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Krystyna sitarz

praca zarobkowa osób osadzonych  
w więzieniu w tarnowskich Górach (1922–
1939) w świetle spuścizny dokumentacyjnej 
Archiwum państwowego w Katowicach

W okresie międzywojennym Górny Śląsk był najbardziej uprzemysłowioną czę-
ścią kraju. Dla Polski miał ogromne znaczenie gospodarcze jako główny producent 
surowców i półproduktów przetwarzanych na miejscu oraz w wielu innych regionach 
II Rzeczypospolitej. Odgrywał ponadto istotną rolę w bilansie handlowym Polski, de-
cydujący wpływ miał bowiem eksport węgla, żelaza, cynku oraz chemikaliów. Han-
del najsilniej rozwinięty był na terenach aglomeracji wielkoprzemysłowej, w skład 
której wchodziły m.in.: Katowice, Świętochłowice, Chorzów i Tarnowskie Góry. 
Wydawać by się mogło, że przy tak silnym uprzemysłowieniu i wyjątkowo dużej jak 
na warunki polskie ilości zakładów pracy w regionie tym nie powinno występować 
zjawisko masowego bezrobocia. Liczby dowodziły jednak czegoś innego. Górny Śląsk 
przez większość okresu międzywojennego lokował się wśród regionów o najwyższym 
odsetku osób pozostających bez pracy. Wynikało to z wielu przyczyn. Wymieniając 
tylko niektóre, odnotujmy, iż przemysł ciężki pozostawał prawie wyłącznie w nie-
mieckich rękach, a wielu działaczy mniejszościowych w kłopotach gospodarczych 
Polski upatrywało szansy na wznowienie dyskusji o przebiegu granicy na tym terenie. 
W 1925 roku wygasło postanowienie konwencji genewskiej gwarantujące bezcłowy 
wywóz produktów górniczo-hutniczych do Niemiec, co w konsekwencji doprowa-
dziło do wojny celnej, stanowiącej ogromny wstrząs dla całego górnośląskiego prze-
mysłu, który nagle został zmuszony do zerwania więzi kooperacyjnych z gospodarką 
niemiecką. Wpływ na niekorzystny stan zatrudnienia miały także masowe zwolnienia 
polskich robotników w niemieckich zakładach, przestoje w górnośląskim rzemiośle 
i chaos związany ze zmianą waluty na polską. Podkreślić trzeba również wybitnie 
destrukcyjny wpływ kryzysu gospodarczego, który co prawda dotknął Górny Śląsk 
później niż resztę kraju, jednak uczynił to z dużo większą siłą. 

Specyfika gospodarcza i ekonomiczne problemy polskiego Górnego Śląska w la-
tach międzywojennych odzwierciedlały się m.in. w statystyce przestępstw dokony-
wanych na tym terenie. W latach 1924–1933 nasilenie przestępczości w wojewódz-
twie śląskim zwiększyło się o 65,5%, a według statystyk z 1934 roku pod względem 
częstotliwości popełnianych przewinień zajmowało jedno z pierwszych miejsc. Na 
100 tysięcy mieszkańców liczba popełnianych przestępstw na obszarze Górnego 
Śląska wynosiła 2379 czynów karalnych rocznie (ustępując jedynie Warszawie, gdzie 
popełniano 2667 takich czynów w ciągu roku). Analizując rodzaje popełnianych 
przestępstw, można zauważyć, że ciężkie przestępstwa, np. zabójstwa, zdarzały się 
na Górnym Śląsku dosyć rzadko. O wysokim odsetku czynów karalnych decydowały 
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szczególnie liczne przestępstwa związane z przemysłowym charakterem tego regio-
nu. Odnotowywano duży odsetek kradzieży, co szczególnie było widoczne w okre-
sie wielkiego kryzysu gospodarczego, a także malwersacji finansowych, przemytu, 
przestępstw bankowych itp. Niewątpliwy wpływ na ten stan rzeczy miała również 
bliskość niemieckiej granicy. W połowie lat 30. XX wieku coraz liczniej zaczęły poja-
wiać się przestępstwa na tle politycznym. Do aresztów i więzień trafiało coraz więcej 
osób skazanych za udział w strajkach i demonstracjach oraz działających w nielegal-
nych partiach. Miało to bezpośredni wpływ na zwiększenie liczby osadzonych w za-
kładach karnych na Górnym Śląsku, a co za tym idzie, na pogorszenie się sytuacji by-
towej więźniów. Stale utrzymująca się wysoka liczba osadzonych, będąca pochodną 
wysokiego odsetka przestępczości, rodziła różnorakie problemy. Do najistotniejszych 
należało m.in. przeludnienie więzień (co było związane ze zbyt małą ilością tych 
placówek przejętych po byłych państwach zaborczych), a także gwałtowny wzrost 
kwot, jakie trzeba było wydać z budżetu państwa na utrzymanie osadzonych1 .

Przejmowanie więziennictwa przez Polskę było procesem powolnym. Jego po-
czątków trzeba szukać już we wrześniu 1917 roku, kiedy niemieckie i austriackie 
władze okupacyjne zgodziły się na utworzenie sądów. Nadzór nad nimi sprawował 
Departament Sprawiedliwości, w strukturze którego znajdował się Wydział Wię-
zienny. Wyznaczył on standardy funkcjonowania więzień w Polsce. Po kilku latach, 
Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski miejscowi funkcjonariusze zostali 
zmuszeni do podjęcia sporego wysiłku organizacyjnego, aby sprostać wymogom sta-
wianym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Proces przejmowania więzień w wo-
jewództwie śląskim został zakończony w listopadzie 1922 roku. Funkcjonowało tu 
wówczas 12 zakładów karnych, w tym 5 więzień przy sądach okręgowych i 7 aresz-
tów przy sądach powiatowych. Pod koniec lat 30. XX wieku na obszarze apelacji 
katowickiej zakłady penitencjarne znajdowały się w: Chorzowie, Katowicach, Rybni-
ku, Tarnowskich Górach, Bielsku i Cieszynie (więzienia zwykłe) oraz w Mikołowie, 
Pszczynie, Rudzie, Wodzisławiu, Żorach, Skoczowie i Strumieniu (więzienia przy 
sądach grodzkich). Ponadto w Mysłowicach istniało więzienie izolacyjne, a w Lu-
blińcu tzw. zakład dla niepoprawnych przestępców (pod tym pojęciem ukrywali się 
recydywiści)2 .

1 L. Radzinowicz: Przestępczość w Polsce w latach 1924–1933 na podstawie statystyki kryminalnej . 
Warszawa 1935, s. 7–8, 89; S. Szwedowski: Przestępczość na Śląsku. [W:] Kalendarzyk Policji Woje-
wództwa Śląskiego rok 1938. Katowice 1937, s. 280; Z. Miłobędzki: Przemysł w województwie śląskim. 
Katowice 1938, s. 19; J. Jezierska: Struktura społeczno-zawodowa województwa śląskiego w 1931 roku . 
„Zaranie Śląskie” 1965, z. 1, s. 325; R. Hanke: Dzieje rzemiosła polskiego na Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim. Warszawa 1980, s. 48; K. Pawlak: Więziennictwo polskie w latach 1918–1939. Kalisz 
1995, s. 9; Województwo śląskie (1922–1939) Zarys monograficzny. Red. F. Serafin. Katowice 1996, 
s. 225–230; K. Pawlak: Za kratami więzień i drutami obozów. (Zarys dziejów więziennictwa w Polsce). 
Kalisz 1997, s. 67; K. Urbański: System penitencjarny II Rzeczypospolitej a więźniowie polityczni (na 
przykładzie więziennictwa kieleckiego). Kielce 1997, s. 47; L. Krzyżanowski: Przestępczość w międzywo-
jennym województwie śląskim. Sposoby i efektywność jej zwalczania. [W:] Przestępstwo, kara, więzienia 
na przestrzeni dziejów. Red. A. Purat, A. Wedel-Domaradzka. Bydgoszcz 2016, s. 261–274; K. Sitarz: 
Wielki kryzys gospodarczy i jego wpływ na politykę penitencjarną w województwie śląskim. [W:] Europa 
XX–XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów. Red. M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, 
M. Skrzypek. Katowice 2017, s. 127–135.

2 R. Maleszyk: Więziennictwo polskie na tle dziejów państwa w latach 1918–1956. „Przegląd Więziennic-
twa Polskiego” 2009, nr 62–63, s. 12–15; T. Pietrykowski: Sądownictwo polskie na Śląsku 1922–1937 . 
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Przed I wojną światową na ziemiach polskich obowiązywały różne systemy praw-
ne regulujące zagadnienia penitencjarne. Gdy po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości części dawnych zaborów wróciły do odradzającej się Rzeczypospolitej, dla 
władzy sądowniczej jedną z istotnych kwestii stało się zainicjowanie procesu budowy 
od podstaw jednolitego systemu więziennego. Pierwszym krokiem na tej drodze 
było wydanie przez Tymczasowego Naczelnika Państwa 8 lutego 1919 roku dekretu 
w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. W tym akcie prawnym zdefinio-
wano sposób zarządzania więzieniami i zakładami wychowawczo-poprawczymi w ob-
rębie całego państwa. Początkowy proces kształtowania się systemu penitencjarnego 
w II Rzeczypospolitej zamykało wydanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 7 marca 
1928 roku rozporządzenia w sprawie organizacji więziennictwa. Kolejny akt prawny 
dotyczący tej materii wydano w 1932 roku. Wówczas, na mocy rozporządzenia Pre-
zydenta Rzeczypospolitej o Straży Więziennej, powołano jednolitą, umundurowaną 
i uzbrojoną formację strzegącą porządku w więzieniach. Korpus ten został utworzo-
ny w celu nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności i tymczasowego 
aresztowania, oraz do pełnienia obowiązków straży konwojowej. System więzienny 
ukształtowany na tym etapie przetrwał do wybuchu II wojny światowej. Co istotne, 
przepisy obowiązujące w województwie śląskim nie różniły się od ogólnopolskich 
rozstrzygnięć, ponieważ regulacje normatywne dotyczące spraw więziennictwa nie 
zostały oddane władzom autonomicznym. Uzyskały one wpływ jedynie na organiza-
cję policji i żandarmerii3 .

Więzienie w Tarnowskich Górach było jednym z istotnych ogniw zarówno ogól-
nopolskiego, jak i górnośląskiego systemu penitencjarnego. Jego funkcjonowanie, 
a zwłaszcza prowadzoną za więziennymi murami działalność gospodarczą można 
odzwierciedlić dzięki bogatej spuściźnie aktowej z lat 1910–1945 zgromadzonej 
w Archiwum Państwowym w Katowicach. Do opracowania tematu artykułu wy-
korzystano jeden zespół, materiał w nim zawarty był bowiem na tyle bogaty, że 
inne akta znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach mogły 
zostać pominięte. W skład omawianego zespołu wchodzi 175 opracowanych jed-
nostek archiwalnych (z okresu pruskiego zachowało się jedynie 7 jednostek). Spo-
rą cześć zgromadzonych materiałów stanowią akta osobowe więźniów. W zespole 
można znaleźć dokumentację poszczególnych działów administrowania więzieniem: 
Działu Osobowego – zawierającego akta dotyczące personelu więziennego, Działu 
Gospodarczo-Skarbowego i Działu Administracyjno-Penitencjarnego – składającego 
się z akt osobowych więźniów oraz zarządzeń władz zwierzchnich, sprawozdań, ra-
portów sytuacyjnych i statystycznych (np. statystyk pozwalających zorientować się 
w rodzajach popełnianych przestępstw), protokołów ucieczek więźniów, protokołów 
kontroli więzienia i innych odzwierciedlających organizację wewnętrzną więzienia 
(np. sposobu rozmieszczenia więźniów w celach). Opisane są też warunki, w jakich 
osadzeni odbywali swoje kary. Z punktu widzenia przeprowadzonych badań naj-
bardziej przydatne okazały się akta Działu Pracy, obejmujące materiały dotyczące 
poszczególnych warsztatów pracy, bilanse roczne i sprawozdania z działalności pro-

Katowice 1939, s. 74; Z. Zbyszewska: Ministerstwo Polskiej Biedy. Gdańsk 1983, s. 35; K. Pawlak: 
Więziennictwo polskie..., s. 9.

3 M. Paździor, B. Szmulik: Instytucje Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa 2012, s. 221.
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dukcyjnej. W dokumentach można też znaleźć informacje o organizacji więziennego 
gospodarstwa rolnego. 

Więzienie w Tarnowskich Górach powstało na mocy pruskiej ordynacji więzien-
nej, obowiązującej od 1898 do 1928 roku. Po tym okresie przeszło pod nadzór na-
czelnika miejscowego sądu grodzkiego, który stał się jego przełożonym. W 1933 
roku tarnogórskie więzienie zostało usamodzielnione i od tej chwili podlegało bezpo-
średnio Ministerstwu Sprawiedliwości. Jak każda placówka tego typu dysponowało 
nader skromnym budżetem, z trudem wystarczającym na utrzymanie więźniów, 
wykluczającym jednak np. remonty czy poprawę infrastruktury więziennej. W okre-
sie międzywojennym więziennictwo było jednostką budżetową. Gdy po przepro-
wadzeniu reformy finansowej w 1924 roku Sejm po raz pierwszy uchwalił budżet, 
na potrzeby całego polskiego więziennictwa przeznaczono kwotę 17 977 000 zł, co 
stanowiło 1,21% ogólnego dochodu państwa i 29% budżetu Ministerstwa Sprawie-
dliwości. Górny Śląsk z tej kwoty otrzymał 909 000 zł. Dzienny koszt utrzymania 
więźnia w 1924 roku wynosił 90 gr, co w przeliczeniu na miesiąc dawało 27 zł. 
Robotnik przemysłowy w tym okresie zarabiał średnio 180,81 zł miesięcznie. Za-
kładając, że zarobek ten miał wystarczyć dla czteroosobowej rodziny, na utrzymanie 
członka tej rodziny przeznaczano około 45 zł. W latach 1928–1930 dzienny koszt 
utrzymanie więźnia wzrósł do 1,50 zł, co w skali miesiąca dawało kwotę w wyso-
kości 45 zł. Natomiast zarobki robotników przemysłowych w 1930 roku spadły do 
152,06 zł, co w przeliczeniu na jedną osobę w czteroosobowej rodzinie wynosiło 
około 38 zł. W okresie kryzysu ekonomicznego koszt utrzymania jednego więźnia 
często przekraczał koszty utrzymania rodzin robotniczych w kraju. Było to wielkim 
obciążeniem dla budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości, które w efekcie dążyło do 
tego, by koszty utrzymania więźniów przerzucić w możliwie największym zakresie 
na nich samych. Miała się do tego przyczynić masowa produktywizacja więźniów. 
W realizacji tej idei dostrzegano również spory potencjał wychowawczy, zwłaszcza 
w odniesieniu do młodszych i mniej zdemoralizowanych osadzonych4 .

Przed I wojną światową w więzieniach wszystkich trzech państw zaborczych nie 
prowadzono żadnej działalności wychowawczej. Regulaminy tych placówek zawie-
rały jedynie system kar dla osadzonych. W okresie międzywojennym polski system 
penitencjarny uległ przeobrażeniu i coraz większy nacisk zaczęto kłaść na resocjali-
zację więźniów poprzez ich wychowanie i uspołecznienie. Według nowych założeń 
czas spędzony przez więźnia w zakładzie penitencjarnym miał być wykorzystany 
w taki sposób, by skutecznie wpłynąć na jego pełną resocjalizację. Miało temu służyć 
organizowanie zatrudnienia więźniów oraz wcześniejsze przyuczanie ich do pracy za-
robkowej, ale tylko takiej, która miała służyć ogółowi mieszkańców, np. przy wytwa-
rzaniu przedmiotów społecznie użytecznych, choćby budowie dróg. Wśród urzęd-
ników Ministerstwa Sprawiedliwości panowała opinia, że pracy w więzieniach nie 
powinno zabraknąć. Gruntowne wyuczenie zawodu miało dać więźniom możliwość 
uczciwego zarobkowania po odbyciu kary, przeciwdziałać ogólnemu ich rozleniwie-
niu, jednocześnie, przez fizyczny wysiłek, ich uszlachetniając. W więzieniach, gdzie 

4 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/1515, Więzienie w Tarnowskich Gó-
rach (dalej: WTG), sygn. 76, inwentarz, s. 3; K. Pawlak: Więziennictwo polskie …, s.11, 62, 83; A. Je-
zierski: Historia gospodarcza Polski. Warszawa 2003, s. 254.



Praca zarobkowa osadzonych w więzieniu w Tarnowskich Górach

15

osadzeni pracowali, łatwiej też było utrzymać rygor i dyscyplinę, co przekładało się 
na mniejszą ilość buntów, ucieczek itp. W fachowej prasie penitencjarnej podawano 
wiele przykładów potwierdzających, że resocjalizacja więźniów poprzez zatrudnianie 
ich do robót publicznych przynosi wymierne korzyści. 

Funkcjonariusze więzienia w Tarnowskich Górach, stosując się do poleceń Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości, podjęli wiele inicjatyw nakierowanych na produkty-
wizację więźniów, zwłaszcza służących własnym potrzebom więzienia. Pierwszym 
pomysłem było utworzenie stanowiska fryzjerskiego dla więźniów. Kolejna inicja-
tywa wiązała się ze zbudowaniem w 1924 roku więziennej piekarni. Jako bezpo-
średni powód inwestycji podano fakt, że jednorazowy transport składał się z 250 
kg pieczywa. Był to spory koszt dla władz więzienia, a ponadto przywieziony chleb 
w okresie letnim ulegał szybkiemu pleśnieniu, na co więźniowie często się skarżyli. 
Wytwarzanie chleba na miejscu pozwoliło zniwelować ten mankament, dając jedno-
cześnie osadzonym zatrudnienie, a więzieniu dodatkowe oszczędności. W tym wy-
padku bezpośrednim i najważniejszym argumentem za budową piekarni było zużycie 
się koszy niezbędnych do transportu chleba. Okazało się, że zakup nowych koszy 
równoważy się z kosztem budowy piekarni. Realizując opisywaną tu ideę, więzienie 
w Tarnowskich Górach rozwinęło także inne, prężnie działające warsztaty: tapicerski 
i szewski. Prowadzono gospodarstwo rolne, więźniowie byli również wynajmowani 
do drobnych prac, np. palenia w piecu centralnego ogrzewania5 .

Zatrudnianie osadzonych w więzieniu w Tarnowskich Górach dość szybko wzbu-
dziło jednak także negatywne emocje. Pojawiły się protesty ze strony tych, którzy 
obawiali się utraty zatrudnienia ze względu na nieoczekiwaną konkurencję. Na skutek 
przestoju w budownictwie oraz problemów związanych z bezrobociem we wrześniu 
1924 roku, na prośbę Związku Pracowników Budowlanych w Katowicach, trzeba 
było zaprzestać zatrudniania więźniów przy pracach budowlanych. W tym samym 
miesiącu zaniechano również najmowania osadzonych do prac w Spółce Przemysłu 
„Blachy”. Po podjęciu tych decyzji przez około dwa lata jedyną formą zatrudniania 
więźniów poza murami tarnogórskiego więzienia była sprzedaż drewna zewnętrz-
nym odbiorcom. Dnia 15 września 1927 roku Związek Cechów na Okręg Izby Rze-
mieślniczej w Katowicach wystosował pismo do więzienia w Tarnowskich Górach, 
w którym prosił o całkowite zaniechanie zatrudniania więźniów do zewnętrznych 
prac rzemieślniczych, gdyż miało to zabierać możliwość zarobkowania wykwalifi-
kowanym robotnikom, jednocześnie obniżając jakość wyrobów rzemieślniczych (co 
w konsekwencji wpływało na pogorszenie opinii o fachowości górnośląskich rze-
mieślników). 

W 1929 roku nastąpiło załamanie gospodarcze w budownictwie, w wyniku któ-
rego straciło pracę około 2500 murarzy. Skutki kryzysu równie mocno były odczu-
wane przez piekarzy. W takich warunkach presja wywierana na władze więziennic-

5 AP Kat, WTG, sygn. 76, s. 29, s. 76, 77; Dz. Urz. Min. Spr. z 15 sierpnia 1923, nr 16, s. 410; L. Rabi-
nowicz: Pojęcie i cel pedagogiki więziennej. „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1933, nr 1, s. 3; J. Per-
kowski: Praca więźniów na Polesiu. „W Służbie Penitencjarnej” 1938, nr 4, s. 6; S. Szwedowski: Wzrost 
przestępczości a karno-prawne środki zaradcze. „Głos Prawników Śląskich” 1939, nr 2, s. 174; Z. Bugaj-
ski, E. Neymark: Aktualne zagadnienia i projekty reformy więziennictwa. Warszawa 1925, s. 135–136; 
Z. Bugajski: Praca więźniów. [W:] Księga Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego 1918–1928. Warszawa 
1929, s. 145, 149; K. Pawlak: Szkolenie polskiej kadry penitencjarnej. Kalisz 2014, s. 8.
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twa, by zrezygnować z zatrudniania więźniów, była coraz większa. Oprócz kryzysu 
gospodarczego, wpływ na pogarszającą się sytuację rzemiosła, głównie usługowego, 
miały postanowienia konwencji genewskiej. W 1923 roku rzemieślnicy śląscy skie-
rowali do prezydenta Rzeczypospolitej petycję, w której wskazywali na wynikający 
z konwencji wzrost konkurencji (swoboda poruszania się w pasie przygranicznym), 
wpływający ujemnie na stan górnośląskiego rzemiosła. Do najbardziej poszkodo-
wanych zawodów rzemieślniczych tego okresu można było zaliczyć krawiectwo 
i szewstwo. Ze względu na specyficzną sytuację związaną z nieprzychylnym stosun-
kiem społeczeństwa do zarobkowania więźniów proces wynajmowania osadzonych 
w Tarnowskich Gór do pracy poza więziennymi murami zaczął być ściśle regla-
mentowany przez władze penitencjarne. Tylko sędziowie i urzędnicy sądowi mieli 
prawo wysyłać więźniów do pracy zarobkowej w mieście. Zatrudnienie takiego 
więźnia odbywało się odtąd jedynie na jego pisemną prośbę, skierowaną wprost 
do inspektora więzienia. W Tarnowskich Górach zajmowano się głównie organi-
zowaniem pracy na terenie więzienia. O wynajęciu więźniów do pracy poza jego 
murami wzmiankowano jedynie w 1928 roku, gdy zwrócono się o udostępnianie 
więźniów do pracy w okresie letnim w kamieniołomach znajdujących się pomiędzy 
Tarnowskimi Górami a Opatowicami6 . 

Podczas gdy duża część mieszkańców polskiego Górnego Śląska negatywnie re-
agowała na próby aktywizacji zawodowej więźniów, władze wymiaru sprawiedliwo-
ści prezentowały zupełnie inną opinię. Podkreślały, że gdy weźmie się pod uwagę 
ilość więźniów zatrudnionych przy pracach rzemieślniczych i zestawi z ogółem pra-
cowników, okaże się, iż produktywizacja osadzonych ma znikomy wpływ na bezro-
bocie wśród rzemieślników. Na początku lat 20. XX wieku zatrudnianie więźniów 
w całym kraju nie było zjawiskiem powszechnym. W 1923 roku pracowało jedynie 
23% osadzonych. Katowice dobrze wypadały na tym tle, gdyż pracujący tutaj więź-
niowie stanowili 59% ogółu osadzonych. Państwo polskie za wszelką cenę chcia-
ło zmobilizować więzienia do zwiększenia poziomu pracy wytwórczej osadzonych. 
W efekcie służba penitencjarna okresu międzywojennego pokładała duże nadzieje 
w produktywizacji więźniów, jednocześnie ubolewając nad brakiem wyrozumiałości 
ze strony społeczeństwa. W prasie fachowej okresu międzywojennego podkreślano, 
że mozolna praca ówczesnego więziennictwa, dążącego do sprowadzenia więźniów 
na drogę uczciwego życia, powinna być oparta na współpracy władz państwowych 
i społeczeństwa. Przykładem tego, że państwo podejmowało próby zmieniania opinii 
publicznej było zorganizowanie powszechnej wystawy krajowej w Poznaniu w 1929 
roku. Podczas niej odrodzone państwo polskie po raz pierwszy mogło zaprezentować 
prężnie rozwijającą się gospodarkę kraju, ale moment ten został również wykorzy-
stany do promowania wyrobów własnych więziennictwa. Tarnogórskie więzienie 
przygotowało na tę okazję reprezentacyjne łóżko sanitarne, co stanowiło przykład 
pożytecznej produktywizacji więźniów7 .

6 AP Kat, WTG, sygn.76, s. 1, 32, 34, 87, 96; Z. Bugajski: Praca…, s. 149; K. Sarna: Antagonizmy spo-
łeczne i polityczne w rzemiośle górnośląskim w okresie międzywojennym (1922–1939) . Katowice 1968, 
s. 185; Województwo śląskie…, s. 279.

7 AP Kat, WTG, sygn. 76, s. 89, 95; Powszechna wystawa narodowa w Poznaniu. „Ilustrowany Kurier 
Codzienny” z 2 maja 1927, nr 119, s. 2; Komitety więzienne jako wyraz współpracy państwa ze społe-
czeństwem w walce z przestępczością. „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1933, nr 1, s. 11; Z. Bugajski: 
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W celu sprawnego funkcjonowania warsztatów więziennych wymieniano się osa-
dzonymi mającymi odpowiednie kwalifikacje. Sytuacja ta nie ma co prawda odzwier-
ciedlenia w literaturze, ale w aktach więziennych zachowały się dość liczne pisma 
w tej sprawie. Oprócz relokacji osadzonych, wymieniano się także maszynami po-
trzebnymi do produkcji przedmiotów zamawianych przez zewnętrznych odbiorców. 
W tym procesie uczestniczyło także więzienie w Tarnowskich Górach. W czerw-
cu 1925 roku zostały tam sprowadzone dwie więźniarki, które posiadały stosowne 
umiejętności, by pracować przy obsłudze maszyn pończoszniczych. Pierwsza kobieta 
została przeniesiona z więzienia w Rybniku, druga z Królewskiej Huty. Z tego same-
go powodu w 1924 roku prokuratura przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach po-
szukiwała więźniów posiadających umiejętności stolarskie lub krawieckie. W 1925 
roku z kolei więzienie w Królewskiej Hucie poszukiwało więźnia z umiejętnościami 
krawieckimi8 .

Dochody więzień pochodziły prawie wyłącznie z pracy zarobkowej osadzonych. 
Zwiększenie produktywizacji więźniów miało się więc bezpośrednio przyczynić do 
poprawy ich kondycji ekonomicznej. Praca zarobkowa więźniów nie była znaczącym 
składnikiem wpływającym na wzrost dochodu państwa, jednak nie można zaprze-
czyć, że przynosiła korzyści. W latach 1927–1931 zyski z więzień stanowiły 2% bu-
dżetu Ministerstwa Sprawiedliwości. Więzienie w Tarnowskich Górach uzyskiwało 
znaczące dochody w wyniku pracy zarobkowej osadzonych. W roku 1925 więzienie 
odnotowało zysk w wysokości 3792, 15 zł., a już w następnym – 5706, 76 zł. Naj-
bardziej dochodową inwestycją tarnogórskiego więzienia był zakład tapicerski. Mimo 
początkowych trudności związanych z jego utworzeniem, z czasem udało się tam 
rozwinąć masową produkcję, wręcz na ogólnokrajową skalę. Początki więziennego 
zakładu tapicerskiego sięgają 1924 roku, kiedy do więzienia zgłosili się przedsta-
wiciele firmy „Hirszmann i Prager”, którzy zaproponowali współpracę przy pro-
dukcji materacy sprężynowych. Zatrudnieni więźniowie mieli otrzymywać wszelkie 
niezbędne materiały do ich wytworzenia. Do podpisania umowy ostatecznie nie 
doszło, ale mimo to zakład tapicerski został uruchomiony. Początkowo więźniowie 
pracowali przy użyciu maszyn własnej produkcji, z czasem uzyskali zgodę na zakup 
profesjonalnego sprzętu. Od końca 1926 roku Zrzeszenie Polskiej Ekspansji Gospo-
darczej, znajdujące się pod protektoratem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zajęło 
się zdobywaniem w kraju i za granicą zamówień. Więzienie w Tarnowskich Górach 
zobowiązało się do wyrobu na ich zlecenie 500 sztuk materacy i poduszek z trawy 
morskiej w ciągu miesiąca (wcześniej więzienie wyrabiało 200 sztuk miesięcznie). 
W 1927 roku, w wyniku zapotrzebowania na łóżka do szpitali i więzień na terenie 
całego kraju, Ministerstwo Sprawiedliwości zleciło więzieniu w Tarnowskich Górach 
opracowanie dwóch modeli łóżek dla wspomnianych instytucji. Ministerstwo zobo-
wiązało się zamawiać co roku 500–1000 sztuk. W 1928 roku tarnogórskie więzienie 
podpisało umowę z firmą „Ernerst i Prager” w Katowicach na sprzedaż kolejnych 
200 materacy miesięcznie. Dbając o należytą i terminową realizację zwiększającej 
się ilości zamówień, zaczęto sprowadzać do tego więzienia wszystkich osadzonych 

Praca…., s. 149; D. Raś: O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Katowice 
2005, s. 192.

8 AP Kat, WTG, sygn. 76, s. 24, 38, 43, 79.
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z zawodu stolarzy i ślusarzy z innych więzień na terenie Górnego Śląska, których wy-
roki przekraczały 6 miesięcy pozbawienia wolności. Osadzonych na krótszy czas nie 
przyuczano do zawodu, co tłumaczono zbytnim spowalnianiem procesu produkcji9 . 

Państwo wspierało rozwój działalności wytwórczej więzień. Od 1925 roku wpro-
wadzono system specjalnych nagród pieniężnych zarówno dla personelu więzienne-
go, jak i dla samych osadzonych. Warunkiem przyznania nagrody było uznanie przez 
Ministerstwo znaczących postępów w pracy zarobkowej więźniów w stosunku do 
roku poprzedniego. Inną zachętą ze strony państwa było udzielanie pożyczek na 
rozwój działalności więziennej. Więzienie w Tarnowskich Górach skorzystało z tej 
możliwości i uzyskało kredyt na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem 
piekarni. Wraz ze wzrostem produktywności zarobkowej więźniów zaczął rozwijać 
się cały system księgowy więziennictwa. Księgowość dotyczyła zarówno rozliczania 
kosztów i zysków czerpanych z działalności wytwórczej więźniów, jak i naliczania 
wynagrodzeń dla więźniów za wykonywaną przez nich pracę. Wszystkim zakładom 
penitencjarnym polecono prowadzenie specjalnych ksiąg buchalteryjnych, a sposób 
ich prowadzenia podlegał rutynowym kontrolom Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Więzienie w Tarnowskich Górach było kontrolowane w 1926 roku. Brano wówczas 
pod uwagę przede wszystkim wysokość stawek tzw. minimalnej kalkulacyjnej oceny 
pracy zarobkowej więźnia, ustalonej w okólniku nr 691/IV P.W.23 z 14 kwietnia 1923 
roku. Każdy zatrudniony więzień posiadał książeczkę roboczą, w której co miesiąc 
umieszczano informację o ilości przepracowanych przez niego dni i przysługującym 
mu wynagrodzeniu. Rozliczanie wynagrodzeń dla pracujących więźniów było prze-
prowadzane w systemie dziennym (dniówka nie mogła trwać dłużej niż 10 godzin) 
i wyglądało następująco: za wynajem więźnia wypłacano mu 50% stawki wynajęcia 
robotnika pracującego na wolności w danym czasie i miejscu za ten sam rodzaj pracy 
na dniówkę i 80% stawki na akord. Zaznaczono, że dzienny zarobek więźnia w jed-
nym i drugim przypadku nie mógł być niższy niż 75 marek polskich (mkp) w przy-
padku pracy bez wyżywienia i 50 mkp w przypadku pracy z wyżywieniem. Zarobek 
uzyskany przez więźniów ulegał dodatkowemu podziałowi (zob. tabela 1). Kwestię 
wypłacania wynagrodzeń regulowano jeszcze w roku 1924, 1926 i 1928 roku10 .

Po analizie dostępnej literatury, prasy oraz dokumentacji archiwalnej dotyczącej 
więzienia w Tarnowskich Górach można stwierdzić, że w województwie śląskim 
w okresie międzywojennym kładziono duży nacisk na produktywizację więźniów. 
W latach 20. XX wieku Górny Śląsk wypadał pod tym względem najlepiej w skali 
całego kraju. Dla samych więźniów dodatkową korzyścią, oprócz produktywizacji, 
była ich resocjalizacja. Po wyuczeniu się nowego zawodu oraz dzięki zaangażowaniu 
w pracę więźniowie mieli przechodzić wewnętrzną przemianę. Najbardziej niepoko-
jącym czynnikiem, wydawać by się mogło koniecznym do osiągnięcia tego celu, było 
bardzo niskie wynagrodzenie dla pracujących więźniów. Potrzebne są dalsze badania, 
by stwierdzić, w jakiej części więźniowie byli zatrudniani na zlecenie osób prywat-
nych, jednak wydaje się prawdopodobne, że ze względu na negatywny stosunek spo-

9 AP Kat, WTG, sygn. 76, s. 7, 8, 11, 19, 28, 36, 37, 42, 44, 52, 78, 80, 82, 85, 91, 97, 101, 102, 107; 
K. Pawlak: Więziennictwo polskie…, s. 14, 86.

10 AP Kat, WTG, sygn. 76, s. 2, 3, 4, 29, 49, 50, 54, 103; Dz. Urz. Min. Spr. z 15 sierpnia 1923, nr 16, 
s. 411; Dz. Urz. Min. Spr. z 16 grudnia 1925, nr 3, s. 37; Dz. Urz. Min. Spr. 1924, nr 21, s. 538; Z. 
Bugajski: Praca..., s. 157, 161; K. Pawlak: Więziennictwo polskie…, s. 84.
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łeczeństwa górnośląskiego do tego typu działań starano się rezygnować z zewnętrz-
nych form produktywizacji. W dużej mierze skupiono się na otwieraniu własnych 
warsztatów wytwórczych w obrębie murów więziennych. Państwo, zachęcając do 
produktywizacji więźniów, liczyło na wynikający z tego tytułu dochód. Mimo wszyst-
ko dochód Skarbu Państwa z tego tytułu był minimalny i nie przekraczał jednego 
procenta rocznie. W 1924 roku działy pracy wszystkich więzień w Polsce przelały 
do Skarbu Państwa dochód wynikający z pracy zarobkowej więźniów o łącznej wy-
sokości 111 111,11 zł. Produktywizacja więźniów pomagała więc zmniejszyć koszty 
utrzymania osadzonych, przynosiła również sukcesy na polu resocjalizacyjnym11 . 

Krystyna sitarz

erwerbsarbeit von inhaftierten des Gefängnisses in tarnowitz (1922–1939) im lichte des 
dokumentarischen Bestandes des Staatsarchivs in Kattowitz
Zusammenfassung

Der industrielle Charakter der Region hatte einen beträchtlichen Einfluss auf den ho-
hen Prozentsatz von Straftaten sowie auf die Zahl der in den Gefängnissen Inhaftierten. 
Da die monatlichen Kosten pro Gefangenem sehr hoch waren, entschied sich das Justiz-
ministerium dazu, die Inhaftierten möglichst selbst dafür aufkommen zu lassen. Diesem 
Zweck sollte die massenhafte Eingliederung der Häftlinge in den wirtschaftlichen Ar-
beitsprozess dienen. Die Verantwortlichen der Justizvollzugsanstalt in Tarnowitz hielten 
sich diesbezüglich an die Weisungen des Justizministeriums und unternahmen eine Reihe 
von Initiativen zur Eingliederung der Häftlinge. Die Beschäftigung von Inhaftierten in der 
Privatwirtschaft rief in der Bevölkerung jedoch recht schnell negative Reaktionen hervor 
und führte zu zahlreichen Protesten von Menschen, die den Verlust ihres Arbeitsplatzes 
befürchteten. Aufgrund dessen konzentrierte sich die Justizvollzugsanstalt in Tarnowitz 

11 Z. Bugajski: Praca..., s. 161.

Tabela 1
Podział dziennego zarobku więźniów w 1923 roku

Pozycje rozliczenia

Przy zarobku dziennym
75 mkp 

(żywienie 
przez najmującego)

50 mkp 
(brak żywienia 

przez najmującego)
Zwrot Skarbowi Państwa za utrzymanie więźnia 15 mkp 25 mkp

Dzienne wynagrodzenie więźnia, zależne od jego kwalifikacji 
i wydajności pracy

6 mkp
12 mkp
18 mkp

6 mkp
12 mkp
18 mkp

Dodatkowa aprowizacja w przypadku braku pożywienia dla więźnia 
od najmującego – 15 mkp

Dodatkowe wynagrodzenie dla więźniów ciężko pracujących przy 
robotach nieopłacanych z budżetu gospodarstwa więziennego 5 mkp 5 mkp

Pozostałość po potrąceniu wszystkich pozycji należało przelewać do kasy działu pracy jako zysk na robociźnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości z 15 
sierpnia 1923, nr 16, s. 411.
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auf den Ausbau der eigenen Werkstätten innerhalb der Gefängnismauern, aus deren Be-
trieb Einkünfte generiert wurden. Die lukrativste, wenngleich nicht die einzige Investition 
des Tarnowitzer Gefängnisses, war der sich dynamisch entwickelnde Polstereibetrieb. 

Krystyna sitarz

earnings of people imprisoned in tarnowskie Góry (1922–1939) in the light of the 
Documentary heritage of the State Archives in Katowice
Summary

The industrial character of Polish Upper Silesia had a significant impact on the high 
proportion of punishable acts and the number of inmates. Since the monthly maintenance 
cost of one prisoner was very high, the Ministry of Justice decided the prisoners them-
selves should help with the costs of their own upkeep. Massive productivisation of pris-
oners was to contribute to this. Prison officers of the Tarnowskie Góry Prison, following 
the instructions of the Ministry of Justice, undertook a number of initiatives aimed at the 
productivisation of prisoners. The employment of inmates in Tarnowskie Góry for private 
individuals quickly sparked negative emotions among the public and led to numerous 
protests organised by people afraid of losing their jobs. As a result, the Tarnowskie Góry 
Prison focused on the development of its own workshops, operating within the prison 
walls and bringing income. The most cost-effective, although not the only, investment in 
the Tarnowskie Góry Prison was a thriving upholstery workshop.
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edward dłuGajczyk

polska konspiracja wojskowa  
w powiecie katowickim 
przed iii powstaniem śląskim

W artykule przedstawiono struktury organizacyjno-personalne polskiego ruchu 
powstańczego w powiecie katowickim. Katowicka powiatowa organizacja obejmo-
wała ponadto Królewską Hutę. Z tak sprecyzowanego zakresu tematycznego w lite-
raturze powstańczej można się natknąć tylko na mało spójne okruchy. Lukę częścio-
wo wypełniają dotychczas niemal zupełnie nietknięte ręką badacza źródła archiwal-
ne byłego Archiwum Powstań Śląskich, rozdzielonego między zbiory Centralnego 
Archiwum Wojskowego w Warszawie-Rembertowie i Instytutu Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Jorku1, choć i one nie wszystko wyjaśniają. Jest ich stosunkowo niewiele 
i aby uniknąć jakichkolwiek dwuznaczności, zostały tu przedrukowane. Jeśli arty-
kuł przywołuje istniejące już opracowania, to przeważnie w celu skonfrontowania 
z dokumentacją archiwalną. Literatura odnosi się zwłaszcza do Katowic, Chorzowa 
(Królewskiej Huty), Siemianowic (Huty Laury) i innych miejscowości, do monogra-
fii pułku Karola Gajdzika2 i osoby Walentego Fojkisa3 .

Nie cofając się nadmiernie w czasie i rezygnując z prezentowania przemian, ja-
kie przechodziła od początku swojego istnienia konspiracja wojskowa w powiecie 
katowickim, wypadnie ograniczyć się do ostatnich miesięcy przed wybuchem III 
powstania. Wraz z ustanowieniem we wrześniu 1920 roku nowej struktury decy-
denckiej w postaci Centrali Wychowania Fizycznego powrócił podział na powiaty, 
które dzieliły się na obwody, zastępując dotychczasowe rejony. Najniższy szczebel 
organizacyjny stanowiła miejscowość, a w niej „dziesiątki”. W nowej konfiguracji or-
ganizacyjnej, od września 1920 roku, powiat katowicki wraz z Królewską Hutą otrzy-
mał numer kolejny V i również on dzielił się na obwody. Powiat objął Walenty Fojkis 
(„Schlossberg”), dotychczasowy komendant VII okręgu katowicko-pszczyńskiego, 
który z początkiem listopada 1920 roku zmienił pseudonim na „Starski”. 

1 W Centralnym Archiwum Wojskowym jest to zbiór Powstania górnośląskie, dostępny także w formie 
elektronicznej na stronie internetowej CAW (dalej: CAW, I 130…) oraz w Archiwum Państwowym 
w Katowicach. Z wersji cyfrowych zbioru nowojorskiego pod nazwą „Powstania śląskie” (dalej: IJP) 
również można skorzystać w formie zdigitalizowanej w Archiwum Państwowym w Katowicach, a w Bi-
bliotece Śląskiej pod postacią mikrofilmu.

2 J. Przewłocki: Katowice w okresie powstań śląskich i plebiscytu. „Rocznik Katowicki 1985”, Katowice 
[b.d.], s. 21–66; tenże: Katowice w okresie powstań i plebiscytu. (Wybrane problemy). [W:] „Kronika 
Katowic”. T. 6. Katowice 1996, s. 35–60; E. Długajczyk: Czas powstań i plebiscytu. [W:] Katowice. Śro-
dowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. I. Katowice 
2012, s. 277–288; W. Borth: Z walk o niepodległość na Górnym Śląsku. Plebiscyt i powstanie w Król. 
Hucie. Katowice 1928; Z. Janeczek: Od Sancovic do Siemianowic. Szkice z dziejów miasta i okolic . 
Katowice 1993; W. Kempa: Śląscy czwartacy. Siemianowice Śląskie 2010.

3 A. Brożek: Dowódca katowickiego pułku powstańczego. Rzecz o Walentym Fojkisie. Katowice 1991.
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Dylematy dalszego planowania pracy, związane z nowo powstałą sytuacją, ujął W. 
Fojkis w piśmie do bytomskiej Centrali z 3 września:

1. Nie wiadomo mi, w którym okręgu pozostanę i czy w ogóle będę pełnił funkcję 
okręgowego. Nie chcąc zatem uprzedzać mego ewtl. następcy, nie mogę okręgu podzielić 
na obwody w myśl instrukcji danej nam na odprawie.

2. Jest b. wątpliwe, czy funkcjonariusze zgodzą się na zmniejszenie pensji. Będzie to 
okropne rozczarowanie, gdyż już od 8 tygodni proszą rejony o poprawę4 .

Jak w tego wynika, problem sprowadzał się do niedostatków finansowych i opła-
cania funkcjonariuszy. Doszły do tego żądania zapłaty żołdu lub wynagrodzeń za 
„zmudzone dniówki” w sierpniowej akcji, oporze, samoobronie, bo II powstaniem 
jeszcze wtedy tego nie nazywano. Do połowy września napłynęło prawie 2500 wnio-
sków, a potem przybywały dalsze „w sprawie likwidacji w powiecie katowickim”, 
najwięcej z Giszowca, Załęża, Roździenia, Bogucic, Halemby, Dębu-Józefowca-Weł-
nowca. Minęło jeszcze sporo czasu, nim podania zostały uwzględnione, co tymcza-
sem paraliżowało dalsze prace organizacyjne.

Nastał czas weryfikacji kadry. Z pięciu rejonowych W. Fojkis ujemnie ocenił 
trzech, których rad by się pozbył:

[Franciszek Deja, rejon III:] W czasie akcji [powstania] okazał się b. niezaradny, a po 
akcji rozbijał się, jeżdżąc konno lub samochodem, zyskując sobie tym nienawiść wśród 
ludzi. Ponieważ p. Deja pracował w Fredro5 i ma zdolności artystyczne, polecałbym jego 
do zaangażowania w Fredro w Bytomiu.

[Franciszek Sitek, rejon V:] Chłopak z dobrymi chęciami, nieumiejący opanować sytu-
acji, z powodu czego ma za mało wpływu na podkomendnych. Ponieważ przechodził kursa 
plebiscytowe, nadaje się do pracy plebiscytowej.
To samo w odniesieniu do Franciszka Sieronia, komendanta rejonu I.

O Romanie Popiołku, swoim dotychczasowym zastępcy i jednocześnie emisariu-
szu (komendancie) powiatu katowickiego, powie: 

Za słaby wojskowiec, ale b. chętny pracownik. Aczkolwiek przewidywałem tą stro-
nę już dawniej, pozostawiłem jego na stanowisku z powodu spraw gospodarczych. Pan 
Popiołek pełnił i pełni nadal funkcje of[icera] gospodarczego; ponieważ jest fachowcem 
(z zawodu kupiec wzgl. buchalter), a kasowość jest sprawą b. ważną i drażniącą, polecam 
jego pozostawić jako funkcjonariusza gosp. Zresztą musi przeprowadzić resztę likwidacji 
w okręgu. Do prowadzenia spraw gospodarczych posiadał p. Popiołek specjalną plenipo-
tencję. Nadmieniam, iż prowadzi i obecnie wszystkie sprawy gospodarcze i natychmiasto-
we wycofanie jego z organizacji odbiłoby się bardzo ujemnie6 .

W dniu 3 października płatni funkcjonariusze złożyli przysięgę przed komendan-
tem powiatu „Schlossbergem”. Byli to: Karol Gajdzik, Jan Gajdzik, Roman Popiołek, 
Rudolf Skrzypiec, Fryderyk Woźniak, Franciszek Sitek, Jan Stanek, Karol Walerus, 
Leopold Kowol i Paweł Lelonek7. Ich funkcji nie podano. W ślad za nimi przysięgał 

4 CAW, I 130.1.361, s. 1.
5 Trupa teatralna „Fredro”.
6 CAW, I 130.44.5, s. 17–18 – Schlossberg do Centrali [Wychowania Fizycznego] w Bytomiu 4 września 

1920 r.
7 IJP 827, s. 38.
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również niższy personel i szeregowi konspiratorzy8. Skądinąd wiadomo, że zastęp-
cą komendanta powiatowego i zarazem oficerem wywiadowczym był wtedy Jan 
Stanek, referentem technicznym powiatu – Leopold Kowol „Schroeter” z Bogu-
cic, zastępcą referenta technicznego – Jerzy Sieroń, „przodownikiem”, referentem 
gospodarczym i komendantem I obwodu – Roman Popiołek, kurierami – Wilhelm 
Knapik i Jan Sitek. 

Z października pochodzi zbiór raportów i sprawozdań tygodniowych Dowództwa 
Powiatu i poszczególnych obwodów, sporządzonych według ujednoliconego schema-
tu. Prezentują one stan początkowy organizacji w nowym porządku. Z sprawozdań 
tych wynika podział powiatu na następujące obwody:

– obwód I – Roman Popiołek „Winter”,
– obwód II – Franciszek Sitek „Singer”,
– obwód III – Karol Gajdzik „Goj”,
– obwód IV – Fryderyk Woźniak „Wolf ”, zastępca Paweł Lelonek „Kinger”,
– obwód V – Rudolf Niemczyk „Stein”, także „Gaduła”.
W dniu 1 października W. Fojkis wystąpił o zgodę na utworzenie dwóch bojówek 

po pięć osób, „zupełnie niezależnych od specjalnego referenta”, w celu utrzymania 
w swoich rękach całego pogranicza i wyrugowania szpicli niemieckich, których na 
pograniczu kręciło się coraz więcej, i ochrony transportów. Jak zaznaczył:

Aczkolwiek znajdują się już w powiecie bojówki, nie mam żadnego przeglądu, a cho-
ciażbym nawet takowy miał, nie zdołają ludzie ci wszelkiej pracy wykonać9 .

W odniesieniu do podstawowej komórki organizacyjnej, jaką w miejscowości sta-
nowiła „dziesiątka”, raport tygodniowy powiatu z 12 października podaje, że razem 
było wtedy 210 dziesiątek, w tym: obwód I – 8, obwód II – 51, obwód III – 47, 
obwód IV – 67, obwód V – 3710 .

Obwód i
Obejmował miejscowości: Królewska Huta, Klimzowiec, i Nowe Hajduki. Ko-

mendantem był Roman Popiołek ps. „Winter”. Obowiązki komendanta miejscowego 
w Królewskiej Hucie sprawował zrazu Baluch, zamieniony – jak w raporcie z 11 paź-
dziernika – przez Krzyża ps. „Glas” z Królewskiej Huty, Schachtstr. 2 i jego zastępcę 
Henryka Majętnego, Kreuzstr. 2. W raporcie tym podano, że organizacja liczy 80 
członków. 

Niedatowany raport tygodniowy (z początku października 1920 roku) komen-
danta powiatu precyzował:

1. Obw. I składa się z miasta Król. Huty i wcielonych do miasta miejscowości: Klim-
zowca oraz Nowych Hajduk. Funkcję kom[endanta] miejscowego objął p. Baluch z Król. 
Huty, lecz ponieważ nie ma wiele czasu do pracy organizacyjnej, będę musiał wystarać 

8 Rota przysięgi: „Przysięgam Bogu wszechmogącemu i wszystkowiedzącemu w trójcy św. jedynemu, że 
praw Narodu Polskiego do Górnego Śląska niezłomnie wszelkimi środkami, nawet własnym życiem, 
bronić będę, a powierzonych sobie tajemnic wiernie strzec i otrzymane rozkazy organizacyjnych prze-
łożonych wypełniać będą. Tak mi dopomóż Panie Boże”. CAW, I 130.1.361, s. 15.

9 CAW, I 130.1.361, s. 23.
10 CAW, I 130.44.20, s. 7; przedruk w Źródła do dziejów powstań śląskich. T. II: Styczeń – grudzień 1920 . 

Oprac. T. Jędruszczak i Z. Kolankowski, Wrocław 1970, s. 446.
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się o innego, gdyż on pracy tej nie zdoła wykonać z powodu obarczenia go pracą swego 
zawodu.

2. Dziesiątek w obwodzie jest 8 z liczbą 80 członków kategorii A11 .
3. Ludzie ci przeważnie są w „Sokole”, lecz wiele w PPS stroni od „Sokoła”, tak że nie 

wszystkich można mieć w jednym towarzystwie.
4. Służba sanitarna nie jest dotychczas zorganizowana, lecz w tygodniu będzie zała-

twiona.
5. Łączność utrzymać w spokoju wystarczy 1 kurier, którego mam do dyspozycji; 

w razie akcji będę zmuszony dobrać więcej kurierów z rowerami, które mi w Kom[itecie] 
Pl[ebiscytowym stoją do dyspozycji.

6. Urządziłem tylko rozmowy z komendantem [miejscowym], dając mu instrukcję co 
do dalszego zorganizowania, ponieważ dotąd na Król. Hucie mało zostało zrobionym pod 
względem organizacyjnym.

7. Stan moralny organizacji jest w obw. I bardzo dobry. Ludzie z obw. tego nie mają 
żadnych pretensji do ostatniej akcji [powstania], chociaż też brali udział czynny w kilku 
miejscowościach.

8. Koniecznością jest, ażeby dostarczono mi natychmiast roweru, gdyż pieszo lub ko-
lejką nie można wiele uczynić. Tak samo byłoby pożądanym kom[endantowi] miejsco-
wemu dodatek miesięczny w wysokości 200.00 mk zapłacić i w ten sposób zachęcić go 
bardziej do pracy.

Obw. I. Winter12

Inny niedatowany raport odnoszący się do sytuacji ogólnej w obwodzie:
Sytuacja w obw. I jest na ogół dobra. Po wymarszu starej zielonej policji [Sicherheit-

spolizei] z miasta nadeszła policja plebiscytowa, w której przewaga jest polska. Najwięcej 
brudzą sprawie naszej komuniści, których prawie w mieście jest Król. Huty jest bardzo 
wiele. Ostatni czas (po akcji) i teraz zauważono, że wielu komunistów przestępuje do 
polskich związków zawodowych, zmieniając swoje przekonanie, widząc ostatnie mordy 
niemców. W Król. Hucie istnieją 12 towarzystw polskich i czynność w towarzystwach 
tych jest bardzo ożywiona. Zauważono w ostatnich czasach, że wielu żydów z Królestwa 
przychodzą tutaj do pracy, mając legalne papiery z związków narodowych polskich stam-
tąd i wstępują do Zjednoczenia Zaw[odowego] Polskiego.

Wojska okupacyjne w Król. Hucie (francuzi) zachowują się lojalnie, przychylając się 
stronie polskiej. Komendant francuski konferuje w wszystkich ważniejszych sprawach 
z Kom[itetem] Pl[ebiscytowym].

Bezpieczeństwo publiczne pełni zielona policja razem z modrą. Dotychczas szkoła 
urzędników policyjnych w Król. Hucie jest jeszcze otwarta i wysyłają tamstąd różnych 
urzędników do poszczególnych gmin. Nadużycia ze strony policji i wojsk koalicyjnych nie 
było. 

Obw. I Winter13

Raport sytuacyjny z 11 października 1920 roku:
1. Sytuacja ogólna jest na ogół dobra. Naprężenie niemieckie trochę ustało po ostatniej 

akcji [powstaniu]. „Hajmattroje” obawiają się agitacji, lecz skrycie ją nadal uprawiają. Po-
lacy odpierają wszelkie ich wywody.

11 Do kategorii A należeli szeregowi członkowie rzeczywiści organizacji.
12 CAW, I 130.44.20, s. 17.
13 CAW, I 130.44.20, s. 98.
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2. Komuniści tutejsi przestępują do Zjed[oczenia] Zaw[odowego] Polsk[iego], wyzy-
wając na swoich prowodyrów, że ich zawiedli. Sukces odnieśli polacy przez świetny pokój, 
zawarty na froncie, a zraża to bardzo tutejszych niemców.

3. Stosunek wojsk koalicyjnych do ludności polskiej jest serdeczny.
4. Bezpieczeństwo pełni tutaj policja plebiscytowa niebieska.
5. Tow[arzystw] polskich mamy w Król. Hucie 4914. Spis tychże podam w następnym 

raporcie z liczbą członków.
6. Nadużyć ze strony policji nie było żadnych.
Zapotrzebowanie. Potrzebne są zaraz na mój obwód 12 krótkich [rewolwerów] i pro-

szę dostarczyć takowe jeszcze w tym tygodniu. Inne miejscowości mają tyle br[oni], zaś 
Król. Huta, najważniejszy punkt, nie posiada nic. 

Winter15

Z raportu tygodniowego z 11 października 1920 roku:
3. Ażeby skupić wszystkich ludzi założone zastanie „Tow. przyjacieli kresów wschod-

nich”, do którego ludzie kat. A należeć będą.
4. Służba sanitarna zostanie w tym tygodniu zorganizowana.
5. Z powodu, że obwód Król. Huty jest bardzo rozległy, potrzebne by były trzy rowery, 

ażeby łączność utrzymać w czasie akcji i proszę takowe zarezerwować.
6. Zbiórka oraz przysięga odbędzie się w tym tygodniu, o której jeszcze dam znać.
7. Stan moralny organizacji jest tutaj bardzo dobry, ponieważ ludzie tutejsi nie stawiają 

żadnych pretensji do ostatniej akcji [powsatnia].
8. Potrzebuję koniecznie rower oraz wyasygnowanie sumy dwustu marek dodatku 

funkcyjnego dla kom[endanta] miejscowego, który ma bardzo wiele pracy i chętnie pra-
cuje dla naszej organizacji. 

Winter16

Obwód ii
Obejmował miejscowości: Radoszowy, Kochłowice, Wirek, Nowa Wieś z Mrów-

czą Górką, Halemba, Bykowina, Kłodnica. Komendantem obwodu był Franciszek 
Sitek ps. „Singer”. Stan wyjściowy wykazywał 51 dziesiątek. 
Z raportu tygodniowego „Singera” z 4 października 1920 roku:

3. Członkowie naszej organ. są przeważnie w Tow. Sokoła i w związkach sportowców, 
ponieważ wszystkie kom[endanci] z obw. II są naczelnikami Sokołów. Kom[endanci] miej-
scowi chcieli, żebym dla każdej miejscowości założył jakie inne Tow[arzystwo] z naszej 
organ., lecz to odmowiłym, ponieważ był rozkaz wydane, że wszystkich naszych członków 
mamy wpakować do polskich Tow., na co się Kom[endanci] zgodzili.

4. Służba sanitarna z obw. II prowadzi z Nowejwsi p. Gwiżdz, który jest podofc. sa-
nitar. z wojska niem. Pan Gwiżdz udziela także dla naszych ludzi z innych miejscowości, 
gdzie nie ma sanitariuszów, kursa sanitarne.

5. Służba łączności prowadzi p. Sieroń Jerzy z Jozefowca, który ma Rower do dyspo-
zycje. Kurier zapasowy jest p. Szęsny [Szczęsny] z Nowejwsi, który także ma Rower do 
dyspozycje, tylko tyn rower jest Kom[isji] Pleb[iscytowej] z Wirku. Oprocz tego są jeszcze 
dla każdej wioski osobno Kurierzi weznaczoni.

14 W poprzednim raporcie wiarygodniejsza liczba 12 stowarzyszeń polskich.
15 CAW. I 130.44.20, s. 22.
16 CAW, I 130.44.20, s. 18.
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6. W obw. II odbyła się w tym tygodniu jedna zbiorka z miejsc. Nowejwsi [?]. Prze-
bieg był następujący: Zagajenie, potem wyłożyłem wszystkiem nasze położenie, ponieważ 
ludzie sie upominali o wypłata podczas akcyji. Potem dałym ludzią instrukcyje i rozkład 
calego obw. II. Ludzi obecnych na zbiorce było 47. […]

II Raport sytuacyjny
1. W obw. II jest położenie oprócz Wirku dla nas bardzo dobre, bo przeważnie Polace 

mają większość i kierują wioskami. Zajścia żadnego w ostatniem czasie nie było. Tylko na 
Wirku Niemce sobie dużo pozwalają, bo nawet niem. Stostrup rozbił na Wirku dnia 26 IX 
polską zabawa. Naturalnie był odwet za to uczynione z naszej strone przez rozbicie niem. 
zabawe w Halembie.

M.p. 4 X 20 r.       Singer
Proszę z tym raportem się na dzisiaj zadowolić, ponieważ nie zdołałym wszystkich 

punktów do dzisiaj południa załatwić17 .

Z raportu tygodniowego z 9 października 1920 roku:
6. W obw. II odbyły się 2 zbiorki dziesiętników z Halemby i z Nowejwsi celem złożenia 

przysięgi. Z Nowejwsi odbyła się zbiorka u p. Szafra o godz. 4-tej po południu. Dziesięt-
nicy i Kom[endant] z Nowejwsi stawili się kompletnie i punktualnie. - - Z Halemby na 
odprawie dz[iesiętników], która się odbyła w środę o godz. 5-tej po południu u p. Olszynki 
w mieszk[aniu], nie stawiło się dwuch dziesiętników, ponieważ jak mi Kom[endant] po-
wiedział, pracują. […]

II Raport sytuacyji
1. W obw. II w miejscowości Wirek jest sytuacja drażniąca, ponieważ jest tam dużo 

niemieckiego usposobienia, z których, jak już raz raportowałem, ten niem. Stostrup się 
składa. Oprocz tego, jak się dowiedziałem, ma na Wirek przyjechać 1100 ludzi do głoso-
wania, a do Nowej Wsi ma przybyć 900 ludzi. W Kochłowicach, w Radoszowie, w Halem-
bie jest sytuacyja dla nas korzystna, tam jest przewaga Polaków.

3. W obw. II wojska koalicyjnych nie ma, a jeżeli przybędzie jaka patrolka, to się za-
chowuje pasywnie.

4. Dla bezpieczeństwa publicznego pełni służba modra policyja, Zycherka18 patroluje 
raz przez dzien i raz w nocy na samochodzie. Żandarmeria jeszcze nie jest uzbrojena. 

5. Co do Tow[arzystw] publ[icznych] mogę tyle zaznaczyć, że Tow. na Nowejwsi, jak 
Sokół i Tow. Śpiewu się nie mogą pogodzić przez ambicyja jednego pewnego człowieka 
z Wirku, który nawet jest prezesem Kom[itetu] Pleb[iscytowego]. W tych drugich miej-
sc[owościach] życie Tow. się dobrze rozwiła.

M.p. 9 X 1920 r.      Singer Obw. II19

Z raportu tygodniowego z 15 października 1920 roku:
6. Zbiorka dziesiętników z Wirku odbyła się w czwartek dnia 14 X 20 r. w pomieszka-

niu u Kom[endanta] z Wirku. [...] Do zbiorki stawił się Kom[endant] i 5 dziesiętników, 9 
dziesiętników jest wszystkich na Wirku, czterech nie mogło przybyć, ponieważ pracowali. 
Dnia 15 X 20 r. odbyła się zbiorka dziesiętników, sanitariuszow, quatemistrza, podofc. 
kuchni i kuriera u p. Szafra na Nowejwsi. Wszystko stawiło się kompl. i punktualnie. [...] 

17 CAW, I 130.44.20, s. 110–111.
18 To nie była zycherka (Sicherheitspolizei), lecz Policja Plebiscytowa (Apo).
19 CAW, I 130.44.20, s. 15–16.
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8. Na Zbiorce na Wirku stawił wniosek Kom[endant] p. Frydek i prosi, jeżeli be nie 
było możliwym dla dwuch rannych (dla Wiśniowskiego Roberta, który był ranny pod Fry-
denshutą, ma 3 dzieci i żonę do utrzymania, leży w szpitalu w Bielszowicach, dla Szczyrby 
Edwarda, także ranny pod Frydenshutą, ma 2 dzieci i żonę, także leży w szpitalu w Biel-
szowicach) jakie nadzwyczajne wsparcie otrzymać, ponieważ rodziny owych wemienio-
nych rannych są bardzo biedni i w smutnym położeniu.

Dnia 19 XI[!] odbędzie się zabawa połączona z Teatrem z obw. II. Czyste zysk jest 
przeznaczone dla żonów po poległych i dla rannych z obw. II

II Raport sytuacyji
1. Sytuacyja nie zmieniona, także na Wirku nie ma poprawy w sprawie Tow. Tow 

„Sokół” upad trochę na Wirku, ponieważ rozwija się mocniej Sportowiec. Zielona policja 
nadal tylko patroluje w samochodach, a modra policja także pełni służbę. Kom[itety] Ple-
b[iscytowe] przygotowują się mocno do Plebiscytu. Poza tym żadnej zmiany.

M.p. 15 X 20 r.      Singer Obw II20

Raport sytuacyjny z 22 października 1920 roku:
1. W Kochłowicach aresztowała zielona policja z Bytomia członka naszej organ., który 

był ranny podczas samoobrony i przyszed z szpitalu na urlop, p. Matury Piotra. Związki 
zawodowe zrobiłe zebrania i było uchwalone, jeżeli p. Matury nie wepuszczone, zasztrej-
kują. W Wirku na Bykowinie organizuje się coraz silniej niem. Stostrup. Bliższe szczegóły 
w Raporcie Wywiadowczym o niem. Stostrupach.

W zeszłym tygodniu chcieli niemce na Wirku putsz zrobić i to w tyn sposób. Kilku 
ludzi mieli udawać Polaków i napaść na strasznika z kopalnie, a owy sztostrup miał w to 
wkroczyć i rozruchy zrobić, lecz byłe od nich Plany pokrzyżowane, bo się wyzdradzieli.

2. Jak się dowiedziałem, narobieli p. Pilne[!], p. Kalinka Karoł, p. Pluta Wilem i p. 
Zgryzek Jan fałszywych 50 marków i posli z temi pieniądzmi, żeby je zamienić.

3. W Kochłowicach pełni służba bezpieczeństwa zielona policja tylko przez noc, w No-
wejwsi, Halembie, Wirku i Bykowinie nadal tylko patrolują w samochodzie.

4. Pozatem żadnej zmiany.
M.p. 22 X 20 r.      Singer obw.

Spisy osób, które złożyły przysięgę:
–  Bykowina, 20 października 1920 roku
 Jan Mazelon, komendant,
 Ryszard Schekil, zastępca komendanta,
 Oskar Pisarski, dziesiętnik,
 Wilhelm Hofman, dziesiętnik,
 Paweł Krzynkula [?], dziesiętnik,
 Jerzy Kalinka, dziesiętnik,
 Piotr Marek, dziesiętnik,
 Fr. Ślosarek, dziesiętnik;
–  Nowa Wieś, 15 października 1920 roku
 Teodor Nowak, ur. 2 listopada 1888, ul. Główna 17, komendant,
 Robert Gwiżdż, ur. 30 maja 1897, ul. Starowiejska 17, zastępca komendanta,
 Karol Wacławczyk, ur. 19 maja 1877, ul. Kopernika 4, dziesiętnik,
 Jan Pilorz, ur. 5 V 1898, ul. Chopina 3, dziesiętnik

20 CAW, I 130.44.20, s. 25–26.
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 Alojzy Wojtyczka, ur. 18 maja 1892, Walcwerk 21, dziesiętnik,
 Paweł Hajok, ur. 1 czerwca 1886, Walcwerk 21, dziesiętnik,
 Jan Zdebel, ur. 6 lutego 1900, ul. Kochłowska 15, dziesiętnik,
 Jan Pająk, ur. 25 grudnia 1898, ul. Główna 200, dziesiętnik,
 Franciszek Duda, ur. 2 kwietnia 1884, ul. Starowiejska 4, dziesiętnik
 Edmund Szczęsny, ur. 13 stycznia 1886, ul. Główna, dziesiętnik,
 Augustyn Bromboszcz, ur. 27 marca 1893, ul. Polna, dziesiętnik;
–  Wirek, 14 października 1920 roku, dziesiętnicy
 Franciszek Frydek,
 Ryszard Kobierski,
 Jan Gillner,
 Franciszek Kania,
 Paweł Kubina,
 Karol Malajka21 .

Obwód iii
Komendantem obwodu był Karol Gajdzik ps. „Goj”. Według sprawozdania z 4 

października 1920 roku III obwód obejmował osiem miejscowości o łącznym skła-
dzie 47 dziesiątek:

– Laurahuta, Jan Lampner, 6 dziesiątek,
– Siemianowice, Stanisław Szweda, 7 dziesiątek,
– Chorzów, Marcin Watoła, 8 dziesiątek,
– Michałkowice, Adam Janowski, 6 dziesiątek,
– Maciejkowice, 4 dziesiątki,
– Bytków, Robert Gansiniec, 6 dziesiątek,
– Bańgów, 4 dziesiątki,
– Przełajka, 6 dziesiątek.

Inne informacje z tego sprawozdania:
3. Stosunek do związków sportowych i kulturalno-oświatowych jest dobry.
4. Służba sanitarna: w każdej miejscowości są po 6 sanitarek [sanitariuszek], ktore 

w krotkim czasie będą brać instrukcja od Pani Stęślicki.
5. Służba łączności wspełnia się częściowo przes Sokoła, częściowo przes inne Towa-

rzystwa i sportowe.
6. Zbiorki obwodowe odbywają się co 14 dni, tygodniowo zbiera sie raporty lub przy-

słane są przes kuriera.
7. Stan moralny organizacji jest stały.
8. Wnioski i zapotrzebowania. Obwód III potrzebuje 338 karab., 20 br[owningów], 

3 ciężkie, 4 lekie karab maszynowe, 4 miotace min z należącą amunicją, oproc tego 3000 
naboi do rarab, 500 do br[owningów], 200 do rewolwerow, 250 granat ręcznych, 150 
jajkowych, 4 Leuchtpistole z amunicją.

21 CAW, I 130.44.20.
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II raport sytuacji:
1. Charakterystyka sytuacji ogólnej (spokojny).
2. Uświadomienie narodowe jest dobre na rzecz nasza, ogolny nastroj ludności do-

strzeżono wsrod poszczegolnych grup narodowościowych jest dobry dla społecnech i za-
wodow.

3. Stosunek wojsk okupacyjnych do ludności miejscowej jest dobry.
4. Czeność [czynność] władz sądowych. Władze sądowe wystawiają ludzią naszym 

terminy w sprawie ostatnich zaburzeń [II powstania], lecz ludzie nasie się na terminy nie 
stawiają.

5. Życie towarzystw i związkow podzwigające się. Nadużycia ze strony policji i Koalicji 
nie było żadnego. Goj22 .

Z tego wczesnego okresu pochodzi informacja, że do obwodu III przybyło sześć 
sanitariuszek. Jak stwierdzono: „Instrukcje będą wydawane przez dr. Stęślickiego 
z jego córkami”23 .

Raport „Goja” z 1 listopada zaadresowany „Do WPana Starskiego w Dombrow-
ce”:

Donoszym Panu, że w mojem obdowdzie komp. szturmowa jest w biegu ustawienia 
i myślem zbiorka około Czeladzi dla ustawienia i podzielenia kompanji, także i zacęcia 
czwiczeń. Rozchodzi się o piniądze dla wypłaty ludzią za dniowki. Proszę W.Pana o wyja-
śnienie tej sprawy i cy mi wolno z ćwiczeniem rozpocząć24 .

Obwód iv
Obejmował miejscowości: Roździeń-Szopienice, Mysłowice, Brzezinka, Brzęczko-

wice-Słupna, Janów Miejski, Janów Wiejski, Wilhelmina. Ze sprawozdania z zebra-
nia 5 października w Szopienicach, sporządzonego przez Pawła Lelonka ps. „Kinger”, 
wynika, że sprawozdawca był zastępcą komendanta IV obwodu. W sprawozdaniu 
odnotował zmiany komendantów miejscowych: nowym komendantem w Brzezince 
został Wojciech Hetmański, w Brzęczkowicach – (Karol?) Urbanek, w Roździeniu-
Szopienicach – Paweł Hołota25 .

Pełniejszy stan obwodu IV odnotowuje raport tygodniowy „Wolfa”, bez wątpienia 
komendanta Fryderyka Woźniaka, datowany 16 października 1920 roku w Szopie-
nicach:

Organizacja, przez zaciągnięcie najlepszych sił, a nawet niektórych b. komendantów 
miejscowych [do Policji Plebiscytowej?], była bardzo rozluźniona, lecz w ostatnich czasach 
postarałem się, by organizację znow w dobry ład włożyć. Organizacja jest znow w najlep-
szym porządku. Chociaż komendanci miejscowi narzekają na zbyt wiele pracy służebny 
materialny, to mimo to poświęcają się starannie pracy idyalnej.

Ogólne zestawienie raportów miejscowych załączam na odwrotnej stronie.
Odprawy tygodniowe odbywają się każdy wtórek o godz. 7-mej wieczorem. Przysięgi 

miejscowych jeszcze nie odbierałem, naznaczyłem jednakowoż dzień przysięgi na ponie-
działek dnia 18 X, na którą to wszyscy komendanci jednogłośnie się zgodzili.

22 CAW, I 130.44.20, s. 5–6; przedruk w Źródła do dziejów…, T. II, s. 431–432; Z. Janeczek: Od Sanco-
vic…, s. 138.

23 IJP 827, s 37.
24 CAW, I 130.44. 20, s. 22.
25 CAW, I 130.44.20, s. 113–114.
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Dokładny raport z broni skierowałem do referenta broni p. Kowala.
Służba sanitarna tworzy się w każdej miejscowości, potrzeba jednakowoż do tego po-

trzebnego materiały. Wyjazd sanitariuszy i szek naznaczyłem na dzień 19 X na zjazd ogolny 
w liczbie 3-ch osob [z] każdej miejscowości. Wywiadow z brak[u] ludzi do tego nie można 
prowadzić, gdyż ludzie do tego wyznaczeni musieliby czuwać nad tym dzień i nocą, co 
żąda do tego wsparcia finansowego. 

Cześć Wolf26

Umieszczone przy sprawozdaniu zestawienie tabelaryczne podaje różnorakie 
dane liczbowe27, co ilustruje przedstawiony tu fragment:

Miejscowość Komendant Liczba dziesiątek
Roździeń-Szopienice Hołota 7

Mysłowice Mainka 1 
dalsze się tworzą

Brzezinka Hetmański się tworzą
Brzęczkowice-Słupna Musiał się tworzą
Janów Miejski Wojcik al Verle 3

Janów Wiejski Ulczok 5 
dalsze się tworzą

Wilhelmina (Jan) Klosek 3

Do wymienionych tu miejscowości przyjdzie dopisać również Małą Dąbrówkę. 
Angażując od 1 października Skrzypca na płatnego miejscowego komendanta, W. 
Fojkis orzekł o przemieszczeniu organizacyjnym Małej Dąbrówki, polecając mu skła-
danie raportów „na ręce p. Wolfa z Szopienic”28 .

Obwód v
Obejmował miejscowości: Zawodzie, Bogucice, Katowice, Nikisz, Giszowiec, 

Brynów-Katowicka Hałda, Załęże-Załęska Hałda, Dąb-Bederowiec, Józefowiec-
Wełnowiec. Komendantem obwodu był Rudolf Niemczyk. Po jego aresztowaniu 
we wrześniu przez Policję Plebiscytową komendę obwodu z dniem 3 października 
w zastępstwie objął Karol Walerus ps. „Sonnberg”. 
Z raportu sytuacji ogólnej niedatowanego (początek października 1920 roku):

1. Sytuacja jest bardzo naprężona z powodu sprowadzenia modrej policji i aresztowania 
ludzi z samoobrony. Aresztowany został obw[odowy] Niemczyk i z Bogucic Machuletz.

2. O uświadomienie narodowe dbają tutaj nasze tow[arzystwa] oraz organizacje zawo-
dowe. Komuniści nie podnoszą głowę, a „heimattreue” znikli zupełnie.

3. Wojska okupacyjne znajdują się tylko w Katowicach. Zielona policja w Bogucicach 
rekrutuje się przeważnie z polaków, naczele stoi pan kpt. Kocur i mamy dobre stosunki 
z zieloną policją. [...]

26 CAW, I 130.44.20, s. 30; przedruk w Źródła do dziejów…, T. II, s. 451.
27 Źródła do dziejów…, T. II, s. 451–452; J. Przewłocki, Katowice w okresie powstań śląskich i plebiscy-

tu..., s. 60; tenże, Katowice w okresie powstań i plebiscytu (Wybrane problemy)..., s. 57–58.
28 CAW, I 130.1.361, s. 25.
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5. Życie w towarzystwach naszych jest bardzo żywe. Wielkie skargi są na Kom[itety] 
Pleb[iscytowe], że mało czynią dla naszych ludzi, podczas gdy niemcy bardziej się wspie-
rają.

6. Nadużycia ze strony policji nadchodzą wciąż. Pewien kapitan niemiecki z Katowic 
przybył do Zawodzia z listą ludzi odebranej Niemczykowi i zapytywał się, gdzie ci ludzie 
mieszkają. Mówił, że „die Bande werden wir so wie so kriegen”29 . 

Walerus30

Raport tygodniowy b.d. (po 3 października 1920 roku):
1. Obwód ma 9 miejscowości:
       Członków kat. A31

1) Zawodzie, kom. Kuźnik, ul. Ces. Wilhelma 135  15
2) Bogucice, kom. Mania     20
3) Katowice, kom. Beszczyński     –
4) Nikisz, kom. Chrostek     50
5) Giszowiec, kom. Wojcik     100
6) Brynów-Kat. Hałda, kom. Woźnicka    50
7) Załęże-Zał. Hadła, kom. Pohl    30
8) Domb-Bederowiec, kom. Macherski    30
9) Józefowiec-Wełnowiec, kom. Szuwald   50
2. Dziesiątki w tym rejonie nie zostały ustalone z powodów bardzo trudnych [wa-

runków], po 1): aresztowania obwodowego p. Niemczyka, przez co praca ustała zupełnie 
i dopiero od 3-go bm. objąłem pracę w tym rejonie.

3. Ludzie z naszej organizacji znajdują się w tow[arzystwach] sportowych oraz w So-
kole i kołach śpiewackich.

4. Sanitariuszy mam 3 w moim obwodzie.
5. Łączność trzyma kurier, lecz nie ma roweru, tak że praca bardzo powolnie idzie, 

gdyż obwód jest rozległy i niejedna sprawa nie może być na czas załatwioną.
6. Zbiórki nie dobyły się z powodu krótkiego terminu mojej pracy. Zbiórka kom[em-

dantów] urządziłem na niedzielę.
7. Nie najlepiej przedstawia się stan moralny w moim obwodzie, ponieważ pretensje 

z zeszłorocznego powstania i z tego roku nie są zadowalniająco załatwione.
8. Proszę o natychmiastowe załatwienie roweru dla kuriera, gdyż niemożliwym mi jest 

pracę podołać. 
Walerus.

Z raportu sytuacji ogólnej z 10 października:
1. Sytuacja polepszyła się na naszą korzyść, mając zaufanie do naszej nowej policji 

plebiscytowej. Jesteśmy o przebiegu wszystkich prac policji tutejszej informowani. Ludzie 
nasi proszą o wskazówki, jak zachować się do tutejszej sprowadzonej niebieskiej policji.

[ . . .]
3. Stosunek władz koalicyjnych dla nas jest przyjaznym.
4. Szczególny fakt zdarzył się z naszym obw[odowym] Niemczykiem. Cztery osoby 

razem z nim zaaresztowanymi, spotkani z bronią zostali uwolnieni, podczas gdy Niemczyk 
do dziś dnia znajduje się w więzieniu. Raportowanie o tym do francuzów odniosło ten 

29 „Tę bandę tak czy inaczej dopadniemy”.
30 CAW, I 130.44.20, s. 97.
31 Byli to członkowie rzeczywiści organizacji. „Zaokrąglone”. Cyfry dowodzą, że nie są dokładne.
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skutek, że francuzi wytoczą proces prokuratorowi, który ku sąd[owi] chciał prowadzić, 
zamiast go oddać Komisji Koalicyjnej, która li tylko jest uprawomocniona procesy o broń 
prowadzić. […]

Sonnberg32

Z raportu organizacyjnego z 10 października:
2. Podział na dziesiątki nastąpi dziś przy odprawie komendantów miejscowych.
3. We wszystkich miejscowościach istnieją tow[arzystwa] sportowe, gdzie nasi człon-

kowie się znajdują. Nowo założony został klub „piłki nożnej” w Zawodziu, gdzie tylko nasi 
ludzie członkami są.

4. Sanitariuszy mam dotychczas 3, lecz przy kursach urządzanych teraz przez Czer-
w[ony] Krzyż w Katowicach bierze wiesza ilość członków przy nich udział.

5. Łączność wymaga tutaj reorganizacji. Wszelkie domagania się rowerów dla kurierów 
spełzły na niczym, tak że i praca organizacyjna cierpi wiele na tym.

6. Zbiórka dopiero dziś dla całego obwodu.
7. Niedobrze się robi teraz po akcji [powstaniu]. Ludzie kat. A, którzy od pierwszej 

chwili stawili się do walki i skompromitowani zostali przez ich działalność, pozostawieni 
są teraz na pastwisko niemców i niejeden wątpi o swoim życiu. Będąc w Sosnowcu parę 
dni, nie otrzymali tam wprost żadnej żywności i musieli znów na teren powrócić. Wiele 
z nich jest żonatymi i są bez pracy przeszło 7 tygodni. Wsparcie dla nich jest tak okrojone, 
że pomimo dobrej chęci i skromności nie wystarczy to na najzbędniejsze artykuły żywno-
ściowe. Stan moralny cierpi na tym bardzo wiele, gdyż oburza to każdego prawdziwego 
Polaka . […]

Sonnberg33

Z raportu tygodniowego niedatowanego (po 10 października):
2. Z powodu niezałatwionej likwidacji tegorocznego powstania odmawiają kom[en-

danci] miejscowi dalszą pracę i nie mogłem przystąpić do zorganizowania dziesiątek i ode-
brania przysięgi.

3. Członkowie organizacji są przeważnie w nowo potworzonych towarzystwach po-
wstańców oraz w towarzystwach sportowych.

4. Służba sanitarna jest w ten sposób zorganizowana, że dotychczas w całym obwodzie 
mam 12 sanitariuszy. Brak tylko środków sanitarnych.

5. Łączność utrzymywa kurier pomiędzy miejscowościami.
6. Zbiórka kom[endantów] odbyła się w niedzielę, dnia 10 X 20 r.
7. Moralny stan organizacji naszej podupadł bardzo. Z powodu nietrzymania w kar-

bach ludzi – uchodźców dzieją się okropne rzeczy. Ludzie ci niezadowoleni, po pierwsze, 
z powodu niepłacenia im przyobiecanego żołdu buntują tutejszych ludzi, wyzywając na 
Polskę i zdradzając nawet naszą organizację. Tutaj musi być koniecznie coś poczynione, 
ażeby ludzi tych w jaki bądź sposób zadowolić.

8. Najpierw proszę o załatwienie z zeszłorocznego powstania oraz teraz z Samoobrony. 
Raportowałem w zeszłym raporcie o jedną piłkę nożną dla naszej organizacji, lecz na to 
się nigdy z góry odpowiedzi nie daje. Zalecałoby się ten punkt wnioski i zapotrzebowania 
w zupełności skreślić, gdyż nawet na nasze żądania ani odpowiedzi nie dostajemy. 

Obwodowy V Sonnberg34

32 CAW, I 130.44.20, s. 14.
33 CAW, I 130.44.20, s. 20–21.
34 CAW, I 130.44.20, s. 38; Źródła do dziejów…, T. II, s. 445.
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Jesienią 1920 roku przybył na Śląsk po raz wtóry Romuald Pitera ps. „Ratepi”, 
student politechniki lwowskiej. Przydzielono go do powiatu katowickiego. Wtedy 
też zetknął się komendantem powiatu Walentym Fojkisem, stale przebywającym 
w Małej Dąbrówce w drogerii Gintnerowej. W opisie R. Pitery tak to spotkanie 
wyglądało:

Fojkis kwaterował, a raczej mieszkał w małej kamienicy na wysokim parterze. W myśl 
otrzymanych wskazówek zapukałem do drzwi kuchennych. Otworzyła mi starsza kobieta, 
ubrana z miejska.

