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Sławomira Krupa

mikołaj filip baron von rauthen, właściciel 
koszęcina w latach 1647–1691

Koszęcin to wieś położona na Górnym Śląsku, na wschód od Lublińca, 30 km 
na południe od Częstochowy. W XVII wieku znajdowała się na obszarze księstwa 
opolsko-raciborskiego i wraz z nim dzieliła losy Śląska. Miejscowość ta w ciągu wie-
ków była własnością wielu interesujących rodzin: Kochcickich z Kochcic, Sobków 
z Kornic i Hohenlohe-Ingelfingen. W XVII wieku na kilkadziesiąt lat jej właścicielem 
został szwedzki szlachcic, który odegrał istotną rolę w przekazaniu księstwa opolsko-
raciborskiego polskiemu królowi z dynastii Wazów. W tekście podjęto próbę zrekon-
struowania życiorysu Mikołaja Filipa von Rauthen. 

Tocząca się w latach 1618–1648 wojna trzydziestoletnia nie ominęła Śląska 
i przyniosła zmiany własności dóbr koszęcińskich. Właściciel majątku, protestant 
Andrzej Kochcicki, który zaangażował się po stronie przeciwników Habsburgów, 
został uwięziony. W 1630 roku jego majątek koszęciński został skonfiskowany przez 
cesarską komisję egzekucyjną i przez dziesięć następnych lat pozostawał pod zarzą-
dem urzędników1. Dnia 9 stycznia 1640 roku, nabył go Fryderyk Blacha z Łubia2, 
a 30 stycznia 1642 roku w Opolu, wykorzystując urbarz dóbr koszęcińskich, sporzą-
dzono dokument sprzedaży dóbr przez cesarza Ferdynanda III za sumę 47 tysięcy 
guldenów3 .

Po kilku latach, 31 sierpnia 1647 roku Blacha odsprzedał majątek koszęciński 
Mikołajowi Filipowi von Rauthen4. Pochodzenie i koneksje nowego właściciela Ko-
szęcina są bardzo tajemnicze. Rauthen przybył na teren Śląska z Rzeczypospolitej, 
jednak nie był Polakiem z pochodzenia. Według informacji zestawionych przez ge-
nealogów J. Pilnačka i C. Blažka pochodził ze starego rodu finlandzkiego. M.F. von 
Rauthen albo jego przodek przyjechali do Polski, uchodząc przed prześladowaniami 
protestantów5. Potwierdzenie tych informacji znajduje się w sprawozdaniu posła ce-

1 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/384 Archiwum Książąt Hohenlohe 
Ingelfingen z Koszęcina 1454–1945 (dalej: Hohenlohe Kosz), sygn. 8956/3. Akt kupna sprzedaży dóbr 
koszęcińskich sporządzony 31 I 1642 r. w Opolu.

2 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8960, s. 5. A. Bally: Nachrichten welche am 22 . August 1828 in den 
Grundstein des zu erbauenden Fürstlichen Schlosses zu Koschentin gekommen sind . Breslau [ok. 1828]; 
AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 340, s. 298. Informacja o dacie sprzedaży zapisana przez inspektora 
Degnera w grudniu 1804 r., na podstawie zachowanych dokumentów, AP Kat, zespół 12/1418 Zbiór 
akt gruntowych lublinieckich 1648–1940 (dalej: Grunt Lubl), sygn. 45, s. 32.

3 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8956/3.
4 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8960, s. 5; AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 340, s. 298. J. Pilnăček: 

Rody Starého Slezka . Brno 1991, s. 970; [Zapytanie nieznanej osoby w sprawie przodków Mikołaja Fi-
lipa von Rauthen]. „Monatsblatt der Kais. Königl. Heraldischen Gesellschaft »Adler«“. Bd. III, Februar 
1891, Nr. 122, s. 11–12.

5 J. Pilnăček: Rody…, s. 970; C. Blažek: J . Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch in einer 
neuen vollständig und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historisch-genealogischen Erläute-
rung . Der Abgestorbene Adel der Preußischen Provinz Schlesien . Nürnberg 1887, Bd. 1, s. 85.
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sarskiego Ferdynanda Caretto markiza de Grana, który w 1647 roku zapisał, że Filip 
von Rauthen (Raute)6 jest Szwedem, podskarbim królewicza Zygmunta Kazimierza 
Wazy oraz jednocześnie sekretarzem jego ojca króla polskiego Władysława IV Wazy7 . 
Można przyjąć, że były to informacje prawdziwe, ponieważ przekazał je człowiek, 
który osobiściepoznał Rauthena8 .

Najbardziej nieprawdopodobna w świetle przedstawionych informacji jest hipo-
teza, wysuwana przez niektórych historyków, że informacja o finlandzkim pocho-
dzeniu służyła genealogicznemu uzasadnieniu przyznanego tytułu barona, a Mikołaj 
Filip był Litwinem pochodzącym z rodziny Rejtanów z Zakrzowa i Kozłowa, zaś jego 
nazwisko pochodziło od herbu „reiten” tejże rodziny9 . 

Nie zachowały się żadne ślady kontaktów tajemniczego Szweda czy też Finland-
czyka z rodziną na terenie Rzeczpospolitej. Nazwisko Rauthen nie pojawia się na 
kartach polskiej historii, jej jedynym znanym przedstawicielem wydaje się być Mi-
kołaj Filip. Istnieje więc możliwość, że więcej przedstawicieli tej rodziny po prostu 
w Rzeczpospolitej nie było, on sam zaś przybył na dwór Wazów w końcowym okre-
sie panowania Zygmunta III lub na początku panowania Władysława IV10. Cudzo-
ziemców na dworze królewskim było zresztą tylu, że budziło to ogromny sprzeciw 
polskiej szlachty, żądającej ich usunięcia i niedopuszczania do ważnych spraw pań-
stwowych11 .

Samych sekretarzy Władysław IV zatrudniał ponad stu, spośród których z reguły 
dziesięciu przebywało na stałe na dworze. Byli to ludzie wykształceni, znający przy-
najmniej kilka języków obcych: łacinę, niemiecki, szwedzki, francuski, wielu z nich 
było niepolskiej narodowości. Zdolniejszych, król wysyłał na własną rękę z posel-
stwami12. Taka rola przypadła również Mikołajowi Filipowi.

6 W sprawozdaniach Ferdynand Caretto zapisał nazwisko w formie „Raute“ i używał wyłącznie drugiego 
imienia Filip. W dokumentach księstwa opolsko-raciborskiego używana była forma „z Rauthenu” oraz 
także imię Filip. Národni archiv Praha (dalej: NA Praha), Česká dvorská kanceláŕ (dalej: ČDK), sygn. 
VE 2, karton 832, k. 366, 371–372. Sprawozdanie Ferdynanda Caretto markiza de Grana, Bratysława 
20 III 1647 r.; Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej AP Wrocław), zespół 82/8 Księstwo opol-
sko-raciborskie 1303–1825 (dalej: Ks opol-racib0, sygn. 24, s. 100, 142 (numeracja stron i sygnatury 
zgodne z inwentarzem sporządzonym w Archiwum Państwowym we Wrocławiu w 1974 r., autorzy 
prac naukowych napisanych przed tą datą posługiwali się inwentarzami sprzed 1945 roku).

7 http://is.muni.cz/th/14679/ff_d/. B. Čechová: Polskohabsburské vztahy v dobé Ferdinanda III . a Vla-
dislava IV . Dynastická diplomacie a tŕeboňská zástavni držba . Disertačni práce . Masarykova Univerzi-
ta, Filozofická Fakulta, Historický Ustav . Brno 2012, s. 129.

8 W pracy W. Dzięgiela pojawiła się informacja, jakoby von Rauthen był wychowawcą królewicza Zyg-
munta Kazimierza, czego nie udało się potwierdzić w odnalezionych materiałach. Nie można jednak 
wykluczyć, że był jego świeckim wychowawcą. W. Dzięgiel: Utrata księstw opolskiego i raciborskiego 
przez Ludwikę Marię w r . 1666 . Kraków 1936, s. 30. Jedynym wychowawcą wymienianym w dostęp-
nych źródłach był jezuita Jerzy Schoenhoff, teolog nadworny Władysława IV. S. Ochmann-Staniszew-
ska: Dynastia Wazów w Polsce . Warszawa 2007, s. 245.

9 J. Horwatt, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta Górnośląska . Bytom 2008, s. 350–351. Herb Rejtanów 
przedstawia siwego rycerza na koniu z kopią naprzód wymierzoną na czerwonym polu, herb Rauthena 
natomiast nie zawiera żadnego z tych elementów.

10 Objętość artykułu nie pozwala na szersze potraktowanie spraw związanych z pochodzeniem Mikołaja 
Filipa von Rauthen. Możliwe, że materiały wzbogacające tę wiedzę znajdują się m.in. w Szwecji, ale 
wymaga to dodatkowej, szeroko zakrojonej kwerendy.

11 B. Fabiani: Warszawski dwór Ludwiki Marii . Warszawa 1976, s. 29.
12 W. Czapliński: Na dworze króla Władysława IV . Wrocław 1959, s. 141–142.
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Na arenie śląskich dziejów Mikołaj Filip von Rauthen pojawił się w związku 
z działaniami polskiego króla Władysława IV Wazy13. W 1644 roku zmarła żona króla 
Cecylia Renata Habsburg, siostra cesarza Ferdynanda III. Po jej śmierci Władysław 
IV postanowił upomnieć się o niewypłacone sumy posagowe, jakie zostały zabez-
pieczone na dobrach trzebońskich, położonych w południowych Czechach. Jeszcze 
w roku 1644 na dwór Habsburgów do Wiednia udał się zaufany sekretarz króla, ka-
nonik warmiński Ludwik Fantoni z propozycją zamiany dóbr trzebońskich na leżące 
bliżej granicy z Rzeczpospolitą księstwa cieszyńskie i opolsko-raciborskie. Wkrótce 
potem do Wiednia wysłano kolejne królewskie poselstwa. Po początkowych pro-
testach uwikłany w wojnę trzydziestoletnią cesarz zgodził się przekazać księstwo 
opolsko-raciborskie Władysławowi IV jako zastaw hipoteczny na 50 lat, oczywiście 
po spełnieniu wielu dodatkowych zobowiązań, w tym finansowych14 . 

Wiosną do Władysława IV przyjechało z Wiednia poselstwo na czele z radcą ko-
mory cesarskiej i regentem hrabstwa kłodzkiego Janem Putzem von Adlersthurn, 
mające ustalić szczegóły przekazania zastawu. Pełnomocnikami polskiego króla byli 
kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński i Ludwik Fantoni. W rozmowach brali tak-
że udział podskarbiowie królewiczów: Jana Kazimierza – Jan Grotkowski i Zygmun-
ta Kazimierza – Mikołaj Filip von Rauthen. Ten ostatni na stałe zagościł wśród osób 
biorących udział w przygotowaniu całego układu oraz w rozmowach z przedstawicie-
lami cesarza15 .

Dnia 30 lipca 1645 roku w Warszawie król ratyfikował układ z cesarzem Fer-
dynandem III, na mocy którego księstwo opolsko-raciborskie przeszło jako zastaw 
hipoteczny w ręce polskich Wazów, stanowiąc zabezpieczenie niewypłaconych sum 
posagowych Anny, Konstancji i Cecylii Renaty (odpowiednio: matki, macochy i żony 
Władysława IV) oraz pożyczek udzielonych cesarzowi przez polskiego króla. Księ-
stwo to w przyszłości miał otrzymać syn Władysława IV – Zygmunt Kazimierz. 
Przed przejęciem władzy w księstwie opolsko-raciborskim musiał polski król podpi-
sać wiele zobowiązań i przyjąć liczne ograniczenia w sprawowaniu władzy oraz poży-
czyć cesarzowi 200 000 dukatów. Takie same rewersy podpisali inni przedstawicieli 
rodziny Wazów: Anna Katarzyna (siostra Władysława IV), Jan Kazimierz i Karol 
Ferdynand (przyrodnie rodzeństwo monarchy)16 . 

W sierpniu 1645 roku Władysław IV mianował swoich komisarzy, których zada-
niem było przejęcie z rąk komisarzy cesarskich księstwa i załatwienie odpowiednich 
formalności. Stronę polską reprezentowali: kasztelan nakielski i śremski Przecław 

13 Część artykułu dotycząca aktywności dyplomatycznej Mikołaja Filipa von Rauthen w sprawie przeka-
zania księstwa opolsko-raciborskiego w zastaw polskiej linii Wazów opiera się głównie na informacjach 
uzyskanych z prac: J. Leszczyński: Władysław IV a Śląsk w latach 1644–1648 . Wrocław 1969; B. 
Čechová: Polsko-habsburské vztahy… Ich autorzy wszechstronnie i wyczerpująco przebadali materiały 
archiwalne znajdujące się wNárodni archiv Praha, Česká dvorská kanceláŕ, zwłaszcza materiały o sygna-
turach: VE, karton 832–833, natomiast do pracy W. Dzięgiela: Utrata księstw… autor korzystał z ma-
teriałów później bezpowrotnie utraconych w okresie II wojny światowej. Podjęta przez autorkę próba 
przebadania źródeł znajdujących się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu i częściowo w Národni 
archiv Praha pod kątem zebrania dodatkowych informacji o Mikołaju Filipie von Rauthen nie przyniosła 
satysfakcjonujących rezultatów.

14 J. Leszczyński: Władysław IV . . ., s. 8–28.
15 Tamże, s. 35–37, 58–59.
16 Tamże, s. 39–40.
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Leszczyński17, sufragan wrocławski Jan Baltazar Liesch von Hornau i Mikołaj Filip 
von Rauthen, którzy otrzymali odpowiednie pełnomocnictwa królewskie18 .

Ważnym warunkiem oddania księstwa było przekazanie cesarzowi obiecanej po-
życzki. Miała ona być jednorazowo wpłacona do komory wrocławskiej, ale na sku-
tek finansowych kłopotów polskiego króla docierała w wielu ratach. Jedną z osób 
zajmujących się organizacją i transportem tej gotówki był Rauthen. Wysłannik króla 
miał dostarczyć pieniądze do granicy śląskiej do 25 lipca 1645 roku, gdzie oczekiwał 
na niego cesarski konwój do Wrocławia (obawiano się rabunku), jednak ze wzglę-
du na wspomniane już trudności finansowe króla, Rauthen spóźnił się 10 dni, więc 
przedstawiciel cesarza, którym był wspomniany Putz, poczuł się urażony i odmówił 
konwojowania gotówki, twierdząc, że podskarbi królewicza nie poinformował go 
wcześniej o tym, że transport obejmuje tylko część pożyczki, podczas gdy wcześniej 
była mowa o dostarczeniu całości. Po nieudanej próbie wytłumaczenia i załagodzenia 
całej sytuacji zdesperowany Rauthen zagroził, że wróci z pieniędzmi do Warszawy. 
Oczywiście do tego nie doszło, jako ze cesarz potrzebował pilnie każdych pieniędzy, 
ale spór trwał od początku sierpnia do października 1645 roku i spowodował prawie 
nieustanny pobyt Rauthena na Śląsku. W październiku, na zdecydowane żądanie 
cesarza, aby konflikt zakończyć, żołnierze Putza przy udziale żołnierzy królewskich 
oraz Rauthena odstawili wreszcie pieniądze do Wrocławia19 .

Jednocześnie Rauthen prowadził negocjacje w sprawie spłacenia zaległej renty 
trzebońskiej w wysokości 50 000 florenów, które przedstawiciel cesarza Putz chciał 
odliczyć od zaległości podatkowych z księstwa opolsko-raciborskiego, na co Rauthen 
w imieniu króla się nie zgadzał. Ostatecznie wynegocjował odliczenie tej kwoty (jed-
nak w wysokości 30 000 florenów) od 50 000 dukatów, jakie Władysław IV miał 
dostarczyć do Wrocławia już po przejęciu księstwa20 .

Kolejnymi problemami, z jakimi musiał zmierzyć się komisarz, były sprawy za-
kwaterowania w księstwie opolsko-raciborskim zwolnionych przez króla, a przyję-
tych na służbę cesarza żołnierzy oraz zarezerwowania przez cesarza dla siebie do-
minium opolskiego do chwili, gdy król nie wypłaci w całości uzgodnionej kwoty 
pożyczki. Rauthen na takie rozwiązania absolutnie się nie zgadzał i spór z Putzem 
trwałby zapewne jeszcze dłużej, gdyby na Śląsk nie wkroczyły oddziały szwedzkie 
pod dowództwem feldmarszałka Karola Gustawa Wrangla (trwała wojna trzydzie-
stoletnia), co skłoniło przedstawiciela cesarza do ustępstw. Putz i Rauthen w paź-
dzierniku zawarli ugodę, na którą później zgodzili się i cesarz, i król polski21 .

Dnia 26 października 1645 roku Rauthen wraz z innymi komisarzami polskiego 
króla dotarł do Opola na sejmik księstwa opolsko-raciborskiego, gdzie zebrali się 
przedstawiciele szlachty, duchowieństwa i miast oraz przedstawiciele cesarza. Ko-
misarze obu stron 27 października spotkali się na konferencji, aby omówić sprawy 
związane z przekazaniem władzy Władysławowi IV. 29 października Rauthen, Liesch 
i Leszczyński w imieniu polskiego króla złożyli przed komisarzami cesarskimi przy-

17 Biografia patrz: W. Dworzaczek: Leszczyński Przecław Paweł . [W:] Polski słownik biograficzny. T. XVII. 
Warszawa 1972, s. 127–128.

18 W. Dzięgiel: Utrata księstw…, s. 30; J. Leszczyński: Władysław IV…, s. 72.
19 J. Leszczyński: Władysław IV…, s. 63–64.
20 Tamże, s. 64–65.
21 Tamże, s. 72–74.
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sięgę wierności według formuły zaaprobowanej przez obu władców oraz wręczyli 
wszystkie rewersy, jakie król i jego rodzeństwo wcześniej podpisali. 30 paździer-
nika komisarze cesarscy zwolnili stany księstwa opolsko-raciborskiego od przysięgi 
na rzecz cesarza. Po tym fakcie nastąpiło zaprzysiężenie stanów królowi. Jednym 
z odbierających tę przysięgę w imieniu króla był oczywiście Rauthen. W dniach 3 i 4 
listopada załatwiono resztę spraw związanych z oddaniem zastawu. Komisarze obu 
stron podpisali rachunki, strona cesarska wystawiła kwit na wpłacone kwoty, a Rau-
then osobiście podpisał weksel na należności cesarza. Rauthen, Liesch i Leszczyński 
w imieniu króla i jego rodzeństwa zrzekli się wszelkich praw do klucza trzebońskie-
go. Od tej chwili Władysław IV stał się panem zastawnym na Opolu i Raciborzu22 .

Na owym sejmiku w Opolu komisarze polscy przedstawili także listę osób, które 
zgodnie z decyzją nowego władcy miały zająć stanowiska urzędnicze na terytorium 
księstwa, co niestety spowodowało wzburzenie szlachty, jako że na wspomniane 
urzędy król powołał osoby nie zawsze cieszące się szacunkiem w księstwie, a do tego 
naruszył obowiązujące prawo, w myśl którego mógł powoływać tylko na niektóre 
stanowiska, większość zaś obsadzał sejmik. Reprezentanci króla (w tym Rauthen) 
wycofali się wobec tego z przedstawionych propozycji i przyznali, że król posiadał 
błędne informacje dotyczące stosunków panujących w księstwie23. Sprawa ostatecz-
nie rozstrzygnęła się w roku 1647 właściwie na korzyść króla24 .

Na zakończenie uroczystości odbyła się uczta na koszt cesarza, w której Rauthen 
brał oczywiście udział jako jeden z ważniejszych gości. Otrzymał on, tak jak i inni 
komisarze, prezent finansowy od stanów księstwa, zresztą najmniejszy, bo w kwocie 
3000 złotych polskich, podczas gdy Liesch odebrał 4000 złp, a Leszczyński 12 000 
złp. Dodatkowo, na osobiste polecenie cesarza, Putz wręczył komisarzom królew-
skim upominki finansowe (Rauthen otrzymał 500 talarów cesarskich)25 .

Po tych wyczerpujących negocjacjach Mikołaj Filip wrócił najprawdopodobniej 
do Warszawy, aby dalej pełnić swoje funkcje urzędnicze na polskim dworze. Tym-
czasem późną jesienią 1646 roku księstwo opolsko-raciborskie stanęło w obliczu 
nowych kłopotów. Wojska cesarskie nadal nie opuszczały jego terytorium, co spowo-
dowało żądania generała Arvida Wittenberga von Debern dostarczenia kontrybucji 
dla podległych mu oddziałów (dotąd Szwedzi oszczędzali księstwo opolsko-racibor-
skie jako pozostające pod władzą polskiego króla). Do Wittenberga udał się zatem 
na polecenie Władysława IV Mikołaj Filip von Rauthen, który jechał do Opola na 
odbywający się tam sejmik. Udało mu się przekonać generała, żeby przez kolejne 
dwa miesiące wstrzymał ściąganie kontrybucji. Szwedom zależało zresztą na dobrych 
układach z polskim królem, ale nie chcieli przystać na to, aby podległe mu księstwo 
łożyło na utrzymanie armii cesarskiej26. Królewski komisarz wykazał się w tej sprawie 
dużą skutecznością, prawdopodobnie wynikającą faktu, iż posługiwał się językiem 

22  Tamże, s. 74–76.
23  Źródłem tych informacji miał być Baltazar Frankenberg, dowódca jednego z regimentów rajtarii, 

będący na służbie króla, ścigany na Śląsku za niejedno wykroczenie przeciwko prawu. Jego butne za-
chowanie na sejmiku doprowadziło do tego, że Rauthen wraz z innymi komisarzami musieli udzielić mu 
nagany i zakazać wstępu na salę obrad. J. Leszczyński: Władysław IV…, s. 162–163.

24  Tamże, s. 160–168.
25  Tamże, s. 76–77.
26 AP Wrocław, Ks opol-racib, sygn. 24, s. 139–143. Listy stanów księstwa opolsko-raciborskiego do króla 

polskiego Władysława IV i do Wittenberga, 1646 r.
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szwedzkim, co ułatwiło mu negocjacje Wittenbergiem, który nie znał żadnego innego 
języka27. Za udaną misję otrzymał od stanów śląskich 1200 talarów gratyfikacji28, po 
czym szybko musiał wracać do Warszawy, gdzie już niecierpliwie go wyglądano. 

Ponieważ nie wszystkie kwestie finansowo-prawne zostały ostatecznie załatwio-
ne, a i zrodziły się nowe problemy, w styczniu roku 1647 do Warszawy został wy-
słany poseł cesarski Ferdynand Caretto markiz de Grana, którego zadaniem było 
poprowadzenie negocjacji dotyczących różnych spraw związanych z zastawem. Mię-
dzy innymi on i urzędnicy polscy mieli policzyć, ile pieniędzy z pożyczki zastawnej 
zostało do zapłacenia29. Według strony polskiej, konieczna była obecność Rauthena – 
przebywającego wówczas na Śląsku – najlepiej zorientowanego w sprawach finanso-
wych związanych z zastawem30, co zapewne było prawdą, ale jednocześnie posłużyło 
jako wybieg do grania na zwłokę przez polskiego króla oraz do uzyskania kolejnych 
ustępstw. Na początku lutego Rauthen wrócił do Warszawy31. Caretto natychmiast 
skontaktował się z nim, ale ten na polecenie króla przedłużał termin ostatecznego 
rozliczenia należnej cesarzowi sumy. W końcu obliczył brakującą kwotę, która wyno-
siła 139 273 floreny 40 krajcarów. Z tej sumy jako urzędnik biorący udział w roko-
waniach otrzymał podarunek finansowy32 . 

Niestety, wojska cesarskie nie zostały jednak w terminie obiecanym przez Rau-
thena wycofane, więc Wittenberg wkroczył i – łupiąc niemiłosiernie księstwo – zajął 
Racibórz. Rauthen z polecenia króla poinformował przedstawiciela cesarza Huberta 
Walderodego, że król wyśle do Wrocławia kolejną ratę pożyczki i prosił go o inter-
wencję u cesarza w sprawie wycofania wojsk. Potrzebną kwotę król otrzymał od 
stanów księstwa opolsko-raciborskiego, gdy te na sejmiku w Gliwicach w kwietniu 
1647 roku uchwaliły dla króla gratyfikację za uzyskane u cesarza ustępstwa. To po-
zwoliło Rauthenowi udać się do Walderodego i ponownie zażądać wycofania wojsk, 
uzależniając od tego wypłacenie gotówki33. Po długich targach w czerwcu 1647 roku 
wojska cesarskie wreszcie opuściły księstwo, które przeszło ostatecznie pod panowa-
nie Władysława IV. Rauthen jako przedstawiciel króla wziął również udział w nego-
cjacjach pomiędzy stanami Śląska a stanami księstwa opolsko-raciborskiego, które 
zobowiązały się nie wspierać finansowo wojny. Przedstawiciele pozostałych ziem 
śląskich widzieli w tym zagrożenie dla swoich finansów, jako że stany musiałyby 
zwiększyć ilość płaconych przez siebie środków na prowadzenie wojny34. W sierpniu 
1647 roku król Władysław IV uczynił na krótko Rauthena regentem przynależnych 
mu majątków kameralnych: kozielskiego i opolskiego35 .

Działając na terenie księstwa opolsko-raciborskiego z ramienia króla mógł Mikołaj 
Filip pośredniczyć w kontaktach między stanami a królem i innymi urzędnikami, co 

27 P. Jasienica: Rzeczpospolita Obojga Narodów . Calamitatis regnum . Warszawa 1982, s. 105.
28 AP Wrocław, Ks opol-racib, sygn. 24, s. 100, poz. 5.
29 NA Praha, ČDK, sygn. VE 2, karton 832, k. 360–376.
30 „...Königl. Schatzmäister, Philip von Raute, welcher von Anfang diese Sache geführt”. NA Praha, ČDK, 

sygn. VE 2, karton 832, k. 371.
31 J. Leszczyński: Władysław IV…, s. 108–109.
32 NA Praha, ČDK, sygn. VE 2, karton 832, k. 373; J. Leszczyński: Władysław IV…, s. 109; B. Čechová, 

Polsko-habsburské vztahy…, s. 129.
33 J. Leszczyński: Władysław IV…, s. 114–122.
34 Tamże, s. 128–129.
35 Tamże, s. 188.
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zapewne robił, zyskując na tym też finansowo, za udane misje otrzymywał bowiem 
podarunki pieniężne36 .

Tymczasem 9 sierpnia 1647 roku zmarł jedyny syn polskiego króla Zygmunt Ka-
zimierz, co załamało władcę i spowodowało, że stracił on serce do spraw księstwa, 
którego nie miał już komu zostawić. Na pogrzeb królewicza z księstwa opolsko-
raciborskiego przybyła liczna delegacja. Niecały rok potem, 20 maja 1648 roku, 
zmarł i król, a władzę w księstwie przejął jego brat, biskup wrocławski i płocki Karol 
Ferdynand. 

Siedem lat później, w maju 1655 roku, zmarł również Karol Ferdynand, a księ-
stwo opolsko-raciborskie przejął kolejny brat, król Jan Kazimierz Waza. Cesarz Fer-
dynand III zażądał od niego przedłożenia mu wszystkich aktów prawnych dotyczą-
cych zastawu, aby niejako uwierzytelnił swoje prawa do tych ziem. Jan Kazimierz 
wydelegował do Wrocławia, gdzie mieli się spotkać komisarze obu stron, Mikołaja 
Filipa von Rauthena jako swojego przedstawiciela, o czym wiadomo z protokołu 
obrad z dnia 12 lipca 1655 roku. W rezultacie spotkania cesarz uznał prawa Wazy 
do zastawu37. Jednak wkrótce potem polski król zrzekł się księstwa opolsko-racibor-
skiego na rzecz żony Ludwiki Marii. Miesiąc później (w sierpniu 1655 roku) Szwedzi 
najechali Rzeczpospolitą, a Jan Kazimierz z żoną i dworem schronił się w księstwie 
opolsko-raciborskim. Tymczasem wojska szwedzkie w listopadzie tego roku stanęły 
pod Częstochową, kilkadziesiąt kilometrów od Koszęcina, a wcześniej kapitulację 
Wielkopolski pod Ujściem przyjął znany osobiście Rauthenowi Wittenberg (obecnie 
już feldmarszałek).

Wszystkie te wydarzenia musiały interesować i żywo obchodzić właściciela dóbr 
koszęcińskich. Można przypuszczać, śledząc jego działalność i zaangażowanie w spra-
wy Wazów, że spotkał się w tamtym czasie z królem oraz wykonywał jakieś zlecenia. 
J. Pilnaček wspomina, że Rauthen był posłem Jana Kazimierza na dworze wiedeń-
skim38. W 1656 roku król wrócił do Polski, a Rauthen pozostał na Śląsku. Dziesięć 
lat później, w 1666 roku, księstwo opolsko-raciborskie ostatecznie zwrócono Habs-
burgom. Dnia 12 maja 1666 roku został przez cesarza Leopolda II podpisany układ, 
na mocy którego Habsburgowie odzyskiwali zastaw, natomiast pod koniec maja na-
stąpiło w Opolu ostatecznie przekazanie księstwa cesarzowi. 

Wydaje się, że po 1648 roku Rauthen skoncentrował się na gospodarowaniu 
i układaniu sobie życia na Śląsku w monarchii Habsburgów, nie zrywając jednak 
kontaktów z Rzeczpospolitą. Dnia 31 sierpnia 1647 roku zakupił od Fryderyka Bla-
chy za 48 tysięcy guldenów39 majatek obejmujący m.in. Koszęcin wraz z zamkiem, 
Lipowiec, Łazy, Strzebiń, Prądy, Leśnicę, Drutarnię, Brusiek i Pustą Kuźnicę, młyn 
i karczmę40. Dodatkowo zakupił także majątek (lub jego część) Łomnica, położony 
niedaleko Olesna41. Można przypuszczać, że kwoty na zakup dóbr pochodziły głów-
nie z gratyfikacji uzyskanych w służbie Władysława IV.

36 Tamże, s. 178–179.
37 W. Dzięgiel: Utrata księstw…, s. 34–35.
38 J. Pilnaček: Rody ..., s. 970.
39 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8960, s. 5; AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 340, s. 298; J. Pilnăček, 

Rody…, s. 970; „Monatsblatt…“, Bd. III, Februar 1891, Nr. 122, s. 11–12.
40 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8956/3.
41 J. Pilnăček: Rody…, s. 970, „Monatsblatt…“, Bd. III, Februar 1891, Nr. 122, s. 11–12.
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Zakup majątku na Śląsku przez Rauthena nie był chyba sprawą prostą i wiązał 
się z licznymi zabiegami. Sejmik księstwa opolsko-raciborskiego już w 1573 roku 
ustalił, że cudzoziemcom (zwłaszcza tym pochodzącym z Rzeczpospolitej), niebę-
dącym poddanymi króla czeskiego, nie wolno sprzedawać majątku bez wyraźnego 
zezwolenia sędziego i starosty księstwa. W 1601 roku ponownie, pod surowymi ka-
rami, zakazano kontaktów z Polakami i sprzedaży im dóbr. Od każdej zasady istniały 
jednak wyjątki, z których zapewne skorzystał i Rauthen, gdyż można było dokonać 
zakupu ziemi pod warunkiem osiedlenia się na terenie księstwa. W tym celu należało 
udowodnić swoje szlachectwo, składając odpowiedni dokument stwierdzający po-
chodzenie oraz dokonać jego wpisu do ksiąg ziemskich. Po dokonaniu tych czynności 
sejmik uznawał taką osobę za osiadłą na terenie księstwa. Trzeba dodać, że Rauthen 
miał ułatwioną sytuację, ponieważ w czasach panowania Władysława IV procedury 
te nie były zbyt skrupulatnie przestrzegane42 .

Księstwo opolsko-raciborskie było wówczas terenem rolniczym, na którym leżało 
27 miast i 870 wsi. Uprzywilejowaną pozycję w księstwie mieli właściciele wielkich 
majątków feudalnych, tworzący stan panów (21 baronów, hrabiów, panów zastaw-
nych), m.in. Oppersdorfowie, Pücklerowie, Prażmowie, Lobkowice. Liczebnie prze-
ważała średnia szlachta jedno lub kilkuwioskowa, tworząca stan rycerski (353 osoby 
ze 183 rodzin). Równie uprzywilejowaną pozycję posiadało duchowieństwo kato-
lickie. Niepozbawione znaczenia były również miasta królewskie43. Księstwo jako 
dziedziczne terytorium Korony Czeskiej w imieniu panującego zarządzane było przez 
starostę, najważniejszego urzędnika w księstwie, na ogół pochodzącego ze stanu pa-
nów. Z kolei ze stanu rycerskiego pochodził drugi co do znaczenia urzędnik księstwa 
– kanclerz. Zgromadzeniem stanowym księstwa był sejmik, działający w czterech 
kuriach: panów, duchowieństwa katolickiego, rycerstwa i miast królewskich44 .

Z chwilą zakupu dóbr ziemskich Rauthen wszedł w skład kurii rycerskiej i brał 
udział w obradach sejmiku jako przedstawiciel powiatu45. Do kurii panów wszedł, 
kiedy 14 lipca 1657 roku otrzymał tytuł barona46, od tego momentu musiał już obo-
wiązkowo brać udział w obradach.

Herb Mikołaja Filipa, umieszczony na tarczy dwudzielnej w pas, w polu górnym 
błękitnym ma trzy złote strzały, położone względem siebie równolegle, skierowane 
grotami w górę ukośnie na prawo; w polu dolnym srebrnym – dwie zielone palmowe 
gałązki, skrzyżowane, tworzące wieniec. Nad tarczą znajduje się korona baronowska, 
nad nią dwa hełmy w koronach z klejnotami – na prawym trzy złote skrzyżowane 

42 M. Hatalska: Sejmik księstwa opolsko-raciborskiego w latach 1564–1742 . Wrocław 1979, s. 12, 116–
117.

43 A. Weltzel: Geschichte der Stadt, Herrschaft und Festung Cosel . Berlin 1866, s. 509; J. Leszczyński: 
Władysław IV…, s. 145–147; M. Hatalska: Sejmik księstwa …, s. 9–13.

44 J. Leszczyński: Władysław IV…, s. 153–154; M. Hatalska: Sejmik księstwa …, s. 16–19.
45 AP Wrocław, Ks opol-racib, sygn. 24, s. 446, poz. 8, 1651 rok; Tamże, s. 461, poz. 11, 27 VIII 1652 r.
46 Kral von Dobra Voda A.: Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien .Genealogisch-heraldischesRe-

pertorium sämtliches Standeserhebungen, Prädikate, Beförderungen, Incolats-Erteilungen, Wappen und 
Wappenverbesserungen des gesamtem Adels der Böhmischen Krone mit Quellen und Wappen-Nachwe-
isen . Praga 1904, s. 209; A. von Doerr: Der Adel der Böhmischen Kronländer . Ein Verzeichnis derjenigen 
Wappenbriefe und Adelsdiplome welche in den Böhmischen Saalbüchern des Adelsarchives im K .K . Mi-
nisterium des Innen in Wien eingetragen sind . Prag 1900, s. 41; J. Pilnăček: Rody…, s. 970; C. Blažek: 
J . Siebmacher’s…, s. 85.
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w gwiazdę strzały, na lewym dwie skrzyżowane zielone palmowe gałązki, takie jak na 
tarczy. Labry błękitne, podbite srebrem47 . 

Około roku 1645, jeszcze przed osiedleniem się w Koszęcinie, Mikołaj Filip poznał 
Jana barona Welczka z Wielkiego Dębieńska i Piotrowic, kanclerza księstwa opolsko-
raciborskiego, z którym kontaktował się jako przedstawiciel polskiego króla, a który 
cieszył się sympatią i szacunkiem Władysława IV48. Z czasem Rauthen związał się 
z nim powinowactwem, poślubiając jego córkę Annę Zuzannę49. Nie wiemy niestety, 
kiedy to nastąpiło. Data zaślubin 23 stycznia 1677 roku podawana przez badaczy jest 
z całą pewnością błędna50. Brak informacji o narodzinach kolejnych córek w zacho-
wanych księgach chrztów parafii w Sadowie nie jest jednoznacznym dowodem błędu, 
gdyż niekoniecznie musiały rodzić się w Koszęcinie, ale informacja zapisana w tejże 
księdze, że młodsze córki Maria Rozyna i Maria Julianna w kwietniu 1687 roku były 
matkami chrzestnymi niejakiego Gawła syna Gawła Jemioła z Koszęcina wskazuje, 
że nie mogły być wtedy małymi dziećmi, a byłyby takimi, gdyby ich rodzice pobrali 
się w 1677 roku51. Najważniejszym argumentem przemawiającym za wcześniejszą 
datą zawarcia tego małżeństwa jest informacja zawarta w testamencie Jana Baptysty 
Cellarego z 9 stycznia 1661 roku, w którym wymienia „Annę Rauthenową, rodzoną 
Wiltzkównę, swobodną panią na Koszencinie”52. Można więc przyjąć, że związek 
małżeński Mikołaja Filipa i Anny baronówny Welczek z Wielkiego Dębieńska został 
zawarty pomiędzy 1647 (zakup dóbr koszęcińskich) a 1660 rokiem. Z małżeństwa 
tego urodziło się pięć córek, najprawdopodobniej przed rokiem 167353 .

Najstarsza z nich Maria Anna zrobiła doskonałą partię, wychodząc za mąż za 
Rudolfa barona Sobka z Kornic, właściciela m.in. Wielkiej i Małej Rudzicy, Landeku 
i Ropicy w księstwie cieszyńskim, w latach 1670–1679 sędziego ziemskiego księ-
stwa cieszyńskiego, następnie w latach 1683–1698 starostę ziemskiego księstwa 
cieszyńskiego, a w czasie odsieczy wiedeńskiej w 1683 roku cesarskiego komisarza 
wyznaczonego do przeprowadzenia polskich wojsk przez Śląsk (zmarł 10 czerwca 
1699 roku). Maria Anna była jego drugą żoną (pierwszą była Helena Marklowska 
z Pernštejna). Z małżeństwa tego urodziły się dzieci: Jerzy Mikołaj, Karol Henryk, 
Anna Zuzanna Renata54. Maria Anna zmarła 15 grudnia 1742 lub 9 marca 1726 roku 

47 J. Pilnăček: Rody…, s. 970; C. Blažek: J . Siebmacher’s…, s. 85.
48 Jan baron Welczek z Wielkiego Dębieńska i Piotrowic (1593–1670), syn Krzysztofa Welczka z Wiel-

kiego Dębieńska i Anny Kloch z Kornic, właściciel Wielkiego Dębieńska, Niepaszyc, Przyszówki, Szo-
nowic, Rydułtów, Piotrowic, w latach 1637–1668 kanclerz księstwa opolsko-raciborskiego. J. Pilnaček: 
Die älteste Genealogie der Welczek von Dubensko des Stammes Rassycz . Breslau 1938, s. 39–41; J. 
Leszczyński, Władysław IV…, s. 181–183. 

49 Matką Anny Zuzanny była Anna Maria Bujakowska, córka Piotra Bujakowskiego z Knurowa i Doroty 
Kochcickiej z Kochcic. Anna Zuzanna urodziła się po 1628 r. 

50 J. Pilnăček: Rody…, s. 970; J. Pilnăček:Die älteste Genealogie…, s . 43 i drzewo genealogiczne; F.J. 
Häusler: Ahnentafeln und Stammbäume . Opawa 1929, brak numeracji stron, część a) die Nachkommen 
des Freiherrn Rudolf I von Sobeck und Kornitz .

51 Archiwum Diecezjalne w Gliwicach, Księga metrykalna chrztów parafii rzymskokatolickiej w Sadowie 
1673–1766, bez numeru strony.

52 M. Janik: Doczesność wobec wieczności – testament Jana Baptysty Cellarego .[W:] Zamek lubliniecki . 
Red. M. Janik. Lubliniec 2008, s. 83.

53 W dokumentach brak daty ich urodzenia. Koszęcin należał wówczas do parafii w Sadowie (kościół pw. 
św. Józefa), najwcześniejsze zachowane wpisy w księdze chrztów tej parafii pochodzą z 1673 r. Archi-
wum Diecezjalne w Gliwicach, Księga metrykalna chrztów parafii w Sadowie 1673–1766.

54 Anna Zuzanna Renata, córka Rudolfa I barona Sobka z Kornic, kanclerza księstwa cieszyńskiego i Marii 
Anny baronówny von Rauthen, data urodzenia nieznana, 7 XI 1700 r. w Koszęcinie poślubiła Jana Ber-
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w Koszęcinie55. Kolejna z córek Maria Magdalena poślubiła Bogusława Chodakow-
skiego z Bobolic56. Zmarła przed 1704 rokiem. Z jej potomstwa znana jest córka 
Konstancja57 i synowie Mikołaj oraz Jerzy. Po śmierci pierwszego męża wyszła za 
mąż za Jana Franciszka Rutkowskiego, podstolego dobrzyńskiego, dzierżawcę Bobo-
lic.58. Trzecia z córek Maria Rozyna wyszła za mąż (po 1687 roku)59 za Jana Henryka 
von Schenkendorff und Mühlgast, właściciela Skiby (Scheibe), Trzebieszowic (Kun-
zendorf), Starego Waliszowa (Altwaltersdorf), położonych w hrabstwie kłodzkim. 
Zmarła po 1704 roku60. Czwarta córka Maria Julianna poślubiła 19 listopada 1692 
roku Jana Ferdynanda hrabiego Prażmę, właściciela m.in. Ujazdu i Rudzińca. Z mał-
żeństwa urodziło się pięcioro dzieci: Anna Juliana, Anna Katarzyna, Jan Leopold, 
Joanna Elżbieta, Maria Franciszka. Zmarła w 1720 roku61. Ostatnia córka Maria Zu-
zanna poślubiła Jerzego Franciszka Holly z Ponięcic, właściciela Rachowic i Starego 
Dębieńska, a po owdowieniu Mikołaja Leopolda Otislawa z Kopienicy. Jedyny syn 
Leopold zmarł w 1742 roku. Maria Zuzanna zmarła ok. 1751 roku62. Mikołaj Filip 
nie doczekał się syna.

Rauthen przybył na Śląsk pod koniec wojny trzydziestoletniej, która była dla 
Śląska ogromną katastrofą demograficzną i gospodarczą. Śląskie ziemie, w tym tere-
ny księstwa opolsko-raciborskiego, gdzie leżały dobra koszęcińskie, były zniszczone 
przemarszami wojsk, pożarami i epidemiami, a także przywleczoną tu przez walczą-
ce armie dżumą. Przed nowym właścicielem stanęło zadanie odbudowy potencjału 
zrujnowanej ziemi63 .

Z Koszęcina Rauthen uczynił swoją główną siedzibę. Wieś miała po temu odpo-
wiednie warunki – zgodnie z informacjami zawartymi w sporządzonym w roku 1640 

narda III hrabiego Prażmę, a po jego śmierci (1731 r.), w 1738 r. wyszła za Jana hrabiego Dunin-Bor-
kowskiego. Zmarła 9 V 1744 r. w Zabrzu. A. Weltzel: Geschichte des edlen, freiherrliche und gräflichen 
Geschlechts von Praschma . Ratibor 1883, s. 63–64.

55 F.J. Häusler: Ahnentafeln und Stammbäume…;„Monatsblatt…“, Bd. III, Februar 1891, Nr. 122, s. 
11–12.

56 Bogusław Chodakowski, syn Stanisława starosty kazimierskiego i Anny z Bobolic. Rodzeństwo: Adam 
(jezuita), Jan, Kazimierz, Konstancja Dembińska. „Monatsblatt…“, Bd. III, Februar 1891, Nr. 122, s. 
11–12; A. Boniecki: Herbarz Polski .T. 3.Warszawa 1900, s. 17. 

57 Konstancja Chodakowska, córka Marii Magdaleny baronówny von Rauthen i Bogusława Chodakow-
skiego, żona Franciszka Dzierżawskiego, syna Świętosława burgrabiego i pisarza grodzkiego łęczyckiego. 
S. Uruski: Rodzina . Herbarz szlachty polskiej . T. 3. Warszawa 1913, s. 348.

58 A. Boniecki: Herbarz…, T. 3, s. 17; AP Kat, zespół 12/386 Archiwum Poleskich z Rokitna Szlacheckie-
go 1545–1907, sygn 5, s. 4–6. Akta o charakterze własnościowo prawnym dotyczącym wsi Bobolice, 
1700 r.

59 Archiwum Diecezjalne w Gliwicach, Księga metrykalna chrztów parafii rzymskokatolickiej w Sadowie 
1673–1766, bez numeru strony, zapis wspomina, że w 1687 r. była „frelką”.

60 „Monatsblatt…“, Bd. III, Februar 1891, Nr. 122, s. 11–12.
61 Maria Juliana, zgodnie z zwartą 19 XI 1692 r. umową małżeńską, wniosła mężowi w posagu 16 400 ta-

larów, które zostały umieszczone na hipotece Ujazdu i z których otrzymywała odsetki na swoje potrze-
by. 9 IX 1716 r. w Opawie sporządziła testament, zgodnie z którym chciała być pochowana w Ujeździe, 
w kościele św. Andrzeja. A. Weltzel: Geschichte des edlen…, s.65.

62 Rodzina Otislaw z Kopienicy pochodziła z księstwa opolsko-raciborskiego, następnie osiedliła się na 
Morawach. Mikołaj Leopold, właściciel Zdislavic i Honětic (Czechy), mąż Marii Zuzanny odznaczył się 
w wojnach z Turcją, w 1710 r. zakupił dobra Liptal (Czechy), po jego śmierci w 1735 r. odziedziczyła 
je Maria Zuzanna, a po niej córka Karolina. P. Scheitza: Aus der Geschichte des Dorfes Koppinitz . „Obe-
schlesien im Bild” nr 29 z 18 VII 1935 r.; „Monatsblatt…“, Bd. III, Februar 1891, Nr. 122, s. 11–12; G. 
Wolny: Markgrafschaft Mähren, topografisch, statistisch und historisch geschildert . Bd. 4: Hradischer 
Kreis. Brün 1838, s. 523.

63 Historia Śląska . Red. M. Czapliński. Wrocław 2002, s. 173–174.
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urbarzu dóbr koszęcińskich we wsi znajdował się murowany zamek otoczony mu-
rem64. Lakoniczne opisy majątku nie pozwalają dokładnie określić położenia i wiel-
kości tej budowli. Na podstawie analizy widocznych elementów architektonicznych 
przypuszcza się, że pierwsze zabudowania obejmowały kaplicę, wieżę o charakterze 
obronnym lokowaną przy kaplicy i być może budynek przylegający do murów po 
stronie wschodniej. Po stronie zachodniej prawdopodobnie istniał budynek, który 
można wiązać z zachowanymi piwnicami w części północnej istniejącego skrzydła65 .

Za czasów barona von Rauthena zamek został rozbudowany. Zakres prac budow-
lanych prowadzonych w zamku koszęcińskim jest nieznany, ale na podstawie zacho-
wanych dokumentów wiadomo, iż doprowadził do konsekracji kaplicy w 1663 roku, 
co niewątpliwie wiązało się z poważnym remontem nieużytkowanego od dłuższego 
czasu obiektu. Uroczystej konsekracji kaplicy dokonał biskup, sufragan wrocław-
ski Karol Neander66. W sprawozdaniach powizytacyjnych z 1679 oraz 1688 roku 
zapisano: „Kaplica pod wezwaniem Wniebowzięcia Błogosławionej dziewicy Marii 
– w zamku – wzniesiona jako kościół, cała murowana i sklepiona, konsekrowana, 
podłoga ceglana, ambona artystycznie rzeźbiona i złocona, w części ewangelii krypta 
ładnie sklepiona. Ołtarz złocony i konsekrowany z murowaną podstawą. Brak konfe-
sjonałów. Wieża murowana z dwoma dzwonami. […]” .67

Brak jakichkolwiek informacji dotyczących zakresu rozbudowy zamku w tym 
okresie nie pozwala wyodrębnić innych etapów budowlanych. Można przypuszczać, 
iż zgodnie z panującą modą i tendencjami w architekturze zamek przekształcony zo-
stał na rezydencję o charakterze pałacowym, zatrącając powoli funkcje obronne68 .

Majątek Rauthena ograniczał się właściwie do klucza koszęcińskiego, jako że 
Łomnica (lub należącą do niego jej część) została prawdopodobnie dosyć szybko 
sprzedana. Nie zachowały się co prawda żadne dokumenty dotyczące zarówno za-
kupu, jak i sprzedaży tych dóbr69, ale sprawozdania z wizytacji parafii w latach 1679 
i 1688 nie wymieniają już Rauthena wśród właścicieli wsi, ale na związki z tą miej-
scowością wskazują informacje, że Anna von Rauthen była jedną z kolatorek kościoła 
w Łomnicy70 .

Zachowane źródła ujawniają, że baron von Rauthen utrzymywał kontakt z innymi 
przybyszami na Śląsk – rodziną Cellary, przede wszystkim z właścicielem Lublińca 
i Radzionkowa Andrzejem i jego stryjecznym bratem Janem Baptystą Cellarymi, 
z pochodzenia Włochami. Zarówno Rauthen, jak i Andrzej Cellary nabyli dobra 
wcześniej odebrane Kochcickim71. Być może cesarz wyraził na to zgodę, gdyż obaj 

64 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 333b, k. 16. Urbarz dóbr koszęcińskich 1640.
65 A. Harkawy, S. Krupa: Pałac w Koszęcinie . Badania historyczno-architektoniczne na potrzeby rewi-

talizacji zespołu pałacowo-parkowego . „Wiadomości konserwatorskie województwa śląskiego. Zamki, 
pałace”. Katowice 2010, s. 133.

66 J. Jungnitz: Visitationsberichte der Diözese Breslau . Archidiakonat Oppeln . Teil 1. Breslau 1904, s. 54.
67 Tamże, s. 325–326, E. Goszyk: Panowie na Koszęcinie . Od dziejów najdawniejszych po Zespół „Śląsk” . 

Koszęcin 2008, s. 102.
68 A. Harkawy, S. Krupa: Pałac w Koszęcinie…, s. 133–134.
69 Nie zachowały się akta majątku oraz akta gruntowe z tego okresu, także w zespole nr 82/8 Księstwo 

opolsko-raciborskie, przechowywanym w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, brak informacji na 
temat właścicieli Łomnicy w XVII w.

70 J. Jungnitz: Visitationsberichte …, s. 332.
71 Szerzej patrz: S. Bechcicki: Z genealogii Cellarych . [W:] Zamek lubliniecki. Red. M. Janik. Lubliniec 

2008, s. 109–111.
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jako gorliwi katolicy gwarantowali utrzymanie i ugruntowanie wiary na podległym 
sobie terenie.

Andrzej Cellary był od 1632 roku rajcą krakowskim, uczestnikiem walk z Tur-
kami i został pasowany na rycerza przez króla Władysława IV Wazę w 1633 roku, 
a w 1662 roku otrzymał indygenat polski72. Jan Baptysta, dużo uboższy brat stryjecz-
ny Andrzeja, dysponował jedynie folwarkiem w ramach dóbr lublinieckich73 . 

Informacje o związkach pomiędzy rodzinami pojawiają się w testamencie Jana 
Baptysty Cellariego z 9 stycznia 1661 roku, gdzie pisał o pieniądzach, jakie wcześniej 
Anna von Rauthen pożyczyła od niego, a z których sto talarów śląskich ma wypłacić 
jego gospodyni, a pozostałe jego spadkobiercom, „jeśli będzie co na ten czas, z cze-
go nie będzie jej mość powinna żadnego rachunku czenić, tylko erbowie moi na jej 
wierze przestać”. W Koszęcinie znajdowały się również bliżej nieokreślone rucho-
mości dla owej gospodyni, o których testament mówił: „w Koszęcinie w schowaniu 
ma”74. Dodatkowo w testamencie wspomniany jest „Jego Mości Pan Mikołaj Filip, 
swobodny pan z Rauthen a na Koszencinie”, który w Koszęcinie ufundował wzorowy 
szpital (przytułek dla ubogich), a który miał przejąć wszystko, co zapisał Cellary na 
podobny szpital w Lublińcu, o ile jego spadkobiercy nie wykonają w tym zakresie 
jego woli. Na koniec Mikołaj Filip wraz z Aleksandrem Trachem, właścicielem Cielca 
(część Boronowa), został wyznaczony na wykonawcę testamentu75 .

Właściciel Koszęcina, według informacji powtarzanych w różnych źródłach, 
utrzymywał także stale kontakty z polskim dworem, również po odejściu dynastii 
Wazów. Prawdopodobnie – mimo braku odpowiednich źródeł – w sierpniu 1683 
roku odwiedził von Rauthena król Jan III Sobieski. Niezwykle żywa i powielana 
przez wieki miejscowa tradycja podaje, że najpierw król przed wyruszeniem pod 
Wiedeń przebywał w Koszęcinie z żoną, a następnie ona sama spędziła tam dłuższy 
czas, oczekując na wieści76. W 1765 roku – 80 lat po hipotetycznym spotkaniu w Ko-
szęcinie – sporządzono opis pałacu, w którym jedną z reprezentacyjnych sal nazwano 
„salą królowej”77. O tymże pomieszczeniu pisał także w 1804 roku, zatrudniony 
w dobrach koszęcińskich, inspektor budowlany Fryderyk Degner. Sporządził wów-
czas notatkę na temat Boronowa, Koszęcina, Cieszowej i Olszyny78. Wykorzystał do 
tego celu dostępne mu dokumenty oraz informacje przekazane przez Johanna Ban-
sena, który w dobrach koszęcińskich służył przez 31 lat. Od niego zapewne uzyskał 
informacje, że jeden z pokoi w pałacu nosi nazwę królewskiego, ponieważ zamieszki-
wał w nim król Jan III Sobieski79 .

72 Tamże, s. 109–111; M. Friedberg:Cellari Andrzej. [W:] Polski słownik biograficzny. T. 3. Warszawa 
1937, s. 224–225; M. Friedberg, T. Nowak: Cellari Jan Paweł . [W:] Polski słownik biograficzny. T. 3. 
Warszawa 1937, s. 225–226.

73 M. Janik: Doczesność wobec wieczności – testament Jana Baptysty Cellarego . [W:] Zamek lubliniecki . 
Red. M. Janik. Lubliniec 2008, s. 75–79.

74 Tamże, s. 83.
75 Tamże, s. 85.
76 Szerzej patrz S. Krupa: Stan zachowania materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego 

w Katowicach do dziejów przemarszu wojsk Jana III Sobieskiego przez Górny Śląsk w 1683 roku . „Szki-
ce Archiwalno-Historyczne” nr 10, 2013, s. 11–32.

77 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 461, k. 3a.
78 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 340, s. 297–303.
79 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 340, s. 297–303.
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W 1828 roku właściciel Chudowa i plenipotent Adolfa księcia Hohenlohe-Ingel-
fingen Aleksander Bally napisał historię Koszęcina, w której również wspomniał, że 
za czasów barona von Rauthen na zamku przebywał król Jan III Sobieski z żoną80 .

W 1865 roku Feliks Triest w swoim „Topographisches Handbuch von Oberschle-
sien” pisał, że w pałacu w Koszęcinie nadal można było zobaczyć pokoje, w których 
gościł król Jan III Sobieski z małżonką, a znajdować się miały w starej części pałacu, 
czyli w skrzydle, które nie zostało przebudowane w latach 1829–183081 .

Nazwa „pokoju królewskiego” pojawia się również w kolejnych spisach wyposa-
żenia zamku w Koszęcinie82. W inwentarzu z 1858 roku mowa jest o „małym kró-
lewskim pokoju w starym skrzydle pałacowym” oraz o „królewskim pokoju podzie-
lonym na dwa mniejsze”83. W spisie z 1873 mowa jest, że salę królewską (Königsaal) 
zajmuje książę Karol zu Hohenlohe-Ingelfingen. Pokój o nazwie „sala królewska” 
występuje również w inwentarzu z roku 189684 .

Archiwista, historyk i genealog z Opawy Franz Josef Häusler, który w 1929 roku 
wydał pracę „Ahnentafeln und Stammbäume”, w zachowanych aktach archiwum ro-
dziny Sobeck-Skall przechowywanych na zamku Štăblovicach85 odnalazł informacje, 
że w 1683 roku w Koszęcinie przebywała Maria Kazimiera Sobieska, żona polskiego 
króla. Miało to miejsce w czasie pobytu króla pod Wiedniem86 .

Dziś trudno to udowodnić, ale z pewnością Rauthen jako mąż siostry kanclerza 
księstwa opolsko-raciborskiego i ojciec żony komisarza cesarskiego z czasów odsieczy 
wiedeńskiej był na bieżąco zapoznany z całą sytuacją polityczną i wszystkimi wyda-
rzeniami związanymi z przemarszem polskich wojsk przez Śląsk. 

Opisując życie barona Rauthena, należy wspomnieć, że on i jego żona, jak wska-
zują liczne informacje w zachowanych dokumentach, byli gorliwymi katolikami. 
W akcie nadania tytułu barona podano, że przyczyną przybycia na tereny Rzecz-
pospolitej było przywiązanie do katolicyzmu, z powodu którego musiał on lub jego 
ojciec opuścić rodzinny kraj87. Mikołaj Filip, osiedliwszy się na Śląsku, związał się 
z rodziną Welczków również znaną z przywiązania do katolicyzmu. Zachowały się 
informacje o niektórych dotacjach kościelnych. Już wcześniej wspominano o reno-
wacji i poświęceniu kaplicy w Koszęcinie, można tylko dodać, że kaplica ta posiadała 
kapelana utrzymywanego przez barona von Rauthena. Odprawiano w niej również 
codziennie msze w języku polskim88. Zgodnie z zapisami w testamentach małżeń-
stwa Rauthenów, miały być w koszęcińskiej kaplicy odprawiane regularne nabożeń-
stwa „za duszę nieboszczyka Pana mężula mego, jak i za duszę moją”89. Wiadomo 
także, że Mikołaj Filip wspólnie z żoną wspierał gliwicki kościół pw. Krzyża Świętego 
przy klasztorze franciszkanów reformatów, którzy zresztą w większości pochodzili 
z terenów Rzeczpospolitej. W latach pięćdziesiątych XVII wieku wybudowano przy 

80 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8960, s. 5–6.
81 F. Triest: Topographisches Handbuch von Oberschlesien. Breslau 1865, s. 451.
82 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9146, 9154, 9168.
83 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9146.
84 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9154, 9168.
85 Miejscowość koło Opawy (Czechy).
86 F.J. Häusler: Ahnentafeln und Stammbäume . . .
87 „Monatsblatt…“, Bd. III, Februar 1891, Nr. 122,s. 11–12.
88 J. Jungnitz: Visitationsberichte …, s. 326.
89 AP Kat, Grunt Lubl, sygn. 45, s. 2.
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tym kościele murowaną zakrystię za pieniądze Mikołaja Filipa, który przeznaczył 
na ten cel 600 talarów, a dodatkowo ofiarował potrzebne żelazo90. Kościół spłonął 
niestety w 1677 roku, ale został odbudowany m.in. przy wsparciu rodziny Welczków 
i barona Rauthena, którzy byli jednymi z głównych dobroczyńców91. W 1689 roku 
rozpoczęto za ich pieniądze budowę przy kościele kaplicy św. Józefa, a dodatkowo 
na polecenie Mikołaja Filipa pod kościelnym progiem zrobiono komórkę służącą do 
przechowywania kosztowności lub jako miejsce skromnych pochówków92. Anna Zu-
zanna obdarowała także klasztor reformatów w Gliwicach w swoim testamencie93 . 

Część gliwickich zakonników Melchior hrabia Gaszyna osadził na Górze św. 
Anny, tworząc tam ośrodek polskości, jako że klasztor należał do polskiej prowincji 
i wciąż był zasilany nowymi zakonnikami z Polski94. On również był wspierany przez 
Rauthenów. W testamencie Anny Zuzanny mowa jest o darowiźnie w wysokości 400 
talarów cesarskich na rzecz klasztoru na Górze św. Anny. 

Także klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie musiał być bliski Rauthenom, 
o czym świadczy nie tylko zapis w testamencie Anny Zuzanny95. We wrześniu 1682 
roku Mikołaj Filip wziął udział w wielkich uroczystościach związanych z jubileuszem 
300-lecia sprowadzenia obrazu Czarnej Madonny przez Władysława Opolczyka. Jed-
nocześnie do klasztoru przeniesiono z kościoła św. Zygmunta w Starej Częstochowie 
relikwie świętych Kandyda i Honorata, które w uroczystej procesji wieziono na wo-
zie zaprzężonym w sześć białych koni, stanowiących własność barona von Rauthena, 
który w ten sposób zaakcentował swoją obecność na tych obchodach i przywiązanie 
do wiary katolickiej96 .

W listopadzie 1687 roku zmarł bezdzietnie brat baronowej – Jan Bernard baron 
Welczek z Wielkiego Dębieńska i Piotrowic, kanclerz księstwa opolsko-raciborskie-
go97, po którym odziedziczyła liczne dobra ziemskie. Nie zajmowała się nimi jednak 
zbyt długo, ponieważ przekazała je jeszcze przed śmiercią swojej rodzinie. Anna Zu-
zanna Renata (wnuczka) wraz z mężem Janem Bernardem III hrabią Prażma otrzy-
mali dobra bielszowickie, rudzkie i zabrskie (ok. 1700 roku). Z kolei Maria Zuzanna 
(córka) i jej mąż Jerzy Franciszek Holly z Ponięcic przejęli m.in. Gierałtowice, Przy-
szówkę, Chudów, Paniówki, Pszów, Szombierki, Piotrowice i Kozłów98 . 

Według informacji zaczerpniętych przez J. Pilnačka i A. Weltzla z nieistniejących 
już dokumentów, wszystkie wyżej wymienione dobra zostały właściwie sprzedane, 
a nie podarowane. Jednak suma np. 8000 talarów, jaką za majątek zapłacił Jerzy 
Franciszek Holly z Ponięcic (o ile J. Pilnaček się nie pomylił), musi budzić wątpliwo-
ści co do rodzaju transakcji. Być może zostały one zawarte tylko po to, aby wyklu-
czyć późniejsze roszczenia spadkobierców.

90 B. Nitsche: Historia miasta Gliwice. Tłum. S. Rosenbaum. Gliwice 2011, s. 388.
91 Tamże, s. 388
92 Tamże, s. 389.
93 AP Kat, Grunt Lubl, sygn. 45.
94 Historia Śląska . Red. K. Maleczyński. T. 1. Cz. 3. Wrocław 1963, s. 382.
95 AP Kat, Grunt Lubl, sygn. 45.
96 M. Baliński: Pielgrzymka do Jasnej Góry w Częstochowie odbyta przez Pątnika XIX wieku i wydana 

z rękopisu . Warszawa 1846, s. 312.
97 J. Pilnaček: Die älteste Genealogie…, s. 42–43.
98 Tamże, s. 43.
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Całość ziemi należącej do małżeństwa Rauthenów została rozdysponowana w cie-
kawy sposób: otrzymali ją synowie najstarszej córki Marii Anny, żony Rudolfa barona 
Sobka z Kornic, oraz jej córka Anna Zuzanna Renata hrabina Prażma, na temat której 
z późniejszego testamentu pochodzi informacja, że opiekowała się babką przez kilka 
lat. Pozostałe dobra otrzymała Maria Zuzanna, żona Jerzego Franciszka Holly z Po-
nięcic, właściciela Rachowic. Pozostałe trzy córki: Maria Rozyna von Schenkendorff 
und Mühlgast, Maria Julianna hrabina Prażma i Maria Magdalena Chodakowska 
otrzymały wyłącznie gotówkę.

Mikołaj Filip baron von Rauthen zmarł 29 września 1691 roku w Koszęcinie, 
a pochowano go w Gliwicach w kościele franciszkanów obserwantów (reformatów) 
pw. Krzyża Świętego99. Dnia 1 czerwca 1693 roku otwarto testament100, zgodnie 
z którym dobra koszęcińskie odziedziczył Jerzy Mikołaj Sobek, syn Rudolfa I barona 
Sobka z Kornic i najstarszej córki barona von Rauthena Marii Anny101, który wraz ze 
swoim młodszym bratem Karolem Henrykiem 5 maja 1688 roku został adoptowany 
przez Mikołaja Filipa i przyjął nazwisko von Rauthen102 . 

Anna Zuzanna zmarła 23 marca 1706 roku w Koszęcinie i pochowana została 
obok męża103. Dnia 20 lutego 1704 roku spisała testament uzupełniony kodycylem 
z 22 marca 1704 roku, przygotowanym w języku polskim, a otwarcia dokonano 11 
kwietnia 1707 roku w Raciborzu104 . 

W swojej ostatniej woli rozporządziła ruchomościami i pieniędzmi, a także wy-
dała dyspozycje dotyczące pogrzebu i miejsca pochówku. Chciała, aby pochować ją 
w klasztorze reformatów w Gliwicach. Ważnym ustaleniem było, aby spadkobiercy 
nadal utrzymywali szpital (przytułek) dla ubogich w Koszęcinie, a w chwili sprzeda-
ży majątku zadbali o ty, by dzięki odpowiednim klauzulom w kontrakcie nadal był 
utrzymywany. Wszystkie ruchomości i cały majątek osobisty testatorki miały być 
sprzedane (w miarę możliwości „komukolwiek z krwi powinowatemu”), a uzyskane 
sumy, po spłaceniu wszystkich długów i zaległości, wypłacone zgodnie z jej dyspo-
zycją. Głównymi beneficjentami były trzy z czterech żyjących córek: Maria Rozyna 
von Schenkendorf und Mühlgast, Maria Julianna hrabina Prażma i Zuzanna Ottislaw. 
W testamencie nie została natomiast wymieniona najstarsza córka Maria Anna baro-
nowa Sobek z Kornic. Oprócz tego darowizny otrzymali wnukowie: Karol Henryk 
Sobek, Mikołaj i Jerzy bracia Chodakowscy, Zuzanna hrabina Prażma, Konstancja 
Dzierżawska. 

99 W księdze zgonów parafii rzymskokatolickiej w Sadowie brak stron z roku 1691. Archiwum Diecezjal-
ne w Gliwicach, Księga metrykalna zgonów parafii rzymskokatolickiej w Sadowie 1674–1810. Data 
zgonu i miejsce pochówku podana za J. Pilnăček: Rody…, s. 970; „Monatsblatt…“, Bd. III, Februar 
1891, Nr. 122, s. 11–12.

100 Testament Mikołaja Filipa barona von Rauthen nie został odnaleziony.
101 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8960, s. 6. A. Bally błędnie podaje, że był on mężem córki barona von 

Rauthen, podczas gdy był on jej synem.
102 F.J. Häusler: Ahnentafeln und Stammbäume…
103 Archiwum Diecezjalne w Gliwicach, Księga metrykalna zgonów parafii rzymskokatolickiej w Sadowie 

1674–1810, s. 367 (?); J. Pilnăček: Rody…, s. 970; J. Pilnăček: Die älteste Genealogie…, s.43; F.J. Häu-
sler: Ahnentafeln und Stammbäume… J . Pilnăček błędnie podaje, że wyszła drugi raz za mąż w 1708 r., 
myląc ją z tych samych imion z córką Rudolfa I, a jej wnuczką, która poślubiła Jana Bernarda hrabiego 
Prażma (11 XI 1700 r. w Koszęcinie).

104 AP Kat, Grunt Lubl, sygn. 45, s. 1–14.
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Karol Henryk Sobek, dziedzic Koszęcina i syn najstarszej córki Marii Anny, otrzy-
mał 3000 talarów śląskich. Siostra Karola Anna Zuzanna Renata hrabina Prażma 
otrzymała 4000 talarów śląskich za kilkuletnią opiekę sprawowaną nad babką. Wnuk 
Mikołaj Chodakowski otrzymał również 4000 talarów śląskich, a jego brat Jerzy 
i siostra Konstancja Dzierżawska (żona Franciszka Dzierżawskiego z Dzierżaw w wo-
jewództwie sochaczewskim) po 3000 talarów śląskich. Córki Maria Rozyna von 
Schenkendorff und Mühlgast i Maria Julianna hrabina Prażma każda otrzymała po 
2000 talarów reńskich. Wszyscy dziedziczący, w tym trzy córki, mieli dodatkowo 
podzielić się wszystkim rzeczami, co do których brak było innych rozporządzeń. 
3000 talarów śląskich i 600 reńskich, srebrny zestaw do mycia (miednica i dzbanek), 
srebrne świeczniki i sztućce, a także zestaw dwunastu talerzy cynowych głębokich 
i płytkich otrzymała Eleonora baronówna Welczek105 za posługi przy testatorce. Nie 
zapomniano też o zaopatrzeniu sług oraz o instytucjach kościelnych. Znaczna część 
majątku została podarowana różnym zgromadzeniom zakonnym. Jezuici z Kolegium 
Opolskiego otrzymali pieniądze, za które mieli wykształcić dwóch alumnów.

Wykonawcami testamentu zostali wyznaczeni mężowie córek: Jan Henryk von 
Schenkendorf und Mühlgast, Jan Ferdynand hrabia Prażma oraz Mikołaj Otti-
slaw106 .

Mikołaj Filip von Rauthen, Szwed z polskiego dworu Wazów, który wybrał Śląsk 
na miejsce swojego zamieszkania, spoczywa do dziś w gliwickim kościele pw. Krzyża 
Świętego. Nie pozostawił po sobie synów, ale zgodnie z jego testamentem dobra ko-
szęcińskie odziedziczył Jerzy Mikołaj, syn Rudolfa I barona Sobek z Kornic i najstar-
szej córki barona von Rauthen Marii Anny107. Zmarł on jednak 1 kwietnia 1695 roku 
w Cieszynie bezdzietnie108 i majątek odziedziczył jego młodszy brat Karol Henryk, 
urodzony ok. 1683 roku109. Dzięki sprawnemu gospodarowaniu wnuk Mikołaja Fili-
pa powiększył znacznie majątek, m.in. dokupił państwo raciborskie110, Głogówek111, 
a następnie Ujazd i Rudziniec112. Wzrost znaczenia rodziny został uhonorowany 
nadaniem w 1716 roku Karolowi Henrykowi tytułu hrabiowskiego, używał odtąd 
tytułu hrabia Sobek z Kornic, baron von Rauthen. Herb Sobków został połączony 
z herbem Rauthena. Karol Henryk pełnił również funkcję starosty księstwa opolsko-
raciborskiego113 . 

105 Regina Eleonora baronówna Welczek z Wielkiego Dębieńska i Piotrowic (1676–1730), córka Krzysztofa 
barona Welczka z Wielkiego Dębieńska i Marii Eufemii hrabiny Prażma, żona Krzysztofa Adolfa barona 
von Grumbach (od 1720 r.), właściciela Nezdenic (Czechy). J. Pilnăček: Die älteste Genealogie…, s . 
45.

106 AP Kat, Grunt Lubl, sygn. 45, s. 1–14.
107 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8960, s. 6.
108 F.J. Häusler: Ahnentafeln und Stammbäume…
109 Tamże.
110 AP Kat Oddział w Raciborzu, Sąd Obwodowy w Raciborzu [Amtsgericht Ratibor], Bd. 1: 1628–1765, 

k. 35, brak sygn., k. 51–66. Kontrakt kupna sprzedaży dóbr raciborskich, Racibórz 26 XI 1712 r.; N. 
Mika: Dzieje ziemi raciborskiej . Kraków 2012, s. 69–70.

111 F.J. Häusler: Ahnentafeln und Stammbäume…
112 A. Weltzel: Geschichte des edlen…, s. 66.
113 F.J. Häusler: Ahnentafeln und Stammbäume…; Die Grafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn von 

Rauthen .
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Wnukowie Mikołaja Filipa, noszący jego nazwisko i używający jego herbu, pozo-
stali w Koszęcinie, zyskując na znaczeniu i z czasem tworząc jeden z największych 
majątków na Śląsku114 .

Sławomira Krupa

nikolaus philipp freiherr von rauthen, eigentümer von koschentin in den jahren 
1647–1691

Zusammenfassung
In dem Beitrag wird der Lebenslauf von Nikolaus Philipp von Rauthen, dem Eigentü-

mer von Koschentin in Oberschlesien in den Jahren 1647–1691, nachgezeichnet. Rauthen 
entstammte einem alten finnischen Geschlecht und machte Karriere auf dem polnischen 
Hof u.a. als Sekretär des Königs Władysław IV. Wasa. In den Jahren 1645–1648 vertrat er 
den polnischen König bei der infolge einer Pfändung erfolgten Übernahme des Fürsten-
tums Oppeln-Ratibor durch die Habsburger. Die Güter von Koschentin blieben bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts im Besitz Rauthens Nachkommen. Diese Güter wuchsen im 
Laufe der Zeit zu einem der größten aristokratischen Vermögen in Oberschlesien.

Sławomira Krupa

mikołaj filip Baron von rauthen, the owner of koszęcin in 1647–1691
Summary
The article attempts to reconstruct the life of Mikołaj Filip Baron von Rauthen, the 

owner of Koszęcin in Upper Silesia in 1647–1691. He came from an old Finish family and 
built his career at the Polish court holding the post of, among others, a secretary to King 
Władysław IV Vasa. In the years 1645–1648, he represented the Polish king in issues con-
cerning a takeover of the Duchy of Opole and Racibórz as a pledge from the Habsburgs. 
The Koszęcin property remained in the hands of his descendants until the end of the 18th 
century, making it one of the biggest aristocratic estates in Upper Silesia.

114 Sobkowie z Koszęcina na początku lat osiemdziesiątych XVIII w. dysponowali jedną z największych 
fortun na całym Śląsku obejmującą 26 576 ha, na terenie których położonych było 20 wsi i 22 folwarki. 
Był to 20. co do wielkości majątek na Śląsku, włączając w to domeny królewskie i majątki kościelne. 
Śląsk w końcu XVIII wieku . Red. J. Janczak, T. Ładogórski. T. I. Cz. II.Warszawa–Wrocław–Krakó-
w–Gdańsk 1976, s. 118, tabela XI: Wykaz właścicieli majątków latyfundialnych na Śląsku w latach 
1783–1787 .
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jerzy GorzeliK

obraz i słowo. 
wyznaniowy dwugłos w sztuce Górnego 
śląska drugiej połowy Xvii wieku  
na przykładzie polichromii w Żernicy 
i epitafium w hażlachu

międzywyznaniowe relacje w dobie rekatolizacji
Druga połowa XVII stulecia to czas, kiedy w górnośląskich księstwach i pań-

stwach stanowych konfesjonalizacja wkroczyła w kolejną fazę. Po zastosowaniu 
środków twardych – pozbawieniu ewangelików wszystkich oficjalnych miejsc kul-
tu, wykluczeniu ich z rad miejskich i cechów, konfiskatach protestanckich książek, 
wprowadzeniu cenzury i zakazu kształcenia w zagranicznych ośrodkach – przyszedł 
czas na ugruntowanie i pogłębienie katolickiej tożsamości wyznaniowej przy użyciu 
medium sztuki1. Sporne, kwestionowane przez protestantów nauki Kościoła rzym-
skiego, prezentowano w sposób bardziej ofensywny niż dotąd, nie napotykając na 
adekwatną ripostę ze strony wypchniętych poza nawias publicznego życia oponen-
tów. Inaczej niż w części księstw dolnośląskich, gdzie funkcjonowały świątynie lute-
rańskie, jedynymi nośnikami ewangelickich treści w kościołach Śląska Górnego były 
epitafia sprawione przez szlacheckich kolatorów, trwających przy wyznaniu augs-
burskim. Wyznaniowy dwugłos, o którym będzie mowa, cechowała zatem wyraźna 
asymetria, wynikająca z diasporalnej sytuacji, w jakiej w dobie rekatolizacji znalazła 
się protestancka mniejszość.

Dwugłos ów reprezentują na potrzeby niniejszego artykułu obiekty w kościele 
parafialnym pw. Michała Archanioła w Żernicy w księstwie opolskim oraz w świątyni 
pw. św. Bartłomieja w Hażlachu w księstwie cieszyńskim, w drugiej połowie XVII 
stulecia stanowiącej filię parafii w Kończycach Wielkich. Wybrano je z uwagi na 
podobieństwa struktury, obejmujące aspekty takie, jak łączenie elementów wyko-
nanych różną techniką, kompozycja czy zastosowanie łacińskich tekstów. Formalne 
paralele nie oznaczają jednak – co zostanie wykazane w dalszej części artykułu – ana-
logicznych treści.

polichromie w Żernicy jako wyraz katolickiego kultu obrazów
Według ustaleń dokonanych w wyniku badań dendrochronologicznych, nawa 

i prezbiterium drewnianego kościoła św. Michała Archanioła w Żernicy powstały 

1 O wykorzystaniu medium sztuki w dobie konfesjonalizacji szerzej: J. Gorzelik: Rezydencja – klasztor 
– miasto . Sztuka Górnego Śląska wobec trydenckiej konfesjonalizacji. Gliwice 2014. Niniejszy artykuł 
stanowi rozwinięcie tez zawartych w tej rozprawie (s. 188–200, 304).



obraz i Słowo. wyznaniowy dwuGłoS w Sztuce GórneGo śląSKa...

29

około roku 16612. Inicjatorem budowy nowej – kolejnej w tym miejscu – świątyni 
był opat klasztoru cystersów w Rudach Wielkich koło Raciborza Andreas Emanuel 
Pospel. Zapewne wkrótce potem otrzymała ona malarską dekorację oraz snycerskie 
wyposażenie. Polichromie na północnej ścianie nawy przedstawiają nimb w formie 
serca, ponad którym unosi się gołębica Ducha Świętego. Powyżej z obłoków wyłania 
się postać Boga Ojca, któremu po bokach towarzyszą muzykujące anioły. Poniżej 
nimbu ukazano dwie grupy klęczących postaci z różańcami w dłoniach – po prawej 
świeckich, po lewej duchownych. Od adorantów ku nimbowi biegną inskrypcje – 
na podstawie zachowanych fragmentów zrekonstruować można pełny tekst, który 
tworzą wersy maryjnej antyfony: „Sancta Maria succurremiserisiuvapusillanimes / 
reforeflebiles ora pro populointerveni pro clero / intercede pro devotofemineosexu”. 
Prośby kierowane do Marii, a także brak drugiej osoby Trójcy Świętej w górnej partii 
malowidła skłaniają do domysłów, że całość pozbawiona została kluczowego elemen-
tu – wizerunku Madonny z Dzieciątkiem. Faktycznie, prostokątne pole w centrum 
nimbu pozwala przyjąć, że w tym właśnie miejscu pierwotnie znajdował się obraz 
Marii i małego Chrystusa, malowany na płótnie lub na desce. W katalogach z roku 
1943 oraz 1966 ujęto obiekt, który mógł wypełniać ową płaszczyznę – obraz Ma-
donny z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii, łączący cechy ikony Salus Populi Romani 
z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore oraz Matki Boskiej Piekarskiej3. Ta kon-
taminacja pozwoliła nawiązać zarówno do wizerunku upowszechnionego za pośred-
nictwem licznych kopii w całym katolickim świecie, jak i do obrazu, który w XVII 
wieku zdobył sporą popularność wśród wiernych na Górnym Śląsku. W przypadku 
obu przedstawień znaczący udział w promowaniu ich kultu miało Towarzystwo Je-
zusowe.

Obraz, aplikowany do płaszczyzny belek, usunięto prawdopodobnie wraz z usta-
wieniem – po połowie XVIII wieku – nowego ołtarza bocznego, który częściowo 
zasłonił dolne partie ściennego malowidła. Program zdekompletowanej w ten sposób 
kompozycji stał się nieczytelny4. Po usunięciu farby, którą w XIX wieku pokryto 
barokowe polichromie, i przeprowadzeniu ich konserwacji powrót do pierwotnego 
stanu nie był już możliwy z uwagi na zaginięcie maryjnego wizerunku.

Całość dzieła prezentowała adorację obrazu Madonny z Dzieciątkiem przez du-
chownych i świeckich kierujących ku niemu prośbę o wstawiennictwo Najświętszej 
Marii Panny, ujętą w słowa antyfony. Relacja między przedstawieniem adorantów 
a dobitnie wyróżnionym, wyodrębnionym ramą wizerunkiem maryjnym pozostaje 
kluczowa dla odczytania treści całej kompozycji. Uprawnione wydaje się założenie, 
że twórcy programu zależało na wyeksponowaniu złożonej struktury dzieła, której 
dualny charakter wskazywać ma na dwa porządki rzeczywistości. Klęczące postaci 
kierują swe prośby o wstawiennictwo Marii za pośrednictwem obrazu. Całość przed-

2 A. Konieczny: Sprawozdanie z badań dendrochronologicznych zabytkowych kościołów w województwie 
śląskim przeprowadzonych w 2008 roku. „Wiadomości konserwatorskie województwa śląskiego” nr 1, 
2009, s. 120–124. Wcześniejsza, pochodząca z ok. 1518 r., jest kościelna wieża.

3 E. Kloss, H. Rode, W. Stepf, H. Eberle: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Tost-Gleiwitz. Bre-
slau 1943, s. 102; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. VI: Województwo katowickie . Red. I. Rejduch-
Samkowa, J. Samek. Z. 5: Powiat gliwicki . Opr. E. Dwornik-Gutowska, M. Gutowski, K. Kutrzebian-
ka. Warszawa 1966, s. 115.

4 Autorzy katalogu z 1943 r. informują o powstaniu północnego ołtarza bocznego w roku 1756 (E. Kloss, 
H. Rode, W. Stepf, H. Eberle: DieBau- undKunstdenkmäler…, s. 101).
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Żernica, kościół św. Michała Archanioła, Adoracja obrazu Madonny z Dzieciątkiem, malowi-
dło na północnej ścianie nawy, ok. 1661 roku (foto: Jerzy Gorzelik)
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stawia zatem akt katolickiego kultu wizerunków, ujmowanego w kategoriach „cul-
tusduliae”. Dotknięto tym samym kwestii stanowiącej jeden z istotnych punktów 
międzywyznaniowych sporów. Kościoły protestanckie, reprezentujące różne stano-
wiska w sprawie obrazów, zgodnie odrzucały związane z nimi praktyki kultowe, które 
stawały się tym samym wyróżnikiem Kościoła rzymskiego i ważnym elementem kon-
stytuującym tożsamość konfesyjną jego wiernych. Także wśród samych katolików 
kult wizerunków stał się przedmiotem dyskusji i ożywionej refleksji. W przyjętym 
na ostatnim posiedzeniu Soboru Trydenckiego dekrecie o obrazach legitymizowano 
przyjętą od wieków praktykę – zastrzegając, że cześć okazywana obrazom odnosi się 
do ukazanych „prawzorów”, a także podniesiono konieczność objęcia jej kontrolą 
władz kościelnych.

Żernickie malowidło z uwagi na opisaną strukturę jest w skali Górnego Śląska 
dziełem unikatowym. Analogii szukać należy w duchowym centrum katolickiego 
świata, którym w okresie potrydenckim bardziej niż kiedykolwiek był Rzym. W sa-
mym sercu katolickiej dyskusji o roli wizerunków w pierwszej dekadzie XVII stulecia 
zlecono realizację obrazu ołtarza głównego nowej świątyni oratorian św. Filipa Neri 
– kościoła Santa Maria in Vallicella, zwanego Chiesanuova. Zamówienie to, przyjęte 
przez Petera Paula Rubensa, stało się przedmiotem szczególnego zainteresowania hi-
storyków sztuki i punktem wyjścia analiz funkcji wizerunków w okresie trydenckiej 
konfesjonalizacji. Zdaniem M. Warnkego proces realizacji wystroju ołtarza przy-
niósł epokową zmianę w dziejach obrazu ołtarzowego5. Kardynał Cesare Baronio, 

5 M. Warnke: Italienische Bildtabernakel bis zum Frühbarock. [W:] Tenże: Nah und Fern zum Bilde . 
Beiträge zu Kunst und Kunsttheorie. Köln 1997, s. 87.

Żernica, kościół św. Michała Archanioła, Adoracja obrazu Madonny z Dzieciątkiem, malowi-
dło na północnej ścianie nawy, fragment, ok. 1661 roku (foto: Jerzy Gorzelik)
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historyk Kościoła i członek oratorium, zainicjował przeniesienie przechowywanego 
w świątyni średniowiecznego malowidła Marii z Dzieciątkiem, zdobiącego niegdyś 
fasadę starego kościoła, do ołtarza głównego. Intencją purpurata miało być uniknię-
cie intymnej, dotykalnej bliskości cudownego wizerunku, której domagał się lud, 
i osadzenie go w związku z sakramentem eucharystii, który to związek legitymizował 
kult obrazów6. Postawa kardynała mogła też zaważyć na treściach pierwszej wersji 
płótna Rubensa, w której otaczany czcią wizerunek pojawia się jedynie pod postacią 
kopii, a stojący poniżej św. Grzegorz kieruje wzrok nie ku niemu, lecz ku padające-
mu z nieba promieniowi wskazującemu na pierwotne źródło łaski. Zmiany, które 
malarz wprowadził po śmierci Baronia, miały – w opinii M. Warnkego – wynikać 
z życzenia oratorian, postulujących ustanowienie bardziej emocjonalnej więzi mię-
dzy cudownym wizerunkiem a ukazanymi poniżej świętymi7. Ostatecznie Rubens 
umieścił średniowieczny fresk, zakrywany kopią na miedzianej płycie, wyodrębniony 
ramą w centrum obrazu ołtarzowego, przedstawiając poniżej na płótnie adorujące 
anioły, świętych zaś przenosząc na obrazy boczne, flankujące retabulum, na jedną 
płaszczyznę z widzami. Wizerunek ukazany jest w sytuacji dynamicznej, przynoszony 
z otwartych niebios przez trzymające jego ramę putta.

Opisana inscenizacja jednego z rzymskich wizerunków maryjnych mogła inspi-
rować malowidło w Żernicy. To ostatnie wyraża jednak również inne treści, które 
odczytywać należy w relacji do pozostałych elementów zrealizowanego w kościele 
św. Michała programu obrazowego. Sercowaty nimb, otaczający niegdyś obraz Ma-
donny z Dzieciątkiem, ma swój odpowiednik w sąsiednim przedstawieniu Siedmiu 
sakramentów, gdzie otacza ukrzyżowanego Chrystusa, reprezentującego eucharystię. 
Wyeksponowany w ten sposób związek między wizerunkiem a sakramentem stano-
wi wątek obecny również w Chiesanuova. Forma żernickich nimbów niesie ze sobą 
jednak także symbolikę, którą odczytywać można w kontekście modelu mistycznej 
pobożności, wypracowanego w opactwie w Krzeszowie i propagowanego przez ślą-
skich cystersów8. Serce postrzegano bowiem jako miejsce zjednoczenia człowieka 
z Bogiem, symbol ich wzajemnej miłości. Chrystus jako wcielony Logos na obra-
zie maryjnym i jako ukrzyżowany w przedstawieniu sakramentów wpisany w nimb 
o sercowatym kształcie wyraża dążenie do unionismysticae, stanowiące oś teologii 
św. Bernarda z Clairvaux, pozostającej istotnym elementem intelektualnej formacji 
cystersów.

epitafium w hażlachu – luterańska demonstracja czy wyznaniowa mimikra?
W roku 1680 wnętrze kościoła św. Bartłomieja w Hażlachu – filii parafii w Koń-

czycach Wielkich – ozdobione zostało epitafium Jerzego Fryderyka Bludowskiego 
oraz jego małżonki Marii Anny z domu Arras z Arresdorfu, sprawionym przez syna 
zmarłej pary Jerzego Fryderyka młodszego9. Świątynia, podobnie jak inne w księ-

6 Tamże, s. 68.
7 Tamże, s. 78.
8 A. Kozieł: Angelus Silesius, Bernhard Rosa i Michael Willmann, czyli sztuka i mistyka na Śląsku w cza-

sach baroku. Wrocław 2006.
9 D. Duch: XVII-wieczne malowane epitafia rodziny Bludowskich z Dolnych Błędowic . Rekonstrukcja 

i opis. „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejni sborník” nr 5, 2012, s. 235–240.
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Hażlach, kościół św. Bartłomieja, Epitafium Jerzego Fryderyka i Marii Anny Bludowskich, 
część środkowa, 1680 rok (foto: Henryk Wawreczka)
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stwie cieszyńskim, przeszła w katolickie ręce w roku 1654, jej patroni – Bludowscy 
z Dolnych Błędowic – trwali jednak przy wyznaniu augsburskim. 

Epitafium nadano formę aediculi. Kompozytowe kolumny, dźwigające rozerwany 
naczółek, flankują obraz ukazujący klęczące postaci zmarłych małżonków oraz ich 
potomstwa. Do deski aplikowany jest rzeźbiony krucyfiks, ku któremu Bludowscy 
kierują słowa utrwalone pod postacią inskrypcji: „SicutMoysesexaltautit Serpentem 
in / deserto: itaexaltarioportet Filiumhom / nisutomnis, qui Credit in ipsum, non pe-
reat, se / habeat vitam eternam. Joh. Cap. 3. Vers. 14” – po lewej, „Sic enim DEVS 
dilexytmundum / ut Filium Suumvinigentumdaret / ut Omnis, qui Credit in eum 
non / pereat, sedhabeat vitam aeternam Joh.3. Cap. / V.16” – po prawej. Słowną 
warstwę programu uzupełniają teksty umieszczone ponad poziomą belką krzyża oraz 
na tablicy poniżej malowidła, odpowiednio: „SanguisJesu Christi filyeus, emundat / 
Nos abominipeccato. 1. Epist. Joh. Cap. 1 V.7.” oraz „Perillustrisec Strenuus Equos, 
Dominus Georgius Fridericus / Bludowsky de Inferiori Bludowicz, Assessor Iudic. 
Ducat. Teschiniensis, / Haereditarius Dominus in Drahomischl, Pruchna, Haschlach 
et / Rychult etc. Natus anno 1620, die 22. Mart. Denatus 1680, die 8. August. / 
PerillustrisDomina Anna Maria Bludowskiona, Nata Arrassiano / etc. Arrentzdorff 
etc. Nata Anno 1628, die 24 / Februari. Denata Anno 1679, die 7 May. / Hocce 
Epitaphium in Honorem Dei et D. D. Parentum / memoriam, fiericuravitunicusfilius 
/ Illustrissimus Dominus Georgius / Fridericus Liber Baro de Bludowsky, / Anno 
Epoche Christiano 1680”.

Zaprezentowany program słowno-obrazowy pod wieloma względami uznać przyj-
dzie za typowy dla luterańskich epitafiów. Dobór biblijnych cytatów wyraża pewność 
zbawienia, którego warunkiem jest wiara, a gwarancją przelana krew Odkupiciela, 
zmywająca wszelki grzech. Wymowę Słowa Bożego podkreśla wizerunek Ukrzyżo-
wanego, stanowiący najbardziej popularny motyw protestanckiej sztuki funeralnej 
na Śląsku10 . 

Od wcześniejszych epitafiów umieszczonych w hażlachskiej świątyni obiekt 
z 1680 roku odbiega konsekwentnym użyciem łaciny. Wprawdzie jako język liturgii 
klasyfikowana była ona przez luteranów jako adiafora, a zatem rzecz obojętna, sama 
w sobie ani dobra, ani zła, jednak zwraca uwagę, że w epitafiach Bludowskich z około 
1607 i 1666 roku, które prawdopodobnie przed 1680 rokiem znalazły się wtórnie 
w Hażlachu, cytaty biblijne zredagowane zostały po morawsku. Czy zastosowanie 
języka rozbrzmiewającego w kościele podczas sprawowania katolickiej liturgii miało 
łagodzić zdecydowanie luterański wydźwięk programu epitafium? Stanowiło kom-
promis z rzeczywistością, formę konfesyjnej mimikry? Na pytania te nie sposób 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi11 .

Drugą z cech wyróżniających epitafium z 1680 roku jest włączenie w strukturę 
przedstawienia adoracji Ukrzyżowanego elementów wykonanych przy użyciu róż-
nych technik – rzeźbionego krucyfiksu oraz malowanych postaci rodziny Bludow-

10 J. Harasimowicz: Lutherische Bildepitaphien als Ausdruck des „allgemeinen Priestertums der Gläu-
bigen“ am Beispiel Schlesiens. [W:] Tenże: Kunst als Glaubensbekenntnis . Beiträge zur Kunst- und 
Kulturgeschichte der Reformationszeit. Baden-Baden 1996, s. 100; O. Jakubec: Renesanční malované 
epitafy českého Slezska a jejich konfesionální charakter. „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínskýmu-
zejnisborník” nr 4, 2011, s. 81–102.

11 Łacinę wykorzystywano w luterańskich epitafiach na Górnym Śląsku także przed redukcją kościołów.
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skich. O ile w przypadku przedstawień powstałych w środowisku katolickim źródeł 
ich heterogenicznego charakteru poszukiwać można w doktrynalnych podstawach 
kultu wizerunków, o tyle zastosowanie podobnej formy w dziele stanowiącym nośnik 
treści dobitnie luterańskich wymaga innego wyjaśnienia. Zapewne nie wpłynęły nań 
bezpośrednio katolickie aranżacje średniowiecznych krucyfiksów umieszczanych na 
tle z trybowanej blachy lub malowanym, przedstawiającym widok Jerozolimy. Inspi-
rujący mógł być natomiast przykład obiektu pochodzącego z kościoła w Bystrzycy, 
dziś stanowiącego część nastawy ołtarzowej w kościele św. Jadwigi Śląskiej w Wi-
śle-Czarnem. Jak podaje Józef Londzin, artefakt – pełniący w bystrzyckiej świątyni 
funkcję retabulum ołtarza bocznego – sprowadzony został w 1897 roku, w związku 
z rozbiórką kościoła i budową nowego, najpierw do muzeum zamkowego w Cie-
szynie, a następnie przekazany przez Generalny Wikariat arcyksięciu Fryderykowi 
Habsburgowi, który wyposażał kaplicę przy swoim zameczku myśliwskim12. W roku 
2003, wraz z pozostałymi elementami nastawy sporządzonej dla owej kaplicy, pod-
dany został konserwacji13. Wtedy połączono elementy, które zostały rozdzielone 
prawdopodobnie przy montażu retabulum w Wiśle-Czarnem na początku XX wieku: 
obraz Drogi Krzyżowej sygnowany MG i datowany 1638 oraz snycerskie obramie-
nie14 .

Obraz, malowany temperą na desce, ukazuje symultanicznie dwa epizody Męki 
Pańskiej. W prawej części kompozycji na wzgórzu Golgoty o ściętym wierzchoł-
ku oprawcy w orientalnych nakryciach głowy zdzierają szatę z rzuconego na leżący 
krzyż Chrystusa. W tle wznoszą się dwa krzyże z rozpiętymi na nich łotrami. Scenie 
przyglądają się stłoczone postaci, wśród nich Maria z Janem Apostołem oraz Ma-
rią Magdaleną. U stóp wzgórza Chrystus ukazany został ponownie – osuwający się 
pod ciężarem krzyża, którego belkę podtrzymuje Szymon z Cyreny, przed podającą 
Mu chustę Weroniką. Grupę tę poprzedza czterech jeźdźców galopujących w górę 
stromego zbocza. Za Chrystusem tłoczy się tłum wylewający się gęstym pochodem 
przez bramę pogrążonej w półmroku Jerozolimy. Powyżej na tle wzgórz rysuje się 
sylweta innego, rozświetlonego miasta.

Twórca obrazu korzystał z wzorów graficznych. Scena odarcia Chrystusa z szaty 
inspirowana jest miedziorytem Johannesa Sadelera I z 1589 roku, należącym do cy-
klu dziewięciu graficznych reprodukcji obrazów ołtarza pasyjnego księżnej bawarskiej 
Renaty, wykonanych przez Christopha Schwarza15. Cykl cieszył się na Śląsku popu-
larnością, o czym świadczą powtórzenia Sadelerowskich kompozycji w kwaterach 
retabulum sprawionego do kościoła cystersów w Lubiążu w 1623 roku z inicjatywy 
opata Matthäusa Rudolpha von Hennersdorf, zrabowanego przez Szwedów podczas 

12 J. Londzin: Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim . Z pośmiertnych zapisków Autora przejrzał, 
uzupełnił i do druku przygotował ks . R . Tomanek. Cieszyn 1932, s. 41.

13 A. Poloczek: Konserwacja kaplicy w rezydencji prezydenta RP w Wiśle. T. 2: Dokumentacja opisowa 
i fotograficzna ołtarza wraz z obrazami. Katowice 2003 (maszynopis w archiwum firmy RECO Konser-
wacja Zabytków Spółka z. o.o.).

14 Potwierdzają to zarówno ustalenia konserwatorów (A. Poloczek, Konserwacja…, s. 4), jak i archiwalna 
fotografia wnętrza kościoła w Bystrzycy sprzed 1897 r. I. Adamczyk, E. Janoszek, M. Makowski, J. 
Polášek, J. Spyra, H. Wawreczka: Dřevěnékostely a kaple v Beskydech a okoli / Drewniane kościoły 
i kaplice w Beskidach i okolicy. ČeskýTěšín 2009, il. na s. 39.

15 Rom in Bayern . Kunst und Spiritualität der ersten Jesuiten [Katalog zur Ausstellung des Bayerischen 
Nationalmuseums München, 30 . April bis 20 . Juli 1997]. Red. R. Baumstark. München 1997, s. 437–
439.
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wojny trzydziestoletniej, oraz w polichromiach kościoła św. Jerzego w Ostropie, wy-
konanych po 1667 roku16. Zaczerpnięty z miedziorytu motyw w bystrzyckim obrazie 
wtopiony został w szerszy kontekst, w którym, obok symultanicznego ujęcia dwóch 
pasyjnych wydarzeń, uwagę zwraca opozycja dwóch miast – mrocznego i jaśniejące-
go blaskiem. Swe źródło kontrast ten ma zapewne w słowach Listu do Galatów (4, 
25–26), przeciwstawiających żydowskiej Jerozolimie, tkwiącej w okowach niewoli, 
cieszące się wolnością „górne Jeruzalem”, matkę chrześcijan17 . 

Uzupełnienie programu obrazowego stanowił umieszczony przed licem malowi-
dła krucyfiks. Informuje o nim J. Londzin, wspominając o czci, jaką był otaczany, 
widoczny jest on również na archiwalnej fotografii18. Nie przesądza to o pierwotnym 
włączeniu rzeźbionego wizerunku Ukrzyżowanego w strukturę obiektu. To wydaje 
się jednak bardzo prawdopodobne – przedstawienie Chrystusa na krzyżu byłoby 
logicznym zwieńczeniem sekwencji wydarzeń ukazanych w stanowiącym jego tło 
obrazie .

Manierystyczna oprawa obrazu zyskała postać snycerskiej ramy posadowionej na 
cokole i zwieńczonej silnie wyładowanym w środkowej partii belkowaniem. Wysu-
nięta przed jej lico para flankujących kolumn podpiera entablaturę, a boczne partie 
ożywiają hermowe pilastry zwieńczone obeliskami i uszaki uformowane z ornamentu 
okuciowego. W płycinie w środkowej partii cokołu umieszczono inskrypcję: NOS 
AUTEM GLORIARI IN CRU / CE DOMINI NOSTRI JESU CHRI / STI19 .

Opisane rozwiązanie wykazuje wiele podobieństw do innych artefaktów z ob-
szaru księstwa cieszyńskiego. Jednym z nich jest epitafium zmarłego w 1607 roku 
Joachima Bludowskiego, obecnie w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, niegdyś umiesz-
czone kolejno w kościołach w Hażlachu i Ochabach20. Przypomina ono obiekt z By-
strzycy ukształtowaniem struktury i fantazyjnych uszaków. Do grupy cieszyńskich 
epitafiów o bogatych, architektonicznych ramach należał również zabytek znajdujący 
się przed wojną w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach21. Pośrodku snycer-
skiej oprawy, między posadowionymi na cokołach obeliskami umieszczono tu obraz 
Ukrzyżowania.

Podobieństwa do wymienionych epitafiów skłaniają do rozważenia hipotezy o po-
dobnej funkcji obiektu z Bystrzycy. Nie mógł on stanowić pierwotnie retabulum 
ołtarzowego, bowiem w tym charakterze wykorzystywano w bystrzyckiej świąty-

16 A. Kolbiarz, A. Kozieł: Barokizacja wystroju i wyposażenia kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP 
w Lubiążu . [W:] Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Red. A. Kozieł. Wrocław 2010, s. 
82–83; J. Gorzelik: O barokowym wystroju i wyposażeniu starego kościoła pw . św . Jerzego w Ostropie . 
[W:] Osiem wieków Ostropy . Przeszłość osady, historia parafii, czasy obecne. Red. P. Górecki. Gliwice–
Ostropa 2007, s. 53–64.

17 Motyw dwóch miast pojawia się również w tle sceny adoracji ukrzyżowanego Chrystusa na epitafium 
Andreasa Vachtla z Pantenova, pochodzącego z kościoła w Velkých Heralticích, obecnie znajdującego 
się w muzeum w Opawie, datowanego na pierwszą połowę XVII wieku. O. Jakubec: Renesanční…, s. 
90.

18 J. Londzin: Kościoły…, s. 40.
19 Słowa te pochodzą z Listu do Galatów (6,14) i stanowią dodatkowy argument za pierwotną przynależ-

nością krucyfiksu do programu słowno-obrazowego. Ten sam fragment Pawłowego listu wykorzystany 
został w epitafiach z początku XVII w. w muzeach w Opawie i Karniowie. O. Jakubec: Renesanční…, 
s. 86–90.

20 I. Adamczyk: Sztuka gotyku i renesansu . Katalog zbiorów Działu Sztuki Muzeum Śląska Cieszyńskiego . 
Malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne . Cieszyn 2011, s. 54–57.

21 T. Dobrowolski: Sztuka województwa śląskiego . Katowice 1933, s. 67, ryc. 66 na s. 68.
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ni malowany tryptyk Paula Reissa z 1588 roku. Jak informuje J. Londzin, dopiero 
w roku 1700 sprowadzono nową nastawę z Frydku, a w 1783roku zakupiono retabu-
lum z pojezuickiego kościoła w Cieszynie22. W 1638 roku, kiedy powstał omawiany 
zabytek, w kościele pozostającym w rękach luterańskich nie było ołtarzy bocznych. 
Nie odnotowano ich obecności także w protokole wizytacji z 1717 roku23. Na wspo-
mnianej fotografii sprzed 1897 roku widać, że sprzęt postawiono na usytuowanej 
pod boczną ścianą prezbiterium mensie, aranżując w ten sposób dodatkowy ołtarz. 
Prawdopodobnie wówczas pozbawiono zawieszony wcześniej na ścianie obiekt dol-
nej tablicy inskrypcyjnej oraz zwieńczenia, w którym mógł znajdować się kartusz 
herbowy. Tym samym zdekomponowano program słowno-obrazowy, zacierając ślady 
pierwotnej funkcji artefaktu i umożliwiając jego konfesyjną reorientację. Jej przeja-
wem był kult, jakim otaczano stanowiący jego część krucyfiks24 .

22 J. Londzin: Kościoły…, s. 40.
23 Sprawozdania wizytacyjne biskupów wrocławskich (z roku 1717): dekanaty: cieszyński, frysztacki, 

frydecki, wodzisławski i bielski. Red. I. Panic. Cieszyn 1994, s. 64.
24 J. Londzin: Kościoły…, s. 40.

Wisła Czarne, kościół św. Jadwigi Śląskiej, epitafium z Bystrzycy, obecnie część nastawy ołta-
rzowej, 1638 rok (foto: Adrian Poloczek)
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Wisła Czarne, kościół św. Jadwigi Śląskiej, epitafium z Bystrzycy, obecnie część nastawy ołta-
rzowej, obraz Drogi Krzyżowej, 1638 rok (foto: Adrian Poloczek)
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Reasumując, obiekt z Bystrzycy mógł stanowić pierwotnie epitafium o strukturze 
złożonej z architektonicznej ramy oraz tworzących treściową całość malowidła i rzeź-
bionego krucyfiksu. Powinien zatem być brany pod uwagę jako potencjalne źródło 
inspiracji dla twórcy epitafium Bludowskich w Hażlachu25. To ostatnie kontynuowa-
ło sięgającą XVI stulecia tradycję luterańskiego obrazu dogmatycznego. Podobnie jak 
zabytki sprzed wybuchu wojny trzydziestoletniej postrzegać je można jako „wieczne 
wyznanie wiary”, jak protestanckie epitafia określił Jan Harasimowicz26. Wobec bra-
ku wpływu luterańskiego patrona na wystrój ołtarza i ambony po przeprowadzeniu 
redukcji kościołów ich znaczenie dodatkowo wzrosło – stały się one bowiem jedy-
nymi możliwymi nośnikami treści konstytuujących wyznaniową tożsamość prote-

25 Nie należy również wykluczać wpływu obiektów z obszaru Małopolski. W kamiennym epitafium Ada-
ma Berneka (zm. 1606) i jego małżonki w olkuskim kościele farnym płaskorzeźbiony krucyfiks i postaci 
klęczących zmarłych umieszczono na tle malowanego pejzażu z sylwetą Jerozolimy. Katalog Zabytków 
Sztuki w Polsce. T. 1: Województwo krakowskie. Red. J. Szablowski. Z. 12: Powiat olkuski. Warszawa 
1953, s. 19. Bliższe rozwiązaniom śląskim jest snycerskie epitafium Mikołaja i Beaty z Mirowa Po-
rębskich z 1611 r. w kościele św. Andrzeja w Osieku. W okazałej ramie z bocznymi niszami, w któ-
rych znajdowały się niegdyś figury aniołów, oraz ze znajdującą się w dolnej części tablicą inskrypcyjną 
umieszczono pośrodku krucyfiks (dziś zastąpiony przez prosty krzyż) na tle po części malowanym, po 
części płaskorzeźbionym. Podobnie jak w Bystrzycy, epitafium włączono wtórnie w strukturę ołtarza 
bocznego. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 1: Województwo krakowskie. Red. J. Szablowski. Z. 1: 
Powiat bialski. Warszawa 1951, s. 21.

26 J. Harasimowicz: „Scripturasuiipsiusinterpres” . Protestantische Bild-Wort-Sprache des 16 . und 17 . 
Jahrhunderts. [W:] Tenże: Kunst als Glaubensbekenntnis . Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte der 
Reformationszeit. Baden-Baden 1996, s. 65.

Wisła Czarne, kościół św. Jadwigi Śląskiej, epitafium z Bystrzycy, obecnie część nastawy ołta-
rzowej, obraz Drogi Krzyżowej, fragment, 1638 rok (foto: Adrian Poloczek)
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Wisła Czarne, kościół św. Jadwigi Śląskiej, epitafium z Bystrzycy, obecnie część nastawy ołta-
rzowej, obraz Drogi Krzyżowej, fragment, 1638 rok (foto: Adrian Poloczek)
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stanckiej diaspory. Plastyczne opracowanie wizerunku ukrzyżowanego Chrystusa 
w obu przypadkach wiązać można z dążeniem do wyeksponowania najważniejszego 
elementu programu, ideowego centrum kompozycji. Niewykluczone, że odwołano 
się przy tym do katolickiej praktyki aranżowania wizerunków, nie podejmując jednak 
specyficznych dla opozycyjnego obozu konfesyjnego treści.

podsumowanie
Powstałe w podobnym czasie artefakty – malowidło ścienne w Żernicy i epita-

fium w Hażlachu – wykazują wiele formalnych podobieństw. Połączenie elementów 
zrealizowanych w różnych technikach, zastosowanie łacińskich inskrypcji, kompozy-
cja zogniskowana na wyróżnionym ramą lub plastycznym opracowaniem wizerunku, 
ku któremu zwracają się klęczący adoranci, to analogie oczywiste. Podobne środki 
zastosowano jednak, dążąc do przekazania treści zasadniczo odmiennych. Żernicki 
program obejmuje wątki kultu obrazów, orędownictwa Marii i mistycznego zjed-
noczenia z Bogiem, stanowiące, w dwóch pierwszych przypadkach, nauki Kościoła 
rzymskiego odrzucane przez protestantów. Epitafium w Hażlachu stanowi słowno-
obrazowe kompendium luterańskiej nauki o usprawiedliwieniu. Uprawnione wydaje 
się zatem postrzeganie obu obiektów w kategoriach imperatywu odgraniczenia, de-
terminującego relacje międzywyznaniowe w dobie konfesjonalizacji. Ich programy 
mają jednak pewien wspólny mianownik – ich charakter jest chrystocentryczny. 
Choć ukazani w żernickim malowidle adoranci zwracają się o wstawiennictwo – 
za pośrednictwem wizerunku – do Marii, w centrum znajduje się wcielony Logos, 
a kult wizerunków czerpie swą legitymizację ze związków z eucharystią. Ulrich Pfi-
ster z procesem konfesjonalizacji wiąże przemianę praktykowania wiary w kierunku 
pobożności zorientowanej na Chrystusa i Marię, kosztem kultu poszczególnych świę-
tych, czczonych jako patroni rodów czy korporacji27. Omawiane obiekty dowodzą 
zatem, że dążenie do ugruntowania tożsamości wyznaniowej w ramach odrębnych 
i skonfliktowanych kościołów prowadzić mogło do efektów pod wieloma względami 
podobnych. Warunkiem właściwego odczytania treści dzieł powstałych w dobie kon-
fesjonalizacji jest zatem ich konfesyjne przyporządkowanie, nierzadko utrudnione 
przez ubytki w oryginalnej substancji. Te ostatnie spowodowane być mogły adaptacją 
obiektu do innej funkcji, nadanej w nowym, wyznaniowym kontekście, jak w przy-
padku epitafium z Bystrzycy. Zapewne nie przez przypadek pozbawiono je – jak moż-
na przypuszczać – części inskrypcji. O protestanckim obliczu decydował bowiem 
nie obraz, lecz słowo, stojące w centrum nauczania Lutra i jego kontynuatorów. 
Losy bystrzyckiego obiektu pozostają znakiem zmieniających się czasów. W kaplicy 
w Wiśle-Czarnem włączony został w strukturę ołtarzową o wystroju komunikującym 
– za sprawą obrazu Koronacji Marii w zwieńczeniu – dobitnie katolickie treści. Dziś 
jest niemym świadkiem odprawianych w świątyni ekumenicznych nabożeństw, sta-
nowiących przejaw tak obcej XVII stuleciu woli budowania międzywyznaniowych 
pomostów.

27 U. Pfister: Konfessionalisierung und populäre Glaubenspraxis in der Frühen Neuzeit: Eine Einführung . 
http://www.schmidt.hist.unibe.ch/pot/konfessionalisierung/PfisterKonfessionalisierung.pdf, s. 6–7 
[dostęp: 22 III 2014 r.].
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jerzy GorzeliK

Bild und wort. konfessioneller zwiespalt in der kunst von oberschlesien in der zweiten 
hälfte des 17. jahrhunderts

Zusammenfassung
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde die Kunst Oberschlesiens viel stär-

ker durch Katholiken als durch die in Diaspora lebenden Protestanten geprägt. Die aus 
katholischer und protestantischer Initiative entstandenen Werke können dabei, wenn 
auch von ähnlicher Form, unterschiedliche ideologische Programme aufzeigen, die für die 
Konfessionalisierung von Abgrenzungsimperativen kennzeichnend sind. In den behandel-
ten Beispielen wurden im Rahmen einer Struktur Elemente kombiniert, die nach unter-
schiedlichen Verfahren gefertigt wurden. Der Autor führt zahlreiche sakrale Exempel für 
solch eine gegenseitige Verschmelzung der beiden Konfessionen an. 

jerzy GorzeliK

image and word. A religious dialogue in the art of upper Silesia in the second half of the 
17th century

Summary
In the art of Upper Silesia of the second half of the 17th century the voice of the 

Catholics was louder than the voice of the Protestant diaspora. Works created as a result 
of Catholic and Protestant initiatives may, although similar in form, present different ide-
ological programmes accompanying the confessionalization of the division imperatives. In 
the cases discussed in the article, elements created using various techniques are combined 
within one structure. The author mentions numerous sacred examples illustrating such 
permeation of both confessions.
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katowiccy Żydzi polegli na frontach  
i wojny światowej (1914–1918) na podstawie 
ksiąg urzędu Stanu cywilnego w katowicach

Rocznica wybuchu I wojny światowej wydaje się dobrą okazją do zaprezentowa-
nia wyselekcjonowanego materiału przechowywanego w katowickim Urzędzie Stanu 
Cywilnego (dalej: USC), a dotyczącego poległych na frontach wojny 1914–1918 
katowickich Żydów. Są to wypisy z aktów zgonów, pozwalające przynajmniej w nie-
wielkiej części na przywrócenie imion kilkudziesięciu ofiarom wojny 1914–1918.

Odsetek obywateli niemieckich wyznania żydowskiego w armii kajzerowskiej 
właściwie od wybuchu I wojny światowej budził duże emocje wśród społeczeństwa 
niemieckiego, szczególnie wobec propagandowych akcji władz przedstawiających tę 
wojnę jako działania skierowane częściowo przeciwko odwiecznemu wrogowi wszyst-
kich Żydów, czyli carskiej Rosji. Niepoślednią rolę w propagandzie odgrywały przy-
pomnienia pogromów dokonanych na Żydach zamieszkujących tereny carskiej Rosji. 
Jednocześnie Żydzi zostali postawieni przed ważną próbą lojalności wobec państwa, 
w którym od ponad wieku dążyli do pełnej integracji i asymilacji. Funkcjonująca do 
XIX wieku podwójna identyfikacja Żydów niemieckich (Doppelidentität) okazała 
się w czasach I wojny światowej konstrukcją trudną do obronienia. Niezależnie od 
oceny słuszności, celowości czy możliwości pełnego zespolenia Żydów z narodem 
niemieckim, kwestionowanych przede wszystkim przez niemieckie środowiska an-
tysemickie, ale również przez ruchy wewnątrzżydowskie, między innymi syjonistów, 
Żydzi niemieccy zdawali sobie sprawę, że zarówno na wschodniej, jak i zachodniej 
linii frontu spotkają swoich współwyznawców ubranych w mundury wrogich armii 
i będą musieli potwierdzić swój niemiecki patriotyzm. Oczywiście nie byli jedynymi, 
którzy znaleźli się w takiej sytuacji w ówczesnej Europie, wystarczy przytoczyć przy-
kład Polaków – innych mieszkańców Katowic. Jednak wobec późniejszych wydarzeń 
Holocaustu ich wybór wydaje się tym bardziej tragiczny1 .

Początkowy entuzjazm, patriotyczne uniesienie oraz solidaryzm obywatelski – 
obudzone między innymi przez wypowiedź cesarza Wilhelma II, w której monarcha 
zadeklarował, że nie zna żadnych partii, a jedynie Niemców – wraz z kolejnymi po-
rażkami na frontach zostały zastąpione poszukiwaniem winnych oraz wzajemnymi 
oskarżeniami. Jedną z grup, która nasuwała się poszukującym kozła ofiarnego, byli 
Żydzi. Dnia 17 czerwca 1916 roku posłowie Sejmu Rzeszy – wyrażając jakoby żąda-
nia ludu niemieckiego – zwrócili się do zastępcy ministra wojny z prośbą o odpowiedź 
na dwa pytania. Pierwsze dotyczyło kwestii udziału żydowskich przedsiębiorców 
w zaopatrzeniu wojska, nazw firm oraz osób, które brały udział w dostawach dla ar-
1 T. Grady: The German-Jewish Soldiers of the First World War in History and Memory . Liverpool 2012; 

P.C. Appelbaum: Loyalty Betrayed: Jewish Chaplains in the German Army During the First World War . 
London, Portland (Oregon) 2014.
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mii. Natomiast drugie pytanie dotyczyło liczby żołnierzy pochodzenia żydowskiego, 
którzy wyruszyli na front, służyli w intendenturze wojskowej lub byli reklamowani, 
czyli zwolnieni ze służby wojskowej. Minęły prawie cztery miesiące, zanim minister-
stwo ustosunkowało się do tych interpelacji i zleciło przeprowadzenie tak zwanego 
„liczenia Żydów w armii” (Judenzählung in Heere), jednak wyniki tej ankiety nigdy 
nie zostały podane do publicznej wiadomości, a w czasie II wojny światowej akta te 
zostały zniszczone2 . 

Wykonując ruch uprzedzający, a jednocześnie pragnąc podkreślić liczny udział 
niemieckich żołnierzy wyznania mojżeszowego, Żydzi już wiosną 1915 roku rozpo-
częli prowadzenie statystyk ujmujących partycypację żołnierzy żydowskich w wal-
kach armii niemieckiej na frontach, a także liczbę zabitych i rannych. Powołano na-
wet specjalne biuro utrzymujące się głównie z datków, które było odpowiedzialne na 
prowadzenie odpowiednich zestawień statystycznych i informowanie o ich wynikach 
niemieckiej opinii publicznej. Jednak ze względu na charakter instytucji statystyki 
były często dezawuowane jako nieobiektywne i służące partykularnym, żydowskim 
celom.

Współcześnie szacuje się, że w czasie I wojny światowej w armii niemieckiej 
służyło ponad 100 tysięcy mężczyzn wyznania mojżeszowego, natomiast populacja 
Żydów w Niemczech liczyła wówczas 550 tysięcy ludzi.3 Warto podkreślić również 
fakt, że około 80% żołnierzy żydowskich znalazło się na froncie, a ponad 12 tysięcy 
– czyli około 12% spośród powołanych oddało życie za swoją niemiecką ojczyznę, 
wielokrotnie wykazując się odwagą i męstwem na polu bitwy, za co byli odznaczani 
i odpowiednio uhonorowani4. Dla porównania w całym Cesarstwie Niemieckim 
w latach 1914–1918 powołano do armii 13 milionów 200 tysięcy mężczyzn, z któ-
rych ponad 2 miliony zostało zabitych – czyli około 15,2%.5

Według spisu powszechnego przeprowadzonego w grudniu 1910 roku, w Kato-
wicach mieszkało 43 173 osoby, z czego 2975 było wyznania mojżeszowego, co sta-
nowiło 6,9% ogółu ludności.6 W czasie I wojny światowej na frontach zginęło blisko 
1000 katowiczan (z obszaru miasta w granicach z okresu I wojny światowej) i była 
to liczba porównywalna do strat wojennych, jakie poniosły pobliskie miasta, takie 
jak Gliwice i Bytom.7 W aktach USC w Katowicach odnaleziono 52 wpisy potwier-
dzające zgony katowickich Żydów w wyniku działań wojennych na frontach I wojny 
światowej, co stanowiło około 5,2% wszystkich powołanych.

W wydanej w okresie plebiscytowym broszurce pod tytułem „Cierpienia ludu 
górnośląskiego pod panowaniem niemieckim. Zestawienie statystyczne z obrazkami 
/ Die Leidensgeschichte des oberschlesischen Volkes unter deutscher Herrschaft. 

2 S. Volkov: Die Juden in Deutschland 1780–1918 . (Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 16). Mün-
chen 2000, s. 69; Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit . Bd. III: Umstrittene Integration 1871–
1918 . Hrsg. M. Meyer. München 2000, s. 370.

3 T. Grady: The German-Jewish Soldiers…, s. 3.
4 M. Zimmermann: Die Deutschen Juden 1914–1945. München 1997 (Enzyklopädie Deutscher Ge-

schichte, Bd. 43), s. 2; S. Volkov: Die Juden . . ., s. 69. 
5 H-U. Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 4. Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Grün-

dung der beiden deutschen Staaten 1914–1949 . München 2008, s. 102–103.
6 Gemeindelexikon auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1 Dezember 1910 und anderer ämtli-

cher Quellen bearbeitet vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte. Heft 6. Regierungsbezirk 
Oppeln. Berlin 1912, s. 38–39.

7 Obliczenia Pawła Parysa i Michała Witkowskiego na podstawie ksiąg zgonów USC w Katowicach.
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Ein statistisches Bilderbuch“ znajdujemy informację, że z pruskiego Górnego Śląska 
w latach 1914–1918 poległo 56 200 żołnierzy, zaś 42 100 zostało rannych.8 

W Katowicach w czasie I wojny światowej funkcjonował królewski lazaret woj-
skowy (w aktach nazywany również szpitalem rezerwowym), w którym zmarło oko-
ło 300 jeńców wojennych9. Wśród nich znajdowało się również trzech Żydów, byli 
to: Salamon Babitsch, 24-letni blacharz z Białegostoku, który zmarł 23 maja 1918 
roku na gruźlicę płuc10; Samuel Schalmin, 25-letni kupiec ze Spaska (gubernia tam-
bowska), który zmarł na zapalenie ślepej kiszki 30 stycznia 1918 roku11 oraz Moses 
Wischegrodski, 33-letni piekarz z Warszawy, który zmarł 2 grudnia 1918 roku12 .

Przygotowane zestawienie zawiera nazwiska 52 żydowskich mieszkańców Ka-
towic, którzy polegli na frontach I wojny światowej. W poszczególnych notkach 
podano również informacje o zawodzie lub źródle utrzymania rekruta, jego stanie 
cywilnym, wieku, miejscu urodzenia, zawód, imię i nazwisko oraz miejsce zamiesz-
kania ojca rekruta oraz matki, stopień wojskowy oraz nazwę oddziału, w którym 
służył przed śmiercią, datę i miejsce śmierci, a także numer wpisu do księgi zgonów 
USC oraz jego datę.

Informację na temat śmierci żołnierza do USC w mieście, w którym był za-
meldowany w momencie powołanie do wojska, przesyłało dowództwo oddziału, 
w którym służył. Zdarzały się również przypadki, choć sporadyczne, że informację 
przesyłało samo ministerstwo wojny. Pomiędzy śmiercią żołnierza a wpisem do ksiąg 
USC najczęściej upływało od jednego do kilku miesięcy, co było spowodowane mię-
dzy innymi odległością od frontu oraz sprawnością i szybkością wykonywanych przez 
oficerów oraz urzędników USC czynności administracyjnych.

W wykazie nie ujęto Waltera Rottnera, 27-letniego kupca, który poległ 20 sierp-
nia 1915 roku w walkach pod Wólką Nurzecką. W momencie zmobilizowania był 
zameldowany w Bazylei w Szwajcarii, ponieważ jednak był urodzony w Katowicach 
i tutaj mieszkali jego rodzice: agent Hermann Rottner i Beate z d. Kochmann, dlatego 
najprawdopodobniej został odnotowany w tutejszych księgach stanu cywilnego13 . 

Drugim bardzo ciekawym przypadkiem jest Salo Nothmann, 47-letni kupiec, 
kawaler, urodzony w Mysłowicach, zamieszkały w Katowicach przy Friedrichstrasse 
(obecnie ul. 3 Maja) 26, który służył w 1. kompanii XIX Batalionu Inżynieryjnego 
(Armierungs-Bataillon XIX). Z nieodnotowanych w księgach USC powodów zmarł 
27 stycznia 1918 roku w swoim mieszkaniu. Jednak podanie miejsca służby oraz 
śmierć w domu czasie, kiedy nadal trwała wojna, nasuwa przypuszczenie, że jego 
zgon mógł być pośrednio związany z doświadczeniami i traumą wojenną lub odnie-
sionymi w czasie działań militarnych ranami14 .

8 E. Hanke: Cierpienia ludu górnośląskiego pod panowaniem niemieckim . Zestawienie statystyczne z ob-
razkami / Die Leidensgeschichte des oberschlesischen Volkes unter deutscher Herrschaft . Ein statisti-
sches Bilderbuch [b.m.w] 1920.

9 Obliczenia Pawła Parysa i Michała Witkowskiego na podstawie ksiąg zgonów USC w Katowicach.
10 USC w Katowicach, Wpis nr 822 z 28 VIII 1918 r.
11 USC w Katowicach, Wpis nr 725 z 9 VIII 1918 r.
12 USC w Katowicach, Wpis nr 1484 10 XII 1918 r.
13 USC w Katowicach, Wpis nr 920 z 15 XI 1915 r.
14 USC w Katowicach, Wpis nr 129 z 22 II 1918 r.
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Wykaz katowickich Żydów poległych w czasie I wojny światowej
Herbert Adler, pomocnik handlowy, kawaler, 20 lat, urodzony w Prudniku, za-

mieszkały przy Holtzestrasse (obecnie ul. Mariacka) 1, rodzice: prokurent Isidor 
Adler, Jenny z d. Perls, oboje zamieszkali w Katowicach. Służył jako muszkieter 
w 10. kompanii 226. Rezerwowego Pułku Piechoty (Reserve-Infanterie-Regiment 
Nr. 226). Poległ 12 września 1918 roku w walkach na zachód od Graincourt. Wpis 
nr 75 z 29 stycznia 1919.

Isidor Alexandrowitz, kupiec, kawaler, 32 lata, urodzony w Biskupcu pow. Re-
szel, rodzice: kupiec Abraham Alexandrowitz, Rosa z d. Guttmann, oboje zamiesz-
kali w Katowicach. Służył jako żołnierz (Landsturmann) 2. batalionu zapasowego 
(Ersatz-Bataillon) 2. Poznańskiego Pułku Piechoty „von Courbière” nr 19 (2. Posen-
sches Infanterie-Regiment „von Courbière” Nr. 19). Poległ 19 sierpnia 1915 roku 
około godz. 2 po południu, otrzymał postrzał w brzuch w potyczce pod Stołpcami. 
Wpis nr 832 19 października 1915.

Willy Altmann, kupiec, kawaler, 20 lat, urodzony w Katowicach, rodzice: kupiec 
Israel Altmann, zamieszkały w Katowicach, Rosalie z d. Rosenbaum†, ostatnio za-
mieszkała w Katowicach. Służył jako strzelec (Jäger) w 2. kompanii 22. Rezerwowe-
go Batalionu Strzeleckiego (Reserve-Jäger-Bataillon Nr. 22). Poległ 29 sierpnia 1915 
roku w walkach pod Chobowiczami. Wpis nr 781 z 5 października 1915.

Nathan Badrian, rzeźnik, kawaler, 29 lat, urodzony w Imielinie pow. Pszczyna, 
rodzice: rzeźnik Nathan Badrian†15, zamieszkały ostatnio w Imielinie, Charlotte z d. 
Nebel, zamieszkała w Katowicach. Służył jako żołnierz (Landsturmann) w 2. kom-
panii 251. Rezerwowego Pułku Piechoty (Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 251). 
Poległ 2 października 1916 roku o godz. 6 przed południem w walkach na zachód od 
Łucka i północ od Świniuch. Wpis nr 1012 z 30 grudnia 1916.

