu polecenia pro-
kurator doniósł, że rewizje u obu wymienionych przeprowadzili sędziowie śledczy, 
pozostałe odbyły się z udziałem wiceprokuratorów lub wywiadowców policyjnych 
Wydziału Śledczego w Katowicach. W Wydziale Śledczym zgromadzono zakwestio-
nowany materiał, gdzie ludzie kapitana Tadeusza Klocka z kontrwywiadu wojskowe-
go mieli zająć się jego przeglądaniem. Rewizje nie odbyły się u Erwina Klyszcza, który 
zgodnie z postanowieniem sędziego okręgowego w Katowicach w listopadzie 1937 
roku opuścił granice państwa polskiego, udając się do Czechosłowacji, i u Mieczysła-
wa Kraka, który w czerwcu 1937 roku wyprowadził się do Ameryki19 .

Z dalszych raportów wynika, że prokurator okręgowy wniósł akty oskarżenia 
przeciwko Kazimierzowi Schnitzerowi – właścicielowi Górnośląskiej Wywiadowni 
Handlowej, Alfonsowi Madalińskiemu – właścicielowi Biura Informacyjnego „Mun-

16 AP Katowice, Prok. Sądu Apel. Kat, sygn. 5.
17 AP Katowice, Prok. Sądu Apel. Kat, sygn. 5.
18 Dz.U. 1936, Nr 3, poz. 16.
19 AP Katowice, Prok. Sądu Apel. Kat, sygn. 5.



wywiadownie handLowe i biura detektywów w województwie śLąskim...

91

dus” i Marianowi Marczyńskiemu. Umorzył dochodzenia w odniesieniu do Wiktora 
Skowronka, Henryka Orbacha, Mieczysława Bogdańskiego, Pawła Lewania, Augu-
styna Pałki, Michała Białuskiego, Wincentego Mochyni, Emila Szklorza, Ludwika 
Orędorza. W toku znajdowały się jeszcze dochodzenia przeciwko Jerzemu Jeleniowi 
i Józefowi Hochbaumowi. Dowodów winy Hochbauma nie znaleziono i dochodze-
nie również umorzono.

Decyzję o odmowie udzielenia koncesji Jerzy Jeleń, właściciel wywiadowni 
„Vox” w Katowicach, zaskarżył do Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Jego 
zdaniem dekret prezydencki nie obowiązywał na Śląsku, gdyż nie uzyskał zgody 
wprowadzającej Sejmu Śląskiego. Zdanie to podzielił Sąd Grodzki w Katowicach, 
aczkolwiek prokurator okręgowy uznał stanowisko sądu za błędne. Dla Jelenia, czo-
łowego śląskiego separatysty, ten argument poparty wyrokiem sądu miał znaczenie 
prestiżowe20 .

Koncesję zgodną z dekretem prezydenckim z 14 stycznia 1936 roku posiada-
ła Polska Agencja Informacji Handlowej z siedzibą w Warszawie, którą należałoby 
uznać za agendę Oddziału II. Oddziałem katowickim PAIH kierował związany z pol-
skim wywiadem wojskowym Maksymilian Pasberg, urodzony 26 lipca 1898 roku 
w Raciborzu, z zawodu syndyk, zamieszkały ostatnio w Katowicach. Pasberga Sąd 
Rzeszy w Lipsku wyrokiem z 19 grudnia 1929 roku za zdradę tajemnic wojskowych 
skazał na cztery lata więzienia. Na Górnym Śląsku zainteresowania wojskowych 
służb specjalnych w odniesieniu do przemysłu ciężkiego wiązały się z wszystkim, co 
odnosiło się do produkcji zbrojeniowej. PAIH prowadziła dla Oddziału II poufny 
wywiad dotyczący personelu kierowniczego przedsiębiorstw, przepływu kapitału 
i postawy polityczno-narodowościowej akcjonariuszy. Tą działką, skupioną w tzw. 
Oddziale „S” (Specjalnym), osobiście zajmował się dyrektor Pasberg.

Władze niemieckie, uznając PAIH za placówkę wywiadowczą, polowały na jej 
pracowników. W październiku 1938 roku postawiły przed berlińskim Trybunałem 
Ludowym współpracownika Pasberga – Romana Marcola z Katowic oraz jego do-
mniemanego pomocnika Henryka Beniamina Nowaka z Gliwic. Pasberg miał zle-
cić Marcolowi zbieranie informacji o NSDAP, SA i Wehrmachcie oraz wystarać się 
o niemiecką maskę przeciwgazową. Trybunał uznał zgromadzone dowody za niewy-
starczające i obu oskarżonych uniewinnił21. Podczas okupacji katowickie Gestapo 
prowadziło dochodzenia przeciwko Brunonowi (Bronisławowi) Depcie, innemu pra-
cownikowi PAIH, poprzednio związanemu z Wywiadownią „Vox”; znamy go też jako 
właściciela Wywiadowni Handlowej „Union” w Katowicach. W niemieckich mate-
riałach śledczych stwierdza się, że PAIH była subwencjonowana i nadzorowana przez 
państwo polskie, ściśle współpracowała z Oddziałem II Sztabu Głównego. Depta 
zapewniał, że nie miał nic wspólnego z Oddziałem „S”, pozostającym w wyłącznej 
gestii Pasberga. Widywał swojego dyrektora w towarzystwie byłego szefa katowickiej 
Ekspozytury nr IV Oddziału II – podpułkownika Karola Piaseckiego, i aktualnego 
szefa majora Kazimierza Szpądrowskiego. Jerzemu Jeleniowi, właścicielowi Wywia-

20 AP Katowice, Prok. Sądu Apel. Kat, sygn. 5.
21 Instytut Pamięci Narodowej (dalej: IPN) w Warszawie, Reichsjustitzministerium (dalej: RJM), sygn. 

99; toż Archiwum Akt Nowych w Warszawie, RJM, mikr. 25 368.



Edward długaJczyk

92

downi „Vox”, wyrobił opinię dobrego Niemca, który zawsze, jeśli mógł, posługiwał 
się językiem niemieckim22 .

Wniosek końcowy: Narzucenie wywiadowniom koncesjonowania stanowiło prze-
jaw ograniczania wolności gospodarczej w warunkach panującej nie tylko w Polsce 
obsesyjnej walki ze szpiegostwem. Służyło mobilizacji społeczeństwa do odwracania 
uwagi od istotnych problemów państwa. Kontrwywiad dysponował dostatecznymi 
narzędziami do eliminowania ewentualnych zagrożeń szpiegowskich. Zresztą sam 
chętnie korzystał z usług wywiadowni.

Przegląd wywiadowni handlowych i biur detektywistycznych 
w województwie śląskim
Katowice

Wywiadownia Handlowa Kazimierza Piechockiego w Warszawie filia w Katowi-
cach, ul. Wojewódzka 7, założona w 1923 roku. Piechocki w wywiadzie handlowym 
pracował podobno od 1910 roku w Poznaniu. Był członkiem Deutsche- und Au-
sländische Auskunftstellen Otto Kunzmüller w Berlinie. Kunzmüller miał licznych 
współpracowników w Polsce, w tym na terenie województwa śląskiego, należeli 
do nich między innymi Karol Krüchler z Wirku, Leon Pieczka z Bielszowic, były 
wachmistrz policji Franciszek Siwiec z Piekar, ekspedytor Oskar Ducklorn z Królew-
skiej Huty, Paweł Bender z Mysłowic i Emil Kohn z Katowic. Po Piechockim firmę 
katowicką przejął Mieczysław Bogdański. Według danych z sierpnia 1928 roku kie-
rownikiem był Jakub Szwajcer, pochodzący z Będzina, zamieszkały w Katowicach. 
M. Bogdański, ur. 21 maja 1901 roku w Bydgoszczy, podchorąży rezerwy. Władał 
językami francuskim i niemieckim. Cieszył się dobrą opinią.

Według meldunku policyjnego z 30 kwietnia 1927 roku dla wywiadowni Pie-
chockiego na terenie Pszczyny pracował Aleksander Gałuszek, ur. 16 lipca 1899 roku 
w Kosztowach, zamieszkały w Pszczynie, były kierownik Towarzystwa Ubezpieczeń 
od Ognia „Westa” w Poznaniu. W tym meldunku opinia: 

Gałuszek uchodzi za dobrego Polaka, brał czynny udział w akcji plebiscytowej jako pra-
cownik Komitetu Plebiscytowego (polskiego) w Pszczynie i POW. Jest członkiem Ch[rze-
ścijańskiej] D[emokracji] i Narodowego Związku Powstańców i Byłych Żołnierzy.
M. Bogdański od stycznia 1933 roku prowadził wywiadownię przy ul. Piłsudskie-

go 33. Zatrudniał maszynistkę Zofię Szczepańską i pomocnika biurowego Antoniego 
Szepkego. Dochodzenia karne, prowadzone przeciwko niemu w 1838 roku, zostały 
umorzone.

Biuro Detektywów Jana Górnego w Katowicach-Zawodziu przy ul. Kraszewskie-
go 5, zarejestrowane w 1924 roku. Właściciel, ur. 18 września 1874 roku w Łomnicy, 
inwalida. Opinia policji o Górnym z 1935 roku: 

Środki na utrzymanie czerpie z dochodów domu oraz udzielania porad lekarskich natu-
ralisty. Przy tym trudni się pisaniem różnych próśb i wniosków. Jego klientela pochodzi 
przeważnie ze sfer robotniczych. Pod względem moralnym i politycznym nic ujemnego 
nie stwierdzono.

22 IPN, RJM, sygn. 25.
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Wywiadownia Handlowa, ul. Sokolska 10, założona w 1925 roku. Zrazu należała 
do radcy konsularnego Aleksandra Enzingera, potem do Mariana Olszowskiego, ur. 
2 lutego 1890 roku we Lwowie. W marcu 1931 roku Erwin Klyszcz, pracujący dla 
sekretarza kryminalnego Pethego z Bytomia, otrzymał polecenie ustalenia, czym 
zajmuje się ta wywiadownia. Klyszcz (ps. „Obst”) pracował również dla kapitana 
Leonarda Macury, kierownika Posterunku Oficerskiego nr 2 w Katowicach. Przy 
sposobności Macura podał, że za pośrednictwem wywiadowni dostawał informacje 
o firmach przemysłowych na Śląsku Opolskim i że od dwóch miesięcy nie korzysta 
z jej usług23. E. Klyszcz, ur. 14 VIII 1902 r. w Bytomiu, zamieszkały w Bytomiu i Ka-
towicach, obywatel niemiecki, wyznania mojżeszowego, powstaniec śląski, w 1931 
roku aresztowany przejściowo w Polsce za wniosek Posterunku Wywiadowczego 
w Katowicach24, w 1935 roku ponownie osadzony w areszcie w ramach akcji proku-
ratorskiej przeciwko wywiadowniom handlowym.

„Pogoń” Biuro Detektywów, właściciel Jan Szczepański. Istniało na pewno w la-
tach 1925–1926. Pracowali tam między innymi wywiadowcy Sylwester Pierszkała 
i Otto Kozłowski. Z usług biura korzystał dwustronny agent Karol Jagiełło.

Wywiadownia Handlowa, ul. Podgórna 7, powstała w kwietniu 1926 roku. Wła-
ściciel Jan Bożek, ur. 23 czerwca 1892 roku w Brzezince koło Mysłowic, były przo-
downik policji śledczej, członek Związku Niemieckich Detektywów (Reichbund 
Deutscher Detektive). Wywiadownia istniała do połowy 1934 roku. Potem Bożek 
zajął się pośrednictwem w wynajmie i sprzedaży mieszkań. Nieoficjalnie nadal parał 
się wywiadem handlowym dla firm, przeważnie niemieckich i żydowskich.

Międzynarodowa Wywiadownia Handlowa „Vox”, ul. 3 Maja 36a, założona 
w 1926 roku, właściciel Jerzy Jeleń, technik dentystyczny, ur. 12 grudnia 1898 roku 
w Zalesiu, pow. Wielkie Strzelce, tuż przed zmianą suwerenności państwowej na 
Śląsku pokazał się jako działacz separatystyczny z kręgu Jana Kustosa i jego „Głosu 
Górnego Śląska”. Jelenia widywano wtedy w towarzystwie wspierających ten ruch 
Anglików. Potem na dłuższy czas wycofał się z życia politycznego, żeby pojawić się 
jeszcze na moment w 1934 roku w roli współzałożyciela efemerycznej Śląskiej Partii 
Ludowej. Dla Jelenia pracowali między innymi Szymon Koszyk i Erwin Klyszcz. Gdy 
w 1937 roku został zmuszony do zlikwidowania wywiadowni, założył biuro filmowe 
„Jelfilm”, a poza tym występował jako generalny przedstawiciel znanej niemieckiej 
firmy optycznej Zeissa.

„Globus” Agentura Międzynarodowego Wywiadu Handlowego, ul. Mariacka 34. 
Istniała od 1 marca 1927 roku. Właściciel Rafał Glücksmann, ur. 27 grudnia 1905 
roku w Łodzi, zamieszkały w Katowicach. Kierownik: Jakub Szlesinger, ur. 29 marca 
1894 r. w Sosnowcu.

23 CAW, I 303.4.6697, s. 156.
24 E. Długajczyk: Pechowcy…, passim.
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„Omnium” Wywiadownia Handlowa spółka z o.o. w Warszawie. Filia w Katowi-
cach przy ul. Młyńskiej 4. Według danych z 1927 roku filią kierował Tadeusz Górski, 
ur. 26 października 1894 roku w Krakowie, oficer rezerwy WP, w następnym roku 
jako kierownik wymieniony Boruch Damenstein, ur. 22 grudnia 1881 roku w War-
szawie, zamieszkały w Katowicach. T. Górski zatrudniony w charakterze wywiadow-
cy. Wtedy też wymienia się wywiadowcę Juliusz Szpica zamieszkałego w Wielkich 
Hajdukach, który „otrzymuje liczną korespondencję z zagranicy, […] pozostaje pod 
obserwacją policji”.

„Kredit-Reform” centrala w Lipsku, oddziały między innymi we Wrocławiu i Ka-
towicach przy ul. Andrzeja 23 w mieszkaniu kierownika Jana Kantego Lewandow-
skiego, ur. 1 października 1885 roku w Gołubiu na Pomorzu (dane z 1928 r.).

Schimmelpfenig, w 1927 roku już nie istniała. Filią katowicką kierował Emil 
Kohn, ur. 18 września 1854 roku w Pszczynie, zamieszkały w Katowicach przy pl. 
Wolności 7, Niemiec niewładający językiem polskim. Korzystając z doświadczenia 
i szerokich znajomości, po likwidacji filii świadczył usługi innym firmom. Należał do 
loży masońskiej.

W 1928 roku wymienia się Jana Reichmana i Augustyna Letochę, prezesa Związ-
ku Właścicieli Gruntów i Domów w Radzionkowie. Obaj mieszkali w Radzionkowie 
i pozostawali pod obserwacją policji.

Według meldunku policji w Rybniku z 7 kwietnia 1927 roku: „Współpracownik 
wywiadowni Schimmelpfenig i Auskunftei Creditreform, Cyranek Jan, […] wypro-
wadził się 13 listopada 1926 roku do Opola (Niemcy)”.

Biuro detektywów „Lux”, ul. Francuska 23, założone w 1930 roku. Kierowni-
kiem był Kazimierz Skałomski, konfident Posterunku Oficerskiego nr 2 Ekspozytury 
Oddziału II Sztabu Głównego w Katowicach. Informacja pochodzi z raportu Po-
sterunku Oficerskiego na temat dostarczonego przez własnego agenta oryginalnego 
pisma Prezydium Policji we Wrocławiu, polecającego rozpracowanie wymienionego 
biura. Według niemieckiego wywiadu w biurze mieli pracować Paweł Niemczyk, 
Zbigniew Darowski i Rena Holczik. Posterunek nie potwierdził ich zatrudnienia. 
Stwierdził jedynie, że Skałomski „z pewnym osobnikiem z Bielszowic” biuro takie 
założyli. W niemieckim piśmie nie zgadzał się także adres, mianowicie ul. 3 Maja 9, 
gdzie mieszkał rzekomo jakiś kapitan „dwójki”. Ekspozytura nr IV, ustosunkowując 
się do sprawy, wyjaśniła, że przy ul. 3 Maja 9 mieści się Konsulat Francuski i Banque 
de Silésie i żaden kapitan nie zamieszkuje25. Według wywiadu niemieckiego biuro 
miało być agendą Posterunku Oficerskiego w Katowicach. Ustosunkowując się do 
tego doniesienia, Posterunek przyznał że w czerwcu 1930 roku interweniował w Dy-
rekcji Policji w sprawie udzielenia Skałomskiemu koncesji26 . 

„Informacja” spółka z o.o., ul. Sokolska 4, potem pl. Wolności 12a. Wywiadownia 
handlowa założona formalnie w kwietniu, rozpoczęła działalność w czerwcu 1931 

25 CAW, I 303. 4.6762.
26 CAW, I 303.4.6694.
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roku. Założyciele i wspólnicy: Izba Handlowa w Katowicach, Izba Przemysłowo-
Handlowa w Bielsku, Związek Kopalń Górnośląskich. „Robur” sp. z o.o., Związek 
Banków Województwa Śląskiego, Związek Komunalnych Kas Oszczędności Woje-
wództwa Śląskiego, Polski Związek Towarzystw Kupieckich w Katowicach, Polski 
Związek „Raiffeisena” w Katowicach. Kapitał zakładowy 50 tys. zł, z czego 80 proc. 
posiadała Izba Handlowa. Pierwszy Zarząd stanowili: Ludwik Aleksander Kozik 
(dyrektor) – były kierownik oddziału katowickiego Pocztowej Kasy Oszczędności, 
Pomianowski – wicedyrektor Izby Handlowej i Wiliński – dyrektor oddziału Banku 
Handlowego w Katowicach. Stanowisko prezesa Rady Nadzorczej zajmował Jan Ja-
kub Kowalczyk, komisarz rządowy Izby Handlowej w Katowicach. Zabierając się do 
dzieła, dyrektor Kozik odbył podróż zagraniczną i na inaugurację firmy wygłosił refe-
rat o organizacji wywiadu kupieckiego i ochrony kredytu w państwach zachodnioeu-
ropejskich27. Wywiadownia cieszyła się zaufaniem Urzędu Wojewódzkiego. A. Kozik 
był także przez pewien czas dyrektorem założonego w 1932 roku Ogólnokrajowego 
Związku Wierzycieli w Warszawie, bazującego w swojej działalności na zbieraniu na 
użytek własnych członków informacji o kredytobiorcach i dłużnikach oraz rewindy-
kowaniu długów. Kozik jako dyrektor i J.J. Kowalczyk jako prezes firmowali podobne 
stowarzyszenie w Katowicach, mianowicie Związek Wierzycieli dla Ochrony Handlu 
i Przemysłu. W 1935 roku kierownik firmy Franciszek Deka został objęty dochodze-
niami prokuratorskimi w przedmiocie zdrady tajemnic państwowych i wojskowych.

„Pogoń” Prywatne Biuro Detektywów, Rynek 4, istniało od 23 maja 1933 roku. 
Właściciel Paweł Lewań, ur. 12 grudnia 1906 roku w Bogucicach, były funkcjona-
riusz Policji Województwa Śląskiego. Prowadzone przeciwko niemu w 1938 roku 
dochodzenie zakończyło się umorzeniem sprawy.

Biuro Detektywów, ul. Plebiscytowa 13. Data powstania nieznana. Właściciel 
Wincenty Machynia, ur. 20 stycznia 1907 roku w Mamutach pow. Pleszew. W 1934 
roku zlikwidował biuro i przeprowadził się na ul. Wojewódzką 38, gdzie nadal nieofi-
cjalnie prowadził wywiady, przeważnie w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych. 
Jeszcze w 1938 roku prokuratura zarzuciła mu nielegalną działalność, ale śledztwo 
umorzyła.

„Express” Międzynarodowa Agentura Informacyjno-Handlowa, ul. Stawowa 11. 
Istniała już na pewno w 1932 roku. Właściciele bracia Krakowie, wyznania mojże-
szowego: Mieczysław, ur. 15 sierpnia 1887 roku w Turku koło Łodzi i Dawid, ur. 11 
stycznia 1891 roku w Częstochowie. Biuro, składające się z dwóch pokoi, mieściło się 
obok prywatnego mieszkania braci. Udzielało przeważnie porad dla firm żydowskich. 
Mieczysław Krak w tych samych pomieszczeniach prowadził ponadto biuro obrońcy 
prawnego, politycznie udzielał się w ruchu syjonistycznym. W 1935 roku został tym-
czasowo aresztowany. W czerwcu 1937 roku wyprowadził się do Ameryki.

Wywiadownia Handlowa „Reforma Górnośląska”, ul. Jagiellońska 12, założona 
w drugiej połowie 1934 roku. Właściciel Kazimierz Schnitzer, ur. 10 maja 1895 roku 

27 AP Katowice, UWŚl PH, sygn. 345.
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w Lipinie pow. Żółkiew. Oskarżony o nielegalną działalność, wyrokiem Sądu Grodz-
kiego w Katowicach z 12 sierpnia 1938 roku został uniewinniony,

„Argus” Biuro Detektywów. Założone 23 marca 1934 roku w Mysłowicach- 
-Ćmoku, od 11 lutego 1935 roku w Katowicach, ul. Dworcowa, naprzeciw dworca 
kolejowego. Właściciel Michał Bałuski, ur. 4 września 1908 roku w Rosji, podobno 
porucznik WP, przybył do kraju w 1927 roku ze Szwajcarii, przez Czechosłowację, 
skąd został deportowany. Biuro zajmowało się przeważnie ściąganiem należytości.

„Unia” Biuro Detektywów, ul. Mariacka 32. Według informacji z 1935 roku po-
przednio istniało pod innym adresem. Właściciel Marian Marczyński, ur. 16 maja 
1886 roku w Pawłowie w pow. gnieźnieńskim, był uchodźcą ze Śląska Opolskiego. 
Pod względem moralnym nie miał dobrej opinii. Podejrzewano go o szpiegostwo na 
rzecz Niemiec.

„Union” Wywiadownia Handlowa, ul Wandy 11. Właściciel Brunon Depta (dane 
z 1935 r.).

Polska Agencja Informacji Handlowej (PAIH) w Warszawie, Filia w Katowicach 
ul. Stawowa 7 (dane z 1935 r.). Uchodziła za agendę Oddziału II.

„Mundus” Biuro Informacyjne, właściciel Alfons Madaliński, ul. Jagiellońska 12. 
Początki firmy nie są znane. Działała bez koncesji jeszcze na początku 1938 roku, 
kiedy z polecenia prokuratora przeciwko właścicielowi wdrożono śledztwo.

Towarzystwo dla Reformy Kredytu – Józef Hochbaum, ul. Słowackiego 17. Na 
początku 1938 roku prokurator wszczął śledztwo przeciwko właścicielowi z powodu 
nielegalnej działalności.

Bielsko
„Tekstillstelle”, ul. Pestalozziego, istniało od października 1924 roku. Kierowni-

kiem był dr Bruno Vogt. Od stycznia 1927 roku firma znajdowała się w likwidacji. 
Jednocześnie w miejsce „Tekstilschtelle” Konwencja Fabrykantów Sukna powołała 
na tych samych zasadach nowe biuro przy ul. Piłsudskiego, powierzając kierownic-
two Alfredowi Alterowi, ur. 9 września 1894 roku w Ołomuńcu.

Biuro Informacyjno-Wywiadowcze przy ul Piłsudskiego 4a istniało od 1926 roku, 
kierownik Stanisław Kotas, ur. 25 października 1898 roku w Niecieczy, pow. Dąbro-
wa, urzędnik, zamieszkały w Bielsku-Lipniku (dane z 1927 r.).

Wywiadownia Handlowa Kazimierza Piechockiego, filia w Bielsku, ul. Piłsudskie-
go 4, kierownik Leon Kornhaber (dane z 1928 r.).

Według informacji Powiatowej Komendy Policji w Bielsku z lutego 1935 roku 
na terenie Bielska nie było żadnych wywiadowni ani prywatnych biur detektywów. 
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Informacją handlową zajmowała się miejscowa Izba Przemysłowo-Handlowa przy ul. 
Piłsudskiego 4.

Chorzów (wcześniej Królewska Huta)
Prywatne Biuro Detektywne „Greif ” (też Międzynarodowa Instytucja Dedek-

tywna „Greif ”), ul Wolności 16. Istniało od 1920 roku. W 1923 roku wywiadowcą 
był w nim między innymi Jan Kunze. Właściciel Teodor Warwas, ur. 30 października 
1876 roku w Królewskiej Hucie. W 1928 roku jako właścicielka występuje Emilia 
Warwas, narodowości niemieckiej.

Biuro Dedektywów „Rolf ”, ul. Bytomska 18, założone 1 stycznia 1924 roku, wła-
ściciel Bolesław Szramek, narodowości polskiej, ur. 12 maja 1871 roku.

Instytut Dedektywny „Oko”, ul. Pudlarska 35, data założenia 1 stycznia 1925 roku, 
właściciel Karol Kwaśny, narodowości polskiej, ur. 23 listopada 1882 roku w Szałszy 
w pow. tarnogórskim. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 21 kwietnia 
1926 roku uznał Kwaśnego za umysłowo chorego i zakazał mu sprawowania funkcji 
prywatnego detektywa i doradcy prawnego. Według Wydziału Śledczego Miejskiej 
i Powiatowej Komendy Policji w Katowicach Kwaśny zarzucał fałszywymi wiadomo-
ściami kapitana Józefa Baya, oficera informacyjnego 23. Dywizji Piechoty28 .

Filia firmy Braun & Co w Gdańsku, kierowana przez Władysława Przewoźnego, 
ur. 6 maja 1900 roku w Poznaniu, niemieckiego kupca (dane z 1927 r.).

„Argus” Biuro Handlowo-Informacyjne, ul. 3 Maja 2, działało na podstawie ze-
zwolenia miejscowej Dyrekcji Policji z 19 marca 1927 roku, udzielonej Józefowi 
Łuczakowi, z zawodu piekarzowi, ur. 5 marca 1905 roku w Kadłubie pow. Wieluń. 
Jeszcze w marcu 1927 roku Łuczak został powołany do wojska i jego miejsce zajął 
Erwin Mecha, z zawodu księgowy, ur. 14 sierpnia 1906 roku w Królewskiej Hucie, 
ale po kilku miesiącach zrezygnował i biuro prawdopodobnie uległo likwidacji.

„Jomes” Wywiadownia Handlowa, ul. Konopnickiej 12. Właściciel Erwin Mecha, 
narodowości niemieckiej (dane z 1928 r.). W 1935 roku wywiadownia na pewno już 
nie istniała.

Cieszyn
Związek Kupców i Przemysłowców (później Związek Kupców Śląska Cieszyń-

skiego) z siedzibą w hotelu „Pod Brunatnym Jeleniem” (później pl. Sobieskiego 20), 
kierownik Robert Berger, ur. 2 czerwca 1886 roku w Cieszynie, kupiec pochodzenia 
żydowskiego (dane z l. 1927–1935).

Biuro Informacyjne, ul. Cselesty 2, właściciel Józef Pintscher, były niemiecki 
policjant komunalny (dane z l. 1927–1928).

28 CAW, I 303.4.6661, s. 891. Według tej informacji K. Kwaśny miał się urodzić 7 września 1894 r. 
w Murckach.
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Lubliniec
Biuro Dedektywno-Informacyjne „Mars”, ul. Karola Miarki 4, istniało od 5 marca 

1926 roku, właściciel Szczepan Langer. Personel według stanu z maja 2926 roku: Le-
opold Cygan, ur. 21 października 1898 roku w Suchej Górze pow. Tanowskie Góry, 
Franciszek Piechaczek, ur. 7 września 1898 roku w Biskupicach, Wiktor Przybylski, 
ur. 4 marca 1902 roku w Ulm (Niemcy), Jan Zbanuszek, ur. 16 maja 1895 roku 
w Wyzysku woj. Poznań, Alfreda Kozikówna, ur. 8 grudnia 1900 roku w Szarleju.

Mikołów
Zakład Dedektywno-Prawny, ul. Miarki 7, istniało od 17 kwietnia 1926 roku, 

właściciel Stefan Mateja, ur. 17 sierpnia 1902 roku.

Mysłowice
„Argus” Biuro Detektywów Michała Białuskiego. Istniało od 23 marca 1934 roku, 

z dniem 11 lutego 1935 roku przeniesione do Katowic (zob. s. 96).

Roździeń
Biuro Detektywów i Porad Prawnych, ul. Piastowska 2, istniało od 1927 roku, 

właściciel Augustyn Palka, ur. 16 sierpnia 1899 roku w Brzezince k. Mysłowic, wy-
kształcenie elementarne, służył w policji plebiscytowej, poprzednio pracował w biu-
rze adwokackim, członek Związku Podoficerów Rezerwy.

Siemianowice
Biuro Informacyjne, ul. Matejki 11, działało od 25 lipca 1928 roku, właściciele 

Ignacy Kokot, ur. 26 lipca 1874 roku w Chrościcach i Aleksy Wietrzniok, ur. 8 lutego 
1890 roku w Nowych Budkowicach pow. Opole. Z dniem 30 kwietnia 1929 roku 
przeniesione na ul. Wandy 12.

Wisła w pow. cieszyńskim
„Informacja” przy Biurze Kupna i Sprzedaży Nieruchomości. Właściciel Andrzej 

Wałach, ur. 30 października 1892 roku. (dane z 1935 r.).

Wodzisław
Stefan Krzystek, były przodownik policji, ur. 26 grudnia 1888 roku. Według poli-

cji nie cieszył się dobrą opinią; popełnił kilka oszustw (dane z 1935 r.).
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edward długajczyk

Handelsauskunfteien und Detekteien der Wojewodschaft Schlesien im Fokus des 
Geheimdienstes (1922–1939)
Zusammenfassung
Das Sammeln von Informationen über Handel und Kreditwesen bildet ein wichtiges 
Element der Marktwirtschaft. In der zwanzig Jahre währenden Zwischenkriegszeit in 
Polen übernahmen diese Aufgabe verschiedene Handelsauskunfteien und Detektivbü-
ros. In Oberschlesien – damals eine Region des Aufeinandertreffens von polnischen und 
deutschen Einflüssen in der politischen und wirtschaftlichen Sphäre – übernahmen die 
Auskunfteien eine wichtige Rolle für beide Seiten des Konflikts, da sie auch für die mili-
tärischen Nachrichtendienste beider Staaten Informationen bereitstellten. Dies hatte zur 
Folge, dass diese Institutionen auf eigenem Staatsgebiet entfernt, liquidiert oder unter 
Aufsicht gestellt werden sollten. Der Autor stellt beispielhaft zahlreiche Berichterstat-
tungen sowie Warnmeldungen an das polnische Ministerium für Militärwesen vor, in de-
nen über Gefahren seitens der deutschen, auf der polnischen Seite tätigen Handelsaus-
kunfteien informiert wird. Zugleich wies man dort auf die Probleme in Bezug auf deren 
Kontrolle aufgrund ihres privaten Charakters und der Anstellung von Personen, die zuvor 
vom polnischen Geheimdienst entlassen worden waren, hin. Einen Versuch, die Auskunf-
teien staatlich zu beaufsichtigen, bildete das Dekret des Präsidenten der Republik Polen 
vom 14. Januar 1936 über Betriebe zur Ansammlung und Mitteilung von Informationen 
über wirtschaftliche Beziehungen, das eine Konzessionierung dieser Aktivitäten durch den 
Industrie- und Handelsminister einleitete. Dieser Erlass führte zu einer konsolidierten 
Revisionsaktion bei Firmen, die keine entsprechenden Genehmigungen erhalten hatten, 
was nach Meinung des Autors Ausdruck der damals in Polen vorherrschenden Geheim-
dienstphobie war, die zu einer Beschneidung der wirtschaftlichen Freiheit führte. Den 
zweiten Teil des Aufsatzes bildet ein Überblick der Handelsauskunfteien und Detekteien 
in der Wojewodschaft Schlesien.

edward długajczyk

Trade Intelligence and Detective Offices in the Silesian Voivodeship in the Field of 
Interest of Special Services (1922–1939)
Summary
The collection of trade and credit information is an important part of a market economy. 
In the inter-war period in Poland, it was dealt with by commercial intelligence agencies 
and detective offices. In Upper Silesia, which at that time was an important area of clash 
between Polish and German influences, both in the political and economic spheres, intel-
ligence agencies played a significant role for both sides of the conflict because they also 
collected information for military intelligence of both countries. This resulted in actions 
aimed at the removing, liquidating or placing under supervision of these institutions in the 
territory of one’s country. The author cites numerous reports and warnings sent to the 
Polish Ministry of Military Affairs, in which they were informed of the threats posed by 
German trade intelligence agencies operating on the Polish side, and simultaneously at-
tention was drawn to problems with their control due to their private nature and the em-
ployment of people dismissed by Polish intelligence. An attempt to place the intelligence 
agency under state supervision was made with the decree of the President of the Republic 
of Poland on 14th January 1936 on enterprises collecting and providing information on 
economic relations, introducing the licensing of this activity by the Minister of Industry 
and Trade, which led to a consolidated inspection in companies that did not obtain the 
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appropriate permits. Also, in the author’s opinion, it was a manifestation of espionophobia 
prevailing in not only Poland at that time, which led to the restriction of economic free-
dom. The second part of the article is A Review of Commercial Intelligence Agencies and 
Detective Offices in the Silesian Voivodeship.
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Über das Ende des „Langen Marsches“ 1945 
und die Befreiung der Kriegsgefangene aus 
den Lagerbereichen Teschen (Český Těšín)  
und  Lamsdorf (Łambinowice) in Bayern1

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit einem nicht sehr bekannten Kapitel der Ge-
schichte alliierter Kriegsgefangenschaft in Deutschland während des Zweiten Welt-
krieges.2 Der Rückfall der Fronten auf die Reichsgrenzen veranlasste die Wehrmacht 
Anfang 1945 etliche große Kriegsgefangenlager vor allem im Osten des Reiches zu 
räumen. Man kann darüber diskutieren, ob darin eine Art „Geiselnahme“ zu sehen 
ist oder ob dies konform der Genfer Konvention geschah: Diese schrieb vor, dass 
Kriegsgefangene aus dem Bereich von Kampfhandlungen zu bringen waren, was 
ebenso galt, wenn ein Kriegsgefangenenlager in einen rückfallenden Frontbereich ge-
riet.3 Viele der Kriegsgefangenen aus den ersten im Osten geräumten Lagern wurden 
noch per Bahn zu Lagern im Zentrum oder im Süden des Reiches transportiert. Es 
begannen jedoch auch sehr früh Wochen und Monate dauernde Fußmärsche. Diese 
sind als solche bisher kaum Thema der historischen Forschung gewesen.4 Als ein 
Baustein hierzu wird am Beispiel einer der größten dieser Aktionen, den Gewalt-
märschen von etwa 70.000, zumeist britischen und sowjetischen Kriegsgefangenen 
aus den Kriegsgefangenenlagern Stalag VIII B Teschen (Český Těšín)5, in Tsche-
chisch-Schlesien (České Slezsko), und aus dem schlesischen Stalag 344 Lamsdorf 

1 Dieser Beitrag gründet auf einem hierfür neu bearbeiteten und erheblich erweiterten Kapitel einer im 
Rahmen eines mehrjährigen Forschungsprojektes an der Universität Regensburg entstandenen Veröf-
fentlichung. Vgl. R. Ehm, R. Smolorz: April 1945. Das Kriegsende im Raum Regensburg, Regensburg 
2019, speziell S. 136–162 u. S. 332f.

2 Zu Thematik der Kriegsgefangenen in deutscher Hand allg. s. insbesondere R. Overmans: Die Kriegs-
gefangenenpolitik des Deutschen Reiches 1939–1945, in: J. Echternkamp (Hg.): Das Deutsche Reich 
und der Zweite Weltkrieg, Bd. 9: Die deutsche Kriegsgesellschaft 1939 bis 1945, Halbbd. 2: Ausbeutung, 
Deutungen, Ausgrenzung, München 2005, S. 729–875, sowie auch M. Spoerer: Die soziale Differenzie-
rung der ausländischen Zivilarbeiter, Kriegsgefangenen und Häftlinge im Deutschen Reich, in: J. Ech-
ternkamp (Hg.): Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 9: Die deutsche Kriegsgesellschaft 
1939 bis 1945, Halbbd. 2: Ausbeutung, Deutungen, Ausgrenzung,. …, S.485–576.

3 Vgl. J. Hinz: Das Kriegsgefangenenrecht. Unter besonderer Berücksichtigung seiner Entwicklung durch 
das Genfer Abkommen vom 12. August 1949, Berlin/Frankfurt a. M. 1955, S. 77 u. 79.

4 Einen guten Überblick bieten J. Nichol, T. Rennell: The Last Escape. The Untold Story of Allied Priso-
ners of War in Germany1944–45, London 2003, worin auch die Märsche nach Ostbayern angespro-
chen sind. 

5 Allg. zu Stalag Teschen vgl. F. Mainus: Dejiny stalagu v Českém Těšine (1941-1945), Český Těšin 
1979., Da das Stalag auf der bis 1938 und seit 1945 wieder tschechischen Seite Teschens (Český 
Těšín) lag, befinden sich erhaltene, durchaus umfängliche Aktenbestände heute im Tschechischen 
Militärischen Zentralarchiv in Prag. Vgl. Vojenský Ústřední Archiv, Praha (im Folgenden: VUA): [Find-
buch] Stammlager VIII B a další zajatecké tábory na Těšínsku 1939–1945.
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(Łambinowice)6, südwestlich von Oppeln (Opole) gelegen, nach Bayern, versucht, 
diese historisch darzustellen. 

Die Quellenlage hinsichtlich der Gefangenenmärsche seit Januar 1945 von Schle-
sien nach Ostbayern ist schwierig. Deutsche Aufzeichnungen seitens der Wehr-
macht sind hierzu nicht überliefert. Überlieferungen in bayerischen Regionalarchi-
ven ergeben kein geschlossenes Bild.7 Besonders schwierig ist die Quellenlage für 
die von Schlesien nach Bayern getriebenen sowjetischen Kriegsgefangenen – bisher 
sind nur wenige entsprechende Quellen in Russland zugänglich.8 Erinnerungen ein-
zelner Veteranen werden erst allmählich und vor allem im Internet veröffentlicht.9 
Nach der Befreiung sind viele der ehemaligen Gefangenen aus Großbritannien und 
den Commonwealth-Staaten von ihren Armeen auch über diese Märsche befragt 
worden. Sehr viele dieser Angaben sind bereits in die offiziellen oder halbamtlichen 
Kriegsgeschichten Australiens10 und Neuseelands11 eingeflossen, die teils schon in 

6 Allg. zu Stalag Lamsdorf und zur langen und ausgeprägten „Lagergeschichte“ des Ortes vgl. J. Sawczuk, 
S. Senft: Obozy jenieckie w Lamsdorf w latach II wojny światowej, in: E. Nowak (Hg.): Obozy w Lams-
dorf/Łambinowicach (1870–1946), Opole 2006, S. 117–260; sowie hiervon die deutschsprachige 
Ausgabe: J. Sawczuk, S. Senft: Die Gefangenenlager in Lamsdorf in den Jahren des Zweiten Weltkriegs, 
in: E. Nowak (Hg.): Lager in Lamsdorf/Łambinowice (1870–1946), Opole 2009, S. 117–262. – Heute 
befindet sich dort das „Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowice-Opolu [Zentrales 
Kriegsgefangenenmuseum Łambinowice-Opolu]“, das auch ein Periodikum herausgibt („Lambinowicki 
Rocznik Muzealny“). – In einer Schriftenreihe dieses Museums erschien jüngst A. Wickiewicz: Niewola 
w brytyjskim mundurze. Stalag VIII B (344) Lamsdorf (Jeńcy Lamsdorf 2), Opole 2016, sowie in 
englischer Übersetzung: A. Wickiewicz: Captivity in British Uniforms. Stalag VIII B (344) Lamsdorf 
(Prisoners-of-war of Lamsdorf), Opole 2017.

7 Inwieweit sich auch zeitgenössische Quellen in den Durchmarschräumen in Schlesien und dem dama-
ligen Sudetengau bis heute vor Ort erhalten haben, müsste noch erforscht werden.

8 Allg. zu dieser Thematik vgl. D. Stratievski: Sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland und ihre 
Rückkehr in die UdSSR, Berlin 2008, sowie speziell S. 199f. zu sowjetischen Kriegsgefangenen aus 
Lamsdorf, die im April 1945 im Oberpfälzer Roding befreit wurden. 

9 So veröffentlichte der Verein „KONTAKTE-KOHTAKTbI e.V. Verein für Kontakte zu Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion“ allwöchentlich einen sog. „Freitagsbrief“ mit den Erinnerungen eines Vete-
ranen. Unter diesen finden sich etliche, die Bezüge zu Ostbayern enthalten, z.B. der Brief von Iwan 
Wassiljewitsch Schtscherbakow, vgl. Kontakte-Kohtaktbi e.V. Verein für Kontakte zu Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion (Hg.): 493. Freitagsbrief (Datum unbekannt, Adressat war die frühere russi-
sche Partnerorganisation der Stiftung EVZ, aus dem Russischen von Jennie Seitz), Iwan Wassiljewitsch 
Schtscherbakow, Russland, Moskau; publiziert 2016, URL: https://kontakte-kontakty.de/category/
briefe-ehemaliger-sowjetischer-kriegsgefangener/.-Freitagsbrief.pdf (18.06.2018). – Allg. zu den „Frei-
tagsbriefen vgl. E. Radczuweit: Freitagsbriefe. Erinnerungen sowjetischer Kriegsgefangener und ihrer 
Nachkommen, in: Agentur für Bildung - Geschichte. Politik und Medien e.V. (Hg.): Lernen aus der 
Geschichte, publiziert am 13.11.2013, URL: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/
content/11487 (18.06.2018). - Der Verein hat auch eine Auswahl aus den ersten 1.000 Briefen von 
ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen als Buch herausgegeben: KONTAKTE, KOHTAKTbI (Hg.): 
„Ich werde es nie vergessen“. Briefe sowjetischer Kriegsgefangener 2004–2006, Berlin 2007.

10 Vgl. A. E. Field: Prisoners of the Germans and Italians, in: B. Maughan: Tobruk and El Alamein (Aus-
tralia in the War of 1939–1945, Series 1: Army III), Canberra 1966, S. 755–822; Digitalisat abruf-
bar unter URL: https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/awm-media/collection/RCDIG1070090/
document/5519419.PDF (18.06.2018), S. 811–818.

11 Vgl. W. W. Mason: Prisoners of War (The Official History of New Zealand in the Second World War 
1939–1945), Wellington 1954. Neugesetztes Digitalisat mit der ursprünglichen Seitenzählung abrufbar 
unter URL: http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-WH2Pris.html (18.06.2018), S. 449–472; D. 
O. W. Hall: Prisoners of Germany (The Official History of New Zealand in the Second World War 
1939–1945. Episodes and Studies 1), Wellington 1949; Digitalisat abrufbar unter URL: http://nzetc.
victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-WH2-1Epi-t1-g1-t8.html (18.06.2018); sowie in jüngerer Zeit das in 
Zusammenarbeit mit dem Ministry for Culture and Heritage, History Group, veröffentlichte, volumi-
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den 1950/60er Jahren erschienen sind. In diesen Ländern, sowie in Südafrika und 
Kanada, erschienen diesbezüglich auch detailreiche Veröffentlichungen.12 Offizielle 
personenbezogene Akten zu Kriegsgefangenen im britischen Nationalarchiv waren 
für 75 Jahre gesperrt und sind seit 2020 nun allgemein zugänglich.13 

Im englischen Sprachraum bilden Erinnerungsbücher über die Zeit als Kriegsge-
fangener in deutschen Lagern beinahe eine eigene Literaturgattung. Zunächst waren 
es die Geschichten erfolgreicher Fluchten, die verlegt wurden.14 Fast analog zu den 
Erinnerungen von Häftlingen der Konzentrationslager, begannen auch viele ehema-
lige britische Kriegsgefangene erst mit dem Schreiben (bzw. Erzählen), als sie selbst 
aus dem Berufsleben ausgeschieden waren und die Enkel begannen, Fragen zu stel-
len. Es gibt inzwischen eine große Zahl an gedruckten Erinnerungen, in denen auch 
die Märsche durch Ostbayern teils sehr detailliert erwähnt werden. Auch die moder-
nen Medien machen nun Vieles möglich. Als die BBC 2003 in Großbritannien dazu 
aufforderte, persönliche Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg auf einer Website 
zu veröffentlichen, kamen bis 2006 nicht weniger als 47.000 Beiträge zusammen, 
die nun als elektronische Quellen im Netz stehen15 – darunter auch Tagebücher 
von britischen Kriegsgefangenen, entstanden während der Märsche nach Ostbayern 
1945. Auch einige andere elektronische Quellen bieten teils „wahre Schätze“ an Do-
kumenten zu diesem Thema, so beispielsweise eine seit 2001 von einem britischen 
Privatmann, Philip Baker, betriebene Website: „Stalag VIII B 344 Lamsdorf. The 
On-Line Museum of Prisoners of War“.16 Auf der Basis der dort seit Jahren weltweit 

nöse und gewichtige Werk: M. Hutching, I. C. McGibbon (Ed.): Inside Stories. New Zealand POWs 
Remember, Auckland 2002.

12 Vgl. zu Australien: P. Montheath: P.O.W., Australian prisoners of war in Hitler‘s Reich, Sydney 2011; 
zu Neuseeland: M. Wright (Ed.):  Escape! Kiwi POWs on the run in World War II, Auckland 2006; zu 
Südafrika: I. B. Greef: South African Prisoners of War on the Long Marches 1944–1945, in: Military 
History Journal, Vol. 8 (1991) No. 6, Digitalisat mit abweichender Seitenzählung abrufbar unter 
URL: http://samilitaryhistory.org/vol086ig.html (18.06.2018); zu Kanada: D. G. Dancocks: In Enemy 
Hands. Canadian Prisoners of War 1939–45, Edmonton 1983.

13 Lediglich die Betroffenen selbst bzw. ihre direkten Nachkommen hatten bereits zuvor Zugriffsmög-
lichkeiten. – Allerdings begann das britische Nationalarchiv im Laufe der letzten Jahre bereits mit der 
Zugänglichmachung, konkret der Akten jener ehemaligen Kriegsgefangenen, die zwischenzeitlich ein 
Lebensalter von 100 Jahren und mehr erreicht hätten.

14 Vgl. P. Doyle: Prisoner of War in Germany, Botley, Oxford ³2012, S. 52f. – Es sei hier nur beispielhaft 
verwiesen auf die Bücher von Richard Pape, dessen Zivilberuf Journalist sicherlich viel zum Erfolg bei-
getragen hat. Pape war lange ebenfalls Gefangener im Stalag Lamsdorf und dessen Arbeitskommandos 
gewesen. Seine 1953 verlegten Erinnerungen (vgl. R. Pape: Boldness Be My Friend, London 1953) 
wurden zum Bestseller und sind in viele, auch weniger verbreitete Sprachen übersetzt worden – nicht 
jedoch ins Deutsche. Einige Jahre später veröffentlichte Pape einen Ergänzungsband, vgl. R. Pape: Se-
quel to Boldness. The Astonishing Follow-on Story to One of the Greatest War Books Ever Written, Lon-
don 1959. Eine 1985 schließlich unter dem alten Titel seines Erfolgsbuches verlegte Neuauflage war 
eigentlich ein völlig neu geschriebenes Buch, zudem ergänzt um einige zuvor nicht enthaltene Kapitel, 
vgl. R. Pape: Boldness Be My Friend. Revised, Expanded and Updated Edition, New York 1985.

15 Vgl. BBC (Ed.): WW2 People’s War. An Archive of World War Two Memories – Written by the Public, 
Gathered by the BBC, aktualisiert am 15.10.2014, URL: http://www.bbc.co.uk/history/ww2peoples-
war/ (16.08.2019).

16 Vgl. P. Baker (Ed.): The On-Line Museum of Prisoners of War. Allied Prisonners of War 1939–1945. 
Collection 2: Stalag VIIIB/344 Lamsdorf & Stalag VIIIB Teschen, aktualisiert 2020, URL: https://www.
lamsdorf.com/ (05.09.20). – Diese besteht im Kern aus einer fortgeschriebenen Namensliste ehem. 
Kriegsgefangener des Stalag Lamsdorf (inkl. Teschen) aus Großbritannien und dem Commonwealth. 
Diese Liste wächst seit Jahren kontinuierlich und in schnellem Tempo. Nicht selten sind dort aus aller 
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zugeflossenen Erinnerungen hat der Curator der Website hiervon nun auch eine Aus-
wahl in klassischer Buchform veröffentlicht, dies zum Stalag Lamsdorf,17 aber auch 
zu den Gewaltmärschen nach Westen und Südwesten.18 

Sehr hilfreich erwies sich die Datenbank der „Commonwealth War Graves 
Commission“ (CWGC)19, Maidenhead, die, im Gegensatz zu jener ihres deutschen 
Pendants, des „Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge“, auch nichtnamensbe-
zogene sowie auf bestimmte Zeiträume in konkreten Regionen eingegrenzte Anfra-
gen erlaubt.20 Ebenfalls als sehr ergiebige Datenbank zeigte sich jene des „Arolsen 
Archives – International Center on Nazi Persecution“ (bis 2019: „International Tra-
cing Service ITS, Digital Archives“).21 Eigentlich würde man dort keine Angaben 
bzw. Dokumente zu Kriegsgefangenen, insbesondere nicht zu britischen, erwarten. 
Die entsprechenden Dokumente waren gleichsam „Zufallsprodukte“: Der UNRRA-
Suchdienst hatte 1947 in Bayern über die Landratsämter an alle Gemeinden und 
Polizeiposten Fragebögen zu konkreten Todesmärschen von Häftlingen aus dem KZ 
Flossenbürg und seinen Außenlagern verschickt. Damals dürften die wenigsten Bür-
germeister bzw. Dorfgendarmen mit diesem Begriff etwas haben anfangen können 
und meldeten, wohl um nichts falsch zu machen, alles was sich in den ersten Mona-
ten 1945 an Gefangenengruppen durch ihre Gemeinde bewegt hatte – und darunter 
eben auch bei etlichen Gemeinden die Kolonnen der britischen bzw. sowjetischen 
Kriegsgefangenen.

Im englischen Sprachraum werden diese Märsche aus Schlesien nach Westen 
bzw. Südwesten aufgrund ihrer Dauer von mehreren Wochen häufig als „The Long 
March“ bezeichnet. Hierbei ist ausdrücklich anzumerken, dass in Erinnerungen von 
Veteranen hierfür nur sehr selten der Ausdruck „Todesmarsch“ benutzt wurde22 – 

Welt eingehende Mitteilungen (häufig einfach nur: „Please add the name of my grandfather“) verbun-
den mit Begleitbriefen, Fotos, Dokumenten, gelegentlich Scans oder Transkriptionen von Tagebüchern. 
Vgl. P. Baker (Ed.): Stalag VIII B 344 Lamdsdorf. Names, aktualisiert 2018, URL: https://www.lams-
dorf.com/names.html (05.09.20). – Zur Entstehungsgeschichte der Website vgl. P. Baker (Ed.): The 
On-Line Museum of Prisoners of War. Allied Prisonners of War 1939–1945. How this Website and the 
On-Line Museum of Prisoners of War came about, aktualisiert 2020, URL: https://www.lamsdorf.com/
about-us.html (05.09.20).

17 Vgl. P. Baker (Ed.): Lamsdorf. In Their Own Words. Experiences related by Prisoners of War at Stalag 
VIII B / 344 Lamsdorf and its Working Parties during the Second World War (Lamsdorf Series 1), s.l., 
2020;

18 Vgl. P. Baker (Ed.): The Long March. In their Own Words. Experiences related by Prisoners of War 
evacuated on foot from Stalag 344 Lamsdorf, Stalag VIII B Teschen and Working Parties, near the end 
of the Second World War (Lamsdorf Series 2), s.l., 2020.

19 Vgl. Commonwealth War Graves Commission (im Folgenden: CWGC) (Ed.): Welcome to the CWGC, 
URL: https://www.cwgc.org/ (10.08.2020).

20 Vgl. CWGC (Ed.): Find War Dead, URL: https://www.cwgc.org/find-records/find-war-dead/ 
(10.08.2020).

21 Vgl. Arolsen Archives, International Center on Nazi Persecution (Hg.): Suchen im Online-Archiv, 
URL: https://arolsen-archives.org/suchen-erkunden/suche-online-archiv/ https://arolsen-archives.
org/suchen-erkunden/suche-online-archiv/ (10.08.2020).

22 Es mag bereits in der Erlebnisgeneration 1945 im Einzelfall durchaus subjektiv so empfunden worden 
sein. Zudem ist auffällig, dass der Begriff „The March of Death“ oder „The Death March“, wenn 
überhaupt, dann eher für die Nordroute entlang des Mittelgebirges nach Westen verwendet wurde/
wird, vgl. beispielsweise J. A. Poolton, J. Poolton-Turvey: Destined to Survive. A Dieppe Veteran’s Story, 
Toronto, Oxford 1998, S. 103: Kap. 14 „The Death March“; V. Riches: The March of Death, in: K. 
Rankin, Kenneth (Ed.): Lest we Forget, Odiham 1989, S. 322–331. – Auch der Aufsatz von S. Mikulec, 
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dies geschieht häufiger erst in jüngerer Zeit in Darstellungen der Enkelgeneration. 
Viele der damals zu diesem Marsch Gezwungenen hatten hingegen konkret vor Au-
gen, was ein „Todesmarsch“ war: Vor allem auf den ersten Wegstrecken in Schlesien 
bewegten sich auf den gleichen Wegen auch Kolonnen von KZ-Häftlingen, die eben-
falls nach Westen gebracht werden sollten. Am Ende jener Kolonnen agierten auch 
Tötungskommandos und ermordeten alle nicht mehr Gehfähigen.23 

Wie sind diese Märsche der Kriegsgefangenen heute, mit zeitlichem Abstand und 
gesichertem Faktenwissen, aus Sicht einer wissenschaftlichen Geschichtsschreibung 
einzuschätzen? Zweifelsohne waren es erzwungene Gewaltmärsche – aber kann/
darf man diese auch als „Todesmärsche“ bezeichnen? Die Märsche sowjetischer 
Kriegsgefangener scheinen diesem Bild bereits sehr nahe zu kommen: Es wird im 
Folgenden noch im Detail dargestellt werden, dass beispielsweise ein sowjetisches 
Bergwerk-Arbeitskommando aus Beuthen-Roßberg (Bytom-Rozbark), welches am 
22. Januar mit 386 Mann in Schlesien losmarschiert war, durch den Sudetengau und 
Nordostbayern sowie längs durch den Oberpfälzer und Bayerischen Wald, am 22. 
März im Raum Passau mit nur noch 184 Mann ankam – eine „Ausfallquote“24 von 
über 50 Prozent.

Wie zeigen sich diesbezüglich die Märsche britischer Kriegsgefangener? Im Jahr 
2015 veröffentlichte das „Zentrale Kriegsgefangenenmuseum Łambinowice-Opole 
(Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowice-Opolu)“ in seinem Perio-
dikum einen Aufsatz, der den Begriff „Todesmarsch“ („marsz śmierci“) sogar im Titel 
führte: „Von Lamsdorf nach Westen: Britische Kriegsgefangene auf dem Todesmarsch 
1945“.25 Und dieser Artikel war keineswegs als Diskussionsbeitrag um diesen Begriff 
zu verstehen. Wenn man als deutscher Autor nun hier gleichsam als vermeintlicher 
„Fürsprecher“ der Wehrmacht eintreten würde, hätte dies, für ausländische Leser 
fast zwangsläufig (und durchaus nachvollziehbar), einen „Beigeschmack“. 

Philipp Baker, Begründer und Kurator der bereits angesprochenen Lamsdorf-
Website, dürfte weltweit zu denjenigen zählen, denen Erinnerungen von ehemaligen 
Kriegsgefangenen in Lamsdorf und Teschen in großem Ausmaß zugänglich geworden 
sind. Er formulierte:

V. Rezler-Wasielewska: Z Lamsdorf na Zachód. Jeńcy brytyjscy o marszu śmierci 1945 r. In: Lambino-
wicki Rocznik Muzealny 38. (2015), S. 95–124 bezieht sich auf diese Nordroute.

23 Als ein Beispiel von vielen sei hier verwiesen auf die Erinnerungen des britischen Kriegsgefangenen 
James Peters, der ab 22. Januar 1945 als Angehöriger des „Kriegsgefangenen Bau- und Arbeitsbatail-
lon 20“ (BAB 20) von Reigersfeld (Bierawa/Birawa), bei der Hydrierwerk-Baustelle in Blechhammer 
(Blachownia Śląska) nahe Heydebreck O.S. (heute Kędzierzyn-Koźle), auf dem Weg nach Westen 
geschickt wurde. Er notierte in seinem Tagebuch bereits für diesen Tag „[…] We were behind a column 
of Jews. We kept passing them lying in the road, dying of cold and Malnutrition, and others having 
been shot by Schutzstaffel (SS) guards […]“, für den 25. Jan.: “[…] We are still passing Jews dying 
by the Roadside […]”, am 26. Jan.: “[…] still passing dying Jews. […]” und den 30. Jan.: “[…] The 
Jewish column was sent another way. They are still dying. […]”. Vgl. B. Peters (Ed.): The Memoirs of 
Private James Peters of the 4th Battalion of the Border Regiment 1939–1945, in: P. Baker (Ed.): Stalag 
VIII B 344 Lamsdorf. The Long March, aktualisiert am 27.10.2017, URL: https://www.lamsdorf.com/
uploads/6/4/2/7/6427590/james_peters_long_march_diary_2.docx (18.06.2018), S. 3–5.

24 Es wird hier mit Absicht der Begriff „Ausfallquote“ benutzt, da nicht belegt ist, wieviel von den 202 
fehlenden Gefangenen verstorben oder ermordet, bzw. ggf. als marschunfähig bei Zwischenaufenthal-
ten zurückgelassen worden waren.

25 Vgl. S. Mikulec, V. Rezler-Wasielewska: Z Lamsdorf na Zachód. Jeńcy brytyjscy o marszu śmierci 
1945 r. In: Lambinowicki Rocznik Muzealny 38. (2015), S. 95-124.
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“Death March? – Some people have referred to this Long March as a ‚death 
march‘. This term is deliberately avoided on this website (as it also was by the 
authors of ‘The Last Escape’26 and the producer of the documentary ‘The Long 
March to Freedom’27). It was an horrific experience and it is true that many died on 
this march, but the vast majority did not. We do not use the term ‘death march’ out 
of respect for those ‘marches’ that truly were ‘death’ marches:

• On January 18, 1945, just days before the Red Army arrived at Auschwitz, 
66,000 prisoners were marched to Wodzislaw, where they were put on freight 
trains to the Gross-Rosen, Buchenwald, Dachau and Mauthausen concentration 
camps. Almost one in four died en route.

• On January 20, 7,000 Jews, 6,000 of them women, were marched from Stutthof ’s 
satellite camps in the Danzig region. In the course of a 10-day march, 700 were 
murdered. Those who remained alive when the marchers reached the shores of the 
Baltic Sea were driven into the sea and shot. There were only 13 known survivors.

• The Sandakan Death Marches were a series of forced marches in Borneo from 
Sandakan to Ranau which resulted in the deaths of 2,345 Allied prisoners of war 
held captive by Japan. By the end of the war, of all the prisoners who had been in-
carcerated at Sandakan and Ranau, only six survived, all of whom had escaped.

• There are other examples of similar death marches.
Each of the tragedies referred to above were caused by the deliberate cruelty of the 
captors. On the Long March (ie the evacuation of the POW camps) there were some 
instances of cruelty, but most of the deaths were cause by illness, the cold, malnu-
trition or the action of allied aircraft. The whole situation was caused, not by the 
deliberate cruelty of the captors but by a totally mismanaged evacuation that should 
never have happened. Terrible though it was, it was not in the same category as the 
‘death marches’ described above.”28

Diese Einschätzung lässt sich auch auf andere Weise belegen: Weite Strecken der 
britischen Märsche verliefen, wie erwähnt, durch tschechisches Gebiet, so dass dort 
„Todesmärsche“ auch Spuren hinterlassen haben müssten. Es gibt in der Tschechi-
schen Republik (bzw. auch zuvor in der Tschechoslowakei) nur einen einzigen bri-
tischen Soldatenfriedhof in Prag. Dort befinden sich 256 Gräber, die in den späten 
1940er Jahren von 73 über ganz Tschechien verstreuten Grablagen dorthin umge-
bettet wurden.29 Die Online-Datenbank der „Commonwealth War Graves Commis-
sion“ (CWGC) ermöglicht auch nichtnamensbezogene sowie auf bestimmte Zeit-
räume in konkreten Regionen eingegrenzte Anfragen. Stellt man eine entsprechende 
Suchmaske nach in Tschechien bestatteten Soldaten aus dem Commonwealth (incl. 
Großbritanniens), unter Ausschluss von Air Force-Angehörigen, die zwischen dem 
1. Februar und dem 1. Mai 1945 verstorben waren, so nennt die Datenbank 49 Na-

26 Vgl. J. Nichol, T. Rennell: The Last Escape. The Untold Story of Allied Prisoners of War in Germany 
1944-45, London 2003.  

27 Vgl. S. Saunders, B. Hill: The Long March to Freedom, Episode Three: Freedom, (DVD), Brighton 
2011.

28 P. Baker: “The Long March” [Hervorhebungen/Schrägstellungen bereits im Original] (URL: https://
www.lamsdorf.com/the-long-march.html) (15.09.2020).

29 Vgl. CWGC (Ed.): Prague War Cemetery, URL: https://www.cwgc.org/visit-us/find-cemeteries-me-
morials/cemetery-details/54316/PRAGUE%20WAR%20CEMETERY/ (07.07.2020).



Über das ende des „Langen marsches“ 1945 und die befreiung...

107

men.30 Zu jedem Namen sind weitere Details einsehbar. Für einen „Todesmarsch“ 
von wenigstens 25.000 „Briten“ durch tschechisches Gebiet wäre dies eine Todes-
fallquote von unter 0,2 %. Zudem sind in dieser Summe auch noch aus anderen 
Gründen Verstorbene enthalten. Für die Gewaltmärsche der britischen Kriegsgefan-
genen 1945 ist der Ausdruck „Todesmarsch“ entsprechend nicht anwendbar.

Die Kriegsgefangenenlager im Wehrkreis VIII (Schlesien)
Die Reichswehr der Weimarer Republik gliederte sich gemäß den Bestimmun-

gen des Versailler Vertrags anfangs in sieben Wehrkreise (WK), deren Befehlshaber 
zugleich Kommandeure der jeweils gleich nummerierten und im jeweiligen Wehr-
kreisgebiet dislozierten sieben Infanterie-Divisionen waren. Eine achte (Kavallerie-)
Division war verteilt auf mehrere Wehrkreise.31 Im Zuge der Heereserweiterung 
wurde zunächst insgeheim die Zahl der Infanterie-Divisionen 1934 verdreifacht. 
Die Wehrkreisbefehlshaber übernahmen jeweils die Funktion eines Kommandie-
renden Generals eines Armeekorps mit je drei Divisionen. Die Enttarnung der neu 
aufgestellten Verbände erfolgte mit der Verkündung der Wehrhoheit im März 1935. 
Die Zahl der Wehrkreise wurde im Zuge der weiteren Aufstellung von Verbänden 
bis 1937 auf dreizehn vermehrt. Das Gebiet des neuen Wehrkreises VIII (Sitz Bres-
lau) war noch 1935 vom Wehrkreis III (Berlin) abgetrennt worden und umfasste die 
preußischen Provinzen Nieder- bzw. Oberschlesien. Für den in Folge des Münchner 
Abkommens 1938 gebildeten Reichsgau Sudetenland wurde kein eigener Wehrkreis 
geschaffen, sondern die Gebiete der drei dortigen Regierungsbezirke Eger (Cheb), 
Aussig (Ústí nad Labem) und, hier interessierend, Troppau (Opava) den jeweils 
benachbarten Wehrkreisen XIII (Nordbayern), IV (Sachsen) bzw. VIII (Schlesi-
en) zugeschlagen. Das bis 1938 tschechoslowakische sog. Hultschiner Ländchen 
(Hlučínsko) war nicht zum Sudetengau gelangt, sondern dem schlesischen Land-
kreis Ratibor (Racibórz) angeschlossen worden. 

Nach der deutschen Besetzung Polens 1939 wurde die (damalige) Woiwod-
schaft Schlesien (województwo śląskie) mitsamt dem seit 1938 vollständig polni-
schen, ehemals tschechisch-schlesischen Gebiets um Teschen (Cieszyn bzw. Český 
Těšín),32 abgeschafft und bildete als nunmehriges Ostoberschlesien einen Teil des 

30 https://www.cwgc.org/find-records/find-war-dead/search-results/?Surname=&Forename=&Initials=
&ServiceNum=&Regiment=&ServedIn=Army&WarSelect=2&CountryCommemoratedIn=Czech+
Republic&DateDeathFromDay=1&DateDeathFromMonth=February&DateDeathFromYear=1945&
DateDeathToDay=1&DateDeathToMonth=May&DateDeathToYear=1945&DateOfDeath=&Ceme
tery=&Unit=&Rank=&SecondaryRegiment=&AgeOfDeath=0&Honours=null&AdditionalInfo=

31 Zur Formationsgeschichte der Wehrkreise auch im Folgenden vgl. allg. G. Tessin: Deutsche Verbände 
und Truppen 1918–1939. Altes Heer, Freiwilligenverbände, Reichswehr, Heer, Luftwaffe, Landespo-
lizei, Osnabrück 1974, S. 14f; auch G. Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und 
Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945, Bd. 1: Die Waffengattungen. Gesamtübersicht, Osnabrück 
21979; G. Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 
1939–1945, Bd. 3: Die Landstreitkräfte 6–14, Frankfurt a.M. ²1974.

32 Die heute geteilte Stadt Teschen (polnisch Cieszyn, tschechisch Český Těšín) liegt in einem Gebiet, 
das im 20. Jahrhundert mehrfach und in Teilen mehr als jedes andere die Staatszugehörigkeit gewech-
selt hat. Bis 1918 war das Herzogtum Teschen österreichisch gewesen. 1919 wurde es zwischen der 
Tschechoslowakei und Polen geteilt, wobei diese beiden Staaten den sog. „Sieben-Tage-Krieg“ um 
diese Region führten. 1938 annektierte Polen im Zuge des Münchner Abkommens den tschechischen 
Teil. Noch 1939 wurde das gesamte nun deutsch besetzte Gebiet der preußischen Provinz Schlesien 
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neuen Regierungsbezirks Kattowitz (Katowice).33 Desgleichen Teile der Woiwod-
schaft Kielce. Ebenso wurden Gebiete der Woiwodschaft Krakau (Kraków) u.a. als 
Landkreis Bielitz (Bielsko) dem Reich und damit dem Wehrkreis VIII angegliedert, 
darunter auch der Amtsbezirk Auschwitz (Oświęcim). Der Großteil dieser Gebiete 
bildete den sog. „Oststreifen“ (östlich von Ostoberschlesien), der zollrechtlich In-
land, passrechtlich jedoch Ausland war.34 

Dies hatte auch praktische Auswirkungen auf den Arbeitseinsatz von britischen 
Kriegsgefangenen: Solche wurden seit August 1940 in West-, seit Oktober 1940 
auch in Ost-Oberschlesien u.a. im Bergbau eingesetzt. Hinsichtlich eines Einsatzes 
von britischen Kriegsgefangenen im „Oststreifen“ hingegen zögerte man bis Ende 
1942.35 Möglicherweise aus rechtlichen Bedenken, denn diese Annexion polnischen 
Territoriums war völkerrechtlich auch nicht ansatzweise abgesichert – im Fall der 
sog. „Rückgliederung“ Ostoberschlesiens konnte man hingegen noch auf ein eventu-
elles Verständnis (á la München) hoffen. Ein Verbringen von Kriegsgefangenen aus 
dem Inland ins „Ausland“ konnte aber als eine nach der Genfer Konvention verbo-
tene „Aussetzung unnötiger Gefahr“ gewertet werden. Ähnliche Bedenken hatte 
auch das Britische Außenministerium im Sommer 1940 hinsichtlich des Transportes 
deutscher Kriegsgefangener nach Übersee, denn es erschien in London ausdrücklich 
denkbar, dass die deutsche Seite als Vergeltungsmaßnahme britische Gefangene 
nach Polen verlegen könnte.36 

Mit Kriegsbeginn wurden im Reichsgebiet sogenannte „Stellvertretende Gene-
ralkommandos“ eingerichtet, die im Regelfall mit den Wehrkreisen deckungsgleich 
waren. Der „Stellvertretende Kommandierende General“ übernahm die Aufgaben 
des Befehlshabers im Wehrkreis. Seine Befugnisse, die auf Militärisches beschränkt 
waren, wurden jedoch durch rivalisierende Stellen (Reichsverteidigungskommissar, 
Höherer SS- und Polizeiführer) vielfach infrage gestellt.37 Mit dem Ausrücken al-
ler Armeekorps Ende August 1939 in ihre Bereitstellungsräume bildeten diese das 
„Feldheer“. In den Wehrkreisen verbliebene Wehrmachtseinrichtungen und Trup-
pen wurden summarisch als „Ersatzheer“ bezeichnet. Militärisch unterstand ein 

angeschlossen. 1945 kehrte man zur Situation von vor 1938 zurück. Erst 1958 wurden die gegensei-
tigen Ansprüche durch einen Grenzvertrag zwischen der Tschechoslowakei und Polen beigelegt. Vgl. 
R. Luft: Das Teschener Schlesien als nationale und regionale Geschichtslandschaft. Tschechische, polni-
sche, deutschsprachige und schlesische Perspektiven der Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert, in: 
L. Udolph, C. Prunitsch (Hg.): Teschen. Eine geteilte Stadt im 20. Jahrhundert (Mitteleuropa-Studien 
10), Dresden 2009, S. 11–42.

33 Vgl. R. Kaczmarek: Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią „niemieckiej wspólnoty 
narodowej” a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy. Katowice 2006, 
S. 82–130.

34 Vgl. V. M. Stefanski: Arbeitseinsatz im Zeichen von Volkstumspolitik. Der Oberschlesische Steinkohle-
bergbau während des Zweiten Weltkrieges…., S. 378 sowie Karte S. 375.

35 Vgl. V. M. Stefanski: Arbeitseinsatz im Zeichen von Volkstumspolitik. Der Oberschlesische Steinkohle-
bergbau während des Zweiten Weltkrieges…., S. 386.

36 Vgl. R. Held: Kriegsgefangenschaft in Großbritannien. Deutsche Soldaten des Zweiten Weltkrieges in 
britischem Gewahrsam (Veröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts London 63), Berlin 
2008, S. 43.

37 Vgl. A. Fuchs: Stellvertretendes Generalkommando, 1914-1918/1939-1945, in: Historisches Lexikon 
Bayerns, publiziert am 11.05.2006, URL: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Stell-
vertretendes_Generalkommando,_1914-1918/1939-1945 (04.12.2017).
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Wehrkreis, im Bereich des Wehrersatzwesens, dem Oberkommando der Wehrmacht 
(OKW), in sonstigen militärischen Angelegenheiten dem Oberbefehlshaber des Er-
satzheeres (ObdE).38 Mit Kriegsbeginn wurden in den Wehrkreisen auch vorbereite-
te Lagerstrukturen für die zu erwartenden Kriegsgefangenen aufgebaut, die ebenfalls 
den Wehrkreisbefehlshabern unterstanden. Speziell zur Bewachung dieser Lager 
und zugehöriger Arbeitskommandos stellten die Wehrkreise eigene Truppen auf – 
die Landesschützen, ältere Jahrgänge, die meist bereits im Ersten Weltkrieg gedient 
hatten. Diese Einheiten waren zunächst nur kompanieweise innerhalb der Wehr-
kreise organisiert, wurden dann aber doch zu Bataillonen und Regimentern formiert. 
Ein Teil dieser Landesschützeneinheiten wurde jedoch bald aus den Wehrkreisen 
abgezogen und als sog. Sicherungseinheiten in besetzte Gebiete verlegt.39

Bis Anfang 1942 unterstand das Kriegsgefangenenwesen dem „Allgemeinen 
Wehrmachtsamt“ (AWA) des OKW. Zu diesem Zeitpunkt wurden die den Wehr-
kreisbefehlshabern jeweils direkt unterstellten „Kommandeure der Kriegsgefan-
genen im Wehrkreis“ geschaffen. 1942 entstand die dem AWA nachgeordnete 
Dienststelle des „Chefs des Kriegsgefangenenwesens im OKW“ und zusätzlich im 
Juli 1943 die Dienststelle des „Generalinspekteurs für das Kriegsgefangenenwe-
sen“, die dem OKW direkt unterstellt war.40 Nach dem 20. Juli 1944 gewann die SS 
zunehmend Einfluss auch in Kriegsgefangenenangelegenheiten. Heinrich Himmler 
wurde zum „Befehlshaber des Ersatzheeres“ (BdE) ernannt. Zum 1. Oktober 1944 
wurde der SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Gottlob Berger zum 
Generalinspekteur des Kriegsgefangenenwesens berufen. Entsprechend wurden die 
„Höheren SS und Polizeiführer (HSSPF)“ der (mit den Wehrkreisen weitgehend 
deckungsgleichen) SS-Oberabschnitte nun auch zu „Höheren Kommandeuren der 
Kriegsgefangenen im Wehrkreis“ ernannt, denen die (Wehrmacht-)„Kommandeure 
der Kriegsgefangenen im Wehrkreis“ unterstellt wurden.41 Jedoch verblieben be-
merkenswerterweise die „außenpolitischen“ Angelegenheiten, also u.a. die Kontakte 
zum Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und zu den verschiedenen 
Schutzmächten, ausdrücklich weiterhin bei der Wehrmacht.42 

Die Wehrmacht (Heer) unterschied zwischen sog. Stammlagern (Stalag) und 
sog. Offizierslagern (Oflag). Letztere waren für kriegsgefangene Offiziere bestimmt, 
die laut Genfer Konvention nicht zur Arbeit eingesetzt werden durften. Diese Of-
lags waren nicht selten in historischen Gemäuern, Burgen und Schlössern einge-
richtet worden. Im Wehrkreis VIII gab es während der Kriegsjahre wenigstens zehn 

38 Vgl. K. Kunze: Kriegsende in Franken und der Kampf um Nürnberg im April 1945 (Nürnberger For-
schungen 28), Nürnberg 1995, S. 69f.

39 Vgl. G. Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 
1939-1945, Bd. 1: Die Waffengattungen. Gesamtübersicht …, S. 298–301.

40 Vgl. H. Speckner: In der Gewalt des Feindes. Kriegsgefangenenlager in der „Ostmark“ 1939 bis 1945 
(Kriegsfolgen-Forschung 3), Wien, München 2003, S. 19–22.

41 Vgl. H. Speckner: In der Gewalt des Feindes. Kriegsgefangenenlager in der „Ostmark“ 1939 bis 1945 . 
…, S. 22–24.

42 Vgl. A. Streim: Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“. Eine Dokumentati-
on. Unter Berücksichtigung der Unterlagen deutscher Strafverfolgungsbehörden und der Materialien der 
Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen, Heidelberg 1981, S. 
290; H. Speckner: In der Gewalt des Feindes. Kriegsgefangenenlager in der „Ostmark“ 1939 bis 1945 . 
…, S. 22f.
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kleinere Oflags, die hier jedoch nicht näher betrachtet werden sollen.43 Die Stalags 
umfassten im Regelfall auch zahlreiche Außenlager und Arbeitskommandos, die am 
Ort des Einsatzes eingerichtet waren. Einzelne Stalag-Lagerkomplexe erreichten 
Gesamt-Gefangenenzahlen von über 100.000 Mann. Erwähnt werden müssen zu-
mindest kurz die sog. Stalags-Luft. Göring hatte bekanntlich darauf bestanden, dass 
„alles was mit Luft zu tun hat“, seiner Luftwaffe zu unterstellen war.44 Entsprechend 
wurden auch kriegsgefangene Flieger in sog. Stalag-Luft zusammengefasst, wobei 
nicht zwischen Offizieren und anderen Dienstgraden unterschieden wurde. Neben 
den im Folgenden näher behandelten Stalag VIII B & F (später 344) in Lamsdorf 
(Łambinowice) und Stalag VIII D (sp. VIII B) Teschen (Český Těšín) gab es im 
Wehrkreis VIII folgende weitere Stalag-Komplexe: Stalag VIII A in Görlitz-Moys 
(am rechten, heute polnischen Neiße-Ufer: Zgorzelec-Ujazd)45 und Stalag VIII C in 
Sagan (Żagań), wo sich am gleichen Ort ab 1942 auch das berüchtigte Stalag-Luft 
346 befand.47 In Bankau (Baków), westlich von Oppeln (Opole) lag das erst 1944 
entstandene kleine Stalag-Luft 7. Aufzulisten sind hier auch noch die „Kriegsge-
fangenen Bau- und Arbeitsbataillone (BAB)“ BAB 20 sowie BAB 21.48 Diese hatten 
ursprünglich nicht dem Wehrkreis VIII unterstanden, sondern waren als mobile 
Einheiten in den Wehrkreisen XX (Danzig-Westpreußen) und XXI (Wartheland) 
aufgestellt worden.49 Seit Frühjahr 1942 befanden sie sich jedoch ortsfest im Wehr-
kreis VIII auf der Hydrierwerk-Baustelle in Blechhammer (Blachownia Śląska) bei 
Heydebreck O.S. (Kędzierzyn-Koźle).50 Auch der Wehrkreis VIII verfügte über 

43 Ebenso wenig wie u.a. auf die „Marlags“ bzw. das „Milag“ der Kriegsmarine, sowie die „Ilags“, Internie-
rungslager für Zivilisten.

44 So war in der Wehrmacht die Fliegerabwehrartillerie nicht Teil der Heeresartillerie, sondern eine 
Waffengattung der Luftwaffe, ebenso die Fallschirmtruppe, sogar die Besatzungen von Aufklärungs-
flugzeugen an Bord der Großkampfschiffe der Kriegsmarine.

45 Zum Lager-Komplex Görlitz gibt es bisher keine umfassende Darstellung, nur kleinere, jedoch bemer-
kenswerte Arbeiten, vgl. H. Lauerwald: In fremden Land (1939 bis 1945), Kriegsgefangene in Deutsch-
land am Beispiel des STALAG VIII A Görlitz, Görlitz 1997; H. Lauerwald: Primum vivere, zuerst leben. 
Wie Gefangene das STALAG VIII A Görlitz erlebten, Dokumentation auf Grundlage mündlicher und 
schriftlicher Quellen ehem. Kriegsgefangener aus Frankreich, Belgien u. Italien, Bautzen 2008.

46 In der Nacht zum 25. März 1944 konnten 76 Mann durch einen Tunnel entkommen, von denen bis 
auf drei alle wieder gefasst werden konnten. Aufgrund Hitlers sog. Sagan-Befehl wurden davon 50 in 
Gestapo-Haft im Laufe des Aprils ermordet („auf der Flucht erschossen“).

47 Seit 1971 besteht in Żagań ein den beiden ehem. Kriegsgefangenenlagern gewidmetes Museum (Mu-
zeum obozów jenieckich). Eine regionale historische Schriftenreihe umfasst auch Beiträge zu diesen 
Lagern („Zeszyty Żagańskie“).

48 Mit solchen „Kriegsgefangenen Bau- und Arbeitsbataillonen“ deckte die Wehrmacht ab Sommer 1940 
ihren eigenen Bedarf an Arbeitskräften, während die Stalag-Arbeitskommandos nur im zivilen Sektor 
eingesetzt waren. Sie unterschieden sich von jenen Arbeitskommandos dadurch, dass bei ihnen nicht 
nur Wachmannschaften, sondern auch jeweils ein kleiner deutscher Führungsstab vorhanden war, sie 
also unabhängige Einheiten bildeten. Die Struktur und der Einsatzbereich der BABs wurden mehrfach 
grundlegend geändert. Vgl. R. Keller: Sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen Reich 1941/42. …, 
S. 391–405.