– Do kogo?
– Do Walka
– Zaczekejcie.
Weszła do przedpokoju. Zostałem sam cokolwiek zdumiony. Pewnie się tutaj i bez-

piecznie czuli. Po chwili u progu stał wysoki, dobrze zbudowany brunet. Zauważyłem, że 
ma przystrzyżony z angielska wąs i że kręcą mu się lekko włosy. Nieznajomy spojrzał na 
mnie i uśmiechnął się serdecznie.

– Ratepi?
– Tak jest.
– Fojkis. Czekam na was. Inspektor Pełczyński dał mi znać. [...]
Weszliśmy do obszernego pokoju. Fojkis nie był sam. W głębokich fotelach siedzieli 

dwaj ludzie. Jan Stanek, zastępca Fojkisa – niski, krępy blondyn o ironicznym spojrzeniu 
– i Karol Walerus, dowódca obwodu Królewska Huta – potężnej budowy mężczyzna, 
o bardzo brzydkiej twarzy, zakończonej niskim czołem, spod którego ledwie były widoczne 
małe oczy wystraszonego chłopca35 .

Wtedy też zapadła decyzja, że R. Pitera zostanie tymczasowo adiutantem K. Wa-
lerusa i zamieszka u Romana Popiołka w Bogucicach, oficera wywiadu w komendzie 
okręgu (właśc. powiatu), który prowadził sklep kolonialny przy ulicy Markiewki36 . 
Pitera przy Walerusie przebywał tylko na moment, bo wkrótce objął adiutanturę 
całego powiatu.

Dowództwo Powiatu Katowickiego miało również swoje pomieszczenie w Po-
wiatowym Komitecie Plebiscytowym w Katowicach, w hotelu Deutsches Haus, 
ponownie oddanym do użytku po zdewastowaniu podczas ostatniego powstania. R. 
Pitera tak to zapamiętał:

Dowództwo okręgu [...] mieściło się w Deutsches Haus, na parterze. Po lewej stronie. 
Na drzwiach prowadzących do biura lśnił piękny napis: Teatr Amatorski im. Aleksandra 
Fredry. Można się było zorientować, otwierając skrzydła drzwi, że są z płyty pancernej. 
Stalowe blachy, pełniące rolę okiennic, przesłaniały także trzy okna dwóch małych pokoi. 
Na zewnątrz wisiały ozdobne firanki i portiery, nadając całości potulny wygląd. Do nich 
były dopasowane meble. Wzruszały stylowe kanapy na cienkich, kruchych nóżkach z fi-
ligranowymi oparciami. Na ścianach wisiały afisze różnych teatrów. Brakowało własnego. 
Przybyliśmy pierwsi. Nie licząc ochrony złożonej z trzech osiłków. Byli to bracia Szuwal-
dowie i Labus, wszyscy z Wełnowca, skąd również pochodził Fojkis. Tuż za nami kolejno 
zjawiali się dowódcy obwodów z adiutantami i kurierami.

35 R. Pitera: Gniew. Opowieść biograficzna. Warszawa 1965, s. 82.
36 Tamże, s. 85.
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Skądinąd wiadomo, że pod przykrywką teatru amatorskiego w konspiracji działali 
Franciszek Deja i Jan Wilim, późniejszy dowódca baonu.

Narada miała miejsce jesienią 1920 roku. Dzięki Piterze bliżej poznajemy komen-
dantów obwodów i ich adiutantów, pozostawił jedyne w swoim rodzaju ich charak-
terystyki ale pomyliły mu się numery obwodów:

Dowódca okręgu pierwszego [właśc. piątego obwodu], katowickiego, Rudolf Niem-
czyk, wysoki, urodziwy blondyn o suchej, pociągłej twarzy z haczykowatym nosem, zjawił 
się w towarzystwie swego kuriera Maksa Dziedzica. Dziedzic był czeladnikiem masarskim 
z zawodu. Niski, krępy, wyniszczony długoletnim pobytem na froncie francuskim, mówił 
ochrypłem głosem niechętnie i z trudem.

Dowódca obwodu drugiego, świętochłowickiego, Franciszek Sitek – jasny, szczupły 
chłopiec, tak młodo wyglądający, że trudno było uwierzyć, że jest starym żołnierzem fron-
towym – wszedł wraz ze swym przyjacielem i rówieśnikiem, Jerzym Sieroniem, również 
szczupłym młodzikiem, na odmianę silnym brunetem o rysach południowca. Był to kan-
dydat na oficera broni.

Dowódca obwodu trzeciego, chorzowskiego, Marcin Watoła, wachmistrz kawalerii, 
co zresztą widoczne było z każdego jego ruchu, tęgi, z długimi wąsami, rubaszny i stale 
uśmiechający się, przyjechał z kurierem, swoim synem Henrykiem, podobnym do ojca jak 
kropla wody, tylko że chudszym.

Dowódca okręgu czwartego, szopienickiego, Fryderyk Woźniak, reemigrant ze Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, kupiec, z wyglądu zupełnie amerykański typ, tyle że 
nie przypominał handlowca, a raczej poszukiwacza przygód, zameldował się z adiutantem 
Janem Stańko, moim kolegą z politechniki. Adiutant pochodzący z Brodów zaciągał, co 
w połączeniu z gwarą było zaskakujące i zdumiewające.

Dowódca obwodu piątego, bańgowskiego, Karol Gajdzik, feldfebel, wysoki, rudawy 
z krótko przystrzyżonym wąsem, mógł służyć za model pruskiego podoficera, przybył ze 
swoim bratem Janem, adiutantem. Ten był przeciwieństwem brata: niski, przygarbiony 
blondyn o wiecznie zaaferowanym wyrazie twarzy.

Dowódca batalionu szturmowego ksiądz Karol Woźniak, uderzająco przystojny blon-
dyn, także przybysz jak jego brat, Fryderyk, z Ameryki, przyjechał z adiutantem Lelon-
kiem. Był to szczupły blondynek, niezwykle ruchliwy i gadatliwy.

Na końcu zameldował się oficer sztabu Pałka-Pętliński, zawodowy oficer armii polskej, 
płatnik, rodowity Górnoślązak, który wrócił do Polski z Hallerem37 .

Dane R. Pitery odbiegają od podawanych w dokumentacji archiwalnej. Włady-
sław Pałka-Pętliński pojawia się w aktach dopiero w kwietniu 1921 roku. Marcin 
Watoła w interesującym nas okresie nie był dowódcą obwodu, lecz tylko dowódcą 
kompanii w baonie szturmowym. Nie było obwodu świętochłowickiego. Święto-
chłowice należały do powiatu bytomskiego, natomiast załoga baonu Franciszka Sitka 
pochodziła w zdecydowanej większości z powiatu katowickiego. 

Wprawdzie 19 listopada „Starski” przekazał swoim zwierzchnikom z Centrali 
Wychowania Fizycznego w Bytomiu następujący podział powiatu na obwody wraz 
z nazwiskami komendantów obwodowych:

– I obwód – Rudolf Niemczyk,
– II obwód – Franciszek Sitek,
– III obwód – Karol Gajdzik,

37 Tamże, s. 96–97.
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– IV obwód – Fryderyk Woźniak,
– V obwód – Roman Popiołek38 .
Ale było to prawdopodobnie przypadkowe niedopatrzenie, bo następny ślad, 

z początku grudnia, wskazuje:
– I obwód królewskohucki – Karol Walerus,
– II – obwód, Franciszek Sitek,
– III obwód – Karol Gajdzik,
– IV obwód – Fryderyk Woźniak,
– V obwód – Rudolf Niemczyk39 .
Jest to wiec ponownie stan z października, z tym że w obwodzie I królewskohuc-

kim zamiast Roman Popiołka na stanowisku komendanta pojawia się Karol Walerus.
W takiej kolejności obwodowi też podpisali się pod rezolucją zebrania, na któ-

rym w „wolnych głosach” krytyczne ustosunkowali się do aktywności hallerczyków, 
zwłaszcza kapitana Augustyna Bańczyka, skupionych w Związku Samopomocy Gór-
noślązaków Byłych Jeńców Wojennych. Hallerczyków posądzano zresztą również 
na innych terenach o sianie fermentu, sprzyjanie separatystom pokroju Alojzego 
Pronobisa, bądź bolszewizm i dążenie do opanowania organizacji wojskowej. Całości 
organizacji mieli również zagrażać płatniczy hallerczyków: Urbańczyk i porucznik 
Orliński40. Ten drugi po wybuchu III powstania pojawi się u boku W. Fojkisa jako 
dowódca saperów. Rezolucja wierności W. Fojkisowi głosiła: „Uznajemy tylko p. Foj-
kisa jako jedynego komendanta”, „Tylko jego rozkazów i poleceń słuchać będziemy”. 
I dalej:

Przez czas pracy p. F. okazał się takowy jako człowiek godny zaufania i dzielny Komen-
dant. Pracuje on idealnie [bezinteresownie, dla idei] i na tych zasadach wychował całą 
organizację. Jego ustąpienie znaczy ruina, gdyż z nim ustępujemy wszyscy. Nie możemy 
pozwolić, aby nami kierowali ludzie niezdolni, zdrajce ojczyzny, autonomiści itd. Kto nie 
z nami Polakami, którzy wszystko dla naszego ukochanego GŚl. oddajemy, tj. naszą krew, 
ten przeciwko nam. Gwałt będziemy wypierać gwałtem.

Zagrozili, że rozporządzają siłą 2556 „ludzi dobrze uzbrojonych i 4800 rezerwy”. 
Bliższe szczegóły zawierają raporty „Lisa” (Ryszarda Mańki) – komendanta Mysło-
wic, i „Wolfa” (Fryderyka Woźniaka) – jego zwierzchnika, komendanta IV obwodu. 
Obaj dowodzili rozłamu grożącego organizacji. „Lis” raportował:

Pan Urbańczyk, płatniczy Samopomocy w Szopieniacachm wypłacał dnia 8 bm. [grud-
nia] żołd byłym żołnierzom polskim. Obecnym był przy tym jakiś porucznik Orleński. 
Pan Orleński wyraźnie zabronił wszystkim żołnierzom polskim organizować się w POW, 
oświadczając, że jako żołnierzom polskim chonor nie powinien pozwolić, żeby się z cywi-
listami oddawali. Na komendanta miejscowego wyznaczył p. Orleński żolnierza armii gen. 
Halera, Langera41. Langer jest skończonym chacharem, zdolny do wszystkiego innego, ale 
nie do takiej funkcji. Pan Urbańczyk pozwolił sobie przy tej sposobności wyrazić w na-
stępujący [sposób]: Po co tam będziecie chodzić i słuchać, co wam tam ten głupi Mańka 
opowiada.

38 CAW, I 130.40.16, s. 252.
39 CAW, I 130.55.8, s. 226.
40 Był to ppor. Karol Orliński.
41 Może Piotr Langer, w latach 1925–1926 prezes Związku Hallerczyków w Kosztowach.
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Z powodu tego organizacja nasza w Mysłowicach ucierpiała, bo około 40 ludzi wczo-
rej nie stawiło na zbiórkę. Następnie Langer jako komendant prost agituje przeciw nam. 
Postępki tych panów są mi tak niejasne, że można by się nawet coś innego domyśleć. 
Z powodu, iż przez to zamieszanie, jakie się stało, praca stała się cięższą, proszę o natych-
miastowe poczynienie odpowiednich kroków, żeby się sprawa jak najprędzej wyklarowała, 
chociaż i tak pozostawi po sobie fatalne następstwa. Pana Urbańczyka, który mnie obraził, 
proszę, żeby pociągnięto do odpowiedzialności, w przeciwnym razie, jestem zmuszony 
sam się z nim załatwić i żeby więcej na coś podobnego się nie narażać, wycofać się z wszel-
kiej pracy.

10 grudnia „Lisowi” wtórował „Wolf:
Jak już w jednym raporcie doniosłem, od pewnego czasu przybył jako nieproszony gość 

pod nazwiskiem Orlicki lub Orleński, były oficer wojsk polskich, i z kombinacją p. Urbań-
czyka stara się naszą organizację obalić, formując równocześnie własną. Wynik i skutku 
tego będzie straszne nieporozumienie i zaburzenie, gdyż już dzisiej pachnie to bolszewi-
zmem. Wymienię tu niektóre fakta:

Przychodzi pewnego czasu wyżej wymieniony pan do jednego z naszej Organizacje 
kuriera z Szopienic i zwraca się tymi słowami: „Co wy głupcze będziecie tam pracować 
u jakiegoz Woźniaka lub Fojkisa za głupie 1200 mk, którzy tylko za Kongresówką pracują, 
kiedy ja wam zaraz dam 1800 marek miesięcznie i robię was stałym komendantem Kom-
panii na Górnym Śląsku i przystąpicie do naszej organizacji, która jedyna prawdziwa jest 
na Śląsku”.

Fakt drugi. W Mysłowicach również się wkradł, gdzie mianował Komendantem pew-
nego Langera jako Komendanta. Zaznaczyć tu muszę, Langer może być zdolny do wszyst-
kiego, lecz nigdy do jakiz funkcje wojskowo-organizacyjny. Zrobił tam wielki uszczerbek 
naszej organizacje, gdyz zabrał z naszych ludzi przeszło czterdziestu (40).

Nie ma tu wątpienia, że nowa tworzona organizacja się rozwinie dlatego, że Orlicki 
operuje wielkim funduszem, funkcjonariuszów płatnych ma i stara się pieniądzmi, które 
ma do dyspozycji, jak najwięcej członków, przyciągnąć.

W sprawie tej 8-go bm. zwołałem wszystkich miejscowych na zebranie, by temu za-
pobiedz i zaprotestować. Konkluzja tego zebrania była, że nie możemy żadnej rezulucje 
stawić, dopóki główne nasze Dowództwo nie poinformuje się ściśle w tej sprawie i zako-
munikuje nas, jaki krok w tym poczynić. - - N.B. Jest rzeczą naturalną, że dwie organizacje, 
jedna przeciw drugiej istnieć jest zupełnie absurdum.

Cześć Wolf Dow. IV obw.

Gdy rezolucja komendantów obwodowych powiatu katowickiego dotarła do 
„Grzymały” (Mieczysława Chmielewskiego) z Centrali Wychowania Fizycznego 
w Bytomiu, ten przekazał ją „Borelowskiemu”, rezydującemu wtedy w Milowicach, 
z następującą uwagą:

Uważam, że rezolucje w rodzaju tej, jaką powziął powiat katowicki, nie powinna mieć 
miejsca, zwłaszcza w obecności inspektora. Ton jej absolutnie nie licuje z powagą naszej 
organizacji. Ostatnie zdanie: „gwałt będziemy odpierać gwałtem”, jest dostateczną miarą 
oceny elaboratu, wygotowanego na maszynie p. Starskiego42 .

Widać, „Grzymała” jeszcze nie dostrzegł problemu. Nie najlepsze zdanie o haller-
czykach miał również W. Fojks:

42 CAW, I 130.55.8, s. 224.
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Na hallerczyków nie można wiele liczyć. Pomijając to, że składają się z rozmaitego 
obcego autoramentu, sądzę, iż żołd, który pobierają, należy im się słusznie. Za pienią-
dze, które stanowią różnicę miedzy żołdem a właściwą pensję, nie chcą pracować. Już za 
czasów b. organizacji starałem się w celu zmniejszenia budżetu wciągnąć urlopowanych 
żołnierzy, lecz zawsze miałem wymijające rezultaty. Do tego przyczynił się separatyzm 
Związku Hallerczyków i Organizacji. Ja sam osobiście nie obiecuję sobie dużo po pomocy 
hallerczyków i bytomiaków. […] Powyższe zdanie opieram na własnym doświadczeniu. 
Jestem sam urlopowany żołnierz (of.) i znam doskonale psychologię tych ludzi i oprócz 
tego pracuję przeszło pół roku w organizacji43 .

Wkrótce organizację hallerczyków utemperowano, A. Bańczyka odesłano do 
szkolenia narybku wojskowego. Zapamiętał go też „Borelowski” i gdy w 1926 roku 
został wojewodą, usunął ze stanowiska zastępcy komendanta głównego Policji Woje-
wództwa Śląskiego.

Jesienią 1920 roku, na bazie obwodów zaczęły się wykształcać bataliony. Komen-
danci obwodów przeważnie zostawali dowódcami batalionów. Tych, którzy się nie 
nadawali do nowych obowiązków, wymieniano na innych. W celu wzmocnienia au-
torytetu starano się personel funkcyjny awansować, jednak niskie stopnie wojskowe 
i brak cenzusu wykształcenia uniemożliwiały nadania wszystkim szarż oficerskich. 
Na początku lutego 1921 roku awansowano na sierżantów, z ważnością od 26 grud-
nia 1920 roku, obwodowych: szer. Karola Walerusa, kpr. Franciszka Sitka, st. szer. 
Rudolfa Niemczyka i kpr. Romana Popiołka na sierżanta sztabowego44 (faktycznie nie 
był już obwodowym). Sierżantem był już wtedy Fryderyk Woźniak. 

Funkcje obwodowych w styczniu 1921 roku sprawowali: zast. oficera Karol Gaj-
dzik, kpr. Franciszek Sitek, szer. Karol Walerus, st. szer. Rudolf Niemczyk, sierż. 
Fryderyk Woźniak i nadal w ewidencji niedokładnie wykazywany jako obwodowy 
kpr. Roman Popiołek. 

Z 22 stycznia pochodzi pismo W. Fojkisa, w którym zwraca się do Dowództwa 
Obrony Plebiscytu o awansowanie do stopnia porucznika swojego zastępcy i usta-
nowienie podporucznikami pełniących funkcje dowódców baonów i kompanii. Na 
liście do awansu znaleźli się: Fryderyk Woźniak, Paweł Lelonek, Emanuel Leonard, 
Jan Koj, Roman Popiołek, Rudolf Niemczyk, Robert Gwiżdż, Szczepan Anioł, Her-
man Słomka, Franciszek Sitek, Karol Walerus, Karol Gajdzik, Jan Wilem (Wilim), 
Ryszard Mańka, Jerzy Sieroń, Marcin Watoła45 W kwietniu pobieżnie ich przeegza-
minowano i ustanowiono podporucznikami. Stopnie te z ważnością od 1 kwietnia 
otrzymali: Ryszard Mańka, Roman Popiołek, Franciszek Sitek, Jan Stanek, Jan Wi-
lim, Fryderyk Woźniak, Marcin Watoła i Paweł Lelonk, Karol Gajdzik . Porucznikiem 
został Fojkis, do podchorążego podniesiono wtedy plutonowego Romualda Piterę46 .

Lista innych osób awansowanych z powiatu katowickiego od 26 grudnia 1920 
roku według rozkazu Dowództwa Obrony Plebiscytu nr 12 z 16 marca 1921 roku47: 

43 CAW, I 130.1.361, s. 1–2.
44 IJP 151, s. 3.
45 CAW, I 130.361, s. 122.
46 IJP 169, s. 100–101 – rozkaz personalny NKWP nr 1 z 27 maja 1921 r.
47 IJP 169, s. 9.
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Imię i nazwisko   Rocznik  Nominacja
sierż. Franciszek Kawa  1893  sierżantem sztabowym
ogniom. [Leon] Kubicki  1895  sierżantem sztabowym
plut. Ludwik Roj   1900  sierżantem
plut. Konrad Kirszniok  1894  sierżantem
plut. Walenty Krzyżowski  1897  sierżantem
plut. Alfons Richter   1890  sierżantem
plut. Wincenty Machajski  1896  sierżantem
kpr. Józef Korus   1899  sierżantem
kpr. Jan Adler   1891  sierżantem
kpr. Jan Głąb   1891  sierżantem
kpr. Alojzy Szal   1897  sierżantem
kpr. Roman Brudniak  1891  sierżantem
kpr. Franciszek Ślązak  1896  sierżantem
kpr. Augustyn Wilkoszyński  1899  sierżantem
kpr. Robert Bitniok   1899  sierżantem
kpr. Stanisław Kotyrba  1897  sierżantem
kpr. Paweł Kołodziej   1890  sierżantem
kpr. Paweł Głąbica   1897  sierżantem
st. szer. Józef Limański  1895  sierżantem
st. szer. Maksymilian Dudek  1895  sierżantem
szer. Marcel Ueberflus  1877  kapralem
st. szer. Józef Wypior  1899  plutonowym
szer. Paweł Kicia   1893  plutonowym
szer. Roman Masłowski  1895  plutonowym
st. szer. Jan Szeja   1892  kapralem
st. szer. Augustyn Krawczyk  1902  kapralem
szer. Stanisław Stolarczyk  1894  kapralem
szer. Jan Mytz   1896  kapralem
szer. Józef  Łukaszek   1897  kapralem
szer. Stanisław Kołodziej  1890  kapralem
szer. Tomasz Zioła   1893  kapralem
szer. Antoni Langier   1892  kapralem

Niepełne zestawienie z 13 stycznia 1921 roku wylicza Walentego Fojkisa jako 
dowódcę pułku, z baonowych tylko Karola Walerusa na czele I baonu, Karola Gaj-
dzika – III baonu, Rudolfa Niemczyka – V baonu, Fryderyka Woźniaka – Baonu Za-
pasowego. Ponadto na liście znaleźli się: Jan Wilem (Wilim) adiutant III baonu, Jerzy 
Sieroń referent techniczny, Herman Słomka zastępca 3 kompanii Baonu Szturmo-
wego, Szczepan Anioł adiutant II baonu, Robert Gwiżdż dowódca 4 kompanii Baonu 
Szturmowego, Jan Stanek oficer wywiadowczy i zastępca dowódcy pułku, Roman 
Popiołek przodownik, Ryszard Mańka dowódca 2 kompanii szturmowej, Wilhelm 
Knapik kurier, Jan Sitek zastępca referenta technicznego i kurier48. Gdzie indziej 
wymienia się Emanuela Leonarda – adiutanta kompanii szturmowej. Na pewno więc 
istniał już Baon Szturmowy (Śmierci) majora Karola Woźniaka

48 IJP 83, s. 6; zob. też IJP 829 – karty ewidencyjne.
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Do funkcjonariuszy powiatu katowickiego zliczali się wtedy również por. Robert 
Oszek, Paweł Lelonek, obydwaj bez podania funkcji49, oraz oficer łącznikowy Jana 
Koj, zatrudniony etatowo w Polskim Komitecie Plebiscytowym w Katowicach50 .

Z końcem grudnia W. Fojkis zrezygnował z usług referenta technicznego Leopol-
da Kowola ps. „Schroeter” – jak uzasadnił – z powodu „niezdolności” i przesunął go 
do grona kurierów. Nowym referentem technicznym minował Jerzego Sieronia. L. 
Kowol, urażony degradacją, począł wnosić skargi do Centrali Wychowania Fizyczne-
go, a to z powodu zaległej pensji, a to niewypłacenia wydatków przy zakupie materia-
łów wybuchowych i ich transportowaniu z powiatu pszczyńskiego do Bogucic. Prosił 
o wyjaśnienie sprawy „co do zdemolowania pomnika w Katowicach”. W. Fojkis, 
pomówiony o przywłaszczenie roweru, bronił się, że miał wprawdzie taki wypoży-
czony, ale z niego nie korzystał, gdyż mu reumatyzm nie pozwalał jeździć. W sprawie 
L. Kowola przewijają się nazwiska kurierów Friedricha, Roberta Czerneckiego oraz 
referenta technicznego CWF Józefa Jendrośki ps. „Andrée, który zaproponował, 
żeby Kowola przesunąć do koszar Traugutta w Sosnowcu do produkowania bomb, do 
czego dobrze się nadaje51. Podczas powstania L. Kowol był referentem technicznym 
w Wydziale IV (Materialnym) Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych52 .

Inny niedatowany (ze stycznia – lutego 1921 roku) schemat organizacyjno-perso-
nalny powiatu katowickiego pokazuje baony, wylicza kompanie, ale bez nazwisk53:

Dowództwo Powiatu: 6 oficerów, 4 kurierów – razem 10;
I Baon: 10 oficerów, 116 podoficerów, 26 kurierów. Dowódca prawdopodobnie Rudolf 

Niemczyk:
  1. kompania stan    96,
  2. kompania   116,
  3. kompania    96,
  4. kompania    88,
  5. kompania   144,
  6. kompania   120,
  7. kompania     96;
II Baon: 6 oficerów, 60 podoficerów, 10 kurierów. Dowódca zapewne Franciszek Si-

tek.
  1. kompania stan    96,
  2. kompania    96,
  3. kompania    96,
  4. kompania    96;
III Baon: 1 oficer, 84 podoficerów, 7 kurierów. Dowódca Karol Gajdzik, adiutant Jan 

Willim:
  1. kompania stan   120,
  2. kompania   120,

  3. kompania   120,

49 Porucznik (a nie kapitan) R. Oszek podobno pełnił obowiązki oficera broni w Dowództwie Powiatu. 
Zob. Jak powstał I pułk wojsk powstańczych, „Powstaniec” 1928, nr 18, s. 9. Paweł Lelonek ps. „Kinger” 
wcześniej występował jako zastępca komendanta IV obwodu.

50 IJP 829.
51 CAW, I 130.46.12, s. 219–234.
52 CAW, I 130.1.93, s. 16.
53 CAW, I 130.7. 1, s. 34.
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  4. kompania    120,
  oddział karabinów maszynowych   64;
Baon Królewska Huta: 6 oficerów, 36 podoficerów, 5 kurierów:
  1. kompania     64,
  2. kompania     64,
  3. kompania     64,
  4. kompania     64;
Baon Zapasowy: 6 oficerów, 72 podoficerów, 6 kurierów. Dowódca Fryderyk  W o ź -

niak .
  1. kompania stan    112,
  2. kompania    112,
  3. kompania    112,
  4. kompania    112;
 Baon Szturmowy: 7 oficerów, 64 podoficerów, 6 kurierów, 12 sanitariuszy, 15  

telefonistów. Dowódca Karol Woźniak:
  1 kompania    96,
  2 kompania    96,
  3 kompania    96,
  4 kompania    9,
  oddział karabinów maszynowych  15,
  oddział saperów  1 oficer, 4 podoficerów, 25 szeregowców.

Razem miało być 3366 ludzi. Podane tu dane liczbowe składu personalnego na-
leży traktować bardziej jako postulowane niż rzeczywiste. Liczby odnoszące się do 
oficerów dotyczą stanowisk, które według pragmatyki wojskowej należało obsadzić 
oficerami. Faktycznie były to więc osoby tylko pełniące funkcje oficerskie, czyli prze-
ważnie podoficerowie, a nawet szeregowcy. W powiecie katowickim nadal było tylko 
dwóch oficerów: porucznik Robert Oszek i najwyższy stopniem ksiądz major Karol 
Woźniak, który dowodził baonem szturmowym.

Założenia operacyjne na wypadek akcji zbrojnej zawierał plan obrony terenu ple-
biscytowego z 15 marca 1921 roku, opracowany przez Dowództwo Obrony Plebi-
scytu54. Trzy dni późniejszy ordre de bataille podał w odniesieniu do pułku katowic-
kiego: 20 oficerów, 2245 szeregowców, 400 karabinów, 30 000 sztuk amunicji, 70 
pistoletów, 1500 granatów ręcznych i 2 karabiny maszynowe oraz w rezerwie 10 
oficerów, 953 szeregowców, 80 karabinów, 5600 sztuk amunicji, 64 pistolety, 267 
granatów ręcznych. Do tego dochodziła kompania techniczna (2 oficerów, 87 szere-
gowców) i oddział sanitarny (1 lekarz, 30 osób personelu)55. W porównaniu z pozo-
stałymi powiatami prezentował pod każdym względem stan najliczniejszy. Osobno 
w tym zestawieniu potraktowano Królewską Hutę.

Cele przygotowywanego powstania, zmierzające do opanowania Górnego Śląska 
po nieco później postulowaną linię Korfantego, zmusiły planistów wojskowych do 
częściowego rozluźnienia dotychczasowych ram podziału organizacji na powiaty. Jeśli 
kompanie i bataliony zachowały związek z miejscami rekrutacji, to wyłaniane w po-
czątkowej fazie powstania podgrupy i grupy, a następnie również pułki – już nieko-

54 Źródła do dziejów powstań śląskich. T. III. Cz. I: Styczeń – maj 1921. Oprac. J. Przewłocki i W. Zieliń-
ski, Wrocław 1974, s. 187–191.

55 IJP 208, s. 255.
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niecznie. Podstawową formą organizacji do jesieni 1920 roku pozostawały dziesiątki, 
wkrótce pojawiły się kompanie. Wprawdzie już przed I powstaniem wykształciły się 
dwa pułki rybnickie, które nawet złożyły się na brygadę, ale nie uczestniczyły w wal-
kach zbrojnych I i II powstania, okazały się tworami „papierowymi”, niezdolnymi 
do działania. Podobnie rzecz miała się z batalionami, które również w całości nie 
pokazały się na polach bitewnych I i II powstania. Struktury ponadkompanijne, czyli 
bataliony z namiastkami dowództw, zaczęły faktycznie egzystować dopiero od jesieni 
1920 roku. Tę dokonaną wtedy reorganizację potwierdza również Romuald Pitera: 
„Okręg [właśc. powiat] miał zamienić się w grupę operacyjną, obwody w bataliony, 
a miejscowości w kompanie. Umasowienie organizacji nabierało realnych kształtó-
w”56. Wtedy też Karola Walerusa miano zdjąć z kierownictwa obwodu królewsko-
huckiego i powierzyć mu utworzenie oddziału bojowego przy dowództwie okręgu. 
Faktycznie nastąpiło to nieco później, bo w styczniu – lutym 1921 roku K. Walerus 
figuruje jeszcze jako dowódca baonu Królewska Huta.

W dalekosiężnych zamiarach, im bliżej III powstania, zaczęto już niekiedy pla-
nistycznie łączyć bataliony w pułki, ale zwykle nie wykształciły się jeszcze osobne 
dowództwa pułków. Ten stan potwierdza marcowy plan operacyjny Dowództwa 
Obrony Plebiscytu, ujmujący własne siły „około 30 tys. zorganizowanych w farmacje 
batalionowe, które po odpowiednim przeformowaniu dadzą się zamienić na pułki 
z trzema batalionami”57 . 

Jeżeli również na innych terenach w dokumentach pojawia się nazwa „pułk”, 
to jego dowództwo utożsamia się przeważnie z dowództwem powiatowym. Osob-
ne struktury pułkowe nie wykształciły się. Odnosi się to także do W. Fojkisa, gdy 
w styczniu 1921 roku w jednym z dokumentów podany jest jako dowódca pułku, 
właściwie nadal pozostawał dowódcą powiatu. Obok batalionów liniowych na nieco 
innych zasadach zaczęto tworzyć w każdym powiecie po jednym batalionie szturmo-
wym.

W kwietniu 1921 roku Dowództwo Powiatu Katowickiego sporządziło ponow-
nie spis płatnych funkcjonariuszy. Spis w porównaniu z wcześniejszymi prezentuje 
stan znacznie już rozbudowanej organizacji. Ale również nie jest kompletny. Brakuje 
w nim zwłaszcza niektórych kompanii i ich dowódców. Nie wymienia się również 
Baonu Szturmowego, co nie oznacza, że baon taki nie istniał, lecz tylko że nie było 
w nim płatnych funkcjonariuszy. Może również trzeba by przyjąć, że prezentowany 
spis jest niepełny, że brakuje w nim kolejnej strony z informacją o Baonie Szturmo-
wym.

Powiat V. Spis funkcjonariuszy płatnych58 (kwiecień 1921 r.)59

Dowództwo Powiatu Katowickiego
 Imię i nazwisko   Funkcja   Odkąd płatny
 Walenty Fojkis „Starski”  dowódca powiatu  1 III 1920
 Jan Stanek „Student”  zastępca dowódcy  1 VI 1920

56 R. Pitera: Gniew..., s. 89.
57 Źródła do dziejów powstań śląskich..., T. III. Cz. I, s. 188.
58 IJP 383, s. 9, 16.
59 Ustalenia własne na podstawie: Spisu funkcjonariuszy płatnych (IJP 383, s. 9) i Spisu funkcjonariuszy 

VI baonu (IJP 383, s. 16).
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 Romuald Pitera „Ratepi” adiutant   1 VII 1920
 Władysław Pętliński kierownik kancelarii 1 I 1921
 Jerzy Mrowiec  siła kancelaryjna  I V 1920
 Franciszek Deja  referent oświatowy 1 I 1920
 Augustyn Grała  adiutant hut i kopalń 1 III 1921
 Wilhelm Knapik  kurier   VIII 1920
 Juranek   kurier
 Wysocki   szofer
 Żurek   szofer
Baon I
 Imię i nazwisko  Funkcja   Odkąd płatny
 Rudolf Niemczyk „Stein” dowódca baonu I  1 VI 1920
 Wiktor Dziedzic  kurier   1 II 1921
 Stanisław Latkowski szofer   1 III 1921
 August Gorgoń  kurier   1 I 1921
 Józef Kozub  kurier   1 III 1921
 Paweł Rzogała  kurier   1 III 1921
 Maksymilian Nędza dowódca kompanii 1 III 1921

W kwietniu 1921 roku do baonu należało 9 kompanii. Niemczyk wymienia ich 
dowódców:

– 1 kompania – Władysław Wieczorek,
– 2 kompania – Ryszard Drzyzga,
– 3 kompania – Henryk Kalemba,
– 4 kompania – Paweł Maślanka,
– 5 kompania – Jan Gałka,
– 6 kompania – Franciszek Koźlik,
– 7 kompania – Paweł Chrostek,
– 8 kompania – Jan Bogacki,
– 9 kompania – Maksymilian Nędza.

Baon rekrutował powstańców z największego obwodu, obejmującego: Katowice-
miasto, Karbową, Brynów i Załęską Hałdę, Dąb, Józefowiec, Bogucice, Zawodzie, 
Mrówczą Górkę, Nikiszowiec, Giszowiec60. W innym wspomnieniu R. Niemczyk 
przedstawił sprawę aresztowania go przed powstaniem w Bogucicach przez niemiec-
kich policjantów, pobicia, pobytu w areszcie i skazania przez sąd w Bytomiu na 10 
tygodni więzienia za nielegalne posiadanie broni61 .

Baon II
 Imię i nazwisko  Funkcja   Odkąd płatny
 Franciszek Sitek „Singer” dowódca baonu II  1 VI 1921
 Stefan [Szczepan] Anioł adiutant   1 X 1920
 Henryk Klakus  kurier   1 XII 1920
 Zdebel   kurier

60 R. Niemczyk: Wspomnienia walk z czasów zdobywania i okupowania miasta Katowic podczas III po-
wstania, „Powstaniec Śląski” 1936, nr 5, s. 55–63; tenże: 3 pułk powstańczej piechoty w akcji. [W:] 
Godzina druga. Warszawa 1959, s. 27–28.

61 R. Niemczyk: Dwa epizody. [W:] Pamiętniki powstańców śląskich. T. I. Katowice 1957, s. 132–135.
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 Augustyn Szlachta  dowódca kompanii  1 I 1921
 Jan Gritner  dowódca kompanii  1 I 1921
 Teodor Nowok  dowódca kompanii  1 III 1921
 Karol Gobor  dowódca kompanii  1 IV 1921

Na początku marca Franciszek Sitek i Stefan Anioł poprowadzili oddział złożony 
ze 110 osób do powiatu kozielskiego do ochrony planowanych tam polskich zebrań 
przedplebiscytowych. Doszło do bójki ze stosstrupplerami, pobicia i aresztowania 
wysłanników. Obszerny raport z tych wypadków „Singer” podsumował wnioskiem 
o kiepskiej polskiej organizacji na tamtym terenie62 .

Baon III
 Imię i nazwisko  Funkcja    Odkąd płatny
 Karol Gajdzik  dowódca baonu III  1 IX 1920
 Jan Gajdzik  adiutant    1 III 1921
 Maksymilian Bimler lekarz
 Stefan Joniec  kurier    1 II 1921
 Ignacy Musialik  kurier

Według raportu z 25 lutego 1921 roku w skład III baonu miało wchodzić pięć 
kompanii liniowych i kompania karabinów maszynowych. Raport wylicza cyfrowo 
w sztabie 5 oficerów, 5 podoficerów, 2 kurierów, 8 telefonistów, 4 sanitariuszy, 6 
sanitariuszki, 5 osób w obsłudze taborów, czyli razem 5 oficerów i 30 pozostałych. 
W odniesieniu do każdej kompanii podaje się 2 oficerów, 22 podoficerów oraz 120 
szeregowców. Łącznie wylicza się 17 oficerów i 595 pozostałych. Na tej samej za-
sadzie podaje się: straże fabryczne – 7 komendantów, 100 członków, straże kopal-
niane – 5 komendantów, 100 członków, straże obywatelskie – 8 komendantów, 200 
członków. Wydaje się, że są to raczej dane postulowane niż realne. Raport podpisał 
Przerembski63. Porównanie rękopisów wskazuje, że był to Leon Dopierała, częściej 
używający pseudonimu „Czempiel”.

Baon IV
 Imię i nazwisko  Funkcja    Odkąd płatny
 Fryderyk Woźniak „King” dowódca baonu IV
 Paweł Lelonek „Kinger” zastępca dowódcy
 Józef Bauer  adiutant    1 II 1921
 Teofil Richter  kurier64

 Franciszek Kawa  dowódca 3 kompanii  XII 1920

Na baon składały się wtedy cztery kompanie. Fryderyk Woźniak po zdemobili-
zowaniu z końcem maja 1920 roku z wojska polskiego i przyjeździe na Górny Śląsk 
w rodzinnych Szopienicach wstąpił do POW. Został obwodowym w powiecie kato-

62 CAW, I 130.44.17, s. 37–39. Jeśli ten raport uznać za wiarygodny, to co sądzić o opowieści Romualda 
Pitery, który również sobie przypisał uczestnictwo w wypadzie do powiatu kozielskiego, w tonie, oczy-
wiście, nader buńczucznym? Zob. R. Pitera: Gniew…, s. 109–113.

63 CAW, I 130.7.1, s. 40.
64 IJP, 402, s. 5.
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wickim65. Wziął udział w II powstaniu jako adiutant W. Fojkisa. Fojkis potem napi-
sze, że po tym powstaniu, gdy w obwodzie Szopienice–Mysłowice panowało wiel-
kie niezadowolenie, w domyśle: z powodu niewypłacanych żołdów, zdołał założyć 
osiem kompanii (jeden silny baon)66. Z tymi ośmioma kompaniami może przesadził. 
Z dniem 27 kwietnia 1921 roku został mianowany podporucznikiem67. We wniosku 
awansowym inspektor Wiktor Przedpełski podkreślił: „wzorowy żołnierz, zdolny 
organizator, posiada wszelkie kwalifikacje moralne na oficera”68 .

Antoni Szyler, autor pozostawionego w maszynopisie opracowania Trzy powsta-
nia śląskie w Roździeniu-Szopienicach, podaje następujący skład baonu Fryderyka 
Woźniaka, zwanego również baonem zapasowym:

– 1. kompania szopienicka – dowódca Ludwik Spiess,
– 2. kompania szopienicka – dowódca Paweł Hołota,
– 3. kompania z Janowa Miejskiego – dowódca Wojciech [właśc. Juliusz] Pypacz,
– 4. kompania z Mysłowic-Słupnej – dowódca Franciszek Kawa,
– oddział „bytomiaków” i hallerczyków – dowódca Robert Krybus69 .

Franciszek Kawa, dowódca kompanii, wspominał po latach:
Pewnego grudniowego popołudnia roku 1920 wszedł do mojej restauracji utalentowa-

ny młody człowiek, przedstawiając się jako Fryderyk Woźniak, zasiadł przy stole, prosząc 
mnie zająć miejsce obok niego, co też uczyniłem. Rozmowa była bardzo krótka, oznajmił 
mi bowiem, że zostałem wyznaczony dowódcą kompanii Brzęczkowice, Brzezinka, Larysz, 
Morgi i Słupna, z miejscowości których mam zorganizować kompanię. Toteż już na drugi 
dzień rozpocząłem działalność na wspomnianym terenie. Do pracy tej zaangażowałem 
kolegów: Hetamańskiego Wojciecha i Klimerę Walentego z Brzezinki, którzy wskazali mi 
ludzi oraz urządzali zebrania agitacyjne. Praca organizacyjna postępowała intensywnie na-
przód i w szybkim czasie zdołano zorganizować kompanię na wzór czysto wojskowy70 .

Edward Zielnioka z Brzezinki uzupełniał:
W styczniu 1921 roku odbyło się w lokalu (restauracji) pana Kawy w Słupnej koło My-

słowic zebranie organizacyjno-informacyjne, które prowadził ks. Woźniak71 z Szopienic. 
Około 30 uczestników tego zebrania, pochodzących z Brzezinki, Brzęczkowic i Słupnej, 
przewidzianych jako kadra podoficerska, złożyła przyrzeczenia dochowania wierności or-
ganizacji, co przy realizacji nie napotykało na większe trudności, gdyż ludność okolicznych 
miejscowości była polska, a duch bojowy po dwóch pierwszych powstaniach mocno się 
wzmógł.

65 IJP 829, s. 27, 109.
66 CAW, VM 78–7551 – wniosek na Virtuti Militari dla Fryderyka Woźniaka z 24 sierpnia 1921 r. W dniu 

14 września 1920 r. „Schlossberg” (Fojkis) raportował: „Ponieważ pieniądze na wypłatę otrzymałem 
dopiero w dniu 13 bm., a to tylko dla starych funkcjonariuszy, nie byłem w stanie przeprowadzić całko-
witą reorganizację. Temu przeszkadza niezałatwienie likwidacji. Ludzie są bez grosza i w jaki bądźkol-
wiek sprawa musi być załatwioną. Do ogólnego rozgoryczenia przyczynia się niezałatwienie likwidacji 
starego powstania. Wnioski leżą jeszcze niezałatwione i nie wiadomo, gdzie takowe skierować”. IJP 
827, s. 6.

67 CAW, I 130.4.119 – wyciąg z rozkazu personalnego nr 1 NKWP z 6 czerwca 1921 r.
68 CAW, Ap. 250 – karta ewidencyjna Fryderyka Woźniaka z kwietnia 1921 r.
69 Archiwum Państwowe w Katowicach, Śląski Instytut Naukowy 2/726.
70 F. Kawa: Opis działalności kompanii 3 baonu IV podgrupy Woźniaka. „Powstaniec” 1936, nr 5, s. 78.
71 Był to Fryderyk Woźniak, lecz nie ksiądz.
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Drugie zebranie członków organizacji na terenie Brzezinki odbyło się w osiedlu Larysz 
w lokalu restauracji dzierżawcy pana Klimery. Celem odwrócenia uwagi została zapowie-
dziana zabawa towarzystwa gimnastycznego „Sokół”. Zabawa ta rzeczywiście miała się 
odbyć, lecz w późniejszych godzinach. I oto zaszedł wypadek, który wstrząsnął ludnością 
całej gminy Brzezinka. Krótko po zakończeniu zebrania powstańców, gdy spora ilość gości 
przyszła już na zabawę, wpada do restauracji rzeźnik Podziemski, właściciel sklepu, i oznaj-
mia, że został napadnięty przez bandytów. Gdy usłyszał to policjant plebiscytowy, Polak 
nazwiskiem Ogórek, pobiegł natychmiast do sklepu Podziemskiego i tam natknąwszy się 
na bandytów został przez nich zastrzelony. To samo spotkało urlopowanego żołnierza pol-
skiego, Jelonka, zamieszkałego w Brzezince-Laryszu, który pobiegł z policjantem, oraz 
przypadkowego przechodnia Dudzika z Brzezinki. Została również zastrzelona żona rzeź-
nika Podziemskiego oraz zranionych trzech gości weselnych, przejeżdżających w chwili 
napadu na furmance obok sklepu Podzimskiego. Po tym zajściu zabawa się nie odbyła, 
a pogrzeb ofiar bandyckiego napadu przemienił się w dużą manifestację miejscowej lud-
ności. Warto również zaznaczyć, że sprawcy zbrodni, ostrzeliwując się z pistoletów oraz 
rzucając petardy, zdołali ujść. Nie zostali też w późniejszych dniach wyśledzeni72 .

Baon V
 Imię i nazwisko   Funkcja   Odkąd płatny
 Henryk Majętny   dowódca baonu V  1 II 1921
 Józef Pęśko   kurier   1 II 1921
 Marcin Keller   kurier   1 II 1921

Baon VI
 Imię i nazwisko   Funkcja   Odkąd płatny
 Jan Willim   dowódca baonu VI 1 I 1921
 Mieczysław Kopiec „Otton”  adiutant   22 III 1921
 Antoni Kamiński   referent łączności  1 III 1921
 Wilhelm Grabowski  referent łączności  1 IV 1921
 Antoni Dominiok   kurier   1 II 1921
 Jan Malik   kurier   hallerczyk

W kwietniu 1921 roku do baonu należało sześć kompanii73. Nazwisk ich dowód-
ców nie podano. Utrzymuje się przekonanie, że pełny batalion Jana Willima (Wili-
ma) zorganizował się już w marcu 1921 roku i w stanie trzech kompanii wkroczył 
na inaugurację powstania z Czeladzi na Śląsk, zajmując w walkach Siemianowice 
i okoliczne miejscowości74. W każdym razie wkroczył zapewne w innym składzie, 
skoro dokument mówi o sześciu kompaniach; te trzy wymieniane kompanie, ozna-
czone numerami 7–9, odnoszą się do okresu późniejszego, po utworzeniu 10 maja 
pułku Karola Gajdzika.

72 E. Zielniok: Wspomnienia z Powstań Śląskich. [W:] Wspomnienia z powstań śląskich. Edward Zielniok, 
Piotr Korus, Jan Wybraniec. Mysłowice 1994, s. 15–16.

73 CAW.I 130.45.40, s. 34.
74 A. Hanke: Batalion Powstańców Siemianowickich pod Januszkowicami. „Gazeta Siemianowicka” z 19 

kwietnia 1936, nr 32; Z. Janeczek, Od Sancovic…, s. 138.
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Katowicki Baon Szturmowy
Baon Szturmowy począł się formować jesienią 1920 roku, o czyn świadczy 

ewidencja zbiórek kompanijnych. Odbywały się w Brzezince, Szopienicach, My-
słowicach, Chorzowie i Nowej Wsi75. Baon szturmowy nazywano też początkowo 
„baonem śmierci”. Zasadę organizacji, wyposażenia i kosztów utrzymania zawiera 
sporządzony przez W. Fojkisa 18 listopada 1920 roku „Rozkład organizacyjny baonu 
śmierci”76. Jako dowódca występuje major artylerii (ksiądz) Karol Woźniak, „Górno-
ślązak, czynny członek organizacji”77, adiutant ppor. Maksymilian Budziński78, jedno-
cześnie dowódca 1. kompanii, 2. kompanii sierż. (Stanisław?) Szweda, 3. kompanii 
sierż. Marcin Watoła, 4. kompanii Rudolf Skrzypiec z Kochłowic „aż do odwołania”, 
sierżant sztabowy baonu Emanuel Leonard. W. Fojkis zaznaczył:

Powyższy sztab zorganizowałem jedynie z czynnych członków, którzy w ostatnich zaj-
ściach dobrze się spisali. [...] Biuro Dow., w którym spisywać będzie się ewidencję, będzie 
się mieścić za granicą. Pewny lokal mam na miejscu. Urzędować tam będzie sierżant szta-
bu i ordonans”. [...] Poszczególne kompanie nie są jeszcze ściśle zorganizowane. Materiał 
ludzi atoli jest na miejscu. - - Oddziały k[arabinów] m[aszynowych] formuje każda komp. 
sama sobie. Dopiero po zorganizowaniu wszystkich oddziałów km można zorganizować 
specjalną komp. m.

Kolejne sprawozdanie „Starskiego” (Fojkisa) dotyczące baonu szturmowego 
pochodzi z 21 grudnia 1920 roku. Potwierdził w nim skompletowanie wszystkich 
czterech kompanii, z tym że na ćwiczenia z 1. kompanii stawiło się tylko 119 ludzi 
„z powodu odbytej w przededniu zbiórki związanej z ćwiczeniami i pracy fachow-
ców technicznych. (Niektórzy robotnicy, jak maszyniści elektrykarze i inni mają 
wielkie trudności z opuszczeniem swego posterunku)”. Na ćwiczenia z pozostałych 
kompanii przybyło odpowiednio: 122, 119 (ludzie za późno powiadomieni) i 122. 
Zapewnił jednak, że w razie akcji zjawią się wszyscy. Utyskiwał na marne uzbrojenie. 
W podsumowaniu:

Ogólny stan b[aonu] jest zadowalający. Wszelkie trudności w organizowaniu takowego 
należy przypisać Sosnowcu. Mimo powtórnych raportów nie polepszyła się sytuacja. Trud-
ności są na każdym kroku. Jeżeli jest jaka sprawa do załatwienia, to trzeba na to cały dzień 
poświęcić, a zdarzają się wypadki, że człowiek idzie niezałatwiony do domu79 .

Prawdopodobny skład baonu ze stycznia 1921 roku:
– 1 kompania – dowódca Marcin Watoła,
– 2 kompania – dowódca Ryszard Mańka (Mainka),
– 3 kompania – dowódca Herman Słomka,

75 CAW, I 130.7.31, s. 134.
76 CAW, I 130.44.22, s. 21–21a.
77 Macierzysta formacja ks. mjr. Karola Woźniaka musiała znajdować się w Modlinie, bo 10 grudnia 

1920 r. „Starski” wystąpił dla niego o 7-dniowy urlop właśnie do Modlina. CAW, I 130.40.15, s. 373.
78 Maksymilian Budziński, ur. 2 sierpnia 1896 r. w Tarnowskich Górach, praktykant górniczy. Po wojsku 

niemieckim wstąpił 28 maja 1919 r. jako podchorąży, dowódca kompanii do „białych ułanów” w Po-
znaniu. 16 sierpnia 1920 r. zdemobilizowany na plebiscyt, od 8 września 1920 r. porucznik w Policji 
Plebiscytowej w Gliwicach, potem w 2 sotni w Bogucicach, w III powstaniu dowódca 1 szwadronu 
I baonu Żandarmerii Powstańczej. IJP 310, s. 84–85, 506–513.

79 CAW, I 130.44.22, s. 39.
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– 4 kompania, dowódca Robert Gwiżdż,
– Józef Kozubik, kurier baonu80 .
W dokonanym tu przeglądzie baonów nie mieści się przywołany już Leon Dopie-

rała W karcie ewidencyjnej podał on, jakoby od 26 listopada 1920 do 3 maja 1921 
roku dowodził baonem w Królewskiej Hucie. L. Dopierała (ur. 29 września 1890 
roku w Swarzędzu koło Poznania) po powrocie z wojny uczestniczył w powstaniu 
wielkopolskim, następnie w stopniu porucznika służył w wojsku polskim, skąd został 
urlopowany do pracy wojskowej na Górnym Śląsku. Od wybuchu powstania do 29 
maja był zastępcą Karola Gajdzika, dowódcy 4. pułku, następnie dowódcą II baonu 
powstańczej Straży Granicznej81. L. Dopierałę wprowadził do swoich królewskohuc-
kich wspomnień Władysław Borth, określając mianem doradcy i instruktora82. Część 
twierdzenia Bortha, że doradzał Gajdzikowi (zapewne i innym), trzeba zaakcento-
wać, ale informację o rzekomym sprawowaniu funkcji dowódcy pułku istniejącego 
już przed powstaniem należy odrzucić. 

Baony katowickie miały swoje magazyny uzbrojenia po polskiej stronie granicy: 
w Czeladzi – obóz uchodźców, w Milowicach – dom Jana Woźniaka ul. Kapliczna, 
w Niwce – budynek Kina naprzeciw posterunku policji83. Na polskim pograniczu 
odbywały ćwiczenia. Niektóre oddziały tam się formowały i po wybuchu powstania 
wkroczyły na teren Śląska.

Spojrzenie na polską konspirację wojskową w powiecie katowickim należałoby 
dla pełniejszego obrazu wzbogacić także innymi materiałami odnoszącymi się do 
sytuacji politycznej i społecznej, agitacji plebiscytowej prowadzonej przez obie za-
interesowane strony, przedstawieniem niemieckiej siły bojowej, zwłaszcza aktywnej 
w dużych miastach, i postawy aliantów. Tak zakreślony temat, choć możliwy do 
zrealizowania, wymagałby jednak odrębnego artykułu.

edward dłuGajczyk

Der polnische militärische Untergrund im Kreis Kattowitz vor dem Dritten Schlesischen 
Aufstand
Zusammenfassung

Nach dem Zweiten Schlesischen Aufstand vom August 1920 kam es zur Reorganisati-
on des polnischen militärischen Untergrunds in Oberschlesien. An die Stelle der aufgelös-
ten Polnischen Militärorganisation trat mit dem Zentrum für Leibesübungen zunächst ein 
neues Führungsorgan, das im Januar 1921 von der Führungsstelle für die Verteidigung des 
Plebiszits abgelöst wurde. Auch die Gebietsstrukturen der Untergrundbewegung unterla-
gen Veränderungen. Der vorliegende Aufsatz rekonstruiert diesen Wandel am Beispiel des 
Kreises Kattowitz unter der Kommandantur von Walenty Fojkis. In dieser Zeit wurden 
auf der Basis von Bezirksstrukturen, die in Kreise aufgeteilt waren, die ersten Bataillone 
gebildet. Wenige Wochen vor Ausbruch des Dritten Schlesischen Aufstandes wurden 

80 Nieco inaczej cytowany już Antoni Szyler: 1. kompania Mysłowice – Ryszard Mańka, zastępca Słomka; 
2. kompania Chorzów Stary – Marcin Watoła, zastępca Markiewka; 3. kompania Szopienice-Wilhelmi-
na – Paweł Skutnik, zastępca Grabowski; 4. kompania Wirek, Nowa Wieś – Robert Gwiżdż.

81 IJP 312, s. 9–16.
82 W. Borth: Z walk o niepodległość..., s. 38.
83 CAW, I 130.54.45, s. 4 – informacja z 3 marca 1921 r.
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sechs Linienbataillone sowie ein Sturmbataillon geschaffen. Der Aufsatz bietet eine perso-
nelle Aufstellung der Kommandostrukturen sowie, falls eine Rekonstruktion möglich war, 
auch der Führung der einzelnen Kompanien. 

edward dłuGajczyk

polish Military conspirators in the District of Katowice before the third Silesian 
insurrection
Summary

After the Second Silesian Uprising of August 1920, a reorganization of the Polish 
military entity in Upper Silesia took place. In place of the liquidated Polish Military Or-
ganization a new decision-making centre was established under the name of the Physical 
Education Headquarters, and from January 1921 – the Command of Plebiscite Defense. 
There were also changes in underground structures. The article presents these changes 
with the example of the District of Katowice under the command of Walenty Fojkis. At 
that time, battalions began to appear based on districts divided into poviats. In the Dis-
trict of Katowice in April 1921, on the eve of the third uprising, six front-line battalions 
and an assault battalion were formed. The article provides the personnel composition of 
their command and, where possible, the commanders of the individual companies.
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jan PioTr sTrzemecki

volksdeutsche z Kreis Krenau O/S

Wstęp
Omówienie zagadnienia volksdeutschów z terenu okupacyjnego powiatu chrza-

nowskiego (Kreis Krenau) rozpocznę nietypowo od wezwania starosty chrzanow-
skiego Karola Winiarskiego1 do ludności powiatu o „demaskowanie volksdeutschów 
i zdrajców, współpracę z władzami bezpieczeństwa”. To obwieszczenie nie ma daty, 
najpewniej ogłoszono je w pierwszych dniach lutego 1945 roku:

Wezwanie
Dają się słyszeć głośne narzekania, że dużo szkodników narodu i „volksdeutschów” 

chodzi nadal bezkarnie, a nawet wciskają się do nowo tworzonych władz państwowych 
i społecznych. Nowe władze wszystkich ludzi nie znają i podobne wypadki chwilowo nie 
dają się uniknąć.

Celem zapobieżenia podobnym wypadkom i przeprowadzenia czystki z elementów 
wrogich Narodu Polskiego – wzywa się wszystką ludność do demaskowania zdrajców.

Należy podawać nazwiska tych panów z ich adresami i podawać konkretne dowody 
zdrady. Pożądanem jest, by możliwie kilka osób podpisało swe zeznania dowodzące o zdra-
dzie tych elementów.

Zaznacza się, że jednostki stojące na zdradzie narodu polskiego będą surowo karane. 
Czystka od Was Obywatele zależy, współpracujcie z władzami bezpieczeństwa i władzami 
politycznymi powiatu!

Demaskujcie zdrajców!
K. Winiarski” 2

W sprawozdaniu z działalności starostwa powiatowego z 18 czerwca 1945 roku 
K. Winiarski pisał:

Po otrzymaniu w dniu 25 stycznia 1945 roku nominacji na stanowisko starosty powia-
tu chrzanowskiego, przybyłem do Chrzanowa i natychmiast przystąpiłem do organizowa-
nia Starostwa, zajmując dla niego gmach sprzed 1 września 1939 roku, przy Alei Lenina. 
Gmach ten stanowi własność Państwa. Wezwałem do rejestracji i przystąpienia do pracy 
byłych pracowników Starostwa z 1939 roku, z których zgłosiło się do służby 6-ciu. Resztę 
z personelu zaangażowałem spośród nowych sił. Starostwo rozpoczęło normalną pracę 
w dniu 30 stycznia 1945 roku przy stanie 64 pracowników […]3 .

1 Karol Winiarski, ur. 20 maja 1920 r. w Boguminie (Bohumín), zm. 18 marca 1967 r. w Krakowie, 
z zawodu tokarz, starosta chrzanowski od 25 stycznia 1945 r. do 30 listopada 1948 r. Ten niespełna 
25-letni mężczyzna zatrudnił na stanowisku wicestarosty dr. Stanisława Nawojowskiego (1892–1969), 
wieloletniego przedwojennego wicestarostę, w tym w Chrzanowie, a także innych doświadczonych 
przedwojennych urzędników starostwa, np. Franciszka Lewińskiego. Był patronem jednej z ulic miasta 
Krakowa.

2 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/ 1085, Starostwo Powiatowe w Chrza-
nowie 1945–1950 (dalej: Star. Pow. Chrzan.), sygn. 54, s. 1.

3 AP Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 49, s. 7. 
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Prawdopodobnie nie było odzewu społeczeństwa na wezwanie starosty, a jeżeli 
tak, to minimalny. Świadczy o tym mała liczba świadków obwiniających, osób po-
szkodowanych, pokrzywdzonych czy oskarżających volksdeutschów w procesach 
rehabilitacyjnych. Rozprawy toczyły się w sądach grodzkich w Chrzanowie i Jaworz-
nie. Brak było wystarczającej liczby ławników. Oskarżyciele publiczni, przeważnie 
funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Chrzanowie, nie wykazy-
wali większej aktywności w obciążaniu volksdeutschów przed sądami grodzkimi.

Sprawy volksdeutschów i volkslisty dziesiątki lat po II wojnie światowej obrastają 
w różnego rodzaju mity. Historycy piszący o latach okupacji 1939–1945 nie pomijają 
tego tematu, ale efekty są często żałosne4, bo nie sięgają do materiałów źródłowych, 
ale bezkrytycznie, wtórnie przerabiają materiał opracowany zaraz po wojnie5 lub 
ćwierć wieku później6. W większości tych prac brak jest jednoznacznych, pełnych, 
jasnych określeń m.in. takich pojęć, jak: Volksdeutsch, Volksliste, Zweigstelle, Frage-
bogen, Ausweis. Brakuje też dokładnego określenia: kiedy następował wpis na tzw. 
volkslistę; w jakim momencie całej procedury przyznawania grupy Deutsche Volks-
liste (DVL – niemiecka lista narodowościowa) to następowało; jaka była konkretna 
data zmiany narodowości danej osoby (i dzieci) na niemiecką.

Te i inne kwestie postaram się przynajmniej częściowo objaśnić i wyjaśnić w dal-
szej części opracowania przede wszystkim na podstawie zachowanych w Archiwum 
Państwowym w Katowicach wniosków (Fragebogen) z Oddziału DVL w Chrzano-
wie (Zweigstelle DVL Krenau) i dołączonych do nich dokumentów7 . 

Wyniki badań syntetycznych
Badaniami objęto obszar okupacyjnego powiatu chrzanowskiego – Kreis Chrza-

now, który 20 listopada 1939 roku został włączony, za wyjątkiem wschodniej części 
z Krzeszowicami, do III Rzeszy, do rejencji katowickiej. Z dniem 21 maja 1941 roku 
nazwa miasta Chrzanów została zgermanizowana na Krenau, a powiatu na Kreis 
Krenau, które obowiązywały do końca okupacji niemieckiej. Pojęciem volksdeutsch 
określono osoby, które po 1 czerwca 1941 roku aż do końca wojny otrzymały grupę 
DVL od nr I do nr IV w Oddziale DVL w Chrzanowie8, którego obszar działania 
pokrywał się z niemieckim powiatem politycznym Kreis Krenau9. Użyta w tytule 

4 W tym ostatnio m.in. w opracowaniu J. Chrobaczyńskiego: Historyk przed sądem. Kilka uwag o histo-
rii, prawie i moralności. Toruń 2011. Autor nie udokumentował faktu, a nazwał Włodzimierza Pauger-
ta, burmistrza Limanowej w latach 1941–1944, volksdeutschem.

5 Np. Z. Izdebski: Niemiecka lista narodowa na Górnym Śląsku. Katowice–Wrocław 1946.
6 Np. Z. Boda-Krężel: Niemiecka lista narodowościowa na Górnym Śląsku w latach 1941–1945. „Zara-

nie Śląskie” 1969, z. 3, s. 379; taż: Sprawa volkslisty na Górnym Śląsku. Koncepcja likwidacji problemu 
i ich realizacja. Opole 1978.

7 AP Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 12/1084, s. 36–93. 
8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeszy o Deutsche Volksliste, wydane 4 marca 1941 r. 

Pracownikiem odpowiedzialnym, prowadzącym Deutsche Volksliste w Landratsamt Krenau przy 
Deutsche Strasse 20, był Staadtsangestellter (urzędnik państwowy) Rossmann. „Heimatkalender des 
Kreises Krenau” 1942, s. 146.

9 Jedyną miejscowością w Kreis Chrzanow, której nazwę zmieniono na niemiecką był Chrzanów. Nastą-
piło to na podstawie rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeszy Niemieckiej z 21 maja 
1941 r. – AP Kat, zespół 12/119, Rejencja Katowicka (dalej: RK Kat), sygn. 10617, s. 20. Zmianę na-
zwy Chrzanow na Krenau ogłosił prezydent rejencji katowickiej 6 czerwca 1941 r. Tym samym ogłosze-
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artykułu litera „z” ma zasadnicze znaczenie, bo dotyczy osób mieszkających przed 
wybuchem II wojny światowej w powiecie chrzanowskim, a ściślej w gminach włą-
czonych później do III Rzeszy. Osoby te mogły nie mieć przynależności do danej 
gminy, tzw. prawa swojszczyzny, a tym samym mogły nie mieć obywatelstwa polskie-
go, a wcześniej austriackiego. W przypadku jakichś zdarzeń losowych nie podlegały 
opiece władz lokalnych, społeczności. Gdyby były uciążliwe dla mieszkańców, mogło 
zostać zastosowane prawo szupasowe, czyli odstawienie delikwenta pod eskortą do 
miejsca pochodzenia, przynależności gminnej. Formalnie to prawo obowiązywało na 
terenach byłego zaboru austriackiego do 1950 roku. W okresie międzywojennym, 
po rewolucji 1917 roku, napłynęła pewna liczba osób narodowości rosyjskiej (w tym 
żydowskiej) i ukraińskiej do powiatu chrzanowskiego.

Mapa okupacyjnego Kreis Krenau – Archiwum Państwowe w Katowicach, zespół 12/119, 
Rejencja Katowicka, sygn. 1203, s. 2

Zofia Body-Krężel w swojej pracy opublikowała tabelę10 ilustrującą wpis ludności 
rejencji katowickiej na volkslistę (stan z dnia 10 października 1943 roku), opracowa-
ną na podstawie sprawozdań landratów (starostów)11, w której podała również dane 
z obszaru Kreis Krenau. Niewątpliwie dane te zostały zaczerpnięte z wykazu landrata 
powiatu chrzanowskiego12 do prezydenta Rejencji Katowickiej z 24 stycznia 1944 

niem podano zmianę: Bendzin na Bendsburg i Olkusch na Ilkenau. Nie uwzględniono proponowanych 
innych zmian, np. Wadowic na Frauenstadt, bo Stadt Wadowitz nie było miastem powiatowym.

10 Z. Boda-Krężel: Sprawa volkslisty na Górnym Śląsku..., s. 36–37– tabela 1: Wyniki wpisu ludności 
rejencji katowickiej na volkslistę (stan z dnia 10 października 1943 r.).

11 AP Kat, RK Kat, sygn. 10223, s. 6–33.
12 Na przełomie lat 1939/1940 powiatem kierował komisaryczny starosta Theo Schulz, w latach 1940–

1943 starostą był Walter Cantner, którego po powołaniu do Wehrmachtu zastępował do końca okupacji 
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roku, gdzie na dzień 10 października 1943 roku podano stan mieszkańców według 
przynależności narodowej, ale nie według wyników wpisów na DVL w chrzanow-
skim Oddziale DVL13 .

Tabela 1
Liczba mieszkańców w powiecie chrzanowskim według przynależności narodowej z wykazu 
landrata powiatu chrzanowskiego do prezydenta rejencji katowickiej z 24 stycznia 1944 roku

Przynależność narodowa 
według nomenklatury nazistowskiej Liczba ludności

Reichsdeutsche (obywatele Rzeszy) 3 097
Umsiedler (przesiedleńcy) 2 236
Volksdeutsche der Abt. 1 bis 4 (volksdeutsche z grup I–IV) 2 957
Polen (Polacy) 108 415
Tschechen (Czesi) 277
Sonstige Fremdvölkische (inni obcy narodowo) 874

Razem 117 856

Źródło: Z. Boda-Krężel: Sprawa volkslisty na Górnym Śląsku. Koncepcje likwidacji problemu i ich reali-
zacja. Opole 1978, s. 36–37; w wydaniu internetowym s. 54.

Suma się zgadza: 117 856 osób, w tym 2957 volksdeutschów (bez podziału na 
grupy I–IV). Według obecnego stanu badań nie da się odtworzyć liczby osób w po-
szczególnych grupach na dzień 10 października 1943 roku. Przedstawione dane licz-
bowe nie odzwierciedlają wyników wpisu ludności Kreis Krenau na volkslistę, a jedy-
nie potwierdzają, że 10 października 1943 roku na terenie powiatu przebywało 2957 
volksdeutschów, w tym przybyłych w czasie okupacji urzędników, przedsiębiorców, 
zarządców z innych obszarów Rzeszy i miejscowych, którzy mieszkali na terenie tej 
części powiatu chrzanowskiego 1 września 1939 roku. 

Wszyscy autorzy zajmujący się okupacją niemiecką na terenach wcielonych do 
Rzeszy Niemieckiej, w tym na obszarze okupacyjnego powiatu chrzanowskiego, po-
pełniają ten sam błąd, który zapoczątkowała Z. Boda-Krężel. Na przykład powiela 
ten błąd regionalista Franciszek Ciura14, rozszerzając i zmieniając dane: „Do końca 
1944 r. volkslistę w powiecie chrzanowskim podpisało 2957 osób, wśród których 
zdecydowaną większość stanowili Polacy. Według danych przytoczonych w mono-
grafii Trzebini […]”. Istotnie w monografii tej miejscowości w rozdziale opracowa-
nym przez Jacka Chrobaczyńskiego15 znajduje się informacja o wynikach wpisu na 
DVL w powiecie chrzanowskim, określająca liczbę volksdeutschów na 2957 osób. 
Dalej F. Ciura pisze: „Jeśli chodzi o gminy Alwernia i Babice, dokładną liczbę osób 
wpisanych na listę DVL, trudno dziś ustalić. Relacje sołtysów z 1946 roku dotyczą-
ce poszczególnych miejscowości najczęściej pomijają tę rubrykę, ale nie wiadomo, 

starosta olkuski Heinrich Groll. Patrz szerzej R. Kaczmarek: Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje 
władzy w rejencji katowickiej w latach 1939–1945. Katowice 1998, s. 74–75.

13 AP Kat, RK Kat, sygn. 10223, s. 23.
14 F. Ciura: Gminy Alwernia i Babice pod okupacją hitlerowskich Niemiec 1939–1945. Kraków 2014, 

s. 34.
15 J. Chrobaczyński: Wrzesień 1939. Klęska, początek okupacji. [W:] Trzebinia. Zarys dziejów miasta 

i regionu. Red. F. Kiryk. Kraków 1994, s. 452, tabela 7.
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z jakich powodów: czy takowych osób w danej miejscowości nie było, czy z jakiś po-
wodów unikano odpowiedzi na kompromitujące pytanie. Na podstawie dostępnych 
autorowi materiałów i rozmów z mieszkańcami można przyjąć, że takich wniosków 
o wpis na listę DVL mogło być z obu gmin od 30 do 40, a pozytywnie rozpatrzonych 
około 10, z czego najwięcej w Pogorzycach”. F. Ciura podaje, że z samej Alwerni zło-
żono 6 wniosków o DVL, a tylko dwóm osobom przyznano III grupę DVL, z Grojca 
– 1 wniosek i jednej osobie przyznano III grupę DVL, z Nieporazu – kilka wniosków, 
ale wszystkie odrzucono, z Okleśnej – 1 wniosek, nie wiadomo jak rozpatrzony, z Po-
ręby Żegoty – 3 wnioski, odrzucone odrzucone, z Regulic – 10 wniosków rozpatrzo-
nych negatywnie. Z gminy Babice autor wymienia tylko Pogorzyce, gdzie „było kilku 
aktywnych volksdeutschów, którzy musieli współpracować z Niemcami.” Według 
danych z analizy kwestionariuszy w Pogorzycach złożono 5 wniosków, z tego jedna 
osoba otrzymała III grupę DVL. Można powiedzieć, że F. Ciura z dużym prawdo-
podobieństwem określił liczbę złożonych wniosków i osób, którym przyznano grupy 
DVL w gminach Alwernia i Babice. Na 102 złożone wnioski przyznano tylko sześciu 
osobom III grupę DVL. Na obszarze tych dwóch gmin Niemców i volksdeutschów 
na pewno było dużo więcej.

W pracy zbiorowej na temat dziejów Jaworzna możemy przeczytać: „Za wiary-
godnie można uznać liczby podane przez Jerzego Głąba, zaczerpnięte z oficjalnego 
dokumentu dotyczącego mieszkańców Jaworzna w dniu 1 sierpnia 1944. Miasto 
liczyło wówczas 18 064 mieszkańców, w tym 17 225 Polaków, 137 Niemców i volks-
deutschów I i II grupy, 396 volksdeutschów III grupy, 96 volksdeutschów IV grupy 
[…]”16. Wydaje się jednak, że w enigmatycznym oficjalnym dokumencie Stadt Ja-
worzno z 1 sierpnia 1944 roku, z którego zaczerpnięto informację, że w Jaworznie 
było 137 Niemców i volksdeutschów I i II grupy, ewidentnie zbyt skromnie oszaco-
wano liczbę volksdeutschy w Jaworznie w czasie okupacji.

Inaczej przerabiają dane, jakie podała Z. Boda-Krężel, Tomasz Falęcki i Irena Sro-
ka17 w opracowaniu poświęconym dziejom Chrzanowa, pisząc: „Według stanu z 10 
października 1943 roku powiat chrzanowski zamieszkiwało 117 856 osób, w tym 
2957 osób posiadało volkslistę. Ogółem w powiecie było 3097 Niemców (volks-
deutschów i reichsdeutschów), 2236 przesiedleńców niemieckich i 1151 osób innej 
narodowości”. W rzeczywistości w okupacyjnym powiecie chrzanowskim na dzień 
10 października 1943 roku przebywało 3097 samych Niemców, obywateli Rzeszy 
(Reichsdeutsche). W innym miejscu podają: „Kilku lekarzy ubiegało się o pozyska-
nie statusu volksdeutscha, jednakże do października 1941 roku udało się tylko dr. 
Krzysztofowi Seidlowi z Alwerni”18. Skąd autorzy mieli informację, nie wiadomo 
(bowiem brak przypisu wyjaśniającego). Istotnie dr Christoph Seidel, mieszkający 
w Alwerni przed 1939 rokiem (wcześniej w Trzebini), wypełnił i podpisał kwestio-
nariusz 9 czerwca 1941 roku. Został wezwany do Oddziału DVL w Chrzanowie na 
dzień 13 listopada 1941 roku, gdzie podpisał oświadczenie o przyjęciu grupy III. 
Otrzymał zielony ausweis nr 1401 z dnia 16 lipca 1942 roku, który odebrał w Alwer-

16 Jaworzno. Zarys dziejów w latach 1939–1990. Red. J. Zawistowski. Kraków 1996, s. 17.
17 T. Falęcki, I. Sroka: Chrzanów w latach okupacji 1939–1945. [W:] Chrzanów. Studia z dziejów miasta. 

T II: Chrzanów współczesny. Cz. I. Chrzanów 1999, s. 28. 
18 Tamże, s. 77.
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ni 4 sierpnia 1942 roku. Jego żona Helene Sophie z domu Plutyński także uzyskała 
zielony ausweis nr 1402, który odebrała w Alwerni 10 sierpnia 1942 roku. W zacho-
wanych wnioskach jest jeszcze jeden przypadek lekarza – dr Walentyny Pieczenko, 
Rosjanki urodzonej w 1891 roku w Kazaniu, przebywającej w Chrzanowie od co 
najmniej 1932 roku. Złożyła kwestionariusz 20 czerwca 1941 roku, który do końca 
wojny nie został jednak rozpatrzony z powodu rosyjskiego pochodzenia. Osoby po-
chodzenia ukraińskiego w większości nie miały takiego problemu. 

Co w tym najważniejsze, to w katowickim Archiwum znajduje się załącznik do 
pisma landrata powiatu chrzanowskiego do prezydenta Rejencji Katowickiej z 9 paź-
dziernika 1943 roku, który dokładnie określa stan miejscowych volksdeutschów, 
którzy zostali „wpisani na volkslistę” do dnia 1 października 1943 roku19:

Tabela 2
Liczba volksdeutschów miejscowych w powiecie chrzanowskim 
wpisanych na DVL do 1 października 1943 roku

Stan postępowania administracyjnego Liczba wniosków
Zakwalifikowani do DVL grupa I 26
Zakwalifikowani do DVL grupa II 265
Zakwalifikowani do DVL grupa III 1 087

Zakwalifikowani do DVL grupa IV 120
Razem 1 498
Wnioski odrzucone 3 023
Wnioski niezakończone 43
Wszystkie wnioski łącznie 4 564

Z zestawienia danych w tabeli 2 wynika, że do 1 października 1943 roku w po-
wiecie chrzanowskim wypełniły i oddały kwestionariusze DVL 4564 osoby, a sprawy 
43 osób były w załatwianiu urzędowym. Narodowość niemiecką nadano 1498 oso-
bom, a odrzucono sprawy 3023 osób, w tym m.in. Polaków (polnische Abstammung). 
Porównajmy z zestawień dwie liczby volksdeutschów: 2957 i 1498. Z prostego odej-
mowania wynika, że w październiku 1943 roku na terenie powiatu chrzanowskie-
go było 1459 napływowych volksdeutschów. W rzeczywistości przez chrzanowskie 
przewinęło się ich nieco więcej, tak miejscowych, jak i napływowych. Część z nich 
władze niemieckie przeniosły na inne tereny jako wszelkiego rodzaju urzędników, 
np. do Generalnego Gubernatorstwa, część wezwano do służby w Wehrmachcie.

Analiza zachowanych jednostkowych wniosków Dvl
Podstawowym źródłem do badań jest zachowany zbiór: Deutsche Volksliste. 

Zweigstelle Krenau. Fragebogen zur Ermittelung der deutschen Volkszugehörigkeit, 
czyli Niemiecka lista narodowościowa Oddział Chrzanów. Kwestionariusz do ustale-
nia niemieckiej przynależności narodowej.

19 AP Kat, RK Kat, sygn. 10223, s. 24.



VolksdeuTsche z kreis krenau o/s

55

Kwestionariusz (Fragebogen)20 potocznie uznawany jest za wniosek o wpis na 
niemiecką listę narodową, ale formalnie nim nie był. Wypełnienie i podpisanie kwe-
stionariusza nie gwarantowało otrzymania „dowodu osobistego” DVL (Ausweis)21 
odpowiedniego koloru. Na terenie chrzanowskiego Oddziału DVL kwestionariusz 
składał się z dwunastu stron (sześciu kartek) formatu A4. Należało go wypełnić 
w trzech egzemplarzach w języku niemieckim i własnoręcznie podpisać, podając 
miejscowość i datę pod ostatnim punktem 22: „Ich versichere, dass ich die obigen 
Fragen wahrheitsgetreu beantwortet habe” (Oświadczam, że na powyższe pytania 
odpowiedziałem(łam) dosłownie, zgodnie z prawdą). 

Kwestionariusz (Fragebogen) DVL – Archiwum Państwowe w Katowicach, zespół 12/1085, 
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie 1945–1950, sygn. 61, s. 60–71

20 AP Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 61, s. 60–71.
21 AP Kat, RK Kat, sygn. 693, s. 34.
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Oficjalnie w okupacyjnym powiecie chrzanowskim było w 1940 roku 59 miej-
scowości22. Na kwestionariuszach wymieniano jeszcze jako miejsce zamieszkania: 
Bory, Jeleń Bory, Jaworzno Bory i Jęzor, które były częściami wsi i miast. Kilka osób 
podpisało kwestionariusz trzema krzyżykami, nie umieli bowiem pisać. W trakcie 
dalszego urzędowego rozpatrywania sprawy okazywało się, że osób, które nie potra-
fią się podpisać w obecności urzędnika Oddziału DVL, jest więcej.

Osoba wypełniająca kwestionariusz musiała podać: 
–  nazwisko, nazwisko rodowe, przezwisko, imię;
–  stan cywilny i dane współmałżonka (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia), 

datę ślubu, rok, miesiąc i dzień urodzenia, miejsce urodzenia, powiat politycz-
ny;

–  nazwiska, imiona i pochodzenie rodziców, dziadków i pradziadków, daty i miej-
sca ich urodzenia, którzy z nich (rodzice, dziadkowie i pradziadkowie) byli 
pochodzenia żydowskiego (jüdische Abstammung) – tu następowało oświad-
czenie, że „zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie słyszałem(łam), aby 
ktoś z moich dziadków i babek do rasy żydowskiej (jüdische Rasse) należał”;

–  miejsce zamieszkania i adres z dnia: 1 listopada 1918 roku, 1 grudnia 1932 roku, 
15 sierpnia 1939 roku, 26 października 1939 roku i 1 grudnia 1939 roku;

–  wyznanie (ewangelickie, katolickie oraz tzw. Gottgläubig23, od kiedy);
–  obywatelstwo (gdańskie krajowe na 28 sierpnia 1939 roku, polskie na 25 paź-

dziernika 1939 roku, bezpaństwowe na 25 października 1939 roku);
–  zawód wykonywany (obecnie i przed 1 września 1939 roku);
–  język ojczysty (niemiecki, polski, czeski lub inny), stopień sprawności języko-

wej, język współmałżonka, ze wskazaniem etnicznego pochodzenia zmarłego 
małżonka;

–  wykształcenie, z określeniem, czy była to szkoła polska czy niemiecka oraz kie-
dy i gdzie edukacja była pobierana;

–  przebieg służby wojskowej (w jednostkach niemieckich, w jednostkach pol-
skich, w którym oddziale, specjalność, numer pułku itp., okres służby – od 
kiedy do kiedy, ostatni stopień wojskowy);

–  narodowość, język ojczysty, jaki był wpisany w polskiej książeczce wojskowej 
(Militärpass);

– przynależność do niemieckich lub polskich partii politycznych, klubów, stowa-
rzyszeń, organizacji zawodowych obecnie i przed 1 września 1939 roku;

–  odznaczenia i ordery (niemieckie, austriacko-węgierskie, czeskie, polskie);
–  prześladowania (więzienia, grzywny, porwania, przemoc) za zaangażowanie 

w niemieckość;
–  imiona i nazwiska dzieci, daty urodzenia, wyznanie, język ojczysty, szkołę, do 

której dziecko uczęszczało (uczęszcza) – niemieckich, polskich (z dokładną 
identyfikacją typów szkół);

–  zwyczaje, obyczaje, folklor niemiecki, jakie się znało przed 1 września 1939 
roku.

22 AP Kat, RK Kat, sygn. 10615, k. 5–7.
23 Czy się jest wierzącym, ale nie należącym do żadnego z kościołów.
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W zespole starosty chrzanowskiego zachowały się 2063 kwestionariusze. Ostatni 
zachowany numer kwestionariusza nadany przez chrzanowski Oddział DVL to nu-
mer 2666, czyli brakuje (może brakować) 603 kwestionariuszy. Nie wiadomo, czy 
urzędnicy Oddziału DVL nadawali numery kolejne, czy z jakiś powodów zostawili 
wolne miejsca. Może część kwestionariuszy dotyczących znaczących osób w życiu 
gospodarczym, społecznym i politycznym powiatu, np. Sancheza de la Cerda Guido 
(DVL III), dyrektora chrzanowskiej fabryki lokomotyw24, została przekazana do 
decyzji wyższych instancji.

Kwestionariusze (w trzech egzemplarzach) były wypełniane odręcznie, ale więk-
sza ich część została wypisana przy użyciu maszyny do pisania, pojedynczo, bez kalki. 
To świadczy, że za wnioskodawców nieznających języka niemieckiego, o niskim wy-
kształceniu bądź analfabetów wypełniali je różni polscy niżsi urzędnicy zatrudnieni 
w okupacyjnej administracji niemieckiej lub nauczyciele, prawie wszyscy znający 
z czasów austro-węgierskich język niemiecki. Do kwestionariuszy dołączano oprócz 
obowiązkowych trzech fotografii (te zachowały się w większości kwestionariuszy) 
różnego rodzaju dokumenty dodatkowe i urzędowe. Najwięcej dołączonych doku-
mentów stanowią wszelkiego rodzaju metryki urodzeń i ślubów – różnych wyznań, 
z różnych miejscowości, nie tylko z najbliższych okolic. 