Heinrich Beuthner, pomocnik handlowy, kawaler, 22 lata, urodzony w Wirku, 
rodzice: piekarz Louis Beuthner†, ostatnio zamieszkały w Wirku pow. Katowice, 
Rosa z d. Süssmann, zamieszkała w Wirku. Służył jako kapral w 11. kompanii 4. 
Pułku Gwardyjskiego Grenadierów „Königin Augusta” (Königin Augusta Garde-
Grenadier-Regiment Nr. 4). Poległ 7 kwietnia 1918 roku koło Morisel. Wpis nr 753 
z 15 sierpnia 1918.

Alfred Brauer, prokurent, kawaler, 30 lat, urodzony w Katowicach, rodzice: ku-
piec Emanuel Brauer, zamieszkały w Katowicach, Charlotte z d. Schindler†, ostatnio 
zamieszkała w Katowicach. Służył jako żołnierz rezerwista (Ersatz-Reservist) w 7. 
kompanii 5. Turyngijskiego Pułku Piechoty „Großherzog von Sachsen” nr 94 (5. 
Thüringisches Infanterie-Regiment „Großherzog von Sachsen” Nr. 94). Poległ 19 
sierpnia 1915 roku w potyczce pod Stołowaczem. Wpis nr 44 z 17 stycznia 1916.

Robert Cohn, kupiec, kawaler, 27 lat, urodzony w Krzywinie pow. Kościan, ro-
dzice: mistrz szklarski Leopold Cohn†, ostatnio zamieszkały w Lesznie w Poznań-
skiem, Rosa z d. Schlamm, zamieszkała w Katowicach. Służył w 9. kompanii batalio-
nu zapasowego 23. Rezerwowego Pułku Piechoty (Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 
23). Poległ 15 marca 1916 roku w walkach na południowy zachód od Bethincourt. 
Wpis nr 295 z 20 kwietnia 1916.

15 Znak † oznacza, że w momencie dokonywania wpisu do ksiąg USC dana osoba, będąca rodzicem pole-
głego już nie żyła.
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Walter Josef Dzialoczinski, urzędnik bankowy, kawaler, 23 lata, urodzony w Bo-
gucicach, zamieszkały przy Rathausstrasse (obecnie ul. Teatralna) 8, rodzice: kupiec 
Elkan Dzialoczinski, Paula z d. Sommerfeld, oboje zamieszkali w Katowicach. Służył 
jako kapral w 4. kompanii Śląskiego Pułku Strzelców „General-Feldmarschal Graf 
von Moltke” nr 38 (Schlesisches Füsilier-Regiment „General-Feldmarschal Graf von 
Moltke” Nr. 38). Poległ 9 czerwca 1918 roku o godz. 9.30 przed południem w wal-
kach pod Noyon. Wpis nr 1361 z 13 listopada 1918.

Isaak Friedländer, kupiec, żona Anna z d. Schildhaus, 27 lat, zamieszkały przy 
Holteistrasse (obecnie ul. Wojewódzka) 5, rodzice: kupiec Markus Friedländer†, 
zamieszkały ostatnio w Królewskiej Hucie, Klara z d. Wachsner, zamieszkała w Kró-
lewskiej Hucie. Służył jako kanonier w 1. baterii 23. Batalionu Artylerii Oblężniczej 
(Landwehr Fußartillerie-Bataillon Nr. 23). Zmarł 29 grudnia 1917 roku w lazarecie 
wojskowym w Libanie. Wpis nr 122 z 19 lutego 1918.

Julius Friedmann, mistrz malarski, żona Rudolfine z d. Donner, 29 lat, urodzo-
ny w Królewskiej Hucie, rodzice: blacharz Louis Friedmann†, ostatnio zamieszkały 
w Mysłowicach, Rosalie z d. Tichauer, zamieszkała w Katowicach. Służył jako żoł-
nierz (Landsturmann) w 5. kompanii 5. Turyngijskiego Pułku Piechoty „Großherzog 
von Sachsen” nr 94 (5. Thüringisches Infanterie-Regiment „Großherzog von Sach-
sen” Nr. 94). Poległ 18 maja 1916 roku w walkach na wzgórzu 304 na północny 
zachód od Verdun. Wpis nr 594 z 4 sierpnia 1916.

Erich Goetz, fryzjer damski, kawaler, 21 lat, urodzony w Grabowie w Prusach 
Wschodnich, rodzice: handlarz bydłem Moritz Goetz, zamieszkały w Lubawie w Pru-
sach Zachodnich, Eveline z d. Marcus, zamieszkała we Wrocławiu. Służył jako kano-
nier w 5. baterii 19. Pułku Artylerii Pieszej (Fußartillerie-Regiment Nr. 19). Dnia 25 
września 1915 roku został zabity przez odłamek granatu w walkach pod Petit Vimy. 
Wpis nr 910 z 13 listopada 1915.

Kurt Leo Hausdorff, magazynier, kawaler, 19 lat, urodzony w Katowicach, za-
mieszkały przy Friedrichsplatz (obecnie Rynek) 8, rodzice: mistrz szewski Siegmund 
Hausdorff, Julie z d. Weissler, oboje zamieszkali w Katowicach. Służył jako strzelec 
(Jäger) w 3. kompanii 22. Rezerwowego Batalionu Strzelców (Reserve-Jäger-Batail-
lon Nr. 22). Poległ 8 października 1918 roku w walkach pod Saint-Étienne. Wpis nr 
20 z 9 stycznia 1919.

Albert Herlitz, urzędnik bankowy, kawaler, 21 lat, urodzony w Wielowsi pow. 
Gliwice, rodzice: właściciel drukarni książek Julius Herlitz, Laura z d. Pinkus, oboje 
zamieszkali w Katowicach. Służył jako kanonier w 203. Kolumnie Amunicyjnej Ar-
tylerii Polowej (Feldartillerie Munitions Kolonne Nr. 203). Zmarł 27 czerwca 1915 
roku w lazarecie wojskowym nr 201 w Bruneck. Wpis nr 644 z 21 sierpnia 1915.

James Israel, inżynier, kawaler, 37 lat, urodzony w Berlinie, zamieszkały przy 
Goethestrasse (obecnie ul. Opolska) 5, rodzice: kupiec Adolf Israel†, ostatnio za-
mieszkały w Berlinie, Vally z d. Berger, zamieszkała w Berlinie-Tempelhof. Służył 
jako żołnierz (Landsturmann) w 2. kompanii batalionu zapasowego 51. Rezerwowe-
go Pułku Piechoty (Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 51). Zmarł 10 kwietnia 1917 
roku o godz. 2.30 przed południem na chroniczne zapalenie nerek w szpitalu miej-
skim w Katowicach. Wpis nr 333 z 1 maja 1917. 
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Arthur Jacobowitz, kupiec, kawaler, 23 lata, urodzony w Mikołowie pow. Pszczy-
na, rodzice: kupiec Nathan Jacobowitz†, ostatnio zamieszkały w Katowicach, Rosalie 
z d. Breitbarth, zamieszkała w Katowicach. Służył jako ochotnik muszkieter w 6. 
kompanii 370. Pułku Piechoty (Infanterie-Regiment Nr. 370). Poległ 20 kwietnia 
1915 roku w rowach strzeleckich w Bois-le-Prêtre. Wpis nr 327 z 1 maja 1916.

Wilhelm Jacobowitz, zegarmistrz, kawaler, 23 lata, urodzony w Mikołowie pow. 
Pszczyna, rodzice: kupiec Nathan Jacobowitz†, ostatnio zamieszkały w Katowicach, 
Rosalie z d. Breitbarth, zamieszkała w Katowicach. Służył jako fizylier w 9. kompanii 
2. Śląskiego Pułku Grenadierów „König Friedrich III” nr 11 (2. Schlesisches Grena-
dier-Regiment „König Friedrich III” Nr. 11). Poległ 9 maja 1917 roku w walkach pod 
Monastirem16. Wpis nr 512 z 12 lipca 1917.

Otto Kary, kupiec, kawaler, 21 lat, urodzony w Janowie pow. Katowice, rodzice: 
rentier Jakob Kary†, ostatnio zamieszkały w Katowicach-Zawodziu, Henriette z d. 
Freund, zamieszkała w Katowicach. Służył jako ochotnik (Freiwillige) w 7. kompanii 
231. Pułku Piechoty (Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 231). Dnia 17 sierpnia 1915 
roku w walkach pod Kożuszkami otrzymał postrzał w wątrobę. Wpis nr 853 z 26 
października 1915.

Herbert Kaufmann, urzędnik bankowy, kawaler, 19 lat, urodzony w Bytomiu, 
rodzice: kupiec Markus Kaufmann, Tinka z d. Münzer, oboje zamieszkali w Katowi-
cach. Służył jako muszkieter w 11. kompanii batalionu zapasowego 4. Dolnośląskie-
go Pułku Piechoty nr 51 (4. Niederschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 51). Poległ 
9 września 1916 roku w walkach nad Sommą. Wpis nr 783 z 9 października 1916.

Walter Leschinski, pomocnik handlowy, kawaler, 23 lata, urodzony w Raciborzu, 
rodzice: kupiec Jakob Leschinski, Rosalie z d. Laband, oboje zamieszkali w Kato-
wicach. Służył jako muszkieter w 5. kompanii 229. Rezerwowego Pułku Piechoty 
(Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 229). Zginął 21 września 1917 roku w potyczce 
na południowym krańcu lasu poligonu17 (des Polygon Waldes) we Flandrii. Wpis nr 
981 z 24 października 1917.

Moritz Loebmann, pomocnik handlowy, kawaler, 21 lat, urodzony w Katowi-
cach, rodzice: urzędnik kultu Adolf Loebmann, Friederike z d. Ehrlich, oboje za-
mieszkali w Katowicach. Służył jako starszy szeregowiec w 9. kompanii batalionu 
zapasowego 1. Górnośląskiego Pułku Piechoty „Keith” nr 22 (1. Oberschlesisches 
Infanterie-Regiment „Keith” Nr. 22). Zginął 24 marca 1916 roku w rowach strzelec-
kich pod Malancourt. Wpis nr 338 z 4 maja 1916.

Joseph Miedzwinski, szklarz, kawaler, 22 lata, urodzony w Starym Bieruniu pow. 
Pszczyna, rodzice: urzędnik cmentarny Heinrich Miedzwinski, Johanna z d. Tichauer, 
oboje zamieszkali w Katowicach. Służył jako muszkieter w 9. kompanii Oldenbur-
skiego Pułku Piechoty nr 91 (Oldenburgische Infanterie-Regiment Nr. 91). Poległ 
26 kwietnia 1918 roku w walkach pod Hangard. Wpis nr 601 z 18 lipca 1918.

Paul Nathan, kupiec, kawaler, 20 lat, urodzony w Mühlheim, zamieszkały przy 
Andreasstrasse (ul. Andrzeja) 4, rodzice: fotograf Adolf Nathan, Franziska z d. Segall, 
oboje zamieszkali w Katowicach. Służył jako muszkieter w 11. kompanii 1. Turyngij-

16 Chodzi o miasto Monastir w Macedonii. Od 12 III do 26 V 1917 r. miała tam miejsce bitwa „o wzgórze 
1248” pomiędzy wojskami francuskimi i niemiecko-bułgarskimi.

17 Chodzi najprawdopodobniej o teren poligonu pod Ypres.
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skiego Pułku Piechoty „Graf Bose” nr 31 (1. Türingisches Infanterie-Regiment Nr. 
31). Poległ 14 kwietnia 1917 w walkach pod Lissy. Wpis nr 402 z 23 maja 1917.

Fritz Moritz Nebel, kupiec, żona Rosa z d. Nebel, 28 lat, urodzony w Mysło-
wicach, rodzice: szewc Abraham Nebel, zamieszkały w Mysłowicach, Dorel z d. 
Nebel†, ostatnio zamieszkała w Mysłowicach. Służył jako żołnierz (Landsturmann) 
w 1. kompanii Śląskiego Pułku Strzelców „General-Feldmarschal Graf von Molt-
ke” nr 38 (Schlesisches Füsilier-Regiment „General-Feldmarschal Graf von Molt-
ke” Nr. 38). Poległ 14 września 1916 roku w walkach pod Bovent. Wpis nr 951 
z 7 grudnia 1916.

Heinrich Neumann, kupiec, kawaler, 20 lat, urodzony w Katowicach, zamiesz-
kały przy August Schneiderstrasse (obecnie ul. Adama Mickiewicza) 12, rodzice: 
kupiec Josef Neumann†, ostatnio zamieszkały w Królewskiej Hucie, Gertrud z d. 
Gutherz, zamieszkała w Katowicach. Służył jako muszkieter w 9. kompanii batalio-
nu zapasowego 23. Rezerwowego Pułku Piechoty (Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 
23). Zmarł 31 grudnia 1916 roku w rezerwowym lazarecie polowym nr 31 w Fosse 
I. de Drocourt. Wpis nr 131 z 23 lutego 1917.

Alfred Nothmann, kupiec, kawaler, 28 lat, urodzony w Katowicach, zamieszkały 
przy Mühlstrasse (obecnie ul. Młyńska) 9, rodzice: kupiec żelaza Max Nothmann, 
Amelie z d. Wiener, oboje zamieszkali w Katowicach. Służył jako kapral w 2 kompa-
nii batalionu zapasowego 2. Dolnośląskiego Pułku Piechoty „König Ludwig III. von 
Bayern” nr 47 (2. Niederschlesisches Infanterie Regiment Nr. 47). Zmarł w lazare-
cie rezerwowym w Śremie 5 sierpnia 1918 roku o godz. 7.30 przed południem na 
zatrucie krwi i zator naczyń krwionośnych. Wpis nr 845 z 3 września 1918.

Adolf Orgler, kupiec, kawaler, 22 lata, urodzony w Mysłowicach, rodzice: bla-
charz Hermann Orgler, Emma z d. Weiss†, ostatnio zamieszkała w Katowicach. Słu-
żył jako muszkieter w 1 kompanii batalionu zapasowego 2. Górnośląskiego Pułku 
Piechoty „von Winterfeldt” nr 23 (2. Oberschlesisches Infanterie-Regiment „von 
Winterfeldt” Nr. 23). Zmarł 11 marca 1917 roku o godz. 12.30 po południu w szpi-
talu w Schödern przy kompanii sanitarnej 558. Wpis nr 592 z 3 sierpnia 1917.

Leo Orgler, rzeźnik, kawaler, 21 lat, urodzony w Mysłowicach, rodzice: mistrz 
blacharski Samuel Orgler†, ostatnio zamieszkały w Mysłowicach, Sara z d. Nebel, 
zamieszkała w Katowicach. Służył jako muszkieter w 5. kompanii 4. Poznańskiego 
Pułku Piechoty „Hiller von Gärtringer” nr 59 (4. Posensches Infanterie-Regiment 
„Hiller von Gärtringer” Nr. 59). Zmarł 4 marca 1915 roku o godz. 12.30 po połu-
dniu w lazarecie rezerwowym w Szczytnie. Wpis nr 240 z 10 kwietnia 1915.

Hans Pick, kupiec, kawaler, 25 lat, urodzony w Katowicach, rodzice: pracownik 
biurowy w składzie drewna Moritz Pick, Charlotte z d. Rosenbaum, oboje zamiesz-
kali w Katowicach. Służył jako żołnierz ochotnik w 4. kompanii 27. Pułku Piechoty 
Landwery (Landwer-Infanterie-Regiment Nr. 27). Poległ na skutek wybuchu grana-
tu 2 października 1915 roku w walkach na północ od Massiges w Szampanii. Wpis 
nr 833 z 19 października 1915.

Wilhelm Herbert Piski, kupiec, kawaler, 19 lat, urodzony w Berlinie, rodzice: 
kupiec Salo Piski, Marie z d. Kallmann, oboje zamieszkali w Katowicach. Służył jako 
ochotnik w 9. kompanii 206. Rezerwowego Pułku Piechoty (Reserve-Infanterie-
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Regiment Nr. 206). Zginął 22 października 1914 roku na skutek wystrzału granatu 
w walkach pod Keyem nad kanałem rzeki Ysery. Wpis nr 327 z 10 maja 1915.

Siegmund Rappaport, kupiec, kawaler, 31 lat, urodzony w Katowicach, rodzice: 
kupiec win David Rappaport†, Bronislawa z d. Halporn†, oboje ostatnio zamieszkali 
w Katowicach. Służył jako kanonier w 4. baterii 1 Brandenburskiego Pułku Artylerii 
Polowej nr 3 (1. Brandenburgisches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 3). Poległ 24 maja 
1916 roku o godz. 8.10 po południu w walkach w lesie Hassoule. Wpis nr 578 z 29 
lipca 1916.

Friedrich Wilhelm Eberhard Riesenfeld, kupiec, kawaler, 25 lat, urodzony w Ka-
towicach, rodzice: kupiec Salo Riesenfeld†, ostatnio zamieszkały w Katowicach, 
Cäcilie z d. Goldstein, zamieszkała w Katowicach. Służył jako sierżant rezerwy (Vi-
zefeldwebel der Reserve) w 10. kompanii 2. Wschodniopruskiego Pułku Grena-
dierów „König Friedrich Wilhelm I” nr 3 (2. Ostpreußisches Grenadier-Regiment 
„König Friedrich Wilhelm I” Nr. 3). 28 marca 1918 roku o godz. 6 po południu 
otrzymał strzał w głowę w walkach pod Warfusee-Abancourt. Wpis nr 298 z 19 
kwietnia 1918.

Gustav Rotter, elektromonter, kawaler, 21 lat, urodzony w Katowicach, zamiesz-
kały przy Schillerstrasse (obecnie ul. Juliusza Słowackiego) 29, rodzice: mistrz szew-
ski Isack Jakob Rotter, Berta z d. Simmenauer, oboje zamieszkali w Katowicach. 
Służył jako żołnierz w 12. kompanii 3. Rezerwowego Pułku Piechoty (Reserve-In-
fanterie-Regiment Nr. 3). Poległ 22 kwietnia 1916 roku w walkach na południowy 
wschód od Bethincourt. Wpis nr 477 z 27 czerwca 1916.

Max Markus Sachs, kupiec, żona Else z d. Wittner, 38 lat, urodzony w Katowi-
cach, rodzice: mistrz szewski Bernhard Sachs, Lina z d. Friedenstein, oboje zamiesz-
kali w Katowicach. Służył jako starszy szeregowiec w 5. kompanii 11. Rezerwowego 
Pułku Piechoty (11. Reserve-Infanterie-Regiment). Zmarł 5 czerwca 1915 roku na 
skutek postrzału lewego płuca w lazarecie rezerwowym w Bad Neuheim. Wpis nr 
526 z 17 czerwca 1915.

Berthold Schaal, kupiec mebli, żona Elise z d. Riesenfeld, 31 lat, urodzony 
w Szopienicach, ojciec: gospodarz Isaak Schaal, zamieszkały w Szopienicach. Służył 
jako żołnierz w 3. kompanii 23. Rezerwowego Pułku Piechoty (Reserve-Infanterie-
Regiment Nr. 23). Zmarł 24 lutego 1915 roku w lazarecie wojskowym w Dun we 
Francji. Wpis nr 160 z 15 marca 1915.

Heymann Schall, rzeźnik, żona Antonie z d. Krebs, 25 lat, urodzony w Brze-
zince pow. Katowice, rodzice: rzeźnik Jakob Schaal†, Pauline z d. Hecht†, ostatnio 
zamieszkali w Brzezince. Służył jako żołnierz w 11. kompanii 430. Pułku Piechoty 
Landwery (Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 430). Poległ 27 lutego 1917 roku 
o godz. 3.30 po południu w walkach pozycyjnych nad górną Szczarą-Serweczą. Wpis 
nr 188 z 14 marca 1917. 

Hans Herbert Schindler, kupiec, kawaler, 17 lat, urodzony w Sobiszowicach 
pow. Gliwice, rodzice: kupiec drzewny Isidor Schindler, Paula z d. Aronade, oboje 
zamieszkali w Katowicach. Służył jako ochotnik w 4. kompanii 229. Rezerwowego 
Pułku Piechoty (Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 229). Poległ 24 października 1914 
roku w potyczce pod Długiem. Wpis nr 161 z 15 marca 1915.
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Hans Schindler, kupiec, kawaler, 19 lat, urodzony w Katowicach, rodzice: ku-
piec Adolf Schindler, Bianka z d. Goldberger, oboje zamieszkali w Katowicach. Słu-
żył jako strzelec w kompanii karabinów maszynowych 5. Rezerwowego Batalionu 
Strzelców (Reserve-Jäger-Bataillon Nr. 5). Zmarł 9 sierpnia 1918 roku o godz. 6 
przed południem w wojskowym lazarecie nr 22. Wpis nr 1315 z 4 listopada 1918.

Hans Seelig, gimnazjalista, kawaler, 19 lat, urodzony w Katowicach, zamiesz-
kały przy Heinzelstrasse (obecnie ul. Plebiscytowa) 22, rodzice: kupiec Gustav 
Seelig, Rosa z d. Wolff, oboje zamieszkali w Katowicach. Służył jako kapral „jed-
noroczny ochotnik” (Einjährig-Freiwillige) w 205. Eskadrze Kawalerii (Kavallerie 
Eskadron Nr. 205). Zginął 6 czerwca 1918 roku pod Pont de Nieppe. Wpis nr 583 
z 15 lipca 1918.

Arnold Silbermann, kupiec, kawaler, 33 lata, urodzony w Zabrzu, rodzice: ku-
piec David Silbermann, zamieszkały w Zabrzu, Handel z d. Schindler†, ostatnio 
zamieszkała w Zabrzu. Służył jako żołnierz w 3. kompanii 352. Pułku Piechoty (In-
fanterie-Regiment Nr. 352). Poległ 12 lipca 1916 roku w walkach pozycyjnych pod 
Dyneburgiem. Wpis nr 572 z 28 lipca 1916.

Gerhard Silberstein, student prawa, kawaler, 19 lat, urodzony w Katowicach, 
zamieszkały przy Friedrichstrasse (obecnie ul. 9 Maja) 37, rodzice: kupiec Siegfried 
Silberstein†, ostatnio zamieszkały w Katowicach, Else z d. Breslauer, zamieszkała 
w Katowicach. Służył jako starszy szeregowiec w 7. baterii 247. Pułku Artylerii Pie-
szej (Feldartillerie Regiment Nr. 247). Zmarł w lazarecie rezerwowym nr 45 w obo-
zie leśnym na południe od Ognolles. Wpis nr 663 z 27 lipca 1918.

Fritz Simenauer, robotnik hutniczy, kawaler, 25 lat, urodzony w Katowicach, 
rodzice: handlowiec Hermann Simenauer, Charlotte z d. Fränkel, oboje zamieszkali 
w Katowicach. Służył jako saper w 2. rezerwowej kompanii saperów 1. Zachodnio-
pruskiego Batalionu Saperów nr 17 (1. Westpreußisches-Pionier-Bataillon Nr. 17). 
Zmarł 23 stycznia 1917 roku na nieżyt jelita i chorobę wieńcową w barakach wojsko-
wych lazaretu rezerwowego w Bayreuth I. Wpis nr 163 z 6 marca 1917.

Simon Simenauer, pomocnik handlowy, kawaler, 29 lat, urodzony w Mysłowi-
cach, rodzice: dozorca Hermann Simenauer, Charlotte z d. Fränkel, oboje zamiesz-
kali w Katowicach. Służył jako rezerwista w 9. kompanii 2. Górnośląskiego Pułku 
Piechoty nr 23 (2. Oberschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 23). Poległ 18 sierpnia 
1917 roku w bitwie we Flandrii. Wpis nr 1039 z 16 listopada 1917.

Karl Tichauer, technik dentystyczny, kawaler, 19 lat, urodzony w Katowicach, 
rodzice: mistrz szewski Fedor Tichauer, Rosa z d. Pollak, oboje zamieszkali w Kato-
wicach. Służył jako strzelec w 3. kompanii karabinów maszynowych 1. Zachodnio-
pruskiego Pułku Grenadierów „Graf Kleist von Nollendorf ” (1. Westpreußisches 
Grenadier-Regiment „Graf Kleist von Nollendorf ” Nr. 6). Zmarł 27 maja 1918 roku 
o godz. 10 przed południem w lazarecie rezerwowym nr 318 w Besny et Loisy. Wpis 
nr 542 z 5 lipca 1918.

Siegfried Tichauer, pomocnik handlowy, kawaler, 26 lat, urodzony w Szarleju 
pow. Bytom, rodzice: rencista Josef Tichauer†, ostatnio zamieszkały w Katowicach 
i Eva z d. Zernik†, ostatnio zamieszkała w Nauheim. Służył jako kapral w 4. baterii 
2. Śląskiego Pułku Artylerii Polowej nr 42, (2. Schlesisches Feldartillerie-Regiment 
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Nr. 42). Zginął 27 czerwca 1915 roku w walkach pod Givenchy. Wpis nr 578 z 3 
sierpnia 1915.

Ludwig Wachsner, kasjer bankowy, kawaler, 24 lata, urodzony w Mikołowie 
pow. Pszczyna, rodzice: kupiec Heinrich Wachsner, Philippine z d. Kirschner, oboje 
zamieszkali w Katowicach. Służył jako jednoroczny ochotnik i kapral 6. baterii 2. 
Górnośląskiego Pułku Piechoty Artylerii Polowej nr 57 (2. Oberschlesisches Feldar-
tillerie Regiment Nr. 57). Poległ 31 sierpnia 1914 w walkach pod Vaux. Wpis nr 11 
z 4 stycznia 1915.

Fritz Waldmann, pomocnik handlowy, kawaler, 23 lata, rodzice: sprzedawca piwa 
Heinrich Waldmann†, ostatnio zamieszkały w Bytomiu, ojczym: spedytor Isidor 
Frey, Johanna Frey z d. Müller, oboje zamieszkali w Katowicach. Służył jako musz-
kieter w 7. kompanii 3. Górnośląskiego Pułku Piechoty nr 62 (3. Oberschlesisches 
Infanterie-Regiment Nr. 62). Poległ 23 września 1915 roku o godz. 4 przed połu-
dniem w walkach pod Thelus. Wpis nr 115 z 5 lutego 1916.

Leo Wendriner, kupiec, kawaler, 21 lat, urodzony w Bobrku pow. Bytom, rodzice: 
gospodarz Max Wendriner†, ostatnio zamieszkały w Bobrku, Marie z d. Wachsner, 
zamieszkała w Bobrku. Służył jako strzelec (Jäger) w 3. kompanii 6. Rezerwowego 
Batalionu Strzelców (Reserve-Jäger-Bataillon Nr. 6). Poległ 14 marca 1916 roku 
w szturmie na wzgórze „Toter Mann”18. Wpis nr 352 z 9 maja 1916.

Ismar Wolkowski, kupiec, kawaler, 26 lat, urodzony w Rawiczu pow. Poznań, 
rodzice: kantor Josef Wolkowski, Cäcilie z d. Jacobsohn, oboje zamieszkali w Kato-
wicach. Służył jako żołnierz (Landsturmann) w 6. kompanii batalionu zapasowego 
2. Górnośląskiego Pułku Piechoty „von Winterfeldt” nr 23 (2. Oberschlesisches In-
fanterie-Regiment „von Winterfeldt” Nr. 23). Poległ 10 marca 1916 roku w walkach 
pod Verdun. Wpis nr 356 z 10 maja 1916.

Salo Yedwab, pomocnik handlowy, kawaler, 21 lat, urodzony w Sulmierzycach 
pow. Odolanów, rodzice: kupiec Markus Yedwab, Dorothea z d. Bromberger, oboje 
zamieszkali w Sulmierzycach. Służył w 2. Śląskim Batalionie Strzelców nr 6 (2. 
Schleisches Jäger Bataillon Nr. 6). Zmarł 14 stycznia 1915 roku na posocznicę 
w lazarecie prowadzonym przez dom diakonis w Schwäbisch Hall. Wpis nr 73 
z 1 lutego 1915. 

Erwin Zernik, kupiec, kawaler, 21 lat, urodzony w Bytomiu, zamieszkały przy 
Teichstrasse (obecnie ul. Stawowa) 16, rodzice: kupiec Josef Zernik, zamieszkały 
w Berlinie, W. Selma z d. Berliner†, ostatnio zamieszkała w Berlinie. Służył jako star-
szy szeregowiec w 3. kompanii karabinów maszynowych 3. Śląskiego Pułku Piechoty 
nr 156 (3. Schlesisches Infanterie-Regiment Nr. 156). Poległ 17 maja 1918 roku 
w walkach pod Meteren. Wpis nr 133 z 21 lutego 1919.

Siegbert Zernik, pomocnik handlowy, kawaler, 19 lat, urodzony w Hucie Jerzego 
pow. Katowice, rodzice: kupiec Adolf Zernik, Minna z d. Münzer, oboje zamieszkali 
w Katowicach. Służył jako muszkieter w kompanii batalionu zapasowego 4. Dol-
nośląskiego Pułku Piechoty nr 51 (4. Niederschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 
51). Zmarł 18 kwietnia 1917 o godz. 12.15 po południu na gruźlicę płuc w szpitalu 
rezerwowym w Bogucicach. Wpis nr 356 z 9 maja 1917.

18 Podczas bitwy pod Verdun.
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Georg Zweig, pomocnik handlowy, kawaler, 19 lat, urodzony w Chorzowie pow. 
Katowice, rodzice: kupiec Karl Zweig, Fanny z d. Böhm, ponownie zamężna Dan-
ziger, zamieszkała w Katowicach (rodzice rozwiedzeni). Służył jako kanonier w 1. 
baterii 65. Batalionu Artylerii Pieszej Landwery (Landwehr Fußartillerie-Bataillons 
Nr. 65). Poległ 1 czerwca 1918 o godz. 1.30 po południu w walkach na południe od 
Plouvain. Wpis nr 1027 z 1 października 1918.

barbara KalinowSKa-wójciK, paweł paryS

im ersten weltkrieg (1914–1918) verstorbene juden aus kattowitz anhand der 
personenstandsbücher des Standesamtes katowice 

Zusammenfassung
Das 100-jährige Jubiläum des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges bietet den Anlass 

dazu, über den Einsatz von Kattowitzern an den Kriegshandlungen vieler Fronten dieses 
Konflikts und über das im Krieg gebrachte Blutopfer nachzudenken. In ihrem Beitrag kon-
zentrieren sich die Autoren auf die Darstellung jüdischer Einwohner von Kattowitz, die 
während der Kriegshandlungen zwischen 1914 und 1918 ums Leben kamen. Anhand von 
Personenstandsurkunden des Standesamtes Katowice konnten Namen von 52 gefallenen 
Soldaten jüdischer Konfession ermittelt werden, die unmittelbar vor ihrer Einberufung 
zur Reichswehr in der Stadt festen Wohnsitz hatten.

barbara KalinowSKa-wójciK, paweł paryS

jews from katowice fallen on the fronts of the world war i (1914–1918), based on the 
records of the register office in katowice 

Summary
The 100th anniversary of the outbreak of the World War I is an excuse to ponder over 

the participation of the inhabitants of Katowice in military actions on the fronts of that 
conflict and the lives they sacrificed. The authors of the article focus on presenting Jewish 
inhabitants of Katowice who fell in combat between 1914 and 1918. Based on the records 
of the Register Office in Katowice, the names of 54 soldiers of the Jewish faith who lived 
in the city during the conscription have been identified.
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piotr płonKa

Spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców 
województwa śląskiego w latach 1926–1929 
w świetle ogłoszeń prasowych

wstęp
Zjawisko czasu wolnego jako element kultury życia codziennego jest wytworem 

czasów nowożytnych, a dokładniej epoki industrialnej. Jego funkcjonowanie jest 
związane z rozdzieleniem czasu pracy i „czasu niepracy” – czyli wyodrębnienia za-
robkowej pracy najemnej i czasu od niej wolnego. Zdaniem socjologa i antropologa 
czasu Elżbiety Tarkowskiej czas wolny „obejmuje czynności wolne od obowiązków 
zawodowych, rodzinnych, społecznych i politycznych, czynności zorientowanie i na-
kierowane na osobisty rozwój, samorealizację. Jest to czas poza snem i konieczno-
ściami fizjologicznymi, przeznaczony na odpoczynek, zabawę, bezinteresowny rozwój 
osobowości; czynności czasu wolnego podlegają zasadom odmiennym od tych, które 
rządzą pracą, charakteryzuje go minimum społecznych zobowiązań i przymusów, 
psychiczne poczucie wolności, autoteliczność”1. Ważne jest podkreślenie, że czas 
wolny wiąże się z czynnościami podejmowanymi dobrowolnie, mającymi na celu 
sprawianie przyjemności i będącymi poza zasadami narzucanymi z zewnątrz. Co 
istotne, definicja ta nie odwołuje się tylko i wyłącznie do osób pracujących. Wśród 
badaczy podnoszony jest bowiem problem posiadania i spędzania czasu wolnego 
przez osoby bezrobotne, a także niezarobkujące kobiety zajmujące się gospodar-
stwem domowym.

Czas wolny jako wytwór epoki przemysłowej nierozerwalnie łączy się z unowo-
cześnianiem się ośrodków miejskich, w których z kolei doszło do zmiany postrzega-
nia wartości przez ich mieszkańców. Społeczeństwo XX wieku, w tym także miesz-
kańcy rozwijającego się międzywojennego Górnego Śląska, zaczęło traktować czas 
wolny jako „czas wzmożonej mobilności we wszystkich formach”2. Znane rozrywki, 
takie jak: kino, turystyka, sport czy rekreacja uzdrowiskowa, przybrały nową formę 
zbiorowego wypoczynku. Co więcej, doszło do zmiany kulturowych relacji między 
kobietami a mężczyznami. Nie tylko relacje te zostały zintensyfikowane, ale zmianie 
uległa również pozycja kobiety, o czym pisali w swoich pracach Sławomir Koper oraz 
Anna Żarnowska3 .

1 E. Tarkowska: Czas społeczny a czas wolny: koncepcje i współczesne przemiany . [W:] Kobieta i kultura 
czasu wolnego . Zbiór studiów . Red. A. Żarnowska, A. Szwarc. Warszawa 2001, s. 20. 

2 A. Żarnowska, A. Szwarc: Przedmowa. [W:] Kobieta i kultura czasu wolnego . Zbiór studiów . Red. A. 
Żarnowska, A. Szwarc. Warszawa 2001, s. 14.

3 Por. serię wydawniczą Dwudziestolecie międzywojenne. Warszawa 2013; Kobieta i edukacja na zie-
miach polskich w XIX i XX wieku . Zbiór studiów . Red. A. Żarnowska, A. Szwarc. Warszawa 1992; 
Kobieta i kultura życia codziennego . Wiek XIX i XX . Zbiór studiów. Red. A. Żarnowska, A. Szwarc. 
Warszawa 1997; Kobieta i praca . Wiek XIX i XX . Zbiór studiów. Red. A. Żarnowska, A. Szwarc. War-
szawa 2000; Kobieta i kultura czasu wolnego . Zbiór studiów. Red. A. Żarnowska, A. Szwarc. Warszawa 
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W Polski procesy, o których mowa była wcześniej, zaczęły następować z opóź-
nieniem w stosunku do państw Europy Zachodniej, co oczywiście wynikało z faktu, 
iż ziemie polskie znajdowały się pod zaborami, a działania Polaków ukierunkowane 
były na odrodzenie państwa. Uroki czasu wolnego miały zostać poznane dopiero 
w okresie II Rzeczypospolitej. Ludzie – pomni trudnych i bolesnych doświadczeń 
z okresu I wojny światowej i walki o granice państwa polskiego – jak nigdy wcześniej 
poszukiwali rozrywek i prowadzili ożywione, wesołe życie towarzyskie. Dodać nale-
ży także, że kategoria „czasu wolnego” utraciła w dwudziestoleciu międzywojennym 
swój ekskluzywny charakter.

Obraz spędzania czasu wolnego przez mieszkańców międzywojennego Górne-
go Śląska zarówno tego polskiego, jak i niemieckiego można odczytywać z wielu 
różnych źródeł. Bez wątpienia najcenniejszych informacji dostarczają wspomnienia 
osób, które żyły w tamtym czasie. Znajdują się w nich nie tylko bogate opisy dnia 
codziennego, ale również komentarze, refleksje i odczucia autorów, które dopełniają 
całego obrazu. Niestety, niewiele wspomnień doczekało się publikacji. Wydane zaś 
pamiętniki dotyczyły głównie życia inteligencji i drobnomieszczaństwa, a nie przed-
stawicieli średnich i niższych warstw społeczności górnośląskiej4. W związku z tym 
wartościowe dla historyka mogę okazać się także informacje zawarte w utworach 
literackich5 . 

Niezwykle cennym źródłem, cieszącym się, choć bardzo powoli, coraz większym 
uznaniem i zainteresowaniem badaczy są drobne ogłoszenia prasowe6. Do ich nie-

2001; Kobieta i rewolucja obyczajowa . Społeczno-kulturowe aspekty seksualności . Wiek XIX i XX . Zbiór 
Studiów. Red. A. Żarnowska, A. Szwarc. Warszawa 2006.

4 Przykłady opublikowanych wspomnień: A. Benisz: Nie przegrałam życia . Pamiętnik Ślązaczki . Tarnow-
skie Góry 2010; H. Bienek: Brzozy i wielkie piece . Dzieciństwo na Górnym Śląsku. Gliwice 1991; H. 
Bienek: Opis pewnej prowincji. Gdańsk 1994; H. Bienek: Podróż w krainę dzieciństwa . Spotkanie ze 
Śląskiem. Gliwice 1993; P. Dubiel: Spojrzenie w przeszłość (wspomnienia działacza śląskiego). Kato-
wice 1973; P. Dubiel: Dubielowie z Królewskiej Huty . Opowieści rodzinne. Katowice 2007; Cz. Guzy: 
Wspomnienia z Bytkowa . O familokach, biedaszybach, szmuglowaniu i dawnym Bytkowie. Siemianowi-
ce Śląskie 2002; E.M. Jakubek: Marzenia spełniają się inaczej . Retrospekcje Ślązaczki. Wrocław 2010; 
A. Lysko: Boże strony . Rozprowki i wspominki spod Pszczyny. Bojszowy 2003; W. Szewczyk: Każdy ma 
swój życiorys . Eseje i felietony. Katowice 1996.

5 Na przykład: H. Bienek: Pierwsza Polka. Warszawa 1983; Janosch: Cholonek, czyli dobry Pan Bóg 
z gliny. Katowice 1989. Interesujący obraz Górnego Śląska i jego mieszkańców zawarty w utworach 
literackich został przedstawiony w pracy: Ł. Staniczkowa: Herosi i „chachary” . Portret Górnoślązaka 
w literaturze i publicystyce dwudziestolecia międzywojennego. Kraków 2009.

6 Ogłoszenia prasowe wykorzystywano do badań naukowych, których rezultatem były m.in. publikacje: 
O. Bergmann: Oblicza modernizacji Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie informacyjnych aspektów 
ogłoszeń prasowych „Przewodnika Katolickiego” (1936) i „Małego Dziennika” (1937). „Klio. Czasopi-
smo poświęcone dziejom polskim i powszechnym” 2013, nr 1, s. 99–138; P. Bohdziewicz: Ogłoszenia 
prasowe w okresie kryzysu (na przykładzie „Nowin”). „Zeszyty Prasoznawcze” 1984, nr 1, s. 27–35; 
Cz. Bakunowicz: Ogłoszenia drobne „Nowego Kuriera Warszawskiego” i „7 Dni” jako przejaw życia 
codziennego okupowanej Warszawy (1 VII 1943 – 31 VII 1944) . „Dzieje Najnowsze” 1980, nr 3, s. 
47–77; S. Ligarski: Turystyka w pierwszych latach PRL w świetle ogłoszeń drobnych prasy śląskiej . „Pa-
mięć i Przyszłość” 2009, nr 2, s. 23–27; S. Ligarski: Odbicie sytuacji na rynku pracy w Polsce w latach 
1945–1949 w ogłoszeniach drobnych z Pioniera, Słowa Polskiego i Życia Warszawy. „Śląski Kwartalnik 
Historyczny Sobótka” 2003, nr 1, s. 51–64; S. Ligarski: Ogłoszenia drobne jako źródło do badań nad 
życiem codziennym na Śląsku w latach 1945–1949. [W:] Prasa jako źródło do dziejów Śląska i Pomorza 
w XIX i XX wieku: materiały z konferencji. Red. J. Nowosielska–Sobel, E. Włodarczyk. Szczecin 2005, 
s. 141–155; S. Piątkowski: Codzienność początków okupacji niemieckiej w Generalnym Gubernator-
stwie w świetle ogłoszeń drobnych „Gońca Krakowskiego”(październik 1939 – czerwiec 1940). „Pamięć 
i Śprawiedliwość” 2013, nr 1, s. 23–49.
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wątpliwych walorów można zaliczyć dużą częstotliwość ukazywania się w prasie, 
przekazywanie precyzyjnej informacji oraz skierowanie do konkretnej grupy odbior-
ców. Atutem inseratów jest także to, że czytające je osoby miały przeświadczenie, 
że informacja w postaci słowa pisanego jest bardziej wiarygodna i wzbudza mniej 
wątpliwości niż na przykład przekaz ustny, co z kolei sprawiało, że potencjalni ad-
resaci ogłoszeń chętniej sięgali po gazety. Korzystanie przez historyków z drobnych 
ogłoszeń prasowych jako źródła historycznego wiąże się jednak z koniecznością prze-
prowadzenia bardzo wnikliwych i czasochłonnych kwerend prasowych. Dzieje się 
tak nawet w przypadku, gdy badane zagadnienie mieści się w wąskich ramach chro-
nologicznych i tematycznych, co z kolei zniechęca wielu badaczy. Jak podkreśla Olaf 
Bergamnn, inseraty „nie są jednorodnym, prostym do sklasyfikowania materiałem 
badawczym”, a ich analiza wymaga zastosowania „oczywiście oprócz metodologii ba-
dań historycznych i prasoznawczych – także metod badawczych związanych z inny-
mi naukami, w tym np. z socjologią, psychologią, ekonomią i historią sztuki”7. Same 
ogłoszenia jako źródło mają także pewne słabości. Na pewno nie można w nich zna-
leźć wszystkich elementów badanych zjawisk, a tym samym odpowiedzi na wszyst-
kie stawiane pytania. Pokazują one cel inserenta oraz jego komunikat, niemożliwe zaś 
jest sprawdzenie reakcji odbiorcy. 

Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia tego, czego można się dowie-
dzieć z drobnych ogłoszeń prasowych o sposobach spędzania wolnego czasu przez 
mieszkańców województwa śląskiego w latach 1926–1929. Oczywiście temat nie 
został w pełni wyczerpany, a całość zagadnień nie została przedstawiona, gdyż nie 
o wszystkich formach spędzania czasu wolnego pisano w inseratach. Zamierzeniem 
autora jest również wskazanie na drobne ogłoszenia w gazetach jako cenne źródło do 
badań nad życiem codziennym mieszkańców Górnego Śląska. 

Autor poszukiwał niezbyt długiego przedziału czasowego, gdy na warunki życia 
nie wpływały jakieś radykalne zmiany sytuacji społecznej (co cechowało na przykład 
okres bezpośrednio po podziale Górnego Śląska w 1922 roku albo lata kryzysu go-
spodarczego). Istotna była możliwość poszukiwania analizowanych inseratów w kilku 
gazetach, mających razem dość szerokie spektrum odbiorców. Takim okresem jawią 
się lata 1926–1929. Argumentem dodatkowym jest fakt, że dla historii politycznej 
Polski i województwa rok 1926 stanowi niekwestionowaną cezurę, zatem przyjęcie 
tej daty za początkową dla kwerendy mającej na celu zebranie danych o warunkach 
życia w województwie śląskim nie powinno budzić zdziwienia ani większych zastrze-
żeń. Datę końcową stanowi zaś rok 1929, w którym rozpoczął się światowy kryzys 
gospodarczy. Jego negatywne skutki powoli odczuwalne na terenie Górnego Śląska 
wpłynęły na zmianę trybu życia wielu ludzi.

Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią trzy dzienniki: chadecka „Polonia”, 
sanacyjna „Polska Zachodnia” oraz organ śląskich socjalistów „Gazeta Robotnicza”. 
Kryterium ich doboru było nieprzypadkowe. Wybrane zostały tytuły wysokonakła-
dowe8 i docierajace do dużej liczby odbiorców oraz prezentujące inne oblicza poli-

7 O. Bergmann: Oblicza modernizacji . . ., s. 101–102.
8 Nakłady dzienników prezentowały się następująco: „Polonia”: 25–30 tys. (1925), 16–18 tys. (1927), 

19–22 tys. (1928), 22–24 tys. (1929); „Polska Zachodnia”: 8–10 tys. (1926), 15 tys. (1927), 23 tys. 
(1928); „Gazeta Robotnicza”: 2,5–4 tys. (1925), 3,8–4,3 tys. (1927), 3,5–4,2 tys. (1928), 3,5 tys. 
(1929). Szerzej: J. Burzyński: Nakłady czasopism ukazujących się częściej niż raz w tygodniu na te-
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tyczne, przez co różnił się krąg ich czytelników. Dobór ten miał zagwarantować szer-
sze spojrzenie na problem życia codziennego mieszkańców województwa śląskiego 
i stworzenie w miarę pełnego obrazu.

wypoczynek i turystyka
W prasie województwa śląskiego w interesującym nas okresie pojawiało się wie-

le ofert miejsc, do których można się było udać, by odpocząć. Miejsca te mogły 
być odwiedzane przez tych, którym pozwalał na to czas oraz zasobność portfela. 
W przypadku osób zatrudnionych w górnośląskim przemyśle wydobywczym i me-
talurgicznym – górnictwie i hutnictwie – gdzie dzień pracy był wydłużony nawet do 
9–10 godzin9, na rozrywkę i rekreację nie pozostawało zbyt wiele czasu. Dużo osób 
wolało więc bierny model wypoczynku niewymagający wielkich przygotowań, które 
pochłaniałyby cenny czas. Mężczyźni odsypiali po prostu nocne zmiany albo spoty-
kali się ze znajomymi lub sąsiadami w piwiarniach, by zaznać życia towarzyskiego lub 
w alkoholu znaleźć ukojenie10 . 

W ogłoszeniach widać, że część mieszkańców województwa śląskiego zaczęła 
wykazywać zainteresowanie kupnem środka transportu. Rodzaj środka transportu 
był oczywiście uzależniony od potrzeb jak i sytuacji materialnej mieszkańców. Na 
samochody i motocykle11 mogły pozwolić sobie osoby z wyższych grup społecznych, 

renie województwa śląskiego w latach 1927–1929 . „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1988, nr 2, s. 
103–106; J. Glensk: Nakłady prasy polskiej na Śląsku (1789–1939). „Studia Śląskie” t. 34, 1978, s. 
115–158; J. Pabisz: Rozwój czasopism województwa śląskiego w świetle statystyki (1922–1939). „Acta 
Universitatis Wratislaviensis”. Nr 137. „Historia”. T. 20. Wrocław 1971.

9 Zgodnie z ustawą z 18 XII 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu obowiązywał 46-godzinny 
tydzień pracy – 8 godzin na dobę w ciągu tygodnia oraz 6 godzin na dobę w sobotę. Zapisy ustawy 
obowiązywały de iure do końca 1933 r. na obszarze państwa polskiego z wyjątkiem terenu Górnego 
Śląska. W północnej części województwa śląskiego obowiązywały przepisy o demobilizacji gospodar-
czej z 23 XI i 17 XII 1918 r., wedle których tydzień roboczy obejmował 48 godzin. W górnośląskim 
przemyśle dochodziło jednak do naruszania ustawowego czasu pracy. Według badań przeprowadzonych 
przez Andrzeja Pilcha przeciętny tydzień pracy wynosił 49 godzin, przy czym ok. 86 robotników na 
100 pracowało 46–48 godzin tygodniowo, zaś ok. 16 robotników – 54–60 godzin tygodniowo. A. Pilch: 
Czas pracy w przemyśle Górnego Śląska (części polskiej) i Zagłębia Dąbrowskiego w okresie międzywo-
jennym. „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” t. 9, 1968, s. 525–547.

10 Na Śląsku w porównaniu do innych ziem polskich spożycie alkoholu – głównie piwa i wódki – było niż-
sze. Jak pokazują dane statystyczne, w 1927 r. spożycie spirytusu w stosunku do 1926 r. spadło o 628 
tys. litrów. Dopiero od 1929 r. następuje znów wzrost, co mogło być skutkiem pojawienia się proble-
mu bezrobocia w związku z wielkim kryzysem gospodarczym. Jak zauważa Ryszard Kaczmarek: „Po 
I wojnie światowej polski Górny Śląsk dysponował nowoczesnym przemysłem browarniczym i gorzel-
nianym a zagrożenie rozprzestrzenianiem się pijaństwa, podobnie jak i na pozostałych terenach zaboru 
pruskiego, było znacznie niższe niż w innych zaborach. Stanowiło to efekt zarówno modernizacji, którą 
przeszły śląskie gorzelnie i browary przed 1914 rokiem, jak i zmiany przyzwyczajeń konsumentów na 
skutek cywilizacyjnych przeobrażeń na pruskim Śląsku po utworzeniu Cesarstwa Niemieckiego.” Nie 
bez znaczenia jest również działalność ruchu abstynenckiego organizowanego przez Kościół katolicki. 
Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1926–1930 . Warszawa 1926–1930; R. Kaczmarek: Karcz-
my, piwo i gorzałka . Z dziejów browarnictwa i gorzelnictwa na Śląsku (s. 28) i J. Grudniewski: Od ks . 
Jana Alojzego Ficka do ks . Franciszka Blachnickiego . Kościół katolicki wobec problemu pijaństwa na 
Górnym Śląsku (s. 46–47). [W:] Po obu brzegach rzeki. Red. J. Mokrosz. Rybnik–Katowice 2009; E. 
Rosset: Alkoholizm w miastach polskich. Łódź 1927. 

11 Według danych statystycznych w latach 1926–1929 na Śląsku następował stały wzrost zarejestrowane-
go taboru pojazdów mechanicznych. Pojazdów tych było zarejestrowanych ogółem: 2548 (1926), 2985 
(1927), 3820 (1928), 4808 (1929). Na 10 000 mieszkańców przypadało zaś pojazdów: 22,7 (1926), 
23,7 (1927), 29,9 (1928), 37,1 (1929). Jeżeli chodzi o samochody prywatne i rządowe, to ich liczba 
kształtowała się następująco: 1297 (1926), 1519 (1927), 1928 (1928), 2275 (1929), zaś motocykli: 
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rowerami zaś zainteresowani byli pewnie robotnicy. W prasie pojawiały się następu-
jące inseraty: „Sprzedam motocykl z przyczepką marki Indian Big–Chief po bardzo 
niskiej cenie”12; „Sprzedam motocykl angielski, Sosnowiec, Małachowskiego 14”13; 
„OKAZJA! Rower męski mało używany, tanio do sprzedania. ul. Młyńska 49”14, „Sa-
mochód 2-osobowy i Socius w dobrym stanie tanio do sprzedania. Zgłosz. Francioch, 
Katowice, ul. Górnicza 11”15; „Małe auto 2–3 siedzeń, nowoczesne, w dobrym stanie 
i tanio kupię za gotówkę. Inż. Tracz. Król. Huta, ul. Wolności 39”16. Dzięki tym środ-
kom transportu można było w niedługim czasie zmienić otoczenie. Wydaje się, że 
często z tego korzystano, udając się na rowerze czy motocyklu w niedaleko oddalone 
miejsca, by tam najczęściej na łonie natury odpoczywać.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się lasy, polany oraz miejsca nad jezio-
rami. Właśnie tam udawały się całe rodziny, najczęściej robotnicze, by wspólnie 
spędzić czas, a przy okazji odpocząć i dobrze się bawić. Oferty tych miejsc również 
pojawiały się w ogłoszeniach: „Dolina Szwajcarska Muchowiec [...] Pierwsze miejsce 
wycieczkowe. Co niedzielę i święta: koncert i taniec familijny”17; „Wielki koncert 
ogrodowy w Kochłowicach wykonany przez sławną orkiestrę Huty Pokój z Nowego 
Bytomia. Wstęp wolny! Wyborna kuchnia i trunki. Ceny umiarkowane. Solidna ob-
sługa. Nowa kręgielnia. 2 sale do tańca. Wielka łąka do zabaw dla dzieci”18; „Z dniem 
19 maja br. otwieram zdrowotną plażę nad Białą Przemszą dającą wycieczkowcom 
i turystom dogodne kąpielisko. Dobra kuchnia! Dobre trunki! Koncert, Dancing itd. 
Dogodna komunikacja autobusowa z Katowic, Mysłowic i Sosnowca”19. Nie można 
również zapomnieć, że górnośląscy robotnicy swój wolny czas bardzo lubili spędzać 
na wydzierżawionych niewielkich ogródkach działkowych, na których uprawiali ja-
rzyny, krzewy i drzewa owocowe oraz odpoczywali w altankach20 .

Osoby, które chciały zwiedzać kraj i odpoczywać nad morzem czy w górach, miały 
taką możliwość, gdyż na podstawie ogłoszeń zamieszczanych w górnośląskich dzienni-
kach można wnioskować, że baza miejsc noclegowo-turystycznych stale się powiększa-
ła. Dodatkowo modne stało się podróżowanie nie tylko rekreacyjne, ale i zdrowotne21 . 
Samo województwo śląskie w okresie międzywojennym stanowiło znakomity teren 
do podróżowania, o czym świadczą słowa Stanisława Berezowskiego z 1937 roku: 
„Woj. śl. pod względem turystycznym jest bardzo dobrze zagospodarowane. Tak sieć 
hoteli i schr. górskich, jak i gęstość dróg komunikacyjnych wszelkiego rodzaju ułatwia 
turyście przebywanie i poruszanie się w ternie. Z Katowic jako centrum wypadowego 
możemy zwiedzić całą nizinną część Śl., urządzając co najwyżej wycieczki dwudniowe. 
Niemal wszędzie docieramy kol. lub autb. Jeżeli nie dysponujemy własnym autem lub 

614 (1926), 714 (1927), 948 (1928), 1253 (1929). W całym tym okresie więcej pojazdów mecha-
nicznych było zarejestrowanych jedynie w Warszawie i Poznaniu. Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej 
Polskiej 1926–1930 . Warszawa 1926–1930. 

12 „Polonia” nr 6 z 6 I 1926 r., s. 10. 
13 „Polonia” nr 87 z 28 III 1926 r., s. 8.
14 Tamże.
15 „Polonia” nr 1 z 1 I 1926 r., s. 12. 
16 „Polonia” nr 46 z 15 II 1926 r., s. 16. 
17 „Gazeta Robotnicza” nr 116 z 23 V 1926 r., s. 4.
18 „Gazeta Robotnicza” nr 148 z 2 VII 1927 r. s. 4. 
19 „Gazeta Robotnicza” nr 114 z 19 V 1929 r., s. 8. 
20 W. Miedniak: Województwo śląskie jako teren turystyczny. Katowice 1939, s. 304. 
21 A. Żarnowska, A. Szwarc: Przedmowa..., s. 14. 
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rowerem, który nas dowiezie w każde miejsce, to tylko krótkie odcinki odbywamy pie-
szo. Na małym obszarze Śl. skupiona jest bogata gama krajobrazów, to też w krótkim 
stosunkowo czasie możemy się nie tylko przejechać, ale nawet zwiedzić miejscowości, 
leżące w odmiennych jednostkach krajobrazowych”22 .

Z dużą częstotliwością zatem w dziennikach „Polonia”, a zwłaszcza „Polska Za-
chodnia” publikowane były ogłoszenia pensjonatów lub prywatnych kwater, dokąd 
mieszkańcy województwa śląskiego mieli możliwość udania się na dłuższy wypoczy-
nek. Ogłoszenia te były dosyć charakterystyczne, gdyż w każdym z nich starano się 
w jak najlepszy sposób przedstawić przyszłym wczasowiczom walory oferowanego 
miejsca23: „Na wywczasy letnie polecam Szan. Publiczności mój nowo wybudowany 
pensjonat, 20 pokoi w Beskidach 520 m nad poziomem morza – okolice lesiste – 
możność uprawiania kąpieli słonecznych i kuracji według kuracji Kneippa. Pokoje 
z pełnym utrzymaniem 6.50 dziennie. Od dnia 15 maja do dnia 6 czerwca b.r. prze-
prowadzone zostaną kuracje dla wzmocnienia nerwów – leczenia ziołami według 
Kneippa i masaż”24; „W letnisku Istebna w Beskidach 600 m ponad morzem nowo 
wybudowana i urządzona willa o 5 pokojach i kuchni do wynajęcia od zaraz na sezon 
letni”25; „Wisła willa »Malinka« do wynajęcia na cały sezon, trzy duże pokoje z kuch-
nią i piwnicą, urządzenie kompletne (bez pościeli)”26; „Pensjonat »Wanda« w By-
strej – Śląskiej. Położony na południowym stoku górskim Beskidów Zachodnich, 
wśród przepięknego dwumorgowego ogrodu i dużego świerkowego lasu. Urządzony 
z nowoczesnym komfortem. Poleca pokoje na sezon letni i zimowy. Elektryczność. 
– Wodociągi. – Kanalizacja. – Werandy. – Bibljoteka. – Fortepian. – Radio. – Kort 
tennisowy. Kuchnia wykwintna. Na żądanie gości opieka lekarska Dra K. Michalika. 
Ceny umiarkowane”27; „Zakopane – Pensjonat. Do zupełnie nowej, pierwszorzędnie 
urządzonej, w najzdrowszej okolicy Zakopanego położonej willi (wodociąg, kanali-
zacja, elektryka, ciepła i zimna woda, łazienki) przyjmę na utrzymanie na dłuższy 
okres czasu, najchętniej Związek Urzędników lub t. p. Pomieszczenie 40–50 osó-
b”28; „Krynica Centrum Pensjonat LOTOS komfortowo urządzony, w malowniczym 

22 S. Berezowski: Turystyczno-krajoznawczy przewodnik po województwie śląskim. Katowice 1937, s. 
124. 

23 Bardzo istotna jest tutaj kwestia wynagradzania pracowników na Górnym Śląsku, co wiązało się z moż-
liwością sfinansowania wyjazdów rekreacyjno-wypoczynkowych. Wedle obliczeń autora opartych na 
Rocznikach Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz badaniach Józefa Chlebowczyka, na wyjazdy 
w interesującym nas okresie mogły sobie pozwolić rodziny lepiej sytuowane – głównie osoby zatrudnio-
ne w administracji, szkolnictwie, sądownictwie, wojsku lub prywatni przedsiębiorcy. Rodziny robotni-
cze też mogły pozwolić sobie na wyjazdy, jednak jedynie te tańsze i bliższe. Dla zobrazowania sytuacji 
warto przytoczyć dane statystyczne: średnia roczna pensja górnika wynosiła odpowiednio: 2001 zł 
(1926), 2406 zł (1927), 2669 zł (1928), 3005 zł (1929), zaś średnie koszty utrzymania 5-osobowej 
rodziny w Katowicach (a rodziny robotnicze były często wielodzietne) wynosiły: 2418 zł (1927), 2401 
zł (1928), 2335 zł (1929). Widać wyraźnie, że rodzinom górniczym pozostawało niewiele pieniędzy po 
przeznaczeniu środków na zobowiązania. Możliwość opłacenia wyjazdów była więc zatem najczęściej 
możliwa w przypadku, kiedy pracowali oboje małżonkowie, a często też osoby małoletnie. J. Chlebow-
czyk: Zarobki górnicze na Śląsku w okresie międzywojennym (materiały statystyczne). „Studia i Mate-
riały z Dziejów Śląska” t. 9, 1968, s. 491–511.

24 „Polska Zachodnia” nr 113 z 24 IV 1928 r., s. 8. 
25 „Polska Zachodnia” nr 143 z 24 V 1928 r., s. 8.
26 Tamże.
27 „Polska Zachodnia” nr 146 z 27 V 1928 r., s. 18.
28 „Polska Zachodnia” nr 150 z 1 VI 1928 r. s. 8.
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położeniu, poleca pokoje z całym utrzymaniem. Kuchnia na żądanie dietetyczna”29; 
„Jastrzębie – Zdrój Pensjonat Zofijówka. Pod zarządem Cecylii Rozmusowej. Pokój 
z całodziennym utrzymaniem 8 zł”30; „Ciechocinek Pensjonat »Ormuzd« tylko dla 
chrześcijan Marii Adamowej. Ceny przystępne, specjalna kuchnia dla diabetyków. 
Dla pracującej polskiej inteligencji wyjątkowe ustępstwa”31; „Wisła Pensjonat »Elż-
bietanka«. Willa nowa murowana, urządzona z komfortem, kanalizacja, wodociągi, 
centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda w pokojach. Garaże. Wynajmuje poko-
je słoneczne i eleganckie przez cały rok. Położenie piękne na południowym stoku. 
Kuchnia wykwintna, ceny umiarkowane”32 .

Z przytoczonych ogłoszeń wynika, że reprezentowały one przede wszystkim 
miejscowości położone w paśmie Beskidów oraz Tatr. Jak widać, oferty były bardzo 
kuszące i z pewnością przyciągnęły do oferowanego miejsca niejednego turystę, któ-
ry przez okres pobytu tam mógł zaznać odpoczynku, ale też i luksusu. Co więcej, 
miejsca te były stosunkowo niedaleko, dlatego koszty podróży nie były aż tak wygó-
rowane. Ciekawe wydają się powtarzające się dokładne opisy wyposażenia ośrodków, 
co pokazuje, na co zwracali uwagę potencjalni wczasowicze.

Inaczej rzecz się miała w przypadku pensjonatów znajdujących się nad Morzem 
Bałtyckim, nad które podróż wiązała się ze zdecydowanie większymi kosztami. 
W związku z tym częstotliwość występowania ogłoszeń propagujących turystykę 
nadmorską była zdecydowanie niższa. Mogło to również wynikać z faktu, że jeszcze 
przed I wojną światową wypoczynek nad Morzem Bałtyckim był dostępny tylko dla 
rodzin zamożnych, zwłaszcza inteligenckich, a sama rekreacja plażowa przybrała do-
piero pełną formę w okresie międzywojennym, zwłaszcza w latach trzydziestych33 .

Inseraty w prasie województwa śląskiego nie pokazują jednak zjawiska, o którym 
należy pamiętać, a mianowicie działalności wczasowo-kolonijnej prowadzonej przez 
pracodawców górnośląskiego przemysłu. Polegała ona na organizowaniu letnich i zi-
mowych wczasów pracowniczych dla górników wraz z rodzinami, a także obozów 
i kolonii dla dzieci pracowników kopalni. Środki na ten cel pochodziły ze specjalnie 
utworzonych funduszów, do których pracownicy kopalni odprowadzali składki34 .

29 „Polska Zachodnia” nr 160 z 11 VI 1928 r., s. 6. 
30 „Polska Zachodnia” nr 141 z 25 V 1929 r., s. 12.
31 „Polska Zachodnia” nr 146 z 30 V 1929 r., s. 10.
32 „Polska Zachodnia” nr 155 z 8 VI 1929 r., s. 12. 
33 M. Gawin: Kobieta na plaży . Przemiany modelu seksualności kobiecej w latach międzywojennych . [W:] 

Kobieta i kultura czasu wolnego . Zbiór studiów. Red. A. Żarnowska, A. Szwarc. Warszawa 2001, s. 
357.

34 A. Przybyłka: Historyczne aspekty rozwoju zabezpieczeń socjalnych górników na Górnym Śląsku. Kato-
wice 2001, s. 183–186. Arkadiusz Przybyłka podkreśla jednak, że pomimo iż wczasy zakładowe były 
tanie, a kwestie urlopów zostały uregulowane, to z możliwości wyjazdu korzystała mała grupa górni-
ków, tłumacząc ten fakt obawami wynikającymi z niestabilności rynku pracy. Autor nie podał jednak 
konkretnych statystyk obrazujących liczę wyjazdów w poszczególnych latach. Wydaje się, że spadek 
zainteresowania wyjazdami mógł nastąpić w latach trzydziestych w związku z wielkim kryzysem eko-
nomicznym, a w interesującym nas okresie lat 1926–1929, który był czasem prosperity gospodarczej 
w województwie śląskim, zjawisko braku zainteresowania wczasami pracowniczymi mogło nie wystę-
pować w ogóle bądź nie w takim wymiarze, jaki podawał A. Przybyłka. 
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rekreacja uzdrowiskowa
W badanych ogłoszeniach występowała wyraźna różnica pomiędzy inseratami 

traktującymi o wyjazdach wypoczynkowo-rekreacyjnych a ofertą uzdrowiskową. 
W przypadku tych pierwszych prezentowano przede wszystkim walory miejsca, 
w którym mieli się zatrzymać wczasowicze, jeżeli zaś chodzi o uzdrowiska, to na 
pierwszy plan wysuwano ofertę zabiegów dla kuracjuszy, często nawet na równi z wa-
chlarzem oczekujących rozrywek. W dziennikach „Polonia” oraz „Polska Zachodnia” 
ogłoszenia kurortów uzdrowiskowych wyraźnie wyróżniały się spośród innych ogło-
szeń nie tylko swoim rozmiarem – były one kilkakrotnie większe od pozostałych, ale 
także wkomponowanymi fotografiami lub obrazkami, czego brakowało ogłoszeniom 
zlecanym przez osoby prywatne. 

W numerze 176 „Polski Zachodniej” z 1929 roku przedstawiono i scharakteryzo-
wano największe polskie uzdrowiska. Znalazły się wśród nich między innymi: Bystra 
koło Białej, Busko, Ciechocinek, Goczałkowice, Iwonicz, Inowrocław, Jastrzębie-
Zdrój, Krynica, Krzeszowice, Rabka, Szczawnica, Truskawiec, Zakopane oraz Żegie-
stów35. Duża ich część znajdowała się daleko poza województwem śląskim, przez co 
mogły być rzadziej wybierane i odwiedzane. Cena i położenie uzdrowiska stanowiły 
często najważniejsze kryteria wyboru kurortów. Później dopiero zwracano uwagę na 
stan urządzeń i właściwości źródeł mineralnych.

Na podstawie zachowanych statystyk można stwierdzić, że w latach 1919–1928 
w polskich uzdrowiskach następował wzrost frekwencji gości, zahamowany dopie-
ro na początku lat trzydziestych. Sprzyjały temu po części działania władzy pań-
stwowej, która wydała na przykład zarządzenie komunikacyjne przyznające osobom 
powracającym ze zdrojowisk ulgi na przejazdy pociągami osobowymi, o czym in-
formowano w prasie. Znaczenie miała także stała modernizacja uzdrowisk dzięki 
czynionym inwestycjom36. O tym, dlaczego w okresie międzywojennym wzrasta-
ło zapotrzebowania na leczenie się w uzdrowiskach, pisał w 1932 roku pracownik 
Wydziału Leksarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie docent doktor 
Antoni Sabatowski. Jego uwagi wydają się istotne ze względu na specyfikę Górnego 
Śląska jako obszaru przemysłowego: „Życie stało się trudniejsze, jednostka jest zmu-
szoną więcej pracy wydobyć ze siebie, aby się utrzymać na powierzchni bytu [...] 
Chęć użycia, ambicje różnorodnych powodzeń zmuszają do wysiłku dalszego [...] 
Tempo życia jest coraz zawrotniejsze, pora dzienna jednym nie wystarcza nieraz do 
pokonania zakreślonej pracy, drugim do użycia jej owoców, przeciwieństwa i starcia 
w życiu mnożą się i zaostrzają, siły ustroju zbyt często narażone są na wyczerpanie 
[...] W tych warunkach choroba jest ciężką próbą dla ustroju, a zupełnie pokonanie 
choroby i powrót do wysokiej sprawności życiowej zagadnieniem skomplikowanem 
[...] Nic też dziwnego, że leczenie uzdrowiskowe, który łączy zupełny wypoczynek 
z intensywnem leczeniem lub doleczaniem, rozwija się i stanowi ważny czynnik spo-
łeczny w krajach o wysokiej kulturze pracy [...]”37

35 „Polska Zachodnia” nr 176 z 29 VI 1929 r., s. 10–15.
36 Tamże, s. 15; Uzdrowiska polskie . Reprint wydania z 1936 roku. Łódź 2012, s. 25–27.
37 A. Sabatowski: O potrzebie leczenia się w uzdrowiskach krajowych. [W:] Uzdrowiska polskie . Przewod-

nik po uzdrowiskach zrzeszonych w Związku Uzdrowisk Polskich. Warszawa 1932, s. 14–15.
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Warto przytoczyć wybrane inseraty z ofertami poszczególnych uzdrowisk: „Ja-
strzębie-Zdrój Wojew. Śląskie Solanka jodo-bromowa, najsilniejsza radjoczynna 
z polskich wód Leczy skutecznie: Reumatyzm stawów i mięśni, zapalenie nerwów, 
choroby kobiece, dziecięcy, choroby kości i skóry, stany wyczerpania umysłowego 
i fizycznego [...] Urządzenie nowoczesne komfortowe. W łazienkach leżalnie [...] 
Dziennie koncert [...]”38; „Goczałkowice-Zdrój Powiat Pszczyna – Górny Śląsk 
Dworzec kolejowy na miejscu – Jedna godz. z Katowic [...] solanka jodowo-bro-
mowa, zakład wodoleczniczy, kąpiele parowe, diathermina, lampa kwarcowa etc. 
[...]”39; „Szczawnica zdrojowisko – Małopolska zachodnia. Siedem źródeł szczawy 
alkaiczno-słone. Wskazania: choroby dróg oddechowych, choroby narządów trawie-
nia, choroby dróg moczowych, zła przemiana materji, malarja, rekonwalescencja po 
grypie i zapaleniu płuc. Położenie w Karpatach nad Dunajcem 500 mtr. nad poziom. 
morza w zacisznej, słonecznej kotlinie. Wymarzone miejsce na wycieczki w Pieniny – 
prześliczna lesista okolica o łagodnym klimacie. Środki lecznice: najsilniejsze w kraju 
wody mineralne »Józef«, »Magdalena«, »Stefan«, »Wanda«, »Szymon«, »Jan«, »Wale-
ria«. Kąpiele mineralne i zwykłe; lampy kwarcowe, hydropatja, kąpiele słoneczne, 
zakłady Roentgena, kilkunastu lekarzy specjalistów [...] Pensjonaty – Hotele – po-
koje umeblowane – restauracja zakładowa – Dom zdrojowy – czytelnia pism – gry, 
zabawy, dancingi – koncerty – przedstawienia. Stale pełnia orkiestra”40; „Sanatorjum 
im. Drów Słuskich w Zakopanem dla chorób piersiowych pod kierunkiem Dra med. 
Lucjana Ant. Dobrowolskiego”41; „Zakład kąpielowy Rabka najsilniejsza solanka jo-
do-bromowa. – Otwarty cały rok. – Frekwencja 8500 osób. – Największe w Polsce 
zdrojowisko dla dzieci. – Wodociągi, kanalizacja, elektryczność. – Doskonała ko-
munikacja kolejowa”42; „Sanatorjum Dra Mieczysława Staszewskiego w Truskawcu, 
obok kościoła. – Telefon Nr. 12 dla leczenia chorób narządu moczowego oraz wszel-
kich schorzeń hirurgicznych [sic!] połączone z Pensjonatem Djetetycznym. Gabinet 
fizjoterapeutyczny roentgen, diatermja, lampa kwarcowa. Sollux galwanofaradoelek-
tryzacja. Sala operacyjna. Urządzenia nowoczesne. Radjo, fortepian, czytelnia. Ceny 
umiarkowane. Uwzględnienia dla niezamożnych”43; „Państwowy Zakład Zdrojowy 
Krynica Całoroczny sezon kąpielowy. I. sezon letni od 1-go maja do 30-go listopada. 
II. sezon zimowy od 1. grudnia do 31. marca. Szczawy alkaiczno- żelazisto-ziemne. 
Woda »Zubera«, najsilniejsza szczawa alkaiczna Europy. Kąpiele mineralne (kwa-
sowo-węglowe) i borowinowe. Zakład fizykalno-leczniczy, zaopatrzony we wszel-
kie najnowsze narzędzia. Kąpiele słoneczno-powietrzne. Pierwszorzędne urządzenie 
mieszkań w domu zdrojowym i nowych łazienkach. W sezonie zimowym wydaje 
się w domu zdrojowym kąpiele gazowo-mineralne, częściowe zabiegi borowinowe, 
częściowe zabiegi wodolecznicze i częściowe elektryczne, lampa kwarcowa, wody 
mineralne do picia w krytym deptaku, oszklonym i centralnie ogrzanym. W domu 
zdrojowym mieszkania, restauracja i czytelnia. Centralne ogrzewanie całego domu 

38 „Polska Zachodnia” nr 82 z 10 IV 1927 r., s. 12. 
39 „Polska Zachodnia” nr 176 z 29 VI 1929 r., s. 30.
40 „Polonia” nr 151 z 4 VI 1926 r., s. 8.
41 „Polonia” nr 154 z 7 VI 1926 r., s. 16.
42 Tamże.
43 „Polska Zachodnia” nr 176 z 29 VI 1929 r., s. 13. 
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i łazienek, światło elekr. Sporty zimowe i inne rozrywki. Stacja kolejowa i urząd 
pocztowo-telegraficzny na miejscu”44 .

Z bogatej i różnorodnej oferty uzdrowiskowej bez wątpienia najczęściej korzystały 
osoby schorowane, które uzyskały stosowne skierowania na leczenie od lekarza, dzie-
ci, które w okresie dorastania były narażone na częste infekcje, a także osoby starsze 
oraz po wypadkach. Mniej zamożni robotnicy, a także emeryci i renciści korzystali 
pewnie najczęściej z uzdrowisk w Goczałkowicach45 i Jastrzębiu Zdroju46, ponieważ 
Spółka Bracka, do której należeli, prowadziła w tych dwóch uzdrowiskach leczenie 
rekreacyjne. Byli oni tam kierowani po odbytym leczeniu szpitalnym lub gdy praco-
wali w najcięższych warunkach. Również i członkowie rodzin ubezpieczonego mieli 
możliwość korzystania z tych uzdrowisk dzięki nadzwyczajnym zapomogom. Jak po-
daje Maria Wanda Wanatowicz: „Letniska prowadziły stosunkowo dobre wyżywienie 
i zapewniały opiekę lekarską. Przebywało w nich własnych ubezpieczonych łącznie: 
w 1929 roku – 1314 osób.”47 Należy nadmienić, że kasa chorych Spółki Brackiej 
kierowała swoich ubezpieczonych także do uzdrowisk, które znajdowały się poza 
terenem Spółki48. W dwudziestoleciu międzywojennym pojawiło się także zjawisko 
„leczenia pokątnego”. Polegało ono na tym, że osoby, których nie było stać na pobyt 
w samym uzdrowisku, korzystały z kwater osób mieszkających w ich pobliżu i ofero-
wanego przez nie leczenia49. Nie można pominąć także grupy osób, dla której zabiegi 
lecznicze były jedynie swoistym dodatkiem do rozrywek i atrakcji, jakie czekały 
w kurortach. Zamożni mieszkańcy województwa śląskiego wybierali się zatem do 
sanatoriów nie tylko po to, by polepszyć stan swojego zdrowia, ale także by poznać 
nowego partnera, nawiązać nowe znajomości lub zakosztować życia towarzyskiego, 
które w takich miejscach kwitło. 

zabawa i rozrywki
„Niepodległość odzyskana po pierwszej wojnie światowej ofiarowała Polakom 

prawo do pełni życia, do zabaw bez natarczywych patriotycznych wizji, jakie nękały 
bohaterów »Wesela«; bez rozmyślań o powinnościach wobec uciemiężonego narodu 
i spętanej ojczyzny. »Jak Polska będzie wolną, wówczas będziemy tańcowali i balowa-
li, ale nie przed tym« – powtarzano przecież kolejnym pokoleniom wychowywanym 
w niewoli.”50 – pisali Maja i Jan Łozińscy. Okres międzywojenny na Górnym Śląsku, 
podobnie jak i w całej Rzeczpospolitej, upłynął zatem pod znakiem wielu zabaw, co 
niejednokrotnie potwierdza treść badanych ogłoszeń.

44 Tamże, s. 17. 
45 Wedle zachowanego cennika z 1930 r. orientacyjna cena trzytygodniowego pobytu z kąpielami sto-

sowanymi co drugi dzień, inhalacjami i kuracją pitną kosztowała od 340 do 400 zł. Szerzej zob. W. 
Korzeniowska: Kurorty górnośląskie dawniej i dziś. Opole 1992.

46 Przeciętny koszt miesięcznego pobytu łącznie z wszelkimi opłatami wynosił od 230 do 250 zł. Szerzej 
zob. W. Korzeniowska: Kurorty . . .

47 M.W. Wanatowicz: Ubezpieczenia brackie na Górnym Śląsku w latach 1922–1939. Warszawa–Kraków 
1973, s. 117.

48 Tamże, s. 118.
49 W. Korzeniowska: Kurorty..., s. 56.
50 M. Łozińska, J. Łozińśki: W przedwojennej Polsce . Życie codziennie i niecodzienne. Warszawa 2011, s. 

109. 
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Mieszkańcy województwa śląskiego mieli wiele możliwości wyboru. Z ogłoszeń 
dowiadujemy się, że na terenie województwa organizowano zabawy taneczne, bale 
kostiumowe, koncerty muzyczne, zabawy karnawałowe i sylwestrowe, występy, po-
kazy i wiele innych. Większość z nich odbywała się w kawiarniach, restauracjach oraz 
hotelach. Uczestniczyły w nich przede wszystkim jednak warstwy lepiej sytuowane, 
które były obyte towarzysko i potrafiły zachowywać konwenanse. 

Inseraty stanowią znakomite źródło do stworzenia mapy lokali gastronomicznych 
działających na terenie województwa śląskiego. Na początku każdego nowego roku, 
a także w okresach przedświątecznych ich właściciele właśnie w drobnych ogłosze-
niach w dziennikach składali swoim klientom i znajomym noworoczne życzenia. 
Zwyczaj ten wydaje się ciekawy i pokazuje, jak wyglądały relacje w omawianym 
okresie pomiędzy restauratorami a klientami. Restauratorzy, podejmując takie dzia-
łania, bez wątpienia pokazywali, że klienci stanowili dla nich ważną grupę, którą 
należy traktować z szacunkiem i atencją. Nawiązanie takiej bezpośredniej relacji 
chociażby poprzez ogłoszenia sprawiało, że klienci obdarzali zaufaniem właścicieli 
restauracji, którzy stawali się dla nich osobami znanymi, chętniej też odwiedzali ich 
lokale . 

Odwiedzanie kawiarni i restauracji z pewnością stanowiło ogromną rozrywkę dla 
wielu mieszkańców województwa śląskiego. Kawiarnie były znakomitym miejscem 
na chwilę relaksu przy filiżance kawy bądź dopołudniowe spotkanie ze znajomymi, 
a także miejscem, gdzie można było spędzić sympatyczne chwile z ukochaną osobą. 
Restauracje z kolei ożywały najczęściej późnymi wieczorami, kiedy goście przycho-
dzili na kolację po wizycie w teatrze, operze czy kabarecie. 

W restauracjach odbywały się różnorodne zabawy i imprezy kulturalne. Ogłosze-
nia nie tylko informowały o nich, ale też zapraszały: „Bronisław Paster znany wirtuoz 
– skrzypek przed wyjazdem zagranicę pogości przez dłuższy czas w restauracji – dan-
cing »OAZA« w Katowicach, ul. 3–go Maja 14. Koncerty five o clock tea Dancing”51; 
„Dnia 24 lutego 1927 roku w sali Restauracji Dancing »Oaza« [...] odbędzie się Bal 
Maskowy. Początek o godz. 9 wieczór. Wstęp za zaproszeniami, 5% od obrotu na 
głodne dzieci. Zaproszenia w Zarządzie »OAZY«. – Kostjumy nie obowiązują, maski 
do nabycia przy wejściu”52; „Restauracja i Winiarnia Kessel’a [...] Wieczór karnawało-
wy dla gości stałych. Występ tancerek Moris i Ruth. Strzelanie do tarczy. Znakomita 
orkiestra koncertowa i Jacbandowa”53; „HOTEL POLSKI Król. Huta w czwartek, 
dnia 24 lutego o godz. 4. 30 po południu w sali Klubowej na 1. piętrze Herbatka 
z tańcami”54; „Restauracja – Letnisko Bugla w Katowicach. w środę, 17 i czwar-
tek, 18 sierpnia 1927 r. Fenomenalne noce włoskie od godz. 4.30 po poł. Koncert 
wykonany przez orkiestrę Policji Państwowej [...] o godzinie 11 w nocy Wspaniałe 
ognie sztuczne”55, „Restauracja „Prazdrój Pilzneńśki” Katowice, ulica Warszawska 
6. w czwartek, dnia 18 stycznia 1928 r. Wielki wyszynk piwa czarnego (Bockbier) 
połączony z zabawą muzykalną i tańcami”56, „Dalej do Zakopanego na Zabawę gó-

51 „Polska Zachodnia” nr 35 z 14 II 1927 r., s. 6. 
52 „Polska Zachodnia” nr 43 z 23 II 1927 r., s. 8. 
53 Tamże.
54 „Polska Zachodnia” nr 44 z 24 II 1927 r., s. 8. 
55 „Polska Zachodnia” nr 185 z 16 VIII 1927 r., s. 8.
56 „Polska Zachodnia” nr 18 z 18 I 1928 r., s. 8.
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ralską w Ogrodzie Koncertowym Kawiarni i Restauracji Kessla Katowice, ulica Fran-
cuska, róg ul. Marjackiej od środy, dnia 20. do soboty, 30. stycznia. Wszystkie lokale 
urządzone po góralsku // Wspaniałe dekoracje // Muzyka góralska // Gra na cytrze. 
Odpowiednio do zabawy uprasza się o możliwe przybycie w góralskich kostjumach. 
Wykwintna kuchnia // Ceny zwyczajne”57; „Trocadero Tel. 553 Sobota, 30. stycznia 
Pierwszy wielki bal kostjumowy: Jedna noc w Japonji Wspaniale udekorowane sale! 
Wiele niespodzianek! Uprasza się o przybycie w kostjumach albo strojach wieczo-
rowych. Otwarte do godziny 5-tej rano. Wstęp wolny. Uprasza się o przedwczesne 
zamawiania stołów”58; „CAFE ATLANTIC urządza we wtorek, 1 marca 1927 r. na 
zakończenie karnawału WIELKI BAL FILMOWY Wielka atrakcja. – Pierwszy raz 
w Katowicach. Cały bal będzie filmowany. ~ Zdjęć dokona wytwórnia filmów Kine-
matograf »Espefilm«. Najlepiej wykonany taniec Charleston i Tango będzie specjal-
nie filmowany. Film ten będzie wkrótce wyświetlany we wszystkich kinach Katowic. 
Początek balu o godzinie 8-mej wieczorem. Koniec o 5-tej rano. Kostjumy i maski 
mile widziane. – Wstęp od osoby 5 zł”59; „Kessla Ogród Koncertowy [...] w środę 
i czwartek Bal słomianych wdowców. Wszystkich słomianych wdów i wdowców 
najuprzejmiej się zaprasza. Wstęp wolny”60; „»CRISTAL« KAWIARNIA i RESTAU-
RACJA Katowice, ulica Poprzeczna 5. Telefon 505 / w sobotę, dnia 10 marca 1928 r. 
odbędzie się od godziny 8 wiecz. wieczór muzyki operetkowej i walców orkiestry 
wiedeńskiej pod batutą kapelm. E. Lugo”61 .

Ciekawe są również ogłoszenia informujące o zabawach sylwestrowych, z któ-
rych można dowiedzieć się między innymi, jakie serwowano menu: „Chrześcijański 
Dom dla podróżujących Katowice, ulica Jagiellońska 17 Wielka Zabawa Sylwestro-
wa Sylwester Souper. – Zupa szparagowa. Karp z świeżym masłem i mrożonym 
chrzanem. Indyk faszerowany. Poziomkowe bomby”62. Duża różnorodność bali i za-
baw sprawiała, że mieszkańcy województwa śląskiego nie mogli odczuwać nudy 
i za każdym razem na kolejne szli z tak samo dużym zainteresowaniem. Tego typu 
zabawy były znakomitą okazją dla restauratorów do promowania swego lokalu oraz 
źródłem zysku ze sprzedaży podczas zabawy alkoholu i jedzenia. Zarabiały również 
i firmy, które zajmowały się sprzedażą63 lub wypożyczaniem kostiumów i masek64 
oraz salony fryzjerskie.

Rozrywki dostarczały także występy kabaretowe65, przedstawienia teatralne66, 
przedstawienia cyrkowe67 oraz występy sportowe68 .

57 „Polonia” nr 22 z 22 I 1926 r., s. 8.
58 „Polonia” nr 31 z 31 I 1926 r., s. 8.
59 „Polonia” nr 58 z 28 II 1927 r., s. 6. 
60 „Polonia” nr 190 z 11 VII 1928 r., s. 12.
61 „Polska Zachodnia” nr 70 z 10 III 1928 r., s. 8.
62 „Polska Zachodnia” nr 356 z 30 XII 1929 r., s. 6.
63 „Polonia” nr 11 z 11 I 1926 r., s. 10.
64 „Polska Zachodnia” nr 3 z 3 I 1928 r., s. 8.
65 W ogłoszeniach występują oferty kabaretu „Mascotte” z Katowic, ul. Plebiscytowa 3. Został on prze-

mianowany na „Moulin Rouge” i pod tą nazwą również występuje w ogłoszeniach. 
66 Mowa tutaj o Teatrze Polskim w Katowicach.
67 Chodzi o przedstawienia przyjezdnych cyrków Staniewskich oraz SARRASANI. 
68 W „Gazecie Robotniczej” informowano np. o gościnnych występach w Katowicach cyrku sportowego 

oraz o międzynarodowym turnieju walk zapaśniczych. „Gazeta Robotnicza” nr 261 z 13 XI 1927 r., s. 
8.
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kino
Kino na początku lat dwudziestych nie było uznawane za rozrywkę godną pew-

nych kręgów społecznych, gdyż utożsamiane było z rozrywką o charakterze maso-
wym, a nie elitarnym. Jednak dla wielu ludzi taka forma spędzania wolnego czasu 
była bardzo atrakcyjna. O tym, iż była ona atrakcyjna dla mieszkańców województwa 
śląskiego, niewątpliwie świadczy to, że w interesujących nas dziennikach prawie 
każdego dnia znajdowały się informacje o aktualnym repertuarze śląskich kin. Pu-
blikowany w dziennikach repertuar dotyczył przede wszystkim kin mieszczących 
się w Katowicach69 i Królewskiej Hucie70. Występował jednak także repertuar kin 
chociażby z Rudy71 czy Mysłowic72 .

Repertuar śląskich kin był bogaty. Każdego dnia wyświetlano kilka tytułów. Po-
czątkowo, zanim rozwinął się polski przemysł filmowy, wyświetlane były przede 
wszystkim filmy niemieckie i amerykańskie73 . 

Dokonując analizy inseratów, można zauważyć, jakie gatunki filmów cieszy-
ły się największym zainteresowaniem. Największą popularność zyskały komedie. 
Interesującym gatunkiem filmowym był również dramat. W przypadku filmów 
emitowanych w śląskich kinach dostrzegalne jest, że komedie oraz dramaty czę-
sto miały zabarwienie erotyczne, o czym pisano wprost74. W celu zobrazowania 
warto przywołać przykładowe tytuły filmów: „Miasto 1000 uciech”, „Szał mło-
dości”, „Ich troje”, „Lekka Izabela”, „Najpiękniejsze nóżki świata”, „Tajemnica 
pięknej pani”, „Miłostki studenta”, „Królowa półświatka”, „Trzy w jednym łóżku”, 
„Kobieta na dobę”, „Dziewczę z buzią jak malina”, „Panienka w jedwabnych poń-
czochach”, „Wyzwolona”, „Szaleństwo jednej nocy”, „Sześć dziewcząt w poszuki-
waniu noclegu”, „Skandal małżeński”, „Lekarz kobiet Dr. Schaffer”, „Żona i nie 
żona”, „O czym nie mówić rodzicom”, „Zakazana kobieta”, „Ojcem zostać nietrud-
no”, „Dama i jej szofer”, „Niedola upadłych dziewcząt”, „Tancerka”, „Piękne nóżki 
zwyciężają”, „Wynajęta żona”, „Wino, ruletka, kobiety”, „Kobieta na rozdrożu”, 
„Dziewczęta, których poślubić nie należy”, „Kochanek własnej żony”, „Kochanka”, 
„Grzechy rozwódki”, „Opętana przez zmysły”75 . 

Jak sugerują tytuły filmów, w centrum zainteresowania znajdowała się kobie-
ta, która dzięki wyzwoleniu pozwalała sobie na bujne życie towarzysko-erotyczne 
z mężczyznami. Filmy te z pewnością oddziaływały na mieszkańców województwa 
śląskiego, zwłaszcza zaś na ich mentalność i sposób postrzegania otaczającej rzeczy-
wistości. Emanująca z ekranu swoboda była dla nich czymś niezwykle kuszącym 

69 W ogłoszeniach pojawiał się repertuar następujących kin: Capitol, ul. Plebiscytowa 3; Palast, ul. Mie-
lęckiego; Apollo, ul. Pierackiego 19; Colosseum, ul. 3 Maja 7; Rialto (wcześniej Kammer), ul. św. Jana 
24; Union, ul. 3 Maja 25. Por. „Gazeta Robotnicza”, „Polonia”, „Polska Zachodnia”. 

70 Drukowano repertuar następujących kin: Apollo, ul. Wolności 19; Colloseum, ul. Wolności 48; Teatr 
Świetlny (później Śląskie), ul. Gimnazjalna 1. Por. „Gazeta Robotnicza”, „Polonia”, „Polska Zachod-
nia”.

71 Repertuar kina Piast.
72 Repertuar kin Union i Helios.
73 Szerzej U. Biel: Śląskie kina między wojnami, czyli Przyjemność upolityczniona. Katowice 2002; J.F. 

Lewandowski: Kino na pograniczu . Wędrówka po dziejach filmu na Górnym Śląsku. Katowice 1998.
74 Np . „Wielki film erotyczny: Kobieta i pieniądze”. „Polonia” nr 6 z 6 I 1926 r., s. 10; „Szalona Lola . 

Sensacyjny obraz salonowo-erotyczny, pełen werwy, życia i pikantnych przygód miłosnych”. „Polska 
Zachodnia” nr 97 z 6 IV 1928 r., s. 8.

75 Por. „Gazeta Robotnicza”, „Polonia”, „Polska Zachodnia” 1926–1929. 
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i pewnie dlatego wiele osób, podobnie jak bohaterowie filmowi, pozwoliło sobie 
na oderwanie się, choć na chwilę, od sztywnych zasad i zakosztowanie różnych 
przygód erotycznych. Wniosek ten wydaje się wielce prawdopodobny, gdyż w ana-
lizowanych ogłoszeniach pojawiało się wiele inseratów lekarzy specjalistów od 
chorób wenerycznych, co może świadczyć o dużym na nich zapotrzebowaniu. Co 
więcej, w omawianym okresie został ogłoszony przetarg na budowę szpitala dla 
wenerycznie chorych76 .

Akcja wielu filmów osadzona była w państwach Dalekiego Wschodu, co poka-
zuje, że kultura tych państw interesowała wielu ludzi. Również i w województwie 
śląskim wyświetlane były takie filmy: „Niewolnica z Szanghaju”, „Ofiara kabaretu 
Hong Kong”, „Zakazana dzielnica Algieru”, „Romans kapłanki wschodu”, „Tancerka 
Orchidea”, „Jad miłości. Tragedia w Singapurze”, „Kobieta z Lampartem”, „Złodziej 
z Bagdadu”, „Zahia córka szejka”, „Tajemnice Wschodu”77 . 

Pojawiały się i trzymające w napięciu filmy akcji i sensacyjne: „Trzynasta godzina”, 
„Tragedia łodzi podwodnej”, „Świat w płomieniach”, „Pod maską bandyty”, „Trage-
dia nocy balowej”, „Siła przed prawem”, „Tajny kurier”, „Ludzie podziemi”, Proku-
rator oskarża”, „Bramka potępionych”, „W obliczu śmierci”, „Kajdany”, „Tajemnica 
wymartej wyspy”, „Czarci wąwóz”, „Posiew krwi. Szpiegostwo i zdrada”, „Dom 
upiorów”, „Pułk śmierci”, „Wyrok bez sądu”, „Zaginiony testament”78 .

Warto wspomnieć również o filmach poruszających tematykę historyczną lub 
będących ekranizacją słynnych powieści: „1918–1920 Polonia Restituta”, „Szaleńcy. 
My, pierwsza Brygada. Rok 1928”, „Verdun”, „Bitwa morska przy wyspach Falklandz-
kich”, „Titanic”, „Napoleon Bonaparte”, „Napoleon i Ludwika”, „Tańczący Wiedeń”, 
„Anna Carenina”, „Pan Tadeusz”, „Przedwiośnie”79 .

Kino w omawianym okresie bez wątpienia odgrywało ważną rolę, było nie tylko 
miejscem, gdzie można się zrelaksować, odpocząć, ale również i pomarzyć. Maria 
Kuncewiczowa80 zapisała: „To, co płynie przez ekran – kraje, uczucia, happy endy, 
błazeństwa i awantury – im jest niklejsze, bardziej znane, mniej niepokojące, tym 
lepsze jako tło do marzenia. [...] Bo kino jest teraz jałowym, ciepłym schronem, 
gdzie mieszczanin może przemarzyć dwie dziesiąte współczesnego czasu. Gdzie nic 
mu nie przeszkadza czuć się Rockefellerem, kuzynem carowej i kochankiem Patti”81 . 
Kina spełniły również inną ważną funkcję – to właśnie dzieki ogladanym filmom do-
konywała się rewolucja obyczajowa, polegająca na przenoszeniu ekranowych wzor-
ców do własnego życia osobistego. 

76 Magistrat miasta Katowice ogłasza przetarg na wykonanie prac budowlanych przy budowie szpitala dla 
wenerycznie chorych przy ul . Wełnowskiej w Katowicach. „Gazeta Robotnicza” nr 42 z 21 II 1928 r., s. 
9 . 

77 Por. „Gazeta Robotnicza”, „Polonia”, „Polska Zachodnia” 1926–1929.
78 Por. „Gazeta Robotnicza”, „Polonia”, „Polska Zachodnia” 1926–1929.
79 Por. „Gazeta Robotnicza”, „Polonia”, „Polska Zachodnia” 1926–1929.
80 Maria Kuncewiczowa (1895–1989); polska pisarka, absolwentka studiów literackich. Publikowała na 

łamach tygodników: „Bluszcz”, „Wiadomości Literackie”. Pisała powieści i opowiadania. Wykładała li-
teraturę na uniwersytecie w Chicago. Od 1969 r. mieszkała w Kazimierzu nad Wisłą. Jej najsłynniejsze 
utwory: Dyliżans warszawski, Cudzoziemka . 

81 M. Łozińska, J. Łozińśki: W przedwojennej  . . ., s. 159–160; Por. M. Kuncewiczowa: Dyliżans warszaw-
ski. Warszawa 1974. 
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święta
Dokonując charakterystyki obrazu życia codziennego w aspekcie czasu wolnego, 

należy również zwrócić uwagę na święta, które były doskonałym czasem do odpo-
czynku i do spędzenia go w gronie rodziny i znajomych. 

Analizując inseraty, można dostrzec, że w okresach przedświątecznych – zarówno 
przed Wielkanocą, jak i Świętami Bożego Narodzenia – wzrastała liczba ogłoszeń, 
w których oferowano produkty, które zdaniem ogłoszeniodawców najlepiej nada-
wały się na okres świąteczny. Mowa tutaj zwłaszcza o produktach żywnościowych 
i przedmiotach nadających się na prezenty. Ogłoszenia te pokazują, co pojawiało się 
na świątecznych stołach mieszkańcach województwa śląskiego. 

Na Święta Wielkanocne pojawiały się następujący propozycje: „NA ŚWIĘTA!! 
Wódki, wina, koniaki i likiery najtaniej poleca H. OLINER Sosnowiec, ul. Warszaw-
ska Nr. 12”82; „Na święta polecam: mleko, masło, sery, jaja, ser biały ALOIS HOF-
FMANN Mleczarnia, Hurtownia masła i sera Katowice, ul. Stawowa nr, 17”83; „Na 
Święta Wielkanocne! polecam: Indyczki i indyki Kaczki – Kury Gołębie i perliczki 
Żywe karpie Żywe liny Świeże sandacze wędzone węgorze wędzone łososie i t. p. 
Artykuły do pieczywa: mąka cesarska, słodkie migdały, rodzynki, sułtanki, cytronat, 
mak, cukier rafinowany i mączka cukrowa Szynki wędliny Kawior Homary Majonez 
Sardynki w oliwie i konserwy z ryb Wina / Likiery / Kawa palona / Kakao Dyrekcyj-
na 5 Max Großkreuz”84. Oferowano także i usługi: „Jeżeli chcecie mieć jeszcze przed 
Świętami wasze firanki i bieliznę czystą, wypraną i wyprasowaną, to przynieście ją 
natychmiast do Zjednoczonych Zakładów Pralnych Katowice, ul. Francuska 10. Te-
lef. 113”85. Oczywiście ogłoszenia skierowane były do osób lepiej sytuowanych, gdyż 
oferowane produkty były uważane za luksusowe. Rodzin robotniczych z reguły nie 
było na nie stać.

Podobnie sytuacja wyglądała przed Świętami Bożego Narodzenia, kiedy w prasie 
zachęcano do kupowania towarów luksusowych. Pojawiały się oferty nie tylko ar-
tykułów spożywczych, ale również zastaw stołowych i prezentów: „Na Gwiazdkę!! 
Wielki wybór porcelany Serwisy stołowe, serwisy do kawy, serwisy do czarnej kawy, 
filiżanki do czarnej kawy. Talerze z złotą obwódką, płyty, filiżanki z złotą obwódką, 
dzbanuszki, sosjerki, salaterki. Bogaty wybór szlifowanego szkła jak: kieliszki do wina, 
kieliszki do likieru, szklanki do piwa, bonbonierki, serwisy do piwa, serwisy do likie-
ru, salaterki, wazy, podmiski, talerze kuchenne poleca Ernest Beck Katowice, ulica 
Młyńska 12 – Telefon 2252”86; „Księgarnia Polska (wł. MARJA SKOWRONKOWA) 
KRÓLEWSKA HUTA, ulica Wolności 16 poleca Szanownej Publiczności po cenach 
przystępnych na podarunki gwiazdkowe: Książki we wielkim wyborze dla młodzieży 
i dorosłych, także w oprawie ozdobnej. Dla gospodarstw domowych książki kuchar-
skie, dla miłośników muzyki, nuty wszelkie rodzaju [...]”87; „Podarki gwiazdkowe gry 
– książki – albumy – karty świąteczne papier listowny i różne inne w wielkim wybo-

82 „Polonia” nr 87 z 28 III 1926 r., s. 8.
83 Tamże.
84 „Polonia” nr 103 z 14 IV 1927 r., s. 10.
85 „Polonia” nr 90 z 31 III 1926 r., s. 8.
86 „Polska Zachodnia” nr 311 z 22 XII 1927 r., s. 8. 
87 Tamże. 
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rze poleca »PAP« KATOWICE ul. 3 Maja 36”88; „Z okazji nadchodzących świąt Bo-
żego Narodzenia polecam kwitnące rośliny doniczkowe, kwiaty cięte, palmy, stołowe 
dekoracje świąteczne i t. p. po korzystnych cenach, gdyż posiadam własne ogrodnic-
two. Kwieciarnia Leopold Müller, Katowice ul. Kościuszki 5 – Telefon 3062”89; „Nie 
tylko Gwiazdkowe kosze podarunkowe niedoścignione w zawartości korzystnych 
cenach formie zewnętrznej we wszystkich cenach lecz również Wykwintne delika-
tesy dla najwybredniejszych smakoszów Dziczyznę – zające i bażanty Drób tuczony 
indyki, kury, kaczki, gęsi, perliczki i gołębie Świeże owoce jabłka tyrolskie, jabłka 
amerykańskie, ananasy, winogrona etc. Wina krajowe i zagraniczne pierwszorzędnej 
jakości, znanych marek Spirytualja z pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 
fabryk poleca korzystnie: L. BORINSKI / KATOWICE”90. Ogłoszenia te pokazują, 
że Boże Narodzenie były szczególnie ważnym okresem w roku, do którego trzeba 
się było dobrze przygotować. Solidne przygotowania miały przełożyć się na lepsze 
świętowanie.

W ogłoszeniach pojawiały się również informacje o uroczystościach państwowych 
i ważnych wydarzeniach ze świata polityki czy kultury. Ogłoszenia te – w przeci-
wieństwie do świątecznych, komercyjnych – publikowane były na zlecenie władzy 
w „Gazecie Robotniczej”91. Przypominano w nich obywatelom o nadchodzących wy-
darzeniach oraz informowano o zasadach obowiązujących w tych dniach. Święta te 
miały podniosły, patriotyczny charakter, dlatego władze polskie wymagały godnego 
ich uczczenia. Upraszano mieszkańców województwa śląskiego przede wszystkim 
o zdobienie i dekorowanie w dni świąteczne swoich domów: „W niedzielę, dnia 31 
października b.r. o godz. 4-tej po poł. przybędzie do Katowic nowo mianowany bi-
skup śląski, Jego Ekscelencja ks. Lisiecki. Z tej okazji upraszamy szanownych oby-
wateli o wywieszenie chorągwi”92; „Z okazji rocznicy Święta Narodowego »Trzeciego 
Maja« Magistrat miasta Król. Huty uprasza wszystkich właścicieli domów i obywateli 
o udekorowanie domów i okien sztandarami, zielenią i nalepkami”93; „Z okazji spro-
wadzenia zwłok wieszcza J. Słowackiego do Krakowa prosimy uprzejmie wszystkich 
obywateli miasta Katowice o udekorowanie domów flagami narodowymi oraz o ude-
korowanie domów specjalnymi nalepkami i to w poniedziałek [...] dnia 28 czerwca 
1927 r., tj. w dniu uroczystego pogrzebu w Krakowie. Nalepki można nabyć w filiach 
i zarządach Towarzystw Czytelni Ludowych oraz w księgarniach”94; „Z okazji przy-
bycia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mościckiego 2 października 1927 
do Katowic uprasza się o udekorowanie domów oraz wywieszenie chorągwi w 2, 3 

88 „Polska Zachodnia” nr 17 z 22 XII 1926 r., s. 6.
89 „Polska Zachodnia” nr 352 z 21 XII 1928 r., s. 9.
90 „Polonia” nr 1873 z 21 XII 1929 r., s. 10.
91 Wynikało to z faktu, że „Gazeta Robotnicza” była jedyną, która bez zastrzeżeń poparła przewrót ma-

jowy i objęcie władzy przez sanację. W związku z tym wojewoda śląski Michał Grażyński wystąpił do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przyznanie „Gazecie Robotniczej” płatnych ogłoszeń urzędów 
i instytucji państwowych za to, że jest ona „szeroko rozpowszechniona na Śląsku, a wobec rządu zajmu-
jąca stanowisko lojalne”. Zob. E. Długajczyk: Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w woje-
wództwie śląskim 1922–1939. Katowice 1990, s. 146–147; A. Notkowski: Pod znakiem trzech strzał . 
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1918–1939. Kraków 1997, s. 231. 

92 „Gazeta Robotnicza” nr 249 z 29 X 1926 r., s. 4. 
93 „Gazeta Robotnicza” nr 100 z 1 V 1927 r., s. 7.
94 „Gazeta Robotnicza” nr 144 z 26 VI 1927 r., s. 8.
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i 4 października”95, „Z okazji obchodu 10–lecia niepodległości Państwa Polskiego: 
10 i 11 listopada uprasza się o udekorowanie domów i wywieszenie chorągwi”96; 
„Z okazji obchodu Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego uprasza się o udekorowa-
nie domów i wywieszenie sztandarów 19 marca”97 .

Taka oprawa świąt państwowych i ważnych wydarzeń była istotna, należy bowiem 
pamiętać, że po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie priorytetem było 
wzbudzenie w mieszkańcach ducha patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Pokoleniu, 
które zostało wychowane pod obcym panowaniem, należało w ten sposób przypo-
minać o wydarzeniach z historii Polski oraz zintegrować w ramach nowej struktury 
państwowej oraz postaci symboliujacych nową epokę.

zakończenie
Trudno nie zgodzić się ze słowami Cecylii Błońskiej dotyczącymi ogłoszeń pra-

sowych: „Małe ogłoszenia, większy anons, duży inserat – samoistne zapisy obyczaju 
epoki – żyją i żyć winny własnym życiem.”98 Niemal każdego dnia w górnośląskich 
dziennikach – „Polsce Zachodniej”, „Polonii” oraz „Gazecie Robotniczej” – umiesz-
czano ogłoszenia, których liczba wahała się od kilku do kilkudziesięciu, w związku 
z czym zajmowały czasem nawet po kilka stron. Były one tworzone przez ludzi żyją-
cych w okresie międzywojennym, dzięki czemu znakomicie odzwierciedlają ówcze-
sną mentalność, gusty oraz oddają realia życia. Zastrzec należy jednak, że o ile ofer-
ty publikowane w prasie mogły liczyć na szerokie grono czytelników, co wynikało 
z braku analfabetyzmu oraz nawyku czytania gazet, to oczywiście ogłoszeniodawcy 
wywodzili się przeważnie ze środowisk lepiej uposażonych, zatem część wyciąganych 
wniosków z natury nie charakteryzuje ogółu mieszkańców. Najlepiej widać to na 
przykładzie „Gazety Robotniczej”, w której ogłoszenia dotyczące sposobów spędza-
nia wolnego czasu prawie w ogóle się nie pojawiały bądź pojawiały się sporadycznie. 
Wyjątek stanowią repertuar kin oraz informacje o występach cyrkowych. Można 
zatem wysunąć wniosek, że większość atrakcji oferowanych w ogłoszeniach nie była 
kierowana do środowisk robotniczych. 

Przeprowadzona kwerenda prasowa pokazała, że czas wolny stanowił dla miesz-
kańców województwa śląskiego ważny aspekt życia. Zainteresowanie różnorodny-
mi formami zabawy i wypoczynku bez wątpienia pociągnęło za sobą podaż ofert 
rozrywkowych i rekreacyjnych, o których informowano w drobnych ogłoszeniach 
prasowych. Lata 1926–1929 były czasem największej prosperity gospodarczej w wo-
jewództwie śląskim, co z kolei wpłynęło na to, że wiele ogłoszeń dotyczyło korzy-
stania z dóbr luksusowych, a na nie popyt wzrasta jedynie w latach lepszej kondycji 
finansowej społeczeństwa. Mieszkańcy międzywojennego Górnego Śląska aktywnie 
uczestniczyli w życiu towarzyskim oraz chętnie i zachłannie korzystali z uroków życia 
w wolnym kraju. Dojście do władzy obozu sanacyjnego w 1926 roku i sprowadzenie 
na Górny Śląsk dużej grupy obytej towarzysko inteligencji i drobnomieszczaństwa 
bez wątpienia pociągnęło za sobą uaktywnienie mieszkańców województwa śląskiego 

95 „Gazeta Robotnicza” nr 224 z 30 IX 1927 r., s, 8.
96 „Gazeta Robotnicza” nr 258 z 9 XI 1928 r., s. 4.
97 „Gazeta Robotnicza” nr 64 z 17 III 1929 r., s. 8.
98 C. Błońska: W ogłoszeniu prasowym – zapis obyczaju epoki. „Prasa Polska” 1973, nr 10, s. 23–25. 
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w sferze kultury i rozrywki. Modne stało się bywanie rano w kawiarni a po połu-
dniu w restauracji. Wystawne zabawy taneczne dla ludzi majętnych, potańcówki dla 
osób o mniej zasobnym portfelu oraz kino na stałe wpisały się w katalog ulubionych 
rozrywek. Nocne życie nie tylko ułatwiało zaistnienie towarzyskie, ale stało się też 
gwarantem niezapomnianych doznań dla ciała i zmysłów. 

piotr płonKa

freizeitgestaltung von einwohnern oberschlesiens in den jahren 1926–1929 im lichte 
der presseanzeigen

Zusammenfassung
In dem Beitrag wird versucht, anhand kleiner Presseannoncen Aufschluss darüber zu 

geben, wie die Einwohner von Oberschlesien in den Jahren 1926–1929 ihre Freizeit ver-
brachten. Der Autor zeigt auf, dass die Industrialisierung und Modernisierung der ober-
schlesischen Städte in der Zwischenkriegszeit zur Veränderung führten, wie der Wert von 
reizeit eingeschätzt wurde. Die Gesellschaft der autonomen Woiwodschaft Schlesien war 
zunehmend bemüht, Freizeit verstärkt aktiv zu gestalten und eingefahrene Unterhaltungs-
formen, wie Kino, Tourismus, Sport oder Kuraufenthalte zu einer neuen Form kollektiver 
Erholung umzugestalten.

piotr płonKa

pastime of the inhabitants of the Silesian voivodeship in 1926–1929 in the light of 
classifieds

Summary
The article is an attempt to present what can be found out from classified ads in terms 

of pastime activities of the inhabitants of the Silesian Voivodeship in 1926–1929. The au-
thor tries to show that industrialisation and modernisation of the municipal centres in the 
interwar Upper Silesia led to changes in the way the Silesians viewed their free time. The 
people of the Autonomous Silesian Voivodeship began to treat their free time as a time of 
increased activity, and known forms of pastime, such as cinema, tourism, sport and recrea-
tion, assumed a new form of collective relaxation.
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paweł hudziK

Sąd w kalwarii zebrzydowskiej w latach 
1929–1950 w świetle własnych akt 
prezydialnych. organizacja wewnętrzna, 
kancelaria, archiwum

uwagi wstępne
W zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Oświęcimiu prze-

chowuje się 3 zespoły archiwalne1, w których zgromadzono akta będące pozostało-
ścią po działalności sądu powszechnego pierwszej instancji, działającego na terenie 
Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie 1929–19502. Łącznie jest to prawie 24 m.b. akt 
liczących ok. 7000 j.a.3 Dla porównania, dla tego okresu z sądów wadowickich4 ta-
kiej samej instancji (istniał tam również Sąd Okręgowy) zachowało się nieco ponad 
11,50 m.b. – ok. 1550 j.a., a dla sądów w Andrychowie nieco ponad 7 m.b. – 210 
j.a.5 Pamiętać należy, że tak Andrychów, jak i Wadowice były znacznie większymi 
ośrodkami miejskimi niż Kalwaria Zebrzydowska, a liczba miejscowości, jakie swą 
jurysdykcją obejmowały, była porównywalna.

Przyczynę, dla której zwrócono szczególną uwagę na materiały archiwalne sądów 
z okresu 1929–1950, stanowi nie tylko ogólny rozmiar zachowanych archiwaliów. 
Jeszcze bardziej interesujące jest to, że przetrwała znaczna ilość akt dotyczących 
obsługi administracyjno-finansowej sądów, czyli akt prezydialnych. Szczególnie war-
to zwrócić uwagę na sądowe akta prezydialne pozostałe po działającym w okresie 

1 W kolejności chronologicznej są to zespoły: nr 16/330 Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej z lat 
[1883–1928] 1929–1939 [1940–1965], nr 16/363 Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej (Burg-
gericht in Kalwaria) z lat [1934–1939] 1940–1944 [1945–1949], nr 16/364 Sąd Grodzki w Kalwarii 
Zebrzydowskiej z lat [1930–1944] 1945–1950.

2 Sąd powszechny najniższej instancji działał na terenie Kalwarii od 1853 r. W zasobie Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach Oddział w Oświęcimiu przechowywane są dwa opracowane zespoły nr: 
16/329 C.K. Sąd Powiatowy w Kalwarii z lat 1875–1918 [1919, 1922–1925, 1928–1940] oraz nr 
16/362 Sąd Powiatowy w Kalwarii z lat [1889, 1891, 1902–1918] 1919–1928 [1929–1945,1949] 
liczące łącznie prawie 36 m.b. – 7623 j.a. Ponieważ te zespoły nie zawierają akt prezydialnych, w związ-
ku z tym chronologię artykułu ograniczono do okresu 1929–1950.

3 Pośród ponad 7000 jednostek archiwalnych kalwaryjskich zespołów sądowych z okresu 1929–1950 
ponad 3500 jednostek przechowywanych jest w opracowanym zespole (nr 16/330). Ponieważ 2 nie-
opracowane zespoły liczą łącznie ponad 12 m.b., a jako jednostki aktowe w nich przechowywane, 
w większości, występują pudła liczące po kilkadziesiąt poszytów sądowych, po uporządkowaniu należy 
liczyć się ze zwiększeniem ogólnej ilości jednostek z ponad 1050 j.a. do ok. 3500 j.a.

4 W kolejności chronologicznej są to zespoły: nr 16/330 Sąd Grodzki w Wadowicach z lat [1923–1928] 
1929–1939 [1940], nr 16/369 Sąd Obwodowy w Wadowicach (Amtsgericht Wadowitz) z lat 1940–
1944, nr 16/364 Sąd Grodzki w Wadowicach z lat [1932–1944] 1945–1950 [1951,1958].

5 W kolejności chronologicznej są to zespoły: nr 16/328 Sąd Grodzki w Andrychowie z lat [1927–1928] 
1929–1939, nr 16/359 Sąd Obwodowy w Andrychowie (Amtsgericht Andrichau) z lat 1941–1942, 
nr 16/360 Sąd Grodzki w Andrychowie z lat [1928–1944] 1945–1950. Biorąc pod uwagę, że w nie-
opracowanych zespołach z terenu Andrychowa i Wadowic jako jednostkę archiwalną przyjęto pudło 
archiwalne, po ich uporządkowaniu ilość jednostek inwentarzowych zapewne znacznie się zwiększy.
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1939–1945 Burggericht in Kalwaria. Mogą one być bazą źródłową do badań nad 
funkcjonowaniem nie tylko aktotwórcy. Ze względu na okólną korespondencję na-
pływającą z wyższej instancji akta te mają niebagatelne znaczenie dla studiów nad 
działalnością sądów pierwszej instancji podległych Sądowi Okręgowemu w Krako-
wie. Biorąc pod uwagę niewielką ilość zachowanych akt organów administracji ogól-
nej z terenu powiatu wadowickiego dokumentacja ta będzie zapewne przydatna do 
badań nad ogólną historią regionalną, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wsi 
położonych pomiędzy Wadowicami i Kalwarią Zebrzydowską. 

W artykule nie poruszano spraw związanych z samą procedurą sądową, lecz warto 
wspomnieć, że w omawianych aktach prezydialnych, zwłaszcza z okresu okupacji 
niemieckiej, znajduje się sporo normatywów czy wyjaśnień odnoszących się do sto-
sowania procedur sądowych6. Artykuł w swoim założeniu nie ma na celu wyłącznie 
omówienia procesu archiwotwórczego. Ze względu na unikatowość akt prezydial-
nych sądów tego szczebla rozbudowano część artykułu dotyczącą kancelarii i archi-
wum sądu z okresu od 1939 do 1950 roku. Mając na uwadze zainteresowania i po-
trzeby historyków oraz archiwistów, uczyniono to z nadzieją uzupełnienia informacji 
dotyczących dziejów kancelarii i archiwów sądowych głównie w latach II wojny 
światowej i budowy nowego porządku po 1945 roku. 

Autor artykułu oparł swoje badania na materiale źródłowym powstałym i zgro-
madzonym w kancelarii aktotwórcy i publikowanych zbiorach aktów prawnych. 
W sprawach bardziej ogólnych dotyczących organizacji sądownictwa powszechnego 
czy – w mniejszym stopniu – kancelarii sądowej wykorzystano wyniki badań zwłasz-
cza ostatniego okresu. Szczególnie warto wspomnieć tu o materiałach opubliko-
wanych po III Krajowym Sympozjum Archiwalnym „Archiwa instytucji wymiaru 
sprawiedliwości” z września 2001 roku. Na potrzeby artykułu szczególnie cenne 
były informacje zawarte w artykułach A. Tomporek7, W. Kwiatkowskiej8 czy M. Da-
leckiego9. Nie można było pominąć prac z zakresu dziejów sądownictwa autorstwa: 
G. Jakubowskiego10, L. Krzyżanowskiego11, A. Lityńskiego12, M. Materniak-Pawłow-
skiej13, A. Wrzyszcza14 czy artykułu G. Górskiego.15

6 Przykładem może być korespondencja dotycząca obrotu nieruchomościami w Generalnym Guberna-
torstwie z lat 1939–1943, zwłaszcza w kontekście konfiskaty majątków żydowskich. Zob. Archiwum 
Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu (dalej: AP Oświęcim), Burggericht in Kalwaria (da-
lej: Burgg Kalw), sygn. nr spisu 1–2006, Reskrypty i okólniki w sprawach administracyjnych. 

7 A. Tomporek: Organizacja sądownictwa polskiego w latach 1945–2000 . [W:] Archiwa instytucji wymiaru 
sprawiedliwości w służbie państwa i narodu . Red. J. Baranowski, U. Zarzycka-Sutter. Łódź 2001, s. 27–61.

8 W. Kwiatkowska: Ustrój sądownictwa powszechnego w Polsce międzywojennej (1918–1939) . [W:] Ar-
chiwa . . ., s. 15–26.

9 M. Dalecki: Akta instytucji wymiary sprawiedliwości w Archiwum Państwowym w Przemyślu . Stan 
i metody opracowania . [W:] Archiwa . . ., s. 119–127. W artykule autor zamieścił informację, że na kil-
kadziesiąt „zespołów sądowych” z zasobu przemyskiego archiwum jedynie w kilku przypadkach zacho-
wały się akta prezydialne, co potwierdza wyjątkowość sytuacji, z jaką mamy do czynienia w przypadku 
sądowych akt z Kalwarii Zebrzydowskiej.

10 G. Jakubowski: Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944–1950 . Warszawa 2002.
11 L. Krzyżanowski: Sędziowie w II Rzeczypospolitej . Okręgi apelacyjne krakowski i katowicki. Katowice 2011.
12 A. Lityński: O prawie i sądach początków Polski Ludowej. Białystok 1999.
13 M. Materniak-Pawłowskia: Ustrój sądownictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej . Poznań 2003.
14 A. Wrzyszcz: Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945. Lu-

blin 2008.
15 G.Górski: Wymiar sprawiedliwości na ziemiach polskich w latach 1939–1945 . [W:] Dzieje wymiaru 

sprawiedliwości . Red. T. Maciejewski. Koszalin 1999.
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prawne umocowanie, terytorium działania sądów w kalwarii zebrzydowskiej
Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej funkcjonował od 1 stycznia 1929 roku. 

Nie był to początek działalności sądu powszechnego pierwszej instancji w tym mie-
ście. Mimo że zakres chronologiczny artykułu obejmuje lata 1929–1950, ze względu 
chociażby na właściwość terytorialną sądu warto poświęcić kilka zdań wcześniejsze-
mu okresowi. Kalwaria stała się siedzibą sądu w roku 1854 i wtedy też w zasadniczej 
mierze określono teren jego działalności16. Od tego czasu działał on nieprzerwanie, 
najpierw jako C.k. Sąd Powiatowy, a od 1919 roku jako Sąd Powiatowy w Kalwarii17 . 
Podstawę swej organizacji wewnętrznej Sąd Powiatowy w Kalwarii Zebrzydowskiej 
znajdował w prawodawstwie austriackim, czyli normie jurysdykcyjnej z 1895 ro-
ku18, ustawie o organizacji sądów z 27 listopada 1896 roku19 oraz instrukcji sądowej 
z 1897 roku20. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku nie przyniosło w odniesieniu 
do organizacji sądów powszechnych zasadniczych zmian, a najważniejsze zawarte 
były w dekrecie Naczelnika Państwa z 8 lutego 1919 roku w przedmiocie zmian 
o urządzeniach wymiaru sprawiedliwości w b. zaborze austriackim21. W okresie 
1919–1928 wydano wiele polskich przepisów prawa dotyczących organizacji sądow-
nictwa22, co nie zmienia faktu pozostawania sądów „galicyjskich” w sferze austriac-
kiego prawodawstwa sprzed 1918 roku również po 1929 roku. 

Likwidacja odrębności porozbiorowych w sądownictwie polskim nastąpiła dopie-
ro od 1 stycznia 1929 roku, po wejściu w życie rozporządzenia Prezydenta RP z 6 lu-

16 Dziennik Rządowy dla kraju koronnego Galicji i Lodomeryi z Księstwami Oświęcimskiem i Zator-
skiem, tudzież z Wielkim Księstwem Krakowskiem. Rok 1854. Oddział I. Cz. XXVIII. Poz. 118. Kal-
waryjski powiat sądowy obejmował gminy: Kalwaria, Baczyn, Barwałd Górny, Bęczyn z Bęczynkiem, 
Biertowice, Brzezinka, Brody, Brzeźnica wraz z Pasieką, Bugaj, Dąbrówka, Harbutowice, Izdebnik, 
Jastrzębia, Jaśkowice, Kopytówka, Lanckorona, Leńcze Górne, Leśnica (Łośnica), Marcyporęba, Nowe 
Dwory wraz z Owsianką, Palcza, Paszkówka z Pobiedrem, Podchybie i Podolany, Pozowice, Przytkowi-
ce, Skawinki, Sosnowice, Stanisław Dolny, Stanisław Górny, Stronie, Stryszów, Sułkowice, Wysoka, 
Zachełmna, Zakrzów. Kalwaryjski powiat sądowy obejmował ponad 24 100 mieszkańców i ustępował 
po tym względem tylko powiatom Kęty, Żywiec i Biała. Przez krótki okres do okręgu sądu w Kalwarii 
należały również miejscowości: Borek Szlachecki, Facimiech, Gołuchowice, Krzęcin, Ochodza, Polanka 
Hallerowska, Zelczyna, które rozporządzeniem c.k. Ministra Sprawiedliwości z 20 IV 1898 r. zostały 
od 1 I 1899 r. zostały włączone do okręgu C.k. Sądu Powiatowego w Skawinie. Zob. AP Oświęcim, 
Sąd Obwodowy w Wadowicach (dalej: SO Wad.), sygn. nr spisu 16/2011, Korespondencja w sprawie 
zmiany granic działalności C.k. Sądu Powiatowego w Kalwarii.

17 Od momentu utworzenia C.k. Sądu Powiatowego w Kalwarii, aż do końca działalności Sądu Powiato-
wego (1919–1928) w tejże miejscowości jako siedzibę podawano miasto Kalwaria bez przymiotnika 
Zebrzydowska. Dopiero od okresu działalności Sądu Grodzkiego (1929) oficjalnie zaczęto używać 
nazwy Kalwaria Zebrzydowska na określenie siedziby. W aktach prezydialnych własnych i instancji 
zwierzchniej, tj. Sądu Okręgowego w Wadowicach, nie odnaleziono informacji dotyczących oficjalnej 
nazwy siedziby sądu.

18 Ustawa z dnia 1 VIII 1895 r. zaprowadzająca ustawę o wykonywaniu sądownictwa sądów zwyczajnych 
w sprawach cywilnych (Norma jurysdykcyjna), Dziennik Ustaw Państwa (dalej: Dz.U.P.), Cz. LVII, Nr 
110 z 1895 r.

19 Ustawa z dnia 27 XI 1896 r. zawierająca przepisy o obsadzaniu i o wewnętrznym urządzeniu sądów 
tudzież o porządku czynności w sądach (ustawa o organizacji sądów), Dz.U.P., Cz. LXXXI, Nr 217 
z 1896 r.

20 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 V 1897 r., którym zostaje wydaną nowa instrukcja 
dla sądów pierwszej i drugiej instancji Dz.U.P., Cz. XLI, Nr 112 z 1897 r.

21 Dziennik Praw Państwa (dalej: Dz.P.P.) z 1919 r., Nr 15, poz. 200. Zgodnie z dekretem Naczelnika Pań-
stwa, w przedmiocie objęcia zarządu wymiaru sprawiedliwości w byłym zaborze austriackim (Dz.P.P. 
z 1918 r., Nr 23, poz. 76) od 1 I 1919 r. zarząd wymiaru sprawiedliwości na tym terenie został przejęty 
przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości. 

22 Szerzej na te temat m.in. w pracy M. Materniak-Pawłowskiej: Ustrój . . ., s. 102–106.
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tego 1928 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych23, które przed rokiem 1939 
zmieniane było kilkoma nowelizacjami24. Do Prawa o ustroju sądów powszechnych 
wydano wiele przepisów wykonawczych, z których dla sądów grodzkich za najistot-
niejsze można uznać rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zawierające ogólne re-
gulaminy wewnętrznego urzędowania sądu z grudnia 1928 roku25 oraz grudnia 1932 
roku26, a także rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczące regulaminów 
urzędowania w sprawach karnych i cywilnych27 . 

Na mocy prawa o ustroju sądów powszechnych z 1928 roku dotychczasowy Sąd 
Powiatowy w Kalwarii Zebrzydowskiej przekształcony został w Sąd Grodzki w Kal-
warii Zebrzydowskiej28. Kierował nim naczelnik, a od sierpnia 1932 roku sędzia 
sprawujący kierownictwo sądem29. Każdy sędzia zatrudniony w sądzie, któremu zo-
stała powierzona pewna grupa spraw do wykonywania, tworzył oddział sądu. Naczel-
nik sądu z reguły przydzielał do pomocy sędziemu jednego lub kilku pomocniczych 
urzędników sądowych. Ten podział czynności z niewielkim korektami obowiązywał 
w kalwaryjskim sądzie właściwie do końca jego działalności w 1950 roku30 . 

Urzędowanie Sądu Grodzkiego działającego w ramach powszechnego sądow-
nictwa państwa polskiego z powodu wybuchu wojny zostało przerwane 2 września 
1939 roku31. Tuż po powołaniu do życia Generalnego Gubernatorstwa (dalej: GG) 
pracownicy Sądu Grodzkiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, na polecenie kierownika 
Sądu Okręgowego w Wadowicach z 14 października 1939 roku, przystąpili ponow-
nie do wykonywania swoich czynności32 . 