49 Vgl. G. Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 
1939–1945, Bd. 4: Die Landstreitkräfte 15-30, Frankfurt a.M. [1970], S. 144 bzw. S. 164.

50 Vgl. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin (im Folgenden: PAAA): R 40984: IKRK-Be-
suchsberichte WK VIII: BAB 20, 21, 40 u. 48 vom Mai u. Juni 1942. – Vgl. auch die Berichte britischer 
Marinesoldaten, die 1942 vom „Marlag“ (Marinelager Westertimke) über Lamsdorf nach Blechham-
mer zum BAB 21 (bzw. dem diesem 1943 eingegliederten BAB 48) verlegt worden waren: R. V. Co-
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ein mobiles Arbeitskommando, BAB 108 in Kanth (Kąty Wrocławskie) bei Breslau 
(Wrocław), das zum Jahresende 1944 aus 1.553 sowjetischen Kriegsgefangenen be-
stand.51

Die Gefangenen in Lamsdorf und Teschen
Das Stalag im schlesischen Lamsdorf (Łambinowice) südwestlich von Oppeln 

(Opole) sowie das Stalag Teschen (Český Těšín)52 in Tschechisch-Schlesien (České 
Slezsko) waren reichsweit zwei der größten Kriegsgefangenenlager (gemessen am 
Umfang der Hauptlager und der Gesamtzahl der Gefangenen) mit zahllosen Ar-
beitskommandos im schlesischen, kleinpolnischen und ostsudetendeutschem Raum 
– häufig im Bergbau.53 Das Stalag VIII B (später 344) Lamsdorf auf dem gleichnami-
gen Truppenübungsplatz war bereits im August 1939 vorbereitet worden. 1941 war 
es um das „Russenlager“ Stalag 318 (VIII F) ergänzt worden, das 1943 Bestandteil 
des bisherigen „Engländerlagers“ Stalag VIII B wurde. Ebenfalls noch 1941 war das 
Stalag VIII D Teschen entstanden, das jedoch dem Stalag VIII B Lamsdorf territorial 
unterstand und diesem im September 1942 als Zweiglager wieder integriert wurde. 
Da im Herbst 1943 das Stalag Lamsdorf bereits über 121.000 Kriegsgefangene zählte 
(davon 98.000 in Arbeitskommandos) mussten die Verwaltungsstrukturen abgeän-
dert werden: Das Lager in Lamsdorf firmierte nun als Stalag 344 und war mit etwa 
50.000 Gefangenen für die Arbeitskommandos in den Regierungsbezirken Oppeln/
Schlesien und Troppau/Sudetengau zuständig. Das bisherige Zweiglager Teschen 
wurde nun unter Übernahme der bisherigen Lamsdorfer Nummer und aller im östli-

ward: Sailors in Cages, London 1967, S. 118ff. u. S. 122ff, bzw. Herbert Edgar Elliott, in: C. Rollings: 
Prisoners of War. Voices from Captivity during the Second World War, s.l. 2007, S. 167. – Es hat den 
Anschein, als ob BAB 20 und 21 intern auch als englische Arbeitskommandos E 794 bzw. E 793 be-
zeichnet worden sind.

51 Vgl. „Zusammenstellung der Kriegsgefangenen im Reich“ des Chefs des Kriegsgefangenenwesens beim 
Befehlshaber des Ersatzheeres, mit Stand vom 1.12.1944, zitiert nach dem Faksimile-Abdruck bei 
A. Streim: Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa”. …, S. 399.

52 Allg. zu Stalag Teschen vgl. F. Mainus: Dejiny stalagu v Českém Těšine (1941–1945) … . 
53 Zur Zwangsarbeit von Kriegsgefangenen allg. vgl. M. Spoerer: Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. 

Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 
1939-1945, Stuttgart/München 2001, S. 99–106; M. Spoerer: Praca przymusowa pod znakiem swasty-
ki: Cudzoziemscy robotnicy, jeńcy wojenni i więżniowie w Niemczech i okupowanej Europie w latach 
1939-1945, Gdańsk 2015, S. 112–119. – Zum Bergbaueinsatz vgl. M. Sikora: Die Waffenschmiede des 
„Dritten Reiches”. Die deutsche Rüstungsindustrie in Oberschlesien während des Zweiten Weltkrieges 
(Bochumer Studien zur Technik- und Umweltgeschichte 3), Essen 2014, S. 183; K. Tenfelde, H.-C. 
Seidel (Hg.): Zwangsarbeit im Bergwerk. Der Arbeitseinsatz im Kohlenbergbau des Deutschen Reiches 
und der besetzten Gebiete im Ersten und Zweiten Weltkrieg, Bd. 1: Forschungen (Veröffentlichungen 
des Instituts für soziale Bewegungen, Schriftenreihe C: Arbeitseinsatz und Zwangsarbeit im Bergbau 
1), Essen 2005; V. M. Stefanski: Arbeitseinsatz im Zeichen von Volkstumspolitik. Der Oberschlesische 
Steinkohlebergbau während des Zweiten Weltkrieges, in: K. Tenfelde , H.-C. Seidel (Hg.): Zwangsarbeit 
im Bergwerk…., S. 373–410, hier S. 386 u. 397; C. Schmidthals: Zwangsarbeit im niederschlesischen 
Bergbaurevier 1940 bis 1945, in: K. Tenfelde , H.-C. Seidel (Hg.): Zwangsarbeit im Bergwerk…., 
S. 289–310, hier S. 294–298; M. Spoerer: Die soziale Differenzierung der ausländischen Zivilarbeiter, 
Kriegsgefangenen und Häftlinge im Deutschen Reich, in: J. Echternkamp (Hg.): Das Deutsche Reich 
und der Zweite Weltkrieg, Bd. 9: Die deutsche Kriegsgesellschaft 1939 bis 1945, Halbbd. 2: Ausbeutung, 
Deutungen, Ausgrenzung,. …, S. 502–509, 524 u. 547;
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chen Bereich Oberschlesiens und in Kleinpolen eingesetzten Arbeitskommandos als 
Stalag VIII B Teschen mit etwa 72.000 Kriegsgefangenen verselbstständigt.54

Insgesamt befanden sich zum 1. Dezember 1944 auf Reichsgebiet 2.441.858 
Kriegsgefangene, darunter 931.807 Sowjetsoldaten und 168.029 „Briten“.55 Zu die-
sem Datum gab es im Wehrkreis VIII Schlesien 229.903 Kriegsgefangene, davon 
109.106 Sowjetsoldaten und 49.739 „Briten“.56 Die Mehrheit der Kriegsgefange-
nen in den Lagern Stalag 344 Lamsdorf sowie Stalag VIII B Teschen bildeten zwei 
Gruppen: Sowjetische Kriegsgefangene und „Engländer“. In Lamsdorf waren 59.229 
Kriegsgefangene registriert, davon 30.376 Rotarmisten und 21.940 „Engländer“ – das 
mit Abstand größte „Engländerlager“ reichsweit. Teschen umfasste zu diesem Zeit-
punkt 65.008 Gefangene, von denen 47.800 Sowjetsoldaten und 13.603 „Briten“ 
waren – und bildete damit reichsweit das zweitgrößte „Britenlager“.57 Insgesamt 
betrachtet, standen die „Engländer“ weit oben in der rassenideologisch geprägten 
deutschen Gefangenen-Hierarchie – am unteren Ende rangierten die sowjetischen 
Kriegsgefangenen. Der „Vernichtungskrieg“ gegen die Sowjetunion und ihre Völker 
fand auch in der Kriegsgefangenschaft seine Fortsetzung.58

Als „Engländer“ bzw. „Briten“ bezeichnete die Wehrmacht pauschal alle, die eine 
Uniform nach britischem Muster trugen. Damit waren also nicht nur Soldaten von 
den britischen Inseln gemeint, sondern auch solche, die aus den britischen Kolonien 
und Überseegebieten stammten.59 Dies galt auch für britisch-indische Soldaten.60 
Britische Kolonialsoldaten mit schwarzer Hautfarbe sind – anders als französische 
Kolonialtruppen 194061 – nur in geringer Zahl in deutsche Kriegsgefangenschaft im 
Reichsgebiet gelangt.62 Als „Engländer“ bzw. „Briten“ firmierten in deutschen Lagern 

54 Vgl. J. Sawczuk, S. Senft: Die Gefangenenlager in Lamsdorf in den Jahren des Zweiten Weltkriegs …, 
S. 129 u. S. 136–138. – Die Angaben bei G. Tessin: Deutsche Verbände und Truppen 1918–1939…, 
S. 113, sind sehr unvollständig und im Fall von Teschen auch teils nicht korrekt.

55 Vgl. „Zusammenstellung der Kriegsgefangenen im Reich“ des Chefs des Kriegsgefangenenwesens beim 
Befehlshaber des Ersatzheeres, mit Stand vom 1.12.1944, hatten sich zu diesem Zeitpunkt im WK 
VIII 4.061 kriegsgefangene Slowaken, zitiert nach dem Faksimile-Abdruck bei A. Streim: Die Behand-
lung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“. …, S. 401 bzw. S. 396.

56 Vgl. ebd.
57 Vgl. ebd.
58 Vgl. hierzu allg. A. Streim: Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“… .; 

R. Otto: Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42 
(Schriftenreihe der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 71), München 1988; R. Keller: Sowjetische 
Kriegsgefangene im Deutschen Reich 1941/42. Behandlung und Arbeitseinsatz zwischen Vernichtungs-
politik und kriegswirtschaftlichen Zwängen, Göttingen 2011.

59 Eine ausgezeichnete Übersicht über alle Rekrutierungen Großbritanniens in seinen Kolonien und Über-
seegebieten sowie auch jene der Staaten des Commonwealth bietet A. Jackson: The British Empire and 
The Second World War, London, New York 2006; vgl. auch F.W. Perry: The Commonwealth Armies. 
Manpower and Organisation in two World Wars, Manchester 1988.

60 In Lamsdorf gab es einen speziellen Lagerbereich für britisch-indische Soldaten, vgl. P. Baker (Ed.): 
Lamsdorf. In Their Own Words…, 193f.

61 Bereits 1940 befanden sich französische Kolonialsoldaten mit schwarzer Hautfarbe u.a. im schlesischen 
Stalag VIII C in Sagan, vgl. R. Scheck: French Colonial Soldiers in German Captivity during World War 
II, New York 2014, S. 51.

62 Indische und schwarzafrikanische Soldaten der britischen Streitkräfte gerieten vornehmlich in Nord-
afrika in Kriegsgefangenschaft. Da die Wehrmacht dort nahezu alle ihre eingebrachten Gefangenen 
dem italienischen Verbündeten überließ, gerieten diese Gruppen erst 1943 in deutsche Hand, als die 
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überdies Soldaten der formal bereits unabhängigen Dominions des Commonwealth, 
die nur noch durch das gemeinsame Staatsoberhaupt, den König, mit Großbritan-
nien vereint waren: also Kanada63, Australien und Neuseeland. Sogar Südafrikaner 
galten der Wehrmacht als „Engländer“, auch dann, wenn sie burischer Abstammung 
waren und manchmal kaum Englisch, sondern nur Afrikaans sprachen.64 

Zwei Gruppen unter den „englischen“ Kriegsgefangenen, die speziell auch für 
Lamsdorf und Teschen von Bedeutung sind, sollen hier noch im Detail angesprochen 
werden. Zum einen waren dies Kriegsgefangene von seit 1939 durch die britische 
Armee in Britisch-Palästina rekrutierten Einheiten jüdischer Soldaten.65 Eine grö-
ßere Gruppe von ca. 1.500 Mann war alleine im April 1941 in Griechenland in 
deutsche Gefangenschaft geraten. Die große Mehrheit hiervon befand sich späterhin 
im Stalag Lamsdorf. Nicht zuletzt zu deren eigener Überraschung wurden diese 
jüdischen Kriegsgefangenen (im Regelfall) nicht anders wie die übrigen „Engländer“ 
behandelt.66 Auch andere britische Kriegsgefangenen jüdischen Glaubens blieben in 
Gewahrsam der Wehrmacht und wurden nicht an Organe des RSHA ausgeliefert.67 

Zum anderen betrachtete die Wehrmacht kriegsgefangene Soldaten aus deutsch-
besetzten Ländern, die nun in der britischen Armee kämpften, ebenfalls als „Englän-
der“ – maßgeblich war die Uniform, die der jeweilige Soldat bei seiner Gefangen-
nahme trug.68 Schwieriger war die Beurteilung der Exilarmeen Polens, Belgiens und 
insbesondere der Frei-Franzosen.69 Im Waffenstillstandsabkommen mit Frankreich 
im Juni 1940 hatte es noch geheißen, dass alle auf alliierter Seite weiterkämpfenden 
Franzosen als Freischärler behandelt würden. Noch 1942 wollte Hitler alle Angehö-
rigen des ersten größeren, in deutsche Gefangenschaft geratenen freifranzösischen 

Wehrmacht die italienischen Lager übernahm. Die Italiener hatten zuvor nur Inder ins Mutterland 
transportiert, Schwarzafrikaner hingegen in Libyen unter Bewachung einheimischer arabischer Hilfs-
truppen belassen, sodass von letztgenannten nur einzelne in Lager im Reichsgebiet gelangten. – Waren 
farbige Großbritanniens und als Soldaten in Einheiten von den britischen Inseln in Kriegsgefangen-
schaft geraten, galten diese als „Engländer“. 

63 Zu dieser Zeit noch ohne Neufundland, das noch bzw. wieder Kolonie war.
64 Die einzelnen Commonwealth-Staaten praktizierten sehr unterschiedliche Rekrutierungspraxen hin-

sichtlich den jeweiligen einheimischen Bevölkerungen: Beispielsweise verweigerte Australien seinen 
Ureinwohnern sogar die Staatsbürgerschaft, entsprechend gab es nur weiße Soldaten, vgl. A. Jackson: 
The British Empire and The Second World War …, S. 463ff.; Südafrika erlaubte Farbigen (Schwarzaf-
rikanern und Indern) zunächst nur Dienst in unbewaffneten Hilfstruppen, vgl. A. Jackson: The British 
Empire and The Second World War …, S. 241–245; hingegen galt in der neuseeländischen Armee das 
aus Ureinwohnern bestehende Maori-Bataillon als Eliteeinheit der Infanterie. vgl. A. Jackson: The 
British Empire and The Second World War …, S. 463ff.

65 Zur britischen Rekrutierung in Britisch-Palästina allg. vgl. A. Jackson: The British Empire and The 
Second World War …, S. 137–143; Y. Gelber: The Defense of Palestine in World war II, in: Studies of 
Zionism, 8 (1987), S. 51–81; R.W. Davis: Jewish Military Recruitment in Palestine, 1940–1943, in: 
Journal of Palestine Studies, Vol. 8 (1979), S. 55-76.

66 Zu dieser Thematik grundlegend vgl. Y. Gelber: Palestinian POWs in German Captivity, in: Yad Vas-
hem Studies, 14 (1981), S. 89–137; Digitalisat mit abweichender Seitenzählung abrufbar unter URL: 
www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft Word - 6565.pdf (18.06.2018).

67 Zu den Erlebnissen eines jüdischen Südafrikaners vgl. I. Rosmarin: Inside story, Cape Town <SA> 
1990.

68 Vgl. R. Overmans: Die Kriegsgefangenenpolitik des Deutschen Reiches 1939–1945 …, S. 788.
69 Allgemein zu dieser Thematik vgl. R. Overmans: Die Kriegsgefangenenpolitik des Deutschen Reiches 

1939–1945 …, S. 750–754, 768–770.
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Verbandes erschießen lassen, was jedoch nicht ausgeführt wurde. Als die freifran-
zösische Seite ab 1943 selbst deutsche Gefangene in größerer Zahl machte, blieb 
keine andere Wahl, als sich zu „arrangieren“.70 Geradezu segenreich war in diesem 
Zusammenhang das Wirken im Hintergrund von Personen wie des Völkerrechtlers 
im Oberkommando der Wehrmacht (und Widerstandskämpfers) Helmuth James 
Graf von Moltke.71

Die Marsch der Gefangenen aus Schlesien nach Westen und Südwesten
Die beiden großen schlesischen Kriegsgefangenenlager in Lamsdorf und Teschen 

sollten nach ursprünglichen Plänen in die Stalags VIII A Görlitz und VIII C Sagan 
„evakuiert“ werden. Wobei zunächst Lamsdorf geräumt werden und die Teschener 
Gefangenen dorthin nachrücken sollten.72 Die Räumung des Stalags Lamsdorf be-
gann zunächst wie vorgesehen:73 So marschierten beispielsweise ab 22. Januar 1945 
unter Bewachung der vier Kompanien des Landesschützenbataillons 749 etwa 5.000 
sowjetische Kriegsgefangene dort mit Ziel Sagan bzw. ca. 4.700 britische mit Ziel 
Görlitz ab.74 Bereits Mitte Februar musste auch das Stalag Görlitz geräumt werden. 
Die Gefangenen dort, auch viele aus Lamsdorf, gelangten im weiteren Verlauf in 
Fußmärschen bis u.a. nach Fallingbostel (Niedersachsen), Ziegenhain (Hessen), Dit-
furt (Sachsen-Anhalt) und Eisenach (Thüringen).75 

Im Fall von Teschen waren für den „R-Fall“ („Räumung“) alle Vorbereitungen 
getroffen, u.a. Verpflegungslager angelegt, Übernachtungsmöglichkeiten erkundet, 
Marschkarten gezeichnet und alle erforderlichen Papiere vorbereitet, bis hin zu den 
Reichsbahn-Militärfahrscheinen der Zivilbeschäftigten, die per Zug folgen sollten. 
Die Marschbefehle und andere Dokumente bedurften nur noch der Unterschrift 
des Lagerkommandanten.76 Eine überraschende Offensive der Roten Armee und 
eine anschließende Sperrung etlicher Straßenzüge durch das Feldheer der Wehr-

70 Vgl. R. Overmans: Die Kriegsgefangenenpolitik des Deutschen Reiches 1939-1945 …, S. 768–770.
71 Vgl. G. VanRoon: Graf Moltke als Völkerrechtler im OKW, in: Vierteljahresschrift für Zeitgeschichte, 

18. (1970), S. 14–61, speziell S. 31–35.
72 Vgl. VUA, Stalag VIII-B/VIa/323/1/59: Rundschreiben des Kommandeurs der Kriegsgefangenen im 

Wehrkreis VIII vom 15.12.1944.
73 Zur Auflösung des Stalag Lamsdorf allg. vgl. J. Sawczuk, S. Senft: Die Gefangenenlager in Lamsdorf in 

den Jahren des Zweiten Weltkriegs …, S. 252–256; auch A. Wickiewicz: Niewola w brytyjskim mund-
urze. Stalag VIII B (344) Lamsdorf . …, Kap. VII; bzw. A. Wickiewicz: Captivity in British Uniforms. 
Stalag VIII B (344) Lamsdorf. …, Kap. VII.

74 Vgl. International Tracing Service, Digital Archives (im Folgenden: ITS), 5.3.1/Tote 15/0037 
(84599929) - 0037(84599931): Nachkriegs-Bericht des ehemaligen Majors der Reserve Walter Reig-
ber, ehem. Bataillonsführer des schlesischen Landesschützenbataillons 749, 25.07.47, 5 Bl., speziell Bl. 
1–2.

75 Als Beispiel für entsprechende Erlebnissberichte sei hier verwiesen auf: D. Edwards: The Devil’s own 
Luck. From Pegasus Bridge to The Baltic, Barnsley 2001, S. 207–210; J. A. Poolton, J. Poolton-Turvey: 
Destined to Survive. A Dieppe Veteran’s Story, Toronto, Oxford 1998, S. 103–116, R. Gayler: Private 
Prisoner. An astonishing story of survival under the Nazis, Wellingborough 1984, S. 164–182.

76 Vgl. VUA, Stalag VIII-B/VIa/312/1/58; VUA, Stalag VIII-B/VIa/320/1/59; VUA, Stalag VIII-B/
VIa/322/1/59; VUA, Stalag VIII-B/VIa/323/1/59. 
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macht für eigene Bewegungen und Transporte, machten diese Planungen weitge-
hend zunichte.77 

Ein Teil der Lamsdorfer Arbeitskommandos und die Masse der Teschener Ge-
fangenen mussten daher Ende Januar 1945 über das tief verschneite Sudetengebirge 
hinweg und durch den Sudetengau Richtung Nordbayern marschieren. Der Deut-
sche Staatsminister für Böhmen und Mähren, Leiter der Verwaltung und eigentli-
che Machthaber im Reichsprotektorat, Karl Hermann Frank, hatte Märsche durch 
Protektoratsgebiet unter Androhung von Waffengewalt zunächst strikt untersagt. 
Er befürchtete Massenfluchten der Gefangenen und in deren Folge sogar regionale 
Aufstände der tschechischen Bevölkerung.78 

Zunächst sollte allein der Wehrkreis XIII (Nordbayern) 100.000 bis 120.000 
Mann aufnehmen – zusätzlich zu den dort bereits vorhandenen über 120.000 Gefan-
genen.79 Der Wehrkreis XIII verfügte über die Oflags XIII A (Nürnberg-Langwasser) 
und XIII B (Hammelburg), ferner die großen Stalags XIII D (ebenfalls in Nürnberg-
Langwasser) und XIII C (ebenfalls in Hammelburg) sowie die kleinen Stalags XIII 
A (Sulzbach-Rosenberg) und XIII B Weiden mitsamt ihren zahlreichen Arbeitskom-
mandos.80 Der zuständige Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XIII, 
Generalmajor Kurt Anger, hielt die Aufnahme einer solchen Anzahl, wie er nach 
dem Krieg aussagte, für nicht möglich. Schließlich sollten es 60.000 bis 70.000 
Mann sein, die sein Wehrkreis aufnehmen musste, zumeist sowjetische und britische 

77 Vgl. Institut für Zeitgeschichte-Archiv, München (im Folgenden: IfZ-A), ZS/871: Vernehmung von 
Rolf Detmering, Generalleutnant a.D. u. ehem. Kommandeur des Kriegsgefangenenwesens im Wehr-
kreis VIII, vom 14.07.47, fol. 2; IfZ-A, ZS/871: Eidesstattliche Erklärung vom 16.07.47, fol. 9.

78 Vgl. IfZ-A, ZS/871: Vernehmung Rolf Detmering, fol. 3; IfZ-A, ZS/871: Eidesstattliche Erklärung, 
fol. 9. – Frank hatte sich in den frühen Kriegsjahren „aus rassepolitischen Gründen“ gegen jeglichen 
Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen auf Protektoratsgebiet ausgesprochen gehabt. Vgl. A. Adam: „Die 
Arbeiterfrage soll mit Hilfe von KZ-Häftlingen gelöst werden“. Zwangsarbeit in KZ-Außenlagern auf 
dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik, Berlin 2013, S. 50, 64 u. 77f.

79 Am 01.12.1944 befanden sich im Wehrkreis XIII 120.426 Kriegsgefangene. Vgl. A. Streim: Die Be-
handlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“…, S. 401.

80 Es gibt bisher weder eine umfassende Darstellung zu den Lagern im WK XIII, noch solche zu den Ein-
zellagern. Zu Nbg.-Langwasser vgl. E. Sanden: Das Kriegsgefangenenlager Langwasser als Forschungs-
objekt (Beiträge zur politischen Bildung 3), Nürnberg 1986; E. Sanden: Das Kriegsgefangenenlager 
Nürnberg-Langwasser 1939–1945. Ergebnisse einer Spurensuche (Beiträge zur politischen Bildung 3), 
Nürnberg 21993; G. Jochem: „Feind bleibt Feind!“. Kriegsgefangene in Nürnberg, in: Mitteilungen des 
Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 93 (2006), S. 227–298. – Zum Stalag Weiden sind bisher, 
neben Zeitungsartikeln, lediglich Schülerarbeiten publiziert worden, vgl. M. Würf: Die Heimat ist 
weit. Das Schicksal von Kriegsgefangenen im Bereich des Stalag XIII B (Arbeit zum Schülerwettbewerb 
Deutsche Geschichte 1984/85 um den Preis des Bundespräsidenten), Weiden 1985; Körber-Stiftung 
(Hg.): Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte um den Preis des Bundespräsidenten. Katalog der preis-
gekrönten Arbeiten, Bd. 6: Wettbewerb 1984/85. Vom Zusammenbruch zu Wiederaufbau. Alltag im 
Nachkriegsdeutschland, Hamburg 1987, S. 33. – Zum Stalag Sulzbach-Rosenberg, vgl. R. Ehm: „Stalag 
XIII A“ Sulzbach-Rosenberg: kein Einzellager, sondern ein Lagerkomplex. Anmerkungen zur Struktur 
und Organisation der Kriegsgefangenenlager in und um Sulzbach-Rosenberg 1939/45, in: J. Hartmann 
(u.a.): Das Kriegsende in Sulzbach-Rosenberg 22. April 1945 (Schriftenreihe des Stadtmuseums und 
Stadtarchivs Sulzbach-Rosenberg 5), Amberg 1995, S. 47–57. – Die auf Truppenübungsplätzen un-
tergebrachten Lager Hammelburg und Hohenfels (im WK XIII gelegen, aber genutzt vom WK VII) 
wurden im Rahmen von Darstellungen der Geschichte dieser Plätze mitbehandelt. Zu Hohenfels vgl. 
E. Griesbach: Truppenübungsplatz „Hohenfels“. Geschichte einer Landschaft, Behringersdorf 21989, 
S. 27f; zu Hammelburg vgl. J. Kirchner: Garnisonstadt Hammelburg. Truppenübungsplatz und Lager 
1895–1995, Hammelburg 1995, S. 90–93.
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Kriegsgefangene.81 Und in dieser Größenordnung trafen nach mehreren Wochen 
des Marschierens ab Ende Februar unzählige Kolonnen von Kriegsgefangenen im 
Nordosten des Wehrkreises XIII im Raum Karlsbad (Karlovy Vary) ein.82 Die Ak-
tion stand unter der persönlichen Leitung des Kommandeurs der Kriegsgefangenen 
im Wehrkreis VIII (Breslau), Generalleutnant Rolf Detmering. Die Kolonnen aus 
Lamsdorf (wohl 20.000 Mann) und Teschen (ca. 60.000) wurden geführt von den 
jeweiligen Stalag-Kommandanten, Oberst Braxator bzw. Oberst Thielebein.83 Mit 
der Räumung des Stalags Görlitz ab Mitte Februar 1945 wurden die dortigen, auch 
die aus Lamsdorf stammenden Gefangenen nicht nur nach Westen, sondern teils 
auch nach Südwesten dirigiert. Beispielsweise gelangten 5.000 sowjetische sowie 
britische Gefangene in unbekannter Zahl unter Bewachung einiger Kompanien des 
Landesschützenbataillons 749 über Böhmisch-Leipa (Česká Lípa), Aussig (Ústí nad 
Labem), Komotau (Chomutov) in den Wehrkreis XIII und dort über Karlsbad (Kar-
lovy Vary) nach Eger (Cheb) und schließlich in den Raum Gefrees im bayerischen 
Landkreis Bayreuth.84 

Nunmehr in der Verantwortung des Wehrkeises XIII wurden die Kolonnen ab 
Karlsbad (Karlovy Vary) in die Regionen der aufnehmenden Lager weitergeleitet.85 
Bereits Mitte Februar war geplant worden, dass dies in zwei Marschblöcken gesche-
hen sollte: Die für die Bereiche von Hammelburg (Stalag XIII D) bzw. Nürnberg-
Langwasser (XIII C) zunächst vorgesehen 7.500 bzw. 10.000 Gefangenen sollten 
als Marschblock 2 über Kronach und Bamberg bzw. Bayreuth und Pegnitz dorthin 
marschieren. Marschblock 1 betraf die Stalag-Gebiete XIII A (Sulzbach-Rosenberg) 
und XIII B (Weiden). Die Arbeitskommandos des Weidener Lagers befanden sich 
weitgehend im oberfränkischen Raum, sodass die zunächst 9.000 als Neuzugänge 
vorgesehenen Gefangenen in die Bereiche von Hof an der Saale und Naila sowie von 
Bayreuth und Gefrees geleitet wurden. Das Sulzbach-Rosenberger Lager war für die 

81 Vgl. Staatsarchiv Nürnberg (im Folgenden: StAN), KV-Anklage/Interrogations A 31/Interrogation Nr. 
1551: Vernehmung Kurt Anger 15.7.47, Bl. 11f; Bundesarchiv-Militärarchiv (im Folgenden: BA-MA), 
ZA 1/576: Anger, Kurt: Bericht fuer die kriegsgeschichtliche Sektion der Historischen Abteilung (WK 
XIII) 1946 (US-Army, Historical Division: MS B-226) Bl. 1f.

82 Vgl. StAN, KV-Anklage/Interrogations A 31/Interrogation Nr. 1551: Vernehmung Kurt Anger 15.7.47, 
Bl. 13f.; BA-MA, ZA 1/576: Anger, Kurt: Bericht fuer die kriegsgeschichtliche Sektion der Histori-
schen Abteilung (WK XIII) 1946 (US-Army, Historical Division: MS B-226) Bl. 2.

83 Vgl. BA-MA, ZA 1/576: Anger, Kurt: Bericht fuer die kriegsgeschichtliche Sektion der Historischen 
Abteilung (WK XIII) 1946 (US-Army, Historical Division: MS B-226) Bl. 2; StAN, KV-Anklage/
Interrogations A 31/Interrogation Nr. 1551: Vernehmung Kurt Anger 15.7.47, Bl. 12.

84 Vgl. ITS, 5.3.1/Tote 15/0037 (84599929) – 0037(84599931): Nachkriegs-Bericht des ehemaligen 
Major der Reserve Walter Reigber, ehem. Bataillonsführers des schlesischen Landesschützenbataillons 
749, 25.07.47, 5 Bl., speziell Bl. 2.

85 In den Dörfern und Kleinstädten in Nordostbayern haben die tagelangen Durchmärsche und Nächti-
gungen von endlosen Kolonnen britischer und sowjetischer Kriegsgefangener in der Regionalgeschichts-
schreibung einen starken Widerhall gefunden. Hier eine Auswahl: S. Poblotzki: Markt Waidhaus. 
Geschichte der Grenzlandgemeinde, Waidhaus 1979, S. 407; K. Waetzmann: Die Stadt Vohenstrauß 
im Jahre 1945, in: P. Staniczek (u.a.): Stunde Null. Kriegsende 1945 im ehemaligen Landkreis Vohen-
strauß. Zeitzeugen berichten (Streifzüge 16), Vohenstrauß 1995, S. 6–30, S. 7; J. Hermann: Erinnerun-
gen an das Kriegsende in Epetshof, in: P. Staniczek (u.a.): Stunde Null. Kriegsende 1945 im ehemaligen 
Landkreis Vohenstrauß…, S. 58–60., S. 58f.; W. Wittmann: Vom Leben in der Oberpfalz. Vam Lem inda 
Staapfalz, Norderstedt [ca. 2002], S. 360–363; H. Fähnrich: Gefangenentransporte der letzten Tage, in: 
Oberpfälzer Heimat, 57. (2013), S. 47–68.
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Arbeitskommandogestellung in der Oberpfalz und im zum Wehrkreis XIII gehören-
den nördlichen Niederbayern verantwortlich, sodass dessen 8.000 aufzunehmenden 
Kriegsgefangenen teils nach Sulzbach selbst, teils längs des Oberpfälzer und des 
Bayerischen Waldes über Cham und Regen bis nach Passau marschieren sollten.86 

Vorab dieser Weiterverteilungen mussten sämtliche Gefangenenkolonnen auf 
ihren Durchmärschen in den ersten Märztagen für einige Tage in Dörfern und Klein-
städten im nordbayerisch-tschechischen Grenzland untergebracht und verpflegt 
werden – gegen Vergütung durch die Gemeinden nach dem Reichsleistungsgesetz.87 
Im Raum Bayreuth trafen in erster Linie Kolonnen aus Lamsdorf bzw. Görlitz, im 
Raum Weiden Kolonnen aus dem Lagerbereich Teschen ein. Der deutsche Führungs-
stab des Stalag 344 Lamsdorf hatte sich in Bad Berneck einquartiert, jener des Stalag 
Teschen in Weiden.88 

Ein im Januar in Lamsdorf zunächst zurückgebliebener Teil der Gefangenen, ins-
besondere nichtmarschfähige Briten, wurde erst Ende Februar und Anfang März in 
mehreren Bahntransporten zu den bayerischen Lagern in Hammelburg89, Nürnberg-
Langwasser90, Hohenfels91, Moosburg92 und Memmingen,93 sowie sogar auf Umwe-
gen über Bayern ins oberösterreichische Stalag 398 Pupping94 (westlich von Linz a.d. 
Do.) befördert.95

86 Vgl. Staatsarchiv Amberg (im Folgenden: StAAm), BZA Tirschenreuth/4382: Schnellbrief-Rundschrei-
ben des Kommandeurs der Ordnungspolizei beim Regierungspräsidenten Regensburg, vom 6. März 
1945: Rückführung von Kriegsgefangenen aus den Ost-Wehrkreisen (Darin wird Bezug genommen auf 
einen Bericht des Kommandeurs der Kriegsgefangenen im WK XIII vom 12. Feb. 1945). – Längere 
Zitate daraus auch bei H. Fähnrich: Gefangenentransporte der letzten Tage …, S. 48–50.

87 Vgl. H. Fähnrich: Gefangenentransporte der letzten Tage …, S. 51–62 (Fähnrich hatte für seinen Bei-
trag seltene Abrechnungsdokumente in einigen Gemeindearchiven der Nordost-Oberpfalz ausfindig 
gemacht).

88 Vgl. ITS, 5.3.1/Tote 15/0037 (84599929) – 0037(84599931): Nachkriegs-Bericht des ehemaligen 
Major der Reserve Walter Reigber, ehem. Bataillonsführers des schlesischen Landesschützenbataillons 
749, 25.07.47, 5 Bl., speziell Bl. 3.

89 Vgl. I. Rosmarin: Inside story …, S. XIII; R. Garioch: Two Men and a Blanket. Memoirs of Captivity, 
Edinburgh 1975, S. 163f.

90 Vgl. J. Elworthy: Greece, Crete, Stalag, Dachau. A New Zealand soldiers’s encounter with Hitler’s 
army, Wellington 2014, S. 176f.

91 Vgl. A. Evans: Sojourn in Silesia 1940-1945, Aldington ²2000, S. 73f.
92 Der soeben erwähnte Transport nach Hohenfels erfolgte auf dem Umweg über München, von wo aus 

ein Teil der Gefangenen ins nahe Stalag Moosburg gelangte, andere zum ebenfalls zum Wehrkreis VII 
(Südbayern) zählenden, aber im nordbayerischen WK XIII gelegenen Stalag 383 Hohenfels weiterbe-
fördert wurden, vgl. A. Evans: Sojourn in Silesia 1940–1945 …, S. 73f.

93 Vgl. F. Looker: Memoes of a Bandsman on active Service, in Captivity and Peace, Sutton 1986, S. 30; 
G. Moreton: Doctor in Chains, London 1970, S. 206–212.

94 Zu diesem Lager allg. vgl. H. Speckner: In der Gewalt des Feindes. Kriegsgefangenenlager in der „Ost-
mark“ 1939 bis 1945 …, S. 258–264.

95 Diese Gruppe war per Bahntransport über Prag und Regensburg nach Wels OÖ und von dort zu Fuß 
nach Pupping OÖ gelangt. Vgl. L. Collins: The only Aussie sent to Austria, in: J.E. Holliday, D.A. Radke 
(Ed.): Stories of the RAAF POWs of Lamsdorf including chronicles of their 500 Mile Trek, Holland Park, 
Queensland <AUS> 1992, S. 273–275, S. 273f u. 294.
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Die Verteilung der Kriegsgefangenen aus Schlesien als Arbeitskräfte für die 
Reichsbahn in Nord- und Ostbayern

In den ersten Märztagen waren einige der frühen in Nordostbayern angekomme-
nen Gefangenenkolonnen bereits auf den Weitermarsch zu den seit Mitte Februar 
vorgesehenen Aufnahmeräumen geschickt worden. Eine solche Gruppe, das aus 
sowjetische Kriegsgefangenen bestehende Bergwerk-Arbeitskommando „R 100“ aus 
der Heinitzgrube in Beuthen-Roßberg (Bytom-Rozbark), bewacht von 15 Soldaten 
der 5. Kompanie des Landesschützen-Bataillons 39896 unter einem Unteroffizier 
namens Kapica, war am 22. Januar mit 386 Mann in Schlesien losmarschiert und 
über Nordostbayern, offenbar längs des Oberpfälzer und Bayerischen Waldes, am 
22. März mit nur noch 184 Mann in Tiefenbach bei Passau angekommen.97 Auf den 
Fliegerhorst Straubing-Mitterharthausen wurde ab Ende März die Start- und Lan-
debahn durch ein Arbeitskommando sowjetischer Kriegsgefangener befestigt.98 Ob 
auch diese Gefangenen aus Schlesien stammten, ist (bisher) nicht belegt, aber sehr 
wahrscheinlich.

Es trafen im Laufe des März auch weiterhin in Nordostbayern Tag für Tag wei-
tere Kolonnen von Kriegsgefangenen aus dem Osten ein. Für deren Unterbringung 
hatte man Ende März 1945 eine Lösung gefunden, indem sie als Arbeitskommandos 
für die Reichsbahn verwendet werden sollten. Die Kriegsgefangenen aus Schlesi-
en wurden als Arbeitskräfte zur Aufrechterhaltung des Schienenverkehrs auf die 
Reichsbahndirektionen Nürnberg und Regensburg verteilt. Erstgenannte umfasste 
großteils die Regierungsbezirke Unter- und Mittelfranken sowie den westlichen 
Teil von Oberfranken, Zweitgenannte im Wesentlichen die Regierungsbezirke Nie-
derbayern/Oberpfalz, den östlichen Teil von Oberfranken und den Westteil des 
Sudetengaus.99

In den frühen Kriegsjahren hatte es die Reichsbahn stets sehr rasch und mit 
eigenen Kräften bewerkstelligt, nach Bombenangriffen auf Bahnanlagen zumindest 
ein Durchfahrtsgleis wieder herzustellen und damit größere Rückstauungen von 
Zügen zu vermeiden.100 Angesichts der seit 1944 massierten Luftangriffe auf deut-
sche Verkehrswege stand die Selbsthilfe der Reichsbahn Anfang 1945 vor dem Zu-
sammenbruch. Schließlich wurde die Verantwortung für die Aufrechterhaltung des 
Schienenverkehrs den Technischen Truppen des Heeres unter Generalmajor Erich 

96 Zum Kommandoeinsatzort und der Landesschützeneinheit vgl. VUA, Stalag VIII-B/VIa/323/1/59 
(Aufstellung der Arbeitskommandos der 5. Kp./Ld.Sch.Batl. 398 vom 03.12.1944).

97 So die Angaben des Überlebenden Anton Antoniewicz Micheda am 24. Mai 1945 gegenüber den US-
Streitkräften, vgl. A. Rosmus: Wintergrün. Verdrängte Morde, Konstanz 21993, S. 116f.; A. Schwarz-
maier: Der 29. April 1945 – und 75 Jahre danach, Tiefenbach 2020, S. 19f.

98 Vgl. G. Haberl, W. Fricke: Anfang und Ende des Tausendjährigen Reiches in Ostbayern, Bd. 2, Necken-
markt u.a. 2009, S. 269.

99 Vgl. “Deutsche Reichsbahn. Übersichtskarte 1939“, bearb. in der Kartenstelle des Reichsverkehrsminis-
teriums, Eisenbahnabteilung, Berlin 1939.

100 Zu den entsprechenden Vorbereitungen und den Maßnahmen der Reichsbahn allg. vgl. E. Hampe 
(u.a.): Der Zivile Luftschutz im Zweiten Weltkrieg. Dokumentation und Erfahrungsberichte über Aufbau 
und Einsatz, Frankfurt a. M. 1963; Digitalisat abrufbar unter URL: https://www.bbk.bund.de/DE/Ser-
vice/Fachinformationsstelle/DigitalisierteMedien/HampeDerzivileLuftschutzimZweitenWeltkrieg/
hampederzivileluftschutzimzweitenweltkrieg_node.html (18.06.2018).; ebd. speziell das Kapitel Ei-
senbahnluftschutz S. 488–505.
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Hampe101 übertragen.102 Diese kleine, hochspezialisierte Waffengattung war teil-
weise aus der zivilen „Technischen Nothilfe (TeNo)“103 hervorgegangen.104 Bei jeder 
Reichsbahndirektion wurde ein Stabsoffizier der Technischen Truppen mit einem 
kleinen Stab eingesetzt.105 In Gündlkofen bei Landshut befand sich im März/April 
1945 drei Wochen lang ein technisches Bataillon, das für den Wiederaufbau der 
Bahnhöfe Regensburg, Landshut und Freising zuständig war.106 Sogar Generalmajor 
Hampe selbst hielt sich zeitweise im Raum Regensburg und Straubing auf.107 Auch 
die Heeres-Eisenbahnpioniere, bisher eine eigenständige Waffengattung, waren nun 
Hampe unterstellt.108 Von diesen befanden sich im April/Mai 1945 ebenfalls mehre-
re Kompanien im ostbayerischen Raum.109 

Die Quellenlage lässt nicht zu, eindeutig zu klären, von wem die Initiative für den 
Großeinsatz der Kriegsgefangenen bei der Reichsbahn ausging. Allerdings schalteten 
sich sowohl das Rüstungsministerium und die Arbeitsverwaltung, nebst der DAF, 
als auch die Reichsbahn sehr früh in die weitere Verteilung der aus Oberschlesien 
anrückenden Kriegsgefangenen ein. Generalmajor Anger sagte später aus, dass 1945 
„die Masse der Kriegsgefangenen nun zur Wiederherstellung der Eisenbahnen ein-
gesetzt werden sollte“.110 Unklar ist ferner, wer veranlasste, dass z.B. auf den Bahn-
anlagen in Regensburg zeitgleich neben Kriegsgefangenen auch KZ-Häftlinge aus 

101 Generalmajor Erich Hampe (1889-1978), 1945 Generalinspekteur der Technischen Truppen. Hampe 
war nach dem Ersten Weltkrieg bereits als stellvertretender Chef und Einsatzleiter bei der „Tech-
nischen Nothilfe“ tätig gewesen. In der Bundesrepublik war er ab 1951 als Referent Grenzschutz, 
Luft- und Katastrophenschutz im Bundesinnenministerium tätig. 1954 wurde er erster Präsident der 
Bundesanstalt für zivilen Luftschutz.

102 Vgl. E. Hampe, D. Bradley: Die unbekannte Armee. Die Technischen Truppen im Zweiten Weltkrieg (Stu-
dien zur Militärgeschichte, Militärwissenschaft und Konfliktforschung 21), Osnabrück 1979, S. 88f. u. 
175f.; E. Hampe (u.a.): Der Zivile Luftschutz im Zweiten Weltkrieg …, S. 503; E. Hampe: … als alles 
in Scherben fiel. Erinnerungen des Generalmajors a.D., ehemaligen Generals der Technischen Truppen 
und Präsidenten der Bundesanstalt für Zivilen Luftschutz (Soldatenschicksale des 20. Jahrhunderts als 
Geschichtsquelle 1), Osnabrück 1979, S. 117f.

103 Zur „Technischen Nothilfe“ (TeNo) vgl. allg. A. Linhardt: Die Technische Nothilfe in der Weimarer 
Republik, Norderstedt 2006.

104 Vgl. G. Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 
1939–1945, Bd. 1: Die Waffengattungen. Gesamtübersicht …, S. 242f; E. Hampe, D. Bradley: Die 
unbekannte Armee…, S. 35f.; E. Hampe: … als alles in Scherben fiel … , S. 93f.

105 Vgl. E. Hampe, D. Bradley: Die unbekannte Armee…, S. 90; E. Hampe: … als alles in Scherben fiel…, 
S. 118.

106 Vgl. P. Pfister (Hg.): Das Ende des Zweiten Weltkriegs im Erzbistum München und Freising. Die Kriegs- 
und Einmarschberichte im Archiv des Erzbistums München und Freising (Schriften des Archivs des 
Erzbistums München und Freising 8), 2 Bde., Regensburg 2005, S. 831: Bericht des Pfarrers Joseph 
Hort, Pfarrei Gündlkofen, Dekanat Moosburg.

107 Vgl. E. Hampe, D. Bradley: Die unbekannte Armee…, S. 98; E. Hampe: … als alles in Scherben fiel…, 
S. 127 („Gegend von Regensburg“).

108 Vgl. E. Hampe, D. Bradley: Die unbekannte Armee…, S. 98.
109 Vgl. BA-MA, RW 44/II/13: fol. 13: Eine Aufstellung „Eisenbahn Pionierkräfte mit letztmalig bekannt-

gewordenem Standort“ vom Mai 1945 nennt u.a.: 5. Kompanie/Eisenbahn Pionier Regiment 4 westlich 
von Plattling, 8. Kompanie/Eisenbahn Pionier Regiment 4 nordwestlich von Landshut und Eisenbahn 
Pfeilergründungs-Kompanie 131 südostlich von Regensburg.

110 StAN, KV-Anklage/Interrogations A 31/Interrogation Nr. 1551: Vernehmung Kurt Anger 15.7.47, Bl. 
14; vgl. auch BA-MA, ZA 1/576: Anger, Kurt: Bericht fuer die kriegsgeschichtliche Sektion der Histo-
rischen Abteilung (WK XIII) 1946 (US-Army, Historical Division: MS B-226) Bl. 2.
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Flossenbürg eingesetzt wurden – das Arbeitskommando Regensburg-„Colosseum“ 
war am 19. März ausschließlich für diesen Zweck entstanden.111 Ebenso bleibt wei-
terer Forschung vorbehalten, wer dafür sorgte, dass sich im Raum Regensburg/Ost-
bayern mehrere der „mobilen KZs“ der dem KZ Sachsenhausen unterstehenden 
„SS-Eisenbahnbaubrigaden“112 einfanden: So war die „2. SS-Baubrigade (E)“ Mitte 
März 1945 über Regensburg nach Ahrain bei Ohu gelangt, von wo aus sie tagsüber in 
Landshut eingesetzt wurde.113 Der KZ-Zug der 10. SS-Eisenbahnbaubrigade stand 
seit dem 16. April in Undorf und konnte wegen der Zerstörung der Mariaorter Brü-
cke nicht weiterfahren.114 Die Häftlinge wurden deshalb am 19. April zu Fuß Rich-
tung Dachau getrieben.115 Noch zwei weitere diese KZ-Züge haben sich im März/
April 1945 zeitweise in Ostbayern aufgehalten.116 

111 Vgl. U. Fritz: Regensburg, in: W. Benz, B. Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der national-
sozialistischen Konzentrationslager, Bd. 4: Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück, München 2006, 
S. 240–243, S. 240; zum Arbeitskommando allg. vgl. U. Fritz, J. Skriebeleit, M. Spoerer: Das Außenla-
ger Regensburg des KZ Flossenbürg. Geschichte und Erinnerung. Gutachten, [Regensburg] 2013; H. Si-
mon-Pelanda: Im Herzen der Stadt. Das Außenlager Colosseum in Regensburg, in: Dachauer Hefte 12 
(1996), S. 159–168. – Zur Zwangsarbeit der KZ-Häflinge auf den Bahnanlagen siehe die Erinnerungen 
der Überlebenden Zbigniew Kolakowski, vgl. Z. Kolakowski: Hitlers Geburtstagsgeschenk, in: B. Füßl, 
S. Seifert, H. Simon-Pelanda (Hg.): Ihrer Stimme Gehör geben. Zwangsarbeit (Überlebendenberichte 
ehemaliger Häflinge des KZ Flossenbürg 1), Bonn 2001, S. 93–95; ein längerer Auszug daraus (in ande-
rer Übersetzung und Bearbeitung) zitiert bei S. Seifert: Das KZ-Außenlager Colosseum. Berichte über 
das Lagerleben, in: G. Schießl, H. Wittl (Bearb.): Begegnungen mit ehemaligen ZwangsarbeiterInnen, 
hrsg. von Pax Christi und der Arbeitsgemeinschaft für ehem. ZwangsarbeiterInnen im Evang. Bildungs-
werk Regensburg e.V., Regensburg 2003, S. 86–95, S. 89–91, Tadeusz Sobolewicz, vgl. T. Sobolewicz: 
Aus dem Jenseits zurück, Oświęcim 1993, S. 261–267; T. Sobolewicz: Aus der Hölle zurück. Von der 
Willkür des Überlebens im Konzentrationslager, überarb. Neuausg., Frankfurt a.M. 1999, S. 220–226; 
T. Sobolewicz: Schicksalsweg, in: E. Dünninger (Hg.): Weltwunder Steinerne Brücke. Texte und An-
sichten aus 850 Jahren, Amberg 1996, S. 70; sowie Hersch Solnik, vgl. T. Schimmel, K. von Rabenau: 
Räder rollen für den Mord. Die Reichsbahn in Regensburg als Teil der NS-Vernichtungsmaschinerie, 
Regensburg 1991, S. 40.

112 Zu diesem Thema grundlegend vgl. K. Fings: Krieg, Gesellschaft und KZ: Himmlers SS-Baubrigaden 
(Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart), Paderborn u.a. 2005.

113 Vgl. K. Fings: Krieg, Gesellschaft und KZ …, S. 277; K. Fings: 2. SS-Eisenbahnbaubrigade, in: W. Benz, 
B. Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 3: 
Sachsenhausen. Buchenwald, München 2006, S. 150–152, S. 151.

114 Hinsichtlich dieser 10. SS-Eisenbahnbaubrigade wird in der Literatur durchwegs vom 14. April als 
dem Datum gesprochen, an dem der Bauzug „wegen einer zerstörten Brücke“ in Undorf nicht mehr 
weiterfahren konnte, so auch K. Fings: Krieg, Gesellschaft und KZ…, S. 278 bzw. K. Fings: 10. SS-
Eisenbahnbaubrigade, in: W. Benz, B. Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalso-
zialistischen Konzentrationslager, Bd. 3: Sachsenhausen. Buchenwald, …, S. 161–163, S. 162. – Die 
Mariaorter Eisenbahnbrücke, von der der Bahnhof Undorf nur eine Blockstelle entfernt war, ist erst 
am 16. April durch einen Luftangriff zerstört worden. Ursächlich für dieses seit Jahrzehnten tradierte 
falsche Datum dürfte eine Fehlauskunft des von der UNRRA-Suchstelle im Februar 1947 um Angaben 
gebetenen örtlichen Polizeipostens sein. Dieser meldete, dass laut Angaben des ehem. Bahnhofvor-
standes von Undorf der Zug der 10. SS-Baubrigade am 14 .[sic!] April in Undorf stehen geblieben sei, 
„da die Eisenbahnbrücke der Strecke Nürnberg-Regensburg gesprengt [sic!] war“, vgl. ITS, 5.3.1/Tote 
21/0029 (84601699): Schreiben des Polizeipostens Undorf an UNRRA-Suchstelle beim Landrat in 
Regensburg vom 22.02.1947. 

115 Vgl. K. Fings: Krieg, Gesellschaft und KZ…, S. 278; K. Fings: 10. SS-Eisenbahnbaubrigade, in: W. Benz, 
B. Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 3: 
Sachsenhausen. Buchenwald, …,S. 162.

116 Die 6. und die 8. SS-Eisenbahnbaubrigaden gelangten durch Westböhmen und Ostbayern noch bis 
Salzburg. Vgl. K. Fings: Krieg, Gesellschaft und KZ …, S. 278f. u. 336; wobei die 6. SS-Eisenbahnbau-
brigade (aufgestellt als „1. SS-Baubrigade (E)“) auf diesem Wege zeitweise im KZ Außenlager Plattling 
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Im Bereich der Reichsbahndirektion Nürnberg war vorgesehen, die Kriegsgefan-
genen aus Schlesien u.a. in den unterfränkischen Bahnknotenpunkten Gemünden 
am Main, Schweinfurt und Neustadt an der Saale einzusetzen.117 Die Transporte 
dorthin erreichten jedoch aufgrund des Vordringens der US-Streitkräfte teils bereits 
nicht mehr ihre Zielorte und wurden zum Großlager Stalag Nürnberg-Langwasser 
umgeleitet.118 Auch in Bayreuth waren seit dem 18. März aus Schlesien eingetrof-
fene britische Kriegsgefangene in den östlichen Vororten (und heutigen Stadttei-
len) Colmdorf und Bindlach untergebracht. Sie arbeiteten am Bahnhof Bayreuth.119 
Bei einem Luftangriff am 11. April verloren neun von ihnen ihr Leben.120 Andere 
Kriegsgefangene waren im kleinen Hauptlager des Stalag XIII A Sulzbach-Rosenberg 
einquartiert, darunter ein Kontingent britisch-jüdischer Soldaten aus Palästina, von 

zum Gleisanschlussbau des Flugplatzes eingesetzt worden scheint. Vgl. U. Fritz: Plattling, in: W. Benz, 
B. Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 4: 
Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück, München 2006, S. 223–226, S. 222; S. M. Westerholz: Kran-
ke krepierten natürlich wie das Vieh. Erinnerungen an das KZ Plattling. Eine Reportage, Deggendorf 
1995, S. 53.

117 Vgl. ITS, 5.3.1/Tote 15/0037 (84599929) - 0037(84599931): Nachkriegs-Bericht des ehemaligen 
Major der Reserve Walter Reigber, ehem. Bataillonsführers des schlesischen Landesschützenbataillons 
749, 25.07.47, 5 Bl., speziell Bl. 3.

118 Vgl. ebd.. Viele der Kriegsgefangenen in Bayreuth gehörten zu den bereits oben erwähnten „Kriegs-
gefangenen Bau- und Arbeitsbataillonen (BAB)“ 20 u. 21, die zuvor auf der Hydrierwerk-Baustelle in 
Blechhammer (Blachownia Śląska) bei Heydebreck O.S. (heute Kędzierzyn-Koźle), eingesetzt gewesen 
waren, vgl. ebd. S. 67; R. V. Coward: Sailors in Cages, S. 234, auch B. Peters (Ed.): The Memoirs of 
Private James Peters of the 4th Battalion of the Border Regiment 1939–1945…, S. 2 u. 15.

119 Vgl. W. Meyer: Götterdämmerung. April 1945 in Bayreuth, Percha 1975, S. 66f.,
120 Laut CWGC-Datenbank und den bei den Eintragungen jeweils angefügten Umbettungsdokumenten 

kamen folgende britische Soldaten ums Leben und wurden zunächst bestattet: Im Stadtfriedhof: Ale-
xander Barett (24), vgl. CWGC (Ed.): Barett, Alexander, URL: https://www.cwgc.org/find-records/
find-war-dead/casualty-details/2079717/ALEXANDER%20BARRETT/ (10.09.2020); Leonard John 
Fletcher (33), vgl. CWGC (Ed.): Fletcher, Leonard John, URL: https://www.cwgc.org/find-records/
find-war-dead/casualty-details/2080432/LEONARD%20JOHN%20FLETCHER/ (10.09.2020); Jack 
Mepham Knight (30), vgl. CWGC (Ed.): Knight, Jack Mepham, URL https://www.cwgc.org/find-re-
cords/find-war-dead/casualty-details/2102147/JACK%20MEPHAM%20KNIGHT/. – Im Friedhof St. 
Georg: John Juch (25), vgl. CWGC (Ed.): Juch, John, URL: https://www.cwgc.org/find-records/find-
war-dead/casualty-details/2102086/JOHN%20JUCH/ (10.09.2020); George William Mouzer (?), 
vgl. CWGC (Ed.): Mouzer, George William, URL: https://www.cwgc.org/find-records/find-war-dead/
casualty-details/2102550/GEORGE%20WILLIAM%20MOUZER/ (10.09.2020). – Auf dem Fried-
hof des Reservelazaretts Lehrerhochschule: Joseph Robert Cowell (27), vgl. CWGC (Ed.): Cowell, 
Joseph Robert, URL https://www.cwgc.org/find-records/find-war-dead/casualty-details/2080116/JO-
SEPH%20ROBERT%20COWELL/ (10.09.2020); William Gerken (36), vgl. CWGC (Ed.): Gerken, 
William, URL: https://www.cwgc.org/find-records/find-war-dead/casualty-details/2080512/WIL-
LIAM%20GERKEN/ (10.09.2020); John Levy (24), vgl. CWGC (Ed.): Levy, John, URL: https://www.
cwgc.org/find-records/find-war-dead/casualty-details/2102221/JOHN%20LEVY/ (10.09.2020); John 
Nicholls (25), vgl. CWGC (Ed.): Nicholls, John, URL: https://www.cwgc.org/find-records/find-war-
dead/casualty-details/2102612/JOHN%20NICHOLLS/ (10.09.2020); vgl. auch die Namensnennun-
gen bei W. Meyer: Götterdämmerung. April 1945 in Bayreuth, Percha 1975, S. 66f., 78f. u. 92f.
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denen ebenfalls einige Opfer von Bomben wurden.121 Die übrige jüdische Gruppe 
dort wurde von der 71st US-Infantry Division vor Ort am 22. April befreit.122 

Die Reichsbahndirektion Regensburg brachte die ersten ihr im März 1945 zu-
gewiesenen 7.789 Kriegsgefangenen einsatzstrategisch gut positioniert unter und 
beförderte sie zwischen dem 24. und 26. März per Zug von Weiden i. d. Oberpfalz 
aus an die vorgesehenen Einsatzorte. Dort hatten die örtlichen DAF-Stellen jeweils 
für Quartiere gesorgt: Nicht per Bahn, sondern im Fußmarsch waren 874 „Englän-
der“ für Amberg avisiert, die von einem Offizier, 13 Unteroffizieren, 61 weiteren 
Soldaten und 4 Zivilisten begleitet wurden, die auch sechs Pferde mit sich führ-
ten.123 Hingegen gelangten 1.300 „Engländer“ per Bahntransport nach Schwandorf, 
bewacht von einem Offizier, 45 Unteroffizieren und 97 Mann.124 Allerdings wurden 
diese, noch bevor sie in Schwandorf die Waggons verlassen hatten, kurzfristig ins 
nahe Schwarzenfeld umgeleitet und in einer seit Jahresbeginn wegen Kohlenmangel 
stillgelegten Tonwarenfabrik in unmittelbarer Bahnhofsnähe untergebracht.125 Von 
dort aus waren per Bahn sowohl Schwandorf als auch, über den Abzweig bei Irren-
lohe, das nahe Amberg erreichbar. In beiden Städten, wie auch in Schwarzenfeld, 
wurden die Gefangenen zu Gleisbauarbeiten eingesetzt.126 Nach Landshut gelangten 
für die gleichen Zwecke 1.206 Russen, für die ein Offizier, 19 Unteroffiziere, 49 

121 Vier aus dieser Gruppe wurden am 12. April bei einem Luftangriff auf Sulzbach-Rosenberg getötet. 
Laut CWGC-Datenbank kamen dabei folgende britisch-jüdischen Soldaten aus Palästina ums Leben: 
Dov Ackermann, vgl. CWGC (Ed.): Ackerman, Dov, URL: https://www.cwgc.org/find-war-dead/
casualty/2079617/ackerman,-dov/ (18.06.2018); Moshe Keller, vgl. CWGC (Ed.): Keller, Moshe, 
URL: https://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/2102100/keller,-moshe/ (18.06.2018); Zitch-
ak Yehuda Kohlmann, vgl. CWGC (Ed.): Kohlmann, Zitchak Yehuda, URL: https://www.cwgc.org/
find-war-dead/casualty/2102154/kohlmann,-zitchak-yehuda/ (18.06.2018); Albert Kohn, vgl. CWGC 
(Ed.): Kohn, Albert, URL: https://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/2102155/kohn,-albert/ 
(18.06.2018). – Hingegen nennt B. Piegsa: Aufbruch zwischen Schloß und Hüttenwerk. Sulzbach-Ro-
senberg von der „Weimarer Republik“ zum „Wirtschaftswunder“ (Schriftenreihe des Stadtmuseums und 
Stadtarchivs Sulzbach-Rosenberg 21), Sulzbach-Rosenberg 2005, S. 94 schlicht „vier kriegsgefangene 
Engländer“. 

122 Vgl. G. McMahon: The Siegfried and Beyond. The Odyssey of a Wartime Infantry Regiment and its 
Companions in Arms, the 71st Infantry Division, Third United States Army, European theater, World 
War II. 1943–1945. A Military History, Cleveland 1993, S. 380.

123 Zahlenangaben nach: Bundesarchiv (im Folgenden: BA), NS 5-I/76: Schreiben der Kreiswaltung der 
DAF Regensburg an die Gauwaltung der DAF Bayreuth vom 21.03.1945, Bl. 1.

124 Zahlenangaben nach BA, NS 5-I/76: Schreiben der Kreiswaltung der DAF Regensburg an die Gauwal-
tung der DAF Bayreuth vom 21.03.1945, Bl. 1.

125 Es handelte sich dabei um ein seit Jahresbeginn wegen Kohlenmangels stillgelegtes Zweigwerk der 
Schwandorfer Tonwarenfabrik, vgl. Klitta, Georg: Die Geschichte der Tonwarenfabrik Schwandorf 
in Bayern 1865–1965, Schwandorf 1965, S. 56. – Zum Gefangenenaufenthalt vgl. R. J. Clucas: Ex-
periences of a Prisoner of War, in: P. Baker (Ed.): Stalag VIII B 344 Lamsdorf. Names, aktualisiert 
am 18.01.2016, URL: https://www.lamsdorf.com/uploads/6/4/2/7/6427590/robert_john_clucas.doc 
(18.06.2018), S. 17; G. Kestell-Cornish: War Diary…, S. 56-59; E. Gallagher: One of the Fortunate 
Ones, in: M. Hutching, I. C. McGibbon (Ed.): Inside Stories. New Zealand POWs Remember, Auck-
land 2002, S. 175–187, S. 183f.; E. J. Gallagher: Across Europe. Narrative of a Journey, Mount Maun-
ganui [N.Z.] 1995, S. 11f.; W. W. Mason: Prisoners of War …, S. 468, ohne den Ort konkret zu nennen; 
A. E. Field: Prisoners of the Germans and Italians, in: B. Maughan: Tobruk and El Alamein (Australia 
in the War of 1939–1945, Series 1: Army III), Canberra 1966, S. 755–822, S. 810, verlegt die Fabrik 
irrtümlich nach Nürnberg: „Nuremberg, where they were billeted in a disused pottery factory“.

126 Vgl. G. Kestell-Cornish: War Diary…, S. 62.
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weitere Soldaten und neun Zivilisten verantwortlich waren.127 In Plattling wurden 
494 Slowaken128 mit einem Offizier, fünf Unteroffizieren und 23 Mann nebst sechs 
Pferden untergebracht.129 Nach Passau kamen (weitere) 1.223 Russen, bewacht von 
zwölf Unteroffizieren und 59 Mann, die über zehn Pferde verfügten.130 

Die als Wachmannschaft für Passau genannten Soldaten gehörten zur 5. Kompa-
nie des schlesischen Landesschützen-Bataillons 515 unter einem Hauptmann Fuhr-
mann.131 Der Transportzug dieser Gruppe sowjetischer Kriegsgefangener traf am 27. 
März in Passau ein, wo die Gefangenen auf mehrere Unterkünfte verteilt wurden. 
Ein Teil wurde im Vorort Tiefenbach einquartiert.132 Dort befanden sich bereits die 
sowjetischen Gefangenen jenes bereits erwähnten Kommandos, das nach achtwö-
chigem Fußmarsch am 22. März dort angekommen war. In den letzten Apriltagen, 
zwischen dem 26.-29. April und kurz vor Ankunft der Amerikaner, wurden im Um-
land von Passau bei mehreren Massakern eine bis heute nicht konkret aufgeklärte 
Anzahl sowjetischer Kriegsgefangener von u.a. einer marodierenden SS-Formation 
und fanatisierter HJ meuchlerisch ermordet – die dabei genannten Zahlen reichen 
noch heute von „um 130“133 bis „etwa 700“.134 

Im Regensburger Umland wurden weitere 2.692 „Engländer“ nebst 35 Belgiern 
einquartiert, die von 38 Unteroffizieren und 201 Mann bewacht wurden.135 Trotz 
großer Unterbringungsschwierigkeiten sollten sie wie folgt verteilt werden: 1.260 
nach Obertraubling und das nahe Piesenkofen, 468 nach Niedertraubling, 1.060 

127 Zahlenangaben nach: BA, NS 5-I/76: Schreiben der Kreiswaltung der DAF Regensburg an die Gauwal-
tung der DAF Bayreuth vom 21.03.1945, Bl. 1.

128 Mutmaßlich Kombattanten aus dem Slowakischen Nationalaufstand im Herbst 1944. – Laut „Zusam-
menstellung der Kriegsgefangenen im Reich“ des Chefs des Kriegsgefangenenwesens beim Befehlshaber 
des Ersatzheeres, mit Stand vom 01.12.1944, waren zu diesem Zeitpunkt im WK VIII 4.061 kriegs-
gefangene Slowaken, zitiert nach dem Faksimile-Abdruck bei A. Streim: Die Behandlung sowjetischer 
Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“. …, S. 401.

129 Zahlenangaben nach BA, NS 5-I/76: Schreiben der Kreiswaltung der DAF Regensburg an die Gauwal-
tung der DAF Bayreuth vom 21.03.1945, Bl. 1.

130 Zahlenangaben nach: BA, NS 5-I/76: Schreiben der Kreiswaltung der DAF Regensburg an die Gauwal-
tung der DAF Bayreuth vom 21.03.1945, Bl. 1.

131 Vgl. A. Rosmus: Wintergrün. Verdrängte Morde,…, S. 71, 79 u. 116; A. Schwarzmaier: Der 29. April 
1945 – und 75 Jahre danach, …, S. 15.

132 So die Angaben des Überlebenden Bokow Wasilew gegenüber den US-Streitkräften, vgl. A. Rosmus: 
Wintergrün. Verdrängte Morde, Konstanz 21993, S. 117; A. Schwarzmaier: Der 29. April 1945 – und 
75 Jahre danach, Tiefenbach 2020, S. 19.

133 Eine „Gesamtzahl von um 130 Opfern“ nannte C. Wagner: Die Ermordung russischer Kriegsgefangener 
im Raum Passau Ende April 1945, in: W. Becker (Hg.): Passau in der Zeit des Nationalsozialismus. 
Ausgewählte Fallstudien (Schriften der Universität Passau), Passau 1999, S. 545–569, S. 560; zu dieser 
Thematik vgl. auch H. Kellermann: Das Schicksal von Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion am Ende 
des 2. Weltkriegs im Passauer Raum, Passau 2015; jüngst A. Schwarzmaier: Der 29. April 1945 – und 
75 Jahre danach, … .

134 Vgl. A. Rosmus: Wintergrün. Verdrängte Morde,…, sprach auf S. 108 von „[…] nach vorsichtigen 
Schätzungen […] etwa 700 Russen […]“, auf S. 83 von „748“ und auf S. 70 gar von „Etwa 1.700 
Russen kamen so ums Leben.“. – Bereits im Mai 1945 wurden 107 Leichen eines bereits bekannten 
Massengrabes exhumiert. Nur ein Teil der Toten trugen noch die Kriegsgefangenen-Erkennungsmar-
ken. Unter den vorhanden Marken waren etwa nur 20 aus dem Wehrkreis VIII. Vgl. Faksimile des 
Exhumierungsprotokolls vom 22. Mai 1945 bei A. Rosmus: Wintergrün. Verdrängte Morde,…, S. 82.

135 Zahlenangaben nach BA, NS 5-I/76: Schreiben der Kreiswaltung der DAF Regensburg an die Gauwal-
tung der DAF Bayreuth vom 21.03.1945, Bl. 1.
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nach Gebelkofen und Egglfing oder in den ländlichen Regensburger Stadtteil Prü-
fening, nach Sinzing und Bruckdorf.136 Direkt im Zentrum Regensburgs eine 600-
Mann-Gruppe für Soforteinsätze nach Bombenschäden unterzubringen, scheiterte, 
da ein hierfür vorgesehenes größeres Kino bereits anderweitig in Beschlag genom-
men war.137 Mit großer Wahrscheinlichkeit übernahm das KZ-Arbeitskommando 
„Colosseum“, eingerichtet in Regensburg-Stadtamhof, deshalb diese Einsätze – und 
damit auch die lebensgefährliche Blindgängerbeseitigung.138 

Die ersten „Engländer“ trafen in Regenburg bzw. konkret in Sinzing am 26. März 
ein. Bewacht wurden die Gefangenen von Soldaten der 4. Kompanie des schlesi-
schen Landesschützen Bataillons 515.139 Als erstes erreichte Sinzing das ehemalige 
Kommando E 579 aus Jaworzno, das sich seit dem 22. März in Rothenstadt im 
Süden von Weiden befand und am 25. März per Zug Weiden verließ.140 Zu den in 
Sinzing eingetroffenen Kriegsgefangenen gehörten auch solche des Kommandos E 
565 aus Siersza-Wodna (Trzebinia).141 Am 2. April erreichte eine weitere Gefange-
nengruppe Sinzing. Hierbei handelte es sich Großteils um das ehemalige Arbeits-
kommando E 594, das am 29. März in Altenstadt bei Weiden angekommen war. 
Am 1. April 1945 wurden die Gefangenen ab Weiden in offenen Güterwaggons 
nach Regensburg gebracht. Während dieser Fahrt wurde der Zug bei Irrenlohe von 
Tieffliegern angegriffen, wobei der Lokheizer und zwei deutsche Soldaten ums Le-
ben kamen.142 Nach einer Nacht auf einem Abstellgleis in Regensburg gelangten die 
Gefangenen am 2. April zu Fuß bzw. unter Nutzung einer Fähre nach Sinzing143 Die 

136 Vgl. BA, NS 5-I/76: Schreiben der Kreiswaltung der DAF Regensburg an die Gauwaltung der DAF 
Bayreuth vom 23.03.1945, Bl. 2.

137 Vgl. BA, NS 5-I/76: Schreiben der Kreiswaltung der DAF Regensburg an die Gauwaltung der DAF 
Bayreuth vom 23.03.1945, Bl. 2; zur Gesamtgeschichte dieses “Capitol-Kino“ vgl. G. Schießl: Simon 
Oberdorfers Velodrom. Auf den Spuren eines Regensburger Bürgers, Regensburg 21998, S. 69–71.; 
sowie im Speziellen R. Ehm: Letzter Nazi-Appell im „Capitol“. Kurze Anmerkungen zur neueren Ge-
schichte der Jüdischen Gemeinde Regensburg bis zum Ende der nationalsozialistischen Herrschaft, in: 
G. Schießl: Simon Oberdorfers Velodrom. …, S. 69–71. 

138 Der Colosseums-Überlebende, Tadeusz Sobolewicz, berichtete von einem Vorfall, bei dem ein explo-
dierender Blindgänger mehr als 20 Häftlinge tötete. Vgl. T. Sobolewicz: Aus dem Jenseits zurück …, 
S. 263; T. Sobolewicz: Aus der Hölle zurück …, S. 222.

139 Vgl. R. Ottlinger: Sinzing von den Anfängen bis zur Gegenwart, Sinzing 2005, S. 163; Die 4. Kompanie 
des Ld.Sch.Btl. 515 war zum Jahreswechsel 1944/45 im Raum Sosnowitz O/S (Sosnowiec) zuständig 
gewesen für die Bewachung der Arbeitskommandos E 563, E 565, E 596, E 579 und E 732, vgl. VUA, 
Stalag VIII-B VIa/323/1/59 (Auflistung vom 04.12.1944).

140 Vgl. R. J. Burbridge: Diary 1945, in: P. Baker (Ed.): Stalag VIII B 334 Lamsdorf. The Long March, aktu-
alisiert am 26.03.2015, URL: https://www.lamsdorf.com/uploads/6/4/2/7/6427590/rj_burbridge_2.
doc (18.06.2018), S. 2. – Zum gleichen Kommando gehörte auch Herbert Mills, vgl. sein Tagebuch: 
H. L. Mills: Route of March from Poland 18 Jan 1945 to Date of Recapture by American 3rd Army 
on 29th April 1945, in: P. Baker (Ed.): Stalag VIII B 344 Lamsdorf. The Long March, aktualisiert 
am 04.10.2012, URL: https://www.lamsdorf.com/uploads/6/4/2/7/6427590/herbert_louis_mills___
march.doc (18.06.2018).

141 Vgl. BA, B 162/41126: Ermittlungsverfahren gegen Angehörige des Landesschützenbataillons 515 
(1995), Bl. 121 u. 141.

142 Vgl. G. Klitta: Das Finale des Zweiten Weltkrieges in Schwandorf. Eine Dokumentation, Schwandorf 
1970, S. 56f. u. 59.

143 Vgl. E. A. Spooner: The Long March to Freedom. Diary, aktualisiert am 26.10.2016, URL: https://
sites.google.com/site/longmarchtofreedom/home/diary (18.06.2018). – Zu diesem Kommando zählte 
auch der Artillerist Doug West, der in seinem Bericht, statt von Sinzing, stets von „Sin Sing“ schreibt, 
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Engländer wurden auf Unterkünfte in Stroh- und Heustadeln im ganzen Ort und 
im nahen Bruckdorf verteilt.144 Von dort aus wurden die Kriegsgefangenen nach 
Bedarf, per Zug oder zu Fuß, zu Gleisbauarbeiten auf dem Regensburger Güter-
bahnhof West eingesetzt.145 Wenn gelaufen werden musste, nutzten sie eine nicht 
näher bezeichnete Fähre.146 In der Zeit bis zum 15. April gab es in Sinzing zwei To-
desfälle: Einige hungrige Gefangene versuchten einen Kartoffelkeller aufzubrechen. 
Der Querschläger eines Warnschusses traf den Schotten James Buchanan als völlig 
Unbeteiligten einen Tag nach der Ankunft in Sinzing am 27. März.147 Er erlag seinen 
Verletzungen am 4. April im Lazarett Greflingerstraße 4 in Regensburg.148 Als Unfall 
(„Schädelbruch“) galt der Tod des Südafrikaners William George Smerdon am 7. 
April in Bruckdorf.149

In Niedertraubling waren die ersten Gefangenen am 26. März eingetroffen, wei-
tere folgten.150 Die Kriegsgefangenen des vormaligen Bergwerkkommandos E 702 
Klimontow-Grube aus Sosnowitz (Sosnowiec) hatten nach wochenlangem Marsch 
den Raum Weiden erreicht, von wo aus sie am 26. März mit dem Zug über Amberg, 
Nürnberg und Neumarkt i.d. Oberpfalz nach Regensburg gebracht und in Nieder-

vielleicht bewusst in Anspielung an den Namen des aus US-Spielfilmen berühmten Staatsgefängnisses 
Sing Sing in Ossining im US-Bundesstaat New York. Vgl. D. West: Brutality and Slave Labour, in: 
K. Rankin (Ed.): Lest we Forget, Odiham 1989, S. 303–321, S. 317f. 

144 Untergebracht waren die Kriegsgefangenen in Sinzing bei der Metzgerei Freihart, beim Landwirt Mei-
erhofer, im bischöflichen Seminargut und in Bruckdorf beim Landwirt Karl Maag. Vgl. R. Ottlinger: 
Sinzing von den Anfängen bis zur Gegenwart, …, S. 163.

145 Vgl. R. J. Burbridge: Diary 1945…, S. 3; D. West: Brutality and Slave Labour…, S. 318; I. B. Greef: 
South African Prisoners of War on the Long Marches 1944–1945 …,Bl. 12.

146 Neben der noch heute zwischen Regensburg-Großprüfening und Riegling bei Sinzing verkehrenden 
Fähre, könnte auch die bis 1966 in Sinzing selbst noch existierende gemeint sein, eventuell (aus Ka-
pazitätsgründen) auch beide. Die Bahnbrücke der Ingolstädter Strecke hatte 1945 noch keinen Fuß-
gängersteg. Zur Nutzung der Fähre(n) vgl. R. J. Burbridge: Diary 1945…, S. 3; Eine Beschreibung der 
Gierseil-Fähre findet sich bei D. West: Brutality and Slave Labour…, S. 318; zur Fähre Sinzing vgl. 
R. Ottlinger: Sinzing von den Anfängen bis zur Gegenwart …, S. 49f. u. 415f; zur Fähre Prüfening vgl. 
Hofmeister (Fam.), Urmann (Fam.), Wiethaler (Fam.) (Hg.): Fähre Prüfening, Regensburg 1999.

147 . Vgl. R. Ottlinger: Sinzing von den Anfängen bis zur Gegenwart, S. 164; In einem erst 1995 aufgenom-
menen Ermittlungsverfahren gegen Angehörige des Landesschützenbataillons 515 ist sowohl vom 26. 
als auch vom 27. April die Rede. Vgl. BA, B 162/41126: Ermittlungsverfahren gegen Angehörige des 
Landesschützenbataillons 515 (1995), Bl. 121 u. 125 bzw. S. 141; Burbridge datiert den Vorfall auf den 
29. April, vgl. R. J. Burbridge: Diary 1945…, S. 5; 

148 Vgl. StAAm, Amtsgericht Rbg. 3528: Todesanzeigen 1945: Buchanan, James 4.4.45; CWGC (Ed.): 
Buchanan, James, URL: https://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/4031241/buchanan,-james/ 
(18.06.2018).; Buchanan ist bis heute in der Kriegsgräberabteilung auf dem Oberen Katholischen 
Friedhof in Regensburg bestattet. Vgl. ebend. die „Grave Registration Report Forms“ (Grabregistrie-
rungs-Protokolle); ferner Stadtarchiv Regensburg (im Folgenden: StAR), BES 500: Sterbefälle von 
Kriegsgefangenen, Nationalität England, Bl. 1.

149 Vgl. CWGC (Ed.): Smerdon, William George, URL: https://www.cwgc.org/find-war-dead/
casualty/2103141/smerdon,-william-georg (18.06.2018); Smerdon war ebenfalls auf dem Oberen 
Katholischen Friedhof in Regensburg bestattet worden, später jedoch auf den Britischen Soldatenfried-
hof Dürnbach bei Bad Tölz umgebettet worden. Vgl. ebd. das „Grave Concentration Report Form“ 
(Exhumierungs- und Umbettungs-Protokoll) im Anhang des CWGC-Eintrages; ferner StAR, BES 500: 
Sterbefälle von Kriegsgefangenen, Nationalität England, Bl. 2.

