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Sławomira Krupa

Archiwum Państwowe w Katowicach
s.krupa@katowice.ap.gov.pl

Właściciele Starych Tarnowic  
w XVII i początkach XVIII wieku  
w świetle materiałów archiwalnych  
z zasobu Archiwum Państwowego 
w Katowicach – stosunki własnościowe, 
konflikty z parafią, klęski elementarne

Abstract
Artykuł przedstawia właścicieli wsi Stare Tarnowice w okresie od XVII do po-

czątków wieku XVIII, kiedy grunty w tej miejscowości zostały skumulowane w rę-
kach jednego właściciela. W toku prowadzonych badań udało się ustalić nazwiska 
i imiona kilkudziesięciu właścicieli wsi w XVII i początkach XVIII wieku, wśród 
których byli mężczyźni i kobiety, szlachta, mieszczanie i chłopi. Większość posia-
daczy wywodziła się z drobnej szlachty górnośląskiej, ale nie brakowało wśród nich 
przybyszów z terenów Rzeczypospolitej. W miarę możliwości starano się zbadać ich 
powiązania rodzinne, ustalić, z jakiego rodu się wywodzili i – o ile dokumenty na to 
pozwalały – przybliżyć ich życie i problemy. Kwerendę źródłową przeprowadzono 
w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach.

Słowa kluczowe: właściciele Starych Tarnowic, szlachta górnośląska

Die Besitzer von Alt Tarnowitz im 17. und frühen 18. Jahrhundert  
im Lichte der Archivalien aus den Beständen des Staatsarchivs in Kattowitz – 
Eigentumsverhältnisse, Konflikte mit der Kirchengemeinde, Naturkatastrophen

Der Aufsatz stellt die Herren des Dorfes Alt Tarnowitz in Oberschlesien in der 
Zeit vom 17. bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts vor, die über sämtlichen Grund-
besitz verfügten. Im Zuge der Recherchen konnten die Familien- und Vornamen 
von mehreren Dutzend Dorfbesitzern ermittelt werden, Männer und Frauen, Ade-
lige, Bürger und Bauern. Die meisten Besitzer entstammten dem oberschlesischen 
Kleinadel, aber es gab auch zahlreiche Neuankömmlinge aus dem Gebiet der Repu-
blik Polen. Soweit möglich, wurde auch versucht, deren familiäre Beziehungen zu 
erforschen und, je nach Quellenlage, ihr Leben und ihre Probleme darzustellen. Die 
Recherchen konzentrierten sich auf die Bestände des Staatsarchivs in Kattowitz.

Schlüsselbegriffe: Besitzer von Alt Tarnowitz, oberschlesischer Adel
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Owners of Stare Tarnowice in the 17th and early 18th centuries  
in the light of archival materials from the State Archives in Katowice –  
ownership relations, conflicts with the parish, elementary disasters

The article presents the owners of the village of Stare Tarnowice in Upper Silesia 
in the period from the 17th to the beginning of the 18th century, when the owner-
ship of land in this village was accumulated in the hands of one owner. In the course 
of the conducted research, it was possible to determine the names and surnames of 
several dozen village owners, among whom were men and women, nobles, towns-
people and peasants. Most of the owners came from the small nobility of Upper 
Silesia, but there was no shortage of newcomers from the territory of the Republic 
of Poland. As far as possible, there has been an attempt to examine their families 
and family ties and, if the documents allowed, to describe their lives and problems in 
more detail. The source query was carried out in the resources of the State Archives 
in Katowice.

Keywords: owners of Stare Tarnowice, Upper Silesian nobility

W XVII wieku obszar Górnego Śląska należał do państwa Habsburgów. W struk-
turze politycznej Śląska wieś Stare Tarnowice (obecna dzielnica Tarnowskich Gór) 
znajdowała się w granicach bytomskiego państwa stanowego, które od 1623 roku 
należało do rodu Henckel von Donnersmarck1 . 

Wiek XVII nie był okresem spokoju dla Śląska. Wojna 30-letnia zrujnowała 
i wyludniła cały region. Dodatkowym zagrożeniem stała się Turcja, a nie mniejszym 
szalejące zarazy. Na strukturę własnościową ziemi wpływ miała także reformacja 
i kontrreformacja. 

Ustalenie liczby i wykazu właścicieli Starych Tarnowic w XVII i początkach wie-
ku XVIII nastręcza niemałe trudności, ponieważ grunty były rozdrobnione i wła-
ścicieli było nawet po kilkunastu jednocześnie, często się zmieniali, a dodatkowo 
materiały archiwalne z tego okresu dotyczące tej wsi nie są zbyt obfite i zasadniczo 
znajdują się w trzech zespołach archiwalnych.

Bezcenne informacje odnaleźć można w aktach z dawnego Archiwum Miejskiego 
w Bytomiu, obejmujących dokumentację wytworzoną przez władze zwierzchnie 
Śląska, w tym przez cesarzy, Trybunał Apelacyjny w Pradze, Wyższy Urząd we Wro-
cławiu, właścicieli ziemi bytomskiej, sąd i sejmik ziemski bytomski, burmistrza i sąd 
wójtowski bytomski, duchowieństwo i osoby prywatne2. Zawarte w tym zbiorze ma-
teriały to często jedyne informacje umożliwiające bliższą identyfikację osób i rodzin 
wymienianych w innych źródłach. Dokumenty informujące o zmianach własności 

1 Szerzej patrz: K. Orzechowski: Historia ustroju Śląska 1202–1740. Wrocław 2005, s. 168–172; A. Ku-
zio-Podrucki: Henckel von Donnersmarckowie – kariera i fortuna rodu . Bytom 2003, s. 34–56, 91–93.

2 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Katowice), zbiór 12/650 Zbiór dokumentów byłego 
Archiwum Miejskiego w Bytomiu (dalej: Zb dok AM Byt). Materiały znajdujące się w zbiorze zostały 
opracowane i wydane w formie publikacji książkowej – J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta 
górnośląska . Materiały do dziejów szlachty górnośląskiej od początku XVI do połowy XVIII wieku 
w Zbiorze dokumentów Archiwum Miejskiego w Bytomiu . „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Byto-
miu. Historia” nr 9, 2008.
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gruntów znajdują się w aktach gruntowych dóbr tarnowickich, sięgających począt-
ków XVII wieku3. Innym źródłem wiedzy o Starych Tarnowicach, chociaż nie tak 
obfitym, są akta miasta Tarnowskie Góry4 .

Informacje o rodzinach, z których wywodzili się właściciele Starych Tarnowic, 
znajdują się w herbarzach i to zarówno tych wydanych przed 1945 rokiem, jak i póź-
niejszych. Niestety, najczęściej brak wiadomości na temat tych członków rodzin, któ-
rzy osiedlili się w Tarnowicach, stąd trudno powiązać informacje o rodzinie z osoba-
mi występującymi w materiałach archiwalnych. Dodatkowo dane zawarte w aktach 
różnią się często od tych podawanych w opracowaniach. Mylone są filiacje, np. syn 
mylony jest z ojcem, córka z matką itd., co oczywiście utrudnia badania genealo-
giczne5. Opublikowano także kilka opracowań, w których wymieniani są właściciele 
Starych Tarnowic w XVII wieku, jednak żadne z nich nie wyczerpuje tematu6 . 

Archiwalia z okresu poprzedzającego XVII wiek zawierają informacje o takich 
właścicielach wsi, jak rodzina Wrochemów z Rept i Tarnowic7. W aktach pojawia się 
także rodzina Błeszyńskich z Błeszna8. W 1583 roku Andrzej Błeszyński i jego żona 
Anna z domu Ujejska z Ujejsca sprzedali mieszczaninowi z Tarnowskich Gór Jaku-
bowi Szlachcie zagrodę położoną w Tarnowicach Starych9. Właścicielem gruntów 
w Starych Tarnowicach na początku XVII wieku był także Jan Strzela z Obrowca 
i jego żona Ewa z domu Nawoj z Dolnej10 .

Zachował się wyciąg z dokumentu z 1604 roku dotyczący podziału spadku ro-
dziny Błeszyńskich z Błeszna. Dokument wymienia Wacława Błeszyńskiego z Błesz-
na, właściciela Kamienicy, Stanisława, Marcina, Małgorzatę i Zofię11 Błeszyńskich 
z Błeszna. Spadkiem były m.in. grunty w Tarnowicach i Pniowcu. W dokumencie 

3 AP Katowice, zespół 12/1514 Akta gruntowe powiatu tarnogórskiego (dalej: A grunt TG). 
4 AP Katowice, zespół 12/1441 Akta miasta Tarnowskich Gór (dalej: MTG).
5 K. Blažek: Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien und der O . Lausitz. Bd. 1–3. Nürnberg 1887–

1894; J. Pilnáček: Rody Starého Slezska . T. I–V. Brno 1991–1998; R. Sękowski: Herbarz szlachty 
śląskiej . T. I–VI. Katowice 2002–2008; S. Uruski: Rodzina . Herbarz szlachty polskiej . T. I–XV. War-
szawa 1904–1931; J. Sinapius: Des Schlesischen Adels Anderer Theil, Oder Fortsetzung Schlesicher 
Curiostäten, Darinnen Die Gräflichen, Freyherrlichen und Adelichen Geschlechter [...]. Bd. 2. Leipzig 
1728; J. Sinapius: Schlesischer Curiositäten Erste Vorstellung, Darinnen die ansehnlichen Geschlechter 
Des Schlesischen Adels, Mit Erzehlung Des Ursprungs, der Wappen, Genealogien, der qualificirtesten 
Cavaliere, der Stamm- Häuser und Güter beschrieben [...] . Bd. 1. Leipzig 1720. 

6 J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta górnośląska . . .; J. Nowak: Kronika miasta i powiatu Tar-
nowskie Góry . Najstarsze dzieje Śląska i Ziemi Bytomsko-Tarnogórskiej . Dzieje pierwszego górnictwa 
w Polsce . Tarnowskie Góry 1927; A. Kuzio-Podrucki: Wrochemowie . Z dziejów górnośląskiej szlachty . 
Nakło Śląskie 2017; R. Smolorz, B. Szczech, E. Wyżgoł: Zamek w Tarnowicach Starych . Tarnowskie 
Góry 2012.

7 W 1561 r. Mikołaj Wrochem z Rept, właściciel Starych Tarnowic, nadał Jakubowi Marczowiczowi (naj-
prawdopodobniej zarządcy majątku Wrochema) i jego żonie dwa ogrody. AP Katowice, MTG, sygn. 10 
(pergamin); A. Kuzio-Podrucki: Wrochemowie . . . .

8 Błeszyński z Błeszna – rodzina szlachecka występująca na Górnym Śląsku od XVI w., właściciele m.in. 
Kamienicy koło Tarnowskich Gór. J. Pilnáček: Rody Starého Slezska ..., T. II, s. 463.; J. Horwat, Z. Je-
dynak, Z. Kiereś: Szlachta górnośląska…, s. 51–52.

9 AP Katowice, MTG, sygn. 18 (pergamin).
10 AP Katowice, MTG, sygn. 25 (pergamin).
11 Zofia Błeszyńska wyszła za mąż za N (Wiktoryna?) Kalinowskiego z Kalinowa i była właścicielką części 

Pniowca. AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 2729.
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wymienieni są także Jan Imbram, Jerzy Imbram (w tekście dokumentu Ibram) oraz 
Jan Meisinger12 – inni właściciele Tarnowic13 . 

Jerzy Imbram z Suchej, właściciel Pawonkowa i Rept oraz części Starych Tarno-
wic, był w latach 1598–1616 roku sędzią ziemskim bytomskim, a następnie starostą 
ziemskim bytomskim i najprawdopodobniej był żonaty z Barbarą Blachą z Łubia. 
Miał córki Salomeę Frankenberg, Mariannę i syna Piotra, żonatego z Małgorzatą 
Nawoj z Dolnej14. Zmarł przed 1618 rokiem15. Marianna wyszła za mąż 10 lutego 
1603 roku za NN (Walenty Salomon?). Ślub odbył się w Tarnowskich Górach16. Jan 
Imbram znany jest jako właściciel Ptakowic17 .

Wacław Błeszyński swój dział w Starych Tarnowicach sprzedał najprawdopodob-
niej w 1608 roku Katarzynie Michorowskiej18. W tym samym roku jego siostra Zofia 
Błeszyńska (nazywana w dokumencie właścicielką dziedziczną Starych Tarnowic) 
sprzedała wraz z Wiktorynem Kalinowskim (najprawdopodobniej jej późniejszym 
mężem), również właścicielem Starych Tarnowic, pole Krystynie Burckart, żonie 
powroźnika z Tarnowskich Gór19 .

Wiadomo także, że 3 sierpnia 1608 roku Jan Meisinger sprzedał swój udział 
w Starych Tarnowicach mieszczaninowi Marcinowi Milbingerowi za 1450 tala-
rów20. Rodzina Meisingerów była właścicielami części wsi już w XVI wieku. 20 
lutego 1606 roku Jan Meisinger potwierdził sprzedaż przez swoich rodziców (NN) 
29 maja 1583 roku na rzecz Jerzego Szymkowicza21. Być może ojcem Jana był Er-
nest Meisinger, właściciel Połomi koło Tarnowskich Gór22, a córką wzmiankowana 
dalej Barbara Szamberg, jednak jednoznacznego potwierdzenia pokrewieństwa nie 
udało się ustalić.

Właścicielką części Starych Tarnowic i Pniowca była w tym czasie także Barbara 
Osińska z domu Rachowic, żona Piotra Osińskiego z Żytnej23, która w 1606 roku 
przekazała swój majątek oraz różne należne jej spłaty, m.in. w Tarnowskich Górach, 

12 Meisinger von Grzimal – rodzina szlachecka od XVI w. notowana na Górnym Śląsku. R. Sękowski: 
Herbarz szlachty śląskiej..., T. V: M–N. Katowice 2007, s. 120; J. Pilnáček: Rody Starého Slezska…, 
T. III, s. 681–682. Jan Meisinger był w 1545 r. burmistrzem Tarnowskich Gór (może ojciec?). J. No-
wak: Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry…, s. 160. 

13 AP Katowice, A grunt TG, sygn. 2/1, s. 25–29.
14 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3718.
15 Akta miejskie Tarnowskich Gór od końca XVI wieku do roku 1740 . Oprac. A. Kowalska. Katowice 

1993, s. 180. 12 maja 1618 r. świadkowie w sprawie zapisu niejakiego Baumgartskiego na rzecz córek 
Jerzego Imbrama zaznaczali, że Jerzy Imbram nie żyje.

16 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 2315.
17 Imbram – rodzina szlachecka pochodząca z Suchej koło Opola i Ptakowic koło Tarnowskich Gór. 

R. Sękowski: Herbarz szlachty śląskiej. T. III: H–K. Katowice 2003, s. 217–218; J. Nowak: Kronika 
miasta i powiatu Tarnowskie Góry…, s. 233; J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta górnośląska…, 
s. 173–178; J. Pilnáček: Rody Starého Slezska…, T. I, s. 49–51.

18 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 2380.
19 AP Katowice, MTG, sygn. 26 (pergamin).
20 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 2378.
21 AP Katowice, MTG, sygn. 24 (pergamin).
22 R. Sękowski: Herbarz szlachty…, T. V: M–N, s. 120.
23 Osiński z Żytnej – rodzina szlachecka notowana na Górnym Śląsku. J. Pilnáček: Rody Starého Slez-

ska…, T. III, s. 856–857; J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta górnośląska…, s. 306–307.
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swemu mężowi w celu spłacenia długu, jaki ciążył na nim z tytułu nabycia majątku, 
wobec Piotra Kalinowskiego z Kalinowa (500 talarów) i Piotra Zmeskala z Domanic 
(100 talarów); w razie jego wcześniejszej śmierci zobowiązała się uregulować dług24 . 

W latach sześćdziesiątych XVII wieku grunty na terenie wsi posiadał jeszcze 
syn Jerzego Imbrama – Piotr, zabity 21 sierpnia 1660 roku w Nakle, należącym 
wówczas do Jana Ziemięckiego z Ziemięcic, przez pijanego Jerzego Rymułtowskiego 
z Kornic25. Dział w Tarnowicach otrzymała także Salomea Imbram, córka Jerzego 
Imbrama i żona Adama Starszego Frankenberga z Proślic, następnie prawa do działu 
odziedziczyli jej synowie: Balcer, Adam (zmarły w 1653 r.), a także Jan Jerzy26 . To-
czyli oni spór z Samborem Kosickim z Zakrzowa, właścicielem Łagiewnik27, o dział 
w Starych Tarnowicach i młyn zwany Malcherowskim (całość tego gruntu z czasem 
zwana była także działem frankenbergowskim)28. Salomea Frankenberg 23 kwietnia 
1618 roku kupiła część wsi29, była jednak zadłużona, a jej wierzycielem był Sambor 
Kosicki, który w ramach rekompensaty przejął jej grunty w 1640 roku30. W 1650 
roku spadkobiercy Salomei uznali, że sprawa nie jest jednoznaczna i Kosickim się ten 
dział nie należy, rozpoczynając wieloletni spór o ten kawałek wsi Stare Tarnowice31 . 
W 1655 roku starosta ziemski bytomski Joachim Bujakowski z Bujakowa poinfor-
mował Balcera Frankenberga („pana sfagra”), że Fryderyk Kosicki (syn Sambora) 
nie będzie już domagał się udziałów w Starych Tarnowicach, ale pod warunkiem 
wypłacenia zaległych odsetek, co – zdaniem Bujakowskiego – Frankenberg powi-
nien był uwzględnić, nie angażując już w sprawę urzędu ziemskiego32. Ostatecznie 
Balcer Frankenberg z Izbicka, właściciel Dobieszowic i Tąpkowic, sprzedał w 1661 
roku dział frankenbergowski miastu Tarnowskie Góry za sumę 2200 talarów śląskich 
i jednocześnie zaspokoił roszczenia Fryderyka Kosickiego z Zakrzowa33. Jednak spra-
wa działu frankenbergowskiego na tym się nie zakończyła, ponieważ prawa do niego 
zgłosił Wacław Ohm, który posiadał w nim udziały na podstawie umowy z 31 grud-

24 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 2351.
25 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3652, 1197.
26 Frankenberg z Proślic – rodzina szlachecka notowana na Górnym Śląsku już w XIII w., od 1655 r. po-

siadali tytuł baronowski, od 1700 r. hrabiowski. J. Pilnáček: Rody Starého Slezska…, T. III, s. 903–905; 
J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta górnośląska…, s. 121–128; R. Sękowski: Herbarz szlachty 
śląskiej . T. II: D–G . Katowice 2003, s. 192–248.

27 Kosicki z Zakrzowa – rodzina szlachecka występująca w księstwie opolsko-raciborskim, na ziemi 
pszczyńskiej i bytomskiej. J. Pilnáček: Rody Starého Slezska…, T. I, s. 213–214; J. Horwat, Z. Jedynak, 
Z. Kiereś: Szlachta górnośląska…, s. 219–220; AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3754. Sambor 
Kosicki, właściciel części wsi Tarnowice, żonaty z Katarzyną Szeliha, córką Fryderyka Szeliha z Łagiew-
nik, miał syna Fryderyka. Sambor Kosicki, urodzony w 1621 r., zmarł w 1660 r. AP Katowice, MTG, 
sygn 153, s. 67; AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3507; Drzewo genealogiczne rodziny Koschützki . 
Oprac. A. Kuzio –Podrucki – http://www.montes.pl/Montes19/montes_nr_19_17.htm [dostęp: 10 
lipca 2020].

28 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 468, 473, 2859, 3072, 3200, 3219.
29 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3425.
30 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3219; AP Katowice, MTG, sygn. 153, s. 223.
31 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3072.
32 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3314.
33 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3606, 3617.
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nia 1631 roku34. 31 lat później – 9 grudnia 1662 roku – zawarł on porozumienie z ro-
dziną Frankenbergów, która uznała prawa Wacława Ohma do będącego przedmio-
tem sporu młyna Malcherowskiego w Starych Tarnowicach (sprzedanego wcześniej 
miastu Tarnowskie Góry) pod warunkiem zaspokojenia pretensji zmarłego Sambora 
Kosickiego i uregulowania należności podatkowych wobec Urzędu Ziemskiego35 . 

Trzecią stroną sporu o dział frankenbergowski byli spadkobiercy Zofii Suchodol-
skiej z Suchodołów i Fajsławic, z domu Kozłowskiej z Kozłowa36, wierzycielki Fry-
deryka Kosickiego, który zabezpieczył pożyczoną od niej kwotę (jej posag) na tymże 
dziale. Zofia Suchodolska protestowała przeciwko sprzedaży tego gruntu miastu 
Tarnowskie Góry. Miasto z kolei skierowało ją do Fryderyka Kosickiego, który miał 
oddać jej dług, gdyż dział frankenbergowski nie był jego własnością („który iako żyw 
iego własny niebył”) i „Pani Zofia Suchodolska do cudzego wiązać się prawa y mocy 
niemiała, y da Pan Bóg mieć nie będzie”37. Sumę 1000 talarów nakazał sąd ziemski 
bytomski wyrokami z lat 1660, 1665 i 1674 Fryderykowi Kosickiemu wypłacić Su-
chodolskiemu. 6 marca 1696 roku Wilhelm Suchodolski zrezygnował z dalszej walki 
o odzyskanie wiana matki i zawarł umowę z Andrzejem Duciusem z Tarnowskich 
Gór, na mocy której ten ostatni przejął prawa do długu w wysokości 1000 talarów, 
za co wypłacił Suchodolskiemu kwotę 450 talarów38 .

W sporze pozostawało miasto i Wacław Ohm, przy czym obie strony uważały 
się za właścicieli gruntu. Sąd ziemski bytomski uznał jednak prawa do działu Wa-
cława Ohma i 10 lipca 1663 roku w Starych Tarnowicach komisja urzędu ziemskie-
go bytomskiego – mimo zbrojnego oporu („armata manu przeciwko nam stanęli”) 
mieszczan tarnogórskich – dokonała zajęcia i oszacowania młyna Malcherowskiego 
w Starych Tarnowicach w tzw. dziale frankenbergowskim wraz „z rolami, łąkami, 
poddanemi” oraz przekazała go w dziedziczne posiadanie Wacławowi Ohmowi39 .

Następnego dnia (11 lipca) burmistrz Krzysztof Kraker i rada miejska Tarnow-
skich Gór wystosowali skargę do Gabriela hrabiego Henckel von Donnersmarcka, 
protestując przeciwko przekazaniu młyna przez komisję urzędu ziemskiego Ohmo-
wi, co ze względu na wniesioną przez miasto apelację nastąpiło z naruszeniem prawa, 
skarżono się również na użycie przemocy40. W 1665 roku miasto odwołało się do 
Trybunału Apelacyjnego w Pradze41 .

W 1670 roku na mocy reskryptu cesarza Leopolda I w sprawie wykonania orze-
czenia Trybunału Apelacyjnego w Pradze Wacław Ohm, któremu przyznano sporne 

34 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3679, 3718.
35 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3679.
36 Suchodolscy z Suchodołów i Fajsławic – szlachta pochodząca z województwa lubelskiego, notowana na 

Górnym Śląsku już w XVI w. W Starych Tarnowicach udziały mieli Krzysztof Suchodolski żonaty z Zo-
fią Suchodolską z domu Kozłowską, potomstwo: Stanisław, Krzysztof, Wilhelm, Dorota, Zuzanna. AP 
Katowice, MTG, sygn. 153, s. 69, 73, 214; J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta górnośląska…, 
s. 423–437; J. Pilnáček: Rody Starého Slezska…, T. IV, s. 1218–1221.

37 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3658.
38 AP Katowice, MTG, sygn. 153, s. 1232–1234.
39 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3713.
40 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 5112.
41 AP Katowice, MTG, sygn. 153.
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grunty, miał jednak wynagrodzić miastu szkody poniesione w sporze42. Pomimo wy-
roku miasto uważało się nadal za właściciela tych terenów i w 1672 roku wydzierża-
wiło dział frankenbergowski Janowi Stantskiemu43. Proces toczył się jeszcze w 1677 
roku i zakończył się z korzyścią dla Ohma, który przejął ostatecznie sporny grunt44 . 

Nie udało się odnaleźć dokumentów pozwalających oszacować dochody z całej 
wsi Stare Tarnowice, można jednak dla przykładu podać takie informacje z roku 1658 
dla owego spornego działu frankenbergowskiego. Obszar obejmujący ów dział jest 
nieznany, nie udało się również ustalić, w którym miejscu dzisiejszych Tarnowic był 
usytuowany młyn zwany Malcherowskim (nazwany tak być może od imienia wcze-
śniejszego dzierżawcy czy właściciela Melchiora [Malchera]). Można przypuszczać, 
że znajdował się blisko dworu rodziny Ohmów, gdyż w tym rejonie wsi usytuowane 
są stawy. Przy tymże młynie stała owczarnia, stodoła i dom („chałupka”), który zbu-
dował Kosicki, bez sadu i zagrody, razem warte 125 talarów śląskich. Z pól można 
było uzyskać 18 ćwiertni45 żyta (za 150 talarów), poganki (gryki) 6 ćwiertni (za 50 
talarów) i jęczmienia 3 ćwiertnie (za 25 talarów). Jarzyn można by zebrać do dwóch 
ćwiertni (za 16 talarów i 24 grosze). Na tych polach raczej nie wysiewano owsa ani 
grochu, ponieważ była tam zbyt piaszczysta ziemia, ale wyceniający te grunty tak-
satorzy uznali, że można by zebrać z tych pól 6 ćwiertni owsa i 1 ćwiertnię grochu 
(w sumie za 53 talary i 12 groszy). Siana można było zebrać 50 wozów. Na gruntach 
znajdował się też las, którym zajmował się leśniczy Goławski („z Polski”), wolny 
człowiek, i nie uiszczał on żadnych opłat właścicielom gruntu. Ze stawu przy młynie 
można było wyłowić 12 kop ryb, a z małego, zaniedbanego drugiego stawu 10 kop 
ryb. Młyn Malcherowski nie był wówczas wydzierżawiony i koszty jego utrzymania 
ponosił właściciel („młyn nie iest okupny”). Za bliżej nieokreślone korzyści opłaty 
wnosiło właścicielowi trzech mieszczan tarnogórskich. Miasto płaciło z kolei czopo-
we46. Na gruntach mieszkało trzech siodłaków, dwóch zagrodników. Siodłacy mieli 
obowiązek dostarczania daniny w naturze (przędzę i kapłony) i odrabiali pańszczy-
znę. Dwóch zagrodników również oddawało daniny w naturze (przędzę) i odrabiali 
pańszczyznę. Dwie zagrody były opuszczone47. W 1663 roku Balcer Ohm sporządził 
na podstawie zeznań poddanych nowy urbarz. Wynikało z niego, że młyn dzierżawił 
niejaki Balcer Młynarz, płacąc dzierżawę w naturze. Koło młyna była piaszczysta 
rola zamieniona na folwark. Siodłaków miało być tylko dwóch (w 1658 roku było 
ich trzech), natomiast Ohm podawał większą liczbę zagrodników – czterech. Liczba 
opuszczonych zagród (dwie) pozostawała w obu dokumentach bez zmian48 .