Formalnie Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej wznowił swoją działalność pod 
okupacją niemiecką na podstawie rozporządzenia o odbudowie wymiaru sprawiedli-
wości w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 26 października 1939 roku. Zgodnie 
z § 1 rozporządzenia w GG ustanowiono odrębne sądownictwo niemieckie i polskie . 
Zadaniem sądownictwa niemieckiego było „ściganie zamachów na bezpieczeństwo 
i autorytet Rzeszy i Narodu Niemieckiego, oraz życie, zdrowie i własność obywateli 
narodowości niemieckiej”, którzy to obywatele „w całości stosunków prawnych” 
podlegali niemieckiemu sądownictwu. Wyroki wydawane były w imieniu narodu 
niemieckiego. Prawomocne wyroki sądów polskich zapadłe po 31 lipca 1938 roku 
mogły być, w wyniku procedury sprawdzenia, uchylane przez sędziego niemieckiego 

23 Dz.U. RP z 1928 r., Nr 12, poz. 93. 
24 Najistotniejsze: ustawa z 4 III 1929 r. (Dz.U. RP z 1930 r., Nr 5, poz. 43), rozporządzenie Prezydenta 

RP z 23 VIII 1932 r. (Dz.U. RP z 1932 r., Nr 73, poz. 661), ustawa 14 IV 1937 r. (Dz.U. RP z 1937 r., 
Nr 30, poz. 220). 

25 Dz.U. RP z 1928 r., Nr 104, poz. 934.
26 Dz.U. RP z 1932 r., Nr 110, poz. 905.
27 Podstawy prawne ustroju sądownictwa powszechnego w latach 1929–1939 omówione zostały w pracy 

M. Materniak-Pawłowskiej: Ustrój . . ., s. 183–200. 
28 W okresie od 3 II do końca 1930 r. sądy grodzkie ponownie nazywane były sądami powiatowymi 

(Dz.U. RP z 1930 r., Nr 5, poz. 43).
29 Rozporządzenie Prezydenta RP z 23 VIII 1932 r. zmieniające niektóre przepisy prawa o ustroju sądów 

powszechnych (Dz.U. RP z 1932 r., nr 73, poz. 661).
30 Więcej na temat organizacji wewnętrznej sądu w części dotyczącej kancelarii.
31 AP Oświęcim, zespół nr 16/330 Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej: SG Kalw.), sygn. 41, 

Notatka kierującego Sądem Grodzkim w Kalwarii Zebrzydowskiej z 2 IX 1939 r., Prez 860/39/17.
32 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. 13, Pismo Kierownika Sądu Grodzkiego w Kalwarii Zebrzydowskiej 

z 28 XII 1939 r., Prez 956/39. 
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i przekazane sądownictwu niemieckiemu33. Procedura sprawdzenia prawomocnych 
rozstrzygnięć polskich sądów podejmowana była w przypadku, „gdy interes prawny 
na to wskazuje”34. Przepisy wykonawcze do rozporządzenia miał wydawać Kierownik 
Wydziału Sprawiedliwości w Urzędzie Generalnego Gubernatora35. Zasady organi-
zacji i postępowania polskiego sądownictwa na terenie GG regulowało rozporzą-
dzenie o sądownictwie polskim w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 19 lutego 
1940 roku . Zgodnie z nim sądownictwo polskie miały wykonywać sądy grodzkie, 
okręgowe oraz apelacyjne. Rozpoczęcie działalności sądów grodzkich i okręgowych 
zależne było od „miejscowych okoliczności”. Zatrudniani ponownie polscy urzędnicy 
mieli składać deklarację, że będą „w posłuszeństwie wobec administracji niemieckiej 
spełniać wiernie i sumiennie służbę w sądownictwie”. Wyroki sądów polskich zapa-
dać miały „w imieniu prawa”36. Rozporządzenie o przejściu spraw prawnych w są-
downictwie niemieckim i polskim z dnia 19 lutego 1940 roku określało w sposób 
ogólny podział wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i cywilnych między 
sądownictwo polskie i niemieckie37. Regulacje prawne dotyczące działalności sądów 
na terenie GG zostały nieznacznie zmienione w połowie 1943 roku – rozszerzono 
uprawnienia sądów polskich w drobnych sprawach cywilnych38 .

Obszar, na którym miał działać Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej (Burg-
gericht in Kalwaria), w związku z ustanowieniem granicy pomiędzy Rzeszą a GG 
w zasadniczy sposób różnił od terenu działania Sądu Grodzkiego sprzed 1939 roku. 
Należy zaznaczyć, że sąd kalwaryjski nie utracił nic ze swego władania, a zakres jego 
właściwości terytorialnej został znacznie poszerzony. Na mocy zarządzenia Kierow-
nika Wydziału Sprawiedliwości w Urzędzie Szefa Dystryktu w Krakowie z 10 lipca 
1940 roku do Sądu w Kalwarii zostały przydzielone: z Sądu Grodzkiego w Wadowi-
cach: Babica, Bachowice, Barwałd Dolny, Barwałd Średni, Brzeźnica, Jaroszowice, 
Klecza Dolna, Klecza Górna, Lgota, Kosowa, Łękawica, Marcówka, Marcyporęba, 
Nowe Dwory, Roków, Tłuczań, Witanowice, Zaskawie, Zygodowice, natomiast 
z Sądu Grodzkiego w Zatorze: Chrząstowice, Lipowa, Łączany, Palczowice, Półwieś, 
Ryczów oraz część Spytkowic39. W związku z tak pokaźnym powiększeniem zasięgu 
terytorialnego liczba ludności objętej kompetencją sądu wzrosła z ok. 36 000 w sierp-
niu 1939 roku do prawie 62 000 w czerwcu 1941 roku40. Po opuszczeniu miasta 
przez niemieckie władze okupacyjne Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej wzno-

33 G. Górski: Wymiar sprawiedliwości... s. 343.
34 Zgodnie z rozporządzeniem Generalnego Gubernatora z 19 II 1940 r. o sądownictwie polskim w Ge-

neralnym Gubernatorstwie.
35 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. 13, Pismo Kierownika Sądu Grodzkiego w Kalwarii Zebrzydowskiej 

z 28 XII 1939 r., Prez 956/39. Sąd ten formalnie wznowił działalność na podstawie rozporządzenia 
Generalnego Gubernatora z 26 X 1939 r. jako polski element dualistycznego systemu sądownictwa na 
terenie GG. Por. A. Wrzyszcz: Okupacyjne sądownictwo . . ., s. 15–16.

36 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 56-2000-1940-2, Pismo Kierownika Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie z 4 III 1940 r.

37 Tamże.
38 G. Górski: Wymiar sprawiedliwości . . ., s. 343.
39 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 58-2000-1941-gromady, Pismo kierownika Sądu Grodzkiego 

w Kalwarii do kierownika Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 26 VII 1940 r., Prez 674/40.
40 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 58-2000-1941-gromady, Pismo kierownika Sądu Grodzkiego 

w Kalwarii do kierownika Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19 VI 1941 r., Prez. 700/41.
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wił swoją działalność, przynajmniej formalnie, już 26 stycznia 1945 roku41. Działał 
– jak inne sądy na terenie uwolnionym spod okupacji niemieckiej – na podstawie 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 lutego 1928 roku prawo o ustroju 
sądów powszechnych42, dostosowywane do nowych realiów politycznych43 .

Na początku lutego 1945 roku dotychczasowy kierownik sądu dr Mieczysław 
Kukla prosił o publiczne powiadomienie mieszkańców Kalwarii o wznowieniu dzia-
łalności sądu przez przybicie ogłoszenia na tablicy sądowej i w magistracie. Prosił 
również o poinformowaniu o tym fakcie miejscowego komendanta Milicji Obywa-
telskiej oraz komendanta wojennego miasta44 .

Po wznowieniu w 1945 roku działalności przez sądy grodzkie w Wadowicach 
i Zatorze sąd w Kalwarii Zebrzydowskiej „oddał” im miejscowości będące w jego 
właściwości podczas okupacji niemieckiej. Okręg Sądu Grodzkiego w Kalwarii Ze-
brzydowskiej obejmował miasto Kalwarię Zebrzydowską, gminę wiejską Kalwaria 
Zebrzydowska (z gromadami: Barwałd Górny, Bugaj, Brody, Izdebnik, Jatrzębia, 
Lanckorona, Leńcze, Podchybie, Podolany, Przytkowice, Stanisław Dolny, Stani-
sław Górny, Wysoka, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice), gminę zbio-
rową Stryszów (z gromadami: Dąbrówka, Leśnica, Skawinki, Stronie, Stryszów, 
Zakrzów), cześć gminy zbiorowej Budzów (gromady: Baczyn, Harbutowice, Palcza 
i Zachełmna), część gminy zbiorowej Brzeźnica (gromady: Bęczyn, Brzezinka, Jaśko-
wice, Kopytówka, Paszkówka, Pobiedr, Sosnowice, Wielkie Drogi). Na terenie tym 
zamieszkiwało ok. 40 000 osób45 .

Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej został zlikwidowanych zgodnie z prze-
pisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 27 listopada 1950 roku, a teren, 
na którym działał, od 1 stycznia 1951 roku został włączony w zakres kompetencyjny 
Sądu Powiatowego w Wadowicach46 .

41 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr spisu 38-2000-1945-14. O organizacji struktur sądownictwa na 
terenie apelacji krakowskiej na początku 1945 r. zob. G. Jakubowski: Sądownictwo . . ., s. 99. Autor 
wspomina, że w końcu stycznia 1945 r. przybyła na teren działalności apelacji krakowskiej grupa opera-
cyjna Ministerstwa Sprawiedliwości, która poleciła Sądowi Okręgowemu w Wadowicach uruchomienie 
na swoim terenie sądów grodzkich. Nie podaje jednak informacji o uruchomieniu Sądu Grodzkiego 
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

42 W odwołaniu do prawa o ustroju sądów powszechnych z 1928 r., dekretem PKWN z 4 XI 1944 r. 
o upoważnieniu do tworzenia sądów oraz zmiany ich okręgów, a ponadto do przenoszenia sędziów na 
inne miejsce służbowe (Dz.U. RP z 1944 r., Nr 11, poz. 58), tworzenie i znoszenie granic okręgów 
sądowych przydzielone zostało kierownikowi Resortu Sprawiedliwości. 

43 Zmiany prawa o ustroju sądów powszechnych, wprowadzane głównie ze względów politycznych, m.in. 
dekretami z marca 1945 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 46, Dz.U. Nr 11, poz.54). Szerzej o zmianach w prawo-
dawstwie sądowym z okresu 1945–1950 zob. A. Tomporek: Organizacja . . ., s. 27–38.

44 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr spisu 38-2000-1945-14, Pismo dr. Mieczysława Kukli, datowane 
w Krakowie 8 II 1945 r., skierowane na ręce Ludwika Lichoniewicza.

45 AP Oświęcim, SO Wad., sygn. nr spisu 8/2000, Sprawozdanie z wizytacji Sądu Grodzkiego w Kalwarii 
Zebrzydowskiej przeprowadzonej przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Wadowicach z sierpnia – 
września 1949 r.

46 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 XI 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych 
do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz.U. RP Nr 54, poz. 496).
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kancelaria
System kancelaryjny

Prawnym normatywem, którym w latach 1929–1932 przy rejestracji i podziale 
spraw sądowych kierował się Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej, było rozpo-
rządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 maja 1897 roku47. Zgodnie z rozporządze-
niem w sądzie powinno istnieć biuro podawcze, do którego kierowane były wszystkie 
pisma i przesyłki. Podstawą pracy kancelarii stanowiły rejestry spraw sądowych. Pro-
wadzone były one oddzielnie dla każdego „oddziału sądowego” i zamykane w obrębie 
danego rocznika. Należało prowadzić następujące rejestry w sprawach cywilnych: 
C – dla zwykłych procesów cywilnych wyjąwszy sprawy drobiazgowe, Cm – dla 
pozwów i procesów nakazowych, Cb – dla spraw drobiazgowych, M – dla spraw 
wezwawczych, K – dla wypowiedzeń kontraktów najmu i dzierżawy, Hc – dla spraw 
pomocy prawnej w sprawach cywilnych, E – dla spraw egzekucyjnych, V – dla tym-
czasowych zarządzeń, A – dla pertraktacji spadkowych, L – dla spraw zawieszenia 
kurateli i przedłużenia władzy ojcowskiej, P – dla opieki i kurateli (tzw. księga siero-
ca), G – dla uwierzytelnień, Nc – dla wszelkich innych spraw cywilnych nienależą-
cych do innego rejestru (np. doniesienia o śmierci, jeśli zachodzi wątpliwość, czy da 
ona powód do prowadzenia pertraktacji spadkowej). W sprawach karnych sąd miał 
prowadzić rejestry: Z – dla doniesień o zbrodniach i występkach, U – dla przekro-
czeń, Hs – dla spraw pomocy prawnej w sprawach karnych, Ns – dla wszelkich spraw 
postępowania karnego nienależących do innego rejestru.

W okresie 1929–1939 sąd kalwaryjski, zgodnie z przepisami regulaminów urzę-
dowania, ze względu na stosunkowo niewielką liczbę prowadzonych spraw był „jed-
nooddziałowy”48. W związku z tym za całość korespondencji przyjmowanej do sądu 
i z niego wysyłanej opowiadał sekretariat sądu, który jednocześnie pełnił funkcję 
biura podawczego. Zgodnie z dziennikowym systemem rejestracji akt na wpływają-
cych pismach nanoszono datę wpływu do kancelarii sądowej oraz numer odpowied-
niego repertorium. W zespole aktowym Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej 
zachowały się akta rejestrowane w repertoriach: A, P, L, C, Nc, M, E, U. Ponadto 
dla tego okresu występują akta z repertoriów Prez. – akta spraw prezydialnych, Co 
– dla innych spraw cywilnych (drobiazgowych), N – dla spraw wytaczanych w trybie 
postępowania nakazowego i upominawczego, Kl – dla spraw o nadanie klauzuli wy-
konalności49, Kg – dla spraw karnych, Hip. – dla spraw hipotecznych.

Na początku lat trzydziestych w odniesieniu do akt prezydialnych stosowano 
w sądzie rzeczowy system ich rejestracji. Zgodnie z regulaminem ogólnym z 1932 

47 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 V 1897 r., którem zostaje wydaną nowa instrukcja 
dla sądów pierwszej i drugiej instancji (Dz.U.P., Cz. XLI, Nr 112 z 1897 r.).

48 Zapis § 45 Ogólnego regulaminu urzędowania . . . dawał możliwość podziału sądów grodzkich na oddzia-
ły. Jednak, jak wynika z korespondencji kierowanej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Wadowicach, 
na terenie krakowskiego okręgu apelacyjnego w latach trzydziestych podział taki stosowano tylko 
w sądach grodzkich w Krakowie i Tarnowie (zob. AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. 9, Pismo Prezesa Sądu 
Okręgowego z 16 XI 1935 r., znak 6543/35).

49 Rodzaje rejestrów prowadzonych w sądach grodzkich określał Regulamin wewnętrznego urzędowania 
sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach cywilnych (Dz.U. RP nr 114, poz. 941) oraz 
Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach kar-
nych (Dz.U. RP Nr 42, poz. 352). 
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roku50, akta prezydialne podzielone były na 23 grupy oznaczane arabskimi cyframi 
od 1 do 23. Regulamin zakładał, że dla każdej grupy należy corocznie tworzyć od-
rębną teczkę. Analizując akta prezydialne kalwaryjskich zespołów sądowych z okresu 
1929–1950, można stwierdzić, że rzeczowe grupy akt powtarzały się corocznie w tym 
samym układzie. Kolejno następowały po sobie: akta dotyczące spraw finansowych, 
personalnych, sprawy więzienia, akta dotyczące budynków i nieruchomości, sprawy 
procedur sądowych, sprawy biblioteki oraz archiwum. Oprócz wspomnianych ozna-
czeń cyfrowych, w razie potrzeby stosowano literowe skróty, np. Prez. Km, co ozna-
czało, że w teczce gromadzone są akt prezydialne dotyczące spraw komorniczych. 

W okresie okupacji niemieckiej kancelaria Sądu Grodzkiego w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej (Burggericht in Kalwaria) stosowała normatywy kancelaryjne obowiązujące 
przed wrześniem 1939 roku. Prowadzono sprawy z repertoriów A, P, L, E, Kl, Nc, 
Wyk. I., II, III, C, Co, Cps, Nc, Kg, S Ko, Kps. Prez. Hip51. Od 1943 roku w regi-
straturze sądu występują również akta komornicze52 .

Po zakończeniu wojny kancelaria kalwaryjskiego sądu początkowo działała na 
podstawie przepisów z okresu międzywojennego. W grudniu 1945 roku wprowadzo-
no w życie regulamin wewnętrznego urzędowania sądów grodzkich w sprawach nie-
spornych, który przewidywał zaprowadzenie nowych repertoriów: Ns – dla wszelkich 
spraw z zakresu sądownictwa niespornego, dla których nie ma odrębnych reperto-
riów, oraz Zg – dla spraw o uznanie za zamarłego, o stwierdzenie zgonu i o uchylenie 
spraw z tych zakresów53. Od 1 stycznia 1947 roku, w związku z wejściem w życie 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 16 listopada 1946 roku – regulamin we-
wnętrznego urzędowania sądów grodzkich w sprawach spadkowych, wprowadzo-
no w sądach grodzkich stosowanie dla spraw spadkowych repertorium Sp, zamiast 
używanego dotychczas repertorium A54. Dla pozostałych rodzajów spraw sądowych 
praktykowano oznaczenia używane w sądach grodzkich w okresie międzywojennym. 
Bardzo istotną zmianę, związaną ze zwiększeniem obowiązków ciążących na sądach 
grodzkich, spowodowało wejście w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z 4 listopada 1947 roku o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania 
ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów55. Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej 
również obarczony został zadaniami z tego zakresu.

50 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1 grudnia 1932 roku (Dz.U. RP z 1932 r., Nr 110, poz. 
905) – Regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich . 

51 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 56-2000-1940-7, 61-2000-1943-7, Podziały czynności pra-
cowników Sądu Grodzkiego w Kalwarii. 

52 W okresie okupacji niemieckiej w związku z tym, że Sąd Okręgowy w Wadowicach przestał peł-
nić funkcję sądu nadrzędnego dla Sądu Grodzkiego w Kalwarii, działał komornik Sądu Grodzkiego 
w Kalwarii. W zachowanych z 1943 r. aktach komorniczych (sygn. nr spisu 51,52-2000-1943) wystę-
puje komornik przy Sądzie Grodzkim w Kalwarii (Gerichtsvollzieher beim Burggericht in Kalwaria). 
W okresie przedwojennym sąd w Kalwarii był obsługiwany przez komornika przy Sądzie Grodzkim 
w Wadowicach.

53 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 XII 1945 r. – Regulamin ogólny wewnętrznego urzę-
dowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach niespornych (Dz.U. RP Nr 57, poz. 
333).

54 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 XI 1946 r. – Regulamin ogólny wewnętrznego 
urzędowania sądów grodzkich w sprawach spadkowych (Dz.U. RP Nr 63, poz. 348).

55 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 XI 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do pro-
wadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. RP Nr 69, poz. 429)
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Personel56

Zanim omówione zostaną sprawy związane z zatrudnionymi w kalwaryjskim są-
dzie sędziami i urzędnikami sądowymi, warto krótko wspomnieć, gdzie i w jakich 
warunkach lokalowych pracowali. Od 1907 roku budynek sądu w Kalwarii zajmował 
nieruchomość przy ulicy Mickiewicza 7, a sąd działał w nim od końcowego okresu 
zaboru austriackiego aż do likwidacji w styczniu 1951 roku57. Po 1945 roku zajmował 
8 pomieszczeń, tj. salę posiedzeń, 2 pokoje sędziowskie, 2 pokoje kancelaryjne, 1 
pomieszczenie kasy sądowej oraz 2 pomieszczenia archiwum (o łącznej powierzchni 
54 m2). Dodatkowo sąd zarządzał więzieniem, w którym znajdowało się 6 cel oraz 
podwórze o powierzchni 256 m2. Budynki sądu i więzienia wzniesione były z cegły 
i kryte paloną dachówką. Do ogrzewania pomieszczeń sądowych wykorzystywano 8 
pieców węglowych58. Jeszcze po 1945 roku sąd nie posiadał instalacji elektrycznej 
i do oświetlania używano lamp naftowych59. Pomimo że budynek był stosunkowo 
nowy, już w okresie powojennym stwierdzono, że jest on zawilgocony i wymagał 
remontu (zewnętrznego i wewnętrznego)60 . 

Sąd Grodzki w Kalwarii (1929–1939), jak prawie wszystkie sądy grodzkie na te-
renie apelacji krakowskiej (za wyjątkiem sądów grodzkich w Krakowie i Tarnowie), 
nie był dzielony na oddziały. W związku z tym kierownik sądu sprawował również 
funkcję przewodniczącego oddziału. Do niego należało sporządzanie propozycji po-
działu pracy między sędziów, kierowanej następnie do zatwierdzania przez kolegium 
administracyjne sądu okręgowego. Zgodnie z regulaminem miał również czuwać 
nad szybkim i terminowym prowadzeniem spraw. Kierownikiem sekretariatu był 
wyznaczony przez kierownika sądu sekretarz. Podział czynności w sądzie grodzkim, 

56 Analiza dotycząca personelu sędziowskiego na terenie apelacji krakowskiej w okresie międzywojennym 
zamieszczona została m.in. w pracy L. Krzyżanowskiego: Sędziowie . . .

57 W styczniu – lutym 1945 r., ze względu na pobyt wojsk sowieckich, sąd zmuszony był urzędować przej-
ściowo w budynku Zarządu Miejskiego. W lutym 1945 r. kierownik sądu pisał: „[...] po opuszczeniu 
gmachu sądowego [przez wojska sowieckie – P.H.] w pierwszych dniach lutego br. pracownicy obecni 
na miejscu w dniach 6, 7, 8 lutego 1945, przystąpili do uporządkowania i zabezpieczenia pozostałego 
mienia sądowego. W pracy tej jednak nastąpiła przerwa, gdyż 12-go b.m. wojsko ponownie zajęło 
budynek sądowy, pozostawiając wolne 2 pokoje, tj. archiwum i pokój, gdzie mieściła się hipoteka. Do 
tych dwóch ubikacyji zostały przeniesione wszystkie sprzęty i akta sądowe. Natomiast księgi gruntowe, 
mapy hipoteczne i zbiory dokumentów (częściowo) zabezpieczone zostały w pokoju gmachu więzien-
nego. Jednakże zamknięcie mienia sądowego w 2-ch pokojach gmachu sądowego nie dało żadnej gwa-
rancji, gdyż dnia 19 wzgl. 20 b.m. pracownicy przyszedłszy do urzędowania, zastali dwa pokoje prze-
mocą otwarte, zamki uszkodzone, a w pokojach wałęsających się żołnierzy. Również część mebli z tych 
pokojów została usunięta przez nieznanych osobników. Dnia następnego, tj. 21 b.m. i te dwa pozostałe 
pokoje zostały przez wojsko zajęte, przed gmachem sądowym stoi straż wojskowa i osób cywilnych – 
pracowników sądowych – do wewnątrz nie wpuszcza. Na skutek interwencji jednego z pracowników 
sądowych u oficera znajdującego się w budynku, ów oświadczył, iż mienie sądowe, jakie znajduje się 
w gmachu, a zwłaszcza w 2-ch pokojach, nie zostanie naruszone i może bezpiecznie w miejscu pozostać. 
Wobec powyższego postarałem się w Zarządzie miejskim o lokal sądowy w innym budynku. Mieści się 
on w gmachu Zarządu miejskiego przy ulicy Krakowskiej nr 19. Zob. AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr 
spisu 59-2000-1942-2, Pismo kierownika Sądu Grodzkiego w Kalwarii do Prezesa Sądu Okręgowego 
w Wadowicach z 23 II 1945 r. Podobne problemy związane z pobytem wojsk sowieckich miały również 
m.in. sądy w Oświęcimiu i Wadowicach. Zob. G. Jakubowski: Sądownictwo . . ., s. 153.

58 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr spisu 38-2000-1949-16, karta ewidencyjna nieruchomości z 1949 r.
59 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr spisu 1-2006-prz-1948-15, Informacja kierownika Sądu w Kalwarii 

Zebrzydowskiej z 18 V 1948 r. do sporządzenie preliminarza budżetowego, Prez. 413/48.
60 AP Oświęcim, SO Wad., sygn. nr spisu 8/2000, Sprawozdanie z wizytacji Sądu Grodzkiego w Kalwarii 

Zebrzydowskiej przeprowadzonej przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Wadowicach z sierpnia – 
września 1949 r. 
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zgodnie z przykładowym regulaminem organizacyjnym z 1928 roku, powinien zawie-
rać następujące przydziały:

1)  biuro podawcze – archiwum, dowody rzeczowe,
2)  kasa sądowa – depozyty sądowe, rachunki gospodarcze, sprzedaż znaczków 

sądowych,
3)  karty depozytowe i księgi należności sądowych,
4)  urząd ksiąg gruntowych,
5)  zarząd budynku sądowego,
6)  zarząd więzienia przy sądzie grodzkim61 . 
W latach trzydziestych w sądzie w Kalwarii Zebrzydowskiej stosowano się do 

tego schematu. Oprócz ogólnego sekretariatu całego sądu prowadzono również „se-
kretariaty” dla poszczególnych grup spraw przydzielanych kancelistom, którzy okre-
ślani byli jako zastępcy kierownika sekretariatu (w domyśle ogólnego). Kierownik 
sekretariatu Edmund Bandrowski62 w zakresie swoich czynności miał: prowadzenie 
biura podawczego i archiwum, kontrolę pracy sekretariatów, sprawy doręczeń i do-
wodów rzeczowych i prowadzenie części repertoriów. Zastępca kierownika sekre-
tariatu Kazimiera Leśniakówna obsługiwała sprawy z zakresu kart depozytowych, 
dziennika prezydialnego i prowadziła cześć repertoriów. Sprawy kasy sądowej i ra-
chunków przyporządkowano następnemu zastępcy kierownika sekretariatu Helenie 
Radkowej, a urząd ksiąg gruntowych obsługiwany był przez Włodzimierza Szcze-
pańskiego. Zarząd budynku sądowego oraz więzienia63 przypisany był bezpośrednio 
kierownikowi sądu64. W praktyce czynności kancelaryjne sądu były ze sobą łączone, 
a prowadzący księgi gruntowe nie mógł wykonywać swoich zasadniczych zadań, 
ponieważ zajęty był obsługą spraw cywilnych65. Jego sytuacja zmieniła się w 1939 
roku, ponieważ zatrudniono rejestratora sądowego „do pomocy prowadzącemu księ-
gi gruntowe”66 . 

Etatowa obsada sądu w 1935 roku wynosiła 13 osób i składała się z: sędziego 
sprawującego kierownictwo sądu, 2 sędziów grodzkich, 2 aplikantów sądowych, 
2 sekretarzy, 4 pomocy kancelaryjnych, 3 woźnych. Zatrudniony był też 1 prak-

61 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. 10, Pismo Prezesa Sądu Okręgowego z 16 XI 1935 r., znak 6543/35, 
Prez. 1481/35/7.

62 W tekście umieszczono nazwiska pełniących funkcje, ponieważ w całym omawianym okresie nie zacho-
dziły na tych stanowiskach istotne zmiany osobowe.

63 W obowiązującym w okresie międzywojennym w Polsce modelu więziennictwa sprawujący kierow-
nictwo sądów powiatowych (grodzkich) byli jednocześnie przełożonymi więzienia przy sądzie. Byli 
oni bezpośrednio podlegli Ministrowi Sprawiedliwości. Zob. Dekret Naczelnika Państwa z 8 II 1919 r. 
w sprawie tymczasowych przepisów więziennych (Dz.U. RP Nr 15, poz. 202), rozporządzenie Pre-
zydenta RP w sprawie organizacji więziennictwa z 7 III 1928 r. (Dz U. RP Nr 29, poz. 271 i 272), 
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 VI 1928 r. o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta RP 
z 7 III 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa (Dz.U. RP Nr 64, poz. 591).

64 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. 10, Podział czynności Sądu Grodzkiego w Kalwarii na rok 1936 z 30 IX 
1935 r., Prez. 1595/35/7.

65 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. 10, Pismo prowadzącego księgi gruntowe do kierownika sądu 8 VII 
1936 r., Prez. 974/36/7, w którym skarży się na zaistniałą sytuację obciążenia sprawami cywilnymi, 
sugerując, nieco ironicznie: „[...] proszę uprzejmie o wydanie mi na piśmie polecenia, abym Urząd 
Ksiąg gruntowych zamknął, a prowadził jedynie agendy cywilne” . Licząc chyba, że zostanie odciążony 
„nie swoją” pracą, był zapewne rozczarowany, ponieważ kierownik Sądu zarządził, „żeby P. sekretarz 
Szymański prowadził najpilniejsze agendy sekretariatu cywilnego w biurze hipoteki”.

66 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. 12, Podział czynności Sądu Grodzkiego w Kalwarii na rok 1939 z 30 XI 
1938 r., Prez. 1075/38/7.
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tykant67. W 1936 roku liczba zatrudnionych została okrojona o 1 etat sędziowski. 
Ponieważ zgodnie z dotychczasowym stanem etatowym Sąd Grodzki w Kalwarii Ze-
brzydowskiej miał pełną obsadę sędziowską, prezes Sądu Okręgowego w Wadowi-
cach sugerował, że „wskazane jest w celu wyrównania etatów, by któryś z P. sędziów, 
zatrudnionych obecnie w tamt. Sądzie złożył podanie o przeniesienie na inne miejsce 
służbowe”68. Przy podziale czynności na 1939 rok wymieniono 11 osób, w tym 3 
na etatach sędziowskich, 6 do obsługi kancelaryjnej oraz 2 woźnych69. Warto wspo-
mnieć, że jeden z woźnych zatrudniony był jako dozorca więzienny. Mieszkał on na 
terenie sądu i sprawował dozór nad 20–25 osadzonymi w przysądowym więzieniu. 

Po wznowieniu funkcjonowania pod niemiecką okupacją, w październiku 1939 
roku, Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej miał do obsadzenia łącznie 3 etaty 
sędziowskie, 6 urzędniczych i 2 niższych funkcjonariuszy, lecz faktycznie do pracy 
stawiło się 2 sędziów, 2 urzędniczki i 1 woźny. W ciągu listopada i grudnia 1939 roku 
pracę podjęło 5 urzędników70. Zdaniem kierownika sądu obsada taka była niewystar-
czająca ze względu na zaległości, głównie w urzędzie ksiąg gruntowych (niezałatwio-
nych ok. 4000 spraw). Z czasem liczba obsadzonych etatów zwiększyła się i w 1943 
roku w sądzie było zatrudnionych 3 sędziów, 2 aplikantów, 6 urzędników sądowych 
oraz 1 woźny i 1 dozorca więzienny71 . 

W czasie wojny pogorszyły się również warunki pracy, ponieważ „normal-
nemu tokowi urzędowania przeszkadza nadto dający się dotkliwie odczuć brak 
przyborów kancelaryjnych, opału, zamków we drzwiach, gdyż niektóre z nich 
zostały rozbite. Również pomieszczenia więzienne i sądowe zostały rozbite, kasa 
kompletnie rozbita itp.”72 .

W prezydialnych aktach sądu z 1940 roku zachowała się interesująca informacja 
dotycząca dni wolnych od pracy dla pracowników sądu. Zgodnie z przepisami wyda-
nymi w tym zakresie przez Generalnego Gubernatora dniami „państwowo uznanymi 
za święta” były: Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Po-
niedziałek Zielonych Swiątek, Wszystkich Świętych oraz dwa dni Bożego Narodze-
nia. Za święta narodowe, ale tylko dla niemieckich urzędów i obywateli niemieckich 
oraz przynależnych do narodu niemieckiego, uznano 30 stycznia, dzień pamięci bo-
haterów (16 marca), Wielki Piątek, 1 maja (święto narodowe narodu niemieckiego), 

67 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. 5, Wykaz funkcjonariuszów sądowych oraz ich żon uprawnionych do 
korzystania z legitymacji urzędowych z czerwca 1935 r., Prez. 751/35.

68 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. 14, Sprawy osobowe sędziów, 16 III 1936 r., Prez. 376/36/Ps. W pi-
śmie tym Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, informował, że na terenie apelacji krakowskiej wako-
wały stanowiska sędziowskie w: Dukli, Gorlicach, Jaśle, Krośnie, Sanoku, Bodzentynie, Daleszycach, 
Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Pińczowie, Słomnikach, Stopnicy, Jaworznie, Dobczycach, Wiśni-
czu, Grybowie, Muszynie, Starym Sączu, Dynowie, Nisku, Rozwadowie, Sokołowie, Strzyżowie, Tar-
nobrzegu, Ulanowie, Ciężkowicach, Dąbrowie, Dębicy, Radłowie, Andrychowie, Makowie, Milówce, 
Wadowicach i Żywcu. Wnioskować stąd można, że sytuacja etatowa sądu w Kalwarii, w porównaniu 
z innymi, była i tak niezła.

69 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. 12, Podział czynności Sądu Grodzkiego w Kalwarii na rok 1939 z 30 XI 
1938 r., Prez. 995/38/7.

70 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. 13, s.12–17.
71 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 61-2000-1943-7, Przydział czynności pracowników sądu na 

1943 r.
72 Tamże, s. 18–19.
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dzień dożynek (pierwsza niedziela po św. Michale), 9 listopada (Dzień Pamięci dla 
Poległych Ruchu Narodowo-Socjalistycznego)73 . 

Po zakończeniu niemieckiej okupacji, w odpowiedzi na zarządzenie Ministra 
Sprawiedliwości Tymczasowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o wznowieniu 
działalności polskiego sądownictwa74, już 26 stycznia 1945 roku do służby w Sądzie 
Grodzkim w Kalwarii Zebrzydowskiej zgłosiło się 9 osób (sędziowie i urzędnicy), 
a w dalszej kolejności (do połowy lutego 1945 roku) jeszcze 4 osoby.75 W przewa-
żającej mierze byli to sędziowie i urzędnicy zatrudnieni w okresie międzywojennym 
oraz w czasie okupacji niemieckiej76. Zgodnie z polityką kadrową prowadzoną w re-
sorcie sprawiedliwości zatrudniani sędziowie nie mogli być obarczeni „nadmierną 
gorliwością w prześladowaniu ruchu rewolucyjnego i demokratycznych instytucji” 
w okresie przedwojennym77. Powinni też udowodnić odpowiednią postawę z czasów 
okupacji niemieckiej. W związku z tym kierownik sądu, wzywając do podjęcia pracy, 
pisał: „[...] każdy pracownik sądowy winien wypełnić formularze »ankieta i deklara-
cja« z dołączeniem na osobnym arkuszu życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem 
przebiegu służby w czasie okupacji niemieckiej [...]. Wszyscy pracownicy winni na-
tychmiast wypełnić załączone formularze, celem ich przesłania do Krakowa.”78 

Z powodu choroby dotychczasowy kierownik sądu dr Mieczysław Kukla, choć 
zgłosił się do pracy, to jednak jej nie podjął79. W planie podziału czynności na rok 
1945 (plan z 1 czerwca) wyszczególniono tylko 9 osób, tj. kierownika sądu (jedyny 
sędzia Ludwik Lichoniewicz), kierownika sekretariatu Edmunda Bandrowskiego i 2 
jego zastępców, sekretarza sądu, rejestratora oraz 2 woźnych80. Z taką liczbą etatów 
sąd pracował do końca 1945 roku. W związku ze zwiększeniem obowiązków ciążą-
cych na sądach grodzkich, wynikłych z wejścia w życie ustawy z listopada 1947 roku 

73 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 57-2000-1941-2, Informacja od kierownika Sądu Apelacyj-
nego w Krakowie z 27 III 1940 o dniach świątecznych i wolnych od pracy.

74 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr spisu 38-2000-1945-2, Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości 
o wznowieniu działalności polskiego sądownictwa, Prez. 4/45/2 (brak daty).

75 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr spisu 38-2000-1946-4, Pismo kierownika Sądu z 19 II 1945 r., Prez 
6/45/4.

76 Ogólne informacje dotyczące obsady personalnej w sądownictwie powszechnym m.in. w: A. Lityński: 
O prawie  . . ., s. 129–150, G. Jakubowski: Sądownictwo . . ., s. 57–80.

77 G. Jakubowski: Sądownictwo . . ., s. 58.
78 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr spisu 38-2000-1945-14, Pismo dr. Mieczysława Kukli, datowane 

w Krakowie 8 II 1945 r., skierowane na ręce Ludwika Lichoniewicza.
79 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr spisu 38-2000-1945-2, Pismo kierownika Sądu Grodzkiego w Kal-

warii do Prezesa Sądu Okręgowego w Wadowicach z 23 II 1945 r.: „Dotychczas do pracy zgłosili się 
następujący pracownicy sądowi: 1) dr Mieczysław Kukla, 2) Tedeusz Giełczyński, 3) Ludwik Lichonie-
wicz, 4) Stanisław Jabłoński, 5) Jan Neckarz – sędziowie, 6) Włodzimierz Poterejko – asesor, 7) Karol 
Witwicki – aplikant, 8) Eugeniusz Kitliński, 9) Edmund Bandrowski, 10) Helena Radkowa, 11) Kazi-
miera Leśniakówna, 12) Jan Mazurek, 13) Bronisław Silbert – urzędnicy, 14) Michał Kucharczyk, 15) 
Józef Dąbrowa – woźni, a pośród nich na miejscu przebywają wymienieni ad 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15. Sędziego Jana Neckarza zwolniłem od obowiązków służbowych dnia 22 II br. dla zgłoszenia 
się do pracy w Sądzie Grodzkim w Wadowicach. Według posiadanych wiadomości sędzia Jabłońki 
został przeniesiony do Sądu Grodzkiego w Bielsku. Gdzie przebywają sędzia dr Kukla i asesor Poterej-
ko, nie jest mi wiadomo. Sędzia dr Kukla ma przebywać w Krakowie i jest chory, o czym zawiadomił 
kompetentne władze.”

80 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr spisu 38-2000-1945-74, Plan podziału czynności Sądu Grodzkiego 
w Kalwarii Zebrzydowskiej na 1945 r.
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o księgach wieczystych81, zwiększyła się również obsada personalna sądu. W końco-
wym okresie jego działalności (1949–1950) liczba zatrudnionych spadła do 5–6 osób, 
tj. 2 sędziów, 3 urzędników i 1 woźnego82. Wtedy to trzej urzędnicy obsługiwali „se-
kretariaty” poszczególnych spraw z podziałem na: karne (repertoria Kg, Ko, Kps, S), 
cywilne sporne (repertoria C, Co, N, Cps), cywilne niesporne (repertoria Sp, P, Op, 
Ns, Zg), egzekucyjne (repertoria Kl i E). Oprócz tego każdy z nich miał przypisane 
czynności, które wiązały się z obsługą administracyjno-finansową sądu. Woźny sądo-
wy natomiast zajmował się utrzymaniem porządku w budynku sądu oraz – zgodnie 
z regulaminem urzędowania sądów grodzkich – doręczał wezwania i pisma83 .

W celu zobrazowania obciążenia obowiązkami sędziów oraz urzędników sądo-
wych warto przedstawić statystyczne zestawienie dotyczące wpływających oraz za-
łatwionych spraw z okresu 1945–194884:

sprawy karne:
 1945 – 327 (załatwionych 286),
 1946 – 386 (389),
 1947 – 477 (464),
 1948 (I kwartał) – 122 (121);
sprawy cywilne:
 1945 – 227 (załatwionych 191),
 1946 – 274 (274),
 1947 – 330 (335),
 1948 (I kwartał) – 116 (88);
sprawy cywilne niesporne:
 1945 – 1138 (załatwionych 805),
 1946 – 3615 (2032),
 1947 – 1550 (3155)
 1948 (I kwartał) – 219 (293);
sprawy prezydialne:
 1945 – 613 (załatwionych 607),
 1946 – 784 (788),
 1947 – 952 (943),
 1948 (I kwartał) – 274 (268).
Jako znak czasu należy potraktować szczególne wyróżnienie, jakie wśród spraw 

karnych w końcowym okresie działania sądu spotkało „sprawy o przekroczenie usta-

81 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 XI 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do pro-
wadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. RP Nr 69, poz. 429). Ustawa 
z dnia 20 VII 1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. RP Nr 38, poz. 347).

82 AP Oświęcim, SO Wad., sygn. nr spisu 8/2000, Sprawozdanie z wizytacji Sądu Grodzkiego w Kalwarii 
Zebrzydowskiej przeprowadzonej przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Wadowicach z sierpnia – 
września 1949 r. Wizytator stwierdzał, że w sierpniu 1949 r. w kalwaryjskim sądzie zatrudniony był 
tylko 1 sędzia (Ludwik Lichoniewicz, będący jednocześnie kierownikiem Sądu), ponieważ p.o. sędzie-
go i notariusz Stanisław Grodnicki został zwolniony.

83 AP Oświęcim, SO Wad., sygn. nr spisu 8/2000, Sprawozdanie z wizytacji Sądu Grodzkiego w Kalwarii 
Zebrzydowskiej przeprowadzonej przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Wadowicach z sierpnia – 
września 1949 r.

84 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr spisu 39-2000-1948-7, Sprawozdanie, kierownika SG Kalwaria z 2 
IV 1948 r. odnośnie ruchu spraw za okres od 25 I 1945 do 31 III 1948.
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wy o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy”85. Na początku 1950 roku 
w składanych sprawozdaniach najczęściej informowano, że takich spraw nie było. 
Jednak w okresie od maja do grudnia 1950 roku odnotowano 37 spraw, pośród 
których 23 skończyły się wyrokiem skazującym. Najczęściej orzekano karę z art. 8 
ustawy, tj. „za złośliwe i uporczywe naruszenie dyscypliny pracy”, co dla skazanego 
skutkowało obowiązkiem pozostawania przy dotychczas wykonywanej pracy z potrą-
ceniem 10–25% wynagrodzenia86 .

Archiwum sądowe
W latach trzydziestych XX wieku można odnotować początek działań związa-

nych z organizowaniem archiwum kalwaryjskiego sądu. W początkowym okresie 
były to poczynania raczej symboliczne, związane głównie z koniecznością wywiązania 
się z nałożonych przez zwierzchność obowiązków dotyczacych gromadzenia i zabez-
pieczania własnego zasobu archiwalnego. Ze względu na trudności natury ogólnej, 
z jakimi spotykał się sąd, ograniczono się do czynności podstawowej, tzn. wyznacze-
nia osoby odpowiedzialnej za pomieszczenia do składowania akt. Zgodnie z regula-
minem ogólnym wewnętrznego urzędowania z 1932 roku, do przechowywania akt 
w sprawach zakończonych w każdym sądzie powinno zostać założone archiwum87 . 
W Sądzie Grodzkim w Kalwarii Zebrzydowskiej za całość czynności związanych 
z zabezpieczeniem dokumentacji i prowadzeniem archiwum odpowiedzialny był 
kierownik sekretariatu88. Na zachowanych w zespole archiwaliach nie stwierdzono 
jednak oznaczeń świadczących o tym, aby akta w tym czasie były systematycznie 
przekazywane z sekretariatu do archiwum. Taki sposób zabezpieczania dokumentacji 
nie był sprzeczny z zapisami regulaminów dotyczących urządzania i prowadzenia 
archiwów w sądach grodzkich89 . 

Na podstawie zachowanego zasobu archiwalnego sądu można stwierdzić podej-
mowanie prac związanych tak z zasobem „historycznym”, jak i własnym. Wiadomo, 
że w listopadzie 1936 roku Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej przekazał do 
Archiwum Państwowego w Krakowie trzy księgi gruntowe (tabularna, wykaz hipo-
teczny i księga ingrossacyjna) z przełomu XVIII i XIX wieku i z lat 1866–188090 . 

85 Ustawa z dnia 19 IV 1950 r. o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy . (Dz.U. RP Nr 20, poz. 
168).

86 AP Oświęcim, SO Wad., sygn. nr spisu 8/2000, Wykaz spraw o naruszenie ustawy o zabezpieczeniu 
socjalistycznej dyscypliny pracy z 22 XII 1950 r. Informacje dotyczące rozpatrywania spraw dotyczą-
cych socjalistycznej dyscypliny pracy na terenie sąsiedniej apelacji katowickiej można znaleźć m.in. 
w monografii województwa śląskiego. Zob. K. Miroszowki: Sądownictwo powszechne i specjalne. [W:] 
Województwo śląskie 1945–1950 . Zarys dziejów politycznych. Red. A. Dziurok. R. Kaczmarek. Kato-
wice 2007, s. 250–254. K. Miroszewski podaję, że w okresie od maja do listopada 1950 r. na terenie 
podległym Sądowi Okręgowemu w Katowicach wpłynęło 6478 takich spraw, z których rozpatrzono 
5283. Autor nie zamieszczał informacji dotyczących wyników postępowania w sprawach.

87 Przepisy zamieszczone w rozdziale XVIII Regulaminu z 1928 r. i w rozdziale XVII Regulaminu 
z 1932 r.

88 AP Oświęcim, SG Kalw, sygn. 13, Podziały czynności Sądu Grodzkiego w Kalwarii Zebrzydowskiej 
z lat 1935–1939.

89 Zgodnie z § 212 regulaminu z 1932 r., za zgodą prezesa sądu okręgowego w sądach grodzkich można było 
zaniechać prowadzenia archiwum według przepisów regulaminu, co m.in. wiązało się z brakiem osobnego 
repertorium archiwalnego, a prowadzenie czynności archiwalnych powierzano kierownikom sekretariatów.

90 AP Oświęcim, SG Kalw, sygn. 42, Potwierdzenie odbioru 3 ksiąg hipotecznych (z zmieszczeniem 
tytułów ksiąg, krótkim opisem ich treści oraz charakterystyką stanu technicznego) wystawione 24 XI 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 2 czerwca 1937 roku o prze-
chowywaniu i niszczeniu akt i ksiąg w sprawach sądowych i administracji sądowej91, 
Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej „przygotowywał się do urządzenia archi-
wum zakładowego”. W związku z tym wyznaczono lokal archiwalny oraz wszczęto 
prace związane z brakowaniem dokumentacji92. Praktyka pokazała jednak, że do 
końca okresu międzywojennego nie prowadzono w archiwum prac porządkowych 
ani też, mimo poleceń Prezesa Sądu Okręgowego w Wadowicach z lat 1937–1939, 
nie przystąpiono do fizycznego brakowania dokumentacji93. Akta z okresu okupacji 
niemieckiej pozwalają jednak stwierdzić, że już w czerwcu w 1939 roku sporządzono 
„wykazy akt zakwalifikowanych do zniszczenia względnie sprzedania”. Spisem tym 
objęto akta procesowe z lat 1898–1900 objęte repertorium „U”. Dokumentacja zo-
stała najprawdopodobniej wybrakowana latem 1940 roku94 . 

We wrześniu 1939 roku ucierpiała znaczna ilość zasobu archiwalnego sądu. Część 
akt została spalona95, a cześć wrzucona do w kanału odpływowego, z którego, choć 
nie wszystkie, zostały wydobyte w listopadzie 1939 roku96. Wyciąganiem akt z kana-
łu zajmowali się sekretarz sądowy W. Szymański, rejestratorka K. Leśniakówna oraz 
woźny sądowy L. Ćwięk97. W czasie wrześniowej ewakuacji wywieziono z Kalwarii 

1936 r. przez dr. Franciszka Dudę, Kierownika Archiwum Państwowego w Krakowie. 
91 Dz.U. RP z 1937 r., Nr 42, poz. 335, art. 12.
92 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. 46, Informacja Kierownika Sądu Grodzkiego w Kalwarii Zebrzydow-

skiej z 29 XII 1937 r. w sprawie akcji szkartowania akt.
93 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. 46. Prezes Sądu Okręgowego w Wadowicach w latach 1937–1939 

kierował pisma do Sądu Grodzkiego w Kalwarii w sprawie realizacji zapisów Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z 2 VI 1937 r. o przechowywaniu i niszczeniu akt i ksiąg w sprawach sądowych i ad-
ministracji sądowej (Dz.U. RP z 1937 r., Nr 42, poz. 335). Ostatecznie wyznaczony został ostateczny 
termin pierwszej połowy 1940 r., kiedy to sporządzone miały być spisy akt kategorii A oraz proponowa-
nych do wybrakowania, a następnie miały być przedstawione Archiwum Państwowemu w Krakowie.

94 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 1-2006, Reskrypty i okólniki w sprawach administracyjnych . 
W aktach zachował się rachunek wystawiony dla Franciszka Walczaka z Kalwarii „za pobrany z Sądu 
Grodzkiego w Kalwarii papier wyszkartowany w ilości 7360 kg, a 7 zł za 1 kg”. Ilość dokumentacji ujęta 
we wspomnianych spisach wydaje się jednak zbyt mała do podanej masy ponad 7 ton. 

95 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 1-2006, Reskrypty i okólniki w sprawach administracyjnych. 
W korespondencji dotyczącej wyjaśnienia niszczenia akt zachował się protokół z 27 XI 1939 r. (Prez. 
903/39), w którym mieszkająca w Kalwarii Franciszka Kapustowa zeznawała: „W drugiej połowie 
września niepamiętnego mi dnia przed południem pasłam krowę obok budynku sądowego i przy tej 
sposobności zauważyłam, że niemieccy żołnierze wynosili akta z budynku sądowego i wyrzucali je na 
podwórze. Na rogu budynku sądowego widziałam ogień, na który niemieccy żołnierze rzucali wyno-
szone przez siebie akta sądowe. Jakiego rodzaju akta te były, tego nie wiem a tylko jeden z żołnierzy 
mówił mi, że palą »Judy akta« [...] Ponadto oprócz akt żołnierze wynosili jakieś książki i również te 
palili. Widziałam dokładnie, że palono akta sądowe, gdyż przyszłam do samego ogniska, bowiem jeden 
z żołnierzy zawołał mię, żebym sobie zabrała łupiny z ziemniaków, które oni obierali.”

96 AP Oświęcim, SG Kalw, sygn. 13, Pismo kierownika Sądu Grodzkiego w Kalwarii Zebrzydowskiej z 28 
XII 1939 r., Prez 956/39; „Odnośnie do spraw karnych oraz cywilnych spornych zauważam, że w czasie 
działań wojennych, część tych akt została spalona, część zaś została wrzucona do kanału i w przeważ-
nej części są zniszczone. Z odnośnych repertoriów pozostały tylko szczątki. Obecnie Sąd pracuje nad 
osuszeniem, oczyszczeniem i uporządkowaniem akt oraz odtworzeniem tak aktów, jak i zapisków oraz 
repertoriów we wszystkich oddziałach.” Informacje dotyczące przechowywania akt w kanale również 
w: AP Oświęcim, SG Kalw, sygn. 43.

97 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 1-2006, Reskrypty i okólniki w sprawach administracyjnych . 
W protokołach spisanych na okoliczność wydobywania akt z kanału wynikły rozbieżności, czy były one 
tylko zamoczone w wodzie (tak twierdził sekretarz Szymański), czy też zostały zalane „kałem zwierzę-
cym oraz różnymi odpadkami i nieczystościami” (zeznania woźnego Ćwięka). Informacje o wydobywa-
niu akt z przewodów kanalizacyjnych pojawiają się jeszcze w czerwcu 1945 r. (zob. AP Oświęcim, SG 
Kalw., sygn. nr spisu 1-2006-prz-1945-2., Pismo kierownika Sądu w Kalwarii w piśmie z 19 VI 1945 r.: 
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również mapy hipoteczne przechowywane w sądzie. Od września do grudnia 1939 
roku przechowywane one były w Bronowicach Małych w lokalu przy ulicy Wyspiań-
skiego 27, poczym pod nadzorem prowadzącego księgi gruntowe wróciły do Sądu 
w Kalwarii Zebrzydowskiej98 . 

Podobnie jak w okresie miedzywojennym, w trakcie działalności Burggericht in 
Kalwaria opiekę nad archiwum sądowym sprawował starszy rejestrator Edmund 
Bandrowski, będący jednocześnie kierownikiem sądowego sekretariatu. Po pożodze 
wrześniowej stawił się do służby już 20 października 1939 roku99. Funkcję kierowni-
ka sekretariatu i opiekuna archiwum sprawował przez cały okres okupacji niemiec-
kiej100. Jego rola jako archiwisty była zapewne dosyć duża, ponieważ pełnił również 
bezpośredni nadzór nad: prowadzeniem repertoriów Kg, S, Ko, Kps; biurem po-
dawczym; a także kontrolował pracę pozostałych sekretariatów sądu. Trudno jednak 
mówić o idealnej działalności zarówno sekretariatu, jak i archiwum, skoro w trakcie 
kontroli pośród uchybień związanych z nieprzestrzeganiem w sądzie dyscypliny służ-
bowej wymieniono też „przepisy § 128 reg.ogól. [szycie i numerowanie akt], § 131 
reg.og. [założenie karty przeglądowej akt], § 132 reg.og. [pieczątka o dacie doręcze-
nia akt sędziemu i o zwrocie do sekretriatu], jak również przepisy rozp. Min. Spraw. 
z 2/6 1937 Dz.Ustaw Rz.P. Nr 42 poz.335 o kwalifikowaniu akt przed oddaniem do 
archiwum na ogół nie są przestrzegane”101. Nie wiadomo, czy to wyniki tej kontroli, 
czy też inne czynniki miały wpływ na zmianę podejścia do archiwizacji dokumentacji, 
ale w styczniu 1944 roku kierownik sądu informował: „[...] oddawanie do archiwum 
akt spraw ukończonych następuje bezzwłocznie po ich ostatecznym załatwieniu. 
Czuwam, by tego rodzaju sprawy nie gromadzono w sekretariatach.”102

Bardzo duży wpływ na gromadzenie bieżącej i archiwalnej dokumentacji sądu 
w okresie okupacji niemieckiej miała sprawa zmiany jego właściwości terytorialnej, 
związana z położeniem przy granicy z Rzeszą. Tak dla działalności sądu, jak i dla 
ludności, która podlegała jego jurysdykcji, bardzo istotną sprawą było zgromadze-
nie akt związanych z własnością nieruchomości. Po ustaleniu w 1940 roku granic 
pomiędzy GG a Rzeszą naturalną rzeczą było, aby księgi i akta gruntowe miejsco-
wości obsługiwanych dotychczas przez sądy w Wadowicach i Zatorze103 znalazły 
się w Kalwarii Zebrzydowskiej. W związku z tym w maju 1941 roku kierownik 
sądu w Kalwarii zwrócił się do Zarządów Gminnych w Stryszowie, Brzeźnicy i Kle-
czy z prośbą o sporządzenie wykazu gospodarstw, które w wyniku ustalenia nowej 

„W ciągu ostatnich działań wojennych archiwum Sądu Grodzkiego w Kalwarii zostało w większej części 
zniszczone, akta poszczególnych spraw porozrzucane i pomięszane, przeto tutejszy sąd przystąpił do 
jego uporządkowania. Obecnie w dalszym ciągu wydobywa się z klozetu sądowego akta danych spraw 
karnych, porządkuje je i sporządza zlecone karty karne.”

98 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. 42, Pismo kierownika Sądu Grodzkiego w Kalwarii Zebrzydowskiej 
z 14 XII 1939 r., Prez 935/39.

99 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 56-2000-1940-4, Pismo z 3 I 1940 r., Prez 3/1940/4.
100 W zachowanych podziałach czynności sądu na lata 1941–1943 E. Bandrowski wymieniany jest jako 

kierownik sekretariatu z przydziałami czynności, wśród których m.in. wpisywano „archiwum”. AP 
Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 56-2000-1940-7, Podziały czynności pracowników Sądu Grodz-
kiego w Kalwarii na 1941 r., sygn. nr spisu 61-2000-1943-7, Podziały czynności pracowników Sądu 
Grodzkiego w Kalwarii na 1942 r. 

101 AP Oświęcim, Burgg Kalw., sygn. nr spisu 59-2000-1942-7, Pismo kierownika Sądu z 28 V 1941 r.
102 AP Oświęcim, Burgg Kalw., sygn. nr spisu 1-2006, Reskrypty i okólniki w sprawach administracyjnych, 

Pismo kierownika Sądu Grodzkiego z 4 I 1944 r. Prez. 48/44. 
103 O zmianach w zasięgu terytorialnym sądów zobacz przyp. 33.
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granicy zostały przez nią fizycznie podzielone. Ponadto zarządy gminne w drodze 
wywiadów z mieszkańcami miały ustalić ilość niezakończonych spraw opiekuńczych 
i kuratelarnych z podaniem nazwisk pupilów ewentualnie kurandów oraz sygnatury 
akt, pod którymi zostały zarejestrowane. Po tych ustaleniach akta i księgi gruntowe 
jak najszybciej miały zostać przekazane do Kalwarii Zebrzydowskiej. W piśmie z 26 
maja 1941 roku wójt Kleczy informował, że tylko wieś Jaroszowice została przecięta 
granicą, a z gminy Wadowice do gminy Klecza przyłączone zostało Zaskawie. Pewne 
problemy z ustaleniem danych w przedmiotowej sprawie miał wójt Stryszowa, który 
w piśmie z 4 stycznia 1941 roku donosił: „Opóźnienie przesłania wykazów tłumaczę 
tym, że musiałem wpierw stwierdzić, czy granica między Gen.[eralną] Gub.[ernią] 
a przyłączonymi terenami do Rzeszy Niemieckiej stanowi rzeka Skawa, czy też tor 
kolejowy idący od stacji Skawce do Mucharza. Zasięgnięte informacje są sporne. 
Straż graniczna niemiecka uważa tor kolejowy za granicę, czynniki administracyjne 
koryto rzeki Skawy. Dla gromad Łękawicy, Dąbrówki i Marcówki jako należących 
do b. Sądu Grodzkiego w Wadowicach winno się sprowadzić księgi hipoteczne, któ-
re według opinii inżyniera Karasia z Kalwarii leżą w szafach Urzędu Katastralnego 
w Wadowicach. Wiszących (niezałatwionych) spraw opiekuńczych i kuratelarnych 
powyższe gromady nie posiadają.”

Natomiast wójt gminy Brzeźnica w piśmie z 10 czerwca 1941 roku informował: 
[...] „gromadę Zygodowice i częściowo gromadę Ryczów przecina granica między 
Generalnym Gubernatorstwem a Rzeszą, z tym że w gromadzie Zygodowice pozo-
stało na terenie Rzeszy około 30 domów gospodarczych i cześć gruntów, a w groma-
dzie Ryczów i Lipowej, dla których to gromad jest jedna mapa katastralna, budynki 
pozostają na terenie Rzeszy, a gospodarstwa na terenie Gen.[eralnego] Gubernator-
stwa.” W piśmie tym wójt dokonał też zestawienia niezałatwionych spraw spadko-
wych z terenu gminy. Informował również, że gromady Spytkowice i Palczowice 
całkowicie pozostały na terenie Rzeszy104 .

Sprawa przejęcia ksiąg gruntowych z Zatora i Wadowic nie została jednak sfi-
nalizowana, ponieważ jesienią 1943 roku do Kalwarii nie trafiło ok. 150 tomów 
ksiąg gruntowych. Latem 1944 roku kierownik sądu, prowadząc korespondencję 
z Prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie, informował, że w związku z przejęciem 
przez Sąd Grodzki w Kalwarii gmin lub części gmin należących wcześniej od Sądów 
Grodzkich w Wadowicach i Zatorze miały zostać przejęte księgi gruntowe z: Babic, 
Barwałdu Dolnego, Barwałdu Średniego, Brzeźnicy, Chrząstowic, Kleczy Dolnej, 
Kleczy Górnej, Kossowej, Lgoty, Łączan, Marcówki, Marcyporęby, Nowych Dwo-
rów, Półwsia, Rokowa i Tłuczani. Do korespondencji załączono wykaz ksiąg grunto-
wych, które miały być przejęte. Zgodnie z informacją przedstawioną przez kierow-
nika kalwaryjskiego sądu, wszystkie księgi zaopatrzone były w indeksy parcel oraz 
nazwisk, a każda gmina zaopatrzona była w mapy katastralne105 . 

W związku z koniecznością przejęcia znacznej ilości ksiąg i akt sądowych już 
w 1940 roku planowano wykonanie nowych szaf na akta, księgi hipoteczne, mapy 

104 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 58-2000-1941-gr., Pismo kierownika Sądu z 10 V 1941 r.
105 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 58-2000-1941-gr., Pismo z 7 VI 1944 r. kierownika Sądu 

Grodzkiego w Kalwarii do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.
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i rejestry. Ogółem planowano obstalowanie 20 szaf archiwalnych, lecz trudno stwier-
dzić, czy zamierzenie te zostały zrealizowane106 .

Jak wcześniej wspomniano, przedmiotem wymiany między sądami były księgi 
gruntowe, ale również w pewien sposób związane z księgami akta sądowych spraw 
spadkowych i opiekuńczych. Akta te nie trafiały pod właściwy adres, skoro jeszcze 
w lutym 1944 roku korespondowano z Prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie 
w sprawie przejęcia z sądów w Wadowicach i Zatorze niezakończonych akt opiekuń-
czych. W piśmie z 24 lutego 1944 roku kierownik Sądu w Kalwarii informował, że 
akta te zostały przez niego zdeponowane w przechowalni bagażu na stacji kolejowej 
w Wadowicach. Razem było to ok. 80 kg akt przewożonych w 2 walizach. W prze-
chowalni czekały na decyzję kierownika urzędu celnego w Wadowicach. Do kore-
spondencji załączony został wykaz akt opiekuńczych pochodzących z lat 1923–1940 
przejmowanych do Sądu w Kalwarii107 . 

Pod koniec okupacji niemieckiej, zgodnie z zleceniami Wydziału Wymiaru Spra-
wiedliwości Gubernatora Dystryktu Krakowskiego, kierownik Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie wydał 29 lutego 1944 roku okólnik o niezwłocznym przystąpieniu do 
porządkowania archiwów sądowych i przeprowadzeniu najdalej do 1 sierpnia 1944 
roku brakowania starych akt108. Akcja ta w sądzie kalwaryjskim nie została na pewno 
wykonana w terminie, skoro jeszcze 15 stycznia 1945 roku kierownik sądu zawia-
damiał zwierzchnie władze: „[...] akcja szkartowania starych akt sądowych doznała 
zahamowania przez częściowe zajęcie budynku sądowego przez wojska niemieckie, 
a przez zajęcie dalszych ubikacji została całkowicie zastopowaną. Podjęcie jej jest 
w obecnej chwili niemożliwe.”109

Okres przejścia frontu w styczniu 1945 roku oraz pobytu wojsk sowieckich 
w mieście dla archiwaliów sądowych nie był zbyt łaskawy. Przy okazji zmiany kie-
rownictwa sądu (wrzesień 1945 roku) sporządzano protokół zdawczo-odbiorczy, 
w którym odnotowano: „[...] budynek zniszczony wewnątrz w czasie ostatnich dzia-
łań wojennych, a to brak lub uszkodzenie drzwi, okien, pieców zamków itp. [...] 
mapy, księgi hipoteczne oraz akta zdekompletowane i zniszczone w 30% [...]. Księgi 
i repertoria sekretariatów, niespornego karnego, cywilnego i egzekucyjnego oraz akta 
wszystkich oddziałów sądowych i archiwum zdekompletowane i zniszczone (obecnie 
pracuje się nad uporządkowaniem tychże).”110

Cenne informacje dotyczące zawartości archiwum sądowego (w rozumieniu zbio-
ru dokumentacji) zawarte są w protokole z 30 sierpnia 1945 roku, sporządzonym 
w związku z przekazaniem ksiąg gruntowych przez ustępującego sekretarza Eugeniu-
sza Kitlińskiego starszemu rejestratorowi Kazimierze Leśniak. W protokole wymie-

106 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 62-2000-1943-zaopatrz. W aktach administracyjnych Sądu 
zachowała się oferta wytwórni mebli Józefa Żaka z Kalwarii z 1940 r. na wykonanie mebli, w tym 20 
szaf archiwalnych wartości ponad 10 000 zł. Do oferty załączono projekty tych szaf, które również 
zachowały się w zespole.

107 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 58-2000-1941-gr., Pismo z 22 II 1944 r. kierownika Sądu 
Grodzkiego w Kalwarii do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

108 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 1-2006, Reskrypty i okólniki w sprawach administracyjnych, 
Okólnik kierownika Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 29 II 1944 r., Prez. 2004/44.

109 AP Oświęcim, Burgg Kalw, sygn. nr spisu 1-2006, Reskrypty i okólniki w sprawach administracyjnych . 
Pismo kierownika Sądu Grodzkiego w Kalwarii z 15 I 1945 r., Prez. 22/45.

110 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr spisu 38-2000-1945-7, Protokół zdawczo-odbiorczy agend kierow-
nictwa Sądu Grodzkiego w Kalwarii Zebrzyd. Spisany 15 IX 1945 r.
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niono, w kolejności alfabetycznej według miejscowości, księgi gruntowe dla poszcze-
gólnych miejscowości. Przy każdej miejscowości zmieszczono informacje o ilości 
ksiąg gruntowych oraz uwagi dotyczące ich uszkodzeń czy też zdekompletowania. 
Protokół zawiera również spisy osobowe oraz parcelowe (według miejscowości) oraz 
wykaz map hipotecznych dla poszczególnych miejscowości z przypisanymi do nich 
„ćwiartkami sekcji”, z rozróżnieniem na mapy „starego wydania i nowego wydania”. 
W dokumencie zamieszczono również informacje, że w archiwum hipotecznym znaj-
dują się 122 tomy zbiorów dokumentów, a nieoprawne zbiory z lat 1937–1945 są 
zniszczone i zdekompletowane, m.in. w wyniku działalności wojsk sowieckich111 . Po 
trzech latach stan tej dokumentacji niewiele się poprawił, skoro w maju 1948 roku 
konieczne było oprawienie 40 uszkodzonych ksiąg gruntowych oraz 36 częściowo 
zniszczonych zbiorów dokumentów. Ponadto należało zreperować 66 uszkodzonych 
ksiąg gruntowych oraz 15 uszkodzonych zbiorów dokumentów112 . 

W aktach prezydialnych znaleźć można także informacje dotyczące procedury 
brakowania akt znajdujących się w registraturze oraz archiwum. W lutym 1948 roku 
kierownik sądu polecił swym podwładnym zastosować zalecenia zawarte w piśmie 
Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące brakowania akt. Minister zabraniał niszcze-
nia czy też oddawania na makulaturę poniemieckich akt sądowych bez wyrażenia 
własnej opinii. Ministerialna zgoda miała być wydawana „w każdym poszczególnym 
wypadku”. Jednocześnie kierownik, zapewne po przeprowadzeniu stosownego roze-
znania w aktach, poinformował Sąd Okręgowy w Wadowicach, że „w archiwum tut. 
Sądu nie znajdują się akta i księgi sądów byłych okupacyjnych władz niemieckich”113 . 
Wątek brakowania dokumentacji sądowej powtarza się w aktach prezydialnych 
z tego roku. Mianowicie 28 września 1948 roku Prezes Sądu Okręgowego w Wa-
dowicach skierował pismo do kierowników sądów grodzkich, w którym pisał: „[...] 
w niektórych podległych mi Sądach poszło w zapomnienie i nie jest wykonywane 
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 czerwca 1937 roku o przechowywaniu 
i niszczeniu akt i ksiąg w sprawach sądowych i administracji sądowej poz. 335 Dz.U-
.R.P. Nr 42.” W związku z tym kierownicy sądów grodzkich mieli wydać stosowne 
zarządzenia i czuwać nad ich przestrzeganiem. Kierownik kalwaryjskiego sądu nie 
poczynił w tym kierunku specjalnych działań, ograniczając do odręcznej notatki. Po-
lecił archiwiście E. Bandrowskiemu oraz woźnemu M. Kucharczykowi zapoznanie się 
z pismem oraz nakazał im „dalsze porządkowaniem archiwum tut. Sądu”. Lakonicz-
na notatka nie określała, na jakim etapie było to porządkowanie114. Zainteresowanie 
związane z rutynowym brakowaniem dokumentacji w sądach grodzkich można od-
notować w poleceniach, jakie nadsyłano również z jeszcze wyższej instancji. Pismem 
z 10 grudnia 1948 roku Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie poinformował, że 
„zdarzył się wypadek, że całą registraturę sądową z wieku XIX sprzedano na makula-
turę” . Przypominał jednocześnie, że żadne akta sądowe nie mogły być niszczone bez 

111 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr spisu 38-2000-1945-7, Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania 
ksiąg gruntowych z 30 VIII 1945 r.

112 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr spisu 1-2006-prz-1948-15, Korespondencja dotycząca spraw admi-
nistracyjno-biurowych z maja 1948 r.

113 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr spisu 1-2006-prz-1948-22, Korespondencja w sprawie brakowania 
akt z lat 1947–1948.

114 Tamże.
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zasięgnięcia opinii Ministerstwa Oświaty, Wydział Archiwów Państwowych. W celu 
podniesienia „świadomości archiwalnej” polecał jednocześnie, aby kierownikom 
składnic akt wyjaśnić, że „istotą brakowania akt jest podział materiału aktowego, 
zbędnego do bieżącego urzędowania na akta kateg.[orii] A i B, a nie mechaniczne 
traktowanie całości jako kategoria B”. Kierownik sądu w Kalwarii Zebrzydowskiej 
przedstawił te informacje archiwiście E. Bandrowskiemu oraz polecił stosować prze-
pisy rozporządzenia z 1937 roku. Pisał: „[...] wyjaśniłem archiwiście, że istotą bra-
kowania akt jest podział materiału aktowego zbędnego do bieżącego urzędowania 
na akta kateg.[orii] A i B, a nie mechaniczne traktowanie całości jako kategoria B”. 
Porównując te dwa cytaty, stwierdzić należy, że własna inicjatywa kierownika sądu 
związana z brakowaniem dokumentacji nie odbiegała ani na jotę od wykładni przed-
stawionej przez przełożonego115 . 

Pomieszczenie zajmowane przez archiwum nie cieszyło się zbytnim szacunkiem, 
skoro przy opisie powierzchni poszczególnych pomieszczeń sądowych sporządzo-
nym w 1948 roku nie wyszczególniono go jako odrębnego lokalu, lecz wpisano inne 
„pomieszczenia, jak archiwum, klozety”, które łącznie zajmowały powierzchnię ok. 
81 m2116. Na jego wyposażenie składało się w tym czasie [...] „13 stelaży117 na akta, 
1 stolik pod maszynę, 1 biurko zniszczone z drewna miękkiego, 1 wieszak żelazny”. 
Natomiast wyposażenie podręcznego archiwum urzędu ksiąg gruntowych to „3 sza-
fy dębowe trzyskrzydłowe, 2 etażerki dębowe, 4 stelaże na akta, 1 stelaż mały na 
mapy”118 . Krótka charakterystyka sądowego archiwum zamieszczona jest w spra-
wozdaniu z wizytacji sądu przeprowadzonej w sierpniu – wrześniu 1949 roku. Archi-
wum mieściło się wówczas w jednym pomieszczeniu na parterze budynku sądowego. 
Drzwi i okna do tego pomieszczenia nie były zabezpieczone. Przedwojenne akta 
spraw sądowych przechowywane w archiwum składowane były w wiązkach (fa-
chach) według rodzaju spraw rocznikami, co uwidocznione było odpowiednimi opi-
sami. Opiekę nad archiwum sprawował starszy rejestrator Edmund Bandrowski. Wi-
zytator stwierdzał, że przepisy o przechowywaniu i niszczeniu akt i ksiąg sądowych 
z 1937 roku są przestrzegane. Akta prezydialne nie były przekazane do archiwum, 
lecz znajdowały się w zamkniętej szafie, w sekretariacie119. W momencie likwidacji 
Sądu (listopad – grudzień 1950 roku) akta przechowywane w archiwum były upo-
rządkowane, a 2/3 roczników miały zrobione spisy120. Do końca roku spisano prawie 
całość akt spraw sądowych. Po likwidacji sądu wszystkie akta na podstawie proto-
kołów zdawczo-odbiorczych zostały przekazane do Sądu Grodzkiego (od 1 stycznia 
Powiatowego) w Wadowicach. Odbywało się to w okresie od 20 grudnia 1950 do 2 
stycznia 1951 roku121 .

115 Tamże.
116 Tamże.
117 Pod pojęciem stelaża rozumiano dzisiejszy regał.
118 AP Oświęcim, SG Kalw., sygn. nr spisu 38-2000-1945-7, Spis urządzeń biurowych sądu z 15 IX 

1945 r.
119 AP Oświęcim, SO Wad., sygn. nr spisu 8/2000, Sprawozdanie z wizytacji Sądu Grodzkiego w Kalwarii 

Zebrzydowskiej przeprowadzonej przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Wadowicach z sierpnia – 
września 1949 r.

120 AP Oświęcim, SO Wad., sygn. nr spisu 8/2000, Protokół z lustracji Sądu Grodzkiego w Kalwarii Ze-
brzydowskiej z 20 XI 1950 r.

121 AP Oświęcim, SO Wad., sygn. nr spisu 8/2000, Sprawozdanie z likwidacji byłego Sądu Grodzkiego 
w Kalwarii Zebrzydowskiej.
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podsumowanie
Działający od 1929 do 1950 roku w realiach małego miasta zachodniej Mało-

polski Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej kształtował swój zasób archiwalny 
w trudnych, choć zapewne typowych dla instytucji tego szczebla, warunkach. Na 
etapie prac kancelaryjnych trudno stwierdzić uchybienia, które stałyby się podstawą 
do negatywnych reakcji kierownictwa sądu na czynności podwładnych. W doku-
mentacji nie odnotowano też poważniejszych zarzutów stawianych sądowi przez 
władze zwierzchnie dotyczące odstępstw od prawidłowego stosowania przepisów 
kancelaryjnych. Zgoła inaczej wyglądała sprawa archiwum sądowego. Do początków 
lat trzydziestych trudno mówić o jakichkolwiek systematycznych działaniach zwią-
zanych z zabezpieczaniem własnych archiwaliów. Dopiero ustawowe regulacje doty-
czące regulaminów urzędowania oraz przechowywania i brakowania dokumentacji 
wymusiły na kierownictwie sądu podjęcie stosownych czynności. Sprzeczne infor-
macje zawarte w zachowanej dokumentacji świadczą o nieprzywiązywaniu zbytniej 
uwagi do spraw własnego archiwum, zwłaszcza że ilość załatwianych spraw bieżących 
utrudniała zajęcie się archiwizacją dokumentacji. Dodatkowe trudności związane 
z przepływem akt w okresie niemieckiej okupacji pomiędzy sądami w Wadowicach 
i Zatorze, a Kalwarią Zebrzydowską jeszcze bardziej skomplikowały sytuację. Tym 
bardziej należy docenić wysiłek sędziów i urzędników sądowych, którzy przed li-
kwidacją Sądu w 1950 roku potrafili doprowadzić do uporządkowania i częściowego 
zewidencjonowania zasobu archiwum sądowego przed przekazaniem go do Sądu 
Powiatowego w Wadowicach. Pewnie w znacznym stopniu dzięki nim można było 
napisać ten artykuł. 
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paweł hudziK

Gericht in kalwaria zebrzydowskia in den jahren 1929–1950 im lichte der präsidialakten 
– interne organisation, kanzlei, Archiv

Zusammenfassung
In den in polnischen Staatsarchiven aufbewahrten Archivgruppen, die aus den Abgaben 

von Gerichten unterer Instanzen stammen, sind Präsidialakten in einem größeren Umfang 
selten vorhanden; diese Gerichte waren im ehemaligen österreichischen Teilungsgebiet 
Polens tätig. Die Generalia, die in drei gerichtlichen Archivgruppen aus Kalwaria Zeb-
rzydowska (Amtsgericht 1929–1939, Burggericht 1939–1945, Amtsgericht 1945–1950) 
erhalten geblieben sind, wurden als Quellenmaterial zur Besprechung von Tätigkeiten der 
Kanzlei und des Archivs des Gerichts Kalwaria Zebrzydowska im Zeitraum 1929–1950 
herangezogen. Eine verhältnismäßig große Zahl der Schriftstücke erlaubt es, relativ de-
taillierte Angaben über Beamten- und Richterpersonal, Arbeitsbedingungen, Organisation 
und Ausstattung des Archivs sowie Aufbewahrung und Sicherung der Dokumentation zu 
machen.

paweł hudziK

the court of law in kalwaria zebrzydowska in 1929–1950 in the light of its own presidium 
archives. its internal organisation, office and archive

Summary 
It is very rare to come across a larger number of presidium archives among the materi-

als stored in Polish national archival units containing remains of lower courts’ fonds from 
the area annexed by Austria. Generalia preserved in three judicial fonds from Kalwaria 
Zebrzydowska (Municipal Court 1929–1939, Burggericht 1939–1945, Municipal Court 
1945–1950) have become a basis for discussion about issues connected with the function-
ing of the office and the archive from Kalwaria Zebrzydowska in the years 1929–1950. 
A relatively large number of documents has allowed to present rather detailed informa-
tion on the following: clerical and judicial personnel, work conditions, organization and 
equipment of the archive, storage and protection of documents. 
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„Bojowy aktywizm na wschodzie”. Akta 
szefa katowickiej gestapo rudolfa mildnera 
w zasobie Archiwum państwowego 
w katowicach

Działalność katowickiej placówki gestapo należy do najbardziej mrocznych elemen-
tów okupacji hitlerowskiej na Górnym Śląsku. Organizacji, obsadzie personalnej oraz 
metodom działań tej zbrodniczej instytucji poświęcono już wiele opracowań1. Uwagę 
badaczy przyciągali również kierownicy placówki gestapo w Katowicach. Funkcję tę 
sprawowali kolejno: Emannuel Schäfer (1939–1940), Otto Sens (1940-1941), Rudolf 
Mildner (1941–1943) i Johannes Thümmler (1943–1945). Z wymienionych funkcjo-
nariuszy tylko J. Thümmler doczekał się dotąd opracowań poświęconych bezpośred-
nio jego osobie2. Takie prace nie powstały natomiast na temat jego poprzedników: E. 
Schäfera, O. Sensa i R. Mildnera, niemniej i oni doczekali się wielu wzmianek w lite-
raturze przedmiotu, a sam R. Mildner jest jednym z najbardziej znanych szefów kato-
wickiej gestapo. W związku ze stosunkowo zaawansowanym stanem badań pojawia się 
pytanie, czy wciąż możliwe jest odkrycie nowych materiałów źródłowych, mogących 
wnieść nowe informacje do omawianej tematyki. W ciągu siedemdziesięciu lat, które 
minęły już od zakończenia II wojny światowej, badacze, zwłaszcza ci zajmujący się 
zbrodniami nazistowskimi, opublikowali większość dostępnej dokumentacji. Okazuje 
się jednak, że wciąż istnieją możliwości odnalezienia niepublikowanych dotąd mate-
riałów. Przykładem tego może być teczka personalna Rudolfa Mildnera znajdująca się 
w zespole akt Kierownictwa Okręgowego NSDAP Górny Śląsk (NSDAP Gauleitung 
Oberschlesien) przechowywanego w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach3 . 
Autor chciałby tu podziękować Bartłomiejowi Warzesze za udzielenie informacji o ist-
nieniu opisywanych w tym tekście dokumentów.

1 K. Jonca, A. Konieczny, F. Połomski: Działalność gestapo – sądownictwo specjalne dla Polaków i Żydów, 
obozy i więzienia na Śląsku. Wrocław 1964; A. Konieczny: Organizacja katowickiego gestapo w latach 
1939–1945. „Studia Śląskie. Seria nowa”t. 9, 1965, s. 307–338; A. Konieczny: Organizacja i działal-
ność wrocławskiego gestapo w latach 1933–1945, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitle-
rowskich w Polsce” t. 23, 1971, s. 7–117; R. Kaczmarek: Pod rządami gauleiterów . Elity i instancje 
władzy w rejencji katowickiej w latach 1939–1945. Katowice 1998; R. Kaczmarek: Penetracja struktur 
śląskiego okręgu ZWZ-AK przez gestapo. [W:] Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów w II 
wojnie światowej. Red. J. Kapera. Kraków 2004, s. 224–246.

2 A. Konieczny: Uwagi o sądzie doraźnym katowickiego gestapo pod kierownictwem SS-Obersturmbann-
führera Johannesa Thümmlera. „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” 
t. 24, 1972, s. 105–168; P. Lisiewicz: Problem odpowiedzialności dr . Johannesa Thümmlera, kierownika 
gestapo Górnego Śląska. „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” t. XII, 1973, s. 445–501; J. Musioł: 
Sędzia i kat, czyli jeden dzień doktora Thümmlera. Warszawa 1986.

3 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/142 Narodowo-Socjalistyczna Nie-
miecka Partia Robotnicza Górnego Śląska w Katowicach (dalej: NSDAP Gauleitung OS Kattowitz), 
sygn. 4/830.
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Przed przystąpieniem do analizy tych materiałów warto przypomnieć sylwetkę 
Rudolfa Mildnera. Przyszły szef katowickiej gestapo urodził się 10 lipca 1902 roku 
w Janovie u Krnova (Johannisthal), a więc w miejscowości położnej w części Śląska 
znajdującej się wówczas w granicach monarchii Habsburgów, a obecnie wchodzącej 
w skład Republiki Czeskiej. Tam spędził dzieciństwo i uczęszczał do szkoły ludowej. 
W 1916 roku, przed osiągnięciem wieku poborowego, zaciągnął się do floty austro-
węgierskiej, w której służył do listopada 1918 roku. Po zakończeniu I wojny świato-
wej wyjechał do Niemiec, gdzie m.in. pracował jako marynarz. W 1923 roku wyje-
chał do Salzburga. Tam wstąpił do austriackiej policji. Już jako policjant przystąpił 
do nadrabiania braków w edukacji. W 1930 roku zdał maturę, a następnie studiował 
prawo na uniwersytecie w Innsbrucku. W 1934 roku ukończył studia z tytułem dok-
tora praw. W 1931 roku wstąpił do partii narodowosocjalistycznej, w której otrzymał 
numer członkowski 614080. W 1934 lub 1935 rokiem wyjechał do Niemiec, gdzie 
został zatrudniony przez bawarską policję polityczną (Bayerische Politische Polizei) 
w Monachium. Po otrzymaniu niemieckiego obywatelstwa Mildner wstąpił do SS, 
co nastąpiło 1 września 1935 roku. Po anszlusie Austrii do Trzeciej Rzeszy w marcu 
1938 roku, został skierowany do pracy w placówce gestapo w Linzu. W sierpniu 
1939 roku przeniesiono go do Salzburga. W grudniu tego roku został zwierzchnikiem 
gestapo w Chemnitz. Kolejne przeniesienie nastąpiło w marcu 1941 roku, kiedy to 
Mildner został kierownikiem gestapo w Katowicach. Jego jurysdykcja obejmowała 
obszar utworzonej w 1941 roku prowincji górnośląskiej. Na tym stanowisku dopuścił 
się największych zbrodni w swojej karierze. Ponieważ sprawy te są już obszernie opi-
sane w literaturze, wypadnie się tu ograniczyć do wymienienia najważniejszych pól 
zbrodniczej działalności Mildnera jako szefa katowickiej gestapo:

–  nadzór nad całokształtem działalności policji politycznej na Górnym Śląsku;
–  zwalczanie antyhitlerowskiej konspiracji;
–  przewodniczenie utworzonemu w 1942 roku policyjnemu sądowi doraźnemu. 

Według najnowszych badań, za czasów Mildnera (w latach 1942–1943) sąd 
ten wydał co najmniej 420 wyroków śmierci. Sam Mildner wspominał w No-
rymberdze o 500–600 ofiarach4;

–  organizacja deportacji około 120 tys. Żydów z terenu prowincji górnośląskiej 
w latach 1942–1943 do nazistowskich obozów koncentracyjnych, zwłaszcza 
KL Auschwitz.

We wrześniu 1943 roku Mildner został przeniesiony z Katowic do Kopenha-
gi, gdzie wraz zespołem funkcjonariuszy gestapo miał przeprowadzić aresztowania 
i deportację duńskich Żydów. Akcja ta zakończyła się jednak niepowodzeniem. 
W przypadku Danii Niemcy nie mogli liczyć na współpracę miejscowych władz przy 
wyłapywaniu Żydów. Również społeczeństwo duńskie sprzeciwiło się planom wy-
wózki swoich żydowskich współobywateli. Zdając sobie sprawę z tego stanu rzeczy 
i szczupłości podległych mu sił policyjnych, Mildner wyraził wątpliwości co do sensu 
przeprowadzenia akcji. Wobec stanowczej decyzji Hitlera o deportacji, musiał pod-
jąć próbę realizacji tego rozkazu5. Większość zagrożonych deportacją ludzi zdołała 

4 L. Goldensohn: Rozmowy norymberskie. Warszawa 2005, s. 284–285.
5 W. Czapliński: Ruch oporu w Danii 1940–1945 . Wrocław 1973, s. 132; U. Herbert: Werner Best . Stu-

dium biograficzne. Warszawa 2007, s. 435–437.
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jednak uciec, dzięki wsparciu Duńczyków, do neutralnej Szwecji. Niepowodzenie 
spotkało też Mildnera przy realizacji innego zadania: zduszenia narastającego oporu 
Duńczyków. Prawdopodobnie w związku z tym został w styczniu 1944 roku przenie-
siony do Kassel, gdzie do lutego sprawował obowiązki inspektora policji państwowej 
i SD (Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD). Następnie pracował przez kil-
ka miesięcy w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshaup-
tamt) w Berlinie. W grudniu 1944 roku objął obowiązki szefa policji w Wiedniu, 
gdzie pozostawał do kwietnia 1945 roku. Ostatnie dni II wojny światowej spędził 
w Linz. Jeszcze w 1945 roku został aresztowany przez amerykańskie władze wojsko-
we. W 1946 roku był świadkiem podczas procesu głównych nazistowskich zbrod-
niarzy wojennych w Norymberdze. Oprócz informacji zawartych w aktach proceso-
wych, ważnym źródłem wytworzonym w tym okresie dotyczącym osoby Mildnera 
są zapiski amerykańskiego psychiatry Leona Goldensohna6. W 1949 roku Mildner 
został zwolniony z obozu jenieckiego, po czym ukrył się. Dalsze jego losy pozostają 
nieznane, choć istnieje opinia, że wyjechał do Argentyny, gdzie zmarł w latach sześć-
dziesiątych XX wieku7 .

Materiały dotyczące Mildnera znajdujące się w Archiwum Państwowym w Kato-
wicach zawierają wiele dokumentów potwierdzających podstawowe dane biograficz-
ne znane już w literaturze przedmiotu. Nie są one klasycznymi aktami personalnymi 
związanymi z zatrudnieniem danej osoby w jakiejś instytucji lub jej członkostwem 
w danej organizacji, np. NSDAP. Są to akta, które zostały zgromadzone przez kie-
rownictwo okręgowe NSDAP w Katowicach w celu wystawienia tzw. oceny poli-
tycznej (politische Beurteilung). Wynikało to z prerogatyw, jakie w III Rzeszy po-
siadała partia narodowosocjalistyczna. Jej władze, także na szczeblu lokalnym, były 
uprawnione do oceniania obywateli pod kątem lojalności wobec brunatnego reżimu. 
W szczególności dotyczyło to urzędników państwowych, a zatem także wysokich 
rangą funkcjonariuszy gestapo. Dawało to partii pewną, choć ograniczoną kontrolę 
nad aparatem terroru, który wchodził w skład niemal niezależnego „państwa SS”. 
Efektem procedur administracyjnych związanych z wydaniem „oceny politycznej” 
była korespondencja z różnymi instytucjami państwa nazistowskiego, które były 
zobowiązane do wypowiedzenia się w danej sprawie.

Utworzenie opisywanej tu teczki zostało zainicjowane w lipcu 1941 roku, kie-
dy to Kancelaria Partii nazistowskiej (Partei-Kanzlei) skierowała do kierownictwa 
okręgowego NSDAP w Katowicach żądanie wystawienia Mildnerowi opinii politycz-
nej8. Wiązało się to z zamiarem nadania mu wyższej rangi w hierarchii urzędniczej. 
Miał awansować ze stopnia radcy rządowego (Regierungsrat) na nadradcę rządowego 
(Oberregierungsrat). Jako funkcjonariusz tajnej policji był Mildner urzędnikiem pań-
stwowym, awans ten musiał się zatem wiązać z objęciem przez niego 28 lutego 1941 
roku kierownictwa placówki gestapo w Katowicach. Ocena polityczna wystawiona 
przez kierownictwo okręgowe NSDAP w Katowicach miała być zatem oceną pierw-
szych miesięcy pracy Mildnera na Górnym Śląsku. 

6 L. Goldensohn: Rozmowy . . ., s. 284–299.
7 http://pl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Mildner [dostęp: 8 VI 2014].
8 AP Kat, NSDAP Gauleitung OS Kattowitz, sygn. 4/830, Monachium, 11 VII 1941 r., Kancelaria Partii 

do kierownictwa okręgowego NSDAP w Katowicach, b.p.
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W celu pozyskania potrzebnych danych urząd personalny katowickiego okręgu 
NSDAP wysłał zapytania do kompetentnych, podległych placówek partyjnych: kie-
rownictwa powiatowego NSDAP w Katowicach (NSDAP Kreisleitung Kattowitz)9 
oraz okręgowego urzędu ds. urzędników (Gauamt für Beamte) znajdującego się 
w Chorzowie10. Podobne żądanie wysłano też do placówki Służby Bezpieczeństwa 
(Sicherheitsdienst, dalej: SD) w Katowicach. Zakładając, że szef gestapo mógł bu-
dzić strach lub przynajmniej ostrożność nawet wśród wysokich rangą funkcjonariuszy 
nazistowskich, dość kuriozalnie wygląda przekręcenie w tej oficjalnej korespondencji 
nazwiska Mildnera na „Hildner”, co pociągnęło za sobą konieczne sprostowania.

Najszybciej odpowiedział szef okręgowego urzędu ds. urzędników Albert Schmelt. 
11 listopada 1941 roku wysłał on do kierownictwa okręgowego w Katowicach formu-
larz oceny, w którym zawarł następującą charakterystykę Mildnera: „Posiada prawy 
charakter. Jest gotów do pomocy i ofiar. Jest dobrym towarzyszem. Jego wewnętrzne 
i zewnętrzne zachowanie jest nienaganne.” Nie zabrakło w tej ocenie także bardzo 
ważnych, choć dość sztampowych w tego typu dokumentach zdań: „Dr. M. stoi na 
gruncie światopoglądu. Gwarantuje, że w każdej chwili bez zastrzeżeń zaangażuje 
się na rzecz państwa narodowosocjalistycznego i jego Führera.”11 Zważywszy na cha-
rakter zaangażowania Mildnera na rzecz zbrodniczego reżimu, tak pozytywna ocena 
nie powinna dziwić. W tym wypadku ważna jest jednak również osoba oceniającego. 
Albert Schmelt był bowiem nie tylko „skromnym” szefem partyjnego wydziału ds. 
urzędników, lecz przede wszystkim wysokiej rangi oficerem SS, a od 1940 roku 
specjalnym pełnomocnikiem Heinricha Himmlera ds. wykorzystania żydowskiej siły 
roboczej na terenie Śląska. Z tego względu ściśle współpracował z szefem gestapo, 
gdyż to właśnie policji politycznej podlegała realizacja polityki antyżydowskiej. Moż-
na zatem założyć, że Schmelt rzeczywiście miał okazję zetknąć się z „gotowością do 
pomocy i ofiar” Mildnera podczas wspólnej pracy. Już kilka miesięcy po wystawieniu 
opisanej oceny szef gestapo osobiście koordynował masowe transporty Żydów z Za-
głębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska do obozów koncentracyjnych. Również wów-
czas ściśle współpracował z podwładnymi Schmelta12. Mamy tu więc do czynienia 
z pozytywną oceną wystawioną zbrodniarzowi przez drugiego zbrodniarza.

Równie pozytywna była ocena wystawiona przez kierownictwo powiatowe 
NSDAP w Katowicach: „Pod względem charakteru nie wiadomo o Mildnerze nic ne-

9 Każdy członek NSDAP, po zmianie miejsca zamieszkania, był zobowiązany do meldowania się w pla-
cówce partyjnej, na której teren się przenosił. Mildner zamieszkał w Katowicach, więc zasilił kadry 
partyjne kierownictwa powiatowego NSDAP w tym mieście. Ponieważ siedziba gestapo mieściła się 
w Katowicach, musiał też mieć szczególnie intensywne kontakty z tutejszymi funkcjonariuszami par-
tyjnymi. Z tych względów to właśnie katowicka placówka partii nazistowskiej miała obowiązek wysta-
wienia mu opinii politycznej.

10 Okręgowy urząd ds. urzędników był częścią kierownictwa okręgowego NSDAP. Zapewne ze wzglę-
dów lokalowych został on w 1941 r. umieszczony w Chorzowie, a nie w Katowicach, jak większość 
kierownictwa okręgowego. Urząd ds. urzędników był odpowiedzialny za nadzór nad nazistowskimi or-
ganizacjami zawodowymi skupiającymi urzędników. Opiniowanie urzędników pod względem lojalności 
politycznej stanowiło ważne narzędzie kontrolowania administracji cywilnej w III Rzeszy przez partię. 
Por. T. Kruszewski: Partia Narodowosocjalistyczna na Śląsku w latach 1933–1945. Wrocław 1995, s. 
341–347.

11 AP Kat, NSDAP Gauleitung OS Kattowitz, sygn. 4/830, Königshütte, 11 XI 1942 r., Politische Beur-
teilung des Reg. Rat Dr. Mildner, b.p.

12 S. Steinbacher: „Musterstadt“ Auschwitz . Germanisierungspolitik und Judenmord in Oberschlesien . 
München 2000, s. 280.
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gatywnego. Dąży on do koleżeńskiej współpracy także z innymi instytucjami.”13 Jak 
widać katowicka placówka partyjna była zadowolona ze współpracy z gestapo. Moż-
liwe, że jednym z elementów owej współpracy były publiczne egzekucje członków 
polskiego ruchu oporu, które tajna policja przeprowadziła w listopadzie i grudniu 
1941 roku w górnośląskich miastach. Kierownik powiatowy NSDAP w Katowicach 
Herbert Hässler jeszcze w styczniu 1942 roku pisał z zadowoleniem: „Ostatnie aresz-
towania Polaków i zastosowane środki karne podziałały w polskich kręgach bardzo 
zastraszająco. Przeprowadzone egzekucje zostały przyjęte przez ludność niemiecką 
z dużym zadowoleniem.”14 Jeżeli „koleżeńska” postawa szefa gestapo spotkała się 
z aprobatą partii, to mniej powodów do satysfakcji miał urzędujący w Katowicach 
naczelny prokurator Steimer. Gestapo przeprowadziła bowiem wspomniane egzeku-
cje przy całkowitym pomięciu aparatu sądowniczego, co wywołało protest Steimera 
w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeszy (Reichsjustitzministerium). W odpowiedzi 
Mildner stwierdził, że „nie przekroczył swych uprawnień, a działał na podstawie 
osobistego polecenia Reichsführera SS [Heinricha Himmlera] i miały one służyć za-
łamaniu oporu polskiego jako środek odstraszający”15. Ta wymiana zdań była elemen-
tem szerszego konfliktu kompetencyjnego między aparatem sądowym III Rzeszy 
a uzurpującą sobie coraz większe uprawnienia, także sądownicze, gestapo16 .

Nie zachowała się odpowiedź SD, wątpliwe jednak, aby ta ściśle powiązana z ge-
stapo instytucja wydała Mildnerowi opinię negatywną. Zdecydowanie pozytywna 
była ostateczna ocena wystawiona 17 stycznia 1942 roku przez kierownictwo okrę-
gowe NSDAP, w której ponownie wyrażono pewność całkowitego zaangażowania 
szefa gestapo na rzecz państwa narodowosocjalistycznego17 .

Rudolf Mildner cieszył się zatem, przynajmniej oficjalnie, znakomitą opinią wśród 
innych nazistowskich funkcjonariuszy działających na Górnym Śląsku. Nawet jeżeli 
wystawione oceny były dosyć sztampowe, to ich wydźwięk był zdecydowanie pozy-
tywny, Możliwe jednak, że w prywatnych rozmowach były one nieco inne. Wystar-
czy przypomnieć tu, wielokrotnie już cytowany w literaturze przedmiotu, fragment 
wspomnień Pery Broada – oficera SS będącego członkiem załogi KL Auschwitz. Po 
wojnie Broad tak scharakteryzował Mildnera, przy okazji opisu jego działalności 
jako przewodniczącego policyjnego sądu doraźnego: „Wówczas pojawia się pan życia 
i śmierci Górnego Śląska SS-Obersturmbannführer i nadradca rządowy dr Mildner. 
Ten człowiek był jednym z najbardziej żądnych krwi rzeźników, jacy istnieli w III 

13 AP Kat, NSDAP Gauleitung OS Kattowitz, sygn. 4/830, Katowice, 2 I 1942 r. [na oryginalnym doku-
mencie widnieje data roczna 1941. To zapewne pomyłka. Wspomniana opinia musiała być wystawiona 
w 1942 r.], Politische Beurteilung des Reg. Rat Dr. Mildner, b.p.

14 AP Kat, NSDAP Gauleitung OS Kattowitz, sygn. 3/5. Katowice, 27 I 1942 r., Kreisleitung Kattowitz: 
Politischer Lagebericht für Dezember 1941, b.p.

15 Protest Steimera był jednym z dokumentów, które były wykorzystane podczas procesu zbrodniarzy 
nazistowskich w Norymberdze w 1946 r. Zapewne z tego powodu ten epizod działalności Mildnera jest 
stosunkowo często cytowany w literaturze. Por. K. Jonca, A. Konieczny, F. Połomski, Działalność…, s. 
17; E. Crankshaw: Gestapo. Warszawa 1995; 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. 244.

16 Szeroko na ten temat: A. Konieczny: Pod rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy . Górny 
Śląsk 1939–1945. Warszawa–Wrocław 1972.

17 AP Kat, NSDAP Gauleitung OS Kattowitz, sygn. 4/830, Katowice, 17 I 1942 r., Ocena polityczna 
Rudolfa Mildnera, b.p.
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Rzeszy. Już sam jego wygląd zewnętrzny reprezentował typ despoty. Zwraca uwagę 
potężna czaszka osadzona na byczym karku i para lodowato-zimnych, okrutnych, 
taksujących oczu.”18 Ta charakterystyka jest zapewne celnym przedstawieniem szefa 
katowickiej gestapo. Należy jednak pamiętać, że refleksyjność jej autora, również 
zbrodniarza nazistowskiego, była uwarunkowana tym, że pisał je, znajdując się już 
w angielskiej niewoli. Jest prawdopodobne, że w okresie wojny zdecydowanie ko-
rzystniej oceniał postawionego wyżej w hierarchii „współtowarzysza walki”.

Korespondencja związana z oceną polityczną nie wyczerpuje zawartości omawia-
nej tu teczki. Bardzo ciekawy jest znajdujący się w niej dokument, który powstał już 
po przeniesieniu Mildnera do Danii. Mowa tu o jego liście napisanym 21 październi-
ka 1943 roku w Kopenhadze i adresowanym do najważniejszego dygnitarza nazistow-
skiego na Górnym Śląsku – gauleitera i nadprezydenta Fritza Brachta19 . Mildner na-
pisał ten list po czterech tygodniach pobytu w Danii, miał więc już za sobą pierwsze 
doświadczenia pracy na tym terenie, m.in. nieudaną deportację i ucieczkę ludności 
żydowskiej. Być może owe niepowodzenia wpłynęły na pełen tęsknoty za Górnym 
Śląskiem ton tego listu. Gestapowiec zapewniał bowiem gauleitera, że mimo awansu 
i „wybicia się ponad masy”, co wynikało z objęcia stanowiska dowódcy policji bez-
pieczeństwa (Sicherheitspolizei) w Danii, było mu „bardzo trudno pozostawić swoje 
dzieło w Katowicach”. Okazało się to dla Mildnera takie trudne, gdyż: „Wielkie pro-
blemy i zadania w Pańskim młodym, pnącym się [w górę] okręgu20 fascynowały mnie 
nie tylko w moim, lecz także w sektorach narodowościowopolitycznym i gospodar-
czym. Praca na Górnym Śląsku musi być zadaniem życia każdego zatrudnionego 
tam człowieka.” Ze słów tych wynika, że szef katowickiej gestapo faktycznie cenił 
sobie pracę na Górnym Śląsku. Jego fascynacja tym obszarem była dość rzadkim 
przypadkiem wśród niemieckich urzędników wysłanych w czasie II wojny światowej 
na tereny okupowanej Polski. Większość Niemców traktowała taki przydział jak 
zesłanie. Dla Mildnera warunki pracy na Górnym Śląsku były doskonałe, zwłaszcza 
gdy porównywał je z sytuacją w Danii, którą ocenił jako „zmęczony, liberalno-kapi-
talistyczno-demokratyczny świat”, gdzie nie było miejsca dla „bojowego aktywizmu” 
charakterystycznego dla Wschodu.

Porównanie niemieckich sposobów okupacji Danii i Górnego Śląska (Wschodu) 
jest ważną częścią omawianego listu. Pomimo zajęcia Danii przez Wermacht w 1940 
roku, kraj ten pozostawał formalnie krajem niezależnym, choć kontrolowanym przez 
pełnomocnika Rzeszy. Funkcjonował duński rząd, a do 1943 roku istniała nawet 
duńska armia. Duńska gospodarka, zwłaszcza rolnictwo, wspierała prowadzącą woj-
nę Rzeszę. Pełnomocnik Rzeszy w Danii Werner Best nazwał nawet okupację Da-
nii „wzorem protektoratu”. Sytuacja ta zmieniła się w 1943 roku. Coraz częstsze 
były strajki, akty sabotażu i inne formy działalności duńskiego oporu wymierzone 
w Niemców. Skłoniło to władze niemieckie do wprowadzenia 29 sierpnia 1943 roku 

18 R. Höss, P. Broad, J.P. Kremer: Oświęcim w oczach SS. Oświęcim 2001, s. 100.
19 AP Kat, NSDAP Gauleitung OS Kattowitz, sygn. 4/830, Kopenhaga, 21 X 1943 r., List R.Mildnera do 

F. Brachta, b.p.
20 Fritz Bracht stał na czele utworzonego w 1941 r. górnośląskiego okręgu NSDAP (Gau Oberschle-

sien), pokrywającego się terytorialnie z utworzoną również w 1941 r. prowincją górnośląską (Provinz 
Oberschlesien). Bracht jako gauleiter był szefem struktur partii nazistowskiej, a jako nadprezydent 
zwierzchnikiem administracji państwowej. Więcej na ten temat: R. Kaczmarek: Pod rządami…
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stanu wyjątkowego w Danii21. Ów stan wyjątkowy postanowiono wykorzystać do 
„rozwiązania kwestii żydowskiej” na terenie tego kraju. Z tego też powodu ściągnięto 
do Danii Mildnera – specjalistę od deportacji tysięcy ludzi do obozów koncentra-
cyjnych i bezwzględnego zwalczania ruchu oporu. Jego refleksje zawarte w liście do 
Brachta obracały się zwłaszcza wokół tej ostatniej problematyki. 

Sytuację Danii określił jako „szczęśliwą”, zauważył jednak „beznadziejnie opo-
zycyjną” postawę większości mieszkańców tego kraju do Niemców. Z pewnym lek-
ceważeniem, zwłaszcza w porównaniu z Górnym Śląskiem, ocenił natomiast duński 
ruch oporu: „Także tu ciągłe są akty sabotażu i ataki na umundurowanych Niemców. 
Chodzi tu jednak nie o zjawisko masowe, jak na Górnym Śląsku i na pozostałych te-
renach wschodnich, lecz o opłacane przez Anglię grupy sabotażowe. Pomimo wrogiej 
i odrzucającej postawy narodu duńskiego wobec nas, czyny tych sabotażystów nie 
są popierane ideologicznie przez całą ludność, tak jak to praktykuje ludność polska 
na terenach wschodnich. Z wyraźnym żalem Mildner podkreślił też inną różnicę – 
sposób okupacji Danii uniemożliwiał zastosowanie przemocy w takim rozmiarze, 
do jakiego był przyzwyczajony w Katowicach. Nie mógł zatem „interweniować tak 
twardo i energicznie na rzecz zachowania pokoju”, jak na Górnym Śląsku. Warunki 
panujące w Danii oznaczały dla niego konieczność „stuprocentowego przestawienia 
się dla wszystkich aktywistów, którzy przeszli przez twardą szkołę wschodu”. W tym 
kontekście negatywnie ocenił też Niemców przebywających w Danii, którzy „nie-
stety przybrali zachodni styl życia. Prowadzi się tu niebojową, dobrą, mieszczańską 
egzystencję i wzięło się tu […] urlop od narodowego socjalizmu. Dla nas, którzy 
przybywają ze wschodu, niezadowalający stan rzeczy!”

Z listu wynika, że szef gestapo nie mógł się odnaleźć w nowym środowisku, choć 
swoją pracę w Danii określił jako „interesującą”. Jak pisał do Brachta, brakowało 
mu jednak „rzadkiej koleżeńskości i współpracy” między różnymi sektorami władzy 
okupacyjnej, z którą miał do czynienia na Górnym Śląsku. Szczególną wdzięczność 
żywił wobec górnośląskiego gauleitera, którego „przywództwu” przypisywał dobre 
warunki pracy katowickiej gestapo: „Każdy z moich byłych współpracowników mo-
jej placówki w Katowicach wiedział, w jak ludzki sposób ustosunkowany był Pan, 
Gauleiterze, do naszej pracy. Świadomość ta jest także podstawą dla owej radości 
z zaangażowania i owego fanatycznego aktywizmu, które jako jedyne mogą zapewnić 
pokój w Pańskim okręgu.”

Owa „tęsknota” za Górnym Śląskiem mogła wynikać również z tego, iż Mildner 
właściwie był Górnoślązakiem, tyle że wywodzącym się z byłej austriackiej części 
regionu. Bardziej prawdopodobna jest jednak inna interpretacja podkreślania przez 
Mildnera przywiązania do Górnego Śląska oraz osoby gauleitera Brachta w szcze-
gólności. Być może po niepowodzeniach w Danii, które mógł postrzegać jako zagro-
żenie dla własnej kariery, gestapowiec próbował rzeczywiście wrócić do Katowic, 
gdzie mógłby odnosić kolejne „sukcesy” i podreperować, być może nadszarpniętą 
w oczach przełożonych, reputację skutecznego realizatora polityki terroru. W tym 
świetle jego list jawi się jako próba pozyskania pomocy górnośląskiego gauleitera przy 
realizacji tego pomysłu. 

21 C. Madajczyk: Faszyzm i okupacje 1938–1945 . Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. T. 
I: Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych. Poznań 1983, s. 259–270.
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Środkiem do zdobycia poparcia Brachta mogło być m.in. powtarzanie przez Mild-
nera słów o „aktywizmie na wschodzie” – bliskich propagandowej retoryce gauleitera 
i innych nazistowskich zbrodniarzy działających na obszarze okupowanej Polski. Dla 
nich „wschód” był obszarem bezwzględnej walki ideologicznej, rodzajem „twardej”, 
lecz „uszlachetniającej” szkoły. Koresponduje to z licznymi wypowiedziami Heinricha 
Himmlera mówiącego o swoich zbrodniach jako trudnej, lecz koniecznej próbie wier-
ności na rzecz nazistowskiej ideologii. Pojawia się jednak pytanie, co dla Mildnera było 
tu ważniejsze: motywacje ideologiczne, czy też perspektywy rozwoju własnej kariery? 
„Wschód” dawał bowiem funkcjonariuszom aparatu terroru duże możliwości. Na to 
pytanie cytowany list oraz inne zachowane materiały nie dają jednak jednoznacznej 
odpowiedzi – do oceny zbrodniczej działalności Mildnera nie ma to zresztą większego 
znaczenia. Treść listu wydaje się za to potwierdzać opinię cytowanego wcześniej Bro-
ada, że szef gestapo czerpał autentyczną satysfakcję z wykonywanej przez siebie pracy. 
Z wyraźnym rozczarowaniem przyjął zatem ograniczenia, z jakimi przyszło mu działać 
w Danii. Pokazuje to stopień deprawacji tego człowieka, któremu władza nazistowska 
dała prawo do decydowania o życiu lub śmierci tysięcy ludzi.

Po siedemdziesięciu latach, jakie minęły od zakończenia II wojny światowej, eu-
femizmy, jakimi nazistowscy zbrodniarze posługiwali się przy opisie swoich czynów 
nie powinny już dziwić. Zestawienie „ludzkiego” stosunku Brachta do oprawców 
z gestapo, który umożliwiał im pełną „radości” pracę jest jednak nie tylko szokują-
cym eufemizmem, lecz także oskarżeniem samego gauleitera. Jest to bowiem kolejny 
dowód na bliskie i serdeczne stosunki istniejące między Brachtem, najważniejszym 
dygnitarzem nazistowskim na Górnym Śląsku, a funkcjonariuszami aparatu terroru. 
Zamykające omawiany list pozdrowienia Mildnera dla małżonki gauleitera dodatko-
wo pogłębiają takie wrażenie. Oczywiście dowód na zaangażowanie w zbrodnie tak 
ważnego dygnitarza nazistowskiego, jak gauleiter, nie jest nowością. List Mildnera 
jest jednak dość rzadkim, przynajmniej w badaniach nad przebiegiem II wojny świa-
towej na Górnym Śląsku, źródłem pokazującym niejako prywatne stosunki między 
najważniejszymi funkcjonariuszami nazistowskiego aparatu władzy. Podobnie jak opi-
nie polityczne wystawione Mildnerowi, pokazuje on harmonię, w jakiej aparat terro-
ru funkcjonował na Górnym Śląsku wraz z innymi sektorami aparatu okupacyjnego 
– partią narodowosocjalistyczną, administracją cywilną i gospodarczą. Potwierdzają 
to pochwały gestapowca dla „rzadkiej koleżeńskości i współpracy” między różnymi 
sektorami władzy okupacyjnej. 
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Aneks

Dokument nr 1
List Rudolfa Mildnera do gauleitera Fritza Brachta z 21 października 1943 roku

Dr. R. Mildner  Kopenhagen, den 21. Oktober 1943.
SS-Standartenführer. F.P. Nr. 00661

Sehr geehrter Herr Gauleiter!
Nach vierwöchentlichem Aufenthalt in Dänemark erlaube ich mir, mich zu melden. Der 
Abschied aus Ihrem Gau musste so rasch vollzogen werden, dass mir die Trennung von der 
überaus interessanten Arbeit in Oberschlesien nicht so recht zum Bewusstsein kam. Trotzdem 
die Einsetzung als Befehlshaber der Sicherheitspolizei in Dänemark für mich ein beachtliches 
Vorrücken und Aufsteigen aus der Masse bedeutet, war es mir doch schwer, mein Werk in 
Kattowitz zu verlassen. Die grossen Probleme und Aufgaben in Ihrem jungen, aufstreben-
den Gau fesselten mich nicht nur auf meinem, sondern auch auf volkstumspolitischem und 
wirtschaftlichem Sektor. Die Arbeit in Oberschlesien müsste für jeden Menschen, der dort 
eingesetzt ist, eine Lebensaufgabe sein. In meiner neuen Umgebung, inmitten einer saturier-
ten, müden, liberalistisch-kapitalistisch-demokratischen Welt, fällt der Gegensatz zwischen 
dem kämpferischen Aktivismus im Osten und der anderen Welt ganz besonders auf. Däne-
mark, seit jeher politisch und wirtschaftlich absolut nach England ausgerichtet, steht in einer 
hoffnungslosen Opposition zum Reiche. Die politische Behandlung des Landes Dänemark 
ist allerdings, abgesehen von einigen unliebsamen, politisch unklugen Eingriffen von anderer 
Seite, im Verhältnis zu den übrigen besetzten Länden eine selten glückliche. Auch hier gab 
und gibt es Sabotageakte und Angriffe gegen deutsche uniformierte Menschen am laufenden 
Bande. Es handelt sich aber hier nicht um eine Massenerscheinung wie in Oberschlesien und 
in den übrigen Ostgebieten, sondern um von England bezahlte Saboteur-Gruppen. Trotz 
feindlicher und ablehnender Haltung des dänischen Volkes uns gegenüber, werden die Taten 
dieser Saboteure ideologisch nicht von der gesamten Bevölkerung gut geheissen, wie dies die 
polnische Bevölkerung in den Ostgebieten praktizierte. Dänemark ist trotz Besatzung ein 
selbstständiger Staat, der nur ganz vorsichtig vom Reiche über den Reichsbevollmächtigten 
gesteuert wird. Daraus ergibt sich auch, dass auf dem Exekutivsektor nicht so hart und ener-
gisch zugegriffen werden darf, wie es unter Ihrer Führung, Gauleiter, in Oberschlesien zur 
Erhaltung des Friedens möglich war. Viele Gegensätze zwischen dem Reiche und Dänemark 
oder im engeren Sinne zwischen Besatzung und Bevölkerung werden nicht durch Gewalt, 
sondern auf der diplomatischen Bahn ausgetragen. Das erfordert eine 100%ige Umstellung 
für alle Aktivisten, die durch die harte Schule des Ostens gegangen sind. Vorläufig ist es noch 
möglich, mit verhältnismäßig geringen Kräften die Ordnung, Ruhe und Sicherheit im Lande 
aufrecht zu erhalten. Die Entwicklung hängt jedoch, wie in allen von uns besetzten Ländern, 
von der militärischen Lage des Reiches ab.

Eine grosse Zahl der hier tätigen Reichsdeutschen hat sich leider, weitgehend den westli-
chen Lebensstil zu eigen gemacht. Man führt hier ein kampfloses gut bürgerliches Dasein und 
hat sich vom Nationalsozialismus in Anpassung an die Umwelt ein bisschen Urlaub genom-
men. Für uns, die wir aus dem Osten kommen, ein unbefriedigender Zustand! Diejenigen, die 
schon länger in diesem Lande mit hochentwickelter Kultur und überdurchschnittlichem Le-
bensstandart tätig sind, haben grösstenteils den inneren Kontakt mit dem grossen Geschehen, 
mit Front und deutscher, durch Luftangriffe und sonstige seelische Belastungen leidender 
Heimat verloren. Man denkt zu wenig daran, dass diese Welt für uns deutsche Menschen nur 
Schein ist, dass diese Welt in Gedser und Flensburg zu Ende ist.
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Die Arbeit hier ist sehr interessant, aber ich vermisse die in Oberschlesien zwischen allen 
Sparten herrschende seltene Kameradschaft und Zusammenarbeit. Ich darf Ihnen, Gauleiter, 
auf diesem Wege für Ihr stetes Verständnis und die Anerkennung der staatspolizeilichen 
Arbeit in Ihrem Gau danken. Jeder meiner ehemaligen Mitarbeiter meiner Dienststelle in 
Kattowitz wusste, wie Sie Gauleiter, zu unserer Arbeit und zu uns als Mensch standen. Dieses 
Bewusstsein ist auch die Grundlage für jene Einsatzfreudigkeit, für jenen fanatischer Aktivi-
smus, der einzig und allein nur geeignet ist, den Frieden in Ihrem Gau zu sichern.

Ich hoffe, dass es Ihnen, Gauleiter, inzwischen gelungen ist, die von oben befohlene und 
von allen in Ihrem Gau tätigen deutschen Menschen für unzulänglich gehaltene Volkstumspo-
litik in reale Bahnen zu lenken.

Mit besten Grüssen auch an Ihre Gattin
Heil Hilter!
Ihr 
Mildner

miroSław węcKi

„kämpferischer Aktivismus im osten“. Akten des chefs der Geheimstaatspolizei kattowitz 
rudolf mildner im Bestand des Staatsarchivs kattowitz

Zusammenfassung
In dem Beitrag wurden bisher nicht veröffentlichte Schriftstücke über Rudolf Mildner 

dargestellt. Mildner war in den Jahren 1941–1943 als Chef der Geheimstaatspolizei Kat-
towitz und in den letzten Monaten des Jahres 1943 als Befehlshaber der Sicherheitspolizei 
in Dänemark tätig. Obwohl seiner Person bisher keine wissenschaftliche Studie gewidmet 
wurde, wird seine Tätigkeit in der Fachliteratur häufig thematisiert. Die präsentierten 
Materialien bestätigen eine Reihe von Behauptungen zu seiner Karriere und werfen ferner 
ein neues Licht auf seine Beziehungen zu den wichtigsten nationalsozialistischen Amtsträ-
gern in Oberschlesien.

miroSław węcKi

“combat Activism in the east”. files of rudolf mildner, the chief of Geheimstaatspolizei in 
katowice, in the fonds of the State Archives in katowice

Summary
The article presents so far unpublished materials on Rudolf Mildner – the chief of 

Geheimstaatspolizei in Katowice in 1941–1943 and the commander of Sicherheitspolizei 
in Denmark in the last months of 1943. Although no separate academic study has been 
written about Mildner, his activities are often described in the primary sources. The ma-
terials presented confirm a number of facts form Mildner’s career and shed light on his 
relationship with the most prominent Nazi functionaries operating in Upper Silesia.
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SteFania lazar

przeobrażenia urbanistyczne centrum 
Będzina w czasie ii wojny światowej na 
podstawie dokumentów z Archiwum 
państwowego w katowicach

Obchodzona w tym roku 75. rocznica wybuchu II wojny światowej prowokuje do 
ponownego pochylenia się nad historią tego okresu w naszym regionie i poszerzenia 
obszaru dotychczasowych badań także o aspekt przeobrażeń przestrzeni miejskiej 
zachodzących w tym czasie. Będzin, jedno z najstarszych miast Zagłębia Dąbrow-
skiego, posiadające od 1867 roku status miasta powiatowego, którego rdzeniem było 
średniowieczne założenie urbanistyczne z rynkiem oraz linią murów miejskich, stało 
się w okresie okupacji specyficznym obiektem wdrażania niemieckich koncepcji 
planistycznych. 

Dotychczas przekształcenia tkanki miejskiej Będzina znajdowały się na margi-
nesie dociekań historyków1. Uwagę badaczy przyciągały administracyjne i militarne 
aspekty II wojny światowej oraz przede wszystkim fakty związane z istnieniem na 
terenie miasta getta, wysiedleniem oraz deportacją 30-tysięcznej populacji Żydów 
będzińskich. Tymczasem ze znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego 
w Katowicach dokumentów wyłania się interesujący obraz Będzina jako miasta pod-
dawanego w pełni świadomym przeobrażeniom, co pozwala z nowej perspektywy 
spojrzeć na pewne dziedziny działalności okupanta oraz jej dalekosiężne konsekwen-
cje, zauważalne w wizerunku miasta do dnia dzisiejszego. Z archiwaliów wynika, 
że prowadzone przez Niemców przekształcenia substancji architektonicznej miały 
charakter planowy i dalekowzroczny, a także były częścią szerszej koncepcji, która 
miała być realizowana w mieście. 

Źródłami, które posłużyły do opracowania niniejszego tematu, były zasadniczo 
zespoły 12/773 Akta Miasta Będzina oraz 12/795 Powiatowy Urząd Budowlany 
Będzin (Kreisbauamt Bendsburg). Nieocenione znaczenie miał zespół 12/808 Zbiór 
Fotografii Archiwum Państwowego Oddział w Będzinie, dotąd słabo wykorzystywa-
ny w badaniach nad okresem okupacji. W zbiorze zawierającym fotografie najwięk-
szych miast zagłębiowskich, który można podzielić na kilka kategorii tematycznych, 
najlepiej reprezentowanym miastem pod względem materiału ikonograficznego jest 
Będzin. Zachowany zbiór znakomicie ilustruje układ urbanistyczny miasta – zarów-
no ten z pierwszych dziesięcioleci XX wieku, jak i po radykalnych zmianach z lat 

1 Kwestię modyfikacji przestrzeni miejskiej w omawianym okresie pomija jedyne do tej pory, a zarazem 
niezwykle obszerne opracowanie urbanistyki Będzina. W. Błaszczyk: Będzin przez wieki . Dzieje miasta 
i jego rozwoju urbanistyczno-przestrzennego od średniowiecza do połowy XX wieku na podłożu osadnic-
twa w starożytności i wczesnym średniowieczu . Poznań 1982; aspektów rozwoju urbanistycznego i jego 
przekształceń zabrakło także w monografii miasta: Będzin 1358–2008. Red. M.Z. Pulinowa, J. Sperka, 
A. Glimos-Nadgórska. Będzin 2008.
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1939–1944. Fotografie przedstawiają nieistniejącą już zabudowę podzamcza, w tym 
unikatowe wizerunki będzińskiej synagogi i sąsiadującej z nią mykwy, stanowiące 
punkt wyjścia do opracowania historii przeobrażeń urbanistycznyh Będzina. Polityka 
okupanta, przede wszystkim wyburzanie przez hitlerowców polskiej i żydowskiej 
zabudowy, została skrupulatnie udokumentowana. Istotną część zbioru będzińskiego 
reprezentują fotografie obrazujące działalność niemieckiego aparatu administracyj-
nego i wojskowego, a także zdjęcia polskich obiektów zaadaptowanych na siedziby 
niemieckich urzędów i organizacji. Ogromną wartość dla badanego tematu mają 
fotografie dokumentujące aktywność niemieckich formacji paramilitarnych w Bę-
dzinie, organizujących spotkania z kierownictwem NSDAP i wyższymi urzędnikami, 
zbiorowe zmagania gimnastyczne, apele na cześć odwiedzających miasto partyjnych 
prominentów, a także wydarzenia kulturalne. 

Przemiany urbanistyczne w okupowanym mieście determinowała niemiecka po-
lityka narodowościowa, zakładająca zniemczenie terenów Zagłębia Dąbrowskiego. 
Powiat będziński, podobnie jak pozostałe powiaty tzw. Oststreifen, miały stać się 
terenem zamieszkałym włącznie przez ludność aryjską, co zamierzano osiągnąć przez 
zasiedlenie ich Niemcami oraz wysiedlenia ludności żydowskiej i polskiej2. Wraz ze 
zmianami demograficznymi w związku z przybywaniem do miasta coraz większej 
liczby niemieckich urzędników, niezbędnych do funkcjonowania miejskiego i powia-
towego aparatu administracyjnego, problem poszukiwania „Lebensraumu” – prze-
strzeni życiowej – w przeludnionym mieście stawał się coraz bardziej dotkliwy3 . 
Odpowiedzią na to stały się nowe inwestycje budowlane oraz estetyczne uporząd-
kowanie Będzina, który miał się przeobrazić w miasto godne miana „prawdziwie 
niemieckiego”, spełniającego estetyczne wymagania majacej tu zamieszkać w przy-
szłości niemieckiej elity.

Przeprowadzane przez okupantów modyfikacje przestrzeni miejskiej Będzina, po-
dobnie jak innych miast wcielonego do III Rzeszy Zagłębia Dąbrowskiego, wpisywały 
się w niemiecką myśl urbanistyczną, sformułowaną i z powodzeniem realizowaną na 
terenach Rzeszy jeszcze przed wybuchem wojny. Charakterystyczne dla wszystkich 
systemów totalitarnych sterowanie każdą dziedziną życia i działalności obywatela 
nie ominęło także architektury i urbanistyki4. Nazistowski paradygmat nakazywał 
opracowywanie koncepcji aranżowania przestrzeni publicznej kreujących przestrzeń 
zgodną z obowiązującym systemem i odzwierciedlającym jego idee. Najogólniej rzecz 
ujmując, w mieście harmonię gwarantować miał jego ściśle doprecyzowany układ, 
uwzględniający podział na strefy wynikające z klasowej struktury ludności5. Zakłada-
no wysiedlanie ludności na obrzeża miast – wyludnianie dużych ośrodków miejskich 

2 R. Kaczmarek: Będzin podczas II wojny światowej. [W:] Będzin…, s. 518; M. Węcki: Pierwsze miesiące 
okupacji Olkusza podczas II wojny światowej w świetle raportów landrata Heinricha Grolla . „Szkice 
Archiwalno-Historyczne” nr 6, 2010, s. 79.

3 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/795 Kreisbauamt Bendsburg (dalej: 
Kreisbauamt), sygn. 92, k. 15. Według dokumentów przewidywano, że do Będzina przybywać będą 
przede wszystkim Niemcy z Rzeszy oraz ZSRR.

4 Kwestie koncepcji urbanistycznych III Rzeszy omawiają szczegółowo m.in.: B. Miller-Lane: Architektur 
und Politik in Deutschland 1918–1945. Braunschweig–Wiesbaden 1986; R. Mattausch: Siedlungen und 
Stadtneugründungen im deutschen Faschismus. Frankfurt am Main 1981.

5 I. Kozina: Chaos i uporządkowanie . Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w la-
tach 1763–1955 . Katowice 2005, s. 191.
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miała doprowadzić do powstania samowystarczalnych osad, będących formą pośred-
nią między miastem a wsią, stanowiących modelową formę mieszkalnictwa – osiedle 
z domami jednorodzinnymi otoczonymi ogrodem i sadem. Odrębny rozdział pośród 
planów urbanistycznych faszystowskich Niemiec stanowił „Całkowity Projekt Bu-
dowlany dla Stolicy Rzeszy” („Gesamtbauplan für die Reichshauptstadt”), znany 
raczej jako Stolica Świata „Germania” (Welthauptstadt „Germania”), opracowany 
przez Alberta Speera na podstawie wytycznych Führera dla największego miasta Ty-
siącletniej Rzeszy. W zamyśle twórców projektu Berlin miał stać się najświetniejszą 
stolicą, przewyższającą wspaniałością i splendorem najpiękniejsze miasta Europy. 
Monumentalna, pełna rozmachu architektura swoją surowością i przerysowanymi 
rozmiarami wzbudzać miała strach i pokorę w przybywających przedstawicielach 
podbitych ludów, potwierdzając jednocześnie wyższość rasy aryjskiej.

Wraz z ekspansją III Rzeszy faszystowskie koncepcje planistyczne zaczęto usku-
teczniać także na terenach wcielonych do Rzeszy i jej podporządkowanych. Znana 
jest koncepcja przebudowy Warszawy, nie do końca fortunnie nazywana „Planem 
Pabsta”, zakładająca wyburzenie większości zabudowy stolicy6, a także próba utwo-
rzenia wzorcowej dzielnicy niemieckiej w Krakowie, sformułowana w postaci „Gene-
ralbebauungsplan von Krakau”7. Na terenach ekspansji niemieckiej ośrodki miejskie, 
które najpierw trzeba było częściowo wyludnić, miały zostać sprowadzone do roli 
ośrodków zamieszkiwanych wyłącznie przez niemiecką elitę polityczną, zarządzającą 
podbitymi terenami. W miastach miał panować porządek i czystość, podkreślane 
przez ogrom zieleni, miłej oczom „nadludzi”. 

Niemcy wkroczyli do Będzina 4 września 1939 roku. Tereny powiatu będziń-
skiego, przed wojną wchodzące w skład województwa kieleckiego, zakwalifikowano 
do rejencji katowickiej, należącej do prowincji śląskiej. Miasto, podobnie jak przed 
wojną, było siedzibą władz powiatowych (Landratsamt), a utrzymanie tego statusu 
warunkowało urządzenie w nim siedzib wielu nowych, istotnych administracyjnie 
instytucji. To z kolei było pretekstem do podniesienia poziomu estetycznego oraz 
higienicznego miasta.