150 Sie wurden bewacht von Soldaten der. 1. Komp. des schlesischen Ld.Sch.Btl. 515, die zum Jahres-
wechsel 1944/45 im Raum Sosnowitz O/S (Sosnowiec) zuständig gewesen war für die Bewachung der 
Arbeitskommandos E 586, E 702, E 739 und E 744, vgl. VUA, Stalag VIII-B VIa/323/1/59 (Auflistung 
vom 04.12.1944).
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traubling einquartiert wurden.151 Auch eine Gruppe australischer Kriegsgefangener 
(wohl E 739) aus Dombrowa (Dąbrowa Górnicza), nahe Sosnowitz (Sosnowiec), 
die ebenfalls den Raum Weiden erreicht hatte, wurde von dort in der Nacht des 
26. März in Güterwaggons über Nürnberg nach Regensburg gebracht, wo sie in 
der folgenden Nacht ankam.152 Die in Ober- und Niedertraubling einquartierten 
Gefangenen wurden zu Gleisreparaturarbeiten im Bereich des Verschiebebahnhofs 
Regensburg-Ost eingesetzt – eine Arbeit, die nach der Kriegsgefangenenkonvention 
verboten war. Mehrere verloren ihr Leben bei einem Luftangriff am 19. April, dem 
sie in den Gleisfeldern ungeschützt ausgesetzt waren.153 Die Kriegsgefangenen in 
Ober- und Niedertraubling hatten gelegentlich Sichtkontakt zu den Häftlingen eines 
auf dem nördlich benachbarten Flugfeld des Fliegerhorstes Regensburg-Obertraub-
ling arbeitenden KZ-Außenkommandos, das dort zur Aufrechterhaltung des Flug-
betriebs eingesetzt war.154 Auch wurden sie Zeugen der Erschießung eines Häftlings 
nach dessen Fluchtversuch, wobei sie über die Teilnahmslosigkeit der deutschen 
Bevölkerung schockiert waren.155

Der britische Feldgeistliche, Referend Geoffrey Kestell-Cornish, aufgrund seiner 
Funktion Angehöriger der Sanitätstruppe, konnte sich, wie auch britische Militärärz-
te und Sanitäter, relativ ungehindert zwischen den verschiedenen Gefangenengrup-
pen bewegen. Er war am 19. Januar 1945 zusammen mit dem Kommando E 738 in 

151 Vgl. R. Pope: Capture at St Valery and Reminiscences of a POW, in: Aviva plc (Hg.): Reminiscences, 
Speicherabbild vom 08.09.2014, der nicht mehr verfügbaren Original-URL, abrufbar unter URL: 
http://web.archive.org/web/20140908103346/https://www.aviva.com/about-us/heritage/world-war-
two/blog-ww2/posts/205/ (19.06.2018). – Zum Kommando E 702 zählte auch der Engländer Alan 
Forster, der vom gleichen Bahntransport nach Regensburg und einem Fußmarsch nach „Neider-Fraub-
ling“ berichtete. Vgl. B. Forster (Ed.): The Diary of Alan Forster, POW 3921, Stalag VIIIB (October 
1944 – May 1945) Part 8, in: BBC (Hg.): WW2 People’s War, publiziert am 25.11.2005, URL: http://
www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/57/a7290957.shtml (18.06.2018). – Aus Nieder-
traublinger Sicht vgl. H. Doerfler: Von Kriegen und Kriegsnot, in: J. Fendl (u.a.): Obertraubling. Beiträ-
ge zur Geschichte einer Stadtrandgemeinde, Obertraubling 1982, S. 122-130, S. 127.

152 Vgl. G. C. Anderson: The Long March Dombrova, Poland, to Regensburg, Bavaria, in: The 2/11th AIF 
Infantry Battalion Association (Ed.): The 2/11th (City of Perth) Australian Infantry Battalion 1939–45 . 
Reprinted in an expanded format and including a Nominal Roll, Swanbourne <AUS> 2000, S. 175–
177.

153 In der CWGC-Datenbank, im StARbg sowie im StAAm lassen sich zwei am 19. April 1945 in Re-
gensburger Lazaretten gestorbene britische Kriegsgefangene nachweisen: Vgl. CWGC (Ed.): Holland, 
Geoffrey Gordon, URL: https://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/4031244/holland,-geoffrey-
gordon/ (18.06.2018); CWGC (Ed.): Middleton, Ernest, URL: https://www.cwgc.org/find-war-dead/
casualty/4031245/middleton,-ernest/ (18.06.2018), s. die ebd. angegebenen Grabregistrierungs-Pro-
tokolle: Beide sind bis heute in der Kriegsgräberabteilung auf dem Oberen Katholischen Friedhof 
in Regensburg bestattet. Vgl. ferner StAR, BES 500: Sterbefälle von Kriegsgefangenen, Nationalität 
England, Bl. 1; lt. StAAm, Amtsgericht Rbg. 3528: Todesanzeigen 1945, verstarben Holland und Midd-
leton am 19.04.1945 im Lazarett Prüfeninger Str. 86. – Forster hingegen spricht von vier bei einem 
Luftangriff am 19. April Getöteten, vgl. B. Forster (Ed.): The Diary of Alan Forster, POW 3921, 
Stalag VIIIB (October 1944 – May 1945) Part 10, in: BBC (Hg.): WW2 People’s War, publiziert 
am 26.11.2005, URL: http://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/94/a7299994.shtml 
(18.06.2018).

154 Vgl. H. Wolter (u.a.): „Wenn der Krieg um 11 Uhr aus ist, seid ihr um 10 Uhr alle tot!“. Sterben und 
Überleben im KZ-Außenlager Obertraubling, Salzburg 2011.

155 Vgl. M. N. McKibbin: Barbed Wire. Memoires of Stalag 383, London 1947, S. 127: „We heard a volley 
of shots and, running outside, found that a political prisoner from a group in a near-by field had just 
been killed. He had made a bolt for freedom and had been picked off a few yards up the road. A bar-
footed Fraulein who was forking hay in the yard showed less interest than if a rabbit had been shot“. 
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Sosnowitz (Sosnowiec) losmarschiert.156 Laut seinem ausführlichen Tagebuch befan-
den sich im Südosten von Regensburg Kriegsgefangene aus mindestens sechs ehema-
ligen Arbeitskommandos.157 Er selbst war seit dem 16. April offenbar in Wolkering 
einquartiert, in einem Lager in dem zuvor französische Kriegsgefangene gewesen 
waren.158 Dorthin musste am 20. April auch das Kommando E 707 umziehen, des-
sen zwei Kilometer entferntes bisheriges Quartier nun von Truppen der Wehrmacht 
beansprucht wurde.159 

Regensburg erreichten in diesen Tagen auch britische Kriegsgefangene, die zuvor 
dem Arbeitskommando E 715 angehört hatten. Dieses war vor Beginn des Marsches 
in Auschwitz-Monowitz auf der Großbaustelle der I.G. Farben-Fabrik160 eingesetzt 
gewesen, gleichsam als „Privilegierte“ mitten unter allen anderen Kategorien von 
Zwangsarbeitern und Häftlingen, die das NS-Regime kannte.161 Die Engländer hat-
ten dort versucht den anderen Gefangenengruppen zu helfen, wo immer es nach 
ihren Möglichkeiten ging.162 Einige der Briten traten später in den Nürnberger Pro-
zessen als Zeugen auf.163 Über einzelne der Kriegsgefangenen von E 715 sind biogra-
phische Veröffentlichungen erschienen,164 bzw. sie haben ihre Erlebnisse selbst oder 

156 Vgl. G. Kestell-Cornish: War Diary. Evacuation of E5-38 Prisoner of War (Working Camp), Sosnowitz, 
Poland, in: Coulter, James (Ed.): Guests of Hitler’s Reich. The Wartime Diary of Devonian Army Cha-
plain, The Reverend Geoffrey Kestell-Cornish, Farthings 2006, S. 29–80, S. 29.

157 Bereits seit März E 755, E 587 u. E 707, seit Mitte April auch E 535 (nur Neuseeländer), E 538 und 
E 754. Vgl. G. Kestell-Cornish: War Diary…, S. 64–67.

158 Vgl. G. Kestell-Cornish: War Diary…, S. 65: Referend Kestell-Cornish schrieb von „Wölkering“. Einen 
solchen Ortsnamen gibt es im Süden Regensburgs nicht, sodass entweder der heutige Thalmassinger 
Gemeindeteil Wolkering, aber auch der Pentlinger Ortsteil Hölkering gemeint sein konnte. Hölkering 
erscheint jedoch etwas zu klein für diese Nutzung.

159 Vgl. G. Kestell-Cornish: War Diary…, S. 67.
160 Zu Auschwitz III-Monowitz vgl. allg. B. C. Wagner: IG Auschwitz. Zwangsarbeit und Vernichtung von 

Häftlingen des Lagers Monowitz 1941–1945 (Darstellungen und Quellen zur Geschichte von Ausch-
witz 3), München 2000; P. Setkiewicz: The Histories of Auschwitz IG Farben Werk Camps 1941–1945, 
Oświęcim 2008.

161 Der Auschwitz-Überlebende Primo Levy schilderte sehr eindrücklich die geradezu kafkaeske Sonder-
stellung der „Engländer“ in Auschwitz-Monowitz, die als einzige Gefangenengruppe dort nicht von der 
SS, sondern von der Wehrmacht bewacht wurde. Vgl. Levi, Primo: Ist das ein Mensch? Die Atempause, 
München 2011, S. 85, 90, 124f., 164 u. 210.

162 Vgl. J. R. White: “Even in Auschwitz ... Humanity Could Prevail”: British POWs and Jewish Concen-
tration-Camp Inmates at IG Auschwitz, 1943–1945, in: Holocaust and Genocide Studies 15 (2001), 
S. 266–295. 

163 Vgl. M.N.: Britische Kriegsgefangene als Zeugen im I.G. Farben-Prozess., in: Wollheim-Kommission der 
Goethe-Universität (Hg.): Wollheim Memorial (o.J.), URL: http://www.wollheim-memorial.de/de/
britische_kriegsgefangene_als_zeugen_im_ig_farbenprozess (18.06.2018).

164 Vgl. J. Castle [d.s. J. W. Garrand, R. C. Payne]: The Password in Courage, London 1979. Dieser Roman 
handelt von Sergeant Charles Joseph Coward, Lagervertrauensmann des Arbeitskommandos E 715, 
und wurde von zwei ehemaligen Mitgefangenen (John William Garrand und Ronald Charles Payne) un-
ter Pseudonym veröffentlicht. Zur Person Cowards siehe M.N.: Charles Joseph Coward (1905–1976), 
in: Wollheim-Kommission der Goethe-Universität (Hg.): Wollheim Memorial, (o.J.), URL: http://
www.wollheim-memorial.de/de/charles_joseph_coward_19051976 (18.06.2018). – C. Rushton: Spec-
tator in Hell. A British Soldier’s Story of Imprisonment in Auschwitz, Chichester 22001, über den 
englischen Kriegsgefangenen Arthur Dodd. – D. Little: Allies in Auschwitz. The untold Story of British 
POWs held Captive in the Nazis‘ most infamous Death Camp, Forest Row 2009, über die Kriegsgefan-
genen Brian Bishop, Doug Bond und Arthur Gifford-England. 
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mit Hilfe von Co-Autoren niedergeschrieben.165 Andere hatten Tagebuch geführt, 
was später veröffentlicht wurde.166 Der Aufenthalt in Regensburg im April 1945 ist 
dort teilweise ausführlich erwähnt.167 Das Kommando E 715 war im Januar noch ge-
schlossen in Auschwitz losmarschiert, war aber später teils anderen Marschgruppen 
zugeordnet worden.168 Dem Lagervertrauensmann des Arbeitskommandos E 715, 
Sergeant Charles Joseph Coward, und seinem engsten Vertrauten, Yitzhak Persky, 
Soldat einer jüdischen Einheit aus Britisch-Palästina (und Vater des israelischen Po-
litikers und zeitweiligen Staatspräsidenten Schimon Peres)169, gelang es in der End-
phase des Marsch in Nordbayern zu entkommen und sich zu den amerikanischen 
Truppen durchzuschlagen.170 Einige ehemalige 715er gelangten am 26. bzw. 27. März 
mit dem Zug von Weiden her kommend nach Regensburg bzw. Obertraubling.171 
Eine weitere Gruppe erreichte Regensburg nach einem Drei-Tage-Marsch durch die 
Oberpfalz.172

Ebenfalls in Regensburg angekommen waren britisch-jüdische Kriegsgefangene 
aus Palästina, die dem Bergwerkskommando E 595 in Beuthen-Schomberg (Bytom-

165 Vgl. Glyn-twin: Dunkirk to Auschwitz and Home, in: BBC (Ed.): WW2 People’s War, publiziert 
am 15.11.2004, URL: http://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/10/a3281410.shtml 
(18.06.2018); J. Parfitt, John: Out Through the Wire, in: M. Hutching, I. C. McGibbon (Ed.): Inside 
Stories. New Zealand POWs Remember, Auckland 2002, S. 189–199, S. 197; D. Avey, R. Broomby: 
The Man who Broke into Auschwitz, London 2011, dies war anscheinend das erste englischsprachige 
Buch mit den Erinnerungen eines britischen Kriegsgefangenen überhaupt, das ins Deutsche übersetzt 
wurde, vgl. D. Avey, R. Broomby: Der Mann, der ins KZ einbrach, Augsburg 2012. – Avey gibt an, bei 
Pilsen (Plzeň) aus der Marschkolonne entkommen zu sein und will auf seiner Flucht auch durch Re-
gensburg gekommen sein, was jedoch angesichts der angegebenen Route etwas zweifelhaft erscheint, 
vgl. D. Avey, R. Broomby: The Man who Broke into Auschwitz …, S. 176f.

166 Vgl. G. R. Hamilton: POW Long March Diary, in: T. Tunney (Ed.): The 16th Battalion Durham Light In-
fantry 1940–46, aktualisiert 2018, URL: http://16dli.awardspace.com/page297.html (18.06.2018).

167 Vgl. D. Little: Allies in Auschwitz …, S. 62f.; Glyn-twin: Dunkirk to Auschwitz and Home …; C. Rush-
ton: Spectator in Hell …, S. 154–155. – Die Unterbringung der Gefangenen aus E 715 im Umland von 
Regensburg ist leider nicht abschließend bestimmbar, zumal diese, wie dargestellt, im Raum Regens-
burg mit verschiedenen Gruppen eintrafen. Little berichtet: „billeted to small number of farm buil-
dings located a mile away from the city”, vgl. D. Little: Allies in Auschwitz …, S. 62. – Rushton spricht 
davon, dass „they were divided and billeted in different smallholdings“, vgl. C. Rushton: Spectator in 
Hell …, S. 154 u. S. 206; J. Parfitt, John: Out Through the Wire, S. 197. 

168 Eine Teilgruppe war über Bindlach bei Bayreuth nach Nürnberg und von dort nach Moosburg gelangt; 
vgl. C. Rushton: Spectator in Hell …, S. 206 u. 211–214. 

169 Yitzhak Persky hatte sich 1941 in Griechenland vor seiner Gefangennahme noch eine Zeit lang ver-
stecken können und dabei, zur eigenen Sicherheit, die Identität eines im Versteck verstorbenen nicht-
jüdischen Neuseeländers angenommen, die er auch im Lager beibehielt. Die Familie Persky, die aus 
Ostpolen, heute Belarus, stammte, hebräisierte mit der Gründung Israels 1948 den Familiennamen 
und nennt sich seither Peres. Schimon Peres (1923–2016) erwähnt in seinen politischen Memoiren 
auch die Kriegsgefangenschaft seines Vaters, vgl. S. Peres: Battling for Peace. Memoirs, London 1995, 
S. 40, 43 u. 51–53.

170 Vgl. M.N.: Charles Joseph Coward (1905–1976), in: Wollheim-Kommission der Goethe-Universi-
tät (Hg.): Wollheim Memorial, (o.J.), URL: http://www.wollheim-memorial.de/de/charles_joseph_
coward_19051976 (18.06.2018).

171 Private Hamilton erreichte am 27. März per Bahn von Weiden aus Obertraubling, vgl. G. R. Hamilton: 
POW Long March Diary … . – Laut Little traffen einige Angehörige von E 715 am 26. März per Zug 
in Regensburg ein, vgl. D. Little: Allies in Auschwitz …, S. 62.

172 Vgl. C. Rushton: Spectator in Hell …, S. 154 u. 206; Dies dürfte die Gruppe sein, der Kestell-Cornish 
am 19. März bei Pfrentsch begegnet war. Vgl. G. Kestell-Cornish: War Diary…, S. 55.
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Szombierki) angehört hatten.173 Eine große Gruppe dieses ehemaligen Kommandos 
befand sich seit dem 2. April offenbar in Sinzing.174 Es kam während der Arbeiten 
in den Gleisfeldern des Regensburger Güterbahnhofes West auch zu Begegnungen 
zwischen diesen und jüdischen Häftlingen des ebenfalls dort eingesetzten KZ-Häft-
lingskommandos „Colosseum“.175 

„The White Angels“ – die Versorgung mit Hilfspaketen durch Lastkraftwagen des 
Internationalen Roten Kreuzes

Mit der Geschichte der alliierten Kriegsgefangenen in Deutschland aufs Engste 
verbunden ist auch der Begriff des „Rot-Kreuz-Pakets“ – Hilfspakete mit Lebensmit-
teln und Hygieneartikeln, auch mit Zigaretten.176 Verteilt wurden diese Pakete vom 
„Internationalen Komitee vom Roten Kreuz“ (IKRK) mit Sitz im schweizerischen 
Genf. 177 Unterstützt wurde das IKRK bei dieser Arbeit von einer weiteren internati-
onalen Hilfsorganisation, dem ebenfalls in Genf ansässigen YMCA-Weltbund (World 
Alliance of Young Men’s Christian Association), der sich mehr um psychische Über-
lebenshilfen, wie ganze Lagerbibliotheken, Musikinstrumente, Sportausrüstungen 
u. ä. kümmerte. Auch das YMCA unterhielt eigene Delegierte in Deutschland, die 
ebenfalls die Kriegsgefangenenlager besuchen durften.178 IKRK und YMCA konnten 
jedoch nur tätig werden, wenn Gewahrsamsstaat und Heimatstaat der Gefangenen 
die Genfer Konvention im Verhältnis zueinander anerkannten. Da dies zwischen 
dem Deutschen Reich und der Sowjetunion nicht der Fall war, konnte das IKRK hier 
auf keiner Seite helfen.179

Das IKRK verteilte keine eigenen Hilfspakete, sondern erhielt diese von den 
nationalen Rot-Kreuz-Gesellschaften der alliierten Staaten. Diese wurden aus Über-
see durch Hochseeschiffe unter schweizerischer, schwedischer, aber auch unter 
portugiesischer und spanischer Flagge nach Toulon in Frankreich gebracht und in 
die Schweiz weitertransportiert. Ein weiterer Teil der Pakete gelangte aus Übersee 
nach Göteborg im neutralen Schweden.180 Von der Schweiz und von Schweden aus 
wurden die Pakete ins Reich und per versiegelten Bahnwaggons zu den einzelnen 
Lagern gebracht. Dort wurden jeweils auch Vorräte angelegt. Das IKRK bestand 
dabei auf einem „Vier-Augen-Prinzip“ bis zur quittierten Aushändigung der Pakete 

173 Vgl. Y. Gelber: Palestinian POWs in German Captivity …, Digitalisat S. 37.
174 Vgl. E. A. Spooner: The Long March to Freedom… .
175 Vgl. T. Schimmel, K. von Rabenau: Räder rollen für den Mord…, S. 40: Interview mit dem Überleben-

den des KZ-Außenlagers „Colosseum“ Hersch Solnik, der von kriegsgefangenen Soldaten “aus Israel“ 
berichtete.

176 Vgl. P. Doyle: Prisoner of War in Germany, …, S. 15–20.
177 Vgl. International Committee of the Red Cross (Ed.): Report of the ICRC on its activities during the 

Second World War (Sept. 1, 1939-June 30, 1947), Vol. I: General Activities, Geneva 1948, S. 253ff.
178 Vgl. P. Guinness: “I was in Prison … and you came to me”, Geneva: World Committee of Young 

Men’s Christian Association, o.J. (ca. 1946). Digitalisat abrufbar unter URL: https://drive.google.com/
file/d/0B_vU7pAXZvrmdmYtVVpUU1MxdkU/view (08.09.20).

179 Vgl. International Committee of the Red Cross (Ed.): Report of the ICRC on its activities during the 
Second World War (Sept. 1, 1939-June 30, 1947), Vol. I: General Activities …, S. 408ff.

180 Vgl. O. Sutton-Brock: Footprints on the Sands of Time. RAF Bomber Command Prisoners of War in 
Germany 1939-1945, London 2003, S. 477–479.
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an die einzelnen Gefangenen. So waren die Vorratsräume in den Lagern stets mit 
zwei Schlössern gesichert – über einen Schlüssel verfügte der deutsche Lagerkom-
mandant, über den anderen der Hauptvertrauensmann181 der Gefangenen. Mit der 
Eskalation des Luftkrieges, speziell den verstärkten Angriffen auf die deutschen 
Verkehrsnetze, wurden auch manche IKRK-Waggons zerstört oder konnten ihre Ziel 
nicht mehr erreichen. Man begann daher zunehmend LKWs einzusetzen, aus der 
Schweiz, aber auch aus Schweden – weiß gestrichen und mit Rot-Kreuz-Markie-
rungen sowie schweizerischen oder schwedischen Flaggen und Zulassungsnummern 
versehen. Die britischen Kriegsgefangenen bezeichneten diese LKWs bald als „The 
White Angels“. Als die deutschen Kriegsgefangenenlager im Osten geräumt wurden, 
wurden dort noch vorhandene „Rot-Kreuz-Pakete“ und u.a. auch Ersatzuniformen 
in Bahnwaggons nach Westen abtransportiert – die Lamsdorfer Vorräte gelangten auf 
diese Weise nach Nürnberg-Langwasser.182

Jede Versetzung eines Kriegsgefangenen in ein anderes Lager war über das IKRK 
dem Heimatstaat anzuzeigen. Die jeweiligen nationalen Rot-Kreuz-Organisationen 
teilten dies und die neue Adresse auch den jeweiligen Angehörigen mit. Dies galt 
umso mehr, wenn ganze Lager verlegt wurden. Und in der Tat teilte die Wehrmacht 
1945 die Verlegung ihrer östlich gelegenen Kriegsgefangenenlager zeitnah dem IKRK 
mit – auch jene im Januar 1945 aus Schlesien. Diese Nachrichten erreichten die 
Heimatländer nebst Mitteilungen des IKRK über seine entsprechenden Hilfsbe-
mühungen. So veröffentlichte das Rote Kreuz der USA in seinem gedruckten und 
an alle Familien von Kriegsgefangenen verschickten „Prisoners of War Bulletin“183 
in der Ausgabe für April 1945 mehrere Artikel über diese Märsche. So war dort zu 
lesen, dass in den ersten Märztagen 19 „Trucks“ des IKRK in die Region von Karlsbad 
(Karlovy Vary) und Marienbad (Mariánské Lázně) gelangt waren „[…] to meet the 
large Body of prisoners marching from camps in the Silesian region (such as Stalag 
VIII B, Stalag 344, WK 8 B.A.B. 20 and 21, and so forth) […]“.184 Einem weiteren 
Artikel in der gleichen Ausgabe war zu entnehmen, dass „[…] These marching co-
lumns were scattered over very wide areas. In the middle of March, for example, 
an advance group from Stalag 344 was 30 miles east of Carlsbad while the rear of 
the column was in the vicinity of Bohmisch-Leipa – the distance between these two 
points being nearly 60 miles. Likewise the Stalag VIII B columns was spread from 
Schlan near Melnik, to Koniggratz region - a distance of about 75 miles. British 

181 Dies der vom IKRK gebrauchte Ausdruck. Im Wehrmacht-Deutsch war dies der „Lagerführer“ der 
Gefangenen, bei den Briten desgleichen der „Campleader“.

182 Vgl. J. Elworthy: Greece, Crete, Stalag, Dachau. …, S. 177. – Der Neuseeländer Jack Elworthy war 
einer von drei Kriegsgefangenen, die diesen Bahntransport, gemäß dem „Vier-Augen-Prinzip“, begleite-
ten, „quite comfortable“ einquartiert in einem Waggon voller Kleidungsballen. Vgl. ebd.

183 Vgl. “Prisoners of War Bulletin. Published by the American National Red Cross for the Relatives of 
American Prisoners of War and Civilian Internees”, Washington 1943–1945. – Vergleichbare Zeitun-
gen veröffentlichten auch andere nationale Rot-Kreuz-Gesellschaften, z.B. in Großbritannien: “The 
Prisoner of War. The official journal of the Prisoners of War Department of the Red Cross and St. John 
War Organization”, London 1942–1945.

184 Vgl. “Delivering Relief Supplies in Germany”, in: Prisoners of War Bulletin…., Vol. 3 (1945) No. 4, 
S. 1.
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prisoners constituted a large part of the southern group, but they also contained 
Americans185. […]”.186 

Die Versorgungslage der Gefangenen auf den Märschen nach Westen war teils 
kritisch, des Öfteren erhielten die Kriegsgefangenen tagelang keine Verpflegung.187 
Angesichts dieser Entwicklungen sah sich das IKRK daher veranlasst, in Deutsch-
land umgehend mehrere Depots einzurichten, von denen aus Lager in der jewei-
ligen Region sowie dorthin zielende Marschkolonnen direkt und rascher mit dem 
Nötigsten versorgt werden konnten. Ein erstes solches Versorgungszentrum wurde 
Anfang März 1945 in Moosburg eingerichtet.188 Nicht im dortigen Stalag VII A189, 
sondern in der nahen Stadt, wobei es sich als schwierig zeigte, kurzfristig geeigneten 
Lagerraum zu finden.190 Auch in Lübeck wurde ein IKRK-Lagerhaus mit Rot-Kreuz-
Paketen gefüllt, die teils aus Schweden, teils per LKW-Transport aus der Schweiz 
angeliefert wurden.191 Nach Lübeck mitgeliefert wurden am 7. März durch sechs 
Schweizer Tank-LKWs auch 20.000 Liter Treibstoff, um die Pakete an die einzel-
nen Lager verteilen zu können.192 Ein weiteres in Altengrabow (Sachsen-Anhalt) 
vorgesehenes Depot konnte nicht realisiert werden, da es keine leistungsfähigen 
Verkehrsverbindungen dorthin mehr gab.193

Ein erster Eisenbahnzug mit 50 IKRK-Waggons für Moosburg überquerte am 6. 
März 1945 die deutsch-schweizerische Grenze, beladen mit über 500 Tonnen Hilfs-
gütern und begleitet von IKRK-Delegierten.194 Dieser erste Zug war für die Kriegs-
gefangenen im Moosburger Lager selbst bestimmt und 92.312 Hilfspakete wurden 
von französischen und britischen Gefangenen entladen. Am 11. März trafen die 

185 Die letzte Angabe war wohl dem amerikanischen Leserpublikum geschuldet. Zum 01.12.1944 hatte 
es im Stalag Teschen keinen und im Stalag Lamsdorf unter den mehreren Zehntausenden lediglich 
56 (!) US-amerikanische Kriegsgefangene gegeben, vgl. „Zusammenstellung der Kriegsgefangenen im 
Reich“ des Chefs des Kriegsgefangenenwesens beim Befehlshaber des Ersatzheeres, mit Stand vom 
01.12.1944, zitiert nach dem Faksimile-Abdruck bei A. Streim: Die Behandlung sowjetischer Kriegsge-
fangener im „Fall Barbarossa“. …, S. 396.

186 Vgl. “Latest Information on Camp Movement (By cable from Geneva)”, in: Prisoners of War Bulletin. 
…,Vol. 3 (1945) No. 4, S. 12.

187 Vgl. M. Duncan, T. Stout: Medical Services in New Zealand and the Pacific, Part II: New Zealand 
Prisoners of War in Europe (The Official History of New Zealand in the Second World War 1939–
1945), Wellington 1958, S. 105–154, speziell S. 144f; neugesetztes Digitalisat mit der ursprüngli-
chen Seitenzählung abrufbar unter URL: http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-WH2PMed.html 
(08.09.2020).

188 Vgl. International Committee of the Red Cross (Ed.): Report of the ICRC on its activities during the 
Second World War (Sept. 1, 1939-June 30, 1947), Vol. III: Relief Activities, Geneva 1948, S. 86, auch 
S. 250.

189 Zum Lager Moosburg gibt es in jüngerer Zeit Ansätze zu grundlegenden Forschungen, vgl. D. Reither: 
Stalag VII A Moosburg, Moosburg 22015; hingegen waren zuvor von der Stadt Moosburg herausgegebe-
ne Broschüren nicht sehr hilfreich, vgl. A. Neumaier (Red.): Das Kriegsgefangenen-Lager Stalag VII A 
Moosburg in Oberbayern. 12 Jahre Lagergeschichte 1939–1945. 50 Jahre Versöhnung und Freundschaft 
1945–1995, Moosburg 1995.

190 Vgl. International Committee of the Red Cross (Ed.): Report of the ICRC on its activities during the 
Second World War (Sept. 1, 1939-June 30, 1947), Vol. III: Relief Activities, S. 93.

191 Vgl. ebd. S. 90.
192 Vgl. ebd. S. 91, auch S. 43.
193 Vgl. ebd. S. 92.
194 Vgl. ebd. S. 86 u. 93.
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leeren Waggons wieder in der Schweiz ein. Am 28. März und 12. April erreichten 
weitere IKRK-Züge Moosburg, deren Güter für andere Lager und die nach Westen 
marschierenden Gefangenenkolonnen vorgesehen waren. Auch die Bewachung der 
Lagerhäuser in Moosburg wurde nach dem vom IKRK stets geforderten „Vier-Augen-
Prinzip“ durchgeführt: Alliierte Kriegsgefangene gingen dort Streife und wurden ih-
rerseits von deutschen Landesschützen beaufsichtigt.195 Am 4. April hatten sich zwei 
weitere IKRK-Züge aus der Schweiz auf den Weg gemacht, mit den Zielen Stalag 
XIII A in Sulzbach-Rosenberg bzw. Stalag XIII B in Weiden. Es war nicht mehr 
möglich, diese dorthin zu leiten, sodass die Waggons ebenfalls in Moosburg entladen 
wurden.196 Da in Moosburg der Speicherraum bald erschöpft war, boten die deut-
schen Stellen dem IKRK an, in Ravensburg, also nahe der Schweizer Grenze, ein 
weiteres Depot einzurichten. Noch im April wurde dieses neue, für 7.000 Tonnen 
Hilfsgüter ausgelegte Lager durch zwei IKRK-Züge mit Paketen aus 110 Waggons 
bestückt.197 Dieses IKRK-Lager befand in Ravensburg in einem Lagerhaus nahe am 
Bahnhof.198 Gegen Ende April errichtete das IKRK ein weiteres Depot in Landeck, 
nahe dem Arlberg Pass, von wo aus Kriegsgefangene in Tirol und Österreich versorgt 
wurden. Dieses wurde ebenfalls mit den Hilfspaketen zweier IKRK-Eisenbahnzüge 
angefüllt.199

Für die weitere Verteilung der Hilfsgüter aus diesen IKRK-Depots durch LKWs 
gab es jedoch ein Problem. Zwar hatten die nationalen Rot-Kreuz-Organisationen 
der alliierten Länder über 300 Fahrzeuge für das IKRK bereitgestellt, die zuletzt 
über das bereits befreite Südfrankreich in die Schweiz gelangt waren. Allein, es 
gab zu wenige Schweizer IKRK-Fahrer, die alle diese LKWs in Deutschland fahren 
konnten. Es war die Idee eines IKRK-Delegierten, im Stalag Moosburg, mit Billigung 
der deutschen Lagerleitung, hierfür unter den Kriegsgefangenen Freiwillige „auf Eh-
renwort“ anzuwerben. Letztendlich fanden sich knapp 90 Kanadier, US-Amerikaner 
und einige Briten dazu bereit.200 Jeder dieser LKWs wurde auch von einem deut-
schen Soldaten begleitet. Meist fuhr man in kleinen Konvois, geführt von einem 
IKRK-Delegierten. 201 Diese LKWs wurden von den auf dem Marsch nach Westen 
befindlichen britischen Kriegsgefangenengruppen stets mit Begeisterung begrüßt.202

195 Vgl. ebd. S. 93; H. A. Halliday: Relief Amid Chaos. The Story of Canadian POWs Driving Red Cross 
Trucks, in: Canadian Military History, Vol. 11 (2002) 2, S. 61–65, S. 61.

196 Vgl. International Committee of the Red Cross (Ed.): Report of the ICRC on its activities during the 
Second World War (Sept. 1, 1939-June 30, 1947), Vol. III …, S. 93.

197 Vgl. ebd. S. 93f, auch S. 43 u. S. 250.
198 Vgl. H. Willbold: Der Luftkrieg zwischen Donau und Bodensee, Bad Buchau 2002, S. 215.
199 Vgl. International Committee of the Red Cross (Ed.): Report of the ICRC on its activities during the 

Second World War (Sept. 1, 1939-June 30, 1947), Vol. III …, S. 94, auch S. 43 u. S. 250.
200 Vgl. H. A. Halliday: Relief Amid Chaos. The Story of Canadian POWs Driving Red Cross Trucks …, 

S. 62.
201 Vgl. ebd. S. 63; vgl. Vgl. International Committee of the Red Cross (Ed.): Report of the ICRC on its 

activities during the Second World War (Sept. 1, 1939-June 30, 1947), Vol. III …, S. 190–200.
202 Vgl. beispielsweise die Schilderung einer solchen Begegnung knapp vor Bayreuth bei R. V. Coward: 

Sailors in Cages, S. 233f., die in diesem Fall leider auch schlimme Folgen hatte: Einige Gefangene 
(auch Coward selbst) überforderten ihre ausgehungerten Mägen. Es soll deshalb sogar zu Todesfällen 
gekommen sein, vgl. ebd., S. 234.
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Die Räumung der Kriegsgefangenenlager nördlich der Donau
Die Entwicklung der Kriegslage erzwang die Aufgabe der deutschen Kriegsgefan-

genenlager zunächst im Nordwesten Bayerns. Als auch die großen Lager in Nürnberg-
Langwasser aufgegeben werden mussten, zogen lange Kolonnen Richtung Süden 
zum letzten Großlager, Stalag VII A Moosburg, dessen Barackenstadt ursprünglich 
für 20.000 Gefangene ausgelegt und bald mit 70.000 Mann völlig überfüllt war.203 
Ein Teil der englischen Gefangenen aus dem Raum Bayreuth wurde am 9. April 
mit mehreren Zugtransporten Richtung Moosburg in Marsch gesetzt und passierte 
dabei auch Regensburg, wobei einige Gefangene dort belassen wurden.204 Eine große 
Kolonne, die sich von Bayreuth zu Fuß auf den Weg gemacht hatte, gelangte auf der 
sog. Ostmarkstraße über Weiden nur noch bis Winklarn bei Oberviechtach.205 Die 
Einheiten der 11st Armoured Division und der 90th Infantry Division befreiten ab 
23. April im Bereich Oberviechtach, darunter in Winklarn, weit über 4.500 britische 
Gefangene.206 Eine andere Gruppe wurde am 24. April in Thiermietnach, Gemein-
de Michelsneukirchen, von den US-Streitkräften befreit.207 

Am 11. April wurden eine größere Gruppe Gefangener aus dem Umland von 
Weiden, darunter viele Neuseeländer, im Bahntransport nach Plattling gebracht, 
wo diese für fünf Tage verblieben und Gleisbauarbeiten durchführen mussten.208 
Anschließend marschierten diese über Landau a. d. Isar und Vilsbiburg in den Raum 
Kraiburg am Inn, wo sie am 3. Mai befreit wurden.209 Andere Gruppen, darunter 

203 Vgl. D. Reither: Stalag VII A Moosburg, …, S. 51f.
204 Vgl. G. Pledger: Dad’s Journey, in: BBC (Ed.), WW2 People’s War, publiziert am 15.11.2003, URL: 

http://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/92/a2046692.shtml (18.06.2018).
205 Vgl. B. Peters: The Memoirs of Private James Peters of the 4th Battalion of the Border Regiment 1939-

1945 …, S. 17f. 
206 Vgl. T. Siegert: Kriegsende ‘45 in Nordostbayern. Das Drama der letzten Tage. Eine erstmalige Re-

konstruktion der Ereignisse anhand amerikanischer Heeresberichte, deutscher Originalberichte und 
umfassender Augenzeugenberichte (Heimat Landkreis Tirschenreuth, Sonderband 2), Pressath 1995, 
S. 40, S. 93. S. 118 u. S. 140.

207 Vgl. Jonwilkie: Sidi Nsir, Tunisia to The Great March, in: BBC (Ed.): WW2 People’s War, publi-
ziert am 04.08.2005, URL: http://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/34/a4789434.
shtml (18.06.2018); R. Bryson: Adding to the list of names [mit Tabelle], in: P. Baker (Ed.): Stalag 
VIII B 344 Lamsdorf. The Long March, aktualisiert am 13.03.2015, URL: https://www.lamsdorf.
com/uploads/6/4/2/7/6427590/j._l.(jack)_bryson.docx bzw. Tabelle https://www.lamsdorf.com/
uploads/6/4/2/7/6427590/jl_bryson_march.xlsx (21.08.2018), Tabelle; bei H. Arnold: Als der Krieg 
in den Vorwald einbrach. Frühjahr 1945, Erinnerungen, in: Rodinger Heimat 20 (2003), S. 123–135, 
S. 129 wird von 600 ehem. kriegsgefangenen Engländern berichtet, die Ende April im nahen Gemein-
deteil Schrötting einquartiert waren.

208 Vgl. W. W. Mason: Prisoners of War …, S. 469. – Sie waren dabei eingesetzt “for a new line that was 
being laid in that area” (ebenda). Dies war wohl sehr wahrscheinlich das neue Anschlussgleis des Flug-
platzes Plattling-Michaelsbuch, an dem auch KZ-Häftlinge arbeiteten, vgl. Vgl. U. Fritz: Plattling. …, 
S. 223; M. Westerholz: Kranke krepierten natürlich wie das Vieh. Erinnerungen an das KZ Plattling., 
S. 52; G. Artmeier: Die Außenkommandos des Konzentrationslagers Flossenbürg: Ganacker und Platt-
ling, in: Historische Heimatblätter an der unteren Isar und Vils, 1990/91, S. 5–139; N. E. Schmid: 
Fabriken des Todes. Ganacker und Plattling: KZ-Außenkommandos und Todesmärsche, in: Deggendorfer 
Geschichteblätter, H. 17, 1996, S. 273–326, speziell S. 283–296.

209 Vgl. P. Grey, S. Grey: Private J. D. Caves: The Long Journey Home, Auckland <NZ> 2004; Neuge-
setztes Digitalisat mit der ursprünglichen Seitenzählung abrufbar unter URL: http://nzetc.victoria.
ac.nz/tm/scholarly/tei-GreLong-t1-body-d9.html (21.08.2018), S. 125. – Zum Durchmarsch und 
Befreiungen britischer Kriegsgefangener im April/Mai im südöstlichen Bayern vgl. allg. L. Lohr: Endlö-
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auch Kanadier, mussten aus dem Raum Weiden zu Fuß längs der Ostmarkstraße 
nach Süden aufbrechen, überquerten in Straubing die Donau und gelangten nach 
etliche Tagen ebenfalls noch bis Niederviehbach bzw. in den Raum Ampfing und 
Mühldorf am Inn.210 Das deutsche Restpersonal des Stalag Weiden (bei dem sich 
auch jenes des Stalag Teschen aufhielt) marschierte u.a. mitsamt 600 Engländern 
ab dem 17. April auf den gleichen Wegen und gelangte jedoch nur noch bis in den 
Raum Obertrübenbach (heute Stadtteil von Roding), wo es am 24. April in Gefan-
genschaft geriet bzw. die Gefangenen befreit wurden.211 

In diesen Tagen wurden neben den zahlreichen „Engländern“ auch viele Gruppen 
mit Kriegsgefangenen anderer Nationen über die Donau nach Süden verbracht. Eine 
bei Roding befreite Gruppe von 600 Sowjetsoldaten – die möglicherweise ebenfalls 
zur Kolonne des eben angesprochenen Restpersonals des Stalag Weiden gezählt hatte 
212 – ist bereits einleitend erwähnt worden.213 Eine weitere Kolonne sowjetischer 
Kriegsgefangener mit wohl 500 Mann durchquerte, aus Norden kommend, um den 
20. April den westlichen Landkreis. Diese Gruppe scheint erstmals auf in Nittendorf 
und dürfte sich (möglicherweise in geteilten Kolonnen) über Undorf, Eichhofen bzw. 
auch über Eilsbrunn214 und Schönhofen215 nach Thumhausen bewegt zu haben. Ein 
Russe verlor sein Leben in Schönhofen.216 Er trug eine Kriegsgefangenen-Erkennungs-

sung Süden, 2. erg. Aufl., München ²2015, S. 2–15, sowie L. Lohr: Endlösung Süden, Kriegsgefangene, 
KZ-Häftlinge, Rüstung zum Ende des 3. Reiches, 3. neuerlich erg. Aufl., München ³2018, S. 1–100 (Der 
Autor hat zwar seit der 1. Aufl. seines Buches 2014 zahlreiche weitere Aufenthaltsorte von Kriegsge-
fangenen 1945 ermitteln können, verlor sich aber in seiner Darstellung von Auflage zu Auflage immer 
mehr regional und in nicht belegten Spekulationen insbesondere über das Woher und Wohin).

210 Vgl. D. Swift: Slow March through Hell. A British POW in Poland 1940–1945, Fleet Hargate, Lin-
colnshire 2006, S. 69f.

211 Vgl. ITS, 5.3.1/Tote 15/0037 (84599929) – 0039 (84599931): Bericht des ehemaligen Major der Re-
serve Walter Reigber (LSch.Batl. 749), 25.07.1947, 5 Blatt, hier Bl. 3–5; auch Rom: Als die Amerikaner 
nach Obertrübenbach kamen. Rückblick. Erinnerungen des langjährigen Lehrers Franz Rechenmacher, 
in: Bayerwald-Echo, Ausgabe Ost, Nr. 228 vom 05.10.2015, S. 42. – Zu dieser Kolonne gehört offen-
bar auch der Engländer George Albert Hawkins aus dem Bergwerkskommando E 72 Beuthen, vgl. 
C. Parry: George Albert Hawkins and E 72, in: P. Baker (Ed.): Stalag VIII B 344 Lamsdorf. Names, 
aktualisiert am 25.09.2018, URL: https://www.lamsdorf.com/uploads/6/4/2/7/6427590/hawkins.
doc (01.11.2018).

212 Vgl. ITS, 5.3.1/Tote 15/0037 (84599929) – 0039 (84599931): Bericht des ehemaligen Major der Re-
serve Walter Reigber (LSch.Batl. 749), 25.07.1947, 5 Bl.; Reigber spricht an einer Stelle (Bl. 3) auch 
von 600 Russen, für die er auf diesem Marsch zuständig war.

213 Vgl. D. Stratievski: Sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland und ihre Rückkehr in die UdSSR …, 
S. 199f.

214 Vgl. ITS, 5.3.1/Tote 16/0100 (84597748): An Landrat Regensburg gerichtetes Schreiben des Bürger-
meisters der Gemeinde Eilsbrunn betr. UNRRA-Fragebogen Todesmarsch Regensburg-Laufen vom 
23.02.1947. [Hinweis: Dokument ist im ITS-Bestand offenbar durch einen Erfassungsfehler nicht 
unter „Eilsbrunn“ zu finden, sondern nur unter „Nittendorf].

215 Vgl. ITS, 5.3.1/Tote 19/0027 (84601697): An Landratsamt Regensburg gerichtete Antworten des 
Bürgermeisters der Gemeinde Schönhofen auf UNRRA-Fragebogen betr. Todesmarsch Regensburg-
Laufen vom 20.02.1947.

216 Zeitweise bestattet in Nittendorf. Vgl. StAAm, BZA Regensburg/12261: Feststellung über Gräber 
sowjet. Staatsbürger in Bayern, Schreiben der Gemeinde Nittendorf an Landratsamt vom 01.06.1951; 
ITS, 5.3.1/Tote 19/0027 (84601697): An Landratsamt Regensburg gerichtete Antworten des Bürger-
meisters der Gemeinde Schönhofen auf UNRRA-Fragebogen betr. Todesmarsch Regensburg-Laufen 
vom 20.02.1947; 
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marke des schlesischen Wehrkreises VIII.217 Ein weiterer Russe wurde in Eichhofen218 
erschossen. Letztgenannter wurde in Thumhausen bestattet, zusammen mit einem 
weiteren Toten.219 Die Kolonne sei dann Richtung Kelheim gezogen. Sie dürfte iden-
tisch sein mit jenen „erdbraunen Gefangenen“, die bei Forschungen über den Durch-
zug von KZ-Häflingen aus dem KZ Hersbruck durch Viehhausen „wiederentdeckt“ 
und dort aufgrund der Farbe ihrer Uniformen so bezeichnet wurden.220 Auch eine 
60-Mann-Gruppe als Kriegsgefangene behandelter Soldaten der polnischen Heimat-
armee aus dem Warschauer Aufstand war von Lamsdorf aus in die Oberpfalz gelangt 
und hatte in Schwandorf arbeiten müssen.221 Diese Gruppe wurde nun ebenfalls in 
den Raum Regensburg, konkret nach Burgweinting, in ein umzäuntes Barackenlager 
verlegt und im Hafen zu Gleisreparaturarbeiten eingesetzt.222 

Auch das Stalag 383 auf dem nahen Truppenübungsplatz Hohenfels, ein „Eng-
länderlager“, das, wie erwähnt, im Februar/März ebenfalls Gefangene aus Lamsdorf 
hatte aufnehmen müssen, evakuierte ab dem 16. April nach Süden, Großteils über 
Ingolstadt nach Oberbayern.223 Eine Kolonne mit wohl 1.500 Mann marschierte je-
doch ab dem 17. April über Schmidmühlen und Duggendorf224 nach Pielenhofen.225 

217 „Stalag VIII Nr. 92562“, vgl. StAAm, BZA Regensburg/12263: Mitteilung Gde. Schönhofen an Land-
ratsamt vom 05.04.1946.

218 Vgl. ITS, 5.3.1//Tote 8/0098 (84597746): An Landratsamt Regensburg gerichtete handschriftliche 
Antworten des Bürgermeisters der Gemeinde Eichhofen auf UNRRA-Fragebogen betr. Todesmarsch 
Regensburg-Laufen vom 18.02.1947; ITS, 5.3.1/Tote 21/0028 (84601698): An UNRRA-Suchstelle 
beim Landrat Regensburg gerichtetes Schreiben des Landpolizei-Postens Undorf betr. Todesmarsch 
Regensburg-Laufen vom 22.02.1947; StAAm, BZA Regensburg/12261: Feststellung über Gräber sow-
jet. Staatsbürger in Bayern, Schreiben der Gemeinde Eichhofen an Landratsamt vom 28.05.1951.

219 Vgl. ITS, 5.3.1//Tote 19/0027 (84601697): An Landratsamt Regensburg gerichtete Antworten des 
Bürgermeisters der Gemeinde Schönhofen auf UNRRA-Fragebogen betr. Todesmarsch Regensburg-
Laufen vom 20.02.1947; ITS, 5.3.1/Tote 8/0098 (84597746): An Landratsamt Regensburg gerichtete 
handschriftl. Antworten des Bürgermeisters der Gemeinde Eichhofen auf UNRRA-Fragebogen betr. 
Todesmarsch Regensburg-Laufen vom 18.02.1947.

220 Vgl. H. Zacke: Unsere Geschichte erzählen. Viehhausen in den letzten Kriegstagen im April 1945, 
Regensburg 2010, S. 30–33; A. Issing: Brot für die Gefangenen, in: D. Weber (Hg.): Ein Engel, der als 
Esel kam. Menschen erzählen ihre Kriegsgeschichten, Oberursel 2005, S. 146, S. 146. – Der Bürger-
meister von Viehhausen hatte 1947 keine detaillierten Angaben gemacht, sondern lediglich pauschal 
vom Durchzug von ca. 1.000 Mann Gefangenentransporte am 20./21. April berichtet. Vgl. ITS, 5.3.1/
Tote 22/0093 (84601949): An Landratsamt Regensburg gerichtete handschriftl. Antworten des Bür-
germeisters der Gemeinde Viehhausen auf UNRRA-Fragebogen betr. Todesmarsch Regensburg-Laufen 
vom 20.02.1947.

221 Vgl. M. Kledzik: Smak głodu. III Batalion AK „Gurt“ po kapitulacji Powstania Warszawskiego [Der Ge-
schmack des Hungers. Das III. Bataillon AK „Gurt“ nach der Kapitulation des Warschauer Aufstands], 
Warszawa 1996, S. 37f., 50 u. 59.

222 Vgl. M. Kledzik: Smak głodu. …, S. 103f.
223 Vgl. W. W. Mason: Prisoners of War. …, S. 468; I. Goddard: 4435534 RSM Goddard A.: POW No 

2920:2nd DLI, in: S.N. (Ed.): Durham Light Infantry 1920-1946. Prisoners of War, publiziert 2009, 
Speicherabbild vom 01.11.2017, der nicht mehr verfügbaren Original-URL, abrufbar unter URL: 
http://web.archive.org/web/20171101020130/http://durhamlightinfantry.webs.com/behindthewi-
re193946.htm (19.06.2018).

224 Vgl. ITS, 5.3.1/Tote 7/0052(84597628): Schreiben des Bürgermeisters der Gemeinde Duggendorf an 
die UNRRA-Suchstelle des Landkreises Burglengenfeld vom 21.02.1947, betr. Todesmarsch Flossen-
bürg-Regensburg.

225 Vgl. M. N. McKibbin: Barbed Wire.…, S. 119 u. 123-125; M. Jackson: Coils of Barbed Wire Rusting 
in the Reeds, in: NZ POW-WOW Magazin, Sept. 1969; Digitalisat abrufbar unter URL: http://www.
pegasusarchive.org/pow/mike_jackson.htm (19.06.2018). – Fotos vom Aufenthalt der Kolonne auf 
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In Etterzhausen reihte sie sich am 18. April auf der Reichsstraße 8 ein, „along with 
columns of Russians, Italians, Jews, political prisoners“.226 Mitten durch Regensburg 
gelangte die Kolonne nach Burgweinting, wo sie nur eine Nacht verblieb, bevor sie 
weiterzog.227 Im Süden von Regensburg dürfte es in diesen Tagen wohl kaum noch 
leere Scheunen gegeben haben – es befanden sich Gefangene in den Dörfern von 
Graßlfing bis Gebelkofen. Die Kolonne aus Hohenfels musste im Freien, in einem 
kleinen Wald nächtigen – mit großer Wahrscheinlichkeit im „Weintinger Hölzchen“ 
südwestlich von Burgweinting.228 Auch ein Teil der in Bruckdorf und Sinzing unter-
gebrachten „Engländer“ wechselte am 15. April ans rechte Ufer in das nahe Graßl-
fing.229 Zum Donauübergang wurde die kleine Fähre in Matting genutzt.230 Der Brite 
John Wilfred Cook verlor am 20. April in Graßlfing bei einem Tieffliegerbeschuss 
sein Leben und wurde auf dem Ortsfriedhof bestattet.231 Ein weiterer Teil der Sin-
zinger Gruppe wurde am 15. April nach Obertraubling verlegt.232 Die in Schwar-
zenfeld untergebrachten Briten, Neuseeländer und Australier wurden ebenfalls am 
15. April in den Süden von Regensburg in Marsch gesetzt.233 Die Gruppe benötigte 
hierfür zwei Tage – aber der Marsch endete mit einem Drama.

Die Nacht zum 16. April verbrachte die Kolonne in Scheunen von Holzheim am 
Forst.234 Am 16. April zog die Kolonne durch Etterzhausen, um von dort aus am rech-
ten Naabufer über den Fußgängersteg der Mariaorter Eisenbahnbrücke ans andere 
Donauufer zu gelangen und die als Quartiere vorgesehenen Scheunen in Dörfern im 
Süden der Stadt zu erreichen.235 Als die ersten Gefangenen die Brücke bereits passiert 
hatten und andere gerade dabei waren, den Fußweg zur Brücke bei der Wallfahrts-

der Naabinsel in Pielenhofen (fehlbezeichnet als „Etehausen“) bei W. W. Mason: Prisoners of War …, 
Bildteil zwischen S. 322 u. 323; ferner bei Hall, Prisoners (1949), S. 20.

226 M. N. McKibbin: Barbed Wire. Memoires of Stalag 383 …, London 1947,, S. 126; vgl. ITS, 5.3.1/
Tote 8/0112 (84597865): Schreiben des Polizeipostens Etterzhausen an die UNRRA-Suchstelle beim 
Landrat Regensburg vom 23.02.1947.

227 Vgl. M. N. McKibbin: Barbed Wire. …,S. 126f.
228 Vgl. M. N. McKibbin: Barbed Wire. …, S. 126: „the marchers slept in a wood cordonned off by gu-

ards“.
229 Vgl. R. J. Burbridge: Diary 1945…, S. 3; H. L. Mills: Route of March from Poland 18 Jan 1945 to Date 

of Recapture by American 3rd Army on 29th April 1945…, S. 6, der von „Graslang“ schreibt.
230 Vgl. ITS, 5.3.1/Tote 15/0065 (84599866): Gemeinde Matting, Anlage zum UNRRA-Fragebogen betr. 

Todesmarsch Regensburg-Laufen vom 20.02.1947.
231 Vgl. ITS, 5.3.1/Tote 10/0057 (84598289): Schreiben des Bürgermeisters der Gemeinde Graßlfing 

an Landrat Regensburg vom 23.02.1947; Commonwealth War Graves Commission (Hg.): Cook, John 
Wilfred, publiziert 2018, URL: https://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/2080094/cook,-john-
wilfred/ (18.06.2018); die sterblichen Überreste wurden 1947 vom Graßlfinger Friedhof exhumiert 
und auf den Britischen Soldatenfriedhof Dürnbach (Gde. Gmund a. Tegernsee) bei Bad Tölz umgebet-
tet.Vgl. ebd. im Anhang das „Grave Concentration Report Form“ (Exhumierungs- und Umbettungs-
Protokoll).

232 Vgl. D. West: Brutality and Slave Labour…, S. 318.
233 Sie wurden bewacht von Soldaten der 2. u. der 3. Komp. des schlesischen Ld.Sch.Btl. 515, die zum 

Jahreswechsel 1944/45 im Raum Sosnowitz O/S (Sosnowiec) zuständig gewesen waren für die Bewa-
chung der Arbeitskommandos E 535, E 538, E 587, E 707 u. E 754 bzw. E 479, E 543, E 580, E 715 
u. E 755 sowie R 670, vgl. VUA, Stalag VIII-B VIa/323/1/59 (Auflistung vom 04.12.1944).

234 Vgl. Vgl. G. Kestell-Cornish: War Diary…, S. 63.
235 Vgl. ebd., S. 64 u. 67.
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kirche hoch zu steigen, gerieten sie in einen US-Luftangriff.236 Zunächst jubelten die 
Gefangenen, als die ersten Angriffswellen ihre Bomben weit vor ihnen abwarfen. 
Die spätere Welle jedoch klinkte ihre Bomben über der Mariaorter Brücke aus – die 
Kriegsgefangenen wurden selbst zum Ziel.237 Eine Brücke zu treffen war für hochflie-
gende schwere Bomber nach den damaligen Zielmethoden nur möglich in Form eines 
dichten Flächenbombardements. 73 US-Bomber warfen auf diese Brücke nicht we-
niger als 435 Bomben ab, von denen lediglich zwölf die Brücke oder die Gleise direkt 
trafen. Alle anderen schlugen im Fluss, aber vor allem im Umfeld der Brückenköpfe 
ein.238 18 Briten und vier Neuseeländer verloren dort durch dieses „friendly fire“ ihr 
Leben,239 Die genaue Zahl der Getöteten war für längere Zeit unklar gewesen und 
ergab sich erst aus der Arbeit des britischen Suchdienstes und den Umbettungen.240 
In der Zahl der 22 Getöteten enthalten sind auch zwei Soldaten, ein Schotte und ein 
Engländer, die seither als vermisst und mutmaßlich als gefallen gelten.241 Auch einige 

236 Der Einsatzbericht der USAAF für den Nachmittag des 16. April verzeichnete vier Ziele in Regens-
burg: den Güterbahnhof Burgweinting, die Eisenbahnbrücke Ost (Schwabelweis), den Güterbahnhof 
West und die Bahnbrücke Mariaort, die in dieser Reihenfolge angegriffen wurden. Vgl. United Sta-
tes Army Air Forces (Ed.): Eighth Air Force Tactical Mission Report. Operation No. 948 – 14 April 
1945, 951 – 15 April 1945, 954/955 – 16 April 1945, s.l. 1945, Digitalisat abrufbar unter URL: cgsc.
cdmhost.com/utils/getdownloaditem/collection/p4013coll8/id/924/filename/913.pdf/mapsto/pdf 
(19.06.2018), Bl. 160–170, 183f. 

237 Vgl. R. J. Clucas: Experiences of a Prisoner of War …, S. 17; E. J. Gallagher: Across Europe. Narrative 
of a Journey, …, S. 12f.; A. E. Field: Prisoners of the Germans and Italians, in: B. Maughan: Tobruk 
and El Alamein (Australia in the War of 1939-1945, Series 1: Army III), Canberra 1966, S. 755–822; 
Digitalisat abrufbar unter URL: https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/awm-media/collection/
RCDIG1070090/document/5519419.PDF (18.06.2018), S. 810; A. Vincent: The Long Road Home, 
London 1956, S. 186f.; W. W. Mason: Prisoners of War …, S. 469. 

238 Vgl. United States Army Air Forces (Ed.): Eighth Air Force Tactical Mission Report … .
239 Eine auf der Basis der CWGC-Datenbank erstellte Namensliste der Gefallenen bzw. Vermissten findet 

sich bei R. Ehm, R. Smolorz: April 1945 …, S. 158.
240 Ein Schreiben der Gemeinde Sinzing an das Landratsamt Regensburg vom 30. Okt. 1945 führte 

21 Gräber an, von denen nur 19 Namen bekannt wären. Vgl. StAAm, BZA Regensburg/12263; Auch 
in weiteren Schriftwechseln wurde von 19 namentlich bekannten und zwei nicht identifizierten Toten 
gesprochen. Vgl. ebd. Schreiben vom 03. Dez: 1945; StAAm, BZA Regensburg/12264: Schreiben 
Landrat an Oberbürgermeister Regensburg vom 30. Dez. 1946; Ebenso sprach eine Mitteilung der 
Gemeinde Sinzing vom 20. Feb. 1947 von 19 Toten. Vgl. ITS, 5.3.1/Tote 15/0149 (84599800): An 
Landratsamt Regensburg gerichtete handschriftliche Antworten des Bürgermeisters der Gemeinde 
Sinzing auf UNRRA-Fragebogen betr. Todesmarsch Regensburg-Laufen vom 20.02.1947; Die Anzahl 
von 20 namentlich bekannten Toten ergab sich durch die Arbeit des britischen Suchdienstes und durch 
die Exhumierung Anfang Sept. 1947, wobei ein unbekannter Toter nachidentifiziert werden konnte 
und ein Name korrigiert werden musste. – Unter den Gruppen britischer Kriegsgefangener im Raum 
Regensburg kursierten damals teils abweichende Angaben: Bei der Gruppe in Graßlfing war die Rede 
von in Summe 100 Getöteten und Verwundeten. Vgl. H. L. Mills: Route of March from Poland 18 Jan 
1945 to Date of Recapture by American 3rd Army on 29th April 1945 …, S. 7; In Obertraubling sprach 
man von 30 Toten. Vgl. D. West: Brutality and Slave Labour…, S. 318; Der britische Feldgeistliche 
Kestell-Cornish, der selbst nicht am Ort des Ereignisses war, nannte 23 Tote, 68 teils ernsthaft Ver-
wundete und drei getötete Deutsche. Vgl. Kestell-Cornish, War Diary..., S. 66.

241 Vgl. StAAm, BZA Regensburg/12263: Schreiben der US-Militärregierung, „Det F212“, an den Ober-
bürgermeister von Regensburg vom 29.08.1945, mit der Mitteilung, dass zwei (namentlich genann-
te) Briten seit dem 16.04.1945 vermisst seien. – Die Leichen dieser beiden Vermissten wurden nie 
gefunden. Da beide Soldaten bereits im Juni 1940 in Frankreich in deutsche Gefangenschaft ge-
raten waren, sind ihre Namen mit dem jeweiligen Sterbedatum 16 April 1945 auf dem britischen 
„Dunkirk Memorial“ in Dünkirchen eingraviert. Mit diese Gedenkstätte wird an die 4.512 bei der 
Evakuierung britischer Truppen vom Kontinent getöteten bzw. vermissten Soldaten gedacht, von de-
nen kein Grab bekannt ist. Vgl. CWGC (Ed.): Dalgetty, David Innes, URL: https://www.cwgc.org/
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der deutschen Bewacher waren getötet worden.242 Weit über 50 Gefangene waren 
teils schwer verletzt und wurden in Regensburger Lazarette gebracht.243 Die Toten 
wurden von ihren Kameraden in einem Massengrab im Kirchhof der unmittelbar be-
nachbarten Mariaorter Kirche bestattet.244 Erst Anfang September 1947 wurden die 
Leichen exhumiert und in den britischen Soldatenfriedhof Dürnbach245 (Gemeinde 
Gmund a. Tegernsee) überführt.246 Die Wallfahrtskirche und die benachbarte Kalva-
rienbergkirche am Hang hatten durch diesen Angriff größere Schäden erlitten.247 

Nach diesem Drama hatte niemand mehr einen Überblick über die Kolonne – 
weder die deutschen Wachen noch die britischen Zugführer. Während des Angriffs 
waren etliche Gefangene zur Deckungssuche in den Wald oberhalb des Brückenkop-
fes auf Mariaorter Seite geflüchtet – einige kehrten nicht zurück, sondern suchten 
ihren Weg zu den Amerikanern. Noch nach Tagen trafen Nachzügler, darunter auch 
Verwundete, in den noch am Abend von den Gefangenen in mehreren Dörfern im 
Süden von Regensburg bezogenen Scheunen ein.248 Trotz der vielen Erinnerungen 

find-war-dead/casualty/2771349/dalgetty,-david-innes/ (21.08.2018); CWGC (Ed.): Shields, James 
Dominic, URL: https://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/2767192/shields,-james-dominic/ 
(21.08.2018); CWGC (Ed.): Dunkirk Memorial, URL: https://www.cwgc.org/find/find-cemeteries-
and-memorials/2082800/dunkirk-memorial (21.08.2018).

242 Die Zahl der getöteten Wachen ist unbestimmt, je nach Bericht wurden ein bis vier getötete Landes-
schützen angegeben. – Laut dem Eilsbrunner Pfarrer Franz Xaver Hilbinger kamen, neben 20 Englän-
dern, zwei deutsche Begleitsoldaten und eine Zivilperson ums Lebens. Zitiert bei R. Ottlinger: Sinzing 
von den Anfängen bis zur Gegenwart …, S. 166.

243 Vgl. A. Dirmeier: Das Krankenhaus und seine Stadt. Gründerjahre, Kriegs- und Nachkriegszeit, in: 
Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg (Hg.): Das neue Zentralgebäude. Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder. Menschen für Ihre Gesundheit, München 1995. S. 14–31 u. 117–119, hier S. 29, 
erwähnt für den 16. April 1945 die Zahl von 60 verwundeten Briten. – Abbildung des Krankenblattes 
für den beim Luftangriff am 16. April verletzten Kriegsgefangenen Fred Crow des Reservelazaretts 
Regensburg III, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, geführt vom 18. April bis 9. Mai, bei: S. Crow 
(Ed.): POW Number 31637, Guardsman Fred Crow, 3rd Battalion Coldstream Guards. 2454615, in: 
P. Baker (Ed.): Stalag VIII B 344 Lamsdorf. Names, aktualisiert am 25.11.2017, URL: https://www.
lamsdorf.com/uploads/6/4/2/7/6427590/fred_crow_3.doc (19.06.2018), S. 4.

244 Vgl. ITS, 5.3.1/Tote 15/0149 (84599800): An Landratsamt Regensburg gerichtete handschriftliche 
Antworten des Bürgermeisters der Gemeinde Sinzing auf UNRRA-Fragebogen betr. Todesmarsch 
Regensburg-Laufen vom 20.02.1947. – Nach anderer Darstellung wurden die Leichen zunächst in 
Höhlen am Bahndamm zwischengelagert, vgl. LraR, Kreisarchivpflege: H. Preu: Wie die Bewohner 
der Altgemeinden Pettendorf und Kneiting Kriegsende und Neubeginn erlebten, in: A. Dirmeier (Hg.): 
Kriegsende und Neubeginn im Landkreis Regensburg, Regensburg 2006, S. 65–72; unveröffentlichtes 
Typoskript, S. 68; Die ebd. S. 67 widergegebene Vermutung, dass sich die Gefangenen als „Schutz-
schild“ gegen Luftangriffe auf der Brücke befunden hätten, ist jedoch abwegig.

245 Vgl. CWGC (Ed.): Durnbach War Cemetary, URL: https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/
cemetery/2008700/durnbach-war-cemetery/ (21.08.2018). – Der Friedhof liegt an der nördlich des 
Dürnbacher Ortsteils Moosrain vorbeiführenden B 472 von Bad Tölz nach Miesbach.

246 Vgl. StAAm, BZA Regensburg/12263: Schreiben des Bürgermeisrters der Gemeinde Sinzing an Land-
ratsamt Regensburg vom 10. Sept. 1947, dass die Toten abtransportiert worden sind. – Die Gefallenen 
wurden am 6. Sept. 1947 zu ihrer letzten Ruhe im Britischen Soldatenfriedhof Dürnbach beigesetzt. 
Vgl. die drei Blatt „Grave Concentration Report Form“ (Exhumierungs- und Umbettungs-Protokolle), 
in der Datenbank des CWGC im Dokumenten-Anhang der Einträge zu den einzelnen Toten. Diese 
Blätter bezeichneten für 1947 im Friedhof Mariaort als Kriegsgefangenengräber die Grablagen Nrn. 
1–5 u. 7–21 des Massengrabes. Weshalb das Grab Nr. 6 unerwähnt blieb, wurde nicht erklärt. Es wäre 
noch zu ermitteln, ob dort eventuell auch ein bei diesem Luftangriff getöteter deutscher Landesschüt-
ze zwischenbestattet worden war.

247 Vgl. R. Ottlinger: Sinzing von den Anfängen bis zur Gegenwart …, S. 166, 286, 299 u. 302f.
248 Vgl. G. Kestell-Cornish: War Diary…, S. 65.
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an dieses Ereignis ist nirgends im Detail überliefert, wie die Gefangenen schließlich 
über die Donau gelangt waren. Allerdings war die Eisenbahnbrücke zwar schwer 
beschädigt, aber für Fußgänger noch passierbar.249 

Sieben Engländer aus dem Kriegsgefangenenlager Sinzing waren seit dem 15. 
April von der kleinen Regensburger Widerstandsgruppe „Das Neue Deutschland“ 
in den umliegenden Wäldern versteckt worden.250 Man könnte nun annehmen, dass 
diese Kriegsgefangenen zu der vom Bombenangriff betroffenen und, wie ausgeführt, 
sich teils dabei zerstreuten Gruppe gehört hatten. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass 
sie sich beim Abzug der in Sinzing untergebrachten Engländer tags zuvor versteckt 
hatten. Zudem waren Kriegsgefangene in Sinzing u.a. auf dem Hof eines der aktiven 
Mitglieder der Widerstandsgruppe, dem Landwirt Karl Maag in Bruckdorf, unterge-
bracht gewesen.251

Ein letztes Mal auf dem Marsch: Nach Südbayern, Befreiung und Heimtransporte
Um den 20. April zeichnete sich ab, dass die Donau selbst zur Frontlinie werden 

würde. Ab dem 22. April ergingen an alle Kriegsgefangenengruppen im Süden von 
Regensburg die Befehle, sich weiter nach Süden, Richtung Stalag Moosburg an der 
Isar, abzusetzen. Marschunfähige Gefangene durften unter Betreuung eigener Sani-
täter zurückbleiben, beispielsweise 15 Mann in Obertraubling.252 Etliche Kolonnen, 
auch solche aus Regensburg, gelangten nur noch bis in verschiedene Dörfer im südli-
chen Niederbayern, so auch die vormals Sinzinger Gruppen, die in den Nächten auf 
den 24. April und 25. April aus Obertraubling bzw. Graßlfing abmarschiert waren.253 
Sie gelangten bis zum 29. April noch in den Raum Weihmichl, Landkreis Landshut, 
wo sie von den Amerikanern eingeholt wurden.254 Die Kolonne aus Hohenfels in 
Burgweinting war bereits am 19. April weitermarschiert und erreichte noch Petzk-

249 Zielfotos der USAAF ergaben, dass die Brücke selbst drei, die westliche Rampe vier sowie die östliche 
Vorlandbrücke fünf direkte Treffer erhalten hatte und, obwohl noch intakt, wohl für Züge nun unbe-
nutzbar war. Vgl. United States Army Air Forces (Ed.): Eighth Air Force Tactical Mission Report …, 
Bl. 160–170, 183f.

250 Vgl. R. Ehm, R. Smolorz: April 1945…, S. 222; auch R. Ottlinger: Sinzing von den Anfängen bis zur 
Gegenwart …, S. 165; R. Ostermann: Kriegsende in der Oberpfalz. Ein historisches Tagebuch, Regenst-
auf 22015, S. 57, 59 u. 153.

251 Vgl. R. Ottlinger: Sinzing von den Anfängen bis zur Gegenwart, Sinzing 2005, S. 163.
252 Vgl. StAR, ZR III/734: Bescheinigung des britischen Sanitäters L/cpl Theophiles vom 28. April 1945 

(in Englisch) für Herrn Hans Heselburger, Obertraubling, wegen der guten Betreuung der Gefange-
nen in diesen Tagen. – Die gleiche Gruppe dürfte auch der Australier Pte G. C. Anderson meinen, 
er erwähnte jedoch 17 Mann und berichtete von deutschem Sanitätspersonal, vgl. G. C. Anderson: 
The Long March Dombrova, Poland, to Regensburg, Bavaria...., S. 176. – Unter den dort Zurück-
gebliebenen befanden sich auch einige Gefangene der Hohenfelser Gruppe, die noch am 18. April 
nach dem Marsch durch die Stadt bei einer Rast durch die Explosion eines im Boden versteckten 
Bombenblindgängers verwundet worden und beim Weitermarsch ihrer Gruppe zunächst in einem 
Gasthaus in Burgweinting verblieben waren, bevor man sie am 20. April nach Obertraubling brachte, 
vgl. M. N. McKibbin: Barbed Wire. …, S. 127.

253 Vgl. D. West: Brutality and Slave Labour…, S. 318: 23.04. ab Obertraubling; R. J. Burbridge: Diary 
1945…, S. 4: 23.4. ab Graßlfing; H. L. Mills: Route of March from Poland 18 Jan 1945 to Date of 
Recapture by American 3rd Army on 29th April 1945…, S. 7: 24.04. ab Graßlfing.

254 Vgl. D. West: Brutality and Slave Labour…, S. 318; R. J. Burbridge: Diary 1945…, S. 4; E. A. Spoo-
ner: The Long March to Freedom… .– Auch Gefangene aus der Schwarzenfelder-Gruppe gelangten 
noch bis in den Raum Landshut, vgl. E. Gallagher: One of the Fortunate Ones, …, S. 183f.
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ofen bei Aufhausen und Taimering bei Riekofen.255 Ein Teil dieser Gruppe wurde bei 
Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, befreit.256 Am Abend des 23. April 
marschierten auch die britischen Kriegsgefangenen in Wolkering nach Süden ab. Sie 
gelangten am 25. April über Ergoldsbach nach Ergolding.257 Da es am Marschziel, 
dem Stalag Moosburg, zwischenzeitlich nicht mehr möglich war, auch nur einen ein-
zigen weiteren Gefangenen aufzunehmen, hatten Lager- und Wehrkreisverwaltung 
zwei Kilometer von Ergolding entfernt, direkt an der Isar, ein großes improvisier-
tes Zeltlager aus Heeresbeständen errichten lassen. Dort sammelten sich nun alle 
Kriegsgefangenen aus der Region – auch Franzosen, Sowjetsoldaten und Amerikaner. 
Der britische Feldgeistliche Kestell-Cornish schilderte, dass die seit Januar die briti-
schen Kriegsgefangenen begleitenden schlesischen Landesschützen nun endlich am 
27. April offiziell die Verantwortung an die Lagerleitung dort abgeben konnten. Am 
frühen Abend des 29. April erreichten die US-Streitkräfte dieses Zeltlager.258

Anderen Gefangenengruppen in Regensburg waren noch vor dem befohlenen 
Abmarsch ihre Wachen „abhanden gekommen“ – eines Morgens waren diese ein-
fach nicht mehr da.259 Diese Kriegsgefangenen verharrten in ihren Quartieren und 
warteten dort auf die Befreiung durch die Amerikaner. Einige solcher Engländer 
wurden dabei zu wichtigen Zeugen für Ereignisse im Rahmen der Übergabe der 
Stadt Regensburg an die US-Streitkräfte am 27. April.260 Ebenfalls zu Zeitzeugen 
wurde die kleine Gruppe der bereits erwähnten Kriegsgefangenen der polnischen 
Heimatarmee in Burgweinting. Nachdem die Arbeit an den Gleisanlagen eingestellt 
war und sich ihr Vorgesetzter abgesetzt hatte, beschlossen die verbliebenen älteren 
Wachsoldaten am 24. April, die Gruppe bei der Regensburger Polizei abzuliefern. 
Die polnischen Gefangenen berichteten über ihren Weg dorthin: „Als wir über den 
Stadtplatz gingen, sahen wir am Galgen zwei hängende Leichen“. Von den Wa-
chen erfuhren sie, dass diese Toten „für die kampflose Übergabe der Stadt plädiert 
hatten“261 – Domprediger Dr. Johann Maier und Josef Zirkl.262 Da man sich bei der 
Polizei für die Kriegsgefangenen als nicht zuständig erklärte, schickte man die Grup-
pe zur Wehrmacht-Kommandantur „in einem Herrenhaus vor der Stadt“ (Schloss 
der Fürsten von Thurn und Taxis), wo die Polen unter Bäumen (fürstlicher Park) 
warteten. Schließlich wurden sie zu einer Regensburger Kaserne beordert, wo sich 
bereits sowjetische Kriegsgefangene befanden.263 Die Polen und die Sowjetsoldaten 

255 Vgl. M. Jackson: Coils of Barbed Wire Rusting in the Reeds …  .
256 Vgl. S.N.: Stalag 383. Hohenfels, in: 49 Squadron Association (Ed.): The PoW Camps, publiziert 2014, 

URL: http://www.49squadron.co.uk/pow_camps/hohenfels (19.06.2018).
257 Vgl. G. Kestell-Cornish: War Diary…, S. 68–73.
258 Vgl. ebd., S. 71f.
259 Vgl. D. Little: Allies in Auschwitz …, S. 63; C. Rushton: Spectator in Hell …, S. 155.
260 Vgl. R. Ehm, R. Smolorz: April 1945 …, S. 317f.
261 M. Kledzik: Smak głodu. …, S. 115. 
262 Zum Tod dieser beiden und anderer am 23./24. April vgl. jüngst R. Ehm, R. Smolorz: April 1945 …, 

S. 226–230.
263 Vgl. M. Kledzik: Smak głodu. …, S. 115.



Über das ende des „Langen marsches“ 1945 und die befreiung...

141

erlebten dort die Kapitulation der Regensburger Garnison am 27. April gegenüber 
den amerikanischen Streitkräften.264

Die US-Streitkräfte hatten im östlichen und südlichen Bayern mehrere Tau-
send Kriegsgefangene, darunter in großer Zahl aus Großbritannien und den Com-
monwealth-Staaten befreit. Diese wurden binnen nur weniger Tage, noch bevor 
der Krieg offiziell ein Ende fand, im Rahmen einer sehr umfangreichen Luftbrücke 
ausgeflogen. Dieser Lufttransport für die befreiten Kriegsgefangenen war ein Meis-
terwerk an Improvisation. Amerikanische Transportmaschinen, die auf dem Hinflug 
Nachschub für die Truppen einflogen, nahmen auf dem Rückflug befreite Gefangene 
als Passagiere mit und brachten diese nach Reims in Nord-Frankreich oder nach 
Belgien. Dort übernahmen die Briten, welche zumindest die Europäer noch vor dem 
offiziellen Kriegsende über den Kanal nach Hause brachten. Die US-Streitkräfte 
hatten vor den Abflügen alle Befreiten mit neuer amerikanischer Armeebekleidung 
ausgestattet. Die alten verschlissenen und häufig verlausten Uniformreste wurden 
verbrannt. Dies hinderte die britische Armeebürokratie aber nicht daran, den in 
Reims und in Belgien übernommenen befreiten Briten vor dem Weiterflug nun neue 
britische Armeebekleidung auszuhändigen – die Situation, dass die ehemaligen briti-
schen Kriegsgefangenen zu Hause in amerikanischen Uniformen eintreffen würden, 
sollte offenbar vermieden werden.

Zahlreiche amerikanische Kriegsgefangene waren vor allem im Oberbayerischen, 
speziell in Moosburg, befreit worden. Diese gelangten ebenfalls auf dem Luftwege 
nach Nordwestfrankreich, von wo aus sie per Schiff über den Atlantik heimreis-
ten. Angesichts der großen Zahlen wurden auch von diesen viele ab ostbayerische 
Flugplätze ausgeflogen. Auch befreite Kriegsgefangene aus Frankreich und Belgien 
gelangten auf dem Luftweg nach Hause. 

In Ostbayern starteten die Transportmaschinen zumeist in Landshut-Ergolding, 
Straubing-Mitterharthausen und Regensburg-Prüfening.265 Den Fliegerhorst Regens-
burg-Obertraubling hatten die Amerikaner, als einen von nur wenigen Flugplätzen in 
Süddeutschland, aufgrund des völlig zerbombten Flugfeldes als nicht mehr benutz-
bar eingestuft.266 

264 Vgl. M. Kledzik: Smak głodu. …, S. 155f., R. Ehm, R. Smolorz: April 1945 …, S. 324.
265 Zu den Abflügen in Landshut vgl. D. Swift: Slow March through Hell. …, S. 73; insbesondere von US-

Amerikanern in Landshut, Straubing und auch Ingolstadt, vgl. J. J. Hurt, John J., S. E. Sidebotham 
(Ed.): Odyssey of a Bombardier. The POW Log of Richard M. Mason, Newark, DE, 2014, 227-231; 
A. P. Clark: 33 Months as a POW in Stalag Luft III. A World War II Airman Tells his Story, Golden 
2005, S. 186–188; H. X. Ford: Mud, wings, and wire. A memoir, Pittsburgh 2009, S. 309f.

266 Vgl. D. C. Johnson: U.S. Army Air Forces, Continental Airfields (ETO) D-Day to V-E Day. A Guide to 
the Airfields used by U.S. Army Air Force during World War II in the European Theater of Operations 
from 6 June 1944 to 9 May 1945, Maxwell AFB, AL, 1988. Digitalisat über: https://www.afhra.af.mil/
Portals/16/documents/Timelines/World%20War%20II/usaaf_european_airfields.pdf?ver=2016-08-
30- (06.09.2018).

 https://search.usa.gov/search?affiliate=AFPW_AFHRA&query=johnson%20David%20C 
(06.09.2018), S. 70; so auch J. Zapf: Flugplätze der Luftwaffe 1934-1945 – und was davon übrig blieb, 
Bd. 8: Bayern – Luftgau XIII – Nürnberg, Zweibrücken 2013, S. 310. – Die Angabe bei P. Schmoll: Der 
Fliegerhorst Obertraubling 1936–1945, in: Stadt Neutraubling (Hg.): Niemand war schon immer da. 
Stadtbuch Neutraubling, Neutraubling 2012, S. 65–76, S. 76, dass auch dieser Fliegerhorst für solche 
Flüge diente, ist nicht belegt.
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Diese in Bayern befreiten Kriegsgefangenen mussten freilich zunächst zu den Ab-
flugorten gebracht und dort oft für etliche Tage einquartiert werden. Darüber hinaus 
sammelte die US-Army im Raum Pilsen (Plzeň) die von ihr bzw. auch von der Roten 
Armee in Böhmen befreiten britischen Gefangenen und brachte diese mit LKW-
Konvois nach Regensburg.267 Auf die gleiche Weise wurden befreite Kriegsgefangene 
aus dem oberösterreichischen Stalag 398 Pupping (westlich von Linz a.d. Donau 
gelegen) dorthin gefahren.268 Binnen weniger Tage war in Regensburg im Bereich 
des vormaligen Messerschmitt-Werksflugplatzes Regensburg-Prüfening eine Zelt-
stadt entstanden, die Großduscheinrichtungen, Feldküchen sowie ein Feldlazarett 
umfasste.269 Im Messerschmitt-Verwaltungsgebäude wurde für die Befreiten eine 
Erfassungsstelle eingerichtet.270 Hinsichtlich der Unterbringung musste improvisiert 
werden. Die Ex-PoWs wurden teils direkt auf dem Firmen-Gelände untergebracht, 
wo sie anscheinend auf den Hallenböden schlafen mussten.271 Etliche wurden ver-
gleichsweise luxuriös in einem Krankenhaus untergebracht, offenbar dem nahen 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder.272 Andere suchten sich auf eigene Faust „Pri-
vatquartiere“, wo sie teils zum ersten Mal seit Jahren wieder in einem richtigen Bett 
schliefen.273 Einige wurden auch in den weiter entfernten Kasernen einquartiert, 
zogen es dann jedoch vor, lieber in Flugplatznähe im Freien zu Übernachten.274 

Da es für die Luftbrücke keinen festen Flugplan gab, mussten etliche der Be-
freiten tagelang auf ihre Abflüge warten. Einige nutzten diese Zeit zu regelrechten 
touristischen Erkundungen der Stadt. Der Engländer Alan Forster, noch Anfang 
1945 Kriegsgefangener im Bergwerkkommando E 702 Klimontow-Grube in Sos-
nowitz (Sosnowiec), war nach Weiden i.d. Oberpfalz marschiert und gelangte mit 
einem Zugtransport nach Niedertraubling. Dort war er bis 23. April gefangen, dann 
nahe Rottenburg an der Laaber befreit worden und befand sich seit 4. Mai nun in 
Regensburg. Für den 5. Mai notierte er in seinem Tagebuch „[…] Saturday morning 

267 Vgl. J. Holmes, W. Holmes: When the War is over (The war memories of William Holmes), Windsor, 
Berkshire 2001, S. 135; J. Burt-Smith: One of the many on the move, Braunton, Devon 1992, S. 81.