42 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4066, 1386.
43 AP Katowice, MTG, sygn. 153, s. 359–362.
44 AP Katowice, MTG, sygn. 153.
45 Ćwiertnia inaczej wiertel – miara objętości ziarna, ¼ korca, ok. 10 garncy, ok. 40 litrów. Stosunki 

społeczne na wsiach księstw opolskiego i raciborskiego w epoce Habsburgów (XVI–XVII wiek) w świetle 
aktów prawnych i akt sądowych . Oprac. R. Sękowski. Chorzów 2016, s. 16, 170.

46 Czopowe – opłata od wyrobu oraz szynkowania piwa, wódki, miodu i wina.
47 AP Katowice, MTG, sygn. 153, s. 1133–1139.
48 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3712.
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W 1628 roku w dokumentach dotyczących wsi pojawia się Jakub Gusnar z Ko-
morna, który żył jeszcze w roku 163849. W 1650 roku właścicielem jego gruntów był 
już Piotr Gusnar, który zmarł najprawdopodobniej przed 1653 rokiem. Piotr Gusnar 
pozostawał w sporze z Barbarą Szamberg z domu Meisinger w sprawie prawa do 
części wsi Stare Tarnowice50. Jako kolejny właściciel w dokumentach od 1661 roku 
wymieniany jest Jerzy Gusnar, który żył jeszcze w 1685 roku51. Nie ustalono, jaki 
rodzaj pokrewieństwa występował pomiędzy nimi. 

Z końcem lat dwudziestych XVII wieku w tarnowickich aktach gruntowych od-
notowana zostaje po raz pierwszy rodzina szlachecka Ohm-Januszowskich z Wyszo-
grodu52, zamieszkująca na Śląsku już w XIV wieku53. Pochodzili z księstwa oleśnic-
kiego. Pierwszym jej przedstawicielem na Górnym Śląsku był Balcer Ohm-Janu-
szowski, w latach 1634–1643 starosta ziemski bytomski, właściciel części Starych 
Tarnowic i Pniowca oraz Rept. Balcer pełnił funkcję starosty ziemskiego bytomskiego 
w czasach wojny 30-letniej, która nie oszczędziła ziemi bytomskiej54. 7 października 
1643 roku został najprawdopodobniej zabity przez wojska szwedzkie, które splądro-
wały wówczas i spaliły Bytom55. Jego żoną była Helena z domu Prokop z Łabęd, któ-
ra zmarła 10 października 1641 roku, a pochowana została 9 listopada w Łabędach56 . 
20 marca 1629 roku Balcer Ohm z Wyszogrodu, właściciel Starych Tarnowic, zakupił 
stawy rybne leżące na gruntach pniowskich od Katarzyny Michorowskiej z domu 
Porębskiej z Poręby57. Według Kroniki miasta i powiatu Tarnowskie Góry…58 Ohm 
zakupił także dobra należące wcześniej do rodziny Wrochemów i dołączył do nich 
opatowickie i pniowskie posiadłości zabrane cystersom w okresie dominacji prote-
stantyzmu na początku XVII wieku. Nie udało się jednak odnaleźć dokumentów 
potwierdzających te informacje. W 1630 roku nabył także za 200 talarów sołectwo 
w Starych Tarnowicach od Barbary Szamberg59 z domu Meisinger. Pieniądze zgodnie 

49 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 2618, 2672, 2673, 2724, 2732, 2733, 2797 i inne.
50 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3061, 3193.
51 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1031, 1328, 3615, 3778, 3895, 3899, 4174, 4230 i inne.
52 Wieś w powiecie oleśnickim, gmina Oleśnica. Rodzina Ohm była właścicielem części wsi do początków 

XVIII w. W 1715 r. Jerzy Ohm-Januschowski z Gardawic był właścicielem Wyszogrodu koło Oleśnicy. 
Około 1720 r. wśród szlachty cieszyńskiej występują Jerzy Antoni i Jan Jerzy Ohm-Januschowski. Jerzy 
Antoni z Wyszogrodu był właścicielem Suchej Dolnej i Bobrku w księstwie cieszyńskim. https://www.
palaceslaska.pl/index.php/indeks-alfabetyczny/w/1676-wyszogrod [dostęp: 11 sierpnia 2020].

53 R. Sękowski i J. Pilnáček nie wspominają o posiadaniu przez rodzinę Ohm wsi Stare Tarnowice. R. Sę-
kowski: Herbarz szlachty śląskiej . T. VI: O–Po. Katowice 2008, s. 39–40; J. Pilnáček: Rody Starého 
Slezska…, T. III, s. 620; J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta górnośląska…, s. 291–300.

54 J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta górnośląska…, s. 291–300; R. Sękowski: Herbarz szlachty 
śląskiej…, T. VI: O–Po, s. 39–40; AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 110.

55 F. Gramer: Chronik der Stadt Beuthen in Oberschlesien . Beuthen O/S 1863, s. 141–142; AP Katowice, 
Zb dok AM Byt, sygn. 3054.

56 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4728. W opracowaniu J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta 
górnośląska… (s. 291–300) błędnie przypisano okoliczności zgonu córki Heleny Ohm matce, również 
Helenie.

57 AP Katowice, A grunt TG, sygn. 2/1, s. 30–31.
58 J. Nowak: Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry…, s. 233, 241.
59 J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś w swoim opracowaniu identyfikują Barbarę Szamberg z rodziną 

Czornberg z Galowic w księstwie oleśnickim. Analizując jednak podpisy na zachowanych dokumentach 
(Szamberg, Ssamberk) właścicielami Starych Tarnowic była rodzina Szamberg (Szamberg, Schamberg, 



właściciele Starych tarnowic w XVii i początKach XViii wieKu...

19

z zarządzeniem urzędu ziemskiego złożył 30 sierpnia w Bytomiu, na co otrzymał po-
kwitowanie60. Z bliżej nieustalonej przyczyny Barbara Szamberg tych pieniędzy nie 
otrzymała i jeszcze w 1653 roku żądała ich wydania przez miasto Bytom61. W 1622 
roku Ohm zakupił od Anny Kani z domu Pisarzowskiej, wdowy po Janie Kani z Gór-
ki, kolejne grunty w Tarnowicach62 . 

Majątek Balcera odziedziczył jego syn Wacław. W sprawie przynależnych do jego 
majątku gruntów toczył w drugiej połowie XVII wieku liczne procesy z okoliczną 
szlachtą oraz miastem Tarnowskie Góry. Najprawdopodobniej podjął próbę scalenia 
gruntów Starych Tarnowic, gdyż w jednym z zachowanych dokumentów mowa jest 
o tym, że około 1664 roku dokonał ich wymiany z innymi właścicielami: Barbarą 
Kalinowską, Dorotą Kozłowską i Jerzym Gusnarem63. W grudniu 1661 roku Wacław 
Ohm wymienił grunty z miastem Tarnowskie Góry, ustępując im kawałki roli poło-
żone bliżej miasta, a w zamian otrzymał grunty położone blisko swojego folwarku64 . 
16 marca 1655 roku Wacław Ohm z Wyszogrodu, właściciel Tarnowic sprzedał Wa-
cławowi Blasze z Łubia65 część Pniowca za 200 talarów66 . 

8 lutego 1650 roku w Rybnej zawarto akt kupna-sprzedaży pomiędzy dziedzicami 
zmarłego Balcera Ohma a Wacławem Blachą z Łubia, właścicielem Rybnej. Spad-
kobiercy Balcera Ohma sprzedali właścicielowi Rybnej stawy (rybniki). Dokument 
podpisali m.in. Katarzyna Grotowska z domu Ohm, Marianna Zajiczkowa z Hoštal-
kowic z domu Ohm, Jerzy Ohm67, Wacław Ohm i Paweł Ohm68. Po śmierci Wacła-
wa Blachy grunty w Starych Tarnowicach otrzymała jego druga żona Anna z domu 
Reiswitz z Kędzierzyna69 .

Šamberk) z Szambergu (ród pochodzący najprawdopodobniej z Moraw) od XV w. notowana w księ-
stwie opolsko-raciborskim. Fryderyk Szamberg był w XVI w. właścicielem (od 1559 r.) Wiśniczy nie-
daleko Wielowsi i Toszka, w latach 1577–1581 prokuratorem kamery cesarskiej, w latach 1584–1586 
administratorem państwa toszeckiego, miał syna Fryderyka. Nie udało się ustalić stopnia pokrewień-
stwa lub powinowactwa pomiędzy Barbarą a Fryderykiem. J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta 
górnośląska…, s. 101–108; J. Pilnáček: Rody Starého Slezska…, T. IV, s. 1047–1048; Stosunki społeczne 
na wsiach księstw opolskiego i raciborskiego..., s. 266. 

60 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 2716, 2722.
61 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3162.
62 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 434, 3179, 3181, 4937.
63 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3778.
64 AP Katowice, MTG, sygn. 153, s. 79–80 (j. polski, odpis dokumentu).
65 Blacha – jeden z najstarszych rodów górnośląskich. Właściciele Łubia, Rybnej, Krowiarek, posiadali 

także majątki w okolicy Olesna i wiele innych. J. Pilnáček: Rody Starého Slezska…, T. I, s. 136–137; 
R. Sękowski: Herbarz szlachty śląskiej . T. I: A–C . Katowice 2002, s. 213–216.

66 AP Katowice, A grunt TG, sygn. 2/1, s. 16–24.
67 Jerzy Ohm – najprawdopodobniej syn Wacława Ohma, późniejszy jezuita. W dokumencie nie została 

wymieniona trzecia córka Balcera Ohma – Helena.
68 AP Katowice, A grunt TG, sygn 2/1, s. 13–15.
69 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3849.
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16 maja 1650 roku Dorota Kozłowskaz Kozłowa70 z domu Krobanowska71, właści-
cielka Starych Tarnowic72 i Barbara Kalinowska z domu Boiowna, wdowa po Stanisła-
wie Kalinowskim z Kalinowa, właścicielu Starych Tarnowic73, sprzedały Wacławowi 
Blasze grunty w tejże wsi74. Jednym ze świadków sprzedaży był Wacław Ohm75 .

Właścicielem części wsi w drugiej połowie XVII wieku był także Adam Starzyń-
ski z Bytkowa, właściciel części Pniowca76, zięć Doroty Kozłowskiej77 i Henryk Kali-
nowski, syn Barbary Kalinowskiej78. Na gruntach należących do Adama Starzyńskie-
go położony był kościół pw. św. Marcina w Starych Tarnowicach79. Adam Starzyński 
procesował się m.in. z innym właścicielem wsi Adamem Rogowskim z Kornic80. Już 
w 1670 roku skarżył się, że został napadnięty w drodze z jarmarku przez Adama 
Rogowskiego i jego brata oraz szwagra i poraniony od strzału z pistoletu i uderzeń 
szablami81. Nie wiadomo, jak ostatecznie zakończyła się ta konkretna sprawa, ale 
spór z Adamem Rogowskim trwał. W 1685 roku Starzyński zamierzał wyzwać na 
pojedynek Rogowskiego, który zarzucił mu kradzież buczyny z dóbr Kacpra Huntera. 
Sam oskarżył Rogowskiego o pobicie w polu dzieci jego poddanego. Spory toczyły 
się przynajmniej do roku 168982. Adam Starzyński toczył spory także z Henrykiem 
Kalinowskim, którego z bliżej nieokreślonej przyczyny pobił w 1672 roku tak, że 
uszkodził mu oko83. Być może tradycyjnie chodziło o niezwrócone długi, takie jak 
ten, który Henryk Kalinowski zwrócił Adamowi Starzyńskiemu w 1682 roku, a któ-

70 Nie udało się ustalić, żoną którego z Kozłowskich z Kozłowa była Dorota Kozłowska.
71 Kozłowscy z Kozłowa – szlachta górnośląska notowana już w XIII w., nazwisko wzięli od nazwy sie-

dziby Kozłów koło Gliwic, majątki posiadali na obszarze całego Śląska. R. Sękowski: Herbarz szlachty 
śląskiej . T. IV: K–Ł . Katowice 2005, s. 91–94; J. Pilnáček: Rody Starého Slezska…, T. I, s. 53–56. Na 
temat rodziny Krobanowskich nie udało się ustalić bliższych danych.

72 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3849, 3850.
73 Kalinowscy z Kalinowa – szlachta górnośląska notowana już w XIV w. J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: 

Szlachta górnośląska…, s. 186–189.; J. Pilnáček: Rody Starého Slezska…, T. I, s. 257.
74 Dorota Kozłowska z domu Krobanowska mogła być córką Zuzanny Krobanowskiej z domu Błeszyń-

skiej, być może córki Andrzeja i Anny z domu Ujejskiej lub któregoś z ich synów: Wacława lub Stanisła-
wa. Z kolei matką Stanisława Kalinowskiego (męża Barbary Kalinowskiej) mogła być Zofia Kalinowska 
z domu Błeszyńska. Barbara Kalinowska i Zofia Krobanowska w 1629 r. skarżyły się staroście ziemskie-
mu bytomskiemu, że ich brat Piotr Błeszyński nie dał im ich części majątku z Pniowca i Tarnowic. AP 
Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 2627.

75 AP Katowice, A grunt TG, sygn 2/1, s. 22–25.
76 Starzyńscy z Bytkowa – szlachta górnośląska. J. Pilnáček: Rody Starého Slezska…, T. IV, s. 1173–1175.; 

J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta górnośląska…, s. 402–411.
77 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3590, 3850.
78 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3790.
79 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4152.
80 Rogowscy z Kornic – szlachta notowana na Górnym Śląsku w XVII w. W aktach występują: Paweł Ro-

gowski, Balcer Rogowski, właściciel Pniowca i jego żona Marianna z domu Manowska, Adam Rogowski, 
właściciel części Starych Tarnowic, Michał Rogowski z Będzina. AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 
3283, 4227, 5723; J. Pilnáček: Rody Starého Slezska…, T. III, s. 998. Nie udało się ustalić powiązań 
Adama Rogowskiego z innymi przedstawicielami rodziny wymienianymi przez J. Pilnáčka.

81 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1354.
82 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4227, 4231, 4247.
83 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4132.
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re zaciągnął w 1676 roku. Henryk Kalinowski z powodu tych długów był nawet 
więziony w Bytomiu84 .

Barbara Szamberg z domu Meisinger, która wcześniej sprzedała sołectwo w Tar-
nowicach Starych Balcerowi Ohm, nadal pozostawała właścicielką części wsi. Były 
to dwa kawałki roli, na której mieszkał 1 zagrodnik, odrabiający 12 dni pańszczyzny 
w roku. Zachowane dokumenty wspominają o jej ubóstwie i o tym, że utrzymywała 
się z tych gruntów ona i jej córka85. Najprawdopodobniej synem Barbary Szamberg 
był Jan Szamberg, w latach sześćdziesiątych XVII wieku także właściciel części wsi 
Tarnowice86 .

84 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4213.
85 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 453, 1014, 1114, 1016, 1043, 1661, 1049, 3599.
86 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1405.

1675, 28 września, Draliny (k. Lublińca): Salomea Boja oświadcza, że Adam Starzyński 1. 
pobił Henryka Kalinowskiego w 1675 roku (daty dziennej nie pamięta) (źródło: Archiwum 
Państwowe w Katowicach, Zbiór dokumentów byłego Archiwum Miejskiego w Bytomiu, 
sygn. 4132)
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6 czerwca 1656 roku Wacław Blacha sprzedał Stanisławowi Hucherowi87 kawałek 
gruntu przylegającego do dóbr Wacława Ohma (blisko tzw. „Malcherowskiego grun-
tu”). Wacław Ohm był jednym ze świadków podpisanych na dokumencie88 .

87 Brak bliższych informacji na temat rodziny Hucher.
88 AP Katowice, A grunt TG, sygn 2/1, s. 16–18.

1685, 13 marca, Tarnowice Stare. Adam Starzyński z Bytkowa na Starych Tarnowicach  2. 
przesyła Adamowi Rogowskiemu z Kornic na Starych Tarnowicach przez Joachima Wachow-
skiego z Wachowa na Kopienicy i Jerzego Aleksandra Holy z Ponięcic na Łubiu wezwanie na 
pojedynek w związku z pomówieniem, którego dopuścił się Rogowski twierdząc, jakoby miał 
widzieć u Starzyńskiego w Pszczelniku [dzisiaj część Siemianowic] buczynę ukradzioną z po-
siadłości Kacpra (źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiór dokumentów byłego 
Archiwum Miejskiego w Bytomiu, sygn. 4227)
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Brat Wacława – Paweł (zmarł przed 1664 r.) – był właścicielem folwarku Twar-
dawskiego, położonego w pobliżu Starych Tarnowic89. Z trzech sióstr: Marianna była 
żoną Ulryka Zajiczka z Hoštalkowic, również właściciela części Tarnowic90, Katarzy-
na Grotowska najprawdopodobniej była żoną Pawła Grotowskiego91, a siostra Hele-
na pozostała niezamężna. Helena zmarła 15 października 1663 roku w Rybnej, gdzie 
przebywała u Anny Blachy, żony właściciela Rybnej, z którą wybierała się w podróż 
do Polski, do brata Wacława92. W aktach z lat 1650–1652 odnotowany jest także 
Jan Ohm oraz Anna Paczek z domu Ohm (żona Hieronima Paczka), którzy praw-
dopodobnie byli właścicielami części Rept. Być może są to nieznane z późniejszych 
dokumentów dzieci Balcera Ohma, zmarłe przed 1660 rokiem93 .

Wacław Ohm wszedł m.in. w jakiś spór bezpośredni z hrabią Hencklem, gdyż 
w 1675 roku Leon Ferdynand hrabia Henckel von Donnersmarck pisał do Jana Pa-
czyńskiego z Paczyny i Tęczyna, starosty ziemskiego bytomskiego oraz do Wacława 
Kamieńskiego, sędziego ziemskiego bytomskiego oraz do całej szlachty bytomskiej 
w sprawie pozbawienia Wacława Ohma prawa do zasiadania w sejmiku ziemskim 
z powodu jego nagannego zachowania się i uzurpowania sobie praw przysługujących 
wyłącznie Hencklom, a co najmniej pozbawienia go możliwości zasiadania jako ław-
nika w sądzie ziemskim we własnych sprawach94 .

Uraził także mieszczan bytomskich. W 1675 roku miasto poskarżyło się staroście 
ziemskiemu bytomskiemu, że Wacław Ohm na sejmiku ziemskim w styczniu tegoż 
roku dopuścił się przy oddawaniu zeznań podatkowych zniewagi stanu miejskiego, 
twierdząc, że miasta fałszują miary („wiertele kamienne podmiatuią”)95 .

Wacław Ohm poróżnił się także z Jerzym Borkiem, katem bytomskim. W maju 
1680 roku kat poskarżył się Leonowi Ferdynandowi hrabiemu Henckel von Donner-
smarck na Wacława Ohm-Januszowskiego, który wbrew prawu ziemskiemu samo-
wolnie przeprowadził w Tarnowicach egzekucje dwóch skazanych przez niego kobiet 
(przez powieszenie), dwóch zaś innych skazańców przesłał w celu wykonania wyroku 
do Pyskowic, tymczasem egzekucje te winny być wykonane przez Borka, w wypadku 
kobiet przez ścięcie. Borek wycenił swoje straty z tego tytułu na 60 talarów reńskich 
za egzekucje kobiet plus jeden koń i pół wozu za pierwszą i dwa konie oraz cały wóz 
za drugą, ponadto zażądał pary cieląt, którymi wywleczono ciała straconych kobiet, 
natomiast koszta egzekucji mężczyzn wycenił na 20 talarów reńskich. Trybunał Ape-
lacyjny w Pradze ostatecznie orzekł, że Wacław Ohm powinien zapłacić należne wy-

89 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4298.
90 Zajiczek z Hoštalkowic – rodzina szlachecka występująca także na Morawach. Właścicielem części Sta-

rych Tarnowic był ok. 1618 r. Walenty Zajiczek. AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 2530; J. Pilnáček: 
Rody Starého Slezska..., T. V, s. 1407–1410; J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta górnośląska…, 
s. 462–465.

91 J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta górnośląska…, s. 291–300; R. Sękowski: Herbarz szlachty 
śląskiej..., T. II: D–G, s. 430–432. Na Śląsku istniały dwa trudne do rozróżnienia rody Grotowskich. 
Nie udało się ustalić, z którego rodu pochodził Paweł Grotowski.

92 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3768.
93 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3127, 5056, 5057, 5066; R. Sękowski: Herbarz szlachty ślą-

skiej..., T. VI: O–Po, s. 127.
94 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1471.
95 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4123.
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1680, 3 maja (wpływ): Kat bytomski, Jerzy Borek, zwraca się ze skargą do Leona Ferdynan-3. 
da hrabiego Henckla von Donnersmarcka na właściciela Starych Tarnowic Wacława Ohma- 
-Januszowskiego, który wbrew prawu ziemskiemu samowolnie przeprowadził w Starych  
Tarnowicach egzekucje dwóch skazanych przez niego kobiet, dwóch zaś innych skazańców 
przesłał w celu wykonania wyroku do Pyskowic, tymczasem egzekucje te winny być wyko-
nane przez Borka (źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiór dokumentów byłego 
Archiwum Miejskiego w Bytomiu, sygn. 1539)
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nagrodzenie katu96. Jednym ze skazanych był ujęty w 1676 roku Wawrzyniec Dupka 
z Tarnowic, który ukradł pieniądze i kielich z kościoła w Starych Tarnowicach oraz 
okradł Adama Starzyńskiego, w wyniku czego został skazany i stracony97 .

Jakaś bliżej nieokreślona sprawa skłóciła także Wacława Blachę z Wacławem 
Ohmem. W 1670 roku Blacha w odwecie napadł na ziemie Ohma i zabrał dobytek. 
Ohm wniósł skargę do sądu ziemskiego bytomskiego, który nakazał napastnikowi 
zwrot zagrabionego mienia98 .

Nie udało się ustalić w toku poszukiwań archiwalnych imienia i nazwiska żony 
Wacława Ohma, natomiast w aktach występują informacje na temat dzieci: Jerzego 
Leopolda, w latach 1690–1696 rektora kolegium jezuickiego w Opolu, zmarłego 
w 1704 roku oraz Anny Felicjany, która w 1694 roku została właścicielką całego 
majątku Wacława Ohma99. Jerzy Ohm otrzymał w spadku po stryju Pawle folwark 
Twardawski100 .

Wacław Ohm zmarł przed 1696 rokiem (najprawdopodobniej w 1694 r.)101 . 
Anna Felicjana Ohm-Januszewska poślubiła Kacpra Huntera z Grandonu (zgod-

nie z zapisem w aktach). Hunterowie von Grandon byli rodziną pochodzenia szkoc-
kiego, która pojawiła się na Górnym Śląsku w XVII wieku102. W państwie bytom-
skim osiadł Kacper Hunter von Grandon, którego pierwszą żoną była Magdalena de 
Lentz103. W dokumentach pojawia się ok. 1650 roku, m.in. jako urzędnik w państwie 
ziemskim bytomskim104. 30 czerwca 1661 roku zakupił wraz z żoną Magdaleną część 
majątku Repty od Reginy Łyszkowicz105 za 6600 złotych polskich106. W 1666 roku 
Hunter kupił kolejne grunty w Reptach, tym razem od Samuela de Lentz, który 
uzyskał je w spadku po swojej żonie, z domu Łyszkowicz107. 30 czerwca 1690 roku 
Elżbieta hrabina Cellari z domu Ostromęcka108 sprzedała Kacprowi Hunterowi „wieś 

96 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1539, 4192, 4200.
97 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4152, 4158.
98 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4053.
99 J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta górnośląska…, s. 291–300.
100 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4298.
101 AP Katowice, A grunt TG, sygn. 2/1, s. 39–42; J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta górnoślą-

ska…, s. 291–300. W dokumencie z 1696 r. informacja, że Wacław Ohm nie żyje.
102 J. Pilnáček: Rody Starého Slezska..., T. II, s. 620; J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta górnoślą-

ska…, s. 169–173.
103 AP Katowice, A grunt TG, sygn. 2/46, s. 1–9. Magdalena de Lentz była najprawdopodobniej córką 

Samuela de Lentz. Na temat pochodzenia rodziny i posiadanych majątków brak informacji.
104 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3312, 5488.
105 Łyszkowicz – rodzina szlachecka pieczętująca się herbem Abdank, brak informacji na temat jej pocho-

dzenia, w państwie bytomskim występują jako właściciele Rept. W marcu 1650 r. Wincenty Łyszkowicz 
kupił majątek w Reptach. Zmarł ok 1653 r. Majątek odziedziczyła żona Regina Łyszkowicz z domu Dugiel 
i dzieci: synowie: Jan, Mikołaj i Paweł oraz córka NN, żona Samuela de Lentz. Regina Łyszkowicz zmarła 
ok. 1662 r. Część Rept pozostała w rękach syna Jana, który odkupił udział brata Mikołaja. AP Katowice, 
A grunt TG, sygn. 2/46, s. 1–15; AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3040, 3043, 3056, 4859.

106 AP Katowice, A grunt TG, sygn. 2/46, s. 1–9.
107 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3931.
108 Cellari – rodzina mieszczańska pochodząca z Mediolanu, w Polsce uszlachceni. Na Górnym Śląsku 

Andrzej Cellari, właściciel Radzionkowa, poślubił Elżbietę, córkę chorążego chełmińskiego Bartłomieja 
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Dąbrówkę w kraju i państwie bytomskim leżącą” za kwotę 1375 talarów109. W 1692 
roku Hunter zakupił od Stanisława Mieroszewskiego dobra Bańgów, w skład których 
wchodziły Siemianowice110. W 1693 roku wśród jego majętności są wymieniane 
także: Bytków, Opatowice i Pniowiec111 .

Stan jego majątku nie jest znany, ale pod koniec XVII wieku w należącej do niego 
części wsi Stare Tarnowice i Opatowice miał 36 krów i 225 owiec112, a w należących 
do niego Reptach hodował 18 krów i 125 owiec113. Najprawdopodobniej (choć brak 
pełnej dokumentacji) to jemu i jego żonie udało się scalić większość gruntów w Tar-
nowicach, Pniowcu i Opatowicach w jeden majątek. 