Najlepiej opracowane były tak zwane Familienliste, to jest bardzo dokładne wy-
wody rodowodowe, nawet do czwartego pokolenia, z przełomu XVIII i XIX wieku, 
w czym celował wikariusz parafii jaworznickiej ks. Jan Szarek25. Owe Familenliste 
były wystawiane od początku czerwca 1941 roku. Z taką pełną Familienliste ze stro-
ny ojca i matki starający się o DVL Polak nie miał żadnych szans jej otrzymania ze 
względu na pochodzenie. Można wywnioskować, że ks. J. Szarek celowo uchronił 
wiele osób od wpisu na DVL. Nie mniej dokładnie wypełniał metryki ks. Franciszek 
Flasiński z Libiąża Wielkiego. Podawał nawet daty zgonu niektórych przodków. Nie-
co mniej metryk pochodziło z parafii trzebińskiej od ks. Leona Bzowskiego, parafii 
z Bobrka od ks. Bronisława Atamana, parafii chełmeckiej od ks. Eugeniusza Wcisło, 
parafii babickiej czy parafii z Poręby Żegoty. Najmniej takich dokumentów sporzą-
dził proboszcz z Chrzanowa ks. Jakub Kamieński – albo parafianie się go bali, albo 
wstydzili wystąpić o metryki na potrzeby wpisu na DVL w czasie okupacji. Ks. Au-
gustyn Zaborowski, proboszcz parafii Olszyny w gminie Wojnicz, 14 czerwca 1941 
roku wydał zaś „zaświadczenie o pochodzeniu polskim” dla jednej z mieszkanek 
Jaworzna: „Niżej podpisany zaświadcza, że Walenty Wszołek, syn Macieja i Elżbiety 
Turzyńskiej, ogrodnik ur. 1840 rok w Moszczenicy, był katolikiem i Polakiem. Żona 
jego Julianna z Głowniów, córka Michała i Heleny z Kaczmarczyków, urodzona 1868 
dnia 13/1, którą pojął 11/11. 1886 roku, była również Polką i katoliczką.” Takie 
zaświadczenie pozbawiało szans na uzyskanie DVL. Kto nie korzystał z pomocy urzę-
dów parafialnych (proboszczów), nie umiał często podać nawet daty urodzin swoich 
24 AP Kat, RK Kat, sygn. 10223, s. 15; J.P. Strzemecki: Nie wiem, jak było w Austrii, ale… „Kronika 

Chrzanowska” [kwiecień-czerwiec] 2012, nr 171. Guido Antoni Franciszek Edward Sanchez de la Cer-
da, dyrektor fabryki lokomotyw w Chrzanowie, ur. 14 września 1892 r. w Opawie, uzyskał uroczyście 
obywatelstwo polskie od wojewody krakowskiego 24 lipca 1935 r. Dopiero po tym fakcie Rada Miasta 
Chrzanowa 24 czerwca 1936 r. przyznała mu i jego rodzinie prawo przynależności do gminy.

25 Ks. Jan Szarek, ur. 25 grudnia 1897 r. w Złotnikach Kieleckich, zm. 8 kwietnia 1958 r., wyświęcony 
22 września 1923 r. w Katedrze Wawelskiej, od 1933 r. wikary w Jaworznie, w czasie okupacji także 
administrator parafii w Dąbrowie Narodowej w budowie.
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rodziców – przebywał daleko do rodzinnych stron, a na cmentarzach nie było zbyt 
wielu pomników z datami urodzeń i zgonów (inaczej niż obecnie). Warto też pamię-
tać, że na cmentarzach we wschodnich częściach Polski na pomnikach nagrobnych 
w zasadzie są tylko daty zgonów i wiek zmarłych, brak jest daty urodzeń.

Należy tutaj zaznaczyć, że do części kwestionariuszy były dołączane w trzech 
egzemplarzach inne wcześniejsze (z początku 1940 roku) Fragebogen – A4 w wyda-
niu kartkowym (dwustronne), dotyczące tej samej osoby26, które jednak nie nabrały 
mocy urzędowej.

Podstawowym dokumentem załączanym do kwestionariusza były opinie okupa-
cyjnych władz niemieckich szczebla miejskiego albo gminnego. Opinie podpisywali 
burmistrzowie (Bürgermeister) w przypadku miast Chrzanów, Jaworzno, Szczakowa 
i Trzebinia albo komisarze gmin zbiorczych (Der Kommissar Sammelgemeinde, na-
zywani też Landkommissar) Trzebinia, Jaworzno, Szczakowa, Libiąż Mały, Chełmek, 
Babice i Alwernia. W opinii opisywano dokładnie osobę starającą się o wpis na DVL, 
jej rodziców, rodzeństwo, dzieci, współmałżonka, rodziców i rodzeństwo współmał-
żonka, jeżeli dla tej osoby nie było oddzielnego kwestionariusza. Określano przede 
wszystkim orientację polityczną, stosunek do Niemiec, obywatelstwo. Jeżeli dzieci 
były w związkach małżeńskich, to opiniowali też ich współmałżonków. Dzieci poni-
żej 16 lat wpisane do kwestionariusza przyjmowały narodowość rodziców. Często 
zdarzały się przypadki, że tylko jeden ze współmałżonków składał kwestionariusz. 
Drugiego współmałżonka nie spotykały za to żadne represje, przynajmniej nie ma 
takich informacji źródłowych. 

Kolejne opinie wystawiali kierownicy partyjni NSDAP (Ortsgrupenleiter) 
w gminach i miastach. W zasadzie były to opinie uzupełniające do opinii niemieckich 
władz administracyjnych, podkreślające pochodzenie etniczne, narodowościowe: 
„polnische Abstammung, deutscher Abstammung, ukraininischer Abstammung” itp. 
Kierownicy partyjni proponowali określoną grupę DVL lub odrzucenie przyznania 
niemieckiej przynależności narodowej. Powiatowy kierownik NSDAP (Kreisleiter) 
nie wysilał się zbytnio. Przychylał się przeważnie do opinii poprzednika. 

Dopiero taki kwestionariusz z załącznikami trafiał do chrzanowskiego Oddziału 
DVL. Tutaj urzędnicy analizowali dokumentację i podejmowali decyzje o przyzna-
niu lub odrzuceniu wpisu na DVL. O decyzji informowali zainteresowanych lokalni 
burmistrzowie lub komisarze gminni i w ich obecności podpisywane były deklaracje 
(Erklärung). Wnioskodawca otrzymywał poświadczenie (Bescheinigung), że został 
poinformowany o decyzji o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o grupę DVL. Na-
stępnie wnioskodawcy byli wzywani do oddziału DVL wraz z całą rodziną w celu 
podpisania i odbioru stosownego „dowodu osobistego” (Ausweisu), jaki został przy-
znany. Ausweis, a w zasadzie „dowód osobisty volksdeutscha” (Volkstumsausweis) 
miał różne kolory: IV DVL – czerwony, III DVL – zielony, II DVL – niebieski, I DVL 
– jasno niebieski lub biały. Był to dokument o przyznaniu grupy narodowościowej 
niemieckiej i nie miał nic wspólnego z obywatelstwem niemieckim. Data przyjęcia 
informacji o otrzymanej grupie DVL przez składającego kwestionariusz od niemiec-
kich władz lokalnych i odebranie Ausweisu odpowiedniego koloru stanowiło o wpi-
saniu na niemiecką listę narodowościową. Obowiązkowe wydawanie właściwych 

26 AP Kat, RK Kat, sygn. 693, s. 32–33, Ergänzungsfragebogen.
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dowodów tożsamości (Kennkarte) władze niemieckie zarządziły dla miejscowej lud-
ności – tak polskiej, jak i niepolskiej – dopiero od 10 listopada 1944 roku27 . 

Urzędnicy Oddziału DVL na kwestionariuszu w górnej części wpisywali adnota-
cję o przyznaniu grupy DVL (Abt. 4, Abt. 3, Abt. 2, Abt. 1) i numerze otrzymanego 
ausweisu (nie zawsze). Nieprzyznanie grupy DVL oznaczano dużą literą „P” (Pole) 
w kolorze czerwonym. 

Spróbujmy odpowiedzieć na pytania: ilu było miejscowych volksdeutschów 
i kandydatów na volksdeutschów z powiatu chrzanowskiego, w jakim byli wieku, 
z jakich okolic pochodzili i przede wszystkim jakie pochodzenie społeczne mieli we-
dług zachowanych kwestionariuszy. 

Od czerwca 1941 roku do końca wojny rozpatrzone zostały 1973 sprawy. Po-
równując dane z 9 października 1943 roku z danymi z zachowanych kwestionariuszy 
(niepełne) widoczne są znaczne rozbieżności:

Tabela 3
Porównanie liczby danych zbiorczych z zachowanymi indywidualnymi wnioskami

Stan 
postępowania administracyjnego

Według danych
z 9 października 1943 roku

Według zachowanych
kwestionariuszy

Zakwalifikowani do DVL grupa I 26 1
Zakwalifikowani do DVL grupa II 265 2
Zakwalifikowani do DVL grupa III 1 087 589
Zakwalifikowani do DVL grupa IV 120 29
Razem 1 498 621
Wnioski odrzucone 3 023 1 342
Wnioski niezakończone 43 90
Wszystkie wnioski łącznie 4 564 2 053 

Skąd tak duże różnice między liczbą volksdeutschów a tymi, których sprawy 
odrzucono, czyli nie przyznano im grupy DVL? Na te pytania można spróbować 
odpowiedzieć następująco:

– brak wszystkich kwestionariuszy, jeżeli ich numeracja kolejna była zachowana;
– zaliczenie dzieci (0–16 lat) do volksdeutschów;
– niepoliczenie osób od 16 lat wzwyż, które otrzymały lub nie otrzymały DVL, 

a były wpisane do kwestionariuszy; narodowość dzieci poniżej 16 lat ustanawiał 
opiekun prawny;

– służba bezpieczeństwa powiatu miała trudność z określeniem na podstawie 
kwestionariuszy o przyznaniu grupy (lub nieprzyznaniu grupy) DVL niektórym 
osobom;

– część dokumentacji DVL mogła pozostać w sądach grodzkich Chrzanowa i Ja-
worzna po procesach rehabilitacyjnych, a później zniszczona;

27 AP Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 116, s. 173, 174, Pismo wicestarosty chrzanowskiego Stanisława 
Nowojowskiego do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie z 25 maja 1945 r. w sprawie ustalenia 
narodowości mgr Eustachego Kałużniackiego, aptekarza w Chrzanowie.
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– część dokumentacji DVL była wysyłana na rozprawy karne (dla poważniejszych 
przypadków współpracy z Niemcami) w Specjalnym Sądzie Karnym w Krako-
wie;

– część dokumentacji DVL była wysyłana do Okręgowego Wydziału DVL w Ka-
towicach (Bezirkstelle DVL Kattowitz) w ramach trybu odwołań od przyznanej 
lub nieprzyznanej DVL, a nawet do Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeszy 
Niemieckiej (Reichsminister des Innern). 

Ponadto zwrócić należy uwagę, że nie zachowała się żadna oficjalna czy nieoficjalna 
lista DVL z powiatu chrzanowskiego, podobnie jak wykazy wydanych ausweisów.

Zawyżona wydaje się liczba volksdeutschów grupy I i II (odpowiednio: 26 i 265), 
jaką miałaby wygenerować przedwojenna społeczność części powiatu chrzanowskie-
go włączonego do Rzeszy. Nie ma informacji w dotychczasowej literaturze histo-
rycznej, monografiach miast i gmin, by na terenie przedwojennego powiatu chrza-
nowskiego działały jakiekolwiek organizacje mniejszości niemieckiej. Potwierdzają 
to kwestionariusze osób, jakie złożono w chrzanowskim Oddziale DVL. Brak w nich 
powoływania się na przynależność do organizacji niemieckich przed 1939 rokiem. 
To nie znaczy, że nie było na terenie powiatu chrzanowskiego osób pochodzenia nie-
mieckiego. Były osoby urodzone jeszcze w Prusach (Borussi), Niemczech, Austrii, 
Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Byli koloniści niemieccy z Galicji i ich potom-
kowie. W powiecie chrzanowskim żyły też rodziny urzędników, żandarmów i poli-
cjantów, którzy napłynęli jeszcze w czasach austriackich. W okresie międzywojen-
nym przybyło również sporo osób z ziem ukrainnych do pracy w przemyśle. Powiat 
chrzanowski był kresowym, zachodnim powiatem Galicji i ludzie ściągali tutaj do 
jaworznickich kopalni czy kopalni „Janina” w Libiążu, do huty szkła, cementowni 
i garbarni w Szczakowej, do fabryki „Baty” w Chełmku, kopalni „Matylda”, fabryk 
„Fablok” i „Stella” w Chrzanowie, rafinerii i huty w Trzebini.

Najstarszą osobą, która wypełniła kwestionariusz i otrzymała III grupę DVL, był 
Jakob Hlavinka urodzony w 1851 roku w Olbramicach (Obranitz) na Morawach. 
Z dziewięciu osób urodzonych w latach 1851–1860, pięć otrzymało III grupę, a jed-
na urodzona w chrzanowskiej gminie Kąty grupy DVL nie otrzymała.

Tabela 4
Liczba złożonych wniosków w chrzanowskim Oddziale DVL
według dat urodzenia wnioskodawców

Data urodzeni Liczba 
kwestionariuszy

1851–1860 9
1861–1870 43
1871–1880 161
1881–1890 322
1891–1900 509
1991–1910 482
1911–1920 417
1921–1930 120

Razem 2 063
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Tabela 5
Liczba złożonych wniosków w chrzanowskim Oddziale DVL 
według dat ich podpisania w poszczególnych miesiącach i latach

Rok/miesiąc Liczba
kwestionariuszy

1941/czerwiec 925
1941/lipiec 416
1941/sierpień 108
1941/wrzesień 74
1941/październik 74
1941/listopad 54
1941/grudzień 65
1942/styczeń 42
1942/luty 42
1942/marzec 105
1942/kwiecień 5
1942/maj 5
1942/czerwiec 6
1942/lipiec 4

W obowiązującym terminie składania kwestionariuszy od 1 czerwca 1941 roku 
do 31 marca 1942 roku złożono ich 1905. Do listopada 1944 roku złożono dalszych 
158 kwestionariuszy, po kilka miesięcznie.

Tabela 6
Liczba złożonych wniosków z poszczególnych miejscowości powiatu chrzanowskiego  
do Oddziału DVL w okresie od czerwca 1941 roku do listopada 1944 roku

Powiat Chrzanów, 
miasta, 

gminy wiejskie, 
osady

Liczba  
mieszkańców 

w 1940 r.

Liczba złożonych kwestionariuszy
przyznane grupy DVL

odrzucone nie-
załatwioneI II III IV razem

Chrzanów – miasto 20 816 – – 109 5 114 205 21
– Kątyb – – – – – – 16 –
– Kościelecb – – – 1 2 3 9 –
Jaworzno – miasto 22 733 – – 118 9 127 276 15
Szczakowa – miasto 5 393 – 1 104 6 111 129 6
Trzebinia – miasto 6 487 – – 85 4 89 168 14
Gmina Alwernia 
razem 5 803

Alwernia 476 – – 3 – 3 10 –
Grojec 1 115 – – 1 – 1 4 –
Nieporaz 281 – – – – – 9 –
Oklesna 622 – – – – – 3 –
Poręba Żegoty 1 636 – – – – – 10 1
Regulice 1 673 – – – – – 20 1
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Powiat Chrzanów, 
miasta, 

gminy wiejskie, 
osady

Liczba  
mieszkańców 

w 1940 r.

Liczba złożonych kwestionariuszy
przyznane grupy DVL

odrzucone nie-
załatwioneI II III IV razem

Gmina Babice
razem 12 147

Babice 883 – – – – – 8 –
Blęcin 856 – – – – – 2 –
Jankowice 700 – – – – – – –
Kwaczała 2 037 – – – – – 7 4
Metków 944 – – – – – 2 –
Olszyny 426 – – – – – - 1
Plaza 2 539 – – 1 – 1 4 –
Pogorzyce 1 089 – – 1 – 1 3 –
Rozkochów 707 – – – – – 1 –
Wygiełzów 303 – – – – – 2 –
Zagórze 1 633 – – – – – 3 –
Źródła ? – – – – – 1 –
Gmina Chełmek
razem 6 274

Bobrek 1 025 – – 2 – 2 8 –
Chełmek 2 388 – 1 41 – 42 66 6
Dąb 297 – – – – – 3 –
Gorzów 587 – – – – – 30 –
Groniec 1 977 – – 1 – 1 4 1
– Szyjkib ? – – – – – – –
Gmina Libiąż Mały
razem 8 719

Libiąż Mały 3 872 – – 20 20 43 –
Libiąż Wielki 1 822 – – 3 – 3 12 2
Moczydło 811 – – 1 – 1 9 –
Żarki 2 214 – – 3 – 3 4
Gmina Jaworzno
razem 6 821

Byczyna (+ Jeziorki) 2 822 – – 4 – 4 11 1
Jeleń 3 999 – – 20 – 20 53 1
– Boryc – – – 6 – 6 22 –
Gmina Szczakowa
razem 9 183

Ciężkowice 5 274 – – 4 – 4 11 1
– Pieczyskac – – – 3 – 3 4 1
Dąbrowa Narodowa 1 414 – – 18 – 18 24 6
– Jęzorc (1 253) – – 12 – 12 14 6
Długoszyn 2 495 – – 4 – 4 23 1
Gmina Trzebinia
razem 23 600
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Powiat Chrzanów, 
miasta, 

gminy wiejskie, 
osady

Liczba  
mieszkańców 

w 1940 r.

Liczba złożonych kwestionariuszy
przyznane grupy DVL

odrzucone nie-
załatwioneI II III IV razem

Dulowa 437 – – – – – 3 –
Karniowice 921 – – – – – 6 –
Lgota 738 – – – – – 1 –
Młoszowa 2 103 – – 2 – 2 20 –
Ostrzeżnica 1 015 – – – – – - 1
Piła Kościelecka 297 – – – – – 2 1
Ploki 1 707 – – – – – 5 –
Psary 1 315 – – – – – 4 –
Gmina Siersza
razem 15 019

Balin 2 680 – – – – – 14 1
– Cezarówkab – – – – – – – –
Górka 1 127 – 1 4 1 6 4 –
– Berezkab – – – – – – – –
Góry Luszowskie 1 019 – – – – – 4 –
Luszowice 1 591 – – – – – 4 –
Myślachowice 3 045 – – 2 – 2 5 –
– Gajb – – – – – – 1 –
Siersza 1 515 – – 5 2 7 13 1
– Czyżówkab – – – – – – – –
Trzebionka 2 303 – – 8 – 8 18 1
Wodna 1 733 – – 3 – 3 10 1

Razem 127 675 1 2 589 29 621 1 347 95

Legenda: a – początkowo pisownia nazw miejscowych w języku urzędowym niemieckim była oryginalna, 
tylko bez znaków diakrytycznych, dopiero później następowało niemczenie nazw miejscowych, np. Szcz-
kowa na Schakowa, Młoszowa na Mloschowa, Siersza na Sierscha, Kąty na Konty itp.; b – miejscowości 
stanowiły część (Ortsteil) powyżej wymienionych miast lub wsi – ustalone na podstawie wykazów oku-
pacyjnych (Archiwum Państwowe w Katowicach, zespół 12/119, Rejencja Katowicka, sygn. 10); c– miej-
scowości, będące częścią powyższych wsi, wyróżnione ze względu na złożone podania. 

 
Tabela 7
Zestawienie osób, które urodziły się w poszczególnych miejscowościach powiatu chrzanow-
skiego, mieszkały w nich lub innych z tego samego powiatu i złożyły wnioski o przyznanie 
DVL

Powiat Chrzanów, 
miasta, 

gminy wiejskie, 
osady

Liczba złożonych kwestionariuszy
przyznane grupy DVL

odrzucone niezałatwione
I II III IV razem

Chrzanów – miasto – – 11 1 12 76 –
– Kątyb – – – – – 11 –
– Kościelecb – – – 1 1 9 –
Jaworzno – miasto – – 41 1 42 162 –
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Powiat Chrzanów, 
miasta, 

gminy wiejskie, 
osady

Liczba złożonych kwestionariuszy
przyznane grupy DVL

odrzucone niezałatwione
I II III IV razem

Szczakowa – miasto 1 – 13 2 16 35 –
Trzebinia – miasto – – 14 – 14 40 –

Gmina Alwernia
Alwernia – – 1 – 1 3 –
Grojec – – 1 – 1 6 –
Nieporaz – – – – – 8 –
Oklesna – – – – – 2 –
Poręba Żegoty – – 1 – 1 16 1
Regulice – – 1 – 1 21 1

Gmina Babice
Babice – – – – – 8 –
Bolęcin – – – – – 4 –
Jankowice – – – – – 2 –
Kwaczała – – 2 – 2 3 1
Mętków – – – – – 2 –
Olszyny – – – – – – 1
Płaza – – – – – 8 –
Pogorzyce – – – – – 4 –
Rozkochów – – – – – 1 –
Wygiełzów – – – – – 3 1
Zagórze – – 1 – 1 7 –
Źródła – – – – – 1 –

Gmina Chełmek
Bobrek – – 1 – 1 9 –
Chełmek – – 4 – 4 31 –
Dąb – – – – – 6 –
Gorzów – – – – – 32 –
Groniec – – – – – 5 1
– Szyjkib – – – – – – –

Gmina Libiąż Mały
Libiąż Mały – – 2 – 2 16 –
Libiąż Wielki – – 1 – 1 9 –
Moczydło – – 3 – 3 5 –
Żarki – – 2 – 2 6 –

Gmina Jaworzno
Byczyna (+ Jeziorki) – – 4 1 5 18 1
Jeleń – – 3 – 3 22 –
– Boryc – – – – – 3 –

Gmina Szczakowa
Ciężkowice – – 3 – 3 12 3
– Pieczyskac – – 5 – 5 10 1
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Powiat Chrzanów, 
miasta, 

gminy wiejskie, 
osady

Liczba złożonych kwestionariuszy
przyznane grupy DVL

odrzucone niezałatwione
I II III IV razem

Dąbrowa Narodowa – – 12 – 12 20 2
– Jęzorc – – – – – 3 1
Długoszyn – – – – – 19 1

Gmina Trzebinia
Dulowa – – – – – 2 –
Karniowice – – – – – 5 –
Lgota – – – – – 2 –
Młoszowa – – – – – 13 –
Ostrężnica – – – – – - –
Piła Kościelecka – – – – – 1 1
Płoki – – 2 – 2 3 –
Psary – – – – – 7 –

Gmina Siersza
Balin – – 1 – 1 19 1
– Cezarówkab – – – – – 1 –
Górka – – 3 – 3 6 –
– Bereskab – – – – – – –
Góry Luszowskie – – 1 – 1 4 –
Luszowice – – – – – 4 1
Myślachowice – – 1 1 2 15 –
– Gajb – – – – – – –
Siersza – 3 3 9 –
– Czyżówkab – – 1 – 1 2 –
Trzebionka – – 1 – 1 12 –
Wodna – – 1 – 1 9 1

Razem 1 – 140 7 148 772 19

Legenda: a – to nie znaczy, że pochodziły z tej miejscowości, miały przynależność do niej bądź miały 
obywatelstwo polskie; b – Ostrężnica i Lgota przed 1 września 1939 roku należały do gminy Nowa Góra; 
c – Psary nazywano też Pisary; d– Kąty i Kościelec zostały przyłączone w 1925 roku do Chrzanowa.

Nie można przy tym wykluczyć, że osoby urodzone w powiecie chrzanowskim, 
a zamieszkałe przed 1939 rokiem na innych obszarach podlegających III Rzeszy Nie-
mieckiej, występowały o grupę DVL i tam złożyły odpowiedni kwestionariusz, np. 
w powiatowych oddziałach DVL w Bielsku, Będzinie czy Katowicach.

co stało się po wojnie z volksdeutschami?
Chrzanów został wyzwolony przez wojska sowieckie 24 stycznia 1945 roku. Tym-

czasowi burmistrzowie w miastach zaczęli funkcjonować już od następnego dnia, 
a władze powiatowe od 29 stycznia. Akta związane z Niemcami i volksdeutschami 
ze starostwa przejął Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Chrzanowie. 
Już na początku lutego 1945 roku zatrzymano prawie wszystkich, których kwestiona-
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riusze znalazły się w rękach służby bezpieczeństwa. Przekazywano ich bezpośrednio 
do Obozu Pracy w Jaworznie (potem Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie). Część 
volksdeutschów uciekła z cofającymi się wojskami niemieckimi, inni zbiegli na Śląsk.

Co pisali różni rodzaju urzędnicy w sprawozdaniach z tego okresu? Powiatowy Ko-
mendant Milicji Obywatelskiej w Chrzanowie ppor. Franciszek Potyka meldował:

[...] od dnia 1.3.1945 r. do dnia 8.3.1945 r. włącznie Powiat Chrzanów został oczysz-
czony od volksdeutschów i bandytów hitlerowskich, za wyjątkiem chorych i tych, którzy 
zdołali zbiec, zmieniając miejsce swego zamieszkania. Jednak Powiatowa Komenda MO 
w Chrzanowie, czyni wszelkie starania o odszukanie takowych i odesłanie ich do miejsca 
przeznaczenia.

W kolejnym meldunku z dnia 21 marca 1945 roku, za okres od 10 do 20 marca 
1945 roku pisał:

W myśl zarządzenia Komendy Wojewódzkiej z dnia 5.3.45 r. nr 62/45, melduję, że na 
terenie powierzonego mi Powiatu, dokonano internowania ludzi pochodzenia niemieckie-
go i volksdeutschów i odesłano do obozu pracy w Jaworznie, ukrywających się w miarę 
możliwości się likwiduje. (?)28 

Uwagę zwraca Sprawozdanie Referatu Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa 
Powiatowego w Chrzanowie za luty 1945 z 5 marca 1945 roku: 

Na referenta spraw Społeczno-Politycznych i Bezpieczeństwa przy powiatowym Sta-
rostwie w Chrzanowie, zostałem powołany w dniu 29 I br. Na to stanowisko powołał 
mnie Komitet PPR „Fablok”, a Powiatowy Komitet PPR zatwierdził. Po przedstawieniu 
się staroście Ob. Winiarskiemu, rozpocząłem działalność. Pierwszą moją czynnością było 
wydanie pouczenia dla ogółu ludności, organizacji PPR-u i związku zawodowego fabryki 
o współpracę ogółu z organami bezpieczeństwa celem wykrywania i zgłaszania zdrajców 
narodu i volksdeutschów. Napływające dowody zdrady zaopatrzone w podpisy świadków 
przesyłałem sam do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Rozpoczął się 
formalny zalew podań i próśb o wykreślenie lub zmazanie win za wypełnienie volkslisty. 
Wątpliwe podania przesyłałem Bezpiece, inne świadczące jasno o przynależności do volks-
deutschów zostawiłem bez odpowiedzi, nie chcąc Bezpieczeństwa zapychać niepotrzeb-
nym balastem […]. 

Władysław Wroński”29

Burmistrz miasta Chrzanowa Piotr Szarek30, odpowiadając na kwestionariusz 
(pytania) Komendanta Wojennego m. Chrzanowa w punkcie 7 „ilość mieszkańców, 
którzy przybyli na teren naszego miasta po dniu 1 września 1939 roku”, pisał tak: 

28 AP Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 67, s. 14. Meldunek sytuacyjny z dnia 9 marca 1945 r. do Starosty 
Powiatowego w Chrzanowie.

29 AP, Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 75 – Władysław Wroński, pracownik „Fabloku” od 1 lipca 1937 r., ur. 
22 października 1906 r. w miejscowości Zielonki, pracownik starostwa, potem Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego. W dalszym ciągu sprawozdania jest też takie interesujące zdanie: „Podanie o zarejestro-
wanie „Sokoła” w składzie i charakterze przedwojennym odrzuciłem z uwagi na to, że Związek Walki 
Młodych już pierwszy rozpoczął tę działalność i niedopuszczenia do konkurencji organizacji o zabarwie-
niu reakcyjnym”. Jasne i czytelne stanowisko działacza PPR i późniejszego pracownika urzędu bezpie-
czeństwa.

30 Piotr Filip Szarek, ur. 13 lutego 1893 r. w Chrzanowie, zm. 15 lutego 1964 r., pochowany tamże. Drugi, 
po mgr. Zygmuncie Oczkowskim, burmistrz Chrzanowa od 30 stycznia do 12 lipca 1945 r., radny Miej-
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a) większa część mieszkańców przybyła na teren naszego miasta po dniu 1.9.1939 r. 
obejmowała obywateli Państwa Niemieckiego, względnie osoby, które przyjęły obywatel-
stwo niemieckie i wraz z ustępującą armią niemiecką miasto nasze opuściły.

b) natomiast mieszkańcy, którzy przybyli po dniu 1.9.1939 i nadal pozostali nie obej-
muje więcej jak 180 osób 31 .

Równocześnie z akcją zatrzymywania wszystkich, którzy podpisali kwestionariusz 
DVL, w tym volksdeutschów, do akcji wkroczył Referat Powierniczy starostwa (od 
1 czerwca 1945 r. jako Tymczasowy Zarząd Państwowy podlegał Ministerstwu Skar-
bu). Tenże referat w Sprawozdaniu z czynności do dnia 5 marca 1945 roku z 5 marca 
1945 roku informował: 

Zarządzeniem z dnia 1.2.45 polecono Zarządom miejskim i gminnym w powiecie spi-
sanie, ujęcie i zabezpieczenie wszystkich majątków poniemieckich, jak również i rzeczy. 
Przedmioty wartościowe, jak złoto, brylanty, waluty zagraniczne oddaje się do P.U.B.P. 
w Chrzanowie. Tekstylia, obuwie i inne rzeczy po aresztowanych volksdeutschach groma-
dzi się w magazynie przy tutejszym starostwie. W tym kierunku współpraca z Urzędem 
Skarbowym rozpoczęła się dopiero 2.3.45 […]32

Akcja rehabilitacyjna zatrzymanych rozpoczęła się w maju 1945 roku. Zwolniono 
część osób przebywających w Obozie Pracy w Jaworznie. Rozpoczęły się protesty, 
przede wszystkim Miejskich i Gminnych Rad Narodowych z powiatu chrzanow-
skiego: Chrzanowa, Trzebini, Libiąża czy Jelenia. Donosiły o tym posterunki Milicji 
Obywatelskiej, szczególnie ze Szczakowej. Starosta chrzanowski w sprawozdaniu do 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 1 czerwca 1945 roku pisał: 

Zwalnianie volksdeutschów [z COP w Jaworznie] wywołało ogólne rozgoryczenie 
wśród społeczeństwa powiatu chrzanowskiego. Niezadowolenie doszło do tego stopnia, że 
Rady Narodowe gminne i miejskie oraz partie polityczne zaczęły nadsyłać na ręce starosty 
i ob. Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej rezolucje protestujące przeciwko 
zwalnianiu volksdeutschów, zaznaczając, że na naszym terenie nie było przymusu33 . Na 
skutek oburzenia ludności i nadsyłania na volksdeutschów nowych dowodów winy, niektó-
rzy zwolnieni z Obozu, zostali ponownie aresztowani. Niewyjaśniona jest dotychczas spra-
wa, jak postąpić z tymi volksdeutschami, którzy podpisali volkslisty, a nie zostali przyjęci 
i z kartek niemieckich żywnościowych nie korzystali oraz z tymi, których listę odrzucono, 
a reklamowali nieraz dwu- lub trzykrotnie. Czy zaszeregować ich do czwartej grupy czy też 
będą potraktowani odrębnie. […] 

Za Starostę Powiatowego, referent Społeczno-Polityczny (Wroński)34

skiej Rady Narodowej od 6 marca do 12 lipca 1945 r., ławnik Zarządu Miejskiego w latach 1947–1950, 
wcześniej dyrektor „Stomil” Wolbrom.

31 AP Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 194, s. 13–16, pismo z 12 lutego 1945 r. Nie jest znany jakikolwiek 
przypadek, aby jakaś osoba otrzymała obywatelstwo niemieckie w powiecie chrzanowskim. Chrza-
nowski Oddział DVL przyjmował kwestionariusze tylko od osób zamieszkałych na terenie powiatu 
chrzanowskiego przed 1 września 1939 r.

32 AP Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 18, s. 210.
33 W przeciwieństwie do wcielonego do III Rzeszy obszaru województwa śląskiego.
34 AP Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 62, s. 18–20, Sprawozdanie sytuacyjne za czas od 15 maja do 1 czerw-

ca 1945 r.
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O rehabilitacji osób wpisanych do III i IV grupy niemieckiej lity narodowej uka-
zały się „Obwieszczenia” wojewody krakowskiego Adama Ostrowskiego z 16 lipca 
1945 roku i starosty powiatowego w Chrzanowie, w zastępstwie podpisane przez 
wicestarostę Stanisława Nawojowskiego, z 23 lipca 1945 roku. W obwieszczeniu 
wojewody krakowskiego wyraźnie zaznaczono: 

Zarazem na zasadzie postanowień § 10 wspomnianego na wstępie rozporządzenia [Mi-
nistra Administracji Publicznej z dnia 25 maja 1945 roku] oznaczam powiat żywiecki 
w całości, zaś powiat wadowicki i chrzanowski w częściach wcielonych chwilowo do Rze-
szy Niemieckiej jako obszary województwa krakowskiego wcielone przemocą do Rzeszy 
Niemieckiej, na których nie był powszechnie stosowany przymus przy wpisywaniu na 
niemiecką listę narodową – w rozumieniu § 9 cytowanego rozporządzenia. Wobec tego 
na tych obszarach składający deklaracje wierności, wpisani do trzeciej lub czwartej grupy 
niemieckiej listy narodowej, obowiązani są wykazać, że zostali wbrew swojej woli lub pod 
przymusem wpisani na niemiecką listę narodową. W tym celu należy złożyć na piśmie 
wniosek o rehabilitację w sądzie grodzkim miejsca zamieszkania, które wnioskodawca 
posiadał w dniu 1 stycznia 1945 r., a to zgodnie z postanowieniem art. 11 ustawy z dnia 6 
maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów (Dz.U. RP Nr 
17, poz. 96). 35

Z cytowanego tekstu wynika, że złożenie deklaracji wierności było aktem ko-
niecznym, lecz niewystarczającym, aby zostać zrehabilitowanym. Stanowisko Prze-
wodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Eugeniusza Trepy do Sądu 
Grodzkiego w Chrzanowie z 2 października 1945 roku było następujące: 

Jednocześnie komunikuję, że Prezydium PRN stoi na stanowisku, iż sam fakt zaparcia 
się narodowości polskiej przez podpisanie Listy Volksdeutschów jest przestępstwem prze-
ciwko narodowi polskiemu, niezależnie od przyczyn i okoliczności, w jakich podpisano li-
stę volksdeutscha. Na terenie powiatu chrzanowskiego nabiera bardziej wyrazistych cech, 
jeżeli się zważy, że na tutejszym terenie nie było żadnego przymusu ze strony okupanta. 36

Sprawozdanie sytuacyjne Starosty Powiatowego w Chrzanowie za czas od 1 do 
30 listopada 1945 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 2 grudnia 1945 
roku tak podsumowuje sprawy volksdeutschów: 

35 AP Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 115, s. 1–2. Dr Stanisław Nawojowski, ur. 10 czerwca 1892 r. 
w Niegowici, pow. Bochnia, zm. 25 marca 1969 r., pochowany w Chrzanowie. Przed wojną urzędnik 
i wicestarosta w Gorlicach i Grybowie, także wicestarosta w Chrzanowie za starosty Antoniego Basa-
ry. wicestarosta w Chrzanowie od 30 stycznia 1945 r. do 28 lutego 1949 r., chociaż w międzyczasie 
zwolniony na wniosek Powiatowej Rady Narodowej z 20 marca 1945 r. i wprowadzony ponownie na to 
stanowisko 16 kwietnia 1945 r. W tym czasie (marzec – kwiecień 1945 r.) stanowisko wicestarosty ob-
jął Edward Wołoszyn, członek Polskiej Partii Robotniczej, dotychczasowy sekretarz starostwa. Później 
był naczelnikiem w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego (dalej: WUBP) w Krakowie 
(maj – październik 1945 r.), zastępcą naczelnika w WUBP we Wrocławiu (luty – czerwiec 1946 r.). 
Bezprawnie zabrał do Krakowa przydzielone przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny meble (2-pokojo-
we urządzenie) – AP Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 283.

36 AP Kat, zespół 12/1217, Sąd Grodzki w Chrzanowie (dalej: SGCH), sygn. 93, s. 52. Eugeniusz Trepa, 
syn Stanisława, ur. 1 lipca 1908 r. w Pietwałdzie (Petřvald) pow. Frysztat, zm. 4 lutego 1952 r., od 
1931 r. członek Komunistycznej Partii Polski, od 1942 r. członek Polskiej Partii Robotniczej i Armii Lu-
dowej, przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Chrzanowie od 26 kwietnia 1945 r., potem na-
czelnik wydziału personalnego WUBP w Krakowie w stopniu porucznika (kwiecień – grudzień 1951 r.), 
zwolniony na własną prośbę, następnie p.o. naczelnika Wydziału Personalnego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie.
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Sprawy volksdeutschów, a w szczególności rehabilitacje tychże jest w dalszym ciągu 
źródłem dużego zainteresowania społeczeństwa. Ludność na ogół ustosunkowana jest bar-
dzo negatywnie do wszystkich tych, którzy się rehabilitują. Klasycznym tego przykładem 
jest proces rehabilitacyjny jednej z najzamożniejszych rodzin w Chrzanowie Siarów. Mimo 
że Siarowie wykazali w czasie procesu, że podpisali volkslistę na skutek nakazu Armii 
Krajowej i skutkiem tego zostali zrehabilitowani, to jednak całe społeczeństwo chrzanow-
skie jest przekonane, że sprawa ta jest nieczysta, albowiem postępowanie Siarów w czasie 
okupacji nie dało się jednak pogodzić z polskim odrębnym duchem narodowym. Co więcej 
panuje przekonanie, że GAK stworzyło sobie u Siarów, którzy byli masarzami, bazę zaopa-
trzenia, z której korzystała głównie rodzina i dobrzy znajomi Siarów. Opinia ta jest tym 
bardziej uzasadniona, że na terenie naszego powiatu AK nie przejawiało w okresie okupacji 
żadnej żywszej działalności, a w szczególności żadnej akcji bojowej 37 .

W roku 1999, 54 lata po wojnie, T. Falęcki i I. Sroka twierdzili: „W organizowa-
niu pomocy dla więźniów dużą rolę odegrała rodzina Siarów z Chrzanowa. Byli to 
teściowie pierwszego komendanta AK kpt Józefa Badacha „Czacharskiego”38 . Na-
leży jednak zaznaczyć, że Siarowie złożyli kwestionariusz DVL 30 czerwca 1941 
roku i otrzymali III grupę DVL, a ausweis koloru zielonego odebrali 7 czerwca 1942 
roku. 

„Swoich” volksdeutschów na terenie powiatu chrzanowskiego miała też Armia 
Ludowa, która po wojnie wystawiła odpowiednie „zaświadczenie” do Sądu Grodz-
kiego w Chrzanowie w celu rehabilitacji i zwolnienia z Obozu Pracy w Jaworznie39 .

Miesiąc przed terminem (przez 30 dni) procesu rehabilitacyjnego było ogłasza-
ne „zawiadomienie” o wszczęciu postępowania rehabilitacyjnego konkretnej oso-
by – wnioskodawcy, wnioskodawczyni. „Sąd wzywał wszystkie osoby, które wiedzą 
o szkodliwej działalności wnioskodawcy (tutaj imię, nazwisko, data urodzenia, miej-
sce zamieszkania wpisanego do grupy niemieckiej listy narodowej w Chrzanowie) 
względem Narodu Polskiego, aby o tym Sądowi doniosła, a to w dniach 30-tu od 
daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia”. Takie zawiadomienia były wywieszane 
w sądach grodzkich Chrzanowa i Jaworzna oraz w siedzibach Powiatowej i Miejskiej 
Rady Narodowej, dane volksdeutschów były więc w tym czasie publicznie, ogólnie 
dostępne. Dlatego przetrwały w świadomości społeczeństwa do dnia dzisiejszego. 

Ciekawe zeznanie na procesie rehabilitacyjnym przed Sądem Grodzkim w Ja-
worznie w 24 maja 1946 roku złożył jako świadek wspomniany już ks. Jan Szarek:

Uważałem ją za Polkę, ale w tem znaczeniu, że nie była szkodliwa, gdyż dobry Po-
lak nie podpisałby V listy. Przed nią się nie zwierzałem, gdyż tego nie robiłem przed 
nikim. Wnioskodawczyni [o rehabilitację] postarała mi się o przepustkę na pogrzeb 
mojego ojca do G.G., chociaż przedtem tego nie mogłem uzyskać sam40 .

Oto fragment zeznań tejże parafianki złożony przed oficerem śledczym (?) Euge-
niuszem Kępką w Jaworznie 25 maja 1945 roku: 

37 AP Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 62.
38 T. Falęcki, I. Sroka: Chrzanów w latach okupacji 1939–1945…, s. 100.
39 AP Kat, SGCH, sygn.102, s. 2, 39–40. 
40 AP Kat, zespół 12/1272, Sąd Grodzki Jaworzno, sygn. 559, s. 86–90, Akta rehabilitacji R 201/45.
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Powód podpisania V listy był następujący: Mój mąż będący ze Śląska, stale nachodził 
nas urzędnik kryminalnej Policji nazwisko Lipszer Józef, że gdy nie podpiszemy V listy, to 
nam odbiorą sklep i wysiedlą nas. Mąż z obawy wysiedlenia i zabrania nam sklepu musiał 
podpisać V listę, ja też chciałam bronić sklepu i też podpisałam V listę. W roku 1942 mój 
syn [lat 22] poszedł do wojska niemieckiego i jeszcze nie wrócił. Cały czas okupacji brałam 
kartki niemieckie. Do związku niemieckiego nie należałam, tylko płaciłam składki. Także 
siedzi mój mąż na Kantym [kopalnia Jan Kanty w Jaworznie].

Osoba ta posiadała m.in. 2 domy, 2 morgi pola, 2 sklepy masarskie. Postanowie-
niem sądu nastąpił przepadek mienia ruchomego i nieruchomego. Zwolniona została 
z COP Jaworzno w sierpniu 1946 roku41 . 

Starosta Powiatowy w Chrzanowie w sprawozdaniu do Urzędu Wojewódzkiego 
z 2 stycznia 1946 roku42 informował: 

W sprawie volksdeutschów, a w szczególności ich rehabilitacji zainteresowanie 
wśród społeczeństwa zmalało. Przyczyną tego stanu jest przewlekła procedura sądo-
wa, przy której akcja rehabilitacyjna w tut. powiecie przeciąga się na szereg miesięcy 
i przed upływem pół roku nie będzie zakończona. 

W tej sprawie pisał do Starostwa43 zastępca Komendanta MO do spraw Politycz-
no-Wychowawczych Franciszek Balisz: 

Postępowanie sądów o rehabilitacje Volksdeutschy jest ostro krytykowane przez spo-
łeczeństwo, które żąda surowszy wymiar kary dla Volksdeutschy […]44, 

zaś w sprawozdaniu sytuacyjnym starosty chrzanowskiego za miesiąc wrzesień 
1946 roku czytamy: 

Rehabilitacja Volksdeutschów została tu zakończona z dniem 31 lipca br. Stosunek 
ludności polskiej do Volksdeutschów jest nieżyczliwy. Społeczeństwo polskie domaga się 
ograniczenia praw dla zrehabilitowanych, a wyrazem woli społeczeństwa było ostatnie 
zebranie Powiatowego Komitetu PPS w Chrzanowie, który powziął rezolucję protestującą 
przeciwko korzystaniu przez nich z uprawnień na równi z lojalnymi i niczym nieskompro-
mitowanymi obywatelami polskimi45 .

W sprawozdaniu za miesiąc październik 1946 roku sformułowano następującą 
opinię:

Rehabilitacja volksdeutschów została zakończona z dniem 31 lipca br. Ogólna ilość 
przyjętych deklaracji wierności wynosi 636. Społeczeństwo polskie do b. volksdeutschów 
odnosi się nieżyczliwie, uważając ich nadal za zdrajców Narodu Polskiego 46 .

41 AP Kat, zespół 12/761, Obozy pracy w Jaworznie, sygn. 20, s. 216.
42 AP Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 63, s. 1, Sprawozdanie sytuacyjne za czas od 1 do 31 grudnia 

1945 r.
43 AP Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 63, s. 47.
44 Franciszek Balisz, ur. 8 października 1902 r. w Chrzanowie (i tutaj zmarły), radny miejski (katolicki) 

w Chrzanowie (kwiecień – sierpień 1939 r.), radny MRN (1945–1950), przewodniczący Prezydium 
MRN w Chrzanowie (marzec 1945 – marzec 1946).

45 AP Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 63, s. 64.
46 AP Kat, Star. Pow. Chrzan., sygn. 63, s. 93, Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc październik 1946 r. 

Starosty Chrzanowskiego z 5 listopada 1946 r. do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydział Spo-
łeczno-Polityczny.
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Zakończenie
Przytoczone w artykule obszerne fragmenty różnego rodzaju dokumentów ar-

chiwalnych mają oddać atmosferę tamtych czasów i udokumentować tę niepełną 
jednak historię „volksdeutschów z Kreis Krenau”. Aby otrzymać DVL, nie wystar-
czyło napisać w kwestionariuszu, że np. walczyło się w armii austriacko-węgierskiej, 
otrzymało różnego rodzaju medale i odznaczenia, lubi się porządek lub podziwia kul-
turę niemiecką. Nietaktem byłoby pisanie o volksdeutschach, gdyby nie zacytować 
Jana Pęckowskiego i jego pracy Powiat chrzanowski pod okupacją niemiecką w la-
tach 1939–194547: „Gorzej niestety wypadła sprawa w miastach. Tu zdecydowała 
o zdradzie narodowej już nie agitacja lub brak orientacji, ale dobrowolne i świadome 
zapisywanie się na listy niemieckie. U jednych motywem było »ratowanie majątku«, 
u drugich spodziewany dobry interes; jedni uważali obecny stan za okres przejściowy, 
po którym wszystko wróci do normy, a przestępstwo ich przejdzie w zapomnienie, 
inni wierzyli zdecydowanie w zwycięstwo Niemiec; jedni kryli się ze swym nowym 
obywatelstwem i manifestowali głośno polskość, drudzy nawet uczęszczali na haka-
tystyczne zebrania, na niemieckie zabawy, przedstawienia i koncerty – w ogóle były 
różne gatunki kanalii. A trzeba to silnie podkreślić, że za odmowę wpisu na listę 
niemiecką nikogo nie spotkały żadne przykre następstwa, że zwycięsko wyszli nawet 
Polacy o niemieckim pochodzeniu i niemieckich nazwiskach. W następstwie podpi-
sania list niemieckich, po wojnie było 39848 procesów rehabilitacyjnych”.

jan PioTr sTrzemecki

volksdeutsche aus dem Kreis Krenau O/S
Zusammenfassung

In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Themen Volksdeutsche 
und Volksliste verschiedentlich zu einem Mythos verklärt. Die Historiker, die sich mit 
der Besatzungszeit zwischen 1939 und 1945 auseinandersetzen, übergehen diese Themen 
zwar nicht, allerdings greifen sie in der Regel nicht auf Quellenmaterialien zurück, sondern 
berufen sich auf Ausarbeitungen, die unmittelbar nach dem Krieg entstanden sind. Dies 
führt häufig dazu, dass ihre Arbeitsergebnisse nicht zufriedenstellend sind. Der vorliegende 
Aufsatz soll diesen Desideraten abhelfen. Die hier vorgestellten umfangreichen Fragmente 
von Archivmaterialien sollen die Atmosphäre der damaligen Zeit wiedergeben und die un-
vollständige Geschichte der „Volksdeutschen aus dem Kreis Krenau“ dokumentieren. Um 
in die Deutsche Volksliste (DVL) eingetragen zu werden, genügte es nämlich nicht, in der 
österreichisch-ungarischen Armee gekämpft zu haben, verschiedene Medaillen und Aus-
zeichnungen vorweisen zu können oder ordnungsliebend zu sein und die deutsche Kultur 
zu bewundern. Insgesamt sind 2.063 Fragebögen im Bestand des Krenauer Landratsamtes 
erhalten geblieben. Sie stellen die Grundlage für die vorliegende Abhandlung dar.

47 Praca ta była dostępna w Bibliotece Jagiellońskiej, sygn. Przyb. 192/69, w formie maszynopisu od 
1967 r., ofiarowana przez syna autora Zbigniewa Pęckowskiego. W 2014 r. ukazała się w wydaniu książ-
kowym. Jan Pęckowski (1874–1959) znał z autopsji sytuację, był pracownikiem starostwa w Chrzano-
wie w czasie okupacji. Jego syn Z. Pęckowski przeżył KL Auschwitz i obozy w Niemczech. Opisał to 
w książce Dobre Komando, wspomnienia pielęgniarza szpitali obozowych (Kraków 1974). J. Pęckowski 
po wojnie także pracował w starostwie powiatowym w Chrzanowie. Był trzecim kolejnym referentem 
Referatu Kultury i Sztuki od października 1945 r. do 30 marca 1947 r.

48 Po wojnie w Sądzie Grodzkim w Chrzanowie akt rehabilitacyjnych o symbolu R z roku 1945/1946 było 
co najmniej 750, a w Jaworznie około 700, razem 1450.
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volksdeutsche from Kreis Krenau O/S
Summary

The problems of the volksdeutsch and the volkslist tens of years after World War II 
have been mythicized in all sorts of ways. Historians writing about the occupation years 
1939–1945 do not skip over this topic. The end results, however, are often unsatisfactory 
as they do not use the source material, but only reprocess the material written imme-
diately after the war. This article attempts to fill in these gaps. The extensive archival 
documents presented here intend to convey the atmosphere of those times and to do-
cument the incomplete history of the „Kreis Krenau volksdeutsch“. In order to receive 
a DVL (Deutsche Volksliste) status it was not enough to include in the questionnaire that, 
for example, you fought in the Austrian-Hungarian army, received various medals and 
decorations, and that you like the order or admire the German culture. There are 2,063 
questionnaires that have been preserved in the fonds of the Starosta of Chrzanów and 
they form the basis of the study.
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zbiGniew bereszyński

Koleje pod specjalnym nadzorem. 
Służba Bezpieczeństwa jako instrument 
nadzoru państwowego nad koleją  
w czasach prl (1980–1990) 

Od 1957 roku kolej pozostawała pod operacyjnym nadzorem pionu III Służ-
by Bezpieczeństwa, funkcjonującej w strukturach organizacyjnych resortu spraw 
wewnętrznych. Od 1975 roku w niektórych województwach, a od 1979 roku już 
w całym kraju realizacja związanych z tym zadań należała do kompetencji pionu III 
„A” SB1 .

Instrukcja obowiązująca od lutego 1970 roku rozróżniała cztery zasadnicze rodza-
je spraw operacyjnych, jakie mogła prowadzić SB: sprawę operacyjnego sprawdzenia, 
sprawę operacyjnego rozpracowania, sprawę obiektową oraz kwestionariusz ewiden-
cyjny. Sprawę operacyjnego sprawdzenia można było założyć w celu potwierdzenia 
uzyskanej informacji „o przygotowaniach lub prowadzeniu wrogiej działalności przez 
daną osobę (grupę osób)”. W sprawie takiej mogło chodzić również o ustalenie, czy 
„ujawnione przestępstwo lub występujące zjawisko […] jest następstwem wrogiego 
działania”2 .

Sprawę operacyjnego rozpracowania miano wszczynać w razie stwierdzenia, że 
„dana osoba (grupa osób) przygotowuje lub prowadzi wrogą działalność i zachodzi 
potrzeba rozpoznania form, metod, kierunków i zakresu działalności przestępczej 
oraz uzyskania dowodów tej działalności”. Sprawę taką można było założyć także 
w wypadku stwierdzenia, że „dokonano czynu przestępnego z pobudek wrogich, któ-
rego sprawcy nie są znani, i zachodzi potrzeba wszechstronnego wyjaśnienia okolicz-
ności tego faktu oraz ustalenia sprawców”3. Ustalenia poczynione w ramach sprawy 
operacyjnego rozpracowania mogły być przydatne w ewentualnym postępowaniu 
karnym, którego prowadzenie należało do kompetencji prokuratury i pionu śledcze-
go SB4 .

Sprawa obiektowa mogła być założona przede wszystkim w celu operacyjnej 
ochrony instytucji lub zakładu pracy narażonego „na penetrację wywiadowczą” lub 
z innych względów wymagających takiej ochrony5. Na tej zasadzie założono m.in. 
wiele spraw obiektowych dla rozmaitych jednostek organizacyjnych kolejnictwa.

1 P. Piotrowski: Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975–1990, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003,  
nr 1, s. 66–67. 

2 Instrukcje o pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989). Wstęp i oprac. T. Ruzikowski. 
Warszawa 2004, s. 135. 

3 Tamże, s. 136. 
4 Por. P. Piotrowski: Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW…, s. 79. 
5 Instrukcje o pracy operacyjnej…, s. 136. 
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Kwestionariusze ewidencyjne obejmowały dokumentację operacyjną wytwarzaną 
w ramach inwigilacji konkretnych osób będących obiektem zainteresowania SB6 . 
W razie stwierdzenia, że dana osoba prowadzi niepożądaną działalność, można było 
przekwalifikować taki kwestionariusz na sprawę operacyjnego sprawdzenia lub spra-
wę operacyjnego rozpracowania. 

Kolej i aparat bezpieczeństwa w latach 1980–1983
W latach 1975–1977 w środowiskach kolejarskich w różnych częściach kraju 

odnotowano wiele sytuacji konfliktowych i rozmaitych przejawów niezadowolenia, 
szczegółowo udokumentowanych w zakładanych przez SB sprawach operacyjnego 
sprawdzenia. Zjawiska te okazały się ostatecznie zwiastunem znacznie poważniej-
szych problemów, jakie stanęły przed aparatem bezpieczeństwa latem 1980 roku. 
Akcja strajkowa na Lubelszczyźnie, odbywająca się głównie z udziałem miejscowych 
kolejarzy, dała początek ogólnopolskiej fali strajków, co zaowocowało powstaniem 
związku zawodowego „Solidarność”7 . 

W związku ze strajkami i powstaniem nowych struktur związkowych SB zakłada-
ła kolejne sprawy operacyjnego sprawdzenia lub operacyjnego rozpracowania. Chyba 
najwcześniejszym tego przykładem w skali ogólnopolskiej była sprawa operacyjnego 
sprawdzenia o kryptonimie „Normy”, założona już 4 lipca 1980 roku przez Wydział 
III „A” Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu w związku z pojawieniem się na-
strojów niezadowolenia wśród załogi miejscowych Zakładów Naprawczych Taboru 
Kolejowego (ZNTK). Powodem niezadowolenia, wyrażającego się w formie kry-
tycznych uwag pod adresem dyrekcji, było powołanie zespołów roboczych do spraw 
normowania pracy. Nałożyły się na to negatywne nastroje na tle złego zaopatrzenia 
rynku, niedostatecznego zaopatrzenia zakładu w części zamienne i podzespoły oraz 
wymuszania na pracownikach zwiększonej wydajności pracy w związku z niewy-
konaniem planu za pierwsze półrocze 1980 roku W późniejszym czasie w ramach 
sprawy o kryptonimie „Normy” zostały odnotowane kolejne akcje protestacyjne 
w ZNTK Poznań: spontaniczny strajk 4 września 1980 roku (w godzinach od 9.30 do 
11.00) oraz jednogodzinny strajk solidarnościowy 3 października 1980 roku (w ra-
mach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej NSZZ „Solidarność”)8 . 

Jedną z założonych nieco później nowych spraw tego rodzaju była sprawa opera-
cyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Awans”, wszczęta 13 sierpnia 1980 roku przez 
Wydział III „A” KW MO w Zielonej Górze w związku z jednogodzinnym strajkiem, 
do jakiego doszło dzień wcześniej w miejscowych ZNTK. Strajk ten wybuchł na tle 
niezadowolenia związanego z pominięciem dużej liczby pracowników przy dokona-
nych w tym czasie awansach płacowych. Wysuwano też postulaty dotyczące BHP 

6 Tamże, s. 136–137. 
7 Por. Z. Bereszyński: Kolejarze na polskiej drodze do niepodległości. Dokonania „Solidarności” kolejar-

skiej w latach 1980–1989. [W:] Sukcesy i porażki kolei w Polsce 1918–1989. Red. M. Kapias, D. Keller. 
Rybnik 2015, s. 329–342.

8 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu (dalej: AIPN Po), sygn. 0186/860,  
s. 35–36, 38–39. Sprawa o kryptonimie „Normy” była prowadzona do 6 kwietnia 1981 r.
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i organizacji pracy. Pracownikom udało się uzyskać korektę planowanych awansów, 
dokonaną na mocy decyzji Ministerstwa Komunikacji9 . 

W okresie od 28 sierpnia 1980 do 2 marca 1981 roku Wydział III „A” KW MO 
w Siedlcach prowadził sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Dyspozy-
tura”. Sprawa ta została założona w związku z wysunięciem postulatów płacowych 
przez grupę 20 pracowników Dyspozytury Ruchu miejscowej Dyrekcji Rejonowej 
Kolei Państwowych10 .

4 listopada 1980 Wydział III „A” KW MO w Pile założył sprawę operacyjnego 
sprawdzenia o kryptonimie „Próba” w związku z akcjami protestacyjnymi i dzia-
łalnością „Solidarności” w miejscowych ZNTK. W styczniu 1981 roku, w związku 
z przeprowadzonym wówczas jednogodzinnym strajkiem solidarnościowym, sprawa 
ta została przekwalifikowana na sprawę operacyjnego rozpracowania, z czym łączyło 
się wszczęcie przez Prokuraturę Wojewódzką, na wniosek Wydziału Śledczego KW 
MO, postępowania sprawdzającego w stosunku do zakładowych działaczy NSZZ 
„Solidarność”. Po zamknięciu sprawy o kryptonimie „Próba” na początku marca 
1981 roku czołowych działaczy zakładowej „Solidarności” i rozwój sytuacji w zakła-
dzie kontrolowano nadal w ramach sprawy obiektowej kryptonim „Zajezdnia”11 .

Wydział III „A” KW MO w Opolu od 30 września 1980 roku do początku kwiet-
nia 1981 roku prowadził sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Wagon” 
w związku z akcjami protestacyjnymi i działalnością „Solidarności” w Oddziale Na-
praw Wagonów w Nysie12. Tenże wydział w okresie od 4 listopada 1980 roku do 6 
stycznia 1981 roku prowadził również analogiczną sprawę o takim samym krypto-
nimie („Wagon”) w związku z akcjami protestacyjnymi i działalnością „Solidarności” 
w miejscowych ZNTK. Po jej zamknięciu czołowi działacze zakładowej „Solidarno-
ści”, Eugeniusz Wolnicki i Marian Ziomek, podlegali nadal kontroli w ramach sprawy 
obiektowej kryptonim „Tabor”, prowadzonej dla ZNTK w Opolu13. W początkach 
lutego 1981 roku w Wydziale III „A” KW MO w Opolu sporządzono wnioski o izo-
lowanie trzech działaczy „Solidarności” ZNTK: Eugeniusza Wolnickiego, Mariana 
Ziomka i Włodzimierza Kajdy14 .

Podobną działalność rozwinął również Wydział III „A” KW MO w Katowicach. 
W okresie od 4 listopada 1980 do 10 marca 1981 roku prowadził on sprawę opera-
cyjnego sprawdzenia o kryptonimie „ZNTK” w związku ze strajkami w jednostkach 
ZNTK w Gliwicach oraz Kolejowych Zakładach Maszyn i Sprzętu Drogowego w Ra-
ciborzu15 .
9 AIPN Po, sygn. 024/569, s. 19. 
10 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, sygn. 0421/336, k. A, 4.
11 AIPN Po, sygn. 052/188, k. 14–17, k. 37–42. W ramach sprawy o kryptonimie „Próba” wykorzystywa-

no trzech tajnych współpracowników, trzy kontakty operacyjne oraz kontakty służbowe SB, a podczas 
strajku w listopadzie 1980 r. także podsłuch telefoniczny.

12 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu (dalej: AIPN Wr), sygn. 065/687, 
s. 34–36 [pdf]. W sprawie tej wykorzystywano tajnego współpracownika o pseudonimie „Sobol” oraz 
oficjalny kontakt służbowy SB.

13 AIPN Wr, sygn. 065/656, b.p., mikrofilm (dalej: mf). W ramach sprawy o kryptonimie „Wagon” wykorzy-
stywano czterech tajnych współpracowników, jeden kontakt operacyjny i dwa kontakty służbowe SB.

14 AIPN Wr, sygn. 065/815, b. p., mf. 
15 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach (dalej: AIPN Ka), sygn. 036/1776, 

s. 40–46. 
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W nowej sytuacji politycznej, związanej z uformowaniem się niezależnego ru-
chu związkowego, resorty komunikacji i spraw wewnętrznych zacieśniły współpracę 
w sprawach dotyczących operacyjnej „ochrony” kolei. Na mocy porozumienia za-
wartego 31 grudnia 1980 roku pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Mi-
nisterstwem Komunikacji postanowiono powołać „komórki pełnomocników MSW 
i KW MO do spraw ochrony w jednostkach organizacyjnych [podległych] Dyrekcji 
Generalnej PKP Ministerstwa Komunikacji”. Odpowiednią „obsadę etatowo-kadrową 
wymienionych komórek oraz uposażenie pracowników tych komórek” miało zapewnić 
MSW. „Komórki pełnomocników MSW i KW MO do spraw ochrony” miały „korzystać 
z pomieszczeń, niezbędnych urządzeń biurowych i środków łączności udostępnionych 
przez resort komunikacji”. Ministerstwo Komunikacji miało umożliwić pracownikom 
tych komórek „swobodę poruszania się w ramach danej jednostki organizacyjnej, 
możliwość korzystania w niezbędnych sytuacjach z odpowiednich dokumentów ko-
lejowych oraz uczestnictwa w naradach, odprawach i innych spotkaniach związanych 
z tematyką ochrony”. Głównym zadaniem pełnomocników MSW i KW MO do spraw 
ochrony miało być „udzielanie pomocy administracji PKP w zapewnieniu stanu bez-
pieczeństwa oraz ochrony tajemnicy państwowej i służbowej – zgodnie z odrębnymi 
przepisami MSW”16. Oznaczało to w praktyce powrót do instytucji referatów ochrony 
w zakładach pracy, funkcjonującej w okresie stalinowskim. 

W województwie katowickim komórki pełnomocników do spraw ochrony zo-
stały powołane z dniem 26 stycznia 1981 roku. W wybranych obiektach na terenie 
województwa rozlokowano wówczas 19 funkcjonariuszy SB i MO. Skorzystali oni 
z pomocy dyrekcji poszczególnych obiektów, jeżeli chodzi o „zapewnienie pomiesz-
czeń, niezbędnych urządzeń biurowych i środków łączności”17 . 

Wkrótce potem wprowadzono nowy podział zadań między poszczególnymi pio-
nami organizacyjnymi aparatu bezpieczeństwa. W lutym 1981 roku całokształt spraw 
związanych z „ochroną” transportu i komunikacji znalazł się w gestii Wydziału XI 
Departamentu II MSW. Terenowym odpowiednikiem tego wydziału były sekcje XI 
wydziałów II KW MO. Pion II aparatu bezpieczeństwa specjalizował się zasadniczo 
w działalności kontrwywiadowczej, w związku z czym już wcześniej bywał w znacz-
nej mierze zainteresowany transportem (międzynarodowym)18 .

W związku z nowym podziałem zadań pion II aparatu bezpieczeństwa przejął dużą 
liczbę spraw obiektowych prowadzonych wcześniej przez pion III „A” w ramach ope-
racyjnego nadzoru nad koleją oraz innymi działami transportu i komunikacji. Łączyło 
się z tym przejście niektórych funkcjonariuszy pionu III „A” do pracy w pionie II. 
Na przykład porucznik Tadeusz Kuźnik, starszy inspektor Wydziału III „A” KW MO 
w Opolu, objął na początku marca 1981 roku obowiązki kierownika nowo utwo-

16   AIPN Ka, sygn. 030/334, Porozumienie, s. 6–7 [pdf].
17 AIPN Ka, sygn. 030/334, Porozumienie, s. 16 [pdf]. Jednym z takich pełnomocników został sierżant 

Ryszard Hulim, przydzielony do DRKP w Rybniku. O efektach jego działalności na tym stanowisku 
tak pisano w notatce służbowej sporządzonej w okresie stanu wojennego: „Na powierzonym odcinku 
pracy swą postawą potrafił zjednać [sobie] zaufanie szeregu kolejarzy DRKP Rybnik, wykorzystując 
ich w pracy operacyjnej w charakterze k[ontaktów] o[peracyjnych] i k[ontaktów] s[łużbowych]. Uzy-
skiwane z tych źródeł informacje pozwoliły na podejmowanie czynności operacyjnych [...] szczególnie 
wobec aktywu NSZZ »Solidarność«”. AIPN Ka, sygn. 0229/489, k. 118. 

18 Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. T. 2: 1956–1975. Red. P. Piotrowski. Warszawa 
2006, s. 27; P. Piotrowski: Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW…, s. 63.
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rzonej Sekcji XI Wydziału II KW MO, mającej zajmować się „ochroną” transportu 
i komunikacji. W maju tego roku został formalnie zatwierdzony na tym stanowisku, 
a wkrótce potem awansowano go do stopnia kapitana19. Wśród podwładnych kapita-
na T. Kuźnika znalazł się m.in. podporucznik Henryk Dudek, przeniesiony do pracy 
w Sekcji XI Wydziału II KW MO w Opolu „z zakresem czynności wykonywanym 
poprzednio w Wydziale III »A« KW MO”20 .

Wydział XI Departamentu II MSW wydał wytyczne zobowiązujące podległe 
jednostki organizacyjne SB do zakładania spraw operacyjnego sprawdzenia dla czo-
łowych działaczy „Solidarności” w nadzorowanych obiektach, „którzy w przypadku 
nagłego zwrotu sytuacji społeczno-politycznej mogliby podejmować działania godzą-
ce w podstawowe interesy polityczne PRL”. Praktyczną realizację tych wytycznych 
ilustruje m.in. przypadek Eugeniusza Szczęsnego, kierownika pociągu oraz prze-
wodniczącego koła NSZZ „Solidarność” przy stacji PKP Częstochowa Osobowa 
i działacza Konfederacji Polski Niepodległej. 18 marca 1981 roku Wydział II KW 
MO w Częstochowie założył dla niego sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptoni-
mie „Kierownik”. Założenie sprawy uzasadniano tym, że E. Szczęsny „może podjąć 
działania destrukcyjne, zakłócające normalny tryb funkcjonowania DRKP [Dyrekcji 
Rejonowej Kolei Państwowych] Częstochowa”. Po wprowadzeniu stanu wojennego 
E. Szczęsny był dwukrotnie internowany. Ponieważ nie zmienił postawy i nadal an-
gażował się w działalność związkowo-opozycyjną, objęto go również sprawą opera-
cyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Zmowa”, założoną przez Sekcję XI Wydziału II 
KW MO w Częstochowie dla większej grupy działaczy „Solidarności” z miejscowych 
środowisk kolejarskich. Sprawa kryptonim „Kierownik” była prowadzona do wrze-
śnia 1983 roku. Zamknięto ją po emigracyjnym wyjeździe E. Szczęsnego do USA 
w sierpniu tego roku. Inna działaczka miejscowej „Solidarności” kolejarskiej, Urszula 
Kubik, etatowa wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy 
DRKP w Częstochowie oraz członek KPN i komitetu obrony więzionych za prze-
konania, była inwigilowana przez SB w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia 
o kryptonimie „Aktywistka”21 . 

20 marca 1981 roku Wydział II KW MO w Opolu założył sprawę operacyjnego 
sprawdzenia o kryptonimie „Magistrala”, dotyczącą działalności NSZZ „Solidar-
ność” w opolskim węźle PKP22. 2 kwietnia tego roku tenże wydział założył analo-
giczną sprawę o kryptonimie „Pionierzy” w celu kontrolowania działalności NSZZ 
„Solidarność” na terenie Węzła PKP w Nysie23. Cztery dni później założono sprawę 
operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Aktywiści”, dotyczącą działalności Prezy-
dium Komisji NSZZ „Solidarność” przy ZNTK w Opolu24. Sekcja XI Wydziału II 
KW MO w Opolu prowadziła także sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie 

19 AIPN Wr, sygn. 0126/2010, k. 47–48.
20   AIPN Wr, sygn. 0126/2086, k. 81. 
21 AIPN Ka, sygn. 027/601, k. 3–6, 10, 17, 20, 56–57, 74. E. Szczęsny był internowany od 13 grudnia 

1981 do 23 stycznia 1982 r. i ponownie od 22 października do 3 grudnia 1982 r. Ponowne internowa-
nie było związane ze spodziewaną akcją protestacyjną „Solidarności” po delegalizacji związku na mocy 
nowej ustawy o związkach zawodowych z 8 października 1982 r.

22 AIPN Wr, sygn. 065/808, b.p., mf. 
23 AIPN Wr, sygn. 065/835, s. 4, 58–59 [pdf]. 
24 AIPN Wr, sygn. 065/656, b.p., mf. 
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„Zgoda”, w ramach której śledzono dzia-
łalność „Solidarności” w jednostkach 
PKP, PKS i Żeglugi Odrzańskiej w woje-
wództwie opolskim25 . 

Z końcem listopada 1981 roku Wy-
dział II KW MO w Katowicach założył 
nową sprawę obiektową o kryptonimie 
„Promień” dla DRKP w Rybniku. Zgod-
nie z dołączonym parę lat później do jej 
akt formalnym wnioskiem o założenie 
sprawy, celem była „ochrona operacyj-
na obiektu oraz ujawnianie, likwidowa-
nie, zapobieganie źródłom zagrożeń i ich 
skutkom w zakresie: 

– konfliktów i negatywnych nastrojów 
wśród załogi, 

– oddziaływania grup antysocjali-
stycznych oraz dywersji politycznej i sa-
botażu, 

– nieprawidłowości w funkcjonowa-
niu zakładu z przyczyn subiektywny-
ch”26 .

Sprawa ta była prowadzona początko-
wo przez Sekcję XI Wydziału II KW MO 
w Katowicach, a następnie przez grupę 
operacyjną tego wydziału w Rybniku27 . 

Po późniejszej reorganizacji administracji kolejowej w kraju i przekształceniu dyrek-
cji rejowych kolei państwowych w rejony przewozów kolejowych, w ramach sprawy 
kryptonim „Promień” sprawowano nadzór nad Rejonem Przewozów Kolejowych 
w Rybniku28 . 

Nieco inny charakter miała sprawa operacyjnego rozpracowania o kryptonimie 
„Wir”, założona pod koniec października 1981 roku przez Sekcję XI Wydziału II KW 
MO w Częstochowie w stosunku do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy 
tamtejszej DRKP. W tej sprawie chodziło nie tylko o operacyjną kontrolę działalno-
ści struktur związkowych, ale też o aktywne zwalczanie działalności propagandowej 
NSZZ „Solidarność” i Konfederacji Polski Niepodległej w miejscowym środowisku 
kolejarskim29 .

W bezpośrednim związku ze sprawą kryptonim „Wir” pozostawały podjęte już 
wcześniej działania represyjne z udziałem Wydziału Śledczego KW MO, a także Pro-
25 AIPN Wr, sygn. 065/810, b.p., mf.
26 AIPN Ka, sygn. 030/445, k. 3. Wniosek został podpisany i opieczętowany przez zastępcę szefa RUSW 

do spraw SB w Rybniku. Nie mógł zatem powstać przed lipcem 1983 r. Jasno wynika stąd, że włączono 
go do założonej dużo wcześniej teczki, by spełniała obowiązujące wymogi formalne.

27 AIPN Ka, sygn. 030/445, k. 4–12.
28 AIPN Ka, sygn. 030/445, k. 13–19.
29 AIPN Ka, sygn. 027/549, k. 28–30. 

Wniosek o założenie sprawy obiektowej 
krypt. „Promień”, w ramach której SB spra-
wowała nadzór nad Dyrekcją Rejonową Kolei 
Państwowych w Rybniku – Archiwum IPN 
Oddział w Katowicach, sygn. 030/445 
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kuratury Wojewódzkiej w Częstochowie. Działaczom częstochowskiej „Solidarno-
ści” kolejarskiej, z których część była jednocześnie działaczami KPN, zarzucano upra-
wianie propagandy antykomunistycznej i antysowieckiej w miejscach, przez które 
przewijała się „ogromna ilość podróżnych, w tym pątników z całego kraju” (chodziło 
w szczególności o miejscowy dworzec główny PKP wraz z tunelem). Działalność taką 
mieli prowadzić w szczególności następujący członkowie KZ NSZZ „Solidarność”: 
Zdzisław Burzyński, Zdzisław Chała, Zbigniew Gierliński, Urszula Kubik, Leszek 
Myślikowski, Kazimierz Nocuń, Eugeniusz Szczęsny i Józef Zakrzewski. W swo-
jej działalności propagandowej związkowcy wykorzystywali między innymi gabloty 
w rejonie dworca PKP oraz aparaturę nagłaśniającą. W związku z tym Prokuratura 
Wojewódzka w Częstochowie, działając z inspiracji SB, przeprowadziła dwie roz-
mowy profilaktyczno-ostrzegawcze z Teodorem Harabaszem, przewodniczącym KZ 
NSZZ „Solidarność” przy miejscowej DRKP. Podczas pierwszej rozmowy, odbytej 
2 października 1981 roku, poinformowano Harabasza o wszczęciu postępowania 
karnego w stosunku do Chały, Kubik i Myślikowskiego. Działania te nie przyniosły 
jednak spodziewanych efektów w postaci przerwania działalności propagandowej 
przez „Solidarność”. Nieskuteczne pozostawały też upomnienia pod adresem KZ 
ze strony DRKP, Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach 
i władz administracyjnych województwa częstochowskiego30 .

Od 13 października 1981 roku Wydział Śledczy KW MO w Częstochowie pro-
wadził śledztwo w sprawie uprawiania „antypaństwowej propagandy’ przez Burzyń-
skiego, Chałę, Gierlińskiego, Kubik, Myślikowskiego i Szczęsnego. 28 października 
grupa operacyjno-śledcza SB, działając na polecenie prokuratury, po uprzednim spo-
rządzeniu dokumentacji procesowej, skonfiskowała plakaty wywieszone w gablotach 
„Solidarności”. Dwa dni później, po ponownym wywieszeniu plakatów przez „So-
lidarność”, doszło do szamotaniny pomiędzy Burzyńskim a funkcjonariuszami SB 
przybyłymi ponownie dla sporządzenia dokumentacji procesowej. Równolegle do 
wymienionych działań pionu śledczego SB, Sekcja XI Wydziału II KW MO na czele 
z podporucznikiem Mieczysławem Awdankiewiczem jako pełniącym obowiązki kie-
rownika realizowała zadania operacyjne w ramach sprawy kryptonim „Wir”, mające 
na celu: „zagwarantowanie dopływu wyprzedzających informacji o szkodliwej dzia-
łalności Komisji Zakładowej […], operacyjno-procesowe dokumentowanie działań 
Komisji Zakładowej naruszających obowiązujący porządek prawny […], operacyjne 
opanowanie Komisji Zakładowej w celu uzyskania realnego wpływu na jej działalność 
[…], doprowadzenie do zlikwidowania komórki KPN-u na [terenie] DRKP”. W dal-
szej perspektywie zamierzano doprowadzić do rozbicia KZ NSZZ „Solidarność” 
i wydzielenia z niej odrębnych organizacji związkowych, działających w miejscowej 
Wagonowni, Lokomotywowni itp.31

Bardzo ważną rolę w sprawie kryptonim „Wir” odegrała agentura SB w szeregach 
kolejarskiej „Solidarności”, a także w samej KZ NSZZ „Solidarność”. Agenturze tej 
zlecono podejmowanie działań o charakterze prowokatorskim, które zaowocowa-
ły ostrymi konfliktami wśród związkowców. Efektem tego był niezwykle burzliwy 

30 AIPN Ka, sygn. 027/549, k. 21–30, 51, 64, 67.
31 AIPN Ka, sygn. 027/549, 10–12, 19–20, 74, 88. Śledztwo postępowało jednak z wielkimi trudnościa-

mi. Działacze „Solidarności” odmawiali zeznań bądź nie chcieli przyjmować wezwań z prokuratury.
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przebieg dwuczęściowego walnego zebrania delegatów „Solidarności” przy DRKP 
w Częstochowie, jakie odbyło się 17 listopada i 1 grudnia 1981 roku W trakcie tego 
zebrania, w atmosferze ostrych sporów i wzajemnych oskarżeń inspirowanych czy 
podsycanych w dużej mierze przez agenturę SB, dotychczasowy wiceprzewodniczą-
cy Komisji Zakładowej i członek Okręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy 
NSZZ „Solidarność” przy Śląskiej DOKP w Katowicach, Z. Gierliński, zadeklarował 
wystąpienie ze składu KZ i utworzenie odrębnej Komisji Zakładowej dla pracowni-
ków Lokomotywowni32 . 

Funkcjonariusze pionu II SB aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do wpro-
wadzenia stanu wojennego, zajmując się między innymi wystawianiem kolejnych 
wniosków o internowanie działaczy kolejarskiej „Solidarności”33. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku funkcjonariusze pionu II SB 
uczestniczyli między innymi w akcji „Klon”, polegającej na przeprowadzeniu roz-
mów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami związkowymi i opozycyjnym, co 
do których żywiono podejrzenie, że mogliby podjąć niepożądaną działalność. Z racji 
swoich bieżących zainteresowań operacyjnych odbywali oni takie rozmowy w szcze-
gólności z działaczami „Solidarności” z jednostek PKP, ZNTK itp.34 Wystawiano tak-
że kolejne wnioski o internowanie35 .

Po wprowadzeniu stanu wojennego, a także po jego zakończeniu Służba Bezpie-
czeństwa prowadziła szereg spraw operacyjnych w związku z rozmaitymi przejawa-
mi konspiracyjnej działalności związkowo-opozycyjnej oraz innymi formami oporu 
społecznego w środowiskach kolejarskich. Przykładem tego może być sprawa opera-

32 AIPN Ka, sygn. 027/549, k. 85–86, 93–94, 96–105. SB przypisała sobie zasługę doprowadzenia „do 
rozłamu, w wyniku którego miał się odciąć od wpływów Komisji [Zakładowej] najliczniejszy dział PKP, 
jakim jest Lokomotywownia”. Do sukcesów SB zaliczono też ostateczne pozbycie się Z. Gierlińskiego 
ze stanowiska wiceprzewodniczącego KZ. W tym kontekście podkreślano, że był on wcześniej znany 
z radykalnych, ekstremalnych działań (AIPN Ka, sygn. 027/549, k. 112). W początkach listopada 
1981 r. Sekcja XI Wydziału II KW MO w Częstochowie dysponowała 15 tajnymi współpracownikami, 
mającymi bezpośredni dostęp do członków KZ NSZZ „Solidarność” przy miejscowej DRKP.

33 Przykładem może być wniosek o internowanie (izolowanie) Władysława Jankowskiego, przewodniczą-
cego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Oddziale Utrzymania i Napraw Wagonów w Nysie, 
sporządzony w listopadzie 1981 r. przez ppor. Jana Lewińskiego, inspektora Sekcji XI Wydziału II KW 
MO w Opolu (AIPN Wr, sygn. 012/3196, t. 4, k. 253).

34 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie (dalej: AIPN Kr), sygn. 0102/66, s. 5–6 
[pdf]. Władysław Krupiarz, działacz KZ NSZZ „Solidarność” przy Południowej DOKP w Krakowie 
i członek Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, był internowany w okresie od 14 grudnia 
1981 do 6 lutego 1982 r. (AIPN Kr, sygn. 0102/66, s. 11, 17 [pdf]). 14 grudnia 1981 r. wspomniany 
już podporucznik J. Lewiński z Sekcji XI Wydziału II KW MO w Opolu przeprowadził rozmowę 
profilaktyczno-ostrzegawczą z Ryszardem Oszytką, przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” przy 
Lokomotywowni PKP w Nysie (AIPN Wr, sygn. 012/3196, t. 13, k. 55). 23 grudnia tego roku podpo-
rucznik Henryk Dudek, inspektor Wydziału II KW MO w Opolu, przeprowadził analogiczną rozmowę 
z Romanem Malinowskim, przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” przy Lokomotywowni PKP 
Opole Główne (AIPN Wr, sygn. 012/3196, t. 12, k. 391). W ramach akcji „Klon” podejmowano 
również próby działań werbunkowych wobec objętych nią osób. Na przykład Sekcja XI Wydziału II 
KW MO w Częstochowie przeprowadziła wówczas 33 rozmowy operacyjne z pracownikami jednostek 
podległych miejscowej DRKP. Efektem tych rozmów było pozyskanie 12 tajnych współpracowników, 
w tym trzech osób ze składu KZ NSZZ „Solidarność”. W ten sposób liczba tajnych współpracowników 
SB wśród członków tejże KZ wzrosła do sześciu (AIPN Ka, sygn. 027/549, k. 106). 

35 AIPN Ka, sygn. 036/2524, t. 1, s. 3–4 [pdf]. Ryszard Filipowicz, przewodniczący KZ NSZZ „Solidar-
ność” przy Lokomotywowni Jaworzno-Szczakowa, był internowany od 18 grudnia 1981 do 8 lutego 
1982 r. (AIPN Ka, sygn. 036/2524, t. 1, s. 13 [pdf]).
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cyjnego rozpracowania kryptonim „Syrena”, założona w związku z udziałem 15 pra-
cowników Oddziału Napraw Maszyn Torowych PKP w Gdańsku w ogólnopolskiej 
akcji protestacyjnej, polegającej na przerwaniu pracy na kwadrans w dniu 13 maja 
1982 roku Pracownicy ci zostali ukarani służbowo, a także w formie grzywny nało-
żonej przez kolegium do spraw wykroczeń. W lutym 1983 roku gdańska SB założyła 
sprawę operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Hubal”, dotyczącą powstania 
i działalności Tajnego Kolejowego Komitetu Koordynacyjnego (TKKK) Obszaru Pół-
nocnego NSZZ „Solidarność”. W ramach tej sprawy ustalono 13 członków TKKK 
z województwa gdańskiego, elbląskiego, olsztyńskiego, toruńskiego i bydgoskiego, 
a wobec 11 osób zastosowano tymczasowe aresztowanie36 . 