Pierwsze przeobrażenia zostały niejako wymuszone wydarzeniami, jakie miały 
miejsce w mieście wieczorem 9 września 1939 roku8. Oddział specjalny pod wodzą 
Udo Woyrscha dokonał wówczas podpalenia będzińskiej synagogi wraz z dziesiątka-
mi modlących się tam w święto szabasu Żydów, a także znajdujące się w sąsiedztwie 
bożnicy domy zamieszkiwane w większości przez ludność wyznania mojżeszowego. 
Ogień szybko zajął okoliczne budynki, których gaszenia zabronili nadzorujący akcję 
hitlerowcy. Według relacji świadków pożar dzielnicy trwał około tygodnia i stra-
wił 26 budynków mieszkalnych9. W ten sposób zniszczeniu uległ cały kwartał mia-
sta tradycyjnie zamieszkiwany przez Żydów – wśród budynków, które nie uległy 

6 M.M. Drozdowski, M. Zahorski: Historia Warszawy. Warszawa 2004, s. 322.
7 J. Purchla: Hubert Ritter i hitlerowskie wizje Krakowa. „Rocznik Krakowski” nr 71, 2005, s. 159–187.
8 A. Namysło: Żydzi w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1943). [W:] Będzin…, s. 535–536.
9 Z. Woźniak: Informacja z przeprowadzonych w toku śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej – Oddziało-

wej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach w prawe zabójstwa nieusta-
lonej dotychczas liczby osób narodowości polskiej i żydowskiej w dniu 9 września 1939 r . w Będzinie . 
[W:] Zagłada Żydów Zagłębiowskich . Red. A. Namysło. Będzin 2004, s. 69.
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spaleniu, znalazła się sąsiadująca z synagogą mykwa10. Rozbiórkę i uporządkowanie 
zgliszcz rozpoczęto w listopadzie 1939 roku i trwała ono do lutego 1940 roku11. Oko-
lice dawnej synagogi nie zostały do końca wojny w żaden sposób zagospodarowane, 
a podzamcze stało się typowym kwartałem żydowskim („Judenviertel”), pełniąc 
w latach 1940–1942 funkcję dzielnicy żydowskiej12 . 

Jeszcze w grudniu 1939 roku Niemcy dokonali zmiany nieco mniej ważnej z punku 
widzenia urbanistyki, ale niezwykle istotnej psychologicznie i propagandowo. 7 grud-
nia 1939 roku na Placu 3 Maja (Hauptplatz) dokonano zniszczenia pomnika „Nike” 
– symbolu wolności, szczególnie istotnego dla mieszkańców Będzina, bo poświęco-
nego pamięci żołnierzy 11. Pułku Piechoty, stacjonującego tu w latach 1918–1922. 
Pomnik miał formę „Anioła Pokoju” – postaci kobiecej z rozpostartymi skrzydłami 
i wieńcem laurowym w uniesionych dłoniach, umieszczonej na kilkunastometrowym 
postumencie w kształcie błyskawicy13. Zaprojektowany przez słynnego krakowskie-
go architekta Adolfa Szyszko-Bohusza, został uroczyście odsłonięty i poświęcony 
w 1933 roku14. Oczywiste konotacje pomnika z wolnością i suwerennym państwem 
polskim były asumptem do zupełnego zniszczenia pamiątki. Najpierw strącono syl-

10 AP Kat, zespół 12/808 Zbiór Fotografii Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Będzinie 
(dalej: ZFAP), sygn. 47, k. 1.

11 AP Kat, Kreisbauamt, sygn. 106, k. 1.
12 A. Namysło: Żydzi…, s. 540–541.
13 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej AP Kiel), zespół 21/100 Urząd Wojewódzki Kielecki I (dalej: 

UWK I), sygn. 18362, k. 2.
14 L. Balcerowski: Plac 3 Maja w Będzinie. „Zeszyty Zagłębiowskie” nr 5, 2000, s. 71; Reakcja na mo-

dernizm . Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza . Katalog wystawy. Kraków 2013, s. 95; Z. Fuiński: 
Będziński garnizon i udział jego żołnierzy w wojnie 1920 roku oraz kampanii wrześniowej 1939 r . [W:] 
Będzin…, s. 481.

Fot.1 Porządkowanie terenu po spaleniu synagogi, 1939 r. (Z zasobów Archiwum Państwo-
wego w Katowicach)
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wetkę „Nike” z betonowego postumentu, który następnie wysadzono przy użyciu 
materiałów wybuchowych. Wykonanie serii fotografii niemieckich notabli stojących 
w zwycięskiej postawie na pogruchotanym postumencie pomnika miało być znakiem 
nowych porządków w mieście. 

Zastana przez okupantów zabudowa Będzina była typową dla zagłębiowskich 
miast architekturą „chaosu”. Normą było sąsiadowanie kilkukondygnacyjnych ka-
mienic z wiejskimi chatami oraz bezplanowo rozrzucone budynki. Jeszcze w pierw-
szym roku wojny władze okupacyjne podjęły dynamicznie kroki na rzecz ponownego 
przeplanowania stolicy powiatu będzińskiego. Nie przeszkadzały temu prowadzone 
równolegle przesiedlenia i tworzenie na podzamczu dzielnicy żydowskiej. O tym, że 
myślano o poważnych przeobrażeniach miasta, przeprowadzanych w sposób plano-
wy i w pełni profesjonalny, świadczy zaangażowanie w projekt uznanych fachowców. 
W proces ten zaangażowano Siegfrieda Buddeusa, profesora Uniwersytetu w Rio 
de Janeiro, który wraz Gottfriedem Federem, byłym komisarzem Rzeszy do spraw 
osiedli mieszkaniowych, miał wziąć udział w akcji „Planowanie Będzina („Planung 
Będzin”), polegającej na stworzeniu koncepcji urbanistycznej dla miasta. G. Feder 
był twórcą koncepcji planistycznych dla III Rzeszy, w tym także dla wchłoniętych 
przez nią terenów wschodnich15. Po utracie stanowiska komisarza G. Feder mógł 
w dalszym ciągu żywo oddziaływać na ówczesną myśl planistyczną dzięki pracy 
w Wyższej Szkole Technicznej w Berlinie (Technische Hochschule). Stworzył jed-
nocześnie podwaliny pod modelową formę mieszkalnictwa III Rzeszy, polegającą na 
budowaniu na terenie całego państwa małych osiedli z domami jednorodzinnymi, 
propagowaną i uskutecznianą przez rząd jeszcze na długo przed wybuchem II wojny 
światowej16. Sformułowane i głoszone przez siebie tezy zawarł w studium pt. „Nowe 
miasto” („Die Neue Stadt”), proponując utworzenie zielonych, samowystarczalnych 
miast, zamieszkałych średnio przez 20 tysięcy ludzi17. Natomiast o poważnym za-
angażowaniu prof. S. Buddeusa w sprawy Będzina świadczą jego wizyty w mieście 
– w kwietniu i lipcu 1942 roku18. Równolegle z prowadzonymi z S. Buddeusem 
rozmowami burmistrz Hans Kowohl zwrócił się do włodarzy Krapkowic, Opola, 
Nysy i Brzegu z prośbą o przesłanie opracowanych tam planów utworzenia związków 
upiększania miasta19. Do głównych celów założonego niebawem według nadesła-
nych wzorców będzińskiego Związku Komunikacji i Upiększania Miasta („Verkehrs 
und Verschönerungsvereins“) należało między innymi upiększanie obrazu Będzina 
oraz jego najbliższej okolicy przez lokowanie i planowanie nowych placów, dbałość 
o promenady, tworzenie terenów zielonych, usuwanie pozbawionych gustu reklam, 
zachęcanie do tworzenia szyldów reklamowych zgodnych z duchem czasu, dbałość 
o zaopatrywanie balkonów i okien mieszkań w kwiaty, upiększanie terenów leżących 
odłogiem. Efekty działalności stowarzyszenia szybko zaczęły być widoczne. 

15 AP Kat, Kreisbauamt, sygn. 53, k. 133 i k. 160–167.
16 I. Kozina: Chaos…, s. 188.
17 G. Feder: Die Neue Stadt . Berlin 1939.
18 AP Kat, Kreisbauamt, sygn. 53, k. 160–167.
19 W korespondencji H. Kowohl wspomina, że „przebudowa Będzina prowadzona będzie planowo, we-

dług niemieckiego wzorca”. AP Kat, zespół 12/773 Akta Miasta Będzina (dalej: M. Będzin), sygn. 1210, 
k. 4–5.
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Już w 1941 roku obsadzono drzewami ulice: Bytomską (Beuthenerstrasse), Ma-
łobądzką (Talstrasse), Dobrą (Gutstrasse) i Kościuszki (Bahnhofstrasse). Wśród pod-
jętych na szeroką skalę działań znalazło się wytyczanie nowych alei spacerowych 
oraz troska o zazielenienie starych traktów20. Nakazem burmistrza miasta z 16 maja 
1941 roku mieszkańcy i zarządcy nieruchomości leżących przy najbardziej reprezen-
tacyjnych ulicach miasta – Małachowskiego (Kattowitzerstrasse), Kołłątaja (Alten-
hauptstrasse), Sączewskiego (Gartenstrasse) i Piłsudskiego (Hallenstrasse) – zostali 
zobowiązani do upiększenia wszystkimi możliwymi sposobami frontów budynków, 
balkonów i okien21. Kolejne obwieszczenie z 27 maja 1941 roku, nawołujące do usu-
nięcia starych szyldów, witryn, neonów, a także do odnowienia nieładnych napisów, 
miało już cel nie tylko estetyczny, ale także germanizacyjny. Likwidacja dotychcza-
sowych szyldów obligowała jednocześnie mieszkańców do wywieszania reklam tylko 
w języku niemieckim. Całokształtu przeobrażeń Będzina w prawdziwie niemieckie 
miasto dopełniła symboliczna zmiana jego nazwy na Bendsburg, ogłoszona urzędowo 
10 czerwca 1941 roku, w dniu, kiedy miasto wizytował gauleiter Fritz Bracht22 .

Efekty prowadzonej planowo akcji upiększania miasta władze akcentowały w lo-
kalnej prasie propagandowej: „Bendsburg zmienił gruntownie swe oblicze. Jednorocz-
ny okres prowadzonych prac, olbrzymie inwestycje, niewyczerpana energia władz 

20 „Dziennik Poranny” nr 130 z 8 VI 1941 r., s. 4.
21 AP Kat, M. Będzin, sygn. 1210, k. 28–32.
22 R. Kaczmarek, Będzin…, s. 518; AP Kat, ZFAP, sygn. 27, k. 1–7. 

Fot. 2. Zróżnicowana zabudowa przy ul. Podzamcze (Z zasobów Archiwum Państwowego 
w Katowicach)
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i poszczególnych kierowników wydziałów i Bendsburg zmienił swe „»ruderowate« 
oblicze na jasne, pogodne i estetyczne. Poszerzono i przerobiono jezdnie, ze smakiem 
pomyślano skwery, cały szereg odnowionych budowli i wreszcie należyty poziom 
wystaw sklepowych sprawił, że Bendsburg »przejrzał na oczy«”, będąc już dziś bodaj 
czy nie najpiękniejszym miastem Zagłębia Dąbrowskiego.”23 Dowodem na to, iż 
opisywane szeroko w prasie „gadzinowej” przeobrażenia nie są jedynie wytworem 
nazistowskiej propagandy, jest ich potwierdzenie w innych źródłach archiwalnych, 
w tym w korespondencji urzędowej24. Przekształcenia i nowe porządki dotyczyły 
nie tylko samego Będzina, ale wszystkich miast i gmin zarówno w powiecie, jak 
i w całym Zagłębiu Dąbrowskim: „W powiecie Bendsburg od chwili objęcia gospo-
darki przez nowe władze rozpoczęła się praca nad doprowadzaniem do należytego 
porządku miast, wsi i osiedli. Wszystkie zarządy rozpoczęły jak najdalej posunięte 
prace dla podniesienia estetyki, wydając na inwestycje olbrzymie sumy pieniężne. 
W wielu miastach opracowano i rozpoczęto planowaną przebudowę całych dzielnic, 
a i zarządy gminne nie pozostały w tyle, ustalając przebudowę i rozbudowę swych 
gmin zakrojoną na wielką skalę […]”25

Będzin od zawsze borykał się z poważnym problemem, jakim były wylewy przepły-
wającej przez miasto Czarnej Przemszy. Rzeka występowała z brzegów po intensyw-
niejszych opadach, a potężne wylewy zdarzały się minimum dwa razy w roku26 . Nad 
problemem regulacji koryta rzeki pochylały się już przedwojenne władze, które nawet 
rozpoczęły częściowe prace. Niedostatek funduszy nieustannie zadłużonego miasta, 
a potem wybuch wojny przerwał wszelkie postępy w tej dziedzinie. Problem wylewa-
jącej rzeki dostrzegały też władze okupacyjne, a jej regulacja szybko stała się kwestią 
fundamentalną i punktem wyjścia dalszych przeobrażeń miejskich, stąd już w sierpniu 
1940 roku przystąpiono do szeroko zakrojonego przedsięwzięcia. Jeszcze na początku 
roku inwestycję szacowano na 263 318, 40 niemieckich marek27. Niemieccy decyden-
ci zwracali uwagę głównie na brak estetyki szerokiego, rozlanego koryta rzeki oraz brak 
możliwości rozbudowy miasta w dzielnicach, której przyczyną była ciągle wylewająca, 
podtapiająca istniejące budynki i zalewająca pola i ugory Czarna Przemsza. Dodatkowo 
powstające wówczas kałuże były siedliskami bakterii, powodujących rozmaite choroby. 
Zatem bazą do dalszych przeobrażeń miasta było najpierw uregulowanie rzeki, które 
przeprowadził zarząd miejski wespół z Urzędem Wodnym. Pracami regulacyjnymi 
i umacniającymi koryto objęto rzekę na wysokości miasta, na długości około 4200 
metrów, zatrudniając przy tym średnio 150–180 osób, w wyjątkowych momentach 
zwiększając tę liczbę do 300 ludzi. Przeprowadzane prace podzielono na 2 etapy: ob-
murowanie koryta rzeki (zapoczątkowane jeszcze przez władze polskie) zakończone 
w 1941 roku oraz budowania tam. Działania wokół opanowania żywiołu rzeki nie ogra-
niczały się jednak jedynie do regulacji koryta, ale obejmowały także zagospodarowanie 
jej otoczenia. Po obu stronach rzeki sadzono równocześnie drzewa i krzewy ozdobne, 
wytyczając tym samym zielone aleje spacerowe i nowe bulwary28 .

23 „Dziennik Poranny” nr 245 z 21 X 1941 r., s. 4.
24 AP Kat, M. Będzin, sygn. 1213, k. 80–81.
25 „Dziennik Poranny” nr 154 z 6 VII 1941 r., s. 3.
26 „Kurjer Zachodni” nr 390 z 1 XI 1936 r.
27 AP Kat, Kreisbauamt, sygn. 178, k. 21.
28 „Dziennik Poranny” nr 184 z 10 VIII 1941 r., s. 4.
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Jeszcze w 1940 roku zaczęto przeobrażać ścisłe centrum miasta – będziński ry-
nek, relikt średniowiecznego zamysłu urbanistycznego. Jednym z założeń niemiec-
kich władz miasta było polepszenie bezpieczeństwa komunikacji w Będzinie – posze-
rzanie wlotów bardzo wąskich i ciasnych ulic, osiągane przez likwidację budynków 
posadowionych na rogu skrzyżowań. Będziński rynek miał tu wyjątkowe znacze-
nie, ponieważ przebiegał tędy główny ciąg komunikacyjny w mieście, zorientowany 
w kierunku wschód – zachód. W związku z tym w pierwszej kolejności rozburzeniu 
uległ północno-wschodni narożnik rynku, noszący wówczas nazwę Alter Ring. W ra-
mach prac rozebrano kamienice po obu stronach wlotu ulicy Kołłątaja (Alte Haupt-
strasse), tworząc rozległą, otwartą przestrzeń u podnóża kościoła św. Trójcy29. Zabieg 
ten nie tylko poszerzył trakt komunikacyjny, biegnący po przekątnej rynku, ale także 
stworzył szeroką perspektywę widokową na sylwetę kościoła. Równolegle z pracami 
wyburzeniowymi na rynku prowadzono wiele wykopów służących doprowadzeniu 
kanalizacji. Rozpoczęte przez okupantów zmiany w architekturze rynku doprowa-
dziły do jego nieodwracalnych przeobrażeń w okresie powojennym. Apogeum stano-
wiło przeprowadzenie przez zabytkową, średniowieczną starówkę trasy do Dąbrowy 
Górniczej. Ta bezprecedensowa decyzja władz wojewódzkich doprowadziła do total-
nej degradacji starego miasta, zniszczenia rynku i zepchnięcia go do roli martwego, 
pozbawionego życia placu miejskiego. 

Niemiecka propaganda ze szczególną intensywnością informowała o wyjątkowych 
staraniach, jakimi objęto oprócz Starego Rynku także Plac 3 Maja (Hauptplatz)30 . 
Miejsce to, od momentu powstania w końcu XIX wieku, było umyślnie kreowane jako 
nowy rynek, tworzony w opozycji do ciasnego, brudnego i przeciętego ciągiem komu-
nikacyjnym Starego Rynku. Miało być to miejsce organizowania licznych uroczystości, 
pochodów, defilad, nowe, ożywione centrum miasta. Zamierzenia te rozwinęli oku-
panci, szczególnej trosce poddając to miejsce. Dbałość o estetykę placu wynikała także 
z faktu, że w jego najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane były najważniejsze budynki 
administracyjne – ratusz, starostwo powiatowe, „Dom Niemiecki” (Deutsches Haus), 
a także budynek kierownictwa powiatowego NSDAP. Pierwszym krokiem było wspo-
mniane już zniszczenie pomnika „Nike” – symbolu wolności i niepodległości, po czym 
w latach 1940–1941 zaprowadzono ład przestrzenny na placu, wytyczając na nowo 
symetryczne alejki i ścieżki, a wrażenia zmysłowe wzbogacając zieleńcami i klombami 
kwiatów. Poza tym na ulicy Sączewskiego (Gartenstrasse), będącej częścią placu, uło-
żono nową nawierzchnię, wspomniany zaś postulat ułatwienia komunikacji w mieście 
spełniono, tworząc nową przestrzeń pod miejsca parkingowe, ulokowaną u zbiegu tej 
ulicy z ulicą Małachowskiego (Kattowitzerstrasse)31. Jednocześnie zaaranżowano także 
przestrzeń wokół ulokowanego przy placu szpitala powiatowego. Zmieniono sposób 
komunikacji między budynkiem głównym szpitala i pawilonem zakaźnym stojącym 
w pewnej odległości – zbudowano dodatkowe wyjście z tyłu szpitala, tworząc w ten 
sposób rodzaj dziedzińca wewnętrznego, służącego chorym do odpoczynku i ułatwiają-
cego przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi oddziałami32 . 

29 Przed planowaną rozbiórką budynków wykonano ich szczegółową dokumentację: AP Kat., M. Będzin, 
sygn. 1213, k. 25–29.

30 „Dziennik Poranny” nr 245 z 21 X 1941 r., s. 4.
31 „Dziennik Poranny” nr 111 z 15 V 1941 r., s. 4.
32 AP Kat, ZFAP, sygn. 17, k. 1–2.
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Następnie okupant rozpoczął w mieście wielką inwestycję – budowę potężnego 
schronu przeciwlotniczego wydrążonego we Wzgórzu Zamkowym. Trudno dzisiaj 
określić, jaki zasięg miał mieć obiekt – dotychczas nie natrafiono bowiem na żadną 
dokumentację dotyczącą tego przedsięwzięcia. Brak także informacji na temat czasu 
rozpoczęcia jego budowy. Mógł to być rok 1943, czyli okres wzmożonych bombar-
dowań na miasta III Rzeszy – z lakonicznej wzmianki w korespondencji burmistrza 
Bendsburga z prezydentem policji w Sosnowcu z marca 1943 roku wynika, że ko-
nieczna jest pilna organizacja w mieście schronów przeciwlotniczych33. Obiekt, ma-
jący postać systemu sztolni o łącznej długości niemal 500 metrów, zbliżonej kształ-
tem do litery H, został zorientowany w kierunku północ – południe. Dwa wejścia 
znajdowały się w podwórkach gęsto posadowionych kamienic przy ulicy Kołłątaja 
(w tym jedno w posesji pod nr. 22), dwa kolejne od ulicy Podzamcze (Burgstrasse). 
Urobek powstały podczas drążenia schronu wywożono wagonikami na ulicę Podzam-
cze (Burgstrasse) i wykorzystywano do zasypywania ulokowanego na zboczu wzgórza 
kirkutu. Powstałe korytarze docelowo planowano zapewne zabezpieczyć obudową 
górniczą, ale udało się to zrealizować tylko w części obiektu – reszta nie została 
ukończona, tworząc surowe, wydrążone w dolomicie sztolnie. Chodnik północno-
wschodni uległ zawaleniu, a jego dwie odnogi – w tym jedna łącząca się ze schronem 
ulokowanym pod budynkiem leżącego na Wzgórzu Zamkowym dawnego Domu 
Parafialnego – nie zostały ukończone. Prace nad budową obiektu przerwał koniec 
wojny, być może pojawiły się także jakieś przeszkody natury geologicznej. Rezultat 
olbrzymiego wysiłku budowlanego nie został właściwie wykorzystany przez okupan-
tów, służąc jedynie ludności polskiej, korzystającej z niego w schyłkowym etapie 
wojny. Obecnie jedynymi znanymi źródłami historycznymi dotyczącymi obiektu są 
zdjęcia z sierpnia 1944 roku, przedstawiające urzędników niemieckich – burmistrza 
Będzina H. Kowohla, prezydenta policji w Sosnowcu Alexandra von Woedtke oraz 
byłego będzińskiego kreisleitera NSDAP Karla Rademachera – obecnych przy drą-
żeniu sztolni34 .

Do najpoważniejszych przeobrażeń tkanki miejskiej doszło w 1944 roku, po likwi-
dacji będzińsko-sosnowieckiego getta i wywiezieniu niemal całej populacji żydow-
skiej do obozu w Auschwitz. W końcu 1943 roku Będzin stał się miastem wolnym 
od Żydów – „Judenfrei”35. „Oczyszczenie” miasta z ludności żydowskiej pozwoliło 
okupacyjnej administracji na koncentrację na kwestiach związanych z bieżącą organi-
zacją miasta – w tym na nowe przedsięwzięcia budowlane. 

Już w pierwszym kwartale 1944 roku przystąpiono do wyburzania tak zwanej 
„żydowskiej zabudowy” przy ulicy Modrzejowskiej (Markstrasse) oraz do likwidacji 
niewielkiej, ciasnej uliczki Zaułek (Hintergasse), położonej między ulicą Modrze-
jowską a średniowiecznymi murami miejskimi. Króciutka ulica Zaułek zabudowana 
była prymitywnymi, jednokondygnacyjnymi domkami, bielonymi wapnem. Zabu-

33 Już w 1940 r. w trakcie wytypowano wiele pomieszczeń piwnicznych, które decyzją Schutzpolizei 
miano zaadaptować na publiczne schrony przeciwlotnicze. Były to piwnica przy alei Kołłątaja (Alte 
Hauptstrasse) 44, ulicy Małachowskiego (Kattowitzerstrasse) 24a i 35, Piłsudskiego (Hallenstrasse) 6, 
Sączewskiego (Gartenstrasse) 15 i 23; AP Kat, M. Będzin, sygn. 1213, k. 2.

34 AP Kat, ZFAP, sygn. 28, k. 2 i k. 11; R. Kaczmarek: Pod rządami gauleiterów . Elity i instancje władzy 
w rejencji katowickiej w latach 1939–1946. Katowice 1998, s. 236, 242.

35 AP Kat, M. Będzin, sygn. 1192, k. 40 i k. 42; E. Prawer-Pinski: Będzin . Miasto Judenfrei. Będzin 2007, 
s. 28.
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dowania te nie odpowiadały estetycznym gustom okupantów oraz ich aspiracjom do 
utworzenia z Będzina niemieckiego ośrodka miejskiego. Ponadto należało je znisz-
czyć z powodów ideologicznych, jako że były one pozostałością po wysiedlanych 
z miasta Żydach, z których najubożsi zamieszkiwali licznie ten właśnie kwartał36 . 
W związku z tym od marca do sierpnia 1944 roku systematycznie wyburzano dawną 
zabudowę na obszarze pomiędzy ulicą Modrzejewską, murami miejskimi i starym 
kirkutem przy ulicy. Zawale (Hinter dem Wall)37. Uporządkowanie terenu spowo-
dowało poszerzenie ulicy oraz optyczne powiększenie tego kwartału miasta, który do 
dnia dzisiejszego pozostał pustą, wolną od zabudowań przestrzenią.

Niemal równolegle do prac prowadzonych na ulicy Modrzejowskiej, Niemcy 
przystąpili do wyburzania budynków ulokowanych przy ówczesnej ulicach Zawale 
(Hinter dem Wall) oraz Podzamcze (Burgstrasse). W przypadku Zawala zrównane 
z ziemią zostały budynki stanowiące południową pierzeję ulicy. Proste, bezstylowe 
wielokondygnacyjne kamienice określane były w źródłach pogardliwie jako polski 
system budowlany („polnische Bausystem)”38. Powstała po tych działaniach wolna, 
niczym nieograniczona przestrzeń otwierała miasto w kierunku południowym. Ponad-
to wyburzeniu uległa także wschodnia część ulicy, rozciągająca się aż po skrzyżowanie 
z ulicą Czeladzką (Beuthenerstrasse) w pobliżu drewnianego mostu na Czarnej Prze-
mszy, w okolicy dzisiejszych bulwarów. Na całym poddanym przeobrażeniu odcinku 

36 AP Kat, ZFAP, sygn. 48, k. 53.
37 Tamże, sygn. 48, k. 68.
38 Tamże, sygn. 10, k. 5–9.

Fot. 3. Wyburzanie ulicy Zaułek (Hintergasse), 1944 r. (Z zasobów Archiwum Państwowego 
w Katowicach)
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ulicy nigdy nie powstała nowa zabudowa, a otrzymany w efekcie niemieckich działań 
obraz tego kwartału w dużej mierze pozostał widoczny do dnia dzisiejszego.

Program wyburzeń przy ulicy Podzamcze (Burgstrasse) obejmował obszar roz-
poczynający się na wysokości ulicy Bóżniczej (Alterweg) i rozciągający się w kie-
runku północnym. W przeciwieństwie do wyburzonej części ulicy Modrzejowskiej, 
zabudowa tutaj była o wiele bardziej zróżnicowana i obejmowała zarówno jedno-
kondygnacyjne budynki z gontowym pokryciem dachu, jak i wielokondygnacyjne 
kamienice o urozmaiconych plastycznymi dekoracjami fasadach39. W wypadku ulicy 
Podzamcze natychmiast po usunięciu dawnych budynków przystąpiono do planowej 
zabudowy. Budowa nowych osiedli, przeznaczonych dla przybywających do miasta 
Niemców, była jednym z punktów przeobrażania Będzina w prawdziwie niemiecki 
Bendsburg. Wzrastająca systematycznie liczba Niemców wymagała kreowania nowej 
przestrzeni życiowej. Trwająca od początku wojny imigracja Niemców oraz póź-
niejsze deportacje ludności żydowskiej całkowicie zmieniły obraz miasta – w końcu 
1943 roku Bendsburg zamieszkiwało 3697 Niemców40. Jeszcze na początku 1940 
roku wydział budowlany zakładał wybudowanie w najbliższych latach około 700 
mieszkań41. Z kolei w pierwszych miesiącach 1944 roku planowano budowę w okre-
sie od marca do października tego roku 239 domów42. Czas zweryfikował te opty-
mistyczne plany niemieckich urzędników, a inwestycja przy Podzamczu okazała się 
jedyną tego typu w mieście. 

Pas terenu biegnący pomiędzy ulicą a Czarną Przemszą przeznaczono na osiedle 
powstające w ramach Niemieckiego Zakładu Pomocy Mieszkaniowej („Deutsches 
Wohnungshilfswerk, dalej: DWH). Organizacja powstała w 1943 roku na podstawie 
rozporządzenia Führera i miała za zadanie budowę osiedli dla ludności poszkodo-
wanej przez toczącą się wówczas wojnę powietrzną43. Budowę osiedla, złożonego 
z typizowanych, założonych na planie prostokąta, jednokondygnacyjnych domów 
nakrytych dwuspadowym dachem, rozpoczęto w miejscu wyburzonych budynków 
w lipcu 1944 roku44. Oszczędne w formie, pozbawione ozdób ornamentalnych bu-
dynki usytuowane były na niewielkich posesjach, stanowiących formę ogrodu z wa-
rzywnikiem i sadem. Nie wiadomo, ile budynków zakładano zrealizować – przedsię-
wzięcie przerwało zakończenie wojny. Ostatecznie powstało 6 istniejących do dnia 
dzisiejszego domów. Osiedle „DWH” było ostatnią inwestycją okupantów w Będzi-
nie. Zbliżający się front doprowadził do opuszczenia przez nich miasta na początku 
stycznia 1945 roku. 

Dużą inwestycją, planowaną jeszcze w pierwszych miesiącach 1944 roku, była 
budowa izolatki przy szpitalu powiatowym w mieście. Dotychczas funkcję oddziału 
chorób zakaźnych pełniła kamienica ulokowana przy ulicy Potockiego (Hospitalstras-
se), granicząca z terenem szpitala. Względy praktyczne wymagały jednak budowy 
nowego obiektu – planowano wzniesienie monumentalnego gmachu, wzorowanego 

39 Tamże, sygn. 5, k. 23.
40 AP Kat, M. Będzin, sygn. 1192, k. 2 i k. 14.
41 AP Kat, Kreisbauamt, sygn. 182, k. 13.
42 Tamże, sygn. 92, k. 13.
43 Tamże, sygn. 92, k. 6–7.
44 AP Kat, ZFAP, sygn. 7, k. 1–9.
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na Szpitalu Spółki Brackiej w Szarleju (Piekary Śląskie)45. Zamiarów tych nie zdążo-
no jednak zrealizować ze względu na wzmożony wysiłek w ostatnim roku wojny46 . 

Na koniec warto podkreślić, że znaczące zmiany architektoniczne były przepro-
wadzane także poza zasadniczym centrum miasta – w poszczególnych dzielnicach. 
Niezagospodarowane tereny poprzemysłowe na granicy Będzina (Warpie i Ksawera) 
z Dąbrową zaczęto w 1941 roku przeobrażać w duży, liczący ponad 4,5 hektara park 
miejski z dokładnie rozplanowanym, koncentrycznym biegiem alejek oraz rozległymi 
stawami47. Rozpoczęto także utwardzanie i brukowanie ulicy w dzielnicy Warpie. 
W latach 1942–1943 okupanci, nazywający siebie „pionierami kultury ogródkowej 
na wschodzie”, założyli w Będzinie przy ulicy Małobądzkiej (Talstrasse) pierwsze 
ogródki działkowe, wpisując się tym samym w propagowany przez siebie wzorzec 
zielonych miast („Najpiękniejsze niemieckie miasta są miastami zieleni!”)48 . Plano-
wano również, lecz nie zrealizowano wiele inwestycji, mających służyć przyszłym 
mieszkańcom: archiwum miejskie, bibliotekę, łaźnię publiczną, kostnicę czy nie-
miecki cmentarz przy ulicy Podzamcze.

Przeobrażenie historycznej tkanki miejskiej Będzina w okresie okupacji, począw-
szy od pierwszych decyzji po ostatnie realizacje, miało charakter planowy, przepro-
wadzany konsekwentnie i systematycznie. Ogromne zmiany urbanistyczne, w prze-
ważającej mierze destrukcyjne – polegające na wyburzaniu budynków w różnych 
częściach centrum miasta, znacząco zmieniły jego obraz. Gęsta, silnie skoncentro-
wana tkanka miejska została przerzedzona, a miasto uległo przewietrzeniu i optycz-
45 „Dziennik Poranny” nr 257 z 4 XI 1941 r., s. 3.
46 AP Kat, Kreisbauamt, sygn. 121, k. 18.
47 „Dziennik Poranny” nr 193 z 12 VIII 1941 r., s. 4.
48 AP Kat, M. Będzin, sygn. 1215, k. 9.

Fot. 4. Budowa osiedla DHW przy ul Podzamcze, 1944 r. (Z zasobów Archiwum Państwo-
wego w Katowicach)
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nemu otwarciu. Ponadto przeprowadzone wówczas prace porządkowe, polegające 
na utwardzaniu i brukowaniu dróg, wpłynęły na poprawę estetyki miasta i na jakość 
użytkowania będzińskich ulic i uliczek. 

Dotychczas wszelkie szeroko zakrojone ingerencje w tkankę miejską (w archi-
tekturę miasta) fałszywie przypisywano decyzjom podejmowanym w latach PRL-u, 
nie dostrzegając znaczenia działalności niemieckiej nomenklatury. Przeprowadzone, 
zwłaszcza w latach siedemdziesiątych XX wieku, potężne przeobrażenia urbani-
styczne, takie jak wyburzenie północnej pierzei będzińskiego rynku i poprowadzenie 
przez rynek arterii komunikacyjnej, miały ogromny wpływ na historyczną substancję 
miasta, ale były poniekąd kontynuacją niemieckich inicjatyw. 

SteFania lazar

Städtebauliche entwicklung des Stadtzentrums von Bendsburg während des zweiten 
weltkriegs anhand von unterlagen des Staatsarchivs kattowitz

Zusammenfassung
Będzin (1939–1945 Bendsburg), eine der ältesten Städte im Dombrowaer Kohlen-

becken mit gut erhaltener städtebaulicher Struktur aus der Zeit des Mittelalters, wurde 
während des Zweiten Weltkrieges, ähnlich wie andere Städte in dieser Region, intensiven 
und sehr tiefgreifenden Veränderungen des Stadtbilds unterzogen. Dies gehörte zu einem 
der Elemente der deutschen nationalistischen Politik, die darauf ausgerichtet war, die im 
Kohlenbecken liegenden Städte, nach früherer Vertreibung der polnischen und jüdischen 
Bevölkerung auf die Besiedlung von Deutschen vorzubereiten. Bendsburg als Kreisstadt 
und Sitz zahlreicher Einrichtungen des deutschen Verwaltungsapparats bedurfte beson-
derer Modifizierungen, die zum Ziel hatten, den deutschen ästhetischen Anforderungen 
zu genügen. Wie den Archivalien zu entnehmen ist, diente das „Dritte Reich“ als Inspira-
tion und war richtungweisend. Der Abriss von ganzen Quadraten und die Errichtung von 
neuen Objekten hatten eine starke Veränderung des Stadtbildes zur Folge, die bis heute 
sichtbar ist.

SteFania lazar

urban transformation of Będzin city centre during the world war ii based on documents 
from the State Archives in katowice

Summary 
Będzin, one of the oldest towns of Dąbrowa Basin, with its well-preserved medieval 

urban arrangement, underwent, just like other towns in the region, a very deep transfor-
mation of the urban fabric during the World War II. It was one of the elements of Ger-
man ethnic policies to prepare the cities of the Basin for German settlement, after they 
have been “cleansed” of their Polish and Jewish inhabitants. Będzin, as a district town, 
the seat of many institutions of the German administrative apparatus, needed special 
modifications to meet German aesthetic demands. According to the fonds, it appears that 
the town was modelled on the Third Reich’s standard. Demolishing whole quarters and 
building new complexes led to deep changes in the image of the town, easily perceivable 
even today.
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wykupiona ze Standgerichtu  
– Genowefa duszczak-pilecka

Genowefa Duszczak urodziła się 13 listopada 1923 roku w Michałkowicach (po-
wiat Katowice). Przed wojną zamieszkiwała wraz z rodzicami w Lipinach Śląskich 
przy ówczesnej ulicy Piłsudskiego. Tam też mieszkała podczas okupacji niemieckiej, 
do momentu skierowania jej przez Arbeitsamt w 1940 roku do pracy przymusowej 
w Brückenberg (obecne Bierutowice). Po krótkim czasie uciekła stamtąd i wróciła do 
Lipin. Obawiając się aresztowania, jeszcze w tym samym roku podjęła pracę w Poru-
bie koło Orłowej (Zaolzie). Pracowała wpierw jako pomoc domowa1, a później jako 
urzędniczka w niemieckim Urzędzie Gminy2 . 

Mniej więcej w tym sam czasie, gdy Duszczak podejmowała pracę w Urzędzie 
Gminy w Porubie, a więc w marcu 1941 roku, Oddział II Okręgu Śląskiego Związku 
Walki Zbrojnej (ZWZ) powołał samodzielną, wydzieloną organizację wywiadowczą 
na szczeblu dowództwa Okręgu Śląskiego kryptonim „Serce”. Jednym z powodów jej 
powołania było pojawienie się człowieka, który chciał podjąć ryzyko. Tym człowiekiem 
był Karol Emeryk Błaszczyk pseudonim. „Lido”3. Z czasem mianem „Lido” zaczęto 
określać całą siatką, a wkrótce stało się ono oficjalnym jej kryptonimem. Grupa Błasz-
czyka zajmowała się zbieraniem informacji wywiadowczych o przemyśle zbrojenio-
wym na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie, a także o hutach Trzyńca i Opawy4 . 

Jednym z ogniw wywiadu „Lido” była tak zwana siatka Augusta. Na jej czele stał 
Ryszard Margiciok pseudonim „August”, który pełnił funkcję szefa wywiadu w pod-
inspektoracie cieszyńskim Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej (ZWZ-AK). Jed-
nym z kierunków jego działalności był wywiad na terenie Zaolzia. Tutaj nieocenione 
usługi oddała Margiciokowi jego narzeczona Genowefa Duszczak, która znała język 
niemiecki i pracowała w Urzędzie Gminy Poruba. Dostarczała „Augustowi” fałszywe 
ausweisy, zaświadczenia, kartki żywnościowe, opieczętowane in blanco druki prze-
znaczone dla ruchu oporu, a z czasem również dla całej siatki wiedeńskiego „Straga-
nu”5. Jako urzędniczka mieszkająca na obszarze przygranicznym Duszczak posiadała 

1 W relacji przygotowane dla Polskiego Radia Katowice Genowefa Duszczak-Pilecka wspomina, że pra-
cowała jako służąca w niemieckiej gospodzie. Zob. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau w Oświęcimiu (dalej APMA-B), zbiór Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach (dalej: Rozgłośnia 
PR Katowice), relacja: Genowefa Pilecka, dep. 116.

2 Por. APMA-B, Rozgłośnia PR Katowice, relacja: Genowefa Pilecka, dep. 116; APMA-B, Oświadczenia, 
t. 16, oświadczenie Genowefy Pileckiej, sygn. Ośw./Pilecka/426, k. 39.

3 Jak podają Oswald Guziur i Mieczysław Starczewski, Błaszczyk pierwotnie przyjął pseudonim „Lida” 
(prawdopodobnie od miasta na Litwie), a dopiero później ktoś ów pseudonim przekręcił na „Lido” jako 
bardziej pasujący do płci właściciela. O. Guziur, M. Starczewski: Lido i Stragan . Ślązacy w wywiadzie 
AK. Czeski Cieszyn 1992, s. 30.

4 J. Niekrasz: Z dziejów AK na Śląsku. Warszawa 1985, s. 122.
5 „Stragan” był wywiadem dalekiego zasięgu Komendy Głównej ZWZ-AK. Był on podzielony na trzy 

referaty: a) Zachód (obszar Rzeszy); b) Centralny (obszar Generalnego Gubernatorstwa) z trzema 
grupami terenowymi: WO-1 Południe (południowe obszary Rzeszy), WO-2 Środek (środkowy obszar 
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stałą przepustkę na teren Protektoratu Czech i Moraw. Dzięki temu bez problemów 
mogła spełniać także funkcje kurierki, przewożąc różne raporty i wiadomości organi-
zacyjne. Prawdopodobnie, będąc w siatce „Augusta”, Genowefa Duszczak posługi-
wała się pseudonimem „Podciep”6 .

Z powodu działalności agenta niemieckiego Edwarda Gałuszki, syna nadsztygara 
z Karwiny, siatkę „Augusta” dotknęła ogromna wsypa. Na początku akcji zatrzyma-
no 71 podejrzanych, ale w ciągu kilku miesięcy aresztowano ponad 100 osób7. Za 
ten czyn konfident otrzymał nagrodę w wysokości 500 marek8. 1 marca 1943 roku 
gestapo przyjechało do Urzędu Gminy również po Genowefę Duszczak. Została 
poproszona do biura burmistrza, skąd zabrano ją samochodem osobowym do wię-
zienia w Cieszynie9. Aresztowanie Duszczak przesunęło się w czasie, ponieważ wraz 
z Wandą Stefek w pociągu zatrzymano siostrę Genowefy. Gestapo było pewne, że 
zaaresztowano samą Duszczak. Z więzienia w Cieszynie Genowefę przewieziono 
do Polizei Ersatz Gefängnis Myslowitz. Takie transporty z Cieszyna odbywały się 
najczęściej samochodami ciężarowymi w zorganizowanych konwojach. Władze wię-
zienne przekazywały konwojentom wykazy więźniów10. W Mysłowicach Genowefa 
Duszczak przebywała podczas śledztwa aż do momentu wywiezienia do KL Au-
schwitz I w dniu 8 listopada 1943 roku. 

Więzienie mysłowickie było określane przez więźniów mianem przedsionka 
oświęcimskiego piekła. Na słuszność takiego stwierdzenia wskazują ścisłe po-
wiązania z KL Auschwitz – liczne wysyłki więźniów do tego obozu11, oddanie 
do dyspozycji więzienia (zamkniętego z powodu epidemii tyfusu) piętra bloku 
kwarantanny 2a w KL Auschwitz I, posiedzenia Polizeistandgericht (Policyjnego 

Rzeszy), WO-3 Wybrzeże (północne tereny Rzeszy ze szczególnym uwzględnieniem portów północ-
nych i krajów nadbałtyckich); c) referat Wschód (obszar od wschodniej granicy GG do linii frontu 
wschodniego – po czerwcu 1941 r.). W skład „Straganu” wchodziła siatka „S3”, obejmująca obszar 
Zaolzia. Zob. O. Guziur, M. Straczewski: Lido i Stragan . . . ., s. 50–58.

6 W relacji nagranej przez Rozgłośnię Polskiego Radia w Katowicach w 1986 r. Genowefa Pilecka z d. 
Duszczak wspomina, że jej pseudonim obozowy to „Podciep”. Jednak najprawdopodobniej jest to 
pomyłka i taki pseudonim nosiła w siatce „Augusta”. Zob. APMA-B, Rozgłośnia PR Katowice, relacja: 
Genowefa Pilecka, dep. 116.

7 Zob. J. Niekrasz: Z dziejów…, s. 136–137; Z. Walter-Janke: W Armii Krajowej na Śląsku. Katowice 
1986, s. 66–67; O. Guziur, M. Starczewski, Lido i Stragan…, s. 26–27; APMA-B, Rozgłośnia PR Kato-
wice, relacja: Genowefa Pilecka, dep. 116.

8 Edward Gałuszka w 1948 r. po sprzedaży swojego domu uciekł na Słowację. Stamtąd udał się do Bra-
tysławy, gdzie podjął przerwane przez wojnę studia medyczne. Po ich ukończeniu pracował jako lekarz 
w Dechticach. Nigdy nie stanął przed sądem.

9 Od września 1942 r. dla więzienia w Cieszynie obowiązywała ostatecznie ustalona nazwa: Stammlager 
für Polen und Juden (obóz dla Polaków i Żydów). Było to więzienie sądowe, w którym odbywano karę 
Straflagru (obozu karnego). Przywożonym więźniom zakładano teczki, do których wkładano karty 
personalne i inne dokumenty dotyczące zatrzymanego. Teczka ta wędrowała wraz z więźniem po róż-
nych zakładach karnych, wyjątkiem było Polizei-Ersatz-Gefängnis Myslowitz i obozy koncentracyjne. 
Gestapo prowadziło odrębne teczki z wynikami śledztwa, które były przesyłane do więzień policyjnych 
lub obozów koncentracyjnych z poleceniami dotyczącymi dalszego losu więźnia. Więcej patrz: E. Pasek: 
Więzienie cieszyńskie . [W:] Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstocho-
wie 1939–1945 . Red. A. Szefer. Katowice 1983, s. 45–79; J. Adamska: Organizacja więzień i aresztów 
sądowych na ziemiach polskich wchodzących w skład III Rzeszy w latach 1939–1945. „Biuletyn Głów-
nej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” t. 24, 1979, s. 107–131; A. Kurek: Niemieckie 
więzienia sądowe na Śląsku w czasach Trzeciej Rzeszy. Kraków 2007, s. 120–122.

10 E. Pasek: Więzienie…, s. 68.
11 D. Czech: Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz. Oświęcim 1992.
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Sądu Doraźnego) na bloku 11, a także wywożenie tam do kremacji zwłok więź-
niów zmarłych w Mysłowicach12 .

Na oddziale kobiecym Polizei-Erstazgefängnis Myslowitz panowały okropne wa-
runki. Tak wygląd celi wspomina więźniarka Maria Oyrzyńska: „W celach były prycze 
drewniane, poustawiane blisko siebie, piętrowe. W zależności od liczby więźniarek 
w celi sypiałyśmy po dwie na pryczy. Cele były duże, wysoko położone okno, składa-
jące się z maleńkich szybek, ciągnęło się wzdłuż jednej ze ścian celi. W dzień nie było 
jednak zbyt jasno, ponieważ szybki zamalowane były ciemną niebieską olejną farbą. 
Chodziło o to, aby szyby nie przepuszczały światła w godzinach wieczornych i aby 
w dzień ludzie przechodzący aleją położonego na górze parku nie mieli wglądu do 
cel. W czasie rannego słania prycz wolno nam było na parę zaledwie minut otworzyć 
okno, aby wywietrzyć celę. Nie wolno było stać w oknie ani wspinać się po pryczach 
do okna, żeby przez nie spojrzeć. Posadzka w celi była betonowa, było zimno. W celi 
na samym środku stał okrągły żelazny piec, ale nieczęsto w nim palono.”13

Do KL Auschwitz I Genowefa Duszczak została przewieziona transportem poje-
dynczym, a nie z resztą aresztowanych z siatki R. Margicioka14. Przyczyną opóźnienia 
odstawienia do obozu była jej nieudana próba samobójcza15. W świetle relacji o me-
todach przesłuchań podjęcie tego dramatycznego kroku nie może nikogo dziwić. M. 
Oyrzyńska wspomina: „W naszym baraku była duża pusta cela, bardzo akustyczna, 
służąca so przesłuchań gestapo, gdzie bito, męczono, torturowano więźniów […]. 
Na drugi dzień po moim przyjeździe zostałam wywołana na przesłuchanie. Przyszedł 
po mnie gestapowiec podobny do Chińczyka (Krache). Wprowadził mnie do tej 
dużej, pustej celi o betonowej posadzce. Wzdłuż ścian poustawiane były biurka. 
»Chińczyk« kazał mi stanąć pod ścianą. Wprowadzono wynędzniałego, przerażonego 
więźnia. Stanął osłupiały, nie wiedząc, dlaczego go tu przyprowadzono. »Chińczyk« 
podał mu bykowiec, nakazując, żeby mnie bił. Więzień nie otworzy dłoni, żeby wziąć 
od »Chińczyka« bykowiec. Powiedział po polsku: »Ja jej nie będę bił, nie znam jej, nic 
złego mi nie zrobiła«. »Chińczyk« podskoczył i zaczął bić biedaka, okładał bykowcem 
tego mizernego więźnia. Po solidnej porcji bicia wyprowadzono go z celi. Po wypro-
wadzeniu więźnia »Chińczyk« zaczął przesłuchanie. Bił mnie i kopał, chwyciwszy za 
ramiona uderzał głową o ścianę. Zrobiło mi się gorąco, miałam uczucie, że głowa sta-
ła się olbrzymia. Już nie czułam bólu, paliła mnie cała twarz, a w uszach czułam szum 
wody, straciłam przytomność. Kiedy się ocknęłam z wielkiego bólu, leżałam dalej 
na ziemi, a »Chińczyk« okładał mnie bykowcem. Leżałam dalej, więc kopał mnie, 

12 Wspominał o tym podczas przesłuchania więzień Mysłowic Piotr Paździora: „Zwłoki osób zmarłych 
w więzieniu mysłowickim wywożono do Oświęcimia do spalenia. Niektóre rodziny otrzymywały za-
wiadomienia o zgonie w Oświęcimiu, mimo że śmierć nastąpiła w Mysłowicach. Należy zatem przy-
puszczać, że wraz ze zwłokami przesyłano akta zmarłych więźniów do Oświęcimia […].” Cytat za: 
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach (dalej: OKBZH Katowice), Protokół 
przesłuchania Piotra Paździora z 8 XII 1967 r., sygn. Ds. 6/65. Obecnie śledztwo zostało wznowione 
przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach (dalej: 
OKŚZpNP Katowice), Akta śledztwa w sprawie Polizei Ersatz Gefängnis (Policyjne Więzienie Zastęp-
cze) w Mysłowicach, sygn. 61/10/Zn.

13 OKBZH Katowice, Protokół przesłuchania Marii Oyrzyńskiej z 12 XII 1968 r., sygn. Ds. 6/65 (obecnie 
OKŚZpNP Katowice, Akta śledztwa w sprawie Polizei Ersatz Gefängnis (Policyjne Więzienie Zastęp-
cze) w Mysłowicach, sygn. 61/10/Zn).

14 APMA-B, Rozgłośnia PR Katowice, relacja: Genowefa Pilecka, dep. 116.
15 APMA-B, Rozgłośnia PR Katowice, relacja: Jan Pilecki, dep. 117.
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żebym wstała. Teraz już nie tylko krzyczałam, ale nieludzkim głosem wyłam z bólu. 
Z ucha, z nosa ciekła mi krew, krwawiły rozcięte wargi i skóra na głowie poprze-
cinana bykowcem. Po kilku godzinach, dosłownie to ciągnąc mnie, to popychając, 
a z konieczności i podtrzymując, »Chińczyk« przywlókł mnie do celi. Z rozciętych 
warg, nosa i ucha ciekła krew, byłam nią ubrudzona, co sprawiało wrażenie, że jestem 
zmasakrowana. Każdy ruch wywoływał dotkliwy ból. Płakałam, nie mogąc siedzieć 
ani leżeć. Skórę na pośladkach miałam poprzecinaną. Panicznie bałam się następnego 
przesłuchania. Na trzeci dzień zawołali mnie znowu, przyszedł po mnie inny gestapo-
wiec. Później dowiedziałam się, że nazywa się Świerczyński. Znał dobrze język pol-
ski. Świerczyński bił mnie mocno bykowcem po głowie i po twarzy, kazał mi liczyć 
baty do dwudziestu pięciu. Bił mnie po bolącym pośladku, krzyczałam więc, przez co 
myliłam się w liczeniu. Kiedy się pomyliłam, kazał mi liczyć od początku.”16

Takie przesłuchania niewątpliwie mogły popchnąć człowieka do próby samobój-
czej. Według relacji Duszczak jej przesłuchanie prowadził gestapowiec ze szramą na 
lewym policzku, którego nazywano szefem. Nie wiadomo, kim był ów SS-mann, 
którego Duszczak widywała potem kilkakrotnie w KL Auschwitz, gdy oczekiwała na 
wyrok Standgerichtu. 

Przybycie transportu zbiorowego z Polizei-Ersatzgefängnis Myslowitz do obozu 
opisuje Alojza Kołtuń-Trembicka, która również była aresztowana na Zaolziu z po-
wodu wsypy w strukturach ZWZ-AK (najprawdopodobniej związana była z siatką 
R. Margicioka): „Więc był wilgotny, deszczowy dzień, kiedy nas przywieziono do 
Oświęcimia, i ustawiono nas przed bramą, na której było napisane Arbeit Macht 
Frei. Tam staliśmy w tych naszych cienkich paltocikach do popołudnia, do czasu, 
kiedy zaczęły komanda wracać z pracy. Szły jedno po drugim, a orkiestra obozowa, 
składająca się z więźniów, grała po wewnętrznej stronie obozu, po stronie bramy 
obozu. A my byliśmy na zewnątrz, więc kiedy zaczęli znosić coraz więcej chorych, 
wlokąc tych słabych więźniów, to nam kazali się odwrócić, nie wiem czy z litości, 
czy z czego, żebyśmy po prostu nie widziały. Jak się skończyły komanda, ruszyła nasz 
grupka za komandami. Ciekawi byliśmy, gdzie nas zaprowadzą, na jaki blok. […] 
No, więc szliśmy między blokami i wreszcie zobaczyliśmy blok 11, no to każdy z nas 
wiedział, co to jest. Zresztą nie było to dla nas niespodzianką, bo wiedzieliśmy, na co 
jesteśmy skazani. Tam rozdzielono nas […].”17

Genowefa Duszczak jako Polizeihäftling (więzień policyjny) została osadzona 
w bloku 11 w KL Auschwitz I i pozostawiona do dyspozycji katowickiego gestapo. 
Więźniowie polityczni zajmowali parter bloku 11. Były to osoby przekazane do dys-
pozycji Standgerichtu przez gestapo w Katowicache. Więźniów policyjnych oznacza-
no skrótem PH i prowadzono dla nich osobną numerację i kartotekę. Jak wspomi-
nał były więzień Kazimierz Smoleń numer 1327: „Do końca 1942 nie prowadzono 
żadnej dokumentacji dotyczącej więźniów przewożonych do Auschwitz i skazywa-
nych tu na śmierć przez policyjny sąd doraźny. Przepełnienie więzienia policyjnego 
w Mysłowicach po masowych aresztowaniach na Śląsku na przełomie 1942/1943 
spowodowało, że gestapo wystąpiło z żądaniem umieszczenia aresztowanych w KL 

16 OKBZH Katowice, protokół przesłuchania Marii Oyrzyńskiej z 12 XII 1968 r., sygn. Ds. 6/65 (obecnie 
OKŚZpNP Katowice, Akta śledztwa w sprawie Polizei Ersatz Gefängnis (Policyjne Więzienie Zastęp-
cze) w Mysłowicach, sygn. 61/10/Zn).

17 APMA-B, Rozgłośnia PR Katowice, relacja: Alojza Trembicka, dep. 19.
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Auschwitz. W tym momencie zaistniała konieczność zaprowadzenia jakiejś przy-
najmniej prowizorycznej ewidencji tych więźniów. Gestapo z Katowic, przesyłając 
więźniów, przekazywało teraz listy z nazwiskami, które przechowywano w oddziel-
nym segregatorze w biurze przyjęć więźniów (Aufnahmebüro). Na ich podstawie za-
kładano podręczną kartotekę.”18 Pisarz bloku 11 więzień Jan Pilecki, który prowadził 
na bloku kartotekę więźniów PH, wykonał jej kopię i wraz z odpisem księgi bunkra 
bloku 11 wysłał „poza druty”. Po wojnie odnaleziono księgę bunkra, lecz do tej pory 
nie wiadomo, co stało się z odpisem kartoteki więźniów PH. 

Więźniom policyjnym nie golono głów, nie tatuowano numerów i pozostawiano 
im cywilną odzież. Jak wspomina Genowefa Duszczak: „W bloku 11 przebywałam 
w małej izbie parteru – drugie drzwi na lewo. Później przeniesiono mnie do izby 
większej – naprzeciwko. W obu tych izbach łóżka były bardzo gęsto ustawione i było 
[sic!] to 3-piętrowe łóżka. Nie było mowy o tym, abyśmy mogły wszystkie jedno-
cześnie stać na ziemi. Większość bez przerwy musiała siedzieć lub leżeć na łóżkach 
i tylko na zmianę można było »dla wyprostowania kości« zejść z łóżek. Oprócz łóżek 
oraz tzw. kibla nie było w celi innych sprzętów. Nieco wolnego miejsca było obok 
grzejnika, a nadto koło kibla postawionego przy oknie. Stan higieniczny był poni-
żej wszelkiej krytyki. Nieprzeliczone ilości pluskiew i wszy, z którymi toczyłyśmy 
nieustanną walkę – nie pozwoliły w nocy spać. Ponieważ do celi rzadko zaglądano, 
większość dnia spędzałyśmy na wzajemnym iskaniu się, zabijaniu wszy i pluskiew 
i na rozmowach. Rozmowy szeptane prowadziłyśmy również nocą, kiedy SS-man 
spał w swojej dyżurce. Rozmowy kobiet były różnie. […] Często powstawały jakieś 
krótkotrwałe spory. Mówiono tu wiele i na wszelkie tematy. Kobiety starsze szyb-
ciej ogarniały minorowe nastroje, płakały, narzekały – modliły się. Często atmosfera 
w celi stawała się nieznośna. Na szczęście młodsze – energiczniejsze i aresztowa-
ne z pobudek politycznych więźniarki zdobywały autorytet i narzucały swoją wolę. 
Wówczas rozmowy kierowały się na tematy ogólniejsze, zapominało się choćby chwi-
lowo o troskach, domu i tęsknotach. Trudno tu mówić o jakimś programie dnia. Czas 
mierzony był posiłkami, które przegradzała noc. Rano SS-man kopał w drzwi i wołał: 
»Alte Hüren aufstehen!« – to była pobudka. W zależności od humoru SS-mana, 
lecz nie codziennie otwierały się rano drzwi i w koszulach (podartych, nieraz nagie) 
biegłyśmy do umywalki. Z uwagi na niewystarczającą ilość kranów otwierano tusze, 
z których ściekała zimna woda. Mydła – oczywiście – nie było, a obcierałyśmy się 
kawałkiem szmatki, koszulą lub w koc.”19

Więźniarki odcięte były również od reszty obozu. Wyprowadzona je „na space-
ry” na zamknięty dziedziniec bloku 11, a podczas ich przejścia do budynku łaźni 
znajdującego się pomiędzy blokami 1 i 2 obowiązywała tak zwana blocksperra20 lub 
wykorzystywano moment, gdy więźniowie byli w pracy21 .

W odnalezieniu się w tej trudnej sytuacji, a także w nawiązaniu kontaktu ze świa-
tem „za drutami” starali się więźniarkom pomóc więźniowi funkcyjni: fryzjer bloku 

18 Księgi Zgonów z Auschwitz: fragmenty . T. 1: Relacje . Oprac. H. Jastrzębska. München 1995, s. 106.
19 APMA-B, Oświadczenia, t. 16, oświadczenie Genowefy Pileckiej, sygn. Ośw./Pilecka/426, k. 40–41.
20 Więźniarskie określenie zakazu wychodzenia z bloków mieszkalnych funkcjonujące w Lagerszprasze. 
21 Zob. APMA-B, Oświadczenia, t. 16, oświadczenie Genowefy Pileckiej, sygn. Ośw./Pilecka/426, k. 

41–42.
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Max Chlebik22, kapo bunkra Jakub, pomocnik pisarza Janusz Hryniewicz i pisarz 
bloku. Pisarzem bloku 11, a także odpowiedzialnym za prowadzenie kartoteki Po-
lizeihäftlinge był Jan Pilecki numer 808. Pilecki, urodzony 27 stycznia 1913 roku 
w Warszawie, był z zawodu inżynierem elektrykiem, aż do kapitulacji Warszawy we 
wrześniu 1939 roku pracował w Polskim Radio. Między innymi to on asystował przy 
nagrywaniu przemówień prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Stefana Starzyń-
skiego. Pilecki został aresztowany w nocy z 1 na 2 grudnia 1939 roku podczas próby 
nielegalnego przekroczenia granicy polsko-węgierskiej w okolicach Komańczy. Po 
śledztwie i pobycie w różnych więzieniach został przywieziony drugim transportem 
do nowo powstałego KL Auschwitz. Jako tzw. stary numer umiał radzić sobie w obo-
zie i tę wiedzę wykorzystywał do pomocy więźniom policyjnym. 

Z czasem pomiędzy Pileckim a Duszczak – której narzeczony R. Margiciok został 
rozstrzelany z wyroku Standgerichtu prawdopodobnie 29 listopada 1943 roku (taka 
data widnieje na wystawionym w KL Auschwitz akcie zgonu) – rozkwitło uczucie. 
Pilecki dorobił potajemnie klucze do celi, w której przebywała Genowefa i tak spo-
tykali się w największej tajemnicy. Niejednokrotnie omal nie zostali przyłapani na 
tych kontaktach przez Blockführera Schlage23. Pilecki zdawał sobie jednak sprawę 
z faktu, że życie jego ukochanej jest w wielkim niebezpieczeństwie. Wykorzystał zna-
jomość z kapo bunkra, Żydem Jakubem. Po wojnie Jan Pilecki wspominał: „W jed-
nym z transportów żydowskich z Krynek pod Białymstokiem przybył taki potężny 
facet, olbrzymi. Oni [tj. ludzie z transportu – D.C.] oczywiście wszyscy poszli do 
gazu. Dygnitarze niemieccy wyciągnęli go [tj. Jakuba – D.C.], bo on miał gazety 
amerykańskie przy sobie. On przybył do Polski z cyrkiem, gdzie występował jako 
siłacz. Giął blachy. Zakochał się w Żydóweczce i został w Polsce, aż wybuchła wojna. 
W obozie musieli szyć mu buty i pasiaki, ponieważ to był bardzo nietypowy facet. 
On został opiekunem bunkra 11. Ponieważ widziałem, że on jest »zielony«, to wyko-
rzystałem go do swoich celów. Niemcy bardzo go lubili i chwalili się nim. Oni bardzo 
lubili siłę.”24 Jakub złożył jednemu z uczestników posiedzeń Standgerichtu – szefowi 
gestapo miasta Auschwitz25 – nieoczekiwaną propozycję. Za życie Duszczak została 
zaproponowana konkretna cena. Ku wielkiej uldze Pileckiego oferta została przyjęta. 
Za woreczek diamentów i futro karakułowe wyrok śmierci ominął jego ukochaną.

Więźniowie policyjni przebywający na boku 11 w KL Auschwitz I oczekiwali na 
osądzenie przez Polizeistandgericht (Policyjny Sąd Doraźny) rejencji katowickiej. 
Podstawą prawną jego funkcjonowania było rozporządzenie nadprezydenta Prowin-
cji Górnośląskiej z 1 czerwca 1942 roku, wydane na podstawie artykułu XIII ustęp 
1 i 2 rozporządzenia o prawie karnym dla Polaków i Żydów z dnia 4 grudnia 1941 
roku. Zgodnie z rozporządzeniem naprezydenta sąd doraźny był właściwy do rozpa-
trywania spraw Polaków i Żydów, „jeżeli dopuszczają się aktu przemocy w stosunku 

22 Właściwie Maksymilian Chlebik urodzony 6 IX 1918 r. w Karwinie, więzień nr 1251.
23 Bruno Schlage (2 XI 1903 Trutenau/Ostpreußen – 9 II 1977 Minden) – z zawodu murarz tynkarz, 

do SS wstąpił 4 X 1940 r. Jako członek załogi KL Auschwitz przebywał w obozie od 1940 r. do 18 
I 1945 r., tj. do czasu ewakuacji. Pełnił m.in. funkcję blockführera (komendanta bloku) bloku 11. 
Posiadał stopień służbowy SS-Unterscharführera. Por. H. Langbein: Menschen in Auschwitz. Frankfurt 
am Main–Berlin–Wien 1980, s. 568 i dalsze.

24 APMA-B, Rozgłośnia PR Katowice, relacja: Jan Pilecki, dep. 117.
25 Prawdopodobnie był to SS-Obersturmführer Max Lustig, który od 1941 do połowy 1944 r. był szefem 

gestapo miasta Auschwitz.
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do Niemca z powodu jego przynależności do niemieckiej wspólnoty narodowej (art. 
I ust. 2) i przejawiają wrogi stosunek do Niemców przez nienawistną albo podburza-
jącą działalność, w szczególności zaś jeśli wypowiadają się wrogo o Niemcach albo 
zdzierają lub uszkadzają obwieszczenia władz niemieckich albo placówek służbo-
wych albo przez inne zachowanie się poniżają lub szkodzą powadze albo dobru Rze-
szy Niemieckiej lub narodu niemieckiego (art. I ust. 3).”26 Minister sprawiedliwości 
Rzeszy Franz Schlegelberg tak uzasadniał konieczność wprowadzenia sądownictwa 
doraźnego w liście do szefa kancelarii cywilnej Rzeszy: „Podzielam pogląd zastępcy 
führera, że Polak jest mniej wrażliwy na zwykłą karę więzienia i dlatego wydałem za-
rządzenie dające gwarancję, że Polacy i Żydzi zostaną oddzieleni od innych więźniów 
i że wymierzone im kary więzienia będą bardziej surowe. […] Polak lub Żyd skazany 
przez niemiecki sąd nie będzie mógł w przyszłości zakładać środków prawnych od 
wyroków. Nie będzie miał prawa apelacji ani prawa do wniosku o wznowienie spra-
wy. Wszystkie wyroki będą natychmiast wykonane.”27

Zgodnie z rozporządzeniem z 1 czerwca 1942 roku sąd doraźny mógł zasądzić 
dwa rodzaje kary: karę śmierci oraz objęcie aresztem ochronnym (a więc w praktyce 
osadzenie w obozie koncentracyjnym). Dopuszczano również uniewinnienie, a także 
– w przypadkach szczególnych – odstąpienie od wymierzenia kary lub przekaza-
nie sprawy innemu sądowi. Kompetencje terytorialne katowickiego Standgerichtu 
obejmowały teren rejencji katowickiej oraz powiaty włączone do rejencji opolskiej, 
a więc Blachownię, Lubliniec, Zawiercie oraz część powiatu raciborskiego. Każdora-
zowo sąd miał orzekać w składzie trzyosobowym: przewodniczący i dwóch asesorów 
ławników. Funkcję przewodniczącego miał pełnić szef katowickiego gestapo bądź 
jego stały zastępca. Zgodnie z tą zasadą sądowi przewodniczyli kolejni szefowie ge-
stapo: dr Rudolf Mildner i dr Johannes Thümmler28. Funkcję sekretarza sądu pełnił 
SS-Sturmscharführer i sekretarz kryminalny Erich Kautz29. Ze wspomnień osób, 

26 A. Bubik, Z. Brzycki: Policyjne więzienie zastępcze w Mysłowicach (Ersatz-Polizeigefängnis in Myslo-
witz). „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” t. XXV, 1973. O rozpo-
rządzeniu z 4 XII 1941 r. patrz także: A. Konieczny: Pod rządami wojennego prawa karnego . Górny 
Śląsk 1939–1945. Warszawa–Wrocław 1972, s. 129–137; Wybór tekstów źródłowych z historii państwa 
i prawa . Okres okupacji hitlerowskiej na ziemiach polskich. Oprac. A. Konieczny. Wrocław 1980, s. 
41–46.

27 J. Musioł: Sędzia i kat. Warszawa 1986, s. 50.
28 Zob. A. Konieczny: Pod rządami…, s. 331; A. Konieczny: Uwagi o sądzie doraźnym katowickiego 

gestapo pod kierownictwem SS-Obersturmbannführera Johannesa Thümmlera (październik 1943 r . – 
styczeń 1945 r .). „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” t. XXIV, 1972, 
s. 105–168; I. Pająk: Policyjny sąd doraźny w KL Auschwitz. „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświę-
cimiem” 2005, nr 48, s. 20–30.

29 Erich Kautz (25 XII 1902 Groß Beckern – 24 VII 1981 Oldenburg) od 1 V 1937 r. był członkiem 
NSDAP numer legitymacji 6988058. Pełnił funkcję sekretarza sądu doraźnego i kierownika referatu 
IV ST katowickiego gestapo przez cały okres 1942–1945. Zgodnie z wykazem telefonicznym na rok 
1944 gestapo w Katowicach jego współpracownikami w tym referacie byli: pracownica biurowa Eva 
Dylong, stenotypistka Nenette Jördens i sekretarz kryminalny Josef Müller. Po wojnie składał zeznania 
w procesie przeciwko Heribertowi Müllerowi i Johannowi Eberle w związku z popełnieniem zbrodni 
na terenie rejencji katowickiej, Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego. Por. zbiory własne autorki – 
korespondencja z Zentralle Stelle der Landesjuztizverwaltung zur Aufklärung nationalsozialistischer 
Verbrechen w Ludwigsburgu oraz Bundesarchiv dotycząca Ericha Kautza. Na marginesie warto zazna-
czyć, że A. Konieczny jako datę urodzenia Kautza podaje 13 VIII 1910 r., jednak ta data nie znajduje 
potwierdzenia we wspomnianej legitymacji NSDAP. Dodatkowo wśród pracowników referatu IV ST 
wymienia on Willibalda Wiedemanna i Ursule Felkel. Patrz: A. Konieczny. Uwagi o sądzie doraźnym…, 
s. 117, przyp. 16.
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którym udało się uzyskać wyrok skazujący na areszt ochronny, wynika jednak, że za 
stołem sędziowskim zasiadało więcej niż trzech gestapowców.

Tak swoją rozprawę wspomina Władysław Początek: „Dnia 2 grudnia 1943 roku 
zostałem przywieziony z Mysłowic do obozu w Oświęcimiu i umieszczony na blo-
ku nr 11. […] Dnia 29 lutego 1944 roku razem z grupą liczącą 263 lub 293 osoby 
byłem sądzony przez Polizei-Standgericht […], w tym dniu zostałem wezwany do 
jednego z pomieszczeń, gdzie za stołem siedziało kilkunastu mężczyzn, przeważnie 
w mundurach SS i jeden z nich zapytał mnie, czy przyznaję się do przynależności do 
polskiej organizacji podziemnej. Kiedy po niemiecku odpowiedziałem, że nie przy-
znaję się, uczestnicy tego sądu przez chwilę przeglądali akta, porozmawiali ze sobą 
i powiedzieli mi, aby poszedł do celi […].”30

Podczas procesu załogi KL Auschwitz we Frankfurcie nad Menem, który odbywał 
między 20 grudnia 1963 a 20 sierpnia 1965 roku, na temat sądu doraźnego zeznania 
jako świadek składał były pisarz bloku 11 Jan Pilecki. Zeznał on między innymi: 
„Od czasu do czasu przyjeżdżali gestapowcy z Katowic, a także szef gestapo miasta 
Auschwitz. Lagerführer nie przychodził na sąd doraźny do bloku 11. Zanim przyje-
chało gestapo, pojawiał się Florschütz31 z Politische Abteilung i wydawał rozkaz do 
przygotowania sądu doraźnego. W naszej izbie pisarskiej stół przykrywany był zielo-
nym płótnem. Potem zajmowali przy nim miejsce ludzie z gestapo z Katowic. Jeden 
z nich dawał mi listę. Blockführer otwierał poszczególne pomieszczenia na parterze, 
a ja musiałem odczytywać nazwiska. Wywołani musieli ustawić się na korytarzu. 
Niekiedy przyprowadzano także więźniów z obozu, którzy być może mieli jakieś 
powiązania z więźniami gestapo. Pojedynczo wzywano ich do izby pisarskiej. Jeden 
przypadek trwał około minuty, a może nawet krócej. Bezpośrednio potem skazani 
wyprowadzani byli na podwórze. Kiedy później ich liczba okazywała się zbyt duża, 
zawożeni byli ciężarówką do Birkenau. Cała rozprawa, podczas której decydowano 
o losie od stu do dwustu osób, trwała może godzinę do dwóch. Każdy wyrok śmierci 
podpisywany był przez gauleitera. Widziałem formularze z formułą wyroku, które 
były już podpisane in blanco przez gauleitera Brachta.”32

Po dzień dzisiejszy nie udało się ustalić ostatecznej liczby ofiar katowickiego policyj-
nego sądu doraźnego. Mimo tytanicznej pracy wykonanej przez Alfreda Koniecznego 
i Irenę Pająk33, nadal nie zakończono badań nad losem podsądnych. Według ustaleń I. 
Pająk katowicki Standgericht skazał na karę śmierci 3118 osób, sposród których udało 
się zidentyfikować 1830 osób – 386 kobiet i 1518 mężczyzn34. Niestety nie udało się 
osądzić i do końca zidentyfikować gestapowców zasiadających w Standgericht.

Większość członkiń siatki R. Margicioka została osądzona podczas posiedzenia 
Standgerichtu w dniu 29 lutego 1944 roku. W większości podsądne zostały skazane 

30 A. Bubik, Z. Brzycki: Policyjne więzienie zastępcze…
31 SS-Sturmann Willi Florschütz.
32 H. Langbein: Auschwitz przed sądem . Proces we Frankfurcie nad Menem 1963–1965 . Dokumentacja . 

Wrocław–Warszawa–Oświęcim 2011, s. 262. O podpisanych in blanco przez Fritza Brachta formula-
rzach wyroków wspominał również w zeznaniach podczas śledztwa komendant KL Auschwitz Rudolf 
Höss, patrz: Wspomnienia Rudolfa Hössa komendanta obozu oświęcimskiego. Oprac. J. Sehn. Warszawa 
1965, s. 124, przyp. 84.

33 Irena Pająk poświęciła ofiarom Standgerichtu drugi tom swojej tzw. śląskiej księgi pamięci. Patrz: I. Pa-
jąk: Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz . T. 2. Katowice 1998.

34 Tamże, s. 722.
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na karę śmierci, tylko kilku udało się uzyskać wyrok skazujący na pobyt w obozie. Ge-
nowefa Duszczak przebywała jednak do 13 maja 1944 roku w celi na bloku 11, skąd 
została przeniesiona na odcinek kobiecy KL Auschwitz II-Birkenau jako więźniarka 
numer 7943535. Powodem zwłoki w osądzeniu Genowefy była umowa pomiędzy Pi-
leckim a szefem gestapo miasta Auschwitz. Otóż zaproponowana łapówka miała trafić 
bezpośrednio na biurko szefa gestapo. Dzięki pomocy więźniów z tak zwanej Kanady36 
Pilecki zdobył futro oraz diamenty. Jednak dostarczenie tego wszystkiego w umówione 
miejsce wydawało się prawie niemożliwe. Przydała się więźniarska zaradność i nuta 
bezczelności charakteryzująca starych więźniów. Kommando robocze spawaczy pod 
pozorem dokonania koniecznych napraw w budynku gestapo wywiozło z obozu futro 
wraz z diamentami schowane w specjalnie nagwintowanej butli z tlenem. Cała łapów-
ka zgodnie z umową została położona na biurku gestapowca37 .

W dniu 13 maja 1944 roku Duszczak została przeniesiona do KL Auschwitz II-
Birkenau. Całą noc spędziła rozebrana do naga w jakiejś komórce, a rankiem została 
zaprowadzona do bloku Niemek. Jednak po stwierdzeniu na podstawie dokumen-
tów, że jest Polką, została przeniesiona na blok kwarantanny (Zugangsblock). Pod-
czas rejestracji otrzymała numer więźniarski 7943538. Potem przebywała kolejno na 
blokach: 24R (rewir), 8b (kuchenny), blok 3 na odcinku BIIe i blok 4 na odcinku 
cygańskim39. Pomimo że była już wtedy w ciąży, dzięki wychudzeniu udało jej się 
pozytywnie przejść badanie lekarskie. We wrześniu 1944 roku zdołała przekazać 
informację Pileckiemu, że spodziewa się dziecka. Jednak krótko po tym został on 
przeniesiony do KL Buchenwald. W swojej relacji Jan Pilecki wspomina: „Byłem 
tym, co oni nazywają »nosiciel tajemnic«. […] Potem dzięki kolegom udało mnie się 
wyjść z tego bloku [tj. bloku 11 – D.C.]. To był 1944 rok. Zostałem przeniesiony na 
blok 15 i dostałem się do komanda instalatorów. Tam zastanawialiśmy się, co zrobić, 
żeby zniknąć z tego obozu, bo za dużo wiedziałem o różnych machlojkach i bałem się, 
że w końcu mnie przyuważą. Więc znowu dzięki kolegom, którzy pracowali w kance-
larii, wpakowali mnie na listę więźniów ewakuowanych do innych obozów. Wyjecha-
łem tym transportem do obozu Sachsenhausen. Był to prawdopodobnie październik 
1944 roku. Tam byłem dość krótko. Chciano znaleźć mi tam pracę w dobrym ko-
mandzie pod dachem, ale ja nie chciałem dłużej zostawać w tym obozie. Odbywały 
się tam sprzedaże więźniów do różnych fabryk i ja z kolegami zostałem sprzedany do 
komanderówki, do podobozu Buchenwaldu. Ponieważ ja zostawiłem swoją ukochaną 
w obozie w Oświęcimiu, postanowiłem napisać jej list. Lecz list powrócił, więc spo-
dziewałem się wszystkiego najgorszego. Myślałem, że została zagazowana, ponieważ 
była w ciąży.”40 Jednak wbrew obawom Pileckiego jego ukochanej nic się nie stało 
i dzięki pomocy innych jakoś sobie radziła.

35 Zob. APMA-B, Rozgłośnia PR Katowice, relacja: Genowefa Pilecka, dep. 116.
36 Mianem „Kanady” określano magazyny mienia zagrabionego deportowanym do obozu, mające oficjalną 

nazwę Effektenlager.
37 Opis przekazania łapówki pochodzi z relacji J. Pileckiego zawartej w filmie dokumentalnym Grzegorza 

Królikiewicza Wiesz, jak jest z 1988 r. Film poświęcony jest pamięci byłego więźnia, filmoznawcy prof. 
Bolesława Włodzimierza Lewickiego.

38 APMA-B, karta zatrudnienia Duszczak Genowefa, sygn. D-AuI-3a/1-329 inw. 174384, t. 1, s. 308.
39 APMA-B, ankieta danych dotyczących b. więźnia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu-Brzezince 

(dalej: ankieta) Duszczak Genowefa, sygn. IV-8521/1020/1137/72.
40 APMA-B, Rozgłośnia PR Katowice, relacja: Jan Pilecki, dep. 117.
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Po rozpoczęciu ewakuacji obozu, a więc w okolicach listopada 1944 roku, Ge-
nowefę Duszczak przeniesiono na odcinek BIIe, na blok 3. Przebywały tam matki 
z dziećmi. To właśnie z tego baraku Genowefa została zaprowadzona na blok 24R 
(należący do rewiru), gdzie przyszedł na świat 13 grudnia 1944 roku jej syn An-
drzej41. 17 grudnia 1944 roku Genowefa wysłała list do matki (ojciec Stanisław 
Duszczak został aresztowany za przynależność do polskiej organizacji podziemnej 
i jako więzień numer 67118 przebywał w KL Auschwitz, a później w obozach Mau-
thausen-Gusen i Ebensee – gdzie został wyzwolony) o narodzinach syna.

Warunki bytowe na odcinku BIIe stanowiły ciągłe zagrożenie dla matki i dziecka. 
Jak wspomina Duszczak: „Bloki stały niby wyspy w morzu błotnistej gliny. W samym 
bloku była wilgoć i brud, a skutkiem braku odzieży i żywności nie sposób było tam 
długo żyć – szczególnie matce z noworodkiem. Na szczęście zaopiekowała się mną 
blokowa Sikora Zofia (dziś zamieszkała w Gdyni). Właściwie jej opieka rozpoczęła 
się już przed urodzeniem Andrzeja, a wzmogła się po urodzeniu dziecka. Sikorowa 
kąpała Andrzeja, zdobywała jedzenie dla mnie i dla dziecka, »organizowała« odzież 
i pieluszki. Syn mój prowadzony był w ewidencji obozowej jako więzień nr 202368. 
Ubłagałam więźniarki z Politische Abteilung-Aufnahme, że mimo surowego nakazu 
nie wytatuowały dziecku numeru. […] Wala z Politische Abteilung spowodowała, że 
dziecko nie było tatuowane – mimo że za to mogła ją spotkać bardzo surowa kara.”42 
Dzięki temu dziecku został oszczędzony ból i naznaczenie na całe życie. Noworod-
kom z tak wysokimi numerami tatuaż najczęściej wykonywano na udzie. W miarę jak 
dziecko rosło, tatuaż rozrastał się i rozciągał.

Problemem było także zdobycie żywności dla siebie i dziecka. Jak wiele więźnia-
rek Genowefa Duszczak nie miała pokarmu, żeby wykarmić syna. Jednak pomogła 
jej solidarność więźniarek: „Skutkiem głodu i warunków obozowych wiele matek 
straciło pokarm. Matki Rosjanki bardziej odporne karmiły piersią nie raz (prócz swe-
go) kilkoro innych dzieci. […] Jeżeli do ogólnie znanych warunków życia w obozie 
dodać, że kobiety w ciąży i po urodzeniu dziecka nie otrzymywały dodatkowych por-
cji żywności, to łatwo sobie wyobrazić, jak wyglądały te matki i ich dzieci. Wiele tych 
matek i dzieci umarło na skutek głodu.”43 Choć opis ten jest dramatyczny, to okazało 
się, że może być gorzej. Od czasu odejścia ostatniej kolumny ewakuacyjnej, tj. od 18 
stycznia 1945 roku, matki, które pozostały w obozie, nie dostały żadnej żywności. 

Kolejnym zagrożeniem dla dzieci były odwiedziny na odcinku BIIe dr. Josefa 
Mengele. Potrzebował on do eksperymentów dzieci z niebieskimi oczyma. Ponieważ 
syn Genowefy Duszczak miał duże niebieskie oczy, bardzo bała się, że w razie wizyty 
J. Mengelego nie uda jej się ocalić dziecka. W oświadczeniu złożonym w 1960 roku 
Duszczak twierdzi, że gdy w końcu Mengele zjawił się na jej bloku, szybko odwróciła 
dziecko twarzą do ściany i nakryła kocem. Lekarzowi oświadczyła, że dziecko ma 
czarne oczy. Mengele podobno uwierzył w słowa matki i zostawił dziecko w spoko-
ju44. Jednak w potwierdzonym notarialnie oświadczeniu współwięźniarka z bloku 
Zofia Sikora numer 7493 zeznała: „W dwa tygodnie po narodzeniu się dziecka ob. 
Duszczak, kiedy z dzieckiem była w ogólnym baraku, przybył do baraku dr Josef 

41 APMA-B, ankieta Duszczak Genowefa, sygn. IV-8521/1020/1137/72.
42 APMA-B, Oświadczenia, t. 16, oświadczenie Genowefy Pileckiej, sygn. Ośw./Pilecka/426, k. 45–46.
43 Tamże, k. 47.
44 Tamże, k. 50.
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Mengele, na którego polecenie dziecko było poddane eksperymentom zakraplania 
oczu jego jakimiś środkami chemicznymi. Po tych zabiegach ob. Duszczak ukrywała 
się na bloku IV odcinek cygański wraz z dzieckiem i trwało to do dnia 18 stycznia 
1945 roku, w którym to dniu zostałam ewakuowana do Ravensbrück i utraciłam 
zupełny kontakt z ob. Duszczak. Oświadczenie to składam na prośbę ob. Genowefy 
Duszczak obecnie zamężnej Pileckiej […].”45

Oprócz wizyt J. Mengelego jako zagrożenie postrzegane były przeglądy matek 
z dziećmi, które miały zostać odesłane z obozu specjalnym transportem. Gdyby 
selekcja miała objąć jej blok, Duszczak planowała, że wraz z synem ukryje się pod 
siennikiem. Jednak i tym razem szczęście się do nich uśmiechnęło. Z niewiadomych 
przyczyn selekcja nie objęła ich baraku.

Po wyjściu z obozu ostatniej kolumny ewakuacyjnej 18 stycznia 1945 roku w ca-
łym obozie na trzy dni zapanowała głucha cisza. Pozostałym w nim więźniom nie 
wydano w tym czasie żadnego posiłku. Jednak po tym czasie do obozu powrócili 
SS-manni, których zadaniem było zniszczenie wszelkich śladów masowej zagłady lu-
dzi. Do Genowefy Duszczak znowu uśmiechnęło się szczęście. Spotkała znanego jej 
SS-manna Perschela46, który pełnił funkcję Arbeitsdienstführera w obozie kobiecym. 
Dzięki niemu dostała się do magazynu i otrzymała kawałek chleba, trochę margaryny 
i sok owocowy. Co ciekawe, ten sam SS-mann na jej oczach zastrzelił więźnia, który 
zakradł się do magazynu w celu zdobycia czegoś do jedzenia.

Jeszcze przed powrotem wartowników wraz z kilkoma innymi kobietami Geno-
wefie udało się przedostać przez dziurę w ogrodzeniu na teren „Kanady” i zdobyć tro-
chę odzieży. Przede wszystkim udało jej się zdobyć dla siebie cywilne ubranie, a dla 
dziecka poduszkę, kołderkę i pled. Dzięki temu miała w co owinąć syna i uchronić go 
przed zimnem. Był to ostatni moment na zorganizowanie czegokolwiek. Po powrocie 
SS-mannów magazyny „Kanady” zostały podpalone wraz z całym znajdującym się 
w nich mieniem ofiar obozu. Po tym ostatnim akcie destrukcji oddziały niemieckie 
znowu opuściły teren obozu.

Za namową koleżanek Duszczak zdecydowała się podjąć próbę opuszczenia Birke-
nau. Jak wspomina: „Wraz z jedną więźniarką Rosjanką (której nazwiska nie znałam) 
– żoną profesora oraz więźniarką Dziunią Kalisz z Krakowa, która również wyniosła 
swe dziecko, wyszłyśmy z obozu, idąc w kierunku dworca kolejowego Oświęcim. 
Przy wiadukcie obok dworca spotkał nas SS-man, który stwierdziwszy, że prócz 
dzieci nie niesiemy niczego innego – pozwolił nam pójść dalej. Widać było, że on 
bardzo się spieszył i w obliczu zbliżającego się frontu nie miał czasu ani ochoty w im 
właściwy sposób zająć się nami. Przed dworcem w Oświęcimiu rozstałyśmy się. Nie-
znany mi kolejarz – Polak – zorientowawszy się, kim jestem, wsadził mnie do pociągu 
i tym pociągiem dostałam się do Mysłowic. Z uwagi na niebezpieczeństwo dalszego 
wędrowania i z braku sił zmuszona byłam zwrócić się o pomoc do przypadkowo 
spotkanego starszego mężczyzny. Okazało się, że był to Niemiec, który przyjął mnie 
do domu, ale kiedy chciałam ruszyć w dalszą drogę – zatrzymał mnie, gdyż – jak są-
dzę – znalazł przypadkowo świadka jego dobroci. Nie udało mi się z jego mieszkania 
niepostrzeżenie ujść i pozostałam tam kilka dni. Kiedy przeszedł front, udałam się 

45 APMA-B, ankieta Duszczak Genowefa, sygn. IV-8521/1020/1137/72.
46 Prawdopodobnie chodzi o SS-Unterscharführera Richarda Perschela.
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natychmiast do gminy. W gminie wydano mi zaświadczenie, a przypadkowo spotka-
ny więzień z obozu Mysłowice odprowadził mnie do Świętochłowic do mojej ciotki. 
Stąd dałam znać swej matce, że żyję wraz ze swym synem.”47

W tym samym czasie gdy Genowefa Duszczak przebywała już bezpiecznie wraz 
z dzieckiem u swoich rodziców, Jan Pilecki nadal był więźniem w Buchenwaldzie. 
Jak wspominał: „Dostałem zapalenia opon mózgowych. Z tego co wiem, to w tym 
czasie była to prawie nieuleczalna choroba, a tam nie mieliśmy ani szpitala, ani wa-
runków, ani lekarstw. Jedyny lekarz, jaki tam był, to młody Rosjanin. I to dzięki nie-
mu żyję. Zbliżała się armia amerykańska, wobec tego nastąpiła decyzja o ewakuacji 
obozu. A w normalnych warunkach tych wszystkich chorych, którzy nie mogą się 
ruszać, Niemcy rozwalali. Ja byłem w okresie rekonwalescencji i nie potrafiłem na-
wet chodzić. Koledzy nie zostawili mnie. Nieśli mnie. Myśmy przez 3 noce kręcili się 
tam. I wreszcie uratowała nas 1. Pancerna Dywizja Amerykańska. I na tym skończyły 
się moje historie obozowe. To było 12 kwietnia 1945 roku.”48 Po dwóch latach od 
wyzwolenia odnalazł swoją ukochaną i syna.

Aresztowanie na Zaolziu osób związanych z siatką Ryszarda Margicioka „Augusta” 
jest chyba jednym z najtragiczniejszych wydarzeń – oprócz mordu w „śląskich Lidicach”, 
a więc tragedii żywocickiej49 – jakie dotknęły ludność polską na tym terenie podczas 
okupacji niemieckiej. Działalność jednego konfidenta sprawiła, że aresztowano ponad 
100 osób. Większość z nich poniosła śmierć bądź podczas przesłuchań, bądź w wyniku 
wyroku sądu doraźnego. Kilku osobom „udało się” trafić do obozu i przeżyć.

Chociaż losy Genowefy Duszczak-Pileckiej wydają się wręcz nieprawdopodobne, 
nie jest jedyną kobietą, która dzięki łapówce uniknęła udziału w posiedzeniu Stand-
gerichtu, a tym samym i wyroku. Alojza Kołtuń-Trembicka również w ten sposób 
wydostała się z bloku 11. Jak wspominała: „[…] dowiedziałam się o tym dopiero po 
powrocie z obozu. W Mysłowicach, znaczy z chwilą, kiedy się dowiedziałam, że nasz 
transport pójdzie do Oświęcimia, wysłałam na lewo gryps. Był taki z tych dozorców, 
z tej zielonej żandarmerii, Polak. »Tatuś«> myśmy go nazywali, jak się nazywał, na-
zwiska nie wiem. I ja przez niego wysłałam na zewnątrz do mamy, bo ojciec nie żył, 
karteczkę z napisem, że nie mam do nikogo pretensji, ale jeżeli chcą mnie ratować, 
to jest możliwość. Alfred Hesse w Katowicach to był esesman, o którym słyszały-
śmy, że on pomaga. No, więc to doszło do domu […] i siostra moja wyjechała do 
tego Alfreda Hessego. Więc on jej w pierwszej chwili powiedział, tak jak mi siostra 
opowiedziała po powrocie z obozu, że już jest za późno, on nic nie może zrobić. 
Ale ponieważ te sąd doraźny się odwlekał, to prawdopodobnie on moje dokumenty 
z sądu doraźnego – okazało się, że on był członkiem tego sądu doraźnego – wykradł 
prawdopodobnie, usunął, tak że dla Berlina ja byłam stracona, a mnie wysłano na 
lagier. […] Naturalnie nie bezinteresownie i nie za pieniądze, tylko za żywność. Cała 
moja rodzina miała P kartki tak zwane, czyli że polskie, więc bracia znosili, gdzie 
mogli organizowali kartki na paczki dla mnie, no i dla niego. Siostra raz w miesiącu 
do niego jeździła, zawoziła czy gęś, czy kiełbasę, czy szynkę, takie rzeczy. Wchodziła 
do kuchni po lewej stronie, jak mi opowiadała, to zostawiała w kuchni, a czysta bez 

47 APMA-B, Oświadczenia, t. 16, oświadczenie Genowefy Pileckiej, sygn. Ośw./Pilecka/426, k. 46–47.
48 APMA-B, Rozgłośnia PR Katowice, relacja: Jan Pilecki, dep. 117.
49 Więcej o akcji odwetowej w Żywocicach zob. M. Borák: Svĕdectvi ze Žywotic: Těsinsko za druhé světové 

války a okolnosti životické tragédie. Český Těšin 1999.
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niczego wchodziła do niego do biura. I on, nie wiedząc rzekomo o niczym, że co-
kolwiek wziął, rozmawiał i informował ją nawet w późniejszym czasie, jak się czuję. 
Więc widocznie mnie obserwował, bo mówił, co mi mają wysyłać w paczkach: cebu-
lę, czosnek, jakie paczki […].”50

O pomocy, jaką służył gestapowiec Alfred Hesse (bądź Hess), wiadomo również 
ze wspomnień Gabrieli Kunz, która prosiła go o interwencję w sprawie syna Zbi-
gniewa, który został aresztowany podczas wsypy siatki „Augusta”. Niestety, pomimo 
udanych prób odwlekania rozprawy, Zbigniew został wezwany na ostatnie w historii 
KL Auschwitz posiedzenie Standgerichtu w dniu 5 stycznia 1945 roku. Następnego 
dnia Zbigniew Kunz wraz z innymi skazanymi został rozstrzelany na w krematorium 
numer V w KL Auschwitz II-Birkenau.

Pomimo wspomnianych wcześniej badań nad działalnością katowickiego Stand-
gerichtu, wciąż wiele kwestii pozostaje niewyjaśnionych. Również historia KL Au-
schwitz-Birkenau kryje jeszcze kilka tajemnic. Być może takich osób jak Genowefa 
Duszczak-Pilecka i Alojza Kołtuń-Trembicka jest więcej? Należy pamiętać, że blok 
11 KL Auschwitz I jest przede wszystkim miejscem męczeństwa Ślązaków, którzy 
oczekiwali tam na wyroki. Być może kiedyś powstania dokładna „księga pamięci” 
transportów więźniów ze Śląska i ich obozowych losów.

daria czarnecKa

Beim Standgericht freigekauft – Genowefa duszczak-pilecka
Zusammenfassung
Der Beitrag ist einer verbotenen Liebe im Konzentrationslager Auschwitz gewidmet. 

Seine Heldin ist Genowefa Duszczak, die während des Zweiten Weltkriegs mit dem Ge-
heimdienst der polnischen Untergrundbewegung der Heimatarmee in Verbindung stand. 
Im März 1943 wurde sie von der deutschen Geheimstaatspolizei verhaftet und ins KZ 
Auschwitz eingeliefert. Dort entwickelte sich zwischen ihr und Jan Pilecki, einem Schri-
ftsteller aus dem Block 11, eine Beziehung. Pilecki entzog Genowefa dem Todesurteil. Im 
Dezember 1944 gebar sie im Lager einen Sohn. Allen gelang es zu überleben und nach 
dem Krieg eine Familie zu gründen.

daria czarnecKa

Bought out from Standgericht – Genowefa duszczak-pilecka
Summary 
A study devoted to a forbidden love in Konzentranzionslager Auschwitz. Its main pro-

tagonist is Genowefa Duszczak who, during the World War II, was involved in activities 
of the Home Army’s intelligence network. She was arrested in March 1943 by Geheime-
staatspolizei and sent to KZ Auschwitz. And there love bloomed between her and a writer 
from Block 11 – Jan Pilecki. Pilecki paid ransom to save Genowefa from a death sentence. 
In December 1944, in the concentration camp, she gave birth to their baby son. Both 
Genowefa and Jan managed to survive the war and start a family together.

50 APMA-B, Rozgłośnia PR Katowice, relacja: Alojza Trembicka, dep. 19.
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„polaczki niech zdychają z głodu, a czerwona 
Armia musi mieć jeść”1 – „przyjaźń” polsko-
radziecka w 1945 roku w aktach Starostwa 
powiatowego w Białej krakowskiej

W czasie wyzwalania Polski spod okupacji niemieckiej Armia Czerwona w miej-
scach swojego stacjonowania nie pełniła wyłącznie roli oswobodziciela2. Wydaje się, 
iż tak wielka armia musiała pozostawić po sobie nie tylko obraz zwycięzcy, ale także 
oprawcy. Można powiedzieć, że w skali ogólnej działo się to niejako na marginesie 
walk zbrojnych, jednak w skali mikro – dla ludności, którą problem ten dotknął – 
margines ten stanowił centrum wydarzeń. Przestępcza działalność Armii Czerwo-
nej, obejmująca kradzieże, napady rabunkowe oraz morderstwa, stała się przyczyną 
wręcz zbiorowej traumy polskiej ludności. Tragizm tych wydarzeń wydaje się więk-
szy, jeżeli uświadomimy sobie, że dotyczyły one Polaków, dla których realnie wojna 
skończyła się wraz z przejściem frontu. Ktoś, kto jednego dnia cieszył się, że udało 
mu się ocalić życie lub dobytek w czasie okupacji niemieckiej, został w następnym 
dniu okradziony lub zabity przez niedawnego wyzwoliciela. W takiej sytuacji „doko-
nania” Armii Czerwonej były smutnym dopełnieniem wojennej pożogi – jeżeli nie 
wykończyli nas Niemcy, zrobią to Sowieci.

Na przykładzie wydarzeń na terenie powiatu bialskiego można zobrazować, 
w jaki sposób Armia Czerwona zaznaczyła na wyzwalanych terenach swoją obecność 
oraz jak władza szczebla powiatowego radziła sobie z tą sytuacją. Istotną kwestią 
jest udokumentowanie konkretnych przypadków ogólnie pojętych rozbojów Armii 
Czerwonej. Istotną, aby pokazać, że do dzisiaj obecna „trauma” nie jest projekcją 
późniejszych czasów, że składają się na nią pojedyncze wydarzenia, za którymi kryje 
się tragedia konkretnych ludzi, w niejednym przypadku przypłacających tytułową 
„przyjaźń” własnym życiem. Nie jest celem niniejszego artykułu przedstawienie sta-
tystycznych zestawień dotyczących poruszanych zagadnień. Materiał zgromadzony 
w aktach Starostwa Powiatowego w Białej Krakowskiej nie daje możliwości pełnego 
rozeznania co do ilości popełnianych przestępstw, a jedynie wyrywkowe, niepełne 
dane. Ponadto jeżeli pojawiły się ilościowe informacje, to nie zawsze można określić, 

1 Archiwum Państwowe w Katowicach Odział w Oświęcimiu (dalej: AP Oświęcim), zespół 16/131 
Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej (dalej: StB), sygn. 62, s. 121. Okoliczności wypowiedzenia 
tych słów przez radzieckiego oficera zostaną wyjaśnione w tekście. Wszystkie cytaty użyte w artykule 
zostały dostosowane do zasad polskiej gramatyki. 

2 Temat pobytu Armii Czerwonej w Polsce w końcu II wojny światowej oraz w okresie powojennym 
był podejmowany przez licznych badaczy, m.in. M. L. Krogulski: Okupacja w imię sojuszu . Armia 
Radziecka w Polsce 1944–1956 . Warszawa 2000; G. Baziur: Armia Czerwona na Pomorzu Gańskim 
1945–1947. Warszawa 2003; W objęciach Wielkiego Brata . Sowieci w Polsce 1944–1993. Red. K. Ro-
kicki, S. Stępień. Warszawa 2009; Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944–1993: studia 
i szkice. Red. K. Filip, M. Golon. Borne Sulinowo–Bydgoszcz–Gdańsk 2014.
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w jakim stopniu dotyczyły one Armii Czerwonej. Bez sięgnięcia do akt urzędów 
wyższego stopnia, a także urzędów centralnych, nie jest możliwe porównanie i sko-
rygowanie ilościowych danych.

Zakres chronologiczny badań zawężono do 1945 roku, ponieważ wtedy docho-
dziło do największej koncentracji wojsk radzieckich na terenie powiatu bialskiego. 
Był to czas, kiedy wojska zmierzały na front (należy pamiętać, że wojna w Europie 
skończyła się w maju 1945 roku, czyli cztery miesiące po wyzwoleniu większości po-
wiatu bialskiego) oraz czas, kiedy wracały z frontu do Związku Radzieckiego. W na-
stępnych latach problem ten pojawiał się stosunkowo rzadko, ustąpił on na rzecz 
spraw związanych z tzw. bandami, czyli oddziałami podziemia niepodległościowego 
walczącego z komunistami, przejawiajacego dość dużą aktywność na tym terenie. 

Materiał badawczy stanowiły akta Starostwa Powiatowego w Białej Krakowskiej, 
przechowywane w oświęcimskim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach. 
Ponadto w kilku przypadkach posiłkowano się aktami gmin z terenu działalności Sta-
rostwa. Było to konieczne, aby potwierdzić niektóre informacje lub uzupełnić je, np. 
w celu odpowiedniego wyeksponowania kontekstu danego wydarzenia. Nie mniej 
główną bazę źródłową stanowiły akta Starostwa. 

Informacje zbierane na potrzeby niniejszego artykułu ogniskują się w kilku ko-
mórkach organizacyjnych Starostwa. Niezwykle obfity materiał znajduje się referacie 
społeczno-politycznym – głównej komórce skupiającej sprawy działalności Armii 
Czerwonej na terenie powiatu. Nie wynikało to bezpośrednio z podziału czynności, 
jaki wprowadzono w sierpniu 1945 roku3, nie ma tam bowiem informacji, która na-
kazywałaby registraturze kierować do rzeczonego referatu sprawy związane z Armią 
Czerwoną. Zaznaczono jednak, referat społeczno-polityczny ma zajmować się m.in. 
sprawami związanymi ze współpracą z Milicją Obywatelską4. A to właśnie najczęściej 
za pośrednictwem posterunków MO do Starostwa docierały informacje dotyczące 
Armii Czerwonej – były to specjalneh raporty odnoszące się do danego wydarze-
nia lub sprawozdania periodyczne, w których umieszczano dodatkowe informacje 
o ważniejszych wydarzeniach. Warto podkreślić, że dopiero w 1948 roku w podzia-
le czynności referatu społeczno-politycznego pojawiła się pozycja dotycząca spraw 
związanych ze stacjonowaniem oddziałów Armii Czerwonej na terenie powiatu5 . Po-
nadto sprawa radzieckiego wojska często przewija się w aktach referatu aprowizacji 
i handlu. W kontekście tytułu niniejszego artykułu aprowizacja odnosi się głównie do 
informacji o różnych świadczeniach wojskowych, które w mniejszym lub większym 
stopniu dotykały teren powiatu. Handel natomiast dotyczy zakładów produkcyj-
nych, które były zajmowane na potrzeby wojska (głównie młyny i piekarnie).

Wyzwolenie południowej Polski spod okupacji niemieckiej odbyło się w stycz-
niu i lutym 1945 roku. Armia Czerwona 12 stycznia przystąpiła do realizacji zało-
żeń operacji sandomiersko-śląskiej. Głównym jej celem było rozbicie niemieckich 
oddziałów broniących się na Wiśle, sforsowanie Odry oraz opanowanie Berlina6 . 
Na obszarze późniejszego powiatu bialskiego operowały głównie wojska 60. Armii, 
dowodzonej przez generała Pawła Kuroczkina. Wchodziły one w skład 1. Frontu 

3 AP Oświęcim, StB, sygn. 50, s. 7.
4 Tamże, s. 11.
5 Tamże, s. 77
6 H. Stańczyk: Walec wojny w południowej Polsce 1944–1945 . Oświęcim 2014, s. 103.
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Ukraińskiego, dowodzonego przez marszałka Iwana Koniewa. 60. Armia stanowiła 
lewe skrzydło wojsk, które miały odciąć oddziały niemieckie na Górnym Śląsku, po-
przez dotarcie do Raciborza i sforsowanie Odry7. Jedną z pierwszych wyzwolonych 
miejscowości był Oświęcim, do którego 27 stycznia 1945 roku wkroczyły oddziały 
100. dywizji piechoty8. W kolejnych dniach wyzwalane były następne miejscowości. 
Najcięższe walki prowadzono w okolicach Białej Krakowskiej oraz Bielska (wyzwo-
lone 12 lutego 1945 roku)9. Przy czym należy zwrócić uwagę, że jeszcze po przejściu 
frontu w górzystych rejonach operowały oddziały niemieckie. W kwietniu 1945 roku 
milicjanci z posterunku w Buczkowicach wraz z kilkoma żołnierzami Armii Czerwo-
nej brali udział w patrolowaniu Szczyrku, Salmopolu i części Wisły. Natknęli się na 
niemieckich żołnierzy, którzy otworzyli ogień i prawdopodobnie wzięli do niewoli 
jednego z milicjantów10 . 

Ogólny obraz związany z przebywaniem Armii Czerwonej na terenie powiatu 
bialskiego wyłania się ze sprawozdań sytuacyjnych, sporządzanych przez referat spo-
łeczno-polityczny Starostwa i wysyłanych do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 
Wytyczne odnośnie do sporządzania takich sprawozdań zostały określone pismem 
Urzędu Wojewódzkiego z 21 czerwca 1945 roku. Napisano tam m.in., że sprawozda-
nie „ma na celu zaznajomienie Urzędu Wojewódzkiego z ogólną sytuacją wewnętrz-
no-polityczną, Wojewoda poprzez Starostwa Powiatowe ma mieć wgląd na wszystkie 
dziedziny życia państwowego i winien być stale informowany o jego wszystkich prze-
jawach. Sprawozdania Starostów mają zawierać materiał informacyjny jak najkom-
pletniejszy i oddający pełną rzeczywistość”11 .

Pierwsze sprawozdanie bialskiego Starostwa zostało przedstawione władzom 
wojewódzkim 14 czerwca 1945 roku. Obejmowało ono okres od 15 marca do 15 
maja12. Wynika z niego, że w tym czasie Armia Czerwona nie dała się we znaki oko-
licznej ludności, jeśli chodzi o jej przestępczą działalność. Stwierdzono, że „napadów 
o charakterze poważniejszym do dnia dzisiejszego nie było”. Dało się natomiast od-
czuć problemy związane z kwestią wyżywienia tak wielkiej ilości wojska. W części 
poświęconej sprawom aprowizacyjnym napisano, iż powiat jest wyczerpany. Zapa-
sy żywności, które zachowały się jeszcze w magazynach lub na terenie majątków 
dworskich, zostały zabrane przez Armię Czerwoną jako zdobycz wojenna. Szcze-
gólnie ubolewano nad „dworskimi” krowami, które uchodziły za wysokomleczne13 . 
Warto porównać te stwierdzenia ze sprawozdaniem, które referat aprowizacyjny 
przedstawił 27 marca 1945 roku referatowi ogólnemu Starostwa. Meldował on, że 
w pierwszym okresie (od 15 lutego) jego działalność ograniczała się do załatwiania 
tzw. nariadów, czyli kart zapotrzebowania, które służyły do aprowizowania Armii 
Czerwonej. Ponadto meldowano, że kontyngent ściągany przez Sowietów był nie-
jednokrotnie wyższy od ustanowionego dla danej miejscowości. Referat mógł zająć 

7 Tamże, s. 260, 262. Założenia taktyczne 60. Armii w tej operacji zostały opisane na stronach 145–
149. 

8 Tamże, s. 261.
9 Porównaj opis walk o Lipnik w: J. Polak: Zarys dziejów Lipnika. Bielsko-Biała 2002, s. 297–298.
10 AP Oświęcim, StB, sygn. 62, s. 169. 
11 AP Oświęcim, StB, sygn. 12, s. 5.
12 AP Oświęcim, StB, sygn. 102, s. 3.
13 Tamże, s. 5, 9, 11.
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się właściwą aprowizacją ludności powiatu dopiero po uwolnieniu od świadczeń dla 
Armii Czerwonej14 .

Dnia 16 czerwca 1945 roku Starostwo przedłożyło Urzędowi Wojewódzkiemu ko-
lejne sprawozdanie, obejmujące okres od 15 maja do 15 czerwca15. Pojawiły się w nim 
pierwsze niepokojące informacje dotyczące maruderstwa Sowietów. Stan bezpieczeń-
stwa uległ pogorszeniu, nastąpił wzrost liczby rabunków i bandytyzmu. Nie określono 
co prawda, kto odpowiada za ten wzrost, wyjaśnia to jednak dalsza część sprawozdania. 
Stosunek ludności do władz sowieckich określono jako wrogi, ponieważ wracający 
z frontu czerwonoarmiści dokonywali wielu morderstw i rabunków. Liczba informacji 
o takich wydarzeniach ciągle rosła, co więcej – nie można było skutecznie interwenio-
wać u odpowiednich władz, ponieważ transporty z wojskiem krótki czas przebywały 
na danym terenie, co utrudniało ustalenie sprawców. Postulowano więc zwiększenie 
stanu liczebnego Milicji Obywatelskiej oraz powołanie straży obywatelskich16 .

W kolejnym sprawozdaniu sytuacyjnym za okres od 15 czerwca do 10 lipca 1945 
roku starosta alarmował władze wojewódzkie, iż napadów rabunkowych popełnia-
nych przez Armię Czerwoną było coraz więcej. Kradzieże obejmowały m.in. rowe-
ry, wozy, inwentarz żywy, pieniądze, ubrania – często miały one miejsce w prywat-
nych domach w godzinach nocnych. Co więcej, na porządku dziennym były pobicia. 
W sprawozdaniu wskazywano, iż taki rozwój wypadków jest przyczyną rozgoryczenia 
i oburzenia oraz wrogiego nastawienia do Armii Czerwonej. Ponadto informowano 
o zorganizowaniu Straży Gromadzkich, co wobec zaistniałej sytuacji stało się ko-
nieczne17. Nadal wskazywano na trudności w ujęciu winnych opisywanych zdarzeń 
ze względu na duży ruch wojsk sowieckich18 .

W lipcu prawdopodobnie natężenie ruchu wojsk zmalało i nie dało się odczuć 
w poważnym stopniu przestępczej działalności Armii Czerwonej. W sprawozdaniu za 
okres od 10 do 31 lipca starosta relacjonował: „Stosunek ludności do Armii Czerwonej 
jest na ogół dość życzliwy, mimo napadów żołnierzy sow.[ieckich], które w poprzed-
nim okresie sprawozdawczym miały miejsce.”19 Możliwe, iż poczucie bezpieczeństwa 
zwiększyło się nieco ze względu na utworzenie wcześniej Straży Gromadzkich20 .

Sytuacja zmieniła się diametralnie w sierpniu. W sprawozdaniu za ten miesiąc 
ponownie informowano o nasileniu się przestępczej działalności wojsk sowieckich, 
zwracając jednocześnie uwagę na istotną kwestię związaną z pozostawieniem tego 
problemu bez rozwiązania: „Nie ma mowy o poprawie gospodarczej, gdyż ludność 
nie stara się podnieść produkcji, nie zabiega o wyrównanie uszczerbku w stanie po-
głowia bydła a w szczególności drobiu będąc przekonana, że wszelkie starania i trud 
nie przyniesie jej korzyści, bo dochowek padnie z czasem pastwą wojsk rosyjskich.”21 
W części sprawozdania poświęconej bezpieczeństwu stwierdzono, że jego stan byłby 
na przyzwoitym poziomie, jednak ze względu na „wyczyny” żołnierzy groźba utraty 
zdrowia lub życia utrzymywała mieszkańców powiatu w stałej niepewności jutra. 

14 Tamże, s. 62–64. 
15 Tamże, s. 140.
16 Tamże, s. 141–142.
17 AP Oświęcim, StB, sygn. 54, s. 9.
18 Tamże, s. 11.
19 Tamże, s. 19.
20 Tamże, s. 23.
21 Tamże, s. 41.



micHał jarnot

134

Ponadto wskazywano, że dotychczasowe działania władz powiatowych, mające na 
celu zapobieżenie tej sytuacji były bezcelowe z powodu bezkarności i rozzuchwale-
nia radzieckich żołnierzy22. Milicja Obywatelska często była zmuszona uczestniczyć 
w strzelaninach. Pomimo tego po raz kolejny wskazywano na brak skutecznej ochro-
ny ze jej strony, m.in. dlatego, że równie często dochodziło do przypadków rozbroje-
nia milicjantów przez żołnierzy. Inną rzeczą był ogólny stan, w jakim ta formacja się 
znajdowała: brak dyscypliny oraz fachowego przygotowania, a także brak poważnego 
traktowania swojego zawodu przez milicjantów23 .

Informacje o eskalacji przemocy nie ograniczały się tylko do sprawozdań sytu-
acyjnych. Warto wspomnieć o osobnym piśmie skierowanym 22 sierpnia do Urzędu 
Wojewódzkiego, w którym – podobnie jak w sprawozdaniu – alarmowano, że władze 
lokalne były bezradne wobec bezkarnych żołnierzy radzieckich, którzy z nikim się 
nie liczyli, często na poparcie swoich argumentów używali broni, przez co wszelkie 
interwencje były nieskuteczne24 . 

Kolejne trzy miesiące – tj. wrzesień, październik i listopad – były okresem, w któ-
rym liczba opisywanych wydarzeń malała. Wskazywano, iż we wrześniu ich liczba nie 
była tak wielka, jak wcześniej. W części dotyczącej bezpieczeństwa nie umieszczono 
żadnych wzmianek o Armii Czerwonej25. W październiku zanotowano dalszy spadek 
przestępczych procederów sowieckich. Wskazywano jednocześnie, że większość od-
działów opuściła teren powiatu (dewastując przy okazji w sposób chuligański zajmo-
wane kwatery)26. Motyw ten pojawia się w korespondencji z władzami lokalnymi, 
m.in. z Zarządem Gminnym w Białej27 oraz Zarządem Gminnym w Osieku, gdzie 
w sprawozdaniach skierowanych do starosty stwierdzono wręcz, że w związku z wy-
cofaniem się oddziałów radzieckich stan bezpieczeństwa niepomiernie się zwiększył, 
a wypadki zakłócania porządku już się nie zdarzały28. Świadczy to tylko o tym, że tak 
naprawdę prośby o interwencje czy własne próby rozwiązania problemu na poziomie 
powiatu nie przyniosły znaczącego skutku. W listopadzie nadal zwracano uwagę, 
że rabunki i kradzieże były coraz rzadsze, przestępczość nie wykazała wzrostu29 . 
Również w milicyjnych sprawozdaniach, sporządzanych za ten sam okres, nie poja-
wiały się już „wydarzenia większej wagi”, które we wcześniejszych sprawozdaniach 
dotyczyły przede wszystkim radzieckich żołnierzy30. Uzupełnieniem są również spra-
wozdania zarządów miejskich i gminnych, które informowały o coraz mniejszym 
występowaniu maruderstwa.

22 Tamże, s. 47–79.
23 Tamże, s. 49, 51.
24 AP Oświęcim, StB, sygn. 61, s. 185.
25 AP Oświęcim, StB, sygn. 54, s. 135, 139.
26 Tamże, s. 245. Warto również przytoczyć sprawozdanie za październik Referatu Świetlicowego, działa-

jącego w Powiatowym Oddziale Informacji i Propagandy w Białej Krakowskiej, w którym meldowano 
władzom wojewódzkim, że udało się pozyskać wiele nowych lokali na świetlice, ponieważ Armia Czer-
wona masowo opuszczała powiat, Tamże, s. 301. 

27 Tamże, s. 319.
28 Tamże, s. 327.
29 Tamże, s. 353, 355.
30 Tamże, s. 267, 269, 275, 407, 411 – sprawozdania Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Białej Krakow-

skiej kierowane do Starostwa Powiatowego; Tamże, s. 271, 277, 409, 430 – sprawozdania Komendy 
Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Białej Krakowskiej kierowane do Komendy Wojewódzkiej Milicji 
Obywatelskiej w Krakowie, a przysyłane jednocześnie Starostwu Powiatowemu do wiadomości.
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Sytuacja uległa pogorszeniu w grudniu. W sprawozdaniu znów meldowano, iż po-
wtarzały się wypadki kradzieży, rabunków, wymuszeń, gróźb z użyciem broni. W tym 
czasie miał miejsce nawet zbiorowy napad na komisariat Milicji Obywatelskiej w Kę-
tach, o czym będzie można przeczytać w dalszej części tekstu.

Władze wojewódzkie musiały w jakiś sposób zareagować na takie sprawozdania, 
które zapewne napływały nie tylko z powiatu bialskiego. 15 września 1945 roku 
(zapewne nie bez znaczenia było sierpniowe natężenie maruderstwa) wojewoda 
krakowski skierował do starostów pismo informujące o utworzeniu przy Urzędzie 
Wojewódzkim Biura Zażaleń, które miało ściśle współpracować z Radą Wojenną Pół-
nocnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej31. Warto zacytować uzasadnienie tłumaczą-
ce utworzenie takiej agendy: „Wobec dokonywania przez maruderów bezprawnych 
rekwizycji i nadużyć oraz zdarzających się wypadków gwałtu, rabunków i zabójstw 
dokonywanych przez osobników w mundurach Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, 
zachodzi konieczność zdecydowanego przeciwstawienia się tym wypadkom. Władze 
wojskowe radzieckie, współpracując z władzami polskimi przy zakwaterowaniu znaj-
dujących się w przemarszach oddziałów wojskowych, bezwzględnie tępią sporadycz-
ne wypadki wspomnianych przestępstw.”32 

Biuro Zażaleń zostało utworzone w celu przyjmowania sprawozdań dotyczących 
wypadków maruderstwa. Meldunki należało składać najpierw telefonicznie, następ-
nie pisemnie. Miały one poza opisem wydarzenia zawierać numer jednostki lub pocz-
ty polowej. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ w większości wypadków nie było 
możliwości, aby taką informację zdobyć, na co zresztą wskazywano w jednym ze 
sprawozdań. W odpowiedzi starosta wydał 24 września specjalne zarządzenie, skie-
rowane do zarządów miast i gmin, Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej oraz 
komisariatów i posterunków MO. Zobowiązywało ono te jednostki do niezwłoczne-
go informowania o każdym wypadku gwałtu, rabunku czy kradzieży, którego dopusz-
czali się maruderzy. Meldunki miały być składane telefonicznie lub – w przypadku 
trudności – przez specjalnego posłańca. Niezależnie od tego należało złożyć osob-
ny meldunek z dokładnym określeniem rodzaju, miejsca i okoliczności popełnienia 
przestępstwa, a także z numerem jednostki wojskowej lub poczty polowej. Dalej 
zostało wyraźnie podkreślone: „Mając na uwadze zabezpieczenie ludności spokoju 
i bezpieczeństwa oraz ochronę miejsca i życia, a nadto dążąc do jak najszybszego zli-
kwidowania przytoczonych aktów gwałtu i samowoli żołnierzy sowieckich, polecam 
[…] do powyższego zarządzenia ściśle się zastosować, wpłynąć na sołtysów i pa-
trolujących milicjantów, aby w interesie ludności o każdych, nawet pozornie mało 
znaczących incydentach niezwłocznie powiadamiali gminy względnie bezpośrednio 
starostwo.”33 O randze tego zarządzenia świadczy również przypomnienie, że jego 
nieprzestrzeganie groziło pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

31 AP Oświęcim, StB, sygn. 61, s. 589. Naczelne dowództwo sił zbrojnych ZSRR na przełomie maja 
i czerwca 1945 r. przekształciło 2. Front Białoruski na Północną Grupę Wojsk Armii Czerwonej. Obej-
mowała ona teren Polski. Głównodowodzącym mianowano marszałka Konstantego Rokossowskiego, 
który na swoją siedzibę wybrał Legnicę. PGW na wypadek wojny miała pełnić funkcję frontu oraz 
w razie konieczności miała bronić „interesów” sowieckich w Polsce. Szacuje się, że w chwili utworzenia 
w czerwcu 1945 r. PGW liczyła pół miliona żołnierzy, M.L. Krogulski: Okupacja w imię sojuszu . Armia 
Radziecka w Polsce 1944–1956 . Warszawa 2000, s. 27–34.

32 AP Oświęcim, StB, sygn. 61, s. 589. Wyróżnienie autora.
33 Tamże, s. 587.
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W kolejnym piśmie (oznaczonym w kancelarii Starostwa jako pilne) skierowa-
nym do starostów powiatowych, z datą 19 września 1945 roku, wojewoda krakowski 
informował o odbytej konferencji z ppłk. Strezikozinem, przedstawicielem Rady 
Wojennej Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej. Ustalono na niej, że wszystkie 
postoje wojsk radzieckich mogły mieć miejsce jedynie za zezwoleniem Wojennego 
Komendanta Miasta. Jeżeli dana miejscowość takowego nie posiadała, to zezwolenia 
udzielał osobiście ppłk Strezikozin, również telefonicznie34. 26 września polecono 
odpis przekazać do zarządów miast i gmin oraz posterunków MO35. Można przy-
puszczać, że bardzo trudno było wyegzekwować takie pozwolenie od dowódców ra-
dzieckich, ponieważ ustalenia dotyczące stacjonowania Armii Czerwonej w terenie 
były przypominane jeszcze dwukrotnie. Pierwszy raz 19 grudnia w piśmie wydziału 
wojskowego Urzędu Wojewódzkiego skierowanego do starostów (które kilka dni 
później podano do wiadomości gminom i miastom)36, drugi raz 7 stycznia 1946 roku 
w piśmie starosty do zarządów gminnych i miejskich. W tym piśmie władze powiato-
we wskazywały na wydarzenia, które miały miejsce w Kętach. Stwierdzono wręcz, że 
nieprzestrzeganie tego zarządzenia było przyczyną rabunków, ponieważ ani tamtejszy 
burmistrz, ani komendant posterunku MO nie zażądali od dowódcy radzieckiego od-
działu zezwolenia na stacjonowanie. Nie wymogli również na nim uzyskania telefo-
nicznego pozwolenia od przedstawiciela Rady Wojennej w Krakowie. W przypadku 
uzyskania takiego pozwolenia „wypadki kradzieży i rabunków nie byłyby zaistniały, 
gdyż stacjonowana jednostka, jako zgłoszona u Władz wojskowych sow.[ieckich] 
w Krakowie obawiałaby się dopuścić jakiejkolwiek samowolki”37 .

Dnia 15 października 1945 roku wojewoda krakowski rozesłał do starostów okól-
nik, który dziesięć dni wcześniej otrzymał z Ministerstwa Administracji Publicznej. 
Było to niejako uzupełnienie do zarządzeń w września. Informowano, że w myśl 
porozumienia Rządu Jedności Narodowej z Konstantym Rokossowskim (w tym cza-
sie głównodowodzącym Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej) przy każdym 
urzędzie wojewódzkim działał wyższy oficer wojsk radzieckich, w stopniu generała, 
posiadający odpowiednie pełnomocnictwa oraz oddział wojska do dyspozycji. Do 
jego obowiązków należała walka z maruderstwem Armii Czerwonej. Podkreślono, że 
za maruderstwo uważa się bezprawne zabieranie bydła, zboża i napady rabunkowe. 
W związku z tym zarządzono, iż wszystkie skargi i zażalenia ludności cywilnej na 
wypadki maruderstwa mają być zgłaszane władzom wojewódzkim za pośrednictwem 
starostów i dodano: „Zażalenia i skargi oparte być mają na dokładnym stwierdzeniem 
faktu, ponieważ każdy wypadek będzie przedmiotem akcji radzieckiej komendy 
przy Urzędzie Wojewódzkim.”38 19 października Starostwo poinformowało o tych 
ustaleniach zarządy miejskie i gminne oraz posterunki MO. W piśmie tym ponownie 
przypomniano o obowiązku składania dokładnych meldunków z wypadków maru-
derstwa, przypominając również o odpowiedzialności karnej za niedopełnienie tego 
obowiązku39 .

34 Tamże, s. 585.
35 Tamże, s. 586.
36 Tamże, s. 577.
37 AP Oświęcim, zespół 16/58 Akta gminy Brzeszcze (dalej: GmB), sygn. 85, s. 2.
38 AP Oświęcim, StB, sygn. 61, s. 581.
39 Tamże, s. 579.
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W Urzędzie Wojewódzkim dobrze interpretowano wypadki z udziałem Armii 
Czerwonej, jakie miały miejsce w terenie. Wydaje się, specjalne zarządzenia uderzały 
w główne przyczyny zaistniałej patologii z udziałem sowieckiego wojska. Unormowa-
no formalnie sprawę stacjonowania wojsk na terenie województwa. Anonimowość 
żołnierzy była jedną z ważniejszych przyczyn bezkarności i eskalacji przemocy, dla-
tego też wprowadzenie obowiązku uzyskania zezwolenia na stacjonowanie w danym 
miejscu pozwalało na stworzenie „swoistej” mapy, na podstawie której można by 
w przyszłości wyciągnąć odpowiednie konsekwencje w stosunku do żołnierzy. Idąc 
dalej, utworzenie w Urzędzie Wojewódzkim specjalnej agendy pod nazwą Biuro Za-
żaleń, współpracującej z dowództwem Armii Czerwonej, miało zapewne pozwolić na 
skanalizowanie doniesień, zgrupowanie ich, wyselekcjonowanie oraz przekazywanie 
w sposób skoordynowany do załatwienia odpowiednim czynnikom czy to w samym 
urzędzie, czy w dowództwie wojsk radzieckich. Winnych miała spotkać kara, a straty 
miały zostać ujęte w specjalnym protokole. Podobną funkcję pełnił specjalny oficer, 
który miał do dyspozycji oddział wojska (mógł go użyć, gdy sytuacja tego wymagała) 
i mógł stanowić swoisty „znak stop” dla nielegalnych przedsięwzięć czerwonoar-
mistów. Wydaje się, że taka konstrukcja była wówczas najlepszym rozwiązaniem 
i mogła stanowić skuteczny odzew na niepokojące informacje docierające z terenu. 
Jak pokazały jednak różnorodne meldunki, które zostaną omówione w dalszej części 
pracy, rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej, a ściganie maruderów i prewencja 
okazały się w przytłaczającej większości po prostu nieskuteczne. Zapewne nie wzięto 
pod uwagę masowości zjawiska i braku możliwości uzyskania odpowiedniej informa-
cji o prowodyrach poszczególnych zajść. Co prawda w jesiennych sprawozdaniach 
– a więc tuż po wydaniu odpowiednich zarządzeń – Starostwo meldowało o zmniej-
szeniu się skali przestępczości, ale miało to związek głównie z opuszczeniem powiatu 
przez większość jednostek Armii Czerwonej.

Oprócz wykonywania zarządzeń wyższej instancji, w samym starostwie również 
starano się podjąć określone kroki mające na celu obronę przed sowieckimi żołnie-
rzami. Gdy przypadki terroryzowania mieszkańców powiatu przybrały na sile (na co 
wskazywano w stosownym sprawozdaniu z okresu wakacyjnego), Starostwo poleciło 
pismem z 30 czerwca 1945 roku wszystkim wójtom w powiecie utworzyć straż gro-
madzką40. W piśmie nie określono, przed kim dokładnie ma bronić owa straż, a jedy-
nie stwierdzono, że tworzy się ją „na skutek coraz częstszych napadów rabunkowych 
w powiecie” . W kolejnych dniach lipca poszczególne gminy meldowały o wykonaniu 
zarządzenia. Warto zwrócić uwagę na dwa sprawozdania, które odzwierciedlały pro-
blemy, z jakimi się spotykano. Zarząd Gminy w Porąbce informował, że straż taka już 
istnieje od dłuższego czasu, jednak wymaga ona uzbrojenia w 25 karabinów. Tam też 
był problem z zaangażowaniem lokalnego posterunku MO i skoordynowaniem dzia-
łań, ponieważ komendant nie zjawił się na stosownym zebraniu41. W gminie Osiek 
meldowano natomiast o początkowych problemach z osiągnięciem odpowiedniego 
stanu liczebnego. Jednocześnie informowano o pierwszych sukcesach w postaci od-
parcia kilku nocnych napadów dokonanych przez Sowietów42. Brak odpowiedniej 

40 AP Oświęcim, StB, sygn. 62a, s. 883.
41 Tamże, s. 887.
42 Tamże, s. 891.
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ilości broni był częstą przypadłością, z jaką się borykały służby porządkowe, m.in. 
w sierpniu tzw. Milicja Pomocnicza w Wilczkowicach wnioskowała o przydzielenie 
dodatkowej broni maszynowej potrzebnej do zabezpieczenia przed rabunkiem miej-
scowych stawów rybnych43 .