30 kwietnia 1664 roku otrzymał indygenat czeski (potwierdzenie przynależności 
do stanu rycerskiego)114. Od 1675 roku był poborcą podatkowym w państwie by-
tomskim115. W późniejszym czasie został sędzią ziemskim i pełnił obowiązki starosty 
ziemskiego w państwie bytomskim116. Jako poborca podatkowy został w 1696 roku 
oskarżony przez stany państwa bytomskiego o nierzetelność i stronniczość w wyko-
nywaniu swojej funkcji. Skargę skierowano do Głównego Urzędu Podatkowego we 
Wrocławiu117. W kolejnym piśmie tego samego roku żądano, aby zastąpił go ktoś inny. 
Zdecydowano także o kontroli ksiąg finansowych i innych dokumentów dotyczących 
poboru podatków, jednak według kontrolerów (deputaci sejmiku ziemskiego) było 
to bardzo utrudnione, ponieważ Hunter czynił trudności w dostępie do akt118 . Nie 
wiadomo, jak ten spór się skończył, natomiast Hunter zrezygnował ze swojej funkcji 
około 1702 roku, po czym jego następcą został Wacław Leopold Rajski119 .

Kacper Hunter von Grandon z żoną Anną Felicjaną Ohm Januszowską mieli sy-
nów: Bogusława, Karola Wacława, Kacpra Młodszego i córki Annę Konstancję i Ewę 
Elżbietę120. Bogusław przejął Bytków i Dąbrówkę Małą121. Karol Wacław urodził 

Ostromęckiego. W 1654 r. rodzina otrzymała tytuł hrabiowski. J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: 
Szlachta górnośląska…, s. 92–98.

109 AP Katowice, zespół 12/5 Amtsgericht Myslowitz, sygn. 18, k. 3–4.
110 W. König: Chronik von Siemianowitz, Laurahütte, Fannygrube und Georgshütte: mit Einschluss des 

Wichtigsten aus der Kulturgeschichte Schlesiens und insbesondere des Oberschlesischen Industriebe-
zirks. Laurahütte 1902, s. 130–13; AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1718.

111 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4276.
112 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1631.
113 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1630.
114 W. König: Chronik von Siemianowitz, Laurahütte, Fannygrube und Georgshütte…, s. 130.
115 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1328, 1465, 4169, 4170, 4171, 4316.
116 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1925.
117 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1663.
118 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4316, 4320.
119 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1990.
120 K. Blažek: Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien und der O . Lausitz. Bd. 3. Nürnberg 1894, 

s. 21; R. Sękowski: Herbarz szlachty śląskiej…, T. III: H–K, s. 213–214; AP Katowice, Zb dok AM 
Byt, sygn. 2516, 4538. R. Sękowski rozdziela Kacpra Huntera z Siemianowic i Kacpra Huntera z Rept, 
ale zachowane w Zb dok AM Byt akta wskazują, że jest to jedna i ta sama osoba, natomiast wymieniany 
Karol Hunter z Rept to Karol Wacław, syn Kacpra Huntera. K. Blažek i R. Sękowski nie wymieniają 
Bogusława i Anny Konstancji wśród dzieci Kacpra Huntera. 

121 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1725, 1726, 1892. Jako właściciel występuje dokumentach doty-
czących spraw podatkowych z lat 1697–1699, czyli przed śmiercią Kacpra Huntera.
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się w 1695 roku, a ochrzczony został w parafii w Starych Tarnowicach 9 paździer-
nika 1695 roku. Rodzicami chrzestnymi zostali Jerzy Fryderyk Bujakowski z Buja-
kowa, Jerzy Fryderyk Paczyński, Szarlota Paczyńska i Anna Blacha122. W 1725 roku 
w Sierotach poślubił Marię Annę Rogojską z Rogoźnika123. Odziedziczył Repty, które 
sprzedał w 1731 roku124. Kacper Młodszy125 odziedziczył podgliwickie wioski Szałszę 
i Czekanów oraz dobra Bańgów i Siemianowice126. O Annie Konstancji brak bliższych 
danych. 19 października 1712 roku poślubiła w Starych Tarnowicach Antoniego Jó-
zefa barona Bess z Kolna, o którym również brak bliższych danych. Świadkami byli: 
Jerzy Ohm Januszowski i Fryderyk Blacha127 .

Ewa Elżbieta urodziła się 22 sierpnia 1692 roku w Starych Tarnowicach, gdzie 
w październiku tegoż roku została ochrzczona. Rodzicami chrzestnymi byli Fryde-
ryk Blacha i Katarzyna Reiswitz (?)128. W czerwcu 1719 roku poślubiła Jerzego Le-
opolda barona Skrońskiego z Budzowa koło Olesna (13 stycznia 1689 – 24 czerwca 
1756)129. Z małżeństwa tego urodziło się 8 dzieci, spośród których wiek dojrzały 
osiągnęły dwie córki: Anna Magdalena (urodzona 22 listopada1723 r.)130 oraz Joanna 
Nepomucena (urodzona 26 marca1725 r.)131. Ewa Elżbieta zmarła we Wrocławiu 10 
czerwca 1737 roku132 . 

6 lipca 1696 roku Anna Felicjana Hunterowa z domu Ohm Januszowska z Wy-
szogrodu, właścicielka Starych Tarnowic, Opatowic zawarła ugodę z Ewą Burkatową 
z domu Starzyńską (córka Adama) i Adamem Starzyńskim z Bytkowa, właścicielem 

122 Archiwum Diecezjalne w Gliwicach, Księga chrztów parafii w Starych Tarnowicach, Wpisy z 1695 roku. 
Patrz również https://siliusradicum.pl/ksiegi-metrykalne/asc-parafii-rzymskokatolickiej-w-starych- 
tarnowicach/ [dostęp: 15 sierpnia 2021].

123 K. Blažek: Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien..., Bd. 3, s. 21; R. Sękowski: Herbarz szlachty 
śląskiej…, T. III: H–K, s. 213–214.

124 J. Nowak: Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry…, s. 234.
125 Kacper Młodszy Hunter von Grandon zmarł 28 czerwca 1764 r. w Ciochowicach koło Gliwic. K. Bla-

žek: Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien..., Bd. 3, s. 21.
126 W. König: Chronik von Siemianowitz, Laurahütte, Fannygrube und Georgshütte …, s. 131, 152–154. 

Kacper Młodszy Hunter von Grandon sprzedał dobra Bańgów i Siemianowice Marii Józefie hrabinie 
Henckel von Donnersmarck 9 lipca 1718 r.

127 Archiwum Diecezjalne w Gliwicach, Księga małżeństw parafii w Starych Tarnowicach, Wpisy z 1712 
roku. Pod wpisem późniejsza adnotacja wskazująca rok 1711 jako rok zawarcia małżeństwa, ale wpis 
o ślubie znajduje się między wpisami z 1712 r. Patrz również https://siliusradicum.pl/ksiegi-metrykal-
ne/asc-parafii-rzymskokatolickiej-w-starych-tarnowicach/ [dostęp: 15 sierpnia 2021].

128 Archiwum Diecezjalne w Gliwicach, Księga chrztów parafii w Starych Tarnowicach, Wpisy z 1692 
roku. Nazwisko matki chrzestnej mało czytelne. Patrz również https://siliusradicum.pl/ksiegi-metry-
kalne/asc-parafii-rzymskokatolickiej-w-starych-tarnowicach/ [dostęp: 15 sierpnia 2021].

129 Jerzy Leopold Skroński był trzykrotnie żonaty: 14 października 1709  r. z Angelą Ignatią von Hoyer 
(25 października 1690 – 22 czerwca 1718); 1719  r. z Ewą Elżbietą Hunter von Grandon; 26 sierpnia 
1739 r. z Victorią Aloysią von Glasenapp. K. Blažek: Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien..., Bd. 
3, s. 153; Archiwum Diecezjalne w Gliwicach, Księga małżeństw parafii w Starych Tarnowicach, Wpisy 
z 1719 roku.

130 Poślubiła N. von Larysza, zmarła 13 maja 1803 r. K. Blažek: Der abgestorbene Adel der Provinz Schle-
sien . . ., Bd. 3, s. 153.

131 Poślubiła N. von Holy, zmarła 3 lipca 1787 r. K. Blažek: Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien..., 
Bd. 3, 153.

132 J. Pilnáček: Rody Starého Slezska…, T. II, s. 620; R. Sękowski: Herbarz szlachty śląskiej . . ., T. III: H–K, 
s. 213; K. Blažek: Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien..., Bd. 3, s. 21, 153.
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Bobrka w sprawie finansowych rozliczeń za grunty w Starych Tarnowicach133. 26 
marca 1710 roku Jerzy Ernest Burski z Malejowa134 zakupił grunt od Jana Jarzomb-
ka z Pniowca. Jarzombek wcześniej sprzedał już z tego gruntu kawałek lasu Annie 
Felicjanie Hunterowej135, jednak już 31 marca Burski odstąpił ten grunt Annie Feli-
cjanie Hunterowej, właścicielce Starych Tarnowic, Opatowic, Pniowca, Czekanowa 
i Szałszy. Stało się to na prośbę Anny Felicjany, która skupowała rozdrobnione grunty 
Starych Tarnowic i Pniowca, by stanowiły jeden majątek136 .

Dnia 30 sierpnia 1721 roku Anna Felicjana Hunter z domu Ohm Januszowska 
sprzedała za 25 tysięcy florenów reńskich swojej córce Ewie Elżbiecie Skrońskiej 
majątek Stare Tarnowice, obejmujący: Stare Tarnowice z folwarkiem osińskim i mal-
cherowskim, Opatowice i Pniowiec z jarząbkowskim oddziałem i łąką w Mieda-
rach, „która fantownym sposobem do Tarnowic należy”. Przyczyną sprzedaży miały 
być wiek i słabe zdrowie oraz „kielka tysięcy rynskich zaciągnionych długów”137 . 
W tymże dokumencie po raz pierwszy występuje informacja, że majątek sprzedaje 
się z zamkiem „z Rycirskim siądłem wymurowanym”. Z kwoty 25 tysięcy florenów, 
siedem tysięcy miał otrzymać Jerzy Leopold Skroński jako zwrot wcześniej zacią-
gniętego długu138 . 

Kacper Hunter zmarł około 1709 roku139. Nie są znane data i miejsce zgonu jego 
żony Anny Felicjany, która zgodnie z kontraktem sprzedaży powinna była opuścić 
dobra tarnowickie140 .

W XVII wieku właścicielami gruntów w Starych Tarnowicach byli także chłopi 
i mieszczanie z pobliskich Tarnowskich Gór. Ci ostatni na mocy przywileju cesa-
rza Leopolda I z 1664 roku i rozporządzenia Jerzego Fryderyka hrabiego Henckel 
von Donnersmarcka z 4 czerwca 1670 roku nie ponosili ciężarów ziemskich i pod-
legali wyłącznie jurysdykcji miejskiej141. W dokumentach zachowało się nazwisko 
Jana Starszego Spaczka, który zakupił grunty w Tarnowicach od Doroty Kozłowskiej 
z domu Krobanowskiej142. Właścicielami gruntów w pobliskim Pniowcu była rodzina 
Jarząbków. W aktach występują Krzysztof Jarząbek, jego syn Balcer i syn Balcera 
Krzysztof143 .

133 AP Katowice, A grunt TG, sygn 2/1, s. 39–42.
134 Burski von Malejow – ród o nieustalonym pochodzeniu, być może od wolnych kuźników z księstwa 

opawskiego. Od XVI w. notowani na Górnym Śląsku. R. Sękowski: Herbarz szlachty śląskiej…, T. I: 
A–C, s. 335–336.

135 AP Katowice, A grunt TG, sygn. 2/1, s. 43–45.
136 AP Katowice, A grunt TG, sygn. 2/1, s. 46–49.
137 AP Katowice, A grunt TG, sygn. 2/1, s. 51–56.
138 AP Katowice, A grunt TG, sygn. 2/1, s. 52.
139 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1925, 1968, 4341 (żył jeszcze w 1708 r.).
140 AP Katowice, A grunt TG, sygn. 2/1, s. 54.
141 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1423.
142 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1423.
143 Autorzy Szlachty górnośląskiej… zaliczają tę rodzinę do szlachty, ale w zachowanych dokumentach 

określani są jako „pracowici” lub „sławetni”. J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Szlachta górnośląska…, 
s. 182–184; AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 70, 1329, 2514, 2557, 2632, 2737, 3756, 3796, 
3967, 3977, 3978, 3999, 4017, 5408.
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Jan Nowak w swojej Kronice miasta i powiatu Tarnowskie Góry… pisze, że 
w Starych Tarnowicach do 1811 roku do cystersów należały jakieś bliżej nieokreślo-
ne grunty, ale w odnalezionych dokumentach brak na to potwierdzenia144 .

Z rodziną Ohmów, a także z innymi właścicielami Starych Tarnowic związana jest 
także sprawa sporu o dziesięcinę płaconą kościołowi pw. św. Marcina w Starych Tar-
nowicach. Parafia tarnowicka erygowana została 16 kwietnia 1415 roku przez biskupa 
krakowskiego Wojciecha Jastrzębca. Obejmowała ona Tarnowice, Rybną, Pniowiec, 
Opatowice, Lasowice oraz Sowice145. Kościół parafialny został wybudowany z koń-
cem XIV wieku z kamienia wapiennego na zaprawie wapienno-piaskowej. Natomiast 
w kruchcie kościelnej wieży znajduje się epigraf z informacją, że została ona wzniesio-
na w 1400 roku146. Z protokołu powizytacyjnego z roku 1657 wynika, że kościół miał 
dwa dzwony, trzy ołtarze murowane i jeden przenośny, tabernakulum z mosiądzu 
i chrzcielnicę stojącą w środku kościoła. Protokół wspomina też, iż na terenie parafii 
znajdował się ogrodzony cmentarz i kostnica. Dach kościoła i dzwonnica wymagały 
naprawy. Uposażenie kościoła stanowiły dwa łany ziemi oraz dziesięcina i meszne147 . 

W latach 1598–1619 [?] kościół był administrowany przez protestantów148, któ-
rzy w 1597 roku przed odebraniem kościoła pobili proboszcza katolickiego Stani-
sława Kowalskiego149. Co działo się z kościołem w okresie 1619–1630 nie udało 
się ustalić. W roku 1629 ukazał się edykt cesarza Ferdynanda II z 8 sierpnia, który 
nakazywał zwrot wszystkich zabranych przez protestantów kościołów i majątków 
katolickich150 . 

Parafię w Starych Tarnowicach objął ksiądz Stanisław Niedźwiedzki (nazwisko 
mało czytelne)151. Od tego też momentu datuje się spór miasta Tarnowskie Góry, 
a także części właścicieli wsi z proboszczem, który zarzucał im niepłacenie przynależ-
nych parafii świadczeń152. W 1638 roku w aktach jako proboszcz zaczyna występować 

144 J. Nowak: Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry…, s. 240.
145 J. Drabina: Okręg tarnogórski w średniowieczu w świetle badań historycznych i toponomastycznych . 

[W:] Historia Tarnowskich Gór. Tarnowskie Góry 2000, s. 35–36; Ks. H. Jeziorski: Starotarnowicka 
parafia św . Marcina . Tarnowskie Góry–Stare Tarnowice 2011, s. 78–84.

146 Ks. H. Jeziorski: Starotarnowicka parafia św . Marcina…, s. 59.
147 Tamże, s. 87–88.
148 J. Nowak: Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry…, s. 238. Autor twierdził, że kościół w Starych 

Tarnowicach nie był przejęty przez protestantów, ponieważ nie wymienia go rozporządzenie z 8 sierpnia 
1629 r. Możliwe, że katolicy odzyskali go przed wydaniem edyktu z 1629 r. Akta wizytacji dekanatu 
bytomskiego z 1598 r. i 1619 r. wskazują, że w tym okresie był on zajęty przez protestantów – Akta 
wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego dokonanej w roku 1598 z polecenia Jerzego Kardynała 
Radziwiłła, Biskupa Krakowskiego . Wstęp i oprac. M. Wojtas. Katowice 1938, s. 78: „Ecclesia paro-
chialis murata tituli iuris patronatus haeredum villae prophanata et omnio decore spoliata administra-
tur per haeresiarcham, amovibilem et manualem ex annuo salario servientem. Dos per haeredes villae 
occupatur.”; F. Maroń: Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej . Proto-
koły powizytacyjne z 1619 roku . „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” nr 7, 1974, s. 338: „Ecclesia 
parochialis murata, multorum haeredum, prophanata. Est ibi qui-dam Andreas subdiaconus ab annis 
duobus, qui antea in Wozniki ministrumagebat. Homo pessimae famae, qui etiam dicitur abduxisse 
puellam cuiusdamferricudinae magistri Niwka dicti, cum qua matrimonium contraxit.”

149 Akta miejskie Tarnowskich Gór..., s. 36–37.
150 K. Gwóźdź: Sytuacja religijna. [W:] Historia Tarnowskich Gór. Tarnowskie Góry 2000, s. 115–116.
151 AP Katowice, MTG, sygn. 153, s.24
152 AP Katowice, MTG, sygn. 153, s. 1–27 (dokumenty z lat 1630–1632).
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Stanisław Płotowski, kontynuujący spór w sprawie dziesięciny i innych należności na 
rzecz parafii153. Właściciele gruntów należących do parafii informowali w 1641 roku 
sąd ziemski bytomski, że wszystkie należności są płacone, ale proboszcz „tym con-
tentować się nie chce, donaglając się coś większego, niż Antcessores iego mieli”154 . 
Brak akt utrudnia ustalenie, co działo się między 1641 a 1657 rokiem. Wiadomo, że 
Stanisław Płotowski opuścił Stare Tarnowice. Był w tym czasie proboszczem w Po-
łomi i Rozmierzu155. Proboszczem w Starych Tarnowicach został Andrzej Warkocz156 . 
W 1657 roku Stanisław Płotowski otrzymał zgodę Wacława Ohma, jednego z kola-
torów kościoła w Starych Tarnowicach, na objęcie probostwa, ale została ona unie-
ważniona przez oficjała krakowskiego księdza Mikołaja Oborskiego z przyczyn for-
malnych157. Kiedy jednak zostały one usunięte, Wacław Ohm nie udzielił ponownej 
prezenty Płotowskiemu, o którego fatalnej reputacji został poinformowany. Także 
pozostali kolatorowie kościoła jej nie dali. Jednak ksiądz Płotowski probostwo otrzy-
mał, przedstawiając w kurii biskupiej fałszywą – jak się okazało – prezentę i „wilcem 
prawem usiat na plebaniom”. Ohm wraz ze szwagrem Ulrykiem Zajiczkiem udali 
się nawet w tej sprawie do kurii biskupiej do Krakowa, gdzie sąd duchowny potępił 
postępowanie Płotowskiego i nakazał mu przeprosić Ohma, jednak z parafii go nie 
usunął158 . 

Dodatkowo postępowanie proboszcza budziło duże wątpliwości od strony moral-
nej. Mianowicie miał kochankę Katarzynę, która była kucharką na plebani i z którą 
miał dzieci159. Co więcej, nie odprawiał nabożeństw, lecz dokonywał „excesów”, 
„o czym by siła do uprzykrzenia pisać”160. Przedmiot sporu stanowiły również opłaty 
kościelne przeznaczane na osobiste potrzeby, a nie na zaopatrzenie kościoła. Zarzu-
cano mu także, że wymuszał opłaty przekraczające ustaloną wcześniej wysokość lub 
niemożliwe do zapłacenia161. Dodatkowo miał okradać Ohma ze zboża (znaleziono je 
potem w dzwonnicy w trakcie sprawy z pochówkiem siostry Ohma)162 . 

153 AP Katowice, MTG, sygn. 153, s. 28–66.
154 AP Katowice, MTG, sygn. 153, s. 47–49.
155 F. Maroń: Kościół na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII wieku . „Śląskie Studia Historyczno-Te-

ologiczne” nr 12, 1979, s. 241. W Połomii Stanisław Płotowski też miał jakiś bliżej nieokreślony zatarg 
z tamtejszym dziedzicem, o czy wspomina protokół wizytacji z 1652 r. AP Katowice, Zb dok AM Byt, 
sygn. 5892. Płotowski został dzięki biskupowi wrocławskiemu Karolowi Ferdynandowi Wazie pro-
boszczem w Połomi. Probostwo to przekazał później dobrowolnie Andrzejowi Flacciusowi, aby objąć 
prebendę w Rozmierzu. Wówczas, będąc „posłusznym wierzchności duchowney”, ujął się za kościołem 
w Świerklanach i został ukarany przez sędziego ziemskiego księstwa opolsko-raciborskiego hrabiego 
Prażmę [Jana Bernarda], a wyrok został ogłoszony w wielu kościołach. Z. Kiereś: Między panem a ple-
banem . Materiały do dziejów duchowieństwa ziemi bytomskiej w XVII wieku . „Szkice Archiwalno-Hi-
storyczne” nr 3, 2007, s. 46.

156 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3872.
157 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3872: „że pierwszy pleban Andrzej Warkocz nie był iescze officio-

se resignowal”.
158 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3872, 3891, 3897, 3898.
159 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3776.
160 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3738.
161 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3894, 3734, 3762, 3785, 3788.
162 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3757, 3768.
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Największe oburzenie miejscowej szlachty wywołała sprawa zmarłej w 1663 roku 
Heleny Ohm, której pogrzeb miał odbyć się w Starych Tarnowicach163, do czego 
jednak nie doszło, a cała sprawa skończyła się w sądzie164 .

Po śmierci Heleny do Anny Blachy przyjechał Jerzy Gusnar, który zajął się prze-
wiezieniem ciała do kościoła. Na miejscu okazało się, że jest on zamknięty, a księdza 
nie ma. Posłano po niego karetę do Tarnowskich Gór, gdzie miał przebywać, jednak 
nie został odnaleziony. Czekano na niego do wieczora, chociaż dzień był deszczowy 
i zimny. Klucze do kościoła również zabrał ze sobą ksiądz, tak więc ciała nie można 
było w nim złożyć. Kiedy proboszcz się nie zjawił, Jerzy Gusnar wyłamał zamek 
w dzwonnicy i tam umieścił trumnę. Następnego dnia przybył Wacław Ohm, który 
zamierzał prosić księdza Płotowskiego o otwarcie kościoła, złożenie tam ciała i o wy-
znaczenie terminu pogrzebu. Razem z nim do kościoła udali się: rotmistrz Weichardt 
Bok z Mnichowa, Ulryk Zajiczek, Jerzy Gusnar, Henryk Kalinowski, Jan Szamberg, 
jednak kościół był nadal zamknięty, a księdza nie było. Czekali więc na niego na 
cmentarzu. Ksiądz Płotowski zjawił się pijany, na koniu i z karabinem w ręku, krzy-
cząc do Ohma: „Ty szelmo, zdrajco Januszowski co mi tu masz za prawa przy koście-
le, a toć w łeb strzela”. Kiedy wymierzył z karabinu do Ohma, rotmistrz Bok wytracił 
mu go z ręki. Płotowski zeskoczywszy z konia nadal obrażał Ohma, wyzywając go od: 
„szelmów, zdrajców, rebeliantów, bożych i cesarskich fałeszników” Ohm nadal pró-
bował sprawę załatwić polubownie, a kiedy się to nie udało, kazał wyłamać drzwi do 
dzwonnicy, chcąc zabrać ciało siostry. Płotowski rzucił się na niego, „porwał za włosy 
Pana Ohma aż na kolana rzucił”. Ostatecznie Ohm zabrał ciało siostry i pochował ją 
w Łabędach 23 października165, mimo zabiegów księdza Płotowskiego, by do cere-
monii nie dopuścić. Ksiądz Płotowski próbował uniemożliwić pochówek, wywierając 
nacisk na proboszcza łabędzkiego Pawła Nowaka, jednak ten się nie ugiął166 .

Tym razem Wacław Ohm nie zamierzał już puścić sprawy płazem. Po pogrzebie 
złożył skargę na proboszcza na ręce starosty ziemskiego bytomskiego Jana Miero-
szewskiego, opisując cała sytuację167. Ksiądz Płotowski oskarżył w odpowiedzi sta-
rostę Mieroszewskiego o stronniczość, a Ohma o to, że to on go ograbił, nie płacił 
podatków i pobił168. Jednak z początkiem 1664 roku, kiedy kolatorzy nie zamierzali 
go dalej tolerować, po negocjacjach, dobrowolnie opuścił wraz z kucharką parafię, 
oddając klucze Jerzemu Gusnarowi169. Procesował się jeszcze z Ohmem przez dwa 
lata, żądając m.in. zwrotu majątku i powtarzając wcześniejsze skargi, jednak osobi-
ście w sądzie się nie stawiał, a kiedy już się pojawił, uciekł z niego w obawie przed 
niekorzystnym wyrokiem. Został również oskarżony, że w ramach zemsty spalił dwo-
ry Barbary Kalinowskiej i Adama Starzyńskiego170. Ksiądz Płotowski w swoich prote-
stach podnosił, że jego zasługą było odnowienie w 1663 roku kościoła, zniszczonego 

163 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3768.
164 Przebieg procesu opisał Z. Kiereś: Między panem a plebanem..., s. 45–49.
165 Zapewne w pobliżu grobu matki – Heleny z domu Prokop.
166 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3733, 3734, 3757, 3768, 3776, 3779.
167 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3734.
168 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3754, 3755, 3756, 3759, 3760, 3773.
169 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3774.
170 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3801, 3809, 3887.
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w okresie reformacji i to pomimo trudności stwarzanych przez właścicieli Tarnowic, 
którzy odmawiać mieli płacenia mesznego („na to się na mnie zconfederowali aby nie 
wydaiącz żywności duchownym po machometańsku zpustoszeli chwałę Bożom”)171 . 
Właściciele wsi protestowali, że nie tylko płacili, ale często więcej niż wynosiły na-
leżności172. 5 kwietnia 1666 roku ksiądz Stanisław Płotowski ostatecznie zrezygno-
wał z parafii i przedłożył swoją decyzję władzom kościelnym. W zamian Wacław 
Ohm zapłacił kościołowi 30 grzywien za zaległe od 1663 roku meszne173 .

Następnym proboszczem był Jan Coclitius, który zmarł 20 lutego 1690 roku174 . 
Kontynuował on z właścicielami Tarnowic spory w sprawie opłat kościelnych, które 
jednak nie przybierały tak dramatycznego przebiegu, jak w czasach księdza Płotow-
skiego, a skończyły się zapewne z końcem XVII wieku po scaleniu gruntów całej wsi 
w ręku jednego właściciela175. Natomiast spór z miastem Tarnowskie Góry toczył się 
aż na poziomie Wiednia i Krakowa. W 1670 roku Leopold I cesarz w odpowiedzi 
na pismo Mikołaja Oborskiego biskupa sufragana krakowskiego nakazał Wyższemu 
Urzędowi we Wrocławiu przywrócić opłaty ze strony mieszczan tarnogórskich na ko-
ściół w Starych Tarnowicach176. We wrześniu 1670 roku proboszcz Coclitius poskar-
żył się Wyższemu Urzędowi we Wrocławiu, że mieszczanie tarnogórscy posiadający 
ziemię w Starych Tarnowicach nie płacą mesznego i dziesięcin, a hrabia Henckel von 
Donnersmarck, sam będąc dysydentem, bierze ich w obronę i nie pozwala wprowa-
dzić w życie wyroku Sądu Apelacyjnego w Pradze, który nakazywał im zapłacenie 
należności177. W 1671 roku miasto zadeklarowało, że grunty w dzierżawie posiadają 
tylko niektórzy obywatele miasta i to z nimi, a nie z miastem proboszcz winien 
dochodzić swoich praw. Proboszcz przyjął te wyjaśnienia do wiadomości, zaznaczył 
natomiast, że problemem jest fakt, iż nie wie, które to role i nie ma wykazu osób je 
dzierżawiących. Stwierdzono w końcu, że jest to dwóch mieszczan i miasto nawet 
zadeklarowało, że ich przypilnuje w zakresie płacenia zobowiązań w stosunku do 
parafii tarnowickiej178 . 