Wydział II KW MO w Pile zajmował się m.in. sprawą kolportażu pism podziem-
nej „Solidarności” w miejscowych ZNTK. W sierpniu 1982 roku w wyniku podję-
tych czynności operacyjnych ustalono, że działalność taka była prowadzona przez 
Leonarda Wesołowskiego, który wcześniej podlegał internowaniu. W związku z tym 
30 sierpnia został on zatrzymany przez SB. Śledztwo przeciwko niemu prowadził 
miejscowy Wydział Śledczy KW MO. 20 stycznia 1983 roku Sąd Rejonowy w Pile 
skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata37 . 

W styczniu 1983 roku zamknięto formalnie sprawę operacyjnego rozpracowania 
kryptonim „Wir”, prowadzoną od października 1981 roku przez Sekcję XI Wydziału 
II KW MO w Częstochowie w stosunku do działaczy KZ NSZZ „Solidarność” przy 
miejscowej DRKP. W uzasadnieniu wniosku o zamknięcie tej sprawy pisano, że jej 
cel został osiągnięty z chwilą wprowadzenia stanu wojennego, gdy internowano naj-
aktywniejszych działaczy miejscowej „Solidarności” kolejarskiej. Podkreślano też, że 
osoby rozpracowywane w ramach sprawy kryptonim „Wir” zaprzestały działalności 
politycznej, a KZ NSZZ „Solidarność” przy DRKP w Częstochowie przestała ist-
nieć38. Część działaczy tej organizacji związkowej była jednak nadal kontrolowana 
operacyjnie w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Zmowa”, 
założonej przez Sekcję XI Wydziału II KW MO w Częstochowie w październiku 
1982 roku. Obiektem zainteresowania SB pozostawali przede wszystkim Teodor Ha-
rabasz, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” (traktowany jako główny figurant 
sprawy kryptonim „Zmowa”), Urszula Kubik, Eugeniusz Szczęsny, Józef Zakrzew-
ski, Wojciech Jańczak i Piotr Nawrot. Gromadzono też informacje na temat Zdzi-
sława Burzyńskiego, Pawła Kielana i innych działaczy miejscowej „Solidarności” ko-
lejarskiej, zaangażowanych „we wrogą działalność oraz kolportaż nielegalnego pisma 

36 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku (dalej: AIPN Gd), sygn. 0046/764, t. 3, 
k. 651.

37 AIPN Po, sygn. 053/28, k. 2–3, 10, 26.
38 AIPN Ka, 027/549, k. 9, 114. Po wprowadzeniu stanu wojennego zostało internowanych 11 kolejarzy 

z jednostek podległych DRKP w Częstochowie, w tym dziewięciu członków KZ NSZZ „Solidarność”: 
Teodor Harabasz, Zdzisław Burzyński, Zdzisław Chała, Zbigniew Gierliński, Urszula Kubik, Leszek 
Myślikowski Paweł Salamucha, Eugeniusz Szczęsny, Józef Zakrzewski (członkowie KZ), Józef Bed-
narek i Stefan Zjawiony (członek KPN). Jak się później okazało, J. Zakrzewski był typowany przez 
związkowców na rezerwowego przewodniczącego KZ na wypadek wprowadzenia stanu wojennego. 
Internowanie w początkach stanu wojennego uniemożliwiło mu odegranie takiej roli, co być może 
dopomogło SB w opanowaniu sytuacji w miejscowych środowiskach kolejarskich (AIPN Ka, 027/549, 
k. 9, AIPN Ka, 027/549, k. 9, 106 i k. 112–113). 
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»CDN«”39. Sprawa kryptonim „Zmowa” była prowa-
dzona do listopada 1983 roku, gdy uznano, że przez 
„podejmowane systematycznie przedsięwzięcia” uda-
ło się doprowadzić „do całkowitej neutralizacji byłych 
działaczy Komisji Zakł[adowej] NSZZ »Solidarność« 
na PKP”40 .

Wielu działaczy kolejarskiej „Solidarności” było in-
wigilowanych przez SB w ramach kwestionariuszy ewi-
dencyjnych (KE). W sytuacji takiej znaleźli się m.in.:
– Adam Bielski (działacz „Solidarności” z Węzła PKP 
w Kędzierzynie-Koźlu, inwigilowany w latach 1982–
1986 w ramach KE kryptonim „Bielik”)41,
–  Stefan Calabek (przewodniczący koła NSZZ 
„Solidarność” przy węźle PKP w Raciborzu i członek 
Prezydium Rejonowej Komisji Porozumiewawczej Ko-
lejarzy NSZZ „Solidarność” przy DRKP w Rybniku, 
inwigilowany w latach 1982–1986 w ramach KE kryp-
tonim „Mechanik”)42,–
– Ryszard Filipowicz (przewodniczący KZ NSZZ „So-
lidarność” przy Lokomotywowni PKP Jaworzno-Szcza-
kowa, inwigilowany w latach 1982–1984 w ramach KE 
kryptonim „Ryży”)43,

– Alfred Jankowski (działacz „Solidarności” z rybnickiego rejonu PKP)44, 
– Włodzimierz Kajda (sekretarz KZ NSZZ „Solidarność” przy ZNTK w Opolu, 

inwigilowany w latach 1982–1984 w ramach KE kryptonim „Włodek”)45,–
– Ryszard Kosierkiewicz (przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy DRKP 

w Rybniku)46, 
–  Stanisław Kopeć (przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy stacji PKP Za-

brzeg-Czarnolesie, inwigilowany w latach 1982–1985 w ramach KE kryptonim 
„Kaktus”)47, 

39 AIPN Ka, sygn. 027/601, k. 74; AIPN Ka, sygn. 027/612, k. 9–10, 16–20, 208. 
40 AIPN Ka, sygn. 027/612, k. 15. W uzasadnieniu tego wniosku powoływano się na to, że część działaczy 

wyemigrowała z Polski, a inni „nie przejawiają aktywności”. 
41 AIPN Wr, sygn. 011/1754, k. 2–3. 
42 AIPN Ka, sygn. 048/1551, s. 3–4, 42–43. 
43 AIPN Ka, sygn. 036/2524, t. 2, s. 114–115. W ramach kwestionariusza kryptonim „Ryży” wykorzy-

stano pięciu tajnych współpracowników i jeden kontakt operacyjny SB. R. Filipowicz był internowany 
w okresie stanu wojennego na wniosek Wydziału II KW MO w Katowicach z tym uzasadnieniem, że 
w okresie od 15 do 22 grudnia 1981 r. „zbierał podpisy wśród pracowników PKP, domagając się uwol-
nienia osób internowanych” (AIPN Ka, sygn. 036/2524, t. 2, s. 1–2).

44 AIPN Ka, 030/445, k. 45. 
45 AIPN Wr, sygn. 065/911, b. p., mf.
46 AIPN Ka, sygn. 030/445, k. 19.
47 AIPN Ka, sygn. 048/1963, k. 4.

Ryszard Filipowicz, prze-
wodniczący Komisji Zakła-
dowej  NSZZ „Solidarność” 
przy Lokomotywowni PKP 
Jaworzno-Szczakowa, in-
ternowany w okresie stanu 
wojennego – Archiwum IPN 
Oddział w Katowicach, sygn. 
036/2524
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– Adam Kotecki (sekretarz Zakłado-
wej Komisji Robotniczej „Solidar-
ność” przy DRKP w Rybniku, inwi-
gilowany w latach 1982–1985 w ra-
mach KE kryptonim „Działacz”)48, 

– Józef Lipiec (przewodniczący koła 
NSZZ „Solidarność” przy stacji 
PKP w Raciborzu, inwigilowany 
w latach 1982–1986 w ramach KE 
kryptonim „Konduktor”)49, 

– Tadeusz Senejko (przewodniczący 
Rejonowej Komisji Porozumiewaw-
czej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 
w Opolu, inwigilowany w latach 
1982–1984 w ramach KE krypto-
nim „Siwy)50,

–  Henryk Strzódka (przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy DRKP w Tar-
nowskich Górach, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej 
NSZZ „Solidarność” w tymże mieście oraz działacz KPN, inwigilowany w la-
tach 1982–1983 w ramach KE kryptonim „Doradca”)51, 

– Lucyna Tosza (wiceprzewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” przy Lokomoty-
wowni PKP Jaworzno-Szczakowa, inwigilowana w latach 1982–1985 w ramach 
KE kryptonim „Laborantka”)52, 

– Eugeniusz Wolnicki (przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy ZNTK 
w Opolu, inwigilowany w latach 1982–1985 w ramach KE kryptonim „Giene-
k”)53, 

– Marian Ziomek (wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy ZNTK 
w Opolu, inwigilowany w latach 1982–1985 w ramach KE kryptonim „Tury-
sta”)54, 

– Marian Złotek (działacz „Solidarności” z rybnickiego rejonu PKP)55, Józef Żu-
rawicki (przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy stacji PKP w Kędzie-
rzynie-Koźlu, inwigilowany w latach 1982–1984 w ramach KE kryptonim „Wi-
cek”)56 .

48 AIPN Ka, sygn. 048/1706, s. 4–6, 42–43.
49 AIPN Ka, sygn. 048/1550, s. 3–4, 36.
50 AIPN Wr, sygn. 065/192/2, s. 3–4, 25–26 [pdf]. Tadeusz Senejko był internowany w dniach 13–15 

grudnia 1981 r.
51 AIPN Ka, sygn. 043/1082, t. 2, k. 28–29, 36– 37. Henryk Strzódka był internowany od 13 grudnia 

1981 do 2 grudnia 1982 r. 
52 AIPN Ka, sygn. 048/1567, k. 1, 4, 52. 
53 AIPN Wr, sygn. 065/656, b.p., mf. W okresie stanu wojennego Eugeniusz Wolnicki był internowany 

(od 28 kwietnia 1982 r.), a następnie tymczasowo aresztowany (od 25 maja 1982 r.). 
54 AIPN Wr, sygn. 065/656, b.p., mf. Marian Ziomek był internowany od 28 kwietnia do 19 maja 

1982 r. 
55 AIPN Ka, 030/445, k. 45.
56  AIPN Wr, sygn. 065/978, s. 32–35 [pdf].

Wniosek o internowanie Eugeniusza Wolnic-
kiego, przewodniczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy ZNTK w Opolu 
– Archiwum IPN Oddział we Wrocławiu, 
sygn. 012/3196, t. 10
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Stanisław Kostka, działacz „Solidarności” z ZNTK w Lubaniu, trzykrotnie in-
ternowany w okresie stanu wojennego, był inwigilowany w ramach kwestionariusza 
ewidencyjnego założonego 22 kwietnia 1982 roku przez Wydział II KW MO w Je-
leniej Górze. 9 lutego 1983 roku, w związku z dalszym angażowaniem się S. Kostki 
w działalność związkowo-opozycyjną, kwestionariusz ten został przekwalifikowany 
na sprawę operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Kontakt”. W 1985 roku, 
po stwierdzeniu, że działalność S. Kostki „nie narusza obowiązujących przepisów 
prawa”, SB Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lubaniu zamknęła sprawę 
operacyjnego rozpracowania i ponownie zastosowała kontrolę operacyjną w ramach 
kwestionariusza ewidencyjnego. Kwestionariusz ten, opatrzony również kryptoni-
mem „Kontakt”, był prowadzony do maja 1987 roku57 . 

Działacze „Solidarności” z jednostek PKP położonych w strefie nadgranicznej 
byli w analogiczny sposób kontrolowani operacyjnie przez zwiad WOP. Na przy-
kład Alojzy Kurtyka, wiceprzewodniczący koła NSZZ „Solidarność” przy Lokomo-
tywowni PKP w Zebrzydowicach, był inwigilowany w latach 1981–1982 w ramach 
kwestionariusza ewidencyjnego prowadzonego przez zwiad Granicznej Placówki 
Kontrolnej WOP w tej miejscowości, podległy Wydziałowi II Górnośląskiej Bryga-
dy WOP w Gliwicach58. Podobnie było w przypadku Emanuela Skorupy, działacza 
„Solidarności” z pogranicznej stacji PKP w Chałupkach koło Raciborza. Wydział II 
Górnośląskiej Brygady WOP inwigilował go w ramach kwestionariusza ewidencyjne-
go w okresie od września 1981 do stycznia 1983 roku59

Kolej i aparat bezpieczeństwa w latach 1983–1990 
Wkrótce po zniesieniu stanu wojennego weszła w życie ustawa z 14 lipca 1983 

roku o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania podległych mu 
organów, regulująca działalność Służby Bezpieczeństwa. Na mocy tego aktu dotych-
czasowe komendy i komisariaty Milicji Obywatelskiej zostały przekształcone w te-
renowe urzędy spraw wewnętrznych z pionami MO i SB60. W ślad za tym dokonano 
również nowego podziału zadań pomiędzy poszczególnymi pionami operacyjnymi 
aparatu bezpieczeństwa. W listopadzie 1983 roku sprawy związane z „ochroną” 
transportu przejął ponownie dawny pion III „A”, przemianowany już pod koniec 
1981 roku na pion V. Zmiana ta pozwoliła na skupienie w rękach jednego pionu 
wszystkich spraw związanych ze zwalczaniem działalności związkowo-opozycyjnej 
w jednostkach gospodarki narodowej. Za „ochronę” transportu i komunikacji odpo-
wiadał teraz Wydział VIII Departamentu V MSW, reprezentowany w terenie przez 
sekcje VIII wydziałów V wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych61. Organiza-

57 AIPN Wr, sygn. 099/51, s. 12, 89–93. Stanisław Kostka był internowany po raz pierwszy na początku 
stanu wojennego, w grudniu 1981 r., ponownie od maja do lipca 1982 r. i po raz trzeci od września do 
grudnia tego roku. Por. Z. Bereszyński: Kolejarze na polskiej drodze do niepodległości…, s. 369.

58 AIPN Ka, sygn. 050/150, s. 7.
59 AIPN Ka, sygn. 050/160, k. 1, 3–5.
60 Ustawa z 14 lipca 1983 r. o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania podległych mu 

organów, Dz.U. 1983, nr 38, poz. 172. Por. P. Piotrowski: Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW…, 
s. 57. 

61  Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. T. 3: 1975–1990. Red. P. Piotrowski. Warszawa 
2008, s. 28; P. Piotrowski, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW…, s. 72. 
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cyjnym odpowiednikiem wydziałów V WUSW na niższym szczeblu były referaty 
bądź sekcje V rejonowych i miejskich urzędów spraw wewnętrznych.

Jednostki pionu V SB przejęły prowadzenie bardzo wielu spraw prowadzonych 
do tej pory przez jednostki pionu II w ramach operacyjnej „ochrony” kolei i innych 
działów transportu. Na przykład w grudniu 1983 roku Sekcja V SB RUSW w Legni-
cy przejęła od Wydziału II WUSW we Wrocławiu do dalszego prowadzenia sprawę 
obiektową o kryptonimie „Kolejarze”, w ramach której „ochraniano” węzły PKP 
w Legnicy i Miłkowicach wraz z linią tranzytową Wrocław – Węgliniec62. Sekcja V 
SB RUSW w Rybniku przejęła od Wydziału II WUSW w Katowicach prowadzenie 
sprawy obiektowej o kryptonim „Promień”, w ramach której sprawowano nadzór 
nad miejscowym RPK. W 1986 roku sprawie tej nadano nowy kryptonim: „Orient-
XVI”63 . 

Z wprowadzeniem nowego podziału zadań między poszczególnymi pionami apa-
ratu bezpieczeństwa wiązała się zmiana miejsca pracy niektórych funkcjonariuszy 
SB. Na przykład starszy sierżant Ryszard Hulim, były funkcjonariusz Komisariatu 
Kolejowego w Rybniku, a następnie kolejno młodszy inspektor Wydziału II KW MO 
w Katowicach (od lutego 1983 roku) oraz młodszy inspektor Grupy II SB w Komen-
dzie Miejskiej MO w Rybniku (od kwietnia bądź maja 1983 roku), zajmujący się spra-
wowaniem nadzoru nad koleją w ramach sprawy obiektowej kryptonim „Promień”, 
został przeniesiony do Sekcji V SB RUSW w Rybniku64. Porucznik Edward Galiński, 
zatrudniony od połowy czerwca 1981 roku jako starszy inspektor w Wydziale II KW 
MO w Katowicach, a następnie kolejno w grupie operacyjnej tego wydziału w Ryb-
niku (od grudnia 1982 roku) oraz w grupie II SB KW MO w Raciborzu (od kwietnia 
1983 roku), został starszym inspektorem w Referacie V SB RUSW w Raciborzu. 
Mimo kolejnych zmian miejsca zatrudnienia, począwszy od 1981 roku zajmował się 
on niezmiennie „ochroną” obiektów kolejowych (m.in. w ramach sprawy kryptonim 
„Promień”)65. Kapitan Tadeusz Kuźnik, zajmujący się tematyką kolejową jako starszy 
inspektor Wydziału III „A”, a następnie kierownik Sekcji XI Wydziału II KW MO 
w Opolu, został kierownikiem realizującej analogiczne zadania Sekcji VIII Wydziału 
V WUSW66. Do pracy w Sekcji VIII Wydziału V WUSW w Opolu przeszedł też 
porucznik Henryk Dudek, zajmujący się wcześniej „operacyjną ochroną transportu 
kolejowego” jako funkcjonariusz Wydziału III „A”, a następnie Sekcji XI Wydziału 
II KW MO67. Porucznik Jan Lewiński, zajmujący się koleją jako inspektor Wydziału 
II KW MO w Opolu, a następnie (od maja 1983 roku) starszy inspektor grupy II SB 

62 AIPN Wr, sygn. 037/91, k. 9.
63 AIPN Ka, sygn. 030/445, k. 22–25, 57–58. Nowy kryptonim nawiązywał do kryptonimu sprawy obiek-

towej dla Śląskiej DRKP w Katowicach. Podobne kryptonimy wprowadzono także w wypadku innych 
nadzorowanych obiektów na obszarze tej DOKP. Na przykład analogicznej sprawie dla węzła PKP 
w Bytomiu nadano kryptonim „Orient-III” (AIPN Ka, sygn. 230/6872, s. 43). Sprawa obiektowa dla 
węzła PKP Jaworzno-Szczakowa otrzymała kryptonim „Orient-IX” (AIPN Ka, sygn. 036/2524, t. 2, 
s. 115).

64  AIPN Ka, sygn. 0229/489, s. 74, 77. 
65 AIPN Ka, sygn. 0231/76, k. 174.
66 AIPN Wr, sygn. 0126/2010, k. 51, k. 55; AIPN Wr, sygn. 065/1096, b. p., mf. 
67    AIPN Wr, sygn. 0126/2086, k. 68, 87.
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Komendy Miejskiej MO w Nysie, kontynuował działalność jako starszy inspektor 
Sekcji V RUSW w Nysie68 . 

Zreorganizowana SB kontynuowała prowadzenie założonych już wcześniej spraw 
obiektowych. Zakładano również nowe sprawy. Na przykład na przełomie stycz-
nia i lutego 1987 roku SB RUSW w Jędrzejowie, we współpracy z Wydziałem V 
WUSW w Kielcach, założyła sprawę obiektową o kryptonimie „Semafor” dla stacji 
PKP w Sędziszowie „wraz z jednostkami kolejowymi działającymi w jej obrębie”. 
Potrzebę założenia sprawy motywowano tym, że „w działalności i funkcjonowaniu 
PKP” na obszarze podległym RUSW w Jędrzejowie „występuje szereg nieprawi-
dłowości i ujemnych zjawisk, mających wpływ na osiąganie wyników ekonomicz-
nych”. Do „ważniejszych zagrożeń” zaliczano: „marnotrawstwo, niegospodarność, 
błędy w zarządzaniu i organizacji pracy, nieprawidłowości w funkcjonowaniu oraz 
wykorzystaniu maszyn i urządzeń taboru kolejowego”. W związku z tym uważano za 
niezbędne „zapewnienie stałego dopływu informacji o całokształcie działalności PKP 
oraz danych dotyczących postaw zatrudnionych [osób], a przede wszystkim byłego 
aktywu NSZZ »Solidarność«”69 .

Również po formalnym zniesieniu stanu wojennego do najważniejszych zadań SB 
zaliczano zwalczanie wszelkich przejawów działalności o charakterze opozycyjnym. 
Na przykład zgodnie z planem działań na 1984 roku w ramach sprawy kryptonim 
„Promień”, opracowanym przez wspomnianego starszego sierżanta R. Hulima i za-
twierdzonym przez zastępcę szefa SB RUSW do spraw SB, Sekcja V SB RUSW 
w Rybniku, miała: „Na bieżąco prowadzić operacyjne rozpoznanie i ujawnianie wśród 
załogi osób wykazujących negatywne postawy polityczne i skłonnych do prowadze-
nia szkodliwej i demagogicznej działalności w środowisku kolejarzy. […] poprzez 
osobowe źródła informacji prowadzić inwigilację w zakresie zachowania się i rozpo-
znawania zamiarów elementu wrogiego, wichrzycielskiego i demagogicznego […], 
a w szczególności byłych działaczy »Solidarności«”70. Zgodnie z analogicznym planem 
z 1987 roku dla sprawy „Orient-XVI”, zamierzano „prowadzić operacyjne rozpozna-
nie działalności byłych działaczy »S[solidarności]«”, sprawować operacyjną kontrolę 
„na osobami, które sympatyzują z ww., jak też na bieżąco śledzić środowisko koleja-
rzy, [sprawdzając] czy nie pojawiły się wrogie ulotki lub napisy na terenie ochrania-
nego obiektu”, to jest RPK w Rybniku i podległych jednostek PKP71 . 

Zakładano również nowe sprawy operacyjnego sprawdzenia lub operacyjnego 
rozpracowania oraz kwestionariusze ewidencyjne w związku z rozmaitymi przejawa-
mi działalności opozycyjnej i związkowo-opozycyjnej w środowiskach kolejarskich. 

68 AIPN Wr, sygn. 427/104, k. 1. 
69 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach (dalej: AIPN Ki), sygn. 014/1887, 

k. 6. W lutym 1989 r. w ramach sprawy kryptonim „Semafor” wykorzystywano czterech tajnych 
współpracowników. Do tego czasu nie odnotowano żadnych przejawów wrogiej działalności, „jak też 
faktów marnotrawstwa i niegospodarności, dlatego też nie prowadzono żadnych spraw operacyjnych”. 
Wyjaśniano przyczyny i okoliczności kilku wypadków kolejowych oraz rozkręcenia szyn, lecz „nie na-
trafiono na ślady celowego działania” (AIPN Ki, sygn. 014/1887, k. 34–35). 

70 AIPN Ka, 030/445, k. 44–45. Zadania te zamierzano realizować m.in. przez kontynuowanie aktywnej 
inwigilacji czołowych działaczy miejscowej „Solidarności” kolejarskiej, dla których założono kwestio-
nariusze ewidencyjne. W tym kontekście wymieniano Ryszarda Kosierkiewicza, Adama Koteckiego, 
Stefana Calabka, Alfreda Jankowskiego i Mariana Złotka.

71 AIPN Ka, 030/445, k. 57. 
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Na przykład w czerwcu 1984 roku, przed wyborami do Sejmu PRL, Wydział V 
WUSW w Koninie wszczął sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Pla-
kat” w związku z wykonaniem napisów o treści opozycyjnej na plakatach wybor-
czych rozwieszonych w miejscowej Wagonowni PKP I klasy72. W latach 1984–1985 
Referat V Miejskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Bytomiu pod nadzorem Wy-
działu VIII Departamentu V MSW prowadził sprawę operacyjnego sprawdzenia 
o kryptonimie „Aktywista” w stosunku do trzech działaczy „Solidarności” z miejsco-
wego Węzła PKP podejrzanych o kolportowanie konspiracyjnej prasy związkowej73 . 
Z końcem lipca 1985 roku Wydział V WUSW w Opolu założył sprawę operacyjnego 
sprawdzenia o kryptonimie „Przeciwnik” dotyczącą kolportażu konspiracyjnej prasy 
NSZZ „Solidarność” w miejscowych ZNTK74. W okresie od kwietnia do czerwca 
1987 roku Wydział V WUSW w Opolu prowadził sprawę operacyjnego sprawdzenia 
o kryptonimie „Dług” w związku z pogrzebem Romana Malinowskiego, przewodni-
czącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Lokomotywowni PKP Opole 
Główne75 .

Jednym z nowo założonych kwestionariuszy ewidencyjnych był kwestionariusz 
o kryptonimie „Święty”, założony w czerwcu 1984 roku w stosunku do Piotra Szy-
mańskiego, działacza „Solidarności” ze stacji PKP w Kluczborku. Kwestionariusz ten 
był prowadzony do maja 1986 roku przez SB RUSW w Kluczborku pod nadzorem 
Wydziału VIII Departamentu V MSW76. Marian Krawczyk, przewodniczący ogniwa 
NSZZ „Solidarność” w drużynach konduktorskich stacji PKP Częstochowa Oso-
bowa, był inwigilowany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie 
„Rozjazd”, prowadzonego od stycznia 1984 do listopada 1985 roku przez Wydział V 
WUSW w Częstochowie77. Magdalena Materla, działaczka „Solidarności” ze stacji 
PKP w Bytomiu, była w latach 1984–1989 inwigilowana w ramach kwestionariusza 
ewidencyjnego o kryptonimie „Adiunkt” przez SB Miejskiego Urzędu Spraw We-
wnętrznych pod nadzorem Wydziału VIII Departamentu V MSW78. Adam Bielski, 
wspomniany już wcześniej działacz „Solidarności” z Węzła PKP w Kędzierzynie-
Koźlu, był inwigilowany w latach 1986–1988 w ramach sprawy operacyjnego spraw-

72 AIPN Po, sygn. 035/7695, s. 10–11, 34–35. Autorem napisów o treści „Rodacy, głosujcie za Solidarno-
ścią”, „Solidarność’, „Kłamstwo”, „Złodzieje”, wykonanych kredką lub ołówkiem późnym wieczorem 
13 czerwca 1984 r., okazał się Piotr Krawczyk, pracownik Wagonowni. Treść napisów nie kwalifiko-
wała się do wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego o przestępstwo. Wobec tego planowano 
skierowanie wniosku do kolegium do spraw wykroczeń. Zamierzenia ta stały się jednak nieaktualne 
w związku z wejściem w życie amnestii z 21 lipca 1984 r.

73 AIPN Ka, sygn. 048/1762, s. 91–95. Sprawą tą byli objęci Julian Wąsik, Stefan Kwiatkowski i Man-
fred Bartocha. Z osobami tymi zostały przeprowadzone rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Dalsze 
zachowanie wymienionych osób miało być „kontrolowane operacyjnie w ramach sprawy obiektowej 
kryptonim »Orient«”, prowadzonej dla Śląskiej DOKP. 

74 AIPN Wr, sygn. 065/1096, b.p., mf. Jako osoby objęte operacyjnym zainteresowaniem SB w ramach tej 
sprawy figurowali Wacław Hein, Marek Stelmach i Józef Walski. Sprawę prowadzono do końca stycznia 
1986 r. 

75 AIPN Wr, sygn. 011/1812, s. 11, 37–38. Otrzymane przez SB doniesienie agenturalne mówiło, że sym-
patycy „Solidarności” z opolskiego Węzła PKP „zamierzają wykorzystać uroczystości pogrzebowe […] 
dla zamanifestowania poparcia dla idei” tego związku.

76 AIPN Wr, sygn. 065/1149, s. 21, 23–25 [pdf]. 
77 AIPN Ka, sygn. 0135/301, k. 1, 29.
78 AIPN Ka, sygn. 230/6872, s. 2–3, 6–8, 39–43.
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dzenia o kryptonimie „Biel”, a następnie, 
w latach 1988–1989 w związku z kwe-
stionariuszem ewidencyjnym o krypto-
nimie „Adam”. Leszka Żabskiego z tego 
węzła PKP inwigilowano w latach 1988–
1989 w ramach kwestionariusza ewiden-
cyjnego o kryptonimie „Żaba”79 .

Do zadań specjalnych SB związanych 
ze sprawowaniem nadzoru nad koleją 
zaliczano też zapobieganie przypadkom 
nielegalnej emigracji na zasadzie odmo-
wy powrotu do kraju po wyjeździe cza-
sowym za granicę. Dla wyeliminowania 
tego rodzaju przypadków należało wstęp-
nie rozpoznawać faktyczne zamiary osób 
starających się o indywidualny bądź zbio-
rowy (wycieczki) wyjazd za granicę. Za-

dania takie miała realizować między innymi SB RUSW w Rybniku w ramach sprawy 
obiektowej kryptonim „Orient-XVI”80 

W połowie 1984 roku jeden z opolskich funkcjonariuszy SB zaangażowanych 
w sprawowanie nadzoru nad koleją, porucznik Henryk Dudek, znalazł się nawet 
wśród uczestników Międzynarodowego Kongresu Esperantystów Kolejarzy, odby-
wającego się w Bułgarii. Było to możliwe „dzięki przychylności władz PKP”, jak 
informował uczestniczący w tym kongresie tajny współpracownik o pseudonimie 
„Poliglota”81 . 

Przedmiotem zainteresowania jednostek sprawujących nadzór nad koleją, po-
dobnie jak w okresach wcześniejszych, bywały jednak najczęściej różnego rodzaju 
sytuacje i zdarzenia związane z bieżącym funkcjonowaniem kontrolowanych obiek-
tów i zakładów pracy. Chodziło głównie o „wykolejenia taborowe, przyczyny ich 
powstania, skutki i straty”, a także o rozmaite „nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
kolei, źródła i przyczyny ich powstawania oraz inne fakty i zdarzenia” w szkodliwy 
sposób wpływające na realizację usług pasażerskich i towarowych. Przedmiotem 
zakładanych przez SB spraw operacyjnego sprawdzenia stawały się też „konflikty 
i nastroje niezadowolenia, powstające na tle płacowym oraz [w związku] z ciągłymi 
podwyżkami cen rynkowych” w ostatniej dekadzie PRL. Wynikami poczynionych 
ustaleń, „w zależności od rodzaju i wagi problemu, interesowano odpowiednie wła-
dze administracyjne, polityczne, resortowe” itd.82 Zgodnie z cytowanym już planem 
działań SB RUSW w Rybniku na rok 1987 w ramach sprawy obiektowej kryptonim 
„Orient-XVI” zamierzano m.in.: „Rozpoznawać, ujawniać i likwidować takie źró-

79 AIPN Wr, sygn. 011/1897, t. 2, k. 39–40 oraz t. 3, k. 53–54. Por. Z. Bereszyński: NSZZ „Solidarność” 
i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980–1990. T. 2. Opole 2014, s. 515. 

80 AIPN Ka, sygn. 030/445, k. 57. 
81 AIPN Wr, sygn. 0010/576, k. 11. TW pseudonim „Poliglota” został pozyskany w grudniu 1983 r. na 

rzecz Wydziału II WUSW w Opolu. Jego oficerem prowadzącym został por. Jerzy Blewąska. 
82 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie (dalej: AIPN Sz), sygn. 0011/1997, 

s. 6–8. 

Wniosek o założenie kwestionariusza ewi-
dencyjnego krypt. „Adiunkt”, w ramach 
którego SB inwigilowała Magdalenę Materlę, 
działaczkę „Solidarności” ze stacji PKP w By-
tomiu – Archiwum IPN w Katowicach, sygn. 
230/6872
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dła zagrożeń, które spowodowane są błędnymi decyzjami kierownictwa w zakresie 
polityki kadrowej, płacowej czy socjalnej, jak też ujawniać przypadki klikowości, 
powstałych wypadków czy awarii, spowodowanych błędnymi decyzjami osób odpo-
wiedzialnych za dane kierunki pracy […] Ujawniać wszelkie nieprawidłowości wy-
stępujące w ochranianym obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem marnotrawstwa 
i niegospodarności”83 .

W latach 1985–1987 pion V SB Dzielnicowego Urzędu Spraw Wewnętrznych 
w Krakowie-Nowej Hucie w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptoni-
mie „Egzamin” zajmował się sprawą praktyk korupcyjnych z udziałem przedstawi-
cieli PKP zasiadających w komisjach egzaminacyjnych, prowadzących w cyklu dwu-
letnim egzaminy kwalifikacyjne dla pracowników ZTK w miejscowym Kombinacie 
Metalurgicznym Huty im. Włodzimierza Lenina. Ustalono, że osoby egzaminowane, 
„z inicjatywy własnej bądź egzaminatorów”, uiszczały „składki” w wysokości po 500 
lub 1000 zł (w zależności od specjalności), przekazywane na rzecz komisji, co gwa-
rantowało, a nawet warunkowało pozytywny wynik egzaminu. O ustaleniach tych 
poinformowano „czynniki społeczno-polityczne”kombinatu (związek zawodowy, Ko-
mitet Zakładowy PZPR, Radę Pracowniczą) oraz Wydział V WUSW w Krakowie 
(sprawujący nadzór nad miejscowymi jednostkami PKP), a także „przeprowadzono 
rozmowy instruktażowe i profilaktyczno-ostrzegawcze z kierownictwem ZTK”84 . 

Treść materiałów wytwarzanych przez SB świadczy o głębokim kryzysie kolejnic-
twa w schyłkowym okresie Polski Ludowej. Na przykład w ramach sprawy obiekto-
wej kryptonim „Selektor”, prowadzonej w stosunku do Pomorskiej DOKP w Szcze-
cinie i podległych jej jednostek, ustalono następujące zjawiska jako główne przyczyny 
wypadków kolejowych i niekorzystnych wyników działalności eksploatacyjnej PKP: 
„zły stan nawierzchni torowych na szlakach kolejowych, a szczególnie w rejonach 
stacji i na bocznicach kolejowych […], wyeksploatowany i uszkodzony w czasie prze-
ładunków tabor kolejowy […], niedowład organizacyjny nadzoru oraz kierownictwa 
służb kolejowych, szczególnie pionu drogowego, […] zdekapitalizowane i niewła-
ściwe utrzymane urządzenia sterowania ruchem oraz hydrauliczne pomosty roz-
rządzania wagonów […], niedostateczna dyscyplina pracy służb odpowiedzialnych 
za prowadzenie ruchu pociągów manewrowo-przetokowych oraz brak nadzoru nad 
ich funkcjonowaniem […], braki w zatrudnieniu, szczególnie na stanowiskach pod-
stawowych służby ruchu, drogowej i utrzymania […], nadmierne eksploatowanie 
pracowników turnusowych, wynikające z braków w zatrudnieniu, powstałe przede 
wszystkim na tle nieatrakcyjnych płac i uciążliwości służby na PKP”85 . 

Bardzo ciekawe światło na mechanizmy życia gospodarczego w PRL w tym okre-
sie rzucają również materiały sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Mo-
nitor”, prowadzonej od lutego do października 1987 roku przez Wydział V KW MO 
w Pile w związku z bardzo osobliwą sytuacją, jaka zaistniała w miejscowych ZNTK. 
Realizowana tam inwestycja modernizacyjna, w ramach reformowania gospodarki, 
uzyskała przyznawany od niedawna uprzywilejowany status zamówienia rządowe-
go. Przedsiębiorstwo nie zostało jednak o tym powiadomione przez swoje władze 

83 AIPN Ka, sygn. 030/445, k. 57. 
84 AIPN Kr, sygn. 0101/372, s. 6–7, 12, 15–16, 27–28 [pdf].
85 AIPN Sz, sygn. 0011/1997, s. 7. 
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zwierzchnie. Dowiedziano się o tym w sposób przypadkowy od wojewódzkich władz 
partyjnych PZPR, które także zabiegały o przyznanie takiego statusu inwestycji 
ZNTK. Poinformowany służbowo o tej sytuacji Wydział V KW MO założył sprawę 
kryptonim „Monitor”. Fakt, że przedsiębiorstwo nie zostało w odpowiednim czasie 
powiadomione o przyznanym mu uprzywilejowaniu, mógł pociągnąć za sobą bardzo 
negatywne następstwa w postaci niepełnej realizacji złożonych zamówień na mate-
riały, urządzenia, części zamiennych itp. Okazało się jednak, że niebezpieczeństwo 
takie istniało tylko teoretycznie z uwagi na wadliwe funkcjonowanie systemu zamó-
wień rządowych, który w praktyce okazał się jeszcze jedną fikcją organizacyjną86 . 

Schyłek lat 80. zaowocował nową falą akcji protestacyjnych i innych przejawów 
niezadowolenia w zakładach pracy, związanych z pogłębiającym się kryzysem gospo-
darczym w kraju. Do sytuacji takich dochodziło również na kolei. SB reagowała na 
nie, zakładając kolejne sprawy operacyjnego sprawdzenia. Na przykład 15 sierpnia 
1988 roku, w trakcie zebrania związkowego w Lokomotywowni PKP w Łazach, gru-
pa 65 maszynistów wystąpiła z postulatami „do natychmiastowej realizacji” pod ad-
resem naczelnego dyrektora Śląskiej DOKP. Postulaty te dotyczyły spraw płacowych 
i organizacyjnych. Domagano się niezwłocznego przyjazdu dyrektora i jego udziału 
w zebraniu. Grożono akcją strajkową począwszy od 1 września w razie braku właści-
wej reakcji na przedstawione żądania. Późnym popołudniem tego samego dnia doszło 
do spotkania z dyrektorem w siedzibie DOKP. W wyniku dyskusji postanowiono 
powołać zespół roboczy, złożony z przedstawicieli drużyn trakcyjnych wszystkich 
lokomotywowni Śląskiej DOKP. 7 września zespół ten poparł żądania maszynistów. 
Ostatecznie Biuro Zatrudnienia i Płac Dyrekcji Generalnej PKP zgodziło się na re-
alizację zgłoszonych postulatów płacowych. W związku z tymi wydarzeniami Sekcja 
VIII Wydziału V WUSW w Katowicach prowadziła sprawę operacyjnego sprawdze-
nia o kryptonimie „Protest”87 . 

W listopadzie 1988 roku odnotowano sytuację konfliktową w ZNTK w Pozna-
niu. Część załogi tego zakładu (głównie pracowników zatrudnionych w akordzie) 
wyrażała niezadowolenie w związku z wysokością płac naliczonych według nowego 
systemu wynagradzania, opartego na tzw. wartościowaniu pracy. Doszło do tego, 
że w dniu wypłaty 317 spośród 3200 pracowników odmówiło przyjęcia poborów. 
Sekcja VIII Wydziału V WUSW w Poznaniu prowadziła sprawę operacyjnego spraw-
dzenia o kryptonimie „Podwyżka”. Miejscowa SB chwaliła się, że m.in. z jej inspi-
racji kierownictwo ZNTK „podjęło szereg działań neutralizujących” nastroje wśród 
załogi88 . 
86 AIPN Po, sygn. 052/410, s. 3–4, 14–15. Podsumowując poczynione w tej sprawie ustalenia, pisano: 

„Gdyby instytucja »zamówień rządowych« funkcjonowała w kraju prawidłowo, to z pewnością ZNTK 
straciłyby na tym, że w porę nic się o tym nie dowiedziały, a przede wszystkim […] wysłane zamó-
wienia nie posiadały[by] na swych stronach cechy zamówień rządowych. Jednakże w związku z tym, 
że instytucja zamówień rządowych nie funkcjonuje prawidłowo […] i mają z nią kłopoty wszystkie 
zakłady w kraju, to ZNTK praktycznie nic na tym nie straciły”. Podkreślano jednak, że ZNTK również 
praktycznie nic nie zyskały na otrzymanym uprzywilejowaniu: „Jest to tylko priorytet dla priorytetu”. 
System zamówień rządowych miał pomóc zakładom szczególnie ważnym dla gospodarki narodowej. 
Przy jego szerokim stosowaniu doszło jednak do tego, że nie starczało „surowców, materiałów i części 
zamiennych” na realizację składanych zamówień. 

87 AIPN Ka, 230/6983, k. 1, 3–5, 33–34, 36.
88 AIPN Po, sygn. 0187/595, s. 4–5, 21 [pdf]. Przeprowadzona w szerokim zakresie „akcja informacyjna” 

w połączeniu z korektą „drobnych pomyłek organizacyjnych i matematycznych” doprowadziła do tego, 
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Bardzo napięta atmosfera panowała również w Tarnowskich Górach. W 1988 
roku, w ramach tzw. drugiego etapu reformy gospodarczej, Śląska DOKP przedsta-
wiła koncepcję likwidacji tamtejszego Rejonu Przewozów Kolejowych na zasadzie 
rozdzielenia jego obszaru pomiędzy RPK w Częstochowie i RPK w Katowicach. Za-
mierzenia te spotkały się z negatywnym odbiorem miejscowych pracowników PKP 
i zostały oficjalnie oprotestowane w uchwale podjętej przez tamtejszą organizację 
związkową. Zgodnie ze stosowaną w podobnych przypadkach praktyką, SB RUSW 
w Tarnowskich Górach założyła sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie 
„Rejon”, stawiając sobie za cel „wyprzedzające rozpoznawanie nastrojów, zapobiega-
nie otwartym formom protestu, bieżące informowanie nadrzędnych władz PKP oraz 
resortu MSW, ujawnienie osób szczególnie destrukcyjnie wpływających na załogę lub 
wykorzystujących zaistniały problem do własnych, wrogich, politycznych celów”. 
Ostatecznie nie doszło do ostrzejszych form protestu i w połowie 1989 roku faktycz-
nie nastąpiła likwidacja miejscowego RPK89 . 

Lata 1988–1989 przyniosły stopniową odbudowę jawnie działających struktur 
„Solidarności” w poszczególnych zakładach pracy branży kolejowej (podobnie jak 
w innych dziedzinach gospodarki i życia społecznego). Właściwe jednostki pionu V 
SB reagowały na takie inicjatywy, zakładając kolejne sprawy operacyjne. Przykładem 
tego mogą być sprawy operacyjnego sprawdzenia założone w reakcji na powstanie 
jawnie funkcjonujących komitetów organizacyjnych „Solidarności” w takich zakła-
dach pracy, jak Węzeł PKP w Kędzierzynie-Koźlu (kryptonim „Wtórnik”)90, Loko-
motywownia PKP w Nysie (kryptonim „Sojusz”)91, Rejon Przewozów Kolejowych 
w Częstochowie (kryptonim „Tablica”)92, Lokomotywownia PKP Opole Główne 
(kryptonim „Ciuchcia”)93, ZNTK w Opolu (kryptonim „Marycha”)94, Lokomo-
tywownia PKP w Kamieńcu Ząbkowickim (kryptonim „Kontrast”)95, stacja PKP 
w Kamieńcu Ząbkowickim (kryptonim „Konkurent”)96, stacja PKP Kłodzko Główne 
(kryptonim „Tory”)97 czy stacja PKP Wałbrzych Główny (kryptonim „Stonka”)98 . 

Sprawy tego rodzaju były prowadzone przez SB do wczesnej jesieni 1989 roku. 
11 lipca 1989 roku dyrektor Departamentu V MSW, generał brygady Józef Sasin, 
w wydanych przez siebie wytycznych polecił zakończenie takich spraw z uwagi na 
zmienioną sytuację polityczną w kraju (po wyborach przeprowadzonych w czerwcu 
tego roku)99. W ślad za tym w następnych tygodniach zostały zamknięte m.in. sprawy 

że ostatecznie wszyscy pracownicy odebrali wypłatę. 
89 AIPN Ka, sygn. 230/2771, k. 7, 13. 
90 AIPN Wr, sygn. 065/1437, b. p., mf. 
91 AIPN Wr, sygn. 065/1446, b. p., mf. 
92 AIPN Ka, sygn. 0135/265, k. 1, 9. 
93 AIPN Wr, sygn. 065/1411, b. p., mf. 
94 AIPN Wr, sygn. 065/1421, b. p., mf. 
95 AIPN Wr, sygn. 025/568, k. 2, 9.
96 AIPN Wr, sygn. 025/580, k. 2, 9.
97 AIPN Wr, sygn. 025/451, k. 1, 8–9.
98 AIPN Wr, sygn. 025/618, k. 9–12.
99 AIPN Wr, sygn. 011/1957, k. 6, 8; AIPN Wr, sygn. 065/1418, b. p., mf; AIPN Wr, sygn. 011/1995, 

k. 4.
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operacyjnego sprawdzenia założone w związku z działalnością odbudowanych struk-
tur NSZZ „Solidarność” w węźle PKP Kędzierzyn-Koźle („Wtórnik”)100, Lokomoty-
wowni PKP w Nysie (kryptonim „Sojusz”)101, Lokomotywowni PKP Opole Główne 
(kryptonim „Ciuchcia”)102, ZNTK w Opolu (kryptonim „Marycha”)103, stacji PKP 
Wałbrzych Główny (kryptonim „Stonka”)104, stacji PKP Kłodzko Główne (krypto-
nim „Tory”)105, Lokomotywowni PKP w Kamieńcu Ząbkowickim (kryptonim „Kon-
trast”)106, stacji PKP w Kamieńcu Ząbkowickim (kryptonim „Konkurent”)107 oraz 
Rejonie Przewozów Kolejowych w Częstochowie (kryptonim „Tablica”)108 .

W tym samym czasie zamknięto również kwestionariusze ewidencyjne prowa-
dzone dla poszczególnych działaczy kolejarskiej „Solidarności”. Niestety niekoniecz-
nie oznaczało to, że dana osoba przestawała być obiektem zainteresowania SB. Na 
przykład zamykając w lipcu 1989 roku taki kwestionariusz dla Magdaleny Materli ze 
stacji PKP w Bytomiu, kierownictwo SB Miejskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych 
postanowiło, że będzie ona nadal kontrolowana operacyjnie w ramach sprawy obiek-
towej kryptonim „Orient-III”, prowadzonej dla miejscowego węzła PKP109 . 

Wkrótce potem resort spraw wewnętrznych, kierowany jeszcze nadal przez 
gen. Czesława Kiszczaka, podjął próbę przystosowania struktur SB do działalności 
w zmienionej sytuacji politycznej. Z początkiem września 1989 roku w miejsce de-
partamentów II, III, IV, V i VI oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Przemysłu 
i Biura Studiów MSW utworzono nowe departamenty ochrony gospodarki, ochrony 
konstytucyjnego porządku państwa oraz studiów i analiz. Nowym departamentom 
odpowiadały analogiczne wydziały w strukturach wojewódzkich urzędów spraw 
wewnętrznych. Nowo utworzone wydziały ochrony gospodarki (WOG) WUSW 
przejęły dotychczasowe zadania wydziałów V i VI oraz inspektoratów ochrony prze-
mysłu. Dotyczyło to przede wszystkim zadań związanych z „ochroną” transportu 
i komunikacji110 .

WOG WUSW w poszczególnych województwach kontynuowały prowadzenie 
założonych wcześniej spraw obiektowych, dotyczących w szczególności kolei. Już 
niebawem jednak również te zadania przestały być aktualne. Początek 1990 roku 
przyniósł stopniowe zamykanie kolejnych spraw tego rodzaju. Na przykład w poło-
wie stycznia tego roku, z uwagi na aktualną „sytuację społeczno-polityczną w kra-
ju i brak zagrożeń w ochranianym obiekcie”, RUSW w Rybniku zamknął sprawę 

100 AIPN Wr, sygn. 065/1437, b.p., mf. 
101 AIPN Wr, sygn. 065/1441, b.p., mf. 
102 AIPN Wr, sygn. 065/1411, b.p., mf. 
103 AIPN Wr, sygn. 065/1421, b.p., mf. 
104 AIPN Wr, sygn. 025/618, k. 9, 13–14. Analizę zgromadzonych w tej sprawie materiałów włączono do 

sprawy obiektowej o kryptonimie „Zawodowcy”.
105 AIPN Wr, sygn. 025/451, k. 11.
106 AIPN Wr, sygn. 025/568, k. 8, 12.
107 AIPN Wr, sygn. 025/580, k. 8, 15.
108 AIPN Ka, sygn. 0135/265, k. 8. 
109 AIPN Ka, sygn. 230/6872, s. 42–43.
110 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, T. 2, s. 39; W. Frazik i in., Ludzie bezpieki województwa krakowskie-

go. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwie 
krakowskim w latach 1945–1990. Kraków 2009, s. 56. 
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obiektową kryptonim „Orient-XVI”, prowadzoną dla miejscowego RKP111. Wkrótce 
potem, na wniosek WOG WUSW w Legnicy, zamknięto i zarchiwizowano sprawę 
obiektową kryptonim „Kolejarze”, prowadzoną dla węzłów PKP w Legnicy i Mił-
kowicach wraz z linią tranzytową Wrocław – Węgliniec. Zakończenie sprawy moty-
wowano likwidacją SB RUSW w Legnicy, prowadzącej tę sprawę od grudnia 1983 
roku112. W styczniu 1990 roku, na wniosek WOG WUSW w Katowicach, zamknięto 
i zarchiwizowano też sprawę obiektową kryptonim „Orient”, prowadzoną w stosun-
ku do Śląskiej DOKP113. Na wniosek zastępcy szefa RUSW w Jędrzejowie i za zgodą 
zastępcy szefa WUSW do spraw SB w Kielcach zamknięta została również sprawa 
obiektowa kryptonim „Semafor”, w ramach której nadzorowano stację PKP w Sę-
dziszowie114. Na przełomie stycznia i lutego tego roku na wniosek WOG WUSW 
w Opolu, z powołaniem się na zarządzenie ministra spraw wewnętrznych numer 
00102/89 z 9 grudnia 1989 roku, zamknięto i zarchiwizowano sprawę obiektową 
kryptonim „Tabor”, prowadzoną dla miejscowych ZNTK115 . 

W połowie lutego 1990 roku, na wniosek WOG WUSW w Szczecinie, to samo 
stało się ze sprawą obiektową kryptonim „Selektor”, dotyczącą Pomorskiej DOKP 
i podległych jej jednostek. W końcowej analizie tej sprawy, opracowanej w WOG 
WUSW, proponowano jednak utrzymanie kontaktów służbowych z „kierownictwem 
[DOKP] oraz siecią osobowych źródeł informacji” (propozycja ta stała się bezprzed-
miotowa w związku z likwidacją SB w połowie 1990 roku). Oceniając efekty działań 
w sprawie „Selektor”, szczecińska SB przypisywała sobie zasługę uchronienia gospo-
darki narodowej przed większymi stratami116 .

Były to już ostatnie przejawy nadzorczej działalności SB w stosunku do kolei. Usta-
wa z 6 kwietnia 1990 roku zobowiązała ministra spraw wewnętrznych do zorganizo-
wania policji w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie nowego prawa, to jest od 
10 maja tego roku. Z chwilą zorganizowania policji likwidacji uległy działające do tej 
pory urzędy spraw wewnętrznych117. Oznaczało to likwidację Służby Bezpieczeństwa. 
W ten sposób zakończyła się również historia aparatu bezpieczeństwa jako czynnika 
stanowiącego szczególnego rodzaju instrument nadzoru państwowego nad koleją.

Osobowe źródła informacji i lokale kontaktowe. przykłady
Bardzo ważną rolę w działalności aparatu bezpieczeństwa odgrywała sieć jego 

osobowych źródeł informacji w nadzorowanych środowiskach społecznych. Źró-
deł takich nie brakowało również w środowiskach kolejarskich. Zasady pracy z oso-
bowymi źródłami informacji oraz kategorie takich źródeł przedstawiały się różnie 

111 AIPN Ka, sygn. 030/445, k. 9, 100. Akta sprawy przekazano w celu archiwizacji do Wydziału „C” 
WUSW w Katowicach. 

112 AIPN Wr, sygn. 037/91, k. 73. 
113 AIPN Ka, sygn. 030/334, s. 104–106 [pdf].
114 AIPN Ki, sygn. 014/1887, k. 113.
115 AIPN Wr, sygn. 067/113, k. 2. Zachował się tylko zmikrofilmowany wybór dokumentów zgromadzo-

nych w ramach tej sprawy. 
116 AIPN Sz, sygn. 0011/1997, s. 8–9.
117 Ustawa o policji z 6 kwietnia 1990 r., Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179. Por. Aparat bezpieczeństwa w Pol-

sce…, T. 2, s. 58.
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w poszczególnych latach. Instrukcja o pracy operacyjnej SB z 1 lutego 1970 roku 
wyróżniała trzy kategorie osobowych źródeł informacji: tajnych współpracowników 
(TW), kontakty operacyjne (KO) i kontakty służbowe (KS). W przypadku tajnych 
współpracowników wymagano formalnego pozyskania oraz rejestracji źródła w ewi-
dencji operacyjnej SB. Rejestracji podlegały także kontakty operacyjne, ale w ich 
przypadku nie wymagano formalnego pozyskania. W przypadku kontaktów służbo-
wych nie wymagano ani pozyskania, ani rejestracji118 . 

Część osób pozyskiwanych w charakterze TW podejmowała współpracę z SB na 
zasadzie dobrowolności. Tak było m.in. w przypadku tajnego współpracownika pseu-
donim „Leliwa”, funkcjonującego w latach 1987–1989 wśród pracowników Węzła 
PKP w Kędzierzynie. Pod pseudonimem tym był zarejestrowany kierownik kancelarii 
tajnej i szef zakładowego oddziału obrony cywilnej na stacji Kędzierzyn119. Na zasa-
dzie dobrowolności została pozyskana również TW pseudonim „Jola”, funkcjonująca 
w latach 1984–1989 wśród pracowników Węzła PKP w Nysie. W tym przypadku 
chodziło o działaczkę koncesjonowanych związków zawodowych, jakie powstały po 
delegalizacji NSZZ „Solidarność”120. Na analogicznej zasadzie został pozyskany rów-
nież TW pseudonim „Krystyna”, wykorzystywany od 1975 roku do stycznia 1990 
roku jako źródło informacji w sprawach dotyczących Węzła PKP w Kędzierzynie, ze 
szczególnym uwzględnieniem Lokomotywowni, „ochranianej” przez SB w ramach 
sprawy obiektowej o kryptonimie „Parowóz”. Za wymienionym pseudonimem krył 
się jeden z miejscowych maszynistów121 .

Duża część tajnych współpracowników została jednak pozyskana na podstawie 
tzw. materiałów kompromitujących, co w praktyce oznaczało zastosowanie szantażu 
przez SB. Przykładem tego może być TW pseudonim „Simon” ze środowiska DRKP 
w Częstochowie. Zarejestrowany pod tym pseudonimem elektryk z Lokomotywow-
ni I klasy w Częstochowie stał się obiektem zainteresowania SB w lipcu 1976 roku, 
gdy w rozmowach z kolegami z pracy wypowiadał się pozytywnie o niedawnych 
protestach robotniczych w Radomiu i Ursusie. W związku z jego ówczesnym zacho-
waniem została założona sprawa operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Ochot-
nik”, prowadzona przez Wydział III KW MO w Częstochowie do stycznia 1977 roku 
Podjęte w ramach tej sprawy działania operacyjne zaowocowały ostatecznie pozyska-
niem jej figuranta (to jest osoby rozpracowywanej) jako tajnego współpracownika SB 
o pseudonimie „Simon”. W trakcie przeprowadzonej z nim rozmowy profilaktycznej 
udało się uzyskać zobowiązanie do współpracy122 .

W późniejszym czasie na podobnej zasadzie próbowano werbować również nie-
których działaczy „Solidarności”. Na przykład jeden z działaczy „Solidarności” ko-
lejarskiej z Nysy, internowany w okresie stanu wojennego, został zarejestrowany 
w 1982 roku jako TW pseudonim „Flet”123 . 

118  Instrukcje o pracy operacyjnej…, s. 127–134.
119 AIPN Wr, sygn. 0010/2628, t. 1, k. 6–11, 26, 27/1, 30, 31/1–4, 36.
120 AIPN Wr, sygn. 0010/1817, t. 1, k. 6–11, 13, 17, 18, 23–25. 
121 AIPN Wr, sygn. 0010/2371, t. 1, 8–19, 36, 58–82, 103–104. 
122 AIPN Ka, sygn. 0026/178, t. 1, k. 7–8, 12, 15–16 oraz t. 2, k. 4–9, 18/1–2, 19–20, 29, 31, 35, 37.
123 Rejestracji dokonała Sekcja VIII Wydziału V KW MO w Opolu. Rejestrację anulowano w styczniu 

1990 r. Akta TW pseudonim „Flet” nie zachowały się – zostały zniszczone po wybrakowaniu przez 
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W niektórych przypadkach kwestia motywów pozyskania pozostaje niejasna. Tak 
jest na przykład w przypadku pewnego działacza „Solidarności” ze środowiska ZNTK 
w Opolu, zarejestrowanego już w czerwcu 1981 roku jako TW pseudonim „Jan”. 
Pierwotnie planowano pozyskanie go „na zasadzie dobrowolności, przy zaangażowa-
niu możliwości osiągnięcia określonych korzyści osobistych”. „Jan” nie chciał jednak 
przyjmować wynagrodzenia od SB, słabo angażował się we współpracę, przekazując 
informacje „bez większych wartości operacyjnych”124 .

Aparat bezpieczeństwa dysponował również siecią lokali kontaktowych wykorzy-
stywanych jako miejsce konspiracyjnych spotkań z tajnymi współpracownikami125 . 
Część takich lokali urządzano w obiektach kolejowych, zawierając formalne umowy 
z dysponentami wytypowanych w tym celu pomieszczeń służbowych. Na przykład 
w latach 1983–1985 pion II SB RUSW w Zawierciu korzystał z lokalu kontakto-
wego o kryptonimie „Zajazd”, mieszczącego się w budynku miejscowego dworca 
PKP. W początkach 1985 roku dysponent obiektu, naczelnik miejscowej stacji PKP, 
udostępnił jednak klucze do lokalu funkcjonariuszom SOK i MO RUSW w Zawier-
ciu oraz zwrócił się do SB o zwrot zawartej umowy i złożonego przezeń oświadcze-
nia126. W latach 1986–1987 w siedzibie Oddziału Drogowego PKP w Częstochowie 
funkcjonował lokal kontaktowy o kryptonimie „Wars”, użytkowany przez Wydział V 
WUSW. SB musiała jednak zrezygnować z tego lokalu w związku z rozbiórką budyn-
ku127. W latach 1987–1988 Wydział V WUSW w Częstochowie korzystał także z lo-
kalu o kryptonimie „Arkadia”, mieszczącego się w siedzibie miejscowego Oddziału 
Robót Budowlanych PKP128 .

Kadry aparatu bezpieczeństwa. przykłady 
W pierwszych latach działalności aparatu bezpieczeństwa, do 1956 roku, jego 

kadry reprezentowały na ogół dość niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawo-
dowych. Dotyczyło to nawet osób zajmujących wysokie stanowiska kierownicze. Na 
przykład Józef Spisak, naczelnik Wydziału IV, a następnie Wydziału VIII Wojewódz-
kiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu 
do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, zaczynał swoją karierę w 1945 
roku jako funkcjonariusz MO, legitymując się ukończeniem tylko sześciu klas szkoły 
powszechnej. Jako funkcjonariusz UB ukończył on jedynie kurs specjalny w szkole 
wojewódzkiej WUBP w Krakowie, a następnie kurs „P” w Centrum Wyszkolenia 

jednostkę operacyjną SB (Sekcję VIII Wydziału V WUSW w Opolu), oficjalnie „ze względu na znikomą 
wartość operacyjną”. Por. Z. Bereszyński: NSZZ „Solidarność”…, T. 2, s. 96.

124 AIPN Wr, sygn. 0064/1314, b.p., mf. Oficerem prowadzącym TW pseudonim „Jan” był kapitan Ta-
deusz Kuźnik, reprezentujący najpierw Wydział II KW MO, a później Wydział V WUSW w Opo-
lu. Z uwagi na widoczną niechęć „Jana” do utrzymywania kontaktów z SB, współpracę rozwiązano 
w 1987 r. Por. Z. Bereszyński: NSZZ „Solidarność”…, T. 1, s. 466.

125 Instrukcje o pracy operacyjnej…, s. 132–133. 
126 AIPN Ka, sygn. 0046/98, k. 4, 16–18. Zwrócone w ślad za tym dokumenty, umowa i oświadczenie 

dysponenta obiektu, zostały spalone w obecności funkcjonariusza SB. 
127 AIPN Ka, sygn. 0026/1322, k. 1, 3, 12. 
128 AIPN Ka, sygn. 0026/1496, k. 1, 3, 15, 21, 30–31. Dysponentowi lokalu, niechcącemu przyjmować 

wynagrodzenia pieniężnego, wręczono album Skarby Jasnej Góry. Umowa w sprawie korzystania z lo-
kalu została rozwiązana w 1988 r. w związku z reorganizacją Oddziału Robót Budowlanych PKP w Czę-
stochowie.
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MBP129. Bolesław Szymczyk, naczelnik Wydziału VIII WUBP w Katowicach w la-
tach 1951–1953, ukończył siedmioletnią szkołę powszechną oraz trzyletnią szkołę 
rzemieślniczo-handlową. Dopiero w 1959 roku, już jako funkcjonariusz SB, uzyskał 
świadectwo dojrzałości. Za jego atut zawodowy można jednak uznać wcześniejszą 
pracę na kolei w charakterze pomocnika maszynisty, a następnie rezerwowego ma-
szynisty130. Aleksander Grzyb, pełniący obowiązki naczelnika Wydziału VIII WUBP 
w Opolu, legitymował się ukończeniem siedmiu klas szkoły powszechnej. Jako funk-
cjonariusz UB ukończył dwumiesięczne przeszkolenie w szkole wojewódzkiej bez-
pieczeństwa publicznego i półroczny kurs w CW MBP131. Stefan Skrzypiec, zastępca 
naczelnika Wydziału VIII WUBP w Opolu, przed podjęciem pracy w aparacie bez-
pieczeństwa ukończył szkołę powszechną i dwie klasy gimnazjum handlowego, a już 
jako funkcjonariusz UB resortowy kurs prawniczy oraz wyższy kurs administracyjny 
w Centrum Wyszkolenia MBP (bez zdanego egzaminu), a także rozpoczął studia 
prawnicze132. Jan Tekieli, kierownik Sekcji VIII Wydziału IV WUBP we Wrocławiu, 
przed podjęciem pracy w UB ukończył siedmioletnią szkołę powszechną o profilu 
rolniczym. Jako funkcjonariusz UB zaliczył dwa semestry szkoły dokształcającej przy 
PUBP w Jeleniej Górze oraz odbył miesięczne przeszkolenie w szkole WUBP we 
Wrocławiu133 . 

Od pierwszych lat działalności aparatu bezpieczeństwa wśród funkcjonariuszy 
sprawujących nadzór nad działalnością kolei można było spotkać również byłych 
kolejarzy. Jedną z takich osób, oprócz wymienionego już Bolesława Szymczyka, był 
Stefan Hajduga, rodem z Zawiercia, absolwent siedmioklasowej szkoły powszech-
nej, należący w czasie wojny do BCh i AL, a po wojnie służący przez krótki czas 
w milicji we Włoszczowej. Od 1946 roku pracował na kolei, początkowo w Łazach, 
a następnie jako pomocnik maszynisty w Kędzierzynie. W marcu 1947 roku Komitet 
Miejski PPR w Kędzierzynie skierował go jako osobę obeznaną z kolejnictwem do 
pracy w miejscowej placówce Ekspozytury Kolejowej BP w Katowicach. S. Hajduga 
pracował w tej placówce do połowy marca 1948 roku, gdy skierowano go na trzy-
miesięczny kurs WUBP w Katowicach. Od lipca tego roku pracował w analogicznej 
placówce w Strzelcach Opolskich, a od stycznia 1949 roku w Referacie Kolejowym 
PUBP w Opolu. W grudniu 1949 roku przeniesiono go na stanowisko oficera śled-
czego PUBP w Opolu134 . 

Z upływem czasu pracę w aparacie bezpieczeństwa coraz częściej podejmowały 
osoby z wykształceniem średnim. Jednocześnie rosła liczba funkcjonariuszy zdoby-
wających takie wykształcenie w systemie eksternistycznym. Coraz częstszym zja-
wiskiem, zwłaszcza po 1956 roku, było też kończenie cywilnych studiów wyższych, 
z reguły w systemie zaocznym czy wieczorowym, przez funkcjonariuszy liczących 

129 AIPN Kr, sygn. 059/129, s. 7, 52, 66 [pdf]. 
130 AIPN, sygn. 0194/2721, s. 6–7, 11, 17–18, 58. W latach 1953–1955, już po odejściu ze stanowiska 

naczelnika Wydziału VIII WUBP w Katowicach, kapitan B. Szymczyk ukończył dwuletni kurs aktywu 
kierowniczego bezpieczeństwa publicznego.

131 AIPN Gd, sygn. 214/676, s. 10, 12, 31, 117, 149 [pdf]. 
132 AIPN Wr, sygn. 0126/394, k. 5, 6, 19. 
133 AIPN Wr, sygn. 059/2510, k. 3–5, 21. 
134 AIPN Wr, sygn. 0126/162, k. 10, 12–14, 21. Z końcem lutego 1952 r. S. Hajduga został zwolniony 

dyscyplinarnie ze służby w aparacie bezpieczeństwa. 
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na awans zawodowy i wyższe wynagrodzenie (dodatki kwalifikacyjne). We wrześniu 
1972 roku wprowadzono system trzyletnich wyższych studiów zawodowych dla ofi-
cerów MO i SB. Dla kandydatów legitymujących się tylko wykształceniem średnim 
oznaczało to wydłużenie nauki w szkole oficerskiej o dwa lata. W przypadku kandy-
datów posiadających już wyższe wykształcenie cywilne bądź wojskowe wymagane 
było tylko ukończenie rocznych studiów podyplomowych w Akademii Spraw We-
wnętrznych bądź Wyższej Szkole Oficerskiej w Legionowie135. Innowacje te miały 
istotny wpływ na mechanizmy rekrutacji i kształcenia kadr aparatu bezpieczeństwa, 
zaowocowały przede wszystkim znacznym wzbogaceniem bazy rekrutacyjnej. Nowy 
system kształcenia w naturalny sposób preferował pozyskiwanie kandydatów spo-
śród absolwentów wyższych uczelni cywilnych, a także stwarzał dodatkową motywa-
cję do zaocznego kształcenia się funkcjonariuszy SB na takich uczelniach. 

Na takiej zasadzie stopniowo podnosił się również poziom wykształcenia i przygo-
towania zawodowego wśród funkcjonariuszy zatrudnionych w jednostkach odpowie-
dzialnych za sprawowanie nadzoru nad koleją. Coraz większa liczba funkcjonariuszy 
tych jednostek legitymowała się wykształceniem odpowiadającym specyfice pracy 
na kolei: wyższym lub średnim wykształceniem technicznym, niekiedy w połączeniu 
z praktyką zawodową w kolejnictwie. 

Przykładem może być droga zawodowa Kazimierza Ciempki, który zajmował 
się koleją jako funkcjonariusz Wydziału III KW MO w Opolu. Był on absolwentem 
Technikum Mechanicznego w Kluczborku, a po ukończeniu tej szkoły w 1962 roku 
znalazł zatrudnienie jako stażysta na adiunkta kolei państwowych w Oddziale Trakcji 
PKP w Opolu. W 1980 roku, już jako funkcjonariusz SB, ukończył systemem wie-
czorowym wyższe studia zawodowe w Instytucie Budowy Maszyn Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej w Opolu. Jako funkcjonariusz Wydziału III KW MO w Opolu (od 1969 
roku) organizował pracę operacyjną w zakresie nadzoru nad gospodarką narodową, 
głównie w odniesieniu do obiektów PKP136. Można zatem mówić o dobrym powiąza-
niu jego cywilnego wykształcenia i doświadczenia zawodowego z pracą wykonywaną 
w strukturach SB. 

Podobnie przedstawiały się początki drogi zawodowej Edwarda Galińskiego, któ-
ry w latach 80. XX wieku zajmował się „ochroną” kolei w rejonie Rybnika i Racibo-
rza. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Raciborzu w 1969 roku pracował 
jako brakarz w dziale kontroli jakości miejscowych Kolejowych Zakładów Maszyn 
i Sprzętu Drogowego. Wykształcenie wyższe uzyskał, studiując w latach 1977–1980 
w WSO MSW w Legionowie, a w 1982 roku został magistrem administracji, kończąc 
Studium Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako funkcjonariusz 
pionu III SB (od 1973 roku), a następnie pionu III „A” był odpowiedzialny m.in. za 
operacyjną ochronę Zakładów Elektrod Węglowych w Raciborzu. W czerwcu 1981 
roku został jednak przeniesiony do pionu II SB i zajął się „ochroną” „transportu 
PKP”, a mianowicie DRKP w Rybniku i podległych jednostek. W grudniu 1981 roku 
posiadał w tym środowisku dziewięciu tajnych współpracowników, „opracowywał” 
dwóch kandydatów na TW i prowadził dwie sprawy ewidencji operacyjnej. W póź-
135 AIPN, sygn. 1633/4458, s. 9 [pdf]; Sz. Hermański, A. Jusupović, T. Wróblewski: Cywilne organy bez-

pieczeństwa państwa 1956–1990. [W:] Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa 
państwa w Polsce Ludowej (1944–1990). Zbiór studiów. Warszawa 2013, s. 138. 

136 AIPN Wr, 0126/2106, k. 3–4, 43, 69, 82, 86.
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niejszym czasie jako starszy inspektor Referatu V SB RUSW w Raciborzu prowadził 
analogiczną działalność w tamtejszym węźle PKP. W sierpniu 1984 roku dysponował 
tam 11 tajnymi współpracownikami i prowadził sześć spraw operacyjnych różnych 
kategorii137 . 

Absolwentem technikum mechanicznego był także Tadeusz Kuźnik, zajmujący się 
„ochroną” kolei jako kierownik Sekcji XI Wydziału II KW MO w Opolu, a następnie 
kierownik Sekcji VIII Wydziału V WUSW. Przed podjęciem pracy w SB ukończył 
również Wyższą Szkołę Inżynierską w Opolu, uzyskując tytuł inżyniera mechanika. 
Jako funkcjonariusz SB ukończył w 1975 roku Studium Podyplomowe ASW138 . 

Henryk Dudek, zajmujący się tematyką kolejową jako funkcjonariusz Wydziału 
III oraz Wydziału III „A” KW MO w Opolu, a następnie funkcjonariusz Wydziału 
II KW MO oraz Wydziału V WUSW, ukończył w 1975 roku studia w Instytucie 
Transportu i Komunikacji Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po studiach przez trzy 
lata pracował na stacji PKP w Kluczborku, gdzie awansował do stanowiska zastępcy 
naczelnika. W 1979 roku, w trakcie służby w SB, ukończył Studium Podyplomowe 
ASW. W jego opinii służbowej z 11 września 1984 roku pisano: „Zajmuje się opera-
cyjną ochroną transportu kolejowego, osiągając tutaj dobre wyniki, w czym niewąt-
pliwie pomocne jest posiadane przygotowanie zawodowe i specjalistyczne”. W opinii 
służbowej z 19 września 1988 roku podkreślano: „Pomocna jest mu wiedza teore-
tyczna i praktyczna wyniesiona z Politechniki Śląskiej [...] oraz praktyka zawodowa 
z okresu pracy na PKP”. 16 grudnia 1986 roku awansował na stanowisko kierownika 
sekcji transportu i łączności. Dla pełnego zilustrowania stosunków łączących kolej 
z nadzorującym ją aparatem bezpieczeństwa warto dodać, że w 1986 roku kapitan 
H. Dudek jako funkcjonariusz SB otrzymał odznakę „Przodujący Kolejarz”, nadaną 
przez ministra komunikacji!139

Szczególnie dobrym przygotowaniem do zadań związanych ze sprawowaniem 
nadzoru nad koleją wyróżniał się również Krzysztof Czerwiński, inspektor i starszy 
inspektor grupy V RUSW w Nysie. Po ukończeniu w 1975 roku Technikum Mecha-
nicznego w Nysie pracował w miejscowej Lokomotywowni PKP I klasy – począt-
kowo na stanowisku starszego rzemieślnika, a następnie jako kierownik oddziału. 
W 1982 roku ukończył studia na opolskiej WSI, uzyskując tytuł inżyniera mecha-
nika. Jako funkcjonariusz SB ukończył w 1986 roku Studium Podyplomowe WSO 
MSW w Legionowie140 . 

Jan Lewiński, zajmujący się jednostkami Węzła PKP w Nysie jako funkcjonariusz 
Wydziału II KW MO w Opolu i Sekcji V SB RUSW w Nysie (w 1981 roku został 
on tam pełnomocnikiem do spraw ochrony), był absolwentem liceum ogólnokształ-
cącego oraz Policealnego Studium Zawodowego Ministerstwa Komunikacji w War-
szawie. W tej ostatniej szkole został technikiem kolejowych maszyn drogowych. 
Pierwszy stopień oficerski uzyskał, kończąc Wyższą Szkołę Oficerską MO w Szczyt-
nie. Warto dodać, że z koleją łączyły go również związki rodzinne. Jego ojciec był 

137 AIPN Ka, sygn. 0231/76, k. 3–4, 17, 20, 46, 48, 50, 72, 74. 
138           AIPN Wr, sygn. 0126/2010, k. 2–3, 29, 32.
139 AIPN Wr, sygn. 0126/2086, k. 2–4, 7–9, 11, 68, 74, 77, 87, 92, 94, 100.
140 AIPN Wr, sygn. 0126/1951, k. 2–4, 7, 12
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zatrudniony jako elektromonter w Kolejowych Zakładach Zabezpieczenia Ruchu 
i Łączności w Lublinie141 . 

Na tym tle niekorzystnie wyróżniał się Ryszard Hulim, zajmujący się sprawowa-
niem nadzoru nad DRKP i RPK w Rybniku w ramach sprawy obiektowej kryptonim 
„Promień” oraz „Orient-XVI”. Przed podjęciem służby w MO (początkowo w sze-
regach ZOMO) ukończył on zasadniczą szkołę zawodową, uzyskując zawód malarza. 
Już jako milicjant ukończył eksternistycznie liceum ogólnokształcące i szkołę pod-
oficerską MO142 . 

W schyłkowym okresie PRL znaczna część kadr SB była dobrze przygotowana 
do realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad różnymi aspektami 
działalności kolei. Nadal jednak nie było to zjawisko powszechne. 

podsumowanie
Aparat bezpieczeństwa był ważnym instrumentem sprawowania nadzoru nad ko-

leją w całym okresie Polski Ludowej. Jego aktywność w tej dziedzinie stanowi bardzo 
ciekawą ilustrację mechanizmów życia społeczno-politycznego i gospodarczego pod 
rządami komunistów. Zadania realizowane przez aparat bezpieczeństwa w zakresie 
sprawowania nadzoru nad koleją w zasadzie można podzielić na cztery grupy. Pierw-
szą grupę stanowiły zadania właściwe dla służb specjalnych, takie jak: działalność 
kontrwywiadowcza, a także o zadania związane z ochroną granicy, ochroną tajemnicy 
państwowej i służbowej oraz ochroną osobistości podróżujących koleją.

Druga grupa obejmowała zadania typowo policyjne, związane ze zwalczaniem 
rozmaitych form pospolitej przestępczości: grabieży mienia państwowego, nadużyć 
gospodarczych, rażącej niegospodarności itp. Do grupy tej można zaliczyć także wy-
jaśnianie przyczyn i okoliczności poważniejszych awarii, wypadków i katastrof kole-
jowych. Realizacja tych zadań leżała nie tylko w interesie aparatu władzy, lecz także 
w znacznej mierze w dobrze rozumianym interesie społecznym.

Trzecia grupa zadań aparatu bezpieczeństwa wiązała się z jego aktywnym współ-
udziałem w zarządzaniu gospodarką funkcjonującą w systemie centralnego plano-
wania. W gospodarce rynkowej funkcjonuje wiarygodny nośnik informacji ekono-
micznej w postaci swobodnie kształtujących się cen. Do podejmowania właściwych 
decyzji gospodarczych w zasadzie wystarczy prawidłowy rachunek ekonomiczny. 
W systemie gospodarki planowej mechanizm ten jednak nie działał z uwagi na arbi-
tralne ustalanie cen przez rządzących w oderwaniu od realnych rozmiarów popytu 
i podaży. Wynikający stąd brak wiarygodnej informacji ekonomicznej próbowano 
rekompensować, uciekając się do szeroko rozbudowanego systemu nadzoru i kon-
troli, wykorzystującego administracyjne, a także policyjne metody działania. Ele-
mentem tego systemu nadzoru i kontroli był również aparat bezpieczeństwa, mający 
w szczególności dostarczać rządzącym dodatkowych informacji na temat sytuacji 
panującej w poszczególnych działach gospodarki, przedsiębiorstwach itd., weryfiko-

141 AIPN Wr, sygn. 292/201, k. 4, 7; AIPN Wr, sygn. 380/343, k. 5, 8; AIPN Wr, sygn. 427/104, k. 1. 
W złożonym w listopadzie 1985 r. wniosku o podwyżkę wynagrodzenia dla por. J. Lewińskiego kie-
rownictwo RUSW w Nysie podkreślało, że „organizuje [on] pracę operacyjną na największym obiekcie 
ochranianym przez Sekcję V” RUSW.

142 AIPN Ka, sygn. 0229/489, k. 10–11, 114, 116.
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wać oficjalną sprawozdawczość (nierzadko świadomie zafałszowaną), sygnalizować 
groźbę ewentualnych niepokojów społecznych na tle ekonomicznym oraz podejmo-
wać działania na rzecz zażegnania tego rodzaju zagrożeń. Ujmując rzecz dosadniej 
i bardziej obrazowo, inwigilacja, donosy itp. miały służyć zrekompensowaniu braku 
naturalnych (ekonomiczno-finansowych) mechanizmów kontrolnych w życiu gospo-
darczym. 

Związana z tym interwencyjna działalność aparatu bezpieczeństwa w sferze życia 
gospodarczego mogła w poszczególnych wypadkach skutkować podejmowaniem de-
cyzji korzystnych dla niektórych grup społecznych. Nie mogła jednak zaowocować 
uzdrowieniem życia gospodarczego na większą skalę. Przeciwnie, przez forsowanie 
priorytetu racji politycznych nad ekonomicznymi przyczyniała się do jeszcze więk-
szego chaosu decyzyjnego w gospodarce. 

Czwarta grupa zadań aparatu bezpieczeństwa obejmowała aktywne zwalcza-
nie wszelkiego rodzaju przeciwników politycznych i przejawów oporu społecznego 
w nadzorowanych środowiskach społecznych. W tym wypadku liczył się wyłącznie 
interes aparatu władzy. 

Podobnie przedstawiały się nadzorcze funkcje aparatu bezpieczeństwa w odnie-
sieniu do całej gospodarki narodowej. Przykład kolei wydaje się jednak szczególnie 
wymowny i pouczający, a przede wszystkim bogato udokumentowany. Przy całym 
zróżnicowaniu zadań realizowanych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, 
stałym zjawiskiem pozostawał jego wrogi stosunek do wszelkich przejawów opozycji 
i niezależnej działalności. Ogólny bilans działalności tego aparatu musi być zatem 
negatywny. Do nielicznych pozytywów można zaliczyć informacyjne bogactwo do-
kumentacji wytworzonej przez aparat bezpieczeństwa w całym okresie Polski Ludo-
wej, uwzględniającej praktycznie wszystkie aspekty działalności kolei. Wiarygodność 
owej dokumentacji, podobnie jak w przypadku wszelkich innych źródeł historycz-
nych, jest oczywiście ograniczona. Jakakolwiek próba pisania historii kolei w PRL bez 
uwzględnienia tej bogatej bazy źródłowej byłaby jednak grubym nieporozumieniem.

zbiGniew bereszyński

eisenbahnen unter spezieller Aufsicht. Der Sicherheitsapparat als instrument staatlicher 
Aufsicht über die eisenbahn in der volksrepublik polen (1980–1990)
Zusammenfassung

Seit 1957 unterstand die Eisenbahn der operationellen Aufsicht des Sicherheitsdiens-
tes (SB), der organisatorisch dem Innenministerium unterstellt war. Die in diesem Zu-
sammenhang zu realisierenden Aufgaben lagen in manchen Wojewodschaften seit 1975 
und vier Jahre später dann im gesamten Land in den Händen der Abteilung III „A“ des 
Sicherheitsdienstes. Mit der Entstehung des Gewerkschaftsbundes „Solidarność” kam 
es diesbezüglich zu erheblichen Veränderungen. Im Februar 1981 fiel die Gesamtheit 
der mit dem „Schutz“ von Transport und Verkehr zusammenhängenden Aufgaben in den 
Kompetenzbereich des Fachbereichs XI der Abteilung II des Innenministeriums. Auf Ge-
bietsebene bildeten die Sektionen XI der Fachbereiche II innerhalb der Wojewodschafts-
kommandanturen der Bürgermiliz Gegenstücke dazu. Die Funktionäre der Abteilung 
II des Sicherheitsdienstes waren insbesondere für die Unterwanderung der Strukturen 
der „Solidarność“ bei der Eisenbahn zuständig und überdies an den Vorbereitungen zur 
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Ausrufung des Kriegsrechts aktiv beteiligt. Im November 1983 übernahm die Abteilung 
V des Sicherheitsapparates (ehemalige Abteilung III „A“) die mit dem „Schutz“ der Ei-
senbahn in Zusammenhang stehenden Aufgaben. Auf Gebietsebene wurde sie durch die 
Abteilungen V der Wojewodschaftsämter für Innere Angelegenheiten sowie durch die 
Referate oder Sektionen V analog dazu stehender Bezirks- und Stadtämter repräsentiert. 
Im September 1989 übernahm die neu geschaffene Abteilung für Wirtschaftsschutz den 
Aufgabenbereich der Abteilung V des Sicherheitsdienstes. Die Aufsicht über die Eisen-
bahn durch den Sicherheitsdienst endete in den ersten Wochen des Jahres 1990, als die 
letzten operationellen Tätigkeiten auf diesem Gebiet abgeschlossen wurden.

zbiGniew bereszyński

railways under Special Supervision. Security apparatus as the instrument of state 
supervision over the railways in the period of people’s poland (1980–1990)
Summary

From 1957, the railways remained under the operational supervision of the Security 
Service (hereinafter SB), functioning within the organisational structures of the Ministry 
of the Interior. From 1975, in some voivodships, and throughout the whole country from 
1979, the implementation of related tasks was a responsibility of the SB‘s department III 
„A“. The situation changed considerably in connection with the emergence of “Solidarity”. 
In February 1981, all matters related to the „protection“ of transport and communication 
were handled by the Branch XI of the Department II of the Ministry of the Interior. The 
field equivalent of this department were sections XI of divisions II in the provincial he-
adquarters of the Civic Militia. The officers of the SB Division II dealt, in particular, with 
the development of the railway “Solidarity” and actively participated in preparations for 
the introduction of martial law. In November 1983, matters related to the “protection” 
of the railways were taken over by the Department V of the security apparatus (former 
III “A”), represented in the field by departments V of the voivodship interior offices or 
sections V of corresponding regional and municipal offices. In September 1989 the cur-
rent tasks of the SB‘s Department V were taken over by the newly formed division of the 
economical protection. The SB‘s supervision over the railways ended in the first weeks of 
1990 with the closure of the last case relating to the subject.
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edward dłuGajczyk

Wstęp do projektowanego  
„inwentarza analitycznego Archiwum 
powstań śląskich”

Dzieje Archiwum powstań śląskich 
Archiwum powstańcze narastało od 1919 roku w miarę kształtowania się kon-

spiracji wojskowej (Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska) i rozwoju wy-
padków politycznych. Na miejscu pozostawała tylko bieżąca dokumentacja, resztę 
odsyłano zwykle do przygranicznego Sosnowca. Archiwum niepomiernie rozrosło 
się w wyniku III powstania. Wtedy do Polski przeniosły się liczne likwidowane od-
działy i formacje. Szefowie komórek organizacyjnych grup operacyjnych i Naczelnej 
Komendy Wojsk Powstańczych zostali zobowiązani do przekazania akt do Adiutan-
tury Naczelnej Komendy, która przystąpiła do tworzenia Centralnego Archiwum 
Powstańczego. Z dniem 14 lipca 1921 roku archiwum to przejęła Komisja Likwida-
cyjna Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych.