268 Vgl. Morgan, POW (2018). – Anfang März 1945 war eine größere Gruppe nichtmarschfähiger Kriegs-
gefangener aus dem Stalag Lamsdorf per Bahntransport über Prag und Regensburg nach Wels OÖ 
und von dort zu Fuß nach Pupping OÖ gelangt. Vgl. L. Collins: The only Aussie sent to Austria. …, 
S. 273f.

269 Vgl. R. Gallagher: World War II Story. “Scratch one Messerschmitt”. Chapter 22 – Regensburg, Ger-
many, in: gallagherstory.com, publiziert 2015, URL: http://www.gallagherstory.com/ww2/chapter22.
html (16.01.2018); R. Tomsett (Ed.): Edward Tomsett’s Taschenbuch (POW) Diary; aktualisiert am 
02.10.2012, URL: https://www.lamsdorf.com/uploads/6/4/2/7/6427590/edward_tomsett_march_
diary.doc (21.08.2018), 3 may; auch I. Weilner: Unter Gottes Gericht. Die letzten Kriegstage 1945 am 
Hof des Fürsten von Thurn und Taxis, Regensburg 1965, S. 52f.

270 Vgl. B. Forster (Ed.): The Diary of Alan Forster, POW 3921, Stalag VIIIB (October 1944 – May 1945) 
Part 11, in: BBC (Ed.): WW2 People’s War, publiziert am 26.11.2005, URL: http://www.bbc.co.uk/
history/ww2peopleswar/stories/57/a7300649.shtml (18.06.2018).

271 Vgl. P. H. Clews: Prisoner of War. My Horrendous March 1945, Boston, Lincolnshire 2004, S. 33: “we 
arrived at a small airfield at Regensburg on the banks of the Danube, where we had to sleep rather 
rough”.

272 Vgl. P. H. Clews: Prisoner of War. My Horrendous March 1945 …, S. 33: “a group of us were given 
accomodation in a section of a local hospital, this was real luxury”. 

273 Vgl. B. Forster (Ed.): The Diary of Alan Forster, Part 11…  .
274 Vgl. R. Garioch: Two Men and a Blanket. Memoirs of Captivity, Edinburgh 1975, S. 180–182.
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we left here for a walk first visiting the cathedral and then an archway built during 
Roman times: then we went a little further and came upon the banks of the Danube, 
it most certainly wasn’t blue […]”.275 – Alan Forster war nicht mehr nur ein befreiter 
Kriegsgefangener – er war in der Freiheit angekommen!

275 Vgl. B. Forster (Ed.): The Diary of Alan Forster, Part 11…  .

Anhang

Getötete britische und neuseeländische Kriegsgefangene beim US-Bombenan-
griff auf die Bahnbrücke Mariaort nahe Regensburg am 16. April 1945276:

- Amos, Brinley, 24, Gunner, Royal Artillery
- Buttle, George Edward, 34, Private, Durham Light Infantry
- Cartwright, Albert, 28, Lance Corporal, Royal Army Service Corps
- Chaplin, Arthur, 26, Gunner, Royal Artillery
- Collin, William Maltam, 25, Private, Gordon Highlanders
- Fisher, Ian Campbell, 24, Driver, Royal Army Service Corps
- Hardy, Wilfred Mylrea, 37, Serjeant, Royal Northumberland Fusiliers
- Higginson, Norman, 28, Gunner, Royal Artillery
- Hufton, Charles, 37, Driver, Royal Engineers
- Kirkby, Harold B., 27, Private, Oxford and Bucks Light Infantry
- Melrose, William, 25, Private, Queen’s Own Cameron Highlanders
- Monopoli, Mariano, 28, Private, New Zealand Infantry
- Mooney, John, 26, Private, Black Watch (Royal Highlanders)
- Reid, James, (?), Private, Royal Army Medical Corps
- Robinson, John Edward, 26, Private, New Zealand Infantry
- Roche, Victor Charles David, (?), Driver, Royal Engineers
- Savage, John William, 23, Trooper, Royal Armoured Corps
- Somers, Arthur William, 27, Private, New Zealand Infantry
- Symington, Archibald, 27, Private, Royal Artillery
- Timbs, James William, 37, Driver, New Zealand Army Service Corps

Seit diesem Bombenangriff als vermisst und mutmaßlich als gefallen gelten: 
- Dalgetty, David Innes, 26, Private, Seaforth Highlanders
- Shields, James Dominic, 25, Gunner, Royal Artillery

276 Ermittelt aus der Datenbank der Commonwealth War Graves Commission (CWGC).
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Über das Ende des „Langen Marsches“ 1945 und die Befreiung der Kriegsgefangene aus 
den Lagerbereichen Teschen (Český Těšín) und  Lamsdorf (Łambinowice) in Bayern
Streszczenie
Tekst poświęcono mało znanemu rozdziałowi w historii alianckich jeńców wojennych 
w czasie II wojny światowej. Załamanie się frontu i odwrót Wehrmachtu w stronę granic 
Rzeszy na początku 1945 roku uruchomiły akcję opuszczania kilku dużych obozów jeniec-
kich przede wszystkim na wschodzie kraju. Rozpoczęły się trwające tygodnie i miesiące 
marsze, które do tej pory nie były tematem badań historycznych. Autor artykułu podjął 
również próbę odpowiedzi na pytanie, czy należy używać na te marsze określenia „marsze 
śmierci”.
Przyczynkiem do badań nad tą tematyką mogą być przedstawione w artykule wydarzenia 
jednego z największych tego typu marszy – droga około 70 tys. angielskich i radzieckich 
jeńców wojennych ze Stalagu VIII B w Cieszynie (Czeski Cieszyn) i Stalagu 344 Lamsdorf 
(Łambinowice) aż do wyzwolenia w Bawarii.
Baza źródłowa do badań jest bardzo rozproszona i nieduża, jednak nadal udaje się odnaleźć 
archiwalia w miejscach zupełnie nieoczekiwanych. Wspomnienia – dostępne w wersji dru-
kowanej lub elektronicznej – głównie brytyjskich i pochodzących ze Wspólnoty Narodów 
jeńców przynoszą pewne nowe szczegóły. 
Początkowo północnobawarski okręg wojskowy nr XIII (Wehrkreis XIII) chciał przejąć 
z terenów Śląska od 100 do 120 tys. jeńców (oprócz już znajdujących się w okręgu 100 
tys. mężczyzn). Wydawało się to niemożliwie, ostatecznie więc zredukowano tę liczbę do 
60–70 tys. Od końca lutego 1945 roku po kilkutygodniowym marszu kolumny jeńców 
wojennych zaczęły przybywać do północno-wschodniej części okręgu wojskowego. Przy-
bywających jeńców planowano rozmieścić w istniejących obozach jenieckich na terenie 
przyjmującego okręgu wojskowego. Proponowano również, aby tysiące jeńców przekazać 
dyrekcjom kolei Rzeszy w Norymberdze i Ratyzbonie w celu utrzymania transportu kole-
jowego. Jeńcy wojenni pracowali razem z więźniami obozu koncentracyjnego w Flossen-
bürgu.
Warunki bytowe więźniów były często bardzo prowizoryczne, przebywali i nocowali 
w stodołach w przejętych wioskach. Czasami zaopatrzenie było niewystarczające. Mię-
dzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (dalej: MKCK) został oficjalnie powiadomiony 
przez Wehrmacht o planowanych marszach. Aby szybciej pomagać, w marcu 1945 roku 
MKCK założył specjalne magazyny do przechowywania paczek z pomocą. W celu ich roz-
prowadzenia MKCK mógł używać własnych samochodów ciężarowych, jednak brakowało 
szwajcarskich kierowców, dlatego rekrutowano ochotników (po odebraniu od nich słowa 
honoru) spośród więźniów.
Praca w Kolejach Rzeszy (Reichsbahn) wiązała się ze stałym zagrożeniem atakami lotni-
czymi i była niezgodna z postanowieniami konwencji genewskiej. W wschodniej części Ba-
warii duża liczba więźniów zginęła w czasie nalotów. Do szczególnie tragicznych wydarzeń 
doszło 16 kwietnia 1945 roku na peryferiach Ratyzbony. Kolumna brytyjskich więźniów 
przechodziła mostem, kiedy doszło do ataku bombowego, w wyniku którego zginęło 22 
jeńców, a wielu zostało poważnie rannych. Nie do ustalenia pozostaje liczba zmarłych 
i zabitych podczas marszu jeńców radzieckich, szacuje się jednak, że była znacznie wyższa 
niż jeńców brytyjskich.
Zaledwie kilka dni przed dotarciem wojsk amerykańskich do rejonu Pasawy zamordowano 
tam kilkuset radzieckich jeńców wojennych – dokładne ustalenie liczby ofiar do dzisiaj jest 
powodem sporów. Kiedy wojska amerykańskie zbliżyły się do Dunaju od strony północ-
no-zachodniej, wszyscy jeńcy wojenni zostali wycofani na druga stronę rzeki i rozpoczęli 
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marsz na południe, jednak tysiące z nich zostało zatrzymanych przez siły amerykańskie 
w południowej Bawarii, a następnie uwolnionych.
Należy również wspomnieć, że Amerykanie zorganizowali most powietrzny, co umożli-
wiło szybkie przetransportowanie tysięcy wyzwolonych jeńców do północnej Francji oraz 
Belgii, dzięki czemu bardzo wielu Brytyjczyków znalazło się w domach przed oficjalnym 
zakończeniem wojny. 

rainer ehm

About the End of “The Long March“ in 1945 and the Liberation of Prisoners of War from 
the Camp Complexes Teschen (Český Těšín) und  Lamsdorf (Łambinowice) in Bayern
Summary
This article deals with a rather unknown chapter in the history of allied captivity in Ger-
many during the Second World War. The regression of the fronts to the borders of the 
Reich prompted the Wehrmacht to evacuate a number of large prisoner-of-war camps, 
especially in the east of the Reich in early 1945. What followed were weeks and months 
of marching, which up until today have seldom been the subject of historical research. 
The article also raises the question whether these forced marches can be called “Death 
marches”.
As a component of research, one of the largest of these operations - the forced marches of 
around 70,000 mostly British and Soviet prisoners of war, from the prisoner-of-war camp 
complexes Stalag VIII B Teschen (Český Těšín) and Stalag 344 Lamsdorf (Łambinowice) 
to Bavaria - is attempted to trace historically. The source material situation is difficult, but 
many documents could still be found, some in archives where they were not expected 
to be. Many details were provided by memories of mostly British and Commonwealth 
prisoners of war, printed or accessible in the modern media.
Originally the northern Bavarian military district XIII ought to have accepted 100,000 to 
120,000 prisoners of war from Silesia, in addition to the 100,000 men already present in 
the military district. Since this seemed impossible, the number was reduced to 60,000 to 
70,000 men. And on this scale, countless columns of prisoners of war arrived after several 
weeks of marching in the northeast of that military district from the end of February. The 
article shows which plans existed concerning the distribution of the arriving prisoners 
to the Stalag complexes of the receiving military district. Additionally, the idea to leave 
thousands of prisoners to the railroad districts (Reichsbahndirektionen) Nuremberg and 
Regensburg as workers to maintain rail traffic was also developed. The prisoners of war 
worked side by side with prisoners from Flossenbürg concentration camp.
The prisoners were often billeted in makeshift locations like barns in villages near the 
deployment site. Supply was sometimes critical. The International Committee of the Red 
Cross (ICRC) had been officially informed, in advance, of these marches by the Wehrma-
cht. In order to be able to help faster, the ICRC set up special depots for its aid packages 
in Bavaria in March 1945. The ICRC used their own trucks for distribution. Since there 
were too few Swiss drivers, however, volunteers were recruited “on word of honor” from 
among the prisoners.
Work for the Reichsbahn was carried out under the constant risk of air attacks - and thus 
contradicted the rules of the Geneva Convention. Quite a large number of prisoners of 
war were killed in air raids in Eastern Bavaria. A particularly tragic case occurred on the 
outskirts of Regensburg on April 16, 1945; a column of Britons nd New Zealanders was 
just crossing a bridge when it was attacked and destroyed by US bombers, resulting in 22 
dead and numerous others seriously injured. 
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The number of Soviet prisoners of war who died or were killed in the march or during 
the forced labor could not be established. It may have been much higher than that of the 
British. Just a few days before the US armed forces reached the Passau area, three-digit 
numbers of Soviet prisoners of war were assassinated there – the exact number is contro-
versial to this day.
When the US Army was approaching the Danube from the northwest, all prisoners of 
war from Northern Bavaria were withdrawn behind the river. Later on, all of them were 
supposed to march further south - however thousands of them were caught up by the US 
Army and liberated in southern Bavaria. Finally, it is shown in this article how the USAAF 
flew most of the liberated prisoners to northern France or Belgium in a big airlift, so that 
many British were already back home before the official end of the war.
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mateusz sobeczko

Materiały do historii szkolnictwa w zasobie 
Polskiej Akademii Nauk Archiwum 
w Warszawie Oddziału w Katowicach

Polska Akademia Nauk (dalej: PAN) Archiwum w Warszawie Oddział w Ka-
towicach zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem oraz udo-
stępnianiem materiałów archiwalnych instytucji PAN oraz spuścizn archiwalnych 
po uczonych związanych ze Śląskiem. W zgromadzonych materiałach prywatnych 
naukowców można odnaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących różnych za-
gadnień, także kwestii szkolnictwa. Okres nauki szkolnej jest dla każdego człowieka 
czasem rozwoju, nawiązywania przyjaźni, a także poszukiwania swojego powołania, 
często jest wspominany i gloryfikowany. Materiały archiwalne zgromadzone w Ar-
chiwum PAN także mogą stać się źródłem do historii szkolnictwa. W spuściznach 
można odnaleźć dokumenty szkolne, takie jak świadectwa i zaświadczenia, ale także 
korespondencję. Wiele interesujących informacji dostarczają również wszelkiego 
rodzaju wspomnienia.

Ciekawe informacje o trudnych warunkach panujących w polskich szkołach na 
przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku można odnaleźć w piśmie 
Gminy Siersza do profesora Antoniego Schimitzka jako wiceprezesa Zarządu Zjed-
noczonych Fabryk Cementu „Firley” S.A. w Warszawie z 5 listopada 1930 roku, 
gdzie przedstawione zostały warunki panujące w szkole powszechnej w Sierszy: 

Gmina Siersza posiada budynek szkoły powszechnej o 6-ciu klasach naukowych t. zn. 
obliczony na naukę dla maximum 300 dzieci. Tymczasem do szkoły tej, podwyższonej 
do rzędu 7-io klasowej t.j. do najwyższego stopnia szkół powszechnych, uczęszcza obec-
nie około 550 dzieci szkoły powszechnej oraz około 120 chłopców szkoły przemysłowej 
dokształcającej. Szkoła powszechna ma 13 oddziałów, a szkoła przemysłowa 3 oddziały. 
W tym stanie rzeczy nauka w naszej szkole trwa dla szkoły powszechnej od godz. 8-ej rano 
do godz. 18-ej bez przerwy, a dla szkoły przemysłowej – od godz. 18-ej do 21-ej. W tych 
warunkach nie może być zatem mowy o przewietrzaniu sal szkolnych. Jeżeli przytem za-
znaczymy, że sale obecnej szkoły obliczone są na pomieszczenie maximum około 45 dzieci 
naraz, a tymczasem obecnie pomieścić sale muszą przeciętnie 55 dzieci, a niektóre nawet 
oddziały liczą obecnie 67 dzieci, wówczas przedstawi się nam straszny obraz warunków 
hygienicznych, panujących w tutejszej szkole.1

Podobna sytuacja dotyczyła również szkół w innych częściach Polski w całym 
okresie dwudziestolecia międzywojennego. W wielu miejscach brakowało szkół, 
środków do utrzymania nauczycieli, a prawie milion dzieci był pozbawiony możliwo-

1 Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach (dalej: PAN KAT), zespół W.III-5 Antoni 
Schimitzek, sygn. 20, s. 1.
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ści uczęszczania na zajęcia2. Z biegiem lat sytuacja się poprawiała i w roku szkolnym 
1938/1939 obowiązkiem szkolnym było objętych 90,6% dzieci3. W celu zaradze-
nia trudnej sytuacji w szkole w Sierszy, Gmina znalazła pomieszczenia dla dwóch 
oddziałów w budynku piekarni, co jednak nie rozwiązało wszystkich problemów. 
Z tego względu podjęto decyzję o budowie nowego budynku. Gmina zwróciła się 
do profesora Schimitzka o wyjednanie zniżki na cement i wapno oraz o wydanie ze-
zwolenia na pobór cementu z cementowni „Górka”, a wapna w wapienniku „Górka” 
w Trzebini. Prośbę swoją motywowali faktem, że do szkoły uczęszczało 180 dzieci 
pracowników cementowni „Górka” oraz planem rozszerzenia szkoły przemysłowej, 
która kształciłaby przyszłych pracowników tamtejszych zakładów pracy4. Niestety 
nie wiadomo, jak sprawa się zakończyła, ponieważ brakuje dalszej korespondencji 
w tej kwestii.

Licznie zachowały się w spuściznach 
świadectwa szkolne. Na przykład w spu-
ściźnie profesora Wacława Leśniańskie-
go możemy znaleźć świadectwa szkolne 
ze szkoły ludowej VI-klasowej męskiej 
w Trembowli z lat 1894–18975 i z Gim-
nazjum im. Franciszka Józefa (V) we 
Lwowie z lat 1898–1905, a także świa-
dectwo dojrzałości6. W klasie pierwszej 
w roku szkolnym 1897/1898 na świa-
dectwie z drugiego półrocza Wacław Le-
śniański miał następujące oceny: z nauki 
religii, języka łacińskiego i niemieckie-
go, geografii i matematyki – celujące, 
a z języka polskiego i historii naturalnej 
– bardzo dobre. Na świadectwie znaj-
dują się także informacje o obyczajach 
(ocenionych jako chwalebne), o pilności 
(ocenionej jako wytrwała) oraz formie 
zewnętrznej wypracowań pisemnych 
(ocenionej jako chwalebna).7

Włodzimierz Burzyński w latach 
1906–1909 uczęszczał do czteroklaso-
wej szkoły ludowej męskiej im. świętego 
Jana Kantego w Przemyślu, a od 17 li-
stopada 1909 roku do 30 czerwca 1910 

2 S.I. Możdżeń: Historia wychowania 1918–1945. Kielce 2000, s. 75–82; S. Wołoszyn: Dzieje wychowa-
nia i myśli pedagogicznej w zarysie. Warszawa 1964, s. 601–603. 

3 J. Draus, R. Terlecki: Historia wychowania. Wiek XIX i XX. T. II. Kraków 2005, s. 290.
4 PAN KAT, zespół W.III-5 Antoni Schimitzek, sygn. 20, s. 1–2.
5 PAN KAT, zespół W.III-20 Wacław Leśniański, sygn. 1, s. 2–6.
6 Tamże, s. 7–22.
7 Tamże, s. 8.

Świadectwo szkolne Wacława Leśniańskiego 1. 
z 1898 roku (KAPAN, W.III-20, sygn. 1, s. 8)
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roku pobierał nauki w czwartej klasie szkoły ludowej im. świętego Stanisława Kostki 
w Przemyślu. Naukę kontynuował w latach 1910–1918 w Gimnazjum w Przemyślu 
z polskim językiem wykładowym8, co potwierdzją świadectwa z lat 1907–19109 oraz 
gimmazjalne z lat 1911–191810, znajdujące się w spuściznie profesora.

W spuściźnie Jana Kuhla znajdują się świadectwa szkolne ze szkoły ludowej w Pa-
dwi Narodowej z lat 1909–1912 oraz z Gimnazjum w Mielcu z lat 1913–1918. 
Zachowało się także świadectwo dojrzałości z Państwowego Gimnazjum w Mielcu 
z 1922 roku11 oraz „Wykaz przerobionych lektur szkolnych” z klasy VII i VIII, dzię-
ki któremu możemy pozyskać informacje o lekturach i podręcznikach szkolnych 
z tamtego okresu. Na przykład w klasie VIII na religii obowiązywała książka księdza 
W. Gadomskiego Krótka historja Kościoła Katolickiego, a na języku polskim Podręcz-
nik do dziejów literatury polskiej (od Mickiewicza do końca) Antoniego i Mikołaja 
Mazanowskich. Na łacinie czytano Horacego Pisma wybrane i Tacyta, a na grece mię-
dzy innymi Platona i Sofoklesa (Król Edyp). Na historii obowiązywały podręczniki 
Kazimierza Zakrzewskiego Wielka historja powszechna (część I, II i III) oraz Anatola 
Lewickiego Zarys historii Polski, a na geografii książka Stanisława Pawłowskiego 
Geografja Ziem Polskich12 .

W materiałach profe-
sora Kornela Gibińskiego 
zachowała się legitymacja 
uczniowska Państwowego 
Gimnazjum IV im. Henry-
ka Sienkiewicza w Krako-
wie wydana na rok szkolny 
1928/1929, a także legi-
tymacja upoważniająca do 
noszenia odznaki za wzo-
rowe zachowanie i postępy 
w nauce w roku szkolnym 
1928/192913 oraz kom-
plet świadectw szkolnych 
z siedmioklasowej Szkoły 
ćwiczeń przy Państwo-
wym Seminarium Nauczy-
cielskim w Krakowie z lat 1921–1925 i z Państwowego Gimnazjum im. Henryka 
Sienkiewicza w Krakowie z lat 1926–1933. Ocalało także świadectwo dojrzałości 

8 W. Bąba, S. Mercik: Włodzimierz Burzyński. Życie i dzieła. Gliwice 2018, s. 23–28; W.J. Bąba: Wło-
dzimierz Burzyński (1900–1970). [W:] Profesorowie lwowscy na Politechnice Śląskiej. Red. D. Recław, 
W.J. Bąba. Gliwice 2015, s. 136.

9 PAN KAT, zespół W.III-15 Włodzimierz Burzyński, sygn. 95, T. I, s. 8–10.
10 Tamże, s. 12–25.
11 PAN KAT, zespół W.III-10 Jan Kuhl, sygn. 44, s. 2–16.
12 Tamże, s. 14.
13 PAN KAT, zespół W.III-32 Kornel Gibiński, Materiały biograficzne, [b.n.].

Legitymacja Kornela Gibińskiego z 1928 roku (KAPAN, 2. 
W.III-32, Materiały biograficzne, [b.n.])



MatEusz sobEczko

150

z 1933 roku14. Również w spuściźnie Józefy Wąsowskiej zachowały się dwa świadec-
twa z Prywatnego Gimnazjum żeńskiego w Nowym Sączu z lat 1926–192715 .

Najciekawszych informacji o szkolnictwie dostarczają wszelkiego rodzaju wspo-
mnienia. Okres nauki szkolnej opisał w swoich „Wspomnieniach” Antoni Schimit-
zek, który szkołę podstawową i średnią ukończył w Tarnowie w 2. połowie XIX 
wieku. Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie było elitarną szkołą, 
wyróżniającą się wysokim poziomem nauczania i zatrudniającą wysoko kwalifikowa-
ną kadrę16. Schimitzek we „Wspomnieniach” w następujący sposób charakteryzował 
ówczesnych profesorów tego gimnazjum: 

Gimnazjum tarnowskie słynęło jako trudne, uczniowie o słabych uzdolnieniach lub małej 
pracowitości unikali tej szkoły. Wśród profesorów naszych, z których niejeden odznaczał 
się prawdziwą erudycją, było wielu oryginałów, którzy dziwactwa swoje objawiali w różny 
sposób.17

W dalszym fragmencie dodawał: 
Stosunek profesorów do uczniów cechowało duże poszanowanie ich godności i wielka 
uprzejmość, zdarzały się jednak pod tym względem wyjątki, zwłaszcza między profesora-
mi młodszymi, mniej doświadczonymi i kulturalnymi, co napotykało na natychmiastową 
reakcję urażonych w swej godności uczniów.18

W swoim tekście Schimitzek zawarł bardzo ciekawy opis poglądów ówczesnej 
młodzieży: 

Stosunki koleżeńskie w naszym gimnazjum charakteryzowała duża jednolitość uczuć i na-
strojów politycznych. Czasy moich studiów gimnazjalnych są związane z epoką po po-
wstaniu styczniowym r. 1863. [...] W gimnazjum byliśmy wszyscy gorącymi patriotami 
polskimi, nienawidzącymi zarówno carskiej Rosji, jak i cesarskiej Austrii. Żywe były wśród 
nas tradycje powstaniowe, obchodziliśmy uroczyście rocznice powstań 1830 i 1863 r., ota-
czali czułą opieką mogiły powstańców w Tarnowie, a kultem żyjących jeszcze uczestników 
powstania. Niemałą rolę w podsycaniu naszego ducha narodowego odgrywało umiłowanie 
naszej wielkiej poezji romantycznej; dzieła [Adama] Mickiewicza i [Juliusza] Słowackiego 
były naszą szkołą patriotyczną, czytaliśmy je z zapałem, uczyli się na pamięć. W tym czasie 
pojawiać się zaczęło w odcinkach w krakowskim „Czasie” Ogniem i mieczem Henryka 
Sienkiewicza. Lektura ta pasjonowała nas w najwyższym stopniu, rozpalała do białości 
nasze patriotyczne uniesienia. Podobną rolę w kształtowaniu nastrojów wśród młodzieży 
odgrywały przedstawienia teatralne, z którymi do Tarnowa przyjeżdżały zespoły aktorskie 
z Krakowa.19

Antoni Schimitzek opisał również kulisy przygotowań do matury. Na egzaminie 
zdawało się materiał z siedmiu przedmiotów: polskiego, niemieckiego, łaciny, greki, 

14 Tamże, [b.n.].
15 PAN KAT, zespół W.III-24 Józefa Wąsowska, sygn. 28, s. 1–2.
16 PAN KAT, zespół W.III-5 Antoni Schimitzek, sygn. 23, s. 2.
17 Tamże, s. 2.
18 Tamże, s. 2.
19 Tamże, s. 3–4.
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historii, matematyki i fizyki. Schimitzek przygotowywał się do matury wraz z dwo-
ma kolegami przez sześć tygodni20. Tak dokładnie wyglądały przygotowania do tego 
najważniejszego egzaminu w życiu: 

Nauka zaczynała się w moim pokoiku, na poddaszu rodzinnego domu, o 1-ej w nocy 
i trwała do białego rana. O 6-stej szliśmy dla odświeżenia się do pobliskiego Ogrodu Strze-
leckiego, a po śniadaniu zaczynały się normalne zajęcia szkolne. Taki tryb życia wymagał 
dużej pracowitości i zasobu sił. Przed maturą nie myśleliśmy o zabawach, sporcie czy 
wycieczkach.21

Maturę zdał w czerwcu 1886 roku z wynikiem bardzo dobrym. Schimitzek – jak 
pisze we „Wspomnieniach” – z żalem rozstawał się ze szkołą. Przyczyną było silne 
przywiązanie do swoich kolegów. Stosunki między nimi odznaczały się solidarnością 
koleżeńską. Nie istniały podziały społeczne – na biedniejszych i bogatszych. Osoby 
z niższych sfer nie czuły niechęci do zamożniejszych kolegów, a ci z kolei nie wynosili 
się ponad innych z powodu lepszego statusu materialnego22 .

Także Stanisław Kossuth w swojej „Autobiografii” opisał wspomnienia z czasów 
szkolnych. W 1899 roku rozpoczął naukę we freblówce (czyli odpowiedniku dzisiej-
szego przedszkola) panny Platerówny na ulicy Pięknej w Warszawie23. Tak przedsta-
wił czas nauki w tej placówce: 

We freblówce bardzo mi się nie podobało. Udręką było chodzenie w kółko parami w ja-
kichś kolorowych, papierowych czapeczkach i śpiewanie jakichś piosenek. Często płaka-
łem. Najgorsze były wizytacje, na szczęście nie tak częste panny hrabianki, b. wysokiej, 
chudej i czarno ubranej. Freblanki wpadały w nerwowy nastrój, wciąż nas strofowały, że 
mamy być grzeczni. Wreszcie wchodziła panna hrabianka, a my staliśmy grzecznie i mil-
cząco pod ścianą. Freblanki słodko uśmiechały się. Hrabianka wywoływała parę dzieci 
swych znajomych i z nimi rozmawiała, wypytując się o ich rodziny. Reszta stała spokojnie 
pod ścianą. Potem znowu korowód w jakichś czapeczkach. Wreszcie koszmar mijał i hra-
bianka czule uśmiechając się i kiwając ręką wychodziła. Można było odetchnąć.24

W następnym roku 1899/1900 Kossuth uczęszczał na komplety na ulicy Żura-
wiej, gdzie uczyło się czytać, pisać i rachować nie więcej niż sześcioro dzieci. W prze-
ciwieństwie do poprzedniego miejsca, w tej placówce Kossuth czuł się o wiele le-
piej25 .

W 1900 roku rodzice Stanisława Kossutha przeprowadzili się do Kielc. W roku 
szkolnym 1901/1902 uczęszczał na zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu do 
wstępnej klasy w gimnazjum. Uczył się tam między innymi języka rosyjskiego. Na-
uczyciel pracujący w tej placówce bił uczniów linijką po palcach. Kossuth poskarżył 
się na zachowanie pedagoga swoim rodzicom i zagroził, że nie będzie chodził na lek-
cje, jeżeli nadal będzie bity. Matka Kossutha ustaliła z nauczycielem, że jej syn będzie 

20 Tamże, s. 8.
21 Tamże, s. 8.
22 Tamże, s. 9.
23 PAN KAT, zespół W.III-3 Stanisław Kossuth, sygn. 62, s. 12.
24 Tamże, s. 12.
25 Tamże, s. 13.
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nadal uczęszczał na lekcje, ale w zamian pedagog będzie bił jej syna „na niby”, a ten 
będzie udawał, że go boli. Chodziło o to, żeby nie demoralizować reszty klasy26 .

Następnie Kossuth rozpoczął naukę w klasie wstępnej rosyjskiego gimnazjum. Je-
dynym nauczycielem był Rosjanin, który notorycznie wzywał uczniów do mówienia 
w domu po rosyjsku, a za mówienie po polsku w klasie lub w czasie przerw sadzał 
do „kozy” na jedną lub dwie godziny. Jak wspomina w „Autobiografii”, Kossuth miał 
dość często problemy z regulaminem szkolnym. Na przykład raz zabrał ojcu z biurka 
pudełko wypełnione czarnymi grudkami, myśląc, że to proch (w rzeczywistości, 
jak się potem okazało, była to farba anilinowa) i przyniósł je do szkoły. Najbliższym 
kolegom powiedział, że jak nauczyciel będzie ich dręczyć, to on wrzuci pudełko do 
pieca i wysadzi szkołę. Swoim czynem chciał naśladować XIX-wiecznych patriotów 
polskich, a także zaimponować kolegom. Jego plan został jednak udaremniony, po-
nieważ jeden z kolegów doniósł na niego nauczycielowi, który po lekcjach zatrzymał 
Kossutha i go przeszukał. Pudełko zostało zarekwirowane, a na drugi dzień jego oj-
ciec został wezwany do dyrektora gimnazjum, gdzie wyjaśniła się kwestia zawartości 
pojemnika. Za swój czyn Kossuth został ukarany sześciogodzinną „kozą” w niedzielę 
(pobyt w pustej sali). Później Kossuth był często karany „kozą” za mówienie po pol-
sku. Oceny w klasie wstępnej miał mierne, ale przeszedł do pierwszej klasy27 .

W pierwszej klasie uczyło Kossutha kilku nauczycieli. Jeden z nich wyznaczał 
ucznia, który miał mu przynieść na następny dzień drugie śniadanie, określając rów-
nież, z czego miało się składać. Przede wszystkim miało być obfite. Jeśli było dobre, 
to otrzymywał łatwe pytania i dobre oceny. Bardzo nie lubił Polaków i za mówienie 
po polsku często wsadzał do „kozy”. Kossuth bardzo często był osadzany w „kozie”, 
czasem w niedzielę. W czasie odbywania jednej z kar wraz ze swoim kolegą wymyślili 
zabawę – strzelali kawałkami papieru maczanymi w atramencie w sufit. Po kilku go-
dzinach sufit był cały w kropki. Za jego odmalowanie ojciec Kossutha musiał zapłacić 
10 rubli. Uczniowie przerwy spędzali na dużym podwórzu, gdzie miały miejsce licz-
ne bójki, zaś starsi chłopcy palili papierosy w ubikacji. Kossuth codziennie dostawał 
trzy kopiejki, za które kupował gorące serdelki z bułką lub jesienią soczystą ogromną 
gruszkę. Czasem kupował stalówki. We wrześniu organizowane były wojny na kasz-
tany, a walczyli ze sobą „Polacy” i „Moskale”. W szkole Kossuth przeżył też swoją 
pierwszą miłość. Na lekcje przychodził dużo wcześniej, książki zostawiał w klasie 
i biegł do bramy, aby ukłonić się swojej rówieśniczce. W klasie drugiej Kossuth miał 
– oprócz religii i języka polskiego – same oceny niedostateczne. Tak słabe wyniki były 
– jego zdaniem – skutkiem zatargu ojca z dyrektorem gimnazjum o wycenę szkód 
pożaru w internacie męskim28 .

W gimnazjum rosyjskim uczył się wszystkiego na pamięć, nawet na lekcjach geo-
grafii nazw rzek, wysp, półwyspów, mórz, roślin i zwierząt. Jak wszyscy uczniowie 
poznał dużo rosyjskich wierszy. Języka polskiego uczył Polak. Nauka odbywała się po 
rosyjsku, jedynie przykłady podawane były po polsku. Nauka tego przedmiotu nie 
była obowiązkowa, ale wszyscy Polacy obowiązkowo chodzili na te lekcje. W „Auto-

26 Tamże, s. 17–18.
27 Tamże, s. 20–21.
28 Tamże, s. 22–24.
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biografii” opisał także strajk szkolny, po którym ojciec wypisał syna ze szkoły. W tym 
czasie uczyli go korepetytorzy, w tym arytmetyki, francuskiego i niemieckiego29 .

W roku szkolnym 1905/1906 Stanisław Kossuth został przeniesiony do średniej 
szkoły handlowej o programie realnego gimnazjum. Rozpoczął naukę w trzeciej klasie, 
w której otrzymywał stopnie dostateczne. O wiele lepiej uczył się Kossuth w klasie 
czwartej i piątej. Nauka odbywała się po polsku, swobodnie można było też mówić 
po polsku. Wśród uczniów nie było Rosjan. Nie odbywały się już też wojny na kaszta-
ny i bijatyki. W tym czasie Kossuth zafascynował się naturą i przyrodą; uczniowie za-
częli zbierać skamieliny w kamieniołomach, którymi się wymieniali. Kossuth zaczął 
się również interesować chemią; w swoim pokoju zbudował małe laboratorium, a za 
uzbierane pieniądze kupił mikroskop. W szkole istniało kilka kółek samokształcenio-
wych – jawnych. Kossuth należał do kółka przyrodniczego. Co tydzień odbywały się 
zebrania, na których jeden z członków wygłaszał referat. Autor wspomnień wygłosił 
referat pod tytułem: Walka i byt według Darwina. Istniały także kółka tajne – postę-
powe i narodowe. Kossuth należał do kółka postępowego. Zebrania odbywały się raz 
w miesiącu w biurze ojca Kossutha przy zachowaniu pełnej konspiracji (wchodzenie 
i wychodzenie małymi grupkami, różnymi wejściami). Wygłaszane były referaty na 
tematy filozoficzne, ekonomiczne, o sztuce i religii. Kółko narodowe było liczniejsze, 
a jego członkiem można było zostać po złożeniu przysięgi. Spotkania, w czasie któ-
rych wygłaszane były referaty o powstaniach i historii Polski, odbywały się w pry-
watnym mieszkaniu. Często odwoływano się do Romana Dmowskiego. Po pewnym 
czasie wprowadzony został obowiązek nauczania historii i geografii w języku rosyj-
skim, ale nauczyciele nadal uczyli po polsku. Na wypadek inspekcji władz rosyjskich 
część uczniów miała na ławkach rosyjskie podręczniki. Z kolei jedna godzina języka 
polskiego w tygodniu poświęcona była historii Polski. Zdaniem Kossutha większość 
nauczycieli reprezentowała wysoki poziom. Wyjątkiem był jeden z nauczycieli, który 
został narzucony szkole przez władze rosyjskie. Zdaniem Kossutha szpiegował i do-
nosił władzom o poglądach i zachowaniu młodzieży30 .

Klasa Kossutha była podzielona na nieformalne grupy. Jedna z nich nosiła nazwę 
„złotej młodzieży”. W następujących słowach opisał tę grupę: 

Trzon jej stanowili synkowie bogatych dziedziców. Byli dobrze ułożeni grzeczni, uczyli 
się bardzo miernie. Grali w karty, pili, odwiedzali prostytutki, i chwalili się wakacyjnymi 
sukcesami u wiejskich dziewuch.31

Uczniowie starali się manipulować nauczycielami. Na przykład w klasie VI i VII 
na lekcjach języka francuskiego jeden z uczniów wręczał nauczycielce w imieniu 
klasy kwiatek i rozpoczynał towarzyską rozmowę w języku francuskim. Pod koniec 
lekcji przypominał jej o zadaniu domowym na następną lekcję. Reszta klasy w tym 
czasie grała w karty („złota młodzież”), czytała książki lub po cichu rozmawiała. Wa-
gary zdarzały się rzadko – młodzież nie chciała psuć opinii polskiej szkole32 .

29 Tamże, s. 24–27.
30 Tamże, s. 30–36.
31 Tamże, s. 36.
32 Tamże, s. 37.



MatEusz sobEczko

154

Szkoła organizowała także wycieczki. W następujący sposób Kossuth opisał jedną 
z nich: 

W 1906 r. wszystkie klasy prócz najmłodszych – czwórkami do Oblęgorka. Padał deszcz. 
Za kolumną piechoty jechał wóz pełny – maruderów z obtartymi nogami. Do pałacy-
ku wpuszczono tylko nauczycieli i paru delegatów. Reszta schowała się przed deszczem 
w stajni, ale jakiej stajni – wysoka jak kaplica, żłoby z karraryjskiego białego marmuru, 
ściany też tym marmurem wyłożone. Cztery białe araby i nas chyba ze 100 uczniaków. Tak 
składaliśmy hołd [Henrykowi] Sienkiewiczowi.33

W wakacje nauczyciel geografii zorganizował wycieczkę przez Kielce, Łysicę, Łysą 
Górę, Sandomierz, Kazimierz Dolny, Wałowice i Puławy, skąd pociągiem powrócili 
do Kielc. Kolejna wycieczka została zorganizowana na krajową wystawę przemysło-
wo-rolniczą w Częstochowie34 .

Bezcennym źródłem do historii szkolnictwa są wspomnienia Franciszka Haw-
ranka, który w 1945 roku rozpoczął pracę w szkole w Uszycach. W następujących 
słowach opisał pierwsze wrażenia po przybyciu do nowego miejsca pracy: 

Mizerna jakaś: budynek stary, nieotynkowany, spore boisko.35 
Do czasu przybycia Hawranka do Uszyc w szkole pracował wyłącznie jej kierow-

nik, któremu podlegało ponad 200 uczniów. W szkole znajdowały się trzy sale lek-
cyjne oraz trzy mieszkania – w jednym mieszkał kierownik, a drugie stało się nowym 
lokum Hawranka36. We wspomnieniach opisał początek roku szkolnego. Uczniowie 
zgromadzili się pod szkołą, po czym wspólnie wszyscy udali się do pobliskiego ko-
ścioła na krótkie nabożeństwo. Po nim wszyscy wrócili przed szkołę, gdzie swoje 
przemówienie wygłosił kierownik placówki. Hawranek tygodniowo prowadził 42 go-
dziny zajęć, co powodowało duże zmęczenie. Innym problemem ówczesnych czasów 
był brak programów nauczania i podręczników. Klasy były przepełnione – w dwuoso-
bowych ławkach siedziało po 3–4 uczniów37. Tak wspominał naukę w owym czasie: 

Uczymy w zasadzie tylko języka polskiego i rachunków. Czytać, pisać, mówić, liczyć. 
Metod używa się szewskich: czytaj, opowiedz, napisz. Wiele dzieci nie rozumie, co się do 
nich mówi. Niewiele umieją.38

Budynek szkoły był dwupiętrowy, mocno zniszczony z trzema klasami. Drugi 
budynek oddalony o 100 metrów był w jeszcze gorszym stanie i mieścił dwie klasy. 
Była to dawna szkoła ewangelicka. W 1948 roku nauka prowadzona była już w sied-
miu oddziałach, ale VI i VII klasa miała naukę łączoną. Liczba nauczycieli wzrosła do 
czterech, ale w tym dwóch niekwalifikowanych. Do szkoły uczęszczało 261 dzieci. 
Zdaniem Hawranka młodsze dzieci szybciej i lepiej uczyły się języka polskiego niż 

33 Tamże, s. 38.
34 Tamże, s. 38–39; M. Sobeczko: Sposoby spędzania wolnego czasu przez naukowców na podstawie zasobu 

Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach. „Biuletyn Archiwum Pol-
skiej Akademii Nauk” 2016, nr 57, s. 160–161.

35 PAN KAT, zespół W.III-13 Franciszek Hawranek, sygn. 100, s. 27.
36 Tamże, s. 27.
37 Tamże, s. 28.
38 Tamże, s. 28.
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starsze. Wbrew oczekiwaniom dzieci repatriantów i osadników nie miały większej 
wiedzy niż dzieci miejscowe. Z obserwacji Hawranka wynikało, że dzieci miejscowe 
na ogół lepiej pisały i czytały (ale nie mówiły) po polsku niż dzieci repatriantów 
i osadników. Dużym problemem była niska frekwencja (czasem nawet dochodząca 
tylko do 50%), co było spowodowane brakiem mężczyzn i zatrzymywaniem dzieci 
w domu do pracy. Stan ten zmienił się dopiero w 1948 roku, kiedy średnia fre-
kwencja wynosiła już 88%. Rodzice odnosili się do szkoły pozytywnie. We wrześniu 
1947 roku dzieci przyniosły do szkoły 30 tysięcy złotych na zakup podręczników 
szkolnych. Brakowało jednak pomocy naukowych. Majątek w Uszycach objął szkołę 
patronatem, ale była to tylko doraźna pomoc nauczycielom, a nie placówce. Do 1948 
roku posługiwano się niemieckimi mapami. Nie było w ogóle przyrządów do fizyki 
i chemii. Brakowało także liczydła dla klasy pierwszej39 .

W szkole działał samorząd, Polski Czerwony Krzyż i spółdzielnia uczniowska. 
Samorząd opiekował się między innymi biblioteką szkolną, która liczyła 221 tomów. 
W 1948 roku zarejestrowanych było 79 czytelników. Spółdzielnia uczniowska zaczy-
nała w 1945 roku pracę z kapitałem zakładowym wysokości 525 złotych. Po trzech 
latach zgromadziła w gotówce i towarze aż 10 000 złotych, co pozwoliło zakupić jej 
– szczyt marzeń wszystkich uczniów – piłkę nożną40 .

Uczniowie raczej nie sprawiali problemów swoim pedagogom. W czasie przerw 
wszyscy wychodzili na szkolne boisko, gdzie grali „szmacianą” piłką. Przy zabawie 
dzieci mówiły tylko po niemiecku. Uczniowie byli niedożywieni, więc Hawranek 
zorganizował we wsi zbiórkę, która jednak niewiele pomogła. Z tego powodu zorga-
nizował zabawę we wsi w dużej sali. Wraz z dziećmi przygotował dekorację i plaka-
ty41. Na zabawę przyszło dużo osób, o czym pisał we „Wspomnieniach”: 

Ludzi sporo. Orkiestra głośna, no i oczywiście bufet.42

Pensje nauczycielskie również były marne. Za wrzesień 1945 roku Franciszek 
Hawranek otrzymał 300 złotych (kilogram masła kosztował wtedy 350 złotych). 
W późniejszym czasie pensje zostały podwyższone – za grudzień 1945 roku otrzymał 
4100 złotych, a za styczeń 1946 roku 4500 złotych43 . 

Od jesieni 1945 roku Hawranek prowadził również kurs repolonizacyjny, w któ-
rym uczestniczyły osoby w wieku 18–30 lat. W trakcie zajęć śpiewano ludowe 
piosenki górnośląskie, a zimą kolędy. Prowadził również zajęcia z języka polskiego 
i historii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się takie lektury, jak: Antek Bolesława 
Prusa, Przypadki Robinsona Kruzoe Daniela Defoe, a także Janko Muzykant, Bartek 
zwycięzca i W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza44. Zdaniem Hawranka za-
interesowanie było bardzo duże:

Słuchają z niesłabnącą uwagą.45

39 Tamże, s. 36–37.
40 Tamże, s. 37.
41 Tamże, s. 28–29.
42 Tamże, s. 29.
43 Tamże, s. 29.
44 Tamże, s. 29–30.
45 Tamże, s. 30.
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Kursy prowadzone były przez trzy lata, ale stopniowo frekwencja na zajęciach za-
częła spadać. Zdaniem Hawranka, przyczyną było wprowadzanie zajęć politycznych 
i społecznych46. Tak tę kwestię puentował we „Wspomnieniach”:

Wprowadzana stopniowo problematyka polityczna i społeczna nie podobała się słucha-
czom, a i my nauczyciele byliśmy nieufnie do niej nastawieni. Nie bardzo wiedziałem, 
co to socjalizm, czego chcą PPR [Polska Partia Robotnicza – M.S.] i PPS [Polska Partia 
Socjalistyczna – M.S.], nie orientowałem się zupełnie w celach kierowniczych ośrodków 
politycznych. Żyłem na księżycu, czy na końcu świata, odseparowany zupełnie przez dwa 
przynajmniej lata od głównego nurtu wydarzeń w kraju.47

W roku szkolnym 1946/1947 podjęto próbę organizacji kursu uzupełniającego 
dla repatriantów i osadników, który dałby im świadectwo ukończenia VII klasy48 .

W 1949 roku – po aresztowaniu dotychczasowego kierownika – Hawranek został 
nowym kierownikiem szkoły. Funkcję tę sprawował przez dwa lata. W tym czasie 
największe problemy miał z kadrą nauczycielską. Na początku odeszły ze szkoły 
dwie doświadczone nauczycielki. W ciagu dwóch lat sprawowania przez niego funk-
cji kierownika przez szkołę przewinęło się siedmiu nauczycieli, w tym tylko jeden 
kwalifikowany. Były to młode osoby w wieku 17–20 lat, bez wykształcenia pedago-
gicznego49. Tak Hawranek opisywał stan ówczesnej kadry pedagogicznej: 

Byłem w rozpaczy. Poziom nauczania momentalnie się obniżył, cały wysiłek musiałem 
skierować na nauczanie nowych sił abecadła pedagogicznego, co nie było łatwą rzeczą 
wobec wstrętu tych młodych ludzi do książki i wiedzy. Były to typy ludzi, których dziś 
jeszcze z niechęcią wspominam. Jeden z nich, młody, wysportowany byczek, nie potrafił 
utrzymać karności w klasie IV, której był wychowawcą. Aby od czasu do czasu przyjść do 
słowa w rozhukanej klasie, sprawił sobie przenikliwy gwizdek, przy pomocy którego usiło-
wał zagłuszyć rozhukaną klasę. Druga, strasznie romansowa panna, potrafiła na lekcji geo-
grafii długo i wnikliwie opowiadać dzieciom, jak wyglądają tatrzańskie turnieje, ponieważ 
pomyliły się jej z turniami. [...] Jeden z nich, ostatni ciamajda, systematycznie omdlewał, 
kiedy wchodziłem do klasy na hospitację.50

W tym czasie, zdaniem Hawranka, coraz mocniej polityka i ideologia wkraczała 
w mury szkoły. Z pompą odbywały się konferencje sierpniowe. Zniesiono konfe-
rencje rejonowe i wprowadzono samokształcenie ideologiczne. Zdaniem Hawranka 
tłumiona była wszelka samodzielna myśl. Powszechnym stało się składanie donosów. 
Popularność zyskały obowiązkowe akademie i skandowania. Wszędzie pojawiały się 
hasła i gazetki, których – zdaniem autora wspomnień – nikt nie czytał51. Podobne 

46 Tamże, s. 30.
47 Tamże, s. 30.
48 Tamże, s. 33–34.
49 Tamże, s. 38.
50 Tamże, s. 38–39.
51 Tamże, s. 39.
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przemiany następowały w całym szkolnictwie, które zostało podporządkowane poli-
tyce komunistów i poddane presji ideologicznej52 . 

Franciszek Hawranek 1 września 1951 roku rozpoczął pracę w szkole w Gorzowie 
Śląskim. Praca w nowym miejscu różniła się znacząco od dotychczasowej. Do sze-
ściu godzin dziennie musiał poświęcić na przygotowanie się do lekcji. Nadal można 
było odczuć nacisk polityczny i ideologiczny na szkołę, którym kierowała sekretarka 
Podstawowej Organizacji Partyjnej (dalej: POP). Co jakiś czas organizowała ona spe-
cjalne akcje, a przed jedną z nich Franciszek Hawranek mocno naraził się ówczesnej 
władzy. Stanął wtedy w obronie jednego z kolegów, na którego nałożono obowiązek 
udekorowania całej szkoły przed uroczystością 1 maja. W ostatniej chwili przed im-
prezą polecono mu również przystroić dom partyjny w mieście, czemu sprzeciwił się 
Hawranek. W odwecie sekretarka POP sporządziła doniesienie o „antypartyjnym” 
wystąpieniu. Hawranek był wzywany na przesłuchania i musiał się tłumaczyć ze 
swego postępowania. Został również napiętnowany na specjalnie zorganizowanej 
radzie pedagogicznej. Odsunięty został również od pracy uświadamiającej chłopów 
w Więckowicach (gdzie namawiano chłopów do założenia spółdzielni produkcyjnej). 
Sytuacja diametralnie zmieniła się w 1956 roku, kiedy do szkoły wróciła swoboda53 .

Przez dwa lata od 1956 roku Hawranek pracował również na Uniwersytecie Po-
wszechnym w Gorzowie Śląskim, jednak – mimo początkowego zainteresowania 
– nie cieszył się on zbyt dużą frekwencją i ostatecznie został zlikwidowany. W 1956 
roku został także wybrany prezesem Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
które jednak – zdaniem Hawranka – nie odgrywało znaczącej roli54 .

Materiały dotyczące historii szkolnictwa można również odnaleźć w spuściźnie 
Ludwika Musioła, który był autorem wielu monografii miast, gdzie znajdują się in-
formacje o funkcjonowaniu szkół, liczbie uczniów, kierownikach i nauczycielach 
w miejscowościach na Górnym Śląsku. Między innymi zachowały się informacje 
o działalności szkoły w Bojszowach55 i szkoły parafialnej w Mysłowicach56. W ma-
teriałach Musioła można też znaleźć informacje o rektorach szkolnych, czytankach 
i instrukcjach dla szkół57 .

Nieco odmienny – bardziej teoretyczny – charakter mają materiały w spuściźnie 
Jana Kazimierza Zaremby. Zachowały się maszynopisy takich tekstów, jak: O nową 
koncepcję literatury w szkole średniej, gdzie autor analizował zmiany zachodzące 
w nauczaniu języka polskiego w szkole średniej58, Telewizja szkolna we Francji przed 
nowymi problemami, omawiający kwestię wykorzystywania filmu w procesie dydak-
tycznym59 czy Powszechność nauczania na stopniu średnim a zagadnienie kształcenia 
nauczycieli, gdzie poruszona została między innymi kwestia dobrego przygotowania 

52 J. Draus, R. Terlecki: Historia wychowania..., s. 302.
53 PAN KAT, Franciszek Hawranek, sygn. 100, s. 39–41.
54 Tamże, s. 42.
55 PAN KAT, zespół W.III-27 Ludwik Musioł, sygn. 11, s. 15–26.
56 Tamże, sygn. 36, s. 46–55.
57 Tamże, sygn. 44.
58 PAN KAT, zespół W.III-14 Jan Kazimierz Zaremba, sygn. 116, s. 4–8.
59 Tamże, sygn. 119, s. 1–9.
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kadr nauczycielskich60. Jan Kazimierz Zaremba nie był jednak wyłącznie teorety-
kiem, ale także praktykiem, o czym świadczy jego praca w latach 1935–1948 w na-
stępujących szkołach: Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Sosnowcu, Gimnazjum 
w Nowej Wsi (Wirku), Miejskim Gimnazjum i Liceum w Mysłowicach, Gimnazjum 
i Liceum w Boguminie, Gimnazjum i Liceum w Gorlicach oraz Gimnazjum w Bo-
bowej, gdzie był również dyrektorem61. Z ostatniego miejsca pracy zachowały się 
notatki z lat 1947–194862 .

Materiały zgromadzone w PAN Archiwum w Warszawie Oddziale w Katowicach 
dostarczają wielu ciekawych informacji dotyczących historii szkolnictwa. W doku-
mentach tych można odnaleźć informacje o tym, w jakich szkołach pobierali naukę 
przyszli profesorowie, jak radzili sobie z nauką i jakich przedmiotów musieli się 
wtedy uczyć. Źródła pokazują także, z jakimi problemami borykała się ówczesna 
szkoła, jacy byli nauczyciele i uczniowie. Jednak najciekawsze informacje kryją się 
we wspomnieniach samych uczniów o swoim zachowaniu, zainteresowaniach, ale 
także o szkole, nauczycielach i lekcjach, dotyczą bowiem tego, czego zazwyczaj nie 
dostarczają oficjalne dokumenty. 

mateusz sobeczko

Das Schulwesen im Licht der Bestände des Archivs der Polnischen Akademie der 
Wissenschaften in Warschau, Abteilung Kattowitz
Zusammenfassung
Die Kattowitzer Abteilung des Archivs der Polnischen Akademie der Wissenschaften in 
Warschau beschäftigt sich mit der Sammlung, Erschließung, Aufbewahrung und Bereit-
stellung von Archivalien der Institutionen der Polnischen Akademie der Wissenschaften 
sowie der Nachlässe von in Oberschlesien wirkenden Wissenschaftlern. Aus den gesam-
melten (privaten) Unterlagen von Wissenschaftlern können zahlreiche interessante In-
formationen gewonnen werden, die verschiedenste Problemstellungen betreffen, auch 
aus dem Bereich des Schulwesens. Die Nachlässe enthalten neben Schuldokumenten, 
wie Zeugnissen oder Bescheinigungen, auch Korrespondenzen. Neue Erkenntnisse liefern 
zusätzlich die Verschriftlichungen diverser Lebenserinnerungen.

mateusz sobeczko

Education in the Light of the Resources of the Polish Academy of Sciences’ Archive in 
Warsaw, Katowice Branch
Summary
The Polish Academy of Sciences’ Archive in Warsaw, Branch in Katowice, collects, devel-
ops, stores and shares archival materials of the Polish Academy of Sciences and archival 
heritage of scholars associated with Silesia. The collected materials of private researchers 
contain a lot of interesting information on various issues, including education. In the archi-
val material you can find school documents, such as certificates and attestations, but also 
correspondence. All kinds of memoirs also provide a lot of interesting information.

60 Tamże, sygn. 125, s. 1–7.
61 Tamże, sygn. 253, s. 6.
62 Tamże, sygn. 225, s. 1–70.
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joanna sieranc-guzdek

Księgi uzupełniające do akt metrykalnych 
– specyficzna dokumentacja zachowana 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zatorze

I. Wstęp
Z księgami uzupełniającymi spotkałam się po raz pierwszy w Urzędzie Stanu 

Cywilnego (dalej: USC) w Zatorze przy okazji ekspertyzy ksiąg parafialnych przygo-
towywanych do przekazania do Archiwum Państwowego w Katowicach. W żadnym 
innym urzędzie stanu cywilnego na terenach powiatów oświęcimskiego i wadowic-
kiego, gdzie przeprowadzam podobne ekspertyzy, nie zachowała się w takiej ilości do-
kumentacja ksiąg uzupełniających. W dwóch urzędach, w Andrychowie i w Chełm-
ku, odnalazły się pojedyncze egzemplarze samych ksiąg, bez akt zbiorowych. W kilku 
innych urzędach stanu cywilnego natrafiłam jedynie na ślady prowadzenia takich 
ksiąg w aktach zbiorowych w postaci sygnatur ksiąg uzupełniających.

Co to są księgi uzupełniające? Najogólniej są to rejestry wzmianek na marginesie 
i przypisków pod aktem, jakie formułował urzędnik stanu cywilnego w odniesieniu 
do akt stanu cywilnego, zarejestrowanych przed wejściem w życie dekretu „Prawo 
o aktach stanu cywilnego”1, a więc do aktów sporządzonych do 1945 roku włącznie 
i z terenu obwodu tego urzędu stanu cywilnego. Dokumentacja księgi uzupełniają-
cej stanowi komplet złożony z samej księgi – rejestru, w którym umieszczano treść 
wzmianki lub przypisku, następnie ze zbioru dokumentów do księgi uzupełniającej 
(akta zbiorowe i zawiadomienia do urzędu parafialnego) oraz skorowidza alfabetycz-
nego do księgi.

Obowiązek nanoszenia wzmianek i przypisków narzucił na urzędy państwowe 
wspomniany dekret „Prawo o aktach stanu cywilnego”, natomiast zasady ich na-
noszenia w księgach metrykalnych prowadzonych do 1945 roku włącznie uregulo-
wał dekret „Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego”2. Przepisy te 
w zakresie prowadzenia ksiąg uzupełniających obowiązywały do 1955 roku, kiedy 
dotychczasowe przepisy zastąpił dekret z dnia 8 czerwca 1955 roku „Prawo o aktach 
stanu cywilnego”3 .

Zanim przejdę do szczegółowego omówienia odnalezionych w USC w Zatorze 
ksiąg uzupełniających, muszę wspomnieć o przepisach prawa obowiązujących w la-
tach 1946–1955 w zakresie obowiązków państwa względem rejestracji aktów stanu 
cywilnego, zasadach  obowiązujacych w zakresie rejestracji bieżących aktów i w od-
niesieniu do aktów prowadzonych przez związki wyznaniowe do 1945 roku włącznie. 

1 Dz.U. 1945, Nr 48, poz. 272.
2 Dz.U. 1945, Nr 48, poz. 273.
3 Dz.U. 1955, Nr 25, poz. 151 .
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Niezbędne jest również nakreślenie zasad, na podstawie których sporządzano akta 
metrykalne w Zatorze w latach 1890–1945. W końcu pokrótce omówię zakres chro-
nologiczny i terytorialny Urzędu Stanu Cywilnego w Zatorze w latach 1946–2020. 
Nakreślę również, jak powstały księgi stanu cywilnego przechowywane w Urządzie 
Stanu Cywilnego w Zatorze. Po przedstawieniu tych wszystkich informacji będzie 
można zrozumieć i docenić wartość ksiąg uzupełniających zachowanych w tym Urzę-
dzie .

Zasadnicza część artykułu powstała na podstawie analizy dokumentacji ksiąg 
uzupełniających przechowywanych w USC w Zatorze. Spis wszystkich zacho-
wanych jednostek, wraz z najistotniejszymi informacjami dotyczącymi formatu, 
treści, osób prowadzących dokumentację, zamieściłam w załączniku nr 2 do niniej-
szego artykułu.

Drugim ważnym źródłem są księgi metrykalne przechowywane nadal w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Zatorze, co umożliwia przeanalizowanie sposobu nanoszenia 
wzmianek i przypisków zarejestrowanych w księgach uzupełniających.

Jedna z ksiąg metrykalnych została już przekazana do Archiwum Państwowe-
go w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej. Znajduje się w zespole archiwalnym 
nr 13/1351 „Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Piotrowicach”. Jest to „Księga urodzeń Piotrowice” z lat 
1890–19144 .

Istotne dla zrozumienia zagadnienia powstawania urzędów stanu cywilnego, 
znaczenia urzędów parafialnych w okresie przejściowym pomiędzy rejestracją wy-
znaniową i państwową stanu cywilnego są akta zachowane w zespole aktowym nr 
13/364 „Starostwo Powiatowe w Wadowicach” z lat 1945–19505. W aktach referatu 
administracyjno-prawnego zachowały się informacje z zakresu nadzoru nad urzędami 
stanu cywilnego. Bardzo cennymi materiałami są tu protokoły zdawczo-odbiorcze 
przekazywania ksiąg metrykalnych z urzędów parafialnych do urzędów stanu cy-
wilnego oraz korespondencja sprawozdawcza Starostwa z przeprowadzonej akcji 
przekazywania ksiąg.

Dokumentacja obrazująca funkcjonowanie nowo utworzonych urzędów stanu 
cywilnego również zachowała się w aktach Starostwa Powiatowego w Wadowicach 
w sprawozdaniach organizacyjnych USC oraz w protokołach kontroli USC. Są tu 
także instrukcje dotyczące między innymi wypełniania ksiąg uzupełniających i obo-
wiązujących wzorów w tym zakresie.

Mniej informacji, ale dość istotnych, zachowało się w zespołach nr 13/575 „Za-
rząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Zatorze” z lat 1945–19506 oraz nr 13/399 
„Akta gminy Zator” z lat 1868–19547. W zespołach tych znaleźć można między 
innymi korespondencję ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach dotyczącą re-

4 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej (dalej: AP Katowice Oddz. Bielsko-
Biała), zespół nr 13/1351 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Piotrowicach, sygn. 1.

5 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół nr 13/364 Starostwo Powiatowe w Wadowicach (dalej: St 
W).

6 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół nr 13/575 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Zato-
rze (dalej: ZM Zat).

7 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół nr 13/399 Akta gminy Zator (dalej: Gm Z).
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jestracji stanu cywilnego w urzędach wyznaniowych, wyznań reprezentowanych na 
terenie miasta i gminy w 1945 roku oraz organizowania państwowych urzędów stanu 
cywilnego. Cenna jest również pochodząca z okresu 1946–1949 dokumentacja do-
tycząca zmian na stanowiskach urzędników stanu cywilnego oraz protokoły przeka-
zania urzędu stanu cywilnego następcy, zawierające wykazy wyposażenia biura oraz 
protokoły przekazywanej dokumentacji.

II. Powołanie urzędów stanu cywilnego i ustalenie zasad prowadzenia  
ksiąg stanu cywilnego od 1946 roku

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady i tryb rejestracji oraz doko-
nywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Polsce w okresie powo-
jennym był dekret z dnia 25 września 1945 roku „Prawo o aktach stanu cywilnego”8 . 
Dekret powołał urzędy stanu cywilnego. Wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1946 
roku. Od 1946 roku po dzień dzisiejszy czynności urzędów stanu cywilnego należą 
do zadań administracji państwowej, wykonywanej przez gminy w zleconym zakresie 
działania. Obszar każdej gminy wiejskiej lub miejskiej miał stanowić obwód urzędu 
stanu cywilnego.

Rozdział IV dekretu dotyczył zasad prowadzenia ksiąg stanu cywilnego. Akta 
stanu cywilnego miały być sporządzane równolegle w dwóch księgach: księdze miej-
scowej i księdze wtóropisów. Po upływie roku urzędnik stanu cywilnego miał zamy-
kać księgi i odesłać księgę wtóropisów na przechowanie do archiwum władzy, którą 
oznaczyć miało rozporządzenie wykonawcze. Księga miejscowa pozostać miała w ar-
chiwum USC. Zasada sporządzania ksiąg wtóropisów obwiązywała do 1986 roku.

Akta urodzeń, małżeństw i zejścia sporządzane miały być w oddzielnych księgach 
stanu cywilnego.

Akt stanu cywilnego sporządzany miał być i jest sporządzany po dzień dzisiejszy 
w urzędzie właściwym dla miejsca, gdzie miało miejsce urodzenie, zejście lub mał-
żeństwo.

Rozporządzenie wykonawcze miało unormować sprawę wzmianek dodatkowych 
na marginesie aktu i przypisków pod tekstem aktu9 . 

Dekret ustalił definicję wzmianek dodatkowych i przypisków:
Wzmianki dodatkowe dotyczą w szczególności unieważnienia, zmiany, sprostowania i uzu-
pełnienia aktów, wykreślenia niedopuszczalnej części tekstu, zastąpienia aktu stanu cy-
wilnego nowym po stwierdzeniu tożsamości osoby, ponadto zaś uznania, uprawnienia lub 
zrównania dziecka pozamałżeńskiego z dzieckiem z małżeństwa, przysposobienia i rozwią-
zania przysposobienia, zmiany imienia lub nazwiska, odwołania zmiany nazwiska, ustalenia 
nazwiska z mocą powszechnie obowiązującą, zawarcia, rozwiązania i unieważnienia mał-
żeństwa i będą dokonywane na podstawie orzeczeń sądowych, aktów administracyjnych, 
aktów notarialnych, zarządzeń władz nadzorczych i zawiadomień innych urzędów stanu 
cywilnego.

8 Dz.U. 1945, Nr 48, poz. 272.
9 Dz.U. 1945, Nr 48, poz. 272, art. 31(1).
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Przypiski pod tekstem mają na celu powiązanie aktów, dotyczących tej samej osoby, przez 
umieszczenie wzmianek informacyjnych o aktach sporządzonych wcześniej lub później.10

Pozostałe rozdziały dekretu regulowały kwestie wypisów z ksiąg stanu cywilnego, 
moc dowodową ksiąg i wypisów, rejestrację urodzeń, małżeństw i zejść oraz pobiera-
nia opłat za czynności urzędów stanu cywilnego.

Przepisy prawa o aktach stanu cywilnego dotyczyły aktów, które miały zostać 
zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego od 1 stycznia 1946 roku, kiedy to prawo 
zaczęło obowiązywać.

III. Uregulowanie kwestii ksiąg metrykalnych prowadzonych do 1945 roku włącznie
Dekretem z dnia 25 września 1945 roku „Przepisy wprowadzające prawo o ak-

tach stanu cywilnego”11 przede wszystkim uchylono wszystkie obowiązujące do 1945 
na terenach ziem polskich przepisy regulujące sprawy rejestracji stanu cywilnego.

W dekrecie tym określono zasady postępowania z księgami stanu cywilnego pro-
wadzonymi do 1945 roku włącznie. W przypadku byłej Galicji rejestrację tę do 1945 
roku prowadziły związki wyznaniowe.

Artykuł XII (2) dekretu stanowił:
Osoby duchowne, które do dnia wejścia w życie prawa o aktach stanu cywilnego prowa-
dziły dotychczasowe księgi stanu cywilnego (metrykalne), zachowują je nadal w swoim 
posiadaniu.

W artykule XIV (1) zawarto prawo wydawania wypisów (wyciągów, odpisów) na 
podstawie posiadanych przez osoby duchowne ksiąg metrykalnych. Dalsze artykuły 
dekretu wymieniają jednak warunki, jakie spełniać musi duchowny przechowujący 
księgi metrykalne, aby nie utracić możliwości wydawania wypisów z tych ksiąg.

Do nowo utworzonych urzędów stanów cywilnego nakazano przekazanie wtóro-
pisów ksiąg posiadanych przez osoby duchowne. Artykuł XII (3) ogólnie stwierdzał, 
że w przypadku, gdy księga metrykalna istniała tylko w jednym egzemplarzu prze-
chowywanym przez osobę duchowną, Minister Administracji Publicznej może naka-
zać osobie duchownej przekazanie tej księgi na stałe nowo utworzonemu urzędowi 
stanu cywilnego.

Dekret nie wskazał ostatecznego terminu przekazania ksiąg metrykalnych urzę-
dom stanu cywilnego. Artykuł XII ust. (3) został doprecyzowany dopiero Zarządze-
niem Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 sierpnia 1949 roku „o przekazaniu 
ksiąg metrykalnych urzędom stanu cywilnego”12 . 

Zarządzenie z 11 sierpnia 1949 roku doprecyzowało dwie zasadnicze kwestie 
dotyczące ksiąg metrykalnych prowadzonych przez osoby duchowne. Po pierwsze, 
zakres chronologiczny ksiąg metrykalnych, jakie winny znaleźć się w posiadaniu 
urzędów stanu cywilnego, który określono na lata 1890–1945. Po drugie, termin 
ostateczny przekazania ksiąg wyznaczono na 30 września 1949 roku. Zgodnie z de-

10 Dz.U. 1945, Nr 48, poz. 272, art. 31 (2).
11 Dz.U. 1945, Nr 48, poz. 273.
12 Monitor Polski 1949, Nr A-57, poz. 756.
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kretem „Prawo o aktach stanu cywilnego”, urzędy parafialne aż do 1955 roku wy-
dawały wypisy z posiadanych przez nie ksiąg, pobierając przy tym stosowne opłaty 
za wypisy. Tylko urzędy parafialne dysponowały aktualnymi (aktualizowanymi na 
bieżąco dzięki księgom uzupełniającym) aktami stanu cywilnego sporządzonymi do 
1945 roku włącznie.

Dekretem z dnia 8 czerwca 1955 roku „Prawo o aktach stanu cywilnego”13, 
w rozdziale X „Przepisy przejściowe i końcowe” artykułem 84 pozbawiono urzędy 
parafialne możliwości wydawania wypisów z ksiąg stanu cywilnego z mocą dokumen-
tu publicznego:

1. Wypisy (odpisy zupełne, odpisy skrócone i wyciągi) z ksiąg prowadzonych przed dniem 
1 stycznia 1946 r., wydane przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu 
cywilnego, nie mają mocy dokumentu publicznego.14

IV. Uregulowania dotyczące akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego
Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 24 li-

stopada 1945 roku „w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz prze-
pisów wprowadzających to prawo”15 odnosiło się do obu wymienionych dekretów 
i szczegółowo normowało, jak wykonać poszczególne ich artykuły. Zawierało też wzo-
ry druków i taryfy opłat. Dla omawianego tematu najistotniejsze jest unormowanie 
artykułów 31 i 32 „Prawa o aktach stanu cywilnego”. Artykuł 31 dotyczył wzmianek 
i przypisków, artykuł 32 – strony technicznej prowadzenia ksiąg. Rozporządzenie re-
gulowało szczegółowo zarówno okoliczności, kiedy dokonywane mają być wzmianki 
i przypiski, treść tych wzmianek i przypisków, jak i obowiązki poszczególnych insty-
tucji (w tym sądów i urzędów stanu cywilnego) w zakresie zawiadamiania/zgłaszania 
wzmianek i przypisków. W zakresie prowadzenia ksiąg zawierało obowiązujące wzory 
aktów, opis sposobu wypełniania rubryk oraz w § 51 „Zasady prowadzenia zbioru akt 
zbiorowych do aktów stanu cywilnego”:

(1) Urzędnik stanu cywilnego prowadzi akta zbiorowe oddzielnie dla aktów urodzenia, 
małżeństwa i zejścia. Akta te winny być prowadzone w kolejności chronologicznej stosow-
nie do kolejności sporządzenia aktów, których dotyczą. Każdy komplet aktów zbiorowych 
obejmuje okres danego roku kalendarzowego. Jeżeli księga stanu cywilnego ma służyć 
również i na następne lata, komplet aktów zbiorowych również winien obejmować odpo-
wiedni okres.
(2) Akta zbiorowe obejmują wszelkie składane i nadsyłane urzędnikowi stanu cywilnego 
dokumenty osobiste (wypisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia itd.), zgłoszenia, wnio-
ski zarządzenia władz nadzorczych, orzeczenia sądowe oraz protokóły, sporządzone przez 
urzędnika stanu cywilnego, jak również oryginały decyzyj urzędnika stanu cywilnego.16

13 Dz.U. 1955, Nr 25, poz. 151 .
14 Dz.U. 1955, Nr 25, poz. 151, art. 84.1.
15 Dz.U. 1945, Nr 54, poz. 304.
16 Dz.U. 1945, Nr 54, poz. 304, § 51.
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Paragraf 53 wymienionego rozporządzenia nakazywał zaprowadzenie między in-
nymi skorowidzów w dwóch egzemplarzach: pierwszego do księgi miejscowej i dru-
giego dla ksiąg wtóropisów.

Rozporządzenie wykonawcze w zakresie prowadzenia ksiąg, skorowidzów i akt 
zbiorowych do artykułu 32 „prawa o aktach stanu cywilnego” dotyczyło akt stanu 
cywilnego, które miały być rejestrowane od 1946 roku.

Kwestia akt zbiorowych do ksiąg metrykalnych prowadzonych do 1945 roku 
włącznie uregulowana została dekretem z dnia 25 września 1945 roku „Przepisy 
wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego”17 w artykule XVII.

V. Uregulowania dotyczące prowadzenia ksiąg uzupełniających
Wspomniany artykuł XVII dekretu „Przepisy wprowadzające prawo o aktach 

stanu cywilnego” wprowadził następujące pojęcie ksiąg uzupełniających:
(1) Z chwilą wejścia w życie niniejszego dekretu wszelkie zgłoszenia i zawiadomienia, ma-
jące na celu umieszczenie wzmianki na marginesie aktu lub przypisku pod tekstem aktu, 
sporządzonego w dotychczasowych księgach stanu cywilnego (metrykalnych), stosownie 
do art. 31 prawa o aktach stanu cywilnego należy przesyłać urzędowi stanu cywilnego, 
który dokona wpisu w księdze uzupełniającej, następnie zaś prześle uwierzytelniony odpis 
wpisanej treści osobie, w której posiadaniu znajduje się odnośna księga stanu cywilnego 
(metrykalna), oraz władzy, powołanej do przechowywania ksiąg wtóropisów stosownie do 
art. 20 prawa o aktach stanu cywilnego.
(2) O ile osoba, w której posiadaniu znajduje się odnośna księga stanu cywilnego (me-
trykalna) nie potwierdzi wpisania wzmianki w ciągu czternastu dni od daty przesłania jej 
odpisu wpisanej treści, urząd stanu cywilnego wyda zakaz wydawania wypisów danego 
aktu inaczej, jak za pośrednictwem urzędu stanu cywilnego.
(3) Właściwość urzędu stanu cywilnego określa siedziba urzędowa osoby, w której posia-
daniu znajduje się odnośna księga stanu cywilnego (metrykalna).
(4) Księga uzupełniająca będzie prowadzona w jednym egzemplarzu dla całego obwodu 
urzędu stanu cywilnego bez księgi wtóropisów.
(5) W razie wydania wypisu za pośrednictwem urzędu stanu cywilnego do ust. (2) urząd 
stanu cywilnego dokona adnotacji wzmianki, bądź wyda wypis w redakcji ostatecznej po 
uwzględnieniu treści wzmianki, stosownie do przepisów art. 39 ust. (5) prawa o aktach 
stanu cywilnego.18

Dekret z dnia 8 czerwca 1955 roku „Prawo o aktach stanu cywilnego”19 artyku-
łem 86 uchylił dekrety „Prawo o aktach stanu cywilnego” oraz „Przepisy wprowadza-
jące prawo o aktach stanu cywilnego” wprowadzone 25 września 1945 roku. Dekret 
z 1955 roku wszedł w życie po dwóch miesiącach od dnia ogłoszenia i tym samym 
zniósł obowiązek prowadzenia ksiąg uzupełniających.

17 Dz.U. 1945, Nr 48, poz. 273.
18 Dz.U. 1945, Nr 48, poz. 273.
19 Dz.U. 1955, Nr 25, poz. 151 .
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VI. Urząd Stanu Cywilnego w Zatorze – utworzenie, obwód, urzędnicy
Referat Administracyjno-Prawny Starostwa Powiatowego w Wadowicach w li-

stopadzie 1945 roku zawiadomił wszystkie zarządy gminne i miejskie o ukazaniu 
się dekretu „Prawo o aktach stanu cywilnego”. Krótko poinformował o najważniej-
szych przepisach dekretu oraz polecił wyznaczenie urzędników stanu cywilnego, ich 
zastępców oraz wskazanie siedzib mających się utworzyć od 1 stycznia 1946 roku 
urzędów stanu cywilnego20 . 

W dniu 1 stycznia 1946 roku powstało w powiecie wadowickim 17 urzędów 
stanu cywilnego, w tym dwa w Zatorze21 . 

Jeden z nich, posługujący się pieczęcią „Urząd Stanu Cywilnego Zator-Miasto”22 
miał siedzibę w magistracie zatorskim, czyli w budynku użytkowanym przez Zarząd 
Miejski i Miejską Radę Narodową w Zatorze (Rynek 65). Jego obwód obejmował 
miasto Zator. Funkcję urzędnika stanu cywilnego objął burmistrz Zatoru Wawrzy-
niec Panek. Funkcję zastępcy powierzono Teodorowi Garze23 W kwietniu 1946 roku 
liczba mieszkańców obwodu USC w Zatorze-Mieście wynosiła 1884 osoby24 .

Wawrzyniec Panek sprawował funkcję urzędnika stanu cywilnego w Zatorze- 
-Mieście do końca piastowania urzędu burmistrza Zatoru, czyli do 31 grudnia 1947 
roku. Natomiast Teodor Gara uczestniczył w szkoleniach dla urzędników stanu cy-
wilnego, jednak nie widnieje  w późniejszych wykazach urzędników stanu cywilnego. 
W wykazach tych w okresie od 1 stycznia 1946 roku do 31 grudnia 1949 roku jako 
zastępca urzędnika stanu cywilnego w Zatorze-Mieście widnieje Maria Janik25 .

Drugi z urzędów, posługujący się pieczęcią „Urząd Stanu Cywilnego w Zatorze- 
-Wsi”26, miał siedzibę w budynku Zarządu Gminnego i Gminnej Rady Narodowej 
w Zatorze (Rynek, numeru nie podano). Jego obwód obejmował wsie Laskowa, 
Łowiczki, Podolsze, Rudze, Trzebieńczyce, Palczowice, Grodzisko, Smolice, Gra-
boszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice. Urzędnikiem ctanu Cywilnego w Zatorze-Wsi 
został oficjalnie wójt Jan Wierzbic, faktycznie jednak funkcję sprawował jego zastęp-

20 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, ZM Zat, sygn. 206, s. 7.
21 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 91, s. 34–35.
22 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 91, s. 69 – sprawozdanie ze stanu organizacyjnego USC 

w Zatorze-Mieście z 28 czerwca 1948 r. opatrzone pieczęcią okrągłą USC w Zatorze-Mieście. Do cza-
su otrzymania z mennicy państwowej pieczęci USC posługiwały się pieczęciami zarządów miejskich/
gminnych.

23 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, ZM Zat, sygn. 206, s. 6 – odpowiedź Zarządu Miejskiego w Zatorze 
na polecenie zorganizowania USC, wyznaczenie urzędnika, zastępcy, siedziby; AP Katowice Oddz. 
Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 117 – sprawozdanie o zorganizowaniu i uruchomieniu USC w Zatorze- 
-Mieście z dnia 25 stycznia 1946 r., s. 205 – dowód doręczenia wezwania urzędnikowi stanu cywilnego 
i jego zastępcy.