Stosunki z parafią zmieniły się z chwilą objęcia majątku przez córkę Wacława 
– Annę Felicjanę Hunter. Z jej inicjatywy została przeprowadzona w 1707 roku mo-
dernizacja kościoła pw. św. Marcina w Starych Tarnowicach. Proboszczem był wów-
czas ksiądz Wojciech Otrębowski. W roku 1707 powiększono prezbiterium kościoła 
i od strony północnej dobudowano kaplicę poświęconą św. Annie i św. Wacławowi. 
Pod tą kaplicą znajduje się krypta, w której chowano właścicieli Starych Tarnowic, 
a także proboszczów. W 1708 roku biskup sufragan krakowski Michał Szembek kon-
sekrował starotarnowicki kościół, a także poświęcił trzy ołtarze ufundowane przez 

171 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3755.
172 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3784, 3787, 3788.
173 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3902.
174 J. Nowak (Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry . . ., s. 238) podaje, że po Płotowskim był najpierw 

ksiądz Warkocz, ale w aktach (zob. AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3782, 3261) występuje on jako 
proboszcz w Starych Tarnowicach przed księdzem Płotowskim. 

175 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1435, 1350, 1361, 1368, 4057, 4129.
176 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1364.
177 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1363.
178 AP Katowice, MTG 153, s. 320–324.
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Annę Felicjanę, poświęcone św. Annie, św. Wacławowi i św. Barbarze. Drewniany 
strop kościoła zastąpiono ceglanym kolebkowym z lunetami i pokryto go polichro-
miami przedstawiającymi wizerunki świętych oraz sceny z życia św. Marcina. Wieżę 
kościelną przykryto kopułą. Na łuku tęczowym umieszczono inskrypcję z datującym 
ją chronostychem, informacją o osobie fundatorki przebudowy i z jej herbem179 . 
Z informacji powizytacyjnej z 1720 roku dowiadujemy się, że kościół miał ambonę, 
konfesjonał oraz drewniany chór z organami. Na wieżyczce w środku dachu, czyli 
tzw. sygnaturce, zamontowano trzeci dzwon. Obok plebanii znajdowały się zabudo-
wania gospodarcze oraz mały domek, w którym zamieszkiwał organista. 

Ziemie państwa bytomskiego w XVII wieku należały do diecezji krakowskiej. 
Kraków był więc celem wielu wyjazdów miejscowej szlachty. Z zachowanych doku-
mentów wynika, że właściciele Starych Tarnowic przemieszczali się dosyć swobod-
nie pomiędzy Rzeczpospolitą a państwem Habsburgów. Intensywne były kontakty 
gospodarcze i rodzinne, którym sprzyjał także brak bariery językowej. Większość 
ludności posługiwała się językiem polskim, a część mieszkańców w ogóle nie znała 
języka niemieckiego180 .

Ślązacy często uciekali do Polski, obawiając się m.in. najazdów tureckich. Na 
marginesie sporów z księdzem Płotowskim w zeznaniach świadków pojawiają się 
informacje, że wszystkie te problemy działy się „pod czas neywiekszy trwogi turecz-
kiey”181, „pod czas neiwieksze trwogy gdy smy do Polsky ujeżdżały”182. Uwagi te 
odnoszą się do zagrożenia tureckiego z lat 1663–1664. Prowadząc działania wojenne 
na Węgrzech, wojska sułtana, wspierane przez czambuły tatarskie, we wrześniu 1663 
roku przekroczyły rzekę Wag i zaatakowały Morawy, poważnie zagrażając pozostałym 
ziemiom Górnego Śląska. To właśnie lęk przed wzmiankowanym najazdem zapewne 
spowodował chęć wyjazdu Anny Blachy i Heleny Ohm do Polski, co znalazło swoje 
odbicie w zachowanych aktach.

Z kolei przez ziemie Górnego Śląska przemieszczali się tłumnie obywatele Rzecz-
pospolitej uciekający w czasie „potopu” przed Szwedami. Ich napływ zresztą starał 
się uniemożliwić Łazarz II183. Zachowało się także pismo z 1656 roku Wyższego 
Urzędu we Wrocławiu, podpisane przez Jerzego księcia legnicko-brzeskiego, wyż-
szego starostę Górnego i Dolnego Śląska, skierowane do Gabriela hr. Henckla von 
Donnersmarck w sprawie zbiegłych na Śląsk Polaków (panów, szlachty i zwykłych 

179 Ks. H. Jeziorski: Starotarnowicka parafia św . Marcina ..., s. 61–62; R. Smolorz, B. Szczech, E. Wyżgoł: 
Zamek…, s. 26. Inskrypcja została odczytana przez Bernarda Szczecha i brzmi: De tVIs Donis aCCepta 
Dona Donat TVo sanCto noMinI ereCtas aeDes Istas SeqVe IpsaM ConGaminato aMore anna feLI-
CIana hVnterowa De Labore propiCo Da ILLI DeVs aeDes Constantes SanCte MartIne Defendat Vos 
paroChIanos oMnes benefaCtores sVsCIpe Defer In astra stIrps De granDon granDesCat tVa pro-
teCtIone Longe In MVnDo et In CoeLo, co znaczy: „Z Twoich otrzymanych darów, Twemu świętemu 
imieniu ofiaruje to wzniesione dzieło wiernej miłości Anna Felicjana Hunterowa. Święty Marcinie broń 
nas parafian, a wszystkich dobrodziejów przenieś do gwiazd, zaś ród Grandon niech wzrasta pod opieką 
Twoją szeroko na świecie.”

180 Szerzej na ten temat patrz Z. Kiereś: „Bij, zabij tego skurwego syna polskiego” . Przyczynek do kwestii 
świadomości narodowej na Górnym Śląsku w XVII wieku . „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 4, 
2008, s. 109–140.

181 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3776, s. 1.
182 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 3768, s. 1.
183 A. Kuzio-Podrucki: Henckel von Donnersmarckowie …, s. 38.
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ludzi), aby udzielić im gościny („Hospitia”) na terenach leżących w pobliżu polskiej 
granicy184 . 

Dodatkowo druga połowa XVII wieku to także wiele innych zagrożeń związanych 
z groźbami najazdów, m.in. powstańców węgierskich tzw. kuruców, którzy w 1678 
roku podjęli ataki w kierunku Moraw i Śląska. 

Wszystko to generowało nieustające pobyty w tym rejonie wojska i to nie tylko 
nieprzyjacielskiego. W XVII wieku utrzymywano wojsko w ten sposób, że wysyłano 
w określony rejon kraju, którego ludność miała za zadanie utrzymać stacjonujące od-
działy. Taki tryb prowadzenia wojen rujnował Śląsk uznawany za rejon dość zamożny 
i chętnie wybierany na teren stacjonowania wojsk185 . 

Zachowane informacje na ten temat dotyczą także właścicieli Tarnowic. W 1672 
roku kwaterował w ziemi bytomskiej pułk dragonów, któremu Kacper Hunter z po-
lecenia starosty ziemskiego bytomskiego Jana Paczyńskiego miał wypłacić należności 
kwaterunkowe186. Z kolei od lutego do kwietnia 1696 roku przebywali tam dragoni 
duńscy187. Zachował się także rejestr zwrotu opłat z 1698 roku ustalonych przez 
stany ziemskie bytomskie, a wypłacanych przez poborcę („wybierczego”) Kacpra 
Huntera w zamian za kontrybucje wojskowe pobierane przez oddziały „lünebur-
skie” i „brandenburskie” od 1669 roku, a także pobór zaległości podatkowych z lat 
1674–1694188. Zachowało się również rozliczenie („status causae”) z poboru podat-
ków w ziemi bytomskiej, która była spustoszona przez przemarsze wojsk („ruinierte 
Herrschaft”) w okresie sprawowania urzędu poborcy przez Kacpra Huntera przez 
około 20 lat189. Właścicielka Starych Tarnowic Anna Felicjana Hunterowa w 1704 
roku otrzymała od Wacława Leopolda Rajskiego, poborcy ziemskiego, pieniądze sta-
nowiące rekompensatę za wydane wcześniej na zaciąg rekrutów z majątków w Tar-
nowicach Starych i Opatowicach190, a w 1715 roku potwierdziła otrzymanie re-
kompensaty za wcześniejsze wydatki na pułk Lobkowitza w 1714 roku z majątków 
w Starych Tarnowicach, Opatowicach i Pniowcu191 .

Na wiele pytań zachowane dokumenty nie udzielają odpowiedzi. W archiwaliach 
brak danych na temat tego, w jakich warunkach i gdzie mieszkali właściciele wsi. In-
formacja o murowanym zamku pojawia się dopiero w pierwszej połowie XVIII wie-
ku192. Duża grupa właścicieli Starych Tarnowic miała siedziby poza wsią, w innych 
swoich majątkach, a ubożsi mieszkali w „dworkach” będących zapewne większymi, 
drewnianymi chałupami193 .

184 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 654.
185 G. Wąs: Śląsk we władaniu Habsburgów . [W:] M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik: Historia 

Śląska . Wrocław 2002, s. 174.
186 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4105.
187 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1611.
188 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1789.
189 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 1996.
190 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4390.
191 AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 4480.
192 AP Katowice, A grunt TG, sygn. 2/1, s. 52.
193 M.in. patrz AP Katowice, Zb dok AM Byt, sygn. 2724, 3809.
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Podobny problem występuje w przypadku określenia miejsca urodzenia czy po-
chówku właścicieli wsi. Akta metrykalne parafii pochodzą dopiero z końca z XVII 
wieku194, co również utrudnia poszukiwania w tym zakresie, poza tym w wielu przy-
padkach właściciele pochodzili spoza wsi czy nawet Śląska.

W toku prowadzonych badań udało się ustalić nazwiska i imiona kilkudziesięciu 
właścicieli wsi w XVII i początkach XVIII wieku, pośród których byli mężczyźni 
i kobiety, szlachta, mieszczanie i chłopi. Większość posiadaczy wywodziła się z drob-
nej szlachty górnośląskiej, ale nie brakowało wśród nich przybyszów z terenów Rze-
czypospolitej. W miarę możliwości postarano się zbadać ich powiązania rodzinne, 
ustalić, z jakiego rodu się wywodzili i – o ile dokumenty na to pozwalały – przybliżyć 
ich życie i problemy. Niniejszy artykuł z pewnością nie wyczerpuje tematu, zwłaszcza 
że zasadniczo ogranicza się do zasobu jednego archiwum. Być może dalsze badania 
nad genealogią szlachty na Górnym Śląsku, w tym badania prowadzone w archiwach 
czeskich, przyniosą nowe informacje i odkrycia dotyczące także właścicieli Starych 
Tarnowic.
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Przyroda ziemi pszczyńskiej  
na mapie Andreasa Hindenberga z roku 1636

Abstract
W artykule autor zaprezentował wyniki wstępnych badań nad treścią przyrod-

niczą mapy Andreasa Hindenberga z 1636 roku przedstawiającą wolne pszczyńskie 
państwo stanowe. W związku z przeprowadzoną ostatnio konserwacją mapy, która 
odsłoniła niesamowite bogactwo ilustracyjne, stały się możliwe nowe, pogłębione 
badania nad jej zawartością – w szczególności zaś jej treścią przyrodniczą, gospodar-
czą oraz heraldyczną. Autor, posiłkując się literaturą oraz przeprowadzając własną 
analizę treściową mapy, poszerzył legendę przyrodniczą mapy i uzupełnił ją o kolejne 
gatunki, rodzaje i typy roślin, zwierząt oraz ekosystemów.

Słowa kluczowe: legenda przyrodnicza mapy, przyroda Górnego Śląska, mapa 
A. Hindenberga

Die Natur des Plesser Landes gemäß Landkarte von Andreas Hindenberg aus dem 
Jahr 1636

In diesem Aufsatz stellt der Autor die Ergebnisse seiner Voruntersuchungen zum 
naturkundlichen Inhalt der Karte von Andreas Hindenberg aus dem Jahr 1636 vor, 
auf der die Freie Standesherrschaft Pless dargestellt ist. Dank der kürzlich erfolg-
ten Restaurierung der Karte, die einen unglaublichen Reichtum an Illustrationen 
zum Vorschein brachte, wurden neue, tiefgreifende Forschungen über deren Inhalt 
möglich, insbesondere aus naturkundlicher, wirtschaftlicher und heraldischer Sicht. 
Auf der Grundlage bestehender Literatur und einer erneuten Analyse der Karte hat 
der Autor deren Naturlegende um weitere Darstellungen von Pflanzen, Tieren und 
Ökosystemen erweitert.

Schlüsselbegriffe: naturkundliche Legende der Landkarte, Natur Oberschle-
siens, Landkarte von A. Hindenberg

Nature of the Pszczyna land on Andreas Hindenberg‘s map from 1636
In this article, the author has presented the results of preliminary research on the 

natural content of Andreas Hindenberg’s map from 1636 depicting the Free State 
Country of Pszczyna. In connection with the recent conservation of the map, which 
revealed the incredible illustrative richness of it, new, in-depth research on its con-
tent – in particular its natural, economic and heraldic content – has become possible. 
The author, using literature and conducting his own analysis of the content of the 



Jerzy B. paruSel

40

map, expanded the natural legend of the map, supplementing it with subsequent 
species, kinds and types of plants, animals and ecosystems.

Keywords: natural legend of map, nature of Upper Silesia, map of A. Hindenberg

Wstęp 
Sporządzanie różnego rodzaju map towarzyszy człowiekowi już od wieków. Mapy 

te mają nie tylko wartość zabytkowo-historyczną, ale również – w zależności od celu 
i sposobu ich wykonania – wartość użytkową i poznawczą jako źródło informacji 
o przestrzeni, którą obrazują. 

Mapa IXNOOPΘOΓPAΦIA PLESNIACA sporządzona w roku 1636 przez An-
dreasa Hindenberga została wysoko oceniona przez profesora Józefa Szaflarskiego1 
pod względem skali, rozmiarów oraz precyzyjności i perfekcjonizmu w porównaniu 
do europejskich rękopiśmiennych map szczegółowych z pierwszej połowy XVII wie-
ku. Zachowana do tej pory oraz pieczołowicie ostatnio odrestaurowana i zakonser-
wowana mapa2 jest nie tylko zabytkiem kultury nominowanym w ramach IV Edycji 
Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata3, lecz także przedmiotem badań 
nad historią ziemi pszczyńskiej4 .

Odpowiadając na zaproszenie Archiwum Państwowego w Katowicach, przedsta-
wiam w tym artykule wyniki moich wstępnych badań nad treścią przyrodniczą mapy 
Andreasa Hindenberga wolnego stanowego państwa pszczyńskiego, które na potrze-
by niniejszych rozważań nazywam współcześnie ziemią pszczyńską. Treści przyrodni-
cze mapy zostały już wcześniej skomentowane przez Ludwika Musioła5 w rozdziale 
poświęconym innym oznaczeniom na tej mapie, a także przez Johannę Kolendę6, 
Józefa Szaflarskiego7 i Piotra Greinera8 .

1 J. Szaflarski: Najstarsza wielkoskalowa mapa gospodarcza na obszarze Polski . Mapa Ziemi Pszczyńskiej 
Andrzeja Hindenberga z 1636 r . [W:] Z dziejów kartografii. T. I. Red. J. Janczak i Z. Rzepa. Wrocław 
1979, s. 15–54.

2 Dzieje i konserwacja rękopiśmiennej mapy wolnego stanowego państwa pszczyńskiego 
IXNOOPΘOΓPAΦIA PLESNIACA Andreasa Hindenberga z 1636 roku . Katalog wystawy . Red . 
P. Greiner. Katowice 2021. 

3 A. Krochmal: Pamięć Polski . 4 . Lista krajowa programu UNESCO „Pamięć Świata” . Warszawa 2021.
4 A. Barciak: Mapa Andreasa Hindenberga z 1636 r . jako źródło do dziejów ziemi pszczyńskiej. [W:] Na-

uki pomocnicze historii: teoria, metody badań, dydaktyka. Red. A. Jaworska, R. Jop. Warszawa 2013, 
s. 253–262.

5 L. Musioł: Zabytkowa mapa pszczyńskiego wolnego państwa stanowego Andreasa Hindenberga z 1636 
roku . Pszczyna 1994.

6 J. Kolenda: Die Ichnoorthographia Plesniaca des Andreas Hindenberg aus dem Jahre 1636 . Ein Beitrag 
zur historischen Kartographie der Standesherrschaft Pleß in Oberschlesien. Dortmund 1979.

7 J. Szaflarski: Najstarsza…
8 P. Greiner: Uratować skarb . Mapa Ziemi Pszczyńskiej Hindenberga z 1636 roku . „Śląsk” 2000, nr 6, s. 

44-46.
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Metoda interpretacji mapy
Metoda kartograficzna jest jedną z podstawowych metod badawczych w różnych 

dziedzinach nauk przyrodniczych, a opracowanie wyników badań w formie mapy ma 
już wieloletnią historię. 

Mapa, zgodnie z definicją zaproponowaną przez geobotanika Janusza Bogdana Fa-
lińskiego9, to zorientowany rysunek powierzchni Ziemi, wykonany w zmniejszeniu na 
płaszczyźnie według określonych reguł matematycznych, przedstawiający za pomocą 
znaków umownych przedmioty terenowe i pozostające w związku z nimi zjawiska 
przyrodnicze i inne, dobrane i scharakteryzowane odpowiednio do przeznaczenia 
mapy. Od dzieła, jakim jest mapa, wymaga się spełnienia czterech warunków10: 1) wia-
rygodności, 2) dokładności, 3) zupełności treści, 4) czytelności i poglądowości.

Znaki umowne na mapie zawierają informacje o ich: położeniu w przestrzeni, 
wielkości lub zajmowanej powierzchni, frekwencji, typie rozmieszczenia, sąsiedz-
twie z innymi zjawiskami, uwarunkowaniach zewnętrznych danego zjawiska, a także 
o powstaniu, kierunkach i czasie jego rozwoju lub trwania. Znaki umowne oddają 
zależności semiotyczne (syntaktyczne, semantyczne, pragmatyczne) i izomorficzne 
(położenia, postaci, treści)11 . 

Na potrzeby niniejszego artykułu dokonano tylko identyfikacji różnych treści 
przyrodniczych, która posłużyła do sporządzenia legendy mapy w tym zakresie. Po-
szukiwano elementów przyrody nieożywionej i ożywionej – tej ostatniej na różnych 
poziomach jej organizacji i funkcjonowania: gatunkowym, ekosystemowym i kraj-
obrazowym. Istotną przeszkodą w identyfikacji znaków kartograficznych było ich 
zniekształcenie lub uszkodzenie spowodowane zniszczeniami mapy w trakcie jej 
ponad 380-letniego używania i przechowywania w archiwach bądź też niedokładne 
odwzorowanie lub odbicie danego znaku kartograficznego. W przypadku wątpliwości 
zaznaczano je znakiem pytajnika. Należy podkreślić, że opracowana legenda nie jest 
zapewne kompletna i powinna być uzupełniona w trakcie szczegółowego opracowa-
nia GIS-owego (Geographic Information System) mapy. 

Mapa Andreasa Hindenberga nie ma legendy, która umożliwiłaby jednoznaczną 
identyfikację treści przyrodniczych, jakie autor naniósł na sporządzoną przez siebie 
mapę. Do sporządzenia legendy przyrodniczej wykorzystano dotychczas opubliko-
wane interpretacje znaków kartograficznych zamieszczonych na mapie przez An-
dreasa Hindenberga, dokonane przez L. Musioła12, J. Kolendę13, J. Szaflarskiego14 
i P. Greinera15 oraz własną analizę znaków kartograficznych, wykonywaną poprzez 
wielokrotny i różnoskalowy przegląd każdego brytu mapy. Korzystano ze skanów tej 
mapy udostępnionych on-line16 .

9 J.B. Faliński: Kartografia geobotaniczna . Część 1. Zagadnienia ogólne, kartografia florystyczna i fitoge-
ograficzna. Warszawa–Wrocław 1990.

10 Tamże.
11 Tamże.
12 L. Musioł: Zabytkowa… 
13 J. Kolenda: Die Ichnoorthographia… 
14 J. Szaflarski: Najstarsza…  
15 P. Greiner: Uratować… 
16 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/31681351 [dostęp: 30 sierpnia 2021].  
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Stworzenie legendy przyrodniczej do mapy Andreasa Hindenberga, a następ-
nie digitalizacja, rejestracja, kalibracja, rektyfikacja i wektoryzacja mapy za pomocą 
współczesnych technik GIS pozwolą na wszechstronną, jakościową i ilościową, ana-
lizę geograficzną tej historycznej mapy ziemi pszczyńskiej. Tak opracowana mapa 
może stanowić podstawę do studiów nad zmianami środowiska przyrodniczego tego 
obszaru.

Legenda przyrodnicza do mapy Andreasa Hindenberga
W trakcie analizy mapy Andreasa Hindenberga zidentyfikowano kilkanaście zna-

ków kartograficznych, które przedstawiają różne treści przyrodnicze. Znaki te upo-
rządkowano zgodnie z hierarchiczną strukturą organizacji przyrody.

Gatunki 
Gatunki roślin

Badacze mapy Andreasa Hindenberga wymieniają następujące gatunki i rodzaje 
roślin:

– dąb17,
– klon18, 
– lipa19,
– modrzew20,
– świerk21,
– drzewa liściaste w pobliżu wiejskich domów22 .
Własna analiza treści mapy wykazała, że na mapę naniesiono jeszcze następujące 

gatunki (rodzaje, grupy) roślin:
– sosna,
– drzewa owocowe,
– krzewy (śródpolne),
– inne gatunki (rodzaje, grupy), które nie zostały zidentyfikowane (6 rodzajów 

drzew). 
Gatunki zwierząt

Badacze mapy Andreasa Hindenberga wymieniają następujące gatunki zwierząt:
– dzik23,
– jeleń24 [byk],
– koń25,

17 J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…  
18 Tamże.
19 Tamże.
20 Tamże.
21 Tamże.
22 Tamże.
23 L. Musioł: Zabytkowa…; J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…; J. Szaflarski: Najstarsza…; P. Greiner: 

Uratować…
24 L. Musioł: Zabytkowa…; J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…; J. Szaflarski: Najstarsza… 
25 L. Musioł: Zabytkowa…; J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…; J. Szaflarski: Najstarsza… 
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– krowa ?26,
– lis27, 
– sarna28 [koza], 
– wilk29,
– zając30,
– inne gatunki, które nie zostały zidentyfikowane31 .
Własna analiza treści mapy wykazała, że na mapę naniesiono jeszcze następujące 

gatunki (rodzaje, grupy) zwierząt:
– głuszec/cietrzew (samica) (? lub wykruszona korona drzewa),
– gołębie, 
– krowa, 
– pies,
– ptactwo domowe,
– ryś (? lub zwierzę domowe),
– nie zidentyfikowane (2 rodzaje) (?).

Ekosystemy
Badacze mapy Andreasa Hindenberga wymieniają następujące układy przyrodni-

cze, które można ująć jako ekosystemy:
Lasy32:

– las gęsty33,
– las rzadki34,
– gęste młode lasy iglaste35,
– jasne lasy iglaste36,
– rozległy las mieszany bukowo-dębowy na dużych płaskich obszarach37,
– lasy iglaste38,
– lasy liściaste39,
– rzadki las wysokopienny40 .

26 J. Szaflarski: Najstarsza…  
27 L. Musioł: Zabytkowa…; J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…; J. Szaflarski: Najstarsza…; P. Greiner: 

Uratować…    
28 L. Musioł: Zabytkowa…; J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…; J. Szaflarski: Najstarsza…; P. Greiner: 

Uratować…    
29 L. Musioł: Zabytkowa…; J. Szaflarski: Najstarsza…; P. Greiner: Uratować…   
30 L. Musioł: Zabytkowa…; J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…; J. Szaflarski: Najstarsza…  
31 L. Musioł: Zabytkowa…; J. Szaflarski: Najstarsza… 
32 L. Musioł: Zabytkowa…; J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…; J. Szaflarski: Najstarsza…; P. Greiner: 

Uratować…     
33 L. Musioł: Zabytkowa… 
34 Tamże.
35 J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…; J. Szaflarski: Najstarsza… 
36 J. Kolenda: Die Ichnoorthographia… 
37 Tamże.
38 J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…; J. Szaflarski: Najstarsza…  
39 J. Szaflarski: Najstarsza…  
40 Tamże.
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Pola41,
Łąki i pastwiska42,
Chmielniki43,
Stawy44,
Rzeki i potoki45,
Bagna46 .

Własna analiza treści mapy wykazała, że na mapę naniesiono jeszcze następujące 
ekosystemy:
Starorzecza,
Lasy

– lasy podmokłe.

Krajobrazy
Mapa Andreasa Hindenberga może być również analizowana i interpretowana 

w ujęciu krajobrazowym47. Możemy więc wyróżnić na ziemi pszczyńskiej następują-
ce krajobrazy naturalne i przyrodniczo-kulturowe:

– krajobrazy leśne,
– krajobrazy upraw rolnych, łąk i pastwisk, 
– krajobrazy dolin rzecznych,
– krajobrazy stawowe. 
Krajobrazy te tworzą kompozycje jednorodne oraz mozaikowe, wzajemnie się 

przenikające.
Na rycinach 1–1848 przedstawiono wybrane znaki kartograficzne obrazujące nie-

które treści przyrodnicze zamieszczone na mapie Andreasa Hindenberga.

41 L. Musioł: Zabytkowa…; J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…; J. Szaflarski: Najstarsza…; P. Greiner: 
Uratować…      

42 L. Musioł: Zabytkowa…; J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…; J. Szaflarski: Najstarsza…; P. Greiner: 
Uratować…       

43 L. Musioł: Zabytkowa…; J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…; J. Szaflarski: Najstarsza… 
44 L. Musioł: Zabytkowa…; J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…; J. Szaflarski: Najstarsza…; P. Greiner: 

Uratować…      
45 L. Musioł: Zabytkowa…; J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…; J. Szaflarski: Najstarsza…; P. Greiner: 

Uratować…
46 J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…; P. Greiner: Uratować…
47 U. Myga-Piątek, J. Nita: Opracowanie krajobrazowe województwa śląskiego na potrzeby opracowania 

ekofizjograficznego do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Centrum 
Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Katowice 2013 (maszynopis).