Uciążliwą działalność czerwonoarmistów można podzielić na dwie grupy. Pierw-
sza dotyczyła typowo przestępczych przejawów obecności sowieckiego wojska, tzn. 
dokonywania kradzieży i rabunków oraz morderstw. Druga grupa dotyczyła strat 
związanych z niszczeniem lub też konfiskowaniem upraw oraz konfiskowaniem zwie-
rząt hodowlanych. Szczegółowe informacje dotyczące stacjonowania Armii Czerwo-
nej zachowały się m.in. w sprawozdaniach Powiatowej Komendy MO skierowanych 
do Komendy Wojewódzkiej, w meldunkach komisariatów milicji lub w pismach 
władz gminnych i miejskich skierowanych do Starostwa Powiatowego, a także w róż-
nego rodzaju zestawieniach i kwestionariuszach przygotowywanych dla Starostwa 
przez gminy i miasta. 

Szczególnie szokujące są przejawy bandyckiej działalności Armii Czerwonej. Mia-
ły one miejsce zarówno w nocy, jak i w dzień. Praktycznie zawsze grożono użyciem 
broni, a niejednokrotnie robiono z niej użytek, nie zważając na to, do kogo oddawano 
strzały. W czerwcu do kilku nieprzyjemnych incydentów doszło na terenie gminy 
Osiek. Tamtejsza Rada Narodowa meldowała Starostwu o nocnych napadach i ra-
bowaniu ubrań oraz rowerów. Żołnierze zajęli jedną z kwater, wyrzucając na ulicę 
agencję pocztową oraz mieszkające tam nauczycielki44. Trzeba wspomnieć, że nie 
należy lekceważyć wagi kradzieży roweru, często jedynego środka transportu, na 
jaki nie każdego było stać. Dlatego gdy jednemu z mieszkańców Osieka skradziono 
rower, mimo pobicia rzucił się on w pościg za sprawcami. Został jednak ostrzelany 
i nie odzyskał swojej własności45 . 

Dnia 10 czerwca 1945 roku Powiatowa Komenda Milicji Obywatelskiej, przy 
okazji przedstawienia raportu statystycznego, meldowała swojemu wojewódzkiemu 
odpowiednikowi o wydarzeniu, jakie miało miejsce kilka dni wcześniej w Hałcnowie. 
Pięciu nieznanych sprawców wtargnęło do prywatnego domu. Mieszkańcy – małżeń-
stwo z synem – zabarykadowali się w jednym z pomieszczeń. Jeden ze sprawców 
strzelił do zamkniętych drzwi, przez co zabił kobietę, a dwie pozostałe osoby ranił. 
Ponieważ zrobiło się zamieszanie, sprawcy uciekli do pobliskiego lasu, strzelając na 
postrach, a także – jak dosłownie napisano w sprawozdaniu – „rzucając za sobą trzy 
granaty pochodzenia rosyjskiego”46. Do chwili opisywania tych wypadków sprawcy 
nie zostali ujęci i można przypuszczać, że już ich nie złapano, jednak jednoznacznie 
wskazano, kto jest za tę tragedię odpowiedzialny.

Kilka dni później, 16 czerwca 1945 roku, w Lipniku doszło do podobnego wydarze-
nia. Kilku żołnierzy nie mogło się dostać do upatrzonego domu, dlatego też ostrzelali 
okna, przez co zabili dziewiętnastoletniego syna gospodarza. Słysząc krzyki uciekli, 
jednak niezadowoleni z takiego obrotu sprawy godzinę później zaatakowali inny dom 

43 AP Oświęcim, StB, sygn. 5, s. 67.
44 AP Oświęcim, StB, sygn. 62, s. 69, 71.
45 Tamże, s. 75.
46 Tamże, s. 59.
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w tej samej miejscowości. Właścicielowi udało się uciec spod luf karabinów przez okno, 
jednak w polu został zastrzelony przez jednego z żołnierzy stojącego na czatach47 .

Dnia 10 lipca 1945 roku w podobnym sprawozdaniu meldowano o zajściu sprzed 
pięciu dni. Do mieszkania jednego z mieszkańców Komorowic wtargnęło dwóch żoł-
nierzy. Grożąc bronią, zażądali wydania garderoby. Córce właściciela udało się uciec 
przez okno. Pomocy udzielił jej strażnik gromadzki. Zatrzymał on jednego z żołnie-
rzy, który właśnie uciekał z okradzionego domu. Wezwał go do poddania się, jednak 
ten strzałem w serce pozbawił strażnika życia. Chwilę późnej strzałem w głowę zabił 
kolejnego mężczyznę, który próbował go zatrzymać48 .

Dnia 21 sierpnia 1945 roku spisano w Starostwie protokół z udziałem mieszkań-
ców gminy oświęcimskiej, którzy meldowali o kilku ostatnich wydarzeniach, jakie 
miały miejsce w związku ze stacjonowaniem na tamtym terenie Armii Czerwonej. 
Jeden z mieszkańców został wyprowadzony przez żołnierza z własnego domu, za-
strzelony oraz okradziony z zegarka, butów oraz pieniędzy i tak pozostawiony w za-
roślach. Znalazł go jego ośmioletni syn. W Zaborzu zastrzelony został mężczyzna, 
któremu skradziono następnie rower. W Dworach pijany radziecki żołnierz najechał 
ciężarówką na furmankę i śmiertelnie ranił woźnicę. Żołnierze urządzali również dla 
rozrywki strzelaniny i przez nieostrożność zabili dwóch mieszkańców Grojca. Żaden 
ze sprawców nie został złapany. Przedstawiciele gminy żądali wydania odpowiednich 
rozporządzeń, które zapewnią spokój, ponieważ „bezkarność żołnierzy rosyjskich 
doprowadziła do tego, że obywatele nie są pewni życia i mienia, gdyż dotychczas so-
wieckie Władze nie uczyniły nic, aby temu zapobiec” . Ponadto „na porządku dzien-
nym żołnierze rosyjscy rabują wszystko, co im pod rękę wpadnie […], a swawola ich 
posunęła się tak daleko, że nawet w biały dzień w śródmieściu Oświęcimia zabierają 
ludności rowery i inne wartościowe rzeczy”49. Zawiadamiając o tych wydarzenia wła-
dze wojewódzkie, Starostwo skierowało również pismo do Komendanta Garnizonu 
Wojska Polskiego w Oświęcimiu, prosząc o pomoc w zapewnieniu mieszkańcom 
spokoju do czasu wydania przez właściwe władze zarządzeń50 .

Pod koniec listopada 1945 roku w Kętach trzech żołnierzy sowieckich o północy 
wyłamało drzwi do jednego z mieszkań, pobili właściciela i ukradli 300 zł oraz garde-
robę damską51. Tego samego dnia stacjonujący w Kętach żołnierze zabrali drewno słu-
żące do budowy mostu i zużyli je do rozpalania ognia pod kuchnią52. Nie pogardzano 
również inwentarzem żywym. Na początku grudnia w Bulowicach Sowieci włamali 
się do chlewa i ukradli 10 kur i 2 koguty. Udało się ustalić, iż byli to żołnierze stacjo-
nujący na miejscu, jednak kiedy poszkodowany w asyście milicjantów zjawił się tam, 
okazało się, że sprawcy ruszyli już w dalszą drogę. Jako kuriozum należy potraktować 
fakt, że właściciel kur poznał pierze swoich zwierząt, które zostawiono w kuchni53 .

Dnia 15 grudnia 1945 roku na dworcu w Oświęcimiu trzech pijanych („pod-
chmielonych”) żołnierzy radzieckich awanturowało się z dyżurnym ruchu. Szybko 

47 Tamże, s. 66.
48 Tamże, s. 86.
49 AP Oświęcim, StB, sygn. 61, s. 191.
50 Tamże, s. 193.
51 Tamże, s. 969–970.
52 Tamże, s. 1034.
53 Tamże, s. 1041.
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doszło do wymiany argumentów w postaci strzałów z karabinów. O mało co nie 
doszło do obrzucenia dworca granatami. Na szczęście kolejarze w porę uciekli. Jak 
się okazało, żołnierze ci pochodzili w transportu, który od tygodnia stał na bocznicy 
kolejowej w Oświęcimiu. W celu urozmaicenia sobie pobytu urządzali strzelaniny, 
niejednokrotnie raniąc siebie nawzajem54 .

Na szczególną uwagę zasługuje opis wydarzeń, jakie miały miejsce 19 grudnia 
1945 roku w Kętach. Wtedy to do jednego z tamtejszych mieszkań przybyło dwóch 
uzbrojonych żołnierzy, którzy oskarżyli właściciela o szpiegostwo na rzecz Niemiec 
i żądali przygotowania na drugi dzień 3000 zł w zamian za oszczędzenie życia jego 
rodzinie. Kiedy przybyli nastepnego dnia, sterroryzowanemu właścicielowi udało się 
zbiec. Udał się on na posterunek Milicji, którego komendant wysłał patrol w celu 
schwytania sprawców. Znaleziono ich w pobliskiej restauracji. Zostali rozbrojeni 
i zaaresztowani. W drodze do aresztu jeden z nich zbiegł, drugiego doprowadzono 
do miejscowego magistratu, gdzie znajdował się areszt. Ustalono jego tożsamość 
i zawiadomiono władze wojskowe stacjonujące w mieście. W nocy jednak pod areszt 
przyszedł zbiegły wcześniej żołnierz w asyście dwóch uzbrojonych kolegów i odbili 
więźnia, pobiwszy przy tym strażników. Próbowali jeszcze zaatakować posterunek, 
jednak milicjanci dobrze się zabarykadowali55 .

Częste były przypadki śmiertelnego potrącenia przez wojskowe samochody na-
leżące do Armii Czerwonej. Wypadki takie miały miejsce m.in. w Hałcnowie, gdzie 
samochód prowadzony przez sowieckich żołnierzy przejechał kobietę56 oraz Białej 
Krakowskiej, gdzie dwa samochody potrąciły rowerzystę57. Szczególnie wstrząsające 
były wydarzenia z udziałem dzieci. 16 lipca o godz. 12 w południew Oświęcimiu zo-
stał przejechany przez sowieckich żołnierzy siedmioletni chłopiec, syn miejscowego 
piekarza, który bawił się przed własnym domem58. 22 sierpnia w Zaborzu o godz. 14 
po południu została przejechana sześcioletnia dziewczynka59 .

Rzadko zdarzało się, by sprawcy podobnych przestępstw zostali ujęci i ukarani. 
Główną tego przyczyną był fakt, że przeważnie transporty z wojskiem zatrzymywały 
się na danym terenie na krótki czas. Zwracała na to uwagę Powiatowa Komenda MO 
w piśmie skierowanym do Prokuratury Sądu Okręgowego w Wadowicach: „Obecnie 
odbywa się większe przetransportowanie wojsk rosyjskich, które w różnych miej-
scach mają chwilowy postój i po dokonaniu jakiegoś czynu zaraz odjeżdżają […].”60 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że wpływ na to miała również nieuregulowana 
kwestia stacjonowania wojsk sowieckich na terenie Polski. Dopiero w 1957 roku zo-
stała zawarta umowa pomiędzy Polską a ZSRR, w której określono liczebność i roz-
mieszczenie armii radzieckiej na terenie Polski. Rok później dokonano inwentaryzacji 
obiektów zajmowanych przez te wojska, tzn. określono, co jest w ich posiadaniu61 .

Jako kuriozum można przytoczyć treść okólnika, który został podany przez Sta-
rostwo do wiadomości 18 maja 1945 roku. Dotyczył on zwalczania potajemnego go-

54 Tamże, s. 1089.
55 Tamże, s. 1117.
56 AP Oświęcim, StB, sygn. 62, s. 51.
57 Tamże, s. 79.
58 AP Oświęcim, StB, sygn. 202, s. 115. Jest to jednostka zawierająca karty zgonów. 
59 Tamże, s. 109. 
60 AP Oświęcim, StB, sygn. 62, s. 225.
61 M.L. Krogulski: Okupacja…, s. 35.
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rzelnictwa. Padły w nim tezy, że przyczyną rabunków dokonywanych przez Armię 
Czerwoną była „samogonka”, którą produkowała miejscowa ludność i sprzedawała żoł-
nierzom, a ci pod wpływem alkoholu dopuszczali się karygodnych czynów62. Z pew-
nością pijaństwo stanowiło jedną z przyczyn rozzuchwalenia i demoralizacji sowieckich 
żołnierzy. Warto jednak podkreślić, że po przybyciu Armii Czerwonej do Białej Kra-
kowskiej jednym z pierwszych zajętych zakładów była fabryka koniaku „Stock”63 . 

Na marginesie opisywanych wypadków należy wspomnieć o problemie Niem-
ców, którzy zamieszkiwali terenu powiatu bialskiego. Konkretnie chodzi o wyjaśnie-
nie, czy fakt przynależności do niemieckiej narodowości miał znaczenie dla sowiec-
kich żołnierzy, jeśli chodzi o traktowanie miejscowej ludności. Materiał zgromadzony 
w aktach Starostwa Powiatowego w Białej Krakowskiej nie daje możliwości odpo-
wiedzenia na to pytanie w sposób kompleksowy. Umieszczone w sprawozdaniach 
sytuacyjnych informacje o osobach narodowości niemieckiej czy też wpisanych na 
niemiecką listę narodowościową dotyczą w głównej mierze ustosunkowania się do 
nich polskich władz (np. problem rehabilitacji czy deklaracji wierności). Również 
opisywane poszczególne przypadki napadów na cywilów nie zawierają informacji 
o ich przynależności narodowej. Należy jednak wspomnieć o pewnym wydarzeniu, 
które miało miejsce w końcu marca w Mikuszowicach. Doszło tam do kilku pożarów 
opuszczonych domów, które pozostały po uciekających Niemcach. W jednym z tych 
domów mieszkał Polak (tzw. ewakuowany). Pożary zostały wzniecone przez „nie-
znane osoby w mundurach wojskowych”64, po uprzednim splądrowaniu pomiesz-
czeń. Jeden z żołnierzy, dokonujących tych czynów, powiedział, że „jest to budynek 
germański i na nic więcej nie zasługuje, jak tylko na spalenie”65. Wyznaczono osoby 
do pilnowania opuszczonych majątków, tzn. blokowych, jednak nie byli w stanie 
obronić majątku przed grabieżą, tym bardziej że jeden z nich został pobity do nie-
przytomności66. Jest to pewna przesłanka świadcząca o tym, że żołnierze sowieccy 
mieli ogólne pojęcie o stosunkach panujących na wyzwalanych terenach. Jednak nie 
przywiązywali uwagi do tego, kogo okradają, biją lub zabijają.

Innym – już wspomnianym – rodzajem strat, jakie ponosiła ludność powiatu bial-
skiego, były straty w uprawach oraz zwierzętach hodowlanych. Na trudną sytuację 
po wycofaniu się niemieckiego okupanta, który również pobierał kontyngenty od 
miejscowej ludności, nakładała się konieczność wyżywienia armii, która tego oku-
panta przegoniła. Dlatego straty te były niezwykle uciążliwe. Kontyngenty na rzecz 
Armii Czerwonej były egzekwowane w trojaki sposób: przez urzędowe zarządzenie 
wydane przez Starostwo, przez wystawianie odręcznych kwitów przez wojsko oraz 
przez samowolne rekwirowanie. Kontyngenty obejmowały głównie żyto, jęczmień, 
pszenicę, owies, ziemniaki, siano, słomę, nierogaciznę i bydło. W jaki sposób się 
rozkładały, można prześledzić na przykładzie gmin Brzeszcze, Kęty, Porąbka i Wila-
mowice. W aktach referatu świadczeń rzeczowych zachowały się zbiorcze wykazy 
kontyngentów wydanych na rzecz Armii Czerwonej w tych gminach (w tabelach 1–4 
przedstawiono wyciagi z tych wykazów).

62 AP Oświęcim, StB, sygn. 62, s.179.
63 AP Oświęcim, StB, sygn. 102, s. 143.
64 AP Oświęcim, StB, sygn. 62, s. 131.
65 Tamże, s. 131.
66 Tamże, s. 131.
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Jeżeli chodzi o zboża, to we wszystkich prezentowanych gminach najwięcej pobra-
no owsa, w następnej kolejności żyta, najmniej pszenicy i jęczmienia. Owies zabierano 
najczęściej, ponieważ był dobrym pożywieniem dla koni, których w sowieckiej armii 
nie brakowało. Żyto z kolei nadawało się do przemiału na mąkę i wypieku chleba. Mała 
ilość pobranego jęczmienia i pszenicy wynikała nie z „wybredności”, ale z faktu, iż jako 
zboża dość trudne w uprawie były rzadko siane i miały stosunkowo niewielki udział 
w ogólnej ilości zbieranych zbóż. Wskazano na ten fakt w wykazie dotyczącym gminy 
Wilamowice, gdzie odnotowano, że pszenicy „sieje się w małej ilości”, jęczmienia na-
tomiast „nie sieje się”67. Pobierano również bardzo dużą ilość siana, które potrzebne 
było dla wojskowych koni, a także bydła. We wszystkich przypadkach ilość pobranego 
siana znacznie przekraczała urzędowo nałożony kontyngent. Warto też zwrócić uwagę 
na ilość wydanych ziemniaków w gminie Kęty – było to prawie 350 ton, podczas gdy 
w innych gminach o wiele mniej: Porąbka – 273 tony, Wilamowice – 33 tony oraz 
Brzeszcze – 12 ton. Wynikało to z faktu, iż w Nowej Wsi, leżącej w granicach kęckiej 
gminy, przed wojną prowadzona była wzorowa uprawa ziemniaków w majątku Doł-
kowskiego. Przy okazji ziemniaków zwraca uwagę również fakt, że na przykład w gmi-
nie Brzeszcze urzędowy kontyngent wynosił aż 300 ton, zebrano natomiast – w sposób 
samowolny – tylko 12 ton. Jeśli chodzi o bydło, to zastanawiające jest, że – pomimo 
wysokich kontyngentów – we wszystkich przypadkach najwięcej odstawiono na pod-
stawie urzędowych poleceń, a nie w wyniku samowolnych rekwizycji, jak to miało 
miejsce w przypadku innych kontyngentów. Sytuacja ta zmieniła się prawdopodobnie 
w następnych miesiącach, ponieważ Ministerstwo Aprowizacji i Handlu wydało spe-
cjalne zarządzenie w tej materii (przytoczone w dalszej części pracy).

Tabela 1. Zestawienie wybranych świadczeń pobranych przez Armię Czerwoną
w gminie Wilamowice do 23 marca 1945 roku

Rodzaj płodów Urzędowy 
wymiar

Kontyngent dla Armii Czerwonej Kontyngent wykonany 
przez niemieckiego 

okupanta
w czasie zimy 

1944/1945

na polecenie 
starostwa

pokwitowany przez 
poszczególnych 

żołnierzy
samowolny razem 

Żyto (kg) 48 000 6 670 – 57 505 44 175 60 000
Pszenica (kg) 12 000 – – – – –
Jęczmień (kg) 12 000 – – – – –

Owies (kg) 30 000 18 630 100 34 116 52 846 12 000
Słoma (kg) 48 000 – – 80 950 30 950 –
Siano (kg) 42 000 15 000 2 400 91 420 108 820 –

Ziemniaki (kg) 180 000 14 000 1 000 18 475 33 475 150 000
Buraki (kg) – – – – – –
Bydło (kg) 21 000 55 301 600 8 400 64 301 –

Nierogacizna (kg) 3 000 – – 2 900 2 900 –
Konie (sztuki) b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
Drób (sztuki) b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Źródło: AP Oświęcim, StB, sygn. 342, s. 163.

67 AP Oświęcim, StB, sygn. 342, s. 163.
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Tabela 2. Zestawienie wybranych świadczeń pobranych przez Armię Czerwoną
w gminie Brzeszcze do 5 marca 1945 roku

Rodzaj płodów Urzędowy 
wymiar

Kontyngent dla Armii Czerwonej Kontyngent wykonany 
przez niemieckiego 

okupanta w czasie zimy 
1944/1945

na polecenie 
starostwa

pokwitowany przez 
poszczególnych 

żołnierzy
samowolny razem 

Żyto (kg) 80 000 – 14 720 4 510 18 780 92 700
Pszenica (kg) 20 000 – – 1 100 1 100 800
Jęczmień (kg) 20 000 – – 800 800 –

Owies (kg) 50 000 16 743 5 027 23 932 45 702 30 000
Słoma (kg) 80 000 4 000 – 15 440 19 440 –
Siano (kg) 70 000 5 500 2 500 111 719 119 719 50 000

Ziemniaki (kg) 300 000 – – 12 888 12 888 –
Buraki (kg) – – – – – –
Bydło (kg) 35 000 26 107 10 891 17 750 54 748 –

Nierogacizna (kg) 5 000 – – 3 415 3 415 –
Konie (sztuki) – – – 54 54 –
Drób (sztuki) – 30 – 290 320 –

Źródło: AP Oświęcim, StB, sygn. 342, s. 60.

Tabela 3. Zestawienie wybranych świadczeń pobranych przez Armię Czerwoną
w gminie Kęty do 26 marca 1945 roku

Rodzaj płodów Urzędowy 
wymiar

Kontyngent dla Armii Czerwonej Kontyngent wykonany 
przez niemieckiego 

okupanta w czasie zimy 
1944/1945

na polecenie 
starostwa

pokwitowany przez 
poszczególnych 

żołnierzy
samowolny razem 

Żyto (kg) b.d. 30 100 62 080 8 609 100 789 105 961
Pszenica (kg) b.d. 24 600 – 3 025 27 625 20 438
Jęczmień (kg) b.d. 470 – 30 160 30 630 8 000

Owies (kg) b.d. 40 739 13 694 278 180 332 613 49 830
Słoma (kg) b.d. 55 425 5 000 30 875 91 300 15 500
Siano (kg) b.d. 35 310 2 050 424 980 462 340 30 200

Ziemniaki (kg) b.d. 106 900 5 400 235 935 348 235 110 000
Buraki (kg) b.d. 27 000 1 300 100 400 128 700 –
Bydło (kg) b.d. 128 674 20 680 120 508 269 862 b.d.

Nierogacizna (kg) b.d. 2 110 950 52 240 55 300 b.d.
Konie (sztuki) b.d. – – 80 80 206
Drób (sztuki) b.d. – 64 1 644 1 708 1 723

Źródło: AP Oświęcim, StB, sygn. 342, s. 371.
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Tabela 4. Zestawienie wybranych świadczeń pobranych przez Armię Czerwoną
w gminie Porąbka do 10 marca 1945 roku

Rodzaj płodów Urzędowy 
wymiar

Kontyngent dla Armii Czerwonej Kontyngent wykonany 
przez niemieckiego 

okupanta w czasie zimy 
1944/1945

na polecenie 
starostwa

pokwitowany przez 
poszczególnych 

żołnierzy
samowolny razem 

Żyto (kg) b.d. – – 1.220 1.220 b.d.
Pszenica (kg) b.d. – – 50 50 b.d.
Jęczmień (kg) b.d. – – 2 600 2 600 b.d.

Owies (kg) b.d. 2 405 1 420 75 820 79 645 b.d.
Słoma (kg) b.d. 400 – 243 150 243 150 b.d.
Siano (kg) b.d. 670 3 525 288 895 293 090 b.d.

Ziemniaki (kg) b.d. 1 889 2 550 268 897 273 336 b.d.
Buraki (kg) b.d. – – 173 530 173 530 b.d.
Bydło (kg) b.d. 41 674 1 650 15 600 58 924 b.d.

Nierogacizna (kg) b.d. 150 – 4 760 4 910 b.d.
Konie (sztuki) b.d. – – –7 7 b.d.
Drób (sztuki) b.d. – 2 388 390 b.d.

Źródło: AP Oświęcim, StB, sygn. 342, s. 99.

Jak praktycznie wyglądało uzupełnianie zaopatrzenia przez wojska radzieckie, 
można prześledzić na podstawie kilku meldunków i sprawozdań, które napływały do 
Starostwa z terenu. 

W Wilkowicach 22 marca 1945 roku w godzinach popołudniowych zjawił się 
w zarządzie tamtejszej gminy radziecki oficer, który zażądał dostarczenia w ciągu 
dwóch godzin 3 ton ziemniaków pod groźbą aresztowania całego zarządu. W budyn-
ku znajdowała się stołówka oraz szpital epidemiczny, posiadający własną kuchnię, 
dlatego też przechowywano tam dość duże zapasy żywności. Pomimo sprzeciwu, So-
wieci podstawili ciężarówkę i przez 4 godziny plądrowali budynek, grożąc opornym 
użyciem broni. Wtedy właśnie na głosy sprzeciwu oficer powiedział: „Polaczki niech 
zdychają z głodu, a Czerwona Armia musi mieć jeść.”68 Kilka dni później Starostwo 
zrelacjonowało zaistniałą w Wilkowicach sytuację Urzędowi Wojewódzkiemu oraz 
Komendantowi Wojennemu w Białej, prosząc jednocześnie o przeciwdziałanie takim 
sytuacjom69. 17 kwietnia Urząd Wojewódzki informował Starostwo o podjętych 
czynnościach, które obejmowały zawiadomienie o wydarzeniach z Wilkowic samego 
Marszałka Iwana Koniewa (wówczas dowódcę 1. Frontu Ukraińskiego) oraz wydanie 
odpowiednich zarządzeń dotyczących zaopatrzenia szpitala w żywność oraz zadbania 
o jego potrzeby70. Jednak miesiąc później Zarząd Gminy Wilkowice informował Sta-
rostwo, że żadnej pomocy w zaopatrzeniu jak dotąd nie otrzymał71 . 

Do takich oraz podobnych wydarzeń dochodziło pomimo porozumienia pomię-
dzy Głównym Intendentem Armii Czerwonej a wiceministrem aprowizacji, w myśl 

68 AP Oświęcim, StB, sygn. 62, s. 121.
69 Tamże, s. 127, 129.
70 Tamże, s. 139.
71 Tamże, s. 151, 163.
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którego powiat bialski został całkowicie wyłączony z dostaw rzeczowych ziemiopło-
dów oraz mięsa na rzecz sowieckiego wojska72 . 

Niezwykle uciążliwe były wypasy bydła i koni, pozbawiały bowiem miejsco-
wych gospodarzy możliwości zadbania o swój inwentarz. Przez wykaszanie łąk 
trudno było wykarmić zwierzęta latem, nie można było również zgromadzić odpo-
wiedniej ilości siana na zimę. Ponadto bez odpowiedniej „diety” oraz zgromadzenia 
zapasów na zimę krowy nie dawały mleka w dostatecznej ilości. W ówczesnych 
realiach brak siana czy owsa stanowił wielki dramat ludzi, dla których krowa lub 
koń były „żywicielami” rodziny. 

Wszystkie gminy będące na drodze przemarszu radzieckich wojsk wykazywa-
ły ogromne straty, głównie w sianie. Między innymi Zarząd Gminy w Brzeszczach 
5 lipca 1945 roku informował Starostwo o wypasaniu łąk przez setki koni wojsk 
sowieckich od samej wiosny, przez co nie zebrano pierwszych sianokosów73 . Na po-
czątku sierpnia brzeszczańska Samopomoc Chłopska również informowała o bra-
ku możliwości zebrania siana oraz zboża ze względu na wypas bydła i koni74 . Na 
początku grudnia Zarząd Gminy Brzeszcze informował, że nie może się wywiązać 
w 100% z nałożonego kontyngentu, ponieważ siano nie zostało zebrane75. W lip-
cu w Mikuszowicach meldowano o samowolnym koszeniu trawy i zbieraniu siana, 
a także niszczeniu drzew i krzewów owocowych76. Podobne zajścia miały miejsce 
w gminie Bestwina, gdzie przegon bydła niszczył pastwiska i uprawy. Straty dotyczy-
ły dziesiątków hektarów ziemi77. W Rajsku Armia Czerwona zniszczyła 59 hektarów 
łąk: „Wszelkie koniczyny, saradele oraz trawy znajdujące się na łąkach, ugorach oraz 
wiklinach, z których miało być siano dla koni i bydła, zostało wypasione końmi oraz 
bydłem należącym do Armii Radzieckiej, tak pierwszy, jak i drugi zbiór siana na te-
renie tutejszej gromady został zniszczony całkowicie.”78 W Pławach straty dotyczyły 
77 hektarów łąk oraz 72 hektarów pól pod uprawę roślin pastewnych79. Dwory, 
dysponujace 147 hektarami łąk, donosiły o 90% zniszczeniu pierwszych sianokosów 
oraz całkowitym zniszczeniu drugich80 . 

Nie było możliwe przeciwdziałanie tym szkodliwym zjawiskom. Administracja 
polska w głównej mierze szacowała tylko straty. 28 kwietnia 1945 roku Wojewódzki 
Urząd Ziemski w Krakowie informował swój powiatowy odpowiednik w Białej Kra-
kowskiej o konieczności współorganizowania przepędu radzieckiego bydła, który za-
czął się kilka dni wcześniej. Powiatowy Urząd Ziemski zawiadomił o tym Starostwo 
dopiero 8 maja, natomiast Starostwo rozesłało odpowiednią wiadomość do gmin 
i miast miesiąc później – 7 czerwca, kiedy przegon już się zakończył. Przyczyną takiej 
sytuacji było przeświadczenie o braku możliwości skutecznej organizacji przegonu, 

72 AP Oświęcim, GmB, sygn. 89, s. 47; AP Oświęcim, zespół 16/61 Akta gminy Oświęcim (dalej: 
GmOśw), sygn. 122, s. 950; AP Oświęcim, StB, sygn. 296, s. 11. Porozumienie to Starostwo otrzymało 
do wiadomości 5 III 1945 r.

73 AP Oświęcim, StB, sygn. 341, s. 557.
74 AP Oświęcim, StB, sygn. 333, s. 82.
75 AP Oświęcim, StB, sygn. 341, s. 573.
76 AP Oświęcim, StB, sygn. 62, s. 89.
77 Tamże, s. 93.
78 AP Oświęcim, StB, sygn. 341a, s. 18.
79 Tamże, s. 20.
80 Tamże, s. 25.
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która uwzględniłaby minimalizowanie strat. Dlatego też wspomniana „organizacja” 
zakładała od razu powołanie komisji szacunkowych z udziałem przedstawiciela Armii 
Czerwonej oraz przedstawicieli miejscowej ludności. Sporządzone przez Komisje 
operaty miały być podstawą do wyrównywania strat81 .

Straty spowodowane przez przegon inwentarza i przemarsz Armii Czerwonej 
w powiecie bialskim oszacowano w styczniu 1946 roku na ponad 77,5 miliona zło-
tych. Szkody w ziemiopłodach, jakie poniesiono w gminach, szacowano na 30–50%. 
Natomiast szkody w majątkach państwowych (Adolfin, Czajki, Polanka Wielka, 
Osiek, Łęki) wyniosły 100%82. Ogrom tej kwoty widać na przykładzie porównania 
z budżetami miast powiatu bialskiego z 1946 roku: Biała Krakowska – 12 358 845 
zł83, Oświęcim – 3 769 063 zł84, Kęty – 2 923 025 zł85, Wilamowice – 635 492 zł86 . 

Jeśli chodzi o gospodarstwa rybne, to w zasadzie wszystkie majątki, w większym 
lub mniejszym stopniu, wykazywały straty związane z konwencjonalnymi połowami 
z wykorzystaniem sieci oraz niekonwencjonalnymi z wykorzystaniem granatów, po-
cisków artyleryjskich lub poprzez spuszczanie ze stawów wody. Dotyczyło to gospo-
darstw w Oświęcimiu87, Kańczudze88, Łękach89, Witkowicach90, Malcu91, Kętach92, 
Pisarzowicach93, Kaniowie94, Starej Wsi95, Bestwinie96, Brzeszczach97, Jawiszowi-
cach98, Przecieszynie99, Grojcu100 oraz Porębie Wielkiej101. Na przykład w Brzeszcza-
ch-Nazieleńcach w ciągu kilku dni żołnierze spuścili wodę z 14 stawów i wyzbierali 
z nich ryby. Nie zważali na żadne interwencje, nawet jeżeli interweniującym był so-
wiecki oficer102. We wrześniu podobną praktykę stosowano na stawach w Komorowi-
cach i Bestwinie. Żołnierze zjawiali się tam w dużych grupach, liczących nawet 200 
osób. Najpierw do połowu używali granatów, następnie spuszczali wodę. Milicjanci, 
którzy chcieli interweniować, zostali ostrzelani lub też pobici kolbami karabinów103 . 
Często skutkiem takiego działania było zaniechanie zarybiania. Towarzystwo Sporto-

81 AP Oświęcim, StB, sygn. 6, s. 371–375.
82 AP Oświęcim, StB, sygn. 383, s. 13.
83 AP Oświęcim, zespół 16/132 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Białej Krakowskiej 

(dalej: PRB), sygn. 195, s. 1.
84 Tamże, s. 195. 
85 Tamże, s. 141.
86 Tamże, s. 245. 
87 AP Oświęcim, StB, sygn. 341a, s. 236.
88 Tamże, s. 237.
89 Tamże, s. 302.
90 Tamże, s. 241.
91 Tamże, s. 291.
92 Tamże, s. 244–245.
93 Tamże, s. 238-239.
94 Tamże, s. 252.
95 Tamże, s. 261.
96 Tamże, s. 273–276.
97 Tamże, s. 283.
98 Tamże, s. 285.
99 Tamże, s. 286.
100 Tamże, s. 303.
101 Tamże, s. 317.
102 AP Oświęcim, StB, sygn. 61, s. 215.
103 AP Oświęcim, StB, sygn. 62, s. 367, 371; AP Oświęcim, StB, sygn. 146, s. 57 – jest tutaj mowa 

o dwóch transportach kolejowych ludności cywilnej, które stały na stacji w Czechowicach. Ludność ta 
dokonywała nielegalnych połowów w asyście żołnierzy radzieckich. 
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wo-Wędkarskie „Soła” w Oświęcimiu meldowało, że bieżące zarybienie jest niecelo-
we, ponieważ wojsko sowieckie i tak zniszczy narybek granatami i minami104 .

Oprócz kontyngentu w ziemiopłodach mieszkańcy powiatu musieli również 
dostarczać armii sowieckiej konie. W maju 1945 roku Zarząd Gminy Zbiorowej 
w Oświęcimiu zawiadamiał Starostwo, że tamtejszy komendant sowiecki zażądał 
dostarczenia 120 koni. Kiedy poinformowano komendanta, że w całej gminie jest 
ich tylko 105, zagroził on zarekwirowaniem wszystkich koni oraz postawieniem Za-
rządu pod sąd wojenny105. Kontyngentami objęte było również bydło rogate oraz 
tzw. nierogacizna. Przy czym problem ten nie ograniczał się tylko do sytuacji, w któ-
rej wojsko zarekwirowało krowę danemu właścicielowi. Z powodu wcześniejszych 
rekwizycji, dokonywanych przez niemieckiego okupanta, dochodziło to sytuacji, 
jaka miała m.in. miejsce we Włosienicy. Niemiecka administracja przy wysiedleniu 
tamtejszej ludności zarekwirowała krowy. Zostały one oddane do zarządzanego przez 
Niemców dworu. Po wyzwoleniu w 1945 roku krowy te zostały oddane prawowitym 
właścicielom, jednak na zasadzie depozytu. Armia Czerwona czuła się właścicielem 
tych krów, ponieważ zostały zdobyte na niemieckim okupancie. O tę zdobycz wojen-
ną upomniała się w czerwcu 1945 roku106 . 

Należy zauważyć, iż zarządzenie Ministerstwa Aprowizacji i Handlu z czerwca 
1945 roku zabraniało wydawania jakimkolwiek wojskom (zarówno radzieckim, jak 
i polskim) bydła bez kart zapotrzebowania, czyli „nariadów”. W praktyce niemożli-
we okazało się wydawanie kontyngentów tylko na podstawie kart. Wojska sowieckie 
konfiskowały inwentarz, wydając własne pokwitowania lub też niczego nie zostawia-
jąc. Starostwo nie mogło poradzić sobie z napływającymi protokołami odszkodowaw-
czymi, które dotyczyły bezprawnej konfiskaty zwierząt. Zdecydowano się na dość 
osobliwe rozwiązanie tego problemu. Pismem z 8 sierpnia 1945 roku zarządzono, że 
protokoły odszkodowawcze nie będą w ogóle uwzględniane, co więcej – osoby wyda-
jące bydło Sowietom bez „nariadów” miały zostać pociągnięte do odpowiedzialności 
jako łamiące prawo107. Zarządzenie to szło w parze z polityką wyrównywania strat 
w stanie bydła. Dodatkowe rekwizycje pobierane w sposób nielegalny zaburzały ten 
proces. Starostwo bowiem prowadziło ewidencję bydła przeznaczonego na ubój, 
brało pod uwagę możliwości danych miejscowości i ustalało kontyngent. Miało to na 
celu „racjonalną gospodarkę hodowlaną dla jak najwydatniejszego ilościowego ponie-
sienia wyniszczonego pogłowia i ochronę bydła zarodowego w szczególności”108. Sa-
mowolne rekwizycje bydła utrudniały wypełnienie tych założeń. Tym bardziej, że nie 
dotyczyło to tylko Armii Czerwonej, ale także miejscowych organów władzy, takich 
jak Milicja Obywatelska109. Zrzucenie ciężaru odpowiedzialności za ten proceder na 
właścicieli zwierząt miało pomóc w realizacji racjonalnej gospodarki hodowlanej.

Czas wyzwalania powiatu spod okupacji niemieckiej przypadł na okres zimowy, 
dlatego też w większych magazynach znajdowały się duże zapasy zboża pozostawione 
przez Niemców. Po wyzwoleniu zostały one zajęte przez sowieckie wojska. Pozostała 

104 AP Oświęcim, StB, sygn. 62a, s. 236.
105 AP Oświęcim, StB, sygn. 341a, s. 8.
106 AP Oświęcim, GmOśw, sygn. 122, s. 1003–1004.
107 Tamże, s. 8.
108 Tamże, s.1007
109 Tamże, s.1007.
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część zapasów była wydana za „nariady”. Często były one realizowane pod groźbą 
użycia broni. Ponadto wojska zarówno pierwszej linii, jak i zmierzające na front pobie-
rały samowolnie kontyngenty. Odnosiło się to nie tylko do zboża, ale także paszy czy 
innych roślin uprawnych. Jeżeli w niektórych miejscowościach pozostały zapasy, któ-
rymi można było obsiać i obsadzić pola uprawne, to liczono się z tym, że „wojskowość” 
może te zapasy zabrać – jak meldowała gromada Przecieszyn 23 marca 1945 roku110 . 
Zdarzało się, że żołnierze płacili za zabierane towary, ale różną walutą. W Brzeszczach 
za pobraną żywność Armia Czerwona zapłaciła walutą używaną w czasie okupacji 
w Generalnym Gubernatorstwie. Trudno było wymienić takie pieniądze na obiegowe 
w instytucjach finansowych powojennej Polski – Zarząd Gminny próbował to zrobić 
w Komunalnej Kasie Oszczędności bez powodzenia111. W pierwszych miesiącach po 
wyzwoleniu powiat został bez zapasów zboża. Nie było również możliwości wykonania 
zasiewów pomimo zbliżającej się na to pory. Podreferat gospodarki zbożowej w Staro-
stwie w sprawozdaniu z 14 marca informował: „Starostwo, będąc zmuszone, przyjmo-
wało dalsze nariady i wydawało nowe zarządzenia dla gmin – dochodziło do burzliwych 
scen między Wojskiem Sowieckim a Władzami Polskimi.”112 

Kiedy zboże zostało zarekwirowane, trzeba było je zmielić. W tym celu zajmo-
wano młyny, jak na przykład w Białej Krakowskiej-Leszczynach113. Po zmieleniu 
pojawiła się potrzeba wypieczenia chleba. Do tego potrzebne były piekarnie i dla-
tego większość z nich, jeżeli nadawały się do użytku, zajmowało sowieckie wojsko 
zaraz po przybyciu do danej miejscowości. W Kętach w połowie marca wykazy-
wano istnienie 7 piekarni, z czego 1 była nieczynna, pozostałe były używane przez 
wojska sowieckie114. W Oświęcimiu istniało 7 piekarni, z czego 3 były zajęte przez 
wojsko, 3 nieczynne, 1 natomiast piekła na potrzeby ludności cywilnej115. W Bia-
łej Krakowskiej w marcu 1945 roku wykazywano istnienie 10 piekarni, z czego 7 
największych zostało zajętych przez wojsko sowieckie. Na rzecz Milicji Obywatel-
skiej działała 1 piekarnia, a 2 pozostałe były nieczynne116. Niektóre z „sowieckich” 
piekarń piekły również dla ludności cywilnej, jednak przeważnie odbywało się 
to na zasadzie wymiany – mąka za chleb. Podobnie było w mniejszych miejsco-
wościach, takich jak Kozy, Brzeszcze czy Nowa Wieś, gdzie funkcjonowała jedna 
piekarnia i służyła one potrzebom wojska117. W Jawiszowicach piekarnia pracowała 
na rzecz cywili. Trzeba było jednak przynieść własne ciasto, ponieważ zapas mąki 
został zarekwirowany przez żołnierzy sowieckich118. Próby pozyskania piekarń dla 
ludności cywilnej nie odnosiły skutku. 12 marca 1945 roku Starostwo zwróciło się 
do Wojennego Komendanta Miasta Biała z prośbą o zwolnienie 4 piekarń, które 
miały być przeznaczone tylko do wypieku chleba dla cywilnej ludności. Prośba nie 

110 AP Oświęcim, GmB, sygn. 65, s, 37.
111 AP Oświęcim, GmB, sygn. 89, s. 1–46. W jednostce tej zachowało się 650 złotych wyemitowanych 

w latach 1940–1941 przez działający w Generalnym Gubernatorstwie Bank Emisyjny w Polsce.
112 AP Oświęcim, StB, sygn. 333, s. 60.
113 AP Oświęcim, StB, sygn. 338, s. 121.
114 AP Oświęcim, StB, sygn. 300, s. 35, 185, 189, 193, 199, 209, 215. 
115 AP Oświęcim, StB, sygn. 333, s. 84.
116 Tamże, s. 59. Ponadto warto zwrócić uwagę na protokoły ze stanu bialskich piekarń: AP Oświęcim, StB, 

sygn. 300, s. 3–5, 7, 13, 25, 43, 61, 75, 83, 93, 107, 117.
117 AP Oświęcim, StB, sygn. 299, s. 985; AP Oświęcim, StB, sygn. 300, s. 123, 257.
118 Tamże, s. 181.
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doczekała się odpowiedzi119. W kwietniu Starostwo zwróciło się do wojskowych 
władz sowieckich z prośbą o wypożyczenie z magazynów młyna Neumana (jednego 
z większych młynów w Białej Krakowskiej) 10 ton mąki potrzebnej do wypieku 
chleba. Prośbie tej odmówiono120. Większość tych piekarń została zwolniona po 
kilku miesiącach, jednak nie pozostawiono w nich żadnego zapasu mąki czy opału 
(drewno, węgiel). Czasami Sowieci wyprowadzali się razem z wyposażeniem, jak 
miało to miejsce w piekarni w Komorowicach121 . 

Na tle przedstawionych informacji dość niewiarygodnie brzmi okólnik Urzę-
du Wojewódzkiego skierowany do starostów 16 kwietnia 1945 roku. Informowano 
w nim: „Z ZSRR nadchodzą transporty ze zbożem, nasionami i jarzynami, przezna-
czone dla wyżywienia ludności i akcji siewnej.” Ponadto urząd był informowany 
o problemach z zebraniem odpowiedniej liczby ludzi do rozładowania i przetrans-
portowania „darów” do potrzebujących, dlatego też polecono, aby zająć się tą spra-
wą. Starostwo w Białej kilka dni później nawiązało odpowiednie kontakty w celu 
wywiązania się z obowiązku. 13 sierpnia na piśmie umieszczono odręczną notatkę: 
„Porozumiano się ze »Społem« Oddział w Białej – ustalono i przygotowano magazyny 
– zboże sowieckie jednak do Białej nie nadeszło.”122

W kontekście pobytu Armii Czerwonej na terenie powiatu bialskiego pojawia 
się sprawa powstania Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Władze woje-
wódzkie były żywotnie zainteresowane sprawą ich organizowania. Pouczano wła-
dze powiatowe, że należy im udzielić wszelakiej pomocy lokalowej, transportowej 
czy aprowizacyjnej. W Białej Krakowskiej takie towarzystwo zostało powołane do 
życia przez Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w listopadzie 1945 roku. 
Na zebranie informacyjne przyszło 8 osób. Nie przeszkadzało to zawiązaniu się to-
warzystwa oraz wybraniu zarządu123. Dla porównania tylko warto przytoczyć fakt, 
iż na podobne zebranie, zwołane w tym czasie w celu wyłonienia Komitetu Organi-
zacyjnego Stowarzyszenia Kupców Polskich w Białej, przybyło 78 osób124. Jak wy-
glądały dalsze losy Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Białej Krakowskiej, 
obrazuje sprawozdanie Starostwa ze stycznia 1946 roku, w którym informowano: 
„Wybrany zarząd Towarzystwem tym nie interesuje się i w ogóle żadnej działalności 
dotychczas nie wykazał.”125 Nie dziwi fakt, że dopiero w 1948 roku powstał Zarząd 
Powiatowy Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej – ze statutem, regularny-
mi władzami oraz kołami terenowymi. Na innych zasadach werbowano wówczas 
członków Towarzystwa, o czym świadczy ich liczba, którą wtedy deklarowano – 
19 000 osób126 .

O wszystkich przejawach maruderstwa, samowoli i bandytyzmu Armii Czer-
wonej Starostwo lub inne agendy informowały przede wszystkim Urząd Woje-
wódzki. Odpowiednie odpisy meldunków lub informacje do wiadomości otrzymy-
wały również inne instytucje – władze sądowe, władze milicyjne, prokuratura. Jaka 

119 AP Oświęcim, StB, sygn. 296, s. 14.
120 AP Oświęcim, StB, sygn. 333, s. 25. 
121 AP Oświęcim, StB, sygn. 61, s. 763, 767.
122 AP Oświęcim, StB, sygn. 333, s. 31, 35.
123 AP Oświęcim, StB, sygn. 54, s. 403.
124 Tamże, s. 405.
125 AP Oświęcim, StB, sygn. 53, s. 49.
126 AP Oświęcim, StB, sygn. 640, s. 34
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była skuteczność tej informacyjnej „kawalkady”, ilustruje telefonogram, jaki został 
skierowany przez Starostwo do Urzędu Wojewódzkiego 17 grudnia 1945 roku. 
Stanowi on swoiste podsumowanie wysiłków, mających na celu walkę z przestęp-
czą działalnością Armii Czerwonej na terenie powiatu bialskiego. W piśmie tym 
proszono o interwencje w związku z powrotem żołnierzy radzieckich ze Śląska, 
którzy – przetaczając się przez teren powiatu – zachowywali się tak samo jak wte-
dy, gdy maszerowali w przeciwnym kierunku. Starostwo donosiło o każdym akcie 
przemocy, jednak nie widziało „żadnej skutecznej akcji, która by gwarantowała 
bezpieczeństwo bezbronnej ludności”. Najbardziej znamienne jest podsumowa-
nie telefonogramu: „[...] jeżeli dotychczas wszystko idzie na rachunek rzekomych 
maruderów, to z przykrością stwierdzić muszę, że każdy powracający oddział re-
gularnego wojska sowieckiego w miejscu postoju pozostawia po sobie łzy, lament 
i złorzeczenie.”127

127 AP Oświęcim, StB, sygn. 62, s. 1087. Konkluzja zawarta w tym cytacie jest jasna. Artykuł ten byłby 
jednak niepełny, jeżeli nie zasygnalizowano by innego punktu widzenia na omawianą tematykę. Za 
przykład niech posłużą wspomnienia mieszkańców Bielan (koło Kęt), którzy w czasie przemarszu Armii 
Czerwonej dniami i nocami przesiadywali w piwnicy w obawie o swoje zdrowie i życie. Cały problem 
z radzieckimi wojskami zakończył się natomiast wraz z przybyciem do Bielan oficera NKWD, przed 
którym drżeli nawet najzuchwalsi czerwonoarmiści. Taki obraz utrwalił się w świadomości mieszkań-
ców tej miejscowości – odkąd we wsi pojawili się funkcjonariusze NKWD, Armia Czerwona przestała 
zagrażać cywilnej ludności.
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michał jarnot

„die polen können vor hunger sterben, aber die rote Armee muss etwas essen“ – die 
polnisch-sowjetische „freundschaft” im jahr 1945 in den Akten des landratsamtes Biala 

Zusammenfassung
Der Beitrag geht auf das Wirken der Roten Armee im Jahr 1945 im Gebiet des da-

maligen Landkreises Biala (Gebiet der heutigen Landkreise Auschwitz und Bielitz-Biala) 
ein. Dabei handelt es sich nicht um kriegerische Auseinandersetzungen mit der deutschen 
Wehrmacht, sondern um Aktivitäten, die man als „Marodeurwesen“ bezeichnen kann. Die 
Stationierung der Roten Armee war mit zahlreichen Gefahren für die örtliche Zivilbevöl-
kerung verbunden. Die Soldaten verübten Morde und Raubüberfälle, besetzten Gebäude 
und zerstörten sie durch intensive Nutzung. Der Autor schildert ein allgemeines Bild des 
Aufenthaltes der sowjetischen Truppen im Gebiet des Landkreises und führt zahlreiche 
Beispiele für ihre geradezu kriminelle Handlungen an. Das primäre Quellenmaterial des 
Aufsatzes stellen die Akten des Landratsamtes Biala aus den Jahren 1945–1950 dar, die 
im Staatsarchiv Kattowitz, Abteilung Auschwitz, aufbewahrt werden, sekundär wurde 
umfangreiche Literatur ausgewertet.

michał jarnot

“polacks can starve but the red Army must have something to eat” – polish-russian 
“friendship” in 1945 in the fonds of the district office in Biała krakowska 

Summary 
The article discusses activities of the Red Army in 1945 in the area that was at that 

time Biała County (today’s counties of Oświęcim and Bielsko-Biała). It is not, however, 
about combat with German armed forces but activities that can only be described as “ma-
rauding”. The presence of the Red Army entailed numerous dangers for the local civilian 
population. Soldiers committed murders, robberies, assaults, they took buildings and 
destroyed them as a result of very intensive exploitation. The author sketches an overview 
of the Red Army’s stay in the district and gives a great many examples of the soldiers’ 
criminal activities. The main sources are records of the District Office in Biała Krakowska 
form 1945–1950 stored in the State Archives in Katowice, in its branch in Oświęcim.
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próba przebudowy wizerunku zSrr w latach 
1944–1948 (ze szczególnym uwzględnieniem 
województwa śląskiego)

Powstałe latem 1944 roku państwo polskie różniło się od II Rzeczpospolitej nie 
tylko kształtem terytorialnym. Polityczny status radzieckiego protektoratu i nowy 
ustrój nie były efektem suwerennych decyzji, a wynikiem siły militarnej i obcej 
„pomocy”. Związek Radziecki, promotor przemian systemowych i patron nowych 
władz kraju, był przez ogromną większość społeczeństwa polskiego postrzegany jed-
noznacznie negatywnie. Na mające wielopokoleniowe tradycje antyrosyjskie fobie 
Polaków nakładało się wrogie postrzeganie panującego w ZSRR ustroju komunistycz-
nego i jego ideologii. Na lęku przed bolszewizmem – „zarazą ze Wschodu” oraz na 
zwycięskiej wojnie z Rosją Radziecką w 1920 roku władze II Rzeczpospolitej budo-
wały więź państwa ze społeczeństwem1 . 

Relacje polsko-radzieckie w okresie II wojny światowej poważnie obciążyły po-
pełnione przez ZSRR rozliczne zbrodnie i wiarołomstwa. Stosunek do Kraju Rad 
kształtowały zatem: układ Ribbentrop – Mołotow, agresja z 17 września 1939 roku, 
zbrodnia katyńska (i nieudolne próby przypisania jej Niemcom), deportacje Pola-
ków w głąb ZSRR, aneksja Kresów Wschodnich II RP, zwalczanie polskiego państwa 
podziemnego, zwieńczone uprowadzeniem i osądzeniem w Moskwie jego przywód-
ców2. Mieszkańcy Górnego Śląska przeżyli dodatkowo własną tragedię, na którą 
składały się zbrodnie popełnione przez wkraczające na ich teren jednostki Armii 
Czerwonej i wywózki ludności do Związku Radzieckiego (w charakterze niewol-
niczej siły roboczej). Nie poprawiały obrazu ZSRR takie wydarzenia, jak bezprzy-
kładny rabunek infrastruktury przemysłowej i wyjątkowo niekorzystna dla Polski 
umowa o dostawach węgla. 

Zmiana niekorzystnego wizerunku ZSRR stała się jednym z priorytetów nowych 
władz Polski. Dążyła do tego przede wszystkim PPR, kierowana przez komunistów 
partia sprawująca po wojnie faktyczną władzę w Polsce. Do 1947 roku jej polityczną 
dominację ograniczała obecność silnej politycznej opozycji oraz konieczność licze-
nia się z PPS – swym głównym aliantem, jednak po wygraniu wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego, rozbiciu Polskiego Stronnictwa Ludowego i ostatecznym zwa-
salizowaniu socjalistów nic już nie ograniczało jej hegemonicznej roli w systemie 
politycznym3 .

Komunistom nie chodziło przy tym tylko o historyczne, dalsze i bliższe, zaszłości. 
Z racji związków podległości łączących pepeerowskie kierownictwo z moskiewskimi 

1 M. Zaremba: Wielka trwoga . Polska 1944–1947 . Ludowa reakcja na kryzys. Kraków 2012, s. 58–64.
2 M. Kula: Narodowo i rewolucyjnie. Londyn–Warszawa 1991, s. 94.
3 J. Wrona: System partyjny w Polsce 1944–1950 . Miejsce – funkcja – relacje partii politycznych w wa-

runkach budowy ustroju totalitarnego. Lublin 1995, s. 21, 24–25.



próba przebudowy wizerunKu zSrr w latach 1944–1948...

153

protektorami oraz przemożnego wpływu Kremla na powojenną politykę wewnętrz-
ną i zewnętrzną Polski wykreowanie pożądanego obrazu relacji łączących Polskę ze 
swym wschodnim sąsiadem, zamaskowanie wasalnego charakteru państwa i wyeks-
ponowanie korzyści wynikających z sojuszniczych układów z ZSRR, stawało się jed-
nym z kluczowych działań, mających przełamać opór społeczeństwa wobec rządzą-
cych. 

W niekomunistycznych kręgach politycznych dosyć powszechnie zdawano sobie 
sprawę z tego, że Polska jako państwo znajdujące się w radzieckiej strefie wpływów 
musi wypracować nowy, odmienny od przedwojennych model relacji z ZSRR, ale 
komunistyczni rządcy kraju byli szczególnie zdeterminowani, by przekonać do tej 
racji społeczeństwo. Stanęli przed bardzo trudnym zadaniem, trudno bowiem było 
przypuszczać, by ogół mieszkańców kraju, nawet nie tyle wbrew stereotypom, co 
wbrew faktom, postrzegał Związek Radziecki, jego władze, ustrój i armię jako godne 
zaufania i przyjazne Polakom. Wrogie ZSRR nastroje miała przełamać masowa akcja 
propagandowa i edukacyjna. Jako że nie można było liczyć na rewolucyjną zmianę 
poglądów społeczeństwa w wyniku krótkotrwałej kampanii, komuniści w 1944 roku 
zainicjowali stałe działania, które w poszczególnych latach różniły się jedynie rozło-
żeniem akcentów i poziomem intensywności.

kreatorzy nowego wizerunku związku radzieckiego
W zmianę obrazu ZSRR najbardziej zaangażowani byli oczywiście pepeerowcy, 

choć partyjnemu kierownictwu zależało na wysunięciu na pierwszy plan akcji pro-
pagandowej zrzeszeń społeczno-politycznych, by w ten sposób sprawić wrażenie po-
wszechnego, oddolnego zaangażowania społecznego w rozliczne kampanie wizerun-
kowe dotyczące obrazu Kraju Rad. Stąd organizację różnych uroczystości i imprez 
powierzano komitetom społecznym, w których rej wodziło Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej. Gros prac organizacyjnych wykonywały agendy Ministerstwa 
Informacji i Propagandy oraz organy administracji państwowej oraz samorządowej. 
Nad całością działań nadzór sprawowali „aktywiści” PPR – członkowie partii ulo-
kowani w organizacjach społecznych, radach narodowych i na wyższych szczeblach 
urzędniczych.

Już w 1944 roku kierowane przez pepeerowców agendy PKWN zajęły się ma-
sowymi działaniami propagandowymi, w których ważną rolę odgrywała kreacja ob-
razu ZSRR jako wypróbowanego sojusznika, kraju przyjaznego Polsce i Polakom4 . 
W kolejnych latach PPR reżyserowała kolejne masowe kampanie zogniskowane 
wokół świąt państwowych i najważniejszych, w jej optyce, wydarzeń czy rocznic. 
Zaadoptowała większość uroczystości obchodzonych w okresie międzywojennym, 
odwołując się do haseł narodowych oraz patriotyzmu i solidaryzmu, by podkreślić 
swe związki z narodową tradycją. Ów „świąteczny kalendarz” został rozszerzony 
o wydarzenia związane z własną działalnością, dziejami ruchu robotniczego i histo-

4 Resort Oświaty PKWN zdecydował się na fetowanie rocznicy rewolucji październikowej w dniu 7 
listopada 1944 r., zaś cztery dni później resort Informacji i Propagandy uroczyście obchodził święto 
odzyskania niepodległości. Według Piotra Osęki dokumentacja PKWN z jesieni 1944 r. wskazuje, że 
rządzący większą wagę przywiązywali do symboli i rytuałów niż do zaspokajania potrzeb bytowych 
ludzi. P. Osęka: Rytuały stalinizmu . Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944–1956 . 
Warszawa 2007, s. 35–37.
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rią Związku Radzieckiego. Wokół nich konstruowano otoczkę rytuału, obejmującą 
teksty w prasie, audycje radiowe, akcje plakatowe, wiece, akademie, pogadanki itd. 
W działaniach tych skrzętnie wykorzystano powszechne po wojnie antyniemieckie 
nastawienie polskiego społeczeństwa, bardzo mocno akcentując rolę ZSRR w poko-
naniu Niemiec i podkreślając, że wschodni sąsiad jest naturalnym sprzymierzeńcem 
Polski przeciwko zakusom wroga na zachodzie i gwarantem utrzymania powojennych 
zdobyczy terytorialnych – tzw. Ziem Odzyskanych.

Działania PPR wspierała powstała we wrześniu 1944 roku Spółdzielnia Oświa-
towo-Wydawnicza „Czytelnik”, potentat wśród wydawców prasy i literatury. Pod 
koniec 1946 roku łączny nakład „czytelnikowskiej” prasy sięgał 700 tys. egzempla-
rzy. Na początku 1947 roku konsorcjum wydawało 12 dzienników, w tym uchodzącą 
za półoficjalny organ rządu „Rzeczpospolitą”, oraz 20 czasopism przeznaczonych dla 
różnych środowisk. Mimo pozorów niezależności, „Czytelnik” realizował politykę 
władz oraz propagował kierunek przemian ustrojowych i społecznych, które wcielała 
w życie PPR. Prezesem spółdzielni został komunista Jerzy Borejsza, działacz partyjny 
szczebla centralnego5 . 

W latach 1945–1946 PPR budowała struktury i krzepła organizacyjnie, a jej pro-
pagandowe zaangażowanie na „froncie” przebudowy wizerunku ZSRR ograniczały 
wielkie kampanie polityczne (referendum z 30 czerwca 1946 roku, wybory do Sej-
mu Ustawodawczego 19 stycznia 1947 roku). Partia jeszcze nie potrafiła, a także za-
pewne nie chciała, samodzielnie dźwigać ciężaru organizacji świątecznych rytuałów 
i prowadzenia wokół nich działań agitacyjno-propagandowych. Nie mogła też liczyć 
w tym czasie na większe zaangażowanie organizacji społeczno-politycznych. Przybu-
dówki PPR, w rodzaju Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, były słabe liczeb-
nie i organizacyjnie niewydolne. Koncesjonowane zrzeszenia patriotyczne, jak Polski 
Związek Zachodni czy Liga Morska, okazały się na tyle samodzielne i autentyczne, 
że – wspierając działania związane z ziemiami zachodnimi i północnymi („odzyska-
nymi” dzięki ZSRR, co przy różnych okazjach przypominała rządowa propaganda) 
– nie angażowały się w propagandę na rzecz budowania przyjaznych relacji ze Związ-
kiem Radzieckim. Zresztą spora część ich członków, także w kierownictwach, nie 
zgadzała się na bezwarunkowe wspieranie polityki obozu władzy. W tych warunkach 
do początku 1947 roku partię wspierała organizacyjnie administracja. Nie sposób 
przecenić rolę, jaką w tworzeniu nowego obrazu Kraju Rad (i przełamywaniu dotych-
czasowych nastrojów) odegrały: Resort/Ministerstwo Informacji i Propagandy oraz 
Resort/Ministerstwo Oświaty. 

Resort Informacji i Propagandy powstał w lipcu 1944 roku wraz z Polskim Komi-
tetem Wyzwolenia Narodowego. W styczniu 1945 roku, po utworzeniu Rządu Tym-
czasowego, stał się ministerstwem, które istniało do kwietnia 1947 roku. Ministerstwo 
Informacji i Propagandy odpowiadało za treść i organizację masowych działań pro-
pagandowych. Było wydawcą 5 dzienników i wielu periodyków, prowadziło agencję 
prasową, zajmowało się drukarniami, przydziałami papieru i cenzurą oraz organizowało 
wiece i manifestacje. Kierował nim wprawdzie socjalista Stefan Matuszewski, był on 
jednak w pełni dyspozycyjny wobec kierownictwa PPR i realizował jego polecenia6 .

5 R. Habielski: Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku. Warszawa 2009, s. 185.
6 P. Osęka: Rytuały..., s. 32–33; R. Habielski: Polityczna…, s. 178–179.
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Ministerstwo, budując nowy obraz Kraju Rad, posiłkowało się nie tylko propagan-
dą, ale też metodami administracyjnymi – np. 21 lipca 1945 roku nakazało unikania 
słowa „sowiecki” i zastąpienia go wyrazem „radziecki”. Wydało również instrukcję 
polecającą odrzucenie „legendy”, jakoby Armia Czerwona zwyciężyła tylko dzięki 
pomocy państw anglosaskich7 .

Kluczową rolę w implementowaniu pożądanego obrazu ZSRR dzieciom i mło-
dzieży miała w planach komunistów odegrać upolityczniona edukacja szkolna. Re-
sortem Oświaty PKWN zawiadywał komunista Stefan Skrzewski, a jego partyjna 
towarzyszka Żanna Kormanowa kierowała Wydziałem Reformy Szkolnej i Progra-
mów. Resortowe okólniki z jesieni 1944 roku nakazywały szkołom zorganizowanie 
obchodów święta państwowego ZSRR (rocznicy uchwalenia konstytucji 5 grudnia 
1936 roku), co było pierwszym sygnałem upolitycznienia szkolnictwa8 . 

Wprawdzie od czerwca 1945 roku Ministerstwem Oświaty kierował ludowiec 
Czesław Wycech, ale nie powstrzymał częściowej reformy programu nauczania, 
wprowadzonej zarządzeniem z sierpnia tego roku. Ministerstwa – obok antynie-
mieckości i słowianofilstwa, czy szacunku dla pracy fizycznej i techniki – narzuciło 
język rosyjski jako język obcy w szkole podstawowej. Przy okazji nauki rosyjskiego 
uczniowie mieli się zapoznawać z życiem obywateli ZSRR i osiągnieciami Kraju Rad. 
Po zwycięstwie PPR w wyborach do Sejmu Ustawodawczego teka ministra oświaty 
wróciła do Skrzeszewskiego, a presja na upolitycznianie szkolnictwa wzrosła. Za-
sadnicze zmiany przyniósł dopiero rok 1948, gdy w programach szkolnych zawarto 
„elementy nowoczesnego światopoglądu naukowego”, czyli marksizmu-leninizmu, 
nauczanie zaś miało być połączone z wychowaniem, szczególnie w zakresie nauk 
humanistycznych9 . 

Formalnie głównym organizatorem rytuałów świątecznych i kampanii propa-
gandowych związanych z kreacją nowego wizerunku Związku Radzieckiego było 
w latach 1946–1948 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Pierwsze stowarzy-
szenia, których celem było manifestowanie wdzięczności i przyjaźni wobec ZSRR, 
powstały na terenach Polski Lubelskiej latem 1944 roku – jeszcze bez ujednoliconej 
nazwy, struktury i profilu działania. Na przełomie lat 1944/1945 zaczęły się one kon-
centrować na szerzeniu wiedzy o mieszkańcach, kulturze i historii Rosji oraz Kraju 
Rad10. PPR, animująca owe zrzeszenia, odnosiła z ich aktywności oczywistą korzyść 
– „spontaniczne” i „oddolne” inicjatywy przełamujące wrogość narosłą wokół Rosji 
i ZSRR mogły być postrzegane jako bardziej wiarygodne niż instytucjonalne działania 
Resortu/Ministerstwa Informacji i Propagandy czy samej PPR.

Wczesną jesienią 1945 roku lubelska organizacja przyjaciół Związku Radzieckie-
go opracowała statut i powołała zarząd, a następnie zwołała do Lublina delegatów 

7 A. Krawczyk: Pierwsza próba indoktrynacji . Działalność Ministerstwa Informacji i Propagandy w la-
tach 1944–1947. Warszawa 1994, s. 9; R. Kupiecki: „Natchnienie milionów” . Kult Józefa Stalina 
w Polsce 1944–1956 . Warszawa 1993, s. 47.

8 J. Wojdon: Propaganda polityczna w podręcznikach do szkół podstawowych Polski Ludowej (1944–
1989). Toruń 2001, s. 14.

9 Tamże, s. 14–16. Zasadnicza zmiana programowa i organizacyjna nauczania nastąpiła w roku szkolnym 
1949/1950.

10 J. Przewłocki: Trzydzieści lat działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w województwie 
katowickim. [W:] O braterską przyjaźń i współpracę . Z dziejów TPPR w województwie katowickim. 
Red. J. Kantyka. Katowice 1975, s. 57.
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reprezentujących podobne grupy z całego kraju. W spotkaniu uczestniczyli przedsta-
wiciele zrzeszeń z województw: łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego i katowickiego. 
Podczas obrad postanowiono ujednolicić nazwę, zwołać kongres organizacji, a także 
przyjąć założenia struktury terytorialnej. W całym kraju, przy czynnym „wsparciu” 
PPR i PPS, formowały się tymczasowe zarządy lokalne TPPR11 . 

W pierwszych dniach czerwca 1946 roku odbył się zapowiadany kongres. Ogło-
szono wówczas manifest, zawierający wytyczne do pracy polityczno-propagandowej, 
w którym zapisano: „Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej stawia sobie za cel 
jak najszersze popularyzowanie w społeczeństwie prawdy o nowej Rosji, która dawno 
odrzuciła i pogrzebała imperialistyczną politykę caratu, prawdy o nauce, kulturze 
i sztuce Związku Radzieckiego, gigantycznym wysiłku jego narodów.”12

Poważną rolę w kreowaniu nowego wizerunku ZSRR – w dość jednak wycinko-
wym zakresie, dotyczącym głownie Armii Czerwonej – odgrywało Wojsko Polskie. 
Wagę aktywności propagandowej pionu polityczno-wychowawczego w WP trudno 
przecenić, gdyż dotyczyła ona setek tysięcy poborowych poddawanych przymusowej 
indoktrynacji na temat potęgi armii radzieckiej, jej kluczowej roli w zwycięstwie nad 
Niemcami oraz „braterstwa broni” łączącego żołnierzy polskich z radzieckimi. Woj-
sko uczestniczyło jednak również w działaniach propagandowych adresowanych do 
ogółu obywateli, np. w świętowaniu rocznic „wyzwolenia” poszczególnych miejsco-
wości13, uroczystościach rocznicowych związanych ze świętem Armii Czerwonej14, 
w akademiach i defiladach organizowanych 9 maja z okazji dnia zwycięstwa15 oraz 
w corocznym fetowaniu bitwy pod Lenino 12 października16. Przy wszystkich tych 
okazjach manifestowano oczywiście szczególne związki łączące Wojsko Polskie z Ar-
mią Czerwoną.

W działania związane z przebudową wizerunku Związku Radzieckiego najbardziej 
zaangażowane były zatem PPR, Ministerstwo Informacji i Propagandy, Ministerstwo 
Oświaty, TPPR oraz WP. Inne, pozostające pod wpływem PPR agendy i instytucje 
państwowe, a także partie polityczne, związki zawodowe i organizacje społeczne 
również musiały czynnie uczestniczyć w akcjach propagandowych, choć nie odgry-
wały pierwszoplanowej roli. Spośród nich największym zakresem zadań obciążono 
lokalną administrację państwową i samorządową. Uroczyste akademie, wykłady czy 

11 Tamże, s. 58; A. Topol: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w województwie śląsko-dąbrowskim 
(1945–1948). „Rocznik katowicki” 1975, s. 6.

12 J. Przewłocki: Trzydzieści . . ., s. 59. Kwestie organizacyjne ostatecznie ustalono podczas I Zjazdu Orga-
nizacyjnego TPPR w Warszawie w dniach 18–19 X 1946 r. Przyjęto w jego trakcie statut organizacji, 
wyłoniono władze oraz ujednolicono strukturę terenową zrzeszenia. W charakterze najwyższego organu 
Towarzystwa funkcjonowała Rada Naczelna, zaś bieżącą działalność prowadził wybrany na zjeździe stały 
Zarząd Główny, któremu podporządkowano zarządy oddziałów wojewódzkich (im z kolei podlegały 
zarządy oddziałów powiatowych). Podstawową komórką miało być koło. Tamże, s. 59–60.

13 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/1793 Komitet Wojewódzki Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach (dalej: KW PPR Katowice), sygn. 217, Instrukcja nr 1 
w sprawie akcji rocznic wyzwolenia, oprac. Wydziału Propagandy KC PPR, Warszawa 7 I 1948 r., s. 
38–43; AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 190, Pismo okólne Wydziału Propagandy KW PPR w Kato-
wicach do komitetów powiatowych i miejskich, Katowice 7 I 1948 r., s. 220.

14 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 190, Pismo Wydziału Propagandy KW PPR w Katowicach do KM 
PPR w Bielsku, Katowice 13 II 1948 r., s. 54.

15 P. Osęka: Rytuały…, s. 59–60.
16 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 187, Sprawozdanie Wydziału Propagandy KW PPR w Katowicach za 

październik 1947 roku, s. 92–93.
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inne wydarzenia zazwyczaj odbywały się w obiektach należących do administracji lub 
władz gminnych, zazwyczaj przy czynnym zaangażowaniu etatowych pracowników 
tych instytucji17 .

ppr i inni twórcy nowego obrazu kraju rad w województwie śląskim
Kreacja pożądanego przez władze wizerunku ZSRR na obszarach województwa 

śląskiego zderzyła się z pewnymi specyficznymi cechami tego niejednolitego pod 
względem narodowościowym regionu. Poza Zagłębiem Dąbrowskim nie istnia-
ła spuścizna wielowiekowej tradycji wrogości wobec Rosji i Rosjan. Z kolei wśród 
rdzennej ludności Górnego Śląska – zarówno w jego zachodniej części, obejmującej 
przedwojenną niemiecką rejencję opolską, jak i we wschodniej, tworzącej przed 
wojną polskie województwom śląskie hitlerowska propaganda ze sporą skutecznością 
przedstawiała mieszkańców ZSRR jako cywilizacyjnie obcych Europie barbarzyńców 
zamierzających eksterminować Niemców. Poszczególne grupy mieszkańców woje-
wództwa prezentowały zatem w stosunku do wkraczającej Armii Czerwonej cała 
gamę nastrojów – od wrogości, poprzez niechęć i ostrożne wyczekiwanie, po sym-
patię (wynikającą z silnych wpływów Komunistycznej Partii Niemiec w ośrodkach 
przemysłowych przedwojennej rejencji opolskiej). 

W całym województwie powstała gęsta siatka radzieckich komendantur wojen-
nych. Często do nich właśnie należała inicjatywa przy tworzeniu lokalnych władz 
administracyjnych (np. w Tarnowskich Górach czy w Mikołowie). W miastach 
znajdujących się przed wojną na terenie niemieckiej rejencji opolskiej radziec-
cy komendanci współpracowali ze strukturami organizacyjnymi Komitetu Wol-
ne Niemcy, kierowanymi przez niemieckich komunistów. Organizatorzy polskiej 
administracji (nawet pepeerowcy) skarżyli się nawet, że przedstawiciele Armii 
Czerwonej sympatyzują z Niemcami. Co najmniej przez kilka miesięcy miejscowi 
Niemcy postrzegali radziecką administrację wojskową jako potencjalną protek-
torkę. Ale jednocześnie Ślązacy (głównie z uprzemysłowionych terenów rejencji 
opolskiej) zostali po wojnie poddani masowym represjom i wywózkom do ZSRR. 
Przybywający na Górny Śląsk w miejsce Niemców wysiedleni mieszkańcy Kresów 
Wschodnich II Rzeczpospolitej otwarcie nienawidzili komunizmu i ZSRR18. W tych 

17 Np. 14 II 1945 r. pełniący obowiązki wojewody śląskiego Jerzy Ziętek rozesłał do starostw i gmin 
wydzielonych pismo okólne, w którym polecał, by 23 t.m. zorganizowały one powiatowe i miejskie 
komitety Obchodu Święta Armii Czerwonej i publiczne uroczystości w postaci wieców „z udziałem 
orkiestr”. Załącznikiem do pisma był instrukcja w sprawie przemówień. Armia Czerwona miała być 
przedstawiana jako „niepokonana siła militarną” (dzięki takim czynnikom, jak m.in. „genialne dowódz-
two strategiczne”, „doskonałe uzbrojenie”, wyszkolenie etc.), „wyzwolicielka narodów uciśnionych”, 
„towarzyszka broni Wojska Polskiego”. Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie 
(dalej: AP Pszczyna), zespół 17/332 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Pszczynie (dalej: ZM 
i MRN Pszczyna), sygn. 130, Pismo okólne wojewody Ziętka z 14 II 1945 r. wraz z instrukcją w sprawie 
przemówień w dniu Święta Żołnierza Armii Czerwonej, s. 7. Gdy w dniu 22 VI 1945 r. w Pszczynie 
odbywało się uroczyste pożegnanie stacjonujących w tej miejscowości oddziałów Armii Czerwonej, 
władze magistrackie zaplanowały manifestację na rynku i złożenie wyrazów podziękowania na ręce 
komendanta wojennego. Zarząd Miejski Pszczyny wezwał ponadto do udziału w uroczystości kadry 
urzędnicze i uczniów miejscowych szkół. Tamże, Odezwa Zarządu Miejskiego w Pszczynie do miesz-
kańców miasta, Pszczyna 21 VI 1945 r., s. 18.

18 Na temat relacji narodowościowych w powojennym województwie śląskim istnieje obszerna litera-
tura. Zob. np. A. Dziurok, R. Kaczmarek: Wstęp. [W:] Województwo śląskie 1945–1950 . Zarys dzie-
jów politycznych. Red. A. Dziurok, R. Kaczmarek. Katowice 2007, s. 22–23; A. Dziurok: Problemy 
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warunkach skuteczna propaganda proradziecka musiała operować zróżnicowanymi 
argumentami, mogącymi przekonać poszczególne grupy ludności i opierać się na 
dobrej znajomości miejscowych realiów. Administracja i PPR działały jednak ści-
śle wedle wytycznych formułowanych na szczeblu centralnym – nie było w nich 
miejsca na finezję i zróżnicowany przekaz dostosowany do konkretnego segmentu 
mieszkańców województwa. 

Organizacja PPR w województwie śląskim inicjowała zatem i nadzorowała, a od 
1947 roku reżyserowała i w dużej części sama realizowała przedsięwzięcia propa-
gandowe zgodnie z dyspozycjami płynącymi z KC PPR. W katowickim Komitecie 
Wojewódzkim za działania te odpowiadał utworzony zapewne w lutym 1945 roku 
Wydział Propagandy i Agitacji (niebawem Wydział Propagandy)19, podobne jed-
nostki powołano w instancjach powiatowych i miejskich20. Do ich licznych zadań 
należało m.in. konstruowanie narracji na temat Związku Radzieckiego i wcielanie 
jej w życie. 

Już z jednego z pierwszych dokumentów Wydziału Propagandy KW PPR w Kato-
wicach można się dowiedzieć, że w kwietniu 1945 roku nieliczny jeszcze aktyw pe-
peerowski w administracji i organizacjach społecznych koncentrował się na przygoto-
waniu obchodów święta 1 maja oraz na organizacji wieców z okazji zawarcia traktatu 
o przyjaźni z ZSRR. Z datą 17 kwietnia kierownik Wydziału Propagandy rozesłał 
okólnik nakazujący wszystkim istniejącym komórkom PPR „zainspirować” rady za-
kładowe oraz organizacje, z którymi pozostawały w kontakcie, by wysłały pod adre-
sem władz rezolucje z wezwaniem do zawarcia przez Polskę układu z ZSRR. Jako ad-
resaci rezolucji zostali wskazani przewodniczący Krajowej Rady Narodowej Bolesław 
Bierut i premier Rządu Tymczasowego Edward Osóbka-Morawski. W obchodach 
1 maja miały się pojawić akcenty proradzieckie. W zestawie haseł przygotowanych 
przez KW PPR w Katowicach znalazło się kilka propagujących przyjaźń z ZSRR oraz 
jedno kojarzące się jednoznacznie z komunizmem: „Pod sztandarem marksizmu-le-

narodowościowe w województwie śląskim i sposoby ich rozwiązania. [W:] Województwo śląskie…, s. 
539; B. Linek: Weryfikacja narodowościowa i akcja osadnicza na Śląsku Opolskim. [W:] Województwo 
śląskie…, s. 605. O deportacjach Ślązaków do ZSRR, dotychczasowych badaniach tego problemu 
i perspektywach badawczych zob. Wywózka . Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy 
przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 roku . Faktografia – konteksty – pamięć. Red. S. Rosenbaum, 
D. Węgrzyn. Katowice 2013. O udziale radzieckich wojskowych w powoływaniu tymczasowych władz 
administracyjny zob. A. Dziuba: Komunistyczny akt kreacji . Kształtowanie się relacji politycznych 
w 1945 roku w powiecie tarnogórskim. [W:] Aparat władzy a społeczeństwo w Tarnowskich Górach 
w latach 1945–1989 . Materiały z konferencji „Tarnowskie Góry w Polsce Ludowej” z 15 października 
2008 roku w Muzeum w Tarnowskich Górach. Red. K. Gwóźdź, S. Rosenbaum. Katowice–Tarnowskie 
Góry 2009, s. 15; A. Dziuba: Życie polityczne w Mikołowie w latach 1945–1948. [W:] Z dziejów Mi-
kołowa w XX wieku . Wybrane zagadnienia. Red. G. Bębnik. Katowice 2012, s. 59. O relacjach między 
radzieckimi komendantami a niemieckimi i polskimi komunistami zob. A. Dziuba: Scena polityczna 
Zabrza w latach 1945–1948. [W:] Zabrze 1933–1989 . Szkice z dziejów politycznych miasta. Red. 
S. Rosenbaum. Katowice 2011, s. 83–85; A. Dziuba: Legalna scena polityczna w Bytomiu w latach 
1945–1948. [W:] Bytom w cieniu dwóch totalitaryzmów . Szkice z dziejów miasta 1933–1989. Red. S. 
Rosenbaum. Katowice 2012, s. 149–154.

19 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 9, Protokół z posiedzenia egzekutywy KW PPR w Katowicach w dniu 
7 III 1945 r., s. 2–3; AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 187, Sprawozdanie Wydziału Propagandy KW 
PPR w Katowicach za kwiecień 1945 roku, s. 1–4.

20 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 64. Wykaz etatów KM, KP i KG w organizacji PPR woj. śląskiego, 
b .d . [listopad 1945], s. 43–47.
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ninizmu do zwycięstwa”. W ramach popołudniowych zabaw towarzyszących świętu 
wojewódzkie władze partyjne zaplanowały seanse filmów radzieckich21 .

Należy skonstatować, że akcje propagandowe na rzecz „ocieplenia” wizerunku 
ZSRR, formalnie powierzane organizacjom społecznym, podlegały partyjnemu nad-
zorowi i kierownictwu, a od 1947 roku były starannie przez PPR reżyserowane. 
Wymownie dowodzi tego pismo Wydziału Propagandy KW PPR w Katowicach do 
Komitetu Miejskiego PPR w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 października 1947 roku, 
zobowiązujące sekretarza organizacji miejskiej partii do należytego przygotowania 
i zorganizowania uroczystości rocznicowych z okazji jubileuszu rewolucji październi-
kowej. Zwierzchnik miejskiej instancji partyjnej otrzymał polecenie, by obchodom 
nadać masowy charakter, zaś społeczeństwo miało w ich trakcie „dać wyraz wdzięcz-
ności dla wielkiego bratniego narodu słowiańskiego”. Inicjatywa wszelkich prac przy-
gotowawczych powinna wyjść ze strony PPR, a do wspólnych przedsięwzięć należa-
ło włączyć TPPR, Polską Partie Socjalistyczną i pozostałe ugrupowania polityczne, 
a także „bezpartyjnych demokratów”. Wydział Propagandy KW spodziewał się, że 
w akcji weźmie ponadto udział cały „aktyw oświatowy” PPR, przy czym powierzono 
mu zadanie włączenia do współorganizacji święta nauczycieli spoza partii22 .

Poważną rolę w prowadzeniu proradzieckiej kampanii propagandowej odgrywał 
oficjalny organ KW PPR w Katowicach, którym był dziennik „Trybuna Robotnicza” 
(pierwotnie, od 2 lutego do 11 marca 1945 roku, ukazująca pod tytułem „Trybuna 
Śląska”)23. Materiały poświęcone różnym aspektom życia w ZSRR, Armii Czerwo-
nej, postaciom przywódców rewolucji itp. pojawiały się na łamach „Trybuny Robot-
niczej” często, a szczególna intensyfikacja przekazu następowała przy okazji powiąza-
nych ze Związkiem Radzieckim rytuałów świątecznych i rocznicowych. 

W jednym z pierwszych numerów „Trybuny Śląskiej” znalazła się np. relacja 
z wiecu PPR, który odbył się 12 lutego 1945 roku na katowickim rynku. Reporter 
informował czytelników, że do zebranych przemawiała Maria Kamińska, kierow-
niczka grupy operacyjnej PPR wysłanej na Górny Śląsk, m.in. wylewnie dziękując 
„genialnemu wodzowi” Stalinowi za wyzwolenie kraju. Po niej przemawiał radziecki 
oficer, stwierdzając, że Armia Czerwona nie przyszła do Polski, by dokonać aneksji 
części jej terytorium, lecz w pogoni za Niemcami i oczekuje, że Polacy będą walczyć 
wraz z nią. Na zakończenie wiecu odegrano hymn ZSRR i odśpiewano Rotę24 . 

W kolejnych numerach „Trybuny Śląskiej” co kilka dni pojawiały się teksty po-
święcone Armii Czerwonej, jej zasługom w pokonaniu Niemiec czy korzyściom z so-
juszu ze Związkiem Radzieckim. Kulminacja nastąpiła 23 lutego 1945 roku, kie-
dy jubileuszowi 27-lecia Armii Czerwonej poświecono całą pierwszą stronę i wiele 
tekstów wewnątrz numeru. Specjalny hołd złożono Stalinowi jako naczelnemu do-

21 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 190, Pismo okólne Wydziału Propagandy i Agitacji KW PPR w Ka-
towicach, Katowice 17 IV 1945 r., s. 134; tamże, Okólnik w sprawie obchodu 1 maja, Katowice 14 IV 
1945 r., s. 130–133; AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 187, Sprawozdanie Wydziału Propagandy KW 
PPR w Katowicach za kwiecień 1945 roku, s. 1.

22 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 190, Pismo Wydziału Propagandy KW PPR w Katowicach do KM 
PPR w Dąbrowie Górniczej, Katowice 9 X 1947 r., s. 49.

23 Z. Woźniczka: Katowice 1945–1950 . Pierwsze powojenne lata . Polityka-społeczeństwo-kultura. Katowi-
ce 2004, s. 299.

24 Precz z hitleryzmem i sanacją! Manifestacyjny wiec PPR na rynku w Katowicach. „Trybuna Śląska” nr 
6 (13) z 15 II 1945 r.
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wódcy. W tekście, ilustrowanym jego dużym zdjęciem, autor zapowiadał, że „pod 
genialnym dowództwem Marszałka Stalina ostatni bastion faszyzmu hitlerowskie 
Niemcy – runą w gruzy”25. Warto zauważyć, że sam Stalin, wedle relacji, kilkakrot-
nie w latach 1943–1944 zakazywał manifestowania komunistycznych celów i sym-
boli w Polsce i aż do końca 1944 roku rzadko był ukazywany w propagandzie. Jego 
obecność w publicystyce przejściowo wzmogła się w pierwszych miesiącach 1945 
roku w związku ze styczniową ofensywą Armii Czerwonej i zakończeniem wojny 
w Europie, ale później, aż do 1947 roku, tylko sporadycznie pojawiał się jako bohater 
gazetowych artykułów26 . 

Pod koniec lutego 1945 roku „Trybuna Śląska” w całostronicowym artykule „PPR 
w dniach wyzwolenia”, opisując największe osiągnięcia wspomnianej partii, na po-
czesnym miejscu umieściła zmianę charakteru relacji z ZSRR i nawiązanie sojuszu ze 
wschodnim sąsiadem27 .

Na miejscowym rynku prasowym poważną siłę przekazu miał istniejący od 1945 
roku „Dziennik Zachodni”, jeden z tytułów należących do spółdzielni „Czytelnik”. 
W pierwszych powojennych latach gazeta, pozostając w zgodzie z powojennymi 
pryncypiami ustrojowymi, nie propagowała zbyt gorliwie i nachalnie programu PPR, 
realizując zresztą linię całego „koncernu”, mieszczącą się w ówczesnej polityce tej 
partii. W drugiej połowie 1947 roku, gdy proces zmian ustrojowych zaczął gwałtow-
nie przyspieszać, działania spółdzielni zostały zaatakowane przez partyjne kierow-
nictwo. W październiku KC PPR przyjął „uchwałę 52”, piętnującą dotychczasową 
działalność programową „Czytelnika” i ograniczającą jego samodzielność28. Tekst 
wspomnianej uchwały szybko trafił do katowickiego KW PPR z zaleceniem odczy-
tywania jej i referowania w instancjach partyjnych niższego szczebla przez lektorów 
wojewódzkich. KC zarzucało prasie „Czytelnika”, że w pewnym sensie umożliwiła 
„reakcji” uzyskanie wpływu na bezpartyjnych i stała się obszarem wzmożonej infil-
tracji anglo-amerykańskiej propagandy. 

Na poczesnym miejscu – jako jeden z negatywnych przykładów politycznej bier-
ności – wskazano katowicki „Dziennik Zachodni”. Jemu i kilku innym gazetom wy-
tknięto, iż na fali sporów z PPS przyjęły „w sprawach politycznych pozycje pseudo-
neutralizmu”. Kolejnym zarzutem był brak „należytego” popularyzowania przyjaźni 
z ZSRR i jego osiągnięć. W tej sytuacji KC zapowiadał „wzmożenie kadr partyjnych” 
[sic!] i politycznej kontroli nad treścią wydawnictw. Linię programową „Czytelnika” 
należało przesunąć bardziej „na lewo”. Wzmocniony miał zostać partyjny nadzór nad 
zagadnieniami z dziedziny międzynarodowych stosunków politycznych, zwłaszcza nad 
tematyką zagrożenia pokoju przez wielki kapitał. Aktywniej należało upowszechniać 
dorobek ZSRR. Sekretarze wojewódzcy PPR zostali zaś upoważnieni do „bezpośred-
niego kontrolowania, informowania i pouczania redaktorów naczelnych PPR-owców 
lub zastępców PPR-owców o zadaniach Partii i linii politycznej Partii i rządu”29 .

25 Tekst wprowadzający ze strony tytułowej [tytuł artykułu wyblakły, nieczytelny], „Trybuna Śląska” nr 
11 (18) z 23 II 1945 r.

26 R. Kupiecki: „Natchnienie milionów”…, s. 40–44.
27 PPR w dniach wyzwolenia. „Trybuna Śląska” nr 12 (19) z 28 II 1945 r.
28 E. Krasucki: Międzynarodowy komunista . Jerzy Borejsza biografia polityczna. Warszawa 2009, s. 148–

153.
29 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 65, Telefonogram z KC PPR w sprawie upowszechniania uchwały KC 

PPR nr 52 w sprawie „Czytelnika”, Uchwała KC PPR nr 52, b.d. [październik 1947 r.] s. 126–129. 
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Do 1947 roku pierwszorzędną rolę w organizacji działań propagandowych oraz 
rytuałów nowej władzy odgrywała miejscowa jednostka Ministerstwa Informacji 
i Propagandy. Grupy propagandowe podległe Ministerstwu przemieszczały się w ślad 
za nacierającą Armią Czerwoną. Urządzały wiece w miejscowościach, z których wy-
parto Niemców, rozdawały prasę i ulotki (wśród nich „Manifest” PKWN), plaka-
towały miasta. Placówki propagandowe w terenie tworzono w zasadzie równolegle 
z powoływaniem lokalnej administracji30 . 

Grupa propagandowa skierowana na teren województwa śląskiego z dniem 29 
stycznia 1945 roku została włączona do tworzącego się Urzędu Wojewódzkiego 
jako jego Wydział Informacji i Propagandy. Kierownik grupy mjr Włodzimierz 
Stahl został naczelnikiem wydziału31. Z dniem 1 sierpnia Wydział Informacji 
i Propagandy UW został przekształcony w agendę Ministerstwa Informacji i Pro-
pagandy – Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy. Działalność merytoryczną 
prowadziły trzy jego wydziały: społeczno-wychowawczy, propagandy, informa-
cyjno-prasowy. W terenie funkcjonowały 22 oddziały powiatowe i 4 oddziały 
miejskie WUIiP32 . 

Stałym miejscem prowadzenia akcji propagandowej i edukacyjnej były „placówki 
kulturalno-oświatowe”, czyli świetlice i domy kultury. Pod koniec 1946 roku było 
ich na obszarze województwa prawie tysiąc. W większości domów kultury i świetlic 
istniały biblioteki i czytelnie, wydawano gazetki ścienne. Przy Urzędzie funkcjono-
wał ponadto referat kin objazdowych, współpracujący z Okręgowym Zarządem Kin. 
Trudno przecenić udział WUIiP w Katowicach i jego oddziałów w organizacji kam-
panii politycznych i rytuałów nowej władzy w pierwszych dwóch latach jej istnienia. 
Urząd faktycznie odpowiadał za organizację imprez związanych z wkroczeniem na 
teren Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska wojsk radzieckich, przygotowanie 
uroczystości rocznicowych: powstania Armii Czerwonej, wybuchu rewolucji paź-
dziernikowej, przyjęcia konstytucji ZSRR. Prowadził też okazjonalne, jednorazowe 
akcje i kampanie propagandowe33 . 

W kwietniu 1947 roku, gdy Ministerstwo Informacji i Propagandy zostało znie-
sione, jego pracownicy zostali rozproszeni w różnych instytucjach kultury, część 
trafiła do etatowego aparatu PPR, niektórzy przeszli zaś do organów bezpieczeństwa. 

30 A. Krawczyk: Pierwsza próba . . ., s. 15–16.
31 Włodzimierz Józef Stahl urodził się w 1904 r. w Nowym Targu w rodzinie inteligenckiej. Po ukończeniu 

studiów osiadł na Górnym Śląsku i podjął pracę nauczyciela – uczył m.in. w Śląskich Technicznych Za-
kładach Naukowych w Katowicach historii i języka polskiego. Działał w Polskim Związku Zachodnim 
i Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Zawodowych. Po wybuchu wojny ewakuował się do Lwowa, został 
następnie deportowany do Mariańskiej Autonomicznej Republiki Radzieckiej nad środkową Wołgą. 
W 1943 r. trafił do 1. Dywizji WP im. Tadeusza Kościuszki, gdzie jako oficer podporządkowany Wy-
działowi Politycznemu dywizji związał się z komunistami. Pełnił nawet funkcję sekretarza generalnego 
Związku Patriotów Polskich. W styczniu 1945 r. został odkomenderowany do pracy w administracji. 
Na Górny Śląsk przyjechał wraz z Grupą Operacyjną Aleksandra Zawadzkiego. Choć członkiem PPR 
został dopiero we wrześniu 1946 r., cieszył się poparciem wojewody oraz KW PPR w Katowicach. M. 
Fazan: Włodzimierz Józef Stahl. [W:] Ludzie 35-lecia . Sylwetki zasłużonych dla województwa katowic-
kiego. Red. H. Rechowicz. Katowice 1979, s. 276–282.

32 AP Kat, zespół 12/187 Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Katowicach (dalej WUInf Kat), 
sygn. 89, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy Województwa Śląsko-Dąbrow-
skiego za rok 1946, Katowice 3 I 1947 r., s. 1.

33 Tamże, s. 1–4, 8–16, 31–32; Z. Woźniczka: Katowice 1945–1950 . . ., s. 282–283.
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Mjr Stahl został naczelnikiem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach34 . 

Trudno wskazać moment zainicjowania przez TPPR działalności na terenach 
województwa śląskiego. Prawdopodobnie od przełomu stycznia i lutego 1945 roku 
istniały luźne grupki, koncentrujące się na pomocy dla czerwonoarmistów i próbie 
zmiany wizerunku Związku Radzieckiego w społeczeństwie. Nawiązywały one do 
tajnych stowarzyszeń przyjaciół ZSRR z czasów okupacji organizowanych wśród 
komunistów i ich sympatyków35 .

W kwietniu 1945 roku w Katowicach doszło do spotkania organizacyjnego człon-
ków tych grup z udziałem przedstawicieli partii politycznych i Armii Czerwonej. 
Zebrani wyłonili komitet, który miał się zająć przygotowaniem wyborów władz sta-
tutowych organizacji. Na jego czele stanął dyrektor przedwojennego Instytutu Ślą-
skiego dr Roman Lutman36 .

Przez cały rok 1945 TPPR funkcjonowało w województwie śląskim bez większych 
sukcesów organizacyjnych. Zdaniem działaczy KW PPR w Katowicach, nie uzyskało 
formy „organizacji masowej” – pozostawało niezbyt silną i pozbawioną większych 
wpływów przybudówką pepeerowską. Zajmowało się w tym czasie głównie organi-
zowaniem odczytów. Towarzystwem kierował tymczasowy zarząd, któremu z woli 
PPR nadano pozornie „międzypartyjny” charakter – obok pepeerowskich aktywi-
stów znaleźli się w nim członkowie PPS i kilku bezpartyjnych37 . 

Dnia 3 marca 1946 roku odbył się Zjazd Wojewódzki TPPR podczas którego 
wyłoniono Zarząd Wojewódzki organizacji. Jego członkowie wybrali z kolei Prezy-
dium na czele którego stanął jako prezes dr Józef Lisak (organizator i pierwszy rektor 
Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach). Wiceprezesa-
mi zostali dr Mieczysław Dobromęski i płk Bolesław Redlich, zaś inż. Bolesławowi 
Krupińskiemu powierzono stanowiska skarbnika. Na czele organizacji stanęli zatem 
ludzie rozpoznawani i poważani, kojarzeni z nauką, kulturą i przemysłem, nie zaś 
z komunizmem i PPR, ale to oczywiście nie oni odgrywali kluczową rolę. Bieżącą 
działalnością organizacji kierowała Jadwiga Nowak-Lewecka, zastępca kierownika 
Wydziału Propagandy KW PPR w Katowicach, piastująca w TPPR stanowisko se-
kretarza Prezydium Zarządu – skromne, ale wystarczające do sterowania organizacją 
w imieniu partii38 .

W grudniu 1946 roku TPPR, pod naciskiem Wydziału Propagandy KW PPR, 
zdecydowało się na ekspansję do szkół i na tereny wiejskie. Nie przełożyło się to 
na wzrost aktywności w gorącym okresie przed wyborami sejmowymi. Pracownica 
polityczna sekcji Organizacji Masowych Wydziału Propagandy KW PPR w Katowi-

34 A. Krawczyk: Pierwsza . . ., s. 21; M. Fazan: Włodzimierz Józef Stahl . . . ., s. 282.
35 J. Przewłocki: Trzydzieści…, s. 60–61.
36 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej 

(dalej: KC PPR w Warszawie), sygn. MF 2100/1, Sprawozdanie KW PPR w Katowicach, Katowice 10 
III 1945 r., s. 5–6; A. Topol: Towarzystwo . . ., s. 8–9.

37 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 195, Sprawozdanie referatu organizacji masowych KW PPR w Kato-
wicach za wrzesień 1945 roku, s. 1.

38 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 253, Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Województwa 
Śląsko-Dąbrowskiego TPPR w okresie 3 III 1946 – 15 III 1947, Katowice 15 III 1947 r., s. 82; AP Kat, 
KW PPR Katowice, 195, Sprawozdanie referatu organizacji masowych KW PPR w Katowicach za luty 
1946 r., Katowice 14 III 1946 r., s. 13.
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cach zauważyła z ironią, że największym osiągnięciem Towarzystwa w tym okresie 
była pomoc dla radzieckiego zespołu operetkowego podczas trasy koncertowej po 
Śląsku39 .

W połowie marca 1947 roku w Katowicach odbył się drugi Wojewódzki Zjazd 
TPPR, połączony z wyborem nowego Zarządu Okręgu. Znalazło się w nim osiem 
osób: trzech pepeerowców, dwóch socjalistów, tyluż bezpartyjnych i działacz Stron-
nictwa Demokratycznego. Na czele organizacji stanął ponownie J. Lisak. Wydział 
Propagandy KW PPR miał nadzieję, że nowym władzom uda się wreszcie zdynami-
zować działalność organizacji. Było to o tyle pilne, że w poprzednim miesiącu zaczęła 
się likwidacja resortu Informacji i Propagandy, co niekorzystnie odbiło się na pracy 
instytucji – na co wskazywały raporty m.in. z Katowic40. Lukę powstałą po agendach 
ministerstwa koniecznie należało zapełnić, przy czym segmentem związanym z pro-
pagandą proradziecką miało się intensywniej niż do tej pory zająć TPPR.

Pierwszym krokiem w kierunku amplifikacji aktywności była zainicjowana przez 
Towarzystwo wiosną 1947 roku akcja masowego naboru. Koła w instytucjach i za-
kładach przemysłowych szybko zwiększały liczebność, stosując faktycznie przymus 
członkowski przez odwołanie się do wpływów i możliwości PPR. W rezultacie TPPR 
stało się jedną z najsilniejszych liczebnie organizacji społecznych w województwie 
śląskim. Pod koniec maja skupiało już ponad 300 tys. osób. Przy okazji kampanii 
werbunkowej odbywały się intensywne działania propagandowe – członkowie Towa-
rzystwa występowali podczas masówek w zakładach pracy, współpracowali z kinami 
objazdowymi, w których repertuarze znajdowały się filmy radzieckie, występując 
przed seansami z pogadankami o ZSRR i przyjaźni polsko-radzieckiej41 . 

Towarzystwo, silne liczebnie, wpływowe i mocno wspierane przez PPR, mogło 
wystąpić w roli głównego organizatora rozpoczynającego się 20 września 1947 roku 
Miesiąca Polsko-Radzieckiej Wymiany Kulturalnej – wielkiej imprezy kulturalnej 
o wydźwięku propagandowym. Z woli partii rządzącej współudział i wkład mery-
toryczny w przygotowanie Miesiąca zadeklarowały także związki zawodowe i wiele 
organizacji społeczno-politycznych. TPPR zostało również formalnym głównym or-
ganizatorem uroczystości z okazji 30. rocznicy rewolucji październikowej (choć fak-
tycznie za przebieg obchodów rocznicowych odpowiadali sekretarze odpowiednich 
instancji PPR)42 .

W dniu 27 czerwca 1948 roku w Sali Filharmonii w Katowicach odbył się trzeci 
Wojewódzki Zjazd TPPR. Wzięło w nim udział prawie tysiąc delegatów oraz ok. 300 
gości – przedstawicieli partii politycznych i innych organizacji społeczno-politycz-

39 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 187, Sprawozdanie Wydziału Propagandy KW PPR w Katowicach za 
grudzień 1946 r., s. 54–55.

40 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 195, Sprawozdanie referatu organizacji masowych KW PPR w Kato-
wicach za marzec 1947 r., s. 31; Tamże, Sprawozdanie referatu organizacji masowych KW PPR w Ka-
towicach za kwiecień 1947 roku, s. 34; A. Krawczyk: Pierwsza próba . . ., s. 21.

41 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 195, Sprawozdanie z sytuacji politycznej i pracy ideowo-politycznej 
w organizacjach społecznych, Katowice 3 VI 1947 r., s. 37. 

42 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 253, Sprawozdanie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Śląsko-Dą-
browskiego TPPR w okresie Miesiąca Polsko-Radzieckiej Wymiany Kulturalnej, Katowice 15 X 1947 r., 
s. 76–78; AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 217, Instrukcja nr 55 w sprawie obchodów 30. rocznicy 
Rewolucji Październikowej, oprac. Wydziału Propagandy KC PPR, Warszawa 27 X 1947 r., s. 34–37; 
AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 190, Pismo Wydziału Propagandy KW PPR w Katowicach do KM 
PPR w Dąbrowie Górniczej, Katowice 9 X 1947 r., s. 49.
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nych, a nawet grupa czerwonoarmistów ściągnięta z Legnicy. Wybrano nowy, liczący 
15 osób zarząd, spośród których ośmiu członków należało do PPR. Na czele władz 
wojewódzkich stanął bezpartyjny inż. Bolesław Krupiński, ale w zarządzie znalazło 
się też miejsce dla I sekretarza KW PPR w Katowicach Zenona Nowaka, przewod-
niczącego Wojewódzkiego Komitetu PPS Feliksa Petruczynnika oraz wicewojewody, 
honorowego prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego Arki Bożka, 
co świadczy o bardzo wysokiej randze organizacji na politycznej mapie województwa 
śląskiego43 .

środki i metody propagandowe
Z racji sprawowania przez PPR niemal całkowitego monopolu na rynku praso-

wym (także poprzez zależne instytucje jak spółdzielnia „Czytelnik”) o ZSRR można 
było pisać tylko dobrze. Wszelkie aluzje czy złośliwości pod adresem Kraju Rad koń-
czyły się ingerencjami cenzury – częstymi nie tylko w prasie opozycyjnego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, ale także w „czytelnikowskiej” (w uszczypliwościach pod 
adresem ZSRR specjalizowała się przez pewien czas katowicka „Odra”)44 . 

Przekaz prasowy na temat Związku Sowieckiego wzmacniało radio, choć sieć jego 
abonentów była po wojnie słabo rozwinięta45 . 

Poza ówczesnymi środkami masowego przekazu proradziecka propaganda obecna 
była także na tysiącach masówek i pogadanek. Co godne uwagi, dobrą okazją do 
prowadzenia akcji agitacyjnej były nawet rocznice bardzo luźno związane ze Związ-
kiem Radzieckim. Na przykład w styczniu 1947 roku Wydział Propagandy KW PPR 
w Katowicach zalecał, by lektorzy, omawiając na zebraniach partyjnych i w świetli-
cach rocznicę powstania styczniowego, posługiwali się przygotowanymi specjalnie 
broszurami. Do takich należała książeczka „Powstanie styczniowe”, w której można 
było przeczytać, że carat nie był tożsamy z ludem rosyjskim i w związku z tym nale-
żało dążyć do aliansu z samymi Rosjanami. Jak wyjaśniał autor tekstu „Wspaniałym 
owocem tego sojuszu jest Niepodległa Polska, która odrodziła się dzięki pomocy 
Związku Radzieckiego i jego bohaterskiej Armii.”46

Propagandowemu nagłośnieniu podlegały też aktualne wydarzenia stawiające 
w dobrym świetle Kraj i Rad i jego przywódcę. Okazją do propagandowej kampanii 
stała się np. pożyczka zbożowa, o udzielenie której zwrócił się B. Bierut do ZSRR 
w styczniu 1946 roku. Prosił o 150 tys. ton, a do Polski wysłano 200 tys. ton. Epizod 
ten chętnie i często wykorzystywano w konstruowaniu narracji na temat Stalina. 

43 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 195, Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Wojewódzkiego TPPR, Ka-
towice 8 VII 1948 r., s. 68; AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 253, Sprawozdanie z III Dorocznego 
Zjazdu Delegatów kół TPPR w dniu 27 VI 1948 r., s. 116–119; AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 253, 
Projektowany skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Śląsko-Dąbrowskiego TPPR, b.d. [maj–czer-
wiec 1948 r.], s. 265; AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 83, Sprawozdanie KW PPR w Katowicach za 
czerwiec 1948 r., s. 87.

44 M. Ciećwierz: Polityka prasowa 1944–1948. Warszawa 1989, s. 217.
45 AP Kat, WUInf Kat, sygn. 89, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy Wojewódz-

twa Śląsko-Dąbrowskiego za rok 1946, Katowice 3 I 1947 r., s. 3. W 1946 r., obok minimalnej ilości 
prywatnych radioodbiorników, na terenie województwa śląskiego istniały 22 radiowęzły, do których 
podłączono prawie 5 tys. głośników. Liczbę zradiofonizowanych wsi i ośrodków (retransmitujących 
programy radiowe) obliczano na 135. Tamże.

46 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 220, „Powstanie styczniowe”, b.m.w., b. aut., styczeń 1947 r., s. 
95–98.
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Przywoływano go w artykułach okolicznościowych, wystąpieniach publicznych, trafił 
nawet do książeczki dla dzieci (opublikowanej w 1949 roku). Również opublikowa-
na w marcu 1946 roku odpowiedź Stalina na mowę Winstona Churchilla w Fulton 
była wielokrotnie przywoływana w przekazie propagandowym – posłużyła do uka-
zania Stalina jako męża stanu i obrońcę demokratycznych wartości (Churchill został 
przedstawiony jako wróg oświecenia i eksponent zła)47 .

Trudną do przecenienia rolę w kampanii wizerunkowej odgrywało intensywne 
promowanie radzieckiej kultury i nauki. Wielokrotnie na terenie Polski gościły ra-
dzieckie zespoły baletowe i muzyczne. Na przykład w dniach 11–14 czerwcu 1946 
roku w województwie śląskim przebywał Państwowy Zespół Tańca Ludowego kie-
rowany przez słynnego Igora Moisiejewa. Artyści wystąpili w Sosnowcu, Chorzowie 
i Katowicach (gdzie obok kameralnego recitalu w Teatrze im. Wyspiańskiego dali po-
kaz dla „masowej publiczności” przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego). Niepełna 
dwa tygodnie później, w dniach 25–26 czerwca, w Katowicach zjawił się chór Armii 
Czerwonej kierowany przez Aleksandra Aleksandrowa. Pieśniarze także zorganizo-
wali „występ masowy” na placu pod Urzędem Wojewódzkim48 .

W 1947 roku, wraz z praktycznym wyeliminowaniem opozycji i wzmocnieniem 
kontroli sprawowanej przez komunistów nad życiem politycznym i społecznym 
w kraju, nastąpił skokowy wzrost propagandowego przekazu na temat ZSRR. Je-
sienią tego roku po raz pierwszy zorganizowany został Miesiąc Polsko-Radzieckiej 
Wymiany Kulturalnej, którego kulminacją były wyjątkowo uroczyste obchody 30. 
rocznicy rewolucji październikowej49 . 

Przez cały następny rok intensywnie popularyzowano rosyjskie i radzieckie osią-
gnięcia cywilizacyjne – naukę, kulturę, sztukę, gospodarkę, a także założenia ustro-
jowe. Zarząd Główny TPPR wydał polecenie, by organizacje terenowe skorzystały 
z bogatej oferty przygotowanej na szczeblu centralnym, organizując np. obligatoryjne 
spotkania z naukowcami i artystami. Możliwości były duże: wśród kompozytorów 
znajdowali się nie tylko mocno już dziś zapoznani Andriej Sztogarenko i Matwiej 
Błanter (wówczas cenieni laureaci nagród stalinowskich), lecz również Dymitr Szo-
stakowicz. Spośród kilkunastu reprezentantów nauki można było wybrać nie tylko 
Trofima Łysenkę (faktycznie szarlatana, wówczas jednak uważanego za czołowego 
sowieckiego biologa), ale i Nikołaja Siemionowa (autora teorii reakcji łańcuchowych, 
badacza kinetyki chemicznej), czy znanego geologa Władimira Obruczewa50 . 

W czasie organizowanego w październiku 1948 roku Miesiąca Pogłębienia Przyjaź-
ni Polsko-Radzieckiej nachalnej akcji propagandowej towarzyszyły liczne wydarzenia 
kulturalne – zarówno o charakterze elitarnym, jak i skierowane do osób o mniej wy-
sublimowanym guście. Teatry wystawiły premierowe sztuki dramatopisarzy rosyjskich 
i radzieckich, katowicka rozgłośnia radiowa nadawała koncerty muzyki poważnej, 
a w kinach stałych i objazdowych liczba seansów filmu radzieckiego szła w tysiące51 .

47 R. Kupiecki: „Natchnienie milionów” . . ., s. 50, 62.
48 AP Kat, WUInf Kat, sygn. 89, Sprawozdanie z działalności Wydziału Propagandy Urzędu Informacji 

i Propagandy za rok 1946, s. 16.
49 R. Kupiecki: „Natchnienie milionów” . . ., s. 64–65.
50 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 253, Ogólny program działalności TPPR na rok 1948, Katowice 16 

II 1948 r., 186–187, 198.
51 Tamże, Kwestionariusz sprawozdawczy Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, b.d. [listo-

pad 1948 r.], s. 208–216.
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celebracja „przyjaźni polsko-radzieckiej”
Okresy szczególnie nasilonej proradzieckiej propagandy następowały cyklicznie, 

w ramach swoistego kalendarza „świątecznego”, konstruowanego od lata 1944 roku 
przez komunistyczną administrację Polski. W pierwszych latach istnienia „władzy 
ludowej” kalendarz ten miał płynny charakter i stanowił kolaż uroczystości obcho-
dzonych w czasach przedwojennych (często związanych z Kościołem) i całkowicie 
nowych, wynikających ze szczególnych relacji Polski z ZSRR i oblicza ideowego 
władzy.

W opracowanym 1946 roku „kalendarzyku rocznic politycznych i uroczystości 
państwowych” umieszczono 73 pozycje. Przeważały wprawdzie daty związane z hi-
storią Polski, ale była też rocznica śmierci Lenina czy wybuchu rewolucji październi-
kowej. Każde takie święto fetowano setkami akademii, odczytami publicznymi, po-
gadankami świetlicowymi, spektaklami szkolnymi czy wieczorkami recytatorskimi52 . 
Przy tym stale wzrastały liczba, ranga i rozmach nadawane uroczystościom zmienia-
jącym wizerunek ZSRR, akcentującym wyjątkowy dla Polski wymiar „sojuszniczych” 
relacji ze Związkiem Radzieckim czy „oswajającym” polską opinie publiczną z osobą 
Stalina. 

W lutym 1945 roku w całym kraju niezwykle uroczyście celebrowano święto 
Armii Czerwonej. Odbywały się uroczyste akademie i wiece, pogadanki, koncerty 
orkiestr wojskowych. Delegaci władz państwowych i „przedstawiciele społeczeń-
stwa” składali wiązanki kwiatów na grobach czerwonoarmistów, odwiedzali rannych 
żołnierzy w szpitalach. W manifestacjach na cześć Armii Czerwonej, co prasa szcze-
gólnie mocno podkreślała, uczestniczyli nie tylko działacze PPR, ale też żołnierze 
i uczniowie53. W obchody włączyły się władze administracyjne i partyjne wojewódz-
twa śląskiego. Armię Czerwoną uhonorowano w Katowicach odsłonięciem obelisku 
i pochodem. W stolicy województwa zjawili się delegaci z innych miejscowości. Po-
dobne uroczystości miały miejsce w większości miast województwa śląskiego. Temat 
święta wojsk radzieckich podchwyciła też pepeerowska prasa54 .

W dniu 7 listopada 1945 roku pepeerowcy zorganizowali w województwie ślą-
skim rocznicę rewolucji październikowej. Postąpili zgodnie z dyspozycjami rozesła-
nego pół roku wcześniej okólnika KC PPR, polecającego przygotować się wszystkim 
komitetom w sposób uroczysty do święta rewolucji (władze centralne partii nakazy-
wały zorganizować zebrania komórek partyjnych oraz akademie tam, „gdzie warunki 
pozwolą”, podkreślając wpływ rewolucji na kwestię niepodległości Polski oraz rolę 
ZSRR w zwycięstwie nad Niemcami i włączeniu do Polski ziem zachodnich i pół-
nocnych). Śląsko-dąbrowska organizacja PPR ograniczyła się do zebrań i akademii 
przygotowanych przez pion propagandowy. W grudniu Wydział Propagandy KW 
opracował tekst audycji radiowej na temat konstytucji ZSRR55 . 

52 P. Osęka: Rytuały . . ., s. 56.
53 Tamże, s. 42–43.
54 AAN, KC PPR w Warszawie, sygn. MF 2100/1 (295/VII/104), Sprawozdanie I sekretarza PPR w Kato-

wicach M. Baryły, Katowice 26 II 1945 r., s. 2; Tekst wprowadzający ze strony tytułowej [tytuł artykułu 
wyblakły, nieczytelny]. „Trybuna Śląska” nr 11 (18) z 23 II 1945 r.

55 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 26, Okólnik KC PPR z 25 IV 1945 r., s. 23; AP Kat, KW PPR Kato-
wice, sygn. 187, Sprawozdanie Wydziału Propagandy KW PPR w Katowicach za listopad 1945 r., s. 9.
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W 1946 roku za organizacyjną stronę obchodów świąt i rocznic odpowiadał Wo-
jewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Katowicach. 20 stycznia 1946 roku, 
formalnie wespół z TPPR, jego pracownicy przygotowali „poranek ku czci Lenina” 
(z okazji wypadającej 21 stycznia 22. rocznicy śmierci „wodza rewolucji”). Większy 
ciężar gatunkowy miały obchody pierwszej rocznicy „uwolnienia ziemi śląskiej spod 
okupacji hitlerowskiej”, świętowane w dniach 26–28 stycznia 1946 roku Formalnie 
przygotowywał je specjalnie powołany komitet, zrzeszający przedstawicieli partii 
politycznych i organizacji społecznych, ale główny ciężar prac spoczął na WUIiP. 
Pracownicy Urzędu polecili prezydentowi Katowic udekorować miasto, wysłali też 
pisma do instytucji i zakładów, by zadbały o nadanie gmachom odświętnego wy-
glądu. Główne uroczystości odbywały się w Katowicach w dniu 28 stycznia. Przed 
południem przez miasto przemaszerowała defilada wojskowa, później manifestowali 
cywilni obywatele. Wieczorem w Teatrze im. Wyspiańskiego wojewódzcy notable 
i zaproszeni goście przyglądali się uroczystej akademii. Imprezę zakończyło wysta-
wienie opery „Halka”56 . 

W dniu 23 lutego świętowano z kolei rocznicę powstania Armii Czerwonej, przy 
czym formalnym organizatorem fety było TPPR. Nie obyło się oczywiście bez zaan-
gażowania WUIiP, który uczestniczył w przygotowaniu akademii w Teatrze im. Wy-
spiańskiego i zorganizował złożenie wieńców na płycie „Nieznanego Bohatera Armii 
Czerwonej” w Katowicach57 . 

Dnia 9 maja, czyli „dzień zwycięstwa”, uczczono w Katowicach wiecem na placu 
przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego i „zabawą ludową”. W przeddzień uro-
czystości w sali Filharmonii Śląskiej odbyła się akademia, a pod pomnikiem Armii 
Czerwonej oraz na płycie ku czci poległych harcerzy i powstańców śląskich złożono 
wieńce i kwiaty58 .

Przypadająca w listopadzie 1946 roku 29. rocznica rewolucji październikowej zy-
skała znacznie bardziej huczną oprawę niż rok wcześniej. W dniach 6–9 listopada we 
wszystkich miastach i większych zakładach przemysłowych województwa śląskiego 
odbyły się akademie, masówki i wiece. Główne uroczystości wojewódzkie zorga-
nizowano 6 listopada w Katowicach. Rankiem w gmachu Urzędu Wojewódzkiego, 
z inicjatywy miejscowego koła TPPR, odbyła się „mała” akademia (nie obeszło się 
bez pomocy WUIiP), zaś główna – z udziałem wojewody Aleksandra Zawadzkie-
go – w sali Filharmonii Śląskiej. Z okolicznościową przemową wystąpił marynarz 
Garbaczewski (w listopadzie 1917 roku był zaokrętowany na krążowniku „Aurora”), 
ściągnięty przez Zarząd Wojewódzki TPPR. Później goście przyglądali się „części 
artystycznej” – recytacji wierszy poetów rosyjskich i koncertowi muzyki poważnej. 
Ciężar organizacji imprezy spadł na TPPR i WUIiP59 .

56 AP Kat, WUInf Kat, sygn. 89, Sprawozdanie z działalności Wydziału Propagandy Urzędu Informacji 
i Propagandy za rok 1946, s. 8–10.

57 Tamże.
58 Tamże, s. 14.
59 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 253, Sprawozdanie z obchodów uroczystości z okazji XXIX Rocznicy 

Rewolucji Październikowej na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego, Katowice 13 XI 1946 r., s. 
23–24; AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 187, Sprawozdanie Wydziału Propagandy KW PPR w Ka-
towicach za listopad 1946 r., s. 46–47; AP Kat, WUInf Kat, sygn. 89, Sprawozdanie z działalności 
Wydziału Propagandy Urzędu Informacji i Propagandy za rok 1946, s. 23.
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W dniu 5 grudnia 1946 roku obchodzono 10. rocznicę uchwalenia konstytu-
cji ZSRR. Patronat nad obchodami święta w województwie śląskim objęło TPPR. 
Odbyła się akcja odczytowa, przy czym prezes J. Lisak zalecał prelegentom wnikli-
we zapoznanie się z wynikającymi z konstytucji zasadami ustrojowymi, by mogli je 
kompetentnie wyjaśnić i bronić przed krytyką. Ponieważ na razie nie było mowy 
o kopiowaniu wzorców radzieckich, przestrzegał: „Każdy, kto przedstawiając ustrój 
ZSRR radzi szeptem lub jawnie, ażeby te same metody wprowadzić u nas, w Polsce 
demokratycznej, jest albo świadomym wrogiem Polski Ludowej, albo nieświado-
mym narzędziem wroga, co wychodzi na jedno i to samo.”60

Od początku 1947 roku można było dostrzec intensyfikację przekazu świątecz-
nych rytuałów – programy były bogatsze, celebracje dłuższe, a tłumy większe. Ko-
munistyczne władze po wygraniu decydujących kampanii politycznych okrzepły, 
co przełożyło się na zmianę tonu uroczystości – już nie polegały ona na wyjaśnianiu 
i popularyzacji, ale na ukazywaniu potęgi państwa radzieckiego oraz sukcesów jego 
ustroju, kultury, gospodarki i wojska. ZSRR oficjalnie przedstawiano jako oparcie 
i wzór do naśladowania dla Polski.

Dnia 17 stycznia 1947 roku, dwa dni przed terminem wyborów do Sejmu Usta-
wodawczego, z inicjatywy TPPR i Towarzystwa Odbudowy Warszawy (tradycyjnie 
ze wsparciem WUIiP) w Filharmonii Śląskiej w Katowicach miała miejsce uroczysta 
akademia, przypominająca rocznicę wkroczenia wojsk radzieckich do Warszawy i na 
Górny Śląsk. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Armii Czerwonej, Wojska Pol-
skiego, władz administracyjnych, partyjnych i organizacji młodzieżowych. Po prze-
mowach odbyła się część artystyczna, w której wystąpili filharmonicy, soliści Opery 
Śląskiej oraz aktorzy Teatru im. Wyspiańskiego61 . 

Bogatą oprawę uzyskały uroczystości z okazji rocznicy śmierci Lenina. 21 stycznia 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Katowicach zorganizowano akademię, podczas 
której przemawiał I sekretarz KW PPR w Katowicach Edward Ochab, ale główne 
uroczystości odbyły się później – 25 stycznia w Filharmonii Śląskiej. Tam przedstawi-
ciele władz administracyjnych, partii politycznych i Armii Czerwonej mogli wysłu-
chać przemówień i programu artystycznego przygotowanego przez filharmoników62 . 

Dnia 22 lutego świętowano ćwierćwiecze istnienia Armii Czerwonej. Huczny 
jubileusz zorganizowały TPPR i WUIiP. Imprezę zapoczątkowała część oficjalna i ar-
tystyczna (składająca się z siedmiu występów) w Filharmonii, potem uczestnicy cele-
bry przenieśli się pod pomnik poświęcony Armii Czerwonej i na cmentarz poległych 
czerwonoarmistów. W kinie „Słońce” zaprezentowano film radziecki zatytułowany 
„Koncert ku czci 25 lecia Armii Czerwonej”. We wszystkich miastach powiatowych 
i innych dużych ośrodkach województwa odbyły się, bardziej lub mniej okazałe, 
lokalne uroczystości63 . 

60 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 253, Okólnik nr 16/46 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Śląsko-
Dąbrowskiego TPPR, Katowice 2 XII 1946 r., s. 33.

61 AP Kat, WUInf Kat, sygn. 90, Sprawozdanie z działalności Wydziału Propagandy Urzędu Informacji 
i Propagandy za styczeń 1947 r., s. 31–32.

62 Tamże, s. 33–34.
63 Tamże, Sprawozdanie z działalności Wydziału Propagandy Urzędu Informacji i Propagandy za luty 1947 

roku, s. 37–38; Tamże, Sprawozdanie z obchodu 29. Rocznicy Armii Czerwonej w dniu 23 II 1947 r., 
s. 44–49.
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Najwyższą rangę przypisano w 1947 roku obchodom jubileuszowej, 30. rocznicy 
wybuchu rewolucji październikowej. Po raz pierwszy poprzedził je kilkutygodniowy 
cykl imprez w ramach Miesiąca Wymiany Kulturalnej Polski z ZSRR. Wydział Pro-
pagandy KC PPR 15 września rozesłał do podległych jednostek precyzyjną instrukcję 
przygotowania obchodów, podkreślając, że ich najważniejszym celem propagando-
wym ma być wzbudzenie i „pogłębienie” w jak najszerszych kręgach społeczeństwa 
„uczuć serdecznej przyjaźni dla Związku Radzieckiego, jego wielkich osiągnięć kul-
turalnych, naukowych, gospodarczych i społecznych”64 .

W czasie Miesiąca Wymiany Kulturalnej Polskę mieli odwiedzić wybitni na-
ukowcy, pisarze i artyści radzieccy, zaplanowano też wydanie wielu książek, broszur 
i specjalnych numerów czasopism poświęconych Związkowi Radzieckiemu oraz zor-
ganizowanie festiwalu filmowego, promującego kinematografię ZSRR. Wydarzenia 
kulturalne zamierzano połączyć z akcją odczytową, obejmującą swą tematyką różne 
aspekty życia w Związku Radzieckim. Masowy wymiar kampanii propagandowej 
zapewniało uczestnictwo członków zrzeszeń zawodowych oraz prawie wszystkich 
działających w kraju organizacji społecznych (nawet PCK)65 .

Na terenie województwa śląskiego swój udział, obok TPPR, któremu przypadła 
rola głównego organizatora tego wydarzenia, zadeklarowały związki zawodowe i wie-
le organizacji społeczno-politycznych. Rozmach imprez, jak na ogromne możliwości 
PPR, TPPR i innych zrzeszeń, nie był zbyt imponujący. W Katowicach i większych 
miastach województwa zaplanowano odbycie 50 odczytów połączonych z atrakcyj-
ną ofertą występów artystycznych. Ze szczegółowego sprawozdania TPPR wynika 
jednak, że prelekcjom najczęściej nie towarzyszyły zapowiedziane wydarzenia kultu-
ralne, choć chwalono się ogromną frekwencją na samych wykładach. W katowickich 
kinach „Rialto” i „Zorza” w dniach 1–6 października odbyły się pokazy najnowszych 
radzieckich filmów, zaś na wieś ruszyło 11 ekip kin objazdowych: „W dziesiątkach wsi 
wyświetlano filmy, a każdy, podobnie jak i w kinach stałych, poprzedzony był prelek-
cją.”66 Rozmach Miesiąca Wymiany Kulturalnej okazał się zatem niewielki – przede 
wszystkim zabrakło wydarzeń promujących rosyjską/radziecką kulturę i sztukę.

Propagandowym sukcesem okazały się za to jubileuszowe obchody rocznicy re-
wolucji październikowej. Instrukcja, zawierająca ustandaryzowany i dosyć szczegó-
łowy plan obchodów świątecznych, została opracowana przez Wydział Propagandy 
KC PPR 27 października. Autorzy podkreślili, że rocznica października musi się stać 
centralnym punktem działalności każdej organizacji partyjnej. Do zadań komitetów 
PPR należało dopilnowanie, by uwypuklono znaczenie rewolucji, także dla sprawy 
niepodległości Polski, aktualne osiągnięcia ZSRR oraz całkowitą rzekomo zbieżność 
interesów Polski z radziecką polityką. Wydział Propagandy KC zalecał, by akademie 
w zakładach pracy odbyły się 5 listopada, w stolicach województw – 6 listopada, 
a w pozostałych miastach od 6 do 8 listopada. Partyjne kierownictwo pionu propa-

64 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 217, Instrukcja nr 48 w sprawie akcji przygotowawczej do 30. 
rocznicy Rewolucji Październikowej, oprac. Wydziału Propagandy KC PPR, Warszawa 15 IX 1947 r., s. 
30–32.