24 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 426–427 – wykaz urzędów stanu cywilnego, na-
zwisk i imion urzędników oraz liczby mieszkańców w obwodach USC z kwietnia 1946 r.

25 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 520–522 – wykaz urzędników stanu cywilnego 
i ich zastępców w powiecie wadowickim z lat 1946–1949 wysłany do Urzędu Wojewódzkiego w Krako-
wie 11 stycznia 1950 r., s. 528–529 – zestawienie sporządzone przez USC w Zatorze-Mieście nadesłane 
do Starostwa Powiatowego w Wadowicach 27 grudnia 1949 r.

26 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 91, s. 158 – pieczęć okrągła USC w Zatorze-Wsi na pro-
tokole zdawczo-odbiorczym z przekazania urzędowania nowemu urzędnikowi stanu cywilnego z dnia 
18 grudnia 1948 r.



Joanna siEranc-guzdEk

166

ca Mieczysław Rychlik – sekretarz Zarządu Gminnego. W kwietniu 1946 roku liczba 
mieszkańców obwodu wynosiła 8452 osoby27 .

Jan Wierzbic pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego w Zatorze-Wsi od 1 stycz-
nia 1946 do 31 grudnia 1949 roku (w okresie od 1 grudnia 1948 r. do 31 grudnia 
1949 r. jako zastępca). Mieczysław Rychlik piastował funkcję zastępcy urzędnika 
stanu cywilnego od 1 stycznia 1946 do 18 listopada 1947 roku. W okresie od 19 li-
stopada 1947 roku do 1 grudnia 1948 roku oficjalnie funkcję zastępcy piastował 
Tadeusz Makuch. W okresie od 1 grudnia 1948 roku do 1 grudnia 1949 roku urzęd-
nikiem stanu cywilnego w Zatorze-Wsi był Teofil Węgrzyn28 .

Dwa urzędy stanu cywilnego w Zatorze funkcjonowały w latach 1946–1949. 
W dniu 4 kwietnia 1949 roku Wojewoda Krakowski wystosował pismo do Starosty 
Powiatowego w Wadowicach w sprawie rewizji podziału na obwody w zakresie pro-
wadzenia rejestracji aktów stanu cywilnego:

[…] Na podstawie poczynionych spostrzeżeń i doświadczeń w związku ze stopniem nasi-
lenia pracy i ruchem spraw w poszczególnych Urzędach Stanu Cywilnego oraz w ramach 
wdrożonej na obszarze całego Państwa akcji „0” – okazała się potrzeba przeprowadzenia 
częściowej rewizji rejestracji aktów stanu cywilnego, a to w kierunku złączenia w jeden 
obwód i zorganizowania w miejsce istniejących 2-ch Urzędów Stanu Cywilnego jednego 
wspólnego Urzędu. […]
O ile chodzi o tamt. powiat, należałoby w pierwszym rzędzie wziąć pod rozwagę sprawę 
złączenia obwodów: Andrychów miasto, Andrychów wieś, Wadowice miasto, Wadowice 
wieś, Zator miasto, Zator wieś.29

Dnia 2 grudnia 1949 roku Wojewoda Krakowski pismem L: AC.IV/1/Wa/17/49 
wydał zarządzenie w sprawie złączenia obwodów USC w Zatorze-Miasto i Zatorze- 
-Wsi w jeden obwód w zakresie prowadzenia rejestracji aktów stanu cywilnego. Za-
rządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1950 roku30. Dla złączonego obwo-
du USC w Zatorze ustalono na urzędnika Teofila Węgrzyna, urodzonego 28 marca 
1894 roku w Skawinie, emerytowanego urzędnika sądowego, prowadzącego dotych-
czas Urząd Stanu Cywilnego w Zatorze-Wsi. Na zastępcę wyznaczono Marię Janik, 
urzędniczkę Zarządu Miejskiego w Zatorze31 .

Od dnia 1 stycznia 1951 roku miasto i gmina Zator terytorialnie przynależały do 
nowo utworzonego powiatu oświęcimskiego32. W latach 1950–1954 obwód USC 
w Zatorze obejmował miasto Zator oraz wsie: Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 

27 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 426–427 – wykaz urzędów stanu cywilnego, na-
zwisk i imion urzędników oraz liczby mieszkańców w obwodach USC z kwietnia 1946 r.

28 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 520–522 – wykaz urzędników stanu cywilnego 
i ich zastępców w powiecie wadowickim z lat 1946–1949 wysłany do Urzędu Wojewódzkiego w Kra-
kowie 11 stycznia 1950 r., s. 535 – zestawienie sporządzone przez USC w Zatorze-Wsi nadesłane do 
Starostwa Powiatowego w Wadowicach 31 grudnia 1949 r.

29 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 13.
30 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 42.
31 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 38.
32 Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Biel-

sko-Biała, zmiany granic powiatów: cieszyńskiego, wadowickiego i żywieckiego, zniesienia powiatu 
bialskiego i utworzenia powiatu oświęcimskiego. Dz.U. 1950, Nr 58, poz. 531.
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Trzebieńczyce, Palczowice, Grodzisko, Smolice, Graboszyce, Przeciszów, Las i Pio-
trowice.

Zmiany w obwodach urzędów stanu cywilnego spowodowała ustawa z dnia 
25 września 1954 roku „o reformie podziału administracyjnego i powołaniu gromadz-
kich rad narodowych”33. W wyniku reformy w obwodzie USC w Zatorze pozostał 
Zator, Trzebieńczyce i Grodzisko. Przeciszów i Las znalazły się w nowo utworzonym 
obwodzie USC dla gromady Przeciszów. Obwód USC w Piotrowicach obejmował 
teren gromady Piotrowice. Rudze, Łowiczki i Graboszyce znalazły się w nowo utwo-
rzonym USC dla gromady Rudze. Palczowice i Smolice siedzibę obwodu USC miały 
w Palczowicach. Obwód USC Podolsze obejmował teren nowo utworzonej gromady 
Podolsze34 .

Uchwałą Nr 12/3/60 z dnia 6 maja 1960 roku „w sprawie zniesienia i utworzenia 
niektórych gromad w województwie krakowskim” Wojewódzka Rada Narodowa 
w Krakowie z dniem 1 lipca 1960 roku zniosła gromady Podolsze, Rudze i Palczowi-
ce, a ich obszar włączono do gromady Zator35 .

Uchwałą Nr 13/3/61 z dnia 18 września 1961 roku „w sprawie zniesienia i utwo-
rzenia niektórych gromad w województwie krakowskim”, w brzmieniu zatwierdzo-
nym uchwałą Rady Ministrów Nr 527/61 z dnia 9 grudnia 1961 roku, Wojewódzka 
Rada Narodowa w Krakowie z dniem 31 grudnia 1961 roku zniosła gromadę Piotro-
wice, a obszar jej włączono do gromady Przeciszów36 . 

Na podstawie uchwał w sprawie zniesienia gromad utworzono rejonowe urzę-
dy stanu cywilnego. Rejon USC w Zatorze w latach 1961–1972 obejmował obszar 
miasta Zator oraz obszar gromad Zator Przeciszów i Piotrowice37, czyli ponownie 
miasto Zator oraz wsie Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, Trzebieńczyce, Palczo-
wice, Grodzisko, Smolice, Graboszyce, Przeciszów, Las i Piotrowice. W 1973 roku 
ponownie rozpoczął rejestrację Urząd Stanu Cywilnego w Przeciszowie, obejmujący 
Przeciszów, Las i Piotrowice.

Od 1973 roku obwód USC w Zatorze obejmuje miasto Zator oraz wsie: La-
skowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, Trzebieńczyce, Palczowice, Grodzisko, Smolice 
i Graboszyce. Natomiast USC w Przeciszowie rejestruje stan cywilny dla Przeciszo-
wa, Lasu i Piotrowic.

VII. Rejestracja aktów stanu cywilnego na terenie byłej Galicji do 1945 roku
W Małopolsce, na ziemiach byłego zaboru austriackiego, w zakresie rejestracji 

stanu cywilnego do 1945 roku obowiązywały przepisy ustawodawstwa austriackiego 

33 Dz.U. 1954, Nr 43, poz.191.
34 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół 13/374 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oświęci-

miu (dalej: Prez PRN O), sygn. 579, s.124.
35 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, Prez PRN O, sygn. 349, s. 97–99.
36 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, Prez PRN O, sygn. 626, s. 82–89.
37 Uchwalą Nr 294/XXV/60 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 17 paździer-

nika 1960 r. „w sprawie zmiany nazw i granic niektórych Urzędów Stanu cywilnego w woj. krakow-
skim” w powiecie oświęcimskim utworzono Rejonowy Urząd Stanu Cywilnego w Zatorze, w obwodzie 
którego znalazły się: Piotrowice, Przeciszów, Zator gr., Zator m. – Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Krakowie 1960, Nr 19, poz. 154.
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które miało charakter religijny. Akty stanu cywilnego prowadzone były przez właści-
wych duszpasterzy38, a dominującą rolę odgrywał Kościół katolicki. 

Podstawowym aktem prawnym określającym instytucje i sposób prowadzenia 
ksiąg metrykalnych w cesarstwie austriackim był patent cesarski z dnia 20 lutego 
1784 roku. Na jego podstawie do rejestrowania akt stanu cywilnego zostali zobo-
wiązani proboszczowie, którzy mieli każdy w swojej parafii prowadzić trzy oddziel-
ne księgi: urodzeń (liber natorum), małżeństw (liber copulatorum) i zgonów (liber 
mortuorum). Określono zasady sporządzania zapisów. Przepisy dotyczące prowadze-
nia ksiąg były wielokrotnie uzupełniane i rozbudowywane. Księgi były prowadzone 
w języku łacińskim. W języku polskim sporządzano podpisy świadków, oświadczenia 
opiekunów (ojców) o zgodzie na małżeństwo osób nieletnich oraz przyczynę zgonu, 
jeśli nie była znana łacińska nazwa choroby lub przyczyna zgonu nie była spowodowa-
na chorobą. Dla bezpieczeństwa księgi prowadzono w dwóch egzemplarzach. Orygi-
nały zabezpieczał proboszcz u siebie w kancelarii, a kopię miał obowiązek przekazać 
kościelnej władzy zwierzchniej do przechowywania. Ponadto księgi miały być zszyte, 
zaopatrzone pieczęcią urzędową i zapisem dotyczącym liczby stron lub kart39 .

W okresie międzywojennym konstytucja marcowa z 1921 roku gwarantowała 
Kościołowi katolickiemu w Polsce „naczelne stanowisko wśród równouprawnionych 
wyznań”. Po podpisaniu przez państwo polskie konkordatu ze Stolicą Apostolską 
w 1925 roku i ratyfikowaniu go przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rola Kościoła ka-
tolickiego stała się jeszcze bardziej znacząca. Konstytucja gwarantowała mu między 
innymi prawo prowadzenia rejestracji akt stanu cywilnego, które były uznawane za 
równorzędne do prowadzonych przez administrację państwową40 .

Patent cesarski z 1784 roku określający zasady prowadzenia ksiąg metrykalnych 
zajął się także ewidencją ludności żydowskiej. Proces budowy systemu żydowskich 
okręgów metrykalnych zapoczątkowało rozporządzenie ministerstw: spraw we-
wnętrznych, sprawiedliwości oraz wyznań religijnych i oświaty z dnia 15 marca 1875 
roku, ogłoszone 14 września 1876 roku. Prawo ustanowienia okręgów metrykalnych 
przypisano C.K. Namiestnictwu we Lwowie, ustalając kryteria wyznaczania obszaru 
danej jednostki oraz jej siedziby. Kolejne rozporządzenia aż do 1905 roku regulowały 
sprawy granic okręgów metrykalnych, a także relacje między okręgami metrykalny-
mi a gminami żydowskimi41. W powiecie wadowickim w latach 1905–1939 funkcjo-
nowały cztery żydowskie okręgi metrykalne: w Andrychowie, Kalwarii, Wadowicach 
i Zatorze42. Żydowska Gmina wyznaniowa w Zatorze i Wadowicach widniały w wy-
kazie gmin żydowskich już z 1891 roku43 .

Prowadzący metryki izraelickie byli powoływani w drodze konkursu organizowa-
nego przez starostwa i po zdaniu egzaminu otrzymywali nominacje. Starostowie kon-

38 A Rzewski, I. Szwarcman: Przewodnik dla urzędów stanu cywilnego. Łódź 1923, s. 265.
39 Z. Szulc: Przepisy prawne dotyczące prowadzenia ksiąg metrykalnych w Galicji. „Prace Historyczno- 

-Archiwalne” 1995, T. III, s. 30–36.
40 A. Szot: Przejęcie przez władze państwowe ksiąg metrykalnych w 1949 r. (w polskiej części Archidiecezji 

Wileńskiej). „Rocznik Teologii Katolickiej” 2004, T. III 2004, s. 113.
41 J. Michalewicz: Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autono-

micznej. Kraków 1995, s. 40–41.
42 Tamże, s. 159.
43 Tamże, s. 30.
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trolowali urzędy metrykalne i dostarczali druki ksiąg. Księgi prowadzono w dwóch 
egzemplarzach w języku w kraju używanym44. Jeden egzemplarz pozostawał w gmi-
nie żydowskiej, przy której był ustanowiony okręg metrykalny. Drugi egzemplarz 
zabezpieczany miał być w starostwie.

Przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg metrykalnych obowiązywały aż do wpro-
wadzenia dekretu „Prawo o aktach stanu cywilnego” z 25 września 1945 roku. De-
kret wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1946 roku. 

Innych wyznań niż katolickie i żydowskie na terenie obwodu USC w Zatorze nie 
rejestrowano. Stan cywilny bezwyznaniowców rejestrowano w Starostwie Powia-
towym w Wadowicach. W okresie okupacji niemieckiej rejestrowano cywilne akty 
stanu cywilnego według prawa obowiązującego w Rzeszy Niemieckiej.

Starostwo Powiatowe w Wadowicach już w 1945 roku gromadziło informacje 
dotyczące istnienia i funkcjonowania na terenie powiatu urzędów stanu cywilnego 
zarówno świeckich, jak i wyznaniowych, a także losów ksiąg stanu cywilnego.

Na polecenie Starostwa Powiatowego w Wadowicach 9 października 1945 roku, 
Zarząd Gminny w Zatorze donosił: 

Na terenie gminy czynne są wyznaniowe (rzym-kat) Urzędy Stanu Cywilnego w Pal-
czowicach, Przeciszowie, Piotrowicach i Graboszycach”, oraz, że „Akta we wszystkich 
w/w U St.C zachowały się.45

W odpowiedzi na to samo polecenie Starostwa 13 października 1945 roku Zarząd 
Miejski w Zatorze donosił, że w mieście Zator działa urząd stanu cywilnego wyzna-
niowy przy Urzędzie Parafialnym w Zatorze, a „akta nie zostały zniszczone”46 . 

Urzędy parafialne prowadziły rejestrację stanu cywilnego na tym terenie nieprze-
rwanie. Inaczej sprawa się miała z rejestracją stanu cywilnego ludności żydowskiej.

Odnośnie do restytucji urzędów prowadzących metryki izraelickie 20 czerwca 
1945 roku Urząd Wojewódzki Krakowski wystosował pismo do Starosty Powiato-
wego w Wadowicach:

[…] W związku z koniecznością uporządkowania sprawy rejestracji aktów stanu cywilne-
go /metryk/ ludności żydowskiej w tamt. powiecie proszę Ob. Starostę o stwierdzenie /
przynajmniej w przybliżeniu/ jaka ilość /cyfrowo/ osób wyznania żydowskiego posiada 
obecnie stałe miejsce zamieszkania w tamtejszym powiecie i czy ze względu na większą 
ilość tej ludności jest wskazane ustanowienie Urzędu prowadzącego metryki izr., którego 
właściwość obejmowałaby pod względem terytorialnym cały tamt. powiat. […]47

Starostwo wysłało do podległych zarządów miast i gmin prośby o ustalenia tych 
danych z poszczególnych gmin. Odnośnie do izraelickich ksiąg metrykalnych Zarząd 
Miejski w Zatorze w dniu 8 września 1945 roku, na polecenie Starostwa Powiatowe-
go w Wadowicach, podał, że w Zatorze:

44 Z. Szulc: Przepisy prawne dotyczące prowadzenia ksiąg metrykalnych w Galicji…, s. 37–38.
45 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała,  Gm Z, sygn. 53, s. 1.
46 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, ZM Zat, sygn. 206, s. 4.
47 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 54.
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[…] nie ma żadnych w ogóle ksiąg izraelickich – prawdopodobnie w czasie okupacji zostały 
wywiezione do Sosnowca. Obecnie prócz 3-ch do 4-rech osób niema tu żadnych izraelitów 
ani prowadzącego metryki izraelickie.48

W lipcu 1945 roku Starosta Powiatowy w Wadowicach wystosował sprawozda-
nie do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Administracyjnego w Krakowie, w którym 
doniósł: 

[…] 57 osób wyznania mojżeszowego ma stałe miejsce zamieszkania w tutejszym po-
wiecie. Prowadzenie ksiąg metrykalnych jest koniecznem a to ze względu, że odległość 
najbliższego powiatu gdzie są księgi prowadzone, jest duża powtóre spodziewany jest na 
przyszłość dość duży napływ ludności wyznania mojżeszowego (są to Ci izraelici, którzy 
ocaleli bądź też ukrywali się i chcą powrócić na dawne miejsce zamieszkania) A trzeba 
zaznaczyć to, że prze rokiem 1939 powiat tutejszy był bardzo obfity w ludność wyznania 
Mojżeszowego.49

Dnia 12 września 1945 roku Urząd Wojewódzki w Krakowie wystosował pismo 
do Starostwa Powiatowego w Wadowicach, w którym wyraził zgodę na utworzenie 
urzędu metrykalnego w Wadowicach, a nawet polecił rozpisać konkurs na prowadzą-
cego metryki. Pod pismem znalazła się jednak adnotacja sporządzona ołówkiem: 

15.XII.45. Z uwagi na nowe prawo o aktach stanu cywilnego z mocą obowiązującą od 
1.I.46 r. urzędu dla spraw izraelickich nie tworzyć.50

Odnośnie do innych wyznań Zarząd Gminny w Zatorze dla Starostwa Powiato-
wego w Wadowicach sporządził „Wykaz sekt religijnych”. W wykazie tym umieszczo-
no Świadków Jehowy w Smolicach oraz Badaczy Pisma z Przeciszowa51 .

Według przepisów obowiązujących do 1945 roku włącznie, osoby niewierzące 
oraz wyznań nieuznawanych przez państwo rejestrowano w tak zwanych księgach 
bezwyznaniowców. Zaraz po wojnie istniała potrzeba sporządzania wypisów z tych 
ksiąg. Na prośby zainteresowanych Starostwo Powiatowe w Wadowicach w 1947 
roku wydawało zaświadczenia, w których niemożność wydania odpisów z ksiąg osób 
bezwyznaniowych tłumaczyło zniszczeniem tychże podczas okupacji52 .

Najklarowniejsza sytuacja dotyczyła ksiąg prowadzonych przez niemiecki urząd 
stanu cywilnego w Zatorze z okresu okupacji. Księgi te zachowały się częściowo 
w Wadowicach, w Andrychowie i w magistracie zatorskim. W protokole zdawczo-
odbiorczym Urzędu Stanu Cywilnego Zator-Miasto, spisanym 31 grudnia 1949 
roku, wymieniono 14 ksiąg niemieckich, w tym księgi urodzonych z lat 1941–1945, 
małżeństw z lat 1942–1944, zmarłych z lat 1941–194553. Obwód USC w Zato-
rze (Standesamt Zator) był większy od późniejszego USC w Zatorze, obejmował 
w sumie 20 miejscowości. Księgi te były prowadzone na sformalizowanych drukach 

48 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 56.
49 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 52.
50 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 53.
51 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, Gm Z, sygn. 53, s. 26.
52 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97a, s. 133.
53 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 33–34.
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i oprawione w księgi. Rubryki wypełniano atramentem, czytelnym pismem. Formu-
larze do zarejestrowania jednego aktu urodzenia lub zejścia obejmowały całą stronę, 
a małżeństwa – 4 strony. Rejestracja ta z oczywistych względów nie była kontynu-
owana po zakończeniu wojny.

VIII. Przekazywanie do urzędów stanu cywilnego ksiąg parafialnych
Po utworzeniu z dniem 1 stycznia 1946 roku państwowych urzędów stanu cy-

wilnego sprawą pilną było upowszechnienie wykazów urzędów stanu cywilnego, 
urzędów parafialnych położonych w obwodach utworzonych USC oraz gromad na-
leżących do obwodów USC.

Wykaz Urzędów Stanu Cywilnego w Województwie Krakowskim według stanu 
z dnia 1 maja 1946 roku ukazał się w Krakowskim Dzienniku Wojewódzkim54. Pod 
pozycjami 14 i 16 wyszczególnione zostały USC Zator-Miasto i USC Zator-Wieś. 
Wykaz ten został błędnie sporządzony. Przy USC w Zatorze-Mieście i USC w Za-
torze-Wsi umieszczono gromady, które według wykazu miały należeć do obwodów 
stanu cywilnego, a w rzeczywistości należały do obwodów urzędów parafialnych. 
Przyczyna tkwiła w poleceniu, jakie wydał Urząd Wojewódzki Krakowski podległym 
starostom odnośnie wypełnienia wykazu:

Urząd Wojewódzki prosi o przysłanie w możliwe krótkim czasie wykazu Urzędów Stanu 
Cywilnego wraz z należącymi do każdego z nich /terytorialnie/ Urzędami Parafialnymi 
i z wymieniem gromad każdej parafii [sic!], wg następującego wzoru: Lp. Urząd Stanu 
Cywilnego, Urząd Parafialny, Gromada […].55

Kluczowe było zrozumienie, czy wymieniona gromada należy do obwodu USC 
z 1946 roku, czy należy do obwodu urzędu parafialnego, którego siedziba (a nie 
obwód) znajdowała się w obwodzie USC. W przypadku Parafii Rzymskokatolickiej 
w Zatorze jego siedziba znajdowała się w obwodzie USC Zator-Miasto, a do obwodu 
Urzędu Parafialnego należały miasto Zator oraz gromady Laskowa, Podolsze, Rudze 
i Trzebieńczyce. Tak też została sformułowana odpowiedź urzędnika stanu cywilnego 
w Zatorze-Mieście56. Z kolei USC w Zatorze-Wsi sporządził „Wykaz Urzędów Para-
fialnych” na terenie obwodu (a nie tylko ich siedzib) oraz gromady należące zarówno 
do USC, jak i do urzędów parafialnych57 .

Wykaz przekazany przez Starostwo, który stanowił podstawę do publikacji, za-
wiera dane przepisane z tabelek przesłanych przez urzędy stanu cywilnego bez prze-
analizowania, czego dane wpisane do tych tabel dotyczą58. W konsekwencji opu-
blikowane zestawienie nie uporządkowało przynależności terytorialnej USC, ale ją 
zagmatwało, bowiem właściwie USC Zator-Miasto w swoim obwodzie miało część 
obwodu parafii w Zatorze obejmującą tylko miasto Zator59. Natomiast pozostała 

54 Krakowski Dziennik Wojewódzki 1946, nr 9, poz. 44.
55 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 155.
56 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 167.
57 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 169.
58 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 175–177.
59 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 167 – wykaz sporządzony przez USC Zator-Mia-

sto.
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część obwodu Urzędu Parafialnego w Zatorze – bez miasta, za to z gromadami: Po-
dolsze, Rudze, Laskowa i Trzebieńczyce – przynależała do obwodu USC w Zatorze-
Wsi. Pozostałe cztery Urzędy Parafialne w całości swoich obwodów znalazły się w ob-
wodzie USC w Zatorze-Wsi, to jest: Urząd Parafialny w Graboszycach (gromada 
Graboszyce – pominięta w wykazie Krakowskiego Urzędu Wojewódzkiego), Urząd 
Parafialny w Piotrowicach (gromada Piotrowice), Urząd Parafialny w Przeciszowie 
(gromady Przeciszów i Las), Urząd Parafialny w Palczowicach (gromady Palczowice, 
Grodzisko, Smolice)60 .

Druga ważną kwestią było zadośćuczynienie przepisom artykułu XXIII (1) de-
kretu „Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego”, który stanowił: 

Osoby, prowadzące księgi stanu cywilnego (metrykalne), złożą właściwej władzy admini-
stracji ogólnej pierwszej instancji w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie prawa 
o aktach stanu cywilnego szczegółowy wykaz przechowywanych przez siebie ksiąg stanu 
cywilnego (metrykalnych).61

W myśl tego przepisu Urząd Wojewódzki Krakowski 2 kwietnia1946 roku wysto-
sował polecenie do starostów powiatowych i prezydenta miasta Krakowa o skiero-
wanie do osób duchownych formularzy-ankiet do wypełnienia. Ankiety te zawierały 
dziewięć rubryk, w których zebrane miały być najważniejsze informacje, między 
innymi: nazwa i adres przechowującego księgi, z jakich lat przechowywane są księgi 
w podziale na urodzenia, małżeństwa i zgony, jakie braki stwierdzono w księgach, ję-
zyk, w jakim księgi były prowadzone, czy zawierają skorowidze. Starosta Powiatowy 
w Wadowicach 10 kwietnia 1946 roku rozesłał formularze do wszystkich urzędów 
parafialnych w powiecie. Nieprzekraczalny termin nadesłania wypełnionych ankiet 
ustalił na 25 kwietnia 1946 roku62 .

Dnia 13 października 1946 roku Starosta złożył do Urzędu Wojewódzkiego 
40 wypełnionych ankiet (z 46, jakie wysłał do urzędów parafialnych z terenu powia-
tu wadowickiego). Sześć urzędów parafialnych – w Zatorze, Palczowicach, Piotrowi-
cach i Przeciszowie – ankiet nie wypełniło, a Urzędu Parafialnego w Graboszycach 
nie było w wykazie urzędów parafialnych63 .

Dysponując wykazami ksiąg metrykalnych państwo mogło zacząć realizować 
przepisy dekretu z dnia 25 września 1945 roku „Przepisy wprowadzające prawo 
o aktach stanu cywilnego” w zakresie artykułu XIII (2) dotyczącego przekazywania 
nowo utworzonym urzędom stanu cywilnego wtóropisów ksiąg metrykalnych64 .

Jak zostało wcześniej wspomniane, zarządzeniem Ministra Administracji Publicz-
nej z dnia 11 sierpnia 1949 roku „o przekazaniu ksiąg metrykalnych urzędom stanu 

60 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 169 – wykaz sporządzony przez USC Zator-Wieś.
61 Dz.U. 1945, Nr 48, poz. 273.
62 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 338–340 – pismo starosty wadowickiego do urzę-

dów parafialnych wraz z załączonym poleceniem wojewody i formularzem ankiety.
63 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 331–332 – wykaz urzędów parafialnych z terenu 

powiatu wadowickiego z adnotacją przy 6 z nich o nieprzedłożeniu wykazu ksiąg metrykalnych. Pismo 
dodatkowo informuje o nieprzesłaniu wykazu ksiąg izraelickich z powodu zniszczenia ich podczas oku-
pacji niemieckiej.

64 Dz.U. 1945, Nr 48, poz. 273.
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cywilnego”65 ostateczny termin przekazania ksiąg metrykalnych, obejmujących reje-
strację z lat 1890–1945, do urzędów stanu cywilnego ustalono na 30 września 1949 
roku. W związku z tym zarządzeniem Urząd Wojewódzki Krakowski 14 września 
1949 roku przesłał do Starostwa Powiatowego w Wadowicach sporządzony przez 
Kurię Metropolitarną Krakowską wykaz brakujących wtóropisów ksiąg metrykal-
nych w celu wykorzystania przy wystosowaniu wezwań o przekazanie pierwopisów. 
Przy czym podkreślono:

[…] chodzi tu o pierwopisy, których duplikaty /wtóropisy/ wg załączonego wykazu nie 
znajdują się w przechowaniu, czy też Kurii Diecezjalnej, czy innych osób duchownych. 
– Przy tej sposobności oznajmia Urząd Wojewódzki, że istniejące duplikaty ksiąg metrykal-
nych zostaną w najbliższym czasie przekazane przez wyż. wymienione Kurie Urzędnikom 
Stanu Cywilnego. Sprawozdanie o wykonaniu zarządzenia Ministra Administracji Publicz-
nej z 11.8.1949 r. należy przedłożyć do 10. października br.-66

Załączony wykaz brakujących ksiąg stanu cywilnego Archidiecezji Krakowskiej 
w części dotyczącej Dekanatu Zatorskiego nie wymienił tych parafii, które znalazły 
się w obwodach zatorskich urzędów stanu cywilnego, co miało oznaczać, że takich 
braków nie było67 .

Dnia 17 października 1949 roku Starostwo Powiatowe w Wadowicach przed-
łożyło sprawozdanie z wykonania zarządzenia Ministra Administracji Publicznej 
z 11 sierpnia 1949 roku. W sprawozdaniu tym czytamy:

[…] Wtóropisy […] miały być przekazane Urzędnikom Stanu Cywilnego wprost przez 
Kurię. W praktyce sprawa przekazywania ksiąg metrykalnych przedstawia się na tere-
nie tut. Powiatu następująco: Przełożeni Urzędów parafialnych otrzymali wprost z Kurii 
Biskupiej wtóropisy ksiąg metrykalnych i te przekazywali Urzędom Stanu Cywilnego. 
W tym stanie rzeczy nie da się ustalić, które z przekazanych roczników stanowią oryginal-
ne księgi metrykalne, a które wtóropisy /duplikaty/. […] W końcu donoszę, że niektóre 
z przekazanych ksiąg metrykalnych pozostają na luźnych arkuszach i nie posiadają ksiąg. 
Zachodzi pytanie, czyim kosztem arkusze te mają być oprawione.68

Oprócz problemów z brakami wtóropisów, z luźnymi arkuszami akt stanu cywil-
nego, z brakiem możliwości stwierdzenia, które arkusze są wtóropisami, odpisami, 
a które pierwopisami, urzędy stanu cywilnego zgłaszały dodatkowo takie problemy, 
jak: brak wszelkich przypisków i wzmianek na aktach (np. rozwody, zmiany nazwisk) 
oraz brak oznaczeń na kopiach tomów i stronic69. Wątpliwości urzędników stanu 
cywilnego w tym zakresie rozwiać miało pismo z 29 października 1949 roku. Urząd 
Wojewódzki Starostwu Powiatowemu w Wadowicach wyjaśniał: 

65 Monitor Polski 1949, Nr A-57, poz. 756.
66 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 369.
67 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 375–380 – wykaz brakujących ksiąg stanu cywil-

nego Archidiecezji Krakowskiej w podziale na dekanaty.
68 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 370.
69 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 347 – sprawozdanie z przejęcia ksiąg metrykal-

nych przez USC w Zawoi.
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[...] przekazane Urzędom Stanu Cywilnego wtóropisy /duplikaty/ ksiąg metrykalnych 
posiadają charakter zastępczy w tym znaczeniu, że na wypadek zagubienia lub zniszczenia 
pierwopisów odnośny duplikat wchodzi w miejsce zagubionego, względnie zniszczonego 
pierwopisu. Poza tem nie ma przeszkody, aby Urzędnicy Stanu Cywilnego wykorzystywali 
w razie potrzeby przechowywane u nich duplikaty w urzędowaniu wewnętrznym lub na 
użytek innych Władz i Urzędów. Wydawanie odpisów z wyciągów dla użytku stron, wyda-
je się na podstawie ksiąg pierwopisów przechowywanych przez osoby duchowne w trybie 
art. XIV (1) przepisów wprowadzających przepisy o aktach stanu cywilnego z 25.9.1945 
(Dz.U. R.P. Nr 48, poz. 273).70

W dniu 30 września 1949 roku nastąpiło przekazanie do Urzędu Stanu Cywilne-
go w Zatorze-Mieście wtórników ksiąg metrykalnych. Zdającym z ramienia Urzędu 
Parafialnego w Zatorze był ksiądz Tadeusz Jajko, administrator parafii. Przyjmującą 
z ramienia USC w Zatorze-Mieście była zastępca urzędnika stanu cywilnego Maria 
Janik. Przekazane zostały wtóropisy urodzeń, małżeństw i zgonów dotyczące Zato-
ra z lat 1890–1945 włącznie, które należało oddać właśnie do USC Zator-Miasto. 
Przekazano ponadto wtóropisy urodzeń, małżeństw, zgonów gromady Laskowa z lat 
1890–1945, gromady Podolsze z lat 1890–1945, gromady Trzebieńczyce z lat 1890–
1945 oraz gromady Rudze z lat 1887–1945, które należało przekazać do USC Za-
tor-Wieś71. Ponieważ jednak ksiąg nie można było rozdzielić na miejscowości, USC 
Zator-Miasto przyjęło całość ksiąg parafialnych, a USC w Zatorze-Wsi został powia-
domiony o złożeniu tych wtórników w USC Zator-Miasto72 . 

W dniu 30 września 1949 roku nastąpiło przekazanie wtóropisów ksiąg metry-
kalnych urodzeń, małżeństw i zgonów z Przeciszowa z lat 1890–1945. Z ramienia 
Urzędu Parafialnego w Przeciszowie protokół zdawczo-odbiorczy podpisał ksiądz 
Franciszek Kapuściński, a z ramienia USC w Zatorze-Wsi – urzędnik stanu cywilnego 
Teofil Węgrzyn73 .

W dniu 30 września 1949 roku nastąpiło przekazanie wtóropisów ksiąg metrykal-
nych urodzeń, małżeństw i zgonów z Graboszyc z lat 1890–1945. Z ramienia Urzędu 
Parafialnego w Graboszycach protokół zdawczo-odbiorczy podpisał ksiądz Alfred 
Jarosz, administrator, a z ramienia USC w Zatorze-Wsi – urzędnik stanu cywilnego 
Teofil Węgrzyn74 .

W dniu 30 września 1949 roku nastąpiło przekazanie wtóropisów ksiąg metrykal-
nych urodzeń, małżeństw i zgonów z Piotrowic z lat 1890–1945. Z ramienia Urzędu 
Parafialnego w Piotrowicach protokół zdawczo-odbiorczy podpisał ksiądz Władysław 
Wiktor, a z ramienia USC w Zatorze-Wsi – urzędnik stanu cywilnego Teofil Wę-
grzyn75 .

70 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 388.
71 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 333 – pismo do starostwa Powiatowego z 1 paź-

dziernika 1949 r. z wykazem przejętych ksiąg metrykalnych.
72 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 458 – odpis pisma Urzędu Parafialnego w Zatorze 

informującego USC Zator-Wieś o przekazaniu wtóropisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów gromad 
Rudze, Laskowa, Trzebieńczyce, Podolsze do USC Zator-Miasto.

73 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 455 – odpis protokołu zdawczo-odbiorczego.
74 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 456 – odpis protokołu zdawczo-odbiorczego.
75 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 457 – odpis protokołu zdawczo-odbiorczego.
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W dniu 30 września 1949 roku nastąpiło przekazanie części wtóropisów ksiąg 
metrykalnych urodzeń, małżeństw i zgonów z Palczowic, Grodziska i Smolic z lat 
1890–1945. Wskazano przy tym na braki urodzeń z Palczowic z lat 1890–1893, 
1922–1923, małżeństw z Palczowic z lat 1890–1893, zgonów z Palczowic z lat 1890–
1893, małżeństw z Grodziska z lat 1890–1893 oraz urodzeń ze Smolic z lat 1890–
1893. Z ramienia Urzędu Parafialnego w Palczowicach protokół zdawczo-odbiorczy 
podpisał ksiądz Stanisław Szamota, a z ramienia USC w Zatorze-Wsi – urzędnik 
stanu cywilnego Teofil Węgrzyn76. Braki we wtóropisach ksiądz Stanisław Szamota 
uzasadnił:

Przy przeglądnięciu kopii metrykalnych otrzymanych przedwczoraj z Kurii Metropolitar-
nej w Krakowie okazało się, że są pewne braki, których nie było czasu uzupełnić: luki te 
zostały zanotowane i będą przepisane w najkrótszym czasie. Oddaje się więc za poświad-
czeniem Urzędowi Stanu Cywilnego w Zatorze to co jest.77

Zawiadomienie o przekazaniu przez Urząd Parafialny w Palczowicach brakują-
cych roczników wtóropisów USC w Zatorze-Wsi sporządziło i wysłało do Starostwa 
Powiatowego 15 grudnia 1949 roku78 .

Na podstawie odpisów spisów zdawczo-odbiorczych ksiąg metrykalnych, zacho-
wanych sprawozdań z akcji przekazywania ksiąg zachowanych w aktach Starostwa 
Powiatowego w Wadowicach oraz na podstawie ekspertyz ksiąg stanu cywilnego 
przechowywanych w urzędach stanu cywilnego na terenach obecnych powiatów 
wadowickiego i oświęcimskiego można pokusić się o wyciągnięcie kilku wniosków.

Wniosek pierwszy. Na terenie powiatu wadowickiego do urzędów stanu cywil-
nego ostatecznie zostały przekazane tylko wtóropisy i odpisy ksiąg metrykalnych. 
Wprawdzie 30 września 1949 roku przekazono pierwopisy z parafii Tłuczań, Marcy-
poręba, Pobiedr i Witanowice, jednak zostały one zwrócone do urzędów parafialnych 
po dostarczeniu wtóropisów lub odpisów79 .

Wniosek drugi. W latach 1946–1955 – pomimo funkcjonowania państwowych 
urzędów stanu cywilnego – odpisów z akt sporządzonych do 1945 roku włącznie 
dla stron dokonywały tylko urzędy parafialne z przechowywanych w parafiach pier-
wopisów, wtóropisy bowiem nie były aktualizowane (nie nanoszono w nich wzmia-
nek i przypisków). Urzędnicy stanu cywilnego wpisywali we wtóropisach tylko te 
wzmianki i przypiski, które zostały im zgłoszone od momentu, gdy księgi przejęli 
(od 30 września 1949 roku). Wydaje się, że urzędnik stanu cywilnego w Zatorze 
Teofil Węgrzyn starał się zaktualizować przypiski na podstawie ksiąg uzupełniają-
cych oraz na podstawie wypisów z urzędów parafialnych. Niemniej pierwopisy były 
aktualizowane nieprzerwanie do 1955 roku. Od 1956 do 1960 roku aktualizowane 
były pierwopisy z terenu USC w Zatorze dzięki samowolnej inicjatywie Teofila Wę-
grzyna. Natomiast zgodnie z prawem przypiski i wzmianki od 1956 roku nanoszone 

76 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 459 – odpis protokołu zdawczo-odbiorczego.
77 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 460 – odpis pisma Urzędu Parafialnego z dnia 

30 września 1949 r. załączonego do spisu zdawczo-odbiorczego ksiąg.
78 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 453.
79 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s.439 – uzupełninie sprawozdania w sprawie prze-

kazania ksiąg metrykalnych sporządzone przez USC w Brzeźnicy 14 grudnia 1949 r.
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były tylko we wtóropisach. W tym zakresie pierwopisy przestały być aktualizowane 
w urzędach parafialnych. 

Wniosek trzeci. Wtóropisy i odpisy są wtórnikami akt stanu cywilnego, a nie ksiąg 
stanu cywilnego. Wynikało to z charakterystyki gromadzenia aktów. Sporządzający 
metryki w parafii mógł inaczej składać tomy niż archiwista kurii metropolitarnej. 
Na przykład pierwopisy mogły być układane kolejnymi rocznikami oddzielnie dla 
poszczególnych miejscowości. Po oprawie tak składanych aktów każda miejscowość 
tworzyła oddzielny tom. Po zakończeniu rejestracji w danym roku prowadzący me-
tryki w parafii sporządzał wtóropisy i przekazywał władzy zwierzchniej. Wtóropi-
sy mogły być przez archiwistę w kurii układane rocznikami, obejmując wszystkie 
miejscowości danej parafii z konkretnego roku. Ze spisów zdawczo-odbiorczych akt 
przekazywanych do USC wynika, że wtóropisy często nie były oprawione i brako-
wało w nich wyrywkowych roczników. Na ich miejsce sporządzano odpisy. Obecnie 
spotykane w USC księgi zazwyczaj są ułożone są rocznikami, a w obrębie roczników 
miejscowościami danej parafii. W związku z tym pierwopis księgi nie ma odpowied-
nika w postaci wtóropisu księgi. Wtóropisami lub odpisami są tylko poszczególne 
akty stanu cywilnego. W odniesieniu do tych ksiąg posługiwać się więc należy po-
jęciem księgi wtóropisów, zamiast pojęciem – wtóropis księgi stanu cywilnego. Ina-
czej rzecz się ma w przypadku wtóropisów ksiąg stanu cywilnego z lat 1946–1987, 
gdzie faktycznie księga miejscowa ma identyczny odpowiednik w postaci wtóropisu 
księgi.

Ciekawostką jest, że odpisy z pierwopisów (sporządzane w wypadku zaginięcia 
wtóropisów) sporządzał ten urząd parafialny, który w 1949 roku dysponował pier-
wopisami. Nie zawsze był to ten sam urząd parafialny, który rejestrował stan cywilny. 
Przykładem jest Urząd Parafialny w Targanicach. Właściwą rejestrację stanu cywilne-
go rozpoczął w październiku 1938 roku. W 1949 roku sporządził odpisy brakujących 
roczników urodzeń małżeństw, zgonów dla Brzezinki, Targanic i Sułkowic. Brako-
wało roczników 1890–1896, 1934, 1938–1945. Po zrobieniu odpisów dla urodzeń, 
małżeństw i zgonów wszystkie te roczniki oprawiono w jeden tom i przekazano do 
USC w Andrychowie. Każdy odpis opieczętowano pieczęcią parafii w Targanicach. 
Pomimo że pierwopisy z lat 1890–1934 sporządził Urząd Parafialny w Andrychowie, 
znaleźć można na kartach tylko pieczęcie parafii w Targanicach. Takie potraktowanie 
wtórników akt stanu cywilnego wymusza konieczność prucia ksiąg i układania ich na 
nowo. Stąd wniosek kolejny.

Wniosek czwarty. Ponieważ wtóropisy przechowywane w archiwum Kurii były 
luźnymi składkami roczników, zdarzały się w nich braki, które zastępowano odpisami 
przekazywanymi w innym terminie, łatwo mogło dojść do przemieszania roczników, 
oprawienia roczników w odwrotnej kolejności od najmłodszego do najstarszego lub 
wręcz wprawienia w inną księgę. Najwięcej takich błędów zdarzyło się w Andrycho-
wie. Istnieje więc potrzeba przeprowadzenia ekspertyz układu ksiąg przed oddaniem 
ich do konserwacji w celu naprawienia takich błędów. Księgi przechowywane w USC 
w Zatorze również miewają błędy w oprawach (odwrócenia kart lub przemieszanie 
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kolejności aktów). Na szczęście jest ich niezbyt wiele. Wszystkie zauważone błędy 
naprawiane są przy okazji poddania ksiąg zabiegom konserwatorskim80 .

Wniosek piąty. Do wtóropisów nie sporządzano skorowidzów. USC w Zatorze 
dysponuje skorowidzami alfabetycznymi do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów. 
Skorowidze te nie widnieją w protokołach zdawczo-odbiorczych przy przekazaniu 
wtóropisów do USC. Zapisy wewnątrz wskazują, że sporządzający je odpisywał dane 
dotyczące aktów stanu cywilnego ze skorowidzów do pierwopisów. Pierwopisy były 
bowiem oprawione, opatrzone numerem tomu, miały naniesioną paginację, do której 
odnosiły się te skorowidze. Niestety, wtóropisy aktów stanu cywilnego mają niemal 
zawsze inną formę niż pierwopisy. Rozczytując skorowidze odnaleźć można odnie-
sienia przy nazwiskach dotyczące tomu księgi, miejscowości i numeru strony. Dane 
te nie pasują do stron ksiąg wtóropisów. Wtóropisy do ksiąg z pozostałych parafii 
zostały sporządzone dopiero przez urzędników stanu cywilnego lub sporządza się je 
dopiero przed przekazaniem ksiąg do archiwów państwowych.

IX. Księgi uzupełniające w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zatorze
W USC w Zatorze zachowało się 20 jednostek dokumentacji ksiąg uzupełniają-

cych. Jest to niecały metr bieżący akt z lat 1946–1960. Stan zachowania dokumen-
tacji nie jest kompletny. Informacje dotyczące kolejnych roczników zachowanych 
akt zebrałam w tabeli „Spis ksiąg uzupełniających w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Zatorze” (zob. załącznik nr 2).

W latach 1946–1949 osobne zbiory ksiąg uzupełniających prowadziły – niezależ-
nie od siebie – USC Zator-Miasto oraz USC Zator-Wieś. W latach 1950–1960 istniał 
już jeden Urząd Stanu Cywilnego w Zatorze.

Pierwsze księgi uzupełniające z 1946 roku założone przez Urzędy Stanu Cywil-
nego w Zatorze-Miasto i Zatorze-Wsi zachowały się w całości. Księgi składają się 
z oddzielnych kart zatytułowanych „Księga Uzupełniająca Nr …”. Każda karta to 
formularz sporządzony do zanotowania informacji, jakie musiał zamieścić urzędnik 
stanu cywilnego. Te informacje to:

– numer księgi uzupełniającej, wskazanie, czy dany numer księgi dotyczy urodze-
nia, małżeństwa bądź zejścia (do wyboru przez skreślenie niewłaściwych); 

– wszystkie dane osoby, której wzmianka/przypisek dotyczą (nazwisko i imię/
imiona, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, miejsce zamiesz-
kania, stan cywilny – dane małżonka);

– daty zdarzenia (np. zgonu, małżeństwa – gdzie i kiedy) zgłoszonego do USC 
i powodującego konieczność sporządzenia księgi uzupełniającej;

– treść wzmianki dodatkowej lub przypisku pod aktem wraz z datą; 
– adnotacja o wydaniu polecenia do urzędu parafialnego o umieszczeniu przypi-

sku/wzmianki z datą wydania polecenia oraz data dokonania wpisu przez oso-
bę duchowną, ewentualnie data wydania zakazu wydawania wypisów z aktu, 
uwagi.

80 Błędy w oprawianiu ksiąg są tematem na oddzielny artykuł. Największe kurioza dotyczą, na przykład: 
wspólnego oprawienia wtóropisów dwóch okręgów metrykalnych izraelickich z Oświęcimia i Bielska 
w jedną oprawę oraz oprawienie w jedną oprawę akt stanu cywilnego bezwyznaniowców razem z akta-
mi Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Oświęcimiu.
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Karty księgi uzupełniającej prowadzone były według wzoru udostępnionego 
w 1946 roku przez Urząd Wojewódzki Krakowski za pośrednictwem Starostwa Po-
wiatowego w Wadowicach81. Instrukcja Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego in-
formowała: 

1)  Celem prowadzenia księgi uzupełniającej jest notowanie – głównie w celach kontroli 
treści zgłoszeń i zawiadomień, będących podstawą wzmianek lub przypisków, które 
mają być dokonane w dotychczasowych księgach stanu cywilnego, tj. w księgach me-
trykalnych, prowadzonych przez urzędy parafialne. Księgę uzupełniającą należy pro-
wadzić w jednym egzemplarzu, według ustalonego przez Urząd Wojewódzki wzoru, 
który w załączeniu przesyła się. Wpisy uskutecznione w księdze uzupełniającej służą za 
podstawę do dokonywania adnotacji na wypisach z akt stanu cywilnego, wydawanych 
za pośrednictwem urzędów stanu cywilnego w wypadkach przewidzianych w ustępie 
2-gim art. XVII przepisów wprowadzających.

2)  Przy wypełnieniu formularza księgi uzupełniającej należy słowa zbędne w nagłówku 
skreślić, np. jeżeli wpis marginesowy wzgl. przypisek pod aktem odnosi się do aktu 
małżeństwa, skreśla się urodzin i zejścia.

3)  Dokumenty, na pod stawie których dokonano wpisu wzmianki marginesowej wzgl. 
przypisku pod aktem należy składać i przechowywać w aktach zbiorczych z oznacze-
niem Nr-u L.p./księgi uzupełniającej.

4)  Wpisy dokonywane winny być czytelnie bez skreśleń i poprawień, ewentualne skreśle-
nia należy omówić w rubryce uwagi, zaś nie wypełnione rubryki wypełnić linią ciągłą.

5)  Właściwość urzędu stanu cywilnego do dokonywania w księdze uzupełniającej wzmia-
nek marginesowych i przypisków pod aktem normuje ustęp 3 art. XVII przepisów 
wprowadzających.

Księgę uzupełniającą zamyka się z końcem każdego roku. […]

Do instrukcji załączono wzór karty księgi uzupełniającej82. Wzór obowiązywał 
urzędy stanu cywilnego w całym województwie krakowskim. Obydwa zatorskie 
urzędy stanu cywilnego wykorzystały proponowany wzór karty księgi uzupełniającej 
(przykładowa karta księgi uzupełniającej zob. załącznik nr 1)83 .

Za kartą księgi uzupełniającej umieszczone są akta zbiorowe do danego numeru 
księgi, na przykład wyrok sądu o rozwodzie, uznaniu za zmarłego, zmianie imienia, 
nazwiska, przysposobieniu, ewentualnie zawiadomienie innego USC o zgonie lub 
zawarciu małżeństwa. Oprócz karty księgi uzupełniającej i akt zbiorowych do niej, 
w księgach znajduje się korespondencja z urzędami parafialnymi wraz z odpisami 
treści przypisków i wzmianek. Ponieważ USC Zator-Miasto korespondowało z jed-
nym Urzędem Parafialnym w Zatorze, to korespondencja została umieszczona w tej 
samej oprawie, ale za ostatnią kartą księgi. Korespondencję sporządzono zbiorczo do 
większej ilości przypisków i wzmianek. W księdze uzupełniającej USC Zator-Wieś 
ta korespondencja jest wpięta oddzielnie przy każdym numerze księgi i aktach zbio-

81 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 524–528 – pismo wraz ze wzorem.
82 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 527.
83 Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Zatorze (dalej: USC Zator), Księga uzupełniająca rok 1946 

USC Zator-Miasto, s. 2.
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rowych. USC Zator-Wieś korespondował z kilkoma urzędami parafialnymi (w Zato-
rze, Palczowicach, Graboszycach, Piotrowicach, Przeciszowie).

W wypadku gdy księga uzupełniająca dotyczyła wzmianek/przypisków do ksiąg 
izraelickich, urzędnik w miejscu, gdzie na karcie księgi uzupełniającej zarezerwowa-
ne było miejsce na wydanie polecenia do Urzędu, wpisywał: „Urzędu metrykalnego 
Izrael. w Zatorze nie ma” lub „nie wydano polecenia”. Rzadziej notatkę sporządzano 
przy miejscu na uwagi,  np. Uwagi: „brak akt metrykalnych z Urzędu Izraelickie-
go”84 .

W przypadku polecenia wpisania wzmianki/przypisu przez urzędy parafialne, to 
zawsze odnotowywano fakt dokonania żądanej adnotacji. Po sprawdzeniu, czy takie 
adnotacje zostały naniesione w parafialnych księgach wtóropisów przechowywa-
nych obecnie w USC w Zatorze, okazało się, że wszystkie sprawdzone wyrywkowo 
wzmianki i przypiski zostały faktycznie naniesione w księgach. Istotne jest jednak to, 
kto i kiedy dokonał adnotacji w księgach. W księgach wtóropisów parafii w Zatorze 
często, ale nie w każdym przypadku, to ksiądz atramentem naniósł przypiski (najczę-
ściej dotyczące zgonów w księgach urodzeń). Prawdopodobnie uzupełniał wtóropisy 
o przypiski po otrzymaniu ksiąg z Kurii Metropolitarnej w Krakowie w 1949 roku. 
Sprawdzając kompletność wtóropisów, zaznaczał głównie zgony we wtóropisach uro-
dzeń przez nakreślenie krzyża i wpisanie daty zgonu. Przypuszczalnie ksiądz Tadeusz 
Jajko, administrator parafii w Zatorze, otrzymał księgi z Kurii w sierpniu 1949 roku, 
odpisy brakujących roczników opatrzył bowiem datą 30 sierpnia 1949 roku85. W księ-
gach wtóropisów parafii w Palczowicach, Graboszycach, Piotrowicach i Przeciszowie 
każdorazowo wzmianki/przypiski naniósł urzędnik stanu cywilnego w Zatorze Teofil 
Węgrzyn, ale dopiero w latach 1952–1954. Kierownik USC w Zatorze sporządzał 
przypiski/wzmianki na małych karteczkach o wymiarach 10 x 3 cm. Wypisywał 
treść na maszynie do pisania i każdorazowo wpisywał miejsce i datę sporządzenia. 
Karteczki te następnie doklejał do rubryki, w której akt stanu został sporządzony, 
tak aby karteczka się trzymała, ale nie zakleiła treści rubryki. Najwcześniej sporzą-
dzona wzmianka/przypisek, jaki udało się odnaleźć, ma datę 4 czerwca 1950 roku86 . 
Odnosi się do wzmianki/przypisku na podstawie akt uzupełniających z 1950 roku. 
Natomiast do wzmianek/przypisków zarejestrowanych w księgach uzupełniających 
z lat 1946–1949 Teofil Węgrzyn sporządził podobne karteczki w latach 1952–1954. 
Od 1950 roku przypiski/wzmianki były nanoszone na bieżąco we wtóropisach. Co 
więcej, Teofil Węgrzyn naniósł także te przypiski, których nie było w księgach uzu-
pełniających. W księgach urodzeń nanosił na przykład przypiski o małżeństwach za-
wartych do 1945 roku. Księgi parafialne urodzeń przechowywane w USC w Zatorze 
i USC w Przeciszowie mają powklejanych od kilku do kilkunastu charakterystycz-
nych karteczek sporządzonych przez Teofila Węgrzyna na każdej stronie.

84 USC Zator, Księga uzupełniająca rok 1946 USC Zator-Miasto, s. 4, 6, 8, 15, 27, 47, 50.
85 USC Zator, Księga urodzeń Parafii Rzymskokatolickiej w Zatorze z lat 1887–1899. Kopię z księgi 

urodzeń dla miejscowości Rudze rocznik 1892 sporządził administrator 30 sierpnia 1949 r. – opis wraz 
datą, pieczęcią i podpisem administratora pod tekstem odpisu, brak numerów stron w księdze.

86 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Piotrowicach, sygn. 1, s. 533 – data najstarszego przypisku sporządzona przez 
T. Węgrzyna w całej księdze.
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Wracając do ksiąg uzupełniających z 1946 roku, księga prowadzona przez USC 
Zator-Miasto ma numery od 1 do 25. Na odwrocie ostatniej karty księgi nr 25 
umieszczona została adnotacja: 

Zamyka się księgę uzupełniającą na rok 1946 zawierającą akta od Nr 1 do Nr 25. Zator, 
dnia 2 stycznia 1947 r.

Pod tym tekstem z lewej strony umieszczono okrągłą pieczęć Urzędu Stanu Cy-
wilnego Zator-Miasto, natomiast z prawej pod tekstem podpisano: „Zastępca Urzęd-
nika Stanu Cywilnego Janik Maria87 . 

Ciekawostką jest, że aż 10 z 25 numerów kart księgi uzupełniającej z 1946 roku 
przypada na wzmianki/przypiski do izraelickich ksiąg metrykalnych, w tym sześć 
wzmianek dotyczy małżeństw zawartych w Świdnicy w 1946 roku osób wyznania 
izraelickiego urodzonych w Zatorze, trzy wzmianki osób, które zmieniły nazwisko 
i imię na polskobrzmiące oraz jedna wzmianka urodzenia dziecka. Przed wojną lud-
ność żydowska licznie zamieszkiwała Zator. W Zatorze znajdowała się siedziba Izra-
elickiego Okręgu Metrykalnego. W czasie wojny Żydzi zmuszeni byli przenieść się 
do getta w Sosnowcu, które okupanci niemieccy zlikwidowali, wywożąc Żydów do 
KL Auschwitz-Birkenau. Po wojnie do Zatora wróciło tylko kilka osób 88 . Cieka-
wostką zatem jest, że jakaś grupa żydowskich przedwojennych mieszkańców Zatoru 
znalazła się w Świdnicy.

Księga uzupełniająca z 1946 roku prowadzona przez USC w Zatorze-Wsi zawiera 
łącznie 31 kart księgi uzupełniającej, jednak nie ma na końcu podobnego podsumo-
wania jak księga USC Zator-Miasto. Na kartach księgi uzupełniającej nr 8/46 oraz 
12/46 zarejestrowano zdarzenia związane z losami żołnierzy kampanii wrześniowej. 
W dokumentacji akt zbiorowych znajdują się postanowienia sądów o stwierdzeniu 
śmierci. W uzasadnieniu opisano drogi, jakie przeszli żołnierze walcząc z Niemcami 
aż do momentu, gdy zginęli. W przypadku pierwszego zmarłego, który był mieszkań-
cem Piotrowic ale urodził się w Osieku, urzędnik wydał polecenia zarejestrowania 
przypisku w księdze urodzenia do Urzędu Parafialnego w Osieku (pomimo że Osiek 
nie znajdował się w obwodzie USC w Zatorze-Wsi)89. Obie uchwały sądowe o uzna-
niu za zmarłych zarejestrowane w księdze uzupełniającej i załączone do niej jako akta 
zbiorowe nie powinny były się w niej znaleźć. Błąd ten został wytknięty w sprawoz-
daniu z kontroli Urzędu Stanu Cywilnego w Zatorze-Wsi przeprowadzonej 4 czerw-
ca 1947 roku. W protokole pokontrolnym widnieje:

Uchwały sądowe o uznaniu osób za zmarłe, wciągane są do księgi uzupełniającej, a nie jest 
sporządzony akt zejścia (wypadki, gdy U. St. Cyw. właściwy jest do sporządzenia aktu ze 
względu na ostanie miejsce zamieszkania uznanego za zmarłego) np.8/46 […], 12/46 […]90

Dnia 20 stycznia 1947 roku Minister Administracji Publicznej Okólnikiem Nr 
4 wprowadził „Instrukcję o prowadzeniu księgi uzupełniającej w Urzędach Stanu 

87 USC Zator, Księga uzupełniająca 1946 r. USC Zator-Miasto, s. 58.
88 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 56. Ustalenia Zarządu Miejskiego w Zatorze z dnia 

8 września 1945 r. 
89 USC Zator, Księga uzupełniająca 1946 r. USC Zator-Wieś, brak numerów stron.
90 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97a, s. 273 – Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

w dniu 4 czerwca 1947 r. USC w Zatorze-Wsi.
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Cywilnego”91. Instrukcja w najważniejszych punktach powtarzała treść instrukcji 
Krakowskiego Urzędu Wojewódzkiego z 1946 roku. Natomiast w załącznikach na-
rzucała formularze do stosowania. Na wzór tych załączników można było zamówić 
gotowe druki. Instrukcja narzucała konieczność prowadzenia księgi uzupełniającej 
z rubrykami do zarejestrowania wzmianki/przypisku, skorowidza alfabetycznego do 
księgi oraz zbioru akt do księgi. Instrukcja została przekazana podległym urzędom 
przez starostwo 30 stycznia 1947 roku92. Pod koniec lutego 1947 roku Urząd Wo-
jewódzki kazał starostom zwrócić uwagę, że podległe urzędy mają prowadzić księgi 
według jednolitego, ustalonego 20 stycznia 1947 roku wzoru93. W kwietniu 1947 
roku Starostwo otrzymało i rozesłało podległym urzędom informację o możliwości 
zamawiania druków formularzy do księgi uzupełniającej.94 .

Podczas kontroli Urzędu Stanu Cywilnego Zator-Miasto w dniu 4 czerwca 1947 
roku kontrolujący zanotował: 

Księga uzupełniająca prowadzona [jest] wg. Wzoru Urzędu Wojewódzkiego.95

Wynika z tego, że właściwa księga uzupełniająca z 1947 roku USC w Zatorze- 
-Mieście oraz skorowidz do niej powstały po tej kontroli. 

Zachował się komplet dokumentacji księgi uzupełniającej dla rocznika 1947 USC 
Zator-Miasto. Są to trzy jednostki: księga uzupełniająca rok 1947, skorowidz alfabe-
tyczny do księgi oraz zbiór dokumentów do księgi uzupełniającej. Wspomnianą ksie-
gę sporządzono na wzorcowym formularzu (zob. załącznik nr 5 – pierwsza tytułowa 
strona księgi96 i załącznik nr 3 – odpis strony z wypełnioną przykładowo rubryką)97 . 

Rubryk w księdze uzupełniającej jest łącznie 12: rubryka 1 – liczba porządkowa; 
rubryki 2 i 3 – (nadpisane nad rubrykami) „Kto nadesłał zawiadomienie lub dokonał 
zgłoszenia”, w tym rubryka 2 – „Nazwa urzędu władzy itp.”, rubryka 3 – „data i licz-
ba pisma”; rubryki 4 i 5 – (nadpisane nad rubrykami) „Kogo dotyczy zawiadomienie 
lub zgłoszenie”, w tym rubryka 4 – „Nazwisko imię /imiona/danej osoby”, rubryka 
5 – „gdzie sporządzono odnośny akt stanu cywilnego”; rubryka 6 – „Treść wpisu 
wzmianki na marginesie lub przypis. aktu pod tekstem aktu”; rubryka 7 – „Data 
wpisu dokonanego w niniejszej księdze”; rubryki 8 i 9 – (nadpisane nad rubrykami) 
„Odpis treści wpisu przesłano”, w tym rubryka 8 – „dokąd”, rubryka 9 – „data”; ru-
bryka 10 – „Data otrzymania potwierdzenia wpisania wzmianki”; rubryka 11 – „Data 
przesłania zakazu wydania wpisów”; rubryka 12 – „Uwagi”.

Skorowidz alfabetyczny do księgi uzupełniającej zawiera 3 rubryki: pierwsza na 
nazwisko, imię (imiona) – tu wpisywano nazwisko i imię osoby, której dotyczy przy-
pisek, wzmianka lub nazwiska i imiona małżonków; druga dotyczyła liczby porządko-

91 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97a, s. 77–80.
92 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97a, s. 76.
93 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97, s. 655.
94 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97a, s. 170.
95 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97a, s. 271 – Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

w dniu 4 czerwca 1947 r. USC w Zatorze-Miasto.
96 USC Zator, Księga uzupełniająca rok 1947 USC Zator-Miasto, s. 1.
97 Tamże, s. 2.
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wej księgi uzupełniającej (np. 1/47); trzecia – nazwana „Uwagi” – służyła do wpisa-
nia, czy wzmianka/przypisek dotyczy urodzenia, małżeństwa bądź zgonu98 .

Zbiór dokumentów do księgi uzupełniającej z roku 1947 prowadzony był tak, jak 
w roku 1946. Nie ma tu arkuszy ksiąg (według wzoru z 1946 roku), gdyż prawdopo-
dobnie wyjęto je, a wpisy przeniesiono do rubryk księgi prowadzonej według wzoru 
ze stycznia 1947 roku (przypuszczalnie w wyniku zarzutów z kontroli USC przepro-
wadzonej w czerwcu 1947 r.). Natomiast zgłoszenia/zawiadomienia i akta zbiorowe 
mają naniesione numery z księgi uzupełniającej. Oddzielnie sporządzano pisma do 
urzędów parafialnych z odpisami treści wzmianek/przypisków do pierwopisów. Nie 
zastosowano więc w tym roku jeszcze formularza stanowiącego załącznik nr 3 do 
instrukcji ministerialnej z 20 stycznia 1947 roku.

Z funkcjonującego USC w Zatorze-Mieście zachowała się jeszcze jedna jednost-
ka. Jest to „Zbiór dokumentów do księgi uzupełniającej z roku 1948”. Zbiór ten był 
prowadzony tak, jak zbiory do ksiąg uzupełniających z lat 1946–1947. Nie zachowały 
się księgi uzupełniające z lat 1948 i 1949 ani też zbiór dokumentów do księgi uzupeł-
niającej z roku 1949. Dokumentacja ta była prowadzona, gdyż widnieje w protokole 
zdawczo-odbiorczym USC Zator-Miasto spisanym 31 grudnia 1949 roku w związku 
z zorganizowaniem wspólnego USC w Zatorze dla złączonych obwodów99 .

Podobnie informacje o zgromadzonych księgach uzupełniających z lat 1946–1949 
zgromadzonych w USC Zator-Wsi znajdują się w protokole z przekazania akt z 31 
grudnia 1949 roku100. Niestety do dzisiaj nie zachowały się księgi uzupełniające 
USC Zator-Wieś z lat 1947–1949. Za to zachował się komplet zbiorów dokumen-
tów do tych ksiąg. W zbiorach tych, oprócz interesujących akt zbiorowych, moż-
na znaleźć informacje o osobach prowadzących sprawy stanu cywilnego. I tak do 
kwietnia 1947 roku sprawy te prowadził Mieczysław Rychlik. Od kwietnia 1947 
roku korespondencję podpisywał Tadeusz Makuch101, pomimo że oficjalnie zastępcą 
urzędnika stanu cywilnego został dopiero w listopadzie 1947 roku102, a nominację 
tę władze zwierzchnie zatwierdziły dopiero 10 lutego 1948 roku103. Teofil Węgrzyn 
objął stanowisko urzędnika stanu cywilnego 1 grudnia 1948 roku i w tym charak-
terze podpisywał dokumentację od grudnia 1948 do końca 1949 roku. Natomiast 
w latach1946–1948 widnieją jego podpisy na odpisach postanowień sądowych jako 
sekretarza Sądu Grodzkiego w Zatorze. USC w Zatorze-Wsi już w kwietniu 1947 
roku zaczął stosować formularze będące załącznikiem nr 3 do Okólnika Nr 4 Mini-
stra Administracji Publicznej z 20 stycznia 1947 roku. 

1 stycznia 1950 roku połączono obwody USC Zator-Miasto i USC Zator-Wieś 
w jeden Urząd Stanu Cywilnego w Zatorze. Siedziba USC znajdowała się w magi-

98 USC Zator, Skorowidz alfabetyczny do  księgi uzupełniająca 1947 r. USC w Zatorze-Mieście.
99 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 33–34.
100 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 31–32.
101 USC Zator, Zbiór dokumentów do księgi uzupełniającej z roku 1947 USC w Zatorze-Wsi, brak nume-

rów stron.
102 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 97b, s. 520–522 – wykaz urzędników stanu cywilnego 

i ich zastępców w powiecie wadowickim z lat 1946–1949 wysłany do Urzędu Wojewódzkiego w Kra-
kowie 11 stycznia 1950 r., s. 535 – zestawienie nadesłane do Starostwa Powiatowego w Wadowicach 
31 grudnia 1949 r.

103 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, St W, sygn. 91, s. 21.
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stracie pod adresem Zator Rynek 65, na drugim piętrze. Urzędnikiem Stanu Cy-
wilnego został Teofil Węgrzyn. To on prowadził księgi uzupełniające w latach 1950–
1960, dokonywał wpisów przypisków i wzmianek do ksiąg metrykalnych i ksiąg 
niemieckich.

Zachowały się wszystkie zbiory dokumentów do ksiąg uzupełniających z lat 
1950–1960. Nie jest za to znany los samych ksiąg uzupełniających i skorowidzów 
do nich. Zbiory dokumentów do ksiąg uzupełniających z lat 1950–1960 są ułożone 
w jednorodny sposób. Składały się z zawiadomienia o treści wzmianki i przypisku do 
urzędu parafialnego i akt zbiorowych. 

Zawiadomienia do urzędów parafialnych sporządzał urzędnik stanu cywilnego na 
drukach wspomnianego już załącznika nr 3 do Okólnika Nr 4 Ministra Administracji 
Publicznej z 20 stycznia 1947 roku (zob. załacznik nr 4)104. W nagłówku po prawej 
stronie zawiadomienia umieszczona była nazwa urzędu stanu cywilnego, po prawej 
miejscowość i data; poniżej liczba dziennika i numer księgi uzupełniającej; a poniżej 
po środku nazwa urzędu parafialnego, do którego kierowano treść wzmianki/przypi-
sku. W treści pisma, powołując się na „art. XVII. ust. (1) i (2) przepisów wprowadza-
jących prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. RP Nr 48, poz. 273 ex 1945)”, prze-
syłano odpis wpisu wzmianki na marginesie (przypisku pod tekstem aktu) w księdze 
(urodzeń/małżeństw/zgonów). Wymieniano akt stanu cywilnego. Poniżej podawano 
nieprzekraczalny termin 14-dniowy, w którym należało przysłać potwierdzenie na-
niesienia wzmianki/przypisku w księgach „w myśl art. XVII. Ust.(2)” przytoczonego 
rozporządzenia oraz pouczenie, że w razie niedotrzymania terminu USC wyda zakaz 
wydawania wypisów z danego aktu. Poniżej widniał podpis urzędnika stanu cywilne-
go. Na odwrocie karty umieszczano treść wzmianki/przypisku sformułowaną przez 
urzędnika stanu cywilnego, a poniżej urzędnik stanu cywilnego czynił adnotację: 
„powyższą wzmiankę zanotowano w księdze uzupełniającej pod Nr...”. Następnie tak 
sporządzone zawiadomienie było dostarczane do właściwego urzędu parafialnego. 
Osoba duchowna nanosiła wzmiankę/przypis w odpowiedniej księdze pierwopisów 
i na odsyłanym z powrotem zawiadomieniu czyniła adnotację o dokonaniu adnota-
cji. Adnotację ksiądz czynił w dowolnym miejscu zawiadomienia. Urząd Parafialny 
w Zatorze czynił to na dole strony tytułowej, pozostałe urzędy parafialne zazwyczaj 
na odwrocie karty pod treścią wzmianki/przypisku. Urząd Parafialny w Zatorze do-
datkowo dopisywał w treści pisma odnoszącego się do aktu numer tomu księgi pier-
wopisu i numer strony, na której znajdował się akt. Załącznik ten obowiązywał do 
1955 roku. „Prawo o aktach stanu cywilnego” z dnia 8 czerwca 1955 roku105 uchyliło 
przepisy, na podstawie których prowadzono księgi uzupełniające. Wynika z tego, że 
Urzędnik Stanu Cywilnego w Zatorze Teofil Węgrzyn prowadził księgi uzupełniające 
w latach 1956–1960, nie mając ku temu podstaw prawnych.

Teofil Węgrzyn nanosił takie same wzmianki/przypiski w przechowywanych 
w USC wtóropisach ksiąg parafialnych. W ten sposób uaktualnione były zarówno 
pierwopisy w kancelariach parafialnych, jak i wtóropisy przechowywane w USC. Jak 
już wspomniałam, Teofil Węgrzyn sporządzał przypiski/wzmianki na małych kartecz-
kach o rozmiarach 10 x 3 cm. Przykładem może być treść wzmianki odnoszącej się 

104 USC Zator, Zbiór dokumentów do księgi uzupełniającej z roku 1951, s. 2.
105 Dz.U. 1955, Nr 25, poz. 151 .
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do księgi uzupełniającej nr 1/51 (treść odpowiada zapisom zbioru dokumentów do 
księgi uzupełniającej nr 1/51), umieszczonej na karteczce wklejonej do księgi mał-
żeństw Parafii Rzymskokatolickiej w Zatorze (zob. załącznik nr 4)106: 

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7.12.1950 .IC.1422/50 małżeństwo 
Władysława [Nazwisko] z Władysławą [Nazwisko] z domu [Nazwisko] zostało rozwiąza-
ne. Zator, dnia 2.1.1950 [data właściwa 2.1.1951]. Urzędnik Sanu Cywilnego Węgrzyn 
Teofil.107

W zbiorze dokumentów umieszczone zostały także wszystkie akta zbiorowe, na 
podstawie których sporządzano treść wzmianki/przypisku. Tu także urzędnik stanu 
cywilnego sporządzał treści wzmianek/przypisków, które wynikały z aktów stanu 
cywilnego, jakie zarejestrował w prowadzonych przez siebie księgach małżeństw 
i zgonów w latach 1950–1960. W zbiorze dokumentów umieszczał również akta 
zbiorowe do ksiąg niemieckich. Nie wypełniał wprawdzie zawiadomienia (załącznik 
nr 3), ale treść wzmianki notował pod kolejnym numerem księgi uzupełniającej, 
a w samej księdze niemieckiej wklejał podobną adnotację sporządzoną na karteczce:

L.ks.Uzup.227/53. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 1953.- 
Sygn. akt V.C.2309/52 rozwiązane zostało małżeństwo zawarte w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Zatorze w dniu 14 maja 1942 Nr 17/42 zawarte między Franciszkiem [Nazwisko] 
urodzonym, w Radoczy 5.10.1917. a Jadwigą [Nazwisko] z domu [Nazwisko] ur. w Przy-
bradzu 26.1.1922.- Zator, dnia 8.1.1953.- Urzędnik Sanu Cywilnego Węgrzyn Teofil.108

W roku 1955 nastąpiły duże zmiany w odniesieniu do ksiąg metrykalnych i ksiąg 
uzupełniających. Przede wszystkim dekretem z dnia 8 czerwca 1955 roku „prawo 
o aktach stanu cywilnego”109 (rozdział X „Przepisy przejściowe i końcowe” artykuł 
84) pozbawiono urzędy parafialne możliwości wydawania wypisów z ksiąg stanu cy-
wilnego z mocą dokumentu publicznego. Artykułem 86 uchylono dekrety z dnia 25 
września 1945 roku „prawo o aktach stanu cywilnego” oraz „przepisy wprowadzające 
prawo o aktach stanu cywilnego”. 

Pomimo uchylenia podstaw prawnych Urzędnik Stanu Cywilnego wydawał po-
lecenia urzędom parafialnym nanoszenia wzmianek/przypisków w pierwopisach. Na 
sporządzonych na maszynie do pisania zawiadomieniach powoływał się na nieobo-
wiązujące przepisy art. XVII ust.1 i 2 prawa o aktach stanu cywilnego. Wprawdzie 
artykuł odnosił się nie do prawa o aktach stanu cywilnego, a do przepisów wprowa-
dzających prawo o aktach stanu cywilnego, ale oba dekretem z 1955 roku zostały 
uchylone.

Z analizy zbiorów akt do ksiąg uzupełniających z lat 1955–1960 wynika, że po-
mimo „wykrojenia” z obwodu dotychczasowego USC w Zatorze nowo powstałych 
obwodów USC w Przeciszowie, USC w Piotrowicach, USC w Rudzach, USC w Pal-
czowicach oraz USC Podolszu księgi metrykalne pozostały w Zatorze. Nowo po-

106 USC Zator, Zbiór dokumentów do księgi uzupełniającej z roku 1951, s. 2. 
107 USC Zator, Księga małżeństw Parafii Rzymskokatolickiej w Zatorze z lat 1935–1945, brak numerów 

stron.
108 USC Zator, Księga małżeństw Zator 1942 rok, brak numerów stron.
109 Dz.U. 1955, Nr 25, poz. 151 .
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wstałe USC wysyłały zgłoszenia małżeństw i zgonów do USC w Zatorze w celu 
naniesienia przypisków w księgach urodzeń z lat 1890–1945. Urzędnik stanu cywil-
nego Teofil Węgrzyn nanosił te przypiski w księgach wtóropisów i jednocześnie na-
kazywał urzędom parafialnym takie same przypiski nanosić w księgach pierwopisów 
przechowywanych w kancelariach parafialnych.

Reasumując księgi uzupełniające służyły do zarejestrowania wzmianek na mar-
ginesie aktu lub przypisku pod tekstem aktu w księgach metrykalnych i księgach 
świeckich prowadzonych do 1945 roku włącznie. Prowadzenie ksiąg uzupełniających 
opierało się na następujących zasadach:

Zasada pierwsza: Wszystkie zgłoszenia i zawiadomienia mające na celu umiesz-
czenie wzmianki na marginesie i przypisku pod tekstem aktu sporządzonego w księ-
gach prowadzonych do wejścia w życia dekretu „prawo o aktach stanu cywilnego” 
musiały być przesłane właściwemu urzędowi stanu cywilnemu powołanemu w myśl 
tego dekretu. 

Zasada druga: Wszystkie zgłoszenia lub zawiadomienia do akt sprzed 1946 roku 
rejestrował urzędnik stanu cywilnego w księdze uzupełniającej, którą zakładał na rok 
kalendarzowy. 

Zasada trzecia: Na podstawie zawiadomienia/zgłoszenia urzędnik stanu cywilnego 
formułował treść wzmianki i przypisku. Dekret wymuszał na urzędach parafialnych, 
w których posiadaniu znajdowały się pierwopisy ksiąg metrykalnych, naniesienie 
identycznej co do treści wzmianki lub przypisku w księgach w terminie 14 dni od 
daty przesłania odpisu wpisanej treści, pod rygorem wydania zakazu wydawania wy-
pisów danego aktu inaczej niż za pośrednictwem urzędu stanu cywilnego. W wypad-
ku urzędów parafialnych adnotacje umieszczane były na pierwopisach. Wtóropisy 
przechowywane w Kurii Metropolitarnej nie były aktualizowane.

Zasada czwarta: Urząd stanu cywilnego zakładał tylko jedną księgę uzupełniającą 
na wszystkie wzmianki i przypiski, jakich zobowiązany był dokonać i wymóc doko-
nanie na osobach duchownych, w księgach stanu cywilnego świeckich i wszystkich 
wyznań, w tym każdego urzędu parafialnego, prowadzonych do końca 1945 roku, 
z całego obwodu działalności USC. Rejestrowano w księdze uzupełniającej każdą 
wzmiankę i przypisek, bez względu na to, czy księgi, których dotyczyły, zachowały 
się, czy nie.

Zasada piąta: Kolejność wpisów do księgi uzupełniającej była chronologiczna, 
według daty wpływu zawiadomienia/zgłoszenia wzmianki lub przypisku.

Z analizy dokumentacji ksiąg uzupełniających zachowanych w USC w Zatorze 
dodatkowo można wywnioskować, że księgi uzupełniające w latach 1950–1960 były 
wykorzystywane przez urzędnika stanu cywilnego Teofila Węgrzyna jako rejestry 
akt zbiorowych do ksiąg metrykalnych i świeckich prowadzonych do 1945 roku 
włącznie. W USC w Zatorze przechowuje się także akta zbiorowe do poszczegól-
nych ksiąg parafialnych. Założyli je następcy Węgrzyna na stanowisku urzędnika 
stanu cywilnego. Akta zbiorowe do ksiąg metrykalnych urzędnicy stanu cywilnego 
prowadzą do dzisiaj. Różnica polega na tym, że prowadzą je według zasad uregulo-
wanych rozporządzeniem Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 
24 listopada 1945 roku „w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz 
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przepisów wprowadzających to prawo”110 (opisanych w rozdziale IV niniejszego ar-
tykułu). Według tych przepisów kolejność akt zbiorowych determinuje kolejność 
rejestrowania akt stanu cywilnego, do których odnoszą się akta zbiorowe (zarówno 
te, na podstawie których sporządzono dany akt, jak i te, które nadesłano nawet kilka 
lub kilkanaście lat później, a stanowiących wzmiankę/przypisek do akt). Dlatego 
akta zbiorowe przechowywane są zazwyczaj w segregatorach, aby móc wpiąć w od-
powiednie miejsce dokumenty. Dzięki tej zasadzie księga stanu cywilnego ma swój 
odpowiednik w zbiorze akt zbiorowych. W przypadku przekazywania księgi stanu 
cywilnego do archiwum państwowego, tak prowadzony zbiór akt zbiorowych może 
zostać przekazany wraz z nią. Niestety zbiór dokumentów do ksiąg uzupełniających, 
choć zawiera akta zbiorowe do ksiąg, nie może być przekazany wraz z księgami pa-
rafialnymi do archiwum państwowego. Dokumenty w nim zgromadzone dotyczą 
bowiem akt stanu cywilnego kilku parafii, ksiąg niemieckich oraz ksiąg żydowskich. 
Mogą zatem zostać przekazane do archiwum państwowego po przekazaniu ostatniej 
księgi parafialnej z USC w Zatorze i USC w Przeciszowie i powinny stanowić odręb-
ny zespół archiwalny.