48 Ryciny zamieszczono na stronach 45-47.
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Dąb (drzewo graniczne)1. 

Ptactwo domowe3. 

Jeleń (byk) w zagrodzie5. 

Gęste młode lasy iglaste2. 

Rzadki las mieszany wysokopienny4. 

Lis6. 
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Krowa7. 

Wilk (w zagrodzie)9. 

Dziki (z prawej), wilki (na dole)11. 

Lisy (w zagrodzie)8. 

Zające i sarny (kozły)10. 

Drzewo iglaste (świerk)12. 
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Krajobraz pól uprawnych z kępami 13. 
drzew

Dąb (stary)14. 

Starorzecze15. Stary las iglasty16. 

Konie17. Gęste młode lasy iglaste18. 
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Dyskusja
Andreas Hindenberg na swojej mapie zapisał, że „zdejmował obiekty w terenie 

wiernie, według ich właściwego położenia oraz według zasad geometrycznych”49 . 
Możemy więc przyjąć, że identyfikacja treści przyrodniczych i ich lokalizacja są wia-
rygodne stosownie do ówczesnych możliwości kartograficznych. Jednak zastosowanie 
znaków konwencjonalnych (w formie drewnianych stempli) i schematycznych ry-
sunków50, obrazujących treści przyrodnicze kartowanego terytorium, podaje w wąt-
pliwość wiarygodność wizualizacji wyników kartowania. Fakt ten wymaga uwzględ-
nienia w dalszych pracach nad legendą przyrodniczą mapy Andreasa Hindenberga. 
Jej brak sprawia, że badacze tej mapy w różny sposób interpretują zastosowane przez 
autora mapy znaki kartograficzne. Dla przykładu można podać, że J. Kolenda51 wyka-
zała kilka gatunków (rodzajów) drzew (dąb, klon, lipa, modrzew, świerk), z których 
tylko dąb nie budzi żadnych moich wątpliwości. Zastanawia niewymienienie przez 
tę badaczkę w ogóle sosny czy graba, a także wilka?

Z analizy roślinności potencjalnej lasów współcześnie rosnących na ziemi pszczyń-
skiej52 wynika, że na obszarze tym hipotetycznie rosło aż 18 gatunków drzew, w tym: 
sosna (na blisko 42% powierzchni tych lasów), grab (ponad 14%), dąb (blisko 10%), 
lipa (ponad 9%), olcha czarna (7%), buk (ponad 5%), jesion (blisko 3%), świerk 
(ponad 2%), brzoza i jodła (po ponad 1%) oraz jawor i klon (blisko 1%). Pod wzglę-
dem siedliskowym dominowały tu bory i bory mieszane (na ponad 55% powierzchni 
tych lasów), grądy (24%), lasy łęgowe (ponad 10%) i buczyny (ponad 9%). Takiego 
obrazu roślinności nie przedstawia, wstępnie oceniając, mapa Andreasa Hindenber-
ga. Zwróciła na to uwagę J. Kolenda53 już w 1944 roku, która zauważyła, że zamiast 
dzisiejszych rozległych Górnych i Dolnych Lasów Pszczyńskich, które składają się 
głównie z drzew iglastych, istniały wtedy lasy liściaste. 

Na mapie Andreasa Hindenberga mamy zaznaczone dość rozległe obszary mło-
dych lasów iglastych oraz liczne, ogrodzone zwierzyńce w głębi starych mieszanych 
lasów liściastych z takimi zwierzętami, jak jeleń, sarna, wilk, dzik czy lis. Czyżby 
lasy ziemi pszczyńskiej przed 385 laty nie były już pierwotną puszczą, a Andreas 
Hindenberg przedstawił nam XVII-wieczny obraz eksploatowanej Puszczy Pszczyń-
skiej? Dalsze studia nad mapą oraz kwerenda źródeł archiwalnych54 powinny dać 
odpowiedź na to pytanie.

49 J. Szaflarski: Najstarsza… 
50 Tamże.
51 J. Kolenda: Die Ichnoorthographia… 
52 J.B. Parusel: Zmiany w leśnym  ekosystemie  Puszczy Pszczyńskiej od XVIII do XX wieku. „Tyskie Zeszy-

ty Historyczne” 2013, nr 10, s. 5–19.
53 J. Kolenda: Die Ichnoorthographia…  
54 A. Nyrek: Stan praktyki i wiedzy leśnej na Śląsku do połowy XIX wieku. „Sobótka” 1972, nr 3, s. 413–

432; A. Nyrek: Gospodarka leśna na Górnym Śląsku od poł . XVII do poł . XIX w . Wrocław 1975; 
A. Nyrek: Kultura użytkowania gruntów uprawnych, lasów i wód na Śląsku od połowy XVI do połowy 
XIX wieku . Wrocław 1992. 
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Podsumowanie i wnioski
1. Mapa Andreasa Hindenberga jest najstarszą rękopiśmienną mapą szczegółową 

ziemi pszczyńskiej, wyróżniającą się skalą i dokładnością odwzorowania kartogra-
ficznego. Zachowana i pieczołowicie odrestaurowana mapa umożliwia jej inter-
dyscyplinarne badanie jako źródła informacji o środowisku przyrodniczym i jego 
użytkowaniu.

2. Opracowanie legendy przyrodniczej do mapy Andreasa Hindenberga stanowi 
podstawę analizy kartograficznej struktury środowiska przyrodniczego ziemi 
pszczyńskiej w pierwszej połowie XVII wieku. Dotychczas wyróżniono tu kilka-
naście gatunków i rodzajów drzew oraz zwierząt i kilka typów ekosystemów.  

3. Digitalizacja, rejestracja, kalibracja, rektyfikacja i wektoryzacja mapy Andreasa 
Hindenberga pozwolą na wszechstronną, jakościową i ilościową, analizę geogra-
ficzną tej historycznej mapy ziemi pszczyńskiej metodami GIS55. Cyfrowa wersja 
mapy umożliwi studia porównawcze nad środowiskiem przyrodniczym ziemi 
pszczyńskiej i jej zmianami w czasie oraz zgodności z roślinnością potencjalną 
tego obszaru56 . 

4. Zakres i stopień szczegółowości analizy treści przyrodniczych mapy Andreasa 
Hindenberga uzależniony jest od właściwego odczytania zastosowanych konwen-
cjonalnych i niekonwencjonalnych znaków kartograficznych oraz dokładności 
kartometrycznej tego zabytku rękopiśmienniczego ziemi pszczyńskiej.

5. Studia nad mapą Andreasa Hindenberga powinny być uzupełnione kwerendą ma-
teriałów archiwalnych dotyczących wykonania tej mapy i późniejszych jej zmian 
oraz stosunków gospodarczych na ziemi pszczyńskiej w tamtym czasie.
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Projektowanie i ustanawianie  
okręgów sanitarnych w Galicji  
na przykładzie powiatu bialskiego

Abstract
Artykuł dotyczy tematu zdrowia publicznego w Galicji, a konkretnie w powiecie 

bialskim, położonym w zachodniej jej części. Pierwsza część tekstu oscyluje wokół 
projektowania okręgów sanitarnych, jakie się odbyło w latach 1887–1888. W po-
wiecie bialskim zajmowało się tym C.K. Starostwo w Białej. Czyniło to na polecenie 
C.K. Namiestnictwa we Lwowie. Czynności te bezpośrednio poprzedzały wprowa-
dzenie tzw. ustawy sanitarnej w Galicji w 1891 roku. Druga część pracy dotyczy 
wprowadzania zapisów tej ustawy na przykładzie powiatu bialskiego. Zapisy te były 
realizowane przez ustanawianie okręgów sanitarnych oraz mianowanie lekarzy okrę-
gowych i gminnych. Ustawa sanitarna – tak jak w całej Galicji, tak i w powiecie bial-
skim – była wprowadzana stopniowo od 1891 roku do wybuchu I wojny światowej. 

Podstawę źródłową opracowania stanowią głównie akta C.K. Starostwa w Białej 
(przechowywane w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Bielsku-Bia-
łej), a także sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu Krajowego we Lwowie 
(dostępne w wersji cyfrowej w zasobach internetowych). 

Słowa kluczowe: okręgi sanitarne, Galicja, powiat bialski

Planung und Einrichtung von Sanitärbezirken in Galizien nach dem Beispiel des 
Kreises Biala

Der Aufsatz thematisiert das Gesundheitswesen in Galizien, insbesondere im 
Bezirk Biala im westlichen Teil dieser historischen Landschaft. Der erste Teil des 
Textes befasst sich mit der Gestaltung der Sanitätsbezirke, die in den Jahren 1887 
und 1888 stattfand und von der K.K. Bezirkshauptmannschaft in Biala durchgeführt 
wurde. Dies geschah auf Veranlassung der K.K. Statthalterei in Lemberg und ging 
der Einführung des Sanitätsgesetzes in Galizien im Jahr 1891 voraus. Der zweite 
Teil der Arbeit betrifft die Umsetzung der Bestimmungen dieses Gesetzes durch 
die Einrichtung von Sanitätsbezirken und die Ernennung von Bezirks- und Gemein-
deärzten – konkret am Beispiel des Bezirkes Biala. Das Sanitätsgesetz wurde – wie 
in ganz Galizien, so auch im genannten Kreis – schrittweise bis zum Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs eingeführt. Die Quellengrundlage für die Arbeit bilden vor allem 
die Akten des Kreises Biala (aufbewahrt im Staatsarchiv in Kattowitz, Abteilung 
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Bielitz-Biala) sowie stenografische Berichte von den Sitzungen des Nationalen Sejms 
in Lemberg (in digitaler Form im Internet verfügbar).

Schlüsselbegriffe: Sanitätsbezirke, Galizien, Bezirk Biala

Designing and establishing sanitary districts in Galicia on the example of the Biała 
District

The article concerns the subject of public health in Galicia, specifically in the 
Biała District, located in its western part. The first part of the text focuses on the 
design of sanitary districts, which took place in the years 1887–1888. In the Biała 
District, the Imperial-Royal (hereinafter: K.K.) District Authority Office in Biała 
dealt with it. This was done at the request of the Central Committee of the Go-
vernorship in Lviv and preceded the introduction of the sanitary law in Galicia in 
1891. The second part of the work concerns the implementation of the provisions 
of this Act on the example of the Biała District. These provisions were implemented 
through the establishment of sanitary districts and the appointment of district and 
municipal doctors. The Sanitary Act – as in the whole of Galicia, as well as in the 
Biała District – was introduced gradually from 1891 until the outbreak of World War 
I. The source basis for the work are mainly the files of the K.K. District Authority 
Office in Biała (stored in the State Archives in Katowice Branch in Bielsko-Biała), as 
well as shorthand reports from the sessions of the Diet of Galicia and Lodomeria in 
Lviv (available in digital version in the Internet resources).

Keywords: sanitary districts, Galicia, Biała District

Artykuł ma na celu przedstawienie dwóch zagadnień związanych z publiczną 
opieką zdrowotną funkcjonującą na terenie Galicji na przykładzie powiatu bialskie-
go, położonego w zachodniej części tego kraju koronnego Austro-Węgier. Pierwszym 
zagadnieniem są wydarzenia, jakie miały miejsce w latach 1887–1888 w związku 
z próbą rozwiązania kwestii podziału powiatu bialskiego na okręgi sanitarne. W dal-
szej kolejności przedmiotem artykułu jest przedstawienie wprowadzania w życie 
zapisów krajowej ustawy sanitarnej, która była bezpośrednią konsekwencją prac 
związanych z projektowaniem podziału Galicji na okręgi sanitarne, w 1891 roku 
w powiecie bialskim. Zagadnienie to jest na tyle interesujące, że warto je opisać i do-
łożyć niewielką cegiełkę do podejmowanych już badań nad historią dziejów zdrowia 
publicznego w Galicji1 . 

1 Autor ma tu na myśli m.in.: P. Franaszek: Zdrowie publiczne w Galicji w dobie autonomii (wybrane 
problemy). Kraków 2002; S. Rejman: Organizacja państwowej i gminnej służby zdrowia w Galicji 
w okresie autonomicznym w świetle przepisów prawnych. [W:] Urzędy państwowe, organy samorządowe 
i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do 
XIX wieku. Red. H. Gmiterek, J. Łosowski. Kraków 2010; K. Meus: Profilaktyka przeciwepidemiczna 
w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. [W:] Epidemie w dziejach Europy: konsekwencje społeczne, 
gospodarcze i kulturowe. Red. K. Polek, Ł.T. Sroka. Kraków 2015, a także szerzej w zakresie epide-
mii w monarchii austriackiej R. Tomczyk: Zagrożenia epidemiologiczne na terenie austriackiej części 
monarchii habsburskiej w XIX w . (do 1914 r .) . Aspekty prawne i administracyjne. „Galicja. Studia 
i Materiały” 2015, nr 1; E. Dolata: Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze 
szczególnym uwzględnieniem higieny szkolnej. Seria: „Galicja i jej dziedzictwo”. T. 23. Rzeszów 2016.
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Podstawowym i praktycznie jedynym źródłem dla pierwszej części niniejszej pra-
cy są akta zachowane w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Bielsku-
Białej, a wytworzone przez Cesarsko-Królewskie (dalej C.K.) Starostwo w Białej 
i znajdujące się w zespole archiwalnym nr 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej 
Krakowskiej2. Układ akt w tym zespole w dużej części nawiązuje do porządku kan-
celaryjnego, jaki był stosowany w chwili ich wytwarzania – to znaczy poszczególne 
jednostki archiwalne zawierają korespondencję ułożoną według numerów z dzien-
nika podawczego. W jednej z tych jednostek o sygnaturze 71 znajduje się obszerna 
dokumentacja dotycząca projektowania podziału powiatu bialskiego na okręgi sani-
tarne. Z korespondencji tej wynika, że w ciągu krótkiego czasu przedstawiono pięć 
projektów takiego podziału – całość zamyka się w latach 1887–1888, z czego cztery 
projekty przypadają na drugą połowę 1887 roku. Zachowana dokumentacja m.in. 
pokazuje, jakich danych wymagano przy tworzeniu okręgów sanitarnych, dając tym 
samym obraz nie tylko „wydajności” powiatu dla ich tworzenia, ale również ogólny 
statystyczny obraz powiatu bialskiego lat osiemdziesiątych XIX wieku (stanowiąc 
jednocześnie źródło dla innych badań nad historią tego terenu). 

Dla drugiej części pracy – dotyczącej ustanawiania instytucji lekarza gminnego 
i okręgowego – podstawa źródłowa jest szersza. Zasadniczą trudnością dla szczegóło-
wego prześledzenia procesu ustanawiania okręgów sanitarnych w powiecie bialskim 
jest brak akt wytworzonych przez bialską Radę Powiatową i Wydział Powiatowy. 
W myśl krajowej ustawy o urządzeniu służby zdrowia z 1891 roku to właśnie wydzia-
ły powiatowe (w porozumieniu z gminami i obszarami dworskimi) miały obowiązek 
przedstawienia wniosku dotyczącego powoływania okręgu sanitarnego, jego wielko-
ści i siedziby lekarza okręgowego3. Trudność stanowi również fakt, że ustalenia zwią-
zane z okręgami sanitarnymi, lekarzami okręgowymi i gminnymi nie były ogłaszane 
w krajowym dzienniku ustaw. Niezwykle pomocnym źródłem natomiast okazały 
się protokoły z posiedzeń Sejmu Krajowego (a przede wszystkim alegata do tych 
protokołów). W końcu XIX i na początku XX wieku sprawy zdrowia publicznego 
w Galicji co roku były przedmiotem obrad Sejmu Krajowego. Zachowały się liczne 
ślady tych prac w postaci podejmowanych uchwał, dyskusji czy sprawozdań Wy-
działu Krajowego i Komisji Sanitarnej dotyczących okręgów sanitarnych i ogólnego 
stanu sanitarnego Galicji (które stanowią właśnie alegata). Przy ustaleniach przydat-
na była również dokumentacja bialskiego C.K. Starostwa, gdzie odnalezione zostały 
pojedyncze dokumenty zarówno bezpośrednio dotyczące okręgów sanitarnych i ich 
działalności, jak i pośrednio zahaczające o tę tematykę. W dalszej kolejności au-
tor posiłkował się aktami magistratu oświęcimskiego4 w odniesieniu do działalności 

2 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej (dalej: AP Katowice Oddz. Bielsko-
Biała), zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej (dalej: StBiała).

3 Dziennik Ustaw i Rozporządzeń Krajowych (dalej: DzUiRK) 1891, nr 17, § 5. Analogiczną dokumenta-
cje dotyczącą powiatu żywieckiego i powołania okręgu sanitarnego w Ślemieniu – w postaci korespon-
dencji Wydziału Powiatowego w Żywcu z C.K. Namiestnictwem we Lwowie, tamtejszym Starostwem 
czy poszczególnymi gminami – znajdujemy właśnie w aktach zachowanego Wydziału Powiatowego 
w Żywcu. AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół 13/1038 Wydział Powiatowy w Żywcu, sygn. 65.

4 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół 13/362 Akta miasta Oświęcimia (dalej: MO).
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lekarza miejskiego w tym mieście, a także Szematyzmami galicyjskimi5 w odniesie-
niu do pracowników służby zdrowia obecnych w powiecie bialskim. Jako uzupełnie-
nie natomiast należy traktować informacje zaczerpnięte z akt Powiatowej Komendy 
Uzupełnień w Wadowicach6, a także akta wytworzone przez bialskie starostwo tuż 
po odzyskaniu niepodległości.

Dla państwa austro-węgierskiego, a co za tym idzie dla Galicji, najważniejsze 
znaczenie w kwestii ujęcia w karby organizacyjne spraw związanych z szeroko pojętą 
służbą zdrowia miała ustawa z 30 kwietnia 1870 roku „względem organizacyi pu-
blicznej służby zdrowia”7. Paragraf piąty tej ustawy stanowił, iż do władz krajowych 
należało „oznaczenie, w jaki sposób każda gmina dla siebie lub wspólnie z innemi 
gminami zaprowadzić ma urządzenia potrzebne do wykonywania policyi zdrowia 
[…]”8 . 

W innych krajach koronnych Austro-Węgier w ciągu następnych lat uchwalono 
krajowe ustawy „zdrowotne”, jednak w Galicji nie można było przez długi czas dojść 
do porozumienia w tej sprawie, mimo stawiania sprawy na posiedzeniu Sejmu Kra-
jowego w 1874 roku9. Dopiero po 21 latach – w 1891 roku – Sejm uchwalił ustawę 
krajową „o urządzeniu służby zdrowia w gminach i obszarach dworskich”10. Dwoma 
głównymi powodami tak dużej zwłoki był brak lekarzy, którzy nie tylko mogliby, ale 
także chcieliby zostać „wcieleni” do służby sanitarnej oraz wysokie koszty jej utrzy-
mania11 .

Intensyfikacja prac nad ustanowieniem krajowej służby sanitarnej miała nastąpić 
w 1887 roku z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (pełniącego jedno-
cześnie funkcję najwyższej władzy sanitarnej)12. Minister – w związku ze zwłoką 

5 Szematyzmy galicyjskie to roczniki personalno-sprawozdawcze wydawane w Galicji, prezentujące 
przede wszystkim obsadę kadrową władz państwowych i krajowych oraz urzędów i instytucji publicz-
nych, H. Kramarz: Schematyzmy galicyjskie (1776–1914) jako c .k . rocznik sprawozdawczy dotyczący 
obsady kadrowej władz, urzędów, towarzystw i instytucji. „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2007, T. X, 
z. 1 (19), s. 7.

6 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół 13/622 Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach 
(dalej: PKUWad).

7 P. Franaszek: Zdrowie publiczne…, s. 12. 
8 Dziennik Praw Państwa (dalej: Dz.P.P.) 1870, nr 68. 
9 P. Franaszek: Zdrowie publiczne…, s. 15. 
10 DzUiRK 1891, nr 17. Ustawa ta w niektórych paragrafach została zmieniona w 1906 r. na mocy ustawy 

z 5 października (DzUiRK 1906, nr 148).
11 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 545–546. Doktor Blumenstok w artykule 

z 1887 r. wymienił warunki, jakie należałoby spełnić, aby lekarze chcieli przyjmować posady lekarzy 
gminnych (okręgowych): łączenie kilku gmin w jeden okręg sanitarny z mieszkaniem dla lekarza, wy-
nagrodzenie „niezbyt szczupłe” wypłacane przez Wydział Krajowy, a nie przez gminę, nadanie praw do 
emerytury, dostęp do apteczki podręcznej oraz „choćby prymitywnego szpitala” w siedzibie okręgu 
oraz zapewnienie pensji rodzinie lekarza w przypadku jego śmierci wynikłej z pełnienia obowiązków 
zawodowych (L. Blumenstock: Organizacya służby zdrowia w gminach. „Przegląd Lekarski” 1887, nr 
18, s. 242–243).

12 Praktycznie przez cały okres funkcjonowania konstytucyjnej monarchii habsburskiej (1867–1918) 
sprawami opieki zdrowotnej zajmowało się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. R. Tomczyk stwier-
dził, że „brak odrębnego urzędu o randze ministerialnej wyłącznie zajmującego się problematyką służby 
zdrowia ograniczał możliwości prowadzenia aktywnej polityki zdrowotnej”. Osobna agenda stopnia 
ministerialnego – Ministerstwo Zdrowia Publicznego – została powołana do życia dopiero w sierpniu 
1918 r. (R. Tomczyk: Ostatnie centralne urzędy monarchii habsburskiej. „Historia Slavorum Occiden-
tis” 2013, nr 1 (4), s. 78, 86). 
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niektórych krajów koronnych – planował przedłożyć poszczególnym sejmom krajo-
wym projekty ustaw o urządzeniu systemu opieki zdrowotnej13. Inicjatywa ta została 
dodatkowo sprowokowana powodzeniem takich ustaw m.in. w Dalmacji, Karyntii, 
Tyrolu czy na Morawach. Szczególnie na Morawach ustawa sanitarna miała przynieść 
znaczącą poprawę sytuacji14 .

W połowie 1887 roku do C.K. Starostwa w Białej nadszedł okólnik C.K. Na-
miestnictwa we Lwowie datowany na 28 maja15. Ten dziesięciostronicowy dokument 
przypominał o wielkim znaczeniu ustawy z 1870 roku oraz zapowiadał wspomniane 
wyżej plany Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych w zakresie ustanowienia sanitar-
nych ustaw w krajach koronnych, które do tej pory ich nie przedsięwzięły. Obszer-
ność i treść okólnika musiała świadczyć o powadze sytuacji. Starano się rozwiać 
wszelkie wątpliwości w kwestii zasadności zaprowadzenia służby sanitarnej. Podkre-
ślano m.in. sprawę stanu epidemicznego Galicji: 

Potrzeba jak najrychlejszego zorganizowania gminnej służby sanitarnej szczególnie w ostat-
nich latach stała się nader pilna, gdyż według wykazów sanitarnych choroby zaraźliwe 
w braku ścisłego dozoru i opieki lekarskiej w gminach wiejskich szerzą się z roku na rok co-
raz więcej […]. Że w następnych dwóch latach aż do chwili obecnej stan rzeczy nie zmie-
nił się na korzyść, że przeciwnie rozmiary złego wzrastają nieustannie, a wydane wskutek 
tego zarządzenia zaradcze wymagają niezbędnie bezzwłocznego zorganizowania gminnej 
służby sanitarnej.16

Przede wszystkim jednak okólnik polecał staroście przedstawić projekt podziału 
powiatu na okręgi sanitarne. W okólniku uwzględniono trzy zagadnienia, które nale-
żało wziąć pod uwagę przy pracach nad projektowaniem17:

 1) zakres działania lekarzy miejskich lub gminnych,
 2) liczba mieszkańców lub obszar, nad którym miałby czuwać dany lekarz,
 3) ograniczenie się do możliwie najmniejszej liczby okręgów.

Zadania, jakie miał wykonywać mianowany lekarz, istotnie były bardzo rozległe. 
Zostały one określone w paragrafach 3 i 4 ustawy z 1870 roku i obejmowały wiele 
czynności związanych – jak to zostało określone w ustawie – z „policją zdrowia”. Były 
to – poza zwyczajowym „dozorowaniem chorych” (w tym bezpłatnym leczeniem 
„biednych chorych”) – m.in.: czuwanie nad przestrzeganiem przepisów sanitarnych 
w odniesieniu do dróg, placów, zgromadzeń publicznych, kanałów na nieczystości, 
źródeł wody do picia i użytku, żywności (na przykład oględziny bydła), zakładów 
kąpieliskowych, następnie: opieka („utrzymanie w naoczności”) nad podrzutkami, 
głuchoniemymi, obłąkanymi umieszczonymi poza publicznymi zakładami opieki, za-
kładanie i czuwanie nad cmentarzami i izbami przedpogrzebowymi oraz dozorowanie 
pogrzebów, oględziny zwłok, nadzorowanie prywatnych zakładów opieki zdrowotnej, 

13 Na forum galicyjskiego Sejmu Krajowego istotnie takie przedłożenie zostało wykonane w październiku 
1889 r. za pośrednictwem C.K. Namiestnika Kazimierza Badeniego (Alegata do Sprawozdań Stenogra-
ficznych z Pierwszej Sesyi Szóstego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodmeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem z roku 1889, alegat nr 9). 

14 L. Blumenstock: Organizacya służby zdrowia…, s. 242.
15 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 543–552.
16 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 547–548.
17 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 548.
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czynny udział w przeprowadzaniu szczepień ochronnych oraz rewakcynacji (czyli 
powtórnych szczepień), a także organizowanie i utrzymywanie „składów padliny”, 
nadzór nad „warsztatami oprawców”18 oraz dozorowanie targów bydła i transportów 
bydła19. Czynności lekarza obejmowały więc również prace weterynaryjne.