65 Tamże, s. 32.
66 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 253, Sprawozdanie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Śląsko-Dą-

browskiego TPPR w okresie Miesiąca Polsko-Radzieckiej Wymiany Kulturalnej, Katowice 15 X 1947 r., 
s. 76–78.
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gandowego nalegało ponadto, by większe zakłady pracy wysłały radzieckim instytu-
cjom i zakładom albumy gratulacyjne, zaś „w dużych masowych akademiach pożąda-
ne są depesze gratulacyjne do Generalissimusa Stalina”. Formalnymi organizatorami 
akademii miały być miejscowe struktury TPPR przy współudziale innych organizacji 
społecznych i młodzieżowych, partii politycznych i stronnictw politycznych67 . 

Ostatecznie rocznicę rewolucji upamiętniono w województwie śląskim podczas ok. 
400 akademii i wieców, w których uczestniczyło przeszło 200 tys. mieszkańców68 .

Od stycznia 1948 roku w całej Polsce świętowano „rocznice wyzwolenia” po-
szczególnych miast. Zasady i terminy celebracji regulowała instrukcja Wydziału Pro-
pagandy KC PPR, która nakazywała, by uroczystości stały się wyrazem wdzięczności 
„dla Związku Radzieckiego i Armii Czerwonej, która w tym roku obchodzi 30-lecie 
swojego istnienia” oraz „miłości i przywiązania do Odrodzonego Wojska Polskie-
go”. „Rocznice wyzwolenia” należało obchodzić w poszczególnych miejscowościach 
w powiązaniu z datą wkroczenia do nich Armii Czerwonej. Za organizację świąt 
formalnie odpowiadały społeczne komitety, do których – obok działaczy PPR – za-
mierzano włączyć przedstawicieli pozostałych partii, samorządów, organizacji spo-
łecznych i młodzieżowych, wyróżniających się nauczycieli oraz przodowników pra-
cy. Formami świętowania miały być akademie wraz z częścią artystyczną. Miały im 
towarzyszyć sztafety i inne imprezy sportowe. W lokalnej prasie należało zamieścić 
opisy bitew oraz wspomnienia kombatantów. Wydział Propagandy KC zalecał po-
nadto, by uroczystościom w miarę możliwości towarzyszyło uruchomienie nowych 
placówek handlowych, świetlic, żłobków itp.69 

W dniu 7 stycznia 1948 roku okólnik polecający podjęcie przygotowań do uczcze-
nia „rocznic wyzwolenia” rozesłał do instancji niższego szczebla Wydział Propagandy 
KW PPR w Katowicach. Święta zalecano organizować w styczniu, najlepiej zgodnie 
z datą wkroczenia czerwonoarmistów do danej miejscowości. Wydział Propagandy 
KW nakazywał unikać akademii i pochodów, a skupić się na zabawach ludowych 
i imprezach rozrywkowych. Organizacje kombatanckie i młodzieżowe miały zadbać 
o odświętny wystrój grobów poległych czerwonoarmistów70 . 

Niemal równolegle miał być świętowany na terenie województwa śląskiego ju-
bileusz Armii Czerwonej. Wydział Propagandy KW PPR w Katowicach skierował 
13 lutego do poszczególnych komitetów powiatowych i miejskich instrukcję, jak 
należało przygotować obchody. W dniach 21–22 lutego w świetlicach fabrycznych, 
wiejskich i w szkołach zalecano przeprowadzenie pogadanek, a na 23 lutego zapla-
nowano złożenie życzeń żołnierzom radzieckich komendantur wojennych w Katowi-
cach, Opolu i Bytomiu. W miastach powiatowych i wydzielonych miały się odbyć 
uroczyste akademie z przemówieniami i występami artystycznymi71 .

67 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 217, Instrukcja nr 55 w sprawie obchodów 30. rocznicy Rewolucji 
Październikowej, oprac. Wydziału Propagandy KC PPR, Warszawa 27 X 1947 r., s. 34–37.

68 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 187, Sprawozdanie Wydziału Propagandy KW PPR w Katowicach za 
październik 1947 r., s. 98–99.

69 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 217, Instrukcja nr 1 w sprawie akcji rocznic wyzwolenia, oprac. 
Wydziału Propagandy KC PPR, Warszawa 7 I 1948 r., s. 38–43.

70 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 190, Pismo okólne Wydziału Propagandy KW PPR w Katowicach do 
komitetów powiatowych i miejskich, Katowice 7 I 1948 r., s. 220.

71 Tamże, Pismo Wydziału Propagandy KW PPR w Katowicach do KM PPR w Bielsku, Katowice 13 II 
1948 r., s. 54.
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Na kwiecień 1948 roku przypadało kilka „świąt” o mniejszej randze. ZW TPPR 
w Katowicach otrzymał od KW PPR zadanie przygotowania przypadającej 21 kwiet-
nia trzeciej rocznicy podpisania paktu polsko-radzieckiego. Z tej okazji odbyła się 
akcja odczytowa w terenie i uroczysta akademia w Katowicach. Następnego dnia 
świętowano 78. rocznicę urodzin Lenina. Celebrowano ją w na uroczystych aka-
demiach i specjalnych porankach filmowych poprzedzonych prelekcjami na temat 
„wodza rewolucji”72 .

Rozpoczynający się w październiku 1948 roku Miesiąc Pogłębienia Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej miał polegać gównie na ukazywaniu rosyjskiego i radzieckiego 
dorobku kulturalnego przez organizację festiwali filmowych, koncertów, spotkań 
z pisarzami, artystami i naukowcami. Planowano wydanie wielu książek i broszur 
na temat Zawiązku Radzieckiego. Masowej akcji prelegenckiej, w której w głównej 
roli widziano pepeerowskich aktywistów działających w organizacjach społecznych, 
miały towarzyszyć „bardziej zindywidualizowane” i stojące na wysokim poziomie 
merytorycznym odczyty i referaty przeznaczone dla inteligencji. Wydział Propa-
gandy KC mocno też podkreślał, że konieczne są działania adresowane do ludności 
wiejskiej i uczniów73 . 

Pepeerowscy propagandziści przekazali też zalecenia, w jakim tonie miała być 
prowadzona akcja propagandowa. Należało piętnować zakusy „zachodnich imperia-
listów” wobec Polski i jej granic, wskazując jednocześnie, że tamę może im postawić 
jedynie ZSRR, przez co racją stanu stawało się jeszcze większe z nim zbliżenie (a tak-
że z innymi krajami bloku wschodniego). Jako kolejny cele wskazano „pogłębienie 
świadomości, że polska droga do socjalizmu jest tylko odmianą ogólnej drogi do 
socjalizmu, odmianą opartą na doświadczeniach budownictwa socjalizmu w ZSRR 
z uwzględnieniem nowych możliwości historycznych”74 .

Miesiąc Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej zainicjowano w województwie 
śląskim (podobnie zresztą jak w całym kraju) 7 października. W teatrach wystawiano 
wyłącznie sztuki rosyjskie i radzieckie. Przeszło 1,5 mln osób uczestniczyło w se-
ansach filmowych. Radio nadało 56 słuchowisk, koncertów i pogadanek. Przybyli 
też na teren województwa radzieccy lekkoatleci. Zgodnie z poleceniem KW PPR 
intensywnie pracowały zespoły świetlicowe hut i kopalń, które oprócz występów 
we własnych obiektach wyjeżdżały z przedstawieniami na wieś. Centralne zarządy 
przemysłowe wytypowały referentów, którzy występowali z pogadankami o rozwoju 
gospodarczym ZSRR. Wszystkie miejscowości oflagowano i obwieszono transparen-
tami, plakatami i portretami Stalina. W zakładach pracy, gminach, szkołach, siedzi-
bach organizacji społecznych odbywały się zebrania poświęcone „zagadnieniom przy-
jaźni polsko-radzieckiej”. Imprezy miały znacznie szerszy zasięg niż rok wcześniej. 
Zdaniem KW PPR w Katowicach, „dało [to] możliwość dotarcia do najrozmaitszych 

72 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 187, Sprawozdanie Wydziału Propagandy KW PPR w Katowicach za 
kwiecień 1948 r., s. 134–135; AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 253, Pismo Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Śląsko-Dąbrowskiego TPPR do KW PPR w Katowicach, Kat owice 15 IV 1948 r., s. 96.

73 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 217, Instrukcja w sprawie akcji przygotowawczej do obchodów 31. 
rocznicy rewolucji październikowej, oprac. Wydziału Propagandy KC PPR, wpływ 26 X 1948 r., s. 
53–59.

74 Tamże, s. 53–54.
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środowisk, nawet do tych, które dotychczas przejawiały zupełny brak zainteresowa-
nia, a często i niechęć do Związku Radzieckiego”75 .

Poważnym sukcesem PPR było włączenie w obchody Miesiąca Pogłębienia Przy-
jaźni Polsko-Radzieckiej wszystkich organizacji społecznych, nawet tych, które do 
tej pory dystansowały się od manifestowania przyjaźni z ZSRR, np. PCK i Związku 
Harcerstwa Polskiego76 .

Z dokonanego przez katowicki KW PPR podsumowania wynika, że w akcji odczy-
towej wzięło udział 3421 prelegentów, którzy wygłosili łącznie 6483 odczyty dla pra-
wie 700 tys. słuchaczy. Ponadto prawie 80 tys. osób uczestniczyło w 310 marszach 
szlakiem zwycięstwa. Katowicka rozgłośnia radiowa nadała 16 koncertów muzyki 
rosyjskiej i radzieckiej. Teatry wystawiły trzy sztuki autorów rosyjskich i radzieckich 
(Maksyma Gorkiego, Mikołaja Gogola i Włodzimierza Majakowskiego). W kinach 
stałych na 6148 pokazach filmowych wyświetlano 140 tytułów dla dorosłych, zor-
ganizowano ponadto 436 poranków filmowych dla dzieci. Kina objazdowe na 840 
seansach wyświetlały 20 tytułów (do najpopularniejszych należały: „Pieśń tajgi”, 
„Świat się śmieje”, „As wywiadu”, „Dni i noce Czapajewa”, „Czapajew”, „Lenin 
w październiku”, „Biały Kieł” i baśń „Czarodziejski kwiat”). W wielu miastach woje-
wództwa prezentowano wystawę o zbiorach Galerii Tretiakowskiej77 .

Rocznicy rewolucji nadano wymiar podobny jak rok wcześniej. W dniach 6 i 7 
listopada 1948 roku w miastach i gminach organizowano akademie połączone z wy-
stępami artystycznymi. Jak zapisano w sprawozdaniu Wydziału Propagandy KW 
PPR w Katowicach „wszystkie bez wyjątku organizacje społeczne brały udział lub 
same organizowały Akademie Rocznicy Rewolucji Październikowej”78. Co więcej 
wysłały depesze z gratulacjami do analogicznych instytucji w Związku Sowieckim. 
Na przykład PCK skierował je do Radzieckiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca79 .

Olbrzymie nakłady poniesione na zmianę wizerunku ZSRR miały w latach 1945–
1948 ograniczoną skuteczność. Silna była wśród Polaków pamięć dawniejszych i cał-
kiem niedawnych wydarzeń, której nie mogły zatrzeć najbardziej intensywne akcje 
propagandowe. Choć powszechnie uznawano, że w warunkach powojennego układu 
sił jawny bunt przeciwko radzieckiej dominacji nie ma sensu, to jednak nie godzono 
się z nią i na ogół nie afirmowano serwilistycznych poczynań władz.

75 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 195, Sprawozdanie z przebiegu akcji „Miesiąc Pogłębienia Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej”, Katowice 10 XI 1948 r., s. 80–81.

76 Tamże, s. 82. Np. organizacja wojewódzka Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego otrzymała od 
swych władz centralnych polecenie przeprowadzenia akcji odczytowej, akcji prasowej i radiowej, zorga-
nizowania akademii, drużynowych marszów młodzieży, opieki nad grobami czerwonoarmistów. Kulmi-
nacja aktywności miała być związana z obchodami 5. rocznicy bitwy pod Lenino. Wedle sprawozdania 
wojewódzkich władz Towarzystwa obchody rocznicy bitwy wypadły okazale, masowe miało być uczest-
nictwo w pozostałych imprezach „pogłębiacza”. AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 252, Sprawozdanie 
Zarządu Śląsko-Dąbrowskiego Okręgu TPŻ z „Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej”, 
Katowice, 20 XI 1948 r., s. 29.

77 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 253, Kwestionariusz sprawozdawczy Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej, b.d. [listopad 1948 r.], s. 208–216.

78 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 187, Sprawozdanie Wydziału Propagandy KW PPR w Katowicach za 
listopad 1948 r., s. 170.

79 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 257, Pismo Pełnomocnika Zarządu Głównego PCK na Okręg Śląsko-
Dąbrowski do Radzieckiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Katowice 7 XI 1948 r., s. 
85.
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Liczebność PPR i TPPR nie dowodzą, że wrogość do Związku Radzieckiego w cią-
gu kilku lat została wyparta przez propagandowe hasła przyjaźni i współpracy. Wiele 
na temat stosunku mieszkańców województwa do ZSRR mówią dokumenty po-
zostałe po „czystkach” przeprowadzonych w PPS przed scaleniem z PPR. Wynika 
z nich, że jesienią 1948 roku z zarzutem „wrogości do ZSRR” spotykali się liczni 
socjaliści – ludzie, którzy zamierzali stać się członkami partii komunistycznej, do-
skonale orientujący się, że ujawnianie wrogości do wschodniego sąsiada może im to 
uniemożliwić80. Wielce wymowny jest w tym kontekście przypadek starosty koziel-
skiego, działacza PPS Franciszka Ciupki, który nie cierpiał ZSRR i jego ustroju i nie 
czynił z tego tajemnicy. Jesienią 1948 roku został pozbawiony stanowiska, wyklu-
czony z partii i aresztowany, a w marcu 1949 roku skazany na 5-letnie więzienie nie 
tylko za wrogość do PPR, ale i za to, że „systematycznie nawoływał do rozerwania 
sojuszu ze Związkiem Radzieckim”81 .

Zapewne nie inaczej przedstawiał się stosunek do Związku Radzieckiego wśród 
szerokich mas społeczeństwa. Tych niekorzystnych z punktu widzenia władz partyj-
nych i państwowych tendencji nie udało się przełamać w następnych latach. Mimo 
indoktrynowania dzieci w szkołach, zmuszania do uczestnictwa w proradzieckich 
rytuałach i penalizowania przypadków krytyki ZSRR czy Stalina, skuteczność pro-
pagandowego oddziaływania na rzecz przebudowy wizerunku Związku Radzieckiego 
okazała się mniej skuteczna niż oczekiwały władze. Choć niewątpliwie nastąpiła 
istotna zmiana postaw społeczeństwa, a wiele osób przewartościowało swój stosunek 
do „przyjaciół” zza wschodniej granicy, to jednak Związek Radziecki w szerokich 
grupach ludności nie przestał być postrzegany negatywnie. Siła antyradzieckich na-
strojów ujawniła się już podczas politycznego kryzysu w 1956 roku82 . 

80 W przebadanej pod tym względem organizacji PPS w Tarnowskich Górach spośród 236 wykluczonych 
z partii (ponad 10% stanu liczebnego) ponad połowę stanowiły osoby, którym zarzucano wrogość do 
ZSRR lub ustroju komunistycznego. A. Dziuba: Wzlot i upadek . Polska Partia Socjalistyczna w powiecie 
tarnogórskim w latach 1945–1948. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 7, 2011, s. 74–75.

81 A. Dziuba: „Sojusz bratnich partii” . Relacje pomiędzy PPR i PPS w powiecie kozielskim. [W:] „Prze-
wodnia siła Narodu” . Z dziejów partii komunistycznej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 
1945–1990. Red. T. Kurpierz. Katowice 2010, s. 23. Istotną rolę w rozgrywce PPR z Ciupką odegrały 
zgromadzone na niego doniesienia, wśród których poczesne miejsce zajmowały dowcipy opowiadane 
przez starostę. Jeden z nich warto przytoczyć jako ilustrację niewielkiej skuteczności proradzieckiej 
propagandy: „z ZSRR nadciąga fala upałów, przeszło 30 stopni C., a są one kompensatą umowy handlo-
wej na zbyt węgla”. Tamże.

82 W czasie czerwcowej rewolty w Poznaniu demonstranci byli przekonani, że pierwsze strzały, które pa-
dły z gmachu UB w stronę tłumu, oddała Rosjanka, zaś wśród funkcjonariuszy UB znajdowali się liczni 
Rosjanie przebrani w polskie mundury i to oni ze szczególną zawziętością prowadzili ogień do manife-
stantów. Nastroje antyradzieckie uwidaczniały się na większości wieców zwoływanych po wydarzeniach 
czerwcowych w całym kraju, rozbrzmiewały antyrosyjskie i antyirackie okrzyki. Prasa zaś, także będąca 
dziennikiem KC PZPR „Trybuna Ludu”, krytykowała ton artykułów gazet radzieckich na temat sytuacji 
w Polsce. Entuzjastycznie przyjęte przemówienie I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki podczas 
wiecu w dniu 24 X zawierało m.in. krytykę dotychczasowych stosunków Polski z ZSRR oraz zapowiedź 
oparcia wzajemnych relacji na równorzędnych, partnerskich zasadach. Zob. np. P. Codogni: Rok 1956 . 
Warszawa 2006, s. 197, 261–264.
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adam dziuba

versuch einer umgestaltung vom öffentlichen Bild der union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken in den jahren 1945–1948 unter besonderer Berücksichtigung der 
woiwodschaft Schlesien

Zusammenfassung
Die ab Juli 1944 durch die Sowjetunion eingeführten neuen kommunistischen Be-

hörden Polens mussten mit dem Erbe des Widerwillens der Polen gegen Russland auch 
in Schlesien zurechtkommen. Die regierende Polnische Arbeiterpartei, die zu Recht als 
Objekt sowjetischer Einflüsse angesehen werden muss, ergriff intensive und langfristige 
propagandistische Maßnahmen, um das ungünstige Erscheinungsbild ihrer Protektoren zu 
verbessern. Unter Ausnutzung der privilegierten Stellung der Partei im politischen Sys-
tem im Land zwang sie die staatliche Verwaltung und die ihr unterstehenden gesellschaft-
lichen Organisationen zu neuen „Riten“; damit band sie diese formal an sich fest. In der 
Woiwodschaft Schlesien war die allerwichtigste Aufgabe der polnischen Arbeiterpartei, 
die Sowjetunion und ihre Machthaber als Verbündete und Sowjetbürger als Freunde der 
Polen und des polnischen Staates zu zeichnen, was allerdings aufgrund des bestehenden 
nationalistischen Mosaiks vor Ort besonders kompliziert war. 

adam dziuba

Attempts to alter the image of the union of Soviet Socialist republics in 1945–1948 with 
particular focus on Silesian voivodeship

Summary 
New communist Polish authorities installed by the USSR from July 1945 had to deal 

with Polish inherent aversion to Russia. The ruling Polish Workers’ Party (PPR), which 
was rightly seen as an agency under Russian influence, undertook intensive and long-term 
propaganda campaign to alter the unfavourable image of its protectors. Using its privi-
leged position in the political system, the party employed the state administration and the 
social organisations remaining under its control to organise and take part in those “rituals”. 
Presenting the USSR as our ally and its inhabitants as our friends was an especially dif-
ficult and complicated task in Silesian Voivodeship, due to its existing cultural mosaic.
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przejawy publicznego kultu józefa Stalina na 
Górnym śląsku w latach 1945–1956

Dnia 12 stycznia 1945 roku wojska 1. Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej 
ruszyły z linii Wisły. W ciągu kilku dni przełamały front niemiecki, a tydzień później 
przekroczyły granice rejencji katowickiej i kontynuowały marsz w stronę Wrocławia 
i linii Odry. Do końca miesiąca wojska sowieckie zajęły obszar tzw. Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego, a władzę w terenie objęły Komendantury Wojenne Armii 
Czerwonej. Wizerunki przestawiające sowieckiego przywódcę pojawiły się w licz-
nych szpitalach polowych i budynkach zajętych przez zwycięską armię. Niejedno-
krotnie zajęły one puste miejsce po wiszących tam dotychczas portretach Adolfa 
Hitlera. Obliczem Stalina ozdabiano również maski samochodów i pancerze czołgów, 
które defilowały przez główne ulice górnośląskich miast przed wyruszeniem w dalszą 
drogę na Zachód.

Obejmujący na przełomie stycznia 1945 roku władzę w Katowicach członko-
wie administracji podległej marionetkowemu Rządowi Tymczasowemu, zwłaszcza 
jeśli należeli do komunistycznej PPR, od początku nie kryli się ze swoją atencją 
do „wielkiego sternika światowego proletariatu”. Zapewne wizerunkami Stalina od 
pierwszych dni urzędowania ozdabiali swoje biura ci, którzy czuli się komunistami 
lub chcieli, aby ich za takich uważano. Wciąż trwała wojna, więc w mediach so-
wiecki dyktator prezentowany był przede wszystkim jako „wódz niezwyciężonej 
Armii Czerwonej”. Wokół pomyślnych komunikatów z frontu propaganda budowała 
wrażenie jednoznacznie pozytywnego stosunku Polaków do Sowietów, ich żołnierzy 
i Marszałka. Dyktator pojawił się jako adresat dziękczynnych listów i artykułów. 
Obdarzano go przydomkami w rodzaju „Zwycięski Wódz” czy „Genialny Strateg”. 
Artykuły i plakaty z wizerunkiem Stalina zapowiadały rychłe pokonanie wojsk III 
Rzeszy i koniec wojny.

Portretów i haseł pochwalnych ku czci „Wielkiego Stalina” nie brakowało rów-
nież podczas oficjalnych uroczystości, jak np. 27 lutego 1945 roku w Katowicach, 
gdzie na placu Wolności odsłonięto pomnik poświęcony Armii Czerwonej, według 
projektu katowickiego artysty Pawła Stellera1. Pokaźnych rozmiarów portret Stalina 
umieszczono wówczas nad trybuną honorową i chyba przypadek sprawił, że dokład-
nie pod nim stał ordynariusz katowicki biskup Stanisław Adamski2 .

Niecały miesiąc później, podczas wiecu zorganizowanego 18 marca 1945 roku 
przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z okazji przejęcia przez pol-
ską administrację władzy nad obszarem dawnej rejencji opolskiej3 i połączenia w je-
1 Autor projektu pomnika w marcu 1945 r. został zatrzymany przez wojskowe władze sowieckie i wywie-

ziony na Syberię, skąd wrócił do Katowic po 20 miesiącach, w listopadzie 1946 r.
2 Muzeum Historii Katowic (dalej: MHK), fotografia przedstawiająca trybunę honorową podczas defila-

dy z okazji odsłonięcia pomnika Armii Czerwonej w Katowicach w dnia 23 II 1945 r.
3 Zwanym potocznie Opolszczyzną lub Śląskiem Opolskim.
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den organizm polityczno-administracyjny Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, 
widoczny był zwrócony licem w stronę zebranego tłumu sporych rozmiarów portret 
generalissimusa Stalina. Na fotografiach można odczytać napis w języku rosyjskim 
wyryty na kamieniu ustawionym przed portretem: Wielkiemu Stalinowi pracownicy 
kopalni Flora, Dąbrowa Górnicza, 19 III 1945 roku . Kamień ten następnego dnia 
(19 marca) został przetransportowany do Dąbrowy Górniczej i odsłonięty przed 
kopalnią „Flora” w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu4. Wartę honorową obok portretu 
zaciągali kolejno reprezentanci różnych zawodów i profesji – górnicy, hutnicy, straża-
cy, służby mundurowe i wojsko5 .

W Katowicach 1 maja 1945 roku obchodzono jako „międzynarodowy dzień pracy 
i walki z hitleryzmem”. Nad trybuną honorową z frontonu teatru im. S. Wyspiań-
skiego na przechodzących w pochodzie spoglądali z portretów Karol Marks, Fryde-
ryk Engels, Włodzimierz Lenin i oczywiście Józef Stalin6. Kampania propagandowa 
nasiliła się w następnych tygodniach w związku ze zdobyciem Berlina, kapitulacją III 
Rzeszy i zakończeniem wojny w Europie. To właśnie jego militarnemu geniuszowi 
miano zawdzięczać ostateczne zwycięstwo. Portret Stalina ozdobił gmach Urzędu 
Wojewódzkiego, kiedy 9 maja tego roku świętowano w Katowicach kapitulację III 
Rzeszy7 .

Jednak w pierwszych latach po zakończeniu wojny kult Stalina w przestrzeni 
publicznej nie był jeszcze tak wszechobecny, jak kilka lat później. Choć z pewnością 
jego wizerunki ozdobiły gabinety czołowych zwolenników „nierozerwalnego” soju-
szu z Sowietami i dominacji partii komunistycznej, jednak w zasadzie uważano, by 
nie zostać posądzonym o bezpośrednie kopiowanie wzorców sowieckich i tworzono 
pozory politycznej samodzielności, do której bałwochwalczy kult przywódcy obcego 
państwa nie bardzo pasował. Zwłaszcza w okresie poprzedzającym tzw. referendum 
ludowe w czerwcu 1946 roku oraz przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego 
w styczniu następnego roku obecność Stalina w sferze symbolicznej, dziennikach 
i oficjalnej propagandzie była prawie niezauważalna8. Swojej atencji nie ukrywali 
oczywiście członkowie PPR, o czym świadczyć może zdobienie portretami sowiec-
kiego przywódcy siedzib tej partii w okresie kampanii wyborczej i wyborów do Sej-
mu Ustawodawczego9 .

Dopiero zdławienie opozycji, ugruntowanie realnej władzy komunistów i utwo-
rzenie monopartii komunistycznej, dominującej nad całością życia politycznego, 
otworzyło możliwości bezpardonowej ofensywy ideologicznej. W grudniu 1948 roku 
w Wydziale Propagandy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej (PZPR) opracowano specjalną instrukcję, w której polecono umieścić portre-

4 Kopalnia „Flora” w czerwcu 1945 r. została przyłączona do kopalni „Generał Zawadzki”. J. Jaros: Słow-
nik historyczny kopalń węgla kamiennego na ziemiach polskich. Katowice 1984, s. 42.

5 MHK, fotografia przedstawiająca obchody Dnia Zwycięstwa 9 V 1945 r. w Katowicach; AP Kat, kolek-
cja nieopracowana, Album dla pierwszego wojewody śląsko-dąbrowskiego gen. A. Zawadzkiego.

6 MHK, fotografia przedstawiająca obchody święta pracy 1 V 1945 r. w Katowicach.
7 MHK, fotografia przedstawiająca obchody Dnia Zwycięstwa 9 V 1945 r. w Katowicach.
8 R. Kupiecki: „Natchnienie Milionów” . Kult Józefa Stalina w Polsce 1944–1956. Warszawa 1993, s. 

52.
9 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/1793 Komitet Wojewódzki Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach (dalej: KW PZPR Katowice), zbiór fotografii, sygn. Z/
IV/339, fotografia przedstawiająca budynek – siedzibę PPR w Bytomiu w 1947 r.
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ty Stalina w gabinetach pierwszych i drugich sekretarzy organizacji partyjnych oraz 
w salach konferencyjnych. Wzorem sowieckim określono obowiązujące od tej pory 
wymiary tych portretów, a także sposób oprawiania, oświetlenia i ekspozycji10 . Na 
licznych zdjęciach z tamtych czasów widać, że Stalin na dobre zagościł w urzędach 
i siedzibach instytucji11. Wizerunek sowieckiego przywódcy stał się symbolem do-
minującym, a imię Stalina zaczęło zastępować funkcjonujące dotąd w oficjalnym 
obiegu inne symbole komunistyczne, pojawiając się w coraz to nowych skojarzeniach 
znaczeniowych i docierając do prawie wszystkich sfer przestrzeni publicznej.

Dominującym medium masowego przekazu informacji i propagandowego od-
działywania na społeczeństwo była prasa. W lokalnych dziennikach regularnie uka-
zywały się przedruki wypowiedzi Stalina i wywiadów opublikowanych wcześniej 
na łamach moskiewskiego dziennika „Prawda”, którym prawie zawsze towarzyszył 
portret sowieckiego przywódcy12. Stalin, obok Lenina, pojawiał się na pierwszych 
stronach gazet z okazji każdej kolejnej rocznicy przejęcia władzy w Rosji przez bol-
szewików13. 7 listopada 1948 roku na nomen omen siódmej stronie „Trybuny Robot-
niczej” cała stronę zajął przedruk artykułu francuskiego komunisty Charlesa Tillona, 
pod znamiennym tytułem „Stalin – człowiek, który jest nam najdroższy”14. Na co 
dzień w różny sposób podkreślano rzekomy geniusz Stalina i jego przywództwo nad 
„obozem światowego postępu”. Było zresztą zasadą, że publikowane wypowiedzi 
i wystąpienia polskich polityków odnosiły się do Stalina bądź jego nauk, co zresztą 
podkreślano zazwyczaj w tytule lub wyróżnionym fragmentem tekstu15 .

Propagandowa ofensywa osiągnęła swe apogeum w drugiej połowie 1949 roku, 
w związku z przypadającą w dniu 21 grudnia tego roku siedemdziesiątą rocznicą uro-
dzin dyktatora. Scenariusz obchodów urodzin Józefa Stalina omawiano aż na czte-
rech posiedzeniach Biura Politycznego i Sekretariatu Biura Organizacyjnego Komite-
tu Centralnego PZPR w Warszawie, a przygotowania rozpoczęto już w październiku 
1949 roku16. W Komitecie Centralnym PZPR opracowano szczegółową instrukcję, 
którą rozesłano do wszystkich Komitetów Wojewódzkich partii na terenie całego 
kraju. Na jej podstawie pracownicy etatowi i członkowie aktywu Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Katowicach rozpoczęli przygotowania do oficjalnego uwielbienia 
sowieckiego przywódcy na niespotykaną dotąd skalę.

Według wskazówek Komitetu Centralnego w najważniejszych zakładach pra-
cy w województwie należało zainicjować specjalne, okolicznościowe zobowiązania 
produkcyjne całych załóg, a także poszczególnych oddziałów, brygad i pojedynczych 

10 R. Kupiecki: „Natchnienie…, s. 70.
11 AP Kat, materiały nieopracowane, Album Urzędu Informacji i Propagandy Oddz. Miejskiego w Kato-

wicach; AP Kat, kolekcja nieopracowana, Album dla pierwszego wojewody śląsko-dąbrowskiego gen. 
A. Zawadzkiego; MHK, fotografia przedstawiająca zebranie Departamentu Przemysłu w Katowicach 
z udziałem J. Ziętka.

12 „Zagłębiowska Trybuna Robotnicza” nr 278 z 29 X 1948 r.; „Trybuna Robotnicza” nr 285 z 7 XI 
1948 r.

13 „Trybuna Robotnicza” nr 285 z 7 XI 1948 r.; „Dziennik Zachodni”, nr 309 z 7 XI 1948 r.
14 Był to tłumaczenie skróconego artykułu, który ukazał się w 10. numerze „Cahiers du communisme” 

– miesięcznika ideologicznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Francji. „Trybuna Robotni-
cza” nr 285 z 7 XI 1948 r.

15 Realizując wskazania Stalina. „Trybuna Robotnicza” nr 285 z 7 XI 1948 r.
16 P. Osęka: Rytuały stalinizmu . Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944–1956. Warszawa 

2007, s. 163.
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przodowników pracy. Współzawodnictwem postanowiono objąć nie tylko wskaźniki 
ilościowe, ale także jakościowe, zagadnienia oszczędności, racjonalizacji produkcji 
oraz warunki bytowe i kulturalne współzawodniczących robotników. W zakresie tzw. 
szkolenia ideologicznego postanowiono zorganizować specjalne zebrania podstawo-
wych organizacji partyjnych (POP) PZPR w miastach i gminach oraz ogólne zebrania 
członków partii na wsi, na których zebrani mieli zostać zapoznani z „życiem i dziełem 
tow. Stalina”. Jednocześnie poszczególne miejskie, gminne, powiatowe i zakładowe 
organizacje partyjne zobowiązano do utworzenia nowych kółek samokształceniowych 
w celu studiowania życiorysu Stalina. Oprócz tego postanowiono przeprowadzić 
konferencję wojewódzkiego aktywu partyjnego o wkładzie Stalina do nauki marksi-
zmu-leninizmu. W grudniu 1949 roku w Katowicach i miastach powiatowych wo-
jewództwa śląskiego postanowiono zorganizować odczyty zarówno dla aktywu par-
tyjnego, jak i bezpartyjnych na tematy: „Stalin a sprawa wolności narodów”, „Stalin 
– budowniczy socjalizmu”, „Stalin – wódz obozu pokoju”. Odczyty te mieli wygłosić 
lektorzy przysłani przez Komitet Centralny i najlepsi prelegenci wyznaczeni przez 
Komitet Wojewódzki. Dużą część instrukcji poświęcono młodzieży. Postanowiono 
m.in. w szeregach Związku Młodzieży Polskiej (ZMP) przeprowadzić szeroką akcję 
zapoznającą młodzież z „życiem i walką tow. Stalina” oraz zainicjować jubileuszowe 
współzawodnictwo młodzieży w zakładach pracy, szkołach, szeregach Służby Pol-
sce. Zobowiązania młodzieży miały dotyczyć spraw produkcyjnych, szkoleniowych, 
oświatowych, walki z analfabetyzmem i osiągnięć sportowych. W szkołach między 
15 a 20 grudnia zalecono zorganizować poranki połączone z pogadanką opracowaną 
na podstawie materiałów przygotowanych w Ministerstwie Oświaty oraz występami 
artystycznymi poświęconymi Stalinowi. Do podobnych pogadanek i jubileuszowych 
wystąpień zobligowano również „organizacje sojusznicze”: Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej, Ligę Kobiet i Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. 
W tym samym czasie podstawowe organizacje partyjne przy współudziale rad zakła-
dowych i związków zawodowych miały organizować akademie i wieczory stalinow-
skie w zakładach pracy i w poważniejszych instytucjach.

Polecono, by wszystkie gazetki ścienne i tzw. fotogazetki poświęcić 70. rocznicy 
urodzin Stalina. W miarę możliwości sugerowano zorganizowanie wystaw książek 
i polecono dopilnować kolportażu wydawnictw i dzieł Stalina wewnątrz organizacji 
partyjnych oraz na zebraniach i zgromadzeniach poprzedzających dzień 21 grudnia. 
Szczególnej uwadze polecono zwłaszcza wydawnictwa: „Życiorys Stalina”, „Zagad-
nienia leninizmu” (nowy nakład), cykl broszur, I i II tom dzieł Stalina, album foto-
graficzny oraz zbiór wierszy „Stalin w pieśni i poezji”. 

Zalecono również, by członkowie partii zorganizowali i pokierowali akcją ma-
sowego wysyłania listów z życzeniami do sowieckiego przywódcy oraz nadzorowali 
przygotowania przez załogi większych zakładów pracy podarków dla Stalina. Autora-
mi listów indywidualnych powinni być robotnicy, chłopi, kobiety, młodzież szkolna 
i dzieci. Natomiast listy od zespołów pracowniczych i brygad uchwalać miano na ze-
braniach załóg miedzy 10 a 20 grudnia. Zwrócono uwagę, że listy dzieci i młodzieży 
powinny być kierowane również do dzieci i młodzieży sowieckiej (do określonych 
szkół, przedszkoli). Przestrzegano przed administracyjnym i mechanicznym narzuca-
niem załogom fabrycznym przygotowywania podarków. Komitet Wojewódzki zobo-
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wiązano do kontroli nadsyłanych listów oraz wyboru spośród nadesłanych podarków 
najbardziej cennych i odpowiadających ich ostatecznemu przeznaczeniu. Kulmina-
cyjne obchody miały odbyć się w dniu 21 grudnia. Do tego czasy wszystkie gmachy 
publiczne i siedziby partii polecono udekorować barwami polskimi i sowieckimi 
oraz hasłami i portretami Stalina, rozsyłanymi przez Wydział Propagandy Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR. Wreszcie w dniu 21 grudnia postanowiono zorganizować aka-
demię wojewódzką oraz akademie miejskie i powiatowe w poszczególnych miejsco-
wościach. Akademie te miały dzielić się na część oficjalną i artystyczną, przy czym 
podkreślono, że część artystyczna powinna mieć charakter uroczysty17 .

Zobowiązania pracowników, brygad i zakładów pracy spływały sukcesywnie do 
instancji partyjnych przez cały listopad. W grudniu postanowiono zmobilizować 
opieszałych i przyspieszyć składanie zobowiązań. Zintensyfikowano działania pro-
pagandowe. W czwartek 8 grudnia na pierwszej stronie katowickiej „Trybuny Ro-
botniczej” ukazał się list pracownika huty „Kościuszko” w Chorzowie Władysława 
Truchana, który podpisał się pod takimi słowami: „Dla uczczenia rocznicy 70-lecia 
urodzin Generalissimusa Józefa Stalina mam zaszczyt uczcić ten wielki dzień urodzin 
naszego Wielkiego Wodza proletariatu całego świata. Nie mogę mu przesłać żadnych 
innych prezentów, jak tylko moje zobowiązanie pobicia rekordu dotychczasowego 
wytopu na stalowni w hucie »Kościuszko« […].”18 Poniżej umieszczono artykuł „Cała 
ludność Śląska przygotowuje się do uroczystego obchodu rocznicy urodzin tow. Sta-
lina”. Wymieniono w nim najważniejsze zakłady i wyróżniających się pracowników, 
którzy podjęli już „zobowiązania stalinowskie”19. W kolejnych numerach „Trybuny 
Robotniczej” ukazały się listy od załóg kopalń „Generał Zawadzki” w Dąbrowie Gór-
niczej, „Gliwice” w Gliwicach i huty „Kościuszko” w Chorzowie20. Wymowa tych 
listów oraz towarzyszących im artykułów i komentarzy redakcyjnych była oczywista. 
Obchody urodzin Stalina na Górnym Śląsku wchodziły w swą decydującą fazę.

W dniu 9 grudnia 1949 roku odbyła się odprawa instruktorów ekonomicznych 
Komitetów Powiatowych i Miejskich PZPR z terenu województwa, na której po 
raz kolejny przypomniano zebranym dokładnie plan całej akcji i zasady zbierania 
zobowiązań pracowniczych oraz ostrzeżono przed „dywersją ze strony wroga klaso-
wego”. Na specjalnej naradzie Wydziału Ekonomicznego Komitetu Wojewódzkiego 
wytypowano 20 dużych zakładów różnych branż z terenu województwa, które jako 
pierwsze miały rzucić wezwanie do „Stalinowskiego Dnia Pracy”. W dniu 14 grudnia 
w Wydziale Ekonomicznym Komitetu Wojewódzkiego przeprowadzono odprawy 
instrukcyjne z dyrektorami Centralnych Zarządów, przedstawicielami Głównych 
Zarządów Związku Zawodowego Górników i Związku Zawodowego Hutników oraz 
z dyrektorami i sekretarzami POP typowanych zakładów z terenu województwa. 
Cała akcja kontrolowana była przez instruktorów Komitetu Wojewódzkiego oraz 
przedstawicieli Komitetów Powiatowych i Miejskich partii. W celu zabezpieczenia 
zakładów pracy przed ewentualnymi awariami oraz dla kontroli zobowiązań specjalne 
instrukcje otrzymali również pierwsi sekretarze Komitetów Powiatowych i Miejskich 

17 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Ekonomiczny, sygn. 55, Instrukcja Komitetu Centralnego PZPR 
w sprawie obchodu 70-lecia urodzin tow. Józefa Stalina, s. 1–4.

18 „Trybuna Robotnicza” nr 332 z 8 XII 1949 r.
19 Tamże. 
20 „Trybuna Robotnicza” nr 333 z 9 XII 1949 r.; „Trybuna Robotnicza” nr 334 z 10 XII 1949 r.
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na kolejnej, specjalnej odprawie w Komitecie Wojewódzkim21. Dzień wcześniej, 14 
grudnia, w Warszawie odbyło się posiedzenie Ogólnokrajowego Komitetu Obchodu 
70. rocznicy urodzin Józefa Stalina, na którym postanowiono m.in. o przemiano-
waniu kopalni „Sosnowiec” w Sosnowcu na „Kopalnię im. Józefa Stalina” i „Huty 
Łabędy” w Łabędach22 k. Gliwic na „Hutę im. Józefa Stalina”23 .

Z tej okazji w Sosnowcu 14 grudnia zaaranżowano masówkę pracowników ko-
palni, podczas której poinformowano o zaakceptowaniu przez władze partyjne i pań-
stwowe zmiany nazwy, czemu towarzyszyły rytmiczne, chóralne okrzyki „Stalin, 
Stalin”. Odczytano również uroczyste zobowiązanie do zwiększenia wydobycia wę-
gla, szczególnie w dniu 20 grudnia, któremu nadano nazwę „Dnia Wielkiej Stalinow-
skiej Pracy”24. Już następnego dnia w 20 zakładach pracy odbyły się liczne masówki, 
w których kolejne załogi składały zobowiązania25 .

Zobowiązania pracownicze objęły praktycznie wszystkie sfery produkcji, po-
cząwszy od przemysłu ciężkiego i wydobywczego, a skończywszy na handlu i drob-
nej wytwórczości. Górnicy zobowiązywali się zwiększyć ilość wydobywanego węgla 
i przekroczyć, i tak już wysokie, normy26. Hutnicy obiecywali skrócić czas wytopu 
stali i pobić dotychczasowe rekordy27. Pracownicy Fabryki Wózków Dziecinnych 
i Łóżek Metalowych w Będzinie postanowili wykonać 30 sztuk wózków głębokich 
ponad zobowiązanie roczne28. Z kolei pracownicy referatu BHP przy zakładach 
„Unia” w Bielsku zobowiązali się podnieść estetyczny wygląd urządzeń higienicznych 
poprzez m.in. wymycie wszystkich szafek i podłóg w garderobach oraz wykonanie 
we własnym zakresie 10 sztuk dużych, żelaznych koszy na śmieci i odpadki oraz 
blaszanych naczyń na mydło w łaźni fabrycznej29. Również w Bielsku pracownicy 
Górnośląskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego zobowiązali się do dnia urodzin 
Stalina wykonać tysiąc kompletów ubrań męskich ponad plan roczny30. Pracownicy 
Oddziału Dystrybucji Towaru przy Centrali Rybnej w Chorzowie–Batorym podjęli 
pracę w niedzielę 18 grudnia, czym „przyczynili się do usprawnienia i właściwego 
zaopatrzenia świata pracy w produkty rybne i zlikwidowania zaległości powstałej na 

21 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Ekonomiczny, sygn. 55, Sprawozdanie z przebiegu zobowiązań 
z okazji 70. rocznicy urodzin tow. Stalina, Katowice 27 XII 1949 r., s. 15; AP Kat, KW PZPR Katowice, 
Wydział Węglowy, sygn. 159, Wyniki zobowiązań kopalń wytypowanych na dzień stalinowski 20 XII 
1949 r., s. 223.

22 Obecnie dzielnica Gliwic (w granicach miasta od 1965 r.).
23 „Dziennik Zachodni”, dodatek: „Wieczór” nr 290 z 15 XII 1949 r. Do poprzednich nazw powrócono 

w 1956 r. J. Jaros: Słownik…, s. 97.
24 „Dziennik Zachodni” nr 246 z 16 XII 1949 r.
25 Tamże.
26 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Ekonomiczny, sygn. 55, Sprawozdanie z wykonania zobowiązań 

zbiorowych i indywidualnych z okazji 70. rocznicy urodzin tow. Stalina, Katowice, 28 XII 1949 r., s. 
136.

27 Tamże, s. 138.
28 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Ekonomiczny, sygn. 55, Zobowiązanie Fabryki Wózków Dziecin-

nych i Łóżek Metalowych w Będzinie, Będzin, 13 XII 1949 r., s. 58.
29 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Ekonomiczny, sygn. 55, Zobowiązanie pracowników zakładów 

„Unia” z okazji 70. rocznicy urodzin tow. Stalina, Bielsko, 11 X 1949 r., s. 282.
30 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Ekonomiczny, sygn. 55, Zobowiązanie pracowników Górno-

śląskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego im. Gen. Karola Świerczewskiego – Oddział w Bielsku, 
Bielsko, 9 XII 1949 r., s. 481.
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skutek wzmożonej akcji karpiowej”31. W dniu urodzin Stalina chorzowskie Zakłady 
Rybne wykonały dodatkowo 500 kg marynat rybnych. Jak zauważył sprawozdaw-
ca wykonano by ich jeszcze więcej, ale produkcja uzależniona była od dostaw ryb 
znad morza32. Załoga Państwowych Browarów w Tychach postanowiła do końca 
grudnia przekroczyć miesięczny plan produkcji piwa o 20%, zaś zbytu o 30% oraz 
przygotować do otwarcia na dzień 1 stycznia 1950 roku dwa nowe browary na Gór-
nym Śląsku: browar w Siemianowicach Śląskich i kolejny, tzw. Browar Obywatelski, 
w Tychach33. O podniesienie wydajności zadbał również handel. Sprzedawcy i ob-
sługa Państwowego Domu Towarowego w Cieszynie zobowiązali się w dniu urodzin 
Stalina wykonać 195% normy obrotów w stosunku do dnia poprzedniego34. Niestety 
sprawozdawca nie wspomina, jak dokonano tego „cudu”.

Realizując wytyczne Komitetu Centralnego partii, w okresie 7–12 grudnia we 
wszystkich Podstawowych Organizacjach Partyjnych na terenie województwa odby-
ły się specjalne zebrania, na których przypomniano zebranym życiorys Józefa Stalina 
oraz dokonano jego omówienia zgodnie z odgórnymi wytycznymi. Ogółem zorga-
nizowano 2845 zebrań, w których wzięło udział ok. 180 tys. osób35. Jednocześnie 
zorganizowano 328 tzw. kół samokształceniowych, których celem było studiowanie 
i dokładniejsze przyswojenie przez ich uczestników życiorysu Stalina36. Pogłębieniu 
wiedzy z zakresu ideologii służyły też specjalne zobowiązania, w których pracownicy 
postanawiali pogłębić swoją znajomość dzieł marksistowskich37 .

W większości zakładów pracy, wszystkich gminach, szkołach oraz miastach w ty-
godniu poprzedzającym rocznicę urodzin Stalina odbyły się uroczyste akademie, 
w których organizację zaangażowały się, oprócz aktywistów PZPR, m.in. członkowie 
Związków Zawodowych, a na prowincji członkowie Samopomocy Chłopskiej i pra-
cownicy Państwowych Gospodarstw Rolnych. Odczyty wygłaszali na nich referenci 
wywodzący się z aktywu Komitetu Wojewódzkiego oraz Komitetów Miejskich i Po-
wiatowych. Na akademiach wygłaszano referaty o życiu i działalności sowieckiego 
dyktatora, prezentowano występy amatorskich zespołów artystycznych, deklamo-
wano wiersze o Stalinie i prezentowano – polskie i rosyjskie – tańce ludowe oraz 
śpiewano pieśni poświęcone ZSRR i jego przywódcy. Rozdawano również premie dla 
przodowników pracy i podarunki dla dzieci, uchwalono specjalne rezolucje i wresz-
cie pisano listy i pocztówki z życzeniami. Ogółem zorganizowano 2801 akademii, 
w których udział wzięła większa część młodzieży i czynnych zawodowo mieszkań-

31 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Ekonomiczny, sygn. 55, Informacja nadesłana od POP PZPR 
przy Centrali Rybnej w Chorzowie–Batorym, Chorzów-Batory, 28 XII 1949 r., s. 473. 

32 Tamże.
33 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Ekonomiczny, sygn. 55, Zobowiązanie załogi Państwowych Bro-

warów Tyskich, Tychy, 11 XII 1949 r., s. 450. 
34 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Ekonomiczny, sygn. 55, Sprawozdanie z wykonania zobowiązań 

podjętych przez zakłady na terenie m. Cieszyna z okazji urodzin tow. Stalina, Cieszyn, 28 XII 1949 r., 
s. 100.

35 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Sprawozdanie z obchodu 70-lecia urodzin 
tow. Stalina na terenie woj. śląsko-dąbrowskiego, Katowice, 28 XII 1949 r., s. 100.

36 Tamże.
37 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Ekonomiczny, sygn. 55, Rezolucja pracowników Fabryki Pilni-

ków w Będzinie, Będzin, 13 XII 1949 r., s. 62.
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ców województwa38. W dniach 18–21 grudnia zorganizowano również 27 odczy-
tów, które wygłosili prelegenci z Komitetu Centralnego w Warszawie, Komitetu 
Wojewódzkiego w Katowicach oraz sekretarze Komitetów Miejskich i Powiatowych 
PZPR. Odczytów tych, organizowanych w dużych salach, wysłuchało prawie 30 
tys. osób. Niezależnie od tego własne odczyty w Katowicach, Bielsku, Sosnowcu 
i Bytomiu zorganizowało Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Ponadto 20 od-
czytów dla ok. 5000 uczestników zorganizowały Naczelna Organizacja Techniczna 
i Związek Nauczycielstwa Polskiego39. W zakładach pracy wykonano łącznie 1122 
gazetki ścienne40. W księgarniach sprzedano ogółem 50 119 książek i broszur au-
torstwa samego Józefa Stalina i jemu poświęconych. Jednocześnie na terenie całego 
województwa prowadzono szeroko zakrojoną akcję „pogłębiania przyjaźni polsko-ra-
dzieckiej”, w której ramach otwarto 107 kursów języka rosyjskiego i zorganizowano 
118 nowych kół Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej41 .

Indoktrynacja młodzieży również i w tym przypadku była „oczkiem w głowie” 
organizatorów. W dniu 24 listopada 1949 roku na zebraniu Sekcji Oświatowej przy 
Komitecie Miejskim PZPR w Katowicach opracowano dokładny plan pracy z mło-
dzieżą. Jego wykonanie zlecono teoretycznie apolitycznemu Inspektoratowi Szkol-
nemu, którego pracownicy mieli nadzorować pracę nauczycieli, dzieci, młodzieży 
i rodziców. Od 1 do 15 grudnia zorganizowano trzy konferencje z udziałem kierow-
ników i dyrektorów wszystkich szkół z terenu Katowic42. Jednocześnie wojewódzki 
Kurator Szkolny w Katowicach wydał zarządzenie do wszystkich podległych szkół 
i inspektorów szkolnych w sprawie zorganizowania uroczystych, rocznicowych aka-
demii i poranków poświęconych Stalinowi43. We wszystkich szkołach podstawowych 
od 6 do 20 grudnia przepracowano następujące tematy lekcyjne: „Życiorys tow. 
Stalina”, „Rola i znaczenie tow. Stalina w dziejach ludzkości”. W tym samym okre-
sie w klasach licealnych szkół ogólnokształcących i szkołach średnich zawodowych 
przerobiono tematy: „Życiorys tow. Stalina”, „Kwestia narodowościowa w pracach 
tow. Stalina”, „Stalin w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”, „Kolektywizacja w pracach 
tow. Stalina”. Ponadto w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych omówiono 
przemówienie Stalina „O roli współzawodnictwa”. W szkołach wyższych studiowano 
życiorys oraz analizowano przysięgę Stalina nad grobem Lenina i przemówienie Sta-
lina do kołchoźników44. Uczniowie klas VII i XI ze wszystkich szkół wzięli ponadto 
udział w specjalnym konkursie i wysłali na adres redakcji „Trybuny Robotniczej” 
wypracowania pisemne na temat: „Co wiem o Stalinie i za co jestem Mu winien swą 
wdzięczność”45. Wszystkie szkoły ogólnokształcące były wizytowane. Wizytatorzy 
sprawdzali, czy podane tematy są opracowywane, jaki był udział dzieci i młodzieży 

38 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Sprawozdanie z obchodu 70-lecia urodzin 
tow. Stalina na terenie woj. śląsko-dąbrowskiego, Katowice, 28 XII 1949 r., s. 102.

39 Tamże. 
40 Tamże.
41 Tamże, Sprawozdanie organizacyjne z działalności Zarządu Okręgu TPPR w Katowicach za okres 13 VI 

1949 do 24 VI 1950 r., Katowice 25 VI 1950 r. (maszynopis w zbiorach Biblioteki Śląskiej), s. 5.
42 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Opis uroczystości stalinowskich w szko-

łach miasta Katowic w związku z 70-leciem urodzin Józefa Stalina, Katowice, 26 XII 1949 r., s. 122.
43 „Trybuna Robotnicza” nr 338 z 14 XII 1949 r.
44 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Opis uroczystości stalinowskich w szko-

łach miasta Katowic w związku z 70-leciem urodzin Józefa Stalina, Katowice, 26 XII 1949 r., s. 122.
45 Tamże, s. 124.
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oraz nauczycieli i rodziców w całej akcji oraz jakie działania podjęła młodzież, a jakie 
nauczyciele. Ocenie wizytatorów podlegał również wygląd gazetek ściennych oraz 
dekoracja klas i szkoły46. Analogiczne działania podjęto w większości szkół na tere-
nie województwa. Jednocześnie we wszystkich szkołach podstawowych, średnich 
i wyższych odbyły się uroczyste „wieczory świetlicowe”, na których prezentowano 
życiorys Stalina – w całym województwie zorganizowano ich 1700. W starszych 
klasach przeprowadzono dodatkowo prawie 12 tys. pogadanek o Stalinie47. Młodzież 
podejmowała specjalne zobowiązania podobnego do tego, jakie podpisali uczniowie 
Gimnazjum Przemysłowego w Wełnowcu48: „Dla uczczenia 70. rocznicy urodzin 
Generalissimusa Stalina, celem poprawienia wyników nauczania oraz wytyczenia 
planu dalszej walki o postępy w nauce zobowiązujemy się w terminie do 20 grudnia 
br. poprawić zasadniczo nasze postępy w nauce, a w dalszej pracy postępować tak, 
by zasłużyć na miano dobrego obywatela, budowniczego Polski Ludowej”49. Pracą 
postanowili uczcić te dni harcerze. Komenda Śląska Związku Harcerstwa Polskiego 
w Katowicach wydała zarządzenie do wszystkich komend powiatowych, drużyn i za-
stępów, w którym zobowiązano harcerzy do podejmowania masowych zobowiązań 
pracy, takich jak np. sporządzanie półek na książki, porządkowanie bibliotek, przygo-
towywanie ślizgawek itp. Ponadto członkowie wszystkich drużyn mieli wziąć czynny 
udział w organizowaniu obchodów i uroczystości organizowanych przez szkoły oraz 
w redagowaniu gazetek ściennych i sporządzaniu dekoracji50 .

Imprezą propagandową skierowaną do młodzieży była tzw. sztafeta gwiaździsta 
zorganizowana z inicjatywy Związku Młodzieży Polskiej. Była ona częścią ogólnopol-
skiej akcji o tej samej nazwie. Na początku grudnia postanowiono, że poprzedzą ją 
zebrania młodzieży w szkołach, zakładach pracy i osobno na wsi, a uczestnicy sztafe-
ty przed wyruszeniem w dalszą drogę wezmą kolejno udział w wiecach gromadzkich, 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wiece na szczeblu gromad i gmin zaplano-
wano pomiędzy 8 a 12 grudnia. Przewidziano, że wezmą w nich udział przedstawi-
ciele PZPR i członkowie ZMP, którzy wygłoszą odczyty poświęcone Stalinowi. Na 
spotkaniach tych przewidziano również odczytanie pozdrowień dla jubilata i wybór 
delegacji (3–5 osób), która miała przenieść meldunki do miast powiatowych. Tam 
manifestacje zaplanowano na dzień 13 grudnia o godz. 16.00, kiedy to miały dotrzeć 
sztafety z pozdrowieniami i meldunkami z zakładów pracy, szkół, miasteczek, gmin 
i gromad województwa śląskiego51. Ogółem odbyło się 2017 masówek, w których 
wzięło udział ponad 300 000 dzieci i młodzieży. Uchwalono na nich 1117 pozdro-
wień, które spisano i przesyłano następnie specjalnymi sztafetami na wiece gminne 
i powiatowe. Meldunki ujednolicono i w dniu 14 grudnia przekazano do Katowic, 
w trakcie wojewódzkiego finału „sztafety gwiaździstej”, której uczestnicy wyruszyli 
z siedmiu stron województwa i przebiegając przez kolejne miasta odbierali po drodze 
specjalne zobowiązania i przyrzeczenia. Na dłuższych odcinkach sztafetę obsługi-

46 Tamże, s. 122.
47 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Sprawozdanie z obchodu 70-lecia urodzin 

tow. Stalina na terenie woj. śląsko-dąbrowskiego, Katowice, 28 XII 1949 r., s. 102.
48 Obecnie dzielnica Katowic (w granicach miasta od 1951 r.).
49 „Trybuna Robotnicza” nr 333 z 9 XII 1949 r.
50 „Trybuna Robotnicza” nr 338 z 14 XII 1949 r.
51 „Trybuna Robotnicza” nr 332 z 8 XII 1949 r.
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wali członkowie sekcji młodzieżowej Polskiego Związku Motocyklowego. Główne 
szlaki sztafety wiodły do Katowic z Grodkowa przez Opole, z Prudnika przez Gli-
wice, z Głubczyc przez Rybnik, z Cieszyna przez Pszczynę, z Kluczborka przez Lu-
bliniec, z Zawiercia przez Dąbrowę Górniczą i z Imielina przez Mysłowice52. Ogółem 
w sztafecie wzięło udział ok. 10 500 młodzieży53. Zakończenie sztafety przewidziano 
na dzień 16 grudnia o godz. 15.40 na mecie w Katowicach54. Ogółem wpłynęło 
46 meldunków, na których podstawie uchwalono tzw. Meldunek Wojewódzki do 
tow. Stalina. Całą imprezę zakończono pokazem sztucznych ogni na katowickim 
Rynku. Następnego dnia rano sześcioosobowa delegacja wyjechała z młodzieżowym 
„Meldunkiem Wojewódzkim” do Warszawy, przyłączając się tym samym do ogólno-
polskiej „sztafety gwiaździstej”, której uczestnicy z różnych stron Polski zmierzali 
w stronę stolicy55 .

Zgodnie z wytycznymi partii zachęcano do wysyłania listów gratulacyjnych i dzięk-
czynnych do Józefa Stalina. Ich ilość jest trudna do oszacowania, jednak z pewnością 
przekroczyła – w skali województwa – liczbę kilkudziesięciu tysięcy. Tylko z terenu 
miasta Chorzowa wysłano ok. 20 tys. listów indywidualnych i zbiorowych56. Mło-
dzież z Katowic wysłała ok. 18 tys. listów57. Ich autorami były zarówno osoby indy-
widualne, jak i brygady, zespoły pracownicze i szkoły. Organizacje partyjne i masowe 
oraz zakłady pracy z Zabrza wysłały 2129 pocztówek i listów z pozdrowieniami58 . 
Ponieważ starano się przestrzegać sugestii, by nie pisać pozdrowień według z góry 
ustalonego schematu, zdarzały się prawdziwe cuda panegirycznej epistolografii oraz 
teksty kuriozalne, pisane często przez ludzi, którzy na co dzień rzadko posługiwali 
się słowem pisanym. Pracownicy kopalni „Generał Zawadzki” w Dąbrowie Górni-
czej chcieli przekazać przywódcy sowieckiego imperium m.in.: „Ciebie kochamy 
tow. Stalinie, żeś nam w krytycznej sytuacji pomógł nie tylko uwolnić się od śmierci 
w Majdanku, Oświęcimie i wielu innych obozach śmierci i że po raz wtóry dzięki 
Tobie otrzymaliśmy niepodległość i suwerenność Polski. Pomogliście nam w tej kry-
tycznej chwili, gdy chleba u nas nie było, kiedy wróg na czele z Panem Mikołajczy-
kiem i Ministrem Aprowizacji Czechowiczem59 – głodem nas chcieli umorzyć, by 
w ten sposób władze skompromitować, doprowadzić do strajków i zaburzeń. W tej 
ciężkiej sytuacji przyszedł tow. Stalin z chlebem, ze swymi inżynierami i technikami, 
ze swymi narzędziami górniczymi. Dzięki temu zdołaliśmy wykonać plan 3-letni 

52 „Trybuna Robotnicza” nr 337 z 13 XII 1949 r. 
53 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Sprawozdanie z obchodu 70-lecia urodzin 

tow. Stalina na terenie woj. śląsko-dąbrowskiego, Katowice, 28 XII 1949 r., s. 101.
54 „Trybuna Robotnicza” nr 337 z 13 XII 1949 r.
55 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Sprawozdanie z obchodu 70-lecia urodzin 

tow. Stalina na terenie woj. śląsko-dąbrowskiego, Katowice, 28 XII 1949 r., s. 101.
56 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 13, Sprawozdanie Wydziału Propagandy KM 

PZPR w Chorzowie za miesiąc grudzień 1949 roku, Chorzów, 30 XII 1949 r., s. 208.
57 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Opis uroczystości stalinowskich w szko-

łach miasta Katowic w związku z 70-leciem urodzin Stalina, Katowice, 26 XII 1949 r., s. 124. 
58 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Organizacyjny, sygn. 343, Sprawozdanie Wydziału Propagandy 

KM PZPR w Zabrzu z obchodów 70-lecia urodzin Józefa Stalina, Zabrze, 28 XII 1949 r., s. 2. 
59 Prawdopodobnie autorzy listu mieli na myśli Gabriela Czechowicza (1876–1938) – ministra skarbu po 

przewrocie majowym, który oskarżony o przekroczenia budżetowe został postawiony przed trybuna-
łem stanu. Ministrem Aprowizacji i Handlu w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej był w latach 
1945–1947 członek PPR Jerzy Sztachelski (1911–1975). Ministerstwo Aprowizacji zlikwidowano we 
wrześniu 1948 r.
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w naszym Zjednoczeniu Dąbrowskim”60. Z kolei uczeń tokarski z Warsztatów Elek-
trotechnicznych PKP w Piotrowicach Śląskich napisał [pisownia oryginalna]: „Do 
tow. Józefa Stalina w Moskwie, Kryml. Z okazji 70-cio lecia urodzin Waszych zasy-
łam Wam z miłem uczuciem jako »Wodzu Klasy Robotniczej« i bohaterowi państwa 
Radzieckiego serdeczne pozdrowienie. Jestem o wysokiej potędze zaskoczony, że 
mogę czułe słowa wyrazić do kochanego tow. Stalina. Przewodziciela i ojca naszego 
narodu. Z serca bratniej krainy życzę Wam dużo szczęścia, zdrowia i wszelkiej po-
myślności w swoich narodach.”61 Jego kolega zwracał się bardzo osobiście: „Kochany 
ojcze my jako dzieci Twoi chcemy podzielić się z Tobą naszymi wspomnieniami. 
W dniu Twoich urodzin zasyłamy Tobie najserdeczniejsze życzenia jako Wodzowi 
klasy robotniczej.”62 Przykłady można by mnożyć.

Oprócz listów przygotowywano również podarunki. Zaskakują pomysłowością 
i kunsztem, a ich wykonanie kosztowało zapewne mnóstwo energii i poświęconego 
czasu. Pracownicy Rybnickiego Zjednoczenia Węglowego wykonali rzeźbę przedsta-
wiającą trzech górników przy pracy. Górnicy kopalni „Kazimierz Juliusz” w Sosnow-
cu wykuli w węglu popiersie Karola Marksa. Darem od górników kopalni „Wieczo-
rek” w Katowicach był obraz olejny namalowany przez jednego z jej pracowników, 
malarza prymitywistę Teofila Ociepkę. Załoga huty „Kościuszko” w Chorzowie przy-
gotowała sporych rozmiarów odlew hutnika z brązu, zaś robotnicy huty „Zygmunt” 
w Bytomiu miniaturę przekładni na walcowni. Robotnicy i pracownicy przemysłu 
chemicznego poprosili o wykonanie w ich imieniu kryształowego wazonu metrowej 
wysokości, na którego frontonie wyryto w krysztale godła państwowe Polski i Związ-
ku Sowieckiego. Załoga Zakładów Ceramicznych „Józefów” w Czeladzi wykonała 
sporych rozmiarów płytę porcelanową z wypalonym napisem: „Wodzowi niezwycię-
żonej Armii Czerwonej, orędownikowi światowego pokoju w 70. rocznicę urodzi-
n”63. Robotnicy z raciborskiej fabryki „Plania” wykonali globus z masy elektrodowej. 
Na globusie zaznaczono 3 miasta: Racibórz, Warszawę i Moskwę, a kula ziemska opa-
sana została wstęgą, na której widniało słowo „pokój” w kilku językach64. Pracownicy 
Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego w Sosnowcu wykonali kryształową zastawę na 
stół, na której elementach wygrawerowano popiersie Stalina i widok warszawskiej 
trasy W–Z65. Górnicy z trzech bytomskich kopalń „Centrum”, „Rozbark” i „Nowy 
Orzeł Biały” wyrzeźbili następujące podarki: górnika z węgla popychającego wózek, 
przodownika pracy z węgla oraz górnika z brązu i ozdobną popielniczkę z krusz-
cu. Słuchacze z Państwowego Technikum w Bytomiu wykonali globus z kurantem, 

60 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Ekonomiczny, sygn. 55, List zbiorowy od załogi i przodowników 
pracy kopalni „Generał Zawadzki” do Wielkiego Wodza Mas Pracujących Całego Świata Generalissi-
musa Stalina, s. 208–209.

61 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 19, List Pawła Mrzyka – ucznia tokarskiego 
w Warsztatów Elektrotechnicznych PKP w Piotrowicach Śląskich do Józefa Stalina, 1949 r., s. 119.

62 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 19, List Antoniego Żołneczki – ucznia ślusar-
skiego w Warsztatów Elektrotechnicznych PKP w Piotrowicach Śląskich do Józefa Stalina, 1949 r., s. 
120.

63 „Dziennik Zachodni” nr 288 z 13 XII 1949 r.
64 „Trybuna Robotnicza” nr 335 z 11 XII 1949 r.
65 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Sprawozdanie z obchodu 70-lecia urodzin 

tow. Stalina na terenie woj. śląsko-dąbrowskiego, Katowice, 28 XII 1949 r., s. 102.
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a młodzież z bytomskiego oddziału Ligii Lotniczej model samolotu typu „Zuch” 
z hangarem i napisami na cześć lotnictwa ZSRR66 . 

Z terenu Katowic wyróżniono ponadto m.in. następujące podarki: huta „Baildon” 
– miniatura młotka parowego, kopalnia „Wujek” – miniatura wózka węglowego, Cen-
trala Dostaw Drzewa – miniatura tartaku, Śląskie Linie Komunikacyjne – miniatura 
autobusu, tramwaje katowickie – miniatura tramwaju, Fabryka Armatur – miniatura 
zapory wodnej, Zjednoczenie Zakładów Przemysłu Izolacyjnego – portret tow. Sta-
lina wykonany z korka, Fabryka Porcelany – patera z portretem tow. Stalina, KM 
PZPR w Katowicach – postument (gwiazda na tle szybu i słupów wysokiego napię-
cia) wykonany przez uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych67 . 

Spis podarunków z terenu województwa katowickiego, które ostatecznie przeszły 
przez sito weryfikacji i pojechały do Warszawy, skąd następnie specjalnym pociągiem 
zawieziono je do Moskwy, liczył 129 pozycji. Z najciekawszych warto wymienić: Li-
ceum Plastyczne w Bielsku – płyta marmurowa z wykutą wypowiedzią tow. Stalina, 
Państwowe Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego w Katowicach – tuzin skarpet weł-
nianych, Huta „Bankowa” w Dąbrowie Górniczej – miniatura świdra pneumatycz-
nego, Browar w Tychach – miniatura kadzi do warzenia piwa, Cukrownia Baworów 
– rzeźba z cukru przedstawiająca tow. Stalina, Państwowa Fabryka Mebli w Bytomiu 
– biurko wraz z fotelem z drewna różanego, Fabryka Papieru w Boruszowicach – 
miniatura paczki papieru, Kuźnia w Ustroniu – komplet kluczy widlastych, Zakłady 
Karbochemia w Gliwicach – mały destylator, Związek Polskich Artystów Plastyków 
w Katowicach – obraz olejny przedstawiający sowieckiego biologa i sadownika Iwana 
Miczurina. Te i inne prace zostały, przed wysłaniem do Warszawy, wystawione na 
specjalnej wystawie zorganizowanej w największej z sal Komitetu Wojewódzkiego 
partii, którą ozdobił transparent z napisem: „Klasa robotnicza Śląska w darze ukocha-
nemu Wodzowi międzynarodowego proletariatu”68. Następnie wybrane przez partyj-
ne jury najlepsze prace pojechały do Warszawy, gdzie umieszczono je w specjalnym 
pociągu, który w dniu 16 grudnia wyruszył ze stacji Warszawa Gdańska w kierunku 
Moskwy69 .

Szczególną wagę przywiązywano do odświętnej dekoracji. Portretami Stalina 
udekorowano wszystkie parowozy i budynki PKP70. W Bytomiu na Placu Stalina71 
postawiono tablicę o wymiarach 4×3,5 metra, na której obydwóch stronach wid-
niało pięć olejnych obrazów: portret Stalina naturalnej wielkości, widok Kremla, 
sztandar z godłem ZSRR, pochód robotników, sierp i młot oraz stylizowana data 
urodzin72. Sprawozdawca Wydziału Propagandy KM PZPR w Chorzowie nie krył 
podziwu dla odświętnego wyglądu miasta: „Gmachy, urzędy, budynki szkolne, za-

66 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 14, Sprawozdanie z przebiegu 70-lecia uro-
dzin tow. Stalina na terenie miasta Bytomia, Bytom, syczeń 1950, s. 140.

67 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Sprawozdanie z przebiegu uroczystości 
związanych z 70-leciem urodzin Stalina organizowanych przez KM PZPR w Katowicach, Katowice, 27 
XII 1949 r., s. 153. 

68 „Dziennik Zachodni” nr 288 z 13 XII 1949 r. 
69 „Dziennik Zachodni” nr 295 z 21 XII 1949 r. 
70 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Ekonomiczny, sygn. 55, Sprawozdanie z wyników zobowiązań 

w związku z 70. rocznicą urodzin tow. Stalina na terenie m. Bytomia, Bytom, grudzień 1949 r., s. 66. 
71 Obecnie Plac Kościuszki. 
72 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 14, Sprawozdanie z przebiegu 70-lecia uro-

dzin tow. Stalina na terenie miasta Bytomia, Bytom, styczeń 1950 r., s. 143.
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kłady pracy przeprowadziły dekorację dotychczas niezanotowaną. Liczne portrety 
tow. Stalina, emblematy ZSRR, wspaniała iluminacja i dekoracja ulic flagami i trans-
parentami dały miastu robotników uroczysty wyraz.”73 Na terenie Rybnika i powiatu 
rybnickiego już w samo południe 20 grudnia prawie wszystkie budynki użyteczności 
publicznej, urzędy, zakłady pracy i sklepy były przystrojone flagami czerwonymi, bia-
ło-czerwonymi oraz portretami i hasłami ku czci Stalina74. Jednak nie dla wszystkich 
wystarczyło czerwonego materiału i w niektórych rybnickich świetlicach dekoracje 
sztukowano czerwonym papierem75. W Koźlu prawie wszystkie wystawy sklepowe 
były udekorowane portretami Stalina. W kilku miejscach na gmachach publicznych 
wystawiono portrety oświetlone reflektorami lub oprawione w „świecące obramo-
wania” wykonane z żarówek. Salę kina „Hel” w Koźlu zdobił wielkich rozmiarów 
portret Stalina na tle pięcioramiennej gwiazdy, otoczony wokoło czerwonymi kwia-
tami76. W Zabrzu w zewnętrznych dekoracjach przeważały transparenty z hasłami na 
cześć Stalina. W wielu wypadkach dekoracje składały się z pięcioramiennej gwiazdy, 
w której umieszczony był portret Stalina podświetlony lub w obramowaniu z żaró-
wek oraz godło Związku Sowieckiego77 .

W ciągu tygodnia poprzedzającego jubileusz w kinach na terenie województwa 
wyświetlano przeważanie filmy sowieckie, a na terenie Katowic wyłącznie obrazy 
kinematografii wschodniego sąsiada. Jednak frekwencja była słaba i na niewiele zdała 
się akcja pracowników katowickich kin, którzy chodzili po zakładach pracy, oferując 
bilety zniżkowe78. W sam dzień urodzin prezentowano bezpłatnie filmy sowieckie, 
a przed rozpoczęciem seansów widzowie musieli wysłuchać krótkiej pogadanki na 
temat życia i działalności Józefa Stalina79. Natomiast Opera Śląska w Bytomiu wysta-
wiła 21 grudnia bezpłatne przedstawienie opery Stanisława Moniuszki „Halka”80 .

Dnia 16 grudnia na specjalnym uroczystym posiedzeniu zebrała się katowicka 
Miejska Rada Narodowa. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, w której zobowią-
zywali się m.in.: „Czerpać wiedzę z wielkich dzieł Wodza klasy robotniczej świata. 
Uczyć się budowy socjalizmu na doświadczeniu WKP(b). Konsekwentnie realizować 
w życiu codziennym wytyczne i wskazania Generalissimusa J. Stalina. […] Powiązać 
się jeszcze silniej z masami pracującymi, by móc rozwinąć działalność w kierunku 
budowy ustroju socjalistycznego w myśl wskazań Generalissimusa J. Stalina.”81 We 

73 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 13, Sprawozdanie Wydziału Propagandy KM 
PZPR w Chorzowie za miesiąc grudnia 1949, Chorzów, 30 XII 1949 r., s. 208. 

74 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 2, Sprawozdanie Wydziału Propagandy, 
Oświaty i Kultury KP PZPR w Rybniku za miesiąc grudzień 1949 roku, Rybnik, 27 XII 1949 r., s. 46.

75 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Sprawozdanie opisowe z obchodu uroczy-
stości 70-lecia urodzin tow. J. Stalina w powiecie rybnickim, Rybnik, 27 XII 1949 r., s. 42. 

76 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Sprawozdanie opisowe z obchodów 70-le-
cia urodzin tow. Stalina w powiecie kozielskim, s. 5–6.

77 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Organizacyjny, sygn. 343, Sprawozdanie Wydziału Propagandy 
KM PZPR w Zabrzu z obchodów 70-lecia urodzin Stalina, Zabrze, 28 XII 1949 r., s. 2–3.

78 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Sprawozdanie z przebiegu uroczystości 
związanych z 70-leciem urodzin Stalina organizowanych przez KM PZPR w Katowicach, Katowice, 27 
XII 1949 r., s. 163.

79 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 14, Sprawozdanie z przebiegu 70-lecia uro-
dzin tow. Stalina na terenie miasta Bytomia, Bytom, styczeń 1950 r., s. 143.

80 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 6, Sprawozdanie Wydziału Propagandy Komi-
tetu Miejskiego PZPR w Bytomiu za miesiąc grudzień 1949, Bytom, 30 XII 1949 r., s. 70.

81 „Dziennik Zachodni” nr 294 z 20 XII 1949 r.
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wtorek 21 grudnia 1948 roku na pierwszej stronie największego dziennika pojawił się 
portret Stalina wraz z życzeniami dla „wielkiego przyjaciela Polski” od całego narodu 
polskiego”82 . 

Dzień 21 grudnia 1949 roku wypadł w środę. W większości szkół nie było za-
jęć lekcyjnych. Wczesnym przedpołudniem odbyły się specjalne poranki połączone 
z występami artystycznymi i recytacją wierszy o Stalinie. Śpiewano piosenki, a naj-
lepsi uczniowie deklamowali, wyuczone na pamięć, zobowiązania do jeszcze lepszej 
pilności i wytrwałości w nauce. Komitety Rodzicielskie i członkinie Ligii Kobiet roz-
dawały prezenty. Były to tzw. „podarki stalinowskie”. Dzieci w szkołach w Mikulczy-
cach83 otrzymały 125 par butów. Również w Chruszczowie (Szombierkach)84 rozda-
no w tym dniu 125 par bucików. Ponadto wszystkie dzieci obdarowano słodyczami85 . 
W Mikołowie działaczki Ligii Kobiet zorganizowały uroczystą akademię, w czasie 
której obdarowano prezentami setkę dzieci86. W Bielsku oprócz butów i słodyczy 
dzieci i młodzież otrzymali odzież i przybory do pisania87. W Katowicach we wszyst-
kich szkołach po akademiach urządzono dodatkowo zabawy, a dzieci obdarowano 
paczkami lub przyrządzono im sute, odświętne drugie śniadanie na które składały się: 
bułki, kiełbasa, herbata lub kakao i ciasto88. Zasadę „marchewki” zastosowano także 
w stosunku do dorosłych. W sklepach poprawiło się w tych dniach zaopatrzenie i ła-
twiej niż zwykle można było zaopatrzyć się w artykuły pierwszej potrzeby89 .

Główne akademie w dniu 21 grudnia odbyły się w miastach, miasteczkach i gmi-
nach województwa śląskiego w godzinach popołudniowych. Uroczystościom prze-
wodniczyli najczęściej pierwsi sekretarze miejskich i powiatowych organizacji par-
tyjnych, ewentualnie zaproszeni goście – przedstawiciele wojewódzkiego aktywu 
partyjnego. W Cieszynie główna akademia odbyła się w teatrze miejskim90, w Cho-
rzowie w auli Domu Hutnika91, w Bielsku w sali Strzelnicy Miejskiej92. W Gliwicach 
akademia miała miejsce w auli Politechniki Śląskiej. Oprócz pracowników uczelni, 
władz miasta i aktywu partyjnego wziął w niej udział przedstawiciel Armii Czerwo-
nej. Referat pt. „Wkład Stalina do nauk ekonomicznych” wygłosił prof. J. Zawadzki93 . 
Osobno odbyły się akademie branżowe. Dzięki inwencji organizatorów przybierały 
one różnorodne formy, choć starano się przestrzegać reguł narzuconych przez partyj-

82 Generalissimus Józef Stalin. „Trybuna Robotnicza” nr 6 z 21 XII 1948 r. 
83 Obecnie dzielnica Zabrza (przyłączona do miasta 17 III 1951 r.).
84 Obecnie dzielnica Bytomia. 
85 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 2, Sprawozdanie miesięczne Wydziału Propa-

gandy, Oświaty i Kultury KP PZPR w Bytomiu za okres od 25 XI do 31 XII 1949 r., Bytom, 2 I 1950 r., 
s. 98.

86 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 20, Sprawozdanie Wydziału Propagandy KP 
PZPR w Pszczynie za okres od 25 XI do 25 XII 1949 r., Pszczyna, 25 XII 1949 r., s. 2.

87 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 11, Sprawozdanie instruktora Wydziału Pro-
pagandy KP PZPR w Bielsku za miesiąc grudzień 1949 r., Bielsko, 16 I 1950 r., s. 62.

88 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Opis uroczystości stalinowskich w szko-
łach miasta Katowic w związku z 70-leciem urodzin Stalina, Katowice, 26 XII 1949 r., s. 124.

89 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 23, Sprawozdanie Wydziału Propagandy KM 
PZPR w Gliwicach za miesiąc grudzień 1949 r., Gliwice, 29 XII 1949 r., s. 182.

90 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 13, Sprawozdanie instruktora propagandy 
przy KM PZPR w Cieszynie za miesiąc grudzień 1949 r., Cieszyn, 27 XII 1949 r., s. 162.

91 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 13, Sprawozdanie Wydziału Propagandy KM 
PZPR w Chorzowie za miesiąc grudzień 1949 r., Chorzów, 30 XII 1949 r., s. 208.

92 „Trybuna Robotnicza” nr 346 z 22 XII 1949 r.
93 Tamże. 
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nych propagandystów. Na centralnym, wspólnym wiecu Centralnego Zjednoczenia 
Przemysłu Hutniczego (CZPH) i Centralnego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 
w Katowicach (CZPW), który odbył się w salki konferencyjnej CZPH w Katowi-
cach, po zakończeniu oficjalnych przemówień rozległy się okrzyki wznoszone na 
cześć jubilata. Następnie orkiestra odegrała „Międzynarodówkę”, po której pracow-
nica CZPW wygłosiła wiersz rosyjskiego poety Michaiła Issakowskiego94 „Słowo 
o Stalinie”, a pracownik CZPH odśpiewał solo pieśń pt. „Droga”. Na zakończenie 
wysłuchano wiązanki pieśni słowiańskich i kompilacji z utworów na orkiestrę rosyj-
skiego kompozytora Piotra Czajkowskiego95 .

Centralne uroczystości w stolicy województwa trwały dwa dni. Katowice „spo-
wite w czerwień sztandarów obchodziły uroczyście 70 rocznicę urodzin Wodza mię-
dzynarodowego proletariatu, Wodza obozu pokoju i postępu”96. Większość gmachów 
i instytucji publicznych przystrojono portretami Stalina. Największe zawisły na bu-
dynku dworca kolejowego, poczcie głównej, siedzibie Zarządu Miejskiego i gmachu 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Podobnie, choć w mniejszej skali, ozdobiono wi-
tryny sklepów i niektóre prywatne mieszkania. Cały wtorek 20 grudnia przebiegł 
pod hasłem „Dnia Stalinowskiej Pracy”97. Tego samego dnia wieczorem w filharmo-
nii katowickiej odbył się wielki koncert symfoniczny, który poprzedziła akademia 
zorganizowana przez redakcję „Trybuny Robotniczej” pod hasłem „Młodzież – Wiel-
kiemu Stalinowi”. Akademia, według programu przestawionego wcześniej na łamach 
„Trybuny Robotniczej”, miała być transmitowana przez Polskie Radio i filmowana 
przez operatorów Polskiej Kroniki Filmowej98. Przemówienie do młodzieży wygłosił 
sekretarz Komitetu Wojewódzkiego partii Józef Machno, który zakończył w iście 
ewangelicznym stylu: „Każdy kto szuka światła i wolności, każdy kto chce budować 
szczęśliwą przyszłość – patrzy na przykład Związku Radzieckiego i uczy się od wo-
dza Związku Radzieckiego i mas pracujących całego świata – Wielkiego Stalina.”99 
W czasie akademii ogłoszono wyniki konkursów: „Czy znasz Związek Radziecki?” 
i „Co wiemy o Stalinie i za co jesteśmy mu winni wdzięczność?”. Rozdano główne 
nagrody. Odbiornik radiowy otrzymał Jan Sibielak z Chorzowa, aparat fotograficzny 
Ludwik Jaworski z Opola, a kupon materiału wartości 15 tys. zł Helena Janik z Ka-
towic. Pierwszą nagrodę zespołową – sumę 30 tys. zł na zakup książek do biblioteki 
szkolnej – otrzymała Szkoła Podstawowa nr 5 w Rokitnicy100 .

Lokalne dzienniki w tym dniu prawie w całości poświęcono osobie jubilata. „Try-
buna Robotnicza” ukazała się z fotografią Stalina w wojskowym mundurze, z lewą 
ręką włożoną napoleońskim gestem za pazuchę. Nad winietą tytułową, na szerokość 
całej strony, umieszczono hasło: „Niech żyje towarzysz Stalin”101. „Dziennik Zachod-
ni” na pierwszej stronie umieścił reprodukcję siedmiu obrazów olejnych autorstwa 

94 Issakowski był autorem m.in. słów do popularnej piosenki pt. „Katiusza”.
95 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Sprawozdanie z obchodów 70-lecia uro-

dzin Stalina w CZPH w Katowicach, Katowice [grudzień 1949 r.], s. 56.
96 „Dziennik Zachodni” nr 297 z 23 XII 1949 r.
97 Tamże.
98 „Trybuna Robotnicza” nr 342 z 18 XII 1949 r.
99 „Trybuna Robotnicza” nr 345 z 21 XII 1949 r.
100 „Trybuna Robotnicza” nr 345 z 21 XII 1949 r.; Rokitnica – od 1951 r. dzielnica Zabrza.
101 „Trybuna Robotnicza” nr 345 z 21 XII 1949 r.
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sowieckich artystów, które przedstawiały różne epizody z życia dyktatora. Obok 
umieszczono wiersz Jerzego Putramenta „List do Stalina”102 .

Centralna akademia zorganizowana przez Komitet Wojewódzki i Komitet Miejski 
PZPR odbyła się 21 grudnia w budynku Teatru im. S. Wyspiańskiego przy Rynku, 
który z tej okazji przemianowano na plac im. Józefa Stalina. W teatrze mogło zmie-
ścić się tylko 800 osób, reszta – ok. 5 tys. – słuchała transmisji uroczystości na placu 
przed teatrem, gdzie ustawiono głośniki103. Sala teatru tonęła w czerwieni. Na scenie 
za stołem prezydialnym umieszczono olbrzymi portret Stalina, otoczony kwiatami 
ułożonymi na kształt sowieckiego godła. Po uroczystym ogłoszeniu członków ho-
norowego prezydium, którzy zasiedli na scenie, odegrano hymny państwowe: naj-
pierw sowiecki, następnie polski. Referat „O Wielkim Stalinie” wygłosił I sekretarz 
KW PZPR w Katowicach Ryszard Strzelecki104. Powiedział m.in: „Kiedy przemawia 
Stalin, kiedy Stalin pisze, kiedy Stalin składa oświadczenie, wtedy słucha go cały 
świat, wtedy wszyscy przyjaciele i wrogowie wierzą, że tak jest. Tak na pewno bę-
dzie, bo to powiedział Stalin.”105 Następnie robotnicy odczytywali wiernopoddańcze 
meldunki i adresy skierowane do Stalina. Oficjalną część zakończyło odśpiewanie 
przez zebranych „Międzynarodówki”. Po niej na deski teatru wyszli muzycy orkie-
stry symfonicznej Filharmonii Śląskiej, którzy pod batutą Mariana Lewandowskiego 
wykonali V Symfonię Piotra Czajkowskiego. Artyści Teatru im. S. Wyspiańskie-
go Danuta Bleicherówna i Gustaw Holoubek recytowali utwory rosyjskich poetów 
Pawła Antokolskiego „Stalin przemawiał” i Michała Issakowskiego „Pieśń o Stalinie”. 
Na zakończenie chór męski pracowników kopalni „Siemianowice” z towarzyszeniem 
orkiestry odśpiewał „Kantatę o Stalinie” autorstwa założyciela i pierwszego kierow-
nika chóru Armii Czerwonej Aleksandra Aleksandrowa i „Pieśń o ojczyźnie” Izaaka 
Dunajewskiego. Akademia zakończona została chóralnym odśpiewaniem hymnu so-
wieckiego z akompaniamentem orkiestry106. Pokaz rac świetlnych i sztucznych ogni, 
który zaplanowano po zakończeniu akademii, na skutek nieuwagi kierownika ekipy 
zaprezentowano znacznie wcześniej, przez co nie uzyskano spodziewanego efektu107 . 
Po zapadnięciu zmroku włączono oświetlenie dekoracji. Jeden z katowickich dzien-
nikarzy tak opisał klimat tego wieczoru: „Krótki dzień grudniowy kończy się szybko. 
Jednocześnie z zapadnięciem mroku zapalają się setki lamp iluminujących frontony 
budynków. Światła reflektorów padają na wielkie portrety Generalissimusa Stalina. 
Ulice Katowic pojaśniały i nabrały niecodziennego, uroczystego wyglądu.”108

Nie wszędzie uroczystości przebiegały zgodnie z wcześniej założonym planem. 
W sosnowieckiej kopalni, która właśnie z tej okazji otrzymała imię Józefa Stalina, tuż 
przed jubileuszem zapanowały nastroje strajkowe. Robotnicy zbuntowali się prze-

102 „Dziennik Zachodni” nr 296 z 22 XII 1949 r. 
103 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Sprawozdanie z przebiegu uroczystości 

związanych z 70-leciem urodzin Stalina organizowanych przez KM PZPR w Katowicach, Katowice, 27 
XII 1949 r., s. 163–164.

104 „Trybuna Robotnicza” nr 346 z 22 XII 1949 r.
105 Tamże.
106 Tamże.
107 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 16, Sprawozdanie z przebiegu uroczystości 

związanych z 70-leciem urodzin Stalina organizowanych przez KM PZPR w Katowicach, Katowice, 27 
XII 1949 r., s. 163–164.

108 „Dziennik Zachodni” nr 297 z 23 XII 1949 r.
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ciwko potrąceniu im 15% premii za przydzielone buty robocze. Po interwencji partii 
i organów bezpieczeństwa pieniądze zwrócono robotnikom i spór został zażegna-
ny109 .

Obchody siedemdziesiątych urodzin Stalina były największą imprezą propagan-
dową, jaką przeżyły Katowice między rokiem 1945 a 1953, choć oczywiście również 
w następnych trzech latach również pamiętano o każdej kolejnej rocznicy urodzin 
dyktatora. Nie były to już jednak obchody tak masowe, jak w grudniu 1949 roku. Za 
wyjątkiem tych, które urządzono tuż po śmierci „ojca narodów”.

W czwartek 5 marca 1953 roku z ust mieszkańców województwa nie schodziły 
spekulacje na temat zdrowia Stalina, zwłaszcza że oficjalny komunikat w tej sprawie 
pojawił się w prasie codziennej. Najodważniejsi, którzy słuchali zagranicznych roz-
głośni radiowych wiedzieli już dzień wcześniej, że „wódz światowego proletariatu” 
nie czuje się najlepiej. Ponieważ obawiano się, że informacje te mogą mieć wpływ na 
nastroje społeczne, w całym województwie katowickim wprowadzono stan wzmo-
żonej czujności dla organów porządkowych i obowiązek meldowania „o każdych 
wydarzeniach dotyczących szeptanej propagandy lub wrogiej działalności elementów 
przestępczych”110. Tymczasem w Moskwie trwała agonia tyrana. Jak głosił komuni-
kat sowieckiej agencji informacyjnej TASS 5 marca 1953 roku o godz. 21.50 w willi 
w Kuncewie „przestało bić serce Józefa Stalina”. Jako przyczynę zgonu podano wy-
lew krwi do mózgu.

Śmierć dyktatora wyzwoliła ostatni paroksyzm jego kultu. Z chwilą otrzymania 
oficjalnego komunikatu przygotowaniami do uroczystości żałobnych na terenie wo-
jewództwa zajął się Wojewódzki Komitet Frontu Narodowego w Katowicach, który 
realizował wytyczne płynące z Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 6 marca 1953 roku 
na specjalnym posiedzeniu zebrali się członkowie Egzekutywy KW, którzy wysłuchali 
komunikatu KC KPZR o śmierci Stalina i zapoznali się z instrukcją KC PZPR do-
tyczącą „zadań stojących przed partią w związku ze śmiercią tow. Józefa Stalina”111 . 
Zbliżał się weekend, stąd zaapelowano, by miasta jak najszybciej zyskały odświętną, 
żałobną oprawę. Urzędy, budynki publiczne, szkoły, i zakłady pracy ustrojono biało-
czerwonymi i czerwonymi flagami przybranymi kirem112 .

W sobotę 7 marca na specjalnej żałobnej sesji zebrali się członkowie Miejskiej 
Rady Narodowej w Katowicach. Sala posiedzeń katowickiej MRN przyozdobiło naj-
większe z dostępnych popiersie Stalina opasane kirem w otoczeniu kwiatów oraz 
biało czerwonych i czerwonych flag. Radni – „w imieniu mieszkańców Katowic” 
– złożyli zapewnienie, że „twórczą i ofiarną pracą wprowadzać będzie nadal w czyn 
wielkie myśli i wskazania Józefa Wissarionowicza Stalina”113. Zaraz potem odbyło 

109 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, 
sygn. 315, Raport miesięczny szefa WUBP w Katowicach za okres 1–31 XII 1949 r., Katowice, 6 
I 1950 r., s. 459. 

110 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (dalej: AIPN Ka), Komenda Wojewódzka Mili-
cji Obywatelskiej w Katowicach (dalej: KW MO Katowice), sygn. 74/18, Meldunki specjalne z 1953 r. 
Meldunek specjalny komendanta MO Miasta Zabrze do Komendy MO województwa katowickiego, 
Zabrze, 5 III 1953 r., s. 1.

111 AP Kat, KW PZPR Katowice, Egzekutywa, sygn. 301/I/141, Protokół nr 9 z posiedzenia Egzekutywy 
KW PZPR w Katowicach z 6 III 1953 r., s. 1–2.

112 „Dziennik Zachodni” nr 57 z 7 III 1953 r.
113 „Dziennik Zachodni” nr 58 z 8–9 III 1953 r.
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się posiedzenie rozszerzonego Prezydium Wojewódzkiego Frontu Narodowego, po-
święcone prawie w całości opracowaniu programu dalszych uroczystości żałobnych 
w województwie. Odczytano i zatwierdzono tekst depeszy kondolencyjnej, którą 
w imieniu „ludu pracującego województwa katowickiego” postanowiono przesłać do 
sowieckiej ambasady. Ponieważ Wojewódzki Komitet Frontu Narodowego formalnie 
kierował całością działań związanych z kultywowaniem żałoby, poinformowano o za-
awansowaniu prac i programie dalszych uroczystości. O zmianie nazwy miasta nie 
było jeszcze mowy.

Decyzja w sprawie zmiany nazwy Katowice na Stalinogród zapadła 7 marca 1953 
roku w Warszawie podczas posiedzenia Sekretariatu Biura Politycznego Komitetu 
Centralnego PZPR. Wiele wskazuje na to, że najważniejsze decyzje w tej sprawie 
konsultowano telefonicznie i podjęto poza formalnymi posiedzeniami konstytucyj-
nych organów państwa i władz partyjnych. Według Edwarda Gierka, ówczesnego 
sekretarza KW PZPR w Katowicach, polecenie zmiany nazwy przekazał telefonicznie 
Jakub Berman, a uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów PRL była już tylko for-
malnym zatwierdzeniem wcześniej podjętej decyzji114. Popołudniu zorganizowano 
wspólne posiedzenie Egzekutywy KW PZPR i Prezydium WRN w Katowicach, na 
którym głównym punktem porządku obrad była propozycja kierownictwa partii, 
by zmienić nazwę miasta i województwa, po czym jednomyślnie podjęto stosowną 
uchwałę w tej sprawie115. W tym samym dniu 50-osobowa delegacja „społeczeństwa 
śląskiego” udała się do Krakowa, gdzie na ręce konsula ZSRR w Krakowie P.W. Ni-
kitina złożono kondolencje i wyrazy współczucia dla narodu sowieckiego. W prasie 
ukazały się informacje o kolejnych zobowiązaniach produkcyjnych, a w zakładach 
pracy naprędce organizowano specjalne akademie116. W czasie trwania masówek 
w zakładach pracy „ujawniono smutek i żal z powodu śmierci tow. Stalina, ujawniono 
wypadki płaczu”117 .

Centralną akademię żałobną zaplanowano na niedzielę 8 marca w sali Filhar-
monii Śląskiej. Do tego dnia większość budynków publicznych i zakładów pracy 
w całym województwie przyozdobiono portretami Stalina, a gdzie ich nie starczyło, 
tam wywieszono przynajmniej flagi z kirem118. Budynek i sala Filharmonii Śląskiej 
zyskały szczególnie odświętne, żałobne dekoracje. Fronton ozdobiły flagi i sporych 
rozmiarów portret Stalina, który jednak nie mógł równać się z wielkim wizerun-
kiem sowieckiego dyktatora umieszczonym we wnętrzu sceny filharmonii. Nad nim 

114 Z. Woźniczka: Życie polityczne w czasach stalinowskich (1948–1956). [W:] Katowice . Środowisko, 
dzieje, kultura, język i społeczeństwo. T. 1. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. Katowice 2012, s. 
462–463. 

115 AP Kat, KW PZPR Katowice, Egzekutywa, sygn. 301/I/141, Protokół nr 10 ze wspólnego posiedzenia 
Egzekutywy KW PZPR i Prezydium WRN w Katowicach z 7 III 1953 r., s. 3–4. W niektórych publika-
cjach można spotkać się z błędnym stwierdzeniem, że po raz pierwszy wystąpiono z wnioskiem o zmia-
nę nazwy miasta i województwa podczas akademii żałobnej w gmachu Filharmonii Śląskiej w dniu 8 III 
1953 r. Zob. G. Bębnik: „Stalinizacja” jako zawłaszczenie sfery symbolicznej (na przykładzie Katowic 
1945–1956). [W:] Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku. Red. A. Dziurok, B. Linek, K. Tarka. Kato-
wice–Opole–Kraków 2007, s. 243.

116 „Dziennik Zachodni” nr 57 z 7 III 1953 r.; „Dziennik Zachodni” nr 58 z 8–9 III 1953 r.; „Trybuna 
Robotnicza” nr 59 z 9 III 1953 r.

117 AIPN Ka, KW MO Katowice, sygn. 74/18, Meldunki specjalne 1953 r. Meldunek kierownika komisa-
riatu III MO w Zabrzu do komendanta MO Miasta Zabrze, Zabrze, 9 III 1953 r., s. 47.

118 „Dziennik Zachodni” nr 59 z 10 III 1953 r.
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umieszczono z daleka widoczne napisy: „Nieśmiertelne imię Stalina zawsze będzie 
żyć w sercach narodu polskiego i całej postępowej ludzkości” oraz „Proletariusze 
wszystkich krajów łączcie się”. Przed godz. 11.00 w południe przy dźwiękach werbli 
na scenę weszły delegacje Komitetu Wojewódzkiego i Komitetu Miejskiego PZPR 
w Katowicach, Okręgowej Rady Związków Zawodowych, Związku Młodzieży Pol-
skiej, wojska, milicji i organizacji masowych wraz z pocztami sztandarowymi. Punk-
tualnie o godzinie jedenastej miejsca za stołem okrytym czerwonym suknem i czarną 
krepą zajęli: sekretarze KW PZPR Józef Olszewski, Edward Gierek, Jan Szydlak 
i Jerzy Lamuzga, przewodniczący WRN Józef Koszutski, przewodniczący Zarządu 
Wojewódzkiego ZMP Edward Woźniak, szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego płk Józef Jurkowski, przewodniczący Okręgowej Rady Związków 
Zawodowych Lenert, I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR Piotr Mazelon oraz 
zaproszeni przedstawiciele ZSL, SD, organizacji społecznych i masowych oraz przo-
downicy pracy. Po odegraniu Międzynarodówki zgromadzenie otworzył przewodni-
czący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego Wit Hanke, po czym minutą 
ciszy uczczono pamięć Stalina. Następnie głos zabrał Jan Szydlak, który przypomniał 
życiorys dyktatora, po czym poinformował, że Komitet Wojewódzki PZPR i Prezy-
dium WRN zwróciły się w imieniu społeczeństwa województwa katowickiego do KC 
PZPR i rządu PRL z prośbą o nadanie miastu Katowice nazwy Stalinogród, a woje-
wództwu katowickiemu nazwy stalinogrodzkiego. Swoje przemówienie zakończył: 
„Zjednoczeni we Froncie Narodowym zwierać będziemy nasze szeregi wokół KC 
PZPR i wiernego ucznia Wielkiego Stalina towarzysza Bolesława Bieruta. Pod sztan-
darem Lenina i Stalina pójdziemy do walki o zwycięstwo wielkiej sprawy pokoju 
i socjalizmu.”119 Głos zabierali kolejni dygnitarze i zaproszeni goście. Serię żałobnych 
deklamacji zakończyło odczytanie depeszy kondolencyjnej do ambasadora Związku 
Sowieckiego w Warszawie, po czym odśpiewano Międzynarodówkę120. Jeszcze tego 
samego dnia wieczorem po raz pierwszy przez megafony na dworcu kolejowym po-
płynęła zapowiedź: „Tu stacja Stalinogród, byłe Katowice”.

Ocierano się o granice absurdu, jak w przypadku oświadczenia prorektora Po-
litechniki Śląskiej prof. Gabriela Kniaginina, który w imieniu kadry naukowej gli-
wickiej uczelni przyrzekał: „Będziemy prowadzić powierzoną nam młodzież według 
wskazań danych przez Józefa Stalina, genialnego kontynuatora nauki Marksa, Engelsa 
i Lenina. Podwoimy nasze wysiłki dla dobra Polski Ludowej, dla budowy socjalizmu 
w naszym kraju i utrzymania pokoju na całym świecie. Skupimy się jeszcze mocniej 
wokół Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Rządy Polskiej Rzeczpospolitej Lu-
dowej.”121

W dniu pogrzebu od rana w zakładach pracy i urzędach zaciągano warty hono-
rowe przed portretami lub popiersiami Stalina, które już kilka dni wcześniej zostały 
wyeksponowane na honorowych miejscach i odpowiednio przyozdobione. Najwięk-
szy z portretów zawisł na budynku Wojewódzkiej Rady Narodowej, od strony placu 
Dzierżyńskiego, gdzie zaplanowano kolejny wiec. W radio i przez radiowęzły za-
kładowe transmitowano uroczystości pogrzebowe z Moskwy. O godz. 10.00 przed 

119 Cyt. za. „Trybuna Robotnicza” nr 59 z 9 III 1953 r.
120 Tamże.
121 Cyt. za tamże.
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południem przerwano pracę we wszystkich zakładach, urzędach i instytucjach oraz 
naukę w szkołach i zajęcia na uczelniach. Zatrzymano również ruch na ulicach. Uru-
chomiono syreny. Przez pięć minut, w ciszy, stojąc, oddawano hołd zmarłemu122 . 
W niektórych kościołach zabiły dzwony, co było wynikiem specjalnej akcji, w której 
przekazano księżom stosowne wytyczne w tej sprawie123 .

W czasie, gdy w Moskwie trwał pogrzeb Stalina, o godz. 15.30 na placu Dzierżyń-
skiego w Katowicach rozpoczęła się wielka manifestacja żałobna z udziałem ok. 80 
tys. ludzi, zwiezionych na tę okazję autobusami z całego województwa. Na trybunie 
honorowej stanęli: konsul ZSRS Nikitin, konsul CSR Koleczko, sekretarze KW Jó-
zef Olszewski, Edward Gierek, Jan Szydlak i Jerzy Lamuzga, następnie członkowie 
egzekutywy KW, dowódca Okręgu Wojskowego nr V w Krakowie generał Bolesław 
Kieniewicz, przewodniczący Prezydium WRN Józef Koszutski i liderzy ważniej-
szych organizacji społeczno-politycznych. Uroczystość rozpoczął przewodniczący 
WK Frontu Narodowego Wit Hanke. Następnie przemówienie wygłosił I sekretarz 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR Józef Olszewski, po czym Koszutski odsłonił tabli-
cę upamiętniająca zmianę nazwy miasta i nowe szyldy z napisem „Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie”. Listę przemawiających z tej okazji 
zamknął sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Edward Gierek, który odczytał 
list wysłany, „w imieniu mieszkańców miasta i województwa” do Komitetu Central-
nego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego i Rady Ministrów ZSRS w Mo-
skwie. Zawarto w nim uroczyste ślubowanie mieszkańców województwa, w którym 
m.in. przyrzekano „na pamięć Niezłomnego Wodza Rewolucji, mocniej skupić nasze 
szeregi, strzegąc pilnie czujności rewolucyjnej, bezkompromisowo rozprawiając się 
z wrogami”. Imprezę i tym razem zakończono chóralnym odśpiewaniem „Między-
narodówki”124 .

Przemianowanie miasta i województwu pociągnęła za sobą kolosalne koszty, tym 
większe, że dotychczasowe nazwy skazano na damnatio memoriae. W pośpiechu 
zmieniano szyldy, druki, pieczątki, nazwy zakładów pracy (np. kopalni „Katowice”). 
Wreszcie specjalną uchwałą postanowiono, by „dla uczczenia pamięci Wielkiego Wo-
dza i Nauczyciela całej postępowej ludzkości Józefa Stalina otoczyć pierwsze urodzo-
ne w mieście Stalinogrodzie dziecko płci męskiej jak najtroskliwszą opieką i dać mu 
takie wychowanie, aby stało się godnym realizatorem wielkich myśli i wskazań Józe-
fa Stalina i żywym przykładem. Nowo narodzonemu chłopcu nadać imię Józef.”125

Choć prywatnie nadal posługiwano się częściej i chętniej dotychczasową nazwą, 
to jednak w przestrzeni publicznej obowiązywał zakaz jej stosowania. Przekonał się 
o tym boleśnie Leszek Moczulski, wówczas początkujący dziennikarz, który za za-
mieszczenie w marcu 1953 roku informacji o spóźnieniu się pociągu z Katowic, za-
miast ze Stalinogrodu, stracił pracę, a wkrótce potem otrzymał zakaz wykonywania 
zawodu126 .

122 „Trybuna Robotnicza” nr 60 z 1 III 1953 r.
123 AIPN Ka, KW MO Katowice, sygn. 74/18, Meldunki specjalne 1953 roku. Meldunek kierownika ko-

misariatu IV MO w Zabrzu do komendanta MO Miasta Zabrze, Zabrze, 9 III 1953 r., s. 46.
124 „Trybuna Robotnicza” nr 60 z 10 III 1953 r.
125 Cyt. za. Z. Woźniczka: Życie…, s. 463.
126 G. Bębnik: „Stalinizacja”…, s. 245–246.
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Formalnie dekret Rady Państwa zatwierdzający zmianę nazwy miasta i woje-
wództwa wymagał jeszcze aprobaty sejmu. Dopiero 27 kwietnia 1953 roku stosow-
ny wniosek w tej sprawie złożył do laski marszałkowskiej pisarz Gustaw Morcinek, 
wówczas poseł z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. Nie był to bynajmniej 
jedyny z hołdów oddanych przez pisarza Stalinowi. Po powrocie z wycieczki po 
Związku Sowieckim w grudniu 1952 roku, kiedy zwiedził m.in. Gruzję, napisał peł-
ne nieskrywanego patosu opowiadanie pt. „Stalin wśród ludzi”127 .

Nowa nazwa zaaprobowana przez sejm zyskała „demokratyczną” sankcję. Uka-
zanie dumy mieszkańców stolicy regionu z tego faktu było motywem przewodnim 
propagandowej oprawy Święta Pracy 1 maja 1953 roku w Katowicach/Stalinogro-
dzie i imprez je poprzedzających, zwłaszcza tzw. słowno-muzycznego widowiska 
masowego, które odbyło się dzień wcześniej wieczorem na specjalnej scenie usta-
wionej przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego. Podczas pochodów pierwszomajo-
wych w większości miast, nie tylko w Stalinogrodzie, dominowały portrety zmarłego 
niecałe dwa miesiące wcześniej dyktatora, część z nich przyozdobiono dodatkowo 
kwiatami128 .

Kult Stalina starano się, z różnym skutkiem, podtrzymywać przez następne lata. 
Na początku 1954 roku w Wydziale Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
opracowano instrukcję dotyczącą obchodów pierwszej rocznicy śmieci Stalina, którą 
przesłano do wszystkich komitetów miejskich i powiatowych partii w wojewódz-
twie. Postanowiono m.in. że w większości zakładów pracy winny być zorganizowane 
uroczyste akademia i apele, połączone – tam gdzie to możliwe – z tzw. częścią ar-
tystyczną, na którą miały składać się prezentacje filmów, występy zespołów pieśni 
i chórów oraz indywidualne recytacje wierszy i poematów. W szkołach zaplanowano 
pogadanki „o życiu i działalności tow. Stalina”, które wygłaszano na lekcjach języka 
polskiego i historii129 .

14 lutego 1956 roku rozpoczął się w Moskwie XX Zjazd Komunistycznej Partii 
Związku Sowieckiego. Trwające do 25 lutego obrady miały fundamentalne znaczenie 
dla dalszych dziejów Związku Sowieckiego i jego satelitów. W obecności delegatów 
i gości Nikita Chruszczow skrytykował „kult jednostki”, a na zamkniętym posie-
dzeniu przedstawił tajny referat „O kulcie jednostki i jego następstwach”. Wyliczył 
w nim poważne nadużycia władzy i wymienił konkretne zbrodnie dokonane na roz-
kaz Stalina. Owe „błędy i wypaczenia” następca Stalina przypisał przede wszystkim 
charakterowi Generalissimusa, unikając obciążenia nimi samego systemu komuni-
stycznego. Kompletny tekst referatu szybko trafił do Polski, gdzie został przetłuma-
czony i masowo powielony. Gdy szokujące informacje o skali stalinowskiego terroru 
przeciekły do wiadomości publicznej, stały się zaczynem społecznego fermentu. Na 
dyskusję o zbrodniach systemu nałożyły się bardzo niekorzystne wyniki w gospodar-
ce. Efektem był bunt mieszkańców Poznania w czerwcu 1956 roku. Zdławiono go 

127 G. Morcinek: Stalin wśród ludzi. „Śląsk Literacki” 1953, nr 5, s. 6–9. Co ciekawe, nie wspomina o nim 
autorka biografii literackiej Morcinka, która odnotowuje fakt uczestnictwa pisarza w wyciecze literatów 
do ZSRR. K. Heska–Kwaśniewicz: Pisarski zakon . Biografia literacka Gustawa Morcinka. Opole 1988, 
s. 165.

128 G. Bębnik: „Stalinizacja…, s. 250–253
129 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Propagandy, sygn. 158, Informacja o przygotowaniach do obcho-

du I rocznicy śmierci tow. Stalina, s. 1–2.
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siłą, ale „poznański czerwiec” stał się katalizatorem kolejnych protestów i konflik-
tów. Bezradni dotąd ludzie spontanicznie zwoływali wiece i stawiali oraz dalej idące 
żądania.

Już latem 1956 roku coraz częściej mówiło się o konieczności powrotu do po-
przedniej nazwy miasta. 27 września 1956 roku sprawa ta była przedmiotem obrad 
egzekutywy KW, która powzięła uchwałę i zwróciła się do terenowych organów wła-
dzy państwowej o podjęcie stosownych działań w tej sprawie. Niecały miesiąc póź-
niej, 21 października odbyło się wspólne posiedzenie prezydiów Wojewódzkiej Rady 
Narodowej i Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach, na którym podjęto wspólną 
uchwałę, by „zgodnie z żądaniem ludności wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem 
o przywrócenie miastu Stalinogród dawnej nazwy Katowice, oraz województwu 
stalinogrodzkiemu nazwy województwo katowickie”130. Oficjalna procedura zmiany 
nazwy miasta trwała znacznie dłużej niż w 1953 roku. Dekret wydano 10 grudnia 
1956 roku, a sejm PRL zatwierdził go dopiero 22 marca 1957 roku. Ponownie powo-
łano się przy tym na wolę społeczeństwa, tym razem jednak nie mijano się z prawdą. 
W Stalinogrodzie nie czekano na dopełnienie formalności i już w październiku 1956 
roku ponownie zaczęto używać historycznej nazwy „Katowice”.

Kult Stalina próbowano zaszczepić po II wojnie światowej w całej Polsce. Na Gór-
nym Śląsku przywiązywano do niego szczególnie dużą wagę – był to największy i naj-
bardziej uprzemysłowiony region na mapie Polski, gdzie spory procent mieszkańców 
stanowili pracownicy zatrudnieni w przemyśle wydobywczym i ciężkim. Komuniści, 
realizujący w powojennej Polsce wzorowany na sowieckim projekt modernizacyjny, 
zakładali m.in. przebudowę struktur społecznych przez likwidację indywidualnej 
własności produkcji oraz wykreowanie nowej klasy robotniczej i nowego, mentalnie 
uformowanego według zasad komunizmu, człowieka. Zmierzano także do wykre-
owania nowej świadomości społecznej przez wprowadzenie nowej obyczajowości, 
tradycji, świąt i nowej hierarchii systemu wartości131. Propaganda kultu Stalina na 
obszarze najbardziej uprzemysłowionej części Górnego Śląska, najwyższy stopień 
osiągnęła w grudniu 1949 roku, kiedy świętowano 70. rocznicę urodzin dyktato-
ra oraz w marcu 1953 roku kiedy nadszedł kres jego ziemskiej wędrówki. Zmiana 
nazwy miasta i co za tym idzie całego województwa była ewenementem w skali 
kraju i świadczyła o recepcji sowieckich wzorców tego kultu przez rządzących Polską 
komunistów. Na szczęście wraz ze śmiercią Stalina rozpoczął się demontaż stworzo-
nego przez niego systemu władzy i choć niektóre jego elementy przetrwały do końca 
istnienia komunizmu, to w sferze symbolicznej już trzy lata później kult Stalina 
przestał być obecny w przestrzeni publicznej i propagandzie.

130 „Trybuna Robotnicza” nr 252 z 22 X 1956 r. 
131 Ł. Kamiński: Stalinizm po polsku – aspekty społeczne . [W:] Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku, 

Red. A. Dziurok, B. Linek, K. Tarka. Katowice–Opole–Kraków 2007, s. 13.
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erscheinungsformen des öffentlichen kultes von josef Stalin in oberschlesien in den 
jahren 1945–1956

Zusammenfassung
Der „Führerkult“ ist eine der immanenten Eigenschaften totalitärer Machtsysteme. 

In der Sowjetunion erreichte er seinen Höhepunkt während der Regierungszeit von Jo-
sef Stalin und wurde in die Gebiete getragen, die nach dem Zweiten Weltkrieg im sog. 
sowjetischen Einflussbereich lagen. In Oberschlesien entstand so der Kult um den sowje-
tischen Diktator infolge der Besetzung dieses Gebiets durch die Rote Armee 1945. Der 
industrielle Charakter dieser Region mit hoher Bevölkerungsdichte und einer Großzahl 
von Arbeitern war für die Unterordnung und Einbeziehung von Tausenden Menschen in 
die Maßnahmen der kommunistischen Propaganda ausschlaggebend, und die Bandbreite 
sowie der Umfang der götzendienerischen Maßnahmen waren größer als in anderen Regi-
onen Polens. Auf der Basis des Archivguts und der erhaltenen Bilder schildert der Autor 
Anfänge, Weiterentwicklung und Niedergang des Kultes um Stalin in Oberschlesien.

boGuSław tracz

public manifestations of josef Stalin’s cult of personality in upper Silesia in 1945–1956
Summary 
A cult of personality is one of the immanent features of a totalitarian system. The 

cult reached its apogee under the rule of Josef Stalin and was then transplanted to areas 
which after the World War II found themselves in the so-called Soviet area of influence. 
In Upper Silesia, the cult of the Soviet leader began when this territory was taken by the 
Red Army. The industrial character of the region, with its dense population, as well as 
working class domination, meant that thousands of people became subordinated and en-
gaged in the actions of the communist propaganda, and the sheer scale and scope of those 
idolatrous actions were larger than in other parts of the country. The author reconstructs 
the beginning, the growth and the demise of Joseph Stalin’s cult of personality in Upper 
Silesia with the help of archival records and preserved photographs. 
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przemySław rubacha

Geneza, cele i budowa wojewódzkiego parku 
kultury i wypoczynku w chorzowie

Teren przepełniony zielenią, miejsce wypoczynku i rozrywki, przez wszystkich 
mieszkańców Górnego Śląska kojarzony ze Stadionem Śląskim, ZOO, Wesołym 
Miasteczkiem – to Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (dalej: 
WPKiW). Znajdujemy wiele informacji na temat bieżących i dawnych wydarzeń 
kulturalnych i sportowych w parku, ale niestety brakuje publikacji związanych z hi-
storią tego miejsca. Jedyne artykuły, jakie się jak dotąd pojawiły, dotyczyły architek-
tury i kompozycji krajobrazu WPKiW.

Artykuł stanowi próbę przybliżenia i usystematyzowania skomplikowanego pro-
cesu związanego z powstaniem parku w Chorzowie. Przedstawiono genezę, przyczy-
ny i cele budowy WPKiW, a także prace projektowo-budowlane od 1947 do 1955 
roku. Oficjalne otwarcie Parku miało miejsce dopiero w 1963 roku. W tekście opisa-
no pierwszy etap budowy w ramach planu 6-letniego.

Praca powstała na podstawie dokumentów dotychczas niewykorzystywanych 
wcale lub w niewielkim stopniu. Pochodzą one przede wszystkim z zasobów Archi-
wum Państwowego w Katowicach oraz Archiwum Zakładowego Wojewódzkiego 
Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

parki ludowe na świecie, w polsce i Górnym śląsku
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie został zaprojektowany 

jako „park kultury” (inaczej nazywany „park ludowy”). Według definicji jest to „te-
ren zieleni wypoczynkowej, ogólnodostępny, z urządzeniami służącymi wypoczynko-
wi oddziałującemu wychowawczo w zakresie kultury, dydaktyki, rozrywki i sportu. 
Powinien być wykorzystywany przez cały rok”. Pierwsze parki ludowe powstały na 
początku XX wieku w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Stale wzrastająca frekwencja prowadziła w konsekwencji do coraz intensywniejszego 
inwestowania, do parków zaczęto wprowadzać między innymi boiska sportowe, te-
reny zabaw dla dzieci, tereny rozrywkowe. 

W amerykańskich parkach ludowych, takich jak park Jacksona czy park Franklina 
w Chicago, pojawiały się różne urządzenia sportowe, wystawy ogrodnicze, tereny 
zabaw, tereny dla biernego wypoczynku, restauracje i pawilony ogrodnicze. Po roku 
1922 parki kultury i wypoczynku zaczęto zakładać we wszystkich dużych miastach 
Związku Radzieckiego. Jednym z najstarszych jest Centralny Park Kultury i Odpo-
czynku im. Gorkiego w Moskwie o powierzchni 576 ha. Doświadczenia radzieckie 
wykazały, że w przypadku bardzo dużej liczby osób korzystających jednocześnie 
z urządzeń parkowych i nieplanowanej zabudowy przestrzeni pojawiają się liczne 
problemy – wzajemne zakłócanie wypoczynku oraz degradacja roślinności. Aby zara-
dzić tym problemom, zaczęto park dzielić na sektory, których program kształtował 
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się w zależności od zainteresowań mieszkańców miasta. Według stanu z 1973 roku 
obejmował 80 pozycji programowych1 .

W Polsce pierwszy park ludowy założono w Łodzi według projektu architekta 
Stefana Rogowicza z 1930 roku. Na powierzchni 237 ha zaprojektowano tereny wy-
stawy stałej, tereny wystaw czasowych, ogród zoologiczny, ogród botaniczny, tereny 
sportowe, dom ludowy, wesołe miasteczko, ogród jordanowski, park biernego wypo-
czynku i staw z plażą. Park nie został ukończony i nie zrealizowano jego programu ar-
chitektonicznego ze względu na wybuch wojny. Po zakończeniu wojny, już w nowym 
systemie politycznym, w 1952 roku powstał w Warszawie Centralny Park Kultury 
na Powiślu (dalej: CPK). Chociaż zaprojektowano go z dużym rozmachem, niestety 
lokalizacja na terenach uzbrojonych, cennych dla budownictwa, spowodowała, że 
został on znacznie zmniejszony przez intensywną zabudowę mieszkaniową2 .

Poza wspomnianymi CPK w Warszawie i parkiem chorzowskim w Polsce socjali-
stycznej powstał jeszcze jeden znaczący park ludowy – Leśny Park Kultury i Wypo-
czynku w Bydgoszczy o powierzchni 800 ha. Wybudowano go w latach 1978–1983, 
a w skład obiektów użytkowych wchodzą m.in.: ogród fauny polskiej, ośrodek rekre-
acji konnej, ogród botaniczny, kujawsko-pomorskie centrum edukacji ekologicznej 
i park rozrywki3 .

Intensyfikacja rozwoju przemysłu na przełomie XIX i XX wieku i w konsekwen-
cji jego dalsza rozbudowa zmusiły urbanistów do poszukiwań nowych terenów jego 
lokalizacji. Odpowiedzią były pierwsze ideowe koncepcje miast przemysłowych, 
wśród których na szczególną uwagę zasługuje utopijna koncepcja „miasta-ogrodu”, 
ogłoszona w 1898 roku przez Anglika Ebenezera Howarda. Wytyczyła ona nowy 
kierunek rozwoju dla nowoczesnej urbanistyki. Utopia E. Howarda stanowiła ukoro-
nowanie socjalno-urbanistycznych dążeń zmierzających do zreformowania przelud-
nionych, przemysłowych skupisk miejskich, które w końcu XIX wieku uległy gwał-
townym, niekontrolowanym i niekorzystnym przemianom zarówno pod względem 
struktury, jak i funkcjonalności. Zakładała ona otoczenie miasta centralnego pasem 
otwartej, parkowo-rolniczej przestrzeni i policentrycznie rozłożonymi na jego obrze-
żach nowoczesnymi, niewielkimi miejscowościami połączonymi liniami kolejowymi. 
Jądro miasta centralnego stanowił park z ulokowanymi w nim instytucjami kultu-
ralnymi, otoczony pierścieniami dzielnic mieszkaniowych, przerwanych okręgami 
wielkich alei. Strefa przemysłowo-rzemieślnicza stanowiła zewnętrzny pierścień4 .

Według tej idei zrodziła się koncepcja mająca wiele wspólnych elementów z po-
wojennym Leśnym Pasem Ochronnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 
i znajdującym się w jego centrum WPKiW w Chorzowie. Był to plan stworzenia trój-
miasta Bytom, Zabrze i Gliwice. Zakładał on rozczłonkowanie tkanki budowlanej 
terenami zielonymi, a kierunki zabudowy dopasowano do istniejących terenów zielo-
nych i lasów. W celu ochrony lasów przed złymi wpływami przemysłu przekształco-
no naturalny drzewostan, stopniowo zastępując drzewostan liściasty bardziej odpor-
nymi drzewami iglastymi, które miały większe znaczenie zdrowotne. Proponowana 

1 W. Niemirski: Kształtowanie terenów zielonych. Warszawa 1973, s. 40.
2 Tamże, s. 41–42.
3 W. Jastrzębski: Encyklopedia Bydgoszczy. Bydgoszcz 2011, s. 360.
4 B. Szczypka-Gwiazda: Pomiędzy praktyką a utopią . Trójmiasto Bytom – Zabrze – Gliwice jako przykład 

koncepcji miasta przemysłowego czasów Republiki Weimarskiej. Katowice 2003, s. 47.
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koncepcja otoczenia trójmiasta położonym wśród terenów zielonych i rekreacyjnych 
systemem jednostek mieszkalnych, zintegrowanych komunikacyjnie i gospodarczo, 
wykazuje zbieżność z utopijną wizją „miasta-ogrodu” E. Howarda5 .

Jako pierwszy park ludowy założony Górnym Śląsku, a zarazem pierwowzór póź-
niejszego chorzowskiego parku należy uznać park miejski (Stadtpark) w Bytomiu 
(element ściśle połączonym z koncepcją trójmiasta), wybudowany w końcu XIX 
i na początku XX wieku. Urządzanie parku rozpoczęto w 1870 roku, kiedy Hubert 
von Tiele-Winckler podarował na rzecz społeczeństwa Bytomia 330 mórg lasu dwor-
skiego z aleją drzew i bocznymi ścieżkami służącymi spacerom. Park powiększono 
o nieużytki po dawnej kopalni galmanu „Theresien” w celu odizolowania centrum 
miasta od działalności kopalni węgla kamiennego „Karsten-Zentrum”. Zachodnia 
część parku została przeznaczona na cele rekreacyjne, natomiast w części wschodniej 
ulokowano obiekty użyteczności publicznej6 .

Główną oś stanowiła promenada (dziś biegnąca dziś między muszlą koncerto-
wa a fontanną w głąb parku), po jej minięciu dochodziło się do stawu gondolowe-
go „Gondel-Teich”, po którym można było pływać łódkami (potem włączonego do 
utworzonego tuż obok krytego kąpieliska). Na sztucznym wzniesieniu (poprzemy-
słowym zwale szlaki pochodzącej z wytopu rud galmanu) założono „Górę Miłości” 
(Liebeshöhe) – alpinarium. W zachodniej części parku zlokalizowano duży staw ze 
spinającymi jego brzegi mostem, zwany stawem łabędzim (Schwanen-Teich). Opodal 
ustawiono przeniesiony z Mikulczyc na początku XX wieku XVI-wieczny drewniany 
kościół (Schrotholz-Kirche), w którego wnętrzu urządzono później miejsce pamięci 
poległych w I wojnie światowej7. Natomiast w północno-wschodniej części parku, 
w okolicy dzisiejszej ulicy Tarnogórskiej, urządzono elegancką parkową kawiarnię 
(Terrassen-Kaffe), obok której znajdowały się Miejskie Zakłady Ogrodnicze (Stadt 
Gartnere) z bogatą palmiarnią i akwarium8 .

Z nastaniem XX wieku na południe od już istniejących atrakcji utworzono w parku 
miniaturowy ogród zoologiczny z azylem niedźwiedzim (Bärenzwinger), w którym 
jeszcze w 1953 roku znajdowały się: niedźwiedzie, lew pustynny, małpy, lisy, kuny, wil-
ki, lamy, sarny i egzotyczne ptaki9. W południowo-wschodnim rogu parku w 1915 roku 
w miejsce starego budynku wybudowano nowy monumentalny gmach Sądu Cywilne-
go, który otoczono ogrodami różanymi10. Obok niego we wzniesionym w 1868 roku 
budynku wodociągów zlokalizowano zakład kąpieli solankowych (Solbad). Niestety, 
można tam było korzystać tylko z kąpieli w wannach. Około 1920 roku Bytom liczył 
100 tys. mieszkańców. Dlatego też w latach 1929–1931 wybudowano nowy funkcjo-
nalny gmach krytego basenu (Hallenbad), istniejący i użytkowany do dziś, projektu 
architekta Carla Schmidta. Gmach reklamowano jako największy i najnowocześniej-
szy tego typu obiekt we wschodnich Niemczech. Prócz basenu w gmachu znalazły się 
łaźnie i nowocześnie wyposażony kompleks fizjoterapeutyczny11 . 

5 Tamże, s. 51.
6 K. Rostański: Przyroda województwa katowickiego. Kraków 1997, s. 49.
7 M. Droń: Był sobie Bytom. Bytom 2005, s. 70.
8 B. Gajdzik: Bytom i okolice. Warszawa 1953, s. 28.
9 Tamże, s. 27.
10 B. Szczypka-Gwiazda: Pomiędzy praktyką . . ., s. 66.
11 M. Droń: Był sobie . . ., s. 134.
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W połowie lat dwudziestych, w trosce o rozwój kultury fizycznej społeczeństwa, 
powstała idea poszerzenia całego założenia o nowe tereny sportowo-rekreacyjne. 
Planowano stworzenie placów sportowych, placów zabaw dla dzieci i toru saneczko-
wego. W związku z projektowaną wystawą ogrodniczo-rzemieślniczą zamierzano je-
sienią 1925 roku rozpocząć aranżacje terenów ekspozycyjnych oraz parku rozrywki. 
W drugiej połowie lat dwudziestych obszar parku został powiększony o nowe tereny 
rekreacyjno-sportowe. Atrakcje takie jak: sztuczny tor saneczkowy (Rodelbahn), 
korty tenisowe oraz boisko (zamieniane zimą na publiczną ślizgawkę) zlokalizowano 
w północnej części parku, koło dzisiejszej ulicy Olimpijskiej. Nie zapomniano także 
o wielkim stadionie sportowym (Hindenburg-Kampfbahn), który dzisiaj służy klu-
bowi KS „Polonia”12 . 