Podpułkownik Kazimierz Zenkteller („Warwas”), komendant powstania, wyzna-
czony na jego likwidatora, był jednocześnie dowódcą 23. Dywizji Piechoty przewi-
dzianej do obsadzenia przyznanej Polsce części Górnego Śląska. Do pomocy w czyn-
nościach likwidacyjnych wyznaczył pod kierunkiem kapitana Edmunda Bartkow-
skiego1 grono oficerów, które skupił w Oddziale dla Spraw Górnośląskich przy 23. 
Dywizji Piechoty. Oddział rozpoczął urzędowanie 23 lipca 1921 roku w Ostrowie, 
następnie we wrześniu został przeniesiony wraz ze sztabem miejscowego pułku do 
miejsca koncentracji w Biedrusku. Zajmował się sprawami wynikającymi z demo-
bilizacji oddziałów powstańczych, pośredniczył w kierowaniu do wojska polskiego 
ochotników z Górnego Śląska, poszukiwaniu osób zaginionych i potwierdzaniem 
udziału w powstaniu na podstawie dokumentacji aktowej. W tym celu nadal groma-
dził po likwidowaniu powstania dostępne archiwalia. Poczęto je nazywać Archiwum 
Górnośląskim2 .

19 października 1921 roku Oddział dla Spraw Górnośląskich przy 23. Dywizji 
Piechoty w Biedrusku podał, że „z powodu przeniesienia Dtwa Dyw. wszelkie akta 
b. NKWP oraz ewidencja zostały zapakowane i wysłane do Sosnowca”3. Wysłanie akt 

1 Kpt. Edmund Bartkowski „Pruj”, Wielkopolanin, ur. 15 lipca 1894 r., oficer sztabu 23. DP, od 10 
czerwca 1921 r. w powstaniu śląskim, najpierw w Oddziale I NKWP, od 20 czerwca szef Adiutantury 
NKWP (IJP 310 – skrót sygnaturalny IJP oznacza, że są to jednostki aktowe ze zbioru nr 8 „Powstania 
śląskie” w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, dostępne w formie cyfrowej w Archiwum 
Państwowym w Katowicach oraz na stronie internetowej IJP.

2 IJP 220–224; E. Długajczyk: Dokumentacja personalna powstańców śląskich. Wprowadzenie do tematu . 
[W:] Powstańcze miscellanea. Z badań nad biografistyką i ewidencją personalną powstań śląskich. Red. 
Z. Kapała. Bytom 2006, s. 23–54.

3 IJP 223, s. 87.
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do Sosnowca jednak nie nastąpiło, a po dwóch dniach Dowództwo Okręgu Gene-
ralnego w Poznaniu nakazało odtransportować archiwum do swojego Oddziału III, 
gdzie do porządkowania akt miał przystąpić major Stanisław Rostworowski, były szef 
sztabu Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych. Dowództwo Okręgu Generalnego 
(wkrótce Dowództwo Okręgu Korpusu nr VII) w Poznaniu wprawdzie przejęło ar-
chiwalia, jednak S. Rostworowski nie zajął się ich opracowaniem.

W Biedrusku 7 grudnia 1921 roku akta z rąk kapitana Bartkowskiego odebrał 
major Ławniczak. Pod jego kierownictwem Archiwum Górnośląskie funkcjonowało 
jako komórka organizacyjna w ramach DOK VII w Poznaniu. Mjr Ławniczak miał do 
pomocy właściwie tylko jednego pracownika merytorycznego, podporucznika Jana 
Plewnię, podczas powstania zatrudnionego w Dowództwie Grupy „Wschód”. Na 
początku lipca 1922 roku Archiwum Górnośląskie zostało przetransportowane do 
Warszawy i włączone do zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego.

W tym początkowym okresie nastąpiło pierwsze, aczkolwiek nieznaczne rozpro-
szenie akt ukształtowanego już Archiwum Powstań Śląskich, rozproszenie związane 
z dziedziczeniem i kontynuowaniem spraw niezałatwionych przez różne instytu-
cje wojskowe. Poza podstawowym członem archiwum, przekazanym Dowództwu 
Okręgu Generalnego w Poznaniu, część akt pozostała w Komendzie Miasta w So-
snowcu. Szef Sądownictwa Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych sprawy w toku 
załatwiania oddał Wojskowemu Sądowi Okręgowemu w Krakowie, Szef Sanitarny 
i Intendent – swoim odpowiednikom w DOK Poznań. Oddział II Naczelnej Ko-
mendy Wojsk Powstańczych przemienił się w lokalną agendę bezpośrednio podle-
głą Oddziałowi II Ministerstwa Spraw Wojskowych4. Tam też poszły akta wywiadu 
i kontrwywiadu powstańczego. Kapitana Tadeusza Puszczyńskiego zobowiązano do 
przekazania Oddziałowi II Ministerstwa Spraw Wojskowych akt oddziałów destruk-
cyjnych5. Także Archiwum Górnośląskie w DOK nr VII nie tylko gromadziło akta 
powstańcze, ale również je rozpraszało. Jeszcze w ostatniej chwili przed wysłaniem 
całości do Warszawy przekazało niektórym instytucjom na ich żądanie różne materia-
ły, przeważnie odnoszące się do pojedynczych osób. Na kilkakrotnie ponawiane proś-
by Muzeum Wojskowego w Poznaniu włączenia do zbiorów muzealnych pewnych 
dokumentów otrzymało ono według pokwitowania z 26 czerwca 1922 roku:

„1. Tablicę z napisem Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych Górnego Śląska;
2. Zbiór różnych plakatów, pism i dokumentów;
3. Zbiór rozmaitych odbitek pieczątek na przepustkach, legitymacjach i doku-

mentach;
4. Zbiór odbitek pieczątek, wyciętych z bezwartościowych papierów”6 .
Akta powstańcze przejęte do Centralnego Archiwum Wojskowego (od 1927 roku 

Archiwum Wojskowe) i uznane tam za szczególnie wartościowe, były stopniowo 
opracowywane i inwentaryzowane, tworząc zbiór pod nazwą „Powstania górnoślą-
skie”7. Z uwagi na zawarte w nich tajemnice, zwłaszcza związane z zaangażowaniem 
4 Sprawy tu wymienione uregulował rozkaz organizacyjny nr 13 NKWP z 11 lipca 1921 r. (IJP 101, 

s. 129).
5 Polecenie płk. Bogusława Miedzińskiego z 3 sierpnia 1921 r., skierowane do T. Puszczyńskiego (IJP 220, 

s. 19).
6 IJP 224, s. 17.
7 J. Ciesielski: Dzieje Archiwum Wojskowego 1918–1939. Warszawa 1999, s. 71.
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państwa polskiego na Górnym Śląsku, oraz krótki czas od wydarzeń, jakich dotyczy-
ły, nie mogły być udostępniane do badań naukowych. Korzystał z nich tylko personel 
do wydawania zaświadczeń o przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej 
i udziale w powstaniach8. Powstańcy potrzebowali tych zaświadczeń do celów wery-
fikacyjnych i przysługującego im pierwszeństwa w zatrudnieniu. W połowie lat 30. 
XX wieku z powodu lawinowo napływających wniosków o potwierdzenie udziału 
w powstaniach zaczęto w Archiwum Wojskowym wyodrębniać ze zbioru „Powstania 
górnośląskie” materiały typu personalnego, tworząc z nich odrębny zbiór kwerendo-
wy.

Zarząd Główny Związku Powstańców Śląskich zwrócił się do Archiwum Woj-
skowego o traktowanie podań powstańców śląskich jako pilnych i załatwianie ich 
w przyśpieszonym trybie. Wobec braku personelu obie strony uzgodniły, że Archi-
wum zaangażuje do tego celu swoich emerytowanych pracowników, którzy będą 
pobierać od każdego podania opłatę w wysokości 1,20 zł, bez względu na pozytywny 
czy negatywny sposób załatwienia. Podania miały być składane zbiorowo przez grupy 
miejscowe związku, lecz przeważali indywidualni petenci. Kwerendy personalne dla 
powstańców załatwiali emeryci Zygmunt Pawlikowski i Stanisław Urbanowski, obaj 
zamieszkali w Warszawie9 .

Już po wybuchu wojny kierownik Archiwum Wojskowego, mjr Bolesław Wali-
góra, postanowił ewakuować część akt powstańczych, zawierającą w zdecydowanej 
większości ewidencję personalną10. Trzeba wyjaśnić, że owa ewidencja personalna to 
przeważnie różnego rodzaju zestawienia nazwisk, listy imienne zwalnianych, prze-
noszonych do innych oddziałów, otrzymanego żołdu, wykazy chorych i rannych, 
korespondencja w sprawach osobowych itp. Na pytanie, co zadecydowało o zakwa-
lifikowaniu tego materiału do ewakuacji, trzeba odpowiedzieć, że nie tyle przekona-
nie o wartości historycznej, ile przeświadczenie o potrzebie w przyszłości dalszego 
wydawania zaświadczeń, mniej zapewne obawa, że może się dostać w ręce okupanta 
z wszystkimi konsekwencjami dla osób w nich występujących. W takim przypadku 
akta po prostu palono. W każdym razie wyodrębnienie ewidencji personalnej do 
podręcznego zbioru akt powstańczych nastąpiło znacznie wcześniej. Akta te, jako 
najczęściej wykorzystywane, trzymano osobno.

Akta powstańcze wyjechały z Warszawy 5 września platformą konną wraz z pomo-
cami ewidencyjnymi i biurowymi (inwentarzami, spisami i różnymi opracowaniami) 
Archiwum Wojskowego. Transportem tym kierował por. rez. Ottokar Dąbrowski. 
Jako cel wyznaczono miejscowość Piaski koło Lublina. W Garwolinie przeładowano 
8 E. Długajczyk: Niepodległościowcy śląscy. O honory, przywileje i byt materialny. [W:] W 85. rocznicę . 

Red. Z. Kapała. Bytom 2007, s. 233–265.
9 „Wiadomości Związkowe Związku Powstańców Śląskich” z 14 maja 1939, nr 2.
10 Mjr Bolesław Waligóra podaje, że 5 września został wezwany do swojego przełożonego, szefa Wojsko-

wego Biura Historycznego, od którego otrzymał rozkaz przygotowania się do natychmiastowej ewaku-
acji wraz z personelem i aktami Wojskowego Biura Historycznego. Na ten cel otrzymał dwa autobusy. 
W obawie, że nie wszyscy urzędnicy Archiwum Wojskowego pomieszczą się w autobusach: „Prosiłem 
o zezwolenie wysłania ich oddzielnie przy użyciu platformy konnej. […] Zameldowałem, że każę zabrać 
jeszcze na jedną platformę akta Komendy Głównej na Górnym Śląsku i ewidencję [powstańczą – E.D.] 
Górnoślązaków i materiały potrzebne do bieżącej pracy archiwalnej”. Sprawozdanie mjr. B. Waligóry 
pt. Archiwum Wojskowe od 31 lipca do 17 listopada 1939 roku. [W:] Z. Kozak, Relacja mjr. Bolesława 
Waligóry z działalności Archiwum Wojskowego od 31 sierpnia do 17 września[!] 1939, „Biuletyn Woj-
skowej Służby Archiwalnej” 2001, nr 24, s. 171–172.
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bagaż do przygodnie zarekwirowanej ciężarówki. W wyniku agresji bolszewickiej na-
stąpiła zmiana marszruty i kierownik transportu O. Dąbrowski dopiero 22 września 
w Focsani na terenie Rumunii dołączył z nieuszczuploną przesyłką do podstawowego 
transportu akt wojskowych. Transport poszedł do Tulczy (Tulcea) i na początku paź-
dziernika zatrzymał się w obozie internowanych w kurorcie Băile Herculane. Zapa-
dła decyzja o umieszczeniu akt w Ambasadzie Polskiej w Bukareszcie, a następnie 
przerzuceniu do Francji.

Tymczasem władze rumuńskie 18 listopada 1939 roku zarządziły, że w Băile Her-
culane pozostaną tylko generałowie, natomiast oficerowie i żołnierze będą odstawie-
ni gdzie indziej. Wobec niemożności zabrania z sobą akt personel Archiwum podzielił 
paczki z aktami za pokwitowaniem między generałów11. Wieczorem 19 listopada ofi-
cerowie wyjechali z Băile Herculane do Târgovişte. Major Waligóra orzekł: „Z chwilą 
wyjazdu z Băile Herculane A[rchiwum] W[ojskowe] jako takie, istniejące jeszcze 
w zawiązkach i posiadające jeszcze do 19 XI ważne zadanie opieki nad aktami, prze-
stało istnieć”12. Archiwum jako instytucja przestało wprawdzie istnieć, ale pozostały 
akta.

30 grudnia 1939 roku Paryż depeszował do attaché wojskowego w Bukareszcie: 
„Przesłać niezwłocznie majora Bolesława Waligórę z Târgovişte wraz z archiwum”13 . 
Waligórę rzeczywiście udało się przerzucić do Francji, ale o aktach w swojej relacji 
już nie wspomina, bo stracił z nimi kontakt. Jakimś sposobem dostały się one, ale 
bez udziału generałów, do Francji. Ślad wiedzie do Marsylii, miasta portowego na 
południu Francji, nieobjętej okupacją niemiecką, i wiąże się z osobą mjr. rez. Jana Lu-
dygi-Laskowskiego, dowódcy powstańczego, pierwszego historyka powstań śląskich. 
J. Ludyga-Laskowski, piłsudczyk, choć skłócony ze Związkiem Powstańców Śląskich 
i wojewodą Michałem Grażyńskim, przed wybuchem wojny pełnił obowiązki sekre-
tarza generalnego Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny w Warszawie. 
W pierwszym kwartale 1941 roku występował w Marsylii w roli „opiekuna” skrzyń 
z aktami wojskowymi przysłanymi z Rumunii. Informacja pochodzi od mjr. Felicjana 
Majorkierwicza z Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, którego po klęsce 
Francji losy także rzuciły do Marsylii.

Mjr F. Majorkiewicz z racji obowiązków służbowych pewnego dnia wstąpił 
do mieszkania J. Ludygi-Laskowskiego na piętrze „polskiego” szpitala w Marsylii. 
W mieszkaniu zauważył porozwieszane – jak to ujął – „szkice walk ludu śląskiego”. 
Pochodziły z 3–4 otwartych skrzyń. W podejrzeniu nadużycia złożył raport swojemu 
przełożonemu gen. Juliuszowi Kleebergowi. Ten powołał komisję, potem drugą, do 

11 Poza cytowanym B. Waligórą o wędrówce akt do Rumunii pisali: L. Lewandowicz: Polskie archiwalia 
wojskowe w czasie okupacji 1939–[19]45, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1972, nr 2, s. 476–481; 
A. Suchcitz: Sprawa odtworzenia Archiwum Wojskowego we Francji 1939–1940. „Teki Historyczne” 
[Londyn] 1994–1995, T. 21, s. 215–235; tenże: Major Bolesław Waligóra – pionier polskiej archiwi-
styki wojskowej, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 2003, nr 26, s. 13–28; J. Ciesielski: Dzieje 
Archiwum Wojskowego …, s. 121–122; W.K. Roman: Centralne Archiwum Wojskowe 1918–1998, 
tradycje, historia, współczesność służby archiwalnej Wojska Polskiego. Toruń 1999, s. 49–53; E. Długaj-
czyk: Z Warszawy do Nowego Jorku. Jeszcze o losach akt wojskowych podczas II wojny światowej [tekst 
złożony w redakcji „Przeglądu Wojskowo-Historycznego”].

12 W. Waligóra: Archiwum Wojskowe..., s. 183.
13 Depesze wojenne Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie RP w Bukareszcie 1939–1940. Oprac. T. Du-

bicki, A. Suchcitz. Tarnowskie Góry 2006, s. 108.
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zbadania sprawy. J. Ludyga-Laskowski przyznał się do otworzenia skrzyń zawiera-
jących akta powstań śląskich. Twierdził, że większą część tego materiału, zwłasz-
cza spisy powstańców, spalił, żeby nie dostały się w ręce gestapo i nie zaszkodziły 
powstańcom i ich rodzinom. Kilka dokumentów sobie zatrzymał. Niektóre potem 
oddał na żądanie komisji. Materiały dochodzeń obie komisje wręczyły gen. J. Kle-
ebergowi.

Skrzynie z aktami miały odejść do Anglii, ale u F. Majorkiewicza nie ma na to do-
wodu. W sierpniu 1942 roku, już po przyjeździe do Londynu, złożył stosowny mel-
dunek, w którym powtórzył posiadane wiadomości. Powątpiewał w prawdziwość 
oświadczenia J. Ludygi-Laskowskiego, że zniszczył akta powstańcze14 .

W 1941 roku akta z Marsylii wysłano do Lizbony, a stamtąd do Stanów Zjed-
noczonych i złożono w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Po jakimś czasie zostały 
przekazane reaktywowanemu 1 kwietnia 1943 roku Instytutowi Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Jorku15. Inna wersja powiada, że do Ameryki akta przewieźli płk Ignacy 
Matuszewski i mjr Henryk Floyar-Rajchman i zdeponowali potajemnie w klasztorze 
norbertanek w Pensylwanii. Dostęp do nich był możliwy po podaniu hasła. Akta 
w 1956 roku miał przypadkowo odkryć gen. Wincenty Kowalski i spowodować prze-
kazanie ich do Instytutu Józefa Piłsudskiego16 . 

Nie wszystkim aktom wyekspediowanym w 1939 roku z Archiwum Wojskowego 
i Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie poszczęściło się tak, jak archiwa-
liom powstań śląskich. Niektóre padły ofiarą bombardowań, część personel konwo-
jujący zdecydował się zniszczyć.

Z akt wojskowych pozostawionych w okupowanej Polsce niemiecki sztab gene-
ralny utworzył w Gdańsku-Oliwie składnicę pod nazwą Akten Sammelstelle des 
Chefs der Herresarchive jako filię Archiwum Wojskowego w Poczdamie. Dostały 
się tam również pozostawione w Warszawie akta powstańcze. I ta część zbioru „Po-
wstania górnośląskie” szczęśliwie ocalała. Po zakończeniu wojny, przemieszczona 
z powrotem do Warszawy, stała się w Centralnym Archiwum Wojskowym podsta-
wową bazą źródłową wszystkiego najważniejszego, co napisano o powstaniach ślą-
skich i plebiscycie.

Historycy krajowi długo nie wiedzieli o materiałach powstańczych w Nowym 
Jorku. Wprawdzie Andrzej Brożek pod koniec lat 70. ubiegłego wieku dotarł do nich 
i pobieżnie je scharakteryzował17, ale odkrycie minęło bez echa; akta wydały się mało 
znaczącym odpryskiem. Poza tym Nowy Jork był wtedy tak odległy i nieosiągalny, że 
nie wart zabiegów. Dopiero książka Janusza Ciska, dyrektora Instytutu Józefa Piłsud-

14 Biblioteka Narodowa w Warszawie, relacja F. Majorkiewicza z 1961 r. „Archiwum Powstania Górnoślą-
skiego w Marsylii w 1941 roku”, rkps 10 405, mikr. 94 296.

15 J. Cisek: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory. Warszawa 1997, s. 39.
16 Notatka płk. dypl. Antoniego Grudzińskiego z 26 kwietnia 1962 r. (Instytut Polski i Muzeum im. gen. 

Sikorskiego w Londynie, sygn. B. I 12h/5), streszczona przez A. Suchcitza: Sprawa odtworzenia Archi-
wum Wojskowego…, s. 220.

17 A. Brożek: Materiały do dziejów powstań śląskich w zbiorach Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w No-
wym Jorku. „Śląski Kwartalnik Historyczny »Sobótka«” R. 34, 1979, nr 3, s. 437–440. O podróży 
A. Brożka do Stanów Zjednoczonych zob. jego relację Trzy łyki Ameryki. „Opole” [wrzesień] 1978,  
nr 9.
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skiego, i przedrukowany w niej inwentarz zbioru „Powstania śląskie”18 uzmysłowił 
badaczom wartość źródła.

Stan opracowania akt powstańczych
Wskutek pośpiesznej i chaotycznej likwidacji III powstania trudno było mówić 

o jakimkolwiek porządkowaniu akt. Pisma pozostawały w nieładzie, często bez dat 
i nagłówków. W organizacji konspiracyjnej od początku jej istnienia brakowało perso-
nelu o elementarnych nawet umiejętnościach biurowych. Za pióra i ołówki chwytali 
z potrzeby ludzie niewprawieni w pisaniu. Na równi z bronią i amunicją brakowało 
papieru i przyborów kancelaryjnych. Pisano, na czym się dało. Nawet w III powsta-
niu rzadko pojawiała się maszyna do pisania, zwykle zdobyczna lub zarekwirowana.

Już personel zajmujący się obsługą Archiwum Górnośląskiego w Biedrusku, po-
tem w Poznaniu stale narzekał na chaos i braki występujące w aktach, że niczego 
nie może się doszukać. „Ewidencja wojsk powstańczych znajduje się w Archiwum 
Górnośląskim”, przyznał mjr Ławniczak, ale – jego zdaniem – jest „tak niedokładna 
i mylna, że absolutnie nie można nic wnioskować. […] Jeśli mamy odszukać poszcze-
gólnych powstańców w ewidencji, wtedy trzeba nam dokładnych danych o formacji, 
w której dany powstaniec służył”19. I tak pozostało do dnia dzisiejszego. Znalezienie 
pojedynczej osoby bez wiedzy, w jakiej formacji służyła, przypomina przysłowiowe 
szukanie igły w stogu siana. Na niewiele zdały się podjęte wtedy pierwsze próby 
„segregowania” dokumentacji, które na domiar burzyły tylko pierwotny „porządek”, 
pogłębiając nieład.

Personel Archiwum Wojskowego w Warszawie stanął przez karkołomnym za-
daniem zaprowadzenia jakiegoś porządku w dokumentacji powstańczej. Zadanie 
przerosło wszystko, z czym miał do czynienia. Zabrakło umiejętności i czasu na wgłę-
bianie się w prawie trzyletnie, zmieniające się jak w kalejdoskopie zawiłości struk-
turalno-organizacyjne śląskiej konspiracji wojskowej. Materiał udało się z grubsza 
posegregować na zespoły według niezupełnie jeszcze przyswojonej sobie przez ar-
chiwistów zasady przynależności kancelaryjnej (zespołowej). Nie uporano się z ma-
teriałem powtarzalnym, powielanym niekiedy w dziesiątkach egzemplarzy. Może to 
i dobrze, że nikt nie uległ pokusie eliminowania materiału pozornie małowartościo-
wego. Inwentarz, zaczęty gdzieś w połowie lat 30., nosi ślady uzupełniania jeszcze 
krótko przed wybuchem wojny. Posiada on właściwą dla Centralnego Archiwum 
Wojskowego czteroczłonową sygnaturę. Dla zbioru „Powstania górnośląskie” jest to 
I 130… z dodatkiem cyfrowym oznaczenia zespołu (grupy tematycznej) i kolejnego 
numeru jednostki aktowej, np. I 130.1.20 lub I 130.8.26.

Inwentarz sporządzony przed wojną wraz z zasygnalizowanymi w nim po 1945 
roku brakującymi pozycjami, służył badaczom do początku lat 80. XX wieku. Po-
tem inwentarz na nowo przepisano, pomijając brakujące pozycje. Jednostki aktowe 
zachowały przedwojenne sygnatury. Sporadycznie zdarzało się, że brakujące pozy-
cje zapełniano innym materiałem. Nowy inwentarz powtórzył nader lakoniczne, 
niekiedy mylące tytuły jednostek aktowych. Poza inwentarzem pozostawał spory 

18 J. Cisek: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce…, s. 125–152.
19 IJP 223, s. 291 – mjr Ławniczak do Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Czerwonego Krzyża z 12 maja 

1922 r.
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nieudostępniany dopływ do zbioru „Powstania górnośląskie”. Według Bożeny Pa-
neckiej akta, „które wpłynęły do archiwum już po sporządzeniu inwentarza w 1937 
roku, zostały opracowane później i opatrzone sygnaturą, lecz nie zostały w nim ujęte. 
Znaczna jednak część akt nie została w ogóle opracowana”. Dopływ spoza inwentarza 
obejmował 432 jednostki aktowe20 .

Akta ocalone z wrześniowej peregrynacji wymagały w Rumunii opisania i przy-
gotowania do dalszego transportu na Zachód. Przejrzenie i zewidencjonowanie akt 
powstańczych przypadło pracownikowi Archiwum Wojskowego Władysławowi Bo-
cheńskiemu. Powstał „Inwentarz akt górnośląskich, sporządzony w październiku 
1939 roku w Băile Herculane przez urz[ędnika] VIII gr[upy] Bocheńskiego Włady-
sława”. Składał się z następujących grup:

a) akta różnych dowództw,
b) I powstanie śląskie,
c) II powstanie śląskie,
d) III powstanie śląskie,
e) „akta ewidencyjne wyłączone z różnych zespołów akt śląskich dla celów doraź-

nych w Arch. Wojsk. W przyszłości do wcielenia do właściwych zespołów”21 .
Na „akta różnych dowództw” składały się pojedyncze jednostki aktowe Ścisłej 

Rady Wojennej, Oddziału II Ministerstwa Spraw Wojskowych, Grupy gen. Szeptyc-
kiego, Dowództwa 23. Dywizji Piechoty (Oddział dla Spraw Śląskich) i praca wspo-
mnieniowa Tadeusza Puszczyńskiego. W Archiwum Wojskowym nie wchodziły one 
w skład zbioru „Powstania górnośląskie” i nie ma ich w przedwojennym inwentarzu. 
Praca T. Puszczyńskiego pochodziła z depozytu Wojskowego Biura Historycznego. 
W. Bocheński włączył te materiały do zbioru śląskiego wbrew zasadzie proweniencji 
(przynależności kancelaryjno-zespołowej).

Literalnie rzecz biorąc, można by przypuszczać, że akta ewidencyjne zawiera 
tylko część „e”. Tymczasem ewidencja personalna, poza segmentem „a”, wypełnia 
wszystkie inne części. Występują jednak pewne różnice. Materiały części „b”, „c”, 
„d” stanowią fragmenty dokumentacji przeważnie wyjęte z jednostek aktowych. Dla 
wydzielonych tym sposobem akt z III powstania, których było najwięcej, sporządzo-
no w zbiorze kwerendowym osobną ewidencję kolejno ponumerowanych jednostek 
aktowych, począwszy od numeru 1 (nummerus currens). Obecnie na niektórych ob-
wolutach widnieją jeszcze odciski pieczęci sygnaturalnych używanych w Archiwum 
Wojskowym. Jest około 550 jednostek.

Natomiast grupa „e” zawiera pełne jednostki aktowe, opatrzone czteroczłono-
wą sygnaturą inwentarza „Powstania górnośląskie”, wyjęte chwilowo ze zbioru „dla 
celów doraźnych”, czyli również kwerendowych. W sumie są to 104 jednostki ak-
towe22, mianowicie: 130.1.186, 213, 327, 330; 130.2.31, 85, 88, 94, 151; 130.3.9, 
137; 130.4.64, 65, 75, 80, 128, 148; 130.7.32, 33; 130.8.8, 27, 29; 130.9.36; 

20 B. Panecka: Źródła do dziejów powstań śląskich (1919–1921) przechowywane w Centralnym Archiwum 
Wojskowym. „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 1985, nr 13–14, s. 73–85 (toż zob. stronę in-
ternetową CAW).

21 IJP, zespół nr 119, Archiwum Wojskowe, sygn. 14.
22 W Centralnym Archiwum Wojskowym jest to zbiór „Powstania górnośląskie” (cyt. CAW, I 130…), 

dostępny także w formie elektronicznej na stronie internetowej CAW oraz w Archiwum Państwowym 
w Katowicach.
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130.10.19; 130.11.52; 130.12.22, 23, 50, 62; 130.13.23, 24, 25, 26; 130.14.7; 
130.14.17; 130.16.29, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 56; 130.23.30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; 130.24.17, 
25; 130.28.40; 130.30.20; 130.32.14, 19; 130.33.4; 130.36.5; 130.38.11, 26, 27; 
130.39.15; 130.40.2, 16, 17; 130.41.4; 130.42.10, 12, 14, 59, 62, 94, 97; 130.45.28; 
130.46.28, 32, 33, 52, 66, 67, 88; 130.48.16; 130.49.15; 130.50.15; 130.52.14; 
130.55.1, 2.

Z cytowanego fragmentu relacji mjr. B. Waligóry wynika, że postanowił ewa-
kuować akta „Komendy Głównej na Górnym Śląsku i ewidencję Górnoślązaków”. 
W odniesieniu do Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych szłoby o archiwalia wy-
selekcjonowane ze względu na ich wartość historyczną. Wiąże się z tym pewna za-
gadka, dotycząca dalszych losów tych akt.

11 lutego 1940 roku urzędnik Stanisław Stelmach przetransportował ocalone akta 
wojskowe do Ambasady Polskiej w Bukareszcie. Przy tej sposobności w Ambasadzie 
sporządzono stosowny protokół23. W nim przejęte akta uwidoczniono w kilkunastu 
grupach. Grupę III stanowiły akta powstańcze, ujęte w inwentarzu W. Bocheńskiego. 
Protokół pomija grupę II. Można domniemywać, że zawierała właśnie akta Naczelnej 
Komendy Wojsk Powstańczych, spoza inwentarza W. Bocheńskiego.

W posiadanym przedwojennym inwentarzu „Powstań górnośląskich” W. Bocheń-
ski w odniesieniu do Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych odnotowywał braki 
akt, którymi nie dysponował, bo pozostały w Warszawie. Odwracając porządek, 
trzeba stwierdzić, że w Rumunii znalazło się w 19 paczkach 179 jednostek akto-
wych Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych. W Rumunii ślad po nich się urywa. 
W lutym 1940 roku nie dotarły do Ambasady PR w Bukareszcie. Odejmując od 
179 jednostek, 4 ze zbioru kwerendowego, które znalazły się w Nowym Jorku, za 
zaginione wypadnie uznać 175 jednostek aktowych Naczelnej Komendy Wojsk Po-
wstańczych.

W Instytucie Józefa Piłsudskiego akta powstańcze były kilkakrotnie inwenta-
ryzowane. Andrzej Brożek mówił o zbiorze ponad stu teczek „przechowywanych 
w dwóch szafach”, zbiorze opracowanym przez dr. Leopolda Obierka, byłego pra-
cownika Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Ostatni raz zostały zewidencjono-
wane w 2002 roku przed wysłaniem do Polski w celu zakonserwowania i zmikrofil-
mowania. Wtedy wszystkie otrzymały nowe obwoluty (teczki). Na pierwszej stronie 
każdej teczki przyklejono metryczki z następującymi informacjami:

– nr zespołu 008,
– tytuł jednostki aktowej,
– daty,
– sygnatura [aktualna],
– sygnatur dawna (znana z inwentarza opublikowanego w książce J. Ciska).
Inwentarz zbioru „Powstania śląskie”24 dzielił się wtedy na grupy A, B, C, D, E 

i w ich obrębie sygnowane od 1 części, tomy i pojedyncze teczki.

23 IJP, Archiwum Wojskowe, sygn. 34.
24 J. Cisek wymienia Sławomira Cenckiewicza z Gdańska jako autora porządkowania archiwum powstań-

czego.
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Grupa A zawierała jednostki aktowe zespołu Naczelna Komenda Wojsk Powstań-
czych, wytypowane w 1939 roku w Archiwum Wojskowym do ewakuacji. Jednostki 
te (sygn. 130.1…) występowały w przedwojennym inwentarzu „Powstania górno-
śląskie”.

Grupa B obejmowała akta obce, włączone do zbioru śląskiego przez W. Bocheń-
skiego i określone przez niego jako część „Akta różnych dowództw”.

Grupa C mieściła akta oznaczone w inwentarzu W. Bocheńskiego jako „I powsta-
nie”, gdzie dzieliły się na: „Akta ewidencyjne” (zbiór sztucznie utworzony w Archi-
wum Wojskowym bez poszanowania przynależności kancelaryjnej), „Milicja Górno-
śląska – Dow. Główne” i „Naczelne Dow. POW na Śląsku”. Pochodziły z podręcznego 
zbioru kwerendowego. W Instytucie Józefa Piłsudskiego zbiór ten rozparcelowano, 
próbując nie zawsze pomyślnie uwzględnić przynależność kancelaryjną.

Grupa D w Instytucie Józefa Piłsudskiego składała się z akt tworzących w inwen-
tarzu W. Bocheńskiego cześć „II powstanie”. Również te akta w Archiwum Wojsko-
wym należały do podręcznego zbioru kwerendowego.

Grupa E zawierała akta III powstania (w inwentarzu W. Bocheńskiego zmiesz-
czone w części d). Do tej grupy w Instytucie Józefa Piłsudskiego dopisano również 
niektóre akta części e inwentarza W. Bocheńskiego.

Poza nowo tworzonymi teczkami grup C i D, pozostałe akta w Instytucie Józefa 
Piłsudskiego zachowywały z reguły pierwotne tytuły jednostek aktowych nadane 
w Archiwum Wojskowym.

Mikrofilmowanie i skanowanie
Po opublikowaniu książki Janusza Ciska śląskie środowisko historyczne wszczęło 

starania o uzyskanie dostępu do akt nowojorskich w formie kserokopii lub mikro-
filmów. Zabiegi te czynnie wsparła Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. 
Obradujące w Bytomiu 26 kwietnia 2001 roku XI Ogólnopolskie Seminarium Hi-
storyków Powstań Śląskich i Plebiscytu poszło dalej, uchwalając rezolucję wyraża-
jącą przekonanie, że akta powstańcze z Instytutu Józefa Piłsudskiego powinny się 
znaleźć w Polsce, „bo tu jest ich właściwe miejsce i przeznaczenie”25. O tym Instytut 
nowojorski nie chciał słyszeć. Wobec tego pozostała koncepcja mikrofilmowania. 
Okazało się, że akta powstańcze zostały w latach 70. XX wieku zmikrofilmowane na 
zamówienie Yale University i mikrofilmy znajdują się w jego posiadaniu (214 rolek). 
Uniwersytet był gotów wykonać kopie w cenie około 20 dolarów za rolkę. Pomysł 
upadł, gdy podczas rozmów Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z Insty-
tutem wypłynęła sprawa konserwacji akt, którą należałoby wykonać jednocześnie 
z mikrofilmowaniem.

W 2002 roku Instytut Józefa Piłsudskiego i Naczelna Dyrekcja Archiwów Pań-
stwowych podpisały umowę o użyczeniu akt do Polski w celu zakonserwowania 
i zmikrofilmowania. Umowa przewidywała, że akta będą przesyłane do Polski pocztą 
dyplomatyczną, tu konserwowane i mikrofilmowane, a następnie tym samym sposo-
bem zwracane do Nowego Jorku. Pierwsza partia w ilości 97 jednostek archiwalnych 
(1,20 m) przybyła do kraju jesienią 2002 roku. Naczelna Dyrekcja wbrew przepi-

25 E. Długajczyk: Raport z przebiegu akcji „Archiwum Powstań Śląskich powinno wrócić na Śląsk”. „Studia 
Śląskie” 2014, T. LXXIV, s. 197–224.
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som, które swego czasu sama ustanowiła, że materiały archiwalne przed mikrofilmo-
waniem należy poddać zabiegom renowacyjnym26, postąpiła odwrotnie. Archiwum 
Dokumentacji Mechanicznej, które otrzymało zlecenie mikrofilmowania, pracowało 
na aktach pogiętych i pomierzwionych. Szczególnie irytują zasłonięte nagłówki i daty 
pism.

Akta w Nowym Jorku przed wysłaniem do Polski zostały niestarannie przygo-
towane do mikrofilmowania. Pracę tę wykonała grupa wolontariuszy z Polski, która 
cały zbiór na nowo przesygnowała, nadając jednostkom aktowym ciągłą sygnaturę. 
Nie uporano się z materiałem powtarzalnym, co w skrajnych wypadkach skutko-
wało występowaniem w jednej jednostce aktowej nawet kilkunastu identycznych 
egzemplarzy (wszystkie zostały przeniesione na taśmę filmową). Na pismach wid-
nieje potrójna zwykle numeracja: dawna foliacja Archiwum Wojskowego, dwukrotna 
paginacja instytutowa. Nieaktualne cyfry przekreślano, ale niekiedy pozostały. Zda-
rzają się zaburzenia w paginacji. Nie rozwiązano sprawy oznaczania „rozkładówek”; 
operator robił to, co oznaczył paginujący, na jednej klatce umieszczał zwykle tylko 
jedną stronę. Przed mikrofilmowanymi jednostkami nie ma metryczek wymaganych 
w przepisach Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Od strony technicznej mikrofilm nie jest najwyższej jakości. Zdarzają się klatki 
nieostre. Widać, że operator „uśredniał” czas naświetlania, w wyniku „wyszły” klat-
ki prześwietlone (zaczernione) lub niedoświetlone (wyblakłe), w obu przypadkach 
trudno czytelne. Część tych usterek zapewne przyjdzie złożyć na karb zanikającego 
pisma. Ale bez względu na przyczynę, użytkownik dostał materiał niepełnowarto-
ściowy. Na dobrą sprawę, należałoby te parte materiału na nowo zmikrofilmować, bo 
są dla korzystającego bezużyteczne.

Prace konserwatorskie i mikrofilmowe przedłużały się, ponieważ Instytut Józefa 
Piłsudskiego, który obiecał na ten cel pieniądze, nie wywiązał się z zobowiązania. 
Z pomocą finansową przyszedł Urząd Marszałkowski w Katowicach. Przewidziane 
umową z Instytutem kopie mikrofilmowe, z taśmy naświetlonej i wywołanej w Ar-
chiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie, wykonała Biblioteka Śląska 
w Katowicach. Biblioteka Śląska przeprowadziła też konserwację dalszych partii 
akt27. Kopie robocze (pozytywowe) znajdują się w posiadaniu Instytutu Józefa Pił-
sudskiego, Archiwum Państwowego w Katowicach i Biblioteki Śląskiej28. Ostatnie 
mikrofilmy Archiwum Państwowe w Katowicach otrzymało w 2008 roku.

Uruchomiona później pracownia reprograficzna Archiwum Państwowego w Kato-
wicach ze swojego mikrofilmu sporządziła kopie cyfrowe, udostępnione m.in. Insty-
tutowi Józefa Piłsudskiego do publikacji w internecie. Ta ze wszech miar pożyteczna 
pomoc ewidencyjna nie poprawiła jednak wad niekiedy niewłaściwie naświetlonego 
mikrofilmu.
26 Zarządzenie nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 28 grudnia 1999 r. w sprawie mi-

krofilmowania i ewidencji mikrofilmów w archiwach państwowych. [W:] Zbiór przepisów archiwalnych 
wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000. Warszawa 2001, 
s. 636–637.

27 Za wykonaną pracę konserwatorską i mikrofilmową Biblioteka Śląska otrzymała list gratulacyjny od 
Marszałka Województwa Śląskiego. Zob. Nagrodzono konserwatorów. „Śląsk” [grudzień] 2010, nr 12, 
s. 82.

28 W Bibliotece Śląskiej zastosowano w katalogu mikrofilmów osobliwy, jak na wyobrażenia archiwalne, 
sposób porządku alfabetycznego według pierwszych wyrazów tytułów jednostek aktowych.
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Już po zapoznaniu się z niedostatkami pierwszej partii mikrofilmu historycy opo-
wiedzieli się raczej za skanowaniem z oryginału pozostałych akt, ale postulat okazał 
się spóźniony. Skan z mikrofilmu nie dorównuje obrazowi cyfrowemu zrobionemu 
z oryginalnego dokumentu; jest czarno-biały. Wystarczy na pewno do zwykłego użyt-
ku, ale utrudnił planowaną edycję tekstów źródłowych. Wykonany z oryginału, byłby 
kolorowy z łatwo dającymi się uchwycić wszelkimi dopiskami i poprawkami, ten 
czarno-biały z mikrofilmu nie rozróżnia takich detali.

Apele w ramach akcji „Archiwum Powstań Śląskich powinno wrócić na Śląsk”, 
kierowane do władz państwowych, spowodowały, że również Centralne Archiwum 
Wojskowe zmikrofilmowało swój zbiór „Powstania górnośląskie”, a następnie na zle-
cenie prywatna firma z mikrofilmów sporządziła kopie cyfrowe formatu PDF. I one 
nie są wolne od niedoróbek. Mają takie same wady, jak mikrofilmy z zasobu nowo-
jorskiego.

W sierpniu 2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyła się 
uroczystość przekazania Archiwum Państwowemu wymienionych kopii cyfrowych. 
Okazało się, że Centralne Archiwum Wojskowe nie przekazało całości. Brakowało 
skanów sporego zmikrofilmowanego już dopływu do zbioru „Powstania górnoślą-
skie”. Dopiero w 2012 roku Archiwum Państwowe, po uzyskaniu dotacji finansowej 
ze strony Urzędu Marszałkowskiego, wykonało resztę tych kopii. 29 

W latach 2012–2013 Centralne Archiwum Wojskowe zamieściło w internecie 
akta zbioru „Powstania górnośląskie”. Użytkownik otrzymał ogólny schemat inwen-
tarza, jego szczegółowy podział na zespoły i jednostki aktowe, w ich obrębie sygna-
turę jednostki aktowej, tytuł teczki, daty skrajne oraz zeskanowane z mikrofilmu 
obrazy dokumentów.

Baza danych personalnych i inwentarz analityczny
Wraz z mikrofilmami Archiwum Państwowe w Katowicach dostało inwentarz 

sporządzony w Nowym Jorku, pomoc ewidencyjną, podobnie jak w przypadku Cen-
tralnego Archiwum Wojskowego, także raczej niedoskonałą, ogólnikowo sygnalizują-
cą zawartość jednostek aktowych, niekiedy błędnie, a w zakresie datacji ograniczoną 
do mało przydatnych dat rocznych. W związku z tym w Archiwum Państwowym 
w Katowicach przystąpiono do próbnego zestawienia z mikrofilmów bazy danych 
osobowych. Tworzono coś w rodzaju skorowidza osobowego, odsyłającego do miej-
sca na taśmie mikrofilmowej lub kopii cyfrowej. Po dotarciu do tego miejsca użyt-
kownika czeka jednak trudne niekiedy zadanie zinterpretowania dokumentu po-
zbawionego daty, z nieaktualną pieczęcią, błędnie zaadresowanego, wyłania się więc 
potrzeba krytyki źródła. Taki był podstawowy mankament bazy danych, nie mówiąc 
o licznych opuszczeniach, błędnie odczytanych nazwiskach, z którymi archiwiści bez 
specjalistycznego przygotowania nie byli w stanie sobie poradzić. Na więcej Archi-
wum nie mogło sobie pozwolić.

29 Pełny udział Archiwum Państwowego w Katowicach w tym przedsięwzięciu został przedstawiony 
ostatnio w: P. Greiner: Wkład Archiwum Państwowego w Katowicach w upowszechnianiu źródeł do 
dziejów powstań śląskich i plebiscytu górnośląskiego przez ich digitalizację i publikację w Internecie. 
„Śląski almanach powstańczy” T. II, 2016, s. 93–97.
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Po zaniechaniu pracy nad bazą danych w Archiwum Państwowym w Katowi-
cach wysiłki w kierunku wyszukiwania nazwisk kontynuował Instytut nowojorski, 
wciągając do pracy internetowych wolontariuszy. Sukcesu raczej nie można się było 
spodziewać, biorąc pod uwagę przedstawione wyżej trudności, jakie sprawia do-
kumentacja powstańcza. Również Instytut Józefa Piłsudskiego zamieścił na stronie 
internetowej inwentarz swojej części akt powstańczych pod nazwą „Powstania ślą-
skie”, nie uzupełnił jednak poszczególnych jednostek aktowych skanami, jak uczyni-
ło to Centralne Archiwum Wojskowe. Zamiast tego zaopatrzył inwentarz w wyszu-
kiwarkę, pomocną zwłaszcza w odnajdywaniu nazwisk.

Trzeba wyjaśnić, że przed wojną Archiwum Wojskowe do wydawania zaświad-
czeń o członkostwie w Polskiej Organizacji Wojskowej i udziale w powstaniach ślą-
skich sporządzało z akt zbioru kwerendowego kartotekę osobową (nieukończoną). 
W inwentarzu kartoteka ta była oznaczona sygnaturą 130.54 i fizycznie mieściła 
się w Referacie Ewidencyjnym. Po wojnie kartotekę wykreślono z inwentarza, ale 
nadal, kiedy już nie było akt, wydawano na jej podstawie petentom zaświadczenia. 
Zawierały tylko ogólnikowe potwierdzenie uczestnictwa w powstaniach i dlatego 
mają ograniczoną wartość informacyjną. W trakcie likwidowania III powstania jego 
uczestnicy, jeśli nawet otrzymywali karty zwolnienia, oddawali je komisjom likwida-
cyjnym, wypłacającym zaległe żołdy, na dowód odebranych pieniędzy. Potem przy-
szła okupacja hitlerowska i powstańcy lub ich rodziny dla bezpieczeństwa pozbywali 
się kompromitujących dokumentów. To tłumaczy, dlaczego dzisiaj potomkowie zu-
pełnie nie znają szczegółów służby powstańczej swoich dziadków i pradziadków.

Wszystko to sprawia, że aktualna wydaje się potrzeba sporządzenia dodatkowej 
pomocy w postaci inwentarza analitycznego, ułatwiającego badaczom pracę, usuwa-
jącego i poprawiającego niedostatki istniejących ewidencji, odtworzenia w jednym 
tomie inwentarzowym rozczłonkowanych części Archiwum Powstańczego. W za-
kresie opisu jednostki aktowej inwentarz analityczny ustaliłby albo przynajmniej 
usiłowałby ustalić: 

1) przynależność kancelaryjną, czyli właściwą nazwę instytucji i komórki organi-
zacyjnej, która akta wytworzyła lub je otrzymała, w przypadku dziedziczenia 
akt – nazwę instytucji pierwotnej i dziedziczącej; 

2) tytuł jednostki aktowej możliwie szeroko rozbudowany, niekiedy wręcz jej 
regest;

3) daty skrajne, potrzebne miesięczne, często nawet dzienne;
4) liczbę stron (klatek mikrofilmu) w jednostce aktowej.
Najwięcej trudności sprawi ustalenie przynależności kancelaryjnej niektórych 

jednostek aktowych. Już przed wojną miał z tym kłopot personel Archiwum Woj-
skowego. W tym miejscu trzeba ponownie przypomnieć, że późniejsza część nowo-
jorska stanowi fragment wyodrębniony do zbioru podręcznego, który miał służyć do 
załatwiania kwerend personalnych. W zbiorze podręcznym znalazły się przeważnie 
powyjmowane z jednostek aktowych dokumenty personalne. W ten sposób nastąpi-
ło zerwanie więzi tego materiału z macierzystą dokumentacją. W skrajnych przypad-
kach zdarzało się, że pismo przewodnie pozostało w Centralnym Archiwum Wojsko-
wym, niedatowany i niepodpisany załącznik znalazł się w Nowym Jorku. Niektóre 
jednostki aktowe zawierały materiał różnej, na dodatek nieustalonej proweniencji. 
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W Archiwum Wojskowym określano go jako „bez przydziału”. Jeśli materiału tego 
w trakcie dalszych prac badawczych nie uda się zidentyfikować, pozostanie on dla 
badaczy bezużyteczny albo błędnie zinterpretowany Takie jednostki aktowe siłą rze-
czy utworzą w inwentarzu grupy variów i dokumentów nierozpoznanych.

Inwentarz analityczny nie powieli bezkrytycznie porządku w dotychczasowych 
inwentarzach. W odniesieniu do III powstania oprze się na systematyzacji struktur 
organizacyjnych, wprowadzonych przez Naczelną Komendę Wojsk Powstańczych 
w pięciodniowych raportach stanu. Indeksy umożliwią zlokalizowanie „skaczących 
sygnatur”.

Stan zachowania akt powstańczych
Akt po powstaniach śląskich pozostało sporo, co tym bardziej cieszy, kiedy weźmie 

się pod uwagę archiwalia powstania wielkopolskiego, które niemal zupełnie przepadły 
podczas ewakuacji we wrześniu 1939 roku. Dysponujemy też szczątkowo zachowaną 
spuścizną instytucji plebiscytowych z Polskim Komisariatem Plebiscytowym w Byto-
miu30. Jednak trudno mówić o kompletności. Doskwiera brak dokumentacji z począt-
ków Polskiej Organizacji Wojskowej. Okres sprzed I powstania reprezentuje jedynie 
dokumentacja organizacyjno-personalna 2. Pułku Strzelców Rybnickich, o którego 
istnieniu niewiele dotychczas było wiadomo, podobnie jak o 1. Pułku Strzelców Ryb-
nickich. Samo to wystarczy, żeby mówić o wartościowym znalezisku.

Tabela 1
Rozmiary Archiwum Powstań Śląskich

Części składowe Jednostki aktowe Strony Metry
Część rembertowska 
(CAW, I 130…) 2 755* 431 113 32,90

Część nowojorska 
(IJP) 839 82 496 12,67

Razem 3 594 513 609 45,57

* Na stronie internetowej CAW podano 2876 j.a.

Zbiory rembertowski i nowojorski rozpoczynają się zasadniczo od obozów uchodź-
ców na polskim pograniczu po I powstaniu oraz od tworzonej tam Milicji Górnoślą-
skiej. W krótkim czasie wykształciły się wtedy struktury organizacyjne z wyraźnymi 
elementami obsługi kancelaryjno-biurowej. Ich brak, a przynajmniej płynność, nie 
sprzyjały produkcji aktowej w poprzednim okresie. Po zwinięciu obozów i Milicji 
Górnośląskiej wystąpiły w dokumentacji ponowne braki, co trwało aż do ukonstytu-
owania się w styczniu 1921 roku Dowództwa Obrony Plebiscytu. W odniesieniu do 
1920 roku wytłumaczenie braków wydaje się proste: utrata w wyniku wsypy w lipcu 
1920 roku części peowiackiego archiwum przechwyconego przez Niemców podczas 
przenoszenia przez granicę do Polski oraz rozkazu zminimalizowania korespondencji 
i pisemnej sprawozdawczości.

30 Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku z lat 1918–1950 w zasobie 
Archiwum Państwowego w Katowicach. Do druku przygotowali E. Długajczyk, P. Greiner, S. Krupa. 
Katowice 2011.
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Od utworzenia w styczniu 1921 roku Obrony Plebiscytu znacznie wzrosła pro-
dukcja aktowa. Ze stanowiska kancelaryjno-biurowego wybuch III powstania nie 
stanowił wyraźnej cezury. Oddziały Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych zwy-
kle kontynuowały akta rozpoczęte w Dowództwie Obrony Plebiscytu, używały do-
tychczasowych dzienników podawczych, skorowidzów i innych pomocy biurowych. 
Jednak niepomiernie rozrosła się organizacja. Personel biurowy, poza Naczelną Ko-
mendą Wojsk Powstańczych, zatrudniały także formacje frontowe i zaplecza różnego 
szczebla. Wprowadzano jednolite formularze ewidencji personalnej i sprawozdaw-
czości. Ogólnie rzecz biorąc, w zbiorach zdecydowanie przeważają akta związane 
z III powstaniem (od Obrony Plebiscytu).

Przemieszczania nigdy aktom dobrze nie służą. Jak wiemy, już personel poznań-
skiego Dowództwa Okręgu Korpusu VII nie mógł się w archiwum powstańczym 
doszukać niektórych informacji31. Może nawet nigdy nie istniały. Potem Archiwum 
Wojskowe w Warszawie za pośrednictwem Związku Powstańców Śląskich apelowało 
do osób prywatnych o przekazywanie posiadanych akt. Utyskiwało na braki w za-
sobie. Jeszcze krótko przed wybuchem wojny kierownik Archiwum, mjr Bolesław 
Waligóra, usprawiedliwiał się, że „niejednokrotnie nie może pozytywnie załatwić 
podań byłych powstańców, nie mając wszystkich akt powstańczych”. Nie omieszkał 
zaznaczyć, że traci na tym też historia32. W tym czasie do Archiwum przekazali swoje 
materiały: Jerzy Ziętek (akta Komendy Placu w Radzionkowie), Wilhelm Leks (li-
sta żołdu 2. kompanii 14. pułku piechoty Wodzisławskiego), Józef Michalski (spisy 
ewidencyjne tego pułku), Walenty Mróz i Teodor Kubik (akta 7. pułku piechoty 
Grupy Północnej), Powiatowa Komisja Uzupełnień w Katowicach (księga chorych 
13. pułku piechoty)33 i prawdopodobnie także Mikołaj Witczak teczkę akt 2. Pułku 
Strzelców Rybnickich sprzed I powstania. W 1939 roku Grupa Miejscowa Chorzó-
w-Klimzowiec Związku Powstańców Śląskich przekazała do Archiwum Wojskowego 
oryginalny „Spis powstańców biorących udział w III powstaniu w 5. kompanii II 
baonie 10. pułku piechoty Gajdzika do dnia 10 maja 1921 roku według wyciągu 
z listy byłego kaprala Andrzeja Grządziela” (132 nazwiska)34. Przy nim znajduje 
się podobny spis 1. kompanii I baonu pułku Wodzisławskiego z Krzyżkowic (108 
nazwisk). Grupa Związku Powstańców Śląskich z Radzionkowa przekazała do Archi-
wum Wojskowego oryginalne zestawienie miejscowej straży obywatelskiej z okresu 
III powstania35. Jednymi nabytkami uzupełniano archiwum powstańcze, inne – uzna-
ne za zbiory prywatne – pozostawiano w ogólnej Kolekcji materiałów drukowanych 
i archiwaliów prywatnych (sygn. I 410–480). Kryteria rozdziału nie zawsze rysowały 
się wyraźnie.

Zdarzały się więc sporadycznie przypadki oddawania dokumentacji, ale w więk-
szości posiadacze niechętnie się z nią rozstawali. Skrupulatnie papiery organizacyjne 
zbierał mjr rez. Jan Ludyga-Laskowski i po kilku już latach spożytkował w swoim 

31 IJP, 223, 224.
32 Archiwum Państwowe w Katowicach, Związek Powstańców Śląskich, sygn. 3 – Okólnik Zarządu 

Głównego ZPŚl. nr 38 z 4 kwietnia 1939 r.
33 Tamże.
34 CAW, I 442.26.1. 
35 CAW, I 462.15.4.
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wydawnictwie źródłowym. Akta zatrzymywali także inni wyżsi i niżsi dowódcy. Woj-
na i okupacja hitlerowska niełaskawie obeszła się z prywatnymi kolekcjami powstań-
czymi. Obecnie na ich resztki można się natknąć w bibliotekach i muzeach. Nic nie 
pozostało z kompletnego (?) ponoć archiwum POW, które we wrześniu 1939 roku 
żona nieżyjącego już Alfonsa Zgrzebnioka wywiozła do Radomia i tam zdecydowała 
się je spalić36. Jeśli nawet trudno uwierzyć w kompletność tego archiwum, to biorąc 
pod uwagę czołową pozycję A. Zgrzebnioka w ruchu peowiackim, musiało zawierać 
ważne dokumenty. Nie ma wiadomości o losach prywatnych zbiorów Wojciecha Kor-
fantego i jego prawej ręki, Konstantego Wolnego, z czasu akcji plebiscytowej. Przed 
wojną nastawali na ich tajemnicze dokumenty agenci wywiadu niemieckiego37 .

Mniejsze fragmenty dokumentacji powstańczej występują także w innych zespo-
łach Centralnego Archiwum Wojskowego. Wiedzę o powstaniach śląskich historycy 
czerpali z odpisów dokumentów w Tekach Stanisława Baczyńskiego. Nowe możli-
wości badawcze otworzyły udostępnione w ostatnich latach akta Oddziału II Sztabu 
Generalnego (Głównego)38. Od Jana Przybyłka z Piekar Biblioteka Śląska w Ka-
towicach przejęła fragment akt Komisji Likwidacyjnej na Powiat Bytomski, która 
funkcjonowała bezpośrednio po zakończeniu III powstania, wypłacając żołdy i inne 
należności39. Teczka zawiera spisy powstańców przeważnie z powiatu bytomskiego, 
m.in. listę żołdu powstańców z Łagiewnik, dodatków rodzinnych dla 4. kompanii 
baonu lublinieckiego, ewidencję ludzi z Bytomia i Rozbarku w I baonie 2. pułku im. 
T. Kościuszki, spis ludzi żonatych i żywicieli rodzin z Wielkiej Dąbrówki, zapomogi 
dla rodzin powstańców z Brzezin, podobną listę z Brzozowic itp.

Jak wiemy, w zbiorze nowojorskim znalazła się pewna liczba jednostek aktowych 
obcej proweniencji, włączonych do „akt górnośląskich” w październiku 1939 roku 
przez W. Bocheńskiego w Rumunii. Są to: sygn. IJP 213, 216 – Biuro Ścisłej Rady 
Wojennej w Warszawie, IJP 214, 215, 217, 336 – Wydział Plebiscytowy Oddziału II 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, IJP 219 – opracowanie wspomnieniowe Tadeusza 
Puszczyńskiego. Do pewnego stopnia uzasadnione wydaje się umieszczenie w zbio-
rze powstańczym akt Oddziału dla Spraw Śląskich 23. Dywizji Piechoty w Ostrowie 
Wielkopolskim z okresu po III powstaniu (sygn. IJP 220–225). Przy Dowództwie 
23. Dywizji Piechoty, przewidzianej do obsadzenia przyznanej Polsce części Górnego 
Śląska, kontynuowała swoje prace komisja likwidacyjna III powstania, powołana 
jeszcze przez Naczelną Komendę Wojsk Powstańczych, a następnie bieżące sprawy, 
zwłaszcza personalne, związane z zamykaniem powstania prowadził wymieniony 
Oddział dla Spraw Śląskich.

36 H. Wolna: Komendant „Rakoczy”. Warszawa 1985, s. 170.
37 E Długajczyk: Afera szpiegowska Hansa Lukaschka z przełomu lat 1926/1927. [W:] Historia i archiwi-

styka. Studia z dziejów Polski, Polonii i archiwistyki. Księga dedykowana księdzu doktorowi Romanowi 
Nisowi. Gorzów Wielkopolski 2004, s. 71–87; toż w E. Długajczyk: Pechowcy. Księga afer szpiegow-
skich na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym. Leszno 2013, s. 129–144.

38 E. Długajczyk: Wywiad polski na Górnym Śląsku 1919–1922. Katowice 2001.
39 Biblioteka Śląska w Katowicach, sygn. R 2389 III, rkps.
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edward dłuGajczyk 
einführung in die Konzeption eines „Analytischen verzeichnisses des Archivs der 
Schlesischen Aufstände“
Zusammenfassung

Infolge des Zweiten Weltkrieges wurde das Archiv der Schlesischen Aufstände in 
zwei Teile getrennt; ein Teil befindet sich wie ursprünglich im Militärischen Zentralarchiv 
in Warschau-Rembertów, der andere fand seinen Weg in das Józef-Piłsudski-Institute in 
New York. Die Mängel der momentan verfügbaren Inventarlisten und die sich daraus 
ergebenden Schwierigkeiten bei der Suche nach Informationen zeigen die Notwendigkeit 
der Erstellung eines „analytischen Verzeichnisses“ auf. Ein solches könnte die beiden Be-
standsteile des Archivs auf Erfassungsebene wieder zusammenführen und böte die Mög-
lichkeit, Kurzbeschreibungen der Dokumente zu erstellen, die wiederum eine genauere 
Untersuchung der Struktur des schlesischen militärischen Untergrundes ermöglichen 
würden. Innerhalb des konzipierten Verzeichnisses würden die Akteneinheiten eindeutige 
Titel erhalten und daraus Regeste erstellt werden, in denen die Angaben bis auf den Monat 
oder sogar den Tag genau und auch Informationen über den jeweiligen Umfang enthalten 
sind. Der vorliegende Aufsatz beinhaltet den Vorschlag für die Einführung eines solchen 
Verzeichnisses. Überdies stellt er die Geschichte des Archivs und den aktuellen Stand 
der Aufarbeitung samt Umfang der auf Mikrofilm aufgenommenen oder eingescannten 
Dokumente vor und beschreibt die Versuche zur Schaffung einer personenbezogenen 
Datenbank. In der Zusammenfassung geht der Beitrag abschließend auf die Charakteristik 
der mit den schlesischen Aufständen in Zusammenhang stehenden Archive ein.

edward dłuGajczyk

An introduction to the proposed “Analytical inventory of the Archives of the Silesian 
Uprisings”
Summary

The Archives of the Silesian Uprisings were divided into two parts as a result of the 
Second World War; one remained in the Central Military Archive in Warsaw-Rembertów, 
the other was located in the Józef Piłsudski Institute in New York. The scarcity of the 
current inventories and the difficulty in finding the needed information lead to the neces-
sity of developing an “Analytical inventory”. It would join the two separated parts of the 
Archives and thoroughly describe the structure of the Silesian military conspiracy and 
the documents themselves. Archive units in the proposed inventory would receive titles 
that are adequate to the content and would be broadened even to the form of registers, 
extreme dates would be refined to months and some to days, and they would receive 
information on the number of pages. The article includes a proposed introduction to such 
an inventory. It discusses the history of the Archives, the status of the files analysed so far, 
the microfilming and scanning, attempts to create a database of personal details, and it 
summarizes the characteristics of the archives related to the Silesian uprisings.
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kaTarzyna kwaśniewicz

Badanie stanu zachowania zasobu 
w Archiwum państwowym w Katowicach

Poznanie aktualnego stanu zgromadzonych w magazynach materiałów archiwal-
nych jest ważnym elementem konserwatorskiej opieki nad zbiorami. W odniesieniu 
do znacznej liczby obiektów o potencjalnie różnym stanie zachowania, ocena kondy-
cji wszystkich zgromadzonych materiałów staje się trudnym wyzwaniem. I z takim 
wyzwaniem przyszło się zmierzyć pracownikom Oddziału Konserwacji i Zabezpie-
czania Zasobu w Archiwum Państwowym w Katowicach.

Przystępując do działania, należało w pierwszej kolejności oszacować, czy jest moż-
liwe w oznaczonym czasie – dysponując określoną liczbą pracowników – wziąć do 
ręki wszystkie zgromadzone w katowickim Archiwum jednostki i opisać je pod kątem 
zniszczeń. Odpowiedź na to pytanie nie mogła być pozytywna. Rozmiar zasobu (bez 
oddziałów zamiejscowych) w 2016 roku wynosił 1 534 070 jednostek archiwalnych1 
i nawet gdyby w przedsięwzięcie zaangażowano wszystkich pracowników Archiwum, 
badanie zajęłoby około 9 miesięcy. Należało zatem poszukać innych rozwiązań.

Pod koniec lat 70. XX wieku na Uniwersytecie Stanforda opracowano statystycz-
ną metodę badania stanu zachowania księgozbiorów2. W Polsce jej zmodyfikowaną 
wersję wykorzystano do oceny stanu zachowania polskich zbiorów bibliotecznych 
i archiwalnych, realizując Wieloletni Program Rządowy „Kwaśny papier”3. W ra-
mach tego programu w latach 2003–2005 przeprowadzone zostało badanie stanu 
zachowania zbiorów w trzech wybranych Archiwach Państwowych – w Olsztynie4, 
w Poznaniu5 i m. st. Warszawy (obecnie Archiwum Państwowe w Warszawie)6 . 

1 Sprawozdania z działalności Archiwum Państwowego w Katowicach za 2016 r. (znak sprawy 
D.0330.35.2016). Dane w formularzu KN-1 dotyczącym Centrali Archiwum Państwowego w Katowi-
cach.

2 W. Sobucki: Metoda stanfordzka – sposób oceny stanu księgozbioru. „Notes Konserwatorski” 1999, 
nr 3, s. 50.

3 Zadaniem A-1 Wieloletniego Programu Rządowego pod nazwą „Kwaśny papier. Ratowanie w skali ma-
sowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych” przyjętego na lata 2000–2008 było 
dokonanie oceny stanu zachowania i pełne zdefiniowanie zagrożeń dla polskich zbiorów bibliotecznych 
i archiwalnych z XIX i XX w. Jedynie dla porządku przypomina się istotę pojęcia kwaśny papier, które 
oznacza zmiany chemiczne zachodzące w papierze pod wpływem niekorzystnych czynników wewnętrz-
nych i zewnętrznych.

4 W. Sobucki, A. Czajka, M. Bogacz-Walska, A. Ulewicz: Wyniki badań stanu zachowania archiwa-
liów papierowych z XIX i XX w. w Archiwum Państwowym w Olsztynie. „Archeion” 2005, T. CVIII,  
s. 71–83.

5 W. Sobucki, P. Wojciechowski, A. Czajka, B. Drewniewska-Idziak: Wyniki badań stanu zachowania 
archiwaliów papierowych z XIX i XX w. w Archiwum Państwowym w Poznaniu. „Archeion” 2005,  
T. CVIII, s. 84–95.

6 W. Sobucki, B. Drewniewska-Idziak, A. Czajka: Stanfordzka metoda badania stanu zachowania ar-
chiwaliów papierowych z XIX i XX w. w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy. „Archeion” 2005, 
T. CVIII, s. 57–70.
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W pozostałych archiwach, w tym w katowickim Archiwum, przeprowadzono an-
kietę7. Zasadniczym zamysłem metody stanfordzkiej jest ocena kondycji zbioru na 
reprezentującej całość, losowo wybranej grupie 384 obiektów8. Badanie dotyczy 
obiektów XIX- i XX-wiecznych oraz zniszczeń wynikających z zakwaszenia papieru 
wytwarzanego w tym okresie. 

Podobne badanie stanu zachowania zasobu przeprowadzono w latach 2003–2004 
w Archiwum Narodowym w Krakowie, gdzie również typowano akta metodą loso-
wą. Korzystając z doświadczeń archiwów holenderskich oraz przy użyciu uniwersal-
nej procedury oceny stopnia zniszczenia, oceniano stan zakwaszenia zbiorów oraz 
ogólną kondycję materiału archiwalnego, identyfikując poszczególne zniszczenia9 .

Pytanie o stan zachowania zbiorów zgromadzonych w Archiwum w Katowicach, 
które w czasie realizacji programu „Kwaśny papier” nie zostało objęte badaniem, 
pozostawało nadal otwarte. Na podstawie zsumowanych wyników badań przepro-
wadzonych we wspomnianych trzech archiwach stwierdzono, że 24,8% przecho-
wywanych w nich dokumentów nie nadaje się do udostępnienia z powodu bardzo 
złego stanu zachowania10. W Archiwum Narodowym w Krakowie uznano natomiast, 
że 29% zasobu jest zagrożona zniszczeniem w wyniku zakwaszenia11. Czy wyniki te 
można uogólnić i odnieść również do Archiwum Państwowego w Katowicach?

W styczniu 2017 roku w Archiwum w Katowicach przeprowadzone zostało ba-
danie, którego celem było poznanie stanu zachowania zgromadzonych archiwaliów. 
Zdecydowano, że typowanie materiałów do badania odbywać się będzie według 
zmodyfikowanej metody stanfordzkiej, natomiast samo badanie zostanie rozszerzo-
ne, by – jak w metodzie holenderskiej – zebrać dodatkowe informacje na temat 
kondycji zbioru.

Do badań przeznaczono materiały aktowe pochodzące z XIX i XX wieku prze-
chowywane w magazynie w budynku nr 9 oraz w magazynie 804 w budynku nr 8. 
Łącznie badanie przeprowadzono na około 12 000 metrów bieżących akt z 13941,68 
metra bieżącego przechowywanych w Centrali katowickiego Archiwum12 .

Jednostki archiwalne wytypowane zostały do badań na podstawie obliczeń 
uwzględniających ogólną liczbę półek w magazynach oraz średnią liczbę jednostek 
na półce. Chociaż zasób archiwalny liczony jest zawsze w metrach bieżących, to na 

7 Ankieta „Inwentaryzacja zagrożeń w zbiorach bibliotecznych i archiwalnych z XIX i XX wieku” prze-
słana przez Bibliotekę Narodową w Warszawie w 2003 r. (znak sprawy AP Kat. III-701-7/03) por.  
B. Drewniewska-Idziak: Zagrożenia zbiorów z XIX i XX wieku w polskich bibliotekach i archiwach na 
podstawie badania ankietowego. [W:] Stan zachowania polskich zbiorów bibliotecznych i archiwalnych 
z XIX i XX wieku. Red. B. Drewniewska-Idziak. Warszawa 2006, s. 63–74. 

8 Liczba ta daje poziom ufności 95%. D. Rams, J. Ważyńska, M. Woźniak: Ocena stanu zachowania XIX 
i XX-wiecznych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Instrukcja badania metodą stanfordzką. „Notes 
Konserwatorski” 2004, nr 8, s. 165.

9 A. Michaś, M. Bochenek, T. Steemers, G. de Bruin: Oceny stopnia zniszczenia materiałów archiwal-
nych metodą losową oraz jej zastosowanie do badania zasobu Archiwum Państwowego w Krakowie . 
„Archeion” 2005, T. CVIII, s. 96–108.

10 W. Sobucki, A. Czajka: Stan zachowania archiwaliów z XIX i XX wieku – zob. https://www.archiwa.
gov.pl/images/docs/artykul.pdf, s. 31 [data dostępu 21.05.2017].

11 A. Michaś, M. Bochenek, T. Steemers, G. de Bruin: Oceny stopnia zniszczenia materiałów…, s. 104.
12 Sprawozdania z działalności Archiwum Państwowego w Katowicach za 2016 r. (znak sprawy 

D.0330.35.2016). Dane w formularzu KN-1 dotyczącym Centrali Archiwum Państwowego w Katowi-
cach.



badanie sTanu zachowania zasobu w archiwum w kaTowicach

121

potrzeby badania we wszystkich obliczeniach, a następnie w tracie przeprowadzania 
prac zastosowano jako jednostkę miary półkę, gdyż większość półek w magazynach 
jest standardowa i mierzy 1 m. W badaniu nie brano pod uwagę pustych półek.

W obliczeniach korzystano z następujących równań13:
– dla obliczenia półki startowej: D x (E-1):20+1 =
– dla obliczenia obiektu do badań na półce: D x (F-1):20+1 =
– dla obliczenia odległości pomiędzy badanymi obiektami: B:A =
gdzie: A oznacza liczbę obiektów do badań (384), B – ogólną liczbę półek w ma-

gazynach w Archiwum (20 032), D – wynik rzutu statystyczną kostką do gry (4), 
F – obliczoną średnią liczbę obiektów na półce (40).

Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że badaniu stanu zachowania 
zasobu będzie podlegał co 7. obiekt z co 52. półki. Obiekt zdefiniowano jako poje-
dynczą jednostkę archiwalną – w postaci księgi, poszytu, teczki czy pojedynczego 
dokumentu, któremu odpowiada konkretna sygnatura archiwalna lub pozycja w spi-
sie zdawczo-odbiorczym.

Badanie rozpoczęto w magazynie 804 (w budynku nr 8) od regału nr 1 i półki nr 
9 (obliczonej półki startowej), z której wyjęto 7. jednostkę, odliczając sygnatury od 
lewej strony. Następnie, rozpoczynając od półki startowej, odliczono 52 półki. Z tak 
wyznaczonego miejsca (półki) wyjęto kolejną 7. jednostkę i tak dalej. W przypadku 
mniejszej ilości jednostek na półce kontynuowano liczenie, przechodząc do następ-
nej półki. Przejście przez magazyn odbywało się zgodnie z nadaną, kolejną numeracją 
regałów.

Grupę reprezentatywną dla katowickiego Archiwum, tj. 384 jednostki archiwalne, 
wytypowano spośród ok. 1 136 000 jednostek14 , co stanowiło ok. 0,03% zbioru.

Po wyselekcjonowaniu ze zbioru reprezentatywnej grupy akt przystąpiono do 
drugiego, zasadniczego etapu prac – oceny stanu zachowania. Na potrzeby badania 
stworzony został formularz Arkusz oceny stanu zachowania zbioru, który był wy-
pełniany przez przeszkolonych pracowników archiwum, zgodnie z przygotowaną 
instrukcją. Dla jednego obiektu wypełniano jeden Arkusz. Przy ocenie brano pod 
uwagę zniszczenia chemiczne, mechaniczne, biologiczne i mikrobiologiczne akt, któ-
re charakteryzowano w sposób wskazany w tabeli 1.

Tabela 1
Ocena stanu zachowania obiektu – sposoby charakterystyki

Kategorie zniszczeń Charakterystyka
Oprawa

Uszkodzenia powierzchni okładek – przedarcie okładek (tylnych i przednich, uwzględniając także te w poszytach), 
ubytki w okładkach, zniszczenia lica skóry, odspojenia papieru marmurkowego itp.

Uszkodzenia szycia
– pęknięte szycie (od środka księgi lub na zewnątrz poszytu)
– luźne składki lub trzymające się tylko w jednym punkcie szycia
– widoczne pęknięcia sznurków szycia

Uszkodzenia grzbietu – pęknięcia, ubytki, naderwania skóry lub płótna grzbietu
– brak grzbietu

13 W. Sobucki, A. Czajka: Stan zachowania archiwaliów…, s. 33.
14 Podana liczba odnosi się tylko do materiału aktowego przechowywanego w badanych magazynach.
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Kategorie zniszczeń Charakterystyka
Deformacje bloku – zdeformowane, pofalowane okładki, wypaczony blok księgi

Zniszczenia chemiczne

Foxing – rozsiane po całej kartce drobne zaplamienia w odcieniach brązowych (cętki znajdu-
jące się zarówno z jednej, jak i z drugiej strony kartki)

Taśmy klejące
– obecność różnorodnych taśm klejących użytych do reperacji kart lub oprawy
– ślady po obecności taśm klejących w postaci charakterystycznych przeźroczystych 

przebarwień

Wżery atramentowe
– widoczne na odwrocie karty przenikanie tekstu najczęściej z brązową poświatą
– w przypadkach zaawansowanych – wykruszone całe litery lub popękane linijki 

tekstu
Zakwaszenie – badanie pH papieru

Elementy metalowe
– obecność elementów metalowych, takich jak: spinacze, zszywki, nity, elementy 

segregatorów lub teczek
– ślady po elementach metalowych – ślady rdzy i korozji

Zniszczenia mechaniczne

Przedarcia/uszkodzenia – uszkodzenie papieru w postaci naddarć, przedarć, ubytków, pęknięć na linii złoże-
nia itd.

Zniszczenie krawędzi kart – utrwalone zrolowanie krawędzi kart
– drobne przedarcia w obrębie brzegów kart

Uszkodzenie przez opakowania – spowodowane przez wżynające się sznurki
– spowodowane przez teczkę/pudło niedostosowane do wymiarów obiektu

Silne zabrudzenie/zaplamienia
– zakurzenia okładek, brzegów kart
– zabrudzenia trudne do zidentyfikowania
– błoto popowodziowe

Pożar – uszkodzenia spowodowane pożarem, nadpalenie kart w postaci zaciemnienia

Stare reperacje – reperacje wykonane przy użyciu różnych materiałów papierniczych, taśm typu 
Scotch, gęsiej skórki itp.

Pokruszone/odspojone pieczęcie – uszkodzenie pieczęci lakowych i opłatkowych: pokruszenie, odspojenie, połamanie, 
ubytki

Zniszczenia biologiczne
Gryzonie – ubytki – nadgryzienia kart, dziury w okładkach spowodowane działalnością gryzoni

Owady – ubytki, odchody
– ślady żerowania owadów w postaci wydrążonych korytarzy, obecność owadów 

w różnym stadium rozwoju
– odchody w postaci drobnych kropek

Ptaki – odchody – ślady i zabrudzenia spowodowane ptasimi odchodami
Zniszczenia mikrobiologiczne

Plamy i odbarwienia – różnokolorowe plamy i odbarwienia o charakterze grzybowym

Bibulastość – zniszczenia struktury papieru spowodowane działalnością grzybów (papier zmur-
szały, osłabiony, łatwo ulega rozpadowi)

Obecność pleśni, grzybów – naloty
– widoczne naloty pleśniowe w postaci łatwousuwalnego „pyłku” (naloty mogą mieć 

różnorodny kolor i najczęściej rozmazują się przy dotknięciu, są puszyste)
– widoczne wykwity

Sklejenia kart – dotyczy jednostek silnie zagrzybionych (karty są sklejone, nie można bezpiecznie 
ich od ciebie oddzielić)

Ubytki kart – ubytki i dziury spowodowane działalnością grzybów
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W ocenie poszczególnych zniszczeń posłużono się 4-stopniową skalą, która obra-
zuje ich nasilenie i rozmiar (stopnień zniszczenia):

– grupa 0 – dane zniszczenie nie występuje w obiekcie,
– grupa 1 – dane zniszczenie występuje w niewielkim stopniu i obejmuje kilka 

kartek,
– grupa 2 – dane zniszczenie występuje w niewielkim stopniu, ale obejmuje 

większość kartek lub dane zniszczenie występuje w znacznym stopniu, ale obejmuje 
kilka kartek,

– grupa 3 – dane zniszczenie występuje w znacznym stopniu i obejmuje więk-
szość kartek.

Następnie, na podstawie analizy uzyskanych wyników, poszczególne jednostki 
archiwalne kwalifikowano do jednej z czterech grup stanu zachowania, stosując na-
stępujące kryteria:

– stan dobry – obiekt znajduje się w dobrej kondycji, może być udostępniany 
i nie zagraża to jego stanowi zachowania,

– stan średni – jednostka posiada drobne uszkodzenia, może być udostępniania, 
jednak częste korzystanie może pogłębić zniszczenia lub spowodować powstanie 
nowych,

– stan zły – obiekt powinien zostać poddany konserwacji, może zostać zdigitalizo-
wany w celu udostępnienia treści użytkownikowi, udostępnienie oryginału możliwe 
jest tylko w wyjątkowych sytuacjach,

– stan bardzo zły – obiekt powinien zostać poddany konserwacji; nie jest moż-
liwe jego udostępnienie czy zdigitalizowanie, a każde manewrowanie grozi powsta-
niem nowych poważnych uszkodzeń i zniszczeń.

Należy zaznaczyć, że odejście od proponowanej w metodzie stanfordzkiej trzy-
stopniowej skali15 na rzecz czterostopniowej podyktowane było przyjęciem takiej 
praktyki w Archiwum w Katowicach przy konserwatorskich przeglądach akt do 
digitalizacji. Rozszerzenie skali daje możliwość precyzyjniejszej oceny materiałów 
archiwalnych. Wydaje się ono również lepiej odzwierciedlać specyfikę materiałów 
archiwalnych, szczególnie gdy w jednostce archiwalnej znajdują się karty silnie zde-
gradowane i w bardzo dobrej kondycji.

Arkusz oceny stanu zachowania zawierał również informacje o formie akt (księga, 
poszyt, luz, akta mieszane), rodzaju opakowania (pudło, teczka, papier, brak) oraz 
identyfikujące materiał aktowy (numer zespołu, sygnatura, daty krańcowe). Każ-
dej jednostce archiwalnej nadawano kolejny numer obiektu i nim posługiwano się 
w trakcie dalszych etapów prac.

Materiał przeglądano dwukrotnie – pierwszy raz w celu zidentyfikowania i oceny 
potencjalnych zniszczeń obiektów, drugi raz w celu przeprowadzenia badań pH pa-
pieru. Po zakończeniu prac wyniki scalono, uzupełniając Arkusze o grupę zakwasze-
nia, a następnie wszystkie dane wprowadzono do tabeli Excel .

15 Por. D. Rams, J. Ważyńska, M. Woźniak: Ocena stanu zachowania..., s. 166.
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Analiza stopnia zniszczeń zasobu archiwalnego
Ze zgromadzonych na podstawie Arkuszy informacji wnika, że spośród przeba-

danych 384 jednostek archiwalnych aż 297 jednostek było w dobrym stanie zacho-
wania i nie wykazywało poważniejszych zmian. Nie oznacza to, że akta te wolne były 
od jakichkolwiek uszkodzeń. Odnotowane uwagi odnosiły się m.in. do uszkodzeń 
okładek (11,8%), zniszczeń krawędzi kart (23,6%) bądź obecności elementów meta-
lowych w aktach (36%). Ponadto w grupie akt zakwalifikowanych do dobrego stanu 
zachowania odnotowano w 33% przypadków silne zabrudzenia kart. W większości 
przypadków były zaliczane do grupy 1 stopnia zniszczenia, dlatego nie stanowią prze-
ciwwskazań do bezpiecznego udostępniania akt.