Jeżeli chodzi o wielkość mających powstać okręgów sanitarnych, okólnik zawierał 
wskazówkę, sprowadzającą się do następujących słów: 

[…] przeto należałoby obmyślić organizacyę gminnej służby zdrowia w Galicyi w takim 
zakresie, j a k i  w  d a n e j  c h w i l i  j e s t  w  o g ó l e  m o ż e b n y m . 20 

Słowa te wynikały z prostego faktu, że dotychczasowe projekty i wskazówki, któ-
re pojawiały się w dyskusjach sejmowych, znacząco przekraczały możliwości władz 
krajowych, nie mówiąc o możliwościach poszczególnych samorządów szczebla po-
wiatowego i gminnego. Początkowo władze krajowe zakładały, że każda miejscowość 
(gmina) licząca 6000 mieszkańców lub mniejsze gminy złączone w okręgi liczące nie 
więcej niż 7000 mieszkańców miały posiadać jednego lekarza gminnego (miejskie-
go). Brano również pod uwagę zwiększenie tego limitu – na wzór kraju koronnego 
Morawy – do 10 000 na jeden okręg sanitarny nie większy niż 100 kilometrów kwa-
dratowych. Jednak nawet przy tak zwiększonych wartościach w Galicji musiano by 
ustanowić 800 okręgów sanitarnych21. Iluzoryczność tych założeń została zweryfiko-
wana przez rzeczywistość. W 1890 roku podczas prac nad krajową ustawą sanitarną 
planowano, iż w Galicji powstanie 345 okręgów. Do 1904 roku jednak udało się 
powołać do życia tylko 14222. C.K. Namiestnictwo zażądało jedynie, aby w projekcie 
uwzględniono miejscowości posiadające powyżej 8000 mieszkańców, dla których 
musiano ustanowić osobnego lekarza gminnego. Pozostałe okręgi miały być tworzone 
w sposób odpowiedni do możliwości powiatu23 .

Pierwszy projekt podziału powiatu bialskiego na okręgi sanitarne przedłożono 
C.K Namiestnictwu już w czerwcu 1887 roku. Projekt ten przewidywał ustanowie-
nie dziesięciu okręgów. 

18 Oprawca jako osoba zajmująca się wyłapywaniem bezpańskich psów (również określany jako rakarz). 
19 Ogrom obowiązków lekarza gminnego lub okręgowego szczególnie widać w instrukcji służbowej, która 

została ustanowiona rozporządzeniem wykonawczym z ustawy krajowej z 2 lutego 1891 r. o urządzeniu 
służby zdrowia w gminach i obszarach dworskich. Instrukcja ta zawiera m.in. 24 punkty, w których 
szczegółowo opisano te obowiązki (DzUiRK 1891, nr 82). Warto również zwrócić uwagę na pismo 
z 1913 r. wystosowane przez C.K. Starostwo w Białej do poszczególnych zwierzchności gminnych 
w sprawie usunięcia „usterek sanitarnych” zgłoszonych w półrocznych sprawozdaniach przez lekarzy 
okręgowych. Usterki te dotyczyły przepełnienia cmentarza w Wilamowicach i Kaniowie, braku trupiar-
ni na cmentarzu w Osieku i Międzybrodziu Lipnickim, braku studni z „dobrą wodą” w Malcu, Witko-
wicach, Osieku, Łękach i Dankowicach, zanieczyszczenia źródła wody na terenie obszaru dworskiego 
w Dankowicach, braku pieca w areszcie gminnym w Bestwinie, braku ogrodzenia „ścierwiska” w Hecz-
narowicach, zmniejszenia spadku drogi w Bestwinie i Starej Wsi Górnej, wysłania na odpowiedni kurs 
akuszerki w Pisarzowicach (AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 192, sprawa nr 19629).

20 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 549 (wyróżnienie autora). 
21 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 549.
22 P. Franaszek: Zdrowie publiczne…, s. 16.
23 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 549. Zaznaczono jednocześnie, że jeżeli siedzibą 

lekarza gminnego nie mogło być miasto, należało wybrać taką wieś, w której znajdował się sąd, apteka, 
jakikolwiek urząd lub fabryka. 
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Mapa powiatu bialskiego z przełomu XIX i XX wieku (źródło: Archiwum Państwowe 1. 
w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, zespół 13/684 Zbiór kartograficzny Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach Oddziału w Bielsku-Białej, sygn. 942)
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Tabela 1
Pierwszy projekt podziału powiatu bialskiego na okręgi sanitarne (10 okręgów)

Lp.

Siedziba 
gminnego lekarza 

w okręgu 
sanitarnym

Miejscowości 
wchodzące 

w skład 
danego okręgu

Liczba 
mieszkańców 

okręgu

Obszar 
(w km²)

Nazwisko
lekarza

gminnego

1. Biała Biała (miasto) 7 251 0,94 chirurga 
Józef Kupka

2. Biała lub Lipnik Lipnik, Kozy 9 248 43,12 doktor 
Józef Bogdanik

3. Biała Komorowice, Bestwina, Bestwinka, 
Janowice, Hałcnów 7 308 48,79 doktor 

Maciej Kwieciński

4. Biała 
lub Rybarzowice

Szczyrk, Salmopol, Godziszka Stara, 
Godziszka Nowa, Godziszka Wilkowska, 
Kalna, Rybarzowice, Hucisko, 
Wilkowice, Mikuszowice, Straconka, 
Bystra, Bór Wilkowski, 
Bór Łodygowski, Meszna, Buczkowice 

11 262 101,84 chirurg 
Aleksander Spelda

5. Kęty Kęty, Nowa Wieś, Bielany, Łęki, 
Kańczuga, Malec, Witkowice, Bulowice 11 576 82,79 doktor 

Ferdynand Długołęcki

6. Kęty
Kobiernice, Bujaków, Czaniec, Porąbka, 
Międzybrodzie Kobiernickie 
i Lipnickie

8 689 95,91 doktor 
Karol Dworzański

7. Oświęcim Oświęcim, Broszkowice, Babice, 
Brzezinka 7.619 27,09 doktor 

Maurycy Schlank

8. Oświęcim

Pławy, Harmęże, Jawiszowice, 
Brzeszcze, Przecieszyn, Wilczkowice, 
Skidziń, Rajsko, Klucznikowice, Kruki, 
Dwory, Monowice

8 175 77,55 doktor 
Jakub Plessner

9. Oświęcim
Stare Stawy, Włosienica, Poręba 
Wielka, Polanka Wielka, Osiek, Grojec, 
Łazy, Zaborze

7 852 90,13 doktor 
Antoni Ślosarczyk

10. Wilamowice
Wilamowice, Hecznarowice, 
Pisarzowice, Stara Wieś Dolna i Górna, 
Kaniów, Dankowice

7 072 62,43 chirurg 
Jan Kunz

a W okresie, którego dotyczy niniejszy artykuł, chirurgów nie traktowano na równi z lekarzami, chirurga 
– jak widać w przedstawianych tabelach – nie tytułowano doktorem. W całym okresie autonomii galicyj-
skiej funkcjonowali oni jako osobna grupa zawodowa – obok doktorów medycyny (P. Franaszek: Zdrowie 
publiczne…, s. 131, 138).

Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Białej 
Krakowskiej, sygn. 71, s. 582–585.

Podstawą dla uwzględnionej w projekcie liczby mieszkańców poszczególnych 
miejscowości był spis konskrypcyjny z 1880 roku. Starosta nie omieszkał więc za-



proJeKtowanie i uStanawianie oKręgów Sanitarnych w galicJi...

59

znaczyć, że przez te kilka lat liczba ludności w samym mieście Biała „wzmogła” się 
do 8000 mieszkańców – dlatego też postulował utworzenie okręgu sanitarnego z sa-
mego miasta, nad którym pieczę sprawowałby każdoczesny lekarz miejski24. W po-
zostałych okręgach starano się, aby faktycznie pod względem liczby mieszkańców 
były zbliżone do 7000 – i w większości przypadków to się udało. W sprawie lekarzy, 
którzy sprawowaliby opiekę nad okręgami, starosta zaznaczył, że wyznaczał lekarzy 
miejskich (względnie gminnych) lub też innych, którzy nie posiadali takiej posady, 
jednak mieszkali na terenie powiatu25. W tym czasie ciekawa sytuacja wytworzyła 
się w Oświęcimiu. Tam lekarzem miejskim był doktor Maurycy Schlank – objął tę 
posadę po śmierci chirurga Jana Kohna. Posada ta jednak była „prowizoryczna”, po-
nieważ ubiegali się o nią – oprócz doktora Schlanka – również doktor Jakub Plessner 
i doktor Antoni Ślosarczyk. Dlatego też starosta założył, że okręg siódmy (w skład 
którego miał wejść Oświęcim) obejmie lekarz miejski, natomiast dwa kolejne okrę-
gi, dla których siedzibą miał być również Oświęcim, przypadną dwóm pozostałym 
lekarzom (niekoniecznie w takiej konfiguracji jak zaprezentowano w projekcie). Sta-
rosta zaznaczył również, że przy wyznaczaniu siedziby danego okręgu kierował się 
miejscem zamieszkania lekarzy, ale także warunkami topograficznymi miejscowości 
włączonych do poszczególnych okręgów. Dlatego też starosta uważał, że lepszą sie-
dzibą okręgu drugiego byłby Lipnik, natomiast okręgu czwartego – Rybarzowice, 
a nie miasto Biała. Nie było to po linii wyznaczonej przez C.K. Namiestnictwo, 
ponieważ w okólniku z 28 maja 1887 roku zaznaczono, że okręgi powinno się dzielić 
odpowiednio do miast. Jednak dla tych dwóch okręgów Biała byłaby położona pe-
ryferyjnie26 .

Projekt ten szybko się zdezaktualizował. Miesiąc później – 18 lipca 1887 roku – 
przedstawiono nowy. Można jedynie przypuszczać, że liczba okręgów, którą bialski 
starosta założył, była zbyt wysoka, mimo że w miarę trzymano się wskazówek za-
proponowanych przez C.K. Namiestnictwo. Według nowego, lipcowego, projektu 
powiat bialski miał zostać podzielony na pięć okręgów sanitarnych. Niektóre wcze-
śniej projektowane okręgi zostały połączone. Nie przewidywano już osobnego okręgu 
na miasto Biała. Miejscowości dotychczas wchodzące w skład czterech okręgów, 
dla których siedzibą miała być Biała, zostały złączone w dwa – po jednym z siedzi-
bą w Lipniku i w Białej. Podobnie rzecz miała się z okręgami w Kętach (gdzie po-
czątkowo projektowano dwa okregi) oraz w Oświęcimiu (gdzie projektowano trzy 
okręgi). Drugi projekt przewidywał połączenie okręgów, dla których siedzibę lekarza 
gminnego wyznaczono w tej samej miejscowości. Jednocześnie doszło do kilku nie-
znacznych zmian w przydziale poszczególnym miejscowości. Na przykład Bujaków 
początkowo przynależał do okręgu kęckiego, następnie do okręgu lipnickiego. Warto 

24 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 553.
25 Szematyzm z roku 1887 wskazuje większą liczbę lekarzy i chirurgów – odpowiednio 10 oraz 4 – i wy-

mienia nazwiska nieumieszczone w zaproponowanym przez starostę projekcie. W powiecie bialskim 
było więc więcej lekarzy do dyspozycji. W samym Oświęcimiu wymieniony został jeszcze Julian Łucki 
i Józef Tugendhat, a także chirurg Jan Kohn (który jednak w ciągu 1887 r. zmarł), w Białej natomiast 
Jan Macher (Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 
1887 (dalej: Szematyzm […] na rok…). Lwów 1887, s. 441, 446). W kolejnym roku Szematyzm wyka-
zywał w powiecie bialskim 9 lekarzy i 3 chirurgów. (Szematyzm […] na rok 1888. Lwów 1888, s. 441, 
446).

26 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 553.
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również zwrócić uwagę na okręg sanitarny w Wilamowicach, który zdecydowano 
się zachować pomimo niewielkiego obszaru i małej liczby podlegającej mu ludności. 
Powodem dla takiego stanu rzeczy było zapewne dostosowanie się do już istniejących 
warunków – Wilamowice posiadały lekarza miejskiego, którego można było obarczyć 
funkcją lekarza gminnego lub okręgowego. 

Kolejny, trzeci, projekt – jaki został przedstawiony w sierpniu 1887 roku – do-
tyczył tylko zmian, jakie zdecydowano się poczynić w przypadku właśnie okręgu 
sanitarnego w Wilamowicach. W tym projekcie powiększono okręg piąty (wilamo-
wicki) o następujące miejscowości: Skidziń, Przecieszyn, Brzeszcze i Jawiszowice, 
które wcześniej były przewidziane jako część okręgu oświęcimskiego27. Zapewne 
chodziło o próbę zwiększenia wilamowickiego okręgu. Po włączeniu tych czterech 
miejscowości liczył on 10 547 mieszkańców i obejmował obszar 103,50 kilometra 
kwadratowego – czyli o ponad 3,5 tysiąca mieszkańców i ponad 40 kilometrów kwa-
dratowych więcej niż projektowano miesiąc wcześniej. Odbyło się to kosztem okrę-
gu oświęcimskiego, który i tak był obszerny. Jeżeli chodzi o odległość tych czterech 
miejscowości od siedziby lekarza, to korzystna zmiana nastąpiła tylko w przypadku 
Jawiszowic, gdzie odległość od Oświęcimia wynosiła 12 kilometrów, natomiast od 
Wilamowic – 7. Dla Brzeszcz i Przecieszyna nie miało to większego znaczenia – od-
ległość była podobna (w granicach 8–10 kilometrów). Pogorszeniu natomiast uległa 
sytuacja Skidzinia, z którego odległość do Oświęcimia wynosiła 4 kilometry, nato-
miast do Wilamowic – 10 kilometrów. 

Trzeci projekt podziału powiatu bialskiego na okręgi sanitarne przesłano do 
C.K. Namiestnictwa 16 sierpnia 1887 roku, uwzględniając utworzenie 5 takich okrę-
gów. 

Tabela 2
Trzeci projekt podziału powiatu bialskiego na okręgi sanitarne,  
uwzględniający zmiany w okręgu wilamowickim (5 okręgów)

Lp.

Siedziba 
gminnego lekarza 

w okręgu 
sanitarnym

Miejscowości 
wchodzące 

w skład 
danego okręgu

Liczba 
mieszkańców 

okręgu

Obszar 
(w km²)

Nazwisko 
lekarza 

gminnego

1. Biała

Biała, Bystra, Meszna, Bór Wilkowski 
i Łodygowski, Buczkowice, Szczyrk, 
Salmopol, Godziszka Nowa, Godziszka 
Stara, Godziszka Wilkowska, Kalna, 
Rybarzowice, Hucisko, Wilkowice, 
Mikuszowice, Straconka

18 513 102,81
chirurg 
Józef Kupka 
– lekarz miejski 

2. Lipnik
Lipnik, Komorowice, Bestwinka, 
Bestwina, Janowice, Hałcnów, Kozy, 
Bujaków

17 462 98,41 doktor 
Maciej Kwieciński

27 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 557.
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3. Kęty

Kęty, Kobiernice, Czaniec, Porąbka, 
Międzybrodzie Lipnickie i Kobiernickie, 
Bulowice, Witkowice, Osiek, Malec, 
Łęki, Bielany, Kańczuga, Nowa Wieś

22 036 195,08
doktor 
Ferdynand Długołęcki 
– lekarz miejski

4. Oświęcim

Oświęcim, Klucznikowice, Zaborze, 
Kruki, Dwory, Włosienica, Monowice, 
Poręba Wielka, Polanka Wielka, 
Łazy, Grojec, Stare Stawy, Rajsko, 
Wilczkowice, Pławy, Harmęże, 
Brzezinka, Babice, Broszkowice

17 494 131,82

doktor 
Maurycy Schlank 
lub 
doktor 
Antoni Ślosarczyk

5. Wilamowice

Wilamowice, Hecznarowice, 
Pisarzowice, Stara Wieś Dolna 
i Górna, Dankowice, Kaniów, Skidziń, 
Przecieszyn, Brzeszcze, Jawiszowice

10 547 103,50 chirurg 
Jan Kunz

Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Białej 
Krakowskiej, sygn. 71, s. 579–581.

Po dwóch miesiącach – 13 października – C.K. Namiestnictwo skierowało do 
galicyjskich starostw kolejny okólnik dotyczący projektowania okręgów sanitarnych. 
W okólniku tym zawarto wytyczne C.K. Krajowej Rady Zdrowia dotyczące wielko-
ści okręgów: miasta liczące minimum 10 000 mieszkańców miały posiadać osobnego 
lekarza gminnego (miejskiego), wszystkie zaś inne miasta i miasteczka miały zostać 
wcielone do okręgów sanitarnych. Ponadto powierzchnie poszczególnych okręgów 
sanitarnych miały być nie większe niż 200 kilometrów kwadratowych, a ich zalud-
nienie nie większe niż 15 000 osób. W związku z tym C.K. Namiestnictwo poleciło 
sporządzić nowe projekty podziału poszczególnych powiatów na okręgi sanitarne, 
„które by o ile możności co do obszaru i ludności najwięcej się zbliżały do cyfr zapro-
ponowanych przez krajową Radę zdrowia […]”28. W nawiązaniu do październikowe-
go okólnika C.K. Starostwo w Białej 14 listopada 1887 roku przedstawiło czwarty 
projekt podziału powiatu bialskiego na okręgi sanitarne29 .

Tabela 3
Czwarty projekt podziału powiatu bialskiego na okręgi sanitarne (6 okręgów)

Lp.

Siedziba 
gminnego lekarza 

w okręgu 
sanitarnym

Miejscowości 
wchodzące 

w skład 
danego okręgu

Liczba 
mieszkańców 

okręgu

Obszar 
(w km²)

Nazwisko 
lekarza 

gminnego

1. Biała
Biała, Mikuszowice, Straconka, Lipnik, 
Kozy, Hałcnów, Janowice, Bestwina, 
Bestwinka, Komorowice

25 979 109,58
chirurg 
Józef Kupka 
– lekarz miejski

28 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 563–564.
29 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 569–570.
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2. Biała

Bystra, Meszna, Bór Wilkowski 
i Łodygowski, Buczkowice, Szczyrk, 
Salmopol, Godziszka Nowa, Godziszka 
Stara, Godziszka Wilkowska, Kalna, 
Rybarzowice, Hucisko, Wilkowice

9 090 85,14 doktor 
Maciej Kwieciński

3. Kęty

Kęty, Kobiernice, Bujaków, Czaniec, 
Porąbka, Międzybrodzie Kobiernickie 
i Lipnickie, Bulowice, Witkowice, Łęki, 
Bielany, Kańczuga, Malec, Nowa Wieś

20 265 178,70

doktor 
Ferdynand Długołęcki 
lub 
doktor 
Karol Dworzański

4. Oświęcim

Oświęcim, Kruki, Klucznikowice, 
Broszkowice, Brzezinka, Babice, Pławy, 
Harmęże, Brzeszcze, Przecieszyn, 
Skidziń, Wilczkowice, Rajsko

11 483 67,11

doktor  
Antoni Ślosarczyk 
lub 
doktor 
Maurycy Schlank

5. Oświęcim
Dwory, Monowice, Włosienica, Poręba 
Wielka, Polanka Wielka, Osiek, Grojec, 
Łazy, Zaborze, Stare Stawy

10 729 111,21
doktor  
Maurycy Schlank 
– lekarz miejski

6. Wilamowice
Wilamowice, Hecznarowice, 
Pisarzowice, Stara Wieś Dolna i Górna, 
Jawiszowice, Dankowice, Kaniów

8 506 78,88 chirurg 
Jan Kunz

Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, zespół 13/689 Starostwo Powia-
towe w Białej Krakowskiej, sygn. 71, s. 575–577.

Zaproponowano podział na 6 okręgów. Zwraca uwagę dysproporcja pomiędzy 
pierwszym i drugim okręgiem, dla których siedzibę lekarza gminnego wyznaczono 
w Białej. Starosta jednak wyjaśnił, że teren drugiego okręgu był bardzo górzysty 
(m.in. Bystra, Meszna, Buczkowice, Szczyrk), co wymusiło taką, a nie inną pro-
pozycję. C.K. Namiestnictwo dopuściło zresztą taką możliwość, zaznaczając, iż od 
zasady zaproponowanej przez C.K. Krajową Radę Zdrowia należało bezwarunkowo 
odstąpić w przypadku okręgów położonych w górach. Ponadto zdecydowano się 
podzielić wcześniej proponowany okręg oświęcimski na dwie części, uwzględniając 
oddzielenie miejscowości położonych po obu stronach rzeki Soły30. Zrezygnowano 
również z przydzielenia do wilamowickiego okręgu miejscowości Brzeszcze, Przecie-
szyn i Skidzin (włączone zostały do jednego z oświęcimskich okręgów), zostawiając 
w nim jedynie Jawiszowice. Miało to – jak wspomniano o tym wcześniej – uzasadnie-
nie w odległościach od siedziby urzędowania lekarza okręgowego. 

Do sprawy wrócono po niemal roku, kiedy to 21 sierpnia 1888 roku lwowskie 
C.K. Namiestnictwo rozesłało do starostw galicyjskich kolejny okólnik. Poruszał on 
dwie sprawy związane z nadesłanymi projektami. Pierwsza dotyczyła wyszczegól-
nienia podatków bezpośrednich31, jakie były płacone w podziale na gminę i obszar 
dworski: 

30 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 569.
31 Bezpośrednimi podatkami w Austro-Węgrzech były: podatek gruntowy, domowy, dochodowy, zarobko-

wy powszechny, zarobkowy od przedsiębiorstw zobowiązanych do publicznego składania rachunków, 
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Ponieważ przepisy ustawy o organizacji służby zdrowia w gminach […] odnoszą się tak do 
gmin, jak i do obszarów dworskich i ponieważ koszta z wykonaniem tej ustawy połączone ma 
tak gmina, jak i obszar dworski względnie fundusz krajowy ponosić, przeto chodzi o oblicze-
nie, jaką kwotę mają powyższe czynniki przyczyniać się do opędzenia tych kosztów.32 

Dlatego też polecono dotychczas wykazywaną w projektach wysokość podatków 
płaconych przez poszczególne miejscowości rozbić na te, które były ponoszone przez 
samą gminę oraz przez obszar dworski (o ile taki istniał w danej miejscowości). 

Druga kwestia poruszona w okólniku dotyczyła wykonania dodatkowych popra-
wek wskazanych na odesłanym projekcie33. Z zachowanego materiału źródłowego 
wynika, że C.K Namiestnictwo przeanalizowało wszystkie cztery nadesłane przez 
bialskiego starostę projekty i za najlepszy uznano projekt trzeci (5 okręgów). Poleco-
no jednak dokonać modyfikacji. Polegały one na złączeniu miasta Białej i wsi Lipnik 
w jeden okręg. Pozostałą część powiatu należało podzielić na pięć okręgów. 

Wynikiem tych zmiany był piąty – ostatni – projekt podziału powiatu bialskiego 
na okręgi sanitarne, jaki został przedstawiony C.K Namiestnictwu 31 sierpnia 1888 
roku34 . 

Tabela 4
Piąty projekt podziału powiatu bialskiego na okręgi sanitarne (6 okręgów)35

Lp.

Siedziba 
gminnego lekarza 

w okręgu 
sanitarnym

Liczba 
mieszkańców 

okręgu

Powierzchnia 
miejscowości 

(km²)

Nazwisko 
lekarza gminnego

1. Biała (tylko Biała i Lipnik) 13 378 23,08
doktor 
Józef Kupka
– lekarz miejski

2. Biała 12 611 89,23 doktor 
Maciej Kwieciński

podatek od wyższych poborów służbowych i podatek rentowy (K. Broński: Galicja w systemie podatko-
wym Austrii na przełomie XIX i XX w . „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2004, 
nr 655, s. 42). 

32 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 559. Wspomniane przedłożenie ustawy sanitar-
nej na forum Sejmu Krajowego z 1889 r. zawiera następujące słowa co do finansowania krajowej służby 
zdrowia przez władze centralne: „Nie ma jednak żadnej ustawowej podstawy do żądania, aby skarb pań-
stwa miał bezpośrednio przyczyniać się do kosztów organizacyi gminnej służby zdrowia i rzeczywiście 
w żadnej prowincyi, które zorganizowały u siebie gminną służbę zdrowia, państwo nie przyczynia się do 
pokrywania połączonych z tem kosztów.” (Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Pierwszej Sesyi 
Szóstego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodmeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem 
z roku 1889, alegat nr 9, s. 16).

33 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 560.
34 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 561–562, 572–574.
35 W tabeli nie zamieszczono osobnej rubryki na miejscowości wchodzące w skład poszczególnych okrę-

gów, ponieważ dane te widnieją w tabeli 5, gdzie zamieszczono szczegółowe dane dla każdej z tych 
miejscowości.
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3. Biała 9 986 88,96 chirurg (homeopata)  
Aleksander Spelda

4. Kęty 22 036 195,01
doktor 
Ferdynand Długołęcki
– lekarz miejski

5. Oświęcim 17 494 131,82
doktor 
Maurycy Schlank
– lekarz miejski

6. Wilamowice 10 547 103,50 –

Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Białej 
Krakowskiej, sygn. 71, s. 572–574.

Po wydzieleniu osobnego okręgu dla Białej i Lipnika pozostałe zostały utrzymane 
mniej więcej w takiej formie, jaką zaproponowano w trzecim projekcie. Oznacza 
to, że zrezygnowano z rozwiązań zastosowanych w czwartym projekcie. Takim roz-
wiązaniem był podział okręgu oświęcimskiego na dwie części oddzielone rzeką Sołą 
oraz zmiany dotyczące okręgu wilamowickiego (zmiany te polegały na ponownym 
przydzieleniu Brzeszcz, Jawiszowic, Przecieszyna i Skidzinia do okręgu z siedzibą 
w Wilamowicach)36 .

Tabela 5
Piąty projekt podziału powiatu bialskiego na okręgi sanitarne  
z wyszczególnieniem danych dla poszczególnych miejscowości (6 okręgów)

Lp.