110 Dz.U. 1945, Nr 54, poz. 304.
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Załącznik nr 1 
Karta księgi uzupełniającej USC Zator-Miasto z roku 1946 

K s i ę g a  U z u p e ł n i a j ą c a
Nr…… .1

dla aktu urodzin, małżeństwa, zejścia
Nazwisko /względnie nazwiska/……………………...…
[Nazwisko]……..………………………………………...
Imię i imiona/ ……………………..Anna…………………………………………………… .
Data urodzenia ……………………22.V.1908…………………………………………… . . . . .
Miejsce urodzenia………………. Zator……………………………………………… . . . . . .… .
Nazwisko i imię ojca…………………………………………………………………...…..….
  Matki………………………………………………………………...………...
Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………...……..
Miejsce i data zawarcia ślubu…….. Urząd Stanu Cywilnego Mysłowice – 5.1.1946………
      //          //…………..zgonu………-……………...……………………………………..…
Zmarły/a był/a żonaty/zamężna….….-…………….………………………………………....
…………………………………………………………………………………………… . . .…
Treść wzmianki dodatkowej   Treść przepisu pod aktem
i data odnośnego wpisu:    i data odnośnego wpisu:

że w.w. zawarła związek 
Małżeński w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Mysłowicach 
w dn. 5.1.1946

Wydano polecenie do Urzędu ………. Parafialnego w Zatorze………………………… . . .…
O zamierzeniu wzmianki dodatkowej/przypisku pod aktem dnia………………………….
 . .21.10.1946………………………………………………………………………………… . . .
1)   Otrzymano    potwierdzenie     wpisania     wzmianki    dodatkowe    przypisu
pod aktem dnia …………21.XI.1946…………………………………………………………
2)    Wydano zakaz wydawania wypisów z aktu dnia………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
Uwagi:

Źródło: Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Zatorze, Księga uzupełniająca rok 1946 USC Zator-Mia-
sto, s. 2.
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Załącznik nr 2 
Spis ksiąg uzupełniających w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zatorze

Lp. Aktotwórca, tytuł jednostki Rocznik Obwody do rejestracji akt w księgach 
metrykalnych Kto prowadził Opis jednostki Uwagi

1 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Miasto
Księga uzupełniająca rok 
1946

1946 Miasto Zator (pokrywa się z obwodem USC 
Zator-Miasto)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Miasto Panek Wawrzyniec, oraz 
Zastępca urzędnika stanu cywil-
nego Zator-Miasto Janik Maria

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
granatowego, wewnątrz akta zszyte 
sznurkiem o wymiarach 26x32x0,5 cm

Zawiera kolejne karty księgi uzupełniającej  od 1 do 25. Za każdą sformalizowaną w treści 
kartą księgi załączone akta zbiorowe. Po zamknięciu księgi załączono korespondencję z Urzę-
dem Parafialnym. Jest to komplet dokumentów i korespondencji za rok 1946

2 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Miasto
Księga uzupełniająca rok 
1947

1947 Miasto Zator (pokrywa się z obwodem USC 
Zator-Miasto)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Miasto Panek Wawrzyniec, oraz 
Zastępca urzędnika stanu cywil-
nego Zator-Miasto Janik Maria

Poszyt koloru niebieskiego o wymiarach 
22,5x30,5x0,3 cm

Księga w formie tabeli-rejestru. Zarejestrowano numery księgi od 1 do 37. Tytuły rubryki 
sporządzono w maszynopisie, zaś treść rubryk wypełniono atramentem. Stanowi komplet 
wraz z opisanymi poniżej skorowidzem alfabetycznym oraz zbiorem dokumentów do księgi

3 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Miasto
Skorowidz alfabetyczny do 
księgi uzupełniającej rok 
1947

1947 Miasto Zator
(pokrywa się z obwodem USC Zator-Miasto)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Miasto Panek Wawrzyniec, oraz 
Zastępca urzędnika stanu cywil-
nego Zator-Miasto Janik Maria

Poszyt koloru niebieskiego o wymiarach 
21x29x0,1 cm

Poszyt oryginalnie włożony był za okładkę księgi uzupełniającej. Tytuły rubryk wydrukowane. 
Rubryki wypełniono atramentem. Stanowi komplet wraz z opisaną powyżej księgą oraz 
opisanym poniżej zbiorem dokumentów do księgi

4 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Miasto
Zbiór dokumentów do księgi 
uzupełniającej rok 1947

1947 Miasto Zator
(pokrywa się z obwodem USC Zator-Miasto)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Miasto Panek Wawrzyniec, oraz 
Zastępca urzędnika stanu cywil-
nego Zator-Miasto Janik Maria

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
brązowego o wymiarach 25,5x32x1 
cm. Akta wpięte na metalowych wą-
sach zapiętych na stalowych grubych 
blaszkach

Akta zbiorowe do księgi uzupełniającej w różnych formatach, Numery księgi uzupełniającej 
stanowią ostatni człon znaku sprawy (na pieczęci wpływu lub jako znak sprawy na korespon-
dencji kierowanej do urzędu parafialnego) Stanowi komplet wraz z opisanymi powyżej księgą 
uzupełniającą oraz skorowidzem alfabetycznym 

5 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Miasto
Zbiór dokumentów do księgi 
uzupełniającej rok 1948

1948 Miasto Zator
(pokrywa się z obwodem USC Zator-Miasto)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Miasto Panek Wawrzyniec, oraz 
Zastępca urzędnika stanu cywil-
nego Zator-Miasto Janik Maria

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
zielonego o wymiarach 25,5x32x1 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych grubych 
blaszkach

Akta zbiorowe do księgi uzupełniającej w różnych formatach. Numery księgi uzupełniającej 
stanowią ostatni człon znaku sprawy (na pieczęci wpływu lub jako znak sprawy na korespon-
dencji kierowanej do urzędów parafialnych). Nie zachowała się księga uzupełniająca z roku 
1948 z którą zbiór dokumentów stanowił komplet dokumentacji. Nie ma także księgi uzupeł-
niające z 1949 roku do USC Zator-Miasto

6 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Wieś
Księga uzupełniająca rok 
1946

1946 Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, Trzebieńczy-
ce Palczowice, Grodzisko, Smolice, Graboszyce, 
Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC Zator-Wieś)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Wieś Rychlik Mieczysław

Skoroszyt koloru kremowego o wymia-
rach 25,5x32,5x1 cm, wewnątrz akta 
wpięte na metalowych wąsach zapię-
tych na stalowych grubych blaszkach

Zawiera kolejne karty księgi uzupełniającej  od 1 do 31. Za każdą sformalizowaną w treści 
kartą księgi załączone akta zbiorowe oraz korespondencja z urzędami parafialnymi. Jest to 
komplet dokumentów i korespondencji za rok 1946

7 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Wieś
Dokumenty księgi uzupełnia-
jącej rok 1947

1947 Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, Trzebieńczy-
ce Palczowice, Grodzisko, Smolice, Graboszyce, 
Przeciszów, Las, Piotrowice (pokrywa się z obwo-
dem USC Zator-Wieś)

Urzędnik Stanu Cywilnego 
Zator-Wieś Rychlik Mieczysław 
do kwietnia 1947, od maja 1947 
Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Wieś Makuch Tadeusz

Skoroszyt koloru kremowego o wymia-
rach 25,5x32,5x1 cm, wewnątrz akta 
wpięte na metalowych wąsach zapię-
tych na stalowych grubych blaszkach

Akta zbiorowe do księgi uzupełniającej nr 1-88/47, w różnych formatach. Numery księgi 
uzupełniającej wpisywano czerwoną kredką po prawej stronie karty. Od kwietnia 1947 r. 
korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Nie zachowała się księga uzupełniająca 
z roku 1947, z którą zbiór dokumentów stanowił komplet dokumentacji.

8 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Wieś
Dokumenty księgi uzupełnia-
jącej rok 1948

1948 Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, Trzebieńczy-
ce Palczowice, Grodzisko, Smolice, Graboszyce, 
Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC Zator-Wieś)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Wieś Makuch Tadeusz nr księgi 
uzup. 1-86/48, Urzędnik Stanu 
Cywilnego Zator-Wieś Węgrzyn 
Teofil nr 87-169/48

Skoroszyt koloru kremowego o wy-
miarach 25,5x32x3 cm, wewnątrz akta 
wpięte na metalowych wąsach zapię-
tych na stalowych grubych blaszkach

Korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Wraz z tymi kartami spięte są akta zbiorowe 
do księgi uzupełniającej nr 1-169. Numery stanowią część znaku sprawy. Nie ma księgi 
uzupełniającej do rocznika 1948

9 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Wieś
Dokumenty księgi uzupełnia-
jącej rok 1949

1949 Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, Trzebieńczy-
ce Palczowice, Grodzisko, Smolice, Graboszyce, 
Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC Zator-Wieś)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Wieś Węgrzyn Teofil

Skoroszyt koloru kremowego o wymia-
rach 27x32x3 cm, wewnątrz akta wpię-
te na metalowych wąsach zapiętych na 
stalowych grubych blaszkach

Korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Wraz z tymi kartami spięte są akta zbiorowe 
do księgi uzupełniającej Nr ks. Uzup. 1 do 123/49. Numery stanowią część znaku sprawy. Nie 
ma księgi uzupełniającej z 1949 r.
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Załącznik nr 2 
Spis ksiąg uzupełniających w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zatorze

Lp. Aktotwórca, tytuł jednostki Rocznik Obwody do rejestracji akt w księgach 
metrykalnych Kto prowadził Opis jednostki Uwagi

1 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Miasto
Księga uzupełniająca rok 
1946

1946 Miasto Zator (pokrywa się z obwodem USC 
Zator-Miasto)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Miasto Panek Wawrzyniec, oraz 
Zastępca urzędnika stanu cywil-
nego Zator-Miasto Janik Maria

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
granatowego, wewnątrz akta zszyte 
sznurkiem o wymiarach 26x32x0,5 cm

Zawiera kolejne karty księgi uzupełniającej  od 1 do 25. Za każdą sformalizowaną w treści 
kartą księgi załączone akta zbiorowe. Po zamknięciu księgi załączono korespondencję z Urzę-
dem Parafialnym. Jest to komplet dokumentów i korespondencji za rok 1946

2 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Miasto
Księga uzupełniająca rok 
1947

1947 Miasto Zator (pokrywa się z obwodem USC 
Zator-Miasto)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Miasto Panek Wawrzyniec, oraz 
Zastępca urzędnika stanu cywil-
nego Zator-Miasto Janik Maria

Poszyt koloru niebieskiego o wymiarach 
22,5x30,5x0,3 cm

Księga w formie tabeli-rejestru. Zarejestrowano numery księgi od 1 do 37. Tytuły rubryki 
sporządzono w maszynopisie, zaś treść rubryk wypełniono atramentem. Stanowi komplet 
wraz z opisanymi poniżej skorowidzem alfabetycznym oraz zbiorem dokumentów do księgi

3 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Miasto
Skorowidz alfabetyczny do 
księgi uzupełniającej rok 
1947

1947 Miasto Zator
(pokrywa się z obwodem USC Zator-Miasto)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Miasto Panek Wawrzyniec, oraz 
Zastępca urzędnika stanu cywil-
nego Zator-Miasto Janik Maria

Poszyt koloru niebieskiego o wymiarach 
21x29x0,1 cm

Poszyt oryginalnie włożony był za okładkę księgi uzupełniającej. Tytuły rubryk wydrukowane. 
Rubryki wypełniono atramentem. Stanowi komplet wraz z opisaną powyżej księgą oraz 
opisanym poniżej zbiorem dokumentów do księgi

4 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Miasto
Zbiór dokumentów do księgi 
uzupełniającej rok 1947

1947 Miasto Zator
(pokrywa się z obwodem USC Zator-Miasto)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Miasto Panek Wawrzyniec, oraz 
Zastępca urzędnika stanu cywil-
nego Zator-Miasto Janik Maria

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
brązowego o wymiarach 25,5x32x1 
cm. Akta wpięte na metalowych wą-
sach zapiętych na stalowych grubych 
blaszkach

Akta zbiorowe do księgi uzupełniającej w różnych formatach, Numery księgi uzupełniającej 
stanowią ostatni człon znaku sprawy (na pieczęci wpływu lub jako znak sprawy na korespon-
dencji kierowanej do urzędu parafialnego) Stanowi komplet wraz z opisanymi powyżej księgą 
uzupełniającą oraz skorowidzem alfabetycznym 

5 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Miasto
Zbiór dokumentów do księgi 
uzupełniającej rok 1948

1948 Miasto Zator
(pokrywa się z obwodem USC Zator-Miasto)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Miasto Panek Wawrzyniec, oraz 
Zastępca urzędnika stanu cywil-
nego Zator-Miasto Janik Maria

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
zielonego o wymiarach 25,5x32x1 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych grubych 
blaszkach

Akta zbiorowe do księgi uzupełniającej w różnych formatach. Numery księgi uzupełniającej 
stanowią ostatni człon znaku sprawy (na pieczęci wpływu lub jako znak sprawy na korespon-
dencji kierowanej do urzędów parafialnych). Nie zachowała się księga uzupełniająca z roku 
1948 z którą zbiór dokumentów stanowił komplet dokumentacji. Nie ma także księgi uzupeł-
niające z 1949 roku do USC Zator-Miasto

6 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Wieś
Księga uzupełniająca rok 
1946

1946 Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, Trzebieńczy-
ce Palczowice, Grodzisko, Smolice, Graboszyce, 
Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC Zator-Wieś)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Wieś Rychlik Mieczysław

Skoroszyt koloru kremowego o wymia-
rach 25,5x32,5x1 cm, wewnątrz akta 
wpięte na metalowych wąsach zapię-
tych na stalowych grubych blaszkach

Zawiera kolejne karty księgi uzupełniającej  od 1 do 31. Za każdą sformalizowaną w treści 
kartą księgi załączone akta zbiorowe oraz korespondencja z urzędami parafialnymi. Jest to 
komplet dokumentów i korespondencji za rok 1946

7 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Wieś
Dokumenty księgi uzupełnia-
jącej rok 1947

1947 Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, Trzebieńczy-
ce Palczowice, Grodzisko, Smolice, Graboszyce, 
Przeciszów, Las, Piotrowice (pokrywa się z obwo-
dem USC Zator-Wieś)

Urzędnik Stanu Cywilnego 
Zator-Wieś Rychlik Mieczysław 
do kwietnia 1947, od maja 1947 
Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Wieś Makuch Tadeusz

Skoroszyt koloru kremowego o wymia-
rach 25,5x32,5x1 cm, wewnątrz akta 
wpięte na metalowych wąsach zapię-
tych na stalowych grubych blaszkach

Akta zbiorowe do księgi uzupełniającej nr 1-88/47, w różnych formatach. Numery księgi 
uzupełniającej wpisywano czerwoną kredką po prawej stronie karty. Od kwietnia 1947 r. 
korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Nie zachowała się księga uzupełniająca 
z roku 1947, z którą zbiór dokumentów stanowił komplet dokumentacji.

8 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Wieś
Dokumenty księgi uzupełnia-
jącej rok 1948

1948 Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, Trzebieńczy-
ce Palczowice, Grodzisko, Smolice, Graboszyce, 
Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC Zator-Wieś)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Wieś Makuch Tadeusz nr księgi 
uzup. 1-86/48, Urzędnik Stanu 
Cywilnego Zator-Wieś Węgrzyn 
Teofil nr 87-169/48

Skoroszyt koloru kremowego o wy-
miarach 25,5x32x3 cm, wewnątrz akta 
wpięte na metalowych wąsach zapię-
tych na stalowych grubych blaszkach

Korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Wraz z tymi kartami spięte są akta zbiorowe 
do księgi uzupełniającej nr 1-169. Numery stanowią część znaku sprawy. Nie ma księgi 
uzupełniającej do rocznika 1948

9 Urząd Stanu Cywilnego 
Zator-Wieś
Dokumenty księgi uzupełnia-
jącej rok 1949

1949 Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, Trzebieńczy-
ce Palczowice, Grodzisko, Smolice, Graboszyce, 
Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC Zator-Wieś)

Urzędnik Stanu Cywilnego Zator-
Wieś Węgrzyn Teofil

Skoroszyt koloru kremowego o wymia-
rach 27x32x3 cm, wewnątrz akta wpię-
te na metalowych wąsach zapiętych na 
stalowych grubych blaszkach

Korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Wraz z tymi kartami spięte są akta zbiorowe 
do księgi uzupełniającej Nr ks. Uzup. 1 do 123/49. Numery stanowią część znaku sprawy. Nie 
ma księgi uzupełniającej z 1949 r.
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10 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1950

1950 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC w Zatorze)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt koloru niebieskiego o wymia-
rach 27x32x4 cm, wewnątrz akta wpię-
te na metalowych wąsach zapiętych na 
stalowych grubych blaszkach

Korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Wraz z tymi kartami spięte są akta zbiorowe 
do księgi uzupełniającej Nr ks. Uzup. 1 do 286/50 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie 
ma księgi uzupełniającej z 1950 r.

11 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1951

1951 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC w Zatorze)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
brązowego o wymiarach 27x32x11 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych  blaszkach

Korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Wraz z tymi kartami spięte są akta zbiorowe 
do księgi uzupełniającej Nr ks. Uzup. 1 do 691/51 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie 
ma księgi uzupełniającej z 1951 r.

12 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1952

1952 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC w Zatorze)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
brązowego o wymiarach 26x32x8 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych  blaszkach

Korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Wraz z tymi kartami spięte są akta zbiorowe 
do księgi uzupełniającej Nr ks. Uzup. 1 do 441/52 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie 
ma księgi uzupełniającej z 1952 r.

13 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1953

1953 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC w Zatorze)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
brązowego o wymiarach 26x32x9 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych  blaszkach

Korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Wraz z tymi kartami spięte są akta zbiorowe 
do księgi uzupełniającej Nr ks. Uzup. 1 do 463/53 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie 
ma księgi uzupełniającej z 1953 r.

14 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1954

1954 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC w Zatorze)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
brązowego o wymiarach 26x32x4 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych blaszkach

Korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Wraz z tymi kartami spięte są akta zbiorowe 
do księgi uzupełniającej Nr ks. Uzup. 1 do 397/54 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie 
ma księgi uzupełniającej z 1954 r.

15 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1955

1955 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice (obejmu-
je obwody USC w Zatorze, USC w Palczowicach, 
USC w Podolszu, USC w Trzebieńczycach, USC 
w Laskowej, USC w Rudzach, USC w Piotrowicach, 
USC w Przeciszowie)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
granatowego o wymiarach 26x32x3 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych blaszkach

Są to formularze korespondencji kierowanej do urzędów parafialnych zawierające wszystkie 
informacje jakie rejestruje się w księgach uzupełniających oraz akta zbiorowe. Nr ks. Uzup. 1 
do 101/55 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie ma księgi uzupełniającej z 1955 r.

16 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1956

1956 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice (obejmu-
je obwody USC w Zatorze, USC w Palczowicach, 
USC w Podolszu, USC w Trzebieńczycach, USC 
w Laskowej, USC w Rudzach, USC w Piotrowicach, 
USC w Przeciszowie)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
granatowego o wymiarach 26x32x3 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych blaszkach

Są to formularze korespondencji kierowanej do urzędów parafialnych zawierające wszystkie 
informacje jakie rejestruje się w księgach uzupełniających oraz akta zbiorowe. Nr ks. Uzup. 1 
do 107/56 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie ma księgi uzupełniającej z 1956 r.

17 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1957

1957 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice (obejmu-
je obwody USC w Zatorze, USC w Palczowicach, 
USC w Podolszu, USC w Trzebieńczycach, USC 
w Laskowej, USC w Rudzach, USC w Piotrowicach, 
USC w Przeciszowie)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt koloru brązowego o wy-
miarach 23,5x32x8 cm. Akta wpięte 
na metalowych wąsach zapiętych na 
stalowych blaszkach

Są to formularze korespondencji kierowanej do urzędów parafialnych zawierające wszystkie 
informacje jakie rejestruje się w księgach uzupełniających oraz akta zbiorowe. Nr ks. Uzup. 1 
do 302/57 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie ma księgi uzupełniającej z 1957 r.
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10 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1950

1950 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC w Zatorze)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt koloru niebieskiego o wymia-
rach 27x32x4 cm, wewnątrz akta wpię-
te na metalowych wąsach zapiętych na 
stalowych grubych blaszkach

Korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Wraz z tymi kartami spięte są akta zbiorowe 
do księgi uzupełniającej Nr ks. Uzup. 1 do 286/50 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie 
ma księgi uzupełniającej z 1950 r.

11 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1951

1951 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC w Zatorze)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
brązowego o wymiarach 27x32x11 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych  blaszkach

Korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Wraz z tymi kartami spięte są akta zbiorowe 
do księgi uzupełniającej Nr ks. Uzup. 1 do 691/51 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie 
ma księgi uzupełniającej z 1951 r.

12 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1952

1952 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC w Zatorze)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
brązowego o wymiarach 26x32x8 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych  blaszkach

Korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Wraz z tymi kartami spięte są akta zbiorowe 
do księgi uzupełniającej Nr ks. Uzup. 1 do 441/52 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie 
ma księgi uzupełniającej z 1952 r.

13 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1953

1953 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC w Zatorze)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
brązowego o wymiarach 26x32x9 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych  blaszkach

Korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Wraz z tymi kartami spięte są akta zbiorowe 
do księgi uzupełniającej Nr ks. Uzup. 1 do 463/53 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie 
ma księgi uzupełniającej z 1953 r.

14 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1954

1954 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice
(pokrywa się z obwodem USC w Zatorze)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
brązowego o wymiarach 26x32x4 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych blaszkach

Korespondencję do urzędów parafialnych sporządzano na sformalizowanych drukach wg 
załącznika nr 3 do okólnika Nr 4 Ministra Administracji Publicznej, które zawierały wszystkie 
informacje jakie zawierała księga uzupełniająca. Wraz z tymi kartami spięte są akta zbiorowe 
do księgi uzupełniającej Nr ks. Uzup. 1 do 397/54 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie 
ma księgi uzupełniającej z 1954 r.

15 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1955

1955 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice (obejmu-
je obwody USC w Zatorze, USC w Palczowicach, 
USC w Podolszu, USC w Trzebieńczycach, USC 
w Laskowej, USC w Rudzach, USC w Piotrowicach, 
USC w Przeciszowie)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
granatowego o wymiarach 26x32x3 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych blaszkach

Są to formularze korespondencji kierowanej do urzędów parafialnych zawierające wszystkie 
informacje jakie rejestruje się w księgach uzupełniających oraz akta zbiorowe. Nr ks. Uzup. 1 
do 101/55 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie ma księgi uzupełniającej z 1955 r.

16 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1956

1956 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice (obejmu-
je obwody USC w Zatorze, USC w Palczowicach, 
USC w Podolszu, USC w Trzebieńczycach, USC 
w Laskowej, USC w Rudzach, USC w Piotrowicach, 
USC w Przeciszowie)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
granatowego o wymiarach 26x32x3 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych blaszkach

Są to formularze korespondencji kierowanej do urzędów parafialnych zawierające wszystkie 
informacje jakie rejestruje się w księgach uzupełniających oraz akta zbiorowe. Nr ks. Uzup. 1 
do 107/56 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie ma księgi uzupełniającej z 1956 r.

17 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1957

1957 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice (obejmu-
je obwody USC w Zatorze, USC w Palczowicach, 
USC w Podolszu, USC w Trzebieńczycach, USC 
w Laskowej, USC w Rudzach, USC w Piotrowicach, 
USC w Przeciszowie)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt koloru brązowego o wy-
miarach 23,5x32x8 cm. Akta wpięte 
na metalowych wąsach zapiętych na 
stalowych blaszkach

Są to formularze korespondencji kierowanej do urzędów parafialnych zawierające wszystkie 
informacje jakie rejestruje się w księgach uzupełniających oraz akta zbiorowe. Nr ks. Uzup. 1 
do 302/57 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie ma księgi uzupełniającej z 1957 r.
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18 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1958

1958 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice (obejmu-
je obwody USC w Zatorze, USC w Palczowicach, 
USC w Podolszu, USC w Trzebieńczycach, USC 
w Laskowej, USC w Rudzach, USC w Piotrowicach, 
USC w Przeciszowie)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
różowego o wymiarach 25,5x32x8 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych blaszkach

Są to formularze korespondencji kierowanej do urzędów parafialnych zawierające wszystkie 
informacje jakie rejestruje się w księgach uzupełniających oraz akta zbiorowe. Nr ks. Uzup. 1 
do 306/58 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie ma księgi uzupełniającej z 1958 r.

19 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1959

1959 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice
(obejmuje obwody USC w Zatorze, USC w Palczo-
wicach, USC w Podolszu, USC w Trzebieńczycach, 
USC w Laskowej, USC w Rudzach, USC w Piotro-
wicach, USC w Przeciszowie)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
zielonego o wymiarach 25,5x32x17 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych blaszkach

Są to formularze korespondencji kierowanej do urzędów parafialnych zawierające wszystkie 
informacje jakie rejestruje się w księgach uzupełniających oraz akta zbiorowe. Nr ks. Uzup. 1 
do 590/59 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie ma księgi uzupełniającej z 1959 r.

20 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1960

1960 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice
(obejmuje obwody USC w Zatorze, USC w Palczo-
wicach, USC w Podolszu, USC w Trzebieńczycach, 
USC w Laskowej, USC w Rudzach, USC w Piotro-
wicach, USC w Przeciszowie)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
brązowego o wymiarach 25,5x32x9 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych blaszkach

Są to formularze korespondencji kierowanej do urzędów parafialnych zawierające wszystkie 
informacje jakie rejestruje się w księgach uzupełniających oraz akta zbiorowe. Nr ks. Uzup. 1 
do 404/60 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie ma księgi uzupełniającej z 1960 r.

Załącznik nr 3 
Strona księgi uzupełniającej USC Zator-Miasto z roku 1947

         - 2 - 

Kto nadesłał zawiadomienie lub 
dokonał zgłoszenia

Kogo dotyczy zawiadomienie lub 
zgłoszenie

Treść wpisu 

wzmianki na marginesie lub przypis.  
aktu pod tekstem aktu

Data wpisu 
dokonanego 
w niniejszej 
księdze

Odpis treści wpisu przesłano Data otrzymania pot-
wierdzenia wpisania 
wzmianki

Data przesłania 
zakazu wydania 
wpisów

Uwagi

Nazwa urzędu 
władzy itp

data i liczba 
pisma

Nazwisko imię /
imiona/danej 
osoby

gdzie 
sporządzono 
odnośny akt 
stanu cywilnego

dokąd data

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -------
2 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -------
3 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -------
4 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -------
5 Urząd Stanu

Cywilnego
Wieprz

18.II.
1947
Nr. 31/46

[Nazwisko]
Michał
i
[Nazwisko]
Józefa

w Wieprzu zawarli związek małżeński dnia 8.XI.1946.
[Nazwisko] Michał ur. 3.VI.1915 syn  
Antoniego i Rozalii

8.III.
1947

Urząd Parafialny 
Zator

11.XI.
1947

11.XI.
1947

-------

Źródło: Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Zatorze, Księga uzupełniająca rok 1947 USC Zator-Miasto, s. 1.
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18 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1958

1958 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice (obejmu-
je obwody USC w Zatorze, USC w Palczowicach, 
USC w Podolszu, USC w Trzebieńczycach, USC 
w Laskowej, USC w Rudzach, USC w Piotrowicach, 
USC w Przeciszowie)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
różowego o wymiarach 25,5x32x8 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych blaszkach

Są to formularze korespondencji kierowanej do urzędów parafialnych zawierające wszystkie 
informacje jakie rejestruje się w księgach uzupełniających oraz akta zbiorowe. Nr ks. Uzup. 1 
do 306/58 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie ma księgi uzupełniającej z 1958 r.

19 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1959

1959 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice
(obejmuje obwody USC w Zatorze, USC w Palczo-
wicach, USC w Podolszu, USC w Trzebieńczycach, 
USC w Laskowej, USC w Rudzach, USC w Piotro-
wicach, USC w Przeciszowie)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
zielonego o wymiarach 25,5x32x17 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych blaszkach

Są to formularze korespondencji kierowanej do urzędów parafialnych zawierające wszystkie 
informacje jakie rejestruje się w księgach uzupełniających oraz akta zbiorowe. Nr ks. Uzup. 1 
do 590/59 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie ma księgi uzupełniającej z 1959 r.

20 Urząd Stanu Cywilnego 
w Zatorze
Akta księgi uzupełniającej 
rok 1960

1960 Miasto Zator, Laskowa, Łowiczki, Podolsze, Rudze, 
Trzebieńczyce Palczowice, Grodzisko, Smolice, 
Graboszyce, Przeciszów, Las, Piotrowice
(obejmuje obwody USC w Zatorze, USC w Palczo-
wicach, USC w Podolszu, USC w Trzebieńczycach, 
USC w Laskowej, USC w Rudzach, USC w Piotro-
wicach, USC w Przeciszowie)

Urzędnik Stanu Cywilnego w Za-
torze Węgrzyn Teofil

Skoroszyt z metalową zawieszką koloru 
brązowego o wymiarach 25,5x32x9 cm. 
Akta wpięte na metalowych wąsach 
zapiętych na stalowych blaszkach

Są to formularze korespondencji kierowanej do urzędów parafialnych zawierające wszystkie 
informacje jakie rejestruje się w księgach uzupełniających oraz akta zbiorowe. Nr ks. Uzup. 1 
do 404/60 Numery stanowią część znaku sprawy. Nie ma księgi uzupełniającej z 1960 r.

Załącznik nr 3 
Strona księgi uzupełniającej USC Zator-Miasto z roku 1947

         - 2 - 

Kto nadesłał zawiadomienie lub 
dokonał zgłoszenia

Kogo dotyczy zawiadomienie lub 
zgłoszenie

Treść wpisu 

wzmianki na marginesie lub przypis.  
aktu pod tekstem aktu

Data wpisu 
dokonanego 
w niniejszej 
księdze

Odpis treści wpisu przesłano Data otrzymania pot-
wierdzenia wpisania 
wzmianki

Data przesłania 
zakazu wydania 
wpisów

Uwagi

Nazwa urzędu 
władzy itp

data i liczba 
pisma

Nazwisko imię /
imiona/danej 
osoby

gdzie 
sporządzono 
odnośny akt 
stanu cywilnego

dokąd data

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -------
2 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -------
3 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -------
4 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -------
5 Urząd Stanu

Cywilnego
Wieprz

18.II.
1947
Nr. 31/46

[Nazwisko]
Michał
i
[Nazwisko]
Józefa

w Wieprzu zawarli związek małżeński dnia 8.XI.1946.
[Nazwisko] Michał ur. 3.VI.1915 syn  
Antoniego i Rozalii

8.III.
1947

Urząd Parafialny 
Zator

11.XI.
1947

11.XI.
1947

-------

Źródło: Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Zatorze, Księga uzupełniająca rok 1947 USC Zator-Miasto, s. 1.
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Załącznik nr 4 
Pismo przesyłające treść wpisu wzmianki na marginesie (przypisku pod tekstem aktu)

Strona prawa

RZECZPOSPOLITA POLSKA   Zator, dnia..2..stycznia..19..51…r .
URZĄD STANU CYWILNEGO
W ZATORZE-WSI
Powiat Wadowice
 Województwo Krakowskie
 L.dz…1/51. Uzup.1/51…… 

Do 
Urzędu Parafialnego 
w ….Zatorze……… .

 W myśl art. XVII. ust. (1) i (2) przepisów wprowadzających prawo o aktach stanu cy-
wilnego (Dz. U.R.P. Nr 48, poz. 273 ex 1945) przesyła się drugostronny odpis wpisu wzmian-
ki na marginesie (przypisku pod tekstem aktu…….małżeństwa……………………… .
…………………………………….…………………dokonanego w księdze uzupełniającej,
celem wpisania tej (tego) wzmianki (przypisku) w księdze………małżeństw……………
…………………………z roku…1935… . .pod Nr… .niepodano (T.III-Str.152)………… 
 Potwierdzenie dokonania powyższego wpisu należy mi przesłać, zgodnie z art. 
XVII. Ust. (2) cyt. rozp. w nieprzekraczalnym terminie 14-dniowym od daty otrzymania 
niniejszego pisma.
 W razie niedotrzymania powyższego terminu, Urząd Stanu Cywilnego wyda za-
kaz wydawania wypisów z danego aktu.
      Urzędnik stanu Cywilnego
      Węgrzyn Teofil
      [nieczytelny podpis]
(Pieczęć podłużna Urzędu Parafialnego w Zatorze)

Adnotację o rozwodzie małżeństwa uskuteczniono
Zator, dnia 9 stycznia 1951 

[okrągła pieczęć Urzędu Parafialnego w Zatorze i nieczytelny podpis]
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Pismo przesyłające treść wpisu wzmianki na marginesie (przypisku pod tekstem aktu)

Strona lewa

      Odpis.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 listopada 1950. Sygnatura
Akt I.C.1422/50 orzeczono rozwód małżeństwa zawartego dnia 4 marca 1950 r.
w Urzędzie Parafialnym w Zatorze przez Władysława [Nazwisko] urodzonego 
dnia 8.III.1907. w Zatorze syna Stanisława i Kazimiery [Nazwisko] i Władysławy
[Nazwisko] ur.6.III.1910. w Zatorze córkę Józefa i Władysławy [Nazwisko].
Władysław [Nazwisko] mieszka w Krakowie ul. Portowa 16, zaś Władysława 
[Nazwisko] mieszka w Zatorze Rynek 57.

 Zgodność powyższego odpisu wzmianki (przypisku) wpisanej (go) w księdze uzupeł-
niającej
Urzędu Stanu Cywilnego w ……………..Zatorze……………… pod L.p. ...1/51…………
niniejszym stwierdzam.

 Zator, dnia …2 stycznia……19..51…r.

 (pieczęć okrągła Urzędnik Stanu Cywilnego
 Urzędu Stanu Cywilnego Węgrzyn Teofil
 w Zatorze)

Źródło: Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Zatorze, Zbiór dokumentów do Księgi Uzupełniającej 
rok 1952, s. 2.
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Załącznik nr 5 
Strona tytułowa księgi uzupełniającej USC Zator-Miasto z roku 1947

       Zał. Nr 1

K S I Ę G A   U Z U P E Ł N I A J Ą C A
URZĘDU STANU CYWILNEGO

  w…. Zatorze – mieście…………………
  gmina…………………………………...
  powiat ……Wadowicki…………………
  Województwo …Krakowskie………… . .

     Rozpoczęta dnia…….2 I …19.47… . . .
     Zakończona dnia………….19………

Źródło: Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Zatorze, Księga uzupełniająca rok 1947 USC Zator-Mia-
sto, s. 1.

joanna sieranc-guzdek

Ergänzungsbände zu Personenstandsakten – Sonderdokumentation im Standesamt 
Zator
Zusammenfassung
Die Dekrete „Rechtsverordnungen über Akten des Zivilstands“ (Prawo o aktach stanu 
cywilnego) und „Verordnungen zur Einführung des Rechts über Akten des Zivilrechts“ 
(Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego) vom 25. September 1945 re-
gelten Fragen bezüglich einer einheitlichen Durchführung der Familienstandsregistrierung 
(gültig seit dem 1. Januar 1946) sowie nach der Behandlung der Familienstandsbücher, 
die bis Ende 1945 geführt wurden. Die 1946 entstehenden Standesämter in der Stadt 
und Dorfgemeinde Zator zeichneten für diejenigen Bereiche des ehemaligen Galiziens 
verantwortlich, in denen noch bis Ende 1945 Verordnungen des österreichischen Rechts 
zur Registrierung des Familienstandes gegolten hatten. Den erwähnten Verordnungen 
zufolge übernahmen Glaubensvereinigungen die Registrierung, speziell auf diesem Gebiet 
die römisch-katholischen Pfarrämter in Zator, Palczowice, Graboszyce, Piotrowice und 
Przeciszowce sowie der israelitische Synagogenbezirk in Zator. Der Familienstand von 
Konfessionslosen wurde in der Kreisverwaltung registriert. Die weltliche Registrierung 
des Familienstandes erfolgte während der deutschen Okkupation nach den Bestimmungen 
der Reichgesetze. Die Ergänzungsbücher dienten der Registrierung sämtlicher marginaler 
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Informationen und Nachsätze unter dem Text, der von den Beamten des Standesamtes in 
Bezug auf die von ihren Vorgängern geführten Bücher erstellt worden war. Der gesamte 
Schriftverkehr zur Formulierung des Inhalts einer Notiz beziehungsweise eines Nachsat-
zes wurde zu Ergänzungsbüchern zusammengefasst. Die entsprechenden Aktenbestände 
enthalten auch Mitteilungen der Pfarrämter über den Inhalt derjenigen Vermerke, die 
in den bis 1945 geführten Erstschriften eingetragen werden mussten. Die im Archiv des 
Standesamtes in Zator aufbewahrten Ergänzungsbücher samt zugehörigen Dokumenten 
aus den Jahren 1946–1960 sind nicht vollständig erhalten. Die Ergebnisse der Analyse von 
Dokumentation und Zweitbüchern, in denen auf der Grundlage der Dokumente zu den 
Ergänzungsbüchern Vermerke eingetragen wurden, spiegeln das Bestreben der Standesbe-
amten zur Aktualisierung der Erst- und Zweitschriften der Standesamtstakten wider.

joanna sieranc-guzdek

Record Files Supplementary Books – Specific Documentation Preserved at the Registry 
Office in Zator 
Summary
Offices of the Registrar of Vital Statistics were only introduced in the territory of Poland 
by the decrees of 25th September 1945, effective from 1st January 1946. The districts of 
the registry offices established in 1946 in Zator-Miecie and Zator-Wieś covered the terri-
tory of the former Galicia, where until the end of 1945 Austrian law was in force regard-
ing the registration of marital status. According to the aforementioned regulations, this 
registration was handled by religious associations in this area, namely: the Roman Catholic 
parish offices in Zator, Palczowice ‘Graboszyce Piotrowice and Przeciszów and the Israel 
Registry District in Zator. The marital status of non-religious people was registered in the 
Poviat Starosty. Secular registration of marital status was carried out during the occupa-
tion period according to the law in force in the German Reich. Supplementary books were 
used to register all marginal mentions and footnotes formulated by the civil registrar with 
reference to the registry books kept by his predecessors. All the documentation that was 
used to formulate the content of the mention/footnote was gathered in the collections of 
documents for supplementary books. These collections also included notifications of par-
ish offices about the content of the annotation that they had to make in the original copies 
they kept until 1945. Supplementary books, together with the collections of documents 
from 1946–1960, stored in the archives of the Registry Office in Zator, have not been 
completely preserved. The analysis of this documentation and the registers of further cop-
ies as well, which contain annotations made on the basis of documents to supplementary 
books, reflect the attitude of civil registrars to the obligation to update the originals and 
further copies of civil status records.
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zdzisław jedynak

Dokument potwierdzający  
prawa miejskie Pszczyny z 1498 roku

Dokument wydany przez księcia cieszyńskiego Kazimierza 17 kwietnia 1498 
roku uchodził do niedawna za zaginiony. Okazuje się jednak, że istnieje. Był on do-
tychczas przechowywany w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Już w 1900 
roku został przejęty z Urzędu Miejskiego (magistratu) w Pszczynie przez Królewskie 
Archiwum (późniejsze Państwowe) we Wrocławiu1. Potem jednak zarówno Ezechiel 
Zivier2, Ludwik Musioł3, jak i Emerich Němec4, publikując jego treść, nie wiedzieli 
o istnieniu tego oryginału. Zivier opublikował tekst tego dokumentu w tłumaczeniu 
niemieckim na podstawie kopii z XVI wieku znajdującej się w Archiwum Książąt 
Pszczyńskich5, a Musioł opublikował go w tłumaczeniu polskim. W Archiwum Kró-
lewskim (Państwowym) we Wrocławiu od 1900 roku znajdował się także kopiarz po-
twierdzony przez radę miejską w Bielsku 28 czerwca 1658 roku, w którym umiesz-

1 Das Königliche Archiv (Staatsarchiv) in Breslau. Na temat miejskich dokumentów z Pszczyny w ar-
chiwum wrocławskim pisał w okresie międzywojennym między innymi L. Musioł. Patrz: L. Musioł: 
Archiwa i Archiwalja w województwie śląskim. Katowice 1936, s. 25

2 E. Zivier: Geschichte des Fürstentum Pless. Teil 1. Kattowitz 1906, s. 209–212, nr 21 – odpis póź-
niejszego niemieckiego tłumaczenia z Archiwum Książąt Pszczyńskich, którego sygnatura nie została 
podana. 

3 L. Musioł: Pszczyna – monografia historyczna. Katowice 1936, s. 546–548, nr 12. 
4 E. Němec: Listinář Těšínska (Codex diplomaticus Ducatus Tesinensis). T. 1. Cz. 4. Český Těšín 1961, 

s. 17, nr 352, autor zamieścił krótki regestr przygotowany na podstawie edycji E. Ziviera i L. Musioła.
5 Nie udało się odnaleźć tej kopii.

Oryginał dokumentu potwierdzającego prawa miejskie Pszczyny z 17 kwietnia 1498 roku 1. 
(AP Katowice Oddz. Pszczyna, Akta miasta Pszczyny, sygn. 3501)
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Fragment kopii dokumentu potwierdzającego lokację miasta Pszczyny zatwierdzonej przez 2. 
burmistrza i radę miejską w Bielsku 28 czerwca 1658 roku (AP Katowice Oddz. Pszczyna, 
Akta miasta Pszczyny, sygn. 3523, s. 5)



dokument Potwierdzający Prawa miejskie Pszczyny z 1498 roku

203

czono odpis (czeski) i tłumaczenie niemieckie tego dokumentu. Kopiarz ten obecnie 
znajduje się w Pszczynie i zawiera również uwierzytelnione odpisy najważniejszych 
przywilejów Pszczyny6 .

Po raz pierwszy o istnieniu oryginału tego dokumentu wspomniał w literatu-
rze naukowej dopiero niedawno Grzegorz Sztoler7. Dokument ten we Wrocławiu 
wchodził w skład depozytu miasta Pszczyny i miał oznaczenie „Rep. 132a sygn. 4”. 
W 2000 roku Archiwum Państwowe we Wrocławiu podjęło słuszną decyzję o prze-
kazaniu tego depozytu do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Pszczy-
nie. Tutaj dokument ten został włączony do zespołu o nazwie „Akta miasta Pszczyny” 
i ma w nim sygnaturę 3501. Jest to dokument pergaminowy o rozmiarach 412 x 220 
+ 55 mm, spisany w języku czeskim. Niestety stan jego zachowania jest bardzo zły. 
Tekst jest wyblakły i występują w nim liczne ubytki8. Ponadto nie zachowała się przy 
nim pieczęć wystawcy (księcia cieszyńskiego Kazimierza), a przetrwał tylko pasek 
pergaminowy, na którym była ona zawieszona. Tekst tego dokumentu jest niemal 
zupełnie nieczytelny, dlatego podstawą wydawniczą edycji jest XVII-wieczny odpis 
dyplomu z kopiarza pszczyńskiego.

Treść dokumentu wskazuje, że Pszczyna w końcu XV wieku nie posiadała właści-
wego dokumentu lokacji wystawionego przez księcia i posługiwała się dokumentem 
sporządzonym jeszcze przez radę miejską w Raciborzu, stolicy księstwa, do którego 
miasto wcześniej należało9. Pierwotna lokacja Raciborza miała miejsce na podsta-
wie dokumentu wystawionego przez tutejszych książąt Mieszka i Przemysława dnia 
7 maja 1286 roku. W dokumencie użyto już słowa „miasto” (civitas), a lokacja odby-
ła się na podstawie prawa flamandzkiego (ius Vlemingicus locata)10. Dokument ten 
nadawał prawa miejskie nie tylko dla Raciborza, ale zezwalał na korzystanie z ana-
logicznego prawa miejskiego osadom targowym na terenie księstwa raciborskiego, 
a więc także Pszczynie11. Potem w 1294 roku Racibórz otrzymał przywilej dotyczący 

6 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie (dalej: AP Katowice Oddz. Pszczyna), ze-
spół nr 17/26 Akta miasta Pszczyny (dalej: M Pszczyna), sygn. 3523.

7 G. Sztoler: Pszczyna. Studia nad przestrzenią miejską do połowy XVI wieku. Pszczyna 2014, s. 25, 
przyp. 92.

8 Już w połowie XVII w. dokument ten był uszkodzony, o czym wspomniano w zatwierdzeniu kopii 
z 1658 r.: „Diese vorgesetzte böhmische abschrift und derselben annectirte deutsche Translation, mit 
dem rechten wahren böhmischen originali, welches wir, anfangs gemelter burgermeister undt rath-
manne der stadt Bilitz, in unsern händen gehabt undt gelesen, an pergament undt theils schrifft zwart 
in etwas schadt und mangelhaftig am angehengt fürstlichen siegeln aber gantz unversehret undt son-
sten allerdings unverdächtig, auch noch vorhergenommener genauer auschilderung gleichlautend undt 
übereinstimmend befunden“ [Ten przytoczony powyżej czeski odpis i dołączone do niego niemieckie 
tłumaczenie jest jednobrzmiące i zgodne z wiernym czeskim oryginałem, który my, wymieniony na 
początku burmistrz i rajcy miasta Bielska, mieliśmy w naszych rękach i czytaliśmy – jest to uszkodzony 
pergamin z częściowo niewyraźnym pismem, ale z zupełnie dobrze zachowaną pieczęcią książęcą].  
AP Katowice Oddz. Pszczyna, M Pszczyna, sygn. 3523, s. 14–15.

9 J. Sperka: Średniowiecze. [W:] Pszczyna, monografia historyczna. T. 1. Red. R. Kaczmarek, J. Sperka. 
Pszczyna 2014, s. 112–113.

10 Schlesisches Urkundenbuch. Bd. 5. Bearb. W. Irgang. Hrsg. H. Appelt, H. Menzel, J. Joachim. Köln 
–Weimar–Wien 1993, s. 209–210, nr 266.

11 Tamże, s. 210: „Omnes et singuli, qui in nostro dominio iure Vlamingico sunt locati, cum de suo 
iure ipsos contingerit dubitare, nusquam extra terram nostram neque etiam in terra illud se querant 
informari preter in Ratibor nominata superbas civitate non obstante, si privilegia civitatum aliquarum 
seu villarum concordiam dandis nostre ordinationis videntur continere” [Wszyscy i każdy z osobna, ci, 
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połączenia starej części miasta z nowo założoną12. Natomiast na powszechnie po-
tem stosowanym prawie magdeburskim Racibórz był lokowany przez wspomnianego 
księcia Przemysława 17 czerwca 1299 roku13 .

Można więc przypuszczać, że na podstawie tych dokumentów wystawionych 
przez książąt Mieszka i Przemysława rada miejska Raciborza sporządziła na życzenie 
rady miejskiej Pszczyny inny niezachowany do dzisiaj dokument, który był wzoro-
wany na raciborskim.

Pszczyna była wzmiankowana po raz pierwszy jako miasto – „civitas Plesna” – 
w dniu 19 lutego 1327 roku w dokumencie hołdu Leszka, księcia raciborskiego, 
wobec Jana Luksemburskiego, króla Czech14 . 

Publikowany tu dokument został wydany 17 kwietnia 1498 roku w Cieszynie 
przez Kazimierza II, księcia cieszyńskiego i głogowskiego, będącego zarazem starostą 
Górnego i Dolnego Śląska. Zatwierdził on prawa dla miasta Pszczyny na podstawie 
wspomnianego, przedłożonego mu dokumentu wydanego przez radę miejską w Raci-
borzu na wzór tych praw, z których korzystali mieszczanie w Raciborzu. 

Treść dokumentu potwierdzającego prawa miejskie Pszczyny  
wydanego 17 kwietnia 1498 roku15:

My Kazimir z Buozi milosti kniże Tiessinske a Welikeho Hlohowa heytman Hor-
ny y Duolny Slesy etc. znamo czynime tiemto listem wssem wuobec ktuoz gey uzrzy 
aneb cztauc slysseti bude, ze gsau// przyssli przed nas oppatrni messtienie blstinsky 
wierni nassi mili a ukazali nam lyst swug, kteryz dawno dan przedkom miesta Plstiny 
od miesta Rattiborze pod tehoż miesta zawesytu peczeti, kteraki spusob// prawo 
a rzad magi tamz miesstianie w Rattiborzi, prosyce nas, abychom gim tehoz obyczege 
a rzadu milostiwie potwrdit raczyli. A ten gest tak yakoz se duole pisse:

Neyprw, abi// rok od roka cztyrze muoze nowy w raddu wybrani byti hodni – 
dwu abychom my wolili - burgmistra a gedneho starsseho a dwu oni z obcze a wssak 

którzy w naszym księstwie zostali lokowani na prawie flamandzkim, gdyby mieli jakieś wątpliwości co 
do swego prawa czy to w naszej ziemi, czy też poza nią, to powinni o to zapytać najpierw w Raciborzu, 
czy są one zgodne z naszym nadaniem].

12 W dniu 26 maja 1294 r. książę Przemysław wydał dokument zezwalający na rozszerzenie (locatione 
nova) obszaru miasta – J.J. Menzel: Die schlesischen Lokationsurkunden des 13. Jahrhunderts. Studien 
zum Urkundenswesen, zur Siedlungs-, Rechts- und Wirtschaftsgeschichte einer ostdeutschen Landschaft 
im Mittelalter. Würzburg 1977, s. 449–450, nr 127; Schlesisches Urkundenbuch. Bd. 6. Hrsg. W. Irgang. 
Köln [u.a.] 1998, s. 120–121, nr 147.

13 Schlesisches Urkundenbuch. Bd. 6, s. 371–372, nr 473.
14 Codex diplomaticus Silesiae. Bd. 6. Hrsg. W. Wattenbach, C. Grünhagen. Breslau 1865, s. 179, nr 

IIIa; Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer. Theil 2. Leipzig 1883, 
s. 379, nr 1: „Lesko dux Ratiboriensis [...] terram suam Ratibor cum suis civitatibus et castris, videli-
cet Ratibor civitas cum castro, Cosla, Sor et Plesna civitatibus et Klewicz civitas sibi obligata, Ribnick 
castro cum oppido ... a nobis recepit in feudum [...]“ [Leszek, książę raciborski, otrzymuje od nas 
w lenno swoją ziemię raciborską wraz ze swoimi miastami i zamkami, a mianowicie miasto Racibórz 
z zamkiem, miasta Koźle, Żory i Pszczynę oraz podlegające mu miasto Gliwice i zamek w Rybniku wraz 
z miastem].

15 Wydając ten dokument, zastosowałem zasady przyjęte w edycji tego typu tekstów. Instrukcja wydaw-
nicza dla średniowiecznych źródeł historycznych. Oprac. Komisja Historyczna PAU, 1930. [W:] J. Tan-
decki, K. Kopiński: Edytorstwo źródeł historycznych. Warszawa 2014, s. 311–327. 
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oni, aby takowe wolili, kterziby se nam// hodni zdali a libili. Czo se pak lawnikuw 
dotycze, ty starssy wedle rzadu a obyczege yako y w ginych miestiech saditi magi, 
nez fogta my woliti mame.

Take ti starssy wezmincze k sobie// z kazdeho rzemesla muzuow hodnych magi 
wybrati czechmistrze, kterzi kdie wybrani budu, magi take przisahu, yako y starssi 
uczyniti, aby każdy swych rzemesl dohledl, aby czo slussne s raddu// starssych utwo-
rzene a nesslussne slozene bylo.

A kdy lawnicy wybrani budu, tehda kdoby ge westi chtiel na ohlidani, kterych 
potrzeb, ma gim dati prawo gich wedle zwiklosti starodawnim.//

Take lawnicy z raddu starssych miery usaditi magi, aby se chudemu y bohatemu 
sprawiedliwie dalo, a zdaloliby se wedle sprawedliwosti starssim ktere miery poleps-
siti, to starssi opra//witi magi a mohu a ne lawnicy.

Take sami starssi wina saditi magi mage Boha a sprawedliwost przed oczima, a ge-
stliżeby ten komużby wino sadili, toho tak yakoby usaze//ne bilo trpeti nechtiel aneb 
przed sazenim swewolnie ssinkowal, aby trzi hrziwny starssim na miesto propadl. 
A gestliby take ten kdoby ssynkowal plneg miry ne dawal, tolko krat//kolkokrat 
w tem dostateczne nalezen bude, ma na miesto trzi hrziwny propadnuti.

Tolikeż co se piwa dotycze, gestliżeby kto w tom nalezen byl, żieby plneg miery 
nedawal y aby take na miesto// hrziwnu propadl pod tuz pokutu y gine wiecy, kte-
reżby se dowiediely trestane bytt magi.

Take, gestliżeby ktery rzemeslnik ustawy starssich anebo cechmistrowy, coby oni 
z wuoli starssich ustawili,// ne zdrzel, ten aby take hrziwnu propadl – polowicy na 
miesto, polowicy tomuż cechowi. 

Take żadne rzemieslo nic noweho usaditi ani wymysliti ne magi bez wuole stars-
sych ani żad//ni raddy tayni protiw gmieti ani żadnemu rzemesla skladati bez wuole 
starssich pod pokutu trzech hrziwen też na miesto.

Take starssi straż miestsku dostatecznu rzedit a spra//wowat magi, yako s sta-
rodawny sprawowano a gestlizeby ktery teyże straży wedle ustanoweni a narzizeni 
dosti ne dielal, toho starssi strestati mohu.

Take ktozkoliroby gnuog// s domu wynesl na ulicy, ten magy do trzetiho dne wen 
wywesti ne uczinil, tehda ma winien starssim zuostati.

Tak kazdy przed swym domem cestu// oprawowati ma a powinien gest pod 
hrziwnu pokuty.

Take żiadny hry na piwich ani na miodoch dopusstieti w swym domu ne ma krom 
na winie a gestliżeby kto dopustil hry tehda ma na miesto hrziwnu propadnuti.

Take kterzi pernik peku magi cech s pekarzi gmieti a gestliżeby przikazani prze-
stupil, tehda starssi gy o to trestati magi.

Tak franarzkam a przekupkam starssi magi miery ukazowati a doh//lidnuti, aby se 
sprawedliwie od nich chudemu y bohatemu dalo.

Take wsselikeraki rzemeslnik, ktery cech przigima a wen se wkupuge ma dati 
co sprawedliwe ulozeno gest a toho ma polowicy cech na swu potrzebu obratiti, 
a// druhe polowicze ma na troge rozdielena byti – geden dil nam, druhi na miesto, 
a trzeti dil mistrom tohoz rzemiesla.
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Take kazdy,// kteri bude, na uczeni do rzemesla przigat ma rukoyme postawiti, 
aby do roka ustawiczny byl, a gestlizeby bez prziczyny utekl, tehda magi ti rukogme 
na miesto hrziwnu propast.

Take// kdiby purgmistr starssiho obeslal k sobie a k potrzebie mestske a on swe-
wolnie k niemu ne przissel, aby bez milosti ssest grossi propadl na miesto, tolkez y 
kazdy giny.

Take co se koli// ku gedlu nebo li piti, budto wahi sstwertnie, wrtel, kwarta a lok-
te dotycze, starssi to saditi magi y gine wsseczko, czoby ku obecnemu dobremu toho 
miesteczka wiedieli a// rozumieli.

Tak to magi rzediti a opatrowati, aby se chudemu y bohatemu sprawedliwe 
dalo .

K tomu gsme gim z milosti nassi dali na wiecznost lozisko gimenem Na Doka-
wie, konecz// Jankowicz na Mezirziczkey Cestie, pokudżkoli zaleti może pod a na 
Bor Studenski, tak aby oni ku potrzebam mestkim a na lepssi tohoz miesteczka ten 
rybnik udielali a geho wiecznie// użiwali, aby tiem lepieg miesta a ginych miestskich 
wiecy opatrowati mohli.

Tomu na swiedomi a pro lepssi gistotu nassi wlastni peczet k tomuto listu prziwe-
siti gsme da//li. Genz sie stalo a dan na Tiessynie w utery welikonoczni Leta Boziho 
tisicyho czrsteho dewadesateho osmeho poczitagicz.//

A przi tom gsau byli slowutni wierni// nassi kniez Hrzehorz kaplan nass, Gindrzich 
Czelo z Czechowicz, Jakub Grodowicz starosta nass blstinski, Mikolass Mysskowsky 
z Przetyczowa a Jan Czelo z Czechowicz// pisarz nass, genz tento list psal.//“

Treść dokumentu potwierdzającego prawa miejskie Pszczyny  
wydanego 17 kwietnia 1498 roku (na podstawie tłumaczenia L. Musioła):

My, Kazimierz z Bożej łaski książę cieszyński i głogowski, starosta Górnego i Dol-
nego Śląska, oznajmiamy tym naszym dokumentem wszystkim i każdemu z osobna, 
kto go zobaczy albo będzie go słyszał jako czytany, że stawili się przed nami sławetni 
wierni nasi mili mieszczanie pszczyńscy i pokazali nam swój dokument, który dawno 
temu został dany przez miasto Racibórz dla ich przodków mieszczan z Pszczyny, wraz 
z zawieszoną pieczęcią tego miasta, w którym określono prawa i zwyczaje, który 
posiadają tamże mieszczanie raciborscy, prosząc nas, abyśmy takie prawa i zwyczaje 
łaskawie im zatwierdzić raczyli. A ten jest tak, jak niżej następuje:

Najpierw corocznie mają być na nowo obrani do rady czterej nowi uczciwi mę-
żowie – dwu mamy my sami wybrać – burmistrza i jednego rajcę – a dwu mają oni 
wybrać spośród społeczności miejskiej. Jednak powinni oni wybierać takich, którzy 
by się nam wydawali uczciwymi i podobali. Co się zaś dotyczy ławników, to rajcy 
mają ich mianować według prawa i zwyczaju tak, jak w innych miastach, a tylko 
wójta mamy my wybierać.

Rajcy również mają, dobrawszy sobie godnych mężów z każdego rzemiosła, wy-
brać mistrzów cechowych, którzy gdy tylko zostaną wybrani, mają złożyć przysięgę 
tak jak i rajcy, aby każdy pilnował swego rzemiosła, aby to co słuszne działo się za 
radą rajców, a co niesłuszne było uniemożliwiane.
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A gdy ławnicy będą wybrani, a ktoś wezwie ich do rozpatrywania jakiejś potrzeby, 
ten ma im to wynagrodzić według dawnego zwyczaju.

Także ławnicy wraz z radą miejską mają ustalać miary, aby tak ubogiemu, jak też 
bogatemu sprawiedliwie dawało, a gdyby rajcy uznali, że dla sprawiedliwości należy 
niektóre miary poprawić, to rajcy mają i mogą je poprawiać, a nie ławnicy.

Także tylko rajcy mają rozdzielać wino, mając Boga i sprawiedliwość przed oczy-
ma, a jeśliby ten, któremu przydzielono wino, nie chciał się na to zgodzić albo przed 
rozdziałem samowolnie szynkował, to ma 3 grzywny zapłacić dla rajców. A także 
jeśliby ten, który szynkuje, nie dawał pełnej miary, to tylekroć ile zostanie na tym 
przyłapany, ma zapłacić dla miasta 3 grzywny.

To samo dotyczy piwa – jeśliby ktoś był na tym przyłapany, żeby nie dawał pełnej 
miary, to ma również zapłacić dla miasta 1 grzywnę, podobnie karane mają być także 
inne sprawy, które byłyby wykazane.

Również, jeżeli któryś rzemieślnik nie będzie przestrzegał tego przepisów star-
szych albo mistrzów cechowych, które by oni ustanowili z woli rajców, to ma zapła-
cić 1 grzywnę kary – połowę dla miasta, a połowę dla danego cechu. 

Także żaden z cechów nie powinien niczego nowego ustanawiać ani wymyślać bez 
wiedzy rajców, ani nie podejmować potajemnych uchwał przeciw nim ani żadnemu 
cechowi bez woli rajców, pod karą trzech grzywien także dla miasta.

Także rajcy powinni należycie nadzorować i kierować strażą miejską tak, jak dzia-
ło się to od dawnych czasów, a gdyby ktoś nie pełnił należycie tej straży zgodnie 
z ustaleniami, to rajcy mogą go ukarać.

Także kto by gnój wyniósł z domu na ulicę, to ma go do trzech dni wywieźć, a je-
śliby tego nie uczynił, to wtedy będzie musiał zapłacić karę dla rajców.

Tak samo każdy powinien utrzymywać drogę przed swym domem, a jeśli nie, to 
płaci 1 grzywnę kary.

Także nikt niech nie pozwala na grę w swym domu przy piwie czy miodzie, a tyl-
ko przy winie, a jeśliby ktoś pozwolił na grę, to ma zapłacić 1 grzywnę dla miasta.

Następnie piernikarze mają należeć do cechu piekarzy, a jeśliby ktoś sprzeciwił 
się temu nakazowi, to rajcy mogą go ukarać.

Następnie kramarkom i przekupkom rajcy mają określać miary i doglądać, aby 
one dawały sprawiedliwie tak dla ubogiego, jak dla bogatego.

Gdy zaś jakikolwiek rzemieślnik wstąpi do cechu i uiści dla niego ustaloną słuszną 
opłatę, to cech ma połowę przeznaczyć na swoje potrzeby, a druga połowa ma być 
podzielona na trzy części – jedna część ma być dla nas, druga część dla miasta, a trze-
cia część dla mistrzów tegoż rzemiosła.

Także każdy, którego przyjmuje się na naukę rzemiosła, ma złożyć przyrzeczenie, 
że pozostanie w tej nauce przez jeden rok, a jeśliby uciekł bez powodu, to poręczy-
ciele zapłacą dla miasta 1 grzywnę.

Gdyby zaś ktoś z rajców swawolnie nie przybył na wezwanie burmistrza do niego 
i na potrzebę miasta, to bez ulgi ma zapłacić dla miasta 6 groszy, a tyle samo i każdy 
inny.

Co zaś dotyczy żywności i napojów czy też wagi, korca, wiertela, kwarty i łokcia, 
to rajcy mają je ustalać i wszystko inne, co służyłoby dla dobra tutejszego miasteczka, 
mają tak urządzić, aby nie skrzywdzić biednego i bogatego.
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Ponadto darowaliśmy im łaskawie na wieczne czasy grunt łozisko16, zwany Na 
Dokawie, na końcu Jankowic, przy Drodze Międzyrzeckiej17, dokąd tylko można by 
go zająć18pod i w Borze Studzienickim19, tak aby oni urządzili tam staw na potrzeby 
miejskie i dla dobra tego miasteczka i używali go wiecznie, aby tym lepiej mogli 
sprawy tego miasta ulepszyć mogli.

Dla poświadczenia tego i większej pewności kazaliśmy przywiesić do tego doku-
mentu naszą własną pieczęć. Dano to w Cieszynie we wtorek po Wielkanocy roku 
pańskiego 1498.

A przy tym byli czcigodni wierni nasi ksiądz Grzegorz, nasz kapelan, Henryk20 
Czelo z Czechowic, Jakub Grodowicz21, starosta nasz pszczyński, Mikołaj Myszkow-
ski z Przeciszowa i Jan Czelo z Czechowic, pisarz nasz, który spisał ten dokument.

Dokument ten określał więc zasady organizacji życia w mieście. Przejawem 
zwierzchniej władzy księcia w mieście było zastrzeżenie, że co roku ma on mianować 
burmistrza i jednego rajcę, a pozostałych dwóch rajców mają wybierać mieszczanie. 
W trosce o wygląd miasta nakazano sprzątać ulicę przed domem i usuwać nieczysto-
ści w ciągu trzech dni, a jeśli ktoś by tego nie czynił, to musiał zapłacić 1 grzywnę 
kary. Troska o wygląd ulic w mieście ze strony panującego było chlubnym wyjątkiem 
w porównaniu do innych miast w tym czasie. Miary, np. wielkość ćwiertni i długość 
łokcia, mieli ustalać rajcy. Dla powiększenia dochodów miasta książę rozszerzył użyt-
kowany przez nie obszar, dając mu grunt na końcu Jankowic, przy drodze do Między-
rzecza koło Lasu Studzienickiego po wykarczowanym lesie (łazisko) mającym nazwę 
„Na Dokawie”, czyli nad rzeczką o tej nazwie. Pozwolił tam też na założenie stawu, 
co było dodatkowym źródłem dochodu dla miasta.

16 Łazisko – to w języku staropolskim teren po wypalonym lesie i przeznaczony do uprawy. W całej Polsce 
występuje wiele miejscowości o nazwie do tego nawiązujących. Najbliższą z nich są Łaziska (Górne, 
Średnie i Dolne) w powiecie mikołowskim.

17 Chodzi o drogę prowadzącą z Pszczyny w kierunku wschodnim przez Jankowice do wsi Międzyrzecze. 
Dokawa to dopływ Pszczynki.

18 Wzmianka o „tamowaniu”, czyli budowie jakiejś tamy, występuje w tłumaczeniu niemieckim z 1658 r. 
(so wert es immer mehr thammen könte oder möchte) – AP Katowice Oddz. Pszczyna, M Pszczyna, 
sygn. 3523, s. 13, a także w tłumaczeniu L. Musioła (jak daleko by go mogli [grunt]przez tamowanie 
wykorzystać ) – L. Musioł: Pszczyna – monografia historyczna..., s. 548.

19 Nazwa „Las Studzienicki” pochodzi od wsi Studzienice (na pn.-wsch. od Pszczyny).
20 Henryk Czelo z Czechowic. „Jindřich” to w języku czeskim „Henryk“. W tłumaczeniu L. Musioła 

pomyłkowo: „Jędrzych”.
21 W tłumaczeniu L. Musioła: „Jakób [Jakub] Grodowski”.

zdzisław jedynak

Ein Dokument zur Bestätigung der Stadtrechte von Pless von 1498
Zusammenfassung
In dem Bericht wird ein bis dato als verschollen betrachtetes Dokument des Plesser Fürs-
ten Casimir besprochen, das am 17. April 1498 zur Bestätigung der Stadtrechte von Pless 
verfasst wurde. Sein Inhalt war bisher ausschließlich aus späteren Kopien und Überset-
zungen bekannt, die in den Arbeiten von Ezechiel Zivier, Ludwik Musioł und Emerich 
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Němec zu finden sind. Mit dem Ziel, das Dokument sowohl in wissenschaftlichen Kreisen 
als auch unter Laienforschern zu verbreiten, veröffentlichte der Autor den gesamten Text 
des Dokuments sowie seine Übersetzung.

zdzisław jedynak

The Document Confirming the Municipal Rights of Pszczyna from 1498
Summary
The message describes the document issued by the Duke of Cieszyn, Kazimierz on 17th-

April 1498, confirming the municipal rights of Pszczyna, which was considered lost so 
far. Its content was known only from later copies and translations in the works of Ezekiel 
Zivier, Ludwik Musioł and Emerich Němec. The author, in order to disseminate the 
document in the scientific community and among amateur researchers, included both the 
entire text of the document as well as its translation.
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Piotr greiner

Christian Friedrich czy Friedrich Christian  
von Wrede? – próba szkicu biograficznego

Nazwisko von Wrede znane jest chyba każdemu historykowi zajmującemu się 
dziejami Śląska w XVIII wieku, choć skądinąd od niedawna, bowiem rękopiśmienna 
mapa Śląska zatytułowana Krieges-Carte von Schlesien nakreślona pod jego kierun-
kiem była utajniona przez prawie półtora wieku przez pruskie władze wojskowe 
i została upubliczniona dopiero na początku XX wieku na wystawie kartografików 
towarzyszącej 13. Zjazdowi Geografów Niemieckich (XIII. deutsche Geographen-
tag), który odbył się w 1901 roku we Wrocławiu. Stała się sensacją dla historyków 
i w następnych latach była wykorzystywana do różnych badań, głównie z zakresu hi-
storii kartografii, geografii historycznej i tzw. Heimatkunde, do 1945 roku wyłącznie 
przez badaczy niemieckich, w tym w opracowaniach między innymi autorstwa Maxa 
Hankego1 czy Herberta Schlengera2 .

Po 1945 roku polscy badacze z ośrodka wrocławskiego rozwijający badania ślą-
skoznawcze zwrócili uwagę na potencjał źródłoznawczy mapy von Wredego, w tym 
zwłaszcza w Pracowni Atlasu Historycznego Śląska Polskiej Akademii Nauk we 
Wrocławiu, gdzie szczególną uwagę tej mapie poświęcił wybitny uczony Julian Jan-
czak, kierownik tej pracowni w latach 1973–19923. Polscy historycy do przełomu lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku korzystali głównie z jednobarwnej 
poniemieckiej kopii mikrofilmowej mapy, bowiem jedyny zachowany jej oryginalny 
egzemplarz był przechowywany w Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kultur-
besitz, która siedzibę miała w Berlinie Zachodnim i do 1990 roku polscy badacze 
z przyczyn między innymi finansowych mieli trudności w uzyskaniu wielobarwnych 
kopii. Przełomem nie stało się źródłowe wydawnictwo przygotowane przez Klausa 
Lindnera z 1992 roku, w którym komplet fotokopii map opublikowano w formie 
mikrofisz. Samo wydawnictwo było bardzo drogie nawet jak na warunki niemieckie, 
a w polskich instytucjach nie było urządzeń do czytania mikrofisz – jak się okazało 
formy efemerycznej w tego rodzaju publikacjach4. Dopiero na przełomie XX i XXI 
wieku dzięki nowym technikom reprodukowania archiwaliów przez ich digitalizację 

1 M. Hanke: Geschichte der amtlichen Kartographie Brandenburg-Preussen. Bearb. H. Dgner. Stuttgart 
1935, s. 248–262 – w jego opracowaniu znalazły się podstawowe dane biograficzne von Wredego, po-
wtarzane później przez kolejnych historyków niemieckich i polskich.

2 H. Schlenger: Friederizianische Siedlung rechts der Oder bis 1800 auf Grund der Aufnahme von Ham-
mer und v. Massenbach. Breslau 1933, s. 11–12; tenże: Des großen Königs Kriegskarte. „Schlesische 
Monatshefte” 1938, nr 1, s. 17–18.

3 J. Janczak: Mapy Fryderyka Christiana von Wredego jako źródło do dziejów Śląska. ŚKH „Sobótka” 
1982, nr 3–4, s. 535–540; tenże: Zarys dziejów kartografii śląskiej do końca XVIII wieku. Opole 1976, 
s. 79–84.

4 Christian Friedrich von Wrede. Krieges-Carte von Schlesien 1747–1753. Bearb. K. Lindner. München 
1992. 
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(a dzięki temu ich dostępność również finansową dla badaczy polskich) wielobarwne 
kopie mapy von Wredego pojawiły się w coraz liczniejszych publikacjach history-
ków polskich – naukowych5 i popularnonaukowych6. Ostatnie naukowe opracowanie 
mapy przedstawił Andrzej Konias w 2010 roku w opracowaniu poświęconym dzie-
jom kartografii topograficznej Królestwa Pruskiego na ziemiach polskich7 .

W przywołanych opracowaniach autorzy skupiali uwagę na mapie, niewiele miej-
sca poświęcając postaci jej twórcy, ograniczając się do podawania podstawowych da-
nych biograficznych. Kim więc był von Wrede, którego opracowanie kartograficzne 
Śląska do dzisiaj zadziwia nas swym rozmachem informacyjnym, skomponowanym 
w tak krótkim czasie, uwzględniającym prawobrzeżny Górny Śląsk, który nie był 
wówczas zaliczany – mówiąc bardzo oględnie – do przodujących gospodarczo i kul-
turowo europejskich krain i przez to sprawiał mierniczym ogromne trudności tereno-
we, nawet w wymiarze językowym? Cytując za J. Janczakiem: „Wykonanego z takim 
rozmachem i tak szczegółowego opracowania kartograficznego Śląsk dotychczas nie 
posiadał”8 .

W pierwszej kolejności skąd pochodził, kiedy i gdzie się urodził? Historycy kar-
tografii powtarzali skąpe informacje podane głównie przez M. Hankego, który nie-
wątpliwie oparł je na aktach z procesu von Wredego w 1763 roku przed wojskowym 
sądem we Wrocławiu. Wobec zaginięcia wielu archiwaliów z okresu fryderycjańskie-
go, wydana w 1897 roku przez Franza Wachtera edycja źródłowa poświęcona pro-
cesom oficerów pruskich, którzy w czasie wojny siedmioletniej poddali Austriakom 
twierdze w Kłodzku (w 1760 roku) i Świdnicy (w 1761 roku), jest dla nas bezcenna. 
Tak odpowiadał na wstępne pytania przewodniczącego składu sędziowskiego w 1763 
roku autor Krieges-Carte von Schlesien:

– Wie er heisse?: Friedrich Christian v. Wrede
– Wie alt er sie?: 62 Jahr
– Woher gebürtig?: Aus Westphalen
– Welcher Religion?: Evangelischer .9

Tak wiele i tak mało niestety. 
Podjęto badania w tych kwestiach, głównie w archiwach kraju związkowego Nad-

renia Północna-Westfalia (Landesarchiv Nordrhein-Westfalen), w tym w oddziałach 
westfalskim w Monastyrze (Abteilung Westfalen in Münster) oraz wschodniowest-
falskim-Lippe w Detmold (Abteilung Ostwestfalen-Lippe in Detmold). Ponadto 

5 P. Greiner: Dwie serie planów miast górnośląskich z połowy XVIII wieku. [W:] Ojczyzna Wielka i Mała. 
Księga pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia PTH Oddział Cieszyn. Red. I. Panic. Cieszyn 1996, 
s. 94–98.

6 Wielkie zasługi w upowszechnianiu tych kopii miał Andrzej Złoty, który przy moim współudziale 
wprowadził tę mapę w obieg wśród regionalnych badaczy na Górnym Śląsku przez takie publikacje, jak 
m.in.: P. Greiner, A. Konias, J. Szczepańczyk: Zaczarowany świat kartografii. Cz. I: Dynastia Plessen-
sis. Oprac. A. Złoty. Pszczyna 2002; P. Greiner: Mapy i plany Katowic. Z okazji 140 rocznicy uzyskania 
praw miejskich. Red. A. Złoty. Katowice 2005.

7 A. Konias: Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII wieku do połowy 
XX wieku. Słupsk 2010, s. 73–90, 209.

8 J.Janczak: Zarys dziejów kartografii śląskiej…, s. 80.
9 Scriptores Rerum Silesiacarum. Bd. 60. Akten des Kriegsgerichts von 1763 wegen der Eroberung von 

Glatz 1760 und Schweidnitz 1761. Hrsg. F. Wachter. Breslau 1897, s. 29.
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zwrócono się z pytaniami kwerendowymi do archiwum miejskiego (Stadtarchiv) 
w Hamm oraz do ewangelickiego kościelnego archiwum krajowego (Landeskirchli-
chen Archiv) w Bielefeld. Niestety wyniki tych zapytań kwerendowych były nega-
tywne. Okazało się też, że nie ma żadnej wzmianki – ku naszemu rozczarowaniu – 
o „naszym” von Wrede w wydanej sumptem przedstawicieli rodu von Wrede w 2002 
roku niszowej publikacji opisującej jego dzieje sięgające wczesnego średniowiecza10 
i w innych najnowszych publikacjach poświęconych dziejom szlachty westfalskiej11 . 

W związku z tym możemy tylko ogólnie przybliżyć kontekst rodowy, z jakiego 
wywodził się von Wrede. Według powoływanej publikacji o dziejach westfalskiego 
rodu Wrede, po raz pierwszy w źródłach jej przedstawiciel występuje w 1202 roku, 
kiedy to Everhardus Wrethe występuje jako świadek w dokumencie wystawionym 
przez hrabiego Gottfrieda II z Arnsbergu klasztorowi w Wedinghausen12. W następ-
nych stuleciach ród podzielił się na liczne linie. Na przełomie XVII i XVIII wieku 
podzielony był aż na 12 linii, w tym dwie główne z siedzibami w Amecke13 i Mel-
schede. W wyniku reformacji większa część rodzin pozostała przy katolicyzmie, 
a tylko nieliczne opowiedziały się za kościołami reformowanymi. Ma to znaczenie, 
bowiem „nasz” von Wrede był ewangelikiem. Należy w tym miejscu przypomnieć, że 
Westfalia w XVIII wieku była raczej pojęciem geopolitycznym, a nie stricte politycz-
nym, podzielonym na co najmniej kilkanaście świeckich i kościelnych organizmów 
politycznych: księstw, hrabstw, państw kościelnych (np. arcybiskupstwa kolońskiego 
i monastyrskiego) wchodzących w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego. Linie protestanckie von Wrede ostały się po wojnie trzydziestoletniej 
we wschodnim Sauerlandzie. Region ten wchodził do początku XVII wieku w skład 
zjednoczonego w XV wieku księstwa Kleve-Jülich-Berg. W wyniku bezpotomnej 
śmierci w 1609 roku ostatniego męskiego władcy tego księstwa Jana Wilhelma 
i krótkotrwałej wojny sukcesyjnej między Palatynatem Naumburskim i Branden-
burgią państewko to zostało podzielone i w posiadanie protestanckich elektorskich 
Hohenzollernów (od 1701 roku królów Prus) dostały się księstwo Kleve i hrabstwo 
Mark, ze wschodnią częścią Sauerlandu14. Warto nadmienić, że administracja pruska 
z tego właśnie swojego przyczółka w Westfalii, patrząc na dalsze losy tego regionu, 
importowała po wojnie siedmioletniej rozwiązania prawno-ustrojowe zastosowane 
w nowoczesnej regulacji prawnej dla górnictwa Śląska w postaci Zrewidowanej Or-
dynacji Górniczej dla suwerennego Księstwa Śląskiego i dla Hrabstwa Kłodzkiego 
(Revidierte Bergordnung fur das souvereine Herzogthum Schlesien und fur die Gra-
fschaft Glatz) wydanej 5 czerwca 1769 roku15 . 

10 800 Jahre Familie von Wrede 1202–2002. Red. H. Conrad. Münster 2002.
11 M.in. A.K. Hömberg: Geschichtliche Nachrichten über Adelssitze und Rittergüter im Herzogtum West-

falen und ihre Besitzer. Indeks oprac. B. Wrede. Münster 2013 (opracowanie ukazało się pod nr 1 serii 
wydawniczej zatytułowanej Materialien der Historischen Kommission für Westfalen).

12 800 Jahre Familie von Wrede…, s. 7–8.
13 Obecnie Amecke wchodzi w skład miasta Sundern w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfa-

lia .
14 M. Wawrykowa: Dzieje Niemiec 1648–1789. Warszawa 1976, s. 7.
15 U źródeł ery industrialnej Śląska (w 250-lecie wydania Prawa Górniczego dla Śląska i Hrabstwa Kłodz-

kiego oraz utworzenia Wyższego Urzędu Górniczego dla Śląska). Katalog wystawy. Oprac. R. Banduch 
i P. Greiner. Katowice 2019, s. 4–5.
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Prześledzenie losów przedstawicieli kolejnych rodzin na podstawie wyłącznie 
źródeł westfalskich jest dodatkowo utrudnione, bowiem „na miejscu” pozostawali 
tylko najstarsi synowie, obejmując według zasady primogenitury w spadku rodowe 
posiadłości, a kolejni synowie musieli szukać szans życiowych w państwowej służbie 
cywilnej, na przykład w administracji arcybiskupów kolońskich lub wybierając karie-
rę wojskową, przy czym zaciągali się do różnych ościennych armii, co w owej epoce 
nie było niczym nadzwyczajnym, głównie pruskiej i francuskiej, ale też na przykład 
duńskiej. Franz Friedrich Günther z linii Steinbeck doszedł w 1. połowie XVIII wie-
ku do stopnia generalskiego (Generalmajor) w służbie hanowerskiej16 .