Tabela 2
Ocena stanu zachowania przebadanych jednostek archiwalnych  
w Archiwum Państwowym w Katowicach

Liczba jednostek archiwalnych
Grupa

reprezentatywna
Stan 

dobry
Stan 

średni
Stan 
zły

Stan 
bardzo zły

384 297 74 11 2

W przebadanej grupie reprezentatywnej 74 jednostki archiwalne znajdowały 
się w średnim stanie zachowania. Wykazywały one istotne uszkodzenia, związane 
m.in. ze zniszczeniem krawędzi kart (81%)16, obecnością pleśni (26%), uszkodze-
niem okładek (50%) czy wżerami atramentowymi (20,3%). Odnotowano również, 
że w przypadku 81% badanych obiektów występuje silne zabrudzenie kart, a w 67% 
– przedarcia kart. Jednostki, które znajdują się w tej grupie, mogą być zatem udo-
stępnianie w pracowni naukowej, jednak należy pamiętać, że częste manewrowanie 
nimi może pogłębić już istniejące zniszczenia lub spowodować powstanie nowych.

W złym stan zachowania znajdowało się 11 jednostek archiwalnych. W obiektach 
zakwalifikowanych do tej grupy występowały m.in. plamy i przebarwienia o charak-
terze grzybowym (81%), uszkodzenia oprawy (72%) oraz silne zabrudzenia papieru 
(91%). Wszystkie obiekty (100%) miały także uszkodzenia krawędzi oraz przedarcia 
kart zaliczone w większości do 2 i 3 grupy stopnia zniszczenia. Materiały znajdujące 
się w tym stanie zachowania nie powinny być udostępniane w pracowni naukowej, 
można z nich korzystać tyko w wyjątkowych sytuacjach. Mogą zostać poddane di-
gitalizacji jednak po uprzednim przeprowadzeniu koniecznych prac przygotowaw-
czych, wykonanych pod nadzorem konserwatora.

Spośród przebadanych obiektów 2 jednostki archiwalne znajdowały się w bardzo 
złym stanie zachowania. Miały bardzo rozległe i poważne uszkodzenia mechaniczne 
i mikrobiologiczne papieru zakwalifikowane do 3 grupy stopnia zniszczenia. Ich stan 
zachowania uniemożliwia zarówno udostępnienie, jak i digitalizację bez wcześniej-
szego poddania ich pełnej konserwacji.

Podczas badań prowadzonych na wytypowanym do oceny materiale, uwzględnia-
jących 24 czynniki niszczące zbiór, nie odnotowano tylko zniszczeń spowodowanych 

16 W 11 przypadkach spowodowane one były przez źle dopasowane opakowania ochronne – zbyt małe 
teczki lub za ciasne pudła.
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przez gryzonie oraz ptaki. Wszystkie pozostałe czynniki choć w niewielkim stopniu 
były w obiektach reprezentowane.

Zgodnie z zasadą metody statystycznej, na podstawie przeprowadzonych badań 
oraz uzyskanych wyników (tabela 1) można wnioskować, że 77,3% zasobu (materia-
łu aktowego) znajduje się w dobrym stanie zachowania, 19,3% – w średnim stanie 
zachowania, 2,9% – w złym stanie zachowania, natomiast bardzo zły stan zachowania 
dotyczy 0,5% zasobu Archiwum.

Z analizy zgromadzonych danych wynika, że największym problemem, jaki wy-
stępuje w ok. 44% zasobu, jest silne zabrudzenie i zakurzenie materiału aktowego 
– zarówno kart wewnętrznych, jak i okładek. Problem związany z uszkodzeniem 
mechanicznym kart, występujący w postaci różnorodnych przedarć i ubytków pa-
pieru, dotyczy 37% zasobu. Ponadto w 34% akt nadal znajdują się elementy metalo-
we (zszywki, spinacze, nity, elementy segregatorów), które z powodu korodowania 
niekorzystnie wpływają na papier. Zniszczeniami o charakterze mikrobiologicznym, 
występującymi w postaci plam, przebarwień, degradacji papieru czy nalotów, do-
tknięte jest ok. 17% zasobu.

Na podstawie zebranych informacji stwierdzono również, że 63% akt znajduje się 
w indywidualnych teczkach ochronnych, co stanowi istotne zabezpieczenie materia-
łu archiwalnego.

Analiza stopnia zakwaszenia zasobu archiwalnego
Osobnym problemem, jakim zajęto się w trakcie przeprowadzonego badania, był 

stan zakwaszenia zasobu. Z każdej wybranej do grupy reprezentatywnej jednostki lo-
sowo wybierano jedną kartę, na której przeprowadzano pomiar pH. Losowanie karty 
odbywało się przy użyciu generatora losującego udostępnionego na stronie www.
losowe.pl, za pomocą którego z przedziału od 1 do 20 każdorazowo wyłaniano jedną 
liczbę17. Otrzymywane wyniki oznaczały wytypowaną do badania kartę – w wypadku 
liczby nieparzystej karty odliczane były od tyłu jednostki, w wypadku liczby parzy-
stej karty liczono od przodu.

Pomiar pH papieru wykonano metodą kontaktową w pracowni konserwacji ma-
sowej, przy użyciu pH-metru firmy Mettler-Toledo18. Po wykonaniu badania uzu-
pełniano Arkusz oceny stanu zachowania zbioru o informację dotyczącą grupy za-
kwaszenia. Podobnie jak przy ocenie stopnia zniszczenia, użyto 4-stopniowej skali 
zakwaszenia papieru przyjmując następujący podział:

– grupa 0 – wynik powyżej 6 pH,
– grupa 1 – wynik w przedziale od 5,01 pH do 5,9 pH,
– grupa 2 – wynik w przedziale od 4,01 pH do 5 pH,
– grupa 3 – wynik poniżej 4 pH.

17 Przedział od 1 do 20 wybrano, aby zasymulować rzut kostką statystyczną z 20 oczkami. Por. W. Sobuc-
ki, A. Czajka: Stan zachowania archiwaliów…, s. 24.

18 Pomiary przeprowadziła mgr Tamara Domanik – kierownik Sekcji Konserwacji Masowej Archiwum 
Państwowego w Katowicach.
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Wśród przebadanych akt najniższy otrzymany wynik wynosił 3,27 pH (obiekt 
nr 208)19, najwyższy – 7,54 pH (obiekt nr 23)20. W grupie reprezentatywnej zna-
lazły się także 3 jednostki, które w latach 2009–2015 przeszły proces odkwaszania 
papieru w pracowni konserwacji masowej (obiekty nr 40, 89, 172)21. Uzyskane na 
podstawie przeprowadzonych badań wyniki ujęto w tabeli 3.

Tabela 3
Stopień zakwaszenia papieru w przebadanych jednostek archiwalnych  
w Archiwum Państwowym w Katowicach

Stopień 
zakwaszenia papieru

Liczba 
jednostek archiwalnych

w grupie reprezentatywnej

Procentowy udział 
jednostek archiwalnych

w grupie reprezentatywnej
Grupa 0 12 3,1
Grupa 1 59 15,4

Grupa 2 206 53,6

Grupa 3 107 27,9

Analiza danych zawartych w tabeli 3 pozwala na wyciągnięcie wniosku, że zaled-
wie 3,1% akt znajduje się w stanie chemicznie stabilnym i nie wymaga odkwaszenia. 
Do grupy 1 zaliczono 15,4% akt, których stan należy uznać za średni. Natomiast 
81,5% akt reprezentatywnej grupy zasobu zakwalifikowano do 2 i 3 grupy. Ten wy-
nik należy uznać za zły i bardzo zły, gdyż oznacza, że większość zasobu dotknięta 
jest kwasową degradacją papieru, gdzie wartość pH wynosi poniżej 5. W grupie akt 
najbardziej zakwaszonych, aż 48,6% stanowią akta z lat 40. XX wieku.

Niepokojące, chemiczne procesy zachodzące w papierze, które w cichym pożarze 
trawią zasób archiwalny, nie zawsze są widoczne gołym okiem. Najlepszym przy-
kładem może być fakt, że spośród 107 jednostek archiwalnych zakwalifikowanych 
do 3 grupy stopnia zakwaszenia papieru (pH poniżej 4) w trakcie przeglądu iden-
tyfikującego zniszczenia aż 87 jednostek uznano za znajdujące się w dobrym stanie 
zachowania. Oznacza to, że w trakcie przeglądu nie odnotowano na tych obiektach 
żadnych śladów zniszczeń. Spośród 107 jednostek archiwalnych tylko 1 jednostka 
(obiekt nr 281)22 miała uszkodzenia klasyfikujące ją do 3 grupy stanu zachowania. Ta 
obserwacja spowodowała, że podjęto decyzję o przeprowadzeniu ręcznego testu wy-
trzymałości papieru, polegającego na 6-krotnym zgięciu narożnika i delikatnym jego 
naprężeniu23. Pierwotnie nie planowano przeprowadzenia tego testu, jest to bowiem 
działanie niszczące. Z tego powodu testowi poddano tylko 107 obiektów zakwali-
fikowanych do 3 grupy. Test przeprowadzono na tych samych kartach, na których 

19 Zespół nr 12/497, Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych w Katowicach [1942] 1959–
1982, sygn. 1/775 z roku 1961.

20 Zespół nr 12/2105, Huta Baildon w Katowicach [1934] 1945–2006, sygn. 32/144 z lat 1972–1979.
21 Obiekt nr 40 – zespół nr 12/1743, Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Będzinie 1945–1948, 

sygn. 17 z roku 1948; obiekt nr 89 – zespół nr 12/224, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Katowicach[1925] 1950–1973 [1991], sygn. 923 z lat 1951–1954; obiekt nr 172 – zespół nr 27, 
Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach [1892] 1922–1939 [1944], sygn. 54 z roku 1938.

22 Zespół nr 12/907, Polski Monopol Octowy Fabryka w Zawierciu, 1921–1952, sygn. 116 z roku 1925.
23 Por. D. Rams, J. Ważyńska, M. Woźniak: Ocena stanu zachowania.., s. 166.
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wykonywany był pomiar pH. Spośród przebadanych 107 jednostek archiwalnych aż 
76% materiału nie przeszło testu pozytywnie. Na podstawie tych wyników można 
wnioskować, że dobry stan zachowania akt jest stanem pozornym, związanym z tym, 
że jednostki te jak dotąd nie były udostępniane lub udostępniano je w niewielkim 
stopniu. Kontynuując taki tok rozważań, można dojść do przekonania, że najczęściej 
udostępniane jednostki powinny być pilnie i w pierwszej kolejności odkwaszone 
i zdigitalizowane, by ograniczyć ryzyko uszkodzenia materiału aktowego i w ten spo-
sób zabezpieczyć zawarte w nich informacje.

Ogólna ocena prowadzonych prac nasuwa kilka refleksji. Trudność sprawia przede 
wszystkim udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytane o stan zachowania zbioru, 
gdyż tak naprawdę w trakcie badań poszukujemy odpowiedzi na dwa pytania: jaka 
jest ogólna kondycje akt oraz jakie jest zakwaszenie materiału archiwalnego. Wyko-
rzystujemy do tego różne narzędzia – opieramy się na wiedzy i subiektywnej ocenie 
zniszczeń widocznych gołym okiem oraz prowadzimy laboratoryjne badania w celu 
poznania poziomu pH papieru. Należy także pamiętać, że poszczególne zniszczenia 
papieru mogą być mniej lub bardziej niebezpieczne. Duże i realne zagrożenie stano-
wi zagrzybienie papieru, zakwaszenie czy uszkodzenia mechaniczne grożące utratą 
informacji. Mniej szkodliwe są natomiast zniszczenia spowodowane przez foxing, 
elementy metalowe czy silne zabrudzenia materiału.

Ocena jest też utrudniona, gdyż materiał archiwalny nie jest jednorodny – akta 
tworzone są z kart powstałych nieraz w ciągu długiego czasu. Na przykład w wylo-
sowanej grupie reprezentatywnej obiekt nr 23124 obejmuje okres od 1838 do 1945 
roku, czyli 108 lat. Siłą rzeczy w takich obiektach poszczególne karty ulegały działa-
niom różnych czynników. Scalone rękami urzędnika czy archiwisty w jedną jednost-
kę archiwalną, stanowią dziś mozaikę różnorodnych papierów, atramentów i własnej 
historii.

W ocenie brali udział ludzie, którzy interpretowali materiał, wykorzystując swoje 
doświadczenie zawodowe. Zauważono, że pracy tej nie można wykonywać dłużej niż 
cztery godziny dziennie, gdyż wraz z narastaniem zmęczenia zatraca się obiektyw-
ność oceny.

Wyniki badania stanu zachowania zasobu przeprowadzonego w Archiwum w Ka-
towicach jasno pokazują, że gdy mamy do czynienia ze zniszczeniami o charakterze 
mikrobiologicznym, biologicznym czy mechanicznym (czyli takimi, na które może-
my mieć jakikolwiek wpływ), to stan zachowania akt jest zadowalający. Natomiast 
w wypadku zniszczeń chemicznych, takich jak np. zakwaszenie papieru (całkowicie 
od nas niezależnych), opieka nad zbiorami jest mocno utrudniona i – jak widać – 
niewystarczająca. Uzasadnia to konieczność zintensyfikowania prac związanych z od-
kwaszaniem papieru oraz digitalizacją zabezpieczającą zasobu.

Autorka niniejszego artykułu pragnie podziękować wszystkim osobom zaanga-
żowanym w badanie – pani Tamarze Domanik, kierownikowi Sekcji Konserwacji 
Masowej, panu Leszkowi Grochli, kierownikowi Oddziału III oraz pracownikom 
Oddziału III i VI Archiwum Państwowego w Katowicach.

24  Zespół nr 12/346, Giesche S.A. Zarząd Kopalni Giesche Nikiszowiec Janów, 1838–1945, sygn. 
1235.
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kaTarzyna kwaśniewicz

Analyse des erhaltungsstatus des Bestandes im Staatsarchiv Kattowitz 
Zusammenfassung

Im Januar 2017 fand im Staatsarchiv in Kattowitz eine Analyse statt, deren Ziel die 
Feststellung des Erhaltungsstatus der angehäuften Archivalien war. Man entschied sich 
dazu, die Auswahl der zur Analyse herangezogenen Materialien gemäß der Stanford-Me-
thode durchzuführen. Dagegen sollte die eigentliche Untersuchung im Sinne der hollän-
dischen Methode erweitert werden, um zusätzliche Informationen über den Zustand des 
Bestandes zu erhalten. Als Gegenstand der Analyse wurden Aktenmaterialien aus dem 
19. und 20. Jahrhundert bestimmt, die im Lager des Gebäudes 9 sowie im Lager 804 des 
Gebäudes 8 des Archivs aufbewahrt werden. Insgesamt wurden auf diese Weise 12.000 
von 13.941,65 laufenden Metern Akten analysiert.

kaTarzyna kwaśniewicz

investigation into the State of preservation of Fonds in the State Archives in Katowice
Summary

In January 2017, a study was conducted at the State Archives in Katowice in order to 
learn the state of preservation of collected fonds. It was decided that the way of picking 
the materials to be investigated would follow the modified Stanford method, while the 
study itself would be extended to, as in the Dutch method, gather additional information 
on the condition of the collection. The materials from the 19th and 20th century stored 
in the warehouse in the building No. 9 and in the warehouse 804 in the building No. 8 
of the Archives were to be analysed. An analysis of 12,000 linear meters of the total of 
13,941.65 linear meters of fonds stored in the Katowice Archives was conducted. 
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izabella wójcik-kühnel

ewa von tiele-Winckler  
– górnośląski Anioł Miłosierdzia.  
Dzieło i życie Matki ewy z Miechowic

Ewa von Tiele-Winckler, diakonisa zwana Matką Ewą, jest postacią niezwykle fa-
scynującą, osobą, która oddała się całkowicie Bogu i stworzyła pod koniec XIX wieku 
jedno z największych dzieł miłosierdzia w Europie Środkowowschodniej. Związana 
była z Miechowicami (Miechowitz, obecnie dzielnica Bytomia), gdzie się urodziła 
i gdzie założyła słynne zakłady opiekuńcze pod nazwą Ostoja Pokoju1. Po II wojnie 
światowej władze starały się wszelkimi sposobami zatrzeć pamięć o niej – Niemka, 
ewangeliczka, córka magnatów, a przede wszystkim osoba odwołująca się zawsze 
do Boga nie powinna była znaleźć miejsca w historii Polski. Wypalone mury pałacu, 
w którym się urodziła, wysadzono w powietrze w 1954 roku. Zabroniono tłumacze-
nia na język polski napisanych przez nią książek. Jej teksty wspomnieniowe, będące 
najciekawszymi fragmentami twórczości, wydano dopiero w latach 90. XX wieku. 
Stworzony przez nią diakonat poddawano różnym szykanom, włącznie z nakazem 
opuszczenia Miechowic we wrześniu 1945 roku.

Jej osobą zainteresowa-
łam się w 2011 roku, zbie-
rając materiały do wystawy 
o bytomskich kobietach. 
Wtedy miała miejsce moja 
pierwsza wizyta w Ostoi 
Pokoju – nagłe olśnienie 
i fascynacja osobą, o której 
tak mało wiedziałam! Spo-
tkałam tam ostatnią mie-
chowicką diakonisę Mar-
tę Grudke, mieszkającą 
w skromnej chatce, którą 
Matka Ewa kazała w 1902 
roku zbudować dla siebie, 
umieszczając nad wejściem 
napis „Własność Jezusa Chrystusa”. Jemu bowiem oddała wszystko, co posiadała – 
nie tylko swój majątek, ale także siły, zdolności i talenty2 . 

1 E. Tiele-Winckler: Wie der Friedenshort entstand. Freiburg1934.
2 M. Witte: Das große Wagnis . Erinnerungen an Eva von Tiele-Winckler von Margot Witte. Berlin 1956, 

s. 62. 

Domek Matki Ewy wybudowany w 1902 roku w Miechowi-
cach – fotografia ze zbiorów Czesława Czerwińskiego
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Siostra Marta przez długie lata była strażniczką pamięci Matki Ewy3. Przez trwa-
nie w tym historycznym miejscu i realizację podobnych życiowych celów zlewała 
się w moim odbiorze z jej postacią. Podobnie jak Matka Ewa, swoim życiem dawała 
świadectwo żywej wiary i miłości bliźniego. Utrzymywała bliskie kontakty z rozpro-
szonymi po świecie diakonisami i wychowankami4 . 

Wraz ze zbliżającą się 150. rocznicą urodzin Matki Ewy zaczęłam coraz częściej 
myśleć o przygotowaniu wystawy poświęconej tej wybitnej kobiecie, która znacznie 
wyprzedzała swoją epokę. Odremontowany budynek Ciszy Syjonu w Miechowicach 
stanowił wymarzone kulisy do zaprezentowania jubileuszowej ekspozycji. Pomysł 
natychmiast otrzymał wsparcie Stowarzyszenia Ligi Kobiet Nieobojętnych, gminy 
Bytom, Stowarzyszenia Nasze Miechowice oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Miechowicach. 

Zgodnie z sugestią dr. Stephana Kaisera5 jako pierwsza miała zostać przygotowa-
na niemieckojęzyczna wersja tej wystawy dla Muzeum Górnośląskiego w Ratingen 
(Oberschlesisches Landesmuseum). Tam właśnie znalazłam chętnych, którzy pod-
jęli się realizacji tego zadania. Większości z nich temat był zupełnie obcy i przez 
kilka kolejnych dni, w czasie wspólnych posiłków, przybliżałam im postać i dzieło 
Matki Ewy. Ten kilkuosobowy zespół pracowników, składający się z Niemców, Po-
laków, Czeszki i Słowaczki, szybko zareagował prawdziwą fascynacją i praca z nim 
zaowocowała znakomitymi efektami. Naszym wspólnym językiem był niemiecki, 
ale brzmiący różnorodnie poprzez indywidualne akcentowanie i wymowę. Podobne 
brzmienie musiały mieć rozmowy w miechowickim diakonacie wzbogacone dodat-
kowo dialektem śląskim. Nawiązaliśmy szybko kontakt z Domem Macierzystym 
Ostoi Pokoju w Freudenbergu6. Otrzymaliśmy serdeczne wsparcie, słowa zachęty 
i deklarację współpracy. Nasza wdzięczność nie miała granic, gdy udostępniono nam 
nie tylko unikatowe fotografie, ale użyczono pamiątki rodzinne z darów Tiele-Winc-
klerów, które mogliśmy pokazać na wystawie.

Nowa dynastia w górnośląskim pejzażu
Matka Ewa przyszła na świat w zamożnej rodzinie, do której należał potężny 

majątek ziemski i liczne zakłady przemysłowe. Rodzice byli posiadaczami jednej 
z największych fortun Górnego Śląska. Życiową misję Matki Ewy można zrozumieć 
dopiero wtedy, gdy pozna się tło historyczne i procesy, jakie zachodziły tu w XIX 
wieku. Gwałtowny rozwój przemysłu ciężkiego zmienił wówczas struktury społecz-
ne na tych terenach, należących wówczas do Rzeszy Niemieckiej. Prowincja, zwana 
„Ameryką Niemiec”, umożliwiała zdobycie bajecznych fortun nawet prostym robot-

3 W Thieme: Mutter Eva. Die Lobsängerin der Gnaden Gottes. Das Lebensbild der Schwester Eva von 
Tiele-Winckler. Berlin 1932, s. 143; P. Toaspern: Ancilla Domini . Lebensbild der Mutter Eva. Berlin 
1976, s. 40.

4 Siostra Marta Grudke, ur. w 1929 r. w Pszanowicach koło Koluszek, do Miechowic po raz pierwszy 
przyjechała na Tydzień Ewangelizacyjny. W 1952 r. przeniosła się do Miechowic i przez prawie 30 lat 
zajmowała się starszymi ludźmi, prowadziła zajęcia z dziećmi. Opiekowała się również grobem i Dom-
kiem Matki Ewy. Władała perfekcyjnie językiem niemieckim, co ułatwiało jej kontakty z odwiedzają-
cymi, którzy nierzadko znali jeszcze Matkę Ewę.

5 Dr Stephan Kaiser od ponad 10 lat jest dyrektorem Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen
6 Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort – Fundacja Dom Macierzysty Ostoi Pokoju w Freudenbergu.
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nikom. Przykładem takiej kariery był dziadek Matki Ewy Franz Xaver von Winckler 
(ówczesny właściciel Katowic, który przyczynił się do przekształcenia tej niewielkiej, 
liczącej 300 mieszkańców wsi, w prężny ośrodek miejski)7. Franz, po śmierci rodzi-
ców, mając zaledwie 16 lat, przybył na Górny Śląsk i podjął pracę jako górnik w ko-
palni rud srebra i ołowiu „Friedrich” w Bobrownikach Śląskich. Jego kariera nabrała 
tempa po ukończeniu szkoły górniczej w Tarnowskich Górach. Dzięki pracowitości, 
inteligencji i ambicji zgromadził ogromny majątek i doszedł do godności szlacheckiej, 
a w 1849 roku został posłem do Reichstagu. Jedyną spadkobierczynią tej ogromnej 
fortuny została w wieku 24 lat Valeska von Winckler – późniejsza protoplastka rodu 
von Tiele-Wincklerów (matka Ewy)8 . 

Mimo przemian związanych z rozwojem industrialnym regionu, obok bogac-
twa, widocznego do dziś w pałacach i rezydencjach przemysłowych potentatów, 
istniały ogromne obszary niewyobrażalnej biedy. Brak zabezpieczenia socjalnego ze 
strony państwa, skażone środowisko, gwałtowny napływ ludności, a także wynika-
jący z tych ciężkich warunków bytowych alkoholizm i upadek moralny to czynniki, 
które wyniszczały miejscową ludność. Rodzina von Tiele-Wincklerów podejmowała 
wprawdzie próby poprawy jakości życia mieszkańców, ale obejmowały one głównie 
ludzi, którzy znaleźli u nich zatrudnienie. Rosła gwałtownie liczba ubogich żyjących 
w skrajnej nędzy. To właśnie o tych pozbawionych opieki postanowiła zadbać Matka 
Ewa. 

Dzieciństwo
Ewa von Tiele-Winckler, a właściwie Valeska Anna Katharina Adelajda Maria 

Elisabeth Eva von Tiele-Winckler, urodziła się w Miechowicach 31 października 
1866 roku. Była przedostatnim z dziewięciorga dzieci hrabiego Huberta von Tiele-
Wincklera (protestanta) i jego żony Valeski z domu Winckler (katoliczki). Rodzice 
wzięli ślub w kościele rzymsko-katolickim i zgodnie z życzeniem Valeski, zawartym 
w umowie przedślubnej, wszystkie dzieci zostały ochrzczone w wierze katolickiej9 . 
Rodzice Ewy byli zupełnymi przeciwieństwami. On – nieposiadający majątku woj-
skowy, niezwykle ambitny i pracowity, surowy wobec siebie i innych, obowiązkowy 
– uosabiał pruski dryl10. Ona – z ogromnym posagiem, głęboko wierząca katoliczka, 
kobieta wrażliwa o duszy artystki, dobrze wykształcona i ciekawa świata – znała kilka 
języków i interesowała się naukami ścisłymi. Miała talent poetycki i dar opowiadania 
pięknych historii. Bardzo twórcza, o bogatym życiu wewnętrznym, ale jednocześnie 
nieśmiała i szukająca oparcia w partnerze życiowym. Role w małżeństwie szybko się 
wykrystalizowały i to Hubert zdominował funkcjonowanie rodziny. Był człowiekiem 
nieprzeciętnej energii, decydującym o wyborze dróg życiowych dzieci. Dbał o ich 

7 E. Słowik: Tiele-Wincklerowie z Miechowic do Mosznej. [W:] Matka Ewa z Miechowic. Ewa von Tiele-
Winckler (1866–1930). Red. J. Szturc. Katowice 2006, s. 30–32.

8 Jej matką była Alwina Kalide, która zmarła trzy miesiące po urodzeniu córki – siostra znanego rzeź-
biarza Theodora Kalidego. Valeska, ze względu na swoją niezwykłą dobroć i działalność charytatywną 
nazwana została Perłą Śląska.

9 Pod wpływem ojca wszystkie dzieci z tego małżeństwa przeszły na protestantyzm.
10 Hubert von Tiele-Winckler pomnożył pięciokrotnie majątek Valeski. Przy jego udziale Katowice w 1865 

roku otrzymały prawa miejskie. Dzięki jego staraniom poprowadzono przez Katowice linię kolejową 
z Wrocławia do Krakowa.
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rozwój fizyczny i siłę charakteru, budził w nich respekt pomieszany ze strachem. 
Matka dbała o serca, dusze i umysły córek i synów. Jako osoba słabego zdrowia często 
niedomagała, stąd chwile z nią spędzane były dla dzieci szczególnie cenne. Liczne 
ciąże i stała troska o przyszłość dzieci przyczyniły się do jej wczesnego odejścia.

Gdy dziewczynka miała 4 lata, ze względu na to, że mylono matkę i córkę, ojciec 
postanowił, wbrew jej woli, o zmianie imienia z Valeska (jak brzmiało jej pierwsze 
imię) na Ewa. Za kostkę masła zgodziła się i odtąd nazywano ją Ewą. Wraz z naj-
młodszym rodzeństwem dzieciństwo spędzała najczęściej w miechowickim pałacu. 
Na zimę przenoszono się do luksusowej berlińskiej rezydencji przy Regentenstrasse, 
a na ferie udawano się do oddalonego o 4–5 godzin jazdy samochodem majątku 
w Mosznej (Moschen)11. Tylko podczas ferii i świąt rodzina spotykała się w komple-
cie. Starsze dzieci przebywały w internatach, a jedynie najmłodsze, Ewa i Clara oraz 
przez krótki czas Hans-Werner, pobierały prywatne lekcje na miejscu. Brak kontaktu 
z rówieśnikami i bezczynność między zajęciami były dla Ewy powodem wielkiej 
frustracji. Wspominała, że zazdrościła wiejskim dzieciom życia wypełnionego obo-
wiązkami. Pełna energii szukała możliwości spełnienia się nie tylko w codziennych 
czynnościach, ale potrzebowała też rozwoju duchowego. Urzeczywistnienie znalazła 
w poezji, a w wieku 7 lat napisała pierwszy wiersz o Bogu. 

Kiedy miała 13 lat, zmarła jej ukochana matka. Matka, która koiła niepokoje, 
uczyła dobroci i pokory, opowiadała o świecie istniejącym poza pałacowymi murami, 
a przede wszystkim wprowadzała dzieci w tajemnicę wiary i modlitwy. Matka Ewa 
napisała o niej” „Pozostała w naszej pamięci jako uosobienie wszelkiego dobra, de-
likatności, serdeczności i niezmąconego spokoju”. Dla Ewy jej śmierć była głęboko 
traumatycznym przeżyciem. Świat, którego była osią, legł w gruzach. Miesiącami 
przebywała samotnie w jej pokojach, usiłując ukoić ból po stracie. Z dziecięcą żar-
liwością modliła się do Boga o cud, oczekując spełnienia największego z pragnień 
– powrotu matki. Napisała wiersz, w którym przywołała ją we śnie i było to dla niej 
cudowne, mistyczne przeżycie, kończące się jednak bolesnym rozczarowaniem. Po 
pewnym czasie przyszło zwątpienie i bunt. Ewa nazwała ten czas „czarnym okresem”. 
Wymykała się często do pobliskiego lasu, mając za towarzysza i jedynego powierni-
ka ukochanego psa Thora. Unikała wszelkich kontaktów, nie potrafiła podzielić się 
z najbliższymi swoim dramatem12. Rodzeństwo rozjechało się do internatów, a ojciec 
przebywał często poza domem. Skończyły się niedzielne wyjazdy do kościoła, modli-
twy przy stole i wspólne czytanie tekstów religijnych. Samotność w miechowickim 
pałacu, gdzie zrobiło się cicho i ponuro, pogłębiała jej bunt. W jej życie wkroczyła 
pustka i pytanie o jego sens.

Nowe życie – nawrócenie
Kiedy Ewa miała 15 lat, ojciec ożenił się z młodszą o 25 lat hrabiną Rosą von der 

Schulenburg (podobnie jak on ewangeliczką)13. W rodzinie szybko zmieniła się at-
mosfera, nadszedł czas przygotowań najmłodszych córek (Ewy i Clary) do konfirma-

11 Hrabia Hubert von Tiele-Winckler zakupił w 1866 roku dobra i pałac w Mosznej.
12 Dwie rocznice. 80. rocznica śmierci Matki Ewy. 120. rocznica Ostoi Pokoju. Red. R. Pastuch. Miecho-

wice 2010, s. 34.
13 P. Toaspern: Mutter Eva – ein Leben aus der Stille vor Gott. Neuhausen/Stuttgart 1995, s.17.
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cji. Ewa zdecydowanie sprzeciwiała się tej decyzji. Niechętnie, ale z pewnym zacie-
kawieniem uczestniczyła w lekcjach przygotowujących ją do tego wydarzenia. Posta-
nowiła sama zgłębić tajniki nauki chrześcijańskiej. Zaczęła czytać Nowy Testament 
i wszystko co czytała wydawało jej się nowe, jakby odkrywała inny poziom przekazu. 
Na to potrzebny był jej dłuższy czas i musiały minąć kolejne dwa lata zanim znów 
uwierzyła i odczuła w sposób intensywny Bożą obecność. Nawrócenie spowodowały 
słowa z Ewangelii o Dobrym Pasterzu, szukającym swoich owiec: „Moje owce słu-
chają mego głosu […]”. To ja jestem zagubioną owcą – pomyślała Ewa, postanowiła 
oddać swe życie Jezusowi i pójść wyznaczoną przez niego drogą. Wielkie wycisze-
nie, które ją wypełniło, było odpowiedzią na długoletnie poszukiwania i początkiem 
nowego życia14. Aby realizować to boże powołanie, głęboko zapragnęła opiekować 
się ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi i pokrzywdzonymi. Swoją 
misję widziała głównie w służbie biednym, zwłaszcza tym żyjącym w jej ukochanej 
ojczyźnie – na Górnym Śląsku. Napisała wówczas: „W niepewności wewnętrznej, 
jaką wówczas przeżywałam, zobaczyłam nagle (czego do tej pory nie dostrzegałam 
tak intensywnie, jak teraz) całą tragedię prostego ludu mojej ojczyzny! Nagle zrozu-
miałam po co żyję! Tyle było dla mnie pracy!”15 Rozszerzoną treścią jej ślubowania 
jest wiersz, który wtedy napisała: 

Ludu mojej Ojczyzny, wśród dymów i mgły,
Tobie chcę być wierna po kres moich dni.
Oddaję Ci me serce i całe swe życie
Me siły i moją miłość, chcę dać całkowicie
Twoją chcę być zawsze, po kres moich dni.
Ludu Ojczyzny mojej, wśród dymów i mgły!
Ojcze niebieski, tyś słyszał te słowa,
Wiesz, że wypełnić je jestem gotowa.
Tyś dał mi pragnienie, daj też błogosławieństwo,
By dzieło mojego życia odniosło zwycięstwo.
Pozwól mi wiernie służyć, po kres moich dni,
Ludowi mojej Ojczyzny, wśród dymów i mgły!16

   tłum. Anna Sikorska

Po konfirmacji, która miała miejsce w Berlinie w 1884 roku i była już tylko symbo-
licznym znakiem przejścia, Ewa wróciła do Miechowic, aby realizować swoje posta-
nowienie. Szukając szczerego i autentycznego kontaktu z okolicznymi mieszkańcami, 
w tajemnicy przed rodziną uczyła się od swojej pokojówki języka polskiego, a raczej 
gwary śląskiej. W dniu codziennym zrezygnowała z wszelkiej pomocy należnej jej 
z racji zajmowanej pozycji społecznej. Na życzenie ojca zaczęła porządkować mu-

14 W jej pamięci powróciły słowa Jezusa, które wcześniej znała, ale dopiero teraz nabrały prawdziwego 
znaczenia: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miej-
cie odwagę: Jam zwyciężył świat!”

15 Matka Ewa: Myśli wybrane. Tłum. A. Sikorska. Warszawa 1990, s. 20.
16 Po jej śmierci muzykę do wiersza skomponował miejscowy nauczyciel (katolik). W. Thieme: Mutter 

Eva..., s. 36.
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zeum stworzone przez matkę17. Było tu mnóstwo interesujących pamiątek z podró-
ży, eksponatów archeologicznych, dzieł sztuki, obrazów i książek. Wśród nich Ewa 
natrafiła na książkę z kazaniami mnicha Johanna Taulersa i przeczytała zakreślone 
ręką matki, a pochodzące z księgi Izajasza, słowa: „Podzielisz twój chleb z głodnym 
i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz 
go, a od twojego współbrata się nie odwrócisz”18. Chciała to przesłanie, będące bez-
pośrednim wypełnieniem woli zmarłej matki, zrealizować jak najlepiej. Rozumiała, 
że droga do tego wiedzie przez ciężką pracę i nieustającą naukę. 

Ojciec przeciwny jej planom, upatrujący w nich młodzieńczej egzaltacji, odnosił 
się sceptycznie do zamiarów córki. Miał inną wizję drogi życiowej Ewy i nie wspierał 
jej w wyborze. Chcąc trzymać córkę w ścisłej izolacji od problemów, zabronił jej 
wszelkiego kontaktu z miejscową ludnością. Przyczynił się do tego incydent, kiedy sa-
mowolnie udzieliła pomocy małemu chłopcu, którego bez pytania ojca o pozwolenie 
zabrała do siebie, żeby go umyć i wziąć miarę na spodnie, jakie zamierzała mu uszyć. 
Odtąd nie wolno już jej było pomagać w nalewaniu zupy dwunastu miejscowym bie-
dakom, którzy codzienne ustawiali się w kuchennej sieni po garnuszek pożywienia. 
Ewa napisała, że dzień, kiedy się to wydarzyło, był dniem pogrzebu jej marzeń. Zała-
mana podporządkowała się woli ojca, płacąc za to kolejnym kryzysem zdrowotnym. 
Permanentne kryzysy w życiu Ewy, połączone z komplikacjami zdrowotnymi, zwią-
zane były często z realizacją nowych zamierzeń. Jej charakter i skłonności, a także 
stanowisko rodziców w sprawie życiowych wyborów Ewy opisała w liście do pastora 
Friedericha von Bodelschwingha przybrana matka Ewy, Rosa von der Schulenburg, 
w liście z 4 marca 1887 roku. Kończąc list napisała: „Nie chcemy naszego dziecka 
wychować na katolicką świętą, lecz na dobrego człowieka, który byłby błogosławień-
stwem dla bliźniego i żył według woli Bożej; jej ojciec wciąż nie potrafi pozbyć się 
troski, że w tym lokalnym katolickim środowisku rozwinie się w niej skłonność do 
katolicyzmu – byłoby to dla niego wielkim zmartwieniem”19 .

Dzieło miłosierdzia
W świat kobiecego diakonatu wprowadziła Ewę jej przyjaciółka hrabianka Lisa 

von Zedlitz z Poznania20, która później towarzyszyła jej w czasie nauki zawodu w Bie-
lefeld. Odnowienie w XIX wieku wczesnochrześcijańskiego diakonatu, który miał za 
zadanie troszczenie się o potrzeby najbiedniejszych, chorych i opuszczonych, odby-
wających karę w więzieniach, a zwłaszcza o osierocone dzieci, stanowiło odpowiedź 
na potrzeby tamtych czasów21. Polem działania stawała się też rodzina wymagająca 
wsparcia w życiu codziennym. Organizowano kursy przygotowujące dziewczęta do 

17 W miechowickim zamku Valeska von Tiele-Winckler stworzyła bibliotekę i muzeum. Tendencja two-
rzenia prywatnych kolekcji świadczyła o aktywności, będącej dowodem życiowej pasji i podstawą 
budowania własnej i zbiorowej pamięci koniecznej w tworzeniu tożsamości.

18 Tamże, s. 36.
19 Tamże, s. 54
20 B. Platow-Holl: Eva von Tiele-Wincklers Leben und Werk. Fachwissenschaftliche Überlegungen und 

fachdidaktische Konsequenzen. [W:] Glauben und Leben . T. 39. Berlin 2006, s. 14. 
21 Urząd diakonis utrzymał się w kościele greckim do XII w., w kościele rzymskokatolickim do VIII w.n.e. 

Zob. T. Fliedner: Gutachten „die Diakonie und den Diakonat betreffend” (1856). [W:] Aktenstücke aus 
der Verwaltung des Evangelischen Oberkirchenraths. Bd. 3. Berlin 1856, s. 108–126.
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prowadzenia gospodarstwa domowego, 
wychowywania dzieci i dbania zarówno 
o potrzeby najbliższych członków rodzi-
ny, jak i otoczenia. Organizowano kursy 
uczące prostych zawodów. Diakonaty 
żeńskie, skupiające siostry żyjące w ce-
libacie i pełniące służbę wśród potrze-
bujących, stały się ważnym elementem 
ewangelickich wspólnot religijnych22 .

Gruntowne przygotowanie w zakresie 
działalności filantropijnej i pielęgniarstwa 
zdobyła Ewa w 1887 roku w Bielefeld 
w charytatywnych zakładach pastora Frie-
dricha von Bodelschwingha. Ten wybitny 
ewangelicki duchowny, działacz społeczny 
i twórca pierwszej niemieckiej kolonii dla 
bezrobotnych w Wilhelmsdorfie i Lobetal 
koło Berlina, w znacznym stopniu ukształ-
tował jej tożsamość religijną, stając się po-
wiernikiem i doradcą. Matka Ewa określa-
ła go jako Apostoła Miłości. W Bielefeleld 
na własne oczy zobaczyła, jak opiekowano 
się młodzieżą niepełnosprawną fizycznie 
i intelektualnie oraz chorymi na epilep-
sję. Była pod wielkim wrażeniem troski 
i miłości, jaką okazywano wychowankom, 
i jeszcze bardziej zapragnęła przenieść ten model wsparcia dla potrzebujących na Gór-
ny Śląsk.

Dzień 27 lutego 1888 roku to znamienna data. Tego dnia Ewa, za zgodą ojca, 
po raz pierwszy wzięła do ręki kosz z medykamentami i ruszyła do wsi, aby leczyć 
chorych, udzielać rad w zakresie pielęgnacji i uczyć zasad przestrzegania higieny. 
Przede wszystkim jednak chciała lepiej poznać mieszkańców Miechowic i okolicy. 
Swoją działalność zaczynała skromnie, powołując do życia pierwszy ośrodek pomocy 
w miechowickim zamku, nazwany przez ojca Schroniskiem Ewy (Evas Herberge). 
Były to dwa pomieszczenia, z których jedno przeznaczone zostało na szwalnię dla 
ubogich dziewcząt, a drugie stało się pokojem do zabiegów ambulatoryjnych. Wkrót-
ce zaczęła też działać jadłodajnia, gdzie rano wydawano posiłki gotowane przez Ewę 
i opłacane z jej kieszonkowego.

Swoje nowo nabyte umiejętności pielęgniarskie musiała Ewa szybko wykorzy-
stać praktycznie, gdy w 1888 roku w Miechowicach wybuchła epidemia dyfterytu 
i szkarlatyny, a miejscowy lekarz wraz z rodziną opuścił w pośpiechu wieś. Jedynie 
przy wsparciu niewykwalifikowanej pomocnicy Thekli przez kilka miesięcy opie-

22 Dzisiaj istnieje w Polsce jeden diakonat żeński „EBEN-EZER” Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Dzięgielowie.

Młoda Ewa von Tiele-Winckler w Bielefeld 
– fotografia ze zbiorów Stiftung Diakonissen-
haus Friedenshort w Freudenbergu
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kowała się 230 chorymi dziećmi w Miechowicach i Karbiu (72 z nich zmarło)23 . 
Każdego dnia, przy utrzymującej się miesiącami niepogodzie, kobiety przemierzały 
kilometry, aby pomóc każdemu potrzebującemu dziecku i dodać otuchy utrapio-
nym rodzicom. Co tydzień przyjeżdżał z Bytomia miejski lekarz, kontrolując sytu-
ację i udzielając niezbędnych rad. Nawet miejscowe gazety wspominały jej zasługi 
w opanowaniu tej groźnej epidemii24. Ewa wyczerpana kilkumiesięczną ciężką pracą 
i stresami zapadła na zdrowiu.

W tym samym roku ojciec, poruszony ofiarnością i determinacją córki, ofiarował 
jej na Boże Narodzenie plany architektoniczne pierwszego budynku przeznaczonego 
na dom opieki i sfinansował jego budowę, darowując również grunty, na których 
go zbudowano. Poświęcono go uroczyście 29 września 1890 roku i nazwano Frie-
denshort (Ostoja Pokoju – później nazwa ta objęła całe miechowickie dzieło). Tego 
dnia uroczyście poświęcono kaplicę, a Ewa jako „mateczka” otrzymała u stóp ołtarza 
błogosławieństwo. Tego samego dnia już jako Matka Ewa świadomie opuściła zamek, 
aby żyć wśród swoich podopiecznych25. Na bieżące potrzeby ojciec wyznaczył Ewie 
sumę 3000 marek rocznie, co bardzo szybko przestało wystarczać na pokrycie ro-
snących kosztów utrzymania ośrodka. Wieści o Panience pomagającej biednym roz-
chodziły się tak szybko, że wkrótce zabrakło miejsca w budynku, który pierwotnie 
miał posiadać jedynie 5 łóżek. Pod koniec 1890 roku w Ostoi Pokoju przebywało już 
40 podopiecznych. Młodziutka, niedoświadczona kobieta zmagała się z zadaniami 
organizacyjnymi, które ją przerastały. Praca fizyczna, wynikająca z opieki nad chory-
mi i przygarniętymi do Ostoi dziećmi, zarządzanie finansami, aby nakarmić każdego 
głodnego i zapewnić funkcjonowanie ośrodka przez cały rok, były ponad jej siły. Jej 

pokój, zapełnił się wkrótce 
łóżeczkami i nawet w nocy 
Ewa nie była wolna od obo-
wiązków, gdyż co chwilę 
budził ją płacz maluchów. 
Pomagały jej wówczas The-
kla, która ofiarnie wspierała 
ją podczas epidemii, i wdo-
wa z Bytomia (katoliczka), 
prowadząca z wielkim zaan-
gażowaniem kuchnię, mimo 
tak skromnych możliwości 
finansowych. 

W 1893 roku Ewa wyświęcona została w Bielefeld na diakonisę, uzyskując zgodę 
od pastora Friedricha von Bodelschwingha na „wolną służbę w zborze Jezusowym”26 . 
Rok wcześniej za jego namową, zorganizowała w Miechowicach własny diakonat, 
który przyjął nazwę od pierwszego domu Fridenshort (Ostoja Pokoju). Miał on stać 
23 W. Thieme: Mutter Eva…, s. 60.
24 Tamże, s. 62.
25 Przebieg kolacji, podczas której Ewa uzyskała zgodę na opuszczenie zamku, był nieco dramatyczny, 

gdyż ojciec upatrywał jej roli jako osoby kierującej i zarządzającej domem pomocy, zachowującej swoją 
pozycję społeczną.

26 W praktyce formuła ta oznacza, że nie była ograniczona terytorialnie w wypełnianiu służby.

Ostoja Pokoju w Miechowicach – fotografia ze zbiorów Ta-
deusza Urbana)
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się domem macierzystym diakonatu żeńskiego wzorowanego na wspólnocie biele-
feldzkiej. Matka Ewa sama zaprojektowała strój, który siostry otrzymywały z Domu 
Macierzystego i który nie mógł być zmieniony. Pierwszy punkt Reguły Sióstr Diako-
natu stanowił, że należeć do niego mogą: „wyłącznie dziewczęta pragnące dobrowol-
nie oddać się duszą i ciałem do wyłącznej dyspozycji JEZUSA CHRYSTUSA naszego 
ZBAWICIELA, w służbie dla ludzi potrzebujących pomocy”27. W swoim diakonacie 
Matka Ewa nie przestrzegała patriarchalnych reguł związanych z zajmowaną hierar-
chią. Zrezygnowała z tytułu Matki Przełożonej na rzecz Służebnicy Pańskiej. Na co 
dzień nazywano ją po prostu Matką, a Ślązacy określali ją czule „Muterliczka” (Ma-
teczka). Społeczność sióstr miechowickich wzrastała powoli, rekrutując się głów-
nie z dziewcząt pragnących realizować powołanie w służbie potrzebującym. Część 
spośród nich wywodziła się z niemiecko-polskiego pogranicza i znała język polski, 
co ułatwiało kontakty z miejscową ludnością w przeważającej części polskojęzycz-
ną. Pierwszą siostrą Ostoi Pokoju była przyjaciółka Matki Ewy, ewangelicka siostra 
zakonu Joannitów Marta Magnus. Jedynym kryterium, jakie stosowano, przyjmując 
potrzebujących do Ostoi Pokoju, była ludzka niedola. Nie odgrywała żadnej roli wy-
znawana religia, pochodzenie etniczne czy status majątkowy. 

Po ukończeniu 25. roku życia Ewa otrzymała należną jej część spadku po matce. 
Corocznie wypłacane odsetki w wysokości 12 000 marek w dużym stopniu roz-
wiązały problemy finansowe i umożliwiły budowę kolejnych budynków28. Wkrótce 
powstało dzieło składające się 28 budynków, w których zapewniono pomoc i opiekę 
dzieciom i dorosłym, bezdomnym, chorym, ubogim i skrzywdzonym. Zajmowano 
się resocjalizacją młodzieży i pracą z więźniami. Znalazły tu schronienie zwalniane 
z więzienia kobiety i zaniedbane moralnie dziewczęta. Zorganizowano bezpłatną 
ochronkę (rodzaj żłobka), w której pracujące matki mogły zostawić na cały dzień 
swoje maleństwa. Na terenie Ostoi Pokoju działała szkoła powszechna i szkoła gospo-
dyń domowych. Matka Ewa założyła w Miechowicach filię towarzystwa trzeźwości 
„Błękitny Krzyż”, propagując czynnie trzeźwość wśród lokalnej społeczności. Nie-
jednokrotnie sama interweniowała w miejscowej karczmie, wyprowadzając nietrzeź-
wych ojców rodzin. W ogrodzie przy szpitalu dla nieuleczalnie chorych i inwalidów, 
nazwanym na cześć jej zmarłej matki Valeska Stift, zbudowano barak, mający dawać 
tymczasowe schronienie osobom uciekającym z domów rodzinnych przed agresją lub 
innymi zagrożeniami, tzw. Otwarte Drzwi. 

Rosnąca nieustająco liczba podopiecznych i wynikające stąd potrzeby sprawiły, 
że Matka Ewa, borykająca się stale z brakiem pieniędzy, stworzyła gospodarstwo 
pomocnicze. Założono ogrody, uprawiano pole, trzymano krowy i hodowano świnie. 
Ostoja dysponowała własnym młynem i piekarnią. W ten sposób powstało niemalże 
małe osiedle z własnym kościołem, w którym posługę pełnili duchowni luterańscy, 
i małą plebanią, gdzie spotykali się wierni. 

Jej aktywność szczególnie cenił Cesarz Wilhelm II, przyznając jej w 1897 roku złoty 
order Wilhelma. Tym rzadkim odznaczeniem zostało uhonorowanych jedynie 65 osób. 

27 Ewa von Tiele-Winckler. Matka Ewa 31 X 1866 – 21 VI 1930. Red. ks. bp. R. Pastucha. Katowice 
2002, s. 128.

28 Z tej sumy ojciec zastrzegł 2000 marek jako „fundusz zdrowotny” na coroczny wyjazd Ewy dla porato-
wania zdrowia. 
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Dwukrotnie Cesarz spotkał się z nią osobiście, poświęcając wiele uwagi temu, czym się 
zajmowała. Wspomagał też Ostoję Pokoju hojnymi darami i wsparciem finansowym29 .

W 1895 roku Matka Ewa opuściła Miechowice na okres 5 lat, aby objąć w Bie-
lefeld stanowisko przełożonej Domu Sióstr Sarepta, jednego z największych w tym 
czasie, gdzie pracowało ponad 700 diakonis, wiele pomocnic, a także sióstr będą-
cych w okresie próbnym. Pastor Bodelschwingh rozpoznał w tej charyzmatycznej 
dziewczynie prawdziwy potencjał i koniecznie chciał pozyskać ją na stałe do swoich 
zakładów. Wyjazd do odległej placówki, powiązany z tęsknotą do wszystkiego co 
pozostawiła w Miechowicach i objęcie stanowiska, które nie było spełnieniem jej 
marzeń, a także ciężka i odpowiedzialna praca, wywołały kolejny kryzys zdrowotny, 
na tyle groźny, że rekonwalescencja trwała prawie rok30. Ewa perfekcyjnie wypeł-
niała swoje obowiązki z ogromnym osobistym poświęceniem, czym zyskała miłość 
i szacunek zarówno wśród sióstr, jak i podopiecznych przebywających w zakładzie. 
Pastor Bodelschwingh długo miał nadzieję, że kryzys minie i dopiero w 1901 roku 
przychylił się do jej prośby, zezwalając na powrót do Miechowic, gdzie powoli odzy-
skała dawną energię. Czekało tam na nią wiele pracy i tylko 24 diakonisy, albowiem 
pastor Bodelschwingh odwołał z tej placówki wszystkie siostry bielefeldzkie, które 
do tej pory pomagały. W 1902 roku spełniły się jej marzenia i wprowadziła się do 
nowo wybudowanego drewnianego domku – takiego, w jakich mieszkali mieszkańcy 
okolicznych wsi. Pomieściła się tam jeszcze mała dziecięca Rodzinka, wygospodaro-
wano pomieszczenie na punkt opatrunkowy i pokój, gdzie spotykała się z siostrami 
i wszystkim, którzy szukali jej krzepiącej obecności. 

Odrodzenie
Doświadczanie pustki i wewnętrznego niezadowolenia było powtarzającym się sta-

nem ducha Matki Ewy. Mimo wielkiego sukcesu, jaki odniosła, tworząc własny diako-
nat i rozwijając Ostoję Pokoju, stale towarzyszył jej duchowy niepokój. Jej wewnętrzne 
rozterki mogły być częściowo reakcją na niespójność tożsamości duchowej i konfesyj-
nej31. Jej wizję kościoła najlepiej oddaje fragment wiersza Duchowy Kościół:

Oto Kościół w duchu narodzony, 
Z całego ludu powołany do życia,
Uświęcony pasterską laską samego Chrystusa, 
Czy z Rzymu, czy z Wittenbergi,
Czy tu, czy tam, służą mu w ukryciu
Członki jednej owczarni. Razem!32

29 V. Schmilewski: Eva von Tele-Winckler – Dame des Wilhelm-Ordens. „Schlesischer Kulturspiegel” Jh. 
52. 2/17 April–Juni 2017. Würzburg 2017, s. 25.

30 P. Toaspern: Mutter Eva – ein Leben aus der Stille..., s. 36.
31 Początków można upatrywać w dzieciństwie naznaczonym przez niezwykle religijną katolicką matkę. 

Ewa często wspominała o tęsknocie za życiem klasztornym, dającym większą możliwość skupienia 
i poświęcenia się modlitwie. W swoim diakonacie próbowała połączyć te dwa modele, ale nie do końca 
było to możliwe. W tej sprawie interweniował pastor von Bodelschwingh, upominając Ewę, aby ograni-
czyła ilość czasu poświęconego na modlitwy. Drugim czynnikiem był fakt, że Matka Ewa żyła w świecie 
zdominowanym przez mężczyzn. Kobiety dopiero z trudem walczyły o nową pozycję.

32 Ewa von Tiele-Winckler. Matka Ewa…, s. 192.
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W poszukiwaniu rozwiązania wewnętrznego konfliktu, który trapił ją od dłuższe-
go czasu, postanowiła w 1905 roku wyjechać do Anglii. Tutaj miały bowiem miejsce 
spektakularne masowe nawrócenia poprzez działanie Ducha Świętego33. Z Londynu 
Matka Ewa wyjechała do Cardiff w Walii, gdzie odbywały się ewangelizacje, modli-
twy, dzielono się świadectwem wiary. Było to dla niej przeżycie niesłychanie umac-
niające wiarę. Tu prawie każdego dnia i na każdym kroku doświadczała lekcji poko-
ry, uzmysławiając sobie własną niedoskonałość. Matka Ewa wspominała fenomen 
pewnego spotkania w Londynie, kiedy na jej oczach zachodziły szokujące zmiany 
w ludziach, oraz niezwykłą atmosferę i wewnętrzne odczucia, jakich tam doznała. 
Ten moment określiła jako przełom w swoim życiu, uwolnienie od starej udręki 
i otwarcie się na nowe życie. Jeszcze w czasie modlitwy, ogarnięta działaniem Ducha 
Świętego, poczuła nakaz natychmiastowego powrotu do Miechowic. Tutaj, w obliczu 
całej społeczności sióstr, Matka Ewa wyznała swoje winy (zwłaszcza egoizm i pielę-
gnowanie własnych potrzeb) i poprosiła o ich wybaczenie34. Ten akt zrobił ogromne 
wrażenie na siostrach i był dla nich nauką pokornej miłości.

Od 1905 roku w nowo wybudowanym Domu Sióstr (macierzyste miejsce dia-
konatu) nazwanym Cisza Syjonu odbywały się regularnie zgromadzenia misyjne. 
Dzieło odnowy i głoszenie Dobrej Nowiny, które zainicjowała Matka Ewa, stało się 
prawdziwym magnesem35. Ostoja Pokoju przestała cierpieć na brak kandydatek, 
stała się ośrodkiem formacyjnym dla około 800 sióstr, wśród których były: Angielki, 
Dunki, Niemki, Norweżki, Polki, Rosjanki, Słowaczki, Szwajcarki, Szwedki, a także 
Amerykanka, Greczynka, Rumunka i Chinka. Liczba powołań wzrosła gwałtownie 
i wynosiła od 60 do 70 przyjęć rocznie. Nowe diakonise, wywodzące się z różnych 
środowisk, z których większość pochodziła z prostych rodzin, widziały w służbie dia-
konackiej awans i ucieczkę od tradycyjnej roli kobiety w ówczesnym społeczeństwie. 
Do diakonatu wstępowały również kobiety nierzadko dobrze wykształcone, które 
stanowiły dla całego zgromadzenia zaplecze intelektualne, współtworząc także mo-
del pracy wychowawczej. Matka Ewa przestała być osobą anonimową. Brała udział 
w licznych spotkaniach i konferencjach, na które przybywali ludzie z całej Europy. 
W praktycznym działaniu okazała się niezwykle prężna i kreatywna. W Ostoi pro-
wadzono seminaria dla przedszkolanek, wychowawczyń i opiekunek dzieci. Siostry 
pobierały naukę w zakresie pielęgnacji chorych. Od 1908 roku rozszerzyła zakres 
działania, wysyłając swoje siostry na misje zagraniczne. Pierwsza misjonarka rozpo-
częła pracę w północnej Norwegii, gdzie powstał dom misyjny oraz szpital. Później 
miechowickie siostry niosły pomoc i głosiły słowo Boże w 18 krajach na 4 konty-
nentach, w tym: w Polsce, Chinach, Egipcie, Gwatemali, Indiach, Syrii, na Wyspach 
Salomona, w Persji i w Japonii.

33 P. Toaspern: Mutter Eva – ein Leben aus der Stille..., s.111. Nie bez znaczenia w powracających re-
gularnie kryzysach wewnętrznych był fakt, że jej matka była głęboko wierzącą katoliczką i wszystkie 
dzieci Valeski von Tiele-Winckler ochrzczone zostały w tej wierze. Trzeba pamiętać, że społeczeństwo 
miechowickie, w tym podopieczni Matki Ewy, byli w większości katolikami. 

34 M. Grzywacz: Ewa von Tiele-Winckler a doświadczenie chrześcijaństwa. [W:] Matka Ewa z Miechowic. 
Ewa von Tiele-Winckler…, s. 85

35 P. Toaspern: Ancilla Domini…, s. 112.
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Domy dla bezdomnych dzieci
Od roku 1910 roku Matka Ewa utworzyła, poza Miechowicami, ponad 40 Domów 

dla Bezdomnych, nazywając je Heimat für Heimatlose. Były to domy dziecka, dające 
schronienie pozbawionym opieki dzieciom, zwłaszcza tym z dużych miast, w któ-
rych szybko powiększał się margines społeczny. Przed rozpoczęciem zaplanowanej 
akcji rozszerzenia działalności musiała dokonać wewnętrznej rewolucji. Dotąd Osto-
ja Pokoju była instytucją samofinansującą się, gdzie na straży wszelkich wydatków 
stała Rada Opiekuńcza. Nie było mowy o jakichkolwiek odstępstwach od zaplano-
wanego budżetu, a wzrastające potrzeby wymagały zwiększenia funduszy i zaciągania 
kredytów. Matka Ewa sformułowała na piśmie swoje nowe stanowisko w tej sprawie 
i rozesłała je do wszystkich członków Rady, po otrzymaniu którego wszyscy złożyli 
dymisję36. Matka Ewa powołała nową Radę, akceptującą jej zamierzenia, polegające 
na tym, że nie oglądając się na uwarunkowania ekonomiczne, oprze nowe dzieło na 
zaufaniu do Boga i ze względu na brak środków finansowych nie będzie ograniczać 
rygorystycznie przyjęć ludzi wymagających pomocy. Wiedziała, że konieczne jest 
pozyskanie aprobaty sióstr, bo jej decyzja zmieniała życie wszystkich. Nie zawiodła 

się, wszystkie siostry podzielały jej stano-
wisko. W 1913 roku Matka Ewa założyła 
spółkę „Heimat für Heimatlose GmbH”, 
lokując w niej wszystkie swoje środki 
finansowe. Odtąd, tak jak pozostałe sio-
stry, nie posiadała już własnego majątku.

Od tego momentu Ostoja Pokoju ze 
wszystkimi placówkami zewnętrznymi 
zdana była w dużym stopniu na pomoc 
z zewnątrz. Trzeba było pozyskać dary 
i wsparcie, nauczyć się liczenia na wiel-
koduszność ludzi, a przede wszystkim 
mieć zaufanie do Boga i modlitwą wspo-
magać każdą prośbę i każdą okoliczność. 
Dręcząca świadomość ogromu potrzeb, 
codzienny widok cierpiących i umierają-
cych z głodu dzieci nie opuszczał Matki 
Ewy. Jej wzruszający wiersz Domy dla 
bezdomnych (Heimat für Heimatlose) 
i gorące modlitwy sprawiały, że poruszyła 
ludzkie serca. Wiersz wydrukowany przez 
pastora Ernsta Modersohna w kościelnej 
gazecie „Świętość Panu” („Heilig dem 
Herrn”) sprawił, że przesłanie w nim 
zawarte dotarło do szerokich kręgów 
i już 19 kwietnia 1910 roku pojawił się 
pierwszy darczyńca, który bezwarunko-
wo ofiarował dzieciom swoją posiadłość 

36 P. Toaspern: Mutter Eva – ein Leben aus der Stille..., s. 45–46.

Matka Ewa von Tiele-Winckler – fotografia 
ze zbiorów Stiftung Diakonissenhaus Frie-
denshort w Freudenbergu)
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w miejscowości Warteberg (Podgóra koło Wrocławia). Był nim wrocławski kupiec, 
właściciel browaru Conrad Kissling37. W 1911 roku odbyła tu praktykę studencką 
Edith Stein, późniejsza Święta Teresa Benedykta od Krzyża – karmelitanka ogłoszona 
Patronką Europy38 .

Wkrótce posypały się dary, umożliwiające tworzenie nowych domów dziecka. 
Obowiązywał w nich taki sam system wychowywania, jak w Ostoi Pokoju. Dzieci 
w różnym wieku skupiano w grupach po 12–15 osób, zwanych Rodzinkami. Każ-
da Rodzinka miała swoją nazwę wywodzącą się najczęściej od gatunków ptaków 
czy kwiatów, którą opiekowały się Mateczka (diakonisa odpowiedzialna za rodzinę) 
oraz Ciocia (będąca siostrą pomocniczą). Obie poświęcały się całkowicie swoim 
podopiecznym, tworząc model na wzór naturalnej rodziny, biorąc też pełną odpo-
wiedzialność za jej losy. Prowadziły małe gospodarstwo z własnym budżetem, małą 
kuchnię, ogródek i toczyły całkowicie indywidualne życie. Ta innowacyjna jak na 
przełom XIX i XX wieku metoda (stosowana już w Szwajcarii i Anglii) przynosiła 
znakomite rezultaty i stała się w przyszłości jednym z elementów reformy systemu 
opieki wychowawczej39. Pomoc, którą niosła Matka Ewa, była szczególnego rodzaju, 
ponieważ obejmowała nie tylko zabezpieczenie socjalne i medyczne, ale także sferę 
emocji, duchowości, intelektu, w tym też zainteresowań (dzieci mogły realizować 
swoje pasje). 

Wbrew logice i wszelkim przeciwnościom, początki działalności przypadły bo-
wiem na czas I wojny światowej i niepokojów politycznych na Górnym Śląsku, a tak-
że kryzysu ekonomicznego, dzieło rozwijało się pomyślnie. Solidarność, patriotyzm, 
a często silne przeżycia związane z utratą najbliższych sprawiały, że ludzie w tych 
ciężkich czasach pragnęli dzielić się z potrzebującymi. Szerokim strumieniem napły-
wały dary i to nierzadko w postaci domów lub obiektów nadających się do zamiesz-
kania. W roku 1923 diakonat dysponował siecią 61 domów, gdzie przebywało 14 050 
dzieci, którymi opiekowało się 538 diakonis. 

W czasach, gdy nie działały jeszcze, w dzisiejszym rozumieniu, środki masowego 
przekazu, Matka Ewa intuicyjnie czuła potrzebę szybkiego przepływu informacji, 
dzielenia się swoimi przemyśleniami, sukcesami i porażkami. Wiedziała, jak ważne są 
słowo i obraz. Regularnie zapraszała zawodowych fotografów, którzy dokumentowali 
życie toczące się w ośrodkach i pokazywali rozwój dzieła. Same siostry wykony-
wały setki, a może i tysiące zdjęć, które wywoływane w formacie pocztówkowym 
były rozsyłane na cały świat40. Korespondencja, jaką prowadziły, była imponująca, 
gdyż przykładano dużą wagę do rozwoju kontaktów społecznych. Świadczy o tym 
powołanie do życia w 1913 roku Związku Gwiazd, który stanowił platformę kon-
taktów pomiędzy dziećmi żyjącymi w pełnych rodzinach (zwanych Gwiazdeczkami) 
i ich rówieśnikami przebywającymi w domach dziecka41. Do Gwiazdeczek dołączyły 

37 Ewa von Tiele Winckler. Matka Ewa…, s.78
38 Interesował ją aspekt socjologiczny stosowanych przez siostry metod wychowawczych. https://openca-

ching.pl/.
39 Ta koncepcja była na tyle nowatorska, że do dzisiaj stanowi pewien wzorzec dla tzw. rodziny zastęp-

czej.
40 Ten materiał ikonograficzny jest przebogatym źródłem historycznym, z którego można czerpać wiedzę 

o czasach i ludziach.
41 P. Toaspern: Mutter Eva – ein Leben aus der Stille..., s.48.
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wkrótce Gwiazdy, rekrutujące się spośród dorosłych, a do stałej pomocy zobowią-
zało się 85 sióstr. Pamiętano o każdych urodzinach i świętach, zapraszano dzieci do 
swoich domów. Biuro korespondencyjne prowadziła Angielka Annie Whisler, pozna-
na przez Matkę Ewę w Algierze, która później stała się jej długoletnią zastępczynią42 . 
Dzieci nazywały ją czule Ciocią od Gwiazd. 

W tym samym roku, dzięki drukarni działającej w Ostoi Pokoju, zaczęto wyda-
wać własne czasopismo – miesięcznik „W Służbie Króla” („Im Dienst des Königs”), 
a następnie „Mały Posłaniec Króla” („Der kleine Bote des Königs”), gdzie znalazły się 
informacje o działalności misyjnej w Chinach. W miechowickiej drukarni wydawano 
też książki i śpiewniki zawierające pieśni religijne43. Sama Matka Ewa była autorką 
wielu książek o tematyce wspomnieniowej i religijnej, a także utalentowaną poetką 
– zbiór jej wierszy nosi tytuł Soli Deo Gloria i tłumaczony był na wiele języków44 . 
Ukazywały się również zbiory jej myśli, będące często refleksjami nad fragmentami 
Pisma Świętego. Pisała listy duszpasterskie, kierując je do kilkudziesięciu domów 
prowadzonych przez miechowickie siostry w różnych krajach. 

Matka Ewa, do końca kreatywna, wciąż miała nowe pomysły, widziała nowe 
potrzeby. Planowała zakładanie domów pomocy dla osób starszych, niedołężnych 
i opuszczonych. Dzieło rozpoczęte przed laty budową szpitala Valeska miało być 
kontynuowane i dlatego zakupiła i wyposażyła dom w Egelsdorf (Mroczkowice na 
Dolnym Śląsku), któremu nadała nazwę Słoneczna Łaska (Gnadensonne).

Kręgi dobrej woli
Przez całe życie wspomagali ją najbliżsi – przyjaciele i rodzina, zafascynowani jej 

pasją, dobrocią, konsekwencją w realizacji nawet najbardziej z pozoru nierealnych 
przedsięwzięć. Zwłaszcza ojciec, obyty z nowinkami technicznymi i planowym za-
rządzaniem, podpowiadał różne nowoczesne rozwiązania, jakie można było wprowa-
dzić w Ostoi Pokoju. W czasie przyjęcia, które urządzono dla najbiedniejszych z oka-
zji poświęcenia pierwszego domu w Miechowicach, poczęstunek do stołu podawały 
siostry Ewy, a bracia pomagali starszym zajmować miejsca. Jej rodzeństwo, jak przy-
stało na potomków rodu szlacheckiego, zrobiło karierę w świeckim rozumieniu tego 
słowa. Znali dobrze swoje prawa, ale i obowiązki, jakie z tego wynikały. Wszystkie 
siostry wyszły za mąż i wspierały kariery mężów. Bracia swoją patriotyczną postawą, 
pracowitością i talentami budowali świetność państwa pruskiego. W swoich mająt-
kach prowadzili działalność charytatywną z myślą o poprawie warunków bytowych 
ludności. Na bieżąco wspomagali Ewę datkami na potrzeby zakładów, które założyła, 
i opiekowali się nią troskliwie, kiedy schorowana i wyczerpana szukała u nich schro-
nienia, aby odzyskać siły. Starsza siostra Helena, po mężu von Bismarck-Bohlen, 
już jako wdowa zakupiła i przeznaczyła na sierociniec duży dom w miejscowości 
Marschallen (dziś Marszałki koło Poznania). Zamieszkała tam i osobiście zajmowa-
42 A. Whisler prowadziła rozległą korespondencję w języku angielskim i była autorką książki Sister Eva 

of Friedenshor: A Servant of others, for Christ’s Sake. London 1934; tłumaczyła i redagowała książeki 
o Ostoi Pokoju wydawane po angielsku: A story Without an end, And Some of Its Continuation. Begin 
the History of a work of faith and labour of love in Central Europe. London 1930.

43 E. Tiele-Winckler: Nichts unmöglich!: Erinnerungen und Erfahrungen von Schwester Eva von Tiele-
Winckler. Dresden 1929, s. 24.

44 Ewa von Tiele Winckler. Matka Ewa..., s. 11.
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ła się dziećmi. Najsilniej z rodzeństwa Ewa związana była z bratem Hansem Wer-
nerem, podobnie jak ona głęboko religijnym i wrażliwym na ludzką niedolę. Wraz 
z żona Dorą prowadzili w Rothenmoor (Meklemburgia) otwarty dom i angażowali 
się w działalność charytatywną. W 1899 roku Hans Werner wybudował w swoich 
dobrach w Rothenmoor dom letniskowy dla chorowitych dzieci z wielkich miast 
i nazwał go na cześć swojej siostry Eva-Haus45. Tuż przed śmiercią przekazał Ewie 
ogromny budynek w miejscowości Dahmen wraz z gospodarstwem rolnym z prze-
znaczeniem na dom dziecka. Znalazło tam schronienie w czasie I wojny światowej 
wiele sierot wojennych i bezdomnych dzieci błąkających się po Europie. 

Spuścizna
Matka Ewa zmarła wieczorem 21 czerwca 1930 roku. Rano zdążyła jeszcze po-

błogosławić dwie misjonarki, które przybyły z Chin. Jej ostatnie słowa były słowami 
modlitwy: „Panie dziękuję Ci, dziękuję Ci za każde dziecko, które mi darowałeś 
[…]”. 

25 czerwca odbył się jej pogrzeb46. Wzdłuż całej drogi z kościoła aż na cmen-
tarz stał gęsto ustawiony szpaler dzieci trzymających w rękach proste jak świece 
białe lilie – ukochane kwiaty Matki Ewy47. Na pogrzeb przybyli nie tylko członko-
wie najbliższej rodziny i przyjaciele, ale również przedstawiciele władz kościelnych 
i władz miejskich. Z Bielefeld przyjechał syn pastora Bodelschwingha. Przyjechały 
też siostry diakonisy z innych Domów Macierzystych działających na terenie Prus 
i wreszcie licznie przybyła lokalna społeczność, dla której Matka Ewa była prawdzi-
wym autorytetem. Każdy miał jej coś do zawdzięczenia, każdy chciał ją pożegnać. 
Pracujący od 1921 roku w Ostoi Pokoju pastor dr Walter Zilz w swojej mowie po-
grzebowej powiedział, że Matka Ewa swoim przykładem pokazała wszystkim, jak 
wygląda prawdziwe życie z Jezusem Chrystusem.

Po jej śmierci większość obowiązków przejęła Annie Whisler, długoletnia zastęp-
czyni Matki Ewy, która wiernie stała u jej boku aż do śmierci48. Formalną następczy-
nią Matki Ewy (zgodnie z wolą zawartą w testamencie) została w 1936 roku Friede 
von Hedemann, która przybyła do Ostoi Pokoju w 1908 roku. To ona kierowała 
pierwszym domem dziecka w Wartebergu i to ona w czasie I wojny światowej za-
łożyła w Łodzi sierociniec, heroicznie ratując przed śmiercią kilkaset dzieci. Wraz 
z pastorem Walterem Zilzem zmagała się z pierwszymi trudnościami już trzy lata po 
śmierci Matki Ewy, kiedy w 1933 roku doszli do władzy naziści. Nie podobały się im 
ani wartości chrześcijańskie, ani międzynarodowy skład Ostoi Pokoju. Wiele diakonis 
musiało opuścić Rzeszę, co utrudniło funkcjonowanie zakładów. Na przełomie 1944 
i 1945 roku nastąpiła częściowa ewakuacja placówki przed zbliżającym się frontem. 
Ostatnie grupy sióstr wraz z dziećmi opuściły Miechowice we wrześniu 1945 roku, 
45 Drost von Engel: Ein gastfreies Haus. [W:] Hans Werner Freiherr von Tiele-Winckler. Herausgegeben 

zum Besten der „Heimat für Heimatlose. Wandsbek 1915, s.49.
46 P. Toaspern: Mutter Eva – ein Leben aus der Stille..., s.56–59. Pogrzeb opisały również siostra przeło-

żona koszalińskiego domu macierzystego Bertha von Massow oraz Margot Witte w swojej ksiażce Das 
große Wagnis . Erinnerungen an Eva von Tiele-Winckler von Margot Witte. Berlin 1957.

47 P. Toaspern: Ancilla Domini…, s. 68.
48 A. Whisler nie objęła formalnie stanowiska przełożonej. O tej skromniej diakonisie wiemy niewiele, 

ponieważ zawsze i konsekwentnie usuwała się w cień.



izabElla wójcik-kühnEl

146

wyruszając w dwudniowych odstępach w nieznanym sobie kierunku. Część sióstr 
wraz z dziećmi osiedliła się w Heiligengrabe koło Wittstock (Brandenburgia) na 
terenach należących później do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Inna grupa 
podążyła dalej na zachód i wprowadziła się do zamku Berleburg (Nadrenia Północna-
Westfalia), by w kwietniu 1957 roku przenieść się do nowego Domu Macierzystego 
Sióstr Ostoi Pokoju we Freudenbergu (Nadrenia Północna-Westfalia)49. Obecnie 
Dom Macierzysty Ostoi Pokoju znajduje się właśnie tam. W fundacji zatrudnio-
nych jest około 1400 pracowników w 170 różnych placówkach, koncentrujących 
się głównie na niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży. Ostoja Pokoju posiada też 
domy opieki dla osób starszych i specjalistyczne zakłady umożliwiające chorym psy-
chicznie i ludziom niepełnosprawnym jak największy udział w życiu w społecznym. 
W Freudenbergu mieszka większość emerytowanych sióstr, znajdując tam opiekę 
i odpoczynek po życiu pełnym trudów. Są jeszcze wśród nich siostry, które powróciły 
z placówek misyjnych. Nie ma już nowych powołań i Ostoja Pokoju (Friedenshort) 
zmienia sposób działania, ale jej charakter wciąż nosi tę wyjątkową historyczną i du-
chową sygnaturę Matki Ewy. 

Różnorodność prowadzonej przez Ewę von Tiele-Winckler działalności i jej bo-
gata spuścizna skłaniają do stwierdzenia, że każdy z poruszonych w artykule tema-
tów jest jedynie przyczynkiem do dalszych studiów. Przyrost źródeł spowodowany 
otwarciem się nowych możliwości dostępu i zmianą podejścia do przeszłości regionu 
i wybitnych postaci działających dla dobra społeczeństwa sprawiają, że poznajemy 
wciąż nowe fakty. Oczywiste stało się, że Matka Ewa i jej dzieło to ważna część hi-
storii Górnego Śląska. Ewa von Tiele-Winckler była jedną z pierwszych kobiet o tak 
wysokiej pozycji w dziele diakonijnym Kościoła luterańskiego. W słowach testamen-
tu zawarła przesłanie praktykowania bezinteresownej, nieegoistycznej miłości. Jako 
dziecko pogranicza w naturalny sposób otwarta była na akceptację inności, widząc 
w zróżnicowaniu element wzbogacający. Ludzi nie dzieliła, nie selekcjonowała i nie 
wyróżniała, uważając, że: „Masz obowiązek wobec każdego, kogo spotkasz, a tym 
obowiązkiem jest: Miłość. Jeżeli spotkasz biednego, cierpiącego nędzę, to obowiązek 
swój możesz spełnić w sposób bardzo prosty. Będziesz usiłował zaspokoić najpil-
niejszą jego potrzebę tym, bez czego się możesz obejść. Jeśli brakuje mu strawy, to 
podziel się z nim swoją. Jeżeli nie ma dachu nad głową, to jak dalece jest to dla ciebie 
możliwe, przygotuj albo postaraj mu się o niego. Nie daj [mu tylko] chleba, odzienia, 
dachu nad głową, ale twoje serce. Każdy czyn pomocy wykonuj więc w poczuciu 
pełnej współczucia miłości. Jeżeli spotkasz człowieka samotnego – ofiaruj mu chwilę 
swojego czasu. Daj mu sposobność podzielenia się tym, co czuje, wypowiedzenia się. 
Wysłuchaj go, okaż zainteresowanie, współczucie, niechaj troska jego serca stanie się 
twoją własną troską”50 . 

W swoich listach i wierszach już od wczesnej młodości dawała świadectwo wiel-
kiej miłości do ziemi, z której pochodziła. Wyrażała wdzięczność za oddaną służbę 
każdej diakonisy, wdzięczność dla ludzi pracujących przy tym wielkim dziele. Jej 

49 Eine Chronik – wie der Friedenshort nach Freudenberg kam.[W:] Das Friedenshort. 50 Jahre Mutter-
haus in Freudenberg. „Stieftung” Jh. 11, 2007, Nr. 2, s. 14.

50 E. Tiele-Winckler: Prawdziwy sens życia. Tłum. E. i J. Klemens. Warszawa 1963, s. 25–26; A. Malina: 
Ewangelicka Ars Vitae w ujęciu Matki Ewy z Miechowic. [W:] Matka Ewa z Miechowic. Ewa von Tiele-
Winckler…, s. 63.
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głęboka wiara w Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, i jej duchowe dzie-
dzictwo związane z Chrystusem jest wciąż aktualne bez względu na upływający czas. 
Jest wzorcem życia indywidualnego, rodzinnego i wspólnotowego.

Ideę Ostoi Pokoju w Miechowicach kontynuuje dzisiaj Parafia Ewangelicko-Augs-
burska, która na odzyskanym po latach terenie z ogromnym poświęceniem stara się 
zachować materialną i duchową spuściznę. Konsekwentne działania ks. Jana Kurko 
muszą wzbudzać najwyższy podziw – mimo niszczącego działanie czasu i szkód gór-
niczych, stara się on uratować oryginalną substancję niemalże cudem zachowaną 
w pierwotnej formie.

izabela wójcik-kühnel

eva von tiele-Winckler – der oberschlesische engel der Barmherzigkeit. Das Werk und 
leben der Mutter eva aus Miechowitz 
Zusammenfassung

Die Diakonisse Eva von Tiele-Winckler, auch als Mutter Eva tituliert, war eine außer-
gewöhnliche und faszinierende Frau. Sie widmete ihr Leben Gott und schuf Ende des 19. 
Jahrhunderts eine der größten Einrichtungen der Barmherzigkeit in Ostmitteleuropa. Mit 
dem heutigen Beuthener Stadtteil Miechowitz, wo sie geboren wurde und die berühmte 
Betreuungseinrichtung unter dem Namen „Friedenshort“ errichtete, blieb sie zeitlebens 
verbunden. Der vorliegende Text stellt die Person Mutter Evas und ihr Wirken vor, auf 
deren Grundlage eine ihr gewidmete Ausstellung entstanden ist. 

izabela wójcik-kühnel

eva von tiele-Winckler – Upper Silesian Angel of Mercy. the work and life of Mother eva 
from Miechowice
Summary

Eva von Tiele-Winckler, a deacon known as Mother Eva, is an extraordinary and fasci-
nating figure, a person who gave herself completely to God and created one of the greatest 
works of mercy in Central and Eastern Europe at the turn of the 19th century. She was 
connected with Miechowice, now a borough of Bytom, where she was born and where she 
founded the famous nursing home under the name of „Friedenshort“/„Ostoja Pokoju”. 
The aim of the article is to present the figure of mother Eva and to describe the activities 
that led to the exhibition dedicated to her.
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konrad Graczyk

ewakuacja Sądu Specjalnego w Bielsku 
(Sondergericht Bielitz)  
w świetle raportów urzędnika bielskiej 
prokuratury z 1945 roku

Sąd Specjalny w Bielsku (Sondergericht Bielitz) został utworzony 1 września 
1942 roku przez Ministra Sprawiedliwości Rzeszy1. Ustrój i kompetencje organu 
oraz tryb postępowania wynikały przede wszystkim z rozporządzenia rządu Rzeszy 
Niemieckiej o utworzeniu sądów specjalnych z 1933 roku2. Był więc to sąd karny, 
przeznaczony do jednoinstancyjnego sądzenia ściśle określonych czynów zabronio-
nych, przeważnie ciężkich gatunkowo przestępstw kryminalnych, gospodarczych 
i politycznych. Jego zasięg terytorialny obejmował okręgi sądów krajowych w Biel-
sku i Cieszynie, dotychczas należące do Sądu Specjalnego w Katowicach (Sonder-
gericht Kattowitz). Sąd został ulokowany przy Sądzie Krajowym w Bielsku, a jego 
pierwsi sędziowie uprzednio orzekali w katowickim sądzie specjalnym na sesjach 
w Bielsku i Cieszynie.

Pierwszy skład Sondergerichtu tworzyli: przewodniczący – dyrektor sądu kra-
jowego Hans Meusel, radca sądu rejonowego Hans Miosga, radca sądu krajowego 
dr Martin Deinhardt (skład podstawowy). Jako zastępcy wskazani zostali: dla prze-
wodniczącego – dyrektor sądu rejonowego Walter Graef, radca sądu rejonowego 
Hermann Plonner oraz radca sądu krajowego dr Ulrich Hoffmann3 .

Ze względu na niezachowanie archiwaliów ilustrujących działalność bielskiego 
sądu specjalnego, spowodowane ich spaleniem4, niemożliwe jest przedstawienie 
choćby danych szacunkowych ilustrujących jego orzecznictwo. Sama informacja 
o zniszczeniu akt rodzi przypuszczenie o planowej ewakuacji sądu. Decyzja taka 
została najprawdopodobniej podjęta przez kierownictwo sądu. Planowana ewakuacja 
zakładała bowiem w pierwszej kolejności wywiezienie ważnych dokumentów, ma-

1 Errichtung von Sondergerichten. AV. d. RJM. v. 25.07.1942 [Utworzenie sądów specjalnych. Okólnik 
Ministra Sprawiedliwości Rzeszy z 25 lipca 1942 r.]. „Deutsche Justiz” 1942, s. 505.