Siedziba 
gminnego lekarza 

w okręgu 
sanitarnym

Miejscowości 
należące 
w skład 

danego okręgu

Powierzchnia 
miejscowości 

(km²)a
Liczba ludności Wysokość 

podatków

1. Biała
Biała 0,94 7 251 46 248,55

Lipnik 22,09 6 127 1 6617,86
razem: 23,08 13 378 62 866,41

2. Biała

Straconka 12,91 1 276 1 665,22
Komorowice 11,09 2 005 2 652,69

Bestwinka 7,16 831 1 464,06
Bestwina 13,56 1 627 2 619,88
Janowice 7,08 749 1 035,86
Hałcnów 9,90 2 096 1 579,69

Kozy 21,03 3 121 3 335,62
Bujaków 6,50 906 597,64

razem: 89,23 12 611 14 950,66

36 Podsumowując kwestię tych czterech miejscowości: w pierwszym i drugim projekcie znajdowały się 
one w okręgu ósmym z siedzibą w Oświęcimiu. W trzecim projekcie przydzielone zostały do okręgu 
z siedzibą w Wilamowicach. W czwartym projekcie Jawiszowice przydzielono do okręgu w Wilamo-
wicach, a Brzeszcze, Przecieszyn i Skidziń do jednego z okręgów oświęcimskich. I wreszcie w piątym 
projekcie wszystkie te miejscowości znów przydzielono do okręgu w Wilamowicach. 
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3. Biała

Bystra 8,47 640 604,34
Meszna 1,85 301 203,94

Bór Wilkowski 0,91 118 51,78
Bór Łodygowicki 0,35 103 61,06

Buczkowice 6,53 1 235 1 713,49
Szczyrk 37,20 2 047 2 080,13

Salmopol 1,89 163 95,71
Godziszka Nowa 1,01 218 183,05
Godziszka Stara 1,23 370 170,57

Godziszka Wilkowska 0,91 180 117,86
Kalna 0,13 330 207,27

Rybarzowice 8,85 1 235 1 416,67
Hucisko 1,86 278 172,66

Wilkowice 13,25 1 872 1 674,53
Mikuszowice 3,82 896 2 398,64

razem: 88,96b 9 986 11 151,7

4. Kęty

Kęty 21,91 4 925 9 601,70
Kobiernice 8,57 1 157 1 285,18

Czaniec 17,28 2 280 2 993,94
Porąbka 32,63 2 086 2 609,27

Międzybrodzie 
Kobiernickie 12,77 975c 966,86

Międzybrodzie 
Lipnickie 18,16 1 285 1 335,57

Bulowice 19,09 2 450 2 027,21
Witkowice 11,37 1 071 1 174,66

Osiek 22,88 2 677 4 784,16
Malec 4,62 402 790,43

Łęki 6,77 691 1 421,66
Bielany 10,03 948 1 575,62

Kańczuga 1,61 335 487,10
Nowa Wieś 7,39 754 1 752,02

razem: 195,08 22 036 32 805,38
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5. Oświęcim

Oświęcim 9,02d 4 754 13 243,00
Klucznikowice 333 299,53

Zaborze 4,35 265 580,56
Kruki 10,28e 147 107,27

Dwory 1 715 2 563,09
Włosienica 6,71 783 1 325,14
Monowice 10,80 1 162 1 956,59

Poręba Wielka 10,97 771 1 648,77
Polanka Wielka 23,91 1 832 3 669,59

Łazy 2,22 138 381,02
Grojec 16,08 1 057 2 357,74

Stare Stawy 3,01 329 513,11
Rajsko 6,91 616 1 255,95

Wilczkowice 1,23 141 278,79
Pławy 2,70 256 3 67,95

Harmęże 4,49 330 8 56,01
Brzezinka 8,62 1 305 5 050,30

Babice 8,32 1 144 1 978,79
Broszkowice 1,13 416 247,10

razem: 131,82f 17 494 38 680,30

6. Wilamowice

Wilamowice 10,41 1 662 1879,30
Hecznarowice 6,64 801 794,43

Pisarzowice 14,20 1 507 1 719,41
Stara Wieś Dolna 4,60 416 514,34
Stara Wieś Górna 5,38 513 589,68

Dankowice 11,39 1 122 2 272,58
Kaniów 9,81 961 2 060,00
Skidziń 4,47 303 1 229,07

Przecieszyn 3,21 305 478,18
Brzeszcze 16,94 1 433 2 488,03

Jawiszowice 16,45 1 434 2 813,73
razem: 103,50 10 547g 16 838,75

a W piśmie z 14 listopada 1887 r. bialski starosta zaznaczył, że obszar poszczególnych miejscowości po-
dany we wszystkich projektach nie obejmował obszarów dworskich (AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, 
StBiała, sygn. 71, s. 570). Jednak zestawienie podanych w projektach wartości dla powierzchni z innymi 
wykazami miejscowości wchodzących w skład bialskiego powiatu pozwala dojść do wniosku, że wartości 
podawane przez starostę przy okazji projektowania okręgów sanitarnych obejmowały całość powierzchni 
danej miejscowości. Do takich wniosków skłania na przykład porównanie z „Wykazem gmin katastral-
nych przynależnych do sądów powiatowych i tychże obszar” z 1891 r. (AP Katowice Oddz. Bielsko-
Biała, StBiała, sygn. 78, sprawa nr 10543), a także z danymi zamieszczonymi w Gemeindelexikon der im 
Reichsrate Vertretenen Königreiche und Länder . Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung 
vom 31 . Dezember 1900 . XII . Galizen. Wiedeń 1907, s. 6–13. W tej publikacji jeszcze dobitniej można 
to zaobserwować, ponieważ podana powierzchnia została rozbita na gminy i obszary dworskie. Po ich 
zsumowaniu wartości są zbliżone do tych podanych w projektach okręgów sanitarnych. Nieścisłości są 
na tyle niewielkie, że można je wytłumaczyć błędem statystycznym (wynikającym z zaokrąglania liczb) 
lub błędem drukarskim. 
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b Wartość wpisana do tabeli wynosi 88,96, jednak zsumowanie poszczególnych powierzchni daje wynik 
88,26. Namiestnictwo w okólniku z 13 października 1887 r. zwracało uwagę na błędy w przedstawia-
nych przez starostwa projektach: „W wykazach wielkiej części Panów Starostów był tak obszar, jak 
i ludność, a w końcu i podatki bezpośrednie w pojedynczych okręgach albo wcale nie zliczone, albo źle 
zliczone, a często zdarzało się, że po zliczeniu obszaru i ludności wszystkich okręgów otrzymano cyfry 
o kilkaset kilometrów i kilkanaście tysięcy ludności mniejsze, jak w ogólnej rubryce było wykazane.” (AP 
Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 565).

c W tabeli zapisano wartość 924, jednak był to błąd. W pozostałych projektach dla Międzybrodzia Kobier-
nickiego wpisano liczbę mieszkańców 975. 

d Miejscowości Oświęcim i Klucznikowice stanowiły jedną gminę katastralną.
e Miejscowości Kruki i Dwory stanowiły jedną gminę katastralną.
f Wartość wpisana do tabeli wynosi 131,82, jednak zsumowanie poszczególnych powierzchni daje wynik 

130,75.
g Wartość wpisana do tabeli wynosi 10 547, jednak zsumowanie liczby mieszkańców poszczególnych 

miejscowości daje wynik 10 457.

Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Białej 
Krakowskiej, sygn. 71, s. 572–574.

Ponadto – zgodnie z poleceniem C.K. Namiestnictwa – bialski starosta bardzo 
sumiennie podszedł do sprawy szczegółowego przedstawienia opłacanych podat-
ków. Podzielił je nie tylko na opłacane przez gminy i obszary dworskie, ale również 
na opłacane przez proboszczów oraz przez „uprzywilejowaną ck. kolej północną” 
(właściwie C.K. Uprzywilejowana Kolej Północna Cesarza Ferdynanda). Podatek ten 
został wyszczególniony w następujących miejscowościach: Lipnik, Bestwinka, Ka-
niów, Dankowice, Jawiszowice, Brzeszcze, Rajsko, Pławy, Brzezinka, Babice, Oświę-
cim, Klucznikowice oraz Dwory. Ponadto doraźnie wyszczególniono inne podatki 
bezpośrednie, jednak nie wliczono ich do wartości podanych w tabelach. W okręgu 
kęckim był to podatek płacony przez Antoniego Thena (w Bulowicach) i kęcki klasz-
tor37, w okręgu oświęcimskim – przez fundusz budowli wodnych (wyszczególniony 
w miejscowości Dwory) oraz kolej państwową (wyszczególniony w miejscowości 
Włosienica)38. W przypadku miejscowości Babice w tym okręgu wyszczególniono 
również podatek płacony przez kolej górnośląską39 (na terenie tej miejscowości znaj-
dowała się kolej prowadząca na Górny Śląsk). 

Zestawienia płaconych podatków przez poszczególne miejscowości w ostatnim 
projekcie różnią się od wartości podawanych we wcześniejszych projektach, w któ-
rych uwzględniano podatki płacone przez samą gminę – bez obszarów dworskich 
i pozostałych płatników wyszczególnionych w piątym projekcie. W ostatnim pro-
jekcie podano więc wyższe dane. Takie same pozostały w tych miejscowościach, 
gdzie na przykład nie było obszaru dworskiego. Wydaje się, że szczegółowe polecenie 
C.K. Namiestnictwa co do ujmowania w projektach wartości podatkowych było 
zasadne. Ostateczna suma płaconych podatków bezpośrednich z całego powiatu 
była znacznie wyższa w przypadku wzięcia pod uwagę również obszarów dworskich 
oraz pozostałych płatników wyszczególnionych przez bialskiego starostę. Suma ta 

37 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 573.
38 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 573.
39 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 71, s. 574.
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wynosiła 177 293,20 złotych reńskich (dalej: złr) dla całego powiatu. Natomiast 
wysokość płaconych tylko przez gminy podatków wyszczególnionych w piątym pro-
jekcie wynosiła 146 747,80 złr. Różnica ponad 30 500 złr to podatki naliczone ob-
szarom dworskim. Nie miały może one znaczenia w przypadku pierwszego okręgu 
złożonego z miasta Biała i Lipnika oraz trzeciego okręgu w większości złożonego 
z miejscowości górskich, gdzie obszarów dworskich nie było – tutaj wzrost podatku 
był stosunkowo mały. Miały natomiast znaczenie w pozostałych okręgach: w drugim 
okręgu (Biała) podatki płacone przez obszary dworskie wynosiły blisko 5000 złr, 
w czwartym okręgu (Kęty) – blisko 8000 złr, w piątym okręgu (Oświęcim) – ponad 
7500 złr, w szóstym okręgu (Wilamowice) – ponad 5500 złr. Były to więc znaczne 
sumy, z którymi musiano się liczyć, jeżeli chodzi o realizację obowiązków wynikają-
cych z wprowadzenia w życie sanitarnych ustaw. 

Tabela 6
Wysokość podatków bezpośrednich wyszczególnionych w piątym projekcie podziału powiatu 
bialskiego na okręgi sanitarne 

Lp. Okręg
Wysokość podatków płaconych przez (w złotych reńskich):

gminę obszar dworski proboszcza kolej razem

1. Biała 61 351,64 1 456,43 38,58 19,76 62 866,41

2. Biała 10 715,08 4 099,90 128,00 7,68 14 950,66

3. Biała 10 011,01 1 119,14 21,55 – 11 151,70

4. Kęty 24 629,55 7 934,13 241,70 – 32 805,38

5. Oświęcim 29 007,58 7 593,00 125,27 1 954,45 38 680,30

6. Wilamowice 11 032,93 5 530,61 130,61 144,60 16 838,75

Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Białej 
Krakowskiej, sygn. 71, s. 572–574.

Analizując dwie ostatnie próby dostosowania się bialskiego starosty do wytycz-
nych, jakie zamieszczono w okólniku z 21 sierpnia 1888 roku, a odnoszące się do 
ludności i obszaru poszczególnych okręgów, trzeba powiedzieć, że była to sztuka nie-
zwykle trudna. Zgrupowanie poszczególnych miejscowości w okręgi, które miałyby 
mieć około 15 000 mieszkańców oraz około 200 kilometrów kwadratowych (a do 
tego dążyło C.K. Namiestnictwo, interpretując zalecenia C.K. Krajowej Rady Zdro-
wia), nie było praktycznie możliwe. Chociaż w kilku przypadkach udało się zbliżyć 
do tych wartości, na przykład w Kętach – ale tylko co do obszaru, liczba mieszkań-
ców znacznie przekraczała wyznaczony limit. 

Zastanawiające jest zestawienie opisanych prób zaprojektowania okręgów sanitar-
nych w powiecie bialskim z liczbą mieszkańców oraz obszarem, jakie przypadały na 
jednego lekarza (doktora nauk medycznych) w tym powiecie. W roku 1889 na jed-
nego doktora przypadało 8594 mieszkańców oraz obszar wielkości 63,48 kilometra 
kwadratowego. Rok później wartości te wynosiły odpowiednio 10 246 mieszkańców 
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oraz 70,53 kilometra kwadratowego40. Takie warunki należały do jednych z najlep-
szych w całej Galicji (nie licząc Krakowa i Lwowa). Co więcej, w wyliczeniach tych 
nie uwzględniano chirurgów, a przecież brano ich pod uwagę jako lekarzy okręgo-
wych. Okazuje się więc, że pierwszy projekt podziału powiatu na okręgi sanitarne, 
jaki zaprezentował bialski starosta, nie przedstawiał rozwiązań odległych od rzeczy-
wistości – a przynajmniej od rzeczywistości statystycznej. Liczby w nim przedsta-
wione dosyć trafnie opisywały sytuacją sanitarną powiatu – to znaczy liczba lekarzy 
pozwalała na ustanowienie okręgów sanitarnych skupiających po kilka tysięcy miesz-
kańców oraz obejmujących obszar kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. Mimo 
to musiał on zostać zmieniony, a powodów tego należy szukać w innych czynnikach. 
Zastanowić się należy, czy lekarz dotychczas pełniący służbę publiczną czy też pry-
watną chciał objąć posadę lekarza okręgowego. Doktor Leon Blumenstock, redaktor 
„Przeglądu Lekarskiego”, w numerze z kwietnia 1887 roku – a więc tuż przed opisy-
wanymi okolicznościami – stwierdził w odniesieniu do znacznej liczby promowanych 
(kończących uniwersytet) lekarzy, jaka co roku przypadała na Galicję:

40 P. Franaszek: Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji . Zdrowie publiczne 
w Galicji w dobie autonomii. Kraków 2001, s. 186, 188.

Fragment tabeli z projektem podziału powiatu bialskiego na okręgi sanitarne z 1888 roku 2. 
(źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, zespół 13/689 Staro-
stwo Powiatowe w Białej Krakowskiej, sygn. 71, s. 573)
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[…] żaden z nich nie przyjąłby posady lekarza gminnego w warunkach, jakie istnieją w kra-
ju naszym. Płaca bowiem lekarza gminnego musi być skromną, a znaczniejszych dochodów 
pobocznych spodziewać się nie może z powodu biedy ludu naszego i zupełnego braku 
przeświadczenia o potrzebie pomocy lekarskiej. Stałoby się więc tak, jak się dzieje gdzie-
indziej: lekarz przyciśnięty chwilową potrzebą, przyjmuje posadę gminną i porzuca ją przy 
pierwszej sposobności.41

Tabela 7
Liczba lekarzy w powiecie bialskim w latach 1890–1914  
z podziałem na poszczególne miejscowości 

Rok Biała Oświęcim Kęty Wilamowice Buczkowice Osiek Brzeszcze Razem
1890 6 3 2 1 – – – 12
1891 7 3 2 1 – – – 13
1892 6 3 2 1 – – – 12
1893 6 4 2 1 – – – 13
1894 6 3 2 1 – – – 12
1895 6 4 3 1 – – – 14
1896 7 4 3 1 – – – 15
1897 7 4 3 1 – – – 15
1898 8 4 3 1 – – – 16
1899 9 4 3 1 1 – – 18
1900 9 4 2 1 1 – – 17
1901 10 4 3 1 1 – – 19
1902 10 5 2 1 1 1 – 20
1903 11 4 3 1 1 1 – 21
1904 11 5 3 1 1 – – 21
1905 11 5 3 1 1 – – 21
1906 10 4 3 1 1 – – 19
1907 10 4 2 1 1 – – 18
1908 10 4 2 1 1 – – 18
1909 10 4 2 1 – – 1 18
1910 10 4 2 1 1 – 1 19
1911 10 5 2 1 1 – – 19
1912 11 6 2 1 1 – 1 22
1913 10 6 2 1 1 – 1 21
1914 11 6 2 1 1 – 1 22

Źródło: Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem za lata 1890–
1914 (części wyszczególnione w spisie treści jako „lekarze” oraz „chirurdzy”).

Tabela 7 – sporządzona na podstawie Szematyzmów – ukazuje kształtowanie się 
liczby lekarzy w powiecie bialskim w latach 1890–1914, czyli w okresie wprowa-

41 L. Blumenstock: Organizacya służby zdrowia…, s. 242. Motyw ten – tzn. rezygnacji z posady lekarza 
okręgowego z powodu zbyt szczupłych dochodów i braku możliwości dorobienia na prywatnej praktyce 
– pojawiał się również bardzo często w sprawozdaniach Wydziału Krajowego we Lwowie przedkłada-
nych Sejmowi Krajowemu, a dotyczących powoływania do życia okręgów sanitarnych w Galicji.
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dzania w życie krajowej ustawy sanitarnej z 1891 roku w postaci tworzenia okręgów 
sanitarnych i wyznaczania lekarzy gminnych. Aby zachować ciągłość danych, zdecy-
dowano się wziąć pod uwagę miejscowości, które w 1910 roku zostały wyłączone 
z powiatu bialskiego i przyłączone do nowo powstałego powiatu oświęcimskiego 
(Oświęcim i Brzeszcze). Pozwala to na ukazanie danych w sposób niezaburzony tymi 
zmianami administracyjnymi. Podana liczba lekarzy obejmuje zarówno lekarzy, jak 
i chirurgów (taki podział stosowano w Szematyzmach). Liczba chirurgów nie była 
znacząca42. W latach 1890–1894 były to trzy osoby (dwóch chirurgów w Białej oraz 
jeden w Wilamowicach). Od 1895 do 1904 roku wykazywano jednego chirurga 
w Białej – Aleksandra Speldę. Od 1905 roku na terenie powiatu bialskiego nie wyka-
zywano osób z taką specjalizacją. W Szematyzmach zachodzą również niezrozumiałe 
nieścisłości. Nie wykazywano na przykład od 1896 do 1898 roku doktora Miodoń-
skiego w Buczkowicach. O ile jeszcze w 1896 roku wydawca Szematyzmu mógł nie 
mieć o nim informacji43, to powinna się ona już pokazać w roku następnym44 .

Osobnym zagadnieniem jest kwestia stwierdzenia, w jakiej formie w później-
szych dekadach ustanawiano okręgi sanitarne w powiecie bialskim. W kontekście 
przytoczonych słów doktora L. Blumenstocka warto przypomnieć brzmienie para-
grafu 4 przytaczanej ustawy krajowej z 1891 roku: 

Tworzenie okręgów sanitarnych postępować będzie stopniowo, w miarę rozporządzalnych 
sił lekarskich i z uwzględnieniem stosunków finansowych powiatów i kraju […].45

Od razu zakładano, że nie było możliwości zorganizowania w Galicji planowanej 
służby sanitarnej (zdrowotnej). Proces ten miał być rozłożony na lata i – praktycznie 
rzecz biorąc – trwał do 1914 roku. 

Krajowa ustawa o służbie zdrowia z 1891 roku wprowadzała pojęcie lekarza 
gminnego i lekarza okręgowego, którzy mieli wykonywać ustawowe obowiązki sa-
nitarno-policyjne46. Do utrzymywania lekarza gminnego zobowiązane zostały gmi-
ny, które posiadały osobny statut lub w stosunku do których obowiązywała ustawa 

42 W ostatniej dekadzie XIX w. oraz w pierwszej dekadzie XX w. większość chirurgów pracujących w Ga-
licji (ponad 80%) praktykowała we wschodniej jej części (P. Franaszek: Zdrowie publiczne…, s. 141–
142). 

43 W 1896 r. F. Miodoński był wykazywany jeszcze w Żywcu (Szematyzm […] na rok 1896. Lwów 1896, 
s. 520). Natomiast w latach 1897–1898 lekarz ten nie został w ogóle uwzględniony w Szematyzmach. 

44 Nieścisłości mogły wynikać ze zbyt późnego dostarczania informacji o zmianach, jakie zaszły w danym 
powiecie. Na przykładzie miasta Zatora można stwierdzić, że raz w roku C.K. Starostwo w Wadowi-
cach wysyłało do zatorskiego magistratu „wycinek” z Szematyzmu z poleceniem dokonania zmian w da-
nym roku – aby zmiany te zostały uwidocznione w następnym wydaniu. W przypadku władz Zatora 
adnotacje o zmianach były na bieżąco odsyłane w zakreślonym przez starostwo terminie (AP Katowice 
Oddz. Bielsko-Biała, zespół 13/360 Akta miasta Zatora, sygn. 896 oraz 897). Można przypuszczać, że 
w ten sam sposób były aktualizowane informacje o lekarzach, prawdopodobnie przez same starostwa, 
które były zobowiązane do zbierania informacji i dostarczania ich do C.K. Namiestnictwa (H. Kramarz: 
Schematyzmy galicyjskie…, s. 14; por. też AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 67, sprawa 
nr 9437 (dokumentacja z 1887 r., w której bialskie starostwo podawało informacje o służbach medycz-
nych w powiecie na wniosek C.K. Namiestnictwa z przeznaczeniem umieszczenia w „szematyzmie 
zdrowia” – Sanitäts-Schematismus); AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 86, s. 191 (we-
zwanie C.K. Namiestnictwa z 1893 r. wystosowane do bialskiego starosty w sprawie „dat potrzebnych 
do szematyzmu lekarskiego”). 

45 DzUiRK 1891, nr 17.
46 DzUiRK 1891, nr 17, § 1.
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z 13 marca 1889 roku, zaprowadzająca osobną 
ustawę gminną dla wielu określonych miast47 . 
W takim gminach jeden lekarz miał przypadać 
na 15 000 mieszkańców. Pozostałe gminy mogły 
ustanowić lekarza gminnego (miejskiego), jeżeli 
zobowiązały się do jego utrzymywania własnym 
kosztem48. Należy jednak zaznaczyć, że w takich 
gminach (głównie miastach) posiadanie lekarza 
miejskiego nie było jednoznaczne z wykonywa-
niem przez niego obowiązków nałożonych ustawą 
z 1891 roku. Lekarz okręgowy natomiast stał na 
czele okręgu sanitarnego, który został stworzony 
z gmin nieutrzymujących własnych lekarzy49 – 
w domyśle gmin, których na to nie było stać. 

Dnia 8 czerwca 1896 roku Wydział Krajowy 
we Lwowie wysłał wezwanie do wszystkich wy-
działów powiatowych, które nie powołały do ży-
cia okręgów sanitarnych i nie mianowały lekarzy 
okręgowych, aby niezwłocznie to uczyniły. Wśród 
takich powiatów znajdował się powiat bialski, 
dlatego też przedstawiono odpowiedni wniosek 
i powołany został pierwszy okręg sanitarny z sie-

dzibą w Buczkowicach. Lekarzem okręgowym mianowano 27 czerwca 1896 roku 
doktora Franciszka Miodońskiego, który ukończył studia trzy lata wcześniej i jak 
dotąd był lekarzem w Żywcu. Obowiązki objął od 1 sierpnia50. Zapewne stosunki re-
gionalne stanowiły przyczynę wyznaczenia siedziby okręgu w miejscowości, która na 
poziomie projektowania nie była sugerowana. W 1895 roku – czyli tuż przed powo-
łaniem do życia okręgu sanitarnego w Buczkowicach – w Galicji funkcjonowały 54 
okręgi. W okolicznych powiatach funkcjonował tylko okręg sanitarny w Lanckoronie 
w powiecie wadowickim. W pozostałych sąsiednich powiatach – chrzanowskim i ży-
wieckim – nie powołano jeszcze ich do życia, podobnie zresztą jak w bardziej odle-
głych powiatach, takich jak limanowski czy myślenicki. Większość funkcjonujących 
wówczas okręgów znajdowała się w Galicji Wschodniej51 .

47 DzUiRK 1889 , nr 24.
48 DzUiRK 1891 , nr 17, § 2.
49 DzUiRK 1891 , nr 17, § 3.
50 Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Czwartej Sesyi Siódmego Peryodu Sejmu Krajowego Króle-

stwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1898/9, alegat nr 73 (Sprawozda-
nie Wydziału Krajowego o istniejących okręgach, tudzież w przedmiocie utworzenia dalszej seryi okrę-
gów sanitarnych w r . 1899); AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 98, sprawa nr 22657.

51 Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Pierwszej Sesyi Siódmego Peryodu Sejmu Krajowego Króle-
stwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1895/6, alegat nr 46, s. 5 (Spra-
wozdanie Wydziału Krajowego w przedmiocie utworzenia dalszej seryi okręgów sanitarnych w roku 
1896). Łącznie z okręgiem sanitarnym w Buczkowicach zawnioskowano wówczas (tzn. w 1895 r.) 
o powołanie 21 nowych okręgów, w tym również w powiecie chrzanowskim i myślenickim. 

Doktor Franciszek Miodoński – le-3. 
karz okręgowy w Buczkowicach (źró-
dło: zbiory prywatne Jacka Kachla)
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W sprawozdaniu sanitarnym doty-
czącym powiatu bialskiego z 27 stycznia 
1897 roku C.K. Krajowy Inspektor Sa-
nitarny w ten sposób scharakteryzował 
doktora F. Miodońskiego jako lekarza 
okręgowego w Buczkowicach: 

Ludność garnie się do niego z ufnością. 
Dotąd zwiedził wszystkie 16 gmin przy-
dzielonych do jego okręgu52. Jego apteka 
domowa jest wzorowo urządzoną i wzo-
rowo zaopatrzoną. […] Dr Miodoński 
wydaje się być dobrym nabytkiem jako 
lekarz okręgowy.53 

Warto dodać, że tak pochlebna opi-
nia została wydana w niespełna pół roku 
po objęciu przez doktora F. Miodońskie-
go okręgu (1 sierpnia 1896 roku). Okręg 
sanitarny z siedzibą w Buczkowicach był 
tożsamy z trzecim okręgiem, jaki został 
wyszczególniony w piątym projekcie 
z 1888 roku. Wskazuje na to cytowany 
zapis sprawozdania, w którym jest mowa 
o 16 gminach przydzielonych do okręgu 
doktora F. Miodońskiego54 .

Apteka doktora F. Miodońskiego 
przynajmniej do 1913 roku była jedyną 
apteką domową w bialskim powiecie55 . 
Prowadziła ją siostra doktora Waleria 

52 W 1898 r. Wydział Krajowy stał na stanowisku, że każdy lekarz powinien raz na kwartał dokonać z urzę-
du objazdu swojego okręgu w celu określenia stanu sanitarnego. Alegata do Sprawozdań Stenograficz-
nych z Czwartej Sesyi Siódmego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem z roku 1898/9, alegat nr 73, s. 2 (Sprawozdanie Wydziału Krajowego o istnie-
jących okręgach, tudzież w przedmiocie utworzenia dalszej seryi kręgów sanitarnych w r . 1899).

53 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 100, sprawa nr 7610. Franciszek Miodoński był ak-
tywnym działaczem społecznym i patriotycznym. Brał czynny udział w obchodach rocznicy zwycięstwa 
grunwaldzkiego w 1910 r., wygłaszając patriotyczne przemówienie na uroczystościach w Łodygowicach 
(J. Kachel: Podbeskidzki Grunwald 1902–1910. Żywiec 2009, s. 98; J. Kachel: Sokoli Marsz. Żywiec 
2010, s. 59). Doktor Miodoński przemawiał również na uroczystości poświęcenia polskiej szkoły oraz 
poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Rybarzowicach w 1910 r. („Gwiazdka Cie-
szyńska” 1910, nr 87, s. 3–4). 

54 Po śmierci doktora Miodońskiego prawdopodobnie funkcję lekarza okręgowego tego okręgu przejął 
doktor Franciszek Brzozowski. Został on wymieniony w 1920 r. jako „lekarz okręgowy dla 18 wsi 
okręgu sądowego bialskiego”, jednak miejscem jego pobytu nie były Buczkowice, ale Bystra – zapewne 
zwykłe miejsce zamieszkania tego lekarza. AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół 13/622 Powiatowa 
Komenda Uzupełnień w Wadowicach (dalej: PKUWad), sygn. 21, s. 160.