Praktycznie nic nie udało się ustalić o dzieciństwie 
i młodości oraz wykształceniu von Wredego. Wątpliwa 
jest nawet data jego urodzenia, bowiem w literaturze 
podawany jest rok 1702, ale na procesie wrocławskim 
w 1763 roku sam podał (jak cytowaliśmy), że liczy sobie 
62 lata, a więc raczej chyba się urodził w 1701, a nie 
w 1702 roku. Prawdziwe zamieszanie panuje tak w źró-
dłach, jak i opracowaniach w kwestii szyku jego imion. 
W źródłach zamieszaniu temu sprzyjał tak charaktery-
styczny w kancelarii pruskiej system niepodawania imie-
nia czy imion, a tylko nazwiska, w tym w rozkazach kró-
lewskich i wykazach oficerów17. Sam von Wrede w podpi-
sywanych pismach lub sygnowanych przez siebie mapach 
był dziwnie niepewny szyku swoich imion. Podpisywał 
je głównie skrótem C.F. (czyli Christian Friedrich), ale 
też tylko Friedrich lub Ch. (czyli Christian), jak na stro-
nie tytułowej tomu 2, górnośląskiego, Krieges-Carte von 
Schlesien. Na cytowanym zeznaniu w procesie w 1763 
roku podał, że ma imiona w szyku Friedrich Christian . 
Zdezorientowani tym historycy stosują głównie szyk 
Christian Friedrich (wszyscy niemieccy oraz część pol-
skich, np. A. Konias i P. Greiner, jakby nie zauważając 
danych podanych na procesie w 1763 r.), ale J. Janczak 
używał konsekwentnie szyku Friedrich Christian (głów-
nie w wersji polskiej imion Fryderyk Chrystian). Więc 
Friedrich Chrystian, czy Christian Friedrich?18

16 Adelslexicon der Preußischen Monarchie. Hrsg. L. von Lederbur. Bd. 3: T–Z. Berlin [b.r.w.], s. 140; 
Gothäisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser auf das Jahr 1856. Gotha [1856], 
s. 786–790; Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexikon. Hrsg. E.H. Kneschke. Bd. IX. Leipzig 1930, 
s. 607–608; 800 Jahre Familie von Wrede…, s. 29, 39.

17 W tym np. w zachowanym w gliwickim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach poleceniu 
z 14 października 1748 r. władz wrocławskiej Kamery Wojny i Domen (Kriegs- und Domänenkammer) 
dla władz miejskich Gliwic o udzielenie wszelkiej pomocy dla ekipy kartograficznej kierowanej przez 
von Wredego – Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach, zespół nr 15/1 Akta miasta 
Gliwic, sygn. 1197. 

18 Akten des Kriegsgerichts von 1763…, s. 29; M. Hanke: Geschichte der amtlichen Kartographie…, 
s. 248–255.

Herb rodu von Wrede 1. 
(800 Jahre Familie von 
Wrede 1202–2002. Red. 
H. Conrad. Münster 2002, 
b.s.)

Autograf C.F. von Wrede 2. 
(strona tytułowa Krieges-
Carte von Schlesien. T. II; 
Staatsbibliotek zu Berlin – 
Preußischer Kulturbesitz, 
Kartenabteilung, sygn. IIIC 
Kart N 15060)
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Dalej wiemy jedynie tyle, że kształcił się w fachu wojskowej inżynierii, w tym pod 
kierunkiem swojego ojca, który też był oficerem wojsk inżynierskich, ale czy w armii 
pruskiej? Pierwszą pewnie poświadczoną źródłowo informacją jest jego wstąpienie 
w 1728 roku na służbę pruską z patentem inżyniera-kapitana (Ingenieur-Kapitän) do 
nowo utworzonego przez króla Fryderyka Wilhelma I korpusu inżynierskiego (Inge-
nieurs Corps), łączącego wówczas zadania, które współcześnie również wypełniają 
szeroko rozumiane wojskowe służby inżynierskie, w tym saperskie i też kartograficz-
ne. Uzyskany od razu stopień kapitana sugeruje, że może pozyskał doświadczenia 
w innych armiach (może francuskiej) jak wielu jego krewniaków? Przydzielony został 
do garnizonu w nadreńskiej twierdzy Wesel am Rhein. Wziął udział w wojnie sukce-
syjnej polskiej (1733–1735), kiedy to oddziały króla Fryderyka Wilhelma I wsparły 
wojska austriackie w wojnie z Francją w czasie krótkotrwałej kampanii nad Renem 
(tzw. Rheinfeldzug), w czasie której wykonał w 1735 roku mapę tej kampanii (Plans 
von der Campagne am Ober Rhein) oraz mapę odcinka Renu (Rheinkarte) od Op-
penheim do Bingen19 .

Od 1737 roku stacjonował w garnizonie w Szczecinie, biorąc udział pod komen-
dą ówczesnego pułkownika Gerharda Corneliusa von Wallrawe, twórcy i dowódcy 
pruskich wojsk inżynierskich, w budowie umocnień Szczecina i Świnoujścia. Sław-
nego von Wallrawe, autora nowoczesnego tzw. staropruskiego budownictwa twierdz, 
którego dziełem były m.in. na Śląsku po 1742 roku projekty budowy, rozbudowy 
i przebudowy twierdz w Kłodzku, Nysie, Brzegu, Głogowie i Koźlu. Wykonał wów-
czas von Wrede jako współautor mapę wielkoskalową Szczecina (Carte der Legend 
von der Königl. Preussischen Pommerschen Vestung und Haupt Stadt Stettin mit allen 
Ihren Avenuen)20 .

W pruskim korpusie inżynierskim wziął udział w I wojnie śląskiej (1740–1742), 
głównie w oblężeniach twierdz austriackich na Śląsku. W 1742 roku został przez 
króla Fryderyka II Wielkiego za zasługi awansowany na stopień inżyniera-majora 
(Ingenieur-Major). W tym samym roku król polecił mu sporządzić raport o stanie 
fortyfikacji zajętych wówczas przez Prusaków morawskich miast Brna i Ołomuńca. 
Po zakończeniu wojny współprojektował i kierował rozbudową twierdz na zdobytym 
przez Prusy Śląsku, w Głogowie, Koźlu i przede wszystkim w Kłodzku, gdzie stacjo-
nował. W latach 1742–1743 opracował na polecenie króla mapę nowej na Śląsku 
granicy austriacko-pruskiej od Łużyc do Hrabstwa Kłodzkiego (Krieges Carte der 
Graentze zwischen Schlesien und Böhmen von der Lausnitz bis an die Graffschafft 
Glatz...), na której wykartował cały obszar pogranicznej Kotliny Kłodzkiej. Następ-
nie wziął udział w II wojnie śląskiej (1744–1745), w czasie której w 1745 roku 
między innymi wykonał plany twierdz w Głogowie, Koźlu (Situationsplan von Cosel 
diesseits der Oder) i Kłodzku. Po zakończeniu działań wojennych nadal zajmował 
się przede wszystkim rozbudową twierdzy w Kłodzku, przekształcając ją – według 
opracowanej przez generała G.C. von Wallrawe fortyfikacyjnej architektury – w jed-
ną z najsilniejszych twierdz pruskich na Śląsku. Pozostałości ówczesnych prac pro-

19 U. von Bonin: Geschichte des Ingenieurkorps und der Pioniere in Preußen. Bd. I. Berlin 1877–1878, 
s. 270; H. Schlenger: Des großen Königs Kriegskarte. „Schlesische Monatshefte” 1938, nr 1, s. 17.

20 U. von Bonin: Geschichte des Ingenieurkorps…, s. 32, 40.
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wadzonych pod kierunkiem von Wredego pozostały do dnia dzisiejszego i służą jako 
jedna z największych tego typu atrakcji turystycznych w Polsce21 . 

Brak dokładnych map Śląska będących w dyspozycji pruskiej administracji woj-
skowej i potem z czasem cywilnej na początku wojen śląskich okazał się bardzo do-
tkliwy. Podobno zaproponowany przez króla Fryderyka II podział Śląska po I wojnie 
śląskiej miał zostać opracowany na podstawie mapy Śląska Martina Helwiga z 1561 
roku! Skłoniło to pruskiego władcę do wydania 20 listopada 1746 roku rozkazu 
gabinetowego, na podstawie którego von Wrede otrzymał polecenie opracowania 
nowoczesnej i aktualnej mapy Śląska, gdzie przedstawione miały zostać jedynie sze-
roko rozumiane pograniczne obszary, czyli tereny ewentualnych przyszłych walk 
z Austriakami. Szybko został sformowany specjalny wojskowy oddział pomiarowo- 
-kartograficzny złożony, oprócz von Wredego, z pięciu oficerów, dwóch chorążych 
i dwóch rysowników oraz oczywiście licznych pododdziałów żołnierzy. Głównym 
rysownikiem map w tym zespole był Ludwig Wilhelm Regler, który pokierował ko-
lejnym zdjęciem Śląska, ale tylko lewobrzeżnego, który został przeprowadzony w la-
tach 1764–177022 . 

Prace pomiarowe i kreślenie map przebiegało etapami w latach 1747–1753. 
W 1748 roku von Wrede został awansowany na stopień podpułkownika (Oberstleut-
nant). Jak wiadomo, pomiary i kartowanie przebiegało w następujących odcinkach 
czasowych: od zimy 1746/1747 do sierpnia 1747 roku opracowano tom 1: Krieges-
Carte, Laengst der Schlesischen und Boehmischen Grenzte von der Lausitz an, bis 
Maehren in 42 sectiones Getheilet; od grudnia 1748 do października 1749 roku – 
tom 2: Krieges-Carte eines Theils des Oppelschen und Ratiborschen Fürstenthums 
jenseits der Oder bis an die Polnische Grentze und von der Stoberau bis die Teschen-
sche Grentze in 40 Sektiones getheilet; od stycznia do września 1750 roku – tom 3: 
Krieges-Carte des Theiles von Ober Schlesien diesseits der Oder, von Brieg bis Oder-
berg, ferner längst der Oesterreichischen Grentze über Troppau und Jaegerndorff bis 
Patschkau und so fortan über Münsterberg und Brieg (w 35 sekcjach); od grudnia 
1750 do grudnia 1751 roku – tom 4: Krieges-Carte eines Theils von Nieder-Schlesi-
en, von der Gegend Naumburg am Queiss längst der Lausitz bis Crossen und längst 
der Oder nach Gross-Glogau von und zurück über Polckowitz, Haÿnau bis Goldberg 
und ferner über Graeditzberg in der Gegend Naumburg am Queiss in 36 Sections 
getheilet; od września 1752 do września 1753 roku – tom 5: Krieges-Carte der Ge-
gend von Breslau bis an die Polnische Grenzte und von Creutzburg bis nach Züllchau, 
in 42 Sectiones eingetheilet. W sumie Krieges-Carte von Schlesien liczy 195 sekcji 
wykonanych w skali 1:35 000 (starsze opracowania podają pomniejszenie 1:33 333). 
Oprócz tego dla każdego tomu wykonano mapy przeglądowe w skali 1:70 000, a po-
nadto mapę generalną w skali 1:140 000. Wszystkie mapy mają już, współcześnie 
standardową, orientację północną23, ale nadal południkowo opartą o zerowy połu-

21 U. von Bonin: Geschichte des Ingenieurkorps…, s. 49, 309; M. Hanke: Geschichte der amtlichen Karto-
graphie…, s. 316.

22 M. Hanke: Geschichte der amtlichen Kartographie…, s. 248; Christian Friedrich von Wrede. Krieges-
Carte von Schlesien…, s. IX.

23 Która w dziejach kartografii europejskiej stała się powszechnie obowiązująca dopiero w XIX w.
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dnik wówczas powszechnie stosowany, jakim było Ferro, przebiegający przez jedną 
z wysp archipelagu kanaryjskiego (El Hierro, zwaną też Isla del Meridiano)24 . 

Na stronach tytułowych zamieszczono plany miast śląskich, w tym w tomie 2 
„górnośląskim” dziewięć planów, m.in. Bytomia i Gliwic25. Z prawej strony każdej 
sekcji umieszczono rubrykę zawierającą wykaz miejscowości i ich właścicieli oraz 
liczby występujących w nich mieszczan bądź kmieci, zagrodników i chałupników 
oraz koni. Dane statystyczne zostały oparte generalnie na wynikach katastru fryde-
rycjańskiego, co udało mi się potwierdzić, konfrontując dane zawarte w mapie von 
Wredego z danymi ujętymi w niepełnie zachowanym katastrze, jedynym zachowa-
nym w źródłach archiwalnych, dla powiatu toszeckiego26 . 

Rękopiśmienny egzemplarz mapy przygotowany specjalnie dla króla Fryderyka II, 
stąd bogato oprawiony w safianową skórę z ozdobnym monogramem FR (Friedericus 
Rex), zdołał ocaleć w czasie II wojny światowej i jest przechowywany – jak o tym już 
wspominano – w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin – Preussische Kulturbesitz. 

Po wybuchu III wojny śląskiej (wojny siedmioletniej) w 1756 roku von Wrede 
brał udział w umacnianiu twierdz śląskich, między innymi w 1757 roku Koźla27, do-
wodząc 2. brygadą wojsk inżynierskich (pionierów). Następnie został współkomen-
dantem (Platzingenieur) twierdzy w Kłodzku, odpowiedzialnym za stan umocnień. 
W 1758 roku król awansował go na stopień pułkownika (Oberst). Współdowodził 
dzielnie obroną Kłodzka podczas jego oblężenia przez wojska austriackie dowodzone 
przez marszałka Ernsta von Laudona od maja do lipca 1760 roku, kiedy to 26 lipca 
pruska załoga została zmuszona wobec wyczerpania zapasów oraz braku pomocy z ze-
wnątrz do poddania twierdzy. Von Wrede dostał się do niewoli austriackiej. W ręce 
austriackie dostały się przy tym liczne robocze mapy i plany wykonywane wcześniej 
między innymi przez von Wredego, które są dzisiaj przechowywane w wiedeńskim 
Archiwum Wojennym (Kriegsarchiv)28. Po zakończeniu wojny i zwarciu pokoju 15 
lutego 1763 roku w Hubertsburgu von Wrede powrócił z niewoli i został z innymi 
oficerami pruskimi, którzy byli członkami załóg fortecznych w Kłodzku i Świdnicy 
(która również poddała się Austriakom w 1761 r.), postawiony przed sądem wojsko-
wym we Wrocławiu. Sąd obradował od maja do października 1763 roku. Von Wrede 
został skazany na rok „aresztu fortecznego” (einjährigen Festungshaft), ale „bez utra-
ty honoru” (ohne Ehrverlust) i został osadzony w twierdzy w Brzegu. Jest to ostatnia 
źródłowa informacja o nim29 .

Nie udało się ustalić, kiedy i gdzie zmarł, chociaż podaje się w literaturze rok 
1764 lub po 1764 roku. Wiemy ponadto, że był żonaty. Jak podał przed wojskowym 
sądem we Wrocławiu, jego żona mieszkała w Kotlinie Kłodzkiej (ansässig im Glat-

24 Obecny standardowy południk 0, czyli Greenwich, obowiązuje powszechnie dopiero od 1884 r.
25 Patrz szerzej P. Greiner: Dwie serie planów miast górnośląskich…
26 P. Greiner: Granice powiatu toszeckiego z lat 1742–1817/1818. Próba rekonstrukcji z genezą historycz-

no-administracyjną. „Rocznik Muzeum w Gliwicach” [w druku].
27 A. Weltzel: Geschichte der Stadt, Herrschaft und ehemaligen Festung Kosel. Kosel 1888, s. 363.
28 Por. m.in. H. Alexander: Kriegskarten und Kriegspläne der Festung Cosel im Kriegsarchiv in Wien. „Der 

Oberschlesien” 1936, H. 10, s. 574 i nast.
29 U. von Bonin: Geschichte des Ingenieurkorps…, s. 80; M. Hanke: Geschichte der amtlichen Kartogra-

phie…, s. 248.
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zischen) i była przy mężu w czasie oblężenia Kłodzka w 1760 roku. Nic nie wiemy 
o ewentualnych potomkach30 .

Oczywiste jest więc podjęcie dalszych badań nad biografią von Wredego. Usta-
lenia źródłowego wymagają: jego życiorys do 1728 roku, a z czasów służby w armii 
pruskiej przede wszystkim jego dokonania w zakresie kartografii, o czym w naszym 
tekście zaledwie wspomnieliśmy. Skądinąd takie same badania powinny objąć mię-
dzy innymi Andreasa Hindenberga, twórcy wielkoformatowej rękopiśmiennej mapy 
wolnego stanowego państwa pszczyńskiego (Freie Standesherrschaft Pless) z 1636 
roku, o którym prawie nic nie wiemy. Wciąż istnieje więc pilna potrzeba podję-
cia działań badawczych, edytorskich i wydawniczych nad stworzeniem ogólnodo-
stępnych źródeł kartograficznych do dziejów Górnego Śląska, co  postulowałem 
już w 1994 roku31. Podjęte na przełomie XX i XXI wieku na tym polu inicjatywy 
zakończyły się w sumie niepowodzeniem, ograniczyły się bowiem – wbrew częstym 
zapowiedziom – do pojedynczych wydawnictw, tak w wymiarze naukowym32, jak 
i popularnonaukowym33 . 

Obecnie najbardziej rozsądne wydaje się opublikowanie takiego wydawnictwa 
w formie cyfrowej w Internecie, włącznie z mapami z możliwością ich darmowe-
go pobierania przez zainteresowane osoby. Zdaję sobie sprawę z kosztów takiego 
przedsięwzięcia.  Obserwując ostatnio, jak przeróżne instytucje publikują głównie 
czwartorzędne popłuczyny rocznicowe (na czerpanym papierze najlepiej), korzysta-
jąc z różnych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim państwowych i samorzą-
dowych, można nabrać przeświadczenia, że tylko niewielka część marnotrawionego 
w ten sposób od paru lat grosza publicznego zaspokoiłaby z nadwyżką postulowany 
projekt źródłowej edycji kartograficznej, który roboczo nazwałem Monumenta Car-
tographica Silesiea Superioris. Bo najpierw źródła, a potem, daleko potem bajkopi-
sarstwo historyczne. 

30 Akten des Kriegsgerichts von 1763…, s. 29.
31 P. Greiner: Stan i potrzeby badań nad historią kartografii górnośląskiej do końca XVIII wieku. [W:] Stan 

i potrzeby badań nad historią Górnego Śląska w czasach średniowiecznych i nowożytnych. Red. I. Panic. 
Cieszyn 1994, s. 87–93.

32 W tym wydawnictwo w opracowaniu Klausa Lindnera z 1992 r. (patrz przyp. 4), które otrzymało 
nazwę planowanej serii zatytułowanej Monumenta Cartographica et topographica nr 1 i na tej edycji te 
plany się zakończyły.

33 W tym wydawnictwo Archiwum Państwowego w Katowicach i Biblioteki Śląskiej w Katowicach Car-
tographia Silesiae Superioris (Katowice 2006) oraz cytowane już popularnonaukowe edycje zorganizo-
wane przez A. Złotego.

Piotr greiner

Christian Friedrich oder Friedrich Christian von Wrede? Der Versuch einer biographischen 
Skizze
Zusammenfassung
In dem Bericht wird das wissenschaftliche Problem des Fehlens einer Biographie von 
Christian Friedrich (oder Friedrich Christian) von Wrede, preußischer Oberst der In-
genieurskorps, behandelt. Unter seiner Leitung entstand in den Jahren 1747–1753 die 
topographische Kriegs-Carte von Schlesien. Eine derart aufwendige und detaillierte karto-
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graphische Abhandlung hatte es in Schlesien bis dahin nicht gegeben. Der Autor verweist 
bei dieser Gelegenheit auf die Stagnation der Forschungen zur Kartographie Oberschlesi-
ens, speziell auf die Nichtzugänglichkeit von Kartenmaterial für Forscher, und schlägt die 
Veröffentlichung einer digitalen Publikation unter dem Titel Monumenta Cartographica 
Silesiea Superioris vor.

Piotr greiner

Christian Friedrich or Friedrich Christian von Wrede? – An Attempt at a Biographical 
Sketch
Summary
The message deals with the research problem of the lack of a biography of Christian 
Friedrich (or Friedrich Christian) von Wrede, a colonel in Prussian engineering troops. 
Under his supervision, a topographic map of Silesia, Krieges-Carte von Schlesien, was 
developed in the years 1747–1753. Until now, Silesia has not had such a large-scale and 
detailed cartographic study. On this occasion, the author draws attention to the stagnation 
in research on the history of Upper Silesia cartography, and especially the lack of access 
to maps for researchers, proposing to launch a digital publishing house called Monumenta 
Cartographica Silesiea Superioris .
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barbara kaLinowska-wójcik

Wpływ pruskiej ordynacji miejskiej  
z 1808 roku na powstanie dzielnic  
oraz planów miast górnośląskich

Wydarzenia rewolucji francuskiej oraz klęska w starciach z wojskami napole-
ońskimi pod Jeną i Auerstedt stały się katalizatorami ważnych reform polityczno- 
-społeczno-ekonomicznych w Królestwie Prus. Dotknęły one również miast, któ-
re na podstawie ordynacji miejskiej z listopada 1808 roku otrzymały nowe prawa. 
Głównym założeniem reformy miejskiej było oddanie zarządzania miastem w ręce 
mieszczan przez wprowadzenie rady miejskiej oraz wybieralnych urzędników z bur-
mistrzem na czele i równocześnie znaczne poszerzenie grupy osób dopuszczonych do 
głosowania w wyborach komunalnych1. W efekcie ordynacja na nowo zdefiniowała 
dla wszystkich miast w monarchii zasady przyznawania prawa miejskiego, likwidu-
jąc dotychczasowe przepisy i jednostkowe postanowienia właścicieli miast. Ogół 
mieszkańców miast został podzielony na mieszczan (Bürger) oraz podopiecznych 
(Schutzverwandte), którzy nie posiadali praw miejskich, nie ponosili ciężarów ko-
munalnych, podlegali jednak ochronie miejskiej. Byli to głównie czeladnicy, ucznio-
wie, robotnicy dniówkowi i służba domowa2 .

Prawo miejskie mogli uzyskać mężczyźni oraz niezamężne kobiety niezależnie od 
stanu, urodzenia, religii oraz innych osobistych okoliczności, jednak musieli trudnić 
się miejskim rzemiosłem oraz posiadać nieruchomość w granicach okręgu miejskie-
go, ponadto musieli mieszkać w mieście oraz wypełniać wiążące się z prawem miej-
skim obowiązki i uiszczać opłaty3. Przyznanie czynnego i biernego prawa wyborczego 
uzależnione było od przekroczenia progu rocznego dochodu na poziomie 150 talarów 
w przypadku małych i średnich miast, a w przypadku dużych – 200 talarów lub po-
siadania nieruchomości miejskiej, jednak z prawa głosownia wyłączeni byli członko-
wie magistratu, kobiety oraz osoby, które popełniły określone w ordynacji przestęp-
stwa4. Ważne było wprowadzenie tych ujednoliconych wymagań dla kandydatów 
na mieszczan w całym Królestwie Prus oraz zniesienie wcześniejszego podziału na 
małych (Klein) i dużych (Groß) mieszczan, czyli pospólstwo i patrycjat, co w 1. po-
łowie XIX wieku oznaczało odejście od wewnętrznej stratyfikacji majątkowej. Od 
tego momentu po osiągnięciu wskazanego w ordynacji cenzusu majątkowego moż-

1 G. Reimer: Die Städte-Ordnung von 1808 mit der revidirten Städte-Ordnung nach ihren Abweichungen 
zusammengestellt. Berlin 1831, s. 4.

2 Ordnung für sämtlicher Städte der preußische Monarchie, mit dazu gehörigen Instruktion, Behufs der 
Geschäftsführung der Stadtverordneten bei ihren ordnungsmäßigen Versammlungen. „Sammlung der 
für die Königlichen Preußischen Staaten erschienenen Gesetze und Verordnungen von 1806 bis zum 
27sten Oktober 1810”. Nr. 57, §§ 5, 40–45.

3 M. Thiel: Die preußische Städteordnung von 1808. Speyer 1999, s. 13.
4 Ordnung für sämtlicher Städte…, § 74.
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na było brać udział w demokratycznych wyborach i oddać głos na równi z innymi 
członkami społeczności mieszczańskiej. Dopiero ordynacja z 1853 roku odrzuciła 
ten egalitaryzm, przyznając większą „wartość” głosom najbogatszych mieszczan przez 
podzielenie na klasy majątkowe5 . 

W całym Królestwie Prus w wyniku nowej ordynacji z 1808 roku 10% mieszkań-
ców miast uzyskało prawa wyborcze, co w przełożeniu na całą populację ówczesnych 
Prus oznaczało 2,7% ludności6. Nie była to znaczna liczba, jednak wielu historyków 
zajmujących się tematyką samorządu miejskiego w tym okresie uznaje tę ordynację za 
początek parlamentaryzmu miejskiego, ważny krok w budzeniu politycznej świado-
mości mieszczan. Chociaż nie można mówić wówczas o „samorządzie mieszkańców”, 
to jednak stworzono podstawy prawne nowoczesnego „samorządu mieszczan”7 .

I. Klasyfikacja miast
Miasta pruskie przed wprowadzeniem nowej ordynacji miejskiej podlegały nad-

zorowi radców wojenno-podatkowych (Kriegs- und Steuer Räten) stojących na czele 
departamentów. Wschodnie tereny Śląska – które po przeprowadzeniu reformy ad-
ministracyjnej znalazły się w granicach powołanej na początku 1816 roku rejencji 
opolskiej i dzisiaj traktowane są z pewnymi wyjątkami jako historyczny Górny Śląsk 
– były podzielone administracyjnie pomiędzy cztery departamenty (VI i VII oraz II 
i IV, które tylko częściowo obejmowały tereny późniejszej rejencji). Po przeprowa-
dzeniu zmian w granicach administracyjnych rejencji ostatecznie w 1820 roku na 
terenach rejencji opolskiej znajdowało się 38 miast spełniających wymogi ordynacji 
(ich wykaz znajduje się w tabeli 1) i ta grupa została poddana krótkiej analizie8 .

Zgodnie z nową ordynacją, miasta zostały podzielone na trzy klasy ze względu 
na liczbę mieszkańców. Do pierwszej klasy zaliczono miasta powyżej 10 000 miesz-
kańców, do klasy średniej od 3500 do 10 000, a do trzeciej miasta mające mniej 
niż 3500 mieszkańców, wyłączając z tej liczby żołnierzy9. Dzieląc miasta według 
tych sztywnych reguł, we wrocławskim departamencie rejencyjnym obejmującym 
środkowy i wschodni Śląsk10 jedynie Wrocław mógł być zaliczany do miast I kla-

5 Städte-Ordnung für die sechs östlichen Provinzen der Preußischen Monarchie vom 30. Mai 1853. „Ge-
setz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten” 1853, Nr. 24, s. 261–290.

6 W 1816 r. 27% populacji Prus mieszkało w miastach. H.-U. Wehler: Von der Reformära bis zur indu-
striellen und politischen „Deutschen Doppelrevolution” 1815–1845/1849. München 2005 („Deutsche 
Gesellschaftsgeschichte”. Bd. 2), s. 10; B. Meier: Politisierung des Bürgers auf den Wege der städtischen 
Selbstverwaltung 1770-1830. [W:] Die Wiederkehr des Stadtbürgers. Städtereformen im europäischen 
Vergleich 1750 bis 1850. Berlin 1994, s. 47; M. Pahlmann: Anfänge des städtischen Parlamentarismus 
in Deutschland. Die Wahlen zur Berliner Stadtverordnetenversammlung unter der Preußischen Städte-
ordnung von 1808. Berlin 1997, s. 36–46; K. Genschmar: Die Preußische Städteordnung des Freiherrn 
vom Stein von 1808. Norderstedt 2003, s. 7; H. Richter: Moderne Wahlen. Eine Geschichte der Demo-
kratie in Preußen und den USA im 19. Jahrhundert. Hamburg 2017, s. 39–40.

7 A. Janetzki: Die grundsätzlichen Unterschiede der preußischen Städteordnungen von 1808, 1831 und 
1853. Borna–Leipzig 1909, s. 16–17.

8 J.G. Knie: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern 
Orte…, Breslau 1830, tabela 1.

9 Ordnung für sämtlicher Städte…, § 8.
10 W grudniu 1808 r. przeprowadzono reformę administracyjną departamentów kamer wojenno-do-

minialnych w Prusach, która dotyczyła jedynie kwestii organizacyjnych oraz kompetencyjnych, nie 
zmieniła jednak ich zasięgu terytorialnego. Śląsk więc nadal był podzielony na dwa departamenty, które 
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sy, natomiast według pierwszej klasyfikacji przygotowanej 16 stycznia 1809 roku 
i wysłanej do zatwierdzenia do Berlina w klasie II znalazło się pięć miast: Oleśnica, 
Brzeg, Nysa, Świdnica oraz Kłodzko. W treści sprawozdania dotyczącego postępów 
we wprowadzaniu ordynacji miejskiej na Śląsku zaznaczono, że dużo miast – które 
zgodnie z obowiązującymi kryteriami zostały zaliczone do III klasy – pod wieloma 
względami, takimi jak wysokość miejskich opłat za wydanie listu potwierdzającego 
nadanie prawa miejskiego (Sportel-Taxe), opinia magistratu, liczba członków rady 
miejskiej, chciałoby być traktowane jak miasta II klasy. Dlatego biorąc pod uwagę za-
możność mieszkańców oraz wysokość wpływów do kasy miejskiej, urzędnicy kamery 
sugerowali, aby spełnić ich oczekiwania11. Z licznej korespondencji napływającej do 
Wrocławia wynika, że część magistratów miast śląskich potraktowała sprawę bardzo 
prestiżowo, uważając przyporządkowanie do III klasy za degradację, umniejszenie 
swojego znaczenia czy wręcz poniżenie. Ostatecznie do klasy II zostało zaliczonych 
dziesięć miast z terenów, z czego aż sześć z terenów późniejszej rejencji opolskiej: 
Nysa, Gliwice, Głubczyce, Opole, Prudnik i Racibórz, z których jedynie wspomnia-
na już Nysa oraz Prudnik (po nowym przeliczeniu mieszkańców) spełniały kryterium 
liczby mieszkańców (patrz tabela 1)12 .

II. Dzielnice miejskie
Ordynacja miejska z listopada 1808 roku w kilku miejscach wspomina o podziale 

miasta na okręgi. W części II paragrafie 4 znajduje się informacja, że do policyjnych 
i gminnych okręgów należą wszyscy mieszkańcy, parcele i działki w mieście oraz na 
przedmieściach13. Natomiast w paragrafie 11 wskazano, że każde miasto powyżej 
800 mieszkańców ma być podzielone geograficznie na kilka części zgodnie z ich wiel-
kością, przy czym w dużych miastach liczba „dusz” powinna wynosić od 1000 do 
1500, natomiast w średnich i małych miastach od 400 do 1000. Paragraf 12 precy-
zował, że części te mają się nazywać okręgami (Bezirke) oraz w celu ich odróżnienia 
nazwa miała być poszerzona o określenie związane z przebiegającą tam główna ulicą 
lub placem. Każda dzielnica podlegała magistratowi oraz stojącemu na jej czele prze-
wodniczącemu okręgu (Bezirkvorsteher). Tę funkcję mógł sprawować mężczyzna 
będący właścicielem nieruchomości w danej dzielnicy, a ponadto cieszący się szacun-
kiem współmieszkańców, posiadający doświadczenie w prowadzeniu przedsięwzięć 

zmieniły nazwę na departamenty rejencyjne: głogowski (później legnicki) i wrocławski (obejmujący 
środkowy i wschodni Śląsk). Dopiero w 1815 r. przeprowadzono kolejną reformę, która wprowadziła 
również zmiany terytorialne, dzieląc prowincję śląską na cztery, a następnie na trzy okręgi rejencyjne, 
wśród których pojawiła się omawiana w artykule rejencja opolska. K. Orzechowski, D. Przybytek, 
M. Ptak: Dolny Śląsk. Podziały terytorialne od X do XX wieku. Wrocław 2008, s. 84–85.

11 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin (dalej: GStA Berlin), I HA Rep. 77, Ministe-
rium des Innern (dalej: I HA Rep. 77), Tit. 486, Nr. 1, Bd. 1. Städte-Sachen der Provinz Schlesien. 
Acta betr. Die Ausführung der verbesteuten Verfassung des Staedtsche Gemein-Wesens nach der 
Verordnung v. 19. Nov. 1808 in der Staedten des Breslauschen-Cammer Dep. von Januar bis 15 Juny 
1809. Pismo z 16 stycznia 1809 r.

12 A. Weltzel: Geschichte der Stadt Neustadt in Oberschlesien. Neustadt O./Sch. 1870, s. 356.
13 Ordnung für sämtlicher Städte der preußische Monarchie, mit dazu gehörigen Instruktion, Behufs der 

Geschäftsführung der Stadtverordneten bei ihren ordnungsmäßigen Versammlungen. „Sammlung der 
für die Königlichen Preußischen Staaten erschienenen Gesetze und Verordnungen von 1806 bis zum 
27sten Oktober 1810”. Nr. 57, s. 326.
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gospodarczych, cechujący się postawą obywatelską oraz rozsądkiem14. Wybierany 
był przez radnych miejskich na 6 lat z możliwością rezygnacji po 3. Funkcja ta nie 
wiązała się z żadnym wynagrodzeniem oraz immunitetem, jednak znaczenie prze-
wodniczącego jako osoby reprezentującej całą dzielnicę było nie do przecenienia, 
ponieważ późniejsza praktyka pokazała, że zajmował się on również sprawowaniem 
kontroli nad przestrzeganiem prawa przede wszystkim w czasie wyborów miejskich, 
sprawdzaniem stanu czystości ulic, placów i studni, inspekcją wodociągów i nadzo-
rowaniem warunków sanitarnych w podległym mu okręgu15 . 

W tym miejscu warto podkreślić, że w aktach miast górnośląskich w znikomej 
części zachowały się opisy granic poszczególnych okręgów, dlatego podstawowym 
źródłem do odtworzenia tych podziałów są przygotowane w tamtym okresie pla-
ny miast przechowywane w Archiwum Państwowym w Opolu w zespole Rejencja 
Opolska16. Efektem ubocznym reform państwa pruskiego w pierwszej dekadzie XIX 
wieku było zlecenie przygotowania aktualnych, wielkoskalowych map miast, któ-
re miały być pomocą we wprowadzeniu nowych regulacji prawnych w przestrzeni 
miejskiej. W maju 1810 roku rejencja wrocławska, działając na podstawie polecenia 
pruskiego ministra spraw wewnętrznych Friedricha F.A. von Dohna, zleciła wykona-
nie dwóch rodzajów map: pokazujących obszar miejski oraz miasto wraz z otaczającą 
je okolicą. W przypadku Górnego Śląska często były to pierwsze odwzorowania kar-
tograficzne miast, które dostarczają nam fundamentalnych i niezastąpionych infor-
macji o układzie ulic, zabudowaniach, a także otaczających je terenach. Cały proces 
sporządzania tych map wielkoskalowych oraz Katalog planów miast Górnego Śląska 
z lat 1810–1811/1815 został przedstawiony w 2010 roku przez Piotra Greinera17, 
dlatego w tym artykule skupiono się na jednym z aspektów pojawiających się w tre-
ści tych planów – podziałach na okręgi wyborcze wprowadzone ordynacją miejską 
z 1808 roku, co stanowi wyjątkowe uzupełnienie istniejącej dokumentacji aktowej.

Ten podział na okręgi zasadniczo różnił się od wcześniejszych. Odstąpiono od 
podziału na miasto i przedmieścia, ponieważ w większości wypadków linie podziału 
rozchodziły się od rynku lub blisko jego pierzei. W efekcie linie prowadziły środkiem 
głównych traktów miejskich, przedzielały ulice, włączając je do dwóch różnych czę-
ści, zatem mieszkańcy domów znajdujących się naprzeciwko byli przyporządkowani 
do innych dzielnic18. Były to podziały sztuczne, nie odzwierciedlały realnych kon-
taktów sąsiedzkich z poszczególnych domów i części miasta. W naturalny sposób 
mieszczanie mieszkający przy rynku i głównych ulicach miasta, zajmując najbardziej 
prestiżowe lokalizacje, tworzyli miejscowe elity gospodarcze i społeczno-kulturalne, 

14 Tamże, § 163.
15 T. Grudziński: O działalności organów samorządu terytorialnego miasta Świdnicy w świetle ordynacji 

miejskich z lat 1815–1871. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2013, nr 65/2, s. 248. Patrz też: Die 
Preußische Städteordnung von 1808. Textausgabe mit Einführung von Dr. August Krebsbach. Stuttgart 
–Köln 1957, s. 28.

16 Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: AP Opole), zespół nr 45/1191 Rejencja Opolska, Kartografia 
(dalej: RO Kart.) – 17 Mapy i plany IX – Plany miast. 

17 P. Greiner: Plany miast pruskiego Górnego Śląska z lat 1810–1811/1815. „Szkice Archiwalno-Histo-
ryczne” 2010, nr 6, s. 11–25.

18 P. Boroń: Dawne Gliwice. Studia z dziejów miasta i jego mieszkańców do końca XIX wieku. Wokół gli-
wickiego rynku. Gliwice 2015, s. 80. 
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nowe podziały na okręgi wyborcze wprowadzone przez ordynację wręcz rozbijały tę 
dotychczasową socjotopografię miasta. 

Przechodząc do analizy danych zawartych w sprawozdaniach przesyłanych do 
Berlina i informujących o postępach we wprowadzaniu reformy miejskiej oraz znaj-
dujących się na planach miast, warto podkreślić, że jedynie w jednym wypadku oba 
źródła zawierały sprzeczne wiadomości. Otóż na planie Białej Prudnickiej zaznaczono 
sześć okręgów wyborczych, natomiast w danych przesyłanych do Berlina wielokrot-
nie podawano, że w mieście utworzono jedynie cztery okręgi19. Rozbieżność może 
wynikać z późniejszego powstania planu, który datowany jest na rok 1811, a więc 
dwa lata po wspomnianych sprawozdaniach, możliwe więc, że wtedy kwestia została 
już rozwiązana i – odpowiadając na życzenie władz miejskich – zgodzono się na sześć 
okręgów. Należy też uwzględnić liczbę mieszkańców Białej Prudnickiej – miejsco-
wość zamieszkiwało wówczas 2275 osób, co według kryteriów zapisanych w ordy-
nacji kwalifikowało ją do podziału na maksymalnie pięć okręgów i stąd pewnie zapis 
w rejencyjnym sprawozdaniu tabelarycznym. Kwestia ta wymaga jeszcze dalszych 
badań, jednak zdecydowano się tutaj przyznać prymat materiałowi kartograficznemu 
ze względu na osobistą obecność mierniczego w mieście. Warto również zaznaczyć, 
że nie na wszystkich powstających w latach 1810–1815 planach miast górnośląskich 
zostały przedstawione granice okręgów, co utrudnia całościową weryfikację. 

Wśród miast II klasy jedynie Nysa została podzielona na siedem okręgów, pozostałe 
miasta na sześć: Głubczyce, Prudnik oraz na cztery: Gliwice, Opole, Racibórz. Na 
terenie rejencji opolskiej po 1820 roku w grupie miast III klasy znalazły się 32 ośrodki 
miejskie, z czego na sześć okręgów podzielona została wspomniana już Biała Prudnicka, 
na cztery okręgi – 8 miast, na trzy okręgi – 11 miast, na dwa okręgi – 9 miast. W trzech 
miastach nie doszło do podziału, ponieważ cała miejscowość stanowiła jeden okręg, 
były to: Toszek, Gorzów Śląski oraz Skorogoszcz. Jak można zauważyć, żadne miasto 
nie zostało podzielone na pięć okręgów i trudno stwierdzić, czym było to spowodo-
wane. 

Omawiane plany miast zostały przygotowane w latach 1810–1815 przez „co naj-
mniej 18 mierniczych”20, nie dziwi więc, że każdy z nich przyjął inną graficzną formę 
przedstawienia obszarów okręgów. Większość zastosowała najbardziej czytelną tech-

19 GStA Berlin, I HA Rep. 77, Tit. 486, Nr. 1, Bd. 1, b.p., tabele nr 1, 2, 3; I HA Rep. 77, Tit. 486, Nr. 
1, Bd. 2, b.p., tabela 4.

20 P. Greiner: Plany miast pruskiego Górnego Śląska…, s. 16.

Fragment legendy z planu Białej Prudnickiej z 1811 roku (AP Opole, RO Kart. IX/3)1. 
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nikę wypełniania różnymi kolorami, szrafowania oraz użycia deseni w postaci krzyży-
ków, kółek, a nawet liter21. Najmniej przejrzyste okazały się po latach oddzielenia za 
pomocą kolorowej linii22 lub różnego stopnia nasycenia tego samego koloru23 .

Przy tworzeniu okręgów zastosowano różne metody podziału powierzchni miej-
skiej, co było uzależnione od wielkości miasta i liczby okręgów, jednak we wszystkich 
wypadkach starano się, aby przynajmniej jedna granica między okręgami rozpoczy-
nała się na rynku. Pomijając miasta jednookręgowe, sprawa wydawała się najprostsza 
w miastach dwuokręgowych, ponieważ miejscowość powinna być podzielona na 
dwie w miarę możliwości równe części z granicą przebiegającą przez środek rynku. 
Tak było w Niemodlinie24, jednak w Lublińcu25 tylko jedna pierzeja rynku znalazła się 
w Dolnym Okręgu, a pozostałe trzy w Górnym. 

Sprawa komplikowała się w miastach z trzema okręgami. Zastosowane rozwią-
zania szły w dwóch kierunkach, albo wszystkie trzy okręgi rozpoczynały się na ryn-
ku (taki podział zastosowano w Mikołowie26 i Tarnowskich Górach27), albo dawne 
miasto dzielono na dwie części, a przedmieścia były trzecim okręgiem (taki podział 

21 AP Opole, RO Kart. IX/3.
22 AP Opole, RO Kart. IX/1; RO Kart. IX/11.
23 AP Opole, RO Kart. IX/22.
24 AP Opole, RO Kart. IX/55.
25 AP Opole, RO Kart. IX/49.
26 AP Opole, RO Kart. IX/51.
27 AP Opole, RO Kart. IX/103.

Plan miasta Niemodlina z zaznaczoną linią podziału na okręgi [ca. 1810] (AP Opole, RO 2. 
Kart. IX/55)
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– chociaż z pewnymi modyfikacjami – zastosowano na przykład w Rybniku28, Pszczy-
nie29, Oleśnie30). Podobnie  sytuacja ukształtowała się w miastach składających się 
z czterech okręgów, część zdecydowała się na podział rozpoczynający się na rynku, 
w którym każdy okręg miał jedną pierzeję (tak było w Gliwicach31, Pyskowicach32), 
albo trzy okręgi zaczynały się przy rynku, a czwarty obejmował największe przedmie-
ście (tak było w Raciborzu33).

Grupa miast sześciookręgowych składała się tylko z trzech miast: dwóch II klasy 
i jednego III klasy, które znacznie różniły się wielkością, ponieważ Prudnik miał 3816 
mieszkańców, Głubczyce 3199, a Biała Prudnicka 227534. W Prudniku podzielono 
dawne miasto na cztery części, przyznając każdemu z okręgów po jednej pierzei ryn-
ku, natomiast dwa pozostałe okręgi objęły swym zasięgiem dwa przedmieścia: Górne 

28 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Katowice), zespół nr 12/181 Zbiór kartograficzny 
(dalej: Zb. Kart.), sygn. I 771.

29 AP Opole, RO Kart. IX/87.
30 AP Opole, RO Kart. IX/61.
31 AP Opole, RO Kart. IX/11.
32 AP Opole, RO Kart. IX/88.
33 AP Opole, RO Kart. IX/92.
34 GStA Berlin, I HA Rep. 77, Tit. 486, Nr. 1, Bd. 2, Städte-Sachen der Provinz Schlesien, b.p., Sprawoz-

danie z 15 czerwca 1809 r., tabela 4.

Plan miasta Mikołowa z 1811 roku (AP Opole, RO Kart. IX/51)3. 
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Tabela 1
Wykaz miast* wraz z liczbą mieszkańców oraz podziałem na okręgi wprowadzonym nową 
ordynacją miejską z 1808 roku

Miasto Liczba 
mieszkańców

Liczba
okręgów

Nazwy 
okręgów

Zaznaczenie  
na mapie Sygnatura

II Klasa
Gliwice 3 001 4 Bytomski

Tarnogórski
Farny 

Raciborski

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/11

Głubczyce 3 199 6 1–6 (bez nazw) tak AP Opole, RO Kart. 
IX/22

Nysa 6 256 7 brak planu 

Opole 2 935 4 brak planu
Prudnik 3 816 6 Zamek

Górny
Rynek
Dolny

Górne Przedmieście
Dolne Przedmieście

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/81

Racibórz 2 683 4 1–4 (bez nazw) tak AP Opole, RO Kart. 
IX/92

III klasa
Baborów 1 600 4 1–2

Rynek
4

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/1

Biała 2 275 4 w aktach / 6 
na planie

Rynek
Żydowski 

Nyski
Prudnicki

Przedmieście Prudnickie
Przedmieście Nyskie 

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/3 

Byczyna 1 412 2 Niemiecki
Polski

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/5

Bytom 1 878 4 brak planu

Dobrodzień 1 417 2 brak planu

i Dolne35. Podział Białej Prudnickiej był nietypowy w porównaniu do innych anali-
zowanych miast, ponieważ zdecydowano się utworzenie jednego centralnego okręgu 
obejmującego wszystkie cztery pierzeje rynku, tym samym zachowując jego elitarny 
zamknięty charakter. Niestety stan zachowania planu Głubczyc36 nie pozwala na jego 
analizę, podobnie jak w przypadku zaginionego planu Nysy z tego okresu.

35 AP Opole, RO Kart. IX/81.
36 AP Opole, RO Kart. IX/22.
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Głogówek 2 219 4 Rynek
Wodny

Kościelny
Królewski

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/19

Głuchołazy 1754 3 Wewnętrzne Miasto
Górna Brama
Dolna Brama

brak planu

Gorzów Śląski 406 1 brak oznaczenia, po-
nieważ miasto miało 

tylko jeden okręg 

AP Opole, RO Kart. 
IX/28

Grodków 1 500 3 brak planu
Hulczyn 1 067 2 brak oznaczeń AP Opole, RO Kart. 

IX/32
Kietrz 1 251 2 brak oznaczeń AP Opole, RO Kart. 

IX/38
Kluczbork 2 258 4 Krakowski

Zamek
Niemiecki
Kościelny

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/41

Koźle 1 378 2 Klasztorny
Odrzański

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/42 

Krapkowice 1 176 2 brak oznaczeń AP Opole, RO Kart. 
IX/46 

Leśnica 759 2 Strzelecki
Kozielski

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/48

Lubliniec 1 176 2 Górny
Dolny

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/49

Mikołów 1 441 3 Rynek 
Bieruński
Kościelny

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/51

Niemodlin 1 062 2 Opolski
Nyski

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/55

Olesno 1 540 3 Kościelny
Ratuszowy 

Obu Przedmieść 

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/61

Otmuchów 1 699 4 brak planu
Paczków 1 977 4 brak planu
Pszczyna 2 341 3 Pierwszy

Drugi
Trzeci

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/87

Pyskowice 1 931 4 Tyski
Gliwicki

Ujazdowski 

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/88

Rybnik 1 022 3 Rynek
Kościelny

Łony

tak AP Katowice, Zb. 
Kart., sygn. I 771 

Skorogoszcz 355 1 brak oznaczenia, 
 ponieważ miasto  

miało tylko jeden okręg

AP Opole, RO Kart. 
IX/100
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Strzelce Opolskie 911 3 brak mapy
Tarnowskie Góry 1 569 3 Zachodni

Wschodni
Północny

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/103

Toszek 8 48 1 brak oznaczenia, po-
nieważ miasto miało 

tylko jeden okręg

AP Opole, RO Kart. 
IX/107 

Ujazd 1 137 3 Pyskowicki 
Strzelecki 
Kozielski

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/109

Wodzisław 1 367 3 Ulicy Żorskiej
Ulicy Pszczyńskiej 
Ulicy Raciborskiej 

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/111

Wołczyn 1 034 2 Namysłowski
Kluczborski

tak AP Opole, RO Kart. 
IX/113

Żory 1 512 4 1–4 tak AP Opole, RO Kart. 
IX/120

*Wykaz obejmuje miasta, które po 1820 r. znalazły się w granicach administracyjnych rejencji opolskiej.

Źródło: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, I HA Rep. 77, Ministerium des Innern, 
Tit. 486, Nr. 1, Bd. 2, Städte-Sachen der Provinz Schlesien, b.p., Tableau No IV ber. den Fortgang der 
einzuführenden Städte-Ordnung im Breslauschen Regierungs Departament. Tabela jest załącznikiem do 
sprawozdania z 15 czerwca 1809 r.; Archiwum Państwowe w Opolu, zespół nr 45/1191 Rejencja Opolska; 
Archiwum Państwowe w Katowicach, zespół nr 12/181 Zbiór kartograficzny.

Podziały administracyjne wewnątrz miast, a tym samym stworzenie nowych 
„dzielnic”, które nie były jak dotychczas wynikiem stosunków społeczno-gospodarczo- 
-prawnych, naturalnego ukształtowania terenu lub systemu obronnego, wprowadziły 
w miastach górnośląskich nową jakość. W zasadzie ich podstawowym celem była re-
alizacja samorządności miejskiej przez organizację wyborów reprezentantów do rady 
miejskiej, a zatem udział w zarządzaniu miastem, jednak praktycznie od momentu ich 
powstania stały się ważnym elementem w sprawach podatkowych, porządkowych 
oraz ewidencyjnych. Charakter oraz terytorialny zasięg tych okręgów przyczynił się 
również do demokratyzacji stosunków w miastach, ponieważ w założeniu miały one 
w ramach jednego okręgu połączyć mieszczan o różnym potencjale społeczno-gospo-
darczym, przy równoczesnym przyznaniu ich głosom takiej samej siły politycznej. 

August Weltzel w wydanej w 1870 roku Geschichte der Stadt Neustadt in Obe-
rschlesien zamieścił swoją opinię na temat wprowadzenia ordynacji miejskiej z 1808 
roku na Śląsku. Posiadając doświadczenie historyka opisującego dzieje wielu miast 
górnośląskich, zwracał uwagę na trzy, według niego najważniejsze pozytywne aspekty 
nowego prawa:

– po pierwsze, ordynacja wprowadzała takie same prawa dla wszystkich miast 
w całej monarchii, 

– po drugie, wybrani przez mieszczan radni mieli od tego momentu wpływ na zarzą-
dzanie miastem, co pozwoliło na zapoznanie się z finansami szerszej grupie osób,

– po trzecie, magistrat stał się wykonawcą woli reprezentantów mieszczan, co 
zmieniło jakość życia mieszkańców, powodując zmiany w sferach szczególnie 
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ich interesujących, takich jak czystość, oświetlenie i naprawa ulic, podniesienie 
poziomu szkolnictwa oraz upiększanie miasta37 .

Podziały na okręgi wprowadzone przez ordynację miejską z 1808 roku funkcjo-
nowały aż do roku 1853, czyli do ogłoszenia nowego prawa miejskiego. Jedną z istot-
nych zmian było podzielenie mieszkańców według dochodów, a nie według miejsca 
zamieszkania, przy równoczesnym dopuszczeniu do głosowania znacznie większej 
liczby mieszkańców. Nowy porządek miejski odszedł również od podstawowego dla 
ordynacji z 1808 roku pojęcia prawa miejskiego, przekształcając miasta ze wspólnoty 
mieszczan we wspólnotę mieszkańców, co było częściowo odpowiedzią na postulaty 
polityczne działaczy Wiosny Ludów, a częściowo wzrastającej coraz szybciej liczby 
osób osiedlających się w miastach. 

barbara kaLinowska-wójcik

Der Einfluss der preußischen Städteordnung von 1808 auf die Entstehung von Bezirken 
und Stadtplänen oberschlesischer Städte 
Zusammenfassung
Die Französische Revolution und die Niederlagen gegen die napoleonischen Truppen bei 
Jena und Auerstedt avancierten zu Beschleunigern wichtiger Reformen auf politischer, 
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene im Königreich Preußen. Diese betrafen auch 
die Städte, die in Gestalt der Städteordnung von 1808 neue Rechte erhielten. Ein Begleit-
effekt der eingeleiteten Veränderungen bestand in der Anweisung, Pläne oberschlesischer 
Städte zu erstellen. In vielen Fällen handelte es sich um eine erstmalige kartografische Auf-
nahme des städtischen Raumes. Heute liefern uns diese Unterlagen einzigartige Informa-
tionen über die Anordnung der Straßen, die damalige Bebauung sowie die sie umgebenden 
Räume. Im Mai 1810 wies der Regierungsbezirk Breslau auf Grundlage einer Anordnung 
des preußischen Innenministers Friedrich F.A. von Dohn die Ausführung jeweils zweierlei  
Kartenversionen an, einerseits für das Stadtgebiet selbst, andererseits für dessen Umge-
bung. Mit Blick auf die Erforschung der Einführung einer städtischen Selbstverwaltung 
in Oberschlesien sind insbesondere die auf diesen Karten verzeichneten Wahlbezirke von 
Interesse. Deren Bewohner wählten ihre Vertreter in den Stadtrat und realisierten damit 
das ihnen zugestandene Recht auf Selbstbestimmung in zahlreichen wirtschaftlichen und 
sozialen Fragen. Die Analyse der Größe, Lage und Bezeichnung der einzelnen Wahlbezirke 
liefert viele interessante und wichtige Informationen über die Soziotopografie der einzel-
nen Städte und die Organisation der Selbstverwaltungswahlen an sich.

barbara kaLinowska-wójcik

The Influence of the Prussian City Ordinance of 1808 on the Development of the Districts 
and Plans of Upper Silesian Cities 
Summary
The events of the French Revolution and the defeat by the Napoleonic army at Jena and 
Auerstedt became catalysts for important political, social and economic reforms in the 
Kingdom of Prussia. They did not bypass the cities that received new rights in the form 
of a city ordinance in 1808. A side effect of these changes was also the commission to 
prepare plans for Upper Silesian cities. In many cases, these were the first cartographic 

37 A. Weltzel: Geschichte der Stadt Neustadt…, s. 356.
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representations of urban space, which provide us with unique information about the lay-
out of the streets, buildings, as well as the surrounding areas. In May 1810, the Wrocław 
Administrative District (Regierung zu Breslau), acting on the order of the Prussian Minis-
ter of the Interior, Friedrich FA von Dohn, commissioned the preparation of two types of 
maps: showing the urban area, and the city with the surrounding area. From the point of 
view of research on the introduction of a municipal self-government in Upper Silesia, the 
electoral districts marked on these plans are particularly interesting. Residents living in 
their area and having municipal rights elected their representatives to the city council and 
thus exercised their right to self-determination in many economic and social issues. The 
analysis of the size, location and names of individual districts provides us with interesting 
and important information on the sociotopography of individual cities and the organiza-
tion of local elections themselves. 
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tomasz jasiński

Majątek Ewangelickiego Kościoła Unijnego  
na polskim Górnym Śląsku w roku 1945 
w dokumentach Okręgowego Urzędu 
Likwidacyjnego w Katowicach

Kościół Ewangelicki Unii Staropruskiej powstał w Królestwie Pruskim na począt-
ku XIX wieku. Został stworzony dekretami króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. 
Na 300. rocznicę przybicia przez Marcina Lutra 95 tez do kościoła w Wittenberdze 
władca pragnął doprowadzić do zjednoczenia gmin protestanckich w swoim pań-
stwie. Jego dekret, podpisany 27 września 1817 roku, dokładnie w 300. rocznicę 
reformacji, stworzył w Prusach luterańsko-reformowaną unię kościelną1. Nowa or-
ganizacja była oficjalnym kościołem państwowym, którego zwierzchnikiem był król. 
Początkowo Fryderyk Wilhelm III dążył do unifikacji i wprowadzenia nowej liturgii. 
Spotkało się to z oporem wiernych i wkrótce władca zrezygnował z tego modelu. 
W 1834 roku została wprowadzona unia na zasadach federacyjnych, pozostała jedy-
nie wspólna hierarchia2 .

W dniu 20 października 1921 roku Rada Ambasadorów zatwierdziła podział Gór-
nego Śląska na podstawie wcześniejszej decyzji Ligi Narodów. Na przyłączonym do 
nowego państwa polskiego terenie istniało 18 parafii Kościoła Ewangelickiego Unii 
Staropruskiej. Była to cała diecezja pszczyńska oraz część diecezji gliwickiej. Die-
cezja pszczyńska składała się z 11 parafii. Znajdowały się one w Pszczynie, Katowi-
cach, Rybniku, Hołdunowie, Golasowicach, Wodzisławiu, Mikołowie, Mysłowicach, 
Roździeniu, Ruptawie i Żorach. Z diecezji gliwickiej na terenach polskich znalazło 
się 7 parafii umiejscowionych w Nowej Wsi, Królewskiej Hucie, Siemianowicach, 
Lublińcu, Piasku, Świętochłowicach i Tarnowskich Górach3 .

Wierni szybko zaczęli pracować nad tym, żeby odnaleźć się w nowej sytuacji po-
litycznej. 9 listopada zebrał się pierwszy nieoficjalny synod parafii ewangelickich na 
polskim Górnym Śląsku. Na tym synodzie postanowiono wybrać dziesięcioosobową 
radę, która miała reprezentować interesy parafii. Skład rady oddawał silny niemiecki 
charakter kościoła. Oprócz duchownych w jej skład wchodzili lokalni przemysłowcy 
i osoby z najbogatszych sfer społecznych, nastawione na obronę niemieckich intere-
sów narodowych. Kościoły pragnęły zachować kontakt z hierarchią macierzystego 

1 R. Gehrke: Unia i rozłam. Konsekwencje pruskiej polityki kościelnej dla kościoła ewangelickiego na 
Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku. [W:] Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Red. J. Bahlcke, 
W. Gojniczek, R. Kaczmarek. Katowice 2018, s. 235.

2 A. Gendera: Kościół Ewangelicki Unii Staropruskiej: luteranie i kalwiniści w objęciach pruskiego orła. 
https://histmag.org/Kosciol-Ewangelicki-Unii-Staropruskiej-luteranie-i-kalwinisci-w-objeciach-pru-
skiego-orla-18470 [dostęp: 27 marca 2020].

3 H. Czembor: Ewangelicki Kościół Unijny na polskim Górnym Śląsku. Katowice 1993, s. 20. 
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kościoła w Niemczech, ale jednocześnie szybko podjęto działania nakierowane na 
nową sytuację polityczną. We Wrocławiu na fakultecie teologicznym w roku akade-
mickim 1921/1922 rozpoczął się kurs polski. Uczestniczyło w nim 12 studentów, 
którzy oprócz posiadanej wiedzy teologicznej mieli być biegli w języku polskim i nie-
mieckim. Otrzymywali oni stypendium, a po ukończeniu nauki byli zobowiązani do 
przepracowania sześciu lat wśród wiernych posługujących się polszczyzną. Rozpo-
częto również prace nad przygotowaniem śpiewnika w języku polskim4 . 

Dnia 15 maja 1922 roku w Genewie podpisano Konwencję Górnośląską, tym 
samym zakończyły się pertraktacje polsko-niemieckie dotyczące podziału Górnego 
Śląska. Konwencja miała doprecyzować wykonanie decyzji konferencji ambasado-
rów. Miała  zagwarantować ciągłość życia gospodarczego i ochronę mniejszości. Regu-
lowała prawnie sprawy związane z gospodarką na okres trzech lat, natomiast kwestie 
ochrony mniejszości i wyznań na piętnaście lat. Konwencja stała się wyznacznikiem 
działań kościoła ewangelickiego na prawie cały okres międzywojenny, ponieważ obo-
wiązywała do roku 1937. Ustalenia zapisane w konwencji dały możliwość utrzyma-
nia rozległych kontaktów z kościołem macierzystym na terenie Niemiec. Do parafii 
na polskim Górnym Śląsku duchowni mogli się rekrutować z całego Górnego Śląska, 
również z części niemieckiej. W utrzymaniu często nielicznych parafii znaczenie mia-
ło wsparcie finansowe płynące z Niemiec, Ameryki i Holandii. Oficjalnie oddzielenie 
uchwalone na synodzie 29 listopada 1922 roku miało nastąpić z dniem 1 lipca 1923 
roku5 . 

Na początku lat dwudziestych 18 parafii unijnych na Górnym Śląsku nie two-
rzyło dużego kościoła. Według niektórych szacunków wiernych mogło być 80 000, 
ale prawdopodobnie było to około 60 000, co stanowiło około 6% populacji woje-
wództwa śląskiego. W pierwszych latach po ustaleniu granic nastąpił duży odpływ 
wiernych, a w niektórych parafiach zabrakło pastorów do prowadzenia nabożeństw. 
Kościół unijny prowadził rozmowy z innymi kościołami protestanckimi na terenie 
Polski w sprawie połączenia się. Były to przede wszystkim kościoły, które – podobnie 
do parafii śląskich – zostały niedawno odłączone od metropolii w Berlinie, takie jak 
kościoły unijne w Wielkopolsce i Pomorzu. Rozmowy o połączeniu były prowadzone 
również ze zborami w Bielsku, Starym Bielsku i Górnym Międzyrzeczu, które do 
1918 roku należały do Senioratu Śląskiego w administracyjnej hierarchii kościoła 
ewangelicko-augsburskiego na terenie Austro-Węgier. Te trzy zbory z terenów Śląska 
Cieszyńskiego chciały przyłączyć się do kościoła unijnego, aby zachować swój nie-
miecki charakter. Jednak do żadnego połączenia nie doszło. Połączeniu sprzeciwiały 
się władze polskie zainteresowane polonizacją, ale też przestrzeganiem konwencji 
górnośląskiej, która gwarantowała szczególne prawa zborom na terenie Górnego Ślą-
ska jednak tylko w dawnych granicach pruskich6 .

Po zajęciu Śląska przez hitlerowskie Niemcy, kościół górnośląski ponownie zo-
stał wcielony do niemieckiego kościoła unijnego. Kościół ten jednak był pod silnym 

4 Tamże, s. 24.
5 L. Krzyżanowski: Polsko-niemiecka konwencja górnośląska, tzw. genewska, i jej obowiązywanie w latach 

1922–1937. Wybrane problemy. [W:] Rok 1922 na Górnym Śląsku. Red. S. Rosenbaum, M. Węcki. 
Katowice–Warszawa 2019, s. 14–27.

6 S. Król: Kościół ewangelicko-augsburski w województwie śląskim 1922–1939: organizacja i duchowień-
stwo. [W:] Dziedzictwo górnośląskiej…, s. 367.
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wpływem władz nazistowskich. Miał on wspierać działania państwa, a także pomóc 
w szybkiej germanizacji terenów na nowo włączonych do Rzeszy Niemieckiej. Znie-
siono język polski na nabożeństwach. Władze hitlerowskie przeprowadziły czystkę 
wśród duchownych zborów na terenie Górnego Śląska, usuwając Polaków lub osoby 
podejrzewane o propolskie sympatie. Ważne stanowiska objęli duchowni, którzy 
jeszcze przed wojną współpracowali z niemieckim wywiadem lub organizacjami nie-
mieckimi związanymi z nazistami7 . 

Na początku 1945 roku miasta Górnego Śląska zostały zdobyte przez Armię 
Czerwoną. Władze komunistyczne dążyły do unifikacji państwa, szybko zlikwidowa-
ły autonomiczność regionu z okresu II Rzeczpospolitej. Do terenów dawnego woje-
wództwa śląskiego przyłączono tereny Śląska Opolskiego i Zagłębia Dąbrowskiego. 
Zostało to podane do wiadomości publicznej w oficjalnej gazecie urzędowej. Nowe 
województwo zostało w tym komunikacie nazwane śląsko-dąbrowskim, chociaż nie 
zostało to prawdopodobnie potwierdzone żadnym oficjalnym dokumentem. Za-
miennie używano również nazwy śląsko-zagłębiowskie i zagłębiowsko-śląskie8. Wraz 
z Armią Czerwoną na Śląsk powrócił w randze podpułkownika Jerzy Ziętek. Uro-
dzony w Gliwicach przedwojenny urzędnik i były poseł na Sejm od początku lutego 
do marca pełnił funkcję wojewody śląskiego. Dnia 14 marca 1945 roku mianowano 
go wicewojewodą śląskim i na tym stanowisku blisko współpracował z kolejnym 
wojewodą Aleksandrem Zawadzkim9 . 

Dnia 1 marca 1945 roku Jerzy Ziętek jako wojewoda wydał zarządzenie, które 
zostało opublikowane w drugim numerze „Gazety Urzędowej Województwa Śląsko-
Dąbrowskiego” dnia 7 marca 1945 roku (pozycja 25). Zarządzenie odnosiło się do 
sposobów administrowania mieniem opuszczonym. Zgodnie z tym zarządzeniem, 30 
marca 1945 roku w Katowicach zostało sporządzone pismo urzędowe własnoręcznie 
podpisane przez wicewojewodę, w którym wyznaczył zarządcę opuszczonego mienia 
wyznania ewangelicko-unijnego byłej górnośląskiej części województwa, obejmujące-
go 20 parafii. Na zarządcę wyznaczono  Franciszka Augustyniaka, który miał współ-
pracować z naczelnikiem specjalnej komisji likwidacyjno-kontrolnej10 . 

W zarządzeniu opublikowanym 7 marca 1945 roku wpisano bardzo szeroki za-
kres tego, co mogło podlegać kontroli komisji likwidacyjnej i wyznaczonemu zarząd-
cy. W pierwszym punkcie określono jako przedmiot zarządu mienia opuszczonego: 
majątek ruchomy i nieruchomy skarbu państwa polskiego, majątek państwa nie-
mieckiego i jego obywateli oraz osób wpisanych na volkslistę z kategorią pierwszą 
i drugą, mienie obywateli sprzymierzonych z III Rzeszą i wszelkie mienie opuszczo-
ne11. W zarządzeniu podkreślano, że ważne było stworzenie pełnych i dokładnych 
inwentarzy mienia pozostawionego. W inwentarzach miało się znaleźć okeślenie, kto 
do tej pory był w posiadaniu mienia lub jej zabezpieczał, a także dokładny opis i war-

7 M. Węcki: Ewangelicki Kościół Unijny w diecezji Katowickiej w latach II wojny światowej. Duchowień-
stwo i struktura organizacyjna. [W:] Dziedzictwo górnośląskiej…, s. 429–477.

8 M. Fic: Województwo śląskie 1945–1950, http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Wojew%C3%B3dztwo
_%C5%9Bl%C4%85skie_1945-1950 [dostęp: 27 marca 2020].

9 J. Walczak: Jerzy Ziętek. Biografia Ślązaka. Katowice 2002, s. 147.
10 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Katowice), zespół nr 12/201 Okręgowy Urząd Likwi-

dacyjny w Katowicach (dalej: U.L. Kat.), sygn. 75, s. 22.
11 „Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego” 1945, nr 2, s. 22.
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tość. Należało podać rodzaj majątku i właścicieli w roku 1939 i w dniu wycofania 
się władz okupacyjnych. Taki inwentarz w odniesieniu do  majątku kościoła unijnego 
miał przygotować obywatel Franciszek Augustyniak12 . 

Nowy zarządca starał się według wskazań administracyjnych sporządzać dokład-
ne protokoły. Protokół z przejęcia kościoła ewangelickiego w Katowicach przy ulicy 
Warszawskiej został spisany 24 kwietnia 1945 roku. Był to jednocześnie protokół 
zdawczy, ponieważ kościół został przekazany pod zarząd kurii biskupa rzymskoka-
tolickiego. Kościół miał być użytkowany przez kościół rzymskokatolicki do czasu 
wyremontowania kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP, który ucierpiał wskutek 
działań wojennych. Z protokołu wynika, że ewangelicy niechętnie oddawali swój 
kościół. W protokole wśród obecnych wymieniono siedem osób (trzech przedsta-
wicieli kościoła rzymskokatolickiego, trzech urzędników i Franciszka Augustyniaka 
jako zarządcę mienia kościołów unijnych), a w ósmej pozycji zaznaczono, że przed-
stawiciel ewangelików się nie pojawił. Zaraz na początku protokołu zasygnalizowano, 
że otwarcie kościoła odbyło się z pomocą ślusarzy, ponieważ klucze zabrał pastor 
Edward Dietz z Sosnowca i – pomimo wezwań – kluczy nie oddał. Kościół według 
protokołu nie był mocno zniszczony działaniami wojennymi. Uszkodzone były dwa 
okna i w niewielkim stopniu dach, natomiast wyposażenie było kompletne wraz 
z wieloma ławami krzesłami i ogrzewaniem gazowym. Na zakrystii znaleziono drugi 
komplet kluczy. Wręczono go księdzu proboszczowi Wilhelmowi Pniokowi, który był 
administratorem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. 

Parafia ewangelicka w Katowicach posiadała jeszcze dwie nieruchomości. Dom 
starców wraz z ogrodem przy ulicy Damrota 22 został przekazany na potrzeby po-
gotowia opiekuńczego dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Budynek został przekazany 
bezzwłocznie z uwagi na zalecenie wojewody. Starców do tej pory mieszkających 
w budynku miano przekazać do odpowiednich zakładów opieki bez dokładnego 
określenia miejsca docelowego. Dodatkowy problem stanowił ogród przy domu, 
który bez zezwolenia został przejęty przez miejski wydział ogródków działkowych13 . 

Drugą nieruchomością parafii ewangelickiej był dom parafialny przy ulicy Banko-
wej 8. Z dokumentów wynika, że budynek był w większości spalony. W listopadzie 
1945 roku zainteresowanie budynkiem wyraziły Państwowe Zakłady Wydawnictw 
Szkolnych. Budynek przy ulicy Bankowej 8 miał zostać odbudowany i przeznaczony 
na magazyn papieru i książek oraz na biura i mieszkania dla pracowników. Umowa 
miała być zawarta na 20 lat. Dnia 2 grudnia 1945 ewangelicka rada parafialna wyra-
ziła zgodę na podpisanie takiej umowy. 

Przy kościele na ulicy Warszawskiej 18 znajdowała się plebania, która pozostała 
pod bezpośrednim zarządem Augustyniaka. W sprawozdaniu z 16 czerwca opisy-
wał on stan parafii jako opłakany. W listopadzie roku 1945 wynajął parter budynku 
plebanii Państwowym Zakładom Wydawnictw Szkolnych, a komorne (w wysokości 
1000 złotych miesięcznie) miał przeznaczać na niezbędne pracę remontowe, wśród 
których wymieniał reparację dachu, likwidację schronów przeciwlotniczych znajdu-
jących się na posesji i naprawę centralnego ogrzewania. 

12 Tamże, s. 23.
13 AP Katowice, U.L. Kat., sygn. 75, s. 6–7.
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Dwa cmentarze należące do parafii przy ulicy Warszawskiej Augustyniak przeka-
zał pod zarząd gminy ewangelickiej w Katowicach14 . 

Remont kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP zakończył się we wrześniu 1945 
roku, ale ewangelikom nie zwrócono ich świątyni. Ewangelicy rozpoczęli działania 
mające na celu odzyskanie kościoła. W kwietniu 1946 roku przesłali pismo, w któ-
rym skarżyli się na trudną sytuację swoich wiernych (około 3000 osób). Do prowa-
dzenia nabożeństw mieli udostępnioną jedynie małą salkę, w której się nie mieścili, 
a w ścisku miało dochodzić do omdleń. Urzędnicy obawiali się jednak, jak wynika 
z dokumentu dołączonego do pisma wiernych, że decyzja dotycząca tego kościoła 
będzie precedensem w przypadku innych parafii. Z sprawozdania administratora 
mienia z 16 czerwca 1946 roku wynika, że kościół przy ulicy Warszawskiej 16 miał 
zostać zwrócony ewangelikom. Doszło do tego dopiero w 1947 roku, w zamian za 
zrzeczenie się kościołów w Chorzowie, Siemianowicach i Hołdunowie15 . 

W Siemianowicach Śląskich liczba ewangelików znacząco spadła po wojnie. 
Miejska Rada Narodowa Siemianowic Śląskich 29 marca uchwaliła przejęcie zboru 
ewangelickiego. Do zboru oprócz budynku kościelnego należał również budynek pro-
bostwa, dom diakonisek, salka zebraniowa i cmentarz. Rada usprawiedliwiała pod-
jęte działania charakterem działalności zboru w okresie przedwojennym – budynki 
ewangelików miały być centrum propagandy niemieckiej, w której czynny udział 
brał pastor i diakoniski, dodatkowym dowodem miało być odkrycie w sierpniu 1939 
roku składu broni pod ołtarzem zboru przez wydział śledczy policji w Katowicach. 
Przedstawiciel pozostałych w Siemianowicach ewangelików profesor Konderli miał 
wyrazić zgodę na przekazanie budynków, ponieważ nieliczni wierni (około 40 osób) 
nie byli w stanie utrzymać i wyremontować budynków należących do parafii. Prośbę 
o szybkie zatwierdzenie uchwały przez wojewodę również wystosowała również Ku-
ria Diecezjalna. W prośbie wikariusz generalny Juliusz Bieniek podkreślał potrzebę 
wydzielenia nowej parafii w Siemianowicach Śląskich z istniejącej parafii Świętego 
Krzyża, która liczyła 23 000 parafian. Plan taki istniał jeszcze przed wojną, ale oku-
pacja niemiecka uniemożliwiła jego wykonanie. Budynek kościoła według pisma 
wikariusza wymagał napraw, ponieważ dach był nieszczelny, a przeciekająca woda 
zagrażała organom. Kościołem miał się zająć się ksiądz Kita, a ewangelikom pozosta-
wiono dom parafialny, gdzie urządzili kaplicę16 .

W ciągu trzech dni – od 11 do 13 kwietnia 1945 roku – został sporządzony inwen-
tarz majątku kościoła ewangelickiego w Chorzowie. W inwentarzu dwóch kościołów, 
położonych przy ulicy Bytomskiej i ulicy Lutra, nie wyszczególniono żadnych znisz-
czeń. Inwentarz wyliczał dokładnie całe wyposażenie (oprócz pierwszego piętra ple-
bani przy ulicy Bytomskiej, które było zajęte przez oficera sztabu Armii Czerwonej). 
11 kwietnia wydano zarządzenie, które zatwierdzało przekazanie budynku zboru 
chorzowskiego przy ulicy Andrzeja 9 Wojewódzkiemu Komitetowi Żydowskiemu 
w Katowicach17 . 

14 AP Katowice, U.L. Kat., sygn. 75, s. 8–9.
15 K. Nowak: Protestanci na Górnym Śląsku w polityce władz komunistycznych po 1945 roku. [W:] Dzie-

dzictwo górnośląskiej…, s. 455.
16 AP Katowice, U.L. Kat., sygn. 75, s. 19–21.
17 AP Katowice, U.L. Kat., sygn. 75, s. 23–31.
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Dnia 11 czerwca 1945 roku Główny Urząd Tymczasowego Zarządu Państwowego 
w Łodzi wydał okólnik Nr 27/VI/45. Dotyczył on Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego i przypominał, że we wcześniejszym okólniku zalecano najpierw zasięgnięcie 
opinii Departamentu Wyznań Ministerstwa Administracji Publicznej w kwestiach 
dotyczących kościołów niezalegalizowanych. Dodatkowo przypominano wojewo-
dom, że według obowiązujących przepisów i w związku z wyzwoleniem zachodnich 
terenów polskich zamieszkałych przez sporą liczbę osób wyznania ewangelicko-augs-
burskiego obywatele polscy tego wyznania mieli pełną swobodę kultu i wykonywania 
praktyk religijnych18. Podstawą działalności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w 1945 roku był dekret prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1936 
roku „o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospoli-
tej Polskiej”19. W okólniku opisano  sytuację na terenach Łodzi, Gostynina i Płocka, 
gdzie bez wiedzy i udziału władz kościoły zostały zajęte przez duchownych innych 
wyznań. Zalecano zlikwidować zaistniałą sytuację, zwracając majątek ewangelikom 
i przedstawicielom kościoła ewangelickiego umożliwić bez przeszkód poruszanie się 
i obejmowanie majątków kościołów protestanckich20 . 

W czerwcu Główny Urząd Tymczasowego Zarządu Państwowego interpretował 
istniejącą sytuacje prawną, pozostawiając mienie kościelne poza jurysdykcją zarząd-
ców mienia porzuconego. Mienie wszelkich kościołów prawnie uznanych w państwie 
polskim nie mogło być uznana za porzucone lub opuszczone bez względu na narodo-
wość wyznawców, a domy modlitwy jako niebędące przedmiotem obrotu handlowe-
go również nie podlegały przepisom ustawy dotyczącej mienia porzuconego21 . 

W związku ze zmianami przepisów 27 czerwca 1945 roku zarządca mienia kościo-
łów ewangelickich Franciszek Augustyniak przedstawił w piśmie do Tymczasowego 
Zarządu Państwowego w Katowicach aktualną sytuację majątku ewangelickiego, 
którym się zajmował. Do czerwca zdążył on zająć się kościołami i majątkami parafii 
w Katowicach, Chorzowie, Lipinach, Lublińcu, Świętochłowicach i Siemianowicach 
Śląskich. Sugerował  potrzebę uregulowania czterech spraw. Pierwszą pozostawała 
kwestia kościoła w Katowicach, nadal pozostającego w posiadaniu kurii biskupiej 
kościoła rzymskokatolickiego. Dwie inne sprawy dotyczyły braku spisanych umów 
dzierżawy budynków ewangelickich w Katowicach i Chorzowie. Jako ostatnią kwe-
stię przedstawiał sprawę kościoła w Lipinach, która miała być prosta z dwóch wzglę-
dów: po pierwsze, aktualna umowa dzierżawy między kościołem a Śląskim Towa-
rzystwem Akcyjnym Kopalń i Hut Cynkowych była zawarta przez niemieckie wła-
dze okupacyjne, co czyniło ją nieobowiązującą, po drugie, ewangelików w Lipinach 
prawie już nie było. Co do mienia ruchomego informował, że większa część została 
rozkradziona względnie zniszczona, a część została udostępniona nowym lokatorom 
umiejscowionym w ewangelickich nieruchomościach przez zarządy miejskie i gmin-
ne. Augustyniak sugerował sprzedanie ruchomości w celu uzyskania funduszy na 
remonty i utrzymanie nieruchomości22. W odręcznym spisie zostało wymienionych 

18 AP Katowice, U.L. Kat., sygn. 75, s. 33.
19 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1936, Nr 88, poz. 613.
20 AP Katowice, U.L. Kat., sygn. 75, s. 34.
21 AP Katowice, U.L. Kat., sygn. 75, s. 35.
22 AP Katowice, U.L. Kat., sygn. 75, s. 40–42.
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27 zborów kościoła ewangelicko-unijnego byłej górnośląskiej części województwa: 
Katowice, Chorzów, Mysłowice, Świętochłowice, Siemianowice, Mikołów, Lipiny, 
Szopienice, Nowa Wieś, Pszczyna, Warszowice, Studzienna, Orzesze, Golasowice, 
Hołdunów, Rybnik, Czerwionka, Niewiadom, Żory, Wodzisław, Ruptawa, Gołko-
wice, Jastrzębie Zdrój, Tarnowskie Góry, Lubliniec, Piasek, Dobrodzień oraz cztery 
zbory przejęte przez kościół rzymskokatolicki: w Katowicach, Chorzowie, Tarnow-
skich Górach i Hołdunowie23 .

Dnia 3 lipca 1945 roku do czterech pastorów z terenów województwa śląsko- 
-dąbrowskiego zostało przesłane to samo pismo. Zgodnie z ustaleniami konferencji 
przeprowadzonej 2 lipca, każdy z pastorów miał za zadanie przeprowadzić inwenta-
ryzacje majątków wyszczególnionych w dokumencie parafii. Pastor Robert Fiszkal ze 
Świętochłowic miał zająć się majątkiem w Mikołowie, Rybniku, Orzeszu, Czerwion-
ce, Pszczynie, Jastrzębiu Zdroju, Golasowicach, Studzionce i Żorach; pastor Edward 
Dietz z Sosnowca miał przeprowadzić inwentaryzacje w Tarnowskich Górach i Pia-
sku; pastor Leopold Raabe ze Świętochłowic miał odpowiadać za inwentaryzacje 
na terenie Mysłowic, Szopienic i Hołdunowa, a ksiądz pastor Dietrich z Nowej Wsi 
za inwentaryzację w Wodzisławiu, Warszowicach, Ruptawie, Gołkowicach i Nowej 
Wsi24 . 