W ramach rozwoju terenów zielonych Bytomia już w roku 1849 – jeszcze przed 
powstaniem parku miejskiego – zakupiono od gminy Dąbrowa tereny leśne, które od 
1913 roku zaczęto zmieniać na park leśny. W 1925 roku zdecydowano o zagospoda-
rowaniu lasu wokół zamku leśnego (Waldhaus), który stał się ulubionym miejscem 
niedzielnych spacerów. Ówczesny dyrektor parku Koehler graniczącą ze Stolarzowi-
cami cześć lasu zaczął przekształcać w założenie parkowo-ogrodowe. Zaplanowano 
wtedy powiększenie całego założenia w kierunku Stroszka. Zamysł ten uniemożliwi-
ły nowe podziały graniczne13 .

Park miejski w Bytomiu często odwiedzali mieszkańcy Gliwic, Zabrza i Bytomia, 
a pod odzyskaniu przez Polskę niepodległości i włączeniu części ziem Górnego Śląska 
do nowego państwa także ludności niemieckiej z terenów polskich. 

Podjęcie w 1870 roku decyzji o utworzeniu parku miejskiego w Bytomiu stano-
wiło moment przełomowy dla tworzenia nowoczesnego systemu założeń terenów 
zielonych aglomeracji przemysłowej. Miał on stanowić spokojny kompleks wypo-
czynkowy, przeznaczony dla wszystkich mieszkańców14 .

przyczyny i cele budowy wpkiw 
Okresy po I i II wojnie światowej cechował gwałtowny rozwój niektórych dzie-

dzin nauki, który spowodował rozwój nowych gałęzi przemysłu: motoryzacyjne-
go, elektrotechnicznego, chemicznego i petrochemicznego. Zjawiska industrializa-
cji i urbanizacji zostały spotęgowane. Samodzielne do tej pory miasta łączyły się 
w ogromne aglomeracje lub konurbacje przemysłowe (np. konurbacja górnośląska). 
Duże i chaotycznie rozbudowywane przez lata zakłady przemysłowe łączyły się bez-
pośrednio z dzielnicami mieszkaniowymi. W wyniku rozbudowy miast okazywało 
się w pewnym momencie, że kopalnia lub huta z całym swoim „dobrodziejstwem”, 
znajdująca się niegdyś poza miastem, istnieje w jego centrum. W przypadku rozbu-
dowy i rozwoju takiego zakładu jedyna rezerwa terenowa, czyli zieleń, jeśli w ogóle 
istniała, zajmowana była pod przyszłe inwestycje15 .

Dla poprawy warunków życia mieszkańców w 1947 roku wicewojewoda ślą-
ski Jerzy Ziętek zaczął konkretyzować koncepcje przekształcenia „Śląska czarnego 

12 P. Nadolski: Bytom wczoraj. Gliwice–Bytom 1996, s. 23.
13 B. Szczypka-Gwiazda: Pomiędzy praktyką . . ., s. 69.
14 Tamże, s. 67.
15 K. Gasidło: Zielone dziedzictwo przemysłu. „Czasopismo Techniczne” 2007, nr 7, s. 38.
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w Śląsk zielony”. Był to rozległy plan obejmujący projekty rozgęszczania przeludnio-
nych i nadmiernie uprzemysłowionych obszarów regionu oraz działań przeciwko ich 
ekologicznej degradacji. Jeden z tych projektów zakładał utworzenie parku kultury 
i wypoczynku. W sposób oficjalny pomysł utworzenia parku ujrzał światło dzienne 
wiosną 1947 roku, kiedy J. Ziętek zwołał specjalną konferencję z udziałem związków 
ogrodników i działkowców, na której przedstawił plan utworzenia w regionie wiel-
kiego „parku-ogrodu”16 .

Dotychczasowym celem budowy parków ludowych był wypoczynek, kultura 
i poprawa zdrowia. Jednak z punktu widzenia nowej władzy socjalistycznej podsta-
wową funkcją – w „nowoczesnym” ujęciu – założenia parku kultury i wypoczynku 
była „przebudowa psychiki mas na przełomie dwóch epok kapitalizmu i socjalizmu” 
oraz „uświadamianie ludziom potęgi i zalet nowego ustroju socjalistycznego”. Z tego 
powodu do programu budowy parków ludowych włączono nowy rejon – działania 
społeczno-wychowawcze, które organizacjom partyjnym umożliwiały realizację na 
szeroką skalę przedsięwzięć polityczno-społeczno-kulturalnychj. Park ludowy miej-
ski – dzięki dogodnej lokalizacji – stwarzał ogromną możliwość umasowienia polit-
gramoty. W okresie letnim można było tego typu działania przenieść do otwartych 
lub półotwartych teatrów, aren, audytoriów, czytelni, miejsc zabaw i rozrywek, które 
przecietnie mieściły dziesięciokrotnie większą publiczność. Trzeba było tylko piękną 
zielenią, bogatym programem urządzeń i wygodnym dojazdem zachęcić okolicznych 
mieszkańców do korzystania.

Specjalne zadanie parku polegało na wychowywaniu pierwszego pokolenia dzieci 
w socjalistycznej Polsce. Na pierwszym miejscu postawiono zadania wychowawcze, 
które przygotowywały obywatela „uświadomionego politycznie”, zawodowo, a przez 
uprawianie sportu także o wysokim poziomie gotowości bojowej17 .

Geneza lokalizacji wpkiw 
Gdy w 1947 roku Jerzy Ziętek przedstawił plan utworzenia w regionie wielkiego 

„parku-ogrodu”, podjęto prace mające na celu wybranie odpowiedniego miejsca pod 
jego budowę oraz przygotowanie programu jego działalności.

Obecną chorzowską lokalizację wybrano po wcześniejszym rozpatrzeniu alter-
natywnych lokalizacji. Przy poszukiwaniu dogodnej lokalizacji na pierwszy plan wy-
sunięto zapotrzebowanie na budowę odpowiedniego obiektu sportowo-wypoczyn-
kowego położonego w takim miejscu, które umożliwiałoby rzeszom mieszkańców 
właściwy wypoczynek po pracy i możliwość uprawiania wszystkich gałęzi sportu. Po-
wstanie nowoczesnego parku przyczynić miało się do umasowienia i upowszechnie-
nia kultury fizycznej w województwie katowickim. Budowę odpowiednich obiektów 
uzasadniano tym, że 40% sportu polskiego to sport śląski, a także dużą frekwencją na 
imprezach sportowych. Nie bez znaczenia pozostawała sprawa odpowiednich obiek-
tów sportowych w regionie. Największy ówczesny stadion sportowy ZKS „Unia 
Ruch” w Chorzowie mógł pomieścić 35 tys. ludzi, a drugie tyle chętnych musiało 
rezygnować z oglądania danej imprezy powodu szczupłości stadionu. W stolicy wo-

16 J. Walczak: Jerzy Ziętek. Katowice 2002, s. 246.
17 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/480 Komitet Budowy Wojewódzkiego 

Parku Kultury i Wypoczynku w Katowicach (dalej: KB), sygn. 102, s. 9.
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jewództwa – Katowicach – brak było większego obiektu sportowego na masowe im-
prezy sportowe. Pomysł umieszczenia w parku wielkiego, reprezentacyjnego obiektu 
sportowego finalizował wcześniejsze starania, których nie udało się zrealizować. 

Pierwszą koncepcją lokalizacji obiektu sportowego był projekt wybudowania kali 
ludowej koło parku Kościuszki w Katowicach, za boiskiem ZKS „Stali”, gdzie roz-
poczęto nawet roboty niwelacyjne. Po szczegółowych badaniach Wyższego Urzędu 
Górniczego okazało się jednak, że teren ten nie nadaje się do budowy takiego obiektu 
z powodu zbyt dużego podebrania ziemi. Dlatego dalsze prace zostały wstrzymane. 
Rozbudowanie dwóch boisk „Górnika” i „Kolejarza” w centrum Katowic koło Tor-
katu w jeden duży park sportowy okazało się także nie do zrealizowania z powodu 
trudności spowodowanych budową, a tym samym potrzebą wstrzymania ruchu ko-
łowego w śródmieściu. Przeważyły także względy higieniczne (bliskość rzeki Rawy 
i kopalni). Powołana specjalna komisja szukała innego, odpowiedniejszego miejsca. 
Pojawiały się głosy, by budować park sportowo-wypoczynkowy na dawnych polach 
golfowych w Giszowcu. Jednak po dłuższej analizie przekonano się, że tereny te są 
zbyt odległe od Katowic i przyległych miejscowości. Gdyby tę koncepcję przeforso-
wano, trzeba byłoby rozbudować specjalną sieć komunikacyjną18 .

Po przeanalizowaniu kilku możliwych koncepcji lokalizacji parku stało się jasne, 
że – w ramach możliwości dyspozycyjnych jednolitych obszarów o kilkusethektaro-
wej powierzchni, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie najbardziej zagęszczonych 
skupisk – jedynie teren położony pomiędzy Chorzowem, Katowicami i Siemiano-
wicami odpowiadał stawianym wymaganiom przestrzennym i krajobrazowym. Miał 
urozmaiconą powierzchnię oraz częściowo dogodne warunki geologiczne, co umoż-
liwiało budowę dużych obiektów19, a także rozbudowanie zbiorników wodnych. Po-
miary całego terenu (ponad 600 ha) zostały wykonane jako praca społeczna przez 
Państwowe Liceum Miernicze w Katowicach20 pod fachowym nadzorem inżynierów 
Wojewódzkiej Służby Geodezyjnej21 .

Zgodę na lokalizację ogólną w Chorzowie wyraziła Państwowa Komisja Plano-
wania Gospodarczego (dalej: PKPG) 3 września 1951 roku. Teren objęty lokalizacją 
wyniósł 520 ha22. Dnia 25 września 1951 roku Komitetu Budowy WPKIW wystoso-
wał wniosek do PKPG w sprawie ustalenia szczegółowej lokalizacji budowy parku23 . 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w porozumieniu z Wojewódzką Komisją 
Planowania Gospodarczego 8 stycznia 1952 roku wydało zaświadczenie lokalizacji 
szczegółowej, w którym teren objęty lokalizacją zajmował powierzchnię 592 ha24 .

Lokalizacja WPKiW została ustalona – po zaopiniowaniu przez władze planowania 
gospodarczego i przestrzennego – na terenach wolnych między Katowicami a Cho-
rzowem z uwagi na liczne walory tego obszaru. Przyszły park zlokalizowano przy 
ówczesnej ulicy Dzierżyńskiego (obecnie Chorzowska), rozciągał się od ulicy Złotej 
w Dębie (obecnie dzielnica Katowic) do parku na Górze Wyzwolenia w Chorzowie. 

18 AP Kat, KB, sygn. 100, s. 62. 
19 Tamże, s. 56.
20 Obecnie: Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach.
21 AP Kat, KB, sygn. 45, s. 1.
22 AP Kat, KB, sygn.102, s. 12. 
23 Tamże, s.13.
24 AP Kat, KB, sygn. 45, s. 1.
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Teren ten miał dobrą lokalizację w stosunku do głównych miast „Zespołu Miast 
Zagłębia”, dla którego park miał być parkiem centralnym o specjalnej roli. Szcze-
gólnie dobrze związany był z Katowicami, Chorzowem, Bytomiem, Siemianowicami 
i sąsiednimi osiedlami, dla których obszar parku miał być miejscem odpoczynku 
codziennego, a gdzie bardzo silne zagęszczenie ludności wymagało najpilniej zaspoko-
jenia tych potrzeb. Istniejące dobre połączenie komunikacyjne z ośrodkami „Zespo-
łu Miast Zagłębia” stwarzało perspektywę polepszenia tej komunikacji (w ramach 
zamierzeń przeprowadzenia trasy szybkiego ruchu omijającej śródmieścia osiedli), 
a konkretnie rozbudowy ulicy Chorzowskiej. Atutami lokalizacji były dobre warunki 
mikroklimatyczne oraz połączenie z kompleksami lasów na Załęskiej Hałdzie. Teren 
nie nadawał się pod budowę urządzeń przemysłowych, a jednocześnie posiadał dobre 
warunki krajobrazowe i widokowe dzięki różnicom terenowym25 . 

Wielką zaletą wybranej lokalizacji był fakt, że park stanowił na przyszłość pas 
wiatrochronny dla leżących na wschód od Katowic rejonów, chroniąc je w ten sposób 
przed skutkami uciążliwego przemysłu chorzowskiego. Jako kolejne walory wybra-
nej lokalizacji podkreślano jej dużą wartość krajobrazową – częściowo potencjalną, 
a fragmentarycznie jeszcze zachowaną26. W tej lokalizacji kryła się jeszcze jedna 
wielka zaleta. Dogodne warunki mikroklimatyczne i fakt, że poniżej tego terenu 
nie znajdowały się obiekty tamujące swobodny spływ zimnego powietrza, a takie 
zastosowanie połaci wodnych i leśnych miało się przyczynić do powstawania prądów 
wstępujących. Nie dopuszczałyby one do kładzenia się sumy dymów z przemysłu 
chorzowskiego właśnie w rejonie niebezpiecznym, czyli w odległych o 6–7 km Ka-
towicach27 .

Istotne były walory turystyczne i wycieczkowe – mogły być tutaj organizowa-
ne wypady w ramach wczasów tygodniowych, wyjazdy na sobotę i niedziele oraz 
wycieczki do odległych o 9 km lasów w Ligocie (obecnie dzielnicy Katowic), do 
oddalonego o 17 km Świerklańca oraz do pobliskiego Chorzowa Starego. Sąsiedztwo 
Katowic stwarzało dobre warunki reprezentacyjne, a atrakcyjność parku dodatkowo 
zwiększały: dobra widoczność z tras komunikacyjnych, łatwość dostępu oraz istnieją-
ce punkty odniesienia (w tym Lasek i stawy Doliny Szwajcarskiej), a także urządze-
nia sportowe na Górze Wyzwolenia28 .

Teren parku przed rozpoczęciem budowy był nierówny, falisty, pocięty szachowni-
cą pól uprawnych, łąk, stawów oraz odkrywek geologicznych. Najwyżej ponad teren 
wznosiła się Szwajcarska Dolina – częściowo zalesiona, pocięta dróżkami w różnych 
kierunkach, przez okoliczną ludność wykorzystywana jako miejsce letnich wycie-
czek i spacerów. Taki układu terenu wpływał na jego walory krajobrazowe w obrębie 
samego parku i walory widokowe ze wzniesień na okoliczne tereny przemysłowe 
i leśne29 .

Przy wyborze terenu brano pod uwagę także nieprzydatność na inne cele. Decy-
dowały przede wszystkim warunki wynikłe z eksploatacji górniczej. Wpływ działal-
ności górniczej na powierzchnię dotyczył znacznych terenów i to w stopniu, który 

25 Tamże, s. 14. 
26 Tamże, s. 25.
27 Tamże, s. 26.
28 Tamże, s. 14.
29 Tamże, s. 81.
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wykluczał budowę większych obiektów. Niezagrożone szkodą górniczą były jedynie 
tereny zachodniej części projektowanego parku, które to stanowiły 12% całości te-
renu30 .

Budowa wpkiw w chorzowie w latach 1950–1955

Od szkicu koncepcyjnego Kazimierza Wejcherta do projektu Władysława  
Niemirskiego

Prace projektowe rozpoczęto w połowie 1950 roku, kiedy z inicjatywy działaczy 
śląskich w ramach PWRN opracowano projekt szkicowy, wywoławczy autorstwa 
Kazimierza Wejcherta31. Później przedyskutowano go w komisjach i w grudniu 1950 
roku wniesiono pod obrady Wojewódzkiej Rady Narodowej32. Wtedy też – dnia 5 
grudnia – PWRN przyjęło oficjalną nazwę parku: Wojewódzki Park Kultury i Wypo-
czynku (wcześniej używano roboczej nazwy Park Ludowy Kultury i Wypoczynku)33 .

Budowę parku podjęto z inicjatywy WRN w Katowicach 20 grudnia 1950 roku. 
Następnie – 26 grudnia 1950 roku – decyzję tę potwierdziło Prezydium Rządu z za-
strzeżeniem, że budowę będzie się prowadzić przede wszystkim ze środków społecz-
nych i budżet terenowy Gospodarki Komunalnej z tytułu tej budowy nie zostanie 
zwiększony. 

W 1950 roku powołano Komisję Planu Regionalnego Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego, która miała za zadanie planowe przekształcenie struktury gospodar-
czej i przestrzennej oraz racjonalne zagospodarowanie przestrzenne Górnego Śląska 
i Zagłębia. Tym samym jednym z ogniw planu 6-letniego stała się budowa WPKiW34 . 
Plan regionalny zagospodarowania przestrzennego przewidywał pasy zieleni dzielące 
poszczególne miasta i grupy miast. Łączyły się one na peryferiach „Zespołu Miast 
Zagłębia” z okręgiem lasów i urządzeń wypoczynkowych WPKiW35 .

PWRN w dniu 7 kwietnia 1951 roku powołało Komitet Budowy WPKiW – organ 
mający zająć się budową, który liczył 79 członków. Jego przewodniczącym został 
Bolesław Jaszczuk, pełniący zarazem funkcję przewodniczącego WRN36. Następnie 
PWRN powołało Komitet Ogólny, liczący 360 członków: przedstawiciele świata 
pracy, organizacji masowych, politycznych, społecznych, związków zawodowych, 
terenowych organów władzy państwowej, instytucji społecznych, kulturalnych i fa-
chowców z poszczególnych dziedzin związanych z planowaniem i budową WPKiW37 . 
Ten z kolei 16 lipca wyłonił spośród siebie do prowadzenia budowy Komitet Wyko-
nawczy (dalej: KW) WPKiW38 oraz powołał 13 komisji (potem ich liczbę zwiększono 

30 Tamże, s. 16.
31 G. Ciołek: Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce. Warszawa 1955, s. 67; G. Ciołek: Ogrody 

polskie. Warszawa 1978, s. 229.
32 AP Kat, KB, sygn. 14, s.26.; Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Wyd. Krajowa 

Agencja Wydawnicza. Katowice 1979, s. 3.
33 AP Kat, KB, sygn. 100, s. 55.
34 W. Niemirski, K. Słotwiński: Śląski Park Kultury. Katowice 1963, s. 7.; W. Niemirski: Park Kultury 

i Wypoczynku w Stalinogrodzie . „Architektura” 1953, nr 11 (73 ), s. 307.
35 AP Kat, KB, sygn. 9, s. 182; T. Borucki: Architektura Polski. Warszawa 1985, s. 167.
36 AP Kat, KB, sygn. 45, s. 16.
37 AP Kat, KB, sygn.14, s. 26. 
38 AP Kat, KB, sygn.11, s. 1.
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do 18)39: finansowa, propagandowa, prawnicza, sportowa, ogrodnicza, komunika-
cyjna, kulturalno-oświatowa, kulturalno-społeczna, rozrywki, zdrowia, fauny i flory, 
dla działu opieki nad dzieckiem i urządzeń młodzieżowych, dla sektora obronne-
go. Miały one za zadanie opracowanie programów dla działalności poszczególnych 
sektorów, a także ocenę projektów i kontrolę wykonania prac w danym sektorze40 . 
W przyszłości z poszczególnych działów rozwinęły się samodzielne obiekty inwe-
stycyjne, jak: Planetarium, Stadion, ZOO, Wesołe Miasteczko, Ośrodek Harcerski, 
Ośrodek PTTK41. Komitet Wykonawczy liczył 28 członków, do jego kompetencji 
należały wszystkie zasadnicze decyzje w zakresie planowania robót, wykonawstwa 
oraz w sprawach finansowych i inwestycyjnych42. W jego składzie znaleźli się: Je-
rzy Ziętek jako przewodniczący, pełniący także funkcję zastępcy przewodniczącego 
PWRN43, Tadeusz Siekański – prezes Wojewódzkiej Komisji Arbitrażowej, Włady-
sław Maciejczyk – członek PWRN, Stefan Kruzel – przewodniczący MRN w Ka-
towicach, Roman Lubos – zastępca przewodniczącego MRN w Chorzowie, Adam 
Zajdlic – przewodniczący MRN w Siemianowicach, Cieśliński, Skarbek – Komitet 
Wojewódzki PZPR oraz inni przedstawiciele władzy i organizacji44 . 

KW WPKiW utworzył jako swój organ Biuro Budowy, które w ramach jego wy-
tycznych i uchwał prowadziło wszystkie agendy budowy oraz zbierało społeczne 
środki pieniężne na jej cele45. Biuro Budowy objęło także funkcję inwestora bezpo-
średniego w zakresie realizacji inwestycji i nadzoru nad jej wykonaniem. Miało także 
opracowywać na podstawie zatwierdzonych planów wieloletnich poszczególnych 
inwestorów centralnych jeden plan zbiorczy dla WPKiW46 .

Prace na terenie WPKiW rozpoczęto „w sposób spontaniczny” z 9 kwietnia 1951 
roku od zalesień terenów. W okresie wiosennym zalesiono 43 ha, głównie nieużyt-
ków poleśnych. W momencie rozpoczęcia prac dysponowano tylko projektem szki-
cowym, wywoławczym autorstwa Kazimierza Wejcherta. Brakowało szczegółowych 
planów i dokumentacji technicznej47 .

Projekt szkicowy, wywoławczy, zatytułowany „Projekt budowy parku ludowego”, 
został wykonany przez spółkę trzech architektów: Browna, Olszewskiego i Wejcher-
ta48. Oś główną parku zaprojektowano w postaci promenady prowadzącej od wejścia 
przy ulicy Złotej, równolegle do ulicy Chorzowskiej. W połowie swojej długości 
promenada zmieniała kierunek, przechodząc w łuk. Charakterystycznym elemen-
tem parku leśnego była „ślimacznica”, czyli spiralna ścieżka prowadząca na szczyt 
centralny. 

Cały teren podzielono na dwie zasadnicze części: park leśny dla tak zwanego 
odpoczynku „cichego” (biernego) i część dla odpoczynku czynnego, którą podzielo-
no na poszczególne sektory: sportowy, kulturalno-oświatowy, kulturalno-społeczny, 

39 AP Kat, KB, sygn.45, s. 16.
40 AP Kat, KB, sygn. 5, s. 16.
41 AP Kat, KB, sygn. 31, s. 44.
42 AP Kat, KB, sygn. 45, s. 16.
43 A. Topol: Jerzy Ziętek (1901–1985) . Katowice 1989, s. 15.
44 AP Kat, KB, sygn. 100, s. 6.
45 AP Kat, KB, sygn. 31, s. 43; AP Kat, KB, sygn. 45, s. 16.
46 AP Kat, KB, sygn. 5, s. 2. 
47 AP Kat, KB, sygn. 45, s. 2.
48 G. Ciołek: Zarys historii . . ., s. 67; G. Ciołek: Ogrody polskie . . ., s. 229.
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młodzieżowy, dziecięcy, zdrowotny i obronny. Tereny dla odpoczynku „cichego” zlo-
kalizowano daleko od wejść i głównych alei parku. Wśród drzew, na polanach, wzdłuż 
ścieżek ulokowano ławki, leżaki i hamaki. W pobliżu zlokalizowano biblioteczki 
i bufety. W środkowej części stanąć miał pomnik – wieża jako punkt obserwacyjny 
rozległych terenów. Największe zainteresowanie wzbudzał sektor sportowy, który 
podzielono na zespoły urządzeń dla sportów letnich, zimowych, wodnych i zabaw 
o charakterze wychowania fizycznego. Zespół urządzeń sportów letnich w projek-
cie K. Wejcherta zlokalizowano najbliżej głównego wejścia, w południowo-zachod-

Plan WPKiW w Chorzowie z maja 1952 roku z  siecią komunikacyjną, opracowany w opar-
ciu o projekt szkicowy, wywoławczy autorstwa Kazimierza Wejcherta z charakterystyczną 
„ślimacznicą”. 

Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach, zespół 12/480 Komitet Budowy Wojewódzkiego Parku 
Kultury i Wypoczynku w Katowicach, sygn. 102, s. 40



przemySław ruBacHa

208

niej części Parku, w pobliżu ówczesnych zabudowań sportowych AKS „Budowlani”. 
Wejść do otoczonego żywopłotem parku miało być kilkanaście, a przed wejściem 
głównym od ulicy Chorzowskiej zaprojektowano dwie pętle tramwajowe. Po prawej 
stronie od wejścia miała stanąć Hala Ludowa na kilkanaście tysięcy osób, a po prawej 
„olbrzymi stadion” na 80 tys. miejsc49 .

Wejchertowski „Projekt budowy parku ludowego” stanowił dopiero szkic wy-
woławczy, a nie ostateczny pełny projekt. W momencie sporządzania wstępnego 
planu zagospodarowania przestrzennego projektanci byli postawieni przed bardzo 
trudnym zadaniem. Zlecenie opiewało na wykonanie projektu szczegółowego par-
ku obejmującego niemal 6 km² powierzchni, a projektanci nie byli w posiadaniu 
wyraźnie skonkretyzowanych wytycznych, które wynikałyby z dokonanych uprzed-
nio opracowań projektów ogólnych miast przylegających do parku, czyli Katowic 
i Chorzowa. Projektanci z konieczności oparli się na istniejących niekompletnych 
danych – wstępnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Katowic oraz 
analogicznym dla miasta Chorzowa50. Miejsce styku parku z tymi miastami zależa-
ło w głównej mierze od danych podyktowanych mającym dopiero powstać planie 
zagospodarowania przestrzennego. Autorzy projektu parku nie otrzymali tych da-
nych w takiej postaci, która gwarantowałaby jednoznaczność rozwiązań. Nie plany 
ogólne Chorzowa i Katowic podyktowały układ parku, lecz odwrotnie – wcześniej 
realizowany plan szczegółowy parku narzucił zarysy do dalszych opracowań planów 
szczegółowych miast. We wstępnym plan zagospodarowania parku brakowało przede 
wszystkim powiązania kompozycyjnego z Chorzowem, w pobliżu którego przewi-
dziano najważniejsze i najbardziej monumentalne jego elementy, czyli stadion i Halę 
Ludową. W projekcie słabo zarysowano powiązanie kompozycyjne z Katowicami, 
które możliwe było od strony południowo-wschodniej, co jednak nie zostało zbyt 
dobrze zaakcentowane51 . 

Plan oparł się przede wszystkim na jedynej wyraźnej i niezmiennej linii ulicy 
Chorzowskiej. Wzdłuż tej trasy projekt przewidywał cztery wejścia do parku, obsłu-
giwane przez linie tramwajowe i autobusowe. Wejścia zostały funkcjonalnie założo-
ne, jednak przez ukośne założenie do ulicy Chorzowskiej nie stworzyły zdecydowa-
nego i wyraźnego kompozycyjnie układu, wprowadzającego centralnie do wielkiego 
parku. Przeciwległa ściana przy ulicy Siemianowickiej nie została zagospodarowana 
przestrzennie, a tym samym wyloty z parku nie były odpowiednio zaakcentowane 
i usprawiedliwione w układzie urbanistycznym. Brakowało szczegółowego opraco-
wania urbanistycznego zachodniej, południowej i wschodniej granicy parku, wiążącej 
kompozycyjnie główny stadion wzdłuż jego osi poprzecznej z Chorzowem i większe-
go podkreślenia znaczenia osi wiodącej do Hali Ludowej równolegle do ulicy Cho-
rzowskiej w kierunku Katowic. Nie rozpracowano urbanistyczne przeciwległej stro-
ny ulicy Chorzowskiej, w szczególności w rejonie tak zwanego „głównego wejścia”, 
gdzie w tym czasie znajdowały się jedynie nieużytki i zabudowania Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego52 .

49 Poemat nowych dni, Świat i Życie. „Dziennik Zachodni” 1950, nr 53, s. 14.
50 AP Kat, KB, sygn. 102, s. 26.
51 AP Kat, KB, sygn. 102, s. 27.
52 AP Kat, KB, sygn. 102, s. 28.
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Zastrzeżenia względem projektu K. Wejcherta dotyczyły także wewnętrznych 
szczegółów rozplanowania parku. Za mało podkreślono krajobrazową wartość te-
renu, szczególnie na zachodzie. Stało się tak dlatego, że przedstawiona hipsometria 
terenu stanowiła tylko mapę o powiększonej skali z 1:25000; stąd nie odzwierciedla-
ła dokładnego ukształtowania terenu. Nie wykazywała ona na przykład dwóch dolin 
grzbietowych położonych po obu stronach głównego szczytu. Spiralne prowadzenie 
dróg pieszych stanowiło układ konstrukcyjny, a tym samym geometrycznie sztywny 
i niezgodny z terenem. Wytwarzało to wraz z założonymi ciągami promienistymi 
układ daleki od realizmu. Ciąg cieków i zbiorników wodnych został w koncepcji 
wstępnego planu parku założony zbyt sztywno, w sposób zbyt mało nawiązujący 
do realnego zarysu linii stawów. Dlatego też konieczne było przeprojektowanie linii 
brzegowej w sposób bardziej swobodny, poprowadzony bardziej naturalnie i dostoso-
wany do przewidywanego zarysu osiadania gruntu53 . 

Dalsze prace projektowe, na podstawie projektu wywoławczego K. Wejcher-
ta, zlecono Centralnemu Biuru Studiów i Projektów Budownictwa Komunalnego 
w Warszawie (dalej: CBSiPBK). Decyzję taką podjęto, ponieważ w tym czasie jako 
jedyne w kraju posiadało pracownię projektowania parków kultury. Poza tym prowa-
dziło już prace nad CPK na Powiślu. Projekty techniczne poszczególnych obiektów 
i kosztorysy wykonywał bezpośrednio główny projektant bądź inni pod jego nadzo-
rem, aby Komitet Budowy mógł prowadzić dalej prace nad fragmentami parku w ra-
mach projektu całości, który w tym czasie został już zasadniczo skrystalizowany.

CBSiPBK opracowało założenia projektowe w dwóch wariantach. Pierwszy na 
kwotę 156 milionów złotych objął wszystkie urządzenia, jakie w parkach tego typu 
były konieczne. Drugi w wysokości 28 milionów złotych, do realizacji do końca 1955 
roku, obejmował przede wszystkim zieleń, drogi, aleje i niezbędne urządzenia: dla 
imprez masowych, dziecięce, małego sportu i dla ćwiczeń sportowo-obronnych. Nie 
uwzględniał natomiast wielkich inwestycji, takich jak: Stadion, Hala Ludowa, Dom 
Sportu, Wielkie Pawilony Wystaw54. Wariant pierwszy zatwierdzony został przez 
Komisję Opiniowania Projektów Inwestycyjnych Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
a następnie 3 kwietnia 1952 roku decyzją Ministra Gospodarki Komunalnej. W tym 
samym roku założenia te rozpatrzyła Główna Komisja Opiniowania Projektów Inwe-
stycyjnych i w dniu 1 lipca zatwierdziła Założenia Projektowe dla Parku55 .

Z uwagi na nieliczny personel projektantów Biuro Budowy nie było w stanie 
dostarczyć potrzebnej dokumentacji w żądanych terminach. Zakładano, iż projekt 
wstępny będzie gotowy do 30 czerwca 1952 roku. Jednak z uwagi na konieczność 
uprzedniego opracowania materiałów wyjściowych, szczególnie wytycznych urbani-
stycznych dla powiązania projektu parku z planami zabudowy Katowic i Chorzowa, 
termin przesunięto na grudzień. Na podstawie zaopiniowanych alternatyw koncepcji 
wstępnego planu zagospodarowania dnia 13 grudnia 1952 roku ujrzał światło dzienne 
„Projekt wstępny na WPKiW” autorstwa Władysława Niemirskiego ze zespołem56 . 

53 AP Kat, KB, sygn. 102, s. 29.
54 AP Kat, KB, sygn. 45, s. 1.
55 AP Kat, KB, sygn. 45, s. 22.
56 Archiwum Zakładowe WPKiW w Chorzowie (dalej: AZ WPKiW), Program użytkowy poszczegól-

nych urządzeń, Program planu perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego WPKiW, 27 XII 
1954 r., s. 1.
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Dokumentacja techniczna dla poszczególnych robót i budów była poważnie 
opóźniona, co wpływało hamująco na samą budowę i stwarzało poważne trudności 
w zakresie planowania inwestycyjnego i wykonawstwa. Komitet Budowy napotykał 
trudności w uzyskaniu całości zatwierdzonej dokumentacji projektowej i kosztoryso-
wej, bowiem główny projektant z Warszawy nie był w stanie dostarczyć opracowań 
dokumentacji w żądanych terminach z uwagi na szczupłość swojej pracowni w sto-
sunku do posiadanych zleceń57. Dodatkowo na spowolnienie realizacji inwestycji 
wpływały trudności w zorganizowaniu odpowiedniej liczby pracowników o wyma-

57 Tamże, s. 23.

Plan WPKiW w Chorzowie według projektu wstępnego z grudnia 1952 roku autorstwa 
Władysława Niemirskiego.  

Źródło: W. Niemiec, M. Szpuner: Śląski Park Kultury. Katowice 1959.
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ganych kwalifikacjach, którzy byli niezbędni do należytego pokierowania i przygoto-
wania wszystkich właściwych i niezbędnych materiałów wyjściowych dla opracowań 
dokumentacji technicznej. Oparcie się na komisjach społecznych, działających do-
raźnie, nie przyniosło pożądanych rezultatów58 .

W związku z brakiem projektu wstępnego wprowadzenie do planu inwestycyjne-
go budowy parku następowało zarówno w 1951 i 1952 roku, na podstawie uchwał 
Prezydium Rządu59. Projekt wstępny z 1952 roku przewidywał etapowanie prac 
w kolejnych latach budowy: etap I – odnosił się do już wykonanych w latach 1951–
1952 zalesień rejonu cichego wypoczynku; etap II – obejmujący lata 1952–1953 
dotyczył aktualnych prac przy budowie terenów festynowych; etap III – dotyczył 
dopiero przewidywanych w „Projekcie wstępnym na WPKiW” z 1952 roku, przy-
szłych prac na terenie parku w ramach planu 6-letniego w latach 1953–1955. Po nim 
dopiero nastąpić miał IV etap przypadający na kolejne lata60 .

„plan zagospodarowania przestrzennego na wpkiw w Stalinogrodzie” 
władysława niemirskiego z 1954 roku

Dnia 27 grudnia 1954 roku, dopiero dwa lata po sporządzeniu projektu wstęp-
nego, zakończono prace nad „Planem zagospodarowania przestrzennego na WPKiW 
w Stalinogrodzie”. Był to właściwy projekt parku autorstwa Władysława Niemir-
skiego61. Część integralną projektu stanowił „Program użytkowy WPKiW w Stalino-
grodzie” opracowany pod kierunkiem głównego projektanta. W skład zespołu pro-
jektowego poza W. Niemirskim weszli: Wacław Chojnacki, Czesław Duchnowski, 
Elżbieta Jankowska, Barbara Kuszell, Janina Skuczyńska oraz Stanisława Smolaga62 . 

Założenia programowe z 1954 roku stanowiły rozwinięcie założeń projektu dla 
planu 6-letniego opracowanego przez magistra Szufletę w 1952 roku. Opracowany 
został na podstawie doświadczeń i norm radzieckich, a także danych Instytutu Urba-
nistyki i Architektury oraz obserwacji poczynionych na terenie wykonanych przez 
CBSiPBK odcinków parków (na przykład CPK w Warszawie). Program Szuflety 
różnił się od projektu inny był stosunek dróg jezdnych i pieszych, placów i urządzeń 
terenowych, wody i zieleni, mniejsza była także powierzchnia samego parku i wyno-
siła 600 hektarów. Program Szuflety przewidywał maksymalne wyposażenie parku 
w momencie zakończenia budowy. Jednak w okresie poprzedzającym opracowanie 
projektu Niemirskiego brakowało projektantom doświadczeń, na podstawie których 
można było wyciągnąć wnioski dotyczące funkcjonowania poszczególnych urządzeń, 
liczono się z tym, że w trakcie budowy „życie” podyktuje zmiany. Takich poprawek 
spodziewano się już w 1954 roku, gdyż żadna z właściwych instytucji – Ministerstwo 
Kultury i Sztuki, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, Komitet Centralny PZPR – 
nie wypowiedziały się co do ogólnego programowania parków kultury63 . 

Park o planowej powierzchni 610 ha składał się z następujących elementów: wła-
ściwego parku kultury z podziałem na rejony, czyli teren wypoczynku czynnego; 

58 Tamże, s. 34.
59 AP Kat, KB, sygn. 45, s. 22.
60 AZ WPKiW, Schemat etapowania w Projekcie wstępnym na WPKiW w Katowicach, 13 XII 1952 r.
61 AZ WPKiW, Program użytkowy poszczególnych urządzeń..., s. 2.
62 Tamże, s. 7.
63 Tamże, s. 8.



przemySław ruBacHa

212

parku leśnego będącego terenem wypoczynku biernego; wielkiego stadionu wyczy-
nowego; ZOO; Ogrodu Botanicznego. Program planu WPKiW w Chorzowie z 1954 
roku zawierał szczegółowy program następujących rejonów: społeczno-wychowaw-
czego, obronności, kulturalno-oświatowego, kultury fizycznej, rozrywkowego, dzie-
cięcego, młodzieżowego, wczasowo-wypoczynkowego, leśnego oraz gospodarczo-
usługowego. Niejednolite potraktowanie poszczególnych rejonów pod względem 
programowym wynikało z tego, że opracowanie dokumentacji i realizacji niektórych 
obiektów wyprzedzało opracowanie programu64 .

Rejon społeczno-wychowawczy realizował podstawowe funkcje parku w ówcze-
snym, „nowoczesnym” ujęciu „przebudowy psychiki mas na przełomie dwóch epok 
kapitalizmu i socjalizmu” – organizacje partyjne miały w tym rejonie rozwinąć pracę 
agitacyjno-propagandową (wykłady i pogadanki na tematy polityczne) oraz organizo-
wać wystawy, przedstawienia teatralne, pokazy filmowe lub wieczory dyskusyjne65 . 
Rejon społeczno-wychowawczy odpowiednio do znaczenia i powagi zagadnienia ce-
chowała monumentalność przejawiająca się: w zieleni wysokiej, regularnej, stanowią-
cej obramowanie rozległych polan i trawników (również o regularnych kształtach) 
oraz w bogatych detalach architektonicznych. Dział o powierzchni 32 ha zlokalizo-
wano w pobliżu stadionu i rejonu obronności, ponieważ planowano w tych miejscach 
urządzanie imprez masowych. W trakcie ich trwania rejon społeczno-wychowawczy 
pełnił funkcję buforu, który przejmował nadmiar uczestników imprez i nie dopusz-
czał do nadmiernego tłoku w tych miejscach. Zieleń stworzyła tu oś kompozycyjną 
z umieszczonymi przy niej wszystkimi głównymi urządzeniami, w skład których 
weszły następujące obiekty66:

–  hala ludowa, dzisiejszy „Spodek” – w zasadzie nie wchodził w zakres programu 
WPKiW, jednak został zlokalizowany na terenie parku, ponieważ brak było ta-
kiej hali na Śląsku. Miała pomieścić 15 tysięcy osób w jednym pomieszczeniu 
ukształtowanym amfiteatralnie z dużą estradą;

–  pole „meetingowe” – zaplanowano jako miejsce masowych zebrań i wieców dla 
maksymalnie 50–60 tys. osób. Dysponowało trybunami ziemnymi i estradą 
oraz radiowęzłem (ośrodek dyspozycyjny i administracyjny dla pola zlokalizo-
wano w hali ludowej)67;

–  dwa place masowych zajęć – przeznaczone zostały na masowe odczyty, dysku-
sje, prasówki, spotkania z działaczami społecznymi; pierwszy dla 500, a drugi 
dla 200 osób;

–  amfiteatr na wolnym powietrzu zlokalizowany nad wodą dla 2 tys. osób – prze-
widywano w tym obiekcie możliwość urządzenia kina po rozpięciu ekranu oraz 
umieszczeniu z tyłu aparatu projekcyjnego. 

Ponadto zaplanowano: pawilon restauracyjno-kawiarniany dla 500 osób, dwa 
schrony przeciwdeszczowe mieszczące każdy po 400 osób –pierwszy z kioskiem 
spożywczym, a drugi z czytelnią na świeżym powietrzu68 .

64 AP Kat, KB, sygn. 104, s. 5.
65 AZ WPKiW, Program użytkowy poszczególnych urządzeń..., s. 7.
66 Tamże, s. 12.
67 Tamże, s. 9.
68 Tamże, s. 11.
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Rejon obronności miał na celu stałe zaznajamianie użytkowników parku z tech-
niką wojenną, podniesienie sprawności bojowej poszczególnych użytkowników oraz 
propagandę gotowości do obrony kraju i „rewolucyjnych osiągnięć”69. Dział o po-
wierzchni 12 ha zlokalizowano blisko głównych arterii komunikacyjnych, w części 
północno-zachodniej parku. W rejonie tym przeważały powierzchnie otwarte, umoż-
liwiające ustawianie dużych eksponatów. Zaplanowano urządzenie w tym rejonie 
następujących obiektów:

–  plac wystawowy do prezentacji sprzętu wojennego o dużych gabarytach (czoł-
gi, samoloty i armaty);

–  trzy pawilony wystawowe, z których jeden zaprojektowano w formie otwar-
tego pawilonu w celu umieszczania w środku eksponatów polowych, dwa 
pozostałe pawilony, jednopiętrowe, w których planowano umieszczanie eks-
ponatów drobnych historycznych i współczesnych, o charakterze muzealno-
pokazowym70;

–  plac do pokazów z trybunami – przeznaczony do pokazów obrony przeciwlot-
niczej, ćwiczeń wojskowych, tresury psów wojskowych, pokazów Polskiego 
Czerwonego Krzyża.

Pozostałymi, proponowanymi obiektami były: pola startowe dla modeli na uwię-
zi, wieża spadochronowa o konstrukcji metalowej oraz strzelnica małokalibrowa71 .

Rejon kulturalno-oświatowy odznaczał się wybitną regularnością rozwiązania 
ogrodowego z równoczesnym przystosowaniem go na tereny wystawowe. Znalazło 
to wyraz w skali założenia i barwności rozwiązania roślinnego w połączeniu z archi-
tekturą ogrodową. Zaplanowano i wykorzystano zwarte masywy drzew (do osiągnię-
cia szybkich efektów posłużyły drzewa duże w wieku od 15 do 25 lat), tworzące sy-
metrycznie rozłożone wnętrza, strzyżone żywopłoty i ściany zielone wielopiętrowe, 
patery kwietne, a także trawniki gazonowe.

Rejon kulturalno-oświatowy był przewidziany do organizowania wszelkiego ro-
dzaju akcji zmierzających do podniesienia poziomu kulturalnego, świadomości poli-
tycznej, upowszechnienia wiedzy, sztuki i muzyki, czemu miały służyć: wystawy, po-
kazy, prelekcje, pogadanki, dyskusje, przedstawienia, koncerty, filmy, audycje radio-
we, propagowanie czytelnictwa, stanowiąc zaplecze domów kultury. Dział ten miał 
skupić dużą ilość budynków i urządzeń, z tego też powodu wymagał ciszy i izolacji 
od hałasu. Rejon o powierzchni 30 ha usytuowano równolegle do ulicy Chorzowskiej 
w pobliżu rejonu społeczno-wychowawczego, gdyż cele i zadania tych rejonów wy-
kazywały pewne pokrewieństwo72 . 

W jego skład miały wejść następujące budynki: Centralny Pawilon Wystaw, Pa-
wilon Propagandy Parku, Pawilon Wystawowy, Dom Górnika, Pawilon Technika, 
Pawilon Hutnika, Klub Racjonalizatorów, pawilon propagandy różnych gałęzi prze-
mysłu, pawilon do zajęć popularnonaukowych, pawilon sztuki, centralny pawilon 
biblioteczny z czytelnią, kino zamknięte oraz pawilon dla kanarków. W 1954 roku 
w budowie znajdował się już Pawilon Propagandy Parku. Miał on zapoznawać pu-

69 Tamże, s. 6.
70 Tamże, s. 13.
71 Tamże, s. 14.
72 AZ WPKiW, Program użytkowy zieleni, Program planu perspektywicznego zagospodarowania prze-
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bliczność z historią powstania, budowy i działalnością parku. Pawilon ten składał się 
z dwóch części: zamkniętej – wystawowej i otwartej – wypoczynkowej. Miał tak-
że służyć jako schron od deszczu. Na miejsce przyszłych pawilonów wystawowych 
przeznaczono place o powierzchni 5 ha, na których w miarę potrzeby budowano by 
pawilony wystawowe stałe i tymczasowe73 .

Rejon kultury fizycznej wyposażono w zieleń swobodną, jedynie miejscami pod-
kreślającą regularność urządzeń sportowych, które w wypadku kolidowania odizo-
lowano by zwartymi nasadzeniami drzew i krzewów. W rejonie tym zastosowano 
szerokie boiska trawiaste74. Rejon kultury fizycznej o łącznej powierzchni 28 ha po-
siadał program urządzeń sportu skorygowany i uzgodniony z Głównym Komitetem 
Kultury Fizycznej (dalej: GKKF). Urządzenia sportu popularnego zlokalizowano 
w pobliżu wejść, aby ułatwić dostęp do nich mieszkańcom przylegających do parku 
osiedli i przedmieść. Uważano jednak, by zachować znaczną odległość od urządzeń 
widowiskowych parku ze względu na hałaśliwość organizowanych na stadionie i pla-
cach imprez masowych.

Zadaniem obiektów kultury fizycznej nie było dublowanie normalnych zadań 
sieci miejskiej, lecz przede wszystkim popularyzacja sportu, wciąganie do ćwiczeń 
fizycznych i gier sportowych, uprawianie dziedzin łatwych, a także łączenie kultury 
fizycznej z rozrywką. O ile komasacja budownictwa w innych rejonach była wska-
zana, to w rejonie kultury fizycznej działo się odwrotnie. Urządzenia sportowe swo-
bodnie rozmieszczono na większej przestrzeni, zachowując jednocześnie parkowy 
charakter terenu. 

Sport widowiskowy znalazł się początkowo poza ścisłym programem właściwego 
parku, jednak planowano lokalizację urządzeń do realizacji tego celu w rejonie rozpo-
czętej budowy stadionu. Sam stadion powstał według założeń wstępnych, ponieważ 
w okresie projektowania i opiniowania parku rozpoczęto już jego budowę bez sto-
sownych planów zagospodarowania przestrzennego75 . 

Rejon kultury fizycznej został podzielony na następujące mniejsze jednostki: te-
reny sportowe przy Dębie, tereny sportowe przy Siemianowicach, tereny sportowe 
przy Chorzowie, tereny sportowe przy przystani kajakowej, przystań kajakowa i ką-
pielisko. Tereny sportowe przy Dębie o powierzchni 10 ha zgodnie z programem 
miały zostać wyposażone w szatnię z kawiarnią i boiska sportowe: do koszykówki 
i siatkówki, do gimnastyki przyrządowej, treningowe do piłki nożnej, boisko do piłki 
nożnej z urządzeniami lekkoatletycznymi, ponadto korty tenisowe, place do gier ru-
chowych, tory przeszkód oraz tor łuczniczy. Na terenach sportowych przy Siemiano-
wicach o powierzchni 14 ha zaplanowano: szatnię z kawiarnią, boiska do siatkówki, 
koszykówki i piłki nożnej z urządzeniami lekkoatletycznymi, korty tenisowe, place 
do gier ruchowych, tory przeszkód oraz boisko do piłki nożnej. Tereny sportowe przy 
Chorzowie o powierzchni 3 ha wyposażono z kolei w: boiska do siatkówki, koszy-
kówki i do gier ruchowych, korty tenisowe oraz tor przeszkód. Tereny sportowe przy 
przystani kajakowej o powierzchni 1 ha obejmowały: boiska do siatkówki, koszyków-
ki, a także do gier ruchowych. 

73 AZ WPKiW, Program użytkowy poszczególnych urządzeń..., s. 16.
74 AZ WPKiW, Program użytkowy zieleni..., s. 23a.
75 AZ WPKiW, Program użytkowy poszczególnych urządzeń..., s. 3.
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Niektóre urządzenia sportowe zlokalizowano inaczej niż w zatwierdzonym przez 
GKKF programie. Boiska sportowe i tor łuczniczy z rejonu kultury fizycznej przenie-
siono do rejonu młodzieżowego. Do rejonu dziecięcego przeniesiono tor łuczniczy. 
Kąpielisko zostało zlokalizowane na terenie dawnego basenu pływackiego w parku na 
Górze Wyzwolenia w Chorzowie76 .

Rejon rozrywkowy został wyposażony w szczególnie różnorodne obiekty i urzą-
dzenia. Bezpośrednio wiązał się z rejonem kulturalno-oświatowym oraz rejonem 
kultury fizycznej i zajmował teren o powierzchni 90 ha. Rejon rozrywkowy został 
podzielony na trzy części: festynową, widowiskową i Wesołe Miasteczko. 

Część festynowa służyła urządzaniu wszelkiego rodzaju zabaw tanecznych. Zo-
stała wykonana w pierwszym etapie budowy parku w latach 1951–1952 i mieściła 
się wśród zieleni istniejącej77. W jej skład weszły: duży krąg do tańca na 1500 osób, 
dwa małe kręgi taneczne dla 800 osób każdy oraz tarasy do leżakowania78. Duży 
krąg został otoczony amfiteatrem z miejscami stojącymi i siedzącymi, a dla orkiestry 
zaprojektowano altanę. Tarasy do leżakowania zlokalizowano nad otwartym stawem. 
Przy tarasach umieszczono kiosk z pismami i książkami oraz wypożyczalnia leżaków. 

Część widowiskowa zajęła teren, który na niewielkiej przestrzeni posiadał ist-
niejącą roślinność drzewiastą i krzewiastą. Drzewa spełniały tu funkcję izolacji aku-
stycznej i widokową, gdyż przesłaniały istniejące i zniszczone obiekty przemysłowe. 
Część widowiskowa posiadała następujące urządzenia: teatr na otwartym powietrzu 
z kinem, estrady muzyczne, pawilon do gier stolikowych i kręgielnię. W rejonie 
rozrywkowym przewidziano różnego typu estrady: muzyczną symfoniczną, o cha-
rakterze kameralnym oraz muzyczne wraz kręgiem tanecznym. Przy jednej z estrad 
przewidywano także umieszczenie kabiny projekcyjnej i ekranu79 . 

Szeroka promenada łączyła część festynową z Wesołym Miasteczkiem. Odzna-
czała się regularnym obsadzeniem o wyrazie architektonicznym podkreślającym jej 
skalę. Starano się tutaj wydobyć cechę monumentalną przez zastosowanie wyso-
kich, ciętych szpalerów. Odpowiednio dobrane drzewa i krzewy ozdobne z pokroju 
i barwy, strzyżone żywopłoty oraz byliny i kwiaty sezonowe złożyły się na całość 
promenady.

Wesołe Miasteczko miało zwartą, silną zieleń, izolującą od ulic i terenów zamiesz-
kałych. Zieleń oddzielała również poszczególne urządzenia rozrywkowe, tworząc 
różnej wielkości polany80. Dla Wesołego Miasteczka program terenu w roku 1954 
nie został jeszcze ściśle sprecyzowany. Zgodnie z decyzją Komitetu Budowy, Zjed-
noczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe miały zrewidować program dla Wesołego 
Miasteczka i podać ostateczne decyzje po obejrzeniu parków rozrywki w Budapesz-
cie i Wiedniu81 . 

Rejon dziecięcy cechowała zieleń swobodna, w pewnych wypadkach regularna 
w celu podkreślenia fragmentów urbanistycznych, tworząca wiele wnętrz – polan, 
każda o określonym programie, co umożliwiło dzieciom korzystanie z różnych urzą-

76 Tamże, s. 20–22.
77 AZ WPKiW, Program użytkowy zieleni..., s. 25a.
78 AZ WPKiW, Program użytkowy poszczególnych urządzeń..., s. 23.
79 Tamże, s. 24.
80 AZ WPKiW, Program użytkowy zieleni..., s. 26a.
81 AZ WPKiW, Program użytkowy poszczególnych urządzeń..., s. 25.
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dzeń bez wzajemnego przeszkadzania sobie. Poszczególne sektory tego rejonu, leżące 
przy granicy parku, wymagały zwartej zieleni izolacyjnej, oddzielającej bądź od ze-
wnętrznego ruchu, bądź też od wewnętrznych ruchliwych części parku. Miały zostać 
ogrodzone żywopłotem zbrojonym z wejściowymi bramami i furtkami drewnianymi 
ze względu na odpowiedzialność, jaką ponosić miał za dzieci zarząd opiekuńczy da-
nego terenu. Dobór drzew i krzewów obejmował gatunki szczególnie atrakcyjne dla 
dzieci ze względu na rosnące na nich owoce. Unikano sadzenia roślin trujących i kol-
czastych w łatwo dostępnych miejscach. Dzięki nasadzeniom drzew w wieku 15–25 
lat szybko uzyskano zacienione miejsca do zabaw dla dzieci82 .

W projekcie wstępnym z 1952 roku rejon dziecięcy i rejon młodzieżowy two-
rzyły współny „dział dzieci i młodzieży”. Tej części parku przypisywano specjalne 
znaczenie, gdyż jej zadanie polegało na wychowywaniu pierwszego pokolenia dzie-
ci w ludowej i socjalistycznej Polsce. Na pierwszym miejscu postawiono zadania 
wychowawcze, które przygotowywały obywatela „uświadomionego politycznie”, 
zawodowo, a przez uprawianie sportu także o wysokim poziomie gotowości bojo-
wej. Rejony dziecięce zlokalizowano przy wejściach od stron Siemianowic, Dębu 
i Chorzowa Starego oraz rejonach: kulturalno-oświatowym i festynowym. Korzystać 
z nich mogły przez cały rok dzieci przyjeżdżające do arku i miejscowe z sąsiednich 
osiedli. Zasadniczo tereny owe służyły, jako rodzaj przechowalni dla dzieci. Tereny 
dziecięcy wyposażono we wszystkie typowe urządzenia stosowane w ogrodach jor-
danowskich, przedszkolach i żłobkach. Zamiast budynków przedszkola i żłobka za-
stosowano dwa typy werand: typu „żłobek” – dla dzieci młodszych (m.in. z pokojem 
do przygotowania posiłku) i typu „przedszkole” – dla dzieci starszych. W projekcie 
wstępnym z 1952 roku zaplanowano ponadto dwa domy dziecka oraz dom pioniera 
dla 600 dzieci83 .

Na terenie parku zlokalizowano siedem sektorów dziecięcych o powierzchni od 
0,8 do 7,8 ha, o różnym nasileniu urządzeń84. Sześć sektorów miało werandy typu 
„przedszkole”, natomiast tylko trzy sektory werandy typu „żłobek”. Jeden sektor 
w części festynowej pozbawiono budynków ze względu na usytuowanie w środku 
parku, małą powierzchnię oraz odmienny charakter. Ponadto w programie parku na 
terenach dziecięcych zlokalizowano następujące urządzenia: brodziki z prysznicami, 
pojniki, teatrzyki z miejscem na ognisko i pergolą, pawilony czytelnie, piaskownice, 
górki saneczkowe, boiska, tory przeszkód, tory łucznicze, domki dla ptaków oraz 
place: zebrań, gimnastyczne, do gier różnych, z przyrządami, do nauki jazdy na rowe-
rach i do zabaw konstrukcyjnych85 .

Rejon młodzieżowy dostosowano w ogólnej kompozycji zieleni przede wszystkim 
do rejonu leśnego oraz innych go otaczających. Swobodna zieleń z dużymi powierzch-
niami trawiastymi, w pewnych fragmentach regularna na skutek wymogów urbanisty-
ki Miasteczka Młodzieżowego, miała za zadanie pomieścić różnorodny program tego 
rejonu. Miejsca spoczynkowe, fragmenty polan, architektura ogrodowa powiązana 
została z roślinnością bardziej ozdobną i ogrodowymi formami krzewów i bylin86 . 

82 Tamże, s. 29.
83 AP Kat, KB, sygn. 102, s. 10.
84 AZ WPKiW, Program użytkowy poszczególnych urządzeń..., s. 26.
85 Tamże, s. 28.
86 AZ WPKiW, Program użytkowy zieleni..., s. 35a.
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Rejon młodzieżowy został zaprojektowany jako zaplecze Pałacu Młodzieżowe-
go w Katowicach, dlatego stanowił właściwie rejon kultury fizycznej, uzupełniony 
urządzeniami związanymi z zajęciami młodzieżowo-harcerskimi. Rejon zajmował 
powierzchnię 22 ha i został odizolowany od rejonów dla dorosłych. Zakładano, iż 
przez teren młodzieżowy nie powinny przechodzić drogi publiczne piesze ani tranzy-
towe. Rejon młodzieżowy został podzielony na dwa podrejony: przy Dębie oraz przy 
Siemianowicach. 

Tereny młodzieżowe przy Dębie o powierzchni 4,5 ha ze względu na sąsiedz-
two terenów sportowych miały skromny program: boiska do siatkówki, koszykówki 
i szczypiorniaka, place do gimnastyki, w tym jeden z przyrządami, skocznię wzwyż 
i dal oraz werandę. Opracowanie założeń programowych werandy zlecono Pałacowi 
Młodzieży.

Tereny młodzieżowe przy Siemianowicach miały mieć powierzchnię 17,5 ha. 
Zaplanowano tam budowę miasteczka młodzieżowego na 500 osób o charakterze 
samodzielnej jednostki gospodarczej wraz z wszystkimi instytucjami użyteczności 
publicznej obsługiwanymi przez młodzież. Przewidywano uruchomienie organów sa-
morządowych, poczty, telefonu i telegrafu oraz ośrodków: handlu, kulturalno-oświa-
towych, gastronomicznych, ogniskujących komunikację na tym terenie, inwestycji 
publicznych, bezpieczeństwa publicznego, porządkowe, a także produkcyjne. Teren 
miał być wyposażony w następujące urządzenia: 50 domków letnich (10-osobo-
wych), umywalnie na otwartym powietrzu, toalety, 3-hektarowe pole namiotowe na 
czas zlotów młodzieżowych, pole zlotowe dla 500 osób (zradiofonizowane i oświe-
tlone) oraz miejsca na ognisko z placami do gawęd87 .

Rejon wczasowo-wypoczynkowy, przeznaczony na kilkudniowy wypoczynek, miał 
charakter parkowo-leśny, nawiązywał do pobliskiego obszaru wypoczynku biernego 
(rejonu leśnego). Charakteryzowały go, prócz partii leśnych, rozległe powierzchnie tra-
wiaste z luźno rozrzuconymi skupiskami drzew i krzewów podsadzonych bylinami88 . 

Rejon wczasowo-wypoczynkowy o powierzchni 20 ha zlokalizowany został w czę-
ści północnej od strony Siemianowic. Ośrodek przewidziano dla 500 osób (z moż-
liwością podwojenia tej liczby). Miejsca noclegowe podzielono na stałe dla 50 osób 
w 8 domkach oraz letnie dla 450 osób w 60 domkach. Zbiorowe żywienie zapewnia-
ły bar turystyczny i kuchnie turystyczne. Rozrywki turystom zapewniały: niewielki 
amfiteatr ziemny z wybrukowanym miejscem na ognisko oraz świetlica umieszczona 
w budynku administracyjnym. W pobliżu domków noclegowych ulokowano miej-
sca na leżaki, a obok nich otwarte natryski. Basenu kąpielowego nie przewidziano 
z uwagi na kąpielisko znajdujące się na terenie parku w rejonie sportu popularne-
go. Na terenie tym umieszczono solarium z leżakami, teatr na otwartym powietrzu 
i pawilon czytelnię. Prócz tego umieszczono tutaj ogrodzone tereny dla dzieci, które 
przywożono codziennie samochodami z przedszkoli i żłobków znajdujących się na 
terenach, gdzie panowały złe warunki zdrowotne89 .

Rejon leśny o powierzchni około 240 ha zajmuje całe wzgórze centralne i niższe 
partie leżące na południowy wschód i zachód oraz na północny zachód90. Został 

87 AZ WPKiW, Program użytkowy poszczególnych urządzeń..., s. 35.
88 AZ WPKiW, Program użytkowy zieleni..., s. 36a.
89 AZ WPKiW, Program użytkowy poszczególnych urządzeń..., s. 36.
90 AZ WPKiW, Program użytkowy zieleni..., s. 39a.
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zaprojektowany jako aneks w zasadzie niewchodzący w skład parku kultury i stano-
wi teren wypoczynku cichego. Prace w parku rozpoczęto w dniu 9 kwietnia 1951 
roku właśnie od zalesienia tych terenów. Nie dysponowano w tym okresie jeszcze 
szczegółowymi planami i dokumentacją techniczną91. Do roku 1954 rejon zalesiono 
przypadkowo uzyskanym materiałem sadzonkowym i drzewami palikowymi, zacho-
wano jednak istniejące tu wcześniej wrzosowisko92. Zalesienie wrzosowisk w Dolinie 
Szwajcarskiej w latach 1951/1952 nie powiodło, gdyż wysadzano nieodpowiednie 
gatunki drzew i krzewów, które wyschły. Dla poprawy sytuacji starano się w kolej-
nych latach dobierać bardziej odporne gatunki drzew, rozważano także urządzenie 
szkółki na terenie parku. 

Najwyższe wzniesienie parku o najbardziej ubogich glebach pokryto żyzną glebą 
uzyskaną z plantowania terenów na boiska sportowe. W ten sposób przygotowano te-
ren pod uprawę leśną93. Rejon leśny został zlokalizowany z dala od ruchliwych arterii 
komunikacyjnych, charakterystyczne są tu liczne polany z ciekawymi osiami wido-
kowymi. Polany wyposażono w miejsca na tereny biwakowe, a na północnym stoku 
wzgórza przygotowano tereny narciarskie. W rejonie tym starano się unikać silnych 
akcentów architektonicznych. W skład urządzeń tego rejonu weszły: Planetarium 
z obserwatorium astronomicznym, pawilon myśliwski, lodowisko, tor saneczkowy, 
tereny narciarskie zlokalizowane na północno-wschodnim stoku, skocznia narciarska, 
polany biwakowe, tarasy do leżakowania, solarium, czytelnia na otwartym powietrzu 
i muzeum (skansen) etnograficzne o powierzchni 10 ha94 .

Ogrody: zoologiczny i botaniczny zlokalizowano we wschodniej części parku. 
ZOO obejmowało tereny dawnych kamieniołomów i przylegało do głównej alei. Nie-
wielka, systemowa, część ogrodu botanicznego sąsiadowała z ogrodem zoologicznym, 
mieściła się na wschód od kamieniołomów w rejonie dawnych biedaszybów, a jego 
ekspozytury rozsiano po innych sektorach, także na skraju parku leśnego, w postaci 
zespołów, siedlisk i pojedynczych okazów. Część ogrodu botanicznego stanowiły 
wzorcowe ogródki działkowe, dydaktyczne i szkoleniowe oraz ogrody o założeniach 
historycznych i specjalnych (ogródki przydomowe, uprawa roślin przemysłowych, 
hodowla jedwabników)95 . 

Rejon gospodarczo-usługowy o powierzchni 23 ha służył celom administracji par-
ku, sprzątaniu i zaopatrzeniu użytkowników we wszystkie środki potrzebne do ko-
rzystania z urządzeń i spędzania czasu. Rejon ten tworzyły: ośrodek administracyjny 
i gospodarczy parku; biuro; szklarnie; inspekty; szkółki; magazyny; kawiarnie w pa-
wilonach letnich; kioski z papierosami, napojami i gazetami; urządzenia przy wej-
ściach; toalety; natryski; telefony; fotopawilony; światło; woda; kanalizacja; ogrodze-
nia; wejścia; radiofonizacja parku; stacja meteorologiczna; komunikacja wewnętrzna; 
straż pożarna; garaże oraz dozór96. Został on zlokalizowany poza terenami parku, 
w ośrodku folwarku PGR przy ulicy Chorzowskiej. Brak doświadczeń w przygoto-
waniu programu dla administracji parku spowodował, że jego opracowanie odłożono 

91 AP Kat, KB, sygn. 45, s. 2.
92 AZ WPKiW, Program użytkowy zieleni..., s. 38a.
93 AP Kat, KB, sygn. 102, s. 83.
94 AZ WPKiW, Program użytkowy poszczególnych urządzeń..., s. 37, 39.
95 AP Kat, KB, sygn. 102, s. 5.
96 Tamże, s. 11–12.
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do momentu dokładnego zapoznania się z funkcjonowaniem administracji radziec-
kich parków kultury97 .

Program odcinków wejściowych potraktowany został jako zagadnienie specjalne, 
gdyż z wejściami wjazdowymi wiązała się ściśle ze sprawa komunikacji tranzyto-
wej, pieszej i kołowej zewnętrznej oraz wewnętrznej. Lokalizacja wejść do parku 
wynikała z powiązania ich z siatką ulic zurbanizowanego otoczenia i z układu tras 
wewnątrzparkowych.

W planie perspektywicznym zaprojektowano 10 wejść do parku: 2 wejścia ka-
tegorii I, 4 – kategorii II i 4 – kategorii III. Miały one przepustowość odpowiednio: 
60, 30 i 15 tys. osób na dobę. Wejścia kategorii II zgodnie z programem miały być 
wyposażone w: biuro informacji, przechowalnię rzeczy, punkt usługowy odkurzania 
ubrań i obuwia, budkę telefoniczna, straż parku i parking na samochody i rowery98 . 
Wejścia kategorii I zaplanowano od strony ulicy Złotej i ulicy Chorzowskiej (przy 
Stadionie). Oprócz wyposażenia takiego, jak miały wejścia kategorii II, planowano 
umieścić tam: zakład fryzjerski, punkt sanitarny PCK, toalety oraz stację benzynową 
przy parkingu na samochody i rowery99 . 

Wejście od strony przebudowanej ulicy Złotej wymagało – dla nadania mu charak-
teru wejścia czołowego – przeprowadzenia ciągów komunikacyjnych na terenie parku 
i na zewnątrz parku (z Koszutki przedłużeniem ulicą Oblatów oraz z dzielnicą Dąb 
i centrum miasta). Zaplanowano także specjalne wejście główne do ZOO i ogrodu 
botanicznego, na północ od wejścia głównego, również z nowej trasy ulicy Złotej100 .

Transport wewnętrzny w parku miała obsługiwać elektryczna „kolejka młodzie-
żowa”, służąca także dorosłym. Uzupełnienie stanowiła kolejka parowa na terenie 
Wesołego Miasteczka. Za komunikacje zewnętrzną odpowiadały linie tramwajowe 
już istniejące, które planowano rozbudować na dwutorowe. W projektach było też 
utworzenie linii okrężnej: Koszutka – Chorzowska – centrum Chorzowa – Siemia-
nowicka – Bytków. Pojawił się pomysł połączenia parku z Pałacem Młodzieży w Ka-
towicach rejonem ulic: Bocheńskiego i Złotej, następnie przez Koszutkę i Bogucice 
powrót ku południowym dzielnicom miasta101 . 

Ruch rowerowy nie został wpuszczony do parku, dlatego przy wejściach zaplano-
wano urządzenie parkingów rowerowych. Na arteriach kołowych otaczających park 
przewidywano uwzględnienie potrzeb rowerzystów, przygotowując dla nich oddziel-
ne ścieżki rowerowe102 .

Opracowanie założeń projektowych i programu WPKiW w Chorzowie w 1954 
roku nie zakończyło prac projektowych związanych z jego budową. Kolejny etap 
rozpoczął się cztery lata później, gdy 18 kwietnia 1958 roku opracowano program 
rozbudowy parku na lata 1959–1965. Powstał on w wyniku częściowej dezaktualiza-
cji programu planu z 1954 roku, co było spowodowane nienadążaniem prac projek-
towych za postępującą budową oraz zmianą i okrojeniem planowanej powierzchni103 . 

97 Tamże, s. 6.
98 AZ WPKiW, Program użytkowy poszczególnych urządzeń..., s. 43.
99 Tamże, s. 40–41.
100 AP Kat, KB, sygn. 102, s. 9.
101 Tamże, s. 7.
102 Tamże, s. 9.
103 W. Niemirski: Park Kultury i Wypoczynku w Katowicach. „Architektura” 1961, nr 7–8, s. 279.
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Opracowanie programu rozbudowy nie zakończyło prac projektowych, które zapo-
czątkował szkicowy projekt wywoławczy K. Wejcherta. Ze względu na brak danych 
w czasie sporządzania programu rozbudowy nie uwzględniono wówczas ogrodu zoo-
logicznego, ośrodka harcerskiego i bazy gospodarczej104 .

Budowę parku została oficjalnie została zakończona w 1963 roku. W latach 
1950–1963 oddano do użytku: tereny festynowe (1952), przystań wraz z kawiarnia 
i restauracją (1955), Planetarium i obserwatorium astronomiczne (1955), Stadion 
Śląski (1956), Ogród Zoologiczny i Wesołe Miasteczko (1957), ośrodek sportów 

104 AP Kat, KB, sygn. 106, s. 4.

Plan WPKiW w Chorzowie z 1962 roku autorstwa Władysława Niemirskiego. 

Źródło: W. Niemirski, K. Słotwiński: Śląski Park Kultury . Katowice 1963.
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wodnych i zimowych w Dolinie Szwajcarskiej (1960) oraz ośrodek turystyczny z ho-
telem (1962)105 .

zakończenie
Pomysł budowy parku, który został oficjalnie ogłoszony wiosną 1947 roku, 

w sprecyzowanej jasno formie „miasta-ogrodu”, z pewnością dojrzewał w umyśle 
pomysłodawcy od jakiegoś czasu. Warto pamiętać, że Jerzy Ziętek jako przedwojen-
ny burmistrz Radzionkowa wybudował istniejący do dziś park na „Księżej Górze”, 
a solidną, wzorcową doskonałą inspirację dla chorzowskiego projektu widział za mie-
dzą w przedwojennym niemieckim Bytomiu. Właśnie tam rozkwitał park miejski, 
utworzony według XX-wiecznej koncepcji „miast-ogrodów”.

Powstanie wielkiego parku w centrum aglomeracji stanowiło element większe-
go planu przekształcenia „Śląska czarnego w Śląsk zielony”, mającego na celu roz-
gęszczanie przeludnionych i nadmiernie uprzemysłowionych obszarów regionu oraz 
przeciwstawienie się niszczeniu środowiska (dziś mówi się ekologicznej degradacji). 
Dzięki rekultywacji (zalesieniu i zadrzewieniu) terenu parku powstał pas wiatro-
chronny dla wschodnich rejonów Katowic, chroniąc je przed skutkami uciążliwego 
przemysłu chorzowskiego. Właśnie poprawa ochrony zdrowia, obok wypoczynku 
i kultury, stanowiła jeden z podstawowych celów budowy parków ludowych.

Działalność parku miała się przyczynić do upowszechnienia w województwie ślą-
skim sportu i kultury fizycznej. Jednak zadaniem obiektów na terenie parku nie było 
dublowanie normalnych zadań sieci miejskiej, lecz przede wszystkim popularyzacja 
sportu oraz zachęcanie do uprawiania ćwiczeń fizycznych i gier sportowych.

Tereny parkowe zapewniały także miejsce wypoczynku mieszkańcom regionu. 
Chciano stworzyć miejsce na odpoczynek codzienny i weekendowy. W części sta-
nowiącej park ludowy, będącej terenem zieleni wypoczynkowej z ogólnodostępnymi 
urządzeniami, realizowano wypoczynek aktywny. Rejon leśny miał służyć wypoczyn-
kowi biernemu, a szczególnym zadaniem tej części parku była jego funkcja izolacji 
akustycznej. Człowiek w tym miejscu mógł zaznać kojącej ciszy, niezakłócanej hała-
sem przemysłu bądź odgłosami miejskimi.

Wszystkie te cele były zbieżne z zadaniami, jakie stawiano przed parkami ludo-
wymi do tej pory. Jednak okres powojenny to nowa rzeczywistość pod rządami wła-
dzy komunistycznej. Podstawowe zadanie założenia parkowego w „nowoczesnym” 
ujęciu stanowiła jego funkcja polityczno-propagandowa, realizująca cel „przebudowy 
psychiki mas na przełomie dwóch epok kapitalizmu i socjalizmu” oraz „uświadamia-
nie ludziom potęgi i zalet nowego ustroju socjalistycznego”. Zadanie przekonania 
Ślązaków do nowego ustroju realizowano na całym obszarze parku, w szczególno-
ści w rejonie kulturalno-oświatowym. Działania służące podniesieniu świadomości 
politycznej umiejętnie przemycano także przy okazji działalności kulturalnej, upo-
wszechniania wiedzy, muzyce i sztuce. 

Specjalne zadanie parku polegało na wychowywaniu pierwszego pokolenia dzieci 
w Polsce socjalistycznej. Na pierwszym miejscu postawiono na zadania wychowaw-
cze, które przygotowywały obywatela „uświadomionego politycznie”, zawodowo, 
a przez uprawianie sportu także o wysokim poziomie gotowości bojowej. Wyzna-
105 W. Niemirski, K. Słotwiński: Śląski . . ., s. 7.
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czone zadanie realizowały dwa rejony: dziecięcy i młodzieżowy. Rejon dziecięcy, 
wyposażony w altany typu „żłobek” i „przedszkole”, był niejako przechowalnią dla 
dzieci z placami zabaw. Dodatkowo w rejonie zdrowotnym także znajdowały się te-
reny dla dzieci, które przywożono codziennie samochodami z przedszkoli i żłobków 
z terenów, gdzie panowaly nie najlepsze warunki.

Działania wychowawcze w przypadku starszych dzieci realizował rejon mło-
dzieżowy. Jako zaplecze Pałacu Młodzieży w Katowicach stanowił właściwie rejon 
kultury fizycznej, uzupełniony urządzeniami związanymi z zajęciami dla harcerzy 
i pionierów. Odbywało się w tym miejscu wychowanie polityczne i zawodowe mło-
dego obywatela. Oprócz dyscypliny i miłości do nowego systemu politycznego, przez 
uprawianie różnych sportów młodzież nabywała także tężyzny fizycznej niezbędnej 
dla przyszłego, zdrowego rekruta.

Uświadomionego politycznie, zdrowego i wyćwiczonego przyszłego rekruta na-
leżało jeszcze zaznajomić ze sprzętem i technikami walki w rejonie obronnym. Na 
uwagę zasługuje zlokalizowanie w tym miejscu obiektów związanych ze szkoleniem 
wojskowym. O ile strzelnica mogła służyć obronności, o tyle wieża spadochronowa 
jako element szkolenia wojsk powietrzno-desantowych nie pasowała do oficjalnie 
głoszonego przeznaczenia działu obronnego w parku.

Przewidziano i zrealizowano w parku funkcje naukowo-badawcze. Ulokowano 
kilka obiektów, które formalnie nie podlegały programowi rejonów parku kultu-
ry. Jako pierwsze wybudowano pod koniec 1955 roku Planetarium wraz z obser-
watorium astronomicznym. Następnie w 1958 roku powstał Ogród Zoologiczny, 
a w 1975 roku skansen etnograficzny. Początkowo przewidywano także powstanie 
ogrodu botanicznego. Niestety w programie rozbudowy na lata 1959–1965 zrezy-
gnowano z tych planów. 

Budowa i utworzenie WPKiW miało spełnić i spełniło wiele celów i zadań. Część 
z nich – wypoczynek, kultura i poprawa zdrowia – wynikała wprost z programów 
parków ludowych. Inne – polityczno-propagandowy i wojskowy – wywodziły się 
z programów radzieckich parków kultury.

Jednak przeznaczenie parku jest zakodowane w jego nazwie. Wojewódzki Park 
Kultury i Wypoczynku to: „park kultury” – teren zieleni ogólnodostępny z urządze-
niami służącymi wypoczynkowi oddziałującemu wychowawczo w zakresie kultury, 
dydaktyki, rozrywki i sportu; „wypoczynku” – teren z dołączonym leśnym rejonem 
„cichego” wypoczynku; „wojewódzki” – wybudowany dla mieszkańców Śląska.
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entstehungsgeschichte, ziele und Bau des woiwodschaftsparks für kultur und erholung 
in chorzów

Zusammenfassung
Im vorgelegten Artikel werden die Entstehungsgeschichte, die Gründe für die Er-

richtung und die Funktionen des „Woiwodschaftsparks für Kultur und Erholung“ in Kö-
nigshütte (Chorzów) in den Jahren 1947–1955 skizziert. Die Entstehung eines großen 
„Volksparks” im Zentrum des oberschlesischen Ballungsgebiets war ein Bestandteil des 
größeren Planes, das „schwarze Schlesien“ in ein „grünes Schlesien” zu verwandeln. Er 
hatte ferner zum Ziel, überbevölkerte und allzu industrialisierte Areale der Region zu 
verdünnen, sowie der Umweltverschmutzung entgegenzuwirken. Die Verbesserung des 
Gesundheitsschutzes stellte, neben der Erholung und der Kultur, die Motivation dar, die 
mit dem Bau des Parks verwirklicht wurden. Überdies erfüllte er eine propagandistische 
Funktion im neuen kommunistischen politischen System, indem der Park „die Macht und 
die Vorteile des neuen Systems” bewusst machte. Er hatte außerdem eine spezielle Aufga-
be, welche in der Erziehung der ersten Generation der Kinder im kommunistischen Polen 
bestand: Diese sollte politisch bewusst erzogen werden, sportlich und kampfbereit sein.

przemySław rubacha

the origins, aims and construction of the voivodeship park of culture and recreation in 
chorzów

Summary 
The article presents the origins, aims and construction of the Voivodeship Park of Cul-

ture and Recreation in Chorzów in 1947–1955. Creation of a massive “people’s park” in 
the centre of an urban agglomeration was an element of a bigger plan to transform “Black 
Silesia” into “Green Silesia”. The aim was to ease overcrowding in overly industrialised 
parts of the region and to oppose the devastation of the natural environment. The main 
goals of the construction were to improve health protection, relaxation and culturalisa-
tion. The park also had a propaganda task in the new communist political system – of mak-
ing people aware of the “power and benefits of the new system”. It had a special function 
as well – to bring up the first generation of children in the communist Poland: a generation 
politically educated, sporty and combat ready.
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piotr liS

zarządzanie dokumentacją osobową problem 
jej wartościowania, selekcji i gromadzenia 
na terenie właściwości Archiwum 
państwowego w katowicach

uwagi wstępne
Archiwum Państwowe w Katowicach obejmuje swym zasięgiem 36 powiatów 

i miast na prawach powiatu, sama centrala Archiwum aż 17. Ogrom zakładów 
przemysłowych (w tym przede wszystkim kopalń, hut, zakładów przemysłu cięż-
kiego) oraz ilość zachowanej dokumentacji osobowej z okresu do 1945 roku z całą 
pewnością plasują katowicką placówkę w ścisłej czołówce pod względem ilości akt 
osobowych znajdujących się w podmiotach mających siedzibę na terenie właściwo-
ści Archiwum. Tradycyjny przemysł, znajdujący się w fazie restrukturyzacji, zmian 
prawnych i właścicielskich, powoduje konieczność zabezpieczenia dokumentacji 
osobowej poza zakładem pracy. Dodatkowym problemem jest fakt, że ustawowy1 
– 50-letni – okres przechowywania dla akt osobowych pracowników zwolnionych 
w latach 1945–1963 już minął. Należy więc jak najszybciej sformułować zasady, 
jakie powinny być stosowane przy selekcji akt osobowych do wieczystego przecho-
wywania.

Na potrzeby niniejszego opracowania należało przyjąć więc pewne ograniczenia, 
wynikające przede wszystkim z ogromnej liczby akt osobowych znajdujących się 
zarówno w instytucjach publicznych, podmiotach gospodarczych, stowarzyszeniach, 
jak i w archiwach depozytowych i firmach przechowalniczych.

W pierwszej części opracowania przedstawiono obecnie stosowane zasady przej-
mowania akt osobowych do zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. W celu 
zobrazowania wypracowanych procedur podano przykłady dwóch przejęć akt: Ma-
rquard Press S.A. w Katowicach oraz Klubu Sportowego „Górnik” Zabrze. Wybór 
nie był przypadkowy. Podmioty te przekazały cały posiadany zbiór akt osobowych. 
Akta osobowe kategorii A zostały włączone do właściwych zespołów akt. Natomiast 
przejęcie dokumentacji niearchiwalnej nastąpiło w ramach świadczonych przez Ar-
chiwum usług i na podstawie umów cywilno-prawnych jest ona zgromadzona w od-
dziale dokumentacji o czasowym okresie przechowywania.

W drugiej części raportu dokonano analizy zbiorów akt osobowych oraz spisów 
zdawczo-odbiorczych akt osobowych na przykładzie siedmiu podmiotów. Starano się 
wybrać takie podmioty, które są typowe i charakterystyczne dla terenu działania ka-
towickiego Archiwum. Przemysł wydobywczy reprezentują akta osobowe Zakładów 

1 Por. art. 51u ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tekst jedn. 
Dz.U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698 z późn. zm.).
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Górniczych „Trzebionka” S.A. w likwidacji w Trzebini oraz kopalń podległych Spółce 
Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu; przemysł hutniczy – akta Huty „Baildon” 
S.A. w upadłości w Katowicach; a przemysł ciężki – akta Śląskich Zakładów Lin 
i Drutu „Linodrut” S.A. w upadłości w Zabrzu. Wybrano również Polskie Koleje 
Państwowe S.A. oraz drukarnię Marquard Press S.A. w likwidacji w Katowicach 
(następca prawny RSW „Prasa – Książka – Ruch”). Jako reprezentanta klubów spor-
towych wybrano Klub Sportowy „Górnik” Zabrze w Zabrzu.

W celu przeprowadzenia analizy zawartości akt osobowych stosowano dobór 
losowy dla całego dostępnego zbioru dokumentacji osobowej podmiotu. W przy-
padku, gdy układ akt osobowych umożliwiał wydzielenie materiału do badań dla 
poszczególnych lat, losowanie odbywało się odrębnie dla poszczególnych roczników. 
Wybór lat nie był przypadkowy, a podyktowany chęcią sprawdzenia, czy sytuacja 
społeczno-polityczna w danym okresie miała wpływ na zawartość teczek.

zasady przejmowania akt osobowych do zasobu Archiwum państwowego 
w katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach gromadzi akta osobowe pracowników urzę-
dów, instytucji, podmiotów gospodarczych, klubów sportowych, związków i stowa-
rzyszeń, które mają szczególne znaczenie dla badań historycznych.

Do zasobu trafiają wszystkie akta osobowe i kartoteki osobowe pracowników 
wytworzone do 1945 roku. Tylko w latach 2009–2013 Archiwum przejęło ponad 70 
tys. kartotek osobowych o objętości przekraczającej 24 metry bieżące akt. Do cie-
kawszych przejęć należy zaliczyć zbiór akt osobowych pracowników zatrudnionych 
przez władze wojewódzkie i Rejencję Katowicką z lat 1922–1950, zawierający ponad 
27 tys. jednostek archiwalnych o objętości ponad 207 metrów bieżących akt, zbiór 
akt personalnych pracowników niemieckiego wymiaru sprawiedliwości z lat 1855–
1945 (prawie 2 tys. jednostek archiwalnych i ponad 14 metrów bieżących akt).

Akta powstałe po 1945 roku są przejmowane w drodze selekcji. Pracownicy ka-
towickiego archiwum kierują się głównie ich znaczeniem dla historii regionu i badań 
historycznych. Sposób przeprowadzenia ekspertyzy archiwalnej każdorazowo dosto-
sowywany jest do sytuacji prawnej i ekonomicznej podmiotu. 

Do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku akta osobowe były przejmowane 
przez katowickie Archiwum bez zmiany kategorii akt, natomiast już od kilku lat 
akta osobowe zakwalifikowane do przejęcia przekwalifikowywane są do kategorii A. 
W ostatnim dziesięcioleciu spośród akt wytworzonych po 1945 roku przejęto akta 
osobowe tyko kilku twórców akt.

W 2003 roku spółka Marquard Press S.A. w Katowicach zwróciła się z wnio-
skiem o wyrażenie zgody na brakowanie akt osobowych pracowników zwolnionych 
do 1952 roku. Spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na maku-
laturę lub zniszczenie został poddany analizie przez pracowników Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach. Spis ten zawierał następujące dane: nazwisko i imię, okres 
zatrudnienia i stanowisko. Na podstawie spisu wytypowano akta osobowe 40 pra-
cowników i zakwalifikowano je do akt kategorii A2 .

2 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/591 RSW „Prasa – Książka – Ruch” 
Śląskie Wydawnictwo Prasowe, teczka zespołu.
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Pracownicy Archiwum kwalifikujący akta kierowali się przede wszystkim wybo-
rem różnych zawodów, obecnie często już niespotykanych. Dodatkowo przejęto akta 
osobowe Kazimierza Świtonia – działacza „Solidarności”, posła na Sejm I kadencji, 
przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK 
„Wujek” w Katowicach poległych 16 grudnia 1981 roku, inicjatora akcji w obronie 
krzyża na oświęcimskim żwirowisku. W spisie akt osobowych nie figurowali dzien-
nikarze .

W 2009 roku likwidator Klubu Sportowego „Górnik” Zabrze w likwidacji zwró-
cił się z wnioskiem o „przekwalifikowanie do akt kategorii A wybranej dokumentacji 
likwidowanego klubu oraz o ich nieodpłatne przejęcie – z uwagi na ich wartości 
historyczne w odniesieniu do istotnych zmian strukturalnych klubu, wykazu znaczą-
cych dla sportu zawodników, trenerów i działaczy”3. Początkowo wniosek obejmo-
wał 87 osób i dotyczył następujących sekcji sportowych: piłka nożna, lekkoatletyka, 
zapasy, podnoszenie ciężarów i tenis. Ze względu na charakter klubu4 pracownicy 
Archiwum, interesujący się w sposób szczególny piłką nożną, przeprowadzili eksper-
tyzę akt i na podstawie jej wyników do akt zaproponowanej grupy 87 sportowców 
dołączono akta kolejnych 32 zawodników.

Wykonanie ekspertyzy było bardzo trudnym zadaniem. Akta znajdowały się 
w stanie nieuporządkowanym, a Klub nie posiadał środków na zatrudnienie osób, 
które mogłyby akta uporządkować. Likwidator dysponował spisami akt zawierający-
mi jedynie nazwisko i imię pracownika oraz informacje o dyscyplinie sportu. Osta-
tecznie Archiwum przejęło 119 akt osobowych o objętości 1 metra bieżącego. Wśród 
przejętych akt osobowych 61 dotyczyło sportowców (np. Jerzy Brzęczek, Tomasz 
Hajto, Andrzej Iwan), 21 – trenerów (np. Henryk Apostel, Waldemar Fornalik), 
a 37 – działaczy Klubu.

zasady przejmowania dokumentacji osobowej przez Archiwum państwowe  
w katowicach na podstawie umów cywilno-prawnych

Archiwum Państwowe w Katowicach przejmuje akta osobowe kategorii B w ra-
mach świadczonych usług. Jest to działalność odpłatna, a warunki przejmowania 
dokumentacji są każdorazowo ustalane z podmiotem przekazującym. Akta osobowe 
są przejmowane na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych zawierających przynaj-
mniej: nazwisko i imię oraz rok zwolnienia. Często spisy uzupełniane są innymi da-
nymi: datą urodzenia, okresem zatrudnienia, imieniem ojca. Żaden z posiadanych 
spisów akt osobowych nie zawiera takich informacji, jak: stanowisko, osiągnięcia, 
uwagi o przydatności akt do badań historycznych. 

3 AP Kat, zespół 12/2693 Klub Sportowy „Górnik Zabrze” w Zabrzu, teczka zespołu.
4 Klub Sportowy „Górnik” powstał w 1948 r. w wyniku ogólnokrajowej reorganizacji sportu i prze-

jęcia opieki nad sportem górniczym przez zrzeszenie „Górnik”. Został utworzony z połączenia KS 
„Zjednoczenie”, KS „Concordia”, KS „Pogoń” i KS „Skra”. W latach 1959, 1961, 1963, 1964, 1965, 
1966 i 1967 klub zdobył mistrzostwo Polski. Tytuły mistrzowskie w lidze zostały uzupełnione jeszcze 
dwukrotnym zdobyciem Pucharu Polski w latach 1965 i 1968. Największym sukcesem „Górnika” 
Zabrze był awans do finału Pucharu Zdobywców Pucharów w 1970 r. W latach osiemdziesiątych XX 
w. „Górnik” nawiązał do swoich największych osiągnięć, zdobywając cztery kolejne tytuły mistrza kraju 
(1985–1988). Zob. Górnik Zabrze. Wikipedia: wolna encyklopedia [dostęp: 17 V 2014 r.].
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Od 2003 roku Archiwum przejęło 257 zbiorów dokumentacji niearchiwalnej, 
które zawierają łącznie prawie 320 tys. akt osobowych o objętości ponad 1180 me-
trów bieżących (stan na 31 maja 2014 roku).

Do największych zbiorów (posiadających ponad 8000 akt osobowych) należą: 
Huta „Baildon” S.A. w Katowicach, Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano-Inży-
nieryjne S.A. w Rybniku, Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. 
w Gliwicach, Cartotecnica Polska Sp. z o.o. w Katowicach, Śląskie Zakłady Lin 
i Drutu „Linodrut” S.A. w Zabrzu, Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjne-
go w Gliwicach, Bielska Fabryka Armatury BEFA Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Wo-
dzisławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego w Wo-
dzisławiu Śląskim, Elektromontaż Warszawa S.A. w Warszawie, Świętochłowickie 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego PRINŻBUD w Świę-
tochłowicach.

zawartość akt osobowych wybranych twórców
Zbiór akt osobowych Zakładów Górniczych „Trzebionka” S.A. w likwidacji 

w Trzebini5 obejmuje około 8 tys. jednostek ewidencyjnych (ok. 80 metrów bie-
żących). Akta osobowe ułożone są według roku zwolnienia pracownika w układzie 
alfabetycznym i dotyczą osób zwolnionych w latach 1951–2013. Spisy zdawczo-od-
biorcze akt zawierają następujące rubryki: nazwisko i imię pracownika, rok zwolnie-
nia, kategoria akt. Zastosowany spis nie pozwala na dokonanie szczegółowej analizy 
zawartości akt osobowych i ich ewentualnej przydatności do badań.

Ze względu na sposób ułożenia akt osobowych do analizy wybrano po 20 teczek 
akt osobowych z lat: 1956, 1968, 1970, 1980, 1989 i 1990. Dokumentacja osobo-
wo-płacowa została uporządkowana przez archiwistę niezwiązanego z kopalnią. Nie 
dysponował on szczegółową wiedzą na temat treści akt oraz nie posiadał wystarczają-
cych kompetencji do wytypowania akt, które należałoby przechowywać wieczyście. 

Wśród analizowanych akt 7 wyróżniało się na tle pozostałych. W 6 przypadkach 
akta zawierały liczne pisma dotyczące odznaczeń państwowych. Na uwagę zasługiwa-
ły też akta osobowe dyrektora ekonomicznego, który został odwołany ze stanowiska 
i zwolniony z pracy w 1990 roku. W uzasadnieniu odwołania powołano się na fakt, 
że osoba ta była I sekretarzem PZPR i stanowisko otrzymała z nominacji partyjnej, 
więc dalsze jej zatrudnienie nie jest możliwe. 

Poza tymi przypadkami akta osobowe zawierały typową dokumentację z zakresu 
stosunku pracy: ankiety i kwestionariusze osobowe, życiorysy, dokumenty potwier-
dzające przebieg zatrudnienia, orzeczenia lekarskie, świadectwa pracy. Od końca lat 
sześćdziesiątych XX wieku w aktach osobowych znajdowały się również karty wyna-

5 Rozpoczęcie budowy Kopalni „Trzebionka” nastąpiło w 1953 r. Powstała ona na bazie kopalni „Ma-
tylda”, której złoża udostępniono już w 1850 r. Wydobycie rud cynku i ołowiu rozpoczęto w 1962 r. 
W okresie maksymalnej produkcji, w latach dziewięćdziesiątych XX w. i na początku XXI w. była to 
jedna z największych podziemnych kopalń rud cynku i ołowiu na świecie. Przedmiotem eksploatacji 
była ruda siarczkowa cynku i ołowiu. W procesie wzbogacania odzyskiwano też pokaźne ilości kamie-
nia dolomitowego, co stawiało „Trzebionkę” w rzędzie największych producentów kruszyw w okolicy. 
Kopalnia wykorzystywała najnowszą technikę i technologię górniczą. Eksploatację prowadziła na głę-
bokości ok. 200 m. Likwidacja stanowiła zakończenie kilkusetletniej eksploatacji w chrzanowskim 
okręgu górnictwa rudnego, a wiązała się z wyczerpaniem tamtejszych zasobów rudy. www.chrzanow.
pl – Chrzanów Miejski Serwis Informacyjny: Kopalnia Trzebionka [dostęp: 17 V 2014 r.].
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grodzeń, a w aktach osób zwolnionych w roku 1980 i później dodatkowo umieszczo-
no karty urlopowe. Dokumentacja dotycząca wynagrodzenia i ewidencji czasu pracy 
znacznie zwiększyła objętość poszczególnych teczek akt osobowych. Akta starsze 
nierzadko zawierały tylko kwestionariusze osobowe, opinie z zakładów pracy oraz 
zaświadczenia potwierdzające okres zatrudnienia.

Głównymi przyczynami rozwiązania stosunku pracy były: nieobecność nieuspra-
wiedliwiona oraz porzucenie pracy. Jako ciekawostkę można podać, że w jednej 
z teczek akt osobowych z lat siedemdziesiątych XX wieku jest pismo zwolnionego 
pracownika, który – jak tłumaczył – „zapomniał o obowiązku pracy”, z prośbą o anu-
lowanie wypowiedzenia. Kierownictwo zakładu wyraziło zgodę pod warunkiem, że 
będzie wykonywał pracę „pod ziemią”. Pracownik tej propozycji nie przyjął.

Akta osobowe pracowników zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego, które 
zostały poddane analizie, są przechowywane w Archiwum Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział – Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej 
likwidacji w Dąbrowie Górniczej. Spółka ta została powołana w 2000 roku przez 
Ministra Gospodarki do realizacji założeń rządowego programu reformy górnictwa 
węgla kamiennego w latach 1998–2002 i latach następnych. W latach 1991–2000, 
to jest w okresie do momentu powołania spółek restrukturyzacji kopalń: Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
Sp. z o.o. w Bytomiu, likwidację prowadziły poszczególne kopalnie. Od momentu 
powołania wymienionych spółek restrukturyzację kopalń oraz likwidację kopalń fi-
nansowaną ze środków budżetowych prowadzą tylko te spółki. W 2009 roku Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu przejęła Bytomską Spółką Restrukturyzacji 
Kopalń Sp. z o.o. w Bytomiu. 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w wyniku różnych procesów restrukturyza-
cyjnych i własnościowych obejmuje obecnie następujące kopalnie: KWK „Jan Kan-
ty” S.A., KWK „Porąbka Klimontów” S.A., KWK „Saturn” S.A., KWK „Sosnowiec” 
S.A., KWK „Żory” S.A., KWK „Andaluzja” Sp. z o.o., KWK „Bobrek-Miechowice” 
Sp. z o.o., KWK „Centrum-Szombierki” Sp. z o.o., KWK „Julian” Sp. z o.o., KWK 
„Jowisz” Sp. z o.o., KWK „Rozbark” Sp. z o.o., KWK „Powstańców Śląskich” Sp. 
z o.o., KWK „Pstrowski” Sp. z o.o., KWK „Paryż” Sp. z o.o., KWK „Grodziec” Sp. 
z o.o., KWK „Niwka-Modrzejów” S.A., KWK „Siemianowice” – ZG „Rozalia” S.A., 
KWK „Siersza”, Ruch „Katowice” KWK „Katowice-Kleofas”, Ruch „1 Maja” KWK 
„Marcel”, KWK „Gliwice”, KWK „Morcinek”, KWK „Nowa Ruda”, Wałbrzyskie 
Kopalnie Węgla Kamiennego6 . 

Akta osobowe dotyczące pracowników zlikwidowanych kopalń i zakładów górni-
czych w tym Archiwum obejmują około milion jednostek ewidencyjnych, co stanowi 
około 2 tys. metrów bieżących akt. Akta osobowe zgromadzone są w 46 zbiorach 
dokumentacji. Zbiór akt może obejmować jedną kopalnię, kilka połączonych kopalń, 
zakład górniczy lub ruch. Zależne jest to od sposobu przekazania akt (w całości bądź 
czy partiami) oraz jednostki organizacyjnej, która te akta przekazała. Akta osobowe 
zostały zewidencjonowane w systemie informatycznym. Spis akt osobowych zawiera 
następujące rubryki: nazwisko, imię, data urodzenia, okres zatrudnienia, zakład/

6 J. Siemieniec, M. Gałęziowski, J. Wodecki: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S .A. Katowice 2005, s. 
4–9.
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kopalnia. Zastosowany wykaz nie pozwala na dokonanie szczegółowej analizy zawar-
tości akt osobowych i ich przydatności do ewentualnych badań historycznych.

Wielkość poszczególnych zbiorów akt jest bardzo zróżnicowana i waha się od 
kilku tysięcy do nawet 70 tys. tysięcy akt. Średnio obejmuje ok. 20–40 tys. teczek 
akt osobowych. 

Akta kopalń zlokalizowanych na terenie Śląska i Zagłębia stanowią 85% zasobu, 
pozostałe 15% akt dotyczy kopalń wałbrzyskich.

Struktura ilościowa akt osobowych według roku zwolnienia z lat 1950–1960, 
których 50-letni okres przechowywania upłynął, zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Liczba akt osobowych pracowników zlikwidowanych kopalń w latach 1950–1960

Rok Liczba akt osobowych
1950 20 200
1951 22 600
1952 22 100
1953 23 900
1954 33 700
1955 37 200
1956 40 000
1957 43 400
1958 49 900
1959 40 300
1960 28 300

Razem: 361 600

Na potrzeby artykułu przeanalizowano zawartość akt osobowych 7 kopalń wytypo-
wanych przez kierownika Archiwum. Ogółem zbadano zawartość 40 teczek. Średnia 
objętość teczki wynosiła 40 kart. Liczebność kart w jednostce ewidencyjnej, zależała 
od lat, jakich dokumentacja dotyczyła, oraz kopalni, która te akta prowadziła. 

Akta osobowe zewidencjonowane są w systemie informatycznym, a zawartość 
teczek jest sukcesywnie digitalizowana. Z akt osobowych w wersji papierowej ko-
rzysta się tylko wtedy, gdy kopia cyfrowa nie jest najlepszej jakości, co zdarza się 
sporadycznie. 

Akta osobowe pracowników Kopalni Węgla Kamiennego „Mieszko” w Wałbrzy-
chu7 przygotowywano zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego we Wrocławiu 
Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim. Zawartość analizowanych teczek akt osobowych 
była dosyć skąpa. W teczkach osób zwalnianych na początku lat pięćdziesiątych XX 
wieku znajdowały się praktycznie tylko karty osobowe. Dopiero akta osobowe pra-

7 Kopalnia Węgla Kamiennego „Mieszko” została przejęta w 1945 r. przez Centralny Zarząd Przemysłu 
Węglowego. Jej majątek obejmował dawną niemiecka kopalnię „Kulmitz-Melchior” w Wałbrzychu. 
Całe przedsiębiorstwo wchodziło z kolei w skład Dolnośląskiego Towarzystwa Górniczego S.A. w Wał-
brzychu. W 1946 r. nazwę kopalni zastąpiono nową – „Mieszko”. Następnie kopalnia „Mieszko” została 
połączona z kopalnią „Bolesław Chrobry”, tworząc nowy zakład górniczy pod nazwą Kopalnia Węgla 
Kamiennego „Wałbrzych” w Wałbrzychu. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu 
Ząbkowickim, zespół 84/992 Kopalnia Węgla Kamiennego „Mieszko” w Wałbrzychu, karta zespołu.
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cowników zwalnianych pod koniec lat pięćdziesiątych i później zawierały inne, ale 
typowe dokumenty z zakresu stosunku pracy. Karty osobowe mogą stanowić źródło 
informacji przede wszystkim do badań genealogicznych.

Akta osobowe pracowników Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” w Nowej 
Rudzie8 również uporządkowano zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim. W analizowanych aktach osobowych 
znajdowały się tylko karty osobowe, które mogą stanowić źródło informacji przede 
wszystkim do badań genealogicznych. Warto zaznaczyć, że wśród wymienionych akt 
osobowych były akta pracowników narodowości niemieckiej, w tym zatrudnionych 
dopiero w roku 1945.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wałbrzych” w Wałbrzychu powstała w wyniku po-
łączenia w 1964 roku kopalń: „Bolesław Chrobry” i „Mieszko” pod wspólną nazwą 
„Wałbrzych”. W 1998 roku zakończyła eksploatację. Zawartość teczek wytypowa-
nych do analizy była dosyć jednolita i obejmowała podstawową dokumentację z za-
kresu stosunku pracy.

Analizowane akta osobowe Kopalni Węgla Kamiennego „Jadwiga” w Zabrzu9 za-
wierały typową dokumentację pracowniczą oraz karty dniówkowe, które w sposób 
znaczący zwiększyły objętość poszczególnych akt. Obejmowały one od kilkudziesię-
ciu do 200 kart. Dokumentacja jest wykorzystywana przede wszystkim do celów 
emerytalno-rentowych. Karty dniówkowe służą do sporządzania wykazów dni pracy 
górniczej pod ziemią i jej wymiaru. 

Teczki akt osobowych Kopalni Węgla Kamiennego „Żory” w Żorach10 zawierają 
głównie typową dokumentację z zakresu stosunku pracy oraz dokumentację po-
twierdzającą wykonywanie pracy górniczej pod ziemią. Średnio w jednostce aktowej 
znajduje się kilkadziesiąt kart.

Zawartość teczek Kopalni Węgla Kamiennego „Jan Kanty” w Jaworznie11 wy-
typowanych do analizy była jednolita i obejmowała wyłącznie podstawową doku-

8 Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie rozpoczęła swoją działalność w 1781 r., 
kiedy to nadano pole górnicze pod nazwą „Ruben”. Od 1945 r. nosiła nazwę „Nowa Ruda”. W 1946 r. 
dołączono do niej kopalnie „Przygórze” i „Jan”. W 1954 r. obszar górniczy dawnej kopalni „Jan” został 
przekształcony w kopalnię „Słupiec”. Od 1971 r. kopalnie „Nowa Ruda” i „Słupiec” połączono w ko-
palnię „Nowa Ruda” w Słupcu. W 1992 r. kopalnia została postawiona w stan likwidacji. Obecnie w ko-
palni czynna jest podziemna trasa turystyczna udostępniona do zwiedzania. www.wnp.pl – Wirtualny 
Nowy Przemysł: KWK Nowa Ruda [dostęp: 17 V 2014 r.].

9 Kopalnia Węgla Kamiennego „Jadwiga” w Zabrzu rozpoczęła swoją działalność w latach 1854–1856, 
kiedy to nadano pole górnicze. W 1948 r. przemianowano ją na „Pstrowski” – na cześć Wincentego 
Pstrowskiego, który w tej kopalni zapoczątkował współzawodnictwo pracy. W 1973 r. włączono do niej 
kopalnię „Rokitnica”. Cztery lata przed zamknięciem kopalnia działała pod nazwą: Zakład Wydobywczy 
Surowców Mineralnych „Jadwiga”. www.wnp.pl – Wirtualny Nowy Przemysł: KWK Pstrowski-Jadwi-
ga [dostęp: 17 V 2014 r.].

10 Kopalnia Węgla Kamiennego „Żory” w Żorach powstała w wyniku podjętej w 1973 r. decyzji o otwar-
ciu nowej kopalni węgla kamiennego w Żorach o nazwie „Świerklany”. W 1975 r. ukończono prace 
przygotowawcze. Kopalni nadano nazwę „ZMP”, którą następnie zmieniono na „Żory”. KWK „Żory” 
została zlikwidowana w ramach restrukturyzacji kopalń. www.wnp.pl – Wirtualny Nowy Przemysł: 
KWK Żory [dostęp: 17 V 2014 r.].

11 Kopalnia Węgla Kamiennego „Jan Kanty” w Jaworznie powstała w 1920 r. W czasie okupacji hitle-
rowskiej nosiła nazwę „Dachs”. W 1945 r. została przyłączona do kopalni „Jaworzno”. Od 1954 r. 
występowała pod nazwą „Komuna Paryska”. W 2000 r. Kopalnia Węgla Kamiennego „Jan Kanty” S.A. 
w Jaworznie wraz z KWK „Sosnowiec” S.A. w Sosnowcu, KWK „Porąbka-Klimontów” S.A. w Sosnow-
cu i KWK „Saturn” S.A. w Czeladzi, utworzyły Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. www.
wnp.pl – Wirtualny Nowy Przemysł: KWK Jan Kanty [dostęp: 17 V 2014 r.].
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mentację z zakresu stosunku pracy o objętości od kilku do kilkunastu dokumentów 
w jednostce ewidencyjnej.

Akta osobowe Kopalni Węgla Kamiennego „Siemianowice” w Siemianowicach 
Śląskich12 wytypowane do analizy znacznie się od siebie różniły. Na podstawie akt 
osobowych nadsztygara (lata 1955–1972) i głównego inżyniera (1933–1972) można 
prześledzić sposób awansu pracowników kopalni. Akta zawierały również dokumen-
tację związaną z egzaminami na poszczególne stopnie górnicze i szczegółowe opinie 
dotyczące pracownika.

Ankiety osobowe, wypełniane przez pracowników po 1945 roku, zawierały bar-
dzo szczegółowe pytania dotyczące pracownika i jego rodziny (rodzice, żona, rodzeń-
stwo, dzieci). Pracodawca wymagał podania przynależności państwowej, numeru 
volkslisty (niemieckiej listy narodowościowej) poszczególnych członków rodziny, 
ich przynależność do organizacji społecznych i partyjnych oraz wykonywanej pracy 
przed okupacją, w trakcie i po zakończeniu wojny. W jednej z ankiet pracownik 
w rubryce: nr volkslisty podał: „odwoływałem się – nie otrzymałem”, natomiast 
w rubryce: nr volkslisty żony wpisał „3”. 

Informacje zawarte w ankietach mogą mieć szczególne znaczenie dla badań z za-
kresu socjologii, migracji ludności w XX wieku, ale także jako dodatkowe źródło 
informacji dla badań genealogicznych. Na podstawie zawartych informacji można 
również prowadzić badania socjologiczne dotyczące działalności społecznej i pracy 
zawodowej.

Zbiór akt osobowych Huty „Baildon” S.A. w upadłości w Katowicach13 obejmuje 
prawie 67 tys. jednostek ewidencyjnych, co stanowi ponad 280 metrów bieżących 
akt. Spisy zdawczo-odbiorcze teczek osobowych sporządzone są odrębnie dla pra-
cowników zwalnianych w poszczególnych latach od 1945 do 2006, pracowników 
zatrudnionych w Samodzielnym Wydziale „Wolframit” w Warszawie, pracowników 
zatrudnionych w Hutniczym Zakładzie Wytwórczo-Doświadczalnym „Mikrohuta” 
w Dąbrowie Górniczej, pracowników Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych Huty „Ba-

12 Kopalnia Węgla Kamiennego „Siemianowice” w Siemianowicach Śląskich powstała w 1855 r., kiedy to 
liczne pola górnicze połączono w kompleks pod nazwą „Vereinigte Siemianowitzer Steinkohlengruben”. 
W 1908 r. nastąpił podział na kopalnię „Richter” i „Laurahütte”, a w 1925 r. połączenie w „Richter-
schachte Laurahütte”. W 1933 r. kopalnia „Huta Laura” została zamknięta, a jej pole górnicze przyłą-
czono do kopalni „Richter”. Pod koniec lat trzydziestych XX w. zmieniono jej nazwę na „Siemianowi-
ce”. W 1945 r. połączone kopalnie zostały znacjonalizowane. W 1993 r. rozpoczęto likwidację kopalni. 
W czasie likwidacji nosiła nazwę KWK „Siemianowice” – ZG „Rozalia”. M. Derus: Z dziejów przemysłu 
Siemianowic Śląskich. Siemianowice Śląskie 2012, s. 15–23.

13 Huta „Baildon” w Katowicach została założona w 1823 r. przez Johna Baildona. Nazywano ją „perłą 
polskich hut”. W czasach, kiedy powstała, była jednym z najnowocześniejszych zakładów hutniczych 
w Europie. Kolejni właściciele unowocześniali zakład, dostosowując profil produkcji do potrzeb rynku. 
W okresie międzywojennym wiodła prym również wśród polskich hut. Zakład eksportował wyroby 
do wielu krajów, m.in. Rosji, Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Japonii, Danii i Francji. Huta kupowała 
za granicą licencje na nowoczesne technologie, unikatowe na polskim rynku. Wdrażali je inżynierowie, 
absolwenci Akademii Górniczej i Politechniki Lwowskiej, których zatrudniono w hucie. Wśród kadry 
technicznej zrodziła się myśl budowy huty w Stalowej Woli. Tutaj też powstał projekt jej budowy. 
W czasie II wojny światowej huta „Baildon” produkowała dla celów zbrojeniowych. By mogła temu 
sprostać, okupant kontynuował jej modernizację. Po zakończeniu wojny zakład nadal przodował w pol-
skim przemyśle. Uruchamiano nowe wydziały, a dla już istniejących stawiano nowe hale produkcyjne. 
Mimo ciągłego unowocześniania, w zakładzie aż do jego likwidacji pracowały urządzenia pamiętające 
początek XX w. Huta „Baildon” S.A. w Katowicach znajduje się w upadłości od 2001 r. U. Rzewiczok: 
Huta Baildon i jej twórca . Materiały informacyjne do wystawy czasowej Muzeum Historii Katowic.
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ildon”. Dla każdego roku nadany jest układ alfabetyczny. Zastosowany spis nie po-
zwala na dokonanie szczegółowej analizy zawartości akt osobowych i ich przydatności 
do ewentualnych badań historycznych. Zawiera on następujące rubryki: nazwisko, 
imię, data urodzenia, data początkowa zatrudnienia, data końcowa zatrudnienia.

Strukturę ilościową akt osobowych według roku zwolnienia z lat 1945–1960, któ-
rych 50-letni okres przechowywania upłynął, oraz dla porównania akt osobowych pra-
cowników zwolnionych w latach: 1970, 1980, 1990, 2000 i 2005, ilustruje wykres 1.

Wykres 1
Liczba akt osobowych pracowników Huty „Baildon” w Katowicach w latach 1945–2005

Ze względu na fakt, że akta osobowe pracowników ułożone są według roku zwol-
nienia, do analizy wybrano akta osobowe osób zwolnionych w 1945, 1956, 1968, 
1981 roku oraz w latach 1989–1990. 

Zawartość akt osobowych była bardzo różna. Akta osobowe pracowników zwol-
nionych w 1945 roku zawierały na ogół tylko kartę osobową, podanie o przyjęcie do 
pracy, ewentualnie podanie o zwolnienie z pracy. W aktach tych rzadko można było 
spotkać inne dokumenty (życiorys, szczegółowe kwestionariusze osobowe i inne 
podstawowe dokumenty związane ze stosunkiem pracy). Wyjątkiem były obszer-
ne akta prof. Iwana Feszczenko-Czopiwskiego14, w których jednak przede wszyst-

14 Prof. Iwan Feszczenko-Czopiwski urodził się 20 I 1884 r. w Czudnowie na Wołyniu. Po ukończeniu 
gimnazjum klasycznego w Żytomierzu podjął studia na Wydziale Chemii Politechniki Kijowskiej, które 
ukończył w 1908 r. pracą dyplomową z obróbki termicznej. Zaraz po uzyskaniu dyplomu otrzymał sty-
pendium profesorskie przy Katedrze Metalurgii i Metalografii Politechniki Kijowskiej u prof. Iżewskie-
go. Rok później w tej samej katedrze objął posadę asystenta i wykładowcy. Z chwilą wybuchu I wojny 
światowej wrócił do Kijowa, gdzie podjął wiele funkcji państwowych. W Republice Ukraińskiej objął 
stanowisko dyrektora Departamentu Przemysłu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, ministra gospo-
darstwa narodowego i wicepremiera. Z ramienia rządu ukraińskiego negocjował państwowe umowy 
polsko-ukraińskie. Współpracując z Szymonem Petlurą, prowadził szeroką działalność organizacyjną 
na rzecz niezależności Ukrainy. Przez jakiś czas był przewodniczącym działającej na emigracji Rady Re-
publiki. W 1921 r., ratując się przed aresztowaniem, wyjechał do Polski i podjął pracę na Politechnice 
Warszawskiej na stanowisku starszego asystenta. W 1927 r. otrzymał tytuł doktora nauk technicznych, 
a w 1931 r. został habilitowany. W tym samym roku zrezygnował ze stanowiska profesora kontraktowe-
go i objął kierownictwo Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Huty „Baildon”. Prowadził też wykłady 
i ćwiczenia z przedmiotu „Stale specjalne” na Akademii Górniczej, w 1937 r. otrzymał stanowisko 
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kim znajdowała się typowa dokumentacja pracownicza, liczne podania do dyrekcji 
związane bezpośrednio z jego działalnością, natomiast brak jakichkolwiek informacji 
o aresztowaniu przez NKWD. Ostatni dokument pochodził z 1946 roku i potwier-
dzał okres zatrudnienia profesora w Hucie „Baildon” w latach 1928–1945. W kilku 
aktach osobowych odnaleziono adnotacje o wpisaniu na niemiecką listę narodowo-
ściową z numerem 2. Jako przyczynę zwolnienia podano figurowanie na tej liście.

W aktach osobowych pracowników zwolnionych w roku 1956 i 1968 znajdo-
wała się przede wszystkim podstawowa dokumentacja dotycząca stosunku pracy 
(podania, ankiety, życiorysy, przeszeregowania). W niektórych aktach występowały 
szczegółowe ankiety, dotyczące pracownika i jego rodziny oraz ich zajęć od okresu 
międzywojennego do lat pięćdziesiątych. W jednej z teczek znajdował się nakaz pra-
cy poprawczej. Ponadto w dwóch innych odnaleziono odręcznie sporządzone notatki 
(bez podpisu): o zatrzymaniu przez MO na 17 godzin bez podania przyczyny oraz 
„ukarany przez kolegium grzywną w wys. 1500 zł. Rzucał butelkami i talerzami z pię-
tra kawiarni Cafe Sport. Krzyczał – precz z Gomułką i Gierkiem.” Bardziej obszerne 
akta osobowe dotyczyły działacza partyjnego, racjonalizatora oraz inżynierów.

Akta osobowe pracowników zwolnionych w 1981 roku oraz w latach 1989–1990 
uzupełnione są dodatkowo kartami wynagrodzeń i kartami zasiłkowymi, co znacz-
nie zwiększyło objętość poszczególnych teczek. W aktach osobowych pracowników 
zwolnionych w 1981 roku można spotkać wnioski paszportowe w związku z wyjaz-
dem na wycieczkę. Zdarzało się, że osoby te nie wracały już do pracy – adnotacja 
„porzucenie pracy”. 

Na terenie właściwości Archiwum Państwowego w Katowicach znajduje się Za-
miejscowy Wydział Zasobu Archiwalnego Polskich Kolei Państwowych S.A. Dys-
ponuje on aktami osobowymi pracowników kolei od połowy XIX wieku. Dotyczą 
one pracowników kolei polskich, ale także kolei wszystkich trzech zaborców. Jest 
to powodowane nie tylko zmianami sytuacji polityczno-administracyjnej, ale także 
procedurami obowiązującymi w kolejach przynajmniej do połowy XX wieku. Pra-
cownicy byli często przenoszeni na inne odcinki kolei w celu nabywania nowych 
doświadczeń i umiejętności, a ich historia zatrudnienia była prowadzona w jednej 
teczce aktowej. 

Wydział jest archiwum zakładowym Polskich Kolei Państwowych S.A. dla obszaru 
całego kraju. Akta ułożono według siedziby wydziałów zamiejscowych, które działały 
przed wejściem w życie uchwały nr 544 Zarządu PKP S.A. z dnia 12 czerwca 2012 r. 
tworzącej sosnowiecki wydział. Na potrzeby analizy, zwrócono szczególną uwagę na 
dokumentację osobową zgromadzoną przez dawny katowicki wydział zamiejscowy.

Wydział katowicki zgromadził 400 tys. akt osobowych o objętości ok. 6500 me-
trów bieżących. Spisy zdawczo-odbiorcze akt nie są usystematyzowane w sposób 
szczególny. W celu sprawnej obsługi interesantów akta osobowe zostały dodatkowo 

profesora tytularnego tej uczelni. W dniu 14 III 1945 r. został aresztowany w Katowicach przez patrol 
wojsk radzieckich, przewieziony do Kijowa, osądzony przez Trybunał Wojskowy NKWD i skazany na 10 
lat obozu. Zmarł 2 IX 1952 r. wskutek wycieńczenia w obozie Abez w republice Komi. Dokładną datę 
śmierci udało się ustalić dopiero po „odwilży” politycznej lat dziewięćdziesiątych XX w. Wcześniejsze 
publikacje dotyczące jego osoby podają jako datę śmierci rok 1945 lub 1949. A. Machalska-Garbacz: 
Pamięci Iwana Feszczenki-Czopiwskiego (1884–1952). „Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH” 
2002, nr 110, s. 9–10.
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zewidencjonowane w systemie informatycznym. Spisy zdawczo-odbiorcze akt za-
wierają następujące rubryki: nazwisko, imię, imię ojca, data urodzenia, uwagi, opis, 
data archiwizacji, nazwa jednostki przekazującej akta. W rubryce „uwagi” umiesz-
czane są informacje o tym, z jakich lat pochodzi dokumentacja płacowa. W rubryce 
„opis” wpisano liczbę tomów. Zastosowany spis nie pozwala na dokonanie szczegóło-
wej analizy zawartości akt osobowych i ich przydatności do dalszych badań.

Dokumentacja osobowa podzielona jest na:
–  akta osobowe,
–  akta osobowo-rentowe (kolej prowadziła akta pracownika, a po jego odejściu 

na rentę lub emeryturę wypłacała świadczenia rentowe),
–  wydzielone dokumenty (zbiory dokumentów wydzielone w trakcie akcji po-

rządkowania akt w przeszłości, np. świadectwa szkolne, Arbeitsbuchy itp.),
–  akta osobowe obce – po reorganizacjach (innych spółek grupy PKP).
Akta osobowe na potrzeby prowadzonej analizy typował Naczelnik Wydziału. 

Wybrał on akta, na które natrafił podczas prac archiwizacyjnych, a które jego zda-
niem zasługiwały na szczególną uwagę. Wśród akt osobowo-rentowych pracowników 
zatrudnionych w latach: 1876–1950 (pierwszy wytypowany pracownik), 1876–1932 
(drugi wytypowany pracownik), 1888–1950 (trzeci wytypowany pracownik), 1900–
1932 (czwarty wytypowany pracownik) i 1928–1950 (piąty wytypowany pracow-
nik) znajdowały się akty ślubowania, cenzurki moralności oraz oświadczenia, że pra-
cownicy „nie są żydami do trzeciego pokolenia wstecz”. W ostatnich wytypowanych 
aktach, opisany był przebieg inwigilacji pracownika w okresie międzywojennym na 
skutek donosu sąsiada. 

W aktach osobowych kolejarzy pracujących w latach 1939–1945 (pierwszy wy-
typowany pracownik), 1929–1948 (drugi wytypowany pracownik) i 1939–1971 
(trzeci wytypowany pracownik) znajdowały się oryginalne świadectwa szkolne, dy-
plomy, arkusze egzaminacyjne, Arbeitsbuchy. Na ich podstawie można było prze-
śledzić drogę awansu pracownika: od zwrotniczego przez telegrafistę do dyżurnego 
ruchu (1929–1948) oraz od zwrotniczego do naczelnika stacji rejonowej Katowice 
(1939–1971). 

W aktach osobowych dyrektora zatrudnionego w latach 1945–1952 opisano pro-
ces, w wyniku którego został on skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Życiorys 
osoby wskazywał jednoznacznie na polityczny charakter postępowania. 

W aktach osobowych zwrotniczego zatrudnionego w latach 1945–1955 udoku-
mentowano przebieg wypadku kolejowego, w którym uczestniczył. Dokumentacja 
wypadkowa obejmowała kilkadziesiąt stron.

W aktach osobowych działacza partyjnego zatrudnionego w latach 1962–1980, 
pełniacego funkcję I sekretarzem KZ PZPR, znajdowała się liczna dokumentacja 
dotycząca odznaczeń i opinii. 

Wszystkie analizowane akta były bardzo obszerne i zawierały od kilkudziesięciu 
do nawet kilkuset kart.

Kolejny podmiot to Marquard Press S.A. w Katowicach. Jest on następcą praw-
nym RSW „Prasa – Książka – Ruch” Prasowych Zakładów Graficznych15 . 

15 W 1945 r. uruchomiono zdewastowaną drukarnię dawnych Śląskich Zakładów Graficznych „Polonia” 
w Katowicach. Drukowano w niej „Trybunę Śląską” (później „Trybunę Robotniczą”), „Dziennik Za-
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Zbiór akt osobowych obejmuje ponad 6300 jednostek ewidencyjnych, co stano-
wi prawie 30 metrów bieżących akt. Zbiór ten pozostał po wydzieleniu i włączeniu 
do zasobu archiwalnego katowickiego Archiwum 40 jednostek archiwalnych. Akta 
osobowe pochodzą z lat 1942–2002. Spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych został 
sporządzony w układzie alfabetycznym dla całego zbioru i ma następujące rubryki: 
nazwisko i imię, data urodzenia, daty skrajne, uwagi. Zastosowany spis nie pozwala 
na dokonanie szczegółowej analizy zawartości akt osobowych i ich kwalifikacji do 
wieczystego przechowywania.

Do badań wytypowano 20 teczek akt osobowych pracowników zatrudnionych 
w latach 1942–1953. Średnia liczba kart w jednostce ewidencyjnej wynosiła 15. 
Akta zawierały typową i powtarzalną dokumentację z zakresu stosunku pracy (kwe-
stionariusze osobowe, życiorysy, podania o pracę, angaże, karty obiegowe). Jako cie-
kawostkę można podać stosunkowo dużą liczbę nagan udzielonych pracownikom. 
Nagany te dotyczyły przede wszystkim nieusprawiedliwionej nieobecności oraz nad-
używania alkoholu.

W zbiorze akt osobowych znajdują się również akta osobowe dziennikarzy zatrud-
nionych w Marquard Press S.A. w Katowicach w latach 1991–2000 w redakcjach 
„Sportu”, „Panoramy” i „Panoramy Podróży”. Akta dziennikarzy, którzy przed zmia-
ną pracodawcy pracowali w Śląskim Wydawnictwie Prasowym, zawierają również 
dokumentację osobową z okresu zatrudnienia w tym wydawnictwie.

Zbiór akt osobowych Śląskich Zakładów Lin i Drutu „Linodrut” S.A. w Zabrzu16 
oraz Zakładu nr 3 w Bytomiu, przechowywany w Archiwum Państwowym w Kato-
wicach, obejmuje łącznie ponad 20 600 akt osobowych, co stanowi ponad 80 metrów 
bieżących akt osobowych. Akta te pochodzą z lat 1944–2014. Spisy zdawczo-odbior-
cze sporządzone są odrębnie dla każdego zakładu w układzie alfabetycznym. Także 
i w tym przypadku zastosowany spis nie pozwala na dokonanie szczegółowej analizy 
zawartości akt osobowych i ich przydatności do ewentualnych badań historycznych.

Do analizy wytypowano 100 teczek akt osobowych z Zakładu nr 3 w Bytomiu. 
Wybór był podyktowany faktem, że w zakładzie tym stosunkowo często pracowały 
osoby na podstawie wyroku organów wymiaru sprawiedliwości. Nakaz pracy w tym 
zakładzie, ze względu na trudne warunki pracy, otrzymywały również osoby po od-
byciu kary pozbawienia wolności.

Średnia liczba kart w poszczególnych teczkach wytypowanych akt wynosi 21, 
a zależy od roku, w którym pracownik został zwolniony. Zawartość poszczególnych 

chodni” i „Sport”. W 1947 r. drukarnię przejęła Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”. Dru-
kowano w niej wszystkie gazety wychodzące na Śląsku, kolorowe tygodniki, miesięczniki, książki, 
katalogi, plakaty i kalendarze. W 1993 r. nastąpiła sprzedaż Prasowych Zakładów Graficznych na rzecz 
Fibak-Noma-Press S.A. (później Marquard Press S.A.), która kontynuowała działalność wydawniczą. 
W 2001 r. część poligraficzna została sprzedana Poligrafii S.A. w Kielcach, która przeniosła produkcję 
poligraficzną do Kielc. AP Kat, zespół 12/591 RSW „Prasa – Książka – Ruch” Śląskie Wydawnictwo 
Prasowe, E. Wowro: notatka informacyjna, teczka zespołu.

16 Fabryka Lin i Drutu w Zabrzu została założona w 1855 r. przez Adolfa Deichsela jako warsztat po-
wroźniczy. Z małego warsztatu szybko rozwinęła się w wielki zakład produkcyjny, wytwarzający głównie 
liny wyciągowe dla kopalń. W 1930 r. fabryka miała już 108 maszyn liniarskich. W 1940 r. zatrudniała 
do 1700 osób. W 1945 r. została znacjonalizowana. W 1972 r. w wyniku połączenia fabryk w Zabrzu, 
Sosnowcu, Bytomiu i Wałbrzychu powstało państwowe przedsiębiorstwo Śląskie Zakłady Lin i Drutu 
„Linodrut” w Zabrzu. J. Kierdelewicz: Informacje podstawowe o Śląskich Zakładach Lin i Drutu Lino-
drut SA w Zabrzu. Maszynopis, s. 1–2.
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akt osobowych była podobna. Znajdowały się w nich: kwestionariusze osobowe, 
życiorysy, podania o przyjęcie do pracy i rozwiązania stosunku pracy. Akta nie przed-
stawiały szczególnej wartości historycznej. Jedynie ankiety i kwestionariusze osobo-
we mogą być przydatne do poszukiwań genealogicznych. Ciekawsze akta dotyczyły 
pracownika, który był repatriantem z Francji, działaczem ZMP, PZPR i członkiem 
ORMO (przebieg kariery zawodowej). Ponadto, zawartość teczek potwierdzała fakt, 
że praca ta odbywała się w bardzo trudnych warunkach. Liczba osób mających kon-
flikt z prawem była rzeczywiście wyższa niż w innych analizowanych zakładach pracy. 
Osoby te były jednak skazane za pospolite przestępstwa: kradzieże, picie alkoholu, 
bójki i pobicia.