55 Na okólniku dotyczącym taksy leków z 1897 r. umieszczono nazwiska siedmiu osób, do których miał on 
zostać rozesłany, a wśród nich wymieniony został doktor Miodoński z Buczkowic – AP Katowice Oddz. 
Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 102, sprawa nr 24939; z kolei okólnik z 1913 r. dotyczący aptek i aptek 

Odezwa Wydziału Rady Powiatowej w Bia-4. 
łej z 1896 roku w sprawie mianowania dok-
tora Franciszka Miodońskiego lekarzem okrę-
gowym w Buczkowicach (źródło: Archiwum 
Państwowe w Katowicach Oddział w Biel-
sku-Białej, Starostwo Powiatowe w Białej 
Krakowskiej, sygn. 98, sprawa nr 22657)
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z Miodońskich Poppkowa – od 1893 roku, czyli 
praktycznie od początku zawodowej drogi dok-
tora, kiedy jeszcze praktykował w Żywcu, aż do 
jego śmierci w 1918 roku. Tuż przed śmiercią 
miał wystawić on świadectwo swojej siostrze 
i jednocześnie współpracownikowi: 

[…] zna się znakomicie na wszystkich medyka-
mentach leczniczych i środkach lekarskich a jako 
w tym kierunku bardzo biegła i nader uzdolniona 
może zupełnie samoistnie prowadzić aptekę do-
mową, względnie interes czyli sklep droguistyczny z wszelkiemi wyż wspomnianymi przy-
borami aptecznemi i środkami leczniczemi.56 

Drugi okręg sanitarny utworzono dopiero w 1900 roku57. Jego siedzibą został 
Osiek – ponownie miejscowość, która nie była wymieniana na poziomie projektowa-

domowych został rozesłany do wszystkich aptekarzy oraz do doktora Miodońskiego – AP Katowice 
Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 199, sprawa nr 53132.

56 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 494, s. 1236–1237. Świadectwo to zostało dołączone 
do podania Walerii Poppek z grudnia 1918 r. o wydanie koncesji na drogerię w Buczkowicach. Bialskie 
starostwo podało jednak w wątpliwość jego autentyczność, dlatego też poleciło Posterunkowi Żandar-
merii w Buczkowicach zbadać sprawę. Stwierdzono wówczas, że podpis na świadectwie przedstawio-
nym przez Walerię Poppkową nie był autentyczny. Należy jednak przypuszczać, że jej motywy nie były 
natury kryminalnej, a sama treść zaświadczenia polegała na prawdzie. W podaniu o koncesję zaznaczyła, 
że po śmierci brata pozostała bez środków do życia, o co w trudnych warunkach końca wojny i pierw-
szych miesięcy niepodległego państwa polskiego nie było trudno. 

57 Protokoły z 5 . Sesyi VII . Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ-
stwem Krakowskiem w roku 1899/900, protokół z 10. posiedzenia z 11 kwietnia 1900 r., s. 9; Alegata 
do Sprawozdań Stenograficznych z Pierwszej Sesyi Ósmego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi 
i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1901/902, alegat nr 56 (Sprawozdanie Wy-
działu Krajowego w przedmiocie pomnożenia liczby okręgów sanitarnych w r . 1902). 

Zaświadczenie lekarskie wystawione przez doktora 5. 
Franciszka Miodońskiego z Buczkowic (źródło: Archi-
wum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-
Białej, Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej, 
sygn. 494, s. 1234)

Doktor Włodzimierz Hanakowski 6. 
– lekarz okręgowy w Osieku (źródło: 
„Goniec Kasztelański” 2011, nr 9, 
s. 14 – fotografia udostępniona przez 
Włodzimierza Sakrejdę na potrzeby 
artykułu Włodzimierza Liszki)
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nia okręgów sanitarnych. Rolę w wyznaczeniu siedziby okręgu mógł grać fakt funk-
cjonowania dużego gospodarstwa dworskiego zlokalizowanego w Osieku, Łękach 
i Bielanach, którego właścicielem był Oskar Rudziński, rezydujący właśnie w Osieku. 
W skład tego gospodarstwa na przełomie XIX i XX wieku wchodziło wiele zakładów 
przemysłowych: młyn, tartak, cegielnia, dwie gorzelnie, wytwórnia wódek i likierów, 
browar, a także wytwórnia drenów, cegły i dachówki. Poza tym prowadzone było go-
spodarstwo rolne, gdzie hodowano bydło, świnie, zaprowadzono też wylęgarnie dro-
biu. W majątku osieckim prowadzono również wzorowe gospodarstwo stawowe58 . Te 
czynniki musiały sprawić – w połączeniu z wysoką pozycją ekonomiczną i społeczną 
Oskara Rudzińskiego – że zdecydowano się na wyznaczenie siedziby okręgu sanitar-
nego w Osieku. Mógł o to również zabiegać sam Oskar Rudziński tym bardziej, że od 
1896 roku opłacał z własnych funduszów lekarza dla swoich pracowników59 .

Zapewne były problemy z obsadzeniem w Osieku stanowiska lekarza okręgowe-
go. Szematyzmy z 1900 i 1901 roku nie wykazują lekarza w tej miejscowości. Do-
piero w 1902 roku w Osieku został wymieniony doktor Włodzimierz Hanakowski60 . 
Siedziba ta jednak nie utrzymała się długo. W lutym 1903 roku doktor W. Hanakow-
ski zrezygnował z posady i przeniósł się do Oświęcimia, gdzie pracował jako „lekarz 

58 S. Dryja: Browar Parowy w Osieku . Zarys dziejów. Kraków 2008, s. 16–17.
59 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 129, s. 695. 
60 Szematyzm […] na rok 1900, s. 624; Szematyzm […] na rok 1901, s. 624; Szematyzm […] na rok 

1902, s. 690. Doktor Hanakowski w latach 1900–1901 był wykazywany jako lekarz w miejscowości 
Bursztyn w powiecie rohatyńskim. Szematyzm […] na rok 1900, s. 629, Szematyzm […] na rok 1901, 
s. 629.

Kwit wystawiony w 1902 roku przez doktora Włodzi-7. 
mierza Hanakowskiego – lekarza okręgowego w Osieku 
(źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział 
w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Białej Krakow-
skiej, sygn. 129, s. 744)

Doktor Władysław Dziewoński 8. 
– lekarz okręgowy w Kętach (źró-
dło: Muzeum im. Aleksandra Kło-
sińskiego w Kętach, sygn. MAKK-
H-5535)
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wolnopraktykujący”61. Wtedy dopiero siedzibę tego okręgu przeniesiono do Kęt62 . 
Lekarzem okręgowym w 1910 roku w Kętach był doktor Władysław Dziewoński63 . 
Można przypuszczać, że zakres terytorialny tego okręgu był zbliżony do tego, jaki 
zaplanowano w 1888 roku64 – z tą różnicą, że do okręgu nie należało miasto Kęty. 
W tym samym czasie kęcki magistrat utrzymywał lekarza miejskiego (od 1900 r. był 
nim Karol Dworzański65), który mógł pełnić obowiązki wynikające z krajowej ustawy 
sanitarnej z 1891 roku66 .

W 1909 roku powołano do życia w powiecie bialskim okręg sanitarny z siedzibą 
w Wilamowicach67 – jak się okazało ostatni. Lekarzem okręgowym został mianowany 

61 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 122, sprawa nr 2198. Przykładem pracy doktora 
Włodzimierza Hanakowskiego w Oświęcimiu są dwa rachunki: za leczenie Jana Wawro z Przecieszyna 
z 1906 r. (AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół 13/529 C.K. Sąd Powiatowy w Oświęcimiu (dalej: 
SPO), sygn. 1061) oraz za leczenie Adama Wagnera z Oświęcimia z 1909 r. (AP Katowice Oddz. Biel-
sko-Biała, StBiała, sygn. 165, sprawa nr 39568). Warto również zwrócić uwagę na kwit przechowywany 
w zbiorach Łukasza Szymańskiego z Oświęcimia wystawiony przez W. Hanakowskiego w 1914 r. dla 
mieszkańców Poręby Wielkiej. Doktor Hanakowski udzielał się społecznie, będąc prezesem Kółka Śpie-
wackiego w Oświęcimiu, na którym to stanowisku jest poświadczony w 1906 r. (AP Katowice Oddz. 
Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 135, sprawa nr 1304). Był inicjatorem i współzałożycielem Towarzystwa 
Polskiej Szkoły Średniej w Oświęcimiu w 1909 r., które miało na celu zainicjowanie funkcjonowania 
gimnazjum (J. Tobiasz: 80 lat Liceum Ogólnokształcącego im . St . Konarskiego w Oświęcimiu. Oświęcim 
1995, s. 14). W 1914 r. został powołany do służby wojskowej, w czasie której pełnił funkcję lekarza 
garnizonowego w Krakowie. Zmarł 6 czerwca 1916 r. w Szpitalu Garnizonowym w Krakowie. (AP Ka-
towice Oddz. Bielsko-Biała, SPO, sygn. 1249, s. 90; patrz również Kalendarz Krakowski Józefa Czecha 
na rok panski 1917, Kraków 1917, s. 90, gdzie w kronice żałobnej odnotowano zgon W. Hanakowskie-
go, zaznaczając jednoczenie, że był lekarzem pułkowym).

62 Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Drugiej Sesyi Ósmego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa 
Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1904, alegat nr 65, s. 1 (Sprawozdanie 
Wydziału Krajowego w przedmiocie pomnożenia liczby okręgów sanitarnych na rok 1905). 

63 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 166, sprawa nr 2461. W 1920 r. doktor Dziewoński 
został określony jako lekarz okręgowy okręgu sądowego Kęty, lekarz kolejowy, a także jako docent 
higieny i stomatologii przy Seminarium Nauczycielskim w Kętach (AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, 
PKUWad, sygn. 21, s. 159). W czasie I wojny światowej pełnił również funkcję lekarza wojskowego. Był 
też rzeczoznawcą sądowym (AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 293, s. 437). Dziewoński 
udzielał się także społecznie, będąc współzałożycielem, a później prezesem Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” w Kętach. Był również radnym miejskim, a po 1918 r. pełnił funkcję burmistrza miasta 
(W. Droździk: Cmentarze i groby w Kętach. Kęty 1996, s. 107–108). 

64 Przypuszczenia te zostały oparte na reakcji bialskiego C.K. Starostwa na sprawozdanie kęckiego leka-
rza okręgowego (samo sprawozdanie nie zachowało się). Reakcją na to sprawozdanie było wiele pism 
skierowanych do różnych władz w sprawie poprawy stanu sanitarnego szkół w Malcu, Osieku, Porąbce, 
Międzybrodziu, następnie w sprawie braku wody w Osieku i Witkowicach, w sprawie złego stanu drogi 
w Bulowicach, w sprawie cmentarzy i „trupiarni” w Kobiernicach, Porąbce i Międzybrodziu Lipnickim 
(AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 162, s. 445–448). Ponadto w sprawozdaniu kęckiego 
lekarza okręgowego z prac sanacyjnych dokonanych w okręgu w 1909 r. pojawiły się miejscowości 
Nowa Wieś, Kańczuga, Bielany, Łęki i Malec (AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 166, 
sprawa nr 2461). Są to więc miejscowości ujęte w projektowanym w 1888 r. okręgu sanitarnym, dla 
którego siedzibę wyznaczono w Kętach. 

65 P. Hudzik: Czasy II Rzeczypospolitej. [W:] Kęty . Blaski i cienie miasta w minionych wiekach . Monogra-
fia historyczna . T. II. Red. K. Meus, M. Tylza-Janosz, D. Żurek. Kęty 2019, s. 285.

66 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 245, sprawa nr 42802.
67 Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Drugiej Sesyi Ósmego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa 

Galcyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1913, alegat nr 1211, s. 12 (Sprawoz-
danie komisyi sanitarnej o sprawozdaniu Departamentu V . Wydziału krajowego za czas od 15-go maja 
1908 do 20 . sierpnia 1909 i o sprawozdaniu dotyczącem szpitali powszechnych w naszym kraju w tym 
samym czasokresie). 
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Czesław Sędzimir68, który objął stanowisko w sierpniu 1909 roku69. Możliwe, że 
ustanowienie tego okręgu miało miejsce w związku ze zmianą lekarza w Wilamowi-
cach. Dotychczasowy lekarz miejski Rajmund Keller w 1909 roku przeniósł się do 
Brzeszcz. Ustanowienie nowego lekarza w Wilamowicach mogło zostać uzależnione 
od objęcia przez niego funkcji lekarza okręgowego – niedopuszczalne bowiem było 
łączenie funkcji lekarza gminnego z funkcją lekarza okręgowego70. Nieznany jest 
obszar, z jakiego składał się ten okręg sanitarny, można jednak założyć, że został zmie-
niony w stosunku do propozycji przedstawionych przez starostę w 1888 roku. Kilka 
miejscowości, które miały być częścią tego okręgu, zostało wyłączonych z powiatu 
bialskiego w 1910 roku i przeszło do nowo utworzonego powiatu oświęcimskiego 
(Brzeszcze, Jawiszowice, Skidziń, Przecieszyn). Zapewne w chwili powoływania 
okręgu w Wilamowicach nie były już brane 
pod uwagę jako jego część. Było to również 
zrozumiałe o tyle, że w Brzeszczach znajdo-
wała się kopalnia – duży zakład pracy funk-
cjonujący już w 1909 roku. W 1909 roku do 
Brzeszcz sprowadzono doktora Rajmunda 
Kellera71. Pełnił on funkcję lekarza górni-
czego (brzeszczańska kopalnia była wówczas 
prywatnym przedsiębiorstwem), który od-
działywał na Skidziń i Przecieszyn – gdzie 
również mieszkało wielu górników72 . 

W kwestii zasięgu terytorialnego okręgu 
sanitarnego w Wilamowicach warto zwrócić 
uwagę na sprawozdanie z 1919 roku doktora 
Czesława Sędzimira – jako lekarza okręgo-
wego – o stosunkach sanitarnych w następu-
jących gminach: Wilamowice, Hecznarowi-
ce, Stara Wieś Górna i Dolna, Pisarzowice, 
Bestwina, Bestwinka, Janowice i Kaniów 
Stary73. Jeżeli te miejscowości wchodziły 

68 Czesław Sędzimir był członkiem wilamowickiego oddziału Towarzystwa Oświaty Ludowej, należał 
do Spółki Oszczędności i Pożyczek w Wilamowicach, będąc jednym z pierwszych zadeklarowanych 
członków. W 1927 r. były inicjatorem założenia Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Udzielał 
się również publicznie, był czynnym zwolennikiem przeprowadzenia reformy rolnej bez odszkodowa-
nia, przemawiał na patriotycznych uroczystościach (np. w 1923 r. na rocznicy Konstytucji 3 Maja). 
W 1929 r. przeniósł swoją praktykę do Brzeszcz (M. Fic, L. Krzyżanowski, K. Meus: Wilamowice 
1818–2018 . Miasto i ludzie. Wilamowice 2018, s. 101, 107, 165, 175, 191).

69 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 166, sprawa nr 2461.
70 J. Piwocki: Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych . T. II. Lwów 1899, s. 622.
71 Szematyzm […] na rok 1909, s. 830. 
72 Zachowały się dwa kwity doktora Rajmunda Kellera z 1911 i 1913 r. wystawione za przyjazd z Brzeszcz 

do Przecieszyna i leczenie rodziny Włodarczyków oraz rodziny Wawrów (AP Katowice Oddz. Bielsko-
Biała, SPO, sygn. 948 oraz sygn. 1061, s. 41). 

73 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 497, s. 465. Doktor Sędzimir nie uwzględnił na pierw-
szej stronie sprawozdania miejscowości Dankowice, jednak z treści wynika, że należała ona do wilamo-
wickiego okręgu sanitarnego. W sprawozdaniu wymieniona została również miejscowość Jawiszowice 
– znów jednak nie można określić, czy wieś ta należała do wilamowickiego okręgu od początku jego 

Doktor Czesław Sędzimir – lekarz 9. 
okręgowy w Wilamowicach (źródło: 
zbiory prywatne rodziny doktora C. Sę-
dzimira)
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w skład wilamowickiego okręgu od początku jego istnienia, to należy zwrócić uwagę, 
że Bestwina, Bestwinka i Janowice miały planowo zostać wcielone do okręgu drugie-
go z siedzibą w Białej.

Doktor Czesław Sędzimir – jako lekarz okręgowy – w listopadzie 1914 roku na 
polecenie władz powiatowych złożył deklarację dotyczącą pełnienia funkcji lekarza 
epidemicznego. W deklaracji zgodził się pełnić tę funkcję za wynagrodzeniem 20 
koron w Wilamowicach oraz 30 koron poza Wilamowicami oraz za zwrotem kosztów 
podróży74 .

Postulaty zamianowania lekarzy gminnych w myśl krajowej ustawy z 1891 roku 
w Wilamowicach i Kętach pojawiały się w wyżej przytaczanym sprawozdaniu sani-
tarnym w 1897 roku: 

Mniej wydatną jest działalność lekarzy gminnych w Kętach i Wilamowicach nie z powodu 
braku chęci ze strony lekarzy jak raczej dlatego, że nie zamianowani i nie wynagradzani 
według zasad ustawy z dnia 2. lutego 1891 nie poczuwają się też do obowiązku przestrze-
gania wszystkich wymogów instrukcji.75 

Doktor Miodoński jako lekarz okręgowy otrzymywał wynagrodzenie w wysoko-
ści 900 złr rocznie (pensja – 500 złr76, podróże – 400 złr77). Lekarz w Wilamowicach 
– doktor Rajmund Keller otrzymywał 200 złr wynagrodzenia, do którego przychodzi-
ło jeszcze 35 złr za oględziny bydła i niewielkie wynagrodzenie za oględziny zwłok. 
Doktor Długołęcki – kęcki medyk – otrzymywał 260 złr wynagrodzenia, które nie-
znacznie wzrastało przez dochody z oględzin zwłok i oględzin bydła. Konkluzja wy-
padała następująco: 

istnienia, czy została przyłączona później. Jawiszowice były położone bliżej Wilamowic niż Oświęcimia 
i to przemawiało za włączeniem ich do okręgu wilamowickiego. Możliwe, że grały tu rolę inne czynniki, 
takie jak dotychczasowe utarte zwyczaje, jeżeli chodzi o udzielanie porad lekarskich. Łączenie miejsco-
wości z różnych powiatów w jeden okręg sanitarny było możliwe – taką ewentualność przewidywała 
krajowa ustawa sanitarna z 1891 r. (DzUiRK 1891, nr 17, § 6). W kontekście opisanej kwestii należy 
również przytoczyć wykaz lekarzy z 1920 r. sporządzony przez starostę bialskiego na potrzeby wado-
wickiej komendy uzupełnień, w którym wymieniono doktora Sędzimira, określając go w następujący 
sposób: „lekarz okręgowy dla 14 wsi okręgu sądowego bialskiego” (AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, 
PKUWad, sygn. 21, s. 160). 

74 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 243, sprawa nr 41096; StBiała, sygn. 245, sprawa nr 
42802

75 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 100, sprawa nr 7610.
76 Wynagrodzenie zasadnicze lekarza okręgowego – właśnie w kwocie 500 złr – zostało określone usta-

wowo jako niezbędne minimum (DzUiRK 1891, nr 82, § 11). W 1895 r. niewielu lekarzy okręgowych 
w Galicji otrzymywało wyższe wynagrodzenie, które byłoby wystarczająco atrakcyjne. Dlatego też 
Wydział Krajowy stał na stanowisku, że wynagrodzenie w tej kwocie jest zbyt niskie i postulował prze-
znaczenie w budżecie krajowym odpowiednich kwot na koszty podróży lekarzy okręgowych i subwen-
cje dla powiatów z przeznaczeniem na funkcjonowanie okręgów sanitarnych (Alegata do Sprawozdań 
Stenograficznych z Pierwszej Sesyi Siódmego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi 
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1895/6, alegat nr 46, s. 2, 4 – Sprawozdanie Wydziału 
Krajowego w przedmiocie utworzenia dalszej seryi okręgów sanitarnych w roku 1896). 

77 Dodatkowe wynagrodzenie na podróże było jak najbardziej zasadne: „Wydział Krajowy uważałby bo-
wiem działalność lekarza okręgowego pobierającego ryczałt za objazdy obowiązkowe za chybioną i roz-
mijającą się z jego zadaniem, gdyby lekarz ograniczał wyjazdy tylko do tych wypadków, w których przez 
gminy wezwanym zostanie.” (Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Czwartej Sesyi Siódmego 
Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 
1898/9, alegat nr 73, s. 2 – Sprawozdanie Wydziału Krajowego o istniejących okręgach, tudzież w przed-
miocie utworzenia dalszej seryi okręgów sanitarnych w r . 1899)
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Dochody te powinna by gmina zrealizować 
na gotówkę w łącznej kwocie 500 złr, aby 
mieć lekarza gminnego w myśl powołanej 
ustawy.78 

Bialski starosta nie omieszkał zawiado-
mić wilamowicki i kęcki magistrat o wy-
nikach kontroli i ostrzegł, że w przypadku 
niewyasygnowania odpowiednich środków 
dla gminnych lekarzy miasta te zostaną  
wcielone do przyszłych okręgów sanitar-
nych składających się z gmin wiejskich79 . 

Gorsza sytuacja panowała w Lipniku, 
gdzie początkowo w ogóle nie było leka-
rza, nie mówiąc już o lekarzu gminnym 
w myśl ustawy z 1891 roku. Sytuacja 
była o tyle kuriozalna, że już na pozio-
mie projektowania okręgów sanitarnych 
Lipnik był wykazywany jako miejscowość 
ze znaczną liczbą mieszkańców. W 1897 
roku postulowano ustanowienie tutaj le-
karza gminnego. Wskazywano, iż miejscowość ta liczyła wówczas już około 8000 
mieszkańców, przede wszystkim robotników, posiadała liczne fabryki, szkoły i inne 
urządzenia „nadające mu cechę miasta, a gdzie dotąd nie ma żadnego lekarza”80. Le-
karz w Lipniku pojawił się tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej. Był to 
doktor Alfred Steuer, wcześniej przez wiele lat praktykujący w Białej81 .

Doktor Alfred Steuer jako lekarz gminny w Lipniku złożył (podobnie jak doktor 
Czesław Sędzimir z Wilamowic) w końcu 1914 roku deklarację dotyczącą pełnienia 
przez niego funkcji lekarza epidemicznego za wynagrodzeniem 20 koron82 . 

78 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 100, sprawa nr 7610.
79 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 100, sprawa nr 7610.
80 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 100, sprawa nr 7610. Rozwój Lipnika był tak prężny, 

że tamtejsza Rada Gminna w 1901 r. zwróciła się do Sejmu Krajowego z wnioskiem o uznanie tej 
miejscowości za miasteczko. Wniosek ten w następnych roku został odrzucony. J. Polak: Zarys dziejów 
Lipnika. Bielsko-Biała 2002, s. 204–205. 

81 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 245, sprawa nr 42802. Na jednym z pism z 1914 r. 
doktor Steuer wpisał obok daty „Biała-Lipnik”. Ponadto na wykazie dostarczonych pism został określo-
ny jako „lekarz miejski w Lipniku”. Na wykazie lekarzy z 1918 r. doktor Steuer wymieniony został jako 
„lekarz gminny” (AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 293, s. 437 i nast.). Patrz również 
Adressbuch aller Länder der Erde, der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbetreibenden, Gutsbesitzer etc . 
Band 19b: Galizen u . Bukowina. 10. Ausgabe: 1907/1913, s. 70, gdzie w Lipniku został wymieniony 
A. Steuer. Jego związki z Lipnikiem – jako lekarzem – pojawiają się również w księdze zgonów Izra-
elickiego Okręgu Metrykalnego w Białej-Lipniku, prowadzonej od 1900 r. W zdecydowanej większości 
wpisów dotyczących zgonów osób zamieszkałych w Lipniku wyszczególniony jest doktor Steuer jako 
„oglądający zwłoki”. Analogicznie – w Białej jako oglądający zwłoki wymieniony był doktor Kwieciński, 
a w Buczkowicach – doktor Miodoński. AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, zespół 13/1330 Akta stanu 
cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Białej-Lipniku, sygn. 1.

82 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 245, sprawa nr 42802. W październiku 1914 r. 
C.K. Namiestnictwo wyasygnowało dla doktora Steuera 260 koron tytułem „czynności sanitarno-poli-

Doktor Maciej Kwieciński – lekarz miej-10. 
ski w Białej (źródło: zbiory prywatne Łuka-
sza Szymańskiego z Oświęcimia)
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Podobnych problemów nie miała ani Biała, ani Oświęcim. Miasto Biała z urzędu 
zostało obarczone koniecznością utrzymywania lekarza gminnego (miejskiego), po-
nieważ wspomniana ustawa gminna z 1889 roku nakładała taki obowiązek również 
na miasto Biała83. W tym mieście od 1894 roku funkcję lekarza miejskiego pełnił 
doktor Maciej Kwieciński, który wiele lat wcześniej praktykował w Oświęcimiu 
(gdzie otrzymał nawet tytuł honorowego obywatela miasta)84. Na długie lata związał 
się z Białą, pełniąc funkcję lekarza miejskiego i gminnego w myśl ustawy z 1891 roku, 
a także lekarza Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża85 .

Oświęcim natomiast około 1894 roku ustanowił utrzymywanego przez siebie 
doktora medycyny lekarzem gminnym w myśl ustawy z 1891 roku86. Lekarzem tym 
przez długie lata był doktor Maurycy Schlank, ustanowiony stałym lekarzem miej-
skim w Oświęcimiu w 1888 roku. Funkcję tę pełnił praktycznie do swojej śmierci 
w 1916 roku87. Za swoją pracę początkowo pobierał wynagrodzenie roczne w wy-
sokości 250 złr. Należy założyć, że ustawa lutowa z 1891 roku spowodowała pod-
niesione wynagrodzenia do 550 złr88 .  Jeden z jej zapisów wyraźnie wskazywał, że 
lekarze gminni (miejscy) mieli pracować według umów wcześniej zawartych z nimi 
przez władze gminne lub miejskie do czasu obowiązywania tych umów, jednak zapisy 
dotyczące m.in. minimalnej płacy w wysokości 500 złr także miały ich dotyczyć89 . 
Oświęcimski magistrat w związku z takim zapisem musiał podwoić wynagrodzenie 
doktorowi M. Schlankowi zanim mianowano go lekarzem w myśl krajowej ustawy 
sanitarnej. Jednak wynagrodzenie to – jak już wspominano – często nie spełniało 
oczekiwań lekarzy. Dlatego też funkcja lekarza miejskiego nie była jedynym