W piśmie, które wpłynęło do katowickiego działu Tymczasowego Zarządu Pań-
stwowego dnia 14 czerwca 1945 roku, przedstawiciele kościoła ewangelickiego pro-
sili o przekazanie w zarząd majątku byłego kościoła unijnego na Górnym Śląsku. 
Powoływali się na potrzebę repolonizacji zgermanizowanej ludności śląskiej i posługi 
kapłańskiej dla ludności napływowej, podkreślając polski charakter kościoła ewange-
lickiego po działaniach podjętych po wygaśnięciu konwencji górnośląskiej25 . 

W ciężkich warunkach powojennych pastorzy ewangeliccy starali się zapewnić 
posługę duszpasterską swoim wiernym i zabezpieczyć kościelny majątek. Ich działa-
nia napotykały nie tylko na przeszkody ze strony władz, ale również Kościoła rzym-
skokatolickiego. Po wojnie władze komunistyczne zezwoliły na działalność tylko 
jednego kościoła skupiającego luteran, był to Kościół Ewangelicko-Augsburski. Przed 
wojną z tym kościołem związanych było 227 duchownych, z których 125 przyzna-
wało się do narodowości polskiej i tylko oni mogli pełnić posługę. Wielu jednak nie 
przeżyło wojny i pod koniec 1945 roku w Kościele pracowało 53 duchownych26 . 
Silnym piętnem był krzywdzący pogląd, że Polak to katolik, natomiast każdy ewan-
gelik to Niemiec. Pomimo dużych strat wielu ewangelików nadal pozostało na tere-
nach dawnego kościoła unijnego na Górnym Śląsku. Liczba wiernych w pierwszych 
latach po wojnie zmalała mniej więcej o połowę. Trzy kościoły – w Warszowicach, 
Golasowicach i Wodzisławiu – zostały zniszczone przez działania wojenne. Kościół 
w Katowicach ewangelicy odzyskali dopiero w 1947 roku, ale oddano za niego trzy 
inne kościoły: w Chorzowie, Siemianowicach i Hołdunowie27 .

23 AP Katowice, U.L. Kat., sygn. 75, s. 43.
24 AP Katowice, U.L. Kat., sygn. 75, s. 46–47.
25 AP Katowice, U.L. Kat., sygn. 75, s. 48.
26 H. Czembor: Kościół ewangelicki na Górnym Śląsku. [W:] Województwo śląskie 1945–1950. Red. 

A. Dziurok, R. Kaczmarek. Katowice 2007, s. 513.
27 H. Czembor: Ewangelicki Kościół…, s. 214.
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tomasz jasiński

Die Besitztümer der Unierten Evangelischen Kirche in Polnisch-Oberschlesien im Jahr 
1945 in der Dokumentation des Bezirksliquidationsamtes in Kattowitz
Zusammenfassung
Der Autor stellt in seinem Beitrag die Situation der Pfarrgemeinde der Unierten Evan-
gelischen Kirche in Polnisch-Oberschlesien im Jahr 1945 vor. Erschaffen wurde diese 
Struktur 1923 von Pfarrgemeinden der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union, 
die im preußischen Teil Oberschlesiens (1922 an die polnische Wojewodschaft Schlesien 
angegliedert) existierten. Die neuen, kommunistischen Behörden Polens sahen in den 
Protestanten ausschließlich Deutsche und standen ihnen daher ablehnend gegenüber. 
Somit wurden mit der Verordnung des schlesischen Wojewoden vom 30. März 1945 die 
Immobilien der Unierten Evangelischen Kirche in Polnisch-Oberschlesien als verlassenes, 
ehemals deutsches Besitztum klassifiziert und unter staatliche Verwaltung gestellt. Diese 
leitete 1945 unter anderem den Prozess der Übergabe der protestantischen Pfarrgemein-
den an die römisch-katholische Kirche in der Wojewodschaft Schlesien ein, was in späte-
ren Jahren zahlreiche, nicht nur vermögensrechtliche Auseinandersetzungen verursachte.

tomasz jasiński

The Property of the Evangelical Union Church in Upper Silesia in Poland in 1945 in the 
Documents of the District Liquidation Office in Katowice
Summary
In his message, the author presents the situation of the parish of the Evangelical Un-
ion Church in Polish Upper Silesia in 1945. This structure was created in 1923 by the 
Evangelical parishes of the Evangelical Church of the Old Prussian Union existing in the 
Prussian part of Upper Silesia, incorporated in 1922 into the Polish Silesian Province. The 
new Polish communist authorities had a negative attitude towards Protestants, who were 
identified only as Germans. As early as on 30th March 1945, by the decision of the Silesian 
Voivode, the properties of the former Evangelical Union Church in Polish Upper Silesia 
were recognized as the so-called abandoned post-German property and their administra-
tor was appointed. In 1945 he began the process of handing over Protestant churches to 
the Roman Catholic Church in the Silesian Voivodeship, which caused numerous disputes 
in later years, not only property-related.
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marta szymańska

Wykorzystanie źródeł archiwalnych 
w prozopografii na przykładzie badania  
nad korpusem dyplomatów  
króla Władysława IV Wazy

Najczęstszą formą badań historycznych nad istniejącymi niegdyś grupami spo-
łecznymi jest obecnie genealogia. Wynika to częściowo z coraz bardziej powszech-
nego dostępu do akt metrykalnych postępującego dzięki konsekwentnej digitalizacji 
oraz dużej popularności portali internetowych pozwalających na tworzenie drzew 
genealogicznych i odkrywanie ich powiązań z drzewami innych użytkowników. Jed-
nak zainteresowanie relacjami występującymi w przeszłości między poszczególnymi 
ludźmi może mieć też zupełnie inny wymiar, wymagający wykorzystania o wiele 
szerszego zakresu źródeł archiwalnych niż akta metrykalne.

Mimo nierzadko dużego zaangażowania, z jakim genealodzy wykonują swoją pra-
cę, nie jest ona jeszcze historią, nie wymaga bowiem naukowej refleksji nad zebrany-
mi informacjami skutkującej uzyskaniem nowej wiedzy na temat wybranego okresu. 
Rezultatem dociekań genealogów jest poczucie osadzenia dziejów swojej rodziny 
w politycznej, „wielkiej” historii oraz zrozumienie losów swoich przodków, które 
w pewnym stopniu mogły doprowadzić do tego, kim jest osoba prowadząca badanie. 
Jakkolwiek odkrywanie historii rodzin ma dużą wartość dla jej członków, to nie po-
zwala ono na głębsze rozumienie czasów, w których żyli ich przodkowie. Konieczne 
jest wyjście poza samo gromadzenie i prezentowanie danych i dokonanie ich analizy 
w celu udzielenia odpowiedzi na pytania wykraczające poza ramy życia jednostki.

Metodą angażującą w równym stopniu te dwa rodzaje pracy – gromadzenie i po-
rządkowanie danych oraz ich późniejszą analizę – jest prozopografia1. Obecnie termi-
nem tym określa się metodę lub technikę badań polegającą na zgromadzeniu informacji 
na temat niektórych wspólnych elementów biografii członków badanej populacji2. Celem 
zestawienia z sobą serii różnych danych jest ukazanie ich dodatkowego znaczenia przez 
wskazanie relacji między nimi i występujących prawidłowości, jakie miały wpływ na 
procesy historyczne3. Jak stwierdzają autorzy A short Manual to the Art of Prosopo-
graphy, „prozopografię tradycyjnie stosuje się do badań nad działaniami politycznymi 
i kształtowaniem się frakcji politycznych4”, gdzie „jednym z założeń jest usytuowanie 
odosobnionych działań politycznych (na przykład: politycznych procesów sądowych) 

1 K.S.B. Keats-Rohan: Biography, Identity and Names: Understanding the Pursuit of the individual in 
Prosopography. [W:] Prosopography Approaches and Applications. A Handbook. Oxford 2007, s. 151.

2 L. Stone: Prosopography. “Historical Studies Today” 1971, nr 100/1, s. 46.
3 K. Verboven, M. Carlier, J. Dumolyn: A short Manual to the Art of Prosopography. [W:] Prosopography 

Approaches and Applications…, s. 37.
4 Tamże, s. 67.
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w kontekście nadającym im głębsze znaczenie, a następnie zidentyfikowanie powiąza-
nych z nimi sojuszy i koalicji [figur politycznych]5”. 

Prozopografia jest zatem odpowiednią metodą w przypadkach, gdy historyk zamierza 
lepiej zrozumieć „aktorów” dziejowych wydarzeń, a zwłaszcza ich działania i motywa-
cje w ramach badanej grupy, do której należą. Może posłużyć ujawnianiu wzorów po-
stępowań i anomalii w zakresie pochodzenia, wykształcenia, przebiegu kariery i relacji 
między członkami grupy. Dzięki jej zastosowaniu badacz może nadać znaczenie zbiorom 
niekompletnych danych dotyczących wybranej populacji6, w tym przypadku dotyczy to 
nie tylko elit politycznych, ale również codzienności zwykłych ludzi7. 

Metoda ta ma jednak również wiele ograniczeń, zwłaszcza w zakresie wyjaśniania 
motywacji kierujących badanymi jednostkami. Rodzaj danych, jakie wykorzystuje się 
w prozopografii, dotyczy tylko działań i usytuowania człowieka w społeczeństwie, a nie 
jego odczuć i przemyśleń. To ograniczenie wynika również z niedostatku źródeł, z któ-
rych można by uzyskać zadowalającą ilość informacji o życiu wewnętrznym, psychologii 
danej jednostki8. 

Odpowiedni wybór materiałów źródłowych ma duże znaczenie dla kształtu niemal 
każdego badania historycznego i jego rezultatów. W przypadku prozopografii o rezulta-
cie badania decyduje również sposób organizacji danych uzyskiwanych ze źródeł. Cha-
rakterystyczne jest tworzenie baz danych na podstawie kwestionariuszy badawczych, 
mających formę ankiet osobowych zawierających zazwyczaj pytania o rodziców (imiona 
i status społeczny), wykształcenie, wyznanie oraz przebieg kariery zawodowej lub poli-
tycznej. Są to podstawowe wskaźniki umożliwiające wyciąganie wniosków o przejawach 
życia społecznego każdej jednostki w badanej grupie. 

Sformułowanie tych pytań przed rozpoczęciem pracy ze źródłami jest ważne, ponie-
waż specyfika metody prozopograficznej często zmusza stosującego ją badacza do prze-
prowadzenia szeroko zakrojonych kwerend w wielu różnych archiwach i instytucjach 
naukowych. Może to oznaczać zgromadzenie bardzo obszernego i różnorodnego ma-
teriału źródłowego. Dzięki przykładaniu do niego szablonu jednakowych, konkretnych 
pytań, badacz jest w stanie stosunkowo szybko i efektywnie opracować nawet bardzo 
wiele źródeł. Oczywiście zdarza się również, że dla wybranej do badania grupy powstały 
i zachowały się, na przykład, teczki osobowe albo obszerne biogramy czy życiorysy, co 
znacznie ułatwia pracę badacza. Poniżej opisany zostanie jednak przykład badania, które 
jest dużo bardziej problematyczne pod względem wyboru materiałów źródłowych i wy-
maga dokładniejszego omówienia.

Za ów przykład posłuży badanie prowadzone przez autorkę niniejszego artykułu nad 
korpusem dyplomatów Władysława IV Wazy. Po zapoznaniu się z literaturą przedmiotu, 
zdefiniowaniu grupy badawczej i stworzeniu pierwszego wykazu dyplomatów dokonano 
określenia podstawowej bazy źródłowej. Dwa główne kryteria wyboru źródeł to: za-
kres chronologiczny, czyli lata panowania Władysława IV (1632–1648), oraz charakter 
szeroko rozumianych dokumentów publicznych. Jakkolwiek korespondencja prywatna, 
życiorysy i pamiętniki również mogą odegrać tu znaczącą rolę, to założenie, z które-

5 Tamże.
6 Tamże, s. 60.
7 Tamże, s. 41.
8 T.F. Carney: Prosopography: Payoffs and Pittfalls. “Phoenix” 1973, Nr 27/2, s. 164.
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go wynikły te kryteria, wskazuje, że prawdopodobnie o przejawach życia publicznego 
badanych jednostek więcej informacji dostarczą źródła powstałe specjalnie w celu ich 
udokumentowania. Dla okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów do takich źródeł za-
licza się przede wszystkim bogatą dokumentację związaną z organizacją i przebiegiem 
sejmów oraz sejmików szlacheckich. W przypadku badań nad dyplomacją ma ona po-
dwójne znaczenie, ponieważ dostarcza informacji o działalności politycznej jednostek 
pełniących funkcje dyplomatyczne, a także o samych poselstwach – nie tylko król, ale 
i Sejm posiadał kompetencje w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej. Jednak do 
najważniejszych wśród tej kategorii źródeł można zakwalifikować wszystkie dokumenty 
związane z wyprawianiem poselstw i ich przebiegiem. Są to zatem instrukcje poselskie 
określające cele misji, a jeśli poselstwo było sprawowane do kilku krajów, to również 
kolejność ich odwiedzania. To również listy uwierzytelniające i polecające adresowane 
do władców, do których było kierowane poselstwo lub na którego ziemiach poseł miał się 
zatrzymać w trakcie podróży, korespondencja pisana przez dyplomatę w trakcie trwania 
misji do kanclerza, króla lub innych posłów, mowy poselskie, diariusze podróży i relacje 
poselskie składane po zakończeniu misji. 

Podstawowym źródłem dla spraw zagranicznych Rzeczpospolitej od końca XV wieku 
jest trzecia seria Metryki Koronnej9, czyli Księgi Poselstw10 (Libri Legationum). Zawie-
rają one wszystkie wymienione wyżej dokumenty związane ze sprawami zagranicznymi 
oprócz diariuszy. Z różnych przyczyn jednak nie wszystkie poselstwa można odtworzyć 
na podstawie Metryki Koronnej, a ponadto w badaniu prozopograficznym korpusu dyplo-
matycznego nie można skupiać się tylko na tym jednym aspekcie kariery badanych jed-
nostek. Na pytanie, gdzie i jak szukać danych, które wypełnią wszystkie rubryki kwestio-
nariusza osobowego, nie ma prostej odpowiedzi. Członkowie korpusu dyplomatycznego 
Władysława IV pochodzili nie tylko z różnych zakątków Rzeczpospolitej, ale również 
i z innych krajów, gdzie wiedli nieraz dosyć już długie życie, w trakcie którego rozwijali 
kariery urzędnicze i polityczne, zanim zostali polskimi posłami11. Źródła dokumentujące 
ich życie będą zatem rozproszone w wielu archiwach na terenie Polski oraz za granicą. 
Badacz musi wykazać się pomysłowością w wyborze archiwaliów do przeprowadzenia 
kwerendy. Chociaż prozopografia w swojej naturze jest bardzo praco- i czasochłonną 
metodą, nie sposób zakładać, że przebada się wszystkie archiwalia dotyczące Rzeczpo-
spolitej w latach 1632–1648. 

Najbardziej obiecujące są różnorodne i bardzo obszerne zbiory dokumentów, takie 
jak: Teki Naruszewicza przechowywane w Bibliotece Narodowej im. Książąt Czartory-
skich w Krakowie oraz kolekcja rękopisów staropolskich z XVI–XVIII wieku znajdująca 
się w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku12. Warto przyjrzeć się bliżej struk-
turze jednej z tych kolekcji oraz metodyce pracy ze zgromadzonymi w niej źródłami. 
Biorąc pod uwagę łatwą dostępność zdigitalizowanego niedawno zbioru rękopisów sta-

9 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), zespół nr 1/4 Metryka Koronna (dalej: MK).
10 AGAD, MK, seria: Księgi Poselstw (dalej: MK LL).
11 Np. Walerian Magni, kapucyn włoskiego pochodzenia. Rozwijał swoją karierę duchowną i polityczną 

w cesarstwie niemieckim, a na dwór Władysława IV Wazy, gdzie pełnił m.in. funkcje dyplomatyczne, 
przybył w 1632 r., w wieku 46 lat. Por. Magni Walerian. [W:] Polski słownik biograficzny. T. 19. Wro-
cław 1974, s. 137–140.

12 Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk (dalej: BKPAN), Rękopisy staropolskie XVI–XVIII w. 
(https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/524056/edition/471172) [dostęp: 2 czerwca 2020].
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ropolskich z Biblioteki Kórnickiej, właściwe będzie pochylenie się właśnie nad nim, aby 
zachęcić do korzystania z bogatego wyboru udostępnionych dokumentów. 

Zbiór rękopisów staropolskich należący do spuścizny Tytusa Działyńskiego zachowa-
nej w Bibliotece Kórnickiej zawiera między innymi „diariusze sejmowe, akta rokoszowe, 
korespondencję kancelarii królewskiej, a także dzieła heraldyczne i kroniki”13. Stosując 
kryterium chronologiczne oraz występowania w tytule imienia Władysława IV, można 
wytypować niemal czterdzieści jednostek dotyczących okresu jego panowania. Są to na 
przykład: „Zbiór pism do panowania Władysława IV14”, „Zbiór akt, korespondencji i wy-
pisów z 16–19 w.15” czy „Kolekcja akt do panowania Władysława IV16”. Jednostki różnią 
się formą – luźne karty, poszyty – i objętością; niektóre liczą nawet pięćset kart i więcej, 
choć część z nich na pierwszych stronach zawiera spisy treści znacznie ułatwiające wy-
szukiwanie pożądanych informacji. Jednak gdy brak spisu treści, praca z dokumentami 
zgrupowanymi na podstawie tak szerokich kryteriów, na jakie wskazują tytuły jednostek, 
polega po prostu na skrupulatnym przeglądaniu każdej z nich i uważnej lekturze doku-
mentów mogących mieć znaczenie dla badania.

Poszyt zatytułowany „Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV”17, li-
czący 455 kart, to w przeważającej większości korespondencja nuncjusza Macieja Ty-
tlewskiego i internuncjusza Stanisława Mąkowskiego z Neapolu, gdzie w imieniu króla 
negocjowali z Hiszpanami między innymi sprawy związane z wypłacaniem polskim 
Wazom należności w ramach tzw. sum neapolitańskich18. Z kilkudziesięciu listów napi-
sanych przez polskich dyplomatów w latach 1633–1639 dowiadujemy się przede wszyst-
kim o ramach czasowych ich misji oraz ich głównych celach (dla tej misji odnajdziemy 
także w tym poszycie instrukcje poselskie dla Stanisława Mąkowskiego19 i Stanisława 
Morawca20). 

Mąkowski i Tytlewski pisali w swoich listach o wzajemnych, dosyć wrogich rela-
cjach21 i rozmowach z różnymi osobami, w tym z innymi dyplomatami, których zakwa-
lifikowano wcześniej do wybranej grupy badawczej22. Informacje na temat nawet jedno-

13 http://www.bkpan.poznan.pl/biblioteka/zbiory/rekopisy [dostęp: 2 czerwca 2020].
14 BKPAN, Zbiór pism do panowania Władysława IV, sygn. BK01317.
15 BKPAN, Zbiór akt, korespondencji i wypisów z 16–19 w., sygn. BK01303.
16 BKPAN, Kolekcja akt do panowania Władysława IV, sygn. BK01542.
17 BKPAN, Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV, sygn. BK00347.
18 R. Skowron: Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632–1648. Kraków 2013, 

s. 289–313. 
19 BKPAN, Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV, sygn. BK00347 – Instrukcja dla Stani-

sława Makoskiego do Filipa IV, króla Hiszpanii, 1634 r., k. 19–32.
20 BKPAN, Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV, sygn. BK00347 – Instrukcja poselska dla 

Stanisława Morawca, sekretarza i agenta do Neapolu, Warszawa, marzec 1638 r., k. 210–215.
21 BKPAN, Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV, sygn. BK00347 – List Stanisława Mą-

koskiego do Władysława IV Wazy, Neapol, 6 stycznia 1637 r., k. 64–65; List Macieja Tytlewskiego do 
Władysława IV Wazy, Neapol, 7 kwietnia 1637 r., k. 90–92; List Stanisława Mąkoskiego, 7 kwietnia 
1637 r., Neapol, k. 94.

22 Między innymi: Dominic Orsi, Walerian Magni, Virgillo Puccitelli, Wilhelm Forbes. BKPAN, Doku-
menta oryginalne do panowania Władysława IV, sygn. BK00347 – List Stanisława Mąkoskiego, Ne-
apol, 30 maja 1636 r., k. 56–58; List Macieja Tytlewskiego, Neapol, 1636 r., k. 60–63; List Macieja 
Tytlewskiego, Neapol, 13 stycznia 1637 r., k. 72–74; List Macieja Tytlewskiego, Neapol, 20 stycznia 
1637 r., k. 76–79; List Stanisława Mąkoskiego do Władysława IV Wazy, Madryt, 7 września 1638 r., 
k. 256–257.



wykorzystanie źródeł archiwaLnych w ProzoPografii...

245

razowych spotkań wymagają odnotowania, ponieważ dzięki nim zyskujemy możliwość 
stworzenia sieci kontaktów. Im więcej takich danych, tym lepiej zdołamy ustalić wystę-
powanie prawidłowości w relacjach dyplomatów z różnej rangi figurami życia politycz-
nego i społecznego.

Tego typu źródła mogą dostarczyć też informacji, których nie spodziewalibyśmy się 
w nich znaleźć. Stanisław Mąkowski oburzony określeniem go przez Hiszpanów niewła-
ściwym tytułem (który wiązał się z rangą posła), żalił się królowi w kilku listach na ten 
fakt23. Jednym z użytych przez niego argumentów, by dowieść, że został niesłusznie po-
krzywdzony, był przykład jego stryja, który jako poseł tej samej co on rangi był przyjmo-
wany przez Hiszpanów z o wiele większymi zaszczytami24. Posiadanie przez wybranego 
dyplomatę wśród swojej bliskiej rodziny jednego lub więcej krewnych również pełnią-
cych funkcje dyplomatyczne jeszcze o niczym nie świadczy. Jeśli jednak okazałoby się, 
że znacząca większość badanej grupy pochodzi z rodzin, których członkowie byli już 
wcześniej wybierani do pełnienia poselstw, będzie to sygnał, że możemy mieć do czynie-
nia z pewnym wzorem postępowania osób decydujących o wyborze posłów. 

Kolejny rodzaj danych, chociaż pozornie mało znaczący, jakie uzyskujemy ze źródeł 
rękopiśmiennych, to pisownia nazwisk. W XVII wieku występowała dosyć duża dowol-
ność w sposobie ich zapisywania, co nierzadko nastręcza badaczom problemów z iden-
tyfikacją osób, które w różnych źródłach występują pod nieco innymi formami swoje-
go nazwiska. W omawianej korespondencji zmiany pisowni nazwisk posłów Morawca 
i Mąkowskiego są ledwo zauważalne – Morawiec pisany jest czasami jako Morawietz25, 
a Mąkowski w listach Macieja Tytlewskiego nazywany jest Makoskim26 (forma używana 
w tym tekście jest przyjętą ogólnie w literaturze). Niemniej jednak warto odnotowywać 
wszystkie spotykane formy nazwisk, aby ułatwić sobie identyfikację badanych jednostek 
w różnych źródłach.

Poza korespondencją i instrukcjami posłów do Hiszpanii w poszycie znalazł się też 
dokument zatytułowany „Opisanie wiechania Posłów Króla Jmci Polskiego do stoli-
cy moskiewskiej dnia 16 Februarii Roku Pańskiego 1635”27. Na dwóch stronach spisa-
no wykaz podarków wręczonych przez dworzan królewskich moskiewskim bojarom. 
Dworzanie zostali wymienieni z nazwiska oraz piastowanego urzędu lub pełnionej funk-
cji28. Dzięki tym informacjom możemy sprawdzić na przykład, czy osoby biorące udział 
w poselstwach jako członkowie orszaków zostawały w przyszłości posłami. Ta wiedza 
pozwoliłaby na ustalenie, czy doświadczenie zdobyte na niższych szczeblach posługi 

23 BKPAN, Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV, sygn. BK00347 – List Stanisława Mąko-
skiego do Władysława IV Wazy, Madryt, 13 listopada 1638 r., k. 274–276; List Stanisława Mąkoskiego 
do Władysława IV Wazy, Madryt, 25 listopada 1638 r., k. 278–279.

24 BKPAN, Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV, sygn. BK00347 – List Stanisława Mąko-
skiego do Władysława IV Wazy, Madryt, 13 listopada 1638 r., k. 275.

25 BKPAN, Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV, sygn. BK00347 – List Macieja Tytlew-
skiego do Władysława IV Wazy, Neapol, 13 lipca 1638 r., k. 238–239.

26 BKPAN, Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV, sygn. BK00347 – List Macieja Tytlew-
skiego, Neapol, 3 listopada 1637 r., k. 174–175.

27 BKPAN, Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV, sygn. BK00347 – Opisanie wiecha-
nia Posłów Króla Jmci Polskiego do stolicy moskiewskiej dnia 16 Februarii Roku Pańskiego 1635,  
k. 36–41. 

28 BKPAN, Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV, sygn. BK00347, k. 40–41.
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dyplomatycznej miało znaczenie dla króla i pozostałych osób decydujących o wyborze 
posłów.

Przedstawiony przykład z całą pewnością nie wyczerpuje wszystkich możliwości 
pracy ze źródłami archiwalnymi w prozopografii. Pokazuje jednak kierunki myślenia, ja-
kie badacz powinien przyjąć, aby móc gromadzić naprawdę mu potrzebne i wartościowe 
dane. Jak już wspomniano, prozopografia wymaga zapoznania się z bardzo dużą ilością 
źródeł, a ich odpowiedni dobór oraz umiejętność wyławiania dobrze zdefiniowanego ro-
dzaju informacji jest kluczowy, jeśli prowadzi się badanie samodzielnie w ograniczonym 
czasie, nie wspominając już o środkach materialnych. Nie oznacza to jednak, że należy 
zupełnie wystrzegać się odchodzenia od pytań zawartych w kwestionariuszu osobowym. 
Konieczna jest bowiem także otwartość na jego zmiany pod wpływem charakteru danych 
uzyskiwanych z materiałów źródłowych. 

marta szymańska

Nutzung von Archivquellen in der Prosopografie am Beispiel der Erforschung des 
Diplomatenkorps von König Wladislaus IV. Wasa
Zusammenfassung
Der Aufsatz zielt auf die Präsentation der Nutzung von archivalischen Quellen in prosopo-
graphischen Untersuchungen am Beispiel eines Heftes, das sich im Bestand der altpolnischen 
Handschriften in der Bibliothek der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Kurnik be-
findet. Indem sie die Spezifik der Vorbereitungen einer Recherche und ihrer Durchführung 
aufzeigt, greift die Autorin auf ihre eigenen Erfahrungen bezüglich der Führung von proso-
pographischen Untersuchungen zum diplomatischen Corpus von Wladislaus IV. Wasa zurück. 
Als Einleitung für die Schilderung der Arbeit mit Quellen dient ihr eine kurze Einführung in 
die Prosopographie auf der Grundlage von Aufsätzen amerikanischer und deutscher Historiker, 
die diese Methode angewendet haben, sowie der seit fast 50 Jahren geführten Diskussion über 
deren Nützlichkeit und Grenzen. Die Heranziehung dieses Diskurses hat für den Leser eine 
besondere Bedeutung, da ähnliche Abhandlungen in polnischer Sprache bisher fehlten.

marta szymańska 
The Use of Archival Sources in Prosopography on the Example of Research on the Corps of 
Diplomats of King Władysław IV Vasa
Summary
The aim of the article is to present the way of using archival sources in prosopographic 
research on the example of one of the notebooks from the collection of Old Polish manu-
scripts of the Kórnik Library of the Polish Academy of Sciences. Showing the nature of 
the preparation and running of a search query, the author draws from her own experi-
ence in conducting prosopographic research on the diplomatic corps of Władysław IV 
Vasa. The foreword to the discussion of working with sources is a short introduction to 
prosopography, based on articles written by British and American historians using this 
method and having been discussing its usefulness and limitations for almost fifty years. 
Bringing this discussion forward is of particular value for the reader because there are no 
similar studies in Polish. 
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Sprawozdanie Dyrektora 
Archiwum Państwowego w Katowicach  
za 2019 rok

Gromadzenie i kształtowanie zasobu
W 2019 roku do zasobu katowickiego Archiwum przejęto 49 792 jednostki ar-

chiwalne z 65 zespołów archiwalnych o rozmiarze 398 metrów bieżących. Na koniec 
2019 roku zasób Archiwum liczył 5699 zespołów z 2 524 235 jednostkami archiwal-
nymi o rozmiarze przekraczającym 24,5 kilometra bieżącego.

W 2019 roku katowickie Archiwum przejęło prawie wyłącznie planowane usta-
wowe nabytki z państwowych i samorządowych jednostek archiwalnych. W wyniku 
tych działań zasób Archiwum wzbogacił się między innymi o następujące nabytki:
• Centrala w Katowicach

1. Przejęcia z jednostek organizacyjnych: 
– Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” w Katowicach 

(1949–1993), Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba” w Porębie (1916–
2016), Huta „Kościuszko” w Chorzowie (1876–1998), Państwowe Przedsię-
biorstwo „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” – Dyrekcja Okręgu Poczty i Tele-
komunikacji w Katowicach (1946–1974), Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbro-
wie Górniczej (1926–1982), Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Górniczej 
(1924–1987), Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Górniczej (1924–1991), 
Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej (1906–1978), Urząd Miejski w Tarnowskich 
Górach (1917–2013).

2. Akta metrykalne:
–  Akta Stanu Cywilnego: Parafii Rzymskokatolickich w Bobrownikach (1916–

1918), Kościelcu (1888–1932 [1949–1961]), Kromołowie (1894–1916), Mi-
nodze (1913–1918), Siemoni (1916–1918), Skale (1913–1918), Smardzowi-
cach (1913–1918), św. Mikołaja w Chrzanowie (1900–1920 [1952–2016]), 
Trzebini (1890–1918 [1953–1969]) i Wojkowicach Kościelnych (1869–1918); 
Okręgów Bożniczych wyznania mojżeszowego w Kromołowie (1914–1915), 
Skale (1907–1914) i Zawierciu (1915–1922).

–  Urzędy Stanu Cywilnego w Bogucicach (1910–1939), Brynowie (1910–1924), 
Brzezince (1874–1938), Brzęczkowicach (1910–1938), Chełmie Śląskim 
(1907–1937), Chropaczowie (1916–1938), Dąbrówce Małej (1910–1951), 
Dębie (1910–1924), Dziećkowicach (1937–1938), Giszowcu (1911–1924), 
Imielinie (1914–1938), Katowicach (1910–1943), Katowicach-Zamku 
(1910–1924), Kosztowach (1937–1938), Krasowach (1914–1938), Królew-
skiej Hucie II (1898–1937), Ligocie (1910–1932), Lipinach (1916–1938), 
Murckach (1910–1937), Mysłowicach (1876–1938), Mysłowicach – Zamku 
(1910–1951), Panewnikach (1910–1937), Piasecznej (1910–1945), Piotro-
wicach (1910–1937), Pniowcu (1910–1937), Podlesiu (1910–1938), Reptach 
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(1911–1937), Roździeniu (1910–1930), Starych Tarnowicach (1911–1939), 
Szopienicach (1910–1939), Świętochłowicach (1916–1938), Świętochłowi-
cach Zgodzie (1929–1939), Tarnowskich Górach (1909–1939), Wełnowcu 
(1910–1946) i Załężu (1910–1932).

• Oddział w Bielsku-Białej
1. Przejęcia z jednostek organizacyjnych: 
– C.k. Sąd Powiatowy w Białej (1854–1918 [1924]), C.k. Sąd Przemysłowy 

w Bielsku (1898–1914), I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowi-
ty w Wadowicach (1876–1968), Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Konarskiego w Oświęcimiu (1907–2005), Oświęcimskie Centrum Kultury 
(1961–1995), Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Michaliny Mościc-
kiej w Wadowicach (1929–1946), Rada Narodowa Miasta i Gminy w Szczyr-
ku (1976–1990), Sąd Grodzki w Białej ([1888–1928] 1929–1939 [1947]), 
Sąd Grodzki w Bielsku ([1897–1928] 1929–1950), Sąd Powiatowy w Białej 
([1892–1918] 1919–1927), Sąd Powiatowy w Bielsku ([1898–1918] 1919–
1928), Sąd Pracy w Bielsku ([1909–1928] 1929–1939 [1945]), Urząd Gminy 
w Stryszawie (1954–1989), Urząd Miasta i Gminy w Szczyrku (1976–1990), 
Urząd Miejski w Oświęcimiu (1951–1998), Zakłady Metali Lekkich „Kęty” 
w Kętach (1950–1999).

2. Akta metrykalne:
–  Akta Stanu Cywilnego: Parafii Rzymskokatolickich św. Macieja w Andrycho-

wie (1890–1919), Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krzeszowie (1890–
1899), św. Anny w Stryszawie (1890–1915), św. Jana Chrzciciela w Ślemie-
niu (1890–1915) i św. Józefa w Zabrzegu (1890–1917); Parafii Ewangelicko-
Augsburskich w Bielsku (1919–1937), Białej (1890–1945) i Starym Bielsku 
(1882–1945) oraz Zbiór wtóropisów ksiąg stanu cywilnego Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej (1946–1987).

• Oddział w Cieszynie
1. Przejęcia z zasobu niepaństwowego: 
– Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Koło w Istebnej (1940–2016).
2. Akta metrykalne:
–  Akta Stanu Cywilnego: Parafii Rzymskokatolickich św. Marii Magdaleny 

w Cieszynie (1886–1911) oraz w Strumieniu (1890–1936) i Pruchnej (1880–
1922); Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie (1890–1899).

• Oddział w Gliwicach
1. Przejęcia z jednostek organizacyjnych: 
– Zakład Automatyki Chemicznej „Metalchem” (1955–2002), Zarząd Miejski 

i Miejska Rada Narodowa w Gliwicach (1945–1966).
2. Akta metrykalne:
–  Urzędy Stanu Cywilnego w Gliwicach (1918–1938), Łabędach (1911–1938), 

Sośnicy (1911–1938) i Wójtowej Wsi (1913–1926).
• Oddział w Pszczynie

1. Przejęcia z jednostek organizacyjnych: 
– Gminna Rada Narodowa w Pawłowicach (1973–1990), Urząd Gminy w Paw-

łowicach (1957–1990).
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2. Akta metrykalne:
–  Urzędy Stanu Cywilnego w Kobiórze (1908–1948), Lędzinach (1918–1938), 

Mikołowie (1874–1937), Mizerowie (1908–1937), Mokrem (1874–1938), 
Paniowach (1874–1938), Suszcu (1908–1937), Śmiłowicach (1874–1938) 
i Wyrach (1874–1934).

• Oddział w Raciborzu
1. Przejęcia z jednostek organizacyjnych: 
– Prokuratura Powiatowa w Rybniku ([1934] 1950–1967), Sąd Grodzki w Ryb-

niku (1945–1950 [2016]).
2. Akta metrykalne:
–  Urzędy Stanu Cywilnego w Baranowicach (1879–1938), Bojanowie (1928–

1938), Borucinie (1926–1938), Brzeziu (1916–1938), Czerwięcicach (1908–
1938), Krzanowicach (1926–1938), Ligocie (1895–1926), Łubowicach 
(1906–1938), Miedoni (1908–1938), Modzurowie (1908–1938), Niedobczy-
cach (1914–1938), Ostrogu (1916–1918), Pietraszynie (1926–1938), Ponię-
cicach (1908–1938), Popielowie (1913–1938), Raciborzu (1916–1918), Ra-
ciborzu Zamek (1908–1915), Rogoźnej (1913–1938), Rudniku (1908–1938), 
Sławikowie (1908–1938), Stodołach (1908–1922), Strzybniku (1908–1938), 
Studziennej (1915–1918), Sudole (1912–1938), Szonowicach (1908–1938), 
Tworkowie (1874–1920), Wojnowicach (1926–1938), Zebrzydowicach 
(1908–1938) i Żorach (1918–1938).

Katowickie Archiwum w 2019 roku pod swoją ustawową opieką miało 750 jed-
nostek organizacyjnych, w których przechowywano ponad 48,7 kilometra bieżącego 
materiałów archiwalnych, z czego do natychmiastowego przejęcia z przyczyn usta-
wowych i ratunkowych było około 5,3 kilometra bieżącego materiałów zakwalifiko-
wanych jako wytypowanych do wieczystego przechowywania. Pracownicy Archi-
wum skontrolowali w 2019 roku 110 archiwów zakładowych. W kolejnym działaniu 
Archiwum zatwierdziło 1814 wniosków na brakowanie w jednostkach znajdujących 
się pod nadzorem oraz zaopiniowało 91 wniosków 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 2019 roku uzgodniono 145 instrukcji kancelaryjnych, 155 jedno-
litych rzeczowych wykazów akt oraz 142 instrukcje archiwalne dla jednostek nad-
zorowanych oraz nienadzorowanych, a zobowiązanych do ich posiadania. Ponadto 
w tych ramach i innych zapytań z przedpola archiwalnego przeprowadzono ponad 
3,7 tysiąca w różnej formie konsultacji. Działająca wspólnie dla Archiwów Państwo-
wych w Katowicach i Częstochowie Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji od-
była 2 posiedzenia.

Opracowanie zasobu
Podobnie jak w ubiegłych latach, opracowanie w katowickim Archiwum było 

ograniczone do prac kontynuowanych od pewnego czasu. W sumie pełnemu opraco-
waniu poddano 457 jednostek o rozmiarze 5 metrów bieżących. Ponadto zewidencjo-
nowano 53,1 tysiąca jednostek o rozmiarze 392 metrów z 112 zespołów (w całości 
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lub części) w Centrali w Katowicach (z 71 zespołów), w oddziałach w Bielsku-Białej 
(z 26 zespołów), Cieszynie (z 7 zespołów) oraz Raciborzu (z 8 zespołów). Wśród 
ewidencjonowanej dokumentacji przeważały aktowe materiały archiwalne – 30 402 
jednostki, ponadto spisano 1209 jednostek fotografii, 603 jednostki dokumentacji 
technicznej, 196 jednostek kartografików oraz 1 jednostkę materiałów ulotnych. 
Głównym zadaniem realizowanym w 2019 roku w Archiwum w Katowicach była 
bowiem retrokonwersja pomocy ewidencyjnych do zasobu, w systemie ZoSIA za-
mieszczono 246 926 opisy jednostek inwentarzowych. 

Dokumentacja o czasowym okresie przechowywania
W 2019 roku Archiwum przejęło łącznie klasycznej dokumentacji niearchiwalnej 

54,4 metra bieżącego, w tym dokumentacji osobowej 44,4 metra bieżącego, do-
kumentacji płacowej 10,1 metra bieżącego, a pozostałej dokumentacji 0,05 metra 
bieżącego. Przy czym dokumentację osobowo-płacową przejmowano wyłącznie na 
podstawie umów zawartych w latach ubiegłych oraz decyzji Naczelnego Dyrektora 
Archiwów Państwowych. Rutynowo dokonano wybrakowania dokumentacji o cza-
sowym okresie przechowywania w ilości 1245 jednostek o łącznej objętości 70,2 
metra bieżącego. 

Na koniec 2019 roku Archiwum przechowywało 2678,3 metra bieżącego  
z 386 382 jednostkami dokumentacji niearchiwalnej przejętej po 1 kwietnia 2003 
roku, 505,1 metra bieżącego dokumentacji przebiegu studiów oraz 0,7 metra bieżą-
cego dokumentacji przejętej w depozyt, co stanowi łącznie 3184,1 metra bieżącego 

Oddział V Archiwum prowadził 15 nowych spraw związanych ze zgłoszeniem 
porzuconej dokumentacji, a w ramach porozumienia zawartego z Marszałkiem Wo-
jewództwa Śląskiego Archiwum przeprowadziło 15 kontroli przedsiębiorców prowa-
dzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobo-
wej i płacowej.

Zupełnie nowym i nieoczekiwanym zadaniem, jakie postawiono przed Państwo-
wą Służbą Archiwalną w 2019 roku, było przejmowanie i przechowywanie całości 
dokumentacji z kolejnych wyborów powszechnych przeprowadzanych od 2018 roku 
w Polsce. Archiwa historyczne nie od tego są, ale cóż było robić, jak taka była wola 
ustawodawcy. „Stultus est lex, sed legis”. Na obszarze działania Archiwum Państwo-
wego w Katowicach znajduje się 157 gmin o największym w Polsce zagęszczeniu 
ludności z terenu dwóch województw: śląskiego i małopolskiego, objętych zakresem 
działania Delegatur Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, Bielsku-Białej, Kra-
kowie i Nowym Sączu. Archiwum musiało więc rozwinąć skomplikowaną procedurę 
logistyczną, nawiązując kontakty z dyrektorami Delegatur Krajowego Biura Wybor-
czego w celu ustalenia zasad współpracy i przygotowania dokumentów, interpretacji 
otrzymanych instrukcji, ustalenia harmonogramów przejęć, przyjmowania doku-
mentów do magazynów zewnętrznych, kompletowania protokołów, uzupełniania 
sporządzonego wcześniej inwentarza topograficznego, sporządzania sprawozdań dla 
NDAP itd. Wobec braku miejsca w magazynach Archiwum po przeprowadzeniu 
stosownych procedur z zakresu prawa o zamówieniach publicznych wynajęło wiel-
kopowierzchniowe magazyny prywatne w Katowicach i Rudzie Śląskiej. Kiedy akta 
z wyborów do organów samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 paź-
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dziernika 2018 roku, poszczególne gminy dostarczały do zewnętrznych magazynów 
Archiwum, to od jesieni 2019 roku cała logistyka transportowa spoczęła na pracow-
nikach Archiwum. Transporty wykonywała prywatna firma z udziałem pracowników 
Archiwum, przejmujących formalnie kolejne pakiety. W sumie przejęto z kolejnych 
wyborów:

–  do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 paździer-
nika 2018 roku. Przejmowanie dokumentów z wyborów odbyło się w okre-
sie od 8 kwietnia do 15 czerwca, jednak ostatnie przejęcie miało miejsce 30 
grudnia w związku z protestami wyborczymi. Szacunkowo przejęto 4100 m.b. 
dokumentów; 

–  do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 roku. 
Przejęcia odbyły się w okresie od 7 października do 7 listopada 2019 roku. 
Oszacowano, iż przejęto 1900 m.b. dokumentacji;

–  ponadto do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 
25 października 2015 roku oraz wyborów uzupełniających, referendów lokal-
nych itp. Przejęcie dotyczyły 55 gmin z terenu działania Delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego w Bielsku-Białej i objęły dokumentację, która nie została do 
tej pory wybrakowana, a w związku ze zmienionym stanem prawnym powin-
na zostać przejęta do magazynów archiwów państwowych. Do przejęcia było 
około 857 m.b. dokumentacji. Przejęcia rozpoczęły się w dniu 29 listopada i do 
końca roku 2019 przejęto dokumenty z 28 gmin.

W sumie w 2019 roku przejęto do magazynów zewnętrznych Archiwum około 
6857 metrów bieżących dokumentacji wyborczej.

Konserwacja i reprografia 
W Pracowni Konserwacji Jednostkowej poddano konserwacji (czyszczenie me-

chaniczne, rozłożenie bloku księgi lub poszytu, sklejanie przedarć itp.) 1774 kar-
ty konserwatorskie z 22 jednostek. Pracownia Konserwacji Masowej realizowała, 
podobnie jak w ubiegłych latach, zadania związane z odkwaszaniem akt z zasobu 
własnego oraz innych archiwów państwowych z południowo-wschodniej Polski. 
Łącznie odkwaszono 1347 jednostek inwentarzowych o łącznej ilości 170,8 tysiąca 
kart konserwatorskich, które liczyły 20,9 metra bieżącego, z tego 11,4 metra bieżą-
cego z zasobu Archiwum w Katowicach i 9,6 metra bieżącego z zasobów Archiwów 
Państwowych w Częstochowie i Kielcach. Ponadto przeprowadzono dezynfekcję 
w komorze fumigacyjnej 205,2 metra bieżącego akt, w tym 178,6 metra bieżącego 
akt z zasobu własnego Archiwum oraz 26,7 metra bieżącego z zasobów archiwów 
w Częstochowie i Kielcach. 

Wiele wysiłku włożono w prace profilaktyczne, w tym odkurzono 213,2 tysiąca 
metrów bieżących akt, umieszczono w pudłach bezkwasowych 246,8 metra bieżą-
cego, a w teczkach 218,6 metra bieżącego akt, a także spaginowano 1156,7 tysiąca 
stron. 

Kontynuowano międzyarchiwalną współpracę w dziedzinie konserwacji archiwa-
liów z trzema Archiwami Państwowymi w Częstochowie, Opolu i Kielcach. W ra-
mach tego działania przeprowadzono w pracowni konserwatorskiej 5-dniowe warsz-
taty dla konserwatora archiwalnego Archiwum w Opolu oraz 1-dniowe szkolenie dla 



sPrawozdanie dyrektora archiwum Państwowego w katowicach za 2019 rok

254

pracowników Archiwum w Częstochowie i w Kielcach. Ponadto odbyła się wizyta 
robocza przedstawicieli Archiwów Państwowych w Katowicach i w Opolu w Archi-
wum Krajowym w Opawie poświęcona wymianie doświadczeń archiwistów polskich 
i czeskich w kwestii dezynfekcji materiałów archiwalnych.

Podobnie jak w poprzednim roku, ograniczono mikrofilmowanie do niezbędnego 
minimum, a celem tego działania było uzupełnienie wcześniej zmikrofilmowanych 
materiałów. Priorytet nadal stanowiła digitalizacja, w ramach której wykonano z wła-
snego zasobu 259,1 tysiąca zabezpieczających kopii cyfrowych, w tym 133,8 tysiąca 
wykonała Pracownia Reprografii katowickiego Archiwum, a 125,3 tysiąca wykonały 
współpracujące z Archiwum fundacje i stowarzyszenie genealogiczne, w tym Fun-
dacja „Chrońmy dziedzictwo” w Lublinie oraz Górnośląskie Towarzystwo Gene-
alogiczne „Silius Radicum”. Ponadto w ramach dodatkowych środków finansowych 
przyznanych przez NDAP zlecono firmie zewnętrznej wykonanie digitalizacji ponad 
101 godzin nagrań z 164 jednostek z zespołu Komitet ds. Radia i Telewizji „Polskie 
Radio i Telewizja” Rozgłośnia Katowicka w Katowicach .

Udostępnianie i popularyzacja zasobu
W 2019 roku liczba kwerend wzrosła o około 10% w stosunku do roku 2018. 

Najliczniejszą grupę stanowiły kwerendy o charakterze socjalnym, w tym z doku-
mentacji o czasowym okresie przechowywania (około 30% wszystkich kwerend). 
Kolejną grupę stanowiły kwerendy o charakterze genealogicznym (ponad 26% ogól-
nej liczby). Wśród wnioskodawców w tej grupie przeważały osoby prywatne. Trzecią 
co do liczebności grupę stanowiły wnioski o charakterze własnościowym, a wśród 
nich kwerendy dotyczące dokumentowania repatriacji i posiadania mienia na tere-
nach byłych wschodnich województw RP. W tej grupie kwerend nadal przeważały 
podania z urzędów zajmujących się rozpatrywaniem wniosków odszkodowawczych 
(poszukiwano głównie dokumentów potwierdzających repatriację i wielkość pozo-
stawionego mienia, posiadanie polskiego obywatelstwa oraz dokumentów potwier-
dzających otrzymanie rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie). Znaczny procent 
kwerend o charakterze własnościowym stanowiły poszukiwania akt metrykalnych 
i stanu cywilnego do celów spadkowych. W grupie kwalifikowanej jako „inne” prze-
ważały wnioski składane przez urzędy, a wśród nich większość miała związek z usta-
laniem sytuacji prawnej nieruchomości. Znaczny procent kwerend w tej grupie sta-
nowiły też sprawy dotyczące potwierdzenia niemieckiego pochodzenia i wpisania na 
niemiecką listę narodowościową (Deutsche Volksliste – DVL), przy czym wniosko-
dawcy najczęściej występowali o akta stanu cywilnego potwierdzające pokrewień-
stwo 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 naukowym – 
około 2% ogólnej liczby kwerend. W odpowiedzi na złożone podania w 2019 roku 
wydano 4294 strony poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii i wydru-
ków z materiałów archiwalnych oraz 7736 kserokopii i 5 zaświadczeń z dokumen-
tacji o czasowym okresie przechowywania. Aby przedstawić rzeczywiste obciążenie 
Archiwum pracami z zakresu tzw. pośredniego udostępniania zasobu, liczbę kwerend 
należy powiększyć o około 50%, czyli o liczbę spraw formalnie niezarejestrowanych, 
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a załatwianych telefonicznie lub podczas osobistych wizyt klientów w Archiwum. 
Ponadto należy zaznaczyć, że w wielu sprawach prowadzono różnego rodzaju kore-
spondencję wyjaśniającą i wzywającą do uzupełnienia braków formalnych i stosow-
nych opłat, co spowodowało, że liczba pism sporządzonych do zarejestrowanych 
kwerend była znacznie wyższa (dwukrotnie przewyższająca liczbę kwerend). Naj-
częściej dodatkową korespondencję prowadzono w sprawach o charakterze genealo-
gicznym i własnościowym. 

Ponadto w 2019 roku ze zbiorów bibliotek Archiwum, liczących 65 837 zewiden-
cjonowanych pozycji, skorzystało 136 czytelników, którzy odwiedzili czytelnie 305 
razy i skorzystali z 1122 publikacji. Biblioteki Centrali i oddziałów zamiejscowych 
prowadzone są w jednolitym dla całej państwowej służby archiwalnej systemie bi-
bliotecznym KOHA. 

Należy podkreślić, że wraz z zwiększaniem opublikowanej dokumentacji w In-
ternecie odrębnym wskaźnikiem wykorzystania zasobu – poza korzystaniem trady-
cyjnym z zasobu – stają się dane dotyczące liczby użytkowników pobierających dane 
z publikacji on-line. Za 2019 roku Archiwum uzyskało informacje tylko od Gór-
nośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silius Radicum” w Piekarach Śląskich 
oraz Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie odnotowano 187 561 
odsłon na stronach z źródłami z zasobu Archiwum. Archiwum nie otrzymało danych 
o odsłonach na portalu szukajwarchiwach.pl . 

Wśród istotnych przedsięwzięć, w których uczestniczyło Archiwum, należy mię-
dzy innymi odnotować: 

–  udział w Śląskim Festiwalu Nauki, który odbył się w dniach 13–14 stycznia 
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie Archiwum 
miało swoje stoisko promocyjne. Prezentowano wydawnictwa Archiwum, bazy 
danych oraz Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospo-
litej Polskiej z 1922 roku,

–  promocję katalogu wystawy U źródeł Wisły autorstwa Alicji Macek i Krzyszto-
fa Ścisło, wydanego przez Archiwum, która odbyła się 11 kwietnia w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle,

–  udział Centrali Archiwum w Katowicach w Międzynarodowym Dniu Archiwów 
2019, który odbywał się pod hasłem: Nie szukaj, znajdź w archiwach. W trak-
cie imprezy, która odbyła się 8 czerwca, gościom zaprezentowano nową odsłonę 
portalu szukajwarchiwach, wystawę Archiwum w regionie. Region w Archiwum 
oraz Akt objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z 1922 
roku. Dodatkowo można było zobaczyć magazyny archiwalne i pracownie kon-
serwatorskie,

–  udział Oddziału w Bielsku-Białej w Dniach Bielska-Białej 14 czerwca. Przygo-
towano wystawę Aby Polska rosła w siłę – plakat propagandowy z lat 70. XX 
wieku. Odwiedzający archiwum mogli również skorzystać z porad archiwistów 
dotyczących sposobu i form korzystania z archiwaliów oraz przeprowadzania 
różnych rodzajów kwerend (inicjatywa poznaj szukajwarchiwach). Jak zwykle 
wielkim powodzeniem cieszył się kącik edukacyjny dla dzieci,

–  udział po raz kolejny Oddziału w Cieszynie w organizowanej w polskim i cze-
skim Cieszynie Nocy Muzeów. 24 maja 23 instytucje – polskie i czeskie – 
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udostępniły zwiedzającym swoje pomieszczenia i zbiory. Oddział w Cieszynie 
przygotował wystawę: Od dagerotypu do fotografii cyfrowej. Dużym zaintere-
sowaniem zwiedzających cieszyła się możliwość zapoznania się ze sposobem 
podjęcia badań genealogicznych w kąciku „Archiwista rodzinny”. W kąciku 
plastycznym można było między innymi wykazać się umiejętnościami składania 
pociętej kopii (puzzle) różnych materiałów archiwalnych, a także wziąć udział 
w pokazach slajdów i filmów. W czasie trwania imprezy, w godzinach od 19.00 
do 24.00, Oddział w Cieszynie odwiedziło około 800 osób,

–  otwarcie 1 czerwca w siedzibie Oddziału w Bielsku-Białej wystawy Wybory 
4 czerwca 1989 roku w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział 
w Bielsku-Białej zorganizowanej wspólnie z Radą Miejską w Bielsku-Białej. 
W wernisażu, poprzedzonym okolicznościowym spotkaniem w siedzibie biel-
skiego ratusza, wzięli udział czynni uczestnicy zdarzeń sprzed 30 lat, członko-
wie Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Bielsku-Białej. 
Swoją obecnością zaszczycili dwaj ówcześni posłowie wybrani z listy KO „Soli-
darność”: Janusz Okrzesik oraz Andrzej Sikora. Na wystawie zaprezentowano 
oryginały plakatów wyborczych, ogłoszeń, ulotek oraz dokumentacji komisji 
wyborczych,

–  otwarcie 27 sierpnia wspólnie z Archiwum Państwowym w Opolu w ramach 
obchodów Roku Powstań Śląskich wystawy Śląsk był polski – będzie polski! 
przed budynkiem Archiwum w Opolu. Następnie w Opolskim Urzędzie Woje-
wódzkim dokonano prezentacji portalu powstancyslascy.pl., gdzie można zoba-
czyć zdjęcia powstańców, poznać powstańcze losy, oprócz tego w bazie „Znajdź 
powstańca” która będzie na bieżąco uzupełniana, można odnaleźć konkretnych 
powstańców,

–  udział Archiwum w obchodach wybuchu I powstania śląskiego 16 sierpnia. 
Podczas uroczystości przedstawiciele władz państwowych i samorządowych 
mogli w „Sali Złotej” Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego obejrzeć pergamino-
wy dokument z 5 lipca 1929 roku, upamiętniający uroczystość poświęcenia 
i oddania gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do użytku. 
Prezentacji dokumentu towarzyszyła prelekcja na temat jego historii. Z doku-
mentem zapoznał się także Prezydent RP Andrzej Duda wraz z towarzyszącym 
mu wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem. Prezentacji dokumentu doko-
nała pracownik Archiwum – Joanna Sowa,

–  zorganizowanie 30 września warsztatów poświęconych tematyce Archiwa Ro-
dzinne Niepodległej pod hasłem: Niech szuflada opowiada – poznaj SWOJĄ 
historię. Odwiedzający mogli wysłuchać wykładów: Katarzyny Głowani: Co 
to są archiwalia? Tworzymy własną kolekcję oraz Katarzyny Kwaśniewicz: Jak 
zabezpieczyć fotografie i dokumenty papierowe. Utworzone zostały stanowiska 
warsztatowe poświęcone genealogii, tworzeniu archiwów rodzinnych oraz 
porad konserwatorskich. Nie zabrakło też warsztatów z odczytywania doku-
mentów sporządzonych neograficznymi pismami w języku rosyjskim i nie-
mieckim. Odwiedzający mogli poznać metody zabezpieczenia przyniesionych 
przez siebie dokumentów oraz je zdigitalizować. Zaprezentowano również 
wystawę Akt objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej z 16 lipca 
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1922 roku oraz wydawnictwa katowickiego Archiwum jako kolejną formę 
popularyzacji zasobu.

W ramach współpracy z różnymi placówkami, przede wszystkim oświatowymi, 
Archiwum odwiedziło 29 wycieczek, w tym Centralę w Katowicach – 13 wycieczek, 
Oddział w Bielsku-Białej – 4 wycieczki, Oddział w Cieszynie – 6 wycieczek, Oddział 
w Pszczynie – 5 wycieczek oraz Oddział w Raciborzu – 1 wycieczka. Łącznie Archi-
wum zwiedziło 1526 osób. Uczestników wszystkich wycieczek zapoznano z historią, 
działalnością i zasobem Archiwum, przygotowano także okolicznościowe wystawy 
dokumentów. 

Wystawy
W 2019 roku zorganizowano 6 samodzielnych wystaw:
Wybory 4 czerwca 1989 roku w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Od-

dział w Bielsku-Białej – wystawa zorganizowana przez Oddział w Bielsku-Białej 
Archiwum Państwowego w Katowicach (1–12 czerwca);

Aby Polska rosła w siłę – plakat propagandowy z lat 70. XX wieku – wystawa zorga-
nizowana przez Oddział w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach 
(14–28 czerwca);

Od dagerotypu do fotografii cyfrowej – wystawa zorganizowana przez Oddział w Cie-
szynie Archiwum Państwowego w Katowicach (otwarcie 24 maja w ramach Nocy 
Muzeów).

Akt poświęcenia budynku Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego z 1929 roku – wystawa 
okolicznościowa Archiwum Państwowego w Katowicach prezentowana w Ślą-
skim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach (16 sierpnia).

Śląsk był polski – będzie polski – wystawa zorganizowana przez Archiwum Państwo-
we w Katowicach (wernisaż 27 sierpnia w Archiwum Państwowym w Opolu);

U źródeł ery industrialnej Śląska (w 250-lecie wydania Prawa Górniczego dla Śląska 
i Hrabstwa Kłodzkiego oraz utworzenia Wyższego Urzędy Górniczego dla Śląska) 
– wystawa zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Katowicach (wernisaż 
10 grudnia w Centrali Archiwum w Katowicach).

Wspólnie z innymi instytucjami zorganizowano 2 wystawy:
Zagłębie Powstań Śląskich. Zagłębie Dąbrowskie wobec I powstania śląskiego – wy-

stawa zorganizowana przez Instytut Zagłębia Dąbrowskiego oraz Pałac Schöna 
Muzeum w Sosnowcu (prezentowana sierpień-wrzesień w Centrali Archiwum 
w Katowicach);

Wojciech Korfanty, Ślązak, Polak, Europejczyk – wystawa plenerowa o Wojciechu 
Korfantym przygotowana przez Muzeum Śląskie we współpracy z Archiwum 
Państwowym w Katowicach, Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Ka-
towicach, Narodowym Archiwum Cyfrowym, w partnerstwie z Muzeum Hi-
storii Katowic oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (prezentowana 
w Warszawie przy ul. Agrykola w dniach 1–31 lipca 2019 roku, poprzedzająca 
odsłonięcie pomnika Wojciecha Korfantego). Projekt „Wojciech Korfanty” został 
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zrealizowany w ramach obchodów „Niepodległa” i w związku z obchodami 100-
lecia Powstań Śląskich.

Archiwum brało udział w przygotowaniu i udostępniło materiały na 6 wystaw:
Kiedy Brynica i Przemsza łączyły. Sosnowiec i I Powstanie Śląskie – w 100. rocznicę 

insurekcji – wystawa zorganizowana przez Pałac Schöna Muzeum w Sosnowcu 
i Instytut Zagłębia Dąbrowskiego (otwarcie 12 września),

Koszęciński pałac i jego właściciele od XVI w. do 1945 r. – wystawa organizowana 
przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie (otwar-
cie planowane w 2020 r.),

Dzieje kopalni „Giesche” („Wieczorek”) – wystawa zorganizowana przez Muzeum 
Historii Katowic (otwarcie podczas Nocy Muzeów 18 maja), 

Książęcy dwór w obiektywie – wystawa zorganizowana przez Muzeum Zamkowe 
w Pszczynie (26 kwietnia-30 listopada),

Wybory 4 czerwca 1989 r. – wystawa zorganizowana przez Starostwo Powiatowe 
w Pszczynie (28 maja – 6 czerwca),

Nikt nie wierzył… a jednak wojna. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 
– wystawa zorganizowana przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu (wernisaż 28 
sierpnia).

W 2019 roku Archiwum prezentowało przygotowane wcześniej wystawy:
Wojciech Korfanty – współtwórca II Rzeczypospolitej – w siedzibach: Szkoły Podsta-

wowej nr 44 w Katowicach (luty), Szkoły Podstawowej w Sławkowie (marzec), 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (16 sierpnia), Wydziału Teologii 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (listopad – grudzień);

„Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy...” . Autografy znanych postaci z zasobu 
Archiwum Państwowego w Katowicach – w Centrum Kultury „Karolinka” w Ra-
dzionkowie (maj – czerwiec);

Pamięć o powstaniach śląskich w XX wieku. Uczestnicy – Pomniki – Rocznice – w sie-
dzibach: Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej (luty – maj), Szkoły Podstawo-
wej nr 44 w Katowicach (maj), Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej (wrzesień), 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (16 sierpnia), Centrum Kształ-
cenia Zawodowego w Sosnowcu (listopad);

Reklama dźwignią handlu. Papiery firmowe śląskich zakładów 1847–1937 – w Mu-
zeum Zamkowym w Pszczynie (listopad).

Ponadto w siedzibie Archiwum prezentowana były wystawy obce:
Robert Oszek [1896–1938]. Żołnierz niepodległej – przygotowana przez Instytut 

Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach – prezentacja w Centrali Archiwum 
w Katowicach (styczeń – lipiec);

Tak płaci Polska – Henryk Sławik śląski bohater – przygotowana przez Regionalny 
Instytut Kultury w Katowicach – prezentacja w Centrali Archiwum w Katowi-
cach (październik – listopad).
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Działalność naukowa
Konferencje:
– międzynarodowe:
Hajewski T., Laskowska A.: The implementation of the Integrated System of Archival 

Description (ZoSIA) at the State Archives in Katowice and the data protection. 
Międzynarodowa konferencja naukowa Technical and field related problems of 
traditional and electronic archiving. Pokrajinski arhiv Maribor. Radenci, Słowenia 
3–5 kwietnia; 

Hajewski T., Laskowska A.: Spuścizna Karola Kiebla Kobarskiego jako źródło do 
kształtowania się polskiej myśli narodowej na Śląsku Cieszyńskim. Międzyna-
rodowa konferencja naukowa Drogi do niepodległości 1914–1918 część IV: Po-
czątki Polski niepodległej. Archiwa o proweniencji prywatnej. Archiwum Główne 
Akt Dawnych, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa, 22 listopada.

– krajowe:
Banduch R., Mączka M.: Projekty techniczne obiektów i urządzeń dla przemysłu 

naftowego i gazownictwa powstałe w fabryce Fitzner-Gamper Spółka Akcyjna 
w Sosnowcu w latach 1920–1929. XIII Konferencja Dziedzictwo i historia gór-
nictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych. Wydział Geo-
inżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, KGHM CUPRUM, 
Centrum Badawczo-Rozwojowe Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, Muzeum Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce we współpracy z Komitetem 
Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Historii Nauki 
PAN. Bóbrka 11–13 kwietnia;

Głowania K.: Przestępstwa pospolite w latach 30. i 40. XX wieku na Górnym Śląsku. 
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Gdzie bowiem zazdrość 
i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek”. Gniew, zazdrość i nienawiść 
w przestrzeni historycznej. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Kra-
ków 14–15 listopada;

Greiner P.: Wkład Archiwum Państwowego w Katowicach w upowszechnienie źródeł 
do dziejów powstań śląskich i plebiscytu górnośląskiego przez ich digitalizację 
i publikację w Internecie. XVI Szkoleniowo-Organizacyjna Konferencja Stowa-
rzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości Zasób archiwum wy-
miaru sprawiedliwości jako źródło informacji. Katowice 10–12 kwietnia; 

Małusecki B.: Szpitale i domy dziecka w Gliwicach w XIX–XX wieku. VII Ogólno-
polska Konferencja Naukowa z cyklu Architektura Miast. Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Kultury w Bydgoszczy. Bydgoszcz 19 września.

Projekty badawcze:
Monografia Andrychowa. Organizator: Urząd Miejski w Andrychowie. Redaktor: 

dr P. Stanko. Uczestnik: Michał Jarnot. 
Monografia Chorzowa. Organizator: Muzeum w Chorzowie. Redaktor: dr J. Kurek. 

Uczestnicy: Piotr Greiner, Barbara Kalinowska-Wójcik, Sławomira Krupa.
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Monografia Kęt. Organizator: Urząd Gminy w Kętach. Redaktor: dr P. Stanko. 
Uczestnik: Paweł Hudzik. 

Monografia Zatora. Organizator: Urząd Miejski w Zatorze. Redaktor: dr P. Stanko. 
Uczestnik: Paweł Hudzik. 

Tyski słownik biograficzny. Organizator: Muzeum Miejskie w Tychach. Uczestnicy: 
Elżbieta Matuszek, Piotr Matuszek.

Publikacje Archiwum:
– prace zwarte:
Archiwum Państwowe w Katowicach. Folder informacyjny. Katowice 2019.
Kaczmarek R.: Śląsk był polski – będzie polski. Katalog wystawy. Katowice 2019.
Matuszek E.: Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej 

Polskiej. Dzieje jednego dokumentu. Wyd. II. Katowice 2019.
U źródeł ery industrialnej Śląska (w 250-lecie wydania Prawa Górniczego dla Śląska 

i Hrabstwa Kłodzkiego oraz utworzenia Wyższego Urzędu Górniczego dla Ślą-
ska). Katalog wystawy. Oprac. R. Banduch i P. Greiner. Katowice 2019.

– czasopismo:
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 16, 2019. Red. P. Greiner.

Publikacje pracowników Archiwum:
Banduch R., Mączka M.: Dawne wyrobiska górnicze Srebrnej Góry – lokalizacja na 

podstawie źródeł archiwalnych i prac terenowych. [W:] XIII Konferencja Dzie-
dzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót gór-
niczych. Wrocław 2019, s. 27–28.

Banduch R., Mączka M.: Konferencje „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wyko-
rzystanie pozostałości dawnych robót górniczych” w latach 2005–2019 z udzia-
łem pracowników Archiwum Państwowego w Katowicach. „Szkice Archiwalno-
Historyczne” nr 16, 2019, s. 191–195.

Banduch R., Mączka M.: Projekty techniczne obiektów i urządzeń dla przemysłu 
naftowego i gazownictwa powstałe w Fabryce Fitzner-Gamper Spółka Akcyjna 
w Sosnowcu w latach 1920–1929. [W:] XIII Konferencja Dziedzictwo i historia 
górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych. Wrocław 
2019, s. 14–15.

Banduch R.: Porządkowanie dokumentacji aktowej. Porządkowanie niektórych rodza-
jów dokumentacji nieaktowej. [W:] Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcz-
nik. Red. E. Borodij. Warszawa 2019, zeszyt VII, cz. 1 i 2.

Banduch R.: Rodzaje dokumentacji współczesnej. [W:] Kancelaria i archiwum zakła-
dowe. Podręcznik. Red. E. Borodij. Warszawa 2019, zeszyt II.

Głowania K., Kurdyk B.: Wdrożenie systemu EZD PUW w Archiwum Państwowym 
w Katowicach. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 16, 2019, s. 187–190.

Greiner P.: Sprawozdanie Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach za 2018 
rok. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 16, 2019, s. 213–228.

Hudzik P.: Czasy II Rzeczypospolitej. [W:] Kęty. Blaski i cienie miasta w minionych 
wiekach. Monografia historyczna. T. II. Red. K. Meus, M. Tylza-Janosz, D. Żurek. 
Kęty 2019, s. 262–355.
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Jarnot M.: Akta sądów wytworzone w XIX i XX wieku jako źródło do badań genealo-
gicznych. „More Maiorum, Miesięcznik Genealogiczny” 2019, nr 2, s. 44–53. 

Jarnot M.: Spór młynarski Józefów Dusików z Łęk i Józefa Lekkiego z Bielan. „Alma-
nach Kęcki” 2019, nr XXII, s. 49–64.

Jarnot M.: Żydzi w Brzeszczach i Jawiszowicach. „Szkice Archiwalno-Historyczne” 
nr 16, 2019, s. 67–95.

Kalinowska-Wójcik B.: Jüdische Geschichtsforscher im Schlesien des 19. und frühen 
20. Jahrhunderts: Jacob Caro (1835–1904), Markus Brann (1849–1920), Eze-
chiel Zivier (1868–1925). [W:] Gelehrte – Schulen – Netzwerke. Geschichtsfor-
scher in Schlesien im langen 19. Jahrhundert. Red. J. Bahlcke, R. Gehrke, Köln 
2019, s. 331–365.

Kurdyk B., Wanic B.: Wdrożenie EZD w urzędach województwa śląskiego. [W:] Rola 
archiwów w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumen-
tacją. Red. A. Barciak, D. Drzewiecka, K. Pepłowska. Katowice 2018, s. 49–55.

Kwaśniewicz K.: Archiwalia u introligatora. Zarys problemu. „Nowa Biblioteka. 
Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2019, nr 1(32), s. 57–73.

Kwaśniewicz K.: Doświadczenia z konserwatorskiej międzyarchiwalnej współpracy. 
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 16, 2019, s. 209–212.

Kwaśniewicz K.: Introligatorskie interwencje w archiwalia. [W:] Archiwa bez granic. 
Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Kielce 20–21 września 
2017. Warszawa 2019, s. 379–386.

Małusecki B.: Obraz rezydencji w okolicy Gliwic w świetle archiwaliów i materiałów 
drukowanych do 1945 roku. [W:] Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej 
na obszarze obecnego województwa śląskiego. Red. T. Dudek-Bujarek. Katowice 
2019, s. 273–290.

Matuszek E., P. Matuszek: Ewangelicy w okresie międzywojennym w świetle akt sta-
nu cywilnego na przykładzie Tychów. „Tyskie Zeszyty Historyczne” nr 13, 2019, 
s. 93–117.

Słysz-Szczucka K.: Po dziesięciu latach doświadczeń z konstruowaniem wystaw mo-
bilnych w Archiwum Państwowym w Katowicach. „Szkice Archiwalno-Historycz-
ne” nr 16, 2019, s. 197–201.

Strońska-Przybyła J.: Bibliografia dorobku dr Bronisławy Spyry. „Szkice Archiwal-
no-Historyczne” nr 16, 2019, s. 179–184.

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 Humani-
stycznego 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, Grażyna 
Tomecka – członek Zarządu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
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Ponadto dr Tomasz Hajewski w dniach 1–5 kwietnia uczestniczył w kursie CIMIC 
(Civil–Military Co-operation) dla przedstawicieli Działów Administracji Rządowej 
zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Cen-
trum Przygotowań Misji Zagranicznych w Kielcach.

Zmiany organizacyjne i infrastruktura
W 2019 roku w Archiwum nie zaszły żadne zmiany organizacyjne. Nie przepro-

wadzono również większych prac w zakresie infrastruktury, nie licząc bieżących prac 
remontowych. Warto tylko wspomnieć, że po około dwudziestu latach używania 
przez katowickie Archiwum własnego oryginalnego logo, odwołującego się do utwo-
rzenia w 1932 roku pierwszego na Śląsku polskiego archiwum historycznego – Archi-
wum Akt Dawnych Województwa Śląskiego, zostało ono zastąpione ogólnopolskim 
logo Archiwów Państwowych. Trochę szkoda tej regionalnej tradycji.

     Dyrektor
     Archiwum Państwowego w Katowicach
     dr hab. Piotr Greiner

Bericht des Direktors des Staatsarchivs Kattowitz für das Jahr 2019
Zusammenfassung
2019 wurden 49,8 tausend Archiveinheiten in 65 Archivfonds in einem Umfang von 398 
laufenden Metern erschlossen und in die Bestände des Staatsarchivs Kattowitz aufgenom-
men. Zum Jahresende 2019 umfassten die Archivbestände des Staatsarchivs Kattowitz 
5.699 Fonds mit 2.524.235 Archiveinheiten in einem Umfang von mehr als 24,5 laufen-
den Kilometern.

Der Direktor des Staatsarchivs Kattowitz
Dr. habil. Piotr Greiner

The Report by the Director of the State Archives in Katowice for 2019
Summary
In 2019 the State Archives in Katowice expanded its fonds by obtaining 49,8 thousand 
archival units from 65 archival fonds of the size of 398 linear meters. At the end of 2019 
the fonds of the Archives comprised of 5.699 fonds with 2.524.235 archival units of the 
size exceeding 24,5 linear kilometers.

The Director of the State Archives in Katowice
Dr. hab. Piotr Greiner



263

NOTY O AUTORACH

Beniamin Czapla – historyk, pracownik Instytutu Badań Regionalnych Bibliote-
ki Śląskiej w Katowicach, student Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Prowadzi badania dotyczące dziejów Wielkiej Emigracji.

Edward Długajczyk – prof. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach, 
założyciel Pracowni Historii Powstań Śląskich Muzeum Śląskiego w Katowicach. 
Autor licznych publikacji na temat historii politycznej polskiego Górnego Śląska 
w okresie międzywojennym oraz powstań śląskich, m.in.: Sanacja śląska 1926–
1939. Zarys dziejów politycznych. Katowice 1983; Oblicze polityczne i własno-
ściowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922–1939. Katowice 1990.

Reiner Ehm – historyk i kurator muzeum. Studiował na uniwersytetach w Ratyzbo-
nie oraz Hadze, pracuje w „Donau-Schiffahrts-Museum Regensburg”. Zajmuje 
się historią infrastruktury i historią regionalną. Ostatnio opublikował: Eine Rand-
notiz der Geschichte: Der Pilsen-Regensburg-Kanal. Das Projekt eines bayerisch-
österreichischen-böhmischen Kanals über die europäische Hauptwasserscheide 
1917. [W:] Jahrhundertbauwerk oder dümmstes Bauwerk seit dem Turmbau zu 
Babel? Die Großschifffahrtsstraße Rhein-Main-Donau. Red. D. Götschmann. 
Regensburg 2020, s. 171–188; April 1945: Das Kriegsende im Raum Regensburg . 
Regensburg 2019 (z R. Smolorzem).

Piotr Greiner – dr hab., historyk i archiwista. Dyrektor Archiwum Państwowego 
w Katowicach. Zajmuje się problematyką geografii historycznej Śląska w XVI–
XX wieku i historii kartografii Górnego Śląska oraz biografistyką laureatów Na-
gród Nobla urodzonych na Śląsku. 

Michał Jarnot – historyk i archiwista. Pracownik Archiwum Państwowego w Ka-
towicach Oddział w Bielsku-Białej. Współautor publikacji: Dzieje Brzeszcz. Od 
zarania do 1918 r. Brzeszcze 2020, a także autor artykułów publikowanych 
w „Szkicach Archiwalno-Historycznych”, „Odgłosach Brzeszcz”, „Nowinach An-
drychowskich” i „Almanachu Kęckim”.

Tomasz Jasiński – historyk i archiwista. Pracownik Oddziału VI w Archiwum Pań-
stwowym w Katowicach.

Zdzisław Jedynak – dr, historyk i archiwista. Emerytowany wieloletni pracownik 
Archiwum Państwowego w Katowicach. Współautor Regestów dokumentów prze-
chowywanych na Górnym Śląsku, wydawanych przez polskie archiwa w Katowi-
cach i Opolu oraz czeskie w Opawie. 

Barbara Kalinowska-Wójcik – dr, historyczka i archiwistka. Pracowniczka Instytutu 
Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Archiwum Państwowego 
w Katowicach. Zajmuje się tematyką żydowską, historią Śląska oraz archiwisty-
ką. Opublikowała m.in.: Między wschodem i zachodem. Ezechiel Zivier (1868–
1925). Historyk i archiwista. Katowice 2015.

Bogdan Kloch – dr, historyk i muzealnik. Dyrektor Muzeum im. o. E. Drobnego 
w Rybniku. Ostatnio opublikował m.in.: Z dziejów Domu Dziecka w Rybniku. Od 
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domu opieki dla sierot oraz starców do współczesnego Domu Dziecka. W stulecie 
działalności 1913–2013. Rybnik 2013; Rybnik. Dzieje miasta i jego dzielnic. 
T. I–II. Rybnik 2017 (współautor i redaktor).

Krzysztof Langer – historyk i archiwista. Kierownik Oddziału w Raciborzu Archi-
wum Państwowego w Katowicach. Opublikował m.in.: Przestępstwa i przestępcy 
na terenie powiatu raciborskiego w latach 1945–1950 w świetle archiwaliów Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach – sposób opracowania i ich znaczenie dla ba-
dań regionalnych. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 5, 2009, s. 119–130; Język 
propagandy w ustach władzy na ziemi raciborskiej w latach 1945–1956 – czyli 
obłuda w natarciu – w świetle archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach 
Oddział w Raciborzu. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 7, 2011, s. 79–91.

Joanna Sieranc-Guzdek – historyczka i archiwistka. Pracowniczka Oddziału w Biel-
sku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach. Opublikowała m.in.: Proble-
my wartościowania dokumentacji w urzędach miast/gmin na przykładzie Kart 
Gospodarstw. ArchNet 2009; Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kę-
tach w 1945 roku w świetle wybranych archiwaliów przechowywanych w Archi-
wum Państwowym w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej. [W:] Kęty. Wokół 
społeczności. Studia i szkice z dziejów miasta i okolicy. Kęty 2016.

Mateusz Sobeczko – dr, historyk i archiwista. Pracownik Polskiej Akademii Nauk 
Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach. Zajmuje się stosunkami pań-
stwo – Kościół w czasie PRL-u, historią Śląska i turystyki. Współautor książki „Jo 
był ukradziony”. Tragedia Górnośląska. Ziemia rybnicka. Katowice–Rydułtowy 
(3 wydania w 2016, 2018 i 2020), autor monografii Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza w Katowicach wobec Kościoła katolickiego w latach 1970–1980. Ka-
towice 2017 i współautor książki „Był naprawdę dobry”. Działalność księdza 
Franciszka Blachnickiego w parafii Świętego Jerzego w Rydułtowach. Katowice–
Rydułtowy 2018.

Marta Szymańska – historyczka i archiwistka. Doktorantka w Szkole Doktorskiej 
Uniwersytetu Śląskiego. Przygotowuje pracę doktorską na temat korpusu dy-
plomatów króla Władysława IV Wazy. W 2020 roku ukaże się jej artykuł: Misja 
Jana Zawadzkiego na dwory Europy Północnej w 1633 r. a geneza polityki zagra-
nicznej Władysława IV Wazy. [W:] Władza i polityka w czasach nowożytnych. 
Dyplomacja i sprawy wewnętrzne. Red. Z. Anusik, M. Karkocha (Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego).
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PUBLIKACJE ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO 
W KATOWICACH 2018–2020

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

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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R. Kaczmarek: Śląsk był polski – będzie polski. 
Katalog wystawy.
Katowice 2019, ss. 59.
ISBN 978-83-63031-11-4

R. Banduch, P. Greiner: U źródeł ery 
industrialnej Śląska (w 250-lecie wydania 
Prawa Górniczego dla Śląska i Hrabstwa 
Kłodzkiego oraz utworzenia Wyższego Urzędy 
Górniczego dla Śląska). Katalog wystawy . 
Katowice 2019, ss. 51. 
ISBN 978-83-63031-13-8

Dzieje i konserwacja rękopiśmiennej mapy 
Wolnego Stanowego Państwa Pszczyńskiego 
IXNOOPΘOΓPAΦIA PLESNIACA Andreasa 
Hindenberga z 1636 roku. Katalog wystawy. 
Red. P. Greiner. Katowice 2020, ss. 28.
ISBN 978-83-63-031-49-7
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„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 15.
Red. P. Greiner. Katowice 2018, ss. 240.
ISSN 1508-275X

„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 16.
Red. P. Greiner. Katowice 2019, ss. 236.
ISSN 1508-275X