2 Verordnung der Reichsregierung über die Bildung von Sondergerichten vom 21. März 1933 [Rozporzą-
dzenie rządu Rzeszy o utworzeniu sądów specjalnych z 21 marca 1933 r.]. Reichsgesetzblatt (RGBl.) 
1933, s. 136.

3 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem (dalej: GStAPK), XVII. HA Schle-
sien, Rep. 222a Oberamtsregierung, Appelationsgericht bzw. Oberlandesgericht Breslau, P. 138 Nr. 
2704 Hans Miosga, k. 138, Beschluss des Oberlandesgerichtspräsidenten in Kattowitz vom 8. August 
1942 betr. Besetzung des Sondergerichts bei dem Landgericht in Bielitz [Postanowienie Prezydenta 
Wyższego Sądu Krajowego w Katowicach z 8 sierpnia 1942 r. dotyczące obsady Sądu Specjalnego przy 
Sądzie Krajowym w Bielsku].

4 A. Konieczny: Pod rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy. Górny Śląsk 1939–1945. War-
szawa–Wrocław 1972, s. 161–162.
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szyn do pisania, mebli i inwentarza5. Akta i przedmioty należało zniszczyć dopiero 
wtedy, gdyby nie można było ich ewakuować6. W przypadku pomorskich sądów 
skutkowało to wywiezieniem części zakładowych archiwów obejmujących przede 
wszystkim dokumentację tajną i spraw politycznych, np. tzw. „przestępstw wrze-
śniowych”7. Niezachowanie nawet pojedynczych spraw karnych bielskiego Sądu 
Specjalnego skłania do wysunięcia podlegającego weryfikacji przypuszczenia, że jego 
dokumentacja była przez cały czas składowana w jednym miejscu i tam została znisz-
czona. Fakt zachowania akt karnych w niektórych miastach będących siedzibami są-
dów specjalnych skłania natomiast do wniosku, że kierownictwo tych sądów zostało 
zaskoczone szybkością ofensywy armii radzieckiej w styczniu 1945 roku i zwlekało 
z wykonaniem tego rodzaju poleceń. Na ziemiach polskich zachowały się w dużej 
części np. akta katowickiego8, bydgoskiego9 oraz łódzkiego sądu specjalnego10 .

Kwestia ewakuacji z obszaru Śląska przed nacierającymi wojskami radzieckimi 
była przedmiotem dociekań przede wszystkim Alfreda Koniecznego11. Zagadnienie 
ewakuacji Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem roli gauleitera Fritza 
Brachta, poruszył w swojej pracy Mirosław Węcki12. O ewakuacji prowincji górnoślą-
skiej pisał również Ryszard Kaczmarek13 oraz Blanka Meissner14. W opracowaniach 
tych nie poświęcono szczególnego miejsca ewakuacji sądów, w tym sądów specjal-
nych. Być może uczyniono tak ze względu na brak istotnych różnic w odniesieniu 
do ewakuacji pozostałych organów. W rozważaniach o ewakuacji niemieckich orga-
nów wymiaru sprawiedliwości z obszaru „wcielonych ziem wschodnich” nie można 
pominąć pracy Maximiliana Beckera15, natomiast w odniesieniu do Generalnego 
Gubernatorstwa – dzieł autorstwa Andrzeja Wrzyszcza16. Należy również zwrócić 

5 M. Becker: Mitstreiter im Volkstumskampf. Deutsche Justiz in den eingegliederten Ostgebieten 1939–
1945. Oldenbourg 2014, s. 252.

6 Bundesarchiv Berlin (dalej: BA), R 3001 Reichsjustizministerium [Ministerstwo Sprawiedliwości Rze-
szy]/24698, k. 14, Richtlinien für Maßnahmen bei Justizbehörden in Operations- und Kampfgebieten 
[Wytyczne dla środków organów wymiaru sprawiedliwości w terenie operacyjnym i terenie walk].

7 M. Becker: Mitstreiter im Volkstumskampf..., s. 253.
8 A. Konieczny: Pod rządami…, s. 197–198. Z kolei niezachowanie w zasobie Archiwum Państwowego 

w Katowicach spraw Sondergericht Kattowitz za wrzesień, październik, listopad i grudzień 1939 r. 
skłania do przypuszczenia, że akta te zostały w pierwszej kolejności ewakuowane.

9 E. Zarzycki: Działalność hitlerowskiego Sądu Specjalnego w Bydgoszczy w latach 1939–1945. Warsza-
wa–Poznań 1987, s. 3–4.

10 J. Waszczyński: Działalność hitlerowskiego Sądu Specjalnego w Łodzi w latach 1939–1945. [W:] Zbrod-
nie i sprawcy. Ludobójstwo hitlerowskie przed sądem ludzkości i historii. Red. C. Pilichowski. Warszawa 
1980, s. 544–556.

11 A. Konieczny: Przygotowania władz hitlerowskich do ewakuacji Górnego Śląska w końcowej fazie II 
wojny światowej. „Studia Śląskie” 1977, T. XXXII, s. 261–278; tenże: Ewakuacja niemieckich więzień 
na Dolnym Śląsku w 1945 r. „Studia Śląskie” 1983, T. XLII, s. 223–245.

12 M. Węcki: Fritz Bracht (1899–1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny świato-
wej. Katowice 2014, s. 440–451.

13 R. Kaczmarek: Województwo śląskie pod okupacją niemiecką. [W:] Województwo śląskie 1945–1950. 
Zarys dziejów politycznych. Red. A. Dziurok, R. Kaczmarek. Katowice 2007, s. 36–37.

14 B. Meissner: Ewakuacja niemieckich władz administracyjnych i niemieckiej ludności z okupowanych 
ziem polskich w latach 1944–1945. Warszawa 1987, s. 131–141.

15 M. Becker: Mitstreiter im Volkstumskampf..., s. 251–262. 
16 A. Wrzyszcz: Z badań nad ewakuacją organów resortu sprawiedliwości Generalnego Gubernatorstwa 

w latach 1944–1945. „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2008, T. IX, s. 263–275; ten-
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uwagę na – zdaje się – stosunkowo dobrze opracowane zagadnienie ewakuacji z tere-
nu Górnego Śląska zakładów karnych i więźniów17 .

Celem niniejszego szkicu jest przedstawienie w zarysie ewakuacji Sądu Specjal-
nego w Bielsku na podstawie sporządzonych w 1945 roku dwóch raportów jedne-
go z pracowników tamtejszej prokuratury18. Raporty zawierają zeznania urzędnika 
Waltera Jerothego, który w prokuraturze pełnił obowiązki kierownika sekretariatu 
właściwego do spraw sądu specjalnego (Geschäftstelle für Sondergerichtssachen). 
Należy przypuszczać, że raporty powstały w związku ze stawieniem się W. Jerothego 
– po utracie kontaktu na skutek działań wojennych – w miejscu służbowym stacjo-
nowania nadrzędnej jednostki organizacyjnej. Pracownik musiał bowiem wyjaśnić, 
kiedy i w jakich okolicznościach odłączył się od pozostałych urzędników.

Raporty zostały sporządzone 22 marca 1945 roku w Gerze. Miasto to było sie-
dzibą Wyższego Sądu Krajowego, wyznaczonego jako miejsce likwidacyjne (Abwic-
klungsstelle) dla Wyższego Sądu Krajowego w Katowicach (Oberlandesgericht Kat-
towitz). Miejsca likwidacyjne dla ewakuowanych ze wschodu organów wymiaru 
sprawiedliwości tworzono od lutego 1945 roku na podstawie decyzji ministra spra-
wiedliwości19, co było efektem przekonania o definitywnej utracie tych terenów20 . 
Identyczne rozwiązanie zastosowano wobec katowickiej prokuratury generalnej21 . 
Zadania placówek likwidacyjnych obejmowały przekazanie będących w toku po-
stępowań sądom w Rzeszy, załatwienie spraw kasowych oraz wyjaśnienie miejsca 
pobytu więźniów i pracowników22 .

Pierwszy raport zawiera informacje istotne z punktu widzenia ewakuacji urzędu, 
drugi natomiast (właściwie oświadczenie) dotyczy osobistych przeżyć od momentu 
opuszczenia Bielska. Pod dokumentami widnieją podpisy Jerothego oraz nieczytelny 

że: Placówka Zapasowa Organów Resortu Sprawiedliwości Generalnego Gubernatorstwa w Görlitz 
1944–1945. [W:] Nil nisi Veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu. Red. 
M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak. Łódź 2016, s. 517–527.

17 M.in. A. Szefer: Więzienia i stan liczbowy więźniów w prowincji górnośląskiej w latach okupacji hitle-
rowskiej. (s. 7–10) i Ewakuacja więźniów w 1945 roku w świetle źródeł hitlerowskich (s. 275–279). 
[W:] Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1939–1945. Red. 
A. Szefer. Katowice 1983.

18 GStAPK, XVII. HA Schlesien, Rep. 222a, P. 296 Walter Jerothe, k. 4, Bericht des Justizangestellten 
Walter Jerothe über die dienstlichen Verhältnisse der Staatsanwaltschaft Bielitz vom 22. März 1945 
[Raport urzędnika Waltera Jerothego o stosunkach służbowych w prokuraturze w Bielsku z 22 marca 
1945 r.], k. 5, Erklärung des Justizangestellten Walter Jerothe unter Vorlage des anliegenden vom 
Amtsgericht Riesa ausgestellten Marschbefehls vom 22. März 1945 [Oświadczenie urzędnika Waltera 
Jerothego za przedłożeniem załączonego przez Sąd Rejonowy Riesa wystawionego rozkazu wymarszu 
z 22 marca 1945 r.].

19 Allgemeinverfügung des Reichsministers der Justiz vom 21. November 1944 [Zarządzenie ogólne Mi-
nistra Sprawiedliwości Rzeszy z 21 listopada 1944 r.]. „Deutsche Justiz” 1944, s. 289–290.

20 M. Becker: Mitstreiter im Volkstumskampf..., s. 262.
21 BA, R 3001/22741, k. 5, Verzeichnis der Verwaltungsstäbe für Justizbehörden aus Freimachungs-

gebieten [Wykaz sztabów administracyjnych dla organów wymiaru sprawiedliwości z wyzwolonych 
obszarów]. Według wykazu dla danego wyższego sądu krajowego i prokuratury generalnej wyznaczono 
to samo miasto jako siedzibę „sztabu administracyjnego”. W przypadku Gdańska i Królewca był to 
Schwerin, w przypadku Poznania – Riesa, zaś w przypadku Katowic – Gera.

22 BA, R 3001/22741, k. 4, Schreiben des Reichsministers der Justiz an die höheren Justizbehörden vom 
19. Februar 1945 betr. Justizbehörden aus Freimachungsgebiet [Pismo ministra sprawiedliwości do 
wyższych organów wymiaru sprawiedliwości z 19 lutego 1945 r. dot. organów wymiaru sprawiedliwo-
ści z wyzwolonego obszaru].
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osoby odbierającej oświadczenia. Zeznania urzędnika prokuratury umożliwiają po-
czynienie ustaleń co do daty opuszczenia Bielska, kierunku wyjazdu i miejsc postoju, 
postępowania z więźniami i dowodami rzeczowymi oraz późniejszego rozdzielenia 
pracowników w różne rejony Niemiec.

Z treści drugiego dokumentu wynika, że W. Jerothe został na skutek choroby 
(odma płucna) zwolniony ze służby wojskowej. Z tego samego powodu szef bielskiej 
prokuratury 22 stycznia 1945 roku urlopował go aż do odwołania. Działanie to było 
właściwie jednolite i dotyczyło pozostałych organów podlegających ewakuacji, któ-
rych zwierzchnicy po prostu zwalniali chorych pracowników do domu z poleceniem 
ewakuowania się wraz z ludnością cywilną23. 23 stycznia W. Jerothe opuścił Bielsko 
z poleceniem udania się po odnalezieniu ewakuowanej wcześniej rodziny do miejsca 
postojowego (Ausweichstelle) prokuratury, które zostało wyznaczone w Grodkowie 
(Grottkau). Ze względu na brak połączenia z tą miejscowością urzędnik udał się 
do Zgorzelca (Görlitz), gdzie 27 stycznia starał dowiedzieć się – niestety bez skut-
ku – o miejscu stacjonowania górnośląskich urzędów. Ponieważ nie posiadał przy 
sobie rozkazu wymarszu do prokuratury w Zgorzelcu, nie został tam zatrudniony. 
W nadziei spotkania rodziny udał się do Trauenstein w Górnej Bawarii, gdzie dotarł 
31 stycznia i pozostał w oczekiwaniu rozkazów. Pisemnie zgłosił swoje położenie do 
bielskiej prokuratury w Grodkowie oraz do biura prokuratora generalnego w Neu-
stadt (źródło nie zawiera wskazania, czy chodzi o dzisiejszy Prudnik, ze względu na 
prawdopodobną bliskość ewakuowanych organów, z których jeden został ulokowany 
w Grodkowie, trzeba jednak uznać to za najbardziej prawdopodobne). Po niecałym 
miesiącu, 26 lutego otrzymał list od pełniącego poprzednio służbę w bielskim więzie-
niu wachmistrza Weissenberga z informacją, że placówka likwidacyjna prokuratora 
generalnego w Katowicach znajduje się w Dreźnie. Kontakt telegraficzny z Dreznem 
nie przyniósł jednak rezultatu. Ze względów formalnych nie powiodły się próby za-
trudnienia w miejscowej prokuraturze bawarskiej – nie były znane zarządzenia mini-
stra sprawiedliwości dotyczące zatrudniania powracających urzędników. W. Jerothe 
otrzymał natomiast – zgodnie z własną prośbą – nakaz wymarszu do Drezna. Podjęta 
podróż odbywała się z trudem ze względu na zniszczenia wojenne i okrężną drogą 
przez Lipsk i Riesa. W ostatnim mieście Jerothe zatrzymał się u rodziny byłego pra-
cownika bielskiej prokuratury Grossmanna – chciał zostawić bagaż, który sprawiał 
mu duże trudności w podróży. Od małżonki Grossmanna dowiedział się, że pracuje 
on w sądzie rejonowym w Riesa (Amtsgericht Riesa). Okoliczność tę W. Jerothe wy-
korzystał do poinformowania na drodze służbowej o swoim położeniu sztabu admini-
stracyjnego Prokuratora Generalnego w Katowicach (stacjonującego w Gerze) oraz 
Prezydenta Wyższego Sądu Krajowego w Dreźnie. Nie otrzymał jednak polecenia 
objęcia obowiązków. Także przez Grossmanna udało mu się nawiązać pierwszy kon-
takt z ewakuowaną rodziną, znajdującą się początkowo w kwaterach prywatnych, 
a następnie w obozie zbornym, gdzie oczekiwano na dalszy transport. Nie tracąc 
kontaktu z bliskimi, na własną prośbę otrzymał nakaz wymarszu do Gery, gdzie 
chciał podjąć pracę w wymiarze sprawiedliwości. W Gerze jednak oświadczono mu, 
że brak jest możliwości zatrudnienia go w sztabie administracyjnym oraz  według 
zarządzenia ministra sprawiedliwości z 20 lutego 1945 roku nie można nim dyspono-

23 M. Becker: Mitstreiter im Volkstumskampf..., s. 256.
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wać. W. Jerothe ponownie zwrócił się o zatrudnienie w wymiarze sprawiedliwości, 
motywując prośbę doznanym cierpieniem z powodu przepracowania w służbie24 .

Zeznania urzędnika przedstawiające stosunki służbowe potwierdzają co do zasady 
narzuconą wytycznymi ministerialnymi kolejność ewakuacji. Przyznawały one pełny 
priorytet dokumentom kosztem personelu25. W. Jerothe wskazał, że akta personalne 
zostały z Bielska wysłane pocztą 21 lub 22 stycznia 1945 roku do przypuszczalne-
go miejsca przejściowego w sądzie rejonowym w Grodkowie. Odmiennie postępo-
wano ze sprawami karnymi: postępowania zakończone przed sądem specjalnym, 
znajdujące się jeszcze w stadium egzekucyjnym, zostały zniszczone po zabraniu akt 
podręcznych i zeszytu egzekucyjnego (Vollstreckungsheft). Akta podręczne wraz 
z zeszytami egzekucyjnymi oraz akta jeszcze niezakończonych spraw znajdujących 
się we właściwości sądu specjalnego zostały przekazane do przetransportowania. Tak 
samo uczyniono z repertoriami. Z innych akt wybrano najważniejsze, a pozostałe 
zniszczono. Sporządzono listę zniszczonych dokumentów, którą należało trzymać 
pod zamknięciem.

Wszystkie zabezpieczone dokumenty – poza personalnymi – zostały wywiezione 
z Bielska wozami konnymi (Pferdetreck). Według przypuszczeń urzędnika wykorzy-
stano do tego trzy wozy konne. Od Grossmanna W. Jerothe dowiedział się, że dwie 
skrzynie i trzy walizy z aktami dotarły do Budziszyna (Bautzen). Stamtąd zostały 
wysłane dalej na zachód, do Riesa, również w Saksonii. Przechowywane w szafie 
pancernej w Bielsku przedmioty wartościowe – znajdujące się w depozycie sądowym 
– zostały zinwentaryzowane i zabrane przez Grossmanna, który po dotarciu do Riesa 
nadał je jako przesyłkę wartościową do Prokuratora Generalnego w Dreźnie.

Potraktowanie więźniów w zasadzie zasadniczo nie odbiegało od sposobu ewa-
kuacji wyłaniającego się z dostępnych źródeł. Znajdujący się w bielskim więzieniu 
sądowym tymczasowo aresztowani zostali doprowadzeni do obozu karnego w Cie-
szynie, o ile przewidywano dla nich wysokie kary. Tak samo potraktowano skazanych 
na długie kary więzienia. Wszyscy więźniowie zostali przyłączeni do pieszej kolumny 
prowadzonej przez inspektora Seidela z Wadowic do Cieszyna. W. Jerothe nie wspo-
mniał o zwolnieniu skazanych na krótsze kary więzienia, co często działo się w przy-
padku pozostałych zakładów karnych26. Opisał natomiast los dwóch ostatnich osób27 
skazanych przez Sondergericht Bielitz na karę śmierci. Po odrzuceniu prośby o łaskę 
przez prokuratora generalnego zostali rozstrzelani.

Walter Jerothe przedstawił również informacje co do miejsc pobytu swoich do-
tychczasowych współpracowników z bielskiej prokuratury. Część już wówczas znaj-
dowała się w różnych miejscach Niemiec – trafili do Hamburga, Chemnitz, Riesa 
oraz Dessau. Podjęli obowiązki w wymiarze sprawiedliwości, zazwyczaj pracując 
w sądach rejonowych. Jedna osoba pozostała na wschodzie i najprawdopodobniej 

24 GStAPK, XVII. HA, Rep. 222a, P. 296 Walter Jerothe, k. 5, Erklärung des Justizangestellten Walter 
Jerothe unter Vorlage des anliegenden vom Amtsgericht Riesa ausgestellten Marschbefehls vom 22. 
März 1945.

25 M. Becker: Mitstreiter im Volkstumskampf..., s. 253.
26 Tamże, s. 260.
27 Jerothe przypomniał sobie nazwisko tylko jednego skazańca – Matejko.
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brała udział w pracach polowych na froncie. Dwoje urzędników nazwiskiem Pustel-
nik i Platzek pozostało w Bielsku28 .

Obie relacje W. Jerothego zawierają pewne elementy charakterystyczne, wynika-
jące z prowadzonych działań wojennych. Odzwierciedlają je napotykane trudności 
po opuszczeniu Bielska: brak środków transportu, brak łączności, właściwie nie-
zdefiniowany cel podróży. Trzeba również pamiętać, że W. Jerothe został zwolniony 
z obowiązków przed ostateczną ewakuacją urzędów z Bielska na skutek choroby. 
Stąd też mógł zaobserwować i zrelacjonować przygotowania do ewakuacji, w tym 
ekspediowanie wybranych akt do Grodkowa. Należy przypuszczać, że na transport 
konny zdecydowano się z braku dostępnych pojazdów mechanicznych. Charaktery-
styczne w działaniu W. Jerothego po opuszczeniu Bielska było również ciągłe poszu-
kiwanie kontaktu ze swoimi przełożonymi. Było to spowodowane oczywiście chęcią 
dalszej pracy – z tego powodu Jerothe zgłaszał się także do innych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury i sądownictwa, ale można doszukiwać się w tym chęci własnej 
asekuracji – w tym celu urzędnik pobierał m.in. nakazy wymarszów, co jednak nie 
gwarantowało możliwości zatrudnienia w docelowej instytucji. Mogło to być rezul-
tatem obawy przed posądzeniem o ucieczkę – Jerothe opuścił co prawda Bielsko na 
podstawie osobistego zwolnienia przez przełożonego, ale przed oficjalnym rozkazem 
o ewakuacji. Być może wpływ na postawę urzędników niższego szczebla miały in-
formacje o losie uciekających przed wydaniem rozkazu o ewakuacji i porzucających 
swoich podwładnych zwierzchników – Prezydent Wyższego Sądu Krajowego w Kró-
lewcu Max Draeger został skazany przez Trybunał Ludowy (Volksgerichtshof) na 
śmierć i ścięty w kwietniu 1945 roku29, zaś nadprokurator Felix Menzel z Katowic 
po przesłuchaniu w sprawie zastrzelił się30 .

Świadectwo Waltera Jerothego w zarysie potwierdza obecne w obiegu naukowym 
od wielu lat ustalenia A. Koniecznego o spaleniu akt bielskiego Sądu Specjalnego31 . 
Wynika z niego również, że pewna część dokumentacji – wybrana przez pracowni-
ków niemieckiego wymiaru sprawiedliwości ze względu na swoją wagę i znaczenie 
– nie została zniszczona na miejscu i dotarła do Budziszyna, a następnie do Riesa. 
Być może te archiwalia zostały zniszczone w związku z działaniami wojennymi albo 
w obawie przed wkraczającymi jednostkami Armii Czerwonej. Nie możemy jednak 
wykluczyć i tego, że część sądowego zasobu archiwalnego przetrwała wojnę i w przy-
szłości zostanie wykorzystana przez naukowców. W Federalnym Archiwum w Ber-
linie (Bundesarchiv) – według wskazań wyszukiwarki archiwalnej invenio – znajdu-
ją się akta Sondergericht Bielitz w liczbie 125, wytworzone w związku z obszerną 
sprawozdawczością organów wymiaru sprawiedliwości wymaganą przez Ministra 
Sprawiedliwości Rzeszy. Akta te obejmują informacje o popełnionych we właści-
wości Sądu Specjalnego przestępstwach i prowadzonych śledztwach, odpisy aktów 
oskarżenia i wyroków. Większość spraw dotyczyła napadów rabunkowych i zabójstw, 

28 GStAPK, XVII. HA Schlesien, Rep. 222a, P. 296 Walter Jerothe, k. 4, Bericht des Justizangestellten 
Walter Jerothe über die dienstlichen Verhältnisse der Staatsanwaltschaft Bielitz vom 22. März 1945.

29 M. Becker: Mitstreiter im Volkstumskampf..., s. 256.
30 BA, R 3001/24300, Schreiben des Reichsministers der Justiz an die höheren Justizbehörden vom 7. Fe-

bruar 1945 betr. Verhalten bei Feindannäherung [Pismo ministra sprawiedliwości do wyższych organów 
wymiaru sprawiedliwości z 7 lutego 1945 r. dot. zachowania przy zbliżaniu się wroga].

31 A. Konieczny: Pod rządami…, s. 161–162.
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a w jednej orzeczono karę śmierci. Akta te – wobec dotychczasowego braku materia-
łu źródłowego – mogą posłużyć do ustaleń o podstawowym charakterze orzecznic-
twa bielskiego Sądu Specjalnego, np. umożliwić oszacowanie liczby prowadzonych 
spraw na podstawie sygnatur przechowywanych akt.

konrad Graczyk

Die evakuierung des Sondergerichts in Bielitz im lichte der Berichte eines Beamten der 
Bielitzer Staatsanwaltschaft aus dem Jahr 1945
Zusammenfassung

Die Ausarbeitung nimmt sich der Frage der Evakuierung des seit September 1942 
existierenden Sondergerichts in Bielitz, eines Strafgerichts, an. Die Quellengrundlage für 
den vorliegenden Text stellen zwei 1945 erstattete Berichte eines Beamten der Bielitzer 
Staatsanwaltschaft über die Schritte dar, die im Zusammenhang mit den näher rückenden 
sowjetischen Truppen und der Flucht von Angehörigen des Gerichts und der Staatsan-
waltschaft unternommen wurden. Die aus den Berichten gewonnenen Erkenntnisse wer-
den mit dem bisherigen Forschungsstand auf diesem Gebiet konfrontiert.

konrad Graczyk

evacuation of the Special court in Bielsko (Sondergericht Bielitz) in the light of the 
reports of an Official of the public prosecutor‘s Office in Bielsko in 1945
Summary

The issue concerns the evacuation of the Special Court in Bielsko (Sondergericht 
Bielitz), which was a criminal court from September 1942. The source of the text are two 
reports made in 1945 by an official of the Public Prosecutor‘s Office in Bielsko, in which 
he describes the activities undertaken in connection with the approach the Soviets to the 
city and the evacuation of the Magistrate and the Prosecutor‘s Office. The findings of the 
reports were confronted with the current state of knowledge in this area.
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zdzisław jedynak

publikacja 
Regesty dokumentów przechowywanych  
na Górnym Śląsku / Regesty listin uloženych 
v Horním Slezsku 
jako efekt współpracy polsko-czeskiej

Archiwa Państwowe w Katowicach i w Opolu mogą się poszczycić dobrą współ-
pracą w zakresie działalności wydawniczej z archiwami zagranicznymi. Efektem do-
brej współpracy obu archiwów z Archiwum Ziemskim w Opawie (Zemský archiv v 
Opavě) jest publikacja  Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku/
Regesty listin uloženych v Horním Slezsku. Wydaliśmy dotychczas dwa tomy tej pu-
blikacji1 i przygotowujemy już końcową wersję III tomu, który zamierzamy wydać 
w bieżącym roku2 .

Szczególną pozycję zajmują dokumenty pergaminowe z Nysy, które stanowią 
najbogatszy zbiór dokumentów pergaminowych nie tylko przechowywanych w Ar-
chiwum Państwowym w Opolu, ale w ogóle we wszystkich archiwach, z których 
pochodzą dokumenty objęte wydawnictwem Regesty dokumentów przechowywanych 
na Górnym Śląsku. Wprawdzie Nysa jako dawna stolica samodzielnego księstwa bi-
skupów wrocławskich, jedno z najbogatszych miast Śląska, pod względem historycz-
nym należała nie do Górnego, ale Dolnego Śląska, jednak ze względu na odległość 
i komunikację w XIX wieku weszła w skład rejencji opolskiej, a po II wojnie świa-
towej województwa opolskiego. Z tych samych względów zasób archiwalny czte-
rech innych miast związanych historycznie z Dolnym Śląskiem (Brzegu, Kluczborka, 
Namysłowa i Paczkowa) znalazł się w tym województwie. Dokumenty wielu miast 
były zabrane jeszcze w XIX wieku do jedynego istniejącego na Śląsku Archiwum 
Królewskiego Prowincji Śląskiej (Das Königlich Schlesische Provinzial-Archiv), póź-
niejszego Państwowego (Staatsarchiv) we Wrocławiu. Kiedy po II wojnie światowej 
powstały na tym terenie także inne archiwa państwowe, przede wszystkim w Opolu, 
przekazano tam na zasadzie pertynencji terytorialnej akta z ich obszaru działania. 
W ten sposób dokumenty dotyczące także wspomnianego obszaru wschodniej części 

1 Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. T. I (do 1400 roku). Regesty listin ulože-
ných v Horním Slezsku. Díl I (do r. 1400). Red. A. Barciak, K. Müller. Oprac.: J. Domska, W. Gojni-
czek, Z. Jedynak, K. Krawczyk, R. Łuczków-Makłowicz, K. Müller, I. Pietrzyk, A. Pobóg-Lenartowicz, 
M.L. Wójcik, E. Wółkiewicz i S. Wracławek. Wrocław–Opava 2004; Regesty dokumentów przecho-
wywanych na GórnymŚląsku. T. II (1401–1450). Regesty listin uložených v Horním Slezsku. Svazek 
II (1401–1450). Red. A. Barciak, K. Müller. Oprac.: R. Górny, Z. Jedynak, P. Kozák, I. Moravcová, 
K. Müller, H. Niestrój, A. Starczewska-Wojnar i E. Wółkiewicz. Opava–Opole–Katowice 2011. 

2 Cytowane tutaj streszczenia niektórych dokumentów zamieszczone w przygotowanym do wydania 
tomie są oznaczone jako Regesty III (z podaniem kolejnego numeru). 
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historycznego Dolnego Śląska, a znajdujące się w Archiwum Państwowym w Opolu, 
stały się przedmiotem analizy w omawianym wydawnictwie.

Zbiór nyski wyróżnia się także nienaruszonym stanem zachowania. Zasłużeni hi-
storycy wrocławscy w pomnikowym wydawnictwie, jakim jest Codex Diplomaticus 
Silesiae, w 1933 roku zdążyli jeszcze – zanim zapanowała w Niemczech dyktatura 
nazistowska i przedsięwzięcia sprzyjające utrwalaniu kultury dawnych wieków, po-
koju i tolerancji stały się niemożliwe – wydać ich regesty. Regesty te zamieszczono 
w ostatnim, jaki opublikowano, 36. tomie tego Codexu jako część II3. Zamierzony 
indeks i dalsze części tego wydawnictwa, które miały dotyczyć innego terenu, nigdy 
się nie ukazały. Autorzy nie zdążyli już zweryfikować wielu nazwisk i nazw miejsco-
wych, co byłoby możliwe przy porządkowaniu ich w indeksie. W odróżnieniu od 
wcześniej wydawanych tomów obejmujących zbiory państwowe, w tym tomie publi-
kowano zbiory prywatne – w tym wypadku znajdujące się w posiadaniu Archiwum 
Miejskiego w Nysie.

Erich Graber i współpracownicy przy wydaniu tego tomu nie dotarli wówczas, 
niewątpliwie ze względu na napięte stosunki polityczne między Niemcami a Czecho-
słowacją, do dokumentów nyskich znajdujących się po drugiej stronie granicy. Dzięki 
obecnemu opracowaniu także regesty tych dokumentów stanowią uzupełnienie do 
informacji zawartych w tamtej publikacji4. Niekiedy dokonano też korekty dotych-
czasowego stanu ich inwentaryzacji. Okolice na południe od Nysy były terenem 
występowania złóż rudy miedzi. Świadczy o tym nazwa istniejącej w tej okolicy wsi 
„Koperniki” („Köppernig”)5, z której wywodzili się przodkowie słynnego Mikołaja 
Kopernika. Dlatego w biskupiej Nysie istniała huta miedzi („Kupferhammer”), która 
była wzmiankowana w dwóch opracowanych  dokumentach – z 14 listopada 1461 
roku6 i z 25 marca 1465 roku7. Z przedstawianych w III tomie Regestów... dokumen-
tów nyskich dowiadujemy się, kto był hutnikiem miedzi (miedziownikiem) w Nysie. 
Mianowicie w 1462 roku (29 czerwca) był nim Jan („Hannos”) „Kappirsmet”, który 
występuje jako świadek podziału majątku w Polskim Świętowie (Polnisswetaw)8 do-
konanym przez Jana Tile, poddanego właściciela tamtejszych dóbr Mikołaja Logau9 .

Społeczeństwo Nysy i okolic, jak widać to z opracowywanych regestów, było 
w średniowieczu przeważnie niemieckojęzyczne. Nysa jako miasto biskupie stanowi-
ła ważny ośrodek rzemiosła, w tym nawet złotnictwa. W 1464 roku został wymienio-
ny np. dom złotnika Mikołaja Sleuppenera („goldschmied Nickel Slewppener”)10 . 
Jest także wzmianka z 1471 roku o nyskim złotniku Janie Patehannsie11 .

3 Codex Diplomaticus Silesiae (dalej: CDS). Bd. 36: Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schle-
siens. Neisse. I. Stadt Neisse. Hrsg. E. Graber. Bd. 36. Breslau 1933.

4 Przykładem tego jest dokument, który wszedł w posiadanie zakonu jezuitów w Nysie (Archiv města 
Opava, Jezuité Nisa, inv. č. 4, sign. 46/1) – Regesty III, nr 225.

5 Wywodzi się ona od niemieckiego słowa „Kupfer” (miedź).
6 Regesty III, nr 129; Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: AP Opole), Akta miasta Nysy (dalej: Am 

Nysy), sygn. 222; CDS 36, nr 219.
7 Regesty III, nr 169; AP Opole, Am Nysy, sygn. 230; CDS 36, nr 227, s. 54.
8 Ok. 15 km na południe od Nysy.
9 Regesty III, nr 139; AP Opole, Am Nysy, sygn. 225; CDS 36, nr 222, s. 53.
10 Regesty III, nr 145; AP Opole, Am Nysy, sygn. 228; CDS 36, nr 225, s. 54.
11 Regesty III, nr 221; AP Opole, Am Nysy, sygn. 249; CDS 36, nr 246, s. 58.
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Pod względem paleograficznym wyróżniają się dokumenty wystawione przez kar-
dynałów włoskich, a zwłaszcza przywilej Wilhelma biskupa Ostii, Angelo bazyliki św. 
Krzyża Jerozolimskiego w Rzymie, Marka bazyliki św. Marka w Wenecji i patriarchy 
Akwilei z 23 czerwca 1470 roku nadający 100 dni odpustu dla nawiedzających kapli-
cę św. Piotra w Nysie jako wynagrodzenie za ofiary na odnowienie kaplicy, kielichy, 
księgi i wszelkie przedmioty liturgiczne12 .

Przy sporządzaniu indeksu miejscowości i nazwisk rodowych w Polsce i Cze-
chach, w Niemczech czy Włoszech niezwykle pomocne okazały się dane internetowe 
oraz dokładne atlasy z indeksami i szczegółowe mapy, które są obecnie dostępne. 
Nowoczesna technika w zakresie informatyki i cyfryzacji okazała się niezwykle po-
mocna w tym zakresie.

12 Regesty III, nr 208; AP Opole, Am Nysy, sygn. 243; CDS 36, nr 240, s. 57.

23 czerwca 1470, Rzym. Kardynałowie rzymscy Wilhelm biskup Ostii, Angelo bazyliki św. 
Krzyża Jerozolimskiego, Marek kościoła św. Marka w Wenecji, patriarcha Akwilei nadają od-
pust dla nawiedzających kaplicę św. Piotra w Nysie. Na zakładce dopisano inny dokument 
Rudolfa z Rüdesheim, biskupa wrocławskiego z 2 maja 1471 roku – Archiwum Państwowe 
w Opolu, Akta miasta Nysy, sygn. 243
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W wielu wypadkach okazało się, że nazwy o tym samym brzmieniu są gdzie indziej 
położone. Występują tu np. Wilamowice w księstwie oświęcimskim (w 1403 roku), 
a jednocześnie inne (w 1453 r.)w księstwie cieszyńskim. Przyjęliśmy ogólną zasadę, 
że nazwy miejscowości po czeskiej i polskiej stronie granicy mają aktualne brzmienie 
używane w tym języku. Ponieważ dawny powiat raciborski został podzielony i mała 
jego część (tzw. Kraik Hulczyński) znajduje się w Republice Czeskiej, to położona tam 
wieś Rohov ma brzmienie czeskie, a inna położona w pobliżu Raciborza o tej samej 
nazwie ma brzmienie polskie Rogów . Niekiedy nazwy są bardzo podobne, tak samo 
zapisane, ale gdzie indziej położone – np. Grojec w księstwie oświęcimskim jako Gro-
decz (w 1475 roku)13 i Grodziec jako Grodicz w cieszyńskim (w 1452 roku)14 .

Dzięki wzajemnej wymianie zebranych danych udało się wyjaśnić położenie 
dwóch miejscowości o bardzo podobnych nazwach, a mianowicie Bítova w powiecie 
(okres) Nový Jičín na Morawach i Bytkowa (obecnej dzielnicy Siemianowic Śl.). 
Początkowo wydawało się np., że pisarz książęcy w Cieszynie15 Benesz oraz starosta 
karniowski i sędzia raciborski16 Wawrzyniec pochodzą – jak wiele wymienionych 
w dokumentach z III tomu Regestów... postaci – z Bítova. Jednak po wzajemnej 
wymianie informacji co do analizy treści dokumentów znajdujących się w archiwach 
polskich i czeskich okazało się, że chodzi tu o dwie różne miejscowości. Bytków 
znajdujący się w dawnym księstwie bytomskim był w tej jego części, która w wyniku 
podziału w 1355 roku między księstwa oleśnickie i cieszyńskie przypadła książętom 
cieszyńskim. Dlatego droga kariery rycerzy z Bytkowa w obrębie dworu cieszyńskie-
go była zrozumiała17 . 

Na uwagę zasługuje znaczący w dziejach Bytomia i Gliwic ród Rudzkich. Jan 
Rudzki był w 1465 roku wójtem w połowie podzielonych Gliwic należącej do książąt 
oleśnickich18. Rudzcy osiągnęli awans na dworze cieszyńskim. Najbardziej znanymi 
przedstawicielami tego rodu było dwóch przedstawicieli o imieniu Mikołaj – mar-

13 Regesty III, nr 257.
14 Regesty III, nr 49.
15 Regesty III, nr 190.
16 Regesty III, nr 174 i 175.
17 Także Jerzy Horwat uważa, że wiele postaci w tym czasie będących w kręgu dworów w Cieszynie i Ra-

ciborzu pochodziło z Bytkowa w księstwie bytomskim – J. Horwat: Księstwo bytomskie i jego podziały 
do końca XV wieku. Gliwice 1990, s. 66–67, nr 8.

18 Regesty III, nr 166. Ród Rudzkich wywodził się najprawdopodobniej z Rudz (3 km na południe od 
Zatora) – J. Pilnaček: Rody starého Slezska. T. 4. Brno 1991, nr 1503, s. 1024–1027. Natomiast J. Hor-
wat – Księstwo bytomskie..., s. 70, nr 37 – uważa, że chodzi tu o Rudę Śl. Walter Krause uznawał, że ci 
Rudzcy wywodzili się z Rudy Śl. („Der Name kommt anscheinend von dem Besitz Ruda im Beuthener 
Lande”) – W. Krause: Zur Volkstumsfrage der mittelalterlichen Bürger von Beuthen-Oberschlesien. „Ze-
itschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens” 1935, Nr. 69, s. 131, nr 139, przyp. 35. Jako tutejszy 
(górnośląski) ród określił tych Rudzkich C. Blažek, który wprawdzie nie zidentyfikował miejscowości 
„von Rudy”, ale domyślał się, że był to „górnośląski ród polskiego pochodzenia” („oberschlesisches 
Geschlecht polnischen Ursprunges”) – J. Siebmacher`s grosses und allgemeines Wappenbuch […]. Bd. 
VI. Abt. 8. Th. 2. Bearb. von C. Blažek. Nürnberg 1890, s. 110. Obszerny artykuł na temat znaczenia 
tej rodziny w kręgu dworu książąt cieszyńskich opublikował ostatnio Idzi Panic – zob. I. Panic: Z badań 
nad karierą rodziny Rudzkich w księstwie cieszyńskim w czasach piastowskich. „Wieki Stare i Nowe”. 
T. 4. Red. I. Panic, M.W. Wanatowicz. Katowice 2005, s. 91–112.
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szałek nadworny w latach 1552–157319 i kanclerz księstwa cieszyńskiego (zmarły 
w 1658 roku)20 .

Wspólne wydawanie dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku ma duże 
znaczenie dla wzajemnego uzgodnienia ich precyzyjnej treści. Interesującym tego przy-
kładem jest regest dokumentu z 2 października 1455 roku pochodzący z archiwum 
miejskiego w Kluczborku, w którym występuje Krzystek Gaszowic posiadający w za-
stawie Kluczbork i Byczynę21. Okazało się, że w odległym Głogówku był on świadkiem 
wymienionym w dokumencie z 15 kwietnia tego samego roku wystawionym przez 
księcia opolsko-głogóweckiego Bolka. Ten drugi dokument jest obecnie znany tylko 
z odpisu sporządzonego w 1823 roku przez członka magistratu w miasteczku Zlaté 
Hory Floriana Meyera, który nazwę Kluczborka odczytał jako Crelitzburg22 . Nie łączył 
on więc tej nazwy z tym miastem. Nazwa w tym zaginionym dokumencie musiała być 
niewątpliwie zbliżona do tej z zachowanego w Opolu dokumentu – Crewczburg .

19 W. Gojniczek: Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego (1477–1653). Katowice 
2014, s. 59.

20 Tamże, s. 308. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 6: Województwo katowickie. Red. I. Rejduch-Sam-
kowa i J. Samek. Z. 3: Miasto Cieszyn i pow. cieszyński. Oprac. T. Małkowska-Holcerowa, J. Mańkow-
ska-Jurczakowa i inni. Katowice–Warszawa 1974, s. 14.

21 Regesty III, nr 73; AP Opole, Akta miasta Kluczborka, sygn. 26. Dokument ten był ewakuowany pod-
czas II wojny światowej i został rewindykowany z NRD w 1980 r.

22 Regesty III, nr 72; Státní okresní archiv Jesenik, Am Zlaté Hory, inv. č. 1.

2 kwietnia 1475, Oświęcim. Jakub Dębiński, wojewoda sandomierski, starosta krakowski 
i oświęcimski, oraz Gotard z Przecieszyna, sędzia ziemi oświęcimskiej, potwierdzają poro-
zumienie między rycerzami z ziemi oświęcimskiej Wacławem Kropem z Dankowic a Janem 
Klochem z Bestwiny – Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Zbiór 
dokumentów pergaminowych, sygn. 28
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Również nazwy osobowe stanowiły w wielu wypadkach problem, ponieważ nie 
było wiadomo, czy mają one charakter przezwiskowy, czy też oznaczają zawód albo 
też są to już ustalone nazwiska. Nie było to tym bardziej łatwe do ustalenia, że 
obszar Górnego Śląska był w tym czasie polsko-, niemiecko- i czeskojęzyczny i nie 
wiadomo, jakiej nazwie miał odpowiadać termin użyty w wersji niemieckiej, czeskiej 
czy łacińskiej. Dlatego autorzy postanowili w takich wypadkach pozostawić zapis 
oryginalny – np. Maciej „Carnifex”23, Henryk „Carnistus”24 (nie „Rzeźnik” czy „Fle-
ischer”), Piotr („Petze”) „Sneider”25 czy Franciszek „Schneider” (nie „Krawiec”)26 .

Podobnie jak w dwóch poprzednich tomach niniejszym opracowaniem zostały 
objęte także dokumenty znajdujące się poza archiwami państwowymi. Szczególnie 
interesujące jest znalezienie tego rodzaju dokumentów w Bibliotece Wojewódzkiej 
w Opolu (w jej filii w pałacu w Rogowie koło Krapkowic)27. Znajdują się tam do-
kumenty miejskie z Krapkowic i Ząbkowic Śląskich. Przed 1945 rokiem były one 
w archiwach tych miast i nie zostały, jak inne dokumenty, przejęte do Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu. Regesty wielu z nich z tego względu nie zostały też 
ujęte w tomach kodeksu dyplomatycznego Śląska (Codex diplomaticus Silesiae). 
Dotychczas treść wielu z nich była znana tylko z lokalnych wydawnictw z XIX wieku 
lub z pozostającego na prawach rękopisu maszynopisu Ludwika Musioła znajdujące-
go się w Bibliotece Śląskiej28 .

Autorzy przygotowywanego do wydania III tomu publikacji postawili sobie za cel 
sporządzenie regestów dokumentów znajdujących się obecnie na Górnym Śląsku, 
a nie tylko jak w kodeksie dyplomatycznym z tym regionem związanych. Dlatego 
pojawiła się możliwość odszukania tutaj dokumentu z innego, odległego nawet regio-
nu. Przykładem tego jest dokument z 17 maja 1420 roku dotyczący wsi Zistersdorf 
koło Wiednia i jej właściciela Mikołaja wystawiony przez Albrechta księcia Austrii, 
który zachował się w Bibliotece Publicznej w Opolu29. Jak można przypuszczać do-
kument ten znalazł się tutaj z powodu ewakuacji przeprowadzanej podczas II wojny 
światowej. Tylko dzięki dokładnej inwentaryzacji, jakiej dokonują autorzy przygoto-
wywanej publikacji, istnieje możliwość dotarcia przez historyków z innych regionów, 
czy jak w tym wypadku państw, do tego typu dokumentów znajdujących się niekiedy 
w miejscach, w których nikt nie spodziewałby się ich odnalezienia.

Spośród oddziałów Archiwum Państwowego w Katowicach niewątpliwie najwię-
cej dokumentów posiada Oddział w Cieszynie. Miasto to może poszczycić się dawną 
tradycją w zakresie opracowywania swojej regionalnej historii, sięgającą końca XVIII 
wieku30. W toku kwerendy do przygotowywanego wydawnictwa w cieszyńskim ar-

23 Występuje w dokumencie z 11 lutego 1446 r. – Regesty III, nr 45.
24 Występuje w dokumencie z 16 marca 1446 r. – Regesty III, nr 77.
25 Występuje w dokumencie z 12 marca 1456 r. – Regesty III, nr 76.
26 Występuje w dokumentach z 17 grudnia 1422 r. i 13 listopada 1458 r. – Regesty III, nr 37 i 103.
27 Dokumenty te odnalazł tam prof. dr hab. Antoni Barciak.
28 L. Musioł: Chrapkowice – z dziejów miasta i parafii. Katowice 1968 – Biblioteka Śląska w Katowicach, 

Zbiory Specjalne, sygn. R 715 III/1–2, mps.
29 Regesty III, nr 35; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, sygn. II-14, rkps.
30 Warto tu wymienić przede wszystkim Jana Leopolda Szersznika, który pozostawił po sobie obszerny 

zbiór odpisów dokumentów cieszyńskich, począwszy od 1290 r. – Książnica Cieszyńska w Cieszynie, 
sygn. SZ DD VIII 6a, oraz Macieja Kasperlika, którego odpisy dokumentów znajdują się w cieszyńskim 
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chiwum udało się odnaleźć mało znane dokumenty dotyczące dawnego księstwa 
oświęcimskiego, które od końca XV wieku wchodziło w skład województwa krakow-
skiego jako powiat śląski31 .

Tabela 1
Wykaz opracowanych dokumentów w III tomie Regestów*

Zespół archiwalny Liczba 
dokumentów

Język Obecne 
miejsce przechowywanianiemiecki czeski łacina

Akta miasta Nysy 61 41 1 19 Archiwum Państwowe 
w Opolu

Slezský stavovský archiv, Opava 43 5 36 2 Zemský archiv v Opavě

Akta miasta Paczkowa 21 19 – 2 Archiwum Państwowe 
w Opolu

Akta miasta Krapkowic 15 4 – 11
Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Opolu 
(pałac w Rogowie)

Zbiór dokumentów
pergaminowych 
i papierowych

13 3 8 2
Archiwum Państwowe 
w Katowicach 
Oddział w Cieszynie

Archiv města Opava 12 5 4 3 Státní okresní archiv Opava

Archiwum Książąt
Pszczyńskich 9 – 5 4

Archiwum Państwowe 
w Katowicach 
Oddział w Pszczynie

Akta miasta Gliwic 8 4 1 3
Archiwum Państwowe 
w Katowicach 
Oddział w Gliwicach

Akta miasta Namysłowa 6 4 – 2 Archiwum Państwowe 
w Opolu

Cechy Nysy 6 4 – 2 Archiwum Państwowe 
w Opolu

Archiv města Český Těšin 4 3 1 – Státní okresní archiv 
Karviná

Cechy Opava 4 4 – – Státní okresní archiv 
Opava

Augustiniáni kanovníci Fulnek 4 – 2 2 Zemský archiv v Opavě

Akta miasta Opola 3 2 – 1 Archiwum Państwowe 
w Opolu

Archiwum miasta
Ząbkowic 3 2 – 1 Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Opolu

Sbirka listin 3 1 1 1 Zemský archiv 
v Opavě

Akta miasta Kluczborka 2 2 – – Archiwum Państwowe 
w Opolu

archiwum – Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 
77.

31 Został znaleziony np. dokument z 2 kwietnia 1475 r. dotyczący rozgraniczenia wsi Dankowice i Bestwi-
na – Regesty III, nr 257.
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Zespół archiwalny Liczba 
dokumentów

Język Obecne 
miejsce przechowywanianiemiecki czeski łacina

Akta miasta Prudnika 2 2 – – Archiwum Państwowe 
w Opolu

Akta miasta Raciborza 2 – 1 1
Archiwum Państwowe 
w Katowicach 
Oddział w Raciborzu

Klarisky Opava 2 – 2 – Zemský archiv v Opavě
Urbariální komise slezská, Opava 2 1 1 Zemský archiv v Opavě
Archiwum Książąt
Hohenlohe 1 – – 1 Archiwum Państwowe 

w Katowicach

Archiv města Fryštát 1 – – 1 Státní okresní archiv 
Karviná

Akta miasta Głubczyce 1 1 – – Archiwum Państwowe 
w Opolu

Archiv města Hlučin 1 1 – – Státní okresní archiv Opava

Akta miasta Olesna 1 1 – – Archiwum Państwowe 
w Opolu

Archiv města Vidnava 1 1 – – Státní okresní archiv 
Jesenik

Archiv města Vitkov 1 1 – – Státní okresní archiv Opava

Archiv města Zlaté Hory 1 1 – – Státní okresní archiv
Jesenik

Akta miasta Olesna 1 – – 1 Archiwum Państwowe 
w Opolu

Akta wsi Zistersdorf 
(w Austrii) 1 1 – – Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Opolu

Cechy Opola 1 – – 1 Archiwum Państwowe 
w Opolu

Dobra Łagiewniki 
koło Olesna 1 – – 1 Archiwum Państwowe 

w Katowicach
Farní úřad Hlučín 1 – – 1 Státní okresní archiv Opava

Farní úřad Slatina 1 – 1 – Státní okresní archiv 
Nový Jičín

Farní úřad Vidnava 1 – – 1 Státní okresní archiv 
Jesenik

Komora Cieszyńska 1 – 1 –
Archiwum Państwowe 
w Katowicach 
Oddział w Cieszynie

Jezuité Nisa 1 1 – – Zemský archiv v Opavě
Rodinný archiv a Ústřední správa 
Lichnovských, Chuchelná 1 – – 1 Zemský archiv v Opavě

Dominikáni Opava 1 – – 1 Zemský archiv v Opavě
Velkostatek Deštné 1 – – 1 Zemský archiv v Opavě
Velkostatek Hlučín 1 1 – – Zemský archiv v Opavě
Velkostatek 
Klimkovice-Poruba 1 – 1 – Zemský archiv v Opavě

Velkostatek Uhelná 1 1 – – Zemský archiv v Opavě
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Zespół archiwalny Liczba 
dokumentów

Język Obecne 
miejsce przechowywanianiemiecki czeski łacina

Zbiór dokumentów
pergaminowych 1 – – 1 Archiwum Państwowe 

w Katowicach
Zemsky soud v Krnove 1 1 – – Zemský archiv v Opavě

* Łączna liczba dokumentów (według języka): niemieckich – 117, łacińskich – 67, czeskich – 66.

Opracowano 250 dokumentów, ale niektóre z nich zawierały potwierdzone inne 
(dawniejsze) i dlatego sporządzono także dodatkowo 26 transumptów. Opracowanie 
zawiera więc w sumie 276 pozycji.

Wydawany obecnie III tom regestów, tak jak wydane już tomy I i II, zawiera 
informacje o treści dokumentów zachowanych na Górnym Śląsku, które w wielu 
wypadkach nie były znane w literaturze naukowej. Niekiedy dokonano też korekty 
dotychczasowego stanu ich inwentaryzacji. Dzięki zbiorczemu indeksowi w każdym 
z tych tomów można w łatwy sposób dotrzeć do postaci i nazw miejscowych wystę-
pujących w dokumentach.

zdzisław jedynak

Die publikation unter dem titel „regesty dokumentów przechowywanych na Górnym 
śląsku/regesty listin uloženych v horním Slezsku” [Die regesten der in Oberschlesien 
aufbewahrten Urkunden] als resultat polnisch-tschechischer Zusammenarbeit
Zusammenfasssung

Die Staatsarchive in Kattowitz und Oppeln dürfen sich einer guten Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Verlagstätigkeit mit ausländischen Archiven rühmen. Die Publikati-
on Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku/Regesty listin uloženych v 
Horním Slezsku [Die Regesten der in Oberschlesien aufbewahrten Urkunden] ist ein Bei-
spiel für die gute Zusammenarbeit der beiden Archive mit dem Landesarchiv in Troppau 
(Zemský archiv v Opavě). Bislang wurden zwei Bände herausgegeben (der erste Band von 
2004 enthält Urkunden, die bis in das Jahr 1400 datieren, und der zweite, 2011 erschie-
nene Band Urkunden aus den Jahren 1401–1450). Der dritte Band mit Urkunden aus der 
Zeit von 1451 bis 1475 befindet sich gegenwärtig in der Vorbereitung.

zdzisław jedynak

publication under the title „regesty dokumentów przechowywanych na Górnym śląsku/
regesty listin uloženych v horním Slezsku” [Summaries documents Stored in Upper 
Silesia] as a result of polish-czech cooperation
Summary

State Archives in Katowice and Opole boast good cooperation in the field of pub-
lishing with foreign archives. The good cooperation between the both archives with the 
Provincial Archives in Opava (Zemský archiv v Opavě) resulted in a publication entitled 
Summaries documents Stored in Upper Silesia (Regesty dokumentów przechowywanych na 
Górnym Śląsku/Regesty listin uloženych v Horním Slezsku). So far, two volumes have been 
published (in 2004 – including documents produced up to 1400 and in 2011 – documents 
from the years 1401–1450). Volume 3 is currently in preparation – covering documents 
from 1451 to 1475.
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alicja macek

Sprawozdanie z prac nad wystawą  
„U źródeł Wisły”

    A ta śliczna Wisła
    Na Śląsku wytrysła
    Przeleciała kawał świata
    Nim tu do nas przyszła [ . . .]
    Maria Konopnicka, Jak szła Wisła do morza

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 22 czerwca 2016 roku podjął uchwałę ustana-
wiającą rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Chcąc włączyć się w obchody upamiętnienia 
królowej polskich rzek, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podjął decyzję 
o zorganizowaniu ogólnopolskiej wystawy Wisła w dokumencie archiwalnym. Ideą 
wystawy miało być zaprezentowanie bogatych materiałów dotyczących Wisły, które 
są przechowywane w archiwach działających na terenach, przez które przepływa 
najdłuższa polska rzeka. Głównym organizatorem wystawy zostało Archiwum Pań-
stwowe w Gdańsku. W sierpniu 2016 roku Archiwum Państwowe w Katowicach 
wraz z oddziałami w Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach i Pszczynie na prośbę Na-
czelnego Dyrektora Archiwów Państwowych włączyło się w ten projekt. Koordyna-
torami kwerendy archiwalnej w Katowicach zostali wyznaczeni Alicja Macek oraz 
Krzysztof Ścisło. Już po kilku dniach pracy okazało się, że w zasobach Archiwum 
kryje się niezwykle bogaty materiał dotyczący rzeki Wisły. Kwerendę zakończono 
w październiku 2016 roku i wysłano do Gdańska 9 płyt DVD, zawierających ponad 
300 skanów najciekawszych materiałów.

Wykonujący kwerendę zdawali sobie sprawę z potencjału, jaki kryła dokumenta-
cja archiwalna. Jednak ze względu na ograniczenia czasowe nie została przeglądnięta 
podczas poszukiwań materiałów do wystawy ogólnokrajowej. Dlatego na początku 
2017 roku, za namową kierownika Oddziału Udostępniania Zasobu Archiwalnego 
i Informacji Naukowej mgr Elżbiety Matuszek i za zgodą Dyrektora Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach dr. hab. Piotra Greinera, podjęliśmy decyzję o przygotowa-
niu wystawy U źródeł Wisły na podstawie archiwaliów już tylko z zasobu archiwum 
katowickiego oraz jego oddziałów. Kwerenda została rozszerzona – oprócz wcześniej 
przeszukanych zespołów dotyczących administracji państwowej i samorządowej, sku-
piono się tym razem na aktach przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Dzięki 
wsparciu kolegów z oddziałów zamiejscowych poszukiwania zostały przeprowadzone 
również w materiałach przechowywanych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Pszczynie.

Organizacja wystawy była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Towarzystwa 
Przyjaciół Archiwum oraz Urzędu Miejskiego w Wiśle, które uzyskała kierowniczka 
Oddziału w Cieszynie dr Anna Machej.

Zebrane materiały zostały podzielone na kilka zasadniczych grup i wystawie 
nadano układ rzeczowy. Założeniem ekspozycji było ukazanie znaczenia Wisły u źró-
deł. Na 15 planszach przedstawiono Wisłę w kartografii, granicę na Wiśle, regulację 
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rzeki, Jezioro Goczałkowickie, przeprawy przez Wisłę, most w Goczałkowicach, Wi-
słę w gospodarce i turystyce oraz w szczególny sposób miasto Wisłę, które stało się 
współpartnerem projektu. Miasto Wisła jest miejscem szczególnym z wielu powo-
dów. To tutaj znajduje się trzecia po Belwederze i Pałacu Prezydenckim rezydencja 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zamek w Wiśle. W zasobie naszego Archi-
wum zachowały się liczne projekty elewacji tego budynku1. Wyjątkowym uhonoro-
waniem przez miasto rzeki było wybudowanie Pomnika Źródeł Wisły, który został 
odsłonięty w 1937 roku przez ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego. 

Najobszerniejszą, a zarazem najciekawszą grupę materiałów stanowią dokumen-
ty dotyczące regulacji Wisły na terenie Górnego Śląska. Prace regulacyjne podej-
mowano już w XIX wieku, jednak największe projekty zrealizowano w latach 20. 
i 30. XX wieku. Budowa sztucznego zbiornika wodnego w Goczałkowicach w latach 
1950–1956 stała się inwestycją niezwykle istotną dla mieszkańców aglomeracji ślą-
skiej. Zbiornik zaporowy utworzono w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
oraz zaopatrzenia mieszkańców Górnego Śląska w wodę pitną. O skali tego projektu 
świadczy fakt, że na potrzeby realizacji tej inwestycji zdecydowano o zalaniu kilku 
pobliskich miejscowości. 

Nie sposób nie wspomnieć o najstarszym dokumencie związanym z Wisłą, któ-
rym jest pergamin z 1553 roku z zasobu Oddziału w Pszczynie katowickiego Archi-
wum, dotyczący układu biskupa Baltazara von Promnitz z księciem Wacławem II 
cieszyńskim w sprawie tamy i biegu wody w Wiśle Małej2 . 

Znaczną część materiałów stanowią mapy. Wśród nich znajduje się unikalna mapa 
z 1636 roku autorstwa Andreasa Hindenberga, górnośląskiego kartografa, przed-
stawiająca Pszczyńskie Wolne Państwo Stanowe3. Mapa została wykonana na za-
mówienie rodu Promnitzów, ówczesnych właścicieli tych terenów. Interesującymi 
dokumentami są również sztychy Ericka Jönssona Dahlbergha, szwedzkiego polityka 
i kartografa4. Rysunki Dahlbergha ukazujące Wisłę powstały podczas jego pobytu 
w Polsce w trakcie II wojny północnej. W zbiorach fotograficznych można odnaleźć 
ciekawe zdjęcia rzeki Wisły, nie tylko z terenu obecnego województwa śląskiego, ale 
również Gdańska, Warszawy i Krakowa.

W aktach zespołu międzywojennego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje 
się album zawierający pełną dokumentację fotograficzną z budowy żelazno-betono-
wego mostu drogowego na Wiśle pod Goczałkowicami z 1925 roku oraz dotyczącą 
tego przedsięwzięcia dokumentację przetargową wraz z przekrojami mostu i szkica-
mi sytuacyjnymi5 . 

Niezwykle interesującą dokumentacją są materiały gospodarcze, które przed-
stawiają Wisłę jako ważny szlak komunikacyjny stanowiący jedną z najważniejszych 
dróg handlowych w Europie. Zostały odnalezione liczne projekty kanałów, m.in. 

1 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół nr 12/27, Urząd Wojewódzki Śląski w Ka-
towicach (dalej UWŚl), Wydział Komunikacyjno-Budowlany, sygn. 2829, s. 3–4.

2 AP Kat, Oddział w Pszczynie, zespół nr 17/53, Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie (dalej: 
APK), sygn. II 67.

3 AP Kat, Oddział w Pszczynie, APK, sygn. XVIII 5.
4 AP Kat, zespół nr 15/100, Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gli-

wicach, sygn. 221.
5 AP Kat, UWŚl, sygn. 149.
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Bałtyk – Wisła – Morze Czarne6 czy Odra – Wisła7. Jak duże miały znaczenie, świad-
czy fakt, że obecnie nadal powstają prace dotyczące połączenia Wisły z Odrą dzięki 
Kanałowi Śląskiemu. 

Źródła Wisły znajdują się w bardzo malowniczym i atrakcyjnym turystycznie 
Beskidzie Śląskim. Wiele odnalezionych materiałów ukazuje piękno krajobrazu wi-
ślańskiego.

Najtrudniejszym zadaniem była selekcja materiałów, zebrano bowiem imponują-
cą liczbę dokumentów – wykonano ponad 500 poglądowych fotografii. Na wystawę 
trafiły te spośród nich, które według autorów ekspozycji najlepiej odzwierciedlały 
przedstawiane zagadnienia. Oprawę graficzną przygotowała (nie zrażając się ilością 
przekazanych materiałów) firma „Frodo” z Bytomia.

Wystawa Archiwum Państwowego w Katowicach pod tytułem U źródeł Wisły 
jest efektem kilkumiesięcznych poszukiwań archiwalnych. Pierwszy raz została za-
prezentowana podczas Nocy Muzeów w Oddziale w Bielsku-Białej (20–21 maja 
2017 roku). Tydzień później (26 maja) można ją było oglądać w Oddziale w Cieszy-
nie, a od 1 czerwca do 31 sierpnia wystawa była eksponowana w Domu Zdrojowym 
w Wiśle. Wszędzie cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, dlatego pla-
nowane są kolejne miejsca prezentacji wystawy. Finisaż przewidywany jest w grudniu 
w centrali Archiwum Państwowego w Katowicach, by uświetnić Dzień Archiwisty.

alicja macek

Arbeitsbericht zur Ausstellung „An der Quelle der Weichsel“
Zusammenfassung

Ab August 2016 engagierte sich das Staatsarchiv in Kattowitz mit seinen Außenstel-
len in Bielitz-Biala, Teschen, Gleiwitz und Pless auf Initiative der Generaldirektion der 
Staatsarchive im Rahmen des Projektes „Die Weichsel im Archivdokument“. Als Koor-
dinatoren der Archivrecherche in Kattowitz wurden Alicja Macek und Krzysztof Ścisło 
bestimmt, die auch die Ausstellung des Kattowitzer Archivs unter dem Titel „An der 
Quelle der Weichsel“ vorbereitet haben.

alicja macek

report on the preparation for the exhibition entitled “At the Source of the vistula”
Summary

In August 2016, the State Archives in Katowice, along with branches in Bielsko-Biała, 
Cieszyn, Gliwice and Pszczyna, at the request of the Chief Director of the State Archives, 
joined the project “The Vistula in the Archival Document”. Alicja Macek and Krzysztof 
Ścisło, who also prepared an exhibition of the Katowice Archive under the title „At the 
Source of the Vistula”, were appointed the coordinators of the archival query in Kato-
wice. 

6 AP Kat, zespół 12/16, Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku, sygn. 131; zespół 12/327, Unia 
Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego w Katowicach, sygn. 65.

7 AP Kat, zespół 12/120 Urząd do Spraw Planowania Przestrzenno-Budowlanego dla Górnego Śląska, 
Oddział Okręgowy w Katowicach, sygn. 306.
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Waldemar Schmidt:  
iz prošlogo Nemcev dorevoljucionnogo 
Kazachstana. Osobennosti politiki carskoj 
i kolonial’noj administracii v poslednee 
decjatiletie XiX – načale XX beka. 
istoričeskij očepk.
media-al’ns. usT’-kamenoGorsk 2015, ss. 121,  
isbn 978-601-7378-86-8*

Książka powinna się spotkać z dużym zainteresowaniem polskiego czytelnika, 
ponieważ wyjaśnia metody działania administracji carskiej skierowanej przeciwko 
Niemcom, ale w podobnej, jeśli nie identycznej, formie wycelowana była również 
w Polaków.

Celem autora było przedstawienie historii Niemców w przedrewolucyjnej Rosji 
(Kazachstanie), głównie zaś pokazanie stosunku państwa – a w tym wypadku admi-
nistracji kolonialnej – do organów samorządu niemieckiej mniejszości narodowej. 
Podstawę źródłową tych badań (ujętych w 10 rozdziałach książki) stanowiły mate-
riały archiwalne przechowywane w Archiwum Państwowym Republiki Kazachstanu 
w Ałmaty.

W badaniach Autor głównym celem swoich dociekań uczynił problematykę „nur-
tów konfesyjnych”, poddając analizie poszczególne grupy wyznaniowe, takie jak: 
luteranie, baptyści oraz menonici. Umożliwiło to pokazanie, w jaki sposób luteranie, 
przede wszystkim tak zwani „Niemcy nadwołżańscy”, a także Niemcy z Centralnej 
Rosji, zostali przymusowo wysiedleni z obwodu akmolskiego. W pracy zamieszczo-
no również odpowiednie zestawienia statystyczne, opisano początki organizacyjne 
w nowej ojczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności, jakie miały wpływ 
na późniejsze wysiedlenia.

W pracy duży nacisk został również położony na politykę rosyjskiej administra-
cji kolonialnej wobec szkół niemieckich menonitów w okresie przedrewolucyjnym. 
Stało się to okazją do pokazania rosyjskiej polityki wobec tych placówek, która była 
kształtowana przez sytuację wewnątrzrosyjską, ale nie bez wpływu pozostawały bi-
lateralne stosunki z Cesarstwem Niemieckim. Bardzo interesującym aspektem jest 
również ukazanie dyplomacji rosyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego tak zwanego wy-
znania niemieckiego. Autor na licznych przykładach przedstawił polityczną, mię-
dzykonfesyjną atmosferę w Kazachstanie. Książka kończy się wyborem tekstów 23 
dokumentów, które zostały wykorzystane w pracy, ale odpowiadają również na inne 
interesujące pytania. 
* Tłumaczenie tytułu: Z przeszłości Niemców  w Rosji przed rewolucją. Szczególne cechy carskiej polityki 

i administracji kolonialnej w XIX i początkach XX wieku. Szkic historyczny; Aus der Vergangenheit der 
Deutschen im Russland bis zur Revolution. Besonderheiten der zaristischen Politik und der Politik der 
Kolonialverwaltung im 19. und am Anfang des 20. Jh.s. Eine historische Skizze.
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Szkoda jednak, że nie dołączono do niej niemieckiego albo angielskiego streszcze-
nia, ponieważ znajomość języka rosyjskiego nawet wśród badaczy Europy wschod-
niej nie jest już imperatywem. Dlatego wydaje się konieczne opublikowanie wyni-
ków tych badań w językach polskim, angielskim lub niemieckim, by udostępnić je 
szerszemu gronu odbiorców. 

Roman Smolorz 

Waldemar Schmidt: Iz prošlogo Nemcev dorevoljucionnogo Kazachstana. Osobennosti 
politiki carskoj i kolonial’noj administracii v poslednee decjatiletie XIX – načale XX beka. 
Istoričeskij očepk. Ust’-Kamenogorsk 2015, 121 Seiten (roman Smolorz)
Zusammenfassung

Diese Publikation verdient es, das Interesse des polnischen Lesers zu wecken, denn 
darin werden die Methoden der zaristischen Administration erläutert, die sich zwar gegen 
die Deutschen richteten, aber in identischer Form auch auf Polen abzielten.

Waldemar Schmidt: Iz prošlogo Nemcev dorevoljucionnogo Kazachstana. Osobennosti 
politiki carskoj i kolonial’noj administracii v poslednee decjatiletie XIX – načale XX beka. 
Istoričeskij očepk. Ust’-Kamenogorsk 2015,  121 pages (roman Smolorz)
Summary

The book should be of great interest to the Polish reader as it explains the methods 
of operation of the tsarist administration directed against the Germans and which was 
identical in form when aimed at Poles.
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tADeUSZ cZAJKOWSKi1 (1951–2017)

Historyk, archiwista, wcześniej – urzędnik państwo-
wy, muzealnik, technik elektryk. Urodził się 6 lutego 
1951 roku we Wrocławiu. Sytuacja rodzinna zmusiła go 
do podjęcia pracy zawodowej w wieku 18 lat. Jako ro-
botnik elektryk ukończył w trybie zaocznym Technikum 
Energetyczne we Wrocławiu w 1972 roku, następnie 
odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową. Po wojsku 
kontynuował pracę jako technik elektryk we wrocław-
skich przedsiębiorstwach budowlano-inżynieryjnych, 
jednocześnie rozwijał swoje zainteresowania historyczne 
W latach 1976–1980 studiował zaocznie na kierunku hi-
storyczno-archiwalnym na Uniwersytecie Wrocławskim. 
W 1982 roku podjął pracę jako archiwista zakładowy 
w WSS „Społem” we Wrocławiu. W następnym roku, po zawarciu związku mał-
żeńskiego z Janiną de domo Rudnik, przeprowadził się do Raciborza, gdzie został za-
trudniony w miejscowym muzeum. W 1985 roku otrzymał nagrodę wojewódzką za 
udział w zorganizowaniu wystawy Z dziejów kultury na Górnym Śląsku 1848–1945 . 
W latach 80. XX wieku działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” we 
Wrocławiu, a następnie w Miejskim Komitecie Obywatelskim „Solidarność” w Raci-
borzu, który w styczniu 1990 roku skierował go na szkolenie dla działaczy samorzą-
dowych we Francji. 

1 października 1986 roku podjął pracę w Archiwum Państwowym w Katowicach 
na stanowisku archiwisty w Oddziale w Raciborzu. 1 lipca 1987 roku został miano-
wany starszym archiwistą. W związku z dużym zaangażowaniem w sprawy społeczne 
w przełomowym okresie zmian ustrojowych we wrześniu 1990 roku – w drodze 
porozumienia między Archiwum Państwowym a Urzędem Wojewódzkim w Katowi-
cach – przeszedł do pracy w Urzędzie Rejonowym w Raciborzu; decyzją wojewody 
Wojciecha Czecha został kierownikiem tego urzędu. W 1994 roku powrócił do pracy 
w Oddziale w Raciborzu katowickiego Archiwum, gdzie 1 grudnia 1994 roku został 
mianowany starszym kustoszem. W lipcu 1997 roku podczas powodzi „tysiąclecia” 
wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem w akcji ratowania zasobu archiwalnego 
Oddziału w Raciborzu – dzięki niemu ocalał m.in. zbiór dokumentów pergamino-
wych i papierowych. 

Był żonaty z Janiną z domu Rudnik (z tego związku miał syna Jerzego) oraz z Anną 
z domu Palczak.

1 Opracowano na podstawie materiałów: Archiwum Państwowe w Katowicach, Dział Kadr, teczka per-
sonalna Tadeusza Czajkowskiego.
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Zmarł tragicznie 26 lutego 2017 roku i został pochowany na cmentarzu parafial-
nym w Tułowicach w województwie opolskim.

Opracowane zespoły archiwalne: 
Starostwo Powiatowe w Raciborzu 1945–1950; Zarząd Miejski i Miejska Rada 

Narodowa w Raciborzu 1945–1950; Zakłady Elektrod Węglowych 1 Maja w Raci-
borzu 1945–1992; Starostwo Powiatowe w Rybniku 1945–1950; Okręgowy Urząd 
Górniczy w Rybniku – odcinek I 1947–1983. W związku z trzykrotnym przeprowa-
dzaniem zasobu Oddziału raciborskiego do nowych siedzib trzykrotnie usystematy-
zował zespół: Amtsgericht Ratibor (590 m.b., 23 094 j.a.).

roland banduch

tadeusz czajkowski (1951–2017)
Zusammenfassung

Tadeusz Czajkowski wurde am 6. Februar 1951 in Breslau geboren. Zwischen 1976 
und 1980 studierte er per Fernstudium in den Fachrichtungen Geschichte und Archivistik 
an der Universität Breslau. Im Jahr 1982 wurde er Betriebsarchivar bei WSS „Społem“ in 
Breslau. Im darauffolgenden Jahr zog er nach Ratibor um, wo er eine Stelle im örtlichen 
Museum antrat. In den 1980er Jahren war er in den Untergrundstrukturen des Unab-
hängigen Selbstverwalteten Gewerkschaftsbundes „Solidarność“ in Ratibor aktiv. Am 1. 
Oktober 1986 wurde er vom Staatsarchiv in Kattowitz als Archivar in der Außenstelle in 
Ratibor eingestellt. Während des großen Oderhochwassers 1997 engagierte er sich beson-
ders stark der Rettung des Archivbestandes. Er starb unter tragischen Umständen am 26. 
Februar 2017.

roland banduch

tadeusz czajkowski (1951–2017)
Summary

He was born on 6th February 1951 in Wrocław. In the years 1976–1980 he took a his-
torical-archival course, extramurally, at the University of Wrocław. In 1982, he started 
work as a company archivist at WSS “Społem” in Wrocław. The following year he moved 
to Raciborz, where he was employed at the local museum. In the 1980s, he worked in un-
derground structures of NSZZ “Solidarność” in Wroclaw and later in the Civic Commit-
tee “Solidarność” in Racibórz. On 1st October 1986, he found employment in the State 
Archives in Katowice as an archivist at the branch in Racibórz. In 1997, he was particularly 
committed to saving the archival fonds during the great flood. He died tragically on 26th 
February 2017.
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JADWiGA OSOJcA1 (1926–2017)

Jadwiga Osojca, de domo Dec, urodziła się 13 lutego 
1926 roku w Sokołowie Małopolskim, w powiecie rze-
szowskim, w rodzinie nauczycielskiej z ojca Ignacego 
i matki Julii z domu Gładzik. Ze związku tego urodziły 
się ponadto trzy córki, z których dorosłość osiągnęły Sta-
nisława i Zofia. Ojciec, legionista i uczestnik wojny z so-
wietami, po demobilizacji w 1921 roku podjął pracę jako 
nauczyciel w szkole powszechnej w rodzinnym Sokoło-
wie, gdzie poznał swą przyszłą żonę, również nauczycielkę. 
W 1934 roku został przeniesiony służbowo do Rzeszowa 
i objął stanowisko kierownika Szkoły Powszechnej im. 
Stanisława Jachowicza2 .

Do szkoły powszechnej uczęszczała w latach 1932–1938, najpierw w Sokoło-
wie, a później w Rzeszowie. W 1938 roku rozpoczęła naukę w Państwowym Gim-
nazjum i Liceum w Rzeszowie, którą przerwał wybuch wojny. W czasie okupacji 
w latach 1940–1941 była uczennicą Szkoły Handlowej w Rzeszowie, jednak zrezy-
gnowała z edukacji, aby uniknąć wywózki na roboty przymusowe, co spotkało wielu 
uczniów tej szkoły. Znalazła zatrudnienie w rzeszowskiej Fabryce Silników Samolo-
towych (Flugmotorenwerke) na stanowisku kontrolera jakości, gdzie przepracowała 
do wyzwolenia. W 1943 roku zdała eksternistycznie egzaminy końcowe w Szkole 
Handlowej. Po wyzwoleniu we wrześniu 1944 roku kontynuowała naukę w swojej 
macierzystej szkole średniej, gdzie w 1947 roku uzyskała świadectwo maturalne. 
W 1947 roku podjęła studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 
akademickim 1949/1950 korzystała ze stypendium im. Ludwika Hirszfelda, przy-
znawanego najlepszym wrocławskim studentom. Absolutorium uzyskała w 1950 
roku, a w czerwcu 1952 roku obroniła napisaną pod kierunkiem profesora Karola 
Maleczyńskiego pracę magisterską pt. Położenie i budzenie się świadomości klasowej 
robotników Górnego Śląska w latach 1880–1887.

1 Informacje biograficzne zaczerpnięto z: Archiwum Państwowe w Katowicach, Dział Kadr, teczka per-
sonalna Jadwigi Osojcy; Archiwum w regionie, region w archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego 
w Katowicach 1932–2012. Red. B. Kalinowska-Wójcik. Katowice 2012.

2 Ignacy Dec (1896–1940), pochodzący z ubogiej rodziny chłopskiej z Sokołowa, dzięki swoim zdol-
nościom ukończył w 1914 r. Seminarium Nauczycielskie Męskie w Rzeszowie. Jako gimnazjalista był 
aktywistą organizacji niepodległościowych w Rzeszowie, m.in. „Sokoła”. Po wybuchu I wojny świato-
wej ochotniczo zgłosił się do II Brygady Legionów i przeszedł cały szlak bojowy tej formacji, walcząc 
w szeregach 2. pułku piechoty. Po kryzysie przysięgowym został wcielony do armii austriackiej i służył 
na froncie bałkańskim. Po zakończenie wojny światowej wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego 
i walczył w wojnie z Rosją w 1920 r. Jako oficer rezerwy w stopniu porucznika został w 1939 r. zmo-
bilizowany i dostał się do niewoli sowieckiej. Internowany w obozie w Kozielsku, został zamordowany 
w 1940 roku w Katyniu. Pośmiertnie awansowany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na stopień 
kapitana.
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Na początku 1950 roku przez kilka miesięcy pracowała jako nauczyciel historii 
w jednej z wrocławskich szkół, jednak z uwagi na problemy zdrowotne zrezygnowała 
i złożyła podanie o zatrudnienie w ówczesnym Wojewódzkim Archiwum Państwo-
wym w Katowicach, co formalnie nastąpiło 16 września 1950 roku. Z katowickim 
Archiwum związała się zawodowo już na stałe, aż do przejścia na emeryturę. Przeszła 
wszystkie szczeble w hierarchii archiwalnej – do archiwisty do starszego kustosza, 
pełniąc przez wiele lat funkcję kierownika Oddziału IV Materiałów Archiwalnych 
Gospodarczych wytworzonych po 1945 roku. Wyspecjalizowała się bowiem w opra-
cowywaniu archiwaliów gospodarczych, początkowo – dzięki perfekcyjnej znajomo-
ści języka niemieckiego – wytworzonych w czasie okupacji hitlerowskiej, a później 
tych z narastającego zasobu archiwalnego po 1945 roku, w tym dokumentacji tech-
nicznej. Opracowała samodzielnie lub z współpracownikami kilkadziesiąt zespo-
łów z zasobu katowickiego Archiwum, w tym dużych zespołów liczących często 
po kilkadziesiąt tysięcy jednostek archiwalnych. Ogromne doświadczenie nabyte 
w ciągu wielu lat pracy wykorzystywała w swoich publikacjach naukowych3, na fo-
rum Komisji Metodycznej katowickiego Archiwum oraz w kierowanych przez siebie 
zespołach metodycznych przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, m.in. 
w zespole Kształtowanie narastającego zasobu dokumentacji technicznej. Przez wiele 
lat była przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Oceny Materiałów Archiwalnych 
i członkiem Centralnej Komisji Oceny Materiałów Archiwalnych. Była wychowawcą 
kilku pokoleń młodych katowickich archiwistów. Po nabyciu praw emerytalnych 
przeszła we wrześniu 1985 roku na emeryturę, ale w listopadzie tego roku podjęła 
na nowo pracę w Archiwum na pół etatu, pełniąc odpowiedzialną funkcję sekretarza 
katowickiej Komisji Metodycznej. W pełni w stan spoczynku przeszła we wrześniu 
1995 roku.

Aktywnie działała w katowickim środowisku archiwalnym i historycznym, bę-
dąc członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Archiwistów 
Polskich (w latach 1972–1981 pełniła funkcję prezesa oddziału katowickiego) oraz 
Prezydium Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach. W la-
tach 1973–1981 była członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pełniąc 
w latach 1976–1981 funkcję I sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej w ka-
towickim Archiwum.

Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką „Zasłużonemu w rozwoju województwa ka-
towickiego”.

Ze związku małżeńskiego zawartego w 1951 roku z Edwardem Osojcą (przed-
wcześnie zmarłym w 1964 roku) miała troje dzieci: Wacława, Annę i Krzysztofa.

Zmarła 21 lipca 2017 roku i została pochowana na Cmentarzu Komunalnym 
w Tychach-Wartogłowcu.

3 Opublikowała m.in.: Terror hitlerowski na Śląsku w latach 1939–1945. Wybór materiałów archiwal-
nych . „Zaranie Śląskie” 1960, z. 1a; Dokumenty o eksterminacji Żydów Zagłębia Dąbrowskiego podczas 
okupacji hitlerowskiej. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1962, nr 43–44; Materiały 
dotyczące procesu upaństwowienia przemysłu górnośląskiego. „Teki Archiwalne” 1971, T. 13; Problemy 
gromadzenia zasobu archiwalnego oraz metody wykorzystywania archiwaliów dla potrzeb geologii i gór-
nictwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy w górnictwie. [W:] Znaczenie materiałów 
archiwalnych dla bezpiecznego prowadzenia robót górniczych. Zbiór referatów. Konferencja naukowo-
techniczna w Katowicach – czerwiec 1981 roku. Katowice 1981.
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jadwiGa osojca (1926–2017). wsPomnienie

Ważniejsze opracowane zespoły archiwalne:
Zarząd Prowincjonalny dla Górnego Śląska w Katowicach [Provinzialverwaltung 

Kattowitz] 1939–1945; Okręgowa Izba Gospodarcza w Katowicach [Gauwirtscha-
ftskammer Oberschlesien Kattowitz] 1940–1945; Archiwum Górnicze z Dąbrowy 
Górniczej 1799–1918; Urząd do spraw Planowania Przestrzennego Górnego Śląska 
w Katowicach [Landesplanungsgemeinschaft Oberschlesien in Kattowitz] 1939–
1945; Powiatowy Związek Komunalny Powiatu Będzińskiego – Wydział Powiatowy 
1918–1939; Wydział Powiatowy w Bytomiu [Kreisausschuss Beuthen] 1874–1939; 
Archiwum Poleskich z Rokitna Szlacheckiego 1545–1907; Starostwo Powiatowe 
i Wydział Powiatowy w Katowicach 1945–1951; Archiwum Książąt Hohenlohe-In-
gelfingen z Koszęcina 1454–1945.