Ostatni już z omawianych zbiorów akt osobowych dotyczy Klubu Sportowego 
„Górnik” Zabrze w Zabrzu. Do kategorii B zakwalifikowano 771 teczek (o objętości 
łącznej ok. 4 metry bieżące akt) pozostałych po wydzieleniu i włączeniu do zasobu 
archiwalnego katowickiego Archiwum 119 jednostek archiwalnych.

Analizie poddano 60 akt osobowych. Ze względu na charakter twórcy akt skupio-
no się przede wszystkim na ustaleniu stanowisk pracy osób zatrudnionych w Klubie. 
Spis akt, na podstawie którego Archiwum Państwowe w Katowicach wytypowało 
akta zakwalifikowane do kategorii A, nie posiadał takich informacji. Również spis 
zdawczo-odbiorczy, który jest w posiadaniu oddziału dokumentacji o czasowym 
okresie przechowywania, takich informacji nie zawiera. Został on sporządzony 
w układzie alfabetycznym dla całego zbioru i posiada następujące rubryki: nazwisko, 
imię, imię ojca, data urodzenia, data zatrudnienia. Zastosowany spis nie pozwala 
na dokonanie szczegółowej analizy zawartości akt osobowych i ich przydatności do 
ewentualnych badań historycznych.

Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej analizy pozwoliły na usystema-
tyzowanie pracowników i przydzielenie ich do jednej z siedmiu dyscyplin sporto-
wych (gimnastyka, lekkoatletyka, piłka nożna, sporty wodne, szachy, tenis, zapasy) 
lub do grupy pracowników obsługi (dyrektor, kierownik, fizjoterapeuta, portier, ma-
sażysta itp.). 

Spośród analizowanych akt osobowych ponad 50% stanowią akta pracowników 
merytorycznych i sportowców. Ciekawostką jest fakt, że klub sportowy „Górnik”, 
który kojarzy się wyłącznie z piłką nożną, trenował też sportowców w innych dzie-
dzinach, m.in. w lekkoatletyce, sportach wodnych, zapasach czy szachach. Szcze-
gólną uwagę zwróciły akta piłkarzy reprezentacji Polski: Piotra Rzepki17 i Stefana 
Floreńskiego18 .

17 Piotr Adam Rzepka (ur. 13 IX 1961 r. w Koszalinie), piłkarz, reprezentant Polski. W ekstraklasie w „Bał-
tyku” Gdynia rozegrał 188 spotkań, zdobywając 22 bramki (najwięcej spośród zawodników w klubie). 
W 1980 r. wraz z reprezentacją juniorów zdobył wicemistrzostwo Europy U-18. Grając w „Górniku” 
Zabrze wystąpił m.in. przeciwko Realowi Madryt i Juventusowi Turyn. Następnie wyjechał do Francji. 
Po powrocie z Francji kontynuował karierę w „Arce” Gdynia, gdzie w sezonie 1997/1998 strzelił 27 
bramek, zostając najskuteczniejszym zawodnikiem w historii tego klubu. W latach 2006–2008 był 
trenerem GKS Jastrzębie. Zob. Piotr Rzepka. Wikipedia: wolna encyklopedia [dostęp: 17 V 2014 r.].

18 Stefan Józef Florenski (ur. 17 II 1933 r. w Sośnicy, obecnie dzielnica Gliwic), polski piłkarz, obrońca. 
Długoletni zawodnik „Górnika” Zabrze. Do Zabrza trafił w 1956 r. i barw tego klubu bronił przez 15 
lat. Z „Górnikiem” dziewięciokrotnie był mistrzem kraju, pięć razy zdobywał Puchar Polski. Uchodził 
za prekursora wślizgów w polskiej piłce. W reprezentacji debiutował w 1957 r. w meczu z Bułgarią. 
Miesiąc później zagrał w historycznym spotkaniu na Stadionie Śląskim z ZSRR, wygranym przez Pola-
ków 2:1. Przedostatni oficjalny mecz w reprezentacji rozegrał w 1959 r. Znalazł się w składzie zespołu 
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Analizowane akta były bardzo ciekawe. Dotyczyły sportowców z bardzo różnych 
dziedzin oraz ich trenerów i instruktorów. Dokumentacja znajdująca się w teczkach 
osobowych często nie była typową dokumentacją pracowniczą. W aktach znajdowały 
się liczne umowy transferowe, zobowiązania, ciekawe wnioski premiowe. Jedynie 
akta osobowe pracowników obsługi zawierały typową dokumentację z zakresu sto-
sunku pracy: kwestionariusze, podania, życiorysy.

wnioski
Zagadnienie związane z wartościowaniem akt osobowych pracowników jest 

bardzo złożone. Na terenie działania Archiwum Państwowego w Katowicach prze-
chowywane są one w licznych urzędach, instytucjach samorządowych, podmiotach 
gospodarczych, firmach przechowalniczych, organach założycielskich, jednostkach 
kultury, klubach sportowych itp. Ze względu na ich znaczny stopień zachowania 
i wysoki wskaźnik fluktuacji zatrudnienia (zwłaszcza w przemyśle wydobywczym 
i ciężkim) można szacować, że samych akt pracowników zwolnionych do 1960 roku 
(których okres przechowywania upłynął) jest przynajmniej kilkanaście milionów 
jednostek ewidencyjnych.

Przeprowadzona analiza wykazała, że wśród akt osobowych znajdują się akta, 
które mogą zainteresować historyków i regionalistów, ale także osoby zajmujące się 
szeroko pojętymi badaniami socjologicznymi. Dla osób prowadzących poszukiwania 
genealogiczne cenne są szczególnie akta osób zatrudnianych w latach czterdziestych 
i pięćdziesiątych XX wieku. W tym okresie stosowano bardzo szczegółowe kwestio-
nariusze osobowe, na podstawie których można uzyskać informację o całej rodzinie 
i jej sytuacji od okresu międzywojennego do chwili zatrudnienia pracownika.

W celu zakwalifikowania akt do kategorii A (w przypadku, gdyby ze zbioru akt 
wybierano tylko część akt osobowych) należałoby przeprowadzać bardzo szczegóło-
we ekspertyzy. Osoby ich dokonujące musiałby znać specyfikę danego zakładu pracy, 
historię regionu oraz posiadać wiedzę z dziedziny kultury, sportu itp. Bez takiej wie-
dzy nie jest możliwe wytypowanie akt osobowych wszystkich osób, które mogłyby 
być interesujące dla badaczy z wielu różnych dziedzin. Na przykładowo, przytoczony 
w artykule prof. I. Feszczenko-Czopiwski był w Hucie „Baildon” w Katowicach kie-
rownikiem laboratorium, a stanowisko to nie należało do ścisłej kadry kierowniczej. 
W aktach brak również wzmianek o jego karierze politycznej i aresztowaniu. Wśród 
akt osobowych Huty znajdują się również akta osobowe bohaterów serialu doku-
mentalnego kanału tematycznego Discovery World „Seryjni mordercy”: Bogdan Ar-
nold oraz Leszek Pękalski. Informacje o tym, że zbiór zawiera akta osobowe Leszka 
Pękalskiego (nazwanego prze opinię publiczną „wampirem z Bytowa”) udzieliła firma 
porządkująca akta, na oryginalnej teczce znajdowała się bowiem adnotacja: „Wam-
pir”. Brak wystarczającej wiedzy mógłby doprowadzić do wybrakowania akt osobo-
wych Kazimierza Świtonia, zatrudnionego w Marquard Press S.A. w Katowicach na 
stanowisku elektromontera. Natomiast władze Klubu Sportowego „Górnik” Zabrze 
w Zabrzu, a także pracownicy Archiwum dokonujący ekspertyzy akt osobowych 

na Igrzyska Olimpijskie w 1960 r. W 1968 r. ostatni raz włożył reprezentacyjną koszulkę (Polska wy-
grała z Irlandią 1:0). Łącznie w reprezentacji wystąpił w 11 spotkaniach. Od 1981 r. mieszka w Niem-
czech. Zob. Stefan Florenski. Wikipedia: wolna encyklopedia [dostęp: 17 V 2014 r.].
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klubu nie wytypowali, ze względu na brak dostatecznej wiedzy z historii sportu, akt 
osobowych mistrzów Polski i członków reprezentacji narodowej.

Trudno też jednoznacznie wskazać, kto powinien dokonywać takiej ekspertyzy. 
Naturalnym rozwiązaniem wydaje się przyjęcie założenia, że pracownicy komórki 
działu kadr i kierownictwo jednostki organizacyjnej powinni mieć najszerszą wiedzę 
dotyczącą zatrudnionych pracowników. Jednak akta osobowe mogą zostać w chwili 
przekazania akt do archiwum zakładowego zakwalifikowane do kategorii B i później 
już nieprzekwalifikowane, nawet jeśli dana osoba, po zakończeniu stosunku pracy, 
w sposób szczególny wyróżni się w działalności społecznej czy politycznej. Po wielu 
latach trudniej jest o wnikliwe podejście do oceny wartości akt. 

Z całą pewnością również pracownicy archiwów państwowych nie posiadają tak 
szerokiej wiedzy z wszystkich dziedzin życia, aby dokonać wartościowania akt bez 
ryzyka błędnego ich zakwalifikowania. Gdyby przyjęto założenie, że na pracowniku 
archiwum państwowego spoczywa obowiązek właściwego zakwalifikowania akt oso-
bowych do kategorii archiwalnych, wówczas powinien on, przed przeprowadzeniem 
ekspertyzy, pogłębić swoją wiedzę z dziedzin często bardzo odległych od wiedzy 
z zakresu historii czy archiwistyki i przez to działanie takie byłoby już na samym 
początku obarczone ryzykiem błędu.

Problem selekcji dokumentacji masowej już od lat pięćdziesiątych XX wieku 
był w kręgu zainteresowań polskiej archiwistyki. Jako jedną z metod, która mogłaby 
doprowadzić do „opanowania lawiny akt napływających do archiwum”, wskazano na 
„archival sampling”. Wybór polega na takiej selekcji jednorodnej dokumentacji, aby 
wybrane akta stanowiły jej reprezentację. Dokonuje się wyboru pewnej liczby teczek 
spośród wszystkich teczek zakwalifikowanych do trwałego przechowywania, a co za 
tym idzie archiwa nie przechowują wszystkich akt zakwalifikowanych do materiałów 
archiwalnych, a jedynie część19. Losowy dobór próby z całego zbioru akt nie wyelimi-
nuje możliwości wybrakowania teczek akt osobowych, które warto zachować. Oczy-
wiście, im większy odsetek zachowanych akt, tym prawdopodobieństwo zniszczenia 
cennych akt jest mniejsze. Jednak, niezależnie od stosowanej metody statystycznej, 
zawsze takie ryzyko istnieje. 

Z przedstawionych przykładów wynika także, że przeprowadzenie bardzo do-
kładnej i szczegółowej analizy, połączonej z wyszukiwaniem informacji o poszcze-
gólnych osobach, wiązałoby się z bardzo żmudnym i długotrwałym postępowaniem, 
a to z kolei wiązałoby się ze znacznymi kosztami finansowymi. W przypadku zbiorów 
zawierających kilkadziesiąt tysięcy akt osobowych jest to praktycznie niewykonalne. 
Przy każdej ekspertyzie akt osobowych wytypowanych do brakowania trzeba liczyć 
się z faktem, że możemy utracić część akt osobowych, które nie powinny zostać 
zniszczone.

Całkowitą pewność, że zostaną zachowane wszystkie akta osobowe, mogące się 
znaleźć w kręgu zainteresowania badaczy różnych dziedzin, moglibyśmy mieć tylko 
wtedy, gdyby zbiory akt osobowych zostały zachowane w całości. 

W tym celu można by przyjąć, że akta osób zatrudnionych w ustalonym okresie, 
(np. do 1960 roku) nie mogą zostać zniszczone i powinny zostać przekazane do 

19 H. Altman: Zagadnienie selekcji akt w archiwistyce współczesnej . „Archeion” 1958, nr 29, s. 117–
118.
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właściwego terytorialnie archiwum państwowego. Takie rozwiązanie, mimo że eli-
minuje przypadkowe zniszczenie akt osobowych źle zakwalifikowanych, wiązałoby 
się z bardzo wysokimi kosztami. Archiwum Państwowe w Katowicach nie posiada 
już rezerwy magazynowej na przejmowanie materiałów archiwalnych. Przejęcie akt 
osobowych w tak dużej liczbie implikowałoby duże nakłady na nowe inwestycje 
– zwiększenia powierzchni magazynowych oraz zatrudnienie osób do obsługi prze-
jętych akt osobowych. Poza tym, część przejętych przy takim rozwiązaniu akt osobo-
wych byłaby przechowywana wieczyście, mimo że nigdy nie znalazłaby się w kręgu 
zainteresowań badaczy.

Innym rozwiązaniem mogłoby być nadanie zbiorom akt osobowych postaci cyfro-
wej. Akta osobowe kwalifikowane do kategorii A, tak jak obecnie, byłyby przecho-
wywane w postaci papierowej, natomiast pozostałe akta mogłyby być po digitalizacji 
zniszczone. W takim przypadku można uniknąć zniszczenia akt niewłaściwie zakwa-
lifikowanych do kategorii B (chociaż nośnik informacji byłby inny). Koszt przecho-
wania cyfrowego nośnika danych jest niższy od utrzymania magazynów o pojemności 
kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów akt. Przy przyjęciu takiego rozwiązania 
podmiot będący w posiadaniu akt osobowych ponosiłby wysokie koszty (koszty di-
gitalizacji) przy przekazywaniu dokumentacji. Część podmiotów posiada już jednak 
znaczne zbiory akt osobowych w postaci cyfrowej.

Obowiązujące obecnie przepisy prawne w zakresie postępowania z dokumentacją 
osobową są niewystarczające. Wydane w 1985 roku wskazówki metodyczne dotyczą-
ce oceny i porządkowania akt osobowych okresu Polski Ludowej (Pismo okólne nr 
1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 października 1985 roku 
w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących oceny i porządko-
wania akt osobowych okresu Polski Ludowej)20 są przestarzałe. Przepisy dotyczące 
postępowania z dokumentacją osobową należałoby zatem uaktualnić i wprowadzić 
w formie prawa powszechnego.

Nowe przepisy w tej dziedzinie powinny zawierać nie tylko szczegółowe infor-
macje na temat procedur postępowania z aktami osobowymi, ich wartościowania, 
ale także wzór spisu akt osobowych. Obecnie nie ma obligatoryjnego wzoru spisu 
zdawczo-odbiorczego, który dotyczyłby tylko akt osobowych. Podana we wskaza-
nych wytycznych ewidencja akt pracowników zakwalifikowanych do kategorii B50 
i wytypowanych do brakowania, zawierająca nazwisko, imię, datę urodzenia, dane 
o wykształceniu, zawodzie, stanowisku, okresie i miejscu (miejscach) zatrudnienia, 
jest niewystarczająca do przeprowadzenia analizy. Spis zdawczo-odbiorczy akt oso-
bowych pomocny przy dokonywaniu ich selekcji musiałby zawierać jeszcze wiele 
innych informacji, np. osiągnięcia (zwłaszcza przy kwalifikowania akt osobowych 
sportowców, pracowników nauki i ludzi kultury), wszystkie zajmowane stanowiska 
pracy (osoba mogła zostać zdegradowana – represje polityczne), działalność przed 
zatrudnieniem i po jego ustaniu. Taki spis byłby jednak w rzeczywistości trudny do 
wykonania, a koszty jego sporządzenia bardzo wysokie, po czasie zaś z pewnością 
okazałoby się, że brakuje kolejnych informacji. 

20 M. Tarakowska, E. Rosowska: Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora 
Archiwów Państwowych w latach 1952–2000. Warszawa 2001, s. 159.
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Dlatego informacje zawarte w spisie akt osobowych można ograniczyć do nazwi-
ska, imienia, daty urodzenia, okresu zatrudnienia i kategorii archiwalnej (kategoria 
nadana przez twórcę akt). Ewentualną dodatkową ekspertyzę, mającą na celu ewen-
tualne zakwalifikowanie dodatkowych akt osobowych do kategorii A, należałoby 
jednak wykonać na podstawie zawartości teczek przy wykorzystaniu wiedzy specja-
listów z różnych dziedzin.

Reasumując, problem postępowania z aktami osobowymi wymaga kompleksowe-
go rozwiązania, które musi być poprzedzone szczegółowym rozeznaniem. Pochopne 
działanie w tej dziedzinie może doprowadzić bądź do zniszczenia akt, które mogą 
być uznane za przydatne do różnego rodzaju badań, bądź też poniesienia wysokich 
kosztów ekonomicznych związanych z porządkowaniem, przechowywaniem i obsłu-
gą akt osobowych. Ze względu na masowy charakter dokumentacji problem dotyczy 
szerokiego grona osób i instytucji. Wszelkie, nawet drobne zmiany (wzór spisu akt 
osobowych, okres przechowywania akt osobowych) mogą się wiązać z koniecznością 
ponoszenia bardzo wysokich kosztów związanych z dostosowaniem do nowych roz-
wiązań.

piotr liS

verwaltung von personalakten – Auswertung, ordnung, Sammlung und verzeichnung im 
zuständigkeitsgebiet des Staatsarchivs kattowitz

Zusammenfassung
Der Autor beschreibt die Art und Weise, wie mit Personalakten im Zuständigkeitsge-

biet des Staatsarchivs Kattowitz umgegangen wird. Er stellt den Inhalt der Personalmap-
pen und ihre Tauglichkeit für unterschiedliche Untersuchungen vor. Er macht ferner auf 
Probleme aufmerksam, auf die man bei der Auswertung von derartigen Massenakten und 
bei ihrer Bestimmung zur dauerhaften Aufbewahrung stößt.

piotr liS

personal document management – a problem of evaluation, selection and collection in 
the territory within the competence of the State Archives in katowice

Summary 
The author presents an analysis of personal document management in the territory 

remaining within the competence of the State Archives in Katowice. He discusses the 
contents of personal records files as well as their usefulness for various research projects. 
He draws our attention to problems that have to be faced during evaluation of this type 
of mass documentation and its qualification for perpetual storage.
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informacje o henryku Sławiku 
z kwestionariusza odznaczeniowego 
na krzyż niepodległości przechowywanego 
w centralnym Archiwum wojskowym 
w warszawie-rembertowie

Zarządzeniem Prezydenta RP z 27 czerwca 1938 roku Henryk Sławik został od-
znaczony Krzyżem Niepodległości za udział w powstaniach śląskich. W materiałach 
odznaczeniowych Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie-Rembertowie 
zachowały się: jego kwestionariusz „dla otrzymania dyplomu i legitymacji” z 13 
września 1938 roku, zaświadczenie Sekretariatu Okręgowego Komitetu Robotnicze-
go Polskiej Partii Socjalistycznej w Katowicach z 15 listopada 1937 roku oraz przede 
wszystkim wniosek odznaczeniowy1 .

W zaświadczeniu z 1937 roku podano, że H. Sławik w 1912 roku wstąpił w Al-
tonie do PPS zaboru pruskiego i z jej ramienia, na początku 1920 roku wziął udział 
w Warszawie w drugim kursie Polskiej Organizacji Wojskowej (dalej: POW), a także 
na polecenie PPS był zaangażowany w akcję plebiscytową jako kierownik powiato-
wy, referent wieców plebiscytowych w powiecie kozielskim i okręgu przemysło-
wym oraz „w akcjach powstańczych”. W czasie III powstania śląskiego powołano 
go z polecenia Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS w Katowicach do służby 
w Wydziale Wykonawczym Naczelnej Władzy Powstańczej, w którym pracował jako 
łącznik prasowy. Po przejęciu części Górnego Śląska przez Polskę w 1922 roku został 
powołany do redakcji „Gazety Robotniczej”.

Najciekawsze informacje znajdujące się w tych materiałach pochodzą od same-
go Henryka Sławika, który samodzielnie wypełnił wniosek odznaczeniowy. Urodził 
się 15 lipca 1894 roku w Szerokiej w powiecie pszczyńskim w rodzinie chałupnika 
Jana i Weroniki z domu Sobocik. Jego ojciec był polskim działaczem, który pro-
wadził bibliotekę Towarzystwa Czytelni Ludowych. W niemieckiej szkole ludowej 
organizował „polskie kółka szkolne” oraz uczestniczył w próbach zorganizowania 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Po ukończeniu nauki pracował jako robotnik 
„w różnych zawodach, przeważnie na emigracji”. W 1912 roku wstąpił w Altonie 
koło Hamburga do PPS zaboru pruskiego. Wraz z wybuchem I wojny światowej zo-
stał powołany na front. W 1915 roku w bitwie pod Mołodecznem dostał się do nie-
woli rosyjskiej. Prawdopodobnie został ranny, ponieważ wspomniał o swoim pobycie 
w szpitalu w Niżnym Nowgorodzie, po którym został internowany w Streteńsku na 
Syberii. W grudniu 1918 roku powrócił do domu i wstąpił do POW. W I powstaniu 

1 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie, Wniosek odznaczeniowy na Krzyż Nie-
podległości z 27 VI 1938 r.
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śląskim wziął udział w akcji na terenie powiatu pszczyńskiego, a następnie po prze-
kroczeniu granicy w akcjach wypadowych ze Strumienia na Śląsku Cieszyńskim. 
Był dowódcą pierwszej grupy, która zaatakowała redutę Grenzschutzu w Dębinie. 
Pozycja niemiecka została przez powstańców zdobyta, a w walce poległo kilkunastu 
jej obrońców. W ręce powstańców wpadło również kilka karabinów maszynowych 
i większa ilość innej broni. H. Sławik wziął również udział w akcjach na dworcu 
w Pawłowicach i na skrzyżowaniu szos Pawłowice, Dębina i Golasowice. Po upadku 
I powstania znalazł się w obozie uchodźczym w Oświęcimiu, skąd wysłano go na kurs 
plebiscytowy do Krakowa. Po jego ukończeniu powrócił na Górny Śląsk i brał udział 
w „pracach organizacyjnych POW”. Z początkiem 1920 roku wyjechał do Warszawy 
na drugi kurs POW, który trwał trzy miesiące. Z ramienia PPS został kierownikiem 
pracy organizacyjnej i referentem plebiscytowym na powiat kozielski, gdzie tworzył 
„tajne oddziały bojowe” i transportował broń. W tym samym czasie Niemcy urządzili 
dwukrotnie na niego napady w Polskiej Cerekwii. W II powstaniu walczył na terenie 
powiatu kozielskiego, a później zmuszony był uchodzić do okręgu przemysłowego, 
gdzie dalej angażował się w pracach plebiscytowych. W ostatnim ze zrywów, na 
początku maja 1921 roku, wziął udział w mobilizacji pułku rybnickiego pod dowódz-
twem Józefa Michalskiego. Jednak szybko został odwołany do pracy w Wydziale 
Wykonawczym Naczelnej Władzy Powstańczej, gdzie pełnił funkcję „łącznika przy 
obsłudze terenu objętego powstaniem prasą i informacją polską (!)”. Później powo-
łano go do redakcji „Gazety Robotniczej” w Katowicach, natomiast po 1922 roku 
razem z Wilhelmem Bobkiem zakładał pierwsze placówki „Strzelca” na Śląsku. Pod 
koniec lat trzydziestych XX wieku pełnił funkcję prezesa Syndykatu Dziennikarzy 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Jako świadków swojej pracy niepodległościowej po-
dał: Piotra Zielonkę i Jana Tymana z Szerokiej (działalność przedwojenna), mjr. Jana 
Ludygę-Laskowskiego, Wilhelma Bobka, Jana Wyglendę, Nikodema Sobika, Józefa 
Michalskiego, Piotra Zielonkę i Feliksa Michalskiego (okres powstań i plebiscytu).

W momencie składania wniosku H. Sławik pełnił funkcję redaktora „Gazety 
Robotniczej” i mieszkał w Katowicach przy ulicy św. Jana 1. Pośród posiadanych 
odznaczeń wymienił Śląską Wstęgę Waleczności I klasy (była to właściwie Śląska 
Wstęga Waleczności i Zasługi) oraz Złoty Krzyż Zasługi.
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im zentralen militärarchiv in warszawa-rembertów aufbewahrte informationen über 
henryk Sławik

Zusammenfassung
In dem Beitrag sind Materialien sowie die darin befindlichen Informationen über 

Henryk Sławik dargelegt, die in den Auszeichnungsakten des Zentralen Militärarchivs in 
Warszawa-Rembertów erhalten geblieben sind. Sie bereichern wesentlich unser Wissen 
um das Leben und die Tätigkeit dieser Person. 

paweł paryS

information about henryk Sławik, stored in the central military Archives in warsaw-
rembertów

Summary 
The message presents materials containing information regarding Henryk Sławik, pre-

served amongst the records of military decorations of the Central Military Archives in 
Warsaw-Rembertów They significantly enrich our knowledge about this figure’s life and 
activities. 
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nowo przejęte przez Archiwum państwowe 
w katowicach akta władz powstańczych 
działających na terenie katowickich dzielnic 
józefowca i wełnowca w okresie iii powstania 
śląskiego

W 2014 roku Archiwum Państwowe w Katowicach nawiązało kontakt ze Śląskim 
Zarządem Wojewódzkim Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych 
Więźniów Politycznych (dalej: ZKRPibWP)1. Wynikiem tego było przejęcie przez 
Archiwum akt ZKRPibWP obejmujących m.in. zasób śląskich struktur Związku Bo-
jowników o Wolność i Demokrację (dalej: ZBoWiD). W toku tej współpracy zostały 
przejęte także akta kół terenowych ZKRPibWP. W przejętym zasobie Koła Katowi-
ce-Dąb znalazły się – dzięki pomocy prezesa tej placówki Lucjana Kawalca – unikal-
ne archiwalia z okresu III powstania śląskiego.

Obejmują one jedną teczkę z materiałami wytworzonymi przez placówkę władz 
powstańczych funkcjonującą na terenie dzisiejszej dzielnicy Katowic – Józefowiec-
Wełnowiec – w maju i lipcu 1921 roku. W tym okresie, Wełnowiec stanowił osobną 
gminę, z kolei Józefowiec wchodził w skład gminy Dąb2. Obydwie miejscowości zo-
stały zajęte przez powstańców w nocy 2/3 maja 1921 roku, a więc już w pierwszych 
godzinach walk III powstania śląskiego i pozostały pod kontrolą władz powstania do 
zakończenia walk3. Obszar ten został włączony w pas blokowania („cernowania”) 
Katowic przez siły powstańcze. Prawdopodobnie już na początku maja utworzono 
Komendę Placu Józefowiec, której podlegały dwa posterunki: w Józefowcu i Weł-
nowcu4. Komendantem placówki został Paweł Rusecki.

Komendy placu były placówkami wojskowych władz powstania tworzonymi 
w osiedlach typu wiejskiego. Podlegały one komendom powiatowym, te z kolei Do-
wództwu Okręgu Etapowego, wchodzącemu w skład Naczelnej Komendy Wojsk Po-
wstańczych. Do zadań komend placów należało m.in. rozbrajanie ludności niezorga-
nizowanej wojskowo, ochrona banków i kas, magazynów publicznych oraz urządzeń 
użyteczności publicznej. Z tego względu podporządkowano im Straże Obywatelskie 
i częściowo Żandarmerię Górnego Śląska5 .

1 Kontakt nawiązano w związku z realizacją Zarządzenia Nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań-
stwowych z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad współpracy archiwów państwowych 
z archiwami podmiotów ze sfery ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Do tej 
grupy aktotwórców należy także ZKRPibWP.

2 L. Szaraniec: Osiedla i przysiółki Katowic. Katowice 1983, 78, 181–185.
3 Encyklopedia powstań śląskich. Red. F. Hawranek. Opole 1984, s. 187–188.
4 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/2803 Komenda Placu w Józefowcu, 

sygn. 1, Józefowiec, 21 VI 1921 r., Raport komendanta Komendy Placu i Straży Obywatelskiej, b.p.
5 Encyklopedia..., s. 318, 571.
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Treść omawianych akt wytworzonych i zgromadzonych przez Komendę Placu 
Józefowiec odzwierciedla właśnie owe policyjno-wojskowe funkcje placówki. Istot-
ną częścią tych materiałów są liczne raporty, omawiające sytuację na terenie obję-
tym kontrolą Komendy. Charakter tych raportów jest dość różnorodny. Obejmują 
one m.in. meldunki dotyczące liczebności i uzbrojenia posterunków wchodzących 
w skład Komendy, nastrojów ludności oraz stanu bezpieczeństwa na jej terenie.

Na szczególną uwagę zasługuje niedatowany raport będący właściwie wylicze-
niem samochodów znajdujących się w dyspozycji władz powstańczych na terenie 
Wełnowca i Józefowca6. W dokumencie tym znajduje się wzmianka na temat samo-
chodu Mannesmann-Mulag 3195, stanowiącego własność koncernu „Hohenlohe-
Werke” w Wełnowcu. Według cytowanego raportu samochód ten został przejęty 
przez grupę marynarzy i opancerzony (w oryginale „opancerowany”). Nadano mu 
nazwę „Korfanty”. Był jednym z sześciu samochodów pancernych używanych przez 
oddziały powstańcze podczas III powstania śląskiego. „Korfanty” stanowił wyposa-
żenie dywizjonu dowodzonego przez por. Roberta Oszka. Odegrał niepoślednią rolę 
m.in. w walkach w rejonie Kędzierzyna i Góry św. Anny w maju 1921 roku. Co 
ciekawe, autorzy „Encyklopedii powstań śląskich” twierdzą, że samochód pancerny 
„Korfanty” powstał, podobnie jak inne powstańcze wozy bojowe tego typu, na bazie 
ciężarówki zarekwirowanej w hucie „Baildon”. Podawana w cytowanym raporcie 
informacja, że samochód był własnością „Hohenlohe-Werke”, pojawia się po raz 
pierwszy7 .

Do grupy raportów dotyczących stanu bezpieczeństwa na terenie Józefowca 
i Wełnowca należy zaliczyć meldunki na temat różnego rodzajów incydentów, z jaki-
mi mieli do czynienia członkowie Komendy Placu, m.in. zatrzymań osób uznanych za 
szpiegów, zatargów przybierających czasem charakter fizycznej konfrontacji z urlo-
powanymi powstańcami. 

Dużą część omawianych akt stanowi korespondencja ze zwierzchnimi władzami 
powstańczymi, innymi instytucjami oraz osobami prywatnymi dotycząca wystawia-
nia przepustek. Do tej części dokumentacji należy też zaliczyć listy osób, które zo-
stały uprawnione do przekraczania linii powstańczych posterunków w celach zawo-
dowych, m.in. nauczycieli. 

Wśród zachowanych dokumentów znajdują się też materiały opisujące codzien-
ność mieszkańców Wełnowca i Józefowca w okresie III powstania śląskiego, m.in. 
korespondencja i zarządzenia władz powstańczych dotyczące zaopatrzenia w żyw-
ność, funkcjonowania szkół oraz obowiązku dbałości o czystość ulic i domów.

Akta Komendy Placu w Józefowcu mogą stanowić ciekawe źródło informacji na 
temat dziejów Józefowca i Wełnowca w okresie III powstania śląskiego. Materiały 
te zostały w większości napisane w języku polskim, akta niemieckojęzyczne ograni-
czają się do kilku przykładów korespondencji z niemieckim władzami górnośląskich 
zakładów przemysłowych.

W ramach zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach omówione akta tworzą 
osobny zespół nr 12/2803 Komenda Placu w Józefowcu, liczący jedną jednostkę 
archiwalną.

6 AP Kat, Komenda Placu w Józefowcu, sygn. 1, Raport dotyczący ewidencji samochodów, b.p.
7 Encyklopedia…, s. 496.
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vom Staatsarchiv kattowitz neu übernommene Akten der aufständischen Behörden, die 
auf dem Gebiet der kattowitzer Stadtviertel josefsdorf und hohenlohehütte während 
des dritten schlesischen Aufstands tätig waren

Zusammenfassung
2014 hat das Staatsarchiv Kattowitz die Akten des Schlesischen Vorstandes des Woi-

wodschaftsverbandes der Kriegsveteranen der Republik Polen und der ehemaligen politi-
schen Häftlinge übernommen. Hierzu gehört unter anderem die Dokumentation aus der 
Zeit des dritten schlesischen Aufstands. Aktenbildner dieser Unterlagen, die im Mai und 
Juni 1921 entstanden sind, war das Aufständische Platzkommando in Josefsdorf und Ho-
henlohehütte – Ortschaften, die heute ein Teil von Kattowitz sind. Die Mitteilung enthält 
eine kurze Beschreibung dieser einmaligen Dokumentation.

miroSław węcKi

records of insurrectionary authorities operating in józefowiec and wełnowiec districts 
of katowice during the third Silesian uprising, newly acquired by the State Archives in 
katowice

Summary 
In 2014 the State Archives in Katowice acquired the records of the Silesian Manage-

ment Board of the Polish Society of War Veterans and Former Political Prisoners. Among 
the documents, records from the period of the Third Silesian Uprising have been found. 
Those materials were created in May and June 1921 by the insurrectionary Local Com-
mand operating in Józefowiec and Wełnowiec – places that are now a part of Katowice. 
The message contains a short characteristics of this unique documentation.
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Katarzyna Głowania, barbara KurdyK

przejmowanie dokumentacji organizacji 
kombatanckich przez Archiwum państwowe 
w katowicach oraz jego oddziały w latach 
2007–2014

Historia wojen nie wiąże się jedynie z wielkimi bitwami i charyzmatycznymi przy-
wódcami; to także historia żołnierzy – tych, którzy polegli w walce, oraz tych, którzy 
przetrwali i rozpoczęli kształtowanie swojej przyszłości w nowej rzeczywistości. 

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Zarządzeniem nr 16 w sprawie 
współpracy archiwów państwowych z podmiotami, których materiały archiwalne 
wchodzą w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego z dnia 
10 grudnia 2012 roku wprowadził wytyczne dotyczące nawiązywania kontaktów 
pomiędzy archiwami państwowymi a tymi podmiotami.

Archiwum Państwowe w Katowicach podjęło samodzielną inicjatywę i już we 
wcześniejszym okresie (przed zarządzeniem z 2012 roku) rozpoczęło koresponden-
cję ze stowarzyszeniami kombatanckimi. W latach 2007–2009 nawiązano kontakty, 
które zakończyły się przejęciem akt ze Związku Inwalidów Wojennych RP Zarząd 
Okręgu w Katowicach oraz ze Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinow-
skiego Oddział Zagłębia Dąbrowskiego i Ziemi Zawierciańskiej w Sosnowcu (Dąbro-
wie Górniczej). Wśród przejętych materiałów archiwalnych znalazły się m.in. akta 
członków, kartoteki osobowe, albumy, a także protokoły posiedzeń.

W trakcie 2013 roku wykrystalizowała się myśl o nawiązaniu współpracy z szero-
ko pojętymi stowarzyszeniami kombatanckimi. Archiwum Państwowe w Katowicach 
podjęło próbę nawiązania kontaktu z tymi podmiotami. Wiązało się to z przejęciem 
w 2013 roku akt ze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów 
Politycznych (dalej: ZKRPiBWP) Koło w Tarnowskich Górach. Przedstawiciele Koła 
zgłosili się do Archiwum z propozycją przekazania posiadanych dokumentów. Były to 
przede wszystkim akta zmarłych członków Koła. Dyrektor Archiwum Państwowego 
w Katowicach, dr hab. Piotr Greiner, podjął decyzję o natychmiastowym zabezpie-
czeniu tych materiałów i przejęciu ich do zasobu Archiwum. 

Jednocześnie do Oddziału w Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach 
zgłosiły się Gminne Koła ZKRPiBWP w Goleszowie i Brennej z wnioskiem przekaza-
nia akt do Archiwum. Propozycja ta została zaakceptowana i dokonano przejęcia ma-
teriałów archiwalnych, wśród których znalazły się: dwie tablice ze zdjęciami zasłużo-
nych członków, tablica upamiętniająca poświęcenie sztandaru Związku Powstańców 
Śląskich z 1939 roku oraz sztandar koła. 

Kolejnym etapem była współpraca z Zarządem Wojewódzkim ZKRPiBWP w Ka-
towicach w roku 2014, w wyniku której zasób Archiwum Państwowego w Katowi-
cach wzbogacił się o materiały historyczne dotyczące działalności Związku Bojow-
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ników o Wolność i Demokrację oraz ZKRPiBWP z terenów podległych Zarządowi 
Wojewódzkiemu. 

Współdziałanie z Zarządem Wojewódzkim umożliwiło dalsze poszerzenie kontak-
tów z kołami terenowymi: Katowice-Dąb, Katowice-Wełnowiec, Katowice-Brynów, 
Katowice-Ligota, Chorzów Batory, Zawiercie, CMC Zawiercie. 

Równocześnie z działaniami podjętymi w Centrali Archiwum Państwowego w Ka-
towicach oddziały zamiejscowe rozpoczęły współpracę ze środowiskami kombatanc-
kimi znajdującymi się na ich terenie. Należy spodziewać się, że w jej wyniku oddziały 
przystąpią do przejmowania materiałów i włączania ich do zasobu archiwalnego.

Na uwagę zasługuje fakt, że Archiwum Państwowe w Katowicach nie ograniczyło 
się w swych kontaktach do ZKRPiBWP, ale zaproponowało współpracę różnym orga-
nizacjom zrzeszającym żołnierzy kombatantów: Światowemu Związkowi Żołnierzy 
AK Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach, Śląskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Katowicach, Związkowi Sybiraków, Związ-
kowi Inwalidów Wojennych RP oraz kołom terenowym tych związków. 

Dzięki tej akcji Archiwum Państwowe w Katowicach wzbogaciło się o materiały 
poszerzające wiedzę o lokalnej historii. Zbiory fotograficzne to m.in.: zdjęcia projek-
tu pomnika Powstań Śląskich, odbitki odezw do ludności cywilnej z gazet, zdjęcia 
z różnych obchodów rocznicowych, zdjęcia z czasów plebiscytu na Górnym Śląsku, 
kopie zdjęć z czasów hitlerowskich (defilad, wieców) oraz kartoteka ewidencyjna 
pomników pamięci narodowej (z opisanymi zdjęciami pomników). Źródłami o życiu 
lokalnej społeczności kombatantów są księgi pamiątkowe oraz kroniki kół tereno-
wych ZKRPiBWP (również zlikwidowanych), w których znajdują się informacje 
o krajowych zjazdach kombatantów i rocznicowych spotkaniach. Dodatkowo w za-
sobie znalazły się też kroniki zjazdów byłych obozowiczów. 

Koła terenowe przekazały do Archiwum protokoły posiedzeń i sprawozdania, 
na podstawie których można prześledzić ich działalność. Do badań genealogicznych 
posłużą akta zmarłych członków poszczególnych kół, wnioski ich rodzin, a także 
ankiety członków, w których zawarto opisy ich młodości, charakterystyki społecznej 
(pochodzenia), działalności przed i w czasie II wojny światowej, pracy zawodowej 
oraz udziału w życiu PRL. W materiałach znaleziono też wspomnienia członków, 
a także pozostałości zbiorów bibliotecznych. 

Interesującym nabytkiem są sztandary kombatanckie oraz kronika odznaczeń 
bojowych i medali pamiątkowych dla b. Żołnierzy Armii Radzieckiej (wraz z listami 
osób odznaczonych, zdjęciami i dokładnym opisem odznaczeń). Z materiałów po-
wstańczych uzyskanych z Koła terenowego ZKRPiBWP w Katowicach-Dębie utwo-
rzono nowy zespół archiwalny – Komenda Placu w Józefowcu. Znajdują się w nim 
wykazy osobowe, raporty sytuacyjne dotyczące uzbrojenia i nastrojów z czasów III 
powstania śląskiego, a także korespondencja Komendy Placu w sprawach wydawania 
przepustek.

Przejęte materiały archiwalne nie były opisane w należyty sposób, dlatego też 
zostały wciągnięte do zasobu Archiwum jako dokumentacja bez ewidencji. Od przy-
szłego roku planowana jest wstępnie ewidencja uproszczona, aby umożliwić dokład-
niejsze poznanie materiałów archiwalnych i późniejsze udostępnianie ich do celów 
naukowych.
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Katarzyna Głowania, barbara KurdyK

Übernahme der dokumentation der veteranenorganisationen durch das Staatsarchiv 
kattowitz und durch seine zweigstellen in den jahren 2007–2014

Zusammenfassung
In dem Beitrag sind die einzelnen Schritte der Übernahme der Dokumentation des 

Woiwodschaftsvorstandes und der Regionalstellen, u.a. des Verbandes polnischer Kriegs-
veteranen und der ehemaligen politischen Gefangenen, des Verbandes der Kämpfer für 
Freiheit und Demokratie sowie des Verbandes der Kriegsinvaliden der Republik Polen 
durch das Staatsarchiv Kattowitz und seine Zweigstellen beschrieben.

Katarzyna Głowania, barbara KurdyK

taking over records of veterans organisations by the State Archives in katowice and its 
branches in 2007–2014

Summary 
The message describes subsequent steps of taking over records of the Voivodeshaft 

board as well as local branches by the State Archives in Katowice, including: the Polish So-
ciety of War Veterans and Former Political Prisoners, the Society of Fighters for Freedom 
and Democracy and The Union of War Disabled Persons of the Polish Republic.
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marcin wieczoreK

Ryszard Kaczmarek, Jakub Grudniewski, 
Żory w dobie panowania hohenzollernów 
1742–1918/1919 
Żory 2014, ss. 400

Ukazała się jakże oczekiwana publikacja dotycząca epoki pruskiej w dziejach Żor. 
Podjęcie tego wysiłku było kolejnym elementem stworzenia wielotomowego wy-
dawnictwa poświęconego dziejom miasta. Już teraz można powiedzieć, iż to jedna 
z najlepiej opracowanych naukowo prac dotyczących Żor. Warto rozpocząć opis 
książki od graficznego wizerunku. Książka w twardej oprawie, szyta, budzi zainte-
resowanie. Chce się po nią sięgnąć. Do tego efektu przyczynił się udany projekt 
graficzny okładki – jako tło dla tytułu wkomponowano pocztówkę z wizerunkiem 
Żor z okresu pruskiego. Stonowana kolorystyka okładki wydaje się jak najbardziej 
trafiona. Wyklejki wewnętrzne okładki posłużyły do pokazania fragmentów map 
z czasów pruskich, na których uwidoczniono położenie Żor. Wertując strony publi-
kacji, odczuwa się przyjemne uczucie, że z korzyścią dla czytelnika zaprojektowano 
układ stron. W tekst wkomponowano bardzo ciekawie dobrany materiał ilustracyjny 
– postacie wielkich tego świata, władców Prus i inne postacie elit społecznych, ale 
także społeczność miasta i przede wszystkim samo miasto, a także kilka reprodukcji 
prasowych z jakże cennej gazety żorskiej „Sohrauer Stadtblatt”. Ogólna ocena szaty 
edytorskiej publikacji musi być bardzo wysoka.

Wartość książki to przede wszystkim jej treść. Trzeba jednak wspomnieć o auto-
rach i układzie publikacji. Profesor Ryszard Kaczmarek, wykładowca Uniwersytetu 
Śląskiego, ma już uznaną markę badawczą jako znawca problematyki górnośląskiej 
pierwszej połowy XX wieku. W tej publikacji daje się poznać także jako badacz XIX-
wiecznych Żor. Drugim autorem jest Jakub Grudniewski, młody historyk, jeszcze 
nieznany szerokiemu gronu odbiorców publikacji na temat dziejów Górnego Śląska, 
specjalizujący się w epoce pruskiej.

Swoją pracę autorzy podzieli na cztery zasadnicze etapy dziejów miasta pod pa-
nowaniem Prus. Pierwsza część obejmuje epokę od wybuchu I wojny śląskiej i o tzw. 
sukcesję austriacką aż po czasy klęski w wojnie z Napoleonem I Bonaparte w roku 
1806. Sporo miejsca, jak na objętość tej części, poświęcono tematyce wojen śląskich 
oraz wojny siedmioletniej, także w kontekście górnośląskim oraz żorskim. Drugi 
z rozdziałów tej części objął bardziej szczegółowo losy miasta w latach 1763–1806. 
Oba rozdziały tej części zostały podzielone na podrozdziały tematyczne. Kolejna 
część publikacji, znacznie obszerniejsza, obejmuje lata od 1806 do 1850. Tu również, 
wplatając prądy reformatorskie po klęsce 1806 roku, sporo miejsca poświęcono 
kolejnym kampaniom wojennym doby napoleońskiej (1812–1815). Zakres zmian 
w życiu miasta, a nade wszystko dostęp do materiału źródłowego i wizja autorska 
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pozwoliły szerzej ukazać losy miasta w tej epoce, na progu industrializacji. Autorzy 
starali się w podrozdziałach ukazać jak najszerszą perspektywę dziejów Żor, przed-
stawiając działalność gospodarczą, samorząd miejski, a także społeczeństwo miasta. 
Kolejne dwie części pracy odnoszą się do jakże ważnego okresu w dziejach Górnego 
Śląska. Część od 1850 do 1914 roku została naszkicowana jako ciąg zdarzeń i pro-
cesów, gdzie Żory oraz jego mieszkańcy są elementem przekształcającego się świata. 
Sporo miejsca poświęcono działalności samorządu miejskiego i gospodarce miasta. 
Znalazło się również pole dla podjęcia problematyki demograficznej i wyznaniowej. 
Jednym z najsilniejszych elementów tej części pracy jest wykorzystanie (w dużym 
stopniu) żorskiej prasy z czasów pruskich, a dokładnie jedynego żorskiego tytułu, 
wspomnianego już „Sohrauer Stadtblatt”. Odrębną, zamykającą, częścią jest okres 
I wojny światowej oraz jej epilog na przełomie lat 1918/1919. Ten rozdział staje 
się w kontekście rocznicy 100-lecia wybuchu wielkiej wojny szczególnie aktualny 
dla potencjalnych czytelników. Dużym walorem książki ułatwiającym lekturę jest 
zamieszczenie indeksu osobowego oraz indeksu miejscowości.

W drugiej części swojej recenzji, mając na względzie wielki wysiłek badawczy 
i edycyjny, jaki dostrzec można w tej publikacji, pozwolę sobie zwrócić uwagę na 
kilka kwestii spornych, które należy wyjaśnić, a także dokonać pewnych uzupełnień. 
Dla części pierwszej pojawia się kilka kwestii, które budzą pewne spostrzeżenia. Na 
stronie 10 w przypisie 4 autorzy odwołują się do pracy Stanisława Salmonowicza 
poświęconej Fryderykowi II, królowi Prus. Wydaje się, iż warto było cytować także 
i nowszą, zdecydowanie lepiej udokumentowaną pracę publikowaną w Polsce au-
torstwa Gilesa Mac Donogh’a „Fryderyk Wielki. Brutalny wódz i subtelny filozof” 
(wydanej w polskim tłumaczeniu w 2008 roku przez Wydawnictwo Amber). W ko-
lejnym przypisie 5 autorzy powołują się na pracę Christophera Clarka, w wydaniu 
niemieckim z 2008 roku. W pracy warto było wspomnieć, iż jest to tłumaczenie wer-
sji anglojęzycznej (pierwodruk) z roku 2006, a również należało podać polską edycję 
pod tytułem „Prusy. Powstanie i upadek 1600–1947”, wydaną przez Bellonę w roku 
2009. Informacja, iż z pozycją można się zapoznać także w języku polskim, byłaby 
ukłonem wobec czytelnika. Szkoda, iż w żaden sposób nie skorzystano z najnowszych 
dokonań polskich naukowców. Mam tu na myśli obszerny tom pod redakcją Bogdana 
Wachowiaka zatytułowany „Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701–1806)”, 
drugi tom serii „Historia Prus. Narodziny – mocarstwowość – obumieranie” (wyda-
nej przez Wydawnictwo Poznańskie w 2010 roku). Sądzić należy, że ten ostatni tytuł 
powinien obowiązkowo znaleźć się w tej pracy. W kontekście funkcjonowania żor-
skiego sądownictwa do 1850 roku z lokalnych wydawnictw zabrakło pracy wydanej 
przez Muzeum w Rybniku: Bogdan Kloch „Zarys dziejów sądownictwa. Sądy w Ryb-
niku, Jastrzębiu Zdroju, Wodzisławiu Śląskim i Żorach”, która ukazała się w serii 
„Zeszyty Rybnickie” w roku 2011. Praca ta jest istotna, podejmuje bowiem temat 
sądownictwa dla obszaru, który znalazł się w centrum uwagi recenzowanej książki, 
oraz z powodu cennego aneksu zawierającego stan sądownictwa (w tym żorskiego) 
na rok 1831. Wiemy na podstawie zamieszczonego w aneksie wykazu źródłowego, iż 
wówczas miasto miało 375 domów i 3122 mieszkańców, a sądownictwo znajdowało 
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się w gestii Królewskiego Sądu Miejskiego w Żorach (sędzia Kubitzky). Do obwodu 
sądu należały miasto, a także sąsiedni Kleszczów i Skrzeczkowice1 .

Do dziejów miasta na przełomie XVIII i XIX wieku nie posiadamy zbyt licz-
nej literatury, a większość źródeł nadal nie jest dobrze przebadana. Niemniej do 
bardzo znanego Fryderyka Ziemmermanna i jego opisu Śląska pruskiego z lat 80. 
wieku XVIII należy dorzucić i inne cenne opisy dla miasta Żory, które nie znalazły 
się w pierwszej części recenzowanej publikacji. Pewne informacje dla końca XVIII 
wieku przytacza praca Johanna G. Meissnera „Kurze Beschreibung von Schlesien”, 
którą wydano w Legnicy w roku 1795. Na stronie 178 tej pracy zapis dotyczący mia-
sta Żory m.in. wspomina, iż najpewniej na początku lat dziewięćdziesiątych XVIII 
wieku w mieście zamieszkiwało 1640 mieszkańców (zapewne z przedmieściami), 
zaś domów mieszczańskich było 214 (1000 mieszkańców miasta), a w obrębie miast 
znajdowało się 8 pustych działek2. O ile autorzy podają, na podstawie Augustyna 
Weltzla, że około 1791 było już 136 Żydów, to tymczasem wspomniany druk okre-
śla ich liczbę (przed 1795 rokiem) na 120 dusz. Ciekawym uzupełnieniem może 
być jeszcze praca Friedricha Emanuela Fischera i Carla Stuckarta „Zeitgeschichte 
der Städte Schlesiens mit Abbildungen” (tom drugi wydany w Świdnicy po 1819 
roku)3. Praca zawiera pod hasłem Żory ciekawy zapis dla dziejów miasta z końca 
XVIII stulecia oraz o pożarze miasta z 16 sierpnia 1807 roku. Z tego samego okresu 
pochodzi jeszcze jedno znacznie ważniejsze drukowane zestawienie statystyczne dla 
rejencji opolskiej. „Statistisch-topographische Uebersicht des Departaments der 
Königlischen Preussischen Regierung zu Oppeln in Schlesien” (wydana w Opolu 
w 1819 roku) informuje, iż w Żorach 4 budynki należały do kamery dominialnej, 3 
obiekty to budowle przeznaczone na cele kultu religijnego i edukację, domów miesz-
czańskich (lub też działek) było 240, miasto ogółem zamieszkiwały 1982 osoby4 . 
Produkcja miejska prócz ręcznej pracy wykorzystywała siłę wody, która napędzała 
proste maszyny, czemu służyły 4 młyny zlokalizowane wokół miasta. Brak w wykazie 
śladów obecności pierwszych maszyn i urządzeń o napędzie parowym. 

Pierwsza wojna śląska i wzmianka na ten temat powiązana z Żorami wymaga 
pewnego uściślenia. Wspominany na stronie 17 regiment (pułk) konny tzw. „Regi-
ment Hulanen” – ułański, późniejszy 4. Regiment Huzarów, jak przytaczają to auto-
rzy, najpewniej nie był dowodzony przez Pawła Józefa Małachowskiego, gdyż jemu 
powierzono dowodzenie 7. Regimentem Huzarów od 1753 do 1775 roku (był jego 
trzecim dowódcą od momentu powstania), natomiast pułkownik Natzmer najpew-
niej dowódcą 4. Regimentu Huzarów był aż do 1751 roku5. Młodszy z braci Ma-
łachowskich (starszy Jacek był dowódcą 3. Regimentu Pruskich Huzarów) przez 
pewien czas służył w 4. Regimencie w stopniu majora6 . 

1 B. Kloch: Zarys dziejów sądownictwa . Sądy w Rybniku, Jastrzębiu Zdroju, Wodzisławiu Śląskim i Żo-
rach . „Zeszyty Rybnickie”. Nr 11. Gliwice–Rybnik 2011, s. 95 (aneks).

2 J.G. Meissner: Kurze Beschreibung von Schlesien . Liegnitz 1795, s. 187.
3 F.E. Fischer, C. Stuckart: Zeitgeschichte der Städte Schlesiens mit Abbildungen. Bd. 2. Schweidnitz 

[b.d.w.], s. 74.
4 Statistisch-topographische Uebersicht des Departaments der Königlischen Preussischen Regierung zu 

Oppeln in Schlesien. Oppeln 1819, s. 216–217.
5 Szczegółowe dane w: G. Dorn, J. Engelmann: Die Kavalllerie-Regimenter Friedrich des Grossen 1756–

1763. [b.m.w.] 1984, s. 128.
6 Tamże, s. 124, 140.
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Dla okresu do 1806 roku jeszcze jedna kwestia wymaga wyjaśnienia. W tytule 
rozdziału „Pod rządami Fryderyka II i Fryderyka Wilhelma II (1763–1806)” wkradło 
się niezamierzone przeinaczenie. Czytelnika niezaznajomionego z niuansami związa-
nymi z chronologią rządów poszczególnych władców Prus ów tytuł może wprowadzić 
w błąd, gdyż data krańcowa – rok 1806 – to już epoka rządów Fryderyka Wilhelma 
III, który władzę sprawował od 1797 roku7 . 

Uwagi na temat kolejnej części do roku 1850 dotyczą kilku kwestii. Drobna uwa-
ga odnosi się do rozdziału o kampanii 1813 roku. Na stronie 97 autor, przytaczając 
opis sytuacji europejskiej po klęskach Prus i Austrii w wojnie z Francją Bonapartego, 
podał, iż kolejna porażka spotkała Austrię w 1808 roku, co jest przeinaczeniem, gdyż 
nastąpiło to w roku 1809, wraz z klęską pod Wagram oraz z wojną z francuskimi 
sprzymierzeńcami – Księstwem Warszawskim oraz z Królestwem Saksonii8 . 

Inną kwestią pozostaje powoływanie się na tłumaczenie na język polski monografii 
Żor autorstwa Augustyna Weltzla. Na stronie 79 autorzy, powołując się na tłumacze-
nie tworkowskiego proboszcza, wspomnieli o przejściu przez miasto (jesienią 1805 
roku) rosyjskiego pułku carycy Elżbiety I. W tłumaczeniu jest mowa o pułku carycy 
Elżbiety, natomiast w oryginalnym zapisie Weltzel wspomina o regimencie Elżbiety 
(Regiment Elisabeth)9, co – jak się wydaje – może da się poprawnie zinterpretować 
jako informację o wejściu do miasta rosyjskiego pułku huzarów eilzawietogradzkich 
(od miasta Elizavetohrad – nazwanego na cześć rosyjskiej imperatorowej Elżbiety, 
obecny Kirovohrad na Ukrainie), którzy w „bitwie trzech cesarzy” pod Austerlitz 
walczyli w 5. kolumnie rosyjsko-austriackiej armii10 .

W odniesieniu do części obejmującej lata 1850–1914 w ocenie roli, jaką odegrał 
w życiu społeczności Kościół katolicki, warto było nieco bardziej skupić się na wro-
cławskich schematyzmach diecezjalnych, tym bardziej iż w tym czasie wydawano 
je co kilka lat. Na przykład schematyzm na rok 1887 odnotował, iż Żory to parafia, 
w której używa się języków niemieckiego i polskiego. Do parafii należały prócz mia-
sta wsie Baranowice i Kleszczów. Na obszarze miasta żyło 3883 katolików (w całej 
parafii żorskiej 4877 katolików), 242 ewangelików (na terenie całej katolickiej parafii 
277) oraz 342 wyznawców religii mojżeszowej (tylko w mieście)11 . 

Do tej części książki również istnieje pewna grupa opracowań statystycznych 
ciekawie ujmujących składniki życia społeczno-politycznego oraz gospodarczego. 
Przytoczę je tu jako swoiste uzupełnienie tematu. Dla dziejów Żor do wybuchu 
I wojny światowej duże znaczenie ma opracowanie wydane drukiem w 1914 roku 
„Politisches Handbuch für den Oberschlesischen Industriebezirk” przygotowane 
przez O. Erdmanna, a opublikowane w Katowicach. W uzupełnieniu informacji za-

7 Odwołuję się tu tylko dla przykładu do: J.E. Morby: Dynastie świata . Przewodnik chronologiczny 
i genealogiczny. Kraków 1996, s. 224. Na ten temat informacje pojawiają się w większości prac doty-
czących dziejów Prus i Niemiec w XVIII i XIX w. 

8 Choć wydaje się to oczywiste, podaję za: R. Bielecki: Encyklopedia wojen napoleońskich. Warszawa 
2002, s. 262–266, 571–575.

9 A. Weltzel: Geschichte der Stadt Sohrau in Ober-schlesien. Sohrau 1888, s. 187; A. Weltzel: Historia 
Miasta Żory na Górnym Śląsku . Żory 1997, s. 135.

10 O pułku elizawietogradzkich huzarów: R. Bielecki: Austerlitz 1805. Warszawa 1993, s. 218 (Załącznik 
2).

11 Autorzy przytaczają zapiski (kompilacje) Franciszka Goduli (informacja w przypisie na s. 301), który 
zebrał je m.in. na bazie schematyzmów wrocławskich, w tym i z roku 1887, por. Schematismus des 
Bisthums Breslau und seiner Delegatur-Bezirke für das Jahr 1887. Breslau [b.d.w.], s. 164.
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wartych w rozdziale „Polski ruch narodowy” autorzy wspominają o istnieniu niele-
galnego Towarzystwa Górnośląskiego Młodzieży Ludowej (s. 213). We wzmianko-
wanym „Handbuchu” wymienia się to ugrupowanie jako funkcjonujące w Żorach, 
choć o jego nielegalności nic się nie wspomina. Można postawić pytanie: gdyby była 
to organizacja nielegalna, to czy znalazłaby się w tym wykazie? Dodam, że wśród kie-
rujących organizacją wymieniono, prócz Józefa Wyrobka, także osoby o nazwiskach 
Schulla i Sniegon. Prócz tej organizacji działał polski chór założony w 1911 roku, 
na którego czele stali: Józef Wyrobek, Jan Sniegon i Józef Kowalczyk. Przy ulicy 
Pszczyńskiej, u wspomnianego Józefa Kowalczyka, funkcjonowała Polska Czytelnia 
Ludowa (znana jako TCL – Towarzystwo Czytelni Ludowych). Ten sam opis infor-
muje o niemieckich organizacjach działających w Żorach. Lista nie jest zbyt długa, 
ale zawiera informacje o dziesięciu organizacjach.

Jako uzupełnienie do publikacji nadmienić należy, że Związek Wojacki w Żorach 
powstał w 1884 roku, a tuż przed wybuchem I wojny światowej liczył 185 członków 
i był najliczniejszą organizacją w mieście. W mieście działały również: Towarzystwo 
Gimnastyczne, Zespół Związek Śpiewaczy (Chór) „Eintracht”, Bractwo Strzeleckie, 
Związek Straży Pożarnej, Męski Związek Śpiewaczy, Katolicki Związek Mieszczan, 
Ewangelicki Związek Mężów i Młodzieńców, Związek Młodych oraz Ojczyźniany 
Związek Kobiet12. W kwestii prasy, jaka była kolportowana na terenie miasta (s. 
324), warto uzupełnić, iż miejski organ „Sohrauer Stadtblatt” ukazywał się w swo-
jej pierwotnej formie od 1 października 1879 roku dwa razy w tygodniu (do 1921 
roku)13 . 

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze dwa schematyzmy o dużym zna-
czeniu poznawczym dla Żor, a dotyczące sfery gospodarczej. W 1892 roku ukazał się 
„Oberschlesisches Firmen-und Adressbuch”, a około 1914 roku „Oberschlesisches 
Handels-Adressbuch” . Oba wydawnictwa zawierają bogate zestawienie firm działa-
jących w Żorach w dwóch ostatnich dekadach przed wybuchem I wojny światowej. 
W księdze adresowej z 1892 roku odnotowano 41 firm funkcjonujących w Żorach. 
Przeważała typowo handlowa działalność. W mieście odnotowano z dużych zakładów 
2 młyny – Alberta Katschinskiego oraz młyn „A. Stern & Sohn”. Działała tu również 
jedna apteka rodziny Groeger14. Tuż przed I wojną światową działalność handlową 
w Żorach prowadziło ponad 100 zakładów, warsztatów oraz sklepów. Na terenie Żor 
działały też Niemiecki Bank Ludowy oraz Związek Żorskiej Kasy Oszczędnościowej 
i Pożyczkowej15 . 

Przytoczone drukowane opracowania z epoki pozwalają stwierdzić, jaki ogrom 
materiału, dotąd słabo zbadany, czeka jeszcze na badaczy. Materiał zawarty w recen-
zowanej książce świadczy o ogromie pracy badawczej, jaką wykonano. Dokonanie 
pewnej selekcji materiału było konieczne, choć wskazanie innych materiałów wy-
daje się jak najbardziej celowe. Dotąd epoka pruska to wiele niewiadomych lub też 
pokutujących stereotypów, które nie łatwo jest obalać po dekadach jednostronnego, 
zwykle negatywnego spojrzenia, na tamte czasy. Dotyka to także ciągle słabo po-

12 Politisches Handbuch für den Oberschlesischen Industriebezirk. Opr. O. Erdmanna. Kattowitz 1914, s. 
79–81.

13 Periodyki śląskie od XV wieku do 1945 roku. Opr. F. Biały i L. Biały. Wrocław 2008, s. 464.
14 Oberschlesisches Firmen-und Adressbuch. Oppeln 1892, s. 178–179.
15 Oberschlesisches Handels-Adressbuch . Kattowitz–Breslau–Berlin [1914], s. 362–363.



recenzja

260

znanego zasobu różnorodnych wydawnictw i drukowanych zestawień statycznych, 
szczególnie z okresu przed połową XIX wieku. W tym kontekście autorzy dokonali 
dużego kroku w badaniach dziejów nowożytnych Żor, zmierzając się z skomplikowa-
ną materią źródłową. Zakres wykorzystania niemieckojęzycznej prasy żorskiej jest 
widomym znakiem spojrzenia na miasto oczami ludzi, którzy tworzyli rzeczywistość 
tamtej epoki. Reasumując. Książka powinna trafić do rąk pasjonatów dziejów Żor 
i badaczy historii (Górnego) Śląska jako przełomowe wydawnictwo dla epoki, która 
niezbyt często jest celem badań.

marcin wieczoreK

R. Kaczmarek, J. Grudniewski, Żory w dobie panowania hohenzollernów 1742–1918/1919, 
Żory 2014, S. 400. 

Zusammenfassung
Was die Geschichte der Stadt Sohrau in Oberschlesien angeht, ist in letzter Zeit eine 

lange erwartete Publikation über die preußische Epoche in Schlesien erschienen. Damit 
wurde ein weiterer Schritt zur Erstellung einer mehrbändigen Reihe über die Geschichte 
dieser Stadt getan. Bereits jetzt kann man sagen, dass es sich dabei um eine fundierte 
wissenschaftliche Veröffentlichung über Sohrau handelt.

marcin wieczoreK

R. Kaczmarek, J. Grudniewski, Żory w dobie panowania hohenzollernów 1742–1918/1919, 
Żory 2014, 400 p.

Summary 
A long-awaited publication about the history of Żory in Upper Silesia in the Prussian 

period has recently been published. This effort is yet another element in creating a multi-
tome publication containing the history of this city. We can already state that this is one 
of the best drawn up academic studies concerning Żory.
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SprAwozdAnie dyrektorA 
Archiwum pAŃStwoweGo w kAtowicAch 
zA 2013 rok

Gromadzenie i kształtowanie zasobu
Do zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach w 2013 roku przejęto 60,1 

tys. jednostek archiwalnych z 43 zespołów archiwalnych o rozmiarze 336 metrów 
bieżących. W tym oprócz materiałów aktowych przejęto między innymi 1,9 tys. 
jednostek archiwalnych dokumentacji technicznej. Na koniec 2013 roku zasób Ar-
chiwum liczył 5298 zespołów z 2 238 086 jednostkami archiwalnymi o rozmiarze 
przekraczającym 21,7 kilometra bieżącego.

Do najciekawszych przejęć należały w katowickiej Centrali: Kopalnia Węgla 
Kamiennego „Porąbka-Klimontów” w Sosnowcu (1857–2001), Kopalnia Węgla 
Kamiennego „Gottwald” w Katowicach (1948–1996), Kopalnia Węgla Kamienne-
go „Siemianowice” w Siemianowicach (1971–2000), Okręgowy Urząd Górniczy 
w Bytomiu (1995–2005), Huta „Zawiercie” w Zawierciu (1948–1999), Zakłady 
Górniczo-Hutnicze „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu (1863–2005), Zakłady Górnicze 
„Trzebionka” S.A. w Trzebini (1961–2004), Miejska Łaźnia w Katowicach (1950–
1968); akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich w: Chlinie (1890–1912), 
Dąbrowie (1907–1912), Gołonogu (1907–1912), Łanach Wielkich (1890–1912), 
Łące (1907–1912), Minodze (1906–1912), Skale (1906–1912), Sławkowie (1903–
1912), Smardzowicach (1906–1912), Ząbkowicach (1907–1912) i Żarnowcu 
(1890–1912); akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego w Skale (1907–1912) 
i Sławkowie (1904–1912); urzędy stanu cywilnego w: Brzezince (1874–1907), 
Dziećkowicach (1874–1916), Krasowach (1874–1916), Mysłowicach (1874–1912) 
oraz Nakle (1874–1919); Sąd Grodzki w Jaworznie (1932–1933); sądy powiatowe 
w Chrzanowie (1946–1974) i Jaworznie (1956–1975); Związek Bojowników o Wol-
ność i Demokrację Zarząd Okręgu w Katowicach (1974–2001), Akta rodziny Fresz-
czenko-Czopiwskich (1920–2003); w oddziale w Cieszynie: gminne koła Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Bren-
nej (1972–2008) i Goleszowie (1939–2013), Towarzystwo Nauczycieli Polskich 
w Czechosłowacji (1929–1937); w oddziale w Gliwicach: Sąd Obwodowy w Zabrzu 
(1765–1944), Gliwicka Fabryka Konstrukcji Stalowych w Gliwicach (1946–2000), 
Hutniczy Instytut Badawczy w Gliwicach (1945–1948), Instytut Metalurgii im. Sta-
nisława Staszica w Gliwicach (1948–1950); urzędy stany cywilnego w: Chudowie 
(1908–1912), Knurowie (1908–1912), Paruszowcu (1874–1907) i Przyszowicach 
(1907–1912); w oddziale w Raciborzu: Państwowe Liceum Pedagogiczne w Racibo-
rzu (1934–1961); urzędy stanu cywilnego w: Brzeziu (1874–1912), Ostrogu (1903–
1912) i Raciborzu (1905–1912).

Katowickie Archiwum, nadzorujące państwowe i samorządowe archiwa zakłado-
we na obszarze środkowej i południowej części województwa śląskiego i w zachod-
nich powiatach województwa małopolskiego, miało pod swoją ustawową opieką 
802 jednostki organizacyjne z 853 archiwami zakładowymi, w których było prze-
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chowywane ponad 34,8 kilometra bieżącego materiałów archiwalnych, z których do 
natychmiastowego przejęcia z przyczyn ustawowych i ratunkowych jest około 4,7 
kilometra bieżącego materiałów zakwalifikowanych jako wytypowanych do wieczy-
stego przechowywania. Pracownicy Archiwum skontrolowali 286 archiwów zakłado-
wych. W kolejnym działaniu Archiwum zatwierdziło 1070 wniosków na brakowanie 
w jednostkach znajdujących się pod nadzorem oraz zaopiniowało 114 wniosków jed-
nostek niebędących pod nadzorem państwowej służby archiwalnej. W związku z wy-
jaśnianiem wątpliwości przy zatwierdzaniu wniosków na brakowanie, Archiwum 
przeprowadziło 126 ekspertyz archiwalnych dokumentacji, dotyczących prawidło-
wości brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Ponadto Archiwum zatwierdziło 
207 instrukcji kancelaryjnych, 199 instrukcji archiwalnych oraz 234 wykazy akt dla 
państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Działająca wspólnie dla Archiwów Państwowych w Katowicach i Częstochowie 
Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji odbyła 3 posiedzenia. Ustalenia Komi-
sji pozwoliły na wypracowanie zasad pomocnych przy przeprowadzaniu ekspertyz 
archiwalnych w zainteresowanych jednostkach organizacyjnych, wykorzystywano 
je także przy wydawaniu zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z kolej-
nych jednostek organizacyjnych. 

opracowanie zasobu
W roku sprawozdawczym jak w poprzednich latach ograniczono opracowanie 

całkowite do niektórych prac zaplanowanych w cyklu wieloletnim, stąd całkowicie 
opracowano tylko 16 zespołów liczących 6,7 tys. jednostek o rozmiarze 36,1 metra 
bieżącego. Ponadto zinwentaryzowano 8,2 tys. jednostek o rozmiarze 53,3 metra 
bieżącego w ramach prac w toku o charakterze wieloletnim. Natomiast w dalszym 
ciągu koncentrowano się zgodnie z przyjętym wieloletnim planem na ewidencjono-
waniu zasobu pozbawionego jakichkolwiek pomocy ewidencyjnych. Ewidencjono-
waniem objęto 63,9 tys. jednostek archiwalnych o rozmiarze 337,9 metra bieżącego 
dokumentacji przechowywanej w 122 zespołach, rejestrując to w elektronicznej 
bazie danych IZA. Prace ewidencyjne będą dalej prowadzone w Centrali w Katowi-
cach oraz Oddziale w Raciborzu. Kontynuowano wprowadzanie danych (ponad 17,8 
tys. rekordów z 12 zespołów) z rękopiśmiennych kartkowych inwentarzy roboczych 
i spisów zdawczo-odbiorczych do bazy IZA. 

Wspólna dla Archiwów Państwowych w Częstochowie i Katowicach Komisja 
Metodyczna odbyła 6 posiedzeń, podczas których ocenie poddano 27 inwentarzy 
archiwalnych (21 z Archiwum w Katowicach i 6 z Archiwum w Częstochowie). 
Ostatecznie zatwierdzono 23 inwentarze (18 z Katowic i 5 z Częstochowy). Ocenie 
poddano także 96 spisów zdawczo-odbiorczych zespołów nowo przejętych do archi-
wum (43 z Katowic, 53 z Częstochowy), 29 nowo przejętych zespołów uznano za 
opracowane (1 z Katowic, 28 z Częstochowy), pozostałe otrzymały kartę B.

dokumentacja o czasowym okresie przechowywania 
W związku z wyczerpaniem się rezerwy magazynowej, niedoborami kadrowy-

mi i zaleceniami Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ograniczono ilość 
przejmowanej dokumentacji tego rodzaju. W 2013 roku dokumentacji niearchi-
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walnej przejęto łącznie 142 metry bieżące, w tym dokumentacji osobowej przejęto 
38,6 metra bieżącego, dokumentacji płacowej 17,4 metra bieżącego, a pozostałej 
dokumentacji 86,5 metra bieżącego. W 2013 roku dokonano brakowania części do-
kumentacji o czasowym okresie przechowywania w ilości 915,2 metra bieżącego 
akt (8,4 tys. jednostek). Proces brakowania został poprzedzony szczegółową ana-
lizą dokumentacji wytypowanej do brakowania. Na koniec 2013 roku Archiwum 
posiadało ponad 3,0 kilometry bieżące (ponad 358 tys. jednostek ewidencyjnych) 
dokumentacji niearchiwalnej przejętej po 1 kwietnia 2003 roku oraz 1,3 kilometra 
bieżącego dokumentacji przejętej w depozyt, co stanowi łącznie ponad 4,3 kilome-
tra bieżącego dokumentacji, będąc tym samym nadal największym w Polsce, poza 
specjalistycznym oddziałem Archiwum Państwowego w Warszawie – Archiwum 
Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, przechowawcą w sieci archiwów 
państwowych.

udostępnianie i popularyzacja zasobu
W 2013 roku udostępnianie materiałów archiwalnych zmniejszyło się w stosunku 

do 2012 roku w zakresie liczby tematów zgłoszonych przez użytkowników o około 
12%, a w liczbie odwiedzin o 2%. Na stałym poziomie pozostała ilość udostępnio-
nych materiałów archiwalnych. W sumie Archiwum zarejestrowało 1582 użytkow-
ników, którym w trakcie 4890 odwiedzin udostępniono 44,8 tys. jednostek inwen-
tarzowych z 1454 zespołów. Podobnie jak w latach ubiegłych, wśród korzystających 
przeważały osoby prowadzące badania o charakterze naukowym i popularnonau-
kowym (ok. 50% ogólnej liczby użytkowników). W tematyce badań dominowała 
problematyka regionalna, głównie dotycząca dziejów miejscowości i poszczególnych 
instytucji, dziejów szkolnictwa i lecznictwa, komunikacji autobusowej i kolejowej, 
sportu, architektury oraz losów Kresowian. Spora grupa badaczy interesowała się 
dokumentami dotyczącymi Żydów oraz materiałami dotyczącymi osób związanych 
z naszym regionem. Drugą najliczniejszą grupę użytkowników stanowili genealodzy 
(ok. 27% wszystkich korzystających). Utrzymuje się tendencja wzrostu liczby użyt-
kowników prowadzących badania na potrzeby publicystyki. Cudzoziemcy, wśród 
których tradycyjnie dominują obywatele Niemiec (ponad 60% użytkowników), tak 
jak w latach poprzednich prowadzili głównie badania o charakterze genealogicznym. 
W pracowniach naukowych Archiwum ponadto udostępniono 200 czytelnikom 1,8 
tys. publikacji ze zbiorów bibliotecznych. 

W 2013 roku zarejestrowano ogółem 5552 kwerendy, w tym 1415 kwerend 
z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. W 2013 roku liczba kwe-
rend nieznacznie zmniejszyła się o ok. 2% w stosunku do 2012 roku, choć nie we 
wszystkich oddziałach tendencja ta przedstawiała się jednakowo. Nie odnotowano 
zaś większych zmian w ich strukturze. Nadal najliczniejszą grupę stanowiły wnioski 
o charakterze własnościowym, a wśród nich kwerendy dotyczące udokumentowa-
nia repatriacji i posiadania mienia na terenach byłych wschodnich województw RP. 
W tej grupie kwerend znaczny procent stanowiły podania z urzędów zajmujących się 
rozpatrywaniem wniosków odszkodowawczych, poszukiwano głównie dokumentów 
potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa wnioskodawców oraz doku-
mentów potwierdzających otrzymanie rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie. 
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Znaczny procent kwerend o charakterze własnościowym stanowiły również poszu-
kiwania do celów spadkowych. Kolejną grupę stanowiły kwerendy o charakterze so-
cjalnym głównie z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, gdzie jednak 
odnotowano spadek ich liczby o 4% w stosunku do 2012 roku. W grupie tej odno-
towano także spadek kwerend dotyczących potwierdzania okupacyjnych losów oraz 
pracy i służby w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Trzecią w kolejności grupę 
kwerend stanowiły kwerendy o charakterze genealogicznym. Wśród wnioskodaw-
ców w tej grupie przeważały osoby prywatne, głównie z zagranicy. Następną grupę 
stanowiły kwerendy składane przez urzędy i najczęściej związane były z ustalaniem 
sytuacji prawnej nieruchomości i sprawami dotyczącymi odszkodowań za wywłasz-
czenia w okresie PRL. W grupie kwerend dotyczących potwierdzenia niemieckiego 
pochodzenia i wpisania na niemiecką listę narodowościową (Deutsche Volksliste – 
DVL) odnotowano niewielki spadek ich liczby. Należy jednak zaznaczyć, że wniosko-
dawcy w tej grupie najczęściej występowali o akta stanu cywilnego, potwierdzające 
pokrewieństwo i miejsce zamieszkania w latach II wojny światowej, a w znikomym 
procencie o ankiety DVL i akta rehabilitacyjne. Najrzadziej występowały kwerendy 
o charakterze naukowym. W odpowiedzi na złożone podania w 2013 roku wyda-
no 20 zaświadczeń i 3892 strony uwierzytelnionych kopii dokumentów. Ponadto 
w Oddziale V Dokumentacji o czasowym okresie przechowywania wykonano 6628 
uwierzytelnionych kserokopii dokumentów, 9 odpisów i 1 zaświadczenie.

W roku sprawozdawczym odnotowano nieznaczne zwiększenie (o 582 sztuki) 
ilości wydanych kserokopii. Ilość wykonanych kserokopii w porównaniu z rokiem 
2012 nie zmniejszyła się pomimo faktu, że nie przyjmowano zamówień na ksero-
kopie z materiałów ponad 100 letnich oraz będących w złym stanie fizycznym. Od-
notowano również znaczny wzrost (ok. 1231 sztuk – o 100%) ilości wykonywanych 
skanów oraz nieznaczny wzrost ilości skanów z mikrofilmów (o 29 sztuk). Znaczne-
mu zmniejszeniu w porównaniu z 2012 rokiem uległa ilość wykonanych sprzętem 
archiwalnym fotografii cyfrowych (o 1852 sztuki). Należy również zaznaczyć, że 
z możliwości samodzielnego wykonywania kopii z zasobu skorzystało ok. 80% użyt-
kowników prowadzących badania naukowe i genealogiczne. Nie posiadamy danych 
dotyczących samodzielnego wykonania fotografii cyfrowych własnym sprzętem przez 
użytkowników, natomiast na skanerze oddanym do samodzielnego wykonywania ko-
pii cyfrowych przez korzystających w Pracowni Naukowej im. Michała Antonowa 
w 2013 roku wykonano 36 116 skanów.

Ilość wydanych kopii uwierzytelnionych także uległa wzrostowi w porównaniu 
do 2012 roku. W roku sprawozdawczym wydano łącznie 10 520 kopii, w tym 3892 
kopie z materiałów archiwalnych i 6628 kopii z materiałów o czasowym okresie 
przechowywania.

Archiwum kontynuowało współpracę z regionalnymi placówkami muzealnymi, 
bibliotecznymi i naukowymi, a także z archiwami państwowymi w Opolu i we Wro-
cławiu oraz Archiwum Krajowym w Opawie w zakresie przygotowywania wystaw 
i publikacji.
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W 2013 roku Archiwum zorganizowało 3 samodzielne wystawy:
Śląsk Cieszyński na dawnych mapach – szkice, plany i mapy ze zbiorów Archiwum 

w Cieszynie – wystawa zorganizowana w ramach Nocy Muzeów, prezentowana 
w Oddziale w Cieszynie (24/25 maja);

Zaginiony świat . Historia i kultura Żydów w archiwaliach – wernisaż w Centrali 
Katowice w ramach Nocy Muzeów, Katowice (18 maja);

Epoka napoleońska w drukach i rękopisach ze zbiorów Archiwum Państwowego w Ka-
towicach – wystawa w Bibliotece Śląskiej w Katowicach towarzysząca konferencji 
naukowej Bilans epoki napoleońskiej na Śląsku, Katowice (8 listopada).

Wspólnie z innymi instytucjami zorganizowano 3 wystawy:
W okupowanym mieście . Topografia Katowic w latach 1939–1945 – wystawa zorga-

nizowana przez Muzeum Historii Katowic przy współudziale Centrali Archiwum 
w Katowicach (wrzesień–listopad);

W cieniu jednostki . Kult Stalina na Górnym Śląsku (1945–1956) – wystawa zorga-
nizowana przez Archiwum Państwowe w Katowicach, Muzeum Historii Katowic 
i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach. Wystawie towarzyszyła 
konferencja naukowa (wrzesień);

Między historią a mitem . Dobre austriackie czasy na Śląsku Cieszyńskim – wystawa 
zorganizowana przez Książnicę Cieszyńską przy współudziale Oddziału w Cieszy-
nie (luty–czerwiec).

Archiwum brało udział w przygotowaniu i udostępniło materiały na 13 wystaw:
Z Marksem bez Boga . Laicyzacja życia społecznego w Polsce Ludowej w latach 1945–

1989 – wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, materiały 
z Centrali Archiwum w Katowicach (kwiecień–maj w Muzeum w Rybniku);

Obóz pracy w Łambinowicach – wystawa Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu, materiały z Centrali Archiwum w Katowicach (na 
terenie Muzeum – wystawa stała);

Wystawa poświęcona kompozytorowi Grzegorzowi Gerwazemu Gorczyckiemu or-
ganizowana przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, materiały z Centrali Archi-
wum w Katowicach (na terenie Muzeum);

Schönwald – wieś z przeszłością – wystawa Muzeum w Gliwicach, materiały z Od-
działu w Gliwicach (czerwiec–wrzesień);

Nowiny Paryzkie – wystawa Muzeum w Gliwicach, materiały z Oddziału w Gliwi-
cach (grudzień 2013–styczeń 2014);

Gazety pod mostem – wystawa CH Forum pod wiaduktem w Gliwicach, materiały 
z Oddziału w Gliwicach (całoroczna);

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Sosnowicach 1932–2012 – wystawa orga-
nizowana przez Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Sosnowicach, mate-
riały z Oddziału w Oświęcimiu (czerwiec);

W królewskim mieście Oświęcimiu – wystawa organizowana przez Muzeum Zamek 
w Oświęcimiu, materiały z Oddziału w Oświęcimiu (grudzień);
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Wystawa z okazji 100 . rocznicy urodzin ks . prałata Józefa Kuczery – wystawa 
zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie, materiały z Oddziału 
w Pszczynie (luty);

Stajnia, ujeżdżalnia, powozownia – wystawa zorganizowana przez Muzeum w Pszczy-
nie w stajniach książęcych, materiały z Oddziału w Pszczynie (wrzesień);

Fundacje Komorowskich i ich wpływ na rozwój Suchej – wystawa zorganizowana 
przez Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej, materiały z Oddziału w Żywcu 
(czerwiec);

Centrala Katowice i oddziały zamiejscowe Archiwum przygotowywały materiały na 
wystawę z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej, którą przygotowuje 
Archiwum Narodowe w Krakowie;

Centrala Katowice oraz oddziały zamiejscowe w Cieszynie i Żywcu przygotowały 
materiały na wystawę przygotowywana przez Archiwum Państwowe we Wrocła-
wiu na temat stosunków polsko-słowackich.

W 2013 roku Archiwum prezentowało przygotowane wcześniej wystawy:
z 2009 roku wystawę Wojciech Korfanty – współtwórca II Rzeczypospolitej w Zespole 

Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (kwiecień), w siedzibie ARTeria – Centrum Kul-
tury i promocji w Ornontowicach (październik–listopad);

z 2008 roku Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku w siedzibie Sądu Rejonowego 
w Chorzowie (czerwiec);

z 2009 roku Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939–1945 w siedzibie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bytomiu (lipiec-wrzesień);

Nieznany modernizm . Architektura Raciborza 1922–1939 w siedzibie Towarzystwa 
Historycznego w Leverkusen (kwiecień 2013 – kwiecień 2014).

Ponadto w siedzibie Archiwum prezentowane były 4 wystawy obce:
Kobiety w nauce – przygotowana przez Polską Akademię Nauk Archiwum w Warsza-

wie – prezentacja w Centrali Katowice (styczeń);
Rysunki i fotografie dzieł sztuki w spuściźnie profesora Mariana Rehorowskiego – 

przygotowana przez Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie Oddział 
w Katowicach – prezentacja w Centrali Katowice (styczeń);

Szlachta Śląska . Historie pałacowe – wystawa przygotowana przez Oberschlesische 
Landesmuseum w Ratingen – prezentowana w Centrali Katowice (luty–maj) 
i w Oddziale w Raciborzu (czerwiec–wrzesień);

Katowickie Synagogi – w 110 . rocznicę uroczystego otwarcia Nowej Synagogi – przy-
gotowana przez Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Katowice – prezentowana 
w Centrali Katowice (maj–listopad).
Po raz drugi zorganizowano w Centrali Katowice Noc Muzeów w Archiwum 

w dniu 18 maja zatytułowaną Zaginiony świat . Historia i kultura Żydów w archi-
waliach. Tego wieczoru Archiwum odwiedziło około 250 osób. Przygotowano wiele 
atrakcji również dla dzieci. Można było zobaczyć największy magazyn aktowy oraz 
wystawę ciekawych dokumentów, w pracowni konserwacji jednostkowej między 
innymi odbywał się pokaz czerpania papieru. Uczestnicy poznali również metody ra-
towania najcenniejszych archiwaliów oraz dokumentów po katastrofach. Następnie 
goście zapoznali się ze sztuką masowej konserwacji czyli rozwiązywaniem proble-
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mu z zakwaszonym papierem. W budynku, gdzie znajduje się pracownia naukowa, 
odwiedzający zwiedzili dwie wystawy: Historia i kultura Żydów w dokumentacji 
Archiwum Państwowego w Katowicach oraz Katowickie Synagogi – w 110 . rocznicę 
uroczystego otwarcia Nowej Synagogi, obejrzeli towarzyszący wystawom film zatytu-
łowany W poszukiwaniu minionego czasu wyreżyserowany przez Pawła Sapałę oraz 
wysłuchali pieśni żydowskich w wykonaniu Olgi Mieleszczuk. Dodatkową atrakcją 
dla zwiedzających był koncert muzyki i pieśni żydowskich w wykonaniu Zespołu 
NEGEV. Ponadto odwiedzający Archiwum zapoznawali się z bazami danych, otrzy-
mywali informacje o sposobie korzystania z archiwaliów, mogli kupić książki wydane 
przez Archiwum. Można było nauczyć się, jak budować drzewo genealogiczne i za-
poznać się z aktami metrykalnymi. Dla najmłodszych przygotowano kącik z grami 
i zabawami, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

Oddział w Cieszynie wziął po raz kolejny udział w nadgranicznej polsko-czeskiej 
Nocy Muzeów, która odbywa się tydzień później niż w innych ośrodkach, co w tym 
roku przypadło na wieczór i noc z 24 na 25 maja. Oddział i przygotowaną wystawę 
Śląsk Cieszyński na dawnych mapach – szkice, plany i mapy ze zbiorów Archiwum 
w Cieszynie odwiedziło 1270 osób z obu stron Olzy.

W ramach współpracy ze szkołami, wyższymi uczelniami i placówkami oświato-
wymi Archiwum odwiedziło 31 wycieczek z 2,3 tys. zwiedzających. Ponadto prze-
prowadzono 7 lekcji archiwalnych, w tym: Oddział w Raciborzu – 3 lekcje oraz 
Oddział w Żywcu – 4 lekcje. W ramach popularyzacji zasobu Archiwum pracownicy 
udzielili po 5 wywiadów radiowych i telewizyjnych oraz ukazało się 37 artykułów 
prasowych o Archiwum.

Należy jeszcze w tym miejscu wspomnieć o narastających z roku na rok obowiąz-
kach Archiwum jako urzędu. I tak tylko do kancelarii w Centrali Katowice w 2013 
roku wpłynęło 14 030 pism oraz wyekspediowano tradycyjną pocztą 9745 różnego 
typu listów i paczek. 

konserwacja i reprografia
Wiele uwagi w Archiwum poświęcono technicznemu zabezpieczeniu zasobu. 

W ramach konserwacji właściwej zdezynfekowano w komorze fumigacyjnej 247,3 
metra bieżącego (w tym 70 metrów z Archiwum Narodowego w Krakowie), konser-
wacji masowej poddano 110,9 tys. kart z 1029 jednostek archiwalnych (w tym 63,2 
tys. kart z Archiwów Państwowych w Opolu, Przemyślu i Rzeszowie), a konserwacji 
jednostkowej 2156 kart. Za pomocą liofilizatora przeprowadzono proces osuszania 
200 kg zalanych akt Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Kontynuowano prace 
profilaktyczne, w tym odkurzono 1,7 tys. metra bieżącego akt, umieszczono w pu-
dłach bezkwasowych 584,7 metra bieżącego, a w teczkach 594,7 metra bieżącego 
akt, a także spaginowano 1,9 miliona stron. Pracownia introligatorska wykonała m.in. 
160 sztuk opraw i 31 niestandartowych pudeł archiwalnych oraz 37 teczek. Pracow-
nia reprograficzna wykonała 191,2 tys. zabezpieczających kopii cyfrowych z 3,8 tys. 
jednostek archiwalnych, 30,3 tys. skanów z mikrofilmów z 349 jednostek archiwal-
nych oraz 34,5 tys. klatek mikrofilmowych z 348 jednostek archiwalnych.

Realizując Wieloletni Program Kultura+ Priorytet Digitalizacja, w ramach pro-
jektu „Polski Górny Śląsk w latach 1922–1939” przeprowadzono digitalizację zespo-
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łu „Sejm Śląski 1922–1939” (51 tysięcy zabezpieczających kopii cyfrowych z 663 
jednostek), natomiast w ramach projektu „Wielokulturowy Górny Śląsk w aktach 
Urzędów Stanu Cywilnego z lat 1874–1910” wykonano 75,7 tysięcy zabezpieczają-
cych kopii cyfrowych z 828 jednostek archiwalnych.

działalność naukowa
W Archiwum zorganizowano 4 zebrania naukowe, na których referaty wygłosili: 

dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Śląska szlachta . Jej korzenie i koniec, dr Mirosław 
Węcki: W okupowanym mieście . Topografia Katowic w latach 1939–1945, prof. dr 
hab. Zbigniew Kadłubek: Trud tradycji, Sławomira Krupa Stan zachowania materia-
łów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach do dziejów prze-
marszu wojsk Jana III Sobieskiego przez Górny Śląsk w sierpniu 1683 roku .

Indywidualnie pracownicy Archiwum brali udział w następujących sesjach i kon-
ferencjach naukowych z oryginalnymi referatami:

na sesjach i konferencjach międzynarodowych:
Głowania K.: Przestępstwa pospolite w latach 30 . i 40 . XX wieku w aktach sądowych 

prokuratury w Katowicach . Interdyscyplinarna angielsko-polska konferencja, 
Doktoranckie Koło Naukowe H/Story przy Instytucie Kultur i Literatur Angloję-
zycznych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, Sosnowiec 22–23 listopada;

Grudniewski J.: Grupy wobec wojny – elita społeczna. Konferencja naukowa Koniec 
starego świata – początek nowego . Społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej 
wojny światowej (1914–1918) . Źródła i metody, Państwowy Instytut Naukowy – 
Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Muzeum w Gliwicach, 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Martin-Luter Universität 
Halle-Wittenberg, Gliwice 20–22 czerwca;

Kalinowska-Wójcik B.: Durchstaatlichung im Dorf . Landgemeinden in Oberschlesien 
im 19 . Jahrhundert. Konferencja: Das Vorrücken des Staats in die Fläche im lan-
gen 19 . Jahrhundert. Tagung des Verbandes der Osteuropahistorikerinnen und 
Historiker (VOH) und des Herder-Instituts, Marburg 21–22 lutego;

Kalinowska-Wójcik B.: Żydzi w gospodarce pszczyńskiego wolnego państwa stanowego 
od połowy XVII do początków XVIII wieku. Konferencja: Šlechticův žid, žid šlech-
ticem . Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době (Szlachcic 
i jego żyd, żyd i jego szlachcic . Elita żydowska i szlachta żydowska w czasach 
nowożytnych i epoce najnowszej), Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF 
Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra historie FF Ostravská univerzita v Ostra-
vě, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Zámek Tovačov 4 kwietnia;

Kalinowska-Wójcik B.: Żydzi na Górnym Śląsku w czasie I wojny światowej. Konfe-
rencja: Koniec starego świata – początek nowego . Społeczeństwo Górnego Śląska 
wobec pierwszej wojny światowej (1914–1918) . Źródła i metody, Państwowy 
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, 
Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Mar-
tin-Luter Universität Halle-Wittenberg, Gliwice 20–22 czerwca;

Węcki M.: Der Kattowitzer NS-Regierungspräsident dr . Walter Springorum und seine 
Nachkriegsrelationen im Spiegel der Archivalien von 1939–1945 . Sympozjum: 
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Archive bauen Brücke, Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv Bayreuth, Bayreuth 
21–25 października.

na sesjach i konferencjach krajowych:
Banduch R.: Postępowanie z dokumentacją pozwoleń budowlanych w urzędach admi-

nistracji samorządowej . X Konferencja Sekcji Archiwów Samorządowych Stowa-
rzyszenia Archiwistów Polskich, Toruń 19–21 września;

Greiner P., S. Krupa: Materiały do dziejów epoki napoleońskiej w Archiwum Pań-
stwowym w Katowicach . Konferencja: Bilans epoki napoleońskiej na Śląsku . Bi-
blioteka Śląska w Katowicach – Katowice 8 listopada;

Greiner P.: Menu książąt pszczyńskich . VII Tyskie Sympozjum Historyczne Napitki 
i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych . Instytut Badań Regionalnych, 
Kompania Piwowarska, Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 6 grudnia;

Greiner P.: Profesor Jerzy Jaros archiwista . Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Panteon Archiwistów Projekt „Słownik archiwistów świata”. Opactwo Cystersów 
w Rudach, Rudy 14 listopada;

Greiner P.: Tradycyjne i informatyczne formy korzystania z zasobu Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach w badaniach śląskoznawczych; XVIII Seminarium Ślą-
skie Dziedzictwo kulturowe Śląska . Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ka-
mień Śląski 26 września;

Greiner P.: Źródła kartograficzne do dziejów Świętochłowic. Konferencja naukowa: 
Wypisy z dziejów Świętochłowic . Urząd Miasta Świętochłowice, Świętochłowice 
7 czerwca;

Hudzik P.: Akta Wadowic w zasobie Oddziału w Oświęcimiu Archiwum Państwowego 
w Katowicach . Konferencja naukowa: Wokół Wadovian . Wadowice i wadowicza-
nie w archiwach polskich, ukraińskich i rosyjskich . Wadowickie Centrum Kultury 
w Wadowicach, Wadowice 1 marca;

Hudzik P.: Zasób archiwalny Liceum Ogólnokształcącego im . Marcina Wadowity 
w Wadowicach i jego wartość . Konferencja naukowa: 150-cie powstania Liceum 
w Wadowicach; Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowi-
cach, Wadowice 21 listopada;

Krupa S.: Jan III Sobieski na Śląsku w sierpniu 1683 roku w świetle materiałów ar-
chiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach . Konferencja nauko-
wa poświęcona 330. rocznicy bitwy pod Wiedniem, Cieszyn 13 września;

Małusecki B.: Budowniczowie i mistrzowie murarscy z Katowic – członkowie Cechu 
Murarzy i Cieśli w Gliwicach . Konferencja naukowa Polskiej Akademii Nauk, 
Oddział w Katowicach: Budownictwo i architektura Katowic . Muzeum Historii 
Katowic, Katowice 13 września;

Mączka M., Stysz M.: Historia górnictwa w rejonie Barda Śląskiego . IX Konferencja: 
Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót 
górniczych . Politechnika Wrocławska, Złotniki Lubańskie 10–12 kwietnia;

Strońska-Przybyła J.: Komunikat na temat zasobu Oddziału w Pszczynie . Powiatowa 
Konferencja Historyczno-Regionalna: Śląsk i Ziemia Pszczyńska w czasie I wojny 
światowej – setna rocznica wybuchu . Starostwo Powiatowe w Pszczynie, Pszczyna 
5 grudnia.
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Węcki M., „Sytuacja żywieniowa jest ogólnie zadowalająca” . Zaopatrzenie ludności 
cywilnej w żywność na górnośląskim froncie domowym w okresie II wojny świa-
towej, VII Tyskie Sympozjum Historyczne: Napitki i jadło na stołach książąt, 
szlachty i poddanych . Instytut Badań Regionalnych, Kompania Piwowarska, Mu-
zeum Miejskie w Tychach, Tychy 6 grudnia;

Węcki M.: Fritz Bracht . Zapomniany gauleiter . Zjazd niemcoznawców Uniwersytet 
Wrocławski, Wrocław 22 listopada.

Pracownicy Archiwum brali udział w następujących projektach badawczych:
Encyklopedia województwa śląskiego. Organizator: Instytut Badań Regionalnych przy 

Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Uczestnik: P. Greiner, B. Kalinowska-Wójcik, 
M. Węcki.

Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX w . Organizator: Pań-
stwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, finansowany przez Narodo-
wy Program Rozwoju Humanistyki. Członek zespołu: B. Kalinowska-Wójcik.

Monografia Pszczyny . Organizator: Urząd Miejski w Pszczynie. Uczestnicy: J. Szcze-
pańczyk, M. Mączka, P. Greiner, B. Kalinowska-Wójcik, P. Matuszek, M. Węcki.

Monografia Kęt . Organizator: Urząd Gminy w Kętach. Uczestnik: P. Hudzik. 
Monografia Zatora . Organizator: Urząd Miejski w Zatorze. Uczestnik: P. Hudzik. 
Atlas historyczny miast Polski – Gliwice. Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowi-

cach, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestnik: B. Małusecki.
Atlas historyczny miast Polski – Bytom . Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowi-

cach, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestnik: B. Kalinowska-
Wójcik.
Od 2013 roku w Archiwum funkcjonuje Komisja Wydawnicza, na czele której 

stanął prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek jako organ doradczy przy Dyrektorze 
Archiwum.

Archiwum opublikowało:
opracowania zwarte:
Popanda J., Węcki M.: W okupowanym mieście . Topografia Katowic w latach 1939–

1945 . Katowice 2013.
publikacje czasopiśmiennicze (parametryzowane):
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 10, 2013.

Pracownicy Archiwum opublikowali:
Górecki D.: Towarzystwo Upiększania miasta w Chorzowie . „Zeszyty Chorzowskie” 

2013, nr 3, s. 165–175.
Greiner P.: Die Teilung Oberschlesiens nach 1922 und ihre wirtschaftlichen Folgen . 

[W:] Industrialisierung und Nationalisierung Fallstudien zur Geschichte des obe-
rschlesischen Industriereviers im 19 . und 20 . Jahrhundert. Hrsg. L. Budraß, B. 
Kalinowska-Wójcik, A. Michalczyk. Bochum 2013, s. 181–189.

Industrialisierung und Nationalisierung . Fallstudien zur Geschichte des oberschlesi-
schen Industriereviers im 19 . und 20 . Jahrhundert . (Współredaktor B. Kalinow-
ska-Wójcik). Bochum 2013. 
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Kalinowska-Wójcik B.: Der Einfluss der Industrialisierung auf die Städte im Kreis 
Pless (Pszczyna) in der zweiten Hälfte des „langen“19 . Jahrhunderts . [W:] Indu-
strialisierung und Nationalisierung . Fallstudien zur Geschichte des oberschlesi-
schen Industriereviers im 19 . und 20 . Jahrhundert . Hrsg. L. Budraß, B. Kalinow-
ska-Wójcik, A. Michalczyk. Bochum 2013, s. 79–91.

Kalinowska-Wójcik B.: Działalność Związku Gmin Synagogalnych Rejencji Opol-
skiej do podziału Górnego Śląska w 1922 roku . [W:] Żydzi na Górnym Śląsku 
w XIX i XX wieku. Red. B. Kalinowska-Wójcik, D. Keller. Rybnik–Katowice 
2012, s. 85–97.

Kalinowska-Wójcik B.: Einführung, [W:] Industrialisierung und Nationalisierung . 
Fallstudien zur Geschichte des oberschlesischen Industriereviers im 19 . und 20 . 
Jahrhundert . Hrsg. L. Budraß, B. Kalinowska-Wójcik, A. Michalczyk. Bochum 
2013, s.7–10.

Kalinowska-Wójcik B.: Wprowadzenie . [W:] Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX 
wieku. Red. B. Kalinowska-Wójcik, D. Keller. Rybnik–Katowice 2012, s. 17–20.

Kalinowska-Wójcik B.: Żydzi na Górnym Śląsku w czasie I wojny światowej . [W:] 
Koniec starego świata – początek nowego . Społeczeństwo Górnego Śląska wobec 
pierwszej wojny światowej (1914–1918) . Źródła i metody . Oprac. B. Linek, S. 
Rosenbaum, K. Struve. Opole 2013, s. 82–89. 

Krupa S.: Wojska Jana III Sobieskiego w Bielsku i Cieszynie w sierpniu 1683 roku . 
[W:] 1683 . Na ratunek Europie . Udział Rzeczypospolitej i miejsce Cieszyna i Zie-
mi Cieszyńskiej w kampanii wiedeńskiej . Red I. Panic, D. Rolnik. Katowice 2013, 
s. 33–46.

Małusecki B. (współpraca i współredakcja rozdziału): Wczoraj i dziś (landraci i sta-
rostowie) . Siedziba władz powiatowych . [W:] Gliwicki – i co Powiecie? Czasy 
dawne i najnowsze (15-lecie powiatu gliwickiego). Red. M. Fiszer-Rębisz. Gliwice 
2013, s. 613.

Małusecki B.: Adalbert Kelm . [W:] Gliwice na ich drodze. Red. M. Żmudzińska-No-
wak. Gliwice 2013, s. 19–35.

Małusecki B.: Hans von Pöllnitz . [W:] Gliwice na ich drodze. Red. M. Żmudzińska-
Nowak. Gliwice 2013, s. 125–143.

Małusecki B.: Powstanie kościoła parafialnego pw . Wszystkich Świętych w Gliwicach 
i jego wczesna forma architektoniczna . [W:] Omnium Sanctorum – Kościół i pa-
rafia Wszystkich Świętych w Gliwicach. Red. B. Tracz, S. Rosenbaum. Gliwice 
2013, s. 289–300.

Małusecki B.: Richard Koban . [W:] Gliwice na ich drodze. Red. M. Żmudzińska-
Nowak. Gliwice 2013, s. 83–99.

Małusecki B.: Współpracownicy Karla Schabika (Peter Birkmann, Oskar Goltz, Paul 
Heilig, Ludwig Keller, Hugo Beck, Alfred Leidig) . [W:] Gliwice na ich drodze . 
Red. M. Żmudzińska-Nowak. Gliwice 2013, s. 195–225.

Węcki M.: Partia nazistowska na Górnym Śląsku 1939–1945 . „Czasypismo” 2013, 
nr 1, s. 4–13.

Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku . (Współredaktor B. Kalinowska-Wójcik). 
Rybnik–Katowice 2012.
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Pracownicy Archiwum byli czynni w centralnych komisjach i zespołach mię-
dzyarchiwalnych: Sławomira Krupa w Centralnej Komisji Metodycznej i Radzie 
do spraw Informatyzacji i Digitalizacji, Grażyna Przesmycka w Centralnej Ko-
misji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i Zespole do wspierania archiwów pań-
stwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawach z zakresu 
opracowywania i opiniowania projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, 
Anna Machej w Zespole do spraw rozmieszczenia zasobu archiwalnego archiwów 
państwowych. Udzielali się również w stowarzyszeniach naukowych i kultural-
nych: Roland Banduch – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów 
Polskich, Piotr Greiner – członek Komisji Geografii Historycznej Komitetu Nauk 
Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Rad Muzeów Miejskich w Tychach i Ru-
dzie Śląskiej, Komisji Historycznej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Województwie Śląskim, Paweł Hudzik – prezes Towarzystwa Przyjaciół Archi-
wum w Katowicach, Bożena Husar – członek Rady Naukowej Muzeum Miejskiego 
w Żywcu, Anna Machej – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego 
Oddział w Cieszynie, Bogusław Małusecki – członek Zarządu Śląskiego Towarzy-
stwa Miłośników Książki i Grafiki, Piotr Matuszek – członek Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Grażyna Przesmycka – prezes Stowarzy-
szenia Archiwistów Polskich Oddział w Katowicach, Grażyna Tomecka – członek 
Zarządu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

W 2013 roku stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał 
Tomasz Hajewski. 

infrastruktura
Rok 2013 był bogaty w wydarzenia poprawiające stan infrastruktury katowickie-

go Archiwum. W pierwszym rzędzie należy wymienić rozpoczęcie budowy nowocze-
snego budynku archiwalnego w Bielsku-Białej przeznaczonego dla dotychczasowych 
oddziałów zamiejscowych w Bielsku-Białej, Oświęcimiu i Żywcu. Nowy budynek 
docelowo pomieści 10 kilometrów akt oraz oczywiście inne rodzaje archiwaliów 
(materiały wielkoformatowe, zdjęcia, nagrania itd.), będzie wyposażony w odpo-
wiadające standardom XXI wieku pracownie naukowe, salę wystawienniczą oraz 
konferencyjną. Planowane zakończenie inwestycji przypada na rok 2015, wtedy też 
rozpoczną się przeprowadzki z dotychczasowych siedzib wymienionych oddziałów 
zamiejscowych.

W katowickiej Centrali w 2013 roku również poczyniono ważne i znaczące inwe-
stycje: przebudowano wymiennikownię wysokoparametrową centralnego ogrzewania 
na kotłownię gazową, co uniezależniło Archiwum od dotychczasowych kapryśnych 
dostaw energii cieplnej z sieci miejskiej, przebudowano wewnętrzną instalację cen-
tralnego ogrzewania w budynku nr 10 oraz całkowicie przebudowano powojskowe 
ogrodzenie na nowoczesne, podnosząc dzięki temu zarówno bezpieczeństwo terenu 
użytkowanego przez Archiwum, jak i walory estetyczne. Ponadto unowocześniona 
została sieć światłowodowa, co pozwoliło na szybsze i bezpieczniejsze przesyłanie 
danych w obiegu wewnętrznym, niezbędne w związku ze wzrastającymi zasobami 
zdigitalizowanymi.
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Archiwum wzbogaciło się również przez zakupy inwestycyjne o: cyfrową centralę 
telefoniczną, odśnieżarkę spalinową i traktorek-kosiarkę. Zakupiono kolejną partię 
nowoczesnych regałów, w które zostały wyposażone wyremontowane w 2012 roku 
pomieszczenia w budynku nr 8 Centrali w Katowicach, co pozwoliło na uzyskanie 
około 2 kilometrów wolnych półek. Umożliwi to wzrost w najbliższych latach ilości 
przejmowanych materiałów z przedpola archiwalnego.

    Dyrektor
    Archiwum Państwowego w Katowicach
    dr hab. Piotr Greiner

Bericht des direktors des Staatsarchivs kattowitz für das jahr 2013
Zusammenfassung
Im Jahr 2013 wurden 60.100 Archiveinheiten in 43 Archivgruppen in einem Umfang 

von 336 laufenden Metern in die Bestände des Staatsarchivs Katowitz aufgenommen. 
Neben den Akten wurden unter anderem 1.900 technische Dokumentationen übernom-
men. Zum Jahresende 2013 umfassten die Archivbestände 5.298 Gruppen mit 2.238.086 
Archiveinheiten in einem Umfang von mehr als 21,7 laufenden Kilometern.

    Dr. habil. Piotr Greiner
    Direktor des Staatsarchivs Kattowitz (Katowice)

the report by the director of the State Archives in katowice for 2013
Summary 
In 2013 the State Archives in Katowice expanded its fonds by obtaining 60.1 tho-

usand archival units from 43 archival fonds of the size of 336 linear metres. This includes, 
besides the document materials, the acquisition of 1.9 thousand technical documents. 
At the end of 2013 the fonds of the Archives comprised of 5,298 fonds with 2,177,997 
archival units of the size exceeding 21.7 linear kilometres.

    Dr. hab. Piotr Greiner
    The Director of the State Archives in Katowice



Szkice ArchiwAlno-hiStoryczne nr 11 (2014)

276

Katarzyna SłySz-SzczucKa

Sprawozdanie z udziału Archiwum 
państwowego w katowicach w programie 
wieloletnim kultura+ priorytet digitalizacja

Archiwum Państwowe w Katowicach prowadzi digitalizację własnego zasobu 
od przełomu XX/XXI wieku. Jednak początkowe próby, podejmowane obok pod-
stawowej techniki jaką było mikrofilmowanie, nie spełniają dzisiejszych wymogów 
stawianych publikowanym kopiom cyfrowym. Brakowało wówczas środków tech-
nicznych i odpowiednich, zestandaryzowanych kryteriów. Stąd skany z tego okresu 
są udostępniane użytkownikom jedynie w pracowniach naukowych katowickiego 
Archiwum.

Ważnym doświadczeniem katowickiego Archiwum był udział w projekcie 
„Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” realizowanym 
w latach 2007–2009, sfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
Oprócz Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie beneficjentami 
projektu byli: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, cieszyński Konwent Za-
konu Bonifratrów, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, a w roli lidera wystąpiła Książnica 
Cieszyńska. W ramach tego projektu pomieszczenia oddziału poddano renowacji, 
zdezynfekowano półki magazynowe, założono instalacje monitoringu bezpieczeń-
stwa oraz temperatury i wilgotności, uzupełniono wyposażenie pracowni nauko-
wej o czytnik mikrofilmów oraz komputer do przeglądania kopii cyfrowych, ale co 
najważniejsze – zdezynfekowano w komorze fumigacyjnej i oczyszczono cały zasób 
oddziału, materiały archiwalne przepakowano w bezpieczne, bezkwasowe teczki 
i pudła, a 39 najbardziej wartościowych i jednocześnie najbardziej zniszczonych 
obiektów poddano pełnej konserwacji1. Najcenniejsze obiekty archiwalne z zasobu 
cieszyńskiego oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach zdigitalizowano i są 
one sukcesywnie publikowane w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach, której katowickie Archiwum jest od 2009 roku uczestnikiem. 

Istotne znaczenie w działaniach digitalizacyjnych Archiwum odegrał realizowany 
etapami w latach 2005–2011 projekt „Powstania Śląskie”, w wyniku którego bezpo-
średnio (w Archiwum) lub pośrednio (dzięki zabiegom organizacyjno-finansowym 
Archiwum) zdigitalizowano ponad 587 tysięcy dokumentów wytworzonych lub do-
tyczących dziejów powstań śląskich (1919–1921) i plebiscytu górnośląskiego (1921) 
przechowywanych w polskich placówkach archiwalnych: Instytucie im. Józefa Pił-
sudskiego w Nowym Jorku, Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie i Ar-
chiwum Państwowym w Katowicach. Działania te zostały sfinansowane przez różne 
podmioty (Ministerstwo Obrony Narodowej, Śląski Urząd Marszałkowski, Naczelną 

1 S. Klimkiewicz: Zarządzanie projektem „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmien-
niczego w Archiwum Państwowym w Katowicach . „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 6, 2010, s. 
187–192.
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Dyrekcję Archiwów Państwowych), ale co najważniejsze – w 2011 roku Archiwum 
w drodze konkursowej uzyskało dotację z programu „Dziedzictwo Cyfrowe”, która 
umożliwiła digitalizację materiałów z okresu powstań śląskich z własnego zasobu. 
Są to zespoły: Komisariat Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu 1919–1920, Pol-
ski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu [1918] 1920–1921 
[1923], Plebiszitkommissariat für Deutchland Unterkommissariat Pless (Niemiec-
ki Komisariat Plebiscytowy – Podkomisariat w Pszczynie) 1919–1921 [1922], Na-
czelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku [1919] 1921–1922, Związek Powstańców 
Śląskich Katowice 1923–1939, Oddziały Młodzieży Związku Powstańców Śląskich 
Województwa Śląskiego 1928–1939, Klub Powstańców w Katowicach 1933–1939, 
Związek Peowiaków Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach 1931–1939, Związek 
Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny w Katowicach i jednostki podległe 
1945–1949 [1950]. Zdigitalizowane materiały z wymienionych zespołów zostały 
umieszczone w 2013 roku na portalu www.szukajwarchiwach.pl. Instytut im. Józefa 
Piłsudskiego oraz Centralne Archiwum Wojskowe opublikowało skany z własnych 
zasobów na swoich portalach. Linki do tych portali znaleźć można na stronie inter-
netowej katowickiego Archiwum.

Dzięki w ten sposób zebranym doświadczeniom Archiwum Państwowe w Kato-
wicach od 2012 roku przystępowało do konkursów organizowanych przez Narodowy 
Instytut Audiowizualny w ramach programu Kultura+. W 2012 roku Archiwum 
Państwowe w Katowicach uzyskało współfinansowanie z programu Kultura+ na 
realizowany w latach 2012–2013 projekt pod tytułem: „Polski Górny Śląsk w latach 
1922–1939. Digitalizacja zespołu Sejm Śląski 1922–1939”. Decyzja o digitalizacji 
zespółu Sejm Śląski 1922–1939 została podjęta nieprzypadkowo. Rok 2012 został 
ustanowiony przez Sejmik Województwa Śląskiego rokiem Konstantego Wolnego, 
który był pierwszym marszałkiem Sejmu Śląskiego. Czcząc jego pamięć, Archiwum 
postanowiło udostępnić on-line materiały archiwalne dotyczące działalności auto-
nomicznej władzy ustawodawczej działającej w międzywojennym województwie 
śląskim.

Projekt zakładał również szeroko pojętą konserwację materiałów należących do 
tego zespołu, które zostały wytworzone na papierze zawierającym znacznie podwyż-
szone pH (odczyn kwaśny) i w związku z tym ulegał stopniowej degradacji.

W 2012 roku ze środków własnych została zmodernizowana pracownia digita-
lizacji w katowickim Archiwum. Jej pomieszczenia zostały przygotowane według 
najnowszych standardów oraz wyposażone w nowe meble znacznie poprawiające 
ergonomię pracy. Zakupiono również nowoczesny sprzęt zapewniający wykonywanie 
najlepszych kopii cyfrowych materiałów archiwalnych. W ramach zadania, z fundu-
szy programu, zakupiono sprzęt do infrastruktury pracowni digitalizacyjnej: 1 skaner 
dziełowy o formacie skanowania A1, 1 skaner dziełowy o formacie A2, 2 komputery 
sterujące, każdy z dwoma monitorami i oprogramowaniem, 1 stację graficzną do 
obróbki fotografii ze specjalistycznym oprogramowaniem, sieciową pamięć dysko-
wą NAS do przechowywania i zarządzania zdigitalizowanymi obiektami w pracow-
ni, aparat fotograficzny do skanowania obiektów trójwymiarowych (np. pieczęci). 
Sprzęt został zakupiony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
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W zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych wykonano selekcję zespołu nr 
12/17 Sejm Śląski 1922–1939, rozszyto i spaginowano akta, wykonano metryczki, 
a także poddano zabezpieczeniu konserwatorskiemu 7400 kart wytypowanych jako 
najbardziej zniszczone. Zdigitalizowano 1107 jednostek archiwalnych – 76 195 ska-
nów oraz przeprowadzono kontrole merytoryczną, jakościową i techniczną wykona-
nych skanów. Został sporządzony inwentarz w bazie danych IZA. Kopie wzorcowe 
oraz bazy danych zostały przekazane do Narodowego Archiwum Cyfrowego, które 
zarchiwizuje kopie zabezpieczające oraz udostępni materiał na portalu szukajwar-
chiwach.pl. Zdigitalizowany materiał dostępny jest również w pracowniach nauko-
wych Archiwum Państwowego w Katowicach. Prace te znacznie ułatwiły korzystanie 
z jednego z najważniejszych zespołów archiwalnych wytworzonych przez władze 
autonomicznego województwa śląskiego (1922–1939).

Zachęcone dotychczasowymi sukcesami oraz posiadając nowocześnie wyposażoną 
pracownię reprograficzną, Archiwum przystąpiło do aplikowania do kolejnej edycji 
Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Digitalizacja, którego operatorem jest 
Narodowy Instytut Audiowizualny. Wychodząc naprzeciw potrzebom genealogów 
i realizując priorytety Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, postanowio-
no w latach 2013–2014 w ramach projektu zająć się aktami metrykalnymi. W 2013 
roku Archiwum Państwowe w Katowicach uzyskało współfinansowanie z programu 
Kultura+ na projekt (do realizacji w latach 2013–2014) pod tytułem: „Wielokultu-
rowy Górny Śląsk w aktach Urzędów Stanu Cywilnego z lat 1874–1910”.

Na 2013 rok zaplanowano naprawę (modernizację) sieci światłowodowej oraz 
zakupienie przełączników sieciowych typu Switch wraz z akcesoriami mające na celu 
usprawnienie przesyłu danych pomiędzy pracowniami a serwerem. Zostało również 
zakupione urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner i kserokopiarka) o formacie 
A3 wraz z oprzyrządowaniem. Kserokopiarka została umieszczona w pracowni repro-
graficznej do wykonywania wydruków i kopii z materiałów archiwalnych. 

Do realizacji projektu zostały wytypowane materiały archiwalne Urzędów Stanu 
Cywilnego (USC) w: Biblieli – obecnie część miasta Miasteczko Śląskie (1874–
1903), Bobrku – obecnie część miasta Bytom (1897–1902), Halembie – obecnie 
część miasta Ruda Śląska (1874–1906), Hucie Jerzy – obecnie część miasta Sie-
mianowice Śląskie (1874–1896), Kamieńcu, pow. Tarnowskie Góry (1874–1905), 
Miasteczku Śląskim (1874–1903), Michałkowicach – obecnie część miasta Siemia-
nowice Śląskie (1874–1922), Pniowcu – obecnie część miasta Tarnowskie Góry 
(1874–1909), Siemianowicach [Śląskich] (1874–1900), Suchej Górze – obecnie 
część miasta Bytom (1874–1902), Szałszy, pow. Tarnowskie Góry (1874–1905), 
Wieszowej, pow. Tarnowskie Góry (1874–1905), Wilkowicach, pow. Tarnowskie 
Góry (1874–1906), Wirku – obecnie część miasta Ruda Śląska (1874–1906), Woj-
sce, pow. Tarnowskie Góry (1874–1910), Zbrosławicach, pow. Tarnowskie Góry 
(1874–1905), Ziemięcicach, pow. Tarnowskie Góry (1874–1904).

W ramach projektu na 2013 rok zaplanowano przygotowanie do digitalizacji 17 
zespołów Urzędów Stanu Cywilnego polegające na ekspertyzie materiałów pod ką-
tem zmian mikrobiologicznych, dezynfekcji, sprawdzeniu i uzupełnieniu paginacji, 
przygotowaniu metryczek i tablic technicznych. Wykonano zabezpieczenie konser-
watorskie 6 jednostek archiwalnych i digitalizację 13 wybranych zespołów (75 727 
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skanów). Do wykonanych skanów opracowano również metadane i wykonano opisy. 
Pozostałe prace przewidziano na pierwszą połowę 2014 roku. Zabezpieczeniu kon-
serwatorskiemu poddano kolejne zaplanowane jednostki archiwalne, dokończono 
digitalizację pozostałych 4 zespołów. Skany zostały poddane kontroli merytorycznej, 
jakościowej i technicznej. Zostały opracowane szczegółowe bazy danych poszczegól-
nych zespołów. W sumie zdigitalizowano i przygotowano do zamieszczenia na porta-
lu szukajwarchiwach.pl 17 zespołów, 1117 jednostek archiwalnych, co stanowi 105 
tys. skanów. Wszystkie cele założone w projekcie zostały zrealizowane. Archiwum 
czeka teraz na możliwość przesłania wytworzonych kopii cyfrowych i baz danych 
SEZAM i IZA do Narodowego Archiwum Cyfrowego. 

Rok 2014 pod względem udziału w konkursie Programu Wieloletniego Kultura+ 
Priorytet Digitalizacja, również był pomyślny dla Archiwum Państwowego w Kato-
wicach. Archiwum przygotowało wniosek dotyczący ochrony i digitalizacji zespołu 
Archiwum Książąt Pszczyńskich zatytułowany Dziedzictwo cywilizacyjne w Archi-
wum Książąt Pszczyńskich . Ze względu na wielkość zespołu (liczy on sobie około 500 
metrów bieżących akt) digitalizacji zostanie poddana część zespołu – Dział I i Dział 
II – zdaniem wielu historyków, jedne z najważniejszych i najciekawszych działów 
zespołu. Archiwum Książąt Pszczyńskich to najbardziej kompletny zachowany ze-
spół podworski (rodzinny) z obszaru Górnego Śląska, wytworzony przez kancelarie: 
Piastów śląskich, czeskich Przemyślidów, a od 1517 roku przez władców Wolnego 
Stanowego Państwa Pszczyńskiego. Archiwalia pochodzą z lat 1278–1944 i obejmują 
materiał do dziejów politycznych, gospodarczych i kulturowych arystokracji i szlach-
ty śląskiej. Wśród zaplanowanych do digitalizacji materiałów znajduje się też 128 
pergaminów, w tym większość wielopieczętnych. Projekt zakłada ich konserwację 
zachowawczą oraz przepakowanie do ochronnych pudeł bezkwasowych. Całość prac 
w ramach projektu powinna zakończyć się w 2015 roku.

Należy wspomnieć, że wszystkie działania w ramach projektów wykonywane są 
poza obowiązkami wynikającymi z planu pracy pracowni reprograficznej, konser-
watorskiej i introligatorskiej. Zwiększa to w znaczny sposób ilość kopii cyfrowych 
wykonanych przez Archiwum Państwowe w Katowicach. Udział w projektach, poza 
wymiarem czysto liczbowym, daje również ogromną satysfakcję, ponieważ pracow-
nicy realizują projekty trudne, wymagające znacznego nakładu pracy, które są ważne 
dla badań historycznych Górnego Śląska i ze względu na ich złożony charakter nie 
doczekałyby się szybkiej realizacji w zwykłym trybie pracy. Satysfakcję przynosi rów-
nież dotarcie do szerokiego grona odbiorców poprzez zamieszczenie materiałów on-
line – nie tylko obcokrajowców2, ale również osób niepełnosprawnych, dla których 
dotarcie do Archiwum często jest znacznie utrudnione.

Projekty realizowane przez katowickie Archiwum zawsze przygotowane są ter-
minowo, starannie, z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych przez Na-
czelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Kopie wzorcowe oraz bazy danych 
potrzebne do wygenerowania materiału zdigitalizowanego są zamieszczone na por-
talu szukajwarchiwach.pl i przekazywane do Narodowego Archiwum Cyfrowego. 
W pracowniach naukowych Centrali i oddziałów katowickiego Archiwum zdigita-

2 Sprawozdania Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach. www.katowice.ap.gov.pl/sprawozda-
nia .
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lizowana dokumentacja udostępniana jest zaraz po zakończeniu danego projektu. 
Istnieje również możliwość przesyłania nagranych na zewnętrzne nośniki cyfrowe 
materiałów do innych archiwów państwowej służby archiwalnej. 

Katarzyna SłySz-SzczucKa

Bericht über die teilnahme des Staatsarchivs kattowitz am mehrjährigen programm 
kultur+, priorität digitalisierung

Zusammenfassung
Dank der Bewilligung von Fördermitteln aus dem Mehrjährigen Programm Kultur+, 

Priorität Digitalisierung, das vom Nationalen Audiovisuellen Institut geleitet wird, konnte 
das Staatsarchiv Katowice finanzielle Mittel für den Erwerb von modernen Digitalisie-
rungsgeräten, die Modernisierung des Lichtleiternetzes, das die Übermittlung von Daten 
aus der Reprographie-Werkstatt auf den Server beschleunigt, und – was am wichtigsten 
ist – die Erstellung von standardisierten Digitalkopien von Archivmaterialien und ihre 
Einstellung in das allgemein zugängliche Portal www.szukajwarchiwach.pl vorantreiben.

Katarzyna SłySz-SzczucKa

A report about the participation of the State Archives in katowice in the long-term 
programme culture + priority digitalization

Summary 
Thanks to external funding from the resources of the Long-Term Programme Cul-

ture + Priority Digitalization operated by the National Audiovisual Institute, the State 
Archives in Katowice was able to purchase modern digitising equipment, to modernise 
the fibre optic network thus streamlining data transfer from the reprographics workshop 
to the server and, most importantly, making standardised digital copies of the archival 
records and placing them on the public website www.szukajwarchiwach.pl .
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Czarnecka Daria – Archiwum Państwowe w Katowicach
Dziuba Adam – dr, Instytut Pamięci Narodowej Oddziałw Katowicach
Głowania Katarzyna – Archiwum Państwowe w Katowicach
Gorzelik Jerzy – dr, Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Greiner Piotr – dr hab., Archiwum Państwowe w Katowicach
Hudzik Paweł – Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Oświęcimiu
Jarnot Michał – Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Oświęcimiu
Kalinowska-Wójcik Barbara – dr, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, Archiwum Państwowe w Katowicach
Krupa Sławomira – Archiwum Państwowe w Katowicach
Kurdyk Barbara – Archiwum Państwowe w Katowicach
Lazar Stefania – Muzeum w Sosnowcu, Muzeum „Saturn” w Czeladzi
Lis Piotr – Archiwum Państwowe w Katowicach
Parys Paweł – Pracownia Historii Powstań Śląskich Muzeum Śląskiego w Katowicach
Płonka Piotr – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 im. 

Wojciecha Korfantego w Chorzowie
Rubacha Przemysław – Muzeum w Tarnowskich Górach
Słysz-Szczucka Katarzyna – Archiwum Państwowe w Katowicach
Tracz Bogusław – dr, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
Węcki Mirosław – dr, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

Archiwum Państwowe w Katowicach
Wieczorek Marcin – I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Żorach
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wykAz wSpÓłprAcujĄcych recenzentÓw

Artykuły zawarte w bieżącym numerze zostały zaopiniowane w zanonimizowanej 
formie przez następujących recenzentów:
dr Aleksandra Barwicka-Makuła – Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Ewa Chojecka – Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Marek Czapliński – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Bogusław Czechowicz – Uniwersytet Opolski, Univerzita Hradec 

Králove
dr hab. Robert Degen – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Halina Dudała – Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach
dr hab. Adam Dziurok – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Uni-

wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Rafał Galuba – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Wacław Gojniczek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Paweł Gut – Archiwum Państwowe w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Lech Krzyżanowski – Uniwersytet Śląski w Katowicach 
prof. dr hab. Janusz Spyra – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
dr Bogusław Tracz – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
dr Dariusz Węgrzyn – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
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