PioTr Greiner

Jadwiga Osojca (1926–2017)
Zusammenfassung

Jadwiga Osojca, de domu Dec, wurde am 13. Februar 1926 in Sokołów Małopolski im 
Kreis Rzeszów geboren. Im Jahr 1947 nahm sie ein Geschichtsstudium an der Universität 
Breslau auf. Drei Jahre später erhielt sie das Abgangszeugnis und im Juni 1952 verteidigte 
sie ihre Magisterarbeit bei Professor Karol Maleczyński. Sie wurde 1950 im damaligen 
Staatsarchiv Kattowitz auf Wojewodschaftsebene eingestellt, wo sie in den folgenden 
Jahrzehnten alle Ebenen der Archivhierarchie, angefangen von einer einfachen Archivarin 
bis zur Senior-Kustodin, durchlief. Dabei hatte sie über viele Jahre die Leitung der Abtei-
lung IV „Wirtschaftsarchivsachen nach 1945“ inne. Obgleich sie im Jahr 1985 pensioniert 
wurde, blieb sie bis 1995 als Sekretärin bei der Methodischen Kommission in Kattowitz 
mit halber Stelle beruflich aktiv. Jadwiga Osojca verstarb am 21. Juli 2017.

PioTr Greiner

Jadwiga Osojca (1926–2017)
Summary

Jadwiga Osojca, de domo Dec, was born on 13th February 1926 in Sokołów, Lesser 
Poland, in the Rzeszów district. In 1947 she undertook historical studies at the Univer-
sity of Wrocław. She graduated in 1950 and in June 1952 she successfully defended her 
Master’s thesis written under the supervision of Professor Karol Maleczynski. From 1950 
employed in the then Voivodeship Archives in Katowice. She went through all the career 
steps – from an archivist to a senior curator, for a number of years serving as the head of 
the Department IV – the Archives of Economic Affairs, created after 1945. She retired 
in 1985, but until 1995 she worked part-time as a secretary of the Katowice Methodist 
Commission. She died on 21st July 2017.
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SprAWOZDANie DYreKtOrA 
ArchiWUM pAŃStWOWeGO W KAtOWicAch  
ZA 2016 rOK

Gromadzenie i kształtowanie zasobu
W 2016 roku do zasobu katowickiego Archiwum przejęto 40,3 tysiąca jednostek 

archiwalnych z 81 zespołów archiwalnych o rozmiarze 567,6 metra bieżącego. Na 
koniec 2016 roku zasób Archiwum liczył 5498 zespołów z 2 411 138 jednostkami 
archiwalnymi o rozmiarze przekraczającym 23,1 kilometra bieżącego.

Do najciekawszych przejęć należały:
•  archiwalia wytworzone przez organa administracji rządowej i samorządowej prze-

jęte do zasobu:
–  Centrali w Katowicach: Wyższy Urząd Górniczy Katowice (1946–1989), Wo-

jewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach (1977–1983), Urząd Miejski 
w Tarnowskich Górach (1975–1990),

–  Oddziału w Bielsku-Białej: Urząd Miasta i Gminy w Andrychowie (1977–
1990), Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wadowicach (1954–1974), 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wadowicach (1949–1974), Urząd 
Gminy w Wadowicach (1954–1977), Urząd Miejski w Wadowicach (1967–
1977), Urząd Powiatowy w Wadowicach (1962–1975), Miejska Rada Narodo-
wa w Bielsku-Białej (1973–1990),

–  Oddziału w Gliwicach: Urząd Portowy Dróg Wodnych w Gliwicach (1929–
2000);

•  archiwalia wytworzone przez instytucje wymiaru sprawiedliwości i pokrewne 
przejęte do zasobu:
–  Centrali w Katowicach: Sądy Grodzkie w: Będzinie (1945–1950) i Olkuszu 

(1945–1950), Sądy Powiatowe w: Będzinie (1951–1956), Czeladzi (1951–
1956) i Olkuszu (1951–1954), Księgi i akta hipoteczne sądów w Zawierciu 
(1798–1946), Akta notariuszy w Zawierciu: Stanisława Dziadonia (1947–
1948), Zygmunta Karczewskiego (1933–1940), Henryka Stanisława Victora 
(1948–1950), Wojciecha Przesmyckiego (1931–1932), Wiktora Łosia-Tynow-
skiego (1949–1951), Piotra Kuchty (1916–1933), Zygmunta Kuleszy (1945–
1946), Państwowe Biuro Notarialne w Zawierciu (1952–1965),

–  Oddziału w Bielsku-Białej: Księgi i akta gruntowe sądów w: Andrychowie 
(1879–1936), Kalwarii (1877–1946), Makowie (1885–1914), Wadowicach 
(1877–1939) i Zatorze (1892–1935); Akta Notariuszy: Jana Pawłowskiego 
w Zatorze (1936), Stefana Breyera w Andrychowie (1929–1933), Stanisława 
Grodnickiego zastępcy notariusza w Kalwarii (1924–1927),

–  Oddziału w Raciborzu: Królewski Sąd Obwodowy w Rybniku (1817–2006);
•  akta gruntowe przejęte do zasobu:

–  Centrali w Katowicach: Akta gruntowe powiatu tarnogórskiego (1772–2003);
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•  archiwalia wytworzone przez instytucje gospodarcze przejęte do zasobu:
–  Centrali w Katowicach: Huta „Kościuszko” w Chorzowie (1939–1963), Elek-

trownia Siersza w Trzebini (1958–2001), Zakłady Tworzyw Sztucznych Nitro-
n-Erg w Krupskim Młynie (1946–1994),

–  Oddziału w Gliwicach: Elektrownia Zabrze w Zabrzu (1947–1994), Elektro-
ciepłownia Zabrze S.A. w Zabrzu (1994–2011);

•  akta instytucji społeczno-naukowych przejęte do zasobu:
–  Oddziału w Cieszynie: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie 

(1955–2015);
•  akta metrykalne przejęte do zasobu:

–  Centrali w Katowicach: Akta stanu cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okrę-
gu Będzin (1884–1914), Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Trzebini 
(1909–1913), Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickich w: Bobrowni-
kach (1910–1915), Czeladzi (1873–1915), Grodźcu (1879–1915), Jaworznie 
(1890–1930), Kromołowie (1882–1913), Sączowie (1910–1915), Siemoni 
(1910–1915), Skarżycach (1876–1909), Szczakowej (1890–1922), Zawierciu 
(1904–1913), Akta stanu cywilnego Filiału Ewangelicko-Augsburskiego w Pi-
licy (1881–1913), Urzędy Stanu Cywilnego w: Chropaczowie (1909–1939), 
Radzionkowie (1904–1940), Stolarzowicach (1903–1935), Suchej Górze 
(1903–1926) i Świętochłowicach (1901–1939),

–  Oddziału w Bielsku-Białej: Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. 
Macieja w Andrychowie (1889–1910),

–  Oddziału w Cieszynie: Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickich: 
w Kończycach Małych (1879–1910), Pogwizdowie (1890–1907) i Zebrzy-
dowicach (1888–1913), Urzędy Stanu Cywilnego w: Biertułtowach (1903–
1932), Pszowie-Rydułtowach (1893–1894), Radlinie (1874–1932) i Wodzisła-
wiu (1874–1914),

–  Oddziału w Gliwicach: Urzędy Stanu Cywilnego w: Biskupicach (1914–1915), 
Bojkowie (1907–1914), Brzezince (1906–1932), Chudowie (1913–1934), 
Dzierżnie (1905–1929), Gierałtowicach (1930–1935), Kończycach (1914–
1915), Makoszowach (1914–1915), Mikulczycach (1914–1915), Paniówkach 
(1913–1935), Pawłowie (1914–1915), Poniszowicach (1905–1935), Przyszo-
wicach (1913–1935), Pyskowicach (1907–1935), Rokitnicy (1914–1915), 
Rudnie (1906–1935), Rudzińcu (1908–1934), Rzeczycach (1908–1933), Sta-
rym Zabrzu (1905), Zaborzu (1914–1915), Zabrzu-Południe (1914–1915), 
Zabrzu-Północ (1914–1915),

–  Oddziału w Pszczynie: Urzędy Stanu Cywilnego w: Goczałkowicach (1874–
1914), Kobiórze (1900–1921), Miedźnej (1874–1922), Piasku (1874–1914), 
Pszczynie (1874–1914), Pszczynie-Zamku (1874–1914), Radostowicach 
(1874–1914), Rudołtowicach (1874–1914), Starej Wsi (1874–1914), Stu-
dzionce (1874–1895) i Wiśle Wielkiej (1896–1914),

–  Oddziału w Raciborzu: Urzędy Stanu Cywilnego w: Brzeziu (1911–1935), 
Lyskach (1874–1907), Miedoni (1908–1925), Ocicach (1874–1925), Ostro-
gu (1914–1926), Pstrążnej (1874–1907), Raciborzu (1914–1935), Racibórz-
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Zamek (1907–1926), Starej Wsi (1884), Studziennej (1908–1931) i Sudole 
(1912–1929);

•  akta szkół przejęte do zasobu:
–  Oddziału w Raciborzu: II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 

w Raciborzu (1949–1990);
•  archiwalia wytworzone przez stowarzyszenia i związki z zasobu niepaństwowego 

rejestrowanego przejęte do zasobu:
–  Oddziału w Cieszynie: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Od-

dział w Zebrzydowicach (1991–2014),
–  Oddziału w Gliwicach: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Od-

działy w: Knurowie (1951–2012) i Zabrzu (1963–1990),
–  Oddziału w Pszczynie: Polski Związek Głuchych w Katowicach Oddział 

w Pszczynie (1950–2011).
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 753 
jednostki organizacyjne, w których przechowywano ponad 38,9 kilometra bieżącego 
materiałów archiwalnych. Z tych materiałów do natychmiastowego przejęcia z przy-
czyn ustawowych i ratunkowych jest około 5,5 kilometra bieżącego materiałów za-
kwalifikowanych jako wytypowanych do wieczystego przechowywania. Pracownicy 
Archiwum skontrolowali 105 archiwów zakładowych. W kolejnym działaniu Archi-
wum zatwierdziło 1428 wniosków na brakowanie w jednostkach znajdujących się 
pod nadzorem oraz zaopiniowało 46 wniosków jednostek niebędących pod nadzo-
rem państwowej służby archiwalnej. W związku z wyjaśnianiem wątpliwości przy 
zatwierdzaniu wniosków na brakowanie Archiwum przeprowadziło 85 ekspertyz 
archiwalnych dokumentacji dotyczących prawidłowości brakowania dokumentacji 
niearchiwalnej. Ponadto Archiwum zatwierdziło 131 instrukcji kancelaryjnych, 111 
instrukcji archiwalnych oraz 203 wykazy akt dla państwowych i samorządowych 
jednostek organizacyjnych.

Działająca wspólnie dla Archiwów Państwowych w Katowicach i Częstochowie 
Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji odbyła 2 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, tak jak w poprzednich latach, ograniczono opra-

cowanie całkowite do niektórych prac zaplanowanych w cyklu wieloletnim, stąd 
opracowano tylko 27 zespołów liczących 6,4 tysiąca jednostek o rozmiarze 57,7 
metra bieżącego. Natomiast nadal koncentrowano się – zgodnie z przyjętym wielo-
letnim planem – na ewidencjonowaniu zasobu pozbawionego jakichkolwiek pomocy 
ewidencyjnych. Ewidencjonowaniem objęto 28,7 tysiąca jednostek archiwalnych 
o rozmiarze 204,1 metra bieżącego dokumentacji przechowywanej w 71 zespołach, 
rejestrując to w elektronicznej bazie danych IZA. Prace ewidencyjne będą dalej 
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prowadzone w Centrali w Katowicach oraz w Oddziale w Raciborzu. Kontynuowano 
wprowadzanie danych (ponad 8,1 tysiąca rekordów) z rękopiśmiennych kartkowych 
inwentarzy roboczych i spisów zdawczo-odbiorczych do bazy IZA. 

Wspólna dla Archiwów w Częstochowie i Katowicach Komisja Metodyczna od-
była 6 posiedzeń, podczas których ocenie poddano 40 inwentarzy archiwalnych (32 
z Archiwum w Katowicach i 8 z Archiwum w Częstochowie). Ostatecznie zatwier-
dzono 34 inwentarzy (27 z Katowic i 7 z Częstochowy). Ocenie poddano także 109 
spisów zdawczo-odbiorczych zespołów nowo przejętych do archiwum (73 z Kato-
wic, 36 z Częstochowy) i 20 nowo przejętych zespołów uznano za opracowane (20 
z Częstochowy), a pozostałe 89 zespoły otrzymały kartę B.

Dokumentacja o czasowym okresie przechowywania
W związku z zaleceniami Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ograni-

czono ilość przejmowanej dokumentacji tego rodzaju. Kontynuowano tylko przejęcia 
dokumentacji wynikające z wcześniej podjętych zobowiązań. W 2016 roku doku-
mentacji niearchiwalnej przejęto łącznie 126,3 metra bieżącego, w tym dokumen-
tacji osobowej 1,2 metra bieżącego, dokumentacji płacowej 567,7 metra bieżącego, 
a pozostałej dokumentacji 914,3 metra bieżącego. Ponadto na podstawie postano-
wień sądowych oraz decyzji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przeję-
to nieodpłatnie 0,11 metra bieżącego (162 jednostki) dokumentacji. Na koniec 2016 
roku Archiwum posiadało ponad 2,7 kilometra bieżącego (ponad 373 tysiące jed-
nostek ewidencyjnych) dokumentacji niearchiwalnej przejętej po 1 kwietnia 2003 
roku oraz 69,6 kilometra bieżącego dokumentacji przejętej w depozyt – łącznie 2,7 
kilometra bieżącego dokumentacji. 

W roku 2016 w ramach porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa 
Śląskiego Archiwum prowadziło 12 kontroli przedsiębiorców prowadzących działal-
ność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.

Konserwacja i reprografia
Archiwum zawsze wiele uwagi poświęca technicznemu zabezpieczeniu zasobu. 

W roku sprawozdawczym w ramach konserwacji właściwej zdezynfekowano w ko-
morze fumigacyjnej 418,4 metra bieżącego, konserwacji masowej poddano 151 tysię-
cy kart z 1619 jednostek archiwalnych (w tym z Archiwów Państwowych w Opolu 
i Rzeszowie), a konserwacji jednostkowej 3102 karty. Kontynuowano prace profilak-
tyczne, w tym odkurzono 1048,6 tysiąca metrów bieżących akt, umieszczono w pu-
dłach bezkwasowych 492,5 metra bieżącego, a w teczkach 369,4 metra bieżącego 
akt, a także spaginowano 1,5 miliona stron. Pracownia introligatorska wykonała m.in. 
141 sztuk opraw.

Zdigitalizowano ponad 2,3 tysiąca jednostek archiwalnych, wykonując 385,7 ty-
sięcy skanów, z czego pracownia reprograficzna Archiwum wykonała 108,5 tysiąca 
skanów z oryginałów. Pozostałe zostały wykonane przez firmy zewnętrzne – 72,1 
tysiąca skanów z funduszu przyznanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Pań-
stwowych w ramach konkursu Digitalizacja 2016 oraz 161,4 tysiąca skanów przez 
współpracujące z Archiwum środowiska genealogiczne (Fundacja „Chrońmy Dzie-
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dzictwo” w Lublinie i Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” 
w Piekarach Śląskich). Ponadto wykonano 38,5 tysięcy klatek mikrofilmowych.

W ramach opieki konserwatorskiej katowickiego Archiwum nad Archiwami 
w Częstochowie, Kielcach i Opolu w dniu 12 kwietnia 2016 roku przeprowadzo-
no wizytę inicjującą współpracę w Archiwum Państwowym w Kielcach (Danuta 
Skrzypczyk, Katarzyna Kwaśniewicz, Tamara Domanik), natomiast w dniach 20–22 
kwietnia 2016 roku Katarzyna Kwaśniewicz oraz Danuta Skrzypczyk zorganizowa-
ły w pracowni konserwacji jednostkowej trzydniowe szkolenie dla 4 pracowników 
z objętych opieką archiwów z zakresu ochrony zbiorów oraz przygotowania konser-
watorskiego akt do digitalizacji.

Udostępnianie i popularyzacja zasobu
W 2016 roku liczba użytkowników zasobu wzrosła o około 2,5%, a liczba odwie-

dzin o około 10%. Spadek odnotowano jedynie w ogólnej liczbie udostępnionych 
jednostek aktowych o około 5% w stosunku do 2015 roku. Jednak tendencje te 
nie były takie same w skali całego Archiwum, np. w Oddziale w Pszczynie odno-
towano wzrost liczby udostępnionych akt o około 25%, a w Oddziale w Gliwicach 
nawet o około 30%, przy jednoczesnym spadku liczby użytkowników o około 15%. 
Spadek liczby udostępnionych jednostek aktowych odnotowano przede wszyst-
kim w Centrali Katowice i w Oddziale w Bielsku-Białej. Znaczny wpływ na spadek 
w udostępnianiu materiałów archiwalnych w Centrali Katowice miały remonty ma-
gazynów (przez pół roku znaczna część zasobu została wyłączona z udostępniania), 
a w Oddziale w Bielsku-Białej reorganizacja związana z przemieszczeniami zasobów 
oddziałów w Bielsku-Białej (ze starej siedziby), Oświęcimiu i Żywcu do nowej sie-
dziby w Bielsku-Białej (przez pierwszy kwartał 2016 roku nieczynna była pracownia 
naukowa).

Korzystającym udostępniono akta z 1471 zespołów. Podobnie jak w latach ubie-
głych, wśród korzystających przeważały osoby prowadzące badania o charakterze 
naukowym i popularnonaukowym (ponad 40% ogólnej liczby użytkowników). Te-
matyka badań w tej grupie jest trudna do ustalenia, ponieważ nie gromadzi się już 
informacji dotyczących realizowanych tematów. Jedynie na podstawie udostępnio-
nych zespołów można wnosić, że dominowała problematyka regionalna, głównie 
dotycząca kwestii społeczno-politycznych, dziejów miejscowości i wybranych insty-
tucji, oraz biografie.

Na stałym poziomie pozostała liczba użytkowników zajmujących się genealogią 
(ponad 30% wszystkich użytkowników). Kolejną pod względem liczebności grupą 
byli korzystający deklarujący jako cel odwiedzin dokumentowanie praw własno-
ściowych (około 15% korzystających), co miało związek przede wszystkim z prowa-
dzonymi procesami aktualizacji stanów prawnych nieruchomości znajdujących się 
w posiadaniu różnych podmiotów.

Wśród badaczy zagranicznych, jak w latach ubiegłych, dominowali Niemcy, któ-
rzy stanowili ponad 50% korzystających z zasobów Archiwum cudzoziemców. Ponad-
to gościli użytkownicy z Austrii, Czech, Ekwadoru, Francji, Holandii, Hongkongu, 
Izraela, Japonii, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii. Cudzoziemcy prowadzili głównie 
badania o charakterze genealogicznym. 
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Najwięcej akt udostępniono do badań o charakterze naukowym i popularnonau-
kowym (około 45% ogólnej liczby) oraz genealogicznym (ponad 25% ogólnej liczby 
udostępnionych akt). Struktura udostępnianych materiałów w porównaniu z rokiem 
2015 nie uległa generalnej zmianie. Nadal dominowało zainteresowanie dokumenta-
cją XX-wieczną – przede wszystkim aktami administracji rządowej i samorządowej 
z okresu 1922–1939 i po 1945 roku oraz dokumentacją kartograficzną, a w bada-
niach genealogicznych – aktami metrykalnymi i stanu cywilnego. 

W 2016 roku liczba kwerend nie uległa zasadniczym zmianom zarówno co do ich 
ogólnej liczby, jak i struktury. Najliczniejszą grupę stanowiły kwerendy o charakterze 
socjalnym, głównie z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (około 
35% wszystkich kwerend). Kolejną grupę stanowiły kwerendy o charakterze gene-
alogicznym (niespełna 20% ogólnej liczby kwerend). Wśród wnioskodawców w tej 
grupie przeważały osoby prywatne. Trzecią co do liczebności grupę stanowiły wnio-
ski o charakterze własnościowym, a wśród nich kwerendy dotyczące dokumentowa-
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 repatriację i wielkość pozostawionego mienia, posiadanie polskie-
go obywatelstwa wnioskodawców oraz dokumentów potwierdzających otrzymanie 
rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie). Znaczny procent kwerend o charakterze 
własnościowym stanowiły poszukiwania do celów spadkowych głównie w oparciu 
o akta stanu cywilnego.

W grupie inne przeważały wnioski składane przez urzędy, a wśród nich więk-
szość miała związek z ustalaniem sytuacji prawnej nieruchomości. Znaczny pro-
cent kwerend w tej grupie stanowiły sprawy dotyczące potwierdzenia niemieckiego 
pochodzenia i wpisania na niemiecką listę narodowościową (Deutsche Volksliste – 
DVL), przy czym wnioskodawcy najczęściej występowali o akta stanu cywilnego, 
potwierdzające pokrewieństwo i miejsce zamieszkania w latach II wojny światowej, 
a w niewielkim procencie o ankiety DVL i akta rehabilitacyjne. Na stałym pozio-
mie pozostała liczba zapytań o zasób tutejszego Archiwum. Najmniej było kwerend 
o charakterze naukowym. 

W odpowiedzi na złożone podania w 2016 roku wydano 5 zaświadczeń i 1 odpis 
z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (12 pozycji zestawienia) oraz 
12 032 strony uwierzytelnionych kserokopii i wydruków z materiałów archiwalnych 
i dokumentacji niearchiwalnej. 

W 2016 roku ze zbiorów bibliotek Archiwum liczących łącznie 60 189 zewiden-
cjonowanych pozycji skorzystało 150 czytelników, którzy odwiedzili czytelnie 407 
razy i udostępniono im 1050 publikacji. 

W roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę z miejscowymi placów-
kami muzealnymi, głównie z Muzeum Historii Katowic, Muzeum Powstań Ślą-
skich w Świętochłowicach, Muzeum Chleba w Radzionkowie, Muzeum Górnoślą-
skim w Bytomiu, Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie, Muzeum Zamkowym 
w Pszczynie, Muzeum Państwowym Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Muzeum 
Zamek w Oświęcimiu oraz muzeami miejskimi w: Bielsku-Białej, Chorzowie, Gliwi-
cach, Kętach, Mikołowie, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Sosnowcu, Tarnow-
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skich Górach, Tychach, Zabrzu, Żorach, a także z Oberschlesisches Landesmuseum 
w Ratingen-Hösel. W ramach tej współpracy Archiwum uczestniczyło w kweren-
dach wystawienniczych i zorganizowało wspólnie bądź udostępniło materiały na 
wiele wystaw. Kontynuowano też współpracę z katowickim Oddziałem Instytutu 
Pamięci Narodowej. 

Ponadto: 4 stycznia Archiwum zawarło umowę o współpracy z Muzeum Ślą-
skim w Katowicach w sprawie zorganizowania spotkania promocyjnego publikacji 
Archiwum „Dla lepszej wiary naszą ręką podpisawszy...” Autografy znanych postaci 
z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. Promocja albumu autorstwa B. Ka-
linowskiej-Wójcik i M. Węckiego zorganizowana przez Archiwum i Muzeum Śląskie 
odbyła się w Muzeum Śląskim 26 stycznia 2016 roku. Promocja tego albumu zor-
ganizowana przez Archiwum i Muzeum w Rybniku odbyła się w siedzibie Muzeum 
w Rybniku 8 lutego 2016 roku. W siedzibie Muzeum Historii Katowic 14 czerwca 
2016 roku odbyła się promocja książki M. Węckiego i J. Kałuskiej W okupowanym 
mieście. Topografia Katowic w latach 1939–1945; w siedzibie Muzeum w Zabrzu 
13 stycznia 2016 roku odbyła się promocja „Kronik Miasta Zabrze” nr 7 z 2015 
roku, w której brała udział N. Kania z Oddziału w Gliwicach jako autorka jednego 
z artykułów.

Intensywnie rozwijała się współpraca m.in. z Fundacją Pobliskie Miejsca Pamię-
ci Auschwitz-Birkenau, Towarzystwem Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu, 
Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej, Książnicą Cieszyńską w Cieszynie, Fundacją 
Księżnej Daisy von Pless w Wałbrzychu, Biblioteką Śląską w Katowicach, Biblioteką 
Główną Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Archiwum Diecezjalnym w Gliwicach 
oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Pomyślnie kontynuowa-
no współpracę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (głównie Zakładem Archi-
wistyki i Historii Śląska Instytutu Historii) i jego Wydziałem Zamiejscowym w Cie-
szynie oraz Politechniką Śląską w Gliwicach – zapoznawano studentów z zasadami 
i możliwościami korzystania z zasobu, udostępniano materiały archiwalne i pomiesz-
czenia do prowadzenia ćwiczeń, przyjmowano praktykantów. Warto podkreślić, że 
wszystkie ćwiczenia metodyczne z zakresu archiwistyki na specjalizacji archiwalnej 
w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywały się na terenie 
Archiwum, gdzie studentom udostępniano materiały do zajęć. 

Wspólnie z Archiwum Państwowym w Opolu i Archiwum Krajowym w Opawie 
przygotowywana jest publikacja Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym 
Śląsku. Tom III: 1451–1475 .

Archiwum współpracowało z Biblioteką Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, Instytutem Herdera w Marburgu, Archiwum Krajowym 
Nadrenii-Westfalii i Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen w dziedzinie wy-
miany wydawnictw oraz ze Śląską Biblioteką Cyfrową w sprawie współtworzenia 
platformy cyfrowej, której uczestnikiem jest Archiwum Państwowe w Katowicach.

Archiwum wzięło udział w następujących przedsięwzięciach z różnymi instytu-
cjami:

–  w dniach 7–9 czerwca w Centrali Archiwum zorganizowane zostały wspólnie 
z Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów ogólnopolskie warsztaty 
„Przygotowanie na wypadek katastrofy i ratowanie archiwaliów”. Łącznie wzię-
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ło w nich udział 22 pracowników z 21 archiwów z całego kraju (w tym dwóch 
z AP Katowice). Czterodniowe szkolenie prowadzone przez konserwatorów 
archiwalnych (Annę Czajkę, Annę Seweryn, Annę Bogdali-Balicką i Magdalenę 
Wiercińską) miało charakter zajęć teoretycznych i praktycznych;

–  26 listopada Archiwum wzięło udział w Święcie Kina Domowego (Home Mo-
vie Day) organizowanego w Filmotece Śląskiej już po raz trzeci. Pracownik Ar-
chiwum dr M. Węcki oprowadzał uczestników Święta po Katowicach szlakiem 
filmu Adama Macury, który jako nastolatek uwiecznił w 1941 roku ówczesny 
wygląd miasta;

–  14–15 października Archiwum uczestniczyło w Śląskim Festiwalu Nauki Ka-
towice 2016 zorganizowanym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach, gdzie Archiwum miało swoje stoisko promocyjne. Prezentowa-
no wydawnictwa Archiwum. Dr M. Węcki uczestniczył w panelu dyskusyjnym 
poświęconym schronom przeciwlotniczym z czasów II wojny światowej. Zor-
ganizowano również konkurs Kto to napisał?, w którym uczestnicy rozpoznawa-
li autografy znanych postaci historycznych;

–  4 grudnia w Raciborskim Centrum Kultury odbyła się premiera filmu Raci-
borska Temida, której współproducentem i współreżyserem jest pracownik 
Oddziału w Raciborzu W. Mitręga. Film kręcono również we wnętrzach Od-
działu w Raciborzu, a na potrzeby produkcji wykorzystano materiały z zasobu 
Oddziału.

W ramach współpracy z różnymi placówkami, przede wszystkim oświatowy-
mi, Centrala Archiwum przyjęła ogółem 6 wycieczek grup studentów i uczniów 
(121 osób), w tym: 11 lutego wycieczkę uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. 
M. Kopernika w Katowicach (21 osób), 10 marca wycieczkę uczniów Powiatowego 
Zespołu Szkół w Bieruniu (20 osób), 22 kwietnia wycieczkę uczniów XIV Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących im. mjr 
H. Sucharskiego (5 osób), 3 czerwca – wycieczkę studentów Instytutu Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (24 osoby), 
16 czerwca – wycieczkę uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida 
w Tychach (30 osób), 8 grudnia – wycieczkę uczestników kursu archiwalno-kance-
laryjnego zorganizowanego przez SAP Oddział w Katowicach (21 osób). Oddział 
w Bielsku-Białej przyjął 3 wycieczki, w tym: 2 czerwca – wycieczkę pracowników ar-
chiwów miejsc pamięci, m.in.: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum 
Gross-Rosen w Rogoźnicy, Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum Stutthof 
w Sztutowie, Instytut Pamięci Narodowej Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny 
Światowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centralne Muzeum Jeńców Wojen-
nych w Łambinowicach-Opolu (25 osób), 15 lutego – wycieczkę uczniów II Liceum 
Ogólnokształcącego Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej (20 
osób); 24 maja – wycieczkę uczniów Technikum Geodezyjnego Zespołu Szkół Bu-
dowlanych w Bielsku-Białej (25 osób). Oddział w Cieszynie przyjął 5 wycieczek, 
w tym: 19 maja – wycieczkę uczniów Szkoły Podstawowej w Hażlachu (dwie grupy, 
90 osób), 21 października – wycieczkę studentów historii Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach (10 osób), 23 listopada – wycieczkę studentów historii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach (10 osób), 25 listopada – wycieczkę studentów archiwistyki 



sPrawozdanie dyrekTora archiwum PańsTwoweGo w kaTowicach za 2016 rok

193

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (20 osób), 8 grudnia – wycieczkę uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie (25 osób); Oddział 
odwiedzano także w ramach „Nocy Muzeów”. Oddział w Gliwicach przyjął 2 wy-
cieczki, w tym: 5 lutego – wycieczkę uczniów z Gimnazjum Fundacji „Elementarz” 
z Katowic (4 osoby) oraz 6 czerwca – grupę katolickich księży z Niemiec (10 osób). 
Oddział w Pszczynie 28 kwietnia przyjął wycieczkę przedszkolaków ze Studzienic 
(10 osób), a Oddział w Raciborzu 9 grudnia wycieczkę uczniów Zespołu Szkół – 
gimnazjum w Pietrowicach Wielkich (10 osób).

W bielskim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach 2 czerwca 2016 
roku przeprowadzono zajęcia z grupą uczestników warsztatów dla pracowników ar-
chiwów miejsc pamięci. Warsztaty związane były z problematyką przejmowania, za-
bezpieczania, przechowywania i udostępniania dokumentacji. W trakcie zajęć, pro-
wadzonych przez kierownika Oddziału Pawła Hudzika, zapoznano grupę ze zmiana-
mi organizacyjnymi, jakich w ciągu ostatnich lat dokonano w związku z utworzeniem 
nowego Oddziału Archiwum w Bielsku-Białej. Prowadzący zajęcia omówił problemy 
oraz ich rozwiązania praktyczne zastosowane podczas przeprowadzki i łączenia by-
łych Oddziałów (planowanie przeprowadzki, transport akt, fumigacja, odkurzanie, 
scalanie ewidencji). Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z nowoczesny-
mi rozwiązaniami zastosowanymi w magazynach archiwalnych, pracowni naukowej 
oraz na stanowiskach pracy archiwistów. Zaprezentowano również wybrane przykła-
dy materiałów archiwalnych przechowywanych w Oddziale.

Uczestników wszystkich wycieczek zapoznawano z historią, działalnością i za-
sobem Archiwum, przygotowywano także okolicznościowe wystawy dokumentów. 
Archiwum przyjęło łącznie 20 wycieczek (2210 osób), w tym 2 oddziały otworzyły 
swoje podwoje dla indywidualnych zwiedzających podczas Nocy Muzeów – Oddział 
w Bielsku-Białej odwiedziło 630 osób, a Oddział w Cieszynie 1200 osób.

Kontynuowana była w roku sprawozdawczym współpraca ze szkołami. W ramach 
tej współpracy przeprowadzono 6 lekcji: 

Centrala Katowice (3 lekcje):
–  8 kwietnia, temat: Zbiory kartograficzne Archiwum Państwowe w Katowicach 

– dla studentów archiwistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (20 słu-
chaczy),

–  7 lipca, temat: Specyfika działalności Oddziału VII – dla studentów archiwisty-
ki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2 słuchaczy),

–  16 czerwca, temat: Przeprowadzanie kwerend ze szczególnym uwzględnieniem 
poszukiwania dokumentów dotyczących Tychów i odczytywania niemieckoję-
zycznych dokumentów rękopiśmiennych – dla uczniów II Liceum Ogólnokształ-
cącego im. C.K. Norwida w Tychach (30 słuchaczy);

Oddział w Bielsku-Białej (2 lekcje):
–  15 lutego, temat: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Bia-

łej miejscem zdobywania wiedzy historycznej – dla uczniów II Liceum Ogól-
nokształcącego Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej (20 
słuchaczy),
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– 24 maja, temat: Kataster galicyjski w zasobie Oddziału w Bielsku-Białej – dla 
uczniów Technikum Geodezyjnego Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-
Białej (25 uczniów);

Oddział w Raciborzu (1 lekcja):
– 9 grudnia, temat: Zapoznanie się z podstawowymi źródłami historycznymi oraz 

metodologią ich wykorzystania w ramach warsztatu naukowego historyka – dla 
uczniów Zespołu Szkół – gimnazjum w Pietrowicach Wielkich (9 uczniów).

Pracownicy Archiwum wygłosili na różnych forach 26 odczytów i prelekcji:
– dla młodzieży:
Domanik T., Kwaśniewicz K.: Masowe odkwaszanie akt i ich konserwacja – prelekcja 

dla studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersyte-
tu Śląskiego. Katowice 3 czerwca;

Domanik T., Kwaśniewicz K.: Masowe odkwaszanie akt i ich konserwacja – prelekcja 
dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Katowicach, Kato-
wice 11 lutego;

Domanik T., Kwaśniewicz K.: Masowe odkwaszanie akt i ich konserwacja – prelekcja 
dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, Katowice 10 marca;

Dudek A.: Specyfika pracy w Archiwum. Historia, działalność i zasób Archiwum 
Państwowego w Katowicach – prelekcja dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształ-
cącego w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących im. mjr H. Suchar-
skiego w Katowicach, Katowice 22 kwietnia;

Hudzik P.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Bielsku-Białej, ze szczególnym 
uwzględnieniem różnorodności przechowywanych archiwaliów – prelekcja dla stu-
dentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunek Infobrokerstwo, 
zarządzanie dokumentacją i archiwistyka, Bielsko-Biała 21 listopada;

Machej A.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Cieszynie – prelekcja dla wy-
cieczki uczniów Szkoły Podstawowej w Hażlachu, Cieszyn 19 maja (dwie gru-
py);

Małusecki B.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Gliwicach – prelekcja dla 
wycieczki uczniów z gimnazjum Fundacji „Elementarz” z Katowic, Gliwice 5 lu-
tego,

Małusecki B.: Metody przeprowadzania kwerend w zasobach archiwalnych – pre-
lekcja dla słuchaczy Podyplomowego Studium Konserwacji w Wyższej Szkole 
Technicznej w Katowicach, Gliwice 19 listopada,

Matuszek E.: Historia, działalność i zasób Archiwum Państwowego w Katowicach 
– prelekcja dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Ty-
chach, Katowice 15 czerwca,

Mitręga W.: Z dziejów źródeł pisanych. Od średniowiecza do czasów współczesnych – 
prelekcja dla wycieczki uczniów z gimnazjum w Pietrowicach Wielkich, Racibórz 
9 grudnia,

Słysz-Szczucka K.: Organizacja Archiwum Państwowego w Katowicach i sposób ko-
rzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum – prelekcja 
dla studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersy-
tetu Śląskiego, Katowice 3 czerwca,
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Słysz-Szczucka K.: Organizacja Archiwum Państwowego w Katowicach i sposób ko-
rzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum – prelekcja 
dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Katowicach, Kato-
wice 11 lutego,

Słysz-Szczucka K.: Organizacja Archiwum Państwowego w Katowicach i sposób ko-
rzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum – prelekcja 
dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, Katowice 10 marca,

– inne:
Husar B.: Poznajemy postaci naszych bohaterów, pułkownik Emil Słatyński i pułkow-

nik Emil Mentel – prelekcja dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Żywcu, 
14 maja,

Krupa S.: Ratowanie akt Oddziału w Raciborzu Archiwum Państwowego w Katowi-
cach w czasie powodzi w 1997 roku – prelekcja wygłoszona w trakcie ogólnopol-
skich warsztatów Przygotowanie na wypadek katastrofy i ratowanie archiwaliów, 
które odbyły się w Centrali Katowice, 9 czerwca,

Kurdyk B.: Zmiany w przepisach archiwalnych – wykład wygłoszony w trakcie spo-
tkania szkoleniowego Wykorzystanie modułu „archiwum zakładowe” w SOD 
FINN 8 SQL zorganizowanego przez Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich, 
30 marca,

Małusecki B.: Geneza powstania domu pamięci – prelekcja i prezentacja na spotkaniu 
otwierającym cykl „Drogi i korzenie” w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich 
w Gliwicach, 25 lutego,

Małusecki B.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Gliwicach – prelekcja dla 
wycieczki księży katolickich z Niemiec, Gliwice, 6 czerwca,

Małusecki B.: Karl Schabik i jego koncepcja miasta ogrodu (Gliwice). – prelekcja 
w trakcie obchodów Dni Dziedzictwa Kulturowego, Muzeum w Gliwicach, 
17 września,

Matuszek P.: Giszowiec – ludzie tworzący osiedle górnicze, zachęta do badań nad 
historią rodziny – prelekcja w Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec”, 
16 marca,

Matuszek P.: Giszowiec – zasiedlenie nowo powstałego osiedla górniczego. Przyczynek 
do badań genealogicznych giszowieckich rodzin – prelekcja w Miejskim Domu 
Kultury „Szopienice-Giszowiec”, 16 marca,

Skrzypczyk D.: Papier wszystko zniesie – prelekcja w Muzeum Historii Katowic, 
12 lipca,

Węcki M., Borówka T.: „Wilczy szaniec” w Panewnikach. Odkrycie kwatery dowo-
dzenia gauleitera Fritza Brachta. – prelekcja w Miejskim Domu Kultury w Kato-
wicach-Ligocie, 13 czerwca,

Węcki M., Borówka T.: Przetrwać apokalipsę. Katowickie schrony przeciwlotnicze 
w latach drugiej wojny światowej – spotkanie promocyjno-edukacyjne pt. Wojen-
ne Katowice 1939–1945 w Muzeum Historii Katowic, 14 czerwca,

Węcki M.: Wojny śląskie w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach – prelekcja 
dla uczestników konferencji W dobie wojen śląskich zorganizowanej przez Archi-
wum Państwowe w Katowicach i Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu 
Śląskiego, 9 grudnia.



sPrawozdanie dyrekTora archiwum PańsTwoweGo w kaTowicach za 2016 rok

196

W 2016 roku Archiwum zorganizowało 5 samodzielnych wystaw (w tym 1 multi-
medialną):
Plakaty i afisze Teatru Polskiego w Bielsku-Białej – wystawa okolicznościowa prezen-

towana w oddziale Archiwum w Bielsku-Białej w ramach Nocy Muzeów, Bielsko-
Biała 14 maja;

Archiwalia bielskiego oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach – wystawa 
okolicznościowa prezentowana w oddziale Archiwum w Bielsku-Białej w ramach 
Nocy Muzeów, Bielsko-Biała 14 maja.;

Wielowyznaniowość Śląska Cieszyńskiego. Materiały dotyczące sytuacji religijnej 
z zasobu Archiwum Państwowego w Cieszynie – wystawa okolicznościowa pre-
zentowana w oddziale Archiwum w Cieszynie w ramach Nocy Muzeów, Cieszyn 
20/21 maja;

Kościoły na Śląsku Cieszyńskim. Materiały ikonograficzne z zasobu Archiwum Pań-
stwowego w Cieszynie – wystawa okolicznościowa prezentowana w formie pre-
zentacji multimedialnej w oddziale Archiwum w Cieszynie w ramach Nocy Mu-
zeów, Cieszyn 20/21 maja;

Między Austrią a Prusami. Wojny śląskie w zasobie Archiwum Państwowego w Ka-
towicach – wystawa okolicznościowa prezentowana w Centrali Archiwum, Kato-
wice 29 listopada (wernisaż).

Wspólnie z innymi instytucjami zorganizowano 2 wystawy:
Dom utracony – wystawa Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci zorganizowana przy 

współudziale Oddziału w Bielsku-Białej, materiały z Oddziału w Bielsku-Białej 
(otwarcie 22 kwietnia w Centrum Obsługi Turystów w Oświęcimiu-Brzezince);

Królewskie miasto Lanckorona w dokumentach – wystawa Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Lanckoronie z okazji 650-lecia lokacji miasta, materiały z Oddziału w Biel-
sku-Białej (otwarcie 8 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie).

Archiwum brało udział w przygotowaniu i udostępniło materiały na 7 wystaw:
Katowice – muzyczna metropolia – wystawa zorganizowana przez Muzeum Historii 

Katowic (otwarcie 8 grudnia);
Sztuka konserwacji – wystawa zorganizowana przez Muzeum Historii Katowic 

(otwarcie 14 maja);
Wełnowiec-Józefowiec – dzielnice Katowic. – wystawa zorganizowana przez Muzeum 

Historii Katowic (otwarcie 19 grudnia);
Poprzez granice, łagry, morza. Wojenna odyseja Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie – wystawa organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział 
w Katowicach (otwarcie w 2017 roku);

125-lecie poświęcenia Kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach 
– wystawa organizowana przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach 
(otwarcie 25 września);

Memento Mori. Pochówki panów pszczyńskich – wystawa zorganizowana przez Mu-
zeum Zamkowe w Pszczynie, materiały z zasobu Oddziału w Pszczynie (otwarcie 
16 września);
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Tajemnice Puszczy Pszczyńskiej – wystawa zorganizowana przez Muzeum Miejskie 
w Tychach, materiały z zasobu Oddziału w Pszczynie (otwarcie 18 marca).

W 2016 roku Archiwum prezentowało przygotowane wcześniej wystawy:
Wojciech Korfanty – współtwórca II Rzeczypospolitej w siedzibie Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach (październik–listopad);
Był sobie dokument... w siedzibach Muzeum Saturn w Czeladzi (luty) i Muzeum 

Miasta Jaworzna. (wrzesień–listopad);
Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939–1945 w siedzibach Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Pszczynie (kwiecień–maj) i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Jaworznie (wrzesień );

„Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy...” . Autografy znanych postaci z zaso-
bu Archiwum Państwowego w Katowicach w siedzibach Oddziałów w Raciborzu 
(kwiecień – maj) i w Cieszynie. (20/21 maja) oraz w siedzibie Muzeum w Ryb-
niku (luty – marzec);

Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Mikołowie 
(wrzesień–grudzień);

Pamięć o powstaniach śląskich w XX wieku. Uczestnicy – Pomniki – Rocznice w sie-
dzibie Oddziału w Raciborzu (grudzień).

Ponadto w siedzibie Archiwum prezentowane były 4 wystawy obce (w tym jedna 
w dwóch oddziałach):
O górnośląskim (i rybnickim) górnictwie krótka opowieść – przygotowana przez Mu-

zeum w Rybniku; prezentacja w Centrali Katowice (luty–marzec);
Jerzy Giedroyc i jego dzieło. Dorobek Biblioteki „Kultury” – wystawa powstała z ini-

cjatywy Fundacji Kultury Paryskiej z siedzibą w Warszawie (autorka i kurator: dr 
Małgorzata Ptasińska; ekspozycja i katalog w czterech wersjach językowych: Jerzy 
Giedroyc i jego dzieło. Dorobek Biblioteki „Kultury” zrealizowane dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego); prezen-
tacja w Centrali Katowice i w Oddziale w Bielsku-Białej (czerwiec–lipiec);

Friederike i Friedrich Wilhelm von Reden – matka Kotliny Jeleniogórskiej i ojciec gór-
nośląskiego przemysłu – przygotowana przez Niemieckie Forum Kultury Europy 
Środkowej i Wschodniej (Deutsches Kulturforum östliches Europa) w Poczda-
mie wraz z Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Związkiem Gmin Karko-
noskich; prezentacja w Oddziale w Raciborzu (luty–marzec).

Utracone nadzieje . Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 
1945–1970 – przygotowana przez katowicki Oddział Instytut Pamięci Narodo-
wej; prezentacja w Centrali Katowice (wrzesień–listopad).

O Archiwum i jego zasobie ukazały się następujące informacje medialne:
– audycje radiowe:
B. Kalinowska-Wójcik – wywiad dla Radia Katowice na temat publikacji „Dla lepszej 

wiary ręką naszą podpisawszy....” Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum 
Państwowego w Katowicach (wywiad 30 stycznia),
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P. Hudzik – wywiad dla Radia Bielsko dotyczący Nocy Muzeów organizowanej 
w Oddziale (emisja 11 maja, godz. 18.30; http://krakow.tvp.pl/25015822/dom-
utracony-brzezinka-wystawa-poswiecona-wysiedlonym),

Relacja Radia Katowice z wystawy wypożyczonej przez Fundację Kultury Paryskiej 
„Jerzy Giedroyc i jego dzieło. Dorobek Biblioteki „Kultury” prezentowanej w AP 
Katowice (31 maja);

– audycje telewizyjne:
J. Sowa – wywiad dla TVP Katowice, w programie Co, gdzie, kiedy na temat wysta-

wy wypożyczonej przez Fundację Kultury Paryskiej Jerzy Giedroyc i jego dzieło. 
Dorobek Biblioteki „Kultury” prezentowanej w AP Katowice i Oddziale w Biel-
sku-Białej (6 emisji 13–18 czerwca),

Relacja TVP Katowice z wernisażu wystawy wypożyczonej przez Fundację Kultury 
Paryskiej Jerzy Giedroyc i jego dzieło. Dorobek Biblioteki „Kultury” prezento-
wanej w AP Katowice i Oddziale w Bielsku-Białej i wywiad z Anną Bernhardt, 
przedstawicielską Stowarzyszenia Instytutu Literackiego Kultura w Maisons-Laf-
fitte (31 maja),

T. Hajewski – wywiad dla TV Prizma, kanału 1 telewizji chorwackiej po referacie 
wygłoszonym na konferencji w Zagrzebiu (emisja 26 listopada, Chorwacja);

P. Hudzik – wywiad dotyczący wystawy Dom utracony dla TVP Kroniki Krakowskiej 
(emisja 22 kwietnia, godz. 18.30);

– publikacje prasowe:
Ł. Klimaniec: Materiały historyczne powinny wrócić do Bielska-Białej – informa-

cja o archiwaliach przechowywanych w Archiwum Narodowym w Krakowie, 
„Dziennik Zachodni” z 29 lutego 2016 r.,

M. Bednarek: Ujawniono niezwykły film z 1941 r. – informacja o udziale M. Węckie-
go w opracowaniu naukowym filmu z okresu okupacji, „Gazeta Wyborcza” z 15 
czerwca 2016 r.,

O wojennych Katowicach w MHK – informacja o imprezie „wojenne Katowice 
1939–1945” w Muzeum Historii Katowic z udziałem M. Węckiego, „Dziennik 
Zachodni” z 15 czerwca 2016 r.,

Informacja o promocji książki pt. „Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy... Au-
tografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach, „Śląsk” 
2016, nr 2 (243), s. 82,

Informacja o wykładach M. Węckiego na temat Katowic w Muzeum Historii Kato-
wic i Domu Kultury w Ligocie, „Dziennik Zachodni” z 13 czerwca 2016 r.,

Wystawa „Jerzy Giedroyc i jego dzieło”– informacja o wernisażu wystawy w Archi-
wum Państwowym w Katowicach, „Dziennik Zachodni” z 28–29 maja 2016 r.,

J. Krzyk: Tacyt za odkrycie Tacyta z Pszczyny, „Gazeta Wyborcza” z 10 czerwca 
2016 r.,

Stare akta wrócą? – wywiad z P. Hudzikiem, kierownikiem Oddziału w Bielsku-
Białej, na temat akt byłego Oddziału w Żywcu, „Kronika Beskidzka” z 25 lutego 
2016, nr 8,

Informacja o wystawie Dom utracony współorganizowanej przez Oddział w Bielsku-
Białej, „Oświęcimska Gmina” z kwietnia 2016, nr 4,
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Informacja dotycząca wystawy Dom utracony – na stronie głównego organizatora 
www.auschwitz-podobozy.org [21.04.2016],

Informacja dotycząca wystawy Dom utracony – na stronie głównego organizatora 
www.oswiecim-gmina.pl [27.04.2016],

Informacja dotycząca wystawy Dom utracony – www.gazetakrakowska.pl/wiadomo-
sci [22.04.2016],

Noc Muzeów 2016 w Bielsku-Białej – informacja o Nocy Muzeów w Oddziale 
w Bielsku-Białej, www.dariuszgajny.pl/nocwbielsku, [14.05.2016],

Informacja o Nocy Muzeów w Oddziale w Bielsku-Białej – www.pelnakultura.info-
/w/impreza [14.05.2016],

Informacja o wystawie „Jerzy Giedroyc i jego dzieło. Dorobek Biblioteki Kultury” 
prezentowanej w Oddziale w Bielsku-Białej – www.pelnakultura.info/w/impreza 
[30.06.2016],

Katowice. Święto kina domowego– informacja, m.in. o udziale M. Węckiego w tym 
przedsięwzięciu www.portalsamorzadowy.pl [23.11.2016],

Z piwnic i strychów do kin. Home Movie Day w Kosmosie– informacja, m.in. 
o udziale M. Węckiego w tym przedsięwzięciu www.cojestgrane24.wyborcza.pl 
[23.11.2016],

Raciborska Temida to nowa produkcja filmowego duetu raciborzan. (W. Mitręga) – 
www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/raciborz [26.07.2016],

Matka kotliny jeleniogórskiej i ojciec górnośląskiego przemysłu. Raciborski Od-
dział Archiwum Państwowego zaprasza na wystawę – www.naszraciborz.pl 
[05.02.2016],

Raciborski Oddział Archiwum Państwowego zaprasza na wystawę – www.naszraci-
borz .pl [01.06.2016],

Pierwszy zwiastun filmu dokumentalnego o historii-raciborskiego wymiaru sprawie-
dliwości – www.naszraciborz.pl [12.06.2016],

Szczypiński i Mitręga kręcą nowy film, zobacz zwiastun – www.naszraciborz.pl 
[13.06.2016],

Drugi zwiastun „Raciborskiej Temidy”. Nowy film Adriana Szczypińskiego i Wojcie-
cha Mitręgi – www.naszraciborz.pl [12.09.2016].

„Raciborska Temida”. Już po premierze – www.naszraciborz.pl. [04.12.2016].

Działalność naukowa
W Archiwum zorganizowano cztery zebrania naukowe, na których referaty wygłosili:
dr Bogdan Kloch: Górnictwo – chciane czy niechciane dziedzictwo Śląska; 
Bolesław Piecha: Przyczyny powstania i koncepcja wystawy „O górnośląskim (i ryb-

nickim) górnictwie krótka opowieść”; 
Katarzyna Kwaśniewicz: Podsumowanie udziału Archiwum Państwowego w Katowi-

cach w projektach Program Wieloletni Kultura+ Priorytet „Digitalizacja”; 
Bogusław Małusecki: Sprawozdanie z udziału w Międzynarodowej konferencji archi-

walnej CISA, Paryż 2015; 
Anna Bernhardt: Wczoraj i dziś Instytutu Literackiego Kultura w Maisons-Laffitte 

w portalu kulturaparyska.com; 
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Maria Wrede: Archiwum Instytutu Literackiego Kultura – porządkowanie i informa-
cja o zawartości; 

dr Jan Habdas: Polska emigracja w Teksasie .
Indywidualnie pracownicy Archiwum brali udział w następujących sesjach i konfe-
rencjach naukowych z oryginalnymi referatami:
– w sesjach krajowych:
Banduch R., Mączka M.: Mapy i plany dotyczące górnictwa złota i arsenu w Złotym 

Stoku w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach. I Warsztaty: Dziedzic-
two i Historia Górnictwa, Złoty Stok 14–15 kwietnia;

Czarnecka D.: Aborcje w KL Auschwitz – historyczne spojrzenie na obecny spór bio-
etyczny. Konferencja Naukowa Bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. Warszawa 26 luty;

Greiner P.: Wkład Archiwum Państwowego w Katowicach w upowszechnienie źródeł 
do dziejów Powstań Śląskich i plebiscytu górnośląskiego przez ich digitalizację 
i publikację w Internecie. Konferencja Naukowa 95 lat refleksji na powstaniami 
śląskimi. Fakty a pamięć – prolog do obchodów 100-lecia Powstań Śląskich. Mu-
zeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, 
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 28 kwietnia;

Greiner P.: Bogactwo i ubóstwo archiwów na Górnym Śląsku. Konferencja Naukowa 
Co można wydobyć z okładek dawnych ksiąg metrykalnych? Księga metrykalna 
z Mszany Śląskiej (1638–1775). Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, 
Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach. Katowice 2 czerwca;

Hudzik P.: Archiwalia do historii Dankowic w zasobie Archiwum Państwowego w Ka-
towicach Oddział w Bielsku-Białej. Ogólnopolska konferencja naukowa Danko-
wice przeszłość i teraźniejszość. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dankowice 10 
grudnia;

Husar B.: Dokument wiarygodnym świadkiem historii – z doświadczeń w działalności 
edukacyjnej i popularyzatorskiej Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum Państwo-
wego w Katowicach. Ogólnopolska konferencja archiwistów i historyków Educare 
necesse est – ale jak i dlaczego?”. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. 
Kraków 21 czerwca;

Kania N.: Klub pływacki Friesen. VII Konferencja naukowa Kultura fizyczna w Za-
brzu. Muzeum Miejskie w Zabrzu. Zabrze 24 października;

Kurdyk B.: Wdrożenie EZD w urzędach województwa śląskiego. Ogólnopolska kon-
ferencja Rola archiwów w procesie wprowadzania systemu Elektronicznego Za-
rządzania Dokumentacją – cele i założenia oraz ich realizacji. Z doświadczeń ar-
chiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych. Uniwersytet Śląski. 
Katowice 21 listopada;

Małusecki B.: Akta przemysłowe w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział 
w Gliwicach. Promocja książki D. Recława: Przemysł Górnego Śląska na dawnej 
fotografii do 1945 roku ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. T. I: Górnictwo. Gliwi-
ce 2015. Muzeum w Gliwicach. Gliwice 18 marca;

Małusecki B. (z P. Boroniem): Przemiany w przestrzeni sakralnej Gliwic do 1914 
roku. Ogólnopolska konferencja naukowa: Architektura miast. Architektura sa-
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kralna XIX i pierwszej połowy XX wieku. Pomorskie Centrum Kultury. Bydgoszcz 
15–16 września;

Mączka M. (z M. Styszem): Interwencyjne prace dokumentacyjne jako czynnik nie-
typowych odkryć na przykładzie jaskini Radochowskiej i sztolni Dino w Walimiu. 
I Warsztaty Dziedzictwo i Historia Górnictwa. Złoty Stok 14–15 kwietnia;

Węcki M.: „Szczyt bezczelności”. Wojenne i powojenne losy Ernsta Obsta – kreisle-
itera NSDAP w Tarnowskich Górach. Sesja popularnonaukowa z okazji 490-lecia 
miasta Tarnowskie Góry. Muzeum w Tarnowskich Górach, Urząd Miasta Tar-
nowskie Góry. Tarnowskie Góry 29–30 listopada; 1

Węcki M.: Nazistowski mecenat w okupowanych Katowicach. Wojenne losy górno-
śląskiego kompozytora Fritza Lubricha. XVI Katowicka Konferencja Naukowa 
Założyciele miasta oraz mecenasi nauki, kultury i sztuki w dziejach Katowic. Mu-
zeum Historii Katowic, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Polskie 
Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach. Katowice 7–8 września;

– w sesjach międzynarodowych:
Hajewski T.: Polish immigrants in Iran during the Second World War. 23. Między-

narodowe Sympozjum Naukowe Migration of population. The phenomenom of 
refugeeism. Bosniak National Community for the City of Zagreb, Institut for 
Migration and Ethnic Suties in Zagreb, Mulla Sadra Foundation in Sarajewo. 
Zagrzeb (Chorwacja) 18–19 listopada.

Pracownicy Archiwum brali udział w następujących projektach badawczych:
Monografia Kęt. Organizator: Urząd Gminy w Kętach. Uczestnik: Paweł Hudzik;
Monografia Zatora. Organizator: Urząd Miejski w Zatorze. Uczestnik: Paweł Hu-

dzik;
Monografia Andrychowa. Organizator Urząd Miejski w Andrychowie. Uczestnik: 

Paweł Hudzik;
Tyski słownik biograficzny. Organizator: Muzeum Miejskie w Tychach. Uczestnicy: 

Elżbieta Matuszek, Piotr Matuszek.

Archiwum opublikowało:
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 13;

Pracownicy Archiwum opublikowali ponadto:
– artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:
Banduch R.: Rodzaje dokumentacji współczesnej. [W:] Kancelaria i archiwum zakła-

dowe. Podręcznik. Wyd. piąte popr. i rozsz. Red. E. BORODIJ. Warszawa 2016. 
Z. 2, s. 1–18.

Banduch R.: Porządkowanie dokumentacji aktowej. [W:] Kancelaria i archiwum za-
kładowe. Podręcznik. Wyd. piąte popr. i rozsz. Red. E. BORODIJ. Warszawa 
2016. Z. 7, s. 1–13.

Banduch R.: Porządkowanie niektórych rodzajów dokumentacji nieaktowej. [W:] 
Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik. Wyd. piąte popr. i rozsz. Red. 
E. BORODIJ. Warszawa 2016. Z. 7, s. 15–31.
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Banduch R., M. Mączka: Mapy i plany dotyczące górnictwa złota i arsenu w Złotym 
Stoku w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach. [W:] Materiały I Warsz-
tatów Dziedzictwa i Historii Górnictwa w Złotym Stoku. Wrocław 2016, s. 7–8.

Czarnecka D.: Doświadczenia obozów koncentracyjnych – obozowa socjalizacja i jej 
wpływ na rozwinięcie KZ-syndromu. [W:] Medycyna w cieniu nazizmu. Red. 
M. Musielak, K. Głodowska. Poznań 2015, s. 184–194.

Czarnecka D.: Inexpressible memory. The literary foundations of the construction of 
the keys to understanding of border experience. [W:] Alternative memory – alter-
native history. Reconstruction of the past in the central and eastern Europe. Red. 
P. Bałdys, K. Piątek. Gdynia–Bielsko-Biała 2015, s. 75–89.

Czarnecka D.: Procesy w Dachau. Sprawiedliwość zwycięska czy sprawiedliwość zwy-
cięzców? [W:] Wina i kara. Społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych 
przez reżimy totalitarne w latach 1939–1956. Red. P. Pleskot. Warszawa 2015, 
s. 74–96.

Greiner P.: Adam Kałuża (1931–2015). „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 13, 
2016, s. 213–216.

Greiner P.: Gdzie jest ten Śląsk?. „Fabryka Silesia” 2016, nr 3, s. 14–19. 
Greiner P.: Sprawozdanie Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach za 2015 

rok . „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 13, 2016, s. 223–242.
Greiner P.: Wkład Archiwum Państwowego w Katowicach w upowszechnianiu źródeł 

do dziejów powstań śląskich i plebiscytu górnośląskiego przez ich digitalizację 
i publikację w Internecie. „Śląski Almanach Powstańczy”. T. II, 2016, s. 93–97.

Husar B.: Oddział Archiwum Państwowego w Żywcu zakończył działalność. „Gronie” 
2016, T. XVI, s. 255–258.

Husar B.: Wywłaszczenie mieszkańców Starego Żywca w związku z budową zbiornika 
wodnego w Tresnej w świetle materiałów archiwalnych. [W:] Stary Żywiec nasze 
utracone dziedzictwo. Red. H. Kupczak. Żywiec 2016, s. 22–36.

Husar B.: Z ziemi żywieckiej na Ziemię Ognistą. Podpułkownik Słatyński (1897–
1956). „Kalendarz Beskidzki” 2016, s. 100–105.

Kalinowska-Wójcik B.: Ezechiel Zivier przypomniany: biografia archiwisty i history-
ka . „Dziennik Zachodni” z 11–12 czerwca 2016 r.

Kania N.: Zbiory Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Gliwicach do-
tyczące dziejów Górnego Śląska w czasie I wojny światowej. [W:] Górny Śląsk 
a I wojna światowa. Red. J. Racięski, M. Witkowski, Katowice 2015, s. 203–
227.

Konstanty M.: Pszczyna przed 100 laty w lokalnej prasie (styczeń–czerwiec 1916). 
„Głos Pszczyński” z 29 października 2016, nr 17/574.

Konstanty M.: Mosty w parku zamkowym w Pszczynie w XIX i pierwszej połowie XX 
wieku. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 13, 2016, s. 191–199.

Konstanty M.: Pszczyna przed 100 laty w lokalnej prasie (styczeń–czerwiec 1916). 
„Głos Pszczyński” nr 13/574 z 29 lipca 2016,.

Konstanty M.: Pszczyna przed 100 laty w lokalnej prasie (styczeń–czerwiec 1916). 
„Głos Pszczyński” nr 23/574 z 29 grudnia 2016.

Krupa S.: Rodzina hrabiów Sobków z Kornic na Koszęcinie. „Szkice Archiwalno-Hi-
storyczne” nr 13, 2016, s. 55–75.
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Kwaśniewicz K., D. Skrzypczyk: Specyfika pracy i problemy konserwatorskie na przy-
kładzie archiwaliów na podłożu papierowym pochodzących z Archiwum Państwo-
wego w Katowicach. „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Cho-
rzowie” nr 3, 2015, s. 195–203.

Małusecki B. (współautor): Atlas historyczny miast polskich. T. IV Śląsk,. Z. 15: 
Gliwice. Red. A. Barciak, M. Sepiał. Wrocław 2015, s. 16–24.

Małusecki B.: Sprawozdanie z wyjazdu do Paryża 16–20 października 2015 roku. 
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 13, 2016, s. 243–246.

Matuszek P.: Ludwik Domański (1946–2012). „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 
13, 2016, s. 209–212.

Matuszek P.: Zofia Boda-Krężel (1925–2015). „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 
13, 2016, s. 203–207.

Mączka M., M. Stysz: Interwencyjne prace dokumentacyjne jako czynnik nietypo-
wych odkryć na przykładzie jaskini Radochowskiej i sztolni Dino w Walimiu . 
[W:] Materiały I Warsztatów Dziedzictwa i Historii Górnictwa w Złotym Stoku . 
Wrocław 2016, s. 51–53.

Mitręga W.: Karnawał wolności na łamach tygodnika „Solidarność” na bazie zaso-
bów bibliotecznych Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu . 
https://odra1945.wordpress.com [29.11.2016].

Sieranc-Guzdek J.: Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kętach w 1945 
roku w świetle wybranych archiwaliów przechowywanych w Archiwum Państwo-
wym w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej. [W:] Kęty. Wokół społeczności. 
Studia i szkice z dziejów miasta i okolicy. Red. M. Tylza-Janosz. Kęty 2016, s. 
73–109.

Sowa J.: Sprawozdanie z udziału w projekcie Inwentarz archiwum Instytutu Lite-
rackiego „Kultura” za lata 2012–2015. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 13, 
2016, s. 247–254.

Węcki M.: Ewakuacja prowincji górnośląskiej przez władze niemieckie w styczniu 
1945 – plany i rzeczywistość. [W:] Kierunek Loslau. Marsz ewakuacyjny więź-
niów oświęcimskich w styczniu 1945 roku. Red. P. Hojka, S. Kulpa. Wodzisław 
Śląski 2016, s. 16–28.

Węcki M.: Losy górnośląskich nazistów podczas I wojny światowej. [W:] Górny Śląsk 
a I wojna światowa. Red. J. Racięski, M. Witkowski. Katowice 2015, s. 176–
192.

Węcki M.: Ludzie nazistowskiej rewolucji. „Gazeta Wyborcza” z 22 stycznia 2016 r.
Węcki M.: Polnischer Widerstand und die deutsche Verfolgung polnischer Zwangsre-

krutierten. [W:] L’incorporation de force dans les territories annexés par le IIIe 
Reich 1939–1945/Die Zwangsrekrutierung in den Dritten Reich annektierten 
Gebieten. Red. F. Stroh, P.M. Quaddflieg. Strasbourg 2016, s. 75–85.

Węcki M.: Struktury i kadry kierownicze partii nazistowskiej w powiecie miejskim 
Królewska Huta (Stadtkreis Königshütte). „Zeszyty Chorzowskie”. T. 16. Cho-
rzów 2015, s. 26–52.

Węcki M.: Zbigniew Kiereś (1948–2016). „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 13, 
2016, s. 217–220.
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Węcki M. (z T. Borówką): Tajemnica gauleitera Brachta: górnośląski Wilczy Szaniec 
w Panewnikach odnaleziony. „Dziennik Zachodni” z 6 maja 2016 r.

Pracownicy Archiwum byli czynni w centralnych komisjach i zespołach mię-
dzyarchiwalnych państwowej służby archiwalnej: Sławomira Krupa – w Centralnej 
Komisji Metodycznej i w Zespole naukowym do opracowania wskazówek meto-
dycznych dotyczących zasad opracowania materiałów archiwalnych w archiwach 
państwowych, Grażyna Przesmycka – w Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny 
Dokumentacji i w Zespole do wspierania archiwów państwowych i Naczelnej Dy-
rekcji Archiwów Państwowych w sprawach z zakresu opracowywania i opiniowania 
projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, Paweł Hudzik – w Zespole 
naukowym do opracowania standardu opisu materiałów archiwalnych w archiwach 
państwowych, Anna Machej – w Zespole do spraw rozmieszczenia zasobu archiwal-
nego archiwów państwowych oraz Przemysław Snoch – w Zespole naukowym do 
opracowania wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania materiałów 
archiwalnych w archiwach państwowych. 

Udzielali się również w stowarzyszeniach naukowych i kulturalnych, w tym 
m.in.: 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 Rudzie 
Śląskiej, Paweł Hudzik – prezes Towarzystwa Przyjaciół Archiwum w Katowicach, 
Bożena Husar – członek Rady Naukowej Muzeum Miejskiego w Żywcu, Anna Ma-
chej – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historyczne Oddział w Cieszynie, 
Bogusław Małusecki – członek Zarządu Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki 
i Grafiki, Piotr Matuszek – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów 
Polskich, Grażyna Przesmycka – prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Od-
dział w Katowicach i Grażyna Tomecka – członek Zarządu Macierzy Ziemi Cieszyń-
skiej.

W ramach współpracy Archiwum z polonijnymi placówkami archiwalnymi Jo-
anna Sowa w dniach 15 lipca – 29 sierpnia 2016 roku prowadziła inwentaryzację 
zespołu Korespondencja Redakcji Kultury w Instytucie Literackim „Kultura” w Ma-
isons-Laffitte we Francji. Ponadto dr Tomasz Hajewski w dniach 19–22 kwietnia 
2016 roku uczestniczył w kursie CIMIC (Civil-Military Co-operation) dla przed-
stawicieli Działów Administracji Rządowej zorganizowanym przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Centrum Przygotowań Misji Zagranicznych 
w Kielcach.

Zmiany organizacyjne i infrastruktura
Po znaczących zmianach organizacyjnych w roku 2015, związanych z komasacją 

oddziałów zamiejscowych w Bielsku-Białej (stara siedziba), Oświęcimiu i Żywcu 
w nowej siedzibie w Bielsku-Białej, ustabilizowała się struktura Archiwum podzielo-
na na Centralę w Katowicach oraz pięć oddziałów zamiejscowych w Bielsku-Białej, 
Cieszynie, Gliwicach, Pszczynie i Raciborzu. W zawieszeniu organizacyjnym pozo-
stała decyzja o utworzeniu ekspozytury w Żywcu.
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Rok 2016 obfitował za to w kolejne remonty i modernizacje infrastruktury kato-
wickiego Archiwum. Kontynuowano remont głównego magazynu archiwaliów w bu-
dynku nr 9 oraz przeprowadzono adaptację na magazyn archiwaliów pomieszczeń 
w budynku nr 6. Rozpoczęto pierwszy etap remontu budynku nr 10, dokonując peł-
nej rewitalizacji pionowych ciągów komunikacyjnych i zabezpieczenia bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego budynku. Ponadto w katowickiej Centrali rozbudowano 
oświetlenie zewnętrzne oraz przeprowadzono remont dachu budynku nr 1 i rozbiór-
kę powojskowego budynku magazynowego nr 4, nieużytkowanego przez Archiwum. 
W oddziałach zamiejscowych największą inwestycją była budowa mechanicznej 
wentylacji w Gliwicach. Na uwagę zasługują przygotowania organizacyjne i projek-
towe związane z planami pozyskania środków finansowych na termomodernizację 
budynków nr 6, 8 i 10 w katowickiej Centrali (ze środków europejskiego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020) oraz budowę nowoczesnych 
magazynów archiwaliów w ramach planowanego Wieloletniego Planu Inwestycyjne-
go finansowanego ze środków budżetu państwa. 

    Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach
    dr hab. Piotr Greiner

Bericht des Direktors des Staatsarchivs Kattowitz für das Jahr 2016
Zusammenfassung

2016 wurden 40,3 tausend Archiveinheiten in 81 Archivfonds in einem Umfang von 
567,6 laufenden Metern erschlossen und in die Bestände des Staatsarchivs Kattowitz 
aufgenommen. Zum Jahresende 2016 umfassten die Archivbestände des Staatsarchivs 
Kattowitz 5.498 Fonds mit 2.411.138 Archiveinheiten in einem Umfang von mehr als 
23,1 laufenden Kilometern.

Der Direktor des Staatsarchivs Kattowitz
Dr. habil. Piotr Greiner

the report by the Director of the State Archives in Katowice for 2016
Summary 

In 2016 the State Archives in Katowice expanded its fonds by obtaining 40.3 thou-
sand archival units from 81 archival fonds of the size of 567.6 linear meters. At the end of 
2016 the fonds of the Archives comprised of 5,498 fonds with 2,411,138 archival units of 
the size exceeding 23.1 linear kilometers. 

The Director of the State Archives in Katowice
Dr. hab. Piotr Greiner
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Bibliografia publikacji pracowników 
Archiwum państwowego w Katowicach  
za lata 2007–2016

2007
Archiwum Państwowe w Katowicach. Informator o zasobie archiwalnym. Red. Piotr 

MATUSZEK. Warszawa 2007, ss. 1230.
GAŁUSZKA Marian: Kalus Józef . [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Edycja 

Nowa. T. 1. Red. Zbigniew KAPAŁA. Chorzów 2007, s. 166–167.
GREINER Piotr: Alder Kurt Joseph. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Edycja 

Nowa. T. 1. Red. Zbigniew KAPAŁA. Chorzów 2007, s. 3–5. 
GREINER Piotr: Granice wolnego stanowego państwa pszczyńskiego w świetle źródeł 

kartograficznych. [W:] „Śląskie Prace Etnograficzne”. T. 3: Ziemia pszczyńska . 
Red. Maria LIPOK-BIERWIACZONEK. Katowice 2007, s. 43–51.

GREINER Piotr: Maria Göppert-Mayer. Zum 100. Geburtstag der Kattowitzer No-
belpreisträgerin. „Oberschlesische Jahrbuch” 2005/2006 [Aschendorff Münster 
2007], Bd. 21/22, s. 125–130.

GREINER Piotr: Obraz przestrzeni Rudy Śląskiej na pruskiej mapie wojennej Chri-
stiana Friedricha von Wrede z lat 1748–1749. [W:] Materiały do dziejów Rudy 
Śląskiej. Red. Piotr GREINER, Michał LUBINA. Ruda Śląska 2007, s. 28–34.

GREINER Piotr: Odpowiedzialność za pracę. Karol Godula – świadectwo uczciwego 
życia. [W:] XVI sympozjum piekarskie. Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowie-
dzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społecz-
na. Red. Aleksander WUWER. Katowice–Piekary Śląskie 2007, s. 129–134.

GREINER Piotr: Wizerunek użytkownika w oczach archiwisty (na przykładzie Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach). [W:] Archiwa i ich użytkownicy. XV Kon-
ferencja Naukowa Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kul-
turalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Katowice, 21–23 czerwca 2007 
roku. Red. Anna KRZEMIŃSKA. Warszawa 2007, s. 21–26.

GREINER Piotr, MATUSZEK Elżbieta: Źródła do dziejów medycyny na Górnym 
Śląsku w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. [W:] Górny Śląsk. Do-
kumentowanie dziejów lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych 
księstw cieszyńskiego i opawskiego. Red. Jerzy M. DYRDA, Joanna MIOZGA. 
Katowice 2007, s. 137–153.

GREINER Piotr, MĄCZKA Michał: Bieruń na dawnych mapach. [W:] Bieruń. 
Monografia historyczna. Red. Ryszard KACZMAREK, Jerzy MYSZOR. Bieruń 
2007, s. 15–24.

GREINER Piotr, MĄCZKA Michał: Źródła kartograficzne do dziejów kolejnictwa 
w rybnickim do 1945 roku w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach . 
[W:] 150 lat kolei w Rybniku. Red. Bogdan KLOCH, Aleksandra GRABIEC, 
Dawid KELLER. Rybnik 2007, s. 57–60.
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HAJEWSKI Tomasz: Odebranie kościoła ewangelickiego w Katowicach w 1945 roku . 
„Ewangelik” 2007, nr 1, s. 41–47.

HAJEWSKI Tomasz: Wznosząc pomnik trwalszy nad spiż. Cezary Zefiryn Uthke 
(1889–1944). [W:] Ewangelicy na Górnym Śląsku w ruchu oporu wobec hitlery-
zmu i stalinizmu. Red. Jan SZTURC. Katowice 2007, s. 29–46.

HAJEWSKI Tomasz, WĘCKI Mirosław: Był sobie dokument. Katowice 2007.
JEDYNAK Zdzisław: Dzieje dworu w Rudzie. [W:] Materiały do dziejów Rudy Ślą-

skiej. Red. Piotr GREINER, Michał LUBINA. Ruda Śląska 2007, s. 35–41.
JEDYNAK Zdzisław: Dzieje górnictwa na terenie dzielnic Dąb, Józefowiec i Wełno-

wiec do 1922 roku. [W:] Katowice. W 141. rocznicę uzyskania praw miejskich . 
Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic. 
Red. Antoni BARCIAK. Katowice 2007, s. 40–46.

JEDYNAK Zdzisław: Łasicki Stanisław. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Edy-
cja Nowa. T. 1. Red. Zbigniew KAPAŁA. Chorzów 2007, s. 239.

JEDYNAK Zdzisław, KAPAŁA Zbigniew: Kalide Johann Gottlieb . [W:] Chorzow-
ski słownik biograficzny. Edycja Nowa. T. 1. Red. Zbigniew KAPAŁA. Chorzów 
2007, s. 162–163.

JEDYNAK Zdzisław, KAPAŁA Zbigniew: Kalide Theodor Erdmann. [W:] Chorzow-
ski słownik biograficzny. Edycja Nowa. T. 1. Red. Zbigniew KAPAŁA. Chorzów 
2007, s. 163–166.

JEDYNAK Zdzisław, KAPAŁA Zbigniew: Lehmann Karl Friedrich. [W:] Chorzow-
ski słownik biograficzny. Edycja Nowa. T. 1. Red. Zbigniew KAPAŁA. Chorzów 
2007, s. 221–223.

JEDYNAK Zdzisław, KAPAŁA Zbigniew: Martini Ernst. [W:] Chorzowski słow-
nik biograficzny. Edycja Nowa. T. 1. Red. Zbigniew KAPAŁA. Chorzów 2007, 
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Roland Banduch – archiwista i historyk, wieloletni pracownik Archiwum Państwo-
wego w Katowicach, kierownik Oddziału Dokumentacji Kartograficznej i Tech-
nicznej katowickiego Archiwum, zajmuje się opracowaniem archiwalnym zbio-
rów kartograficznych. Ostatnio opublikował m.in.: Katalog map zespołu Kurator 
Państwowych Pól Górniczych przy Ministrze Górnictwa w Katowicach [1823] 
1945–1954. Katowice 2015 (z P. Greinerem); jest też autorem rozdziałów: Ro-
dzaje dokumentacji współczesnej, Porządkowanie dokumentacji aktowej i Porząd-
kowanie niektórych rodzajów dokumentacji nieaktowej. [W:] Kancelaria i archi-
wum zakładowe. Podręcznik. Red. E. Borodij. Wyd. V popr. i rozsz. Warszawa 
2016.

Zbigniew Bereszyński – dr nauk humanistycznych, historyk, adiunkt w Państwo-
wym Instytucie Naukowym – Instytucie Śląskim w Opolu. W swoich badaniach 
zajmuje się głównie historią społeczno-polityczną Śląska Opolskiego w okresie 
PRL. Autor m.in. monografii NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na 
Śląsku Opolskim 1980–1990. Opole 2014.

Edward Długajczyk – prof. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach, 
założyciel Pracowni Historii Powstań Śląskich Muzeum Śląskiego w Katowicach. 
Autor licznych publikacji na temat historii politycznej polskiego Górnego Śląska 
w okresie międzywojennym oraz powstań śląskich. Ostatnio współautor źródło-
wego wydawnictwa Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego z lat 1918–1920. Cieszyn 2016. 
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demischer Austauschdienst (2016/2017), przewodniczący Zespołu Prawnego 
i Zastępca Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 
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dem terytorialnym na Górnym Śląsku.

Piotr Greiner – dr hab., dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach. Jego 
główne zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce geografii hi-
storycznej Śląska w XVI–XX wieku, historii kartografii Górnego Śląska, w tym 
szczególnie kartografii urzędowej XVIII–XIX-wiecznej oraz archiwoznawstwie. 
Ostatnio opublikował m.in.: Katalog map zespołu Kurator Państwowych Pól Gór-
niczych przy Ministrze Górnictwa w Katowicach [1823] 1945–1953. Katowice 
2015 (z R. Banduchem).

Zdzisław Jedynak – dr nauk humanistycznych, archiwista i historyk, emerytowany 
wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach. Autor licznych pu-
blikacji z zakresu historii średniowiecznej i nowożytnej Górnego Śląska. Współ-
autor polsko-czeskiego wydawnictwa Regesty dokumentów przechowywanych na 
Górnym Śląsku.
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Katarzyna Kwaśniewicz – kierowniczka Oddziału Konserwacji Jednostkowej i Ma-
sowej oraz Reprografii w Archiwum Państwowym w Katowicach. Jej zaintereso-
wania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z zabezpieczaniem 
i digitalizacją zbiorów archiwalnych. Ostatnio opublikowała m.in.: Współczesne 
zadania w konserwacji archiwaliów – przygotowanie akt do digitalizacji na przy-
kładzie Archiwum Państwowego w Katowicach. „Bibliotheca Nostra” 1 (47), 
2017.

Izabela Lentowicz – bibliotekarka i archiwistka w Archiwum Państwowym w Ka-
towicach.
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Współautorka wystawy U źródeł Wisły (z Krzysztofem Ścisło).

Karolina Orłowska – pracowniczka Archiwum Państwowego w Katowicach.
Krystyna Sitarz – historyczka, ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach, dok-

torantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz inspektor 
w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu. Obecnie przygotowuje pracę na 
temat systemu penitencjarnego w województwie śląskim w okresie międzywo-
jennym. Ostatnio opublikowała: Wielki kryzys gospodarczy i jego wpływ na po-
litykę penitencjarną w województwie śląskim. [W:] Europa XX–XXI wieku. Spo-
łeczno-polityczne konsekwencje kryzysów. Red. M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, 
M. Skrzypek. Katowice 2017.

Roman Smolorz – dr nauk humanistycznych, pracownik Katedry Historii Społecznej 
i Gospodarczej Uniwersytetu w Ratyzbonie oraz badacz w Instytucie Leibnitza 
Historii Europy Wschodniej i Południowowschodniej w Ratyzbonie. Od wielu 
lat tematem wiodącym jego zainteresowań badawczych są zagadnienia związane 
z narodowym i realnym socjalizmem. Ostatnio opublikował m.in.: Die Regens-
burger Domspatzen im Nationalsozialismus. Singen zwischen Katholische Kirche 
und NS-Staat. Regensburg 2017.

Jan Piotr Strzemecki – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 
Na początku lat 90. XX wieku rozpoczął publikowanie artykułów historycznych 
w chrzanowskiej prasie lokalnej o mieszkańcach, rodzinach i rodach chrzanow-
skich oraz właścicielach miasta. Autor dwóch książek: Ulice i place miasta Chrza-
nowa. Chrzanów 2009; Mieszkańcy miasta Chrzanowa. Spis z 1791 roku . Chrza-
nów 2016. 

Izabella Wójcik-Kühnel – archeolożka, muzealnik, wieloletni pracownik Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu, współautorka i współorganizatorka licznych wystaw, 
np.: Kobieta w dziejach i współczesności Bytomia; Utracone nadzieje. Ludność ży-
dowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945–1970. Opublikowała 
m.in.: Historia Mannheimerów i ich rodzinnego domu w kamienicy przy Bahnhof-
strasse 4. [W:] Przenikanie pamięci. Żydzi w Bytomiu. Bytom 2011; Anioł miło-
sierdzia wśród dymów i mgły. O życiu Matki Ewy z Miechowic. Katalog wystawy 
„Ubogim i cierpiącym ku pomocy. Matka Ewa – wiara i życie”. Katowice 2017.
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R. Banduch, P. Greiner: Katalog map zespołu 
Kurator Państwowych Pól Górniczych przy 
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1945–1954 .  
Katowice 2015, ss. 356.
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Historyk i archiwista . 
Katowice 2015, ss. 328. 
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Oni tworzyli obraz Górnego Śląska  
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Katowice–Rybnik 2017, ss. 248.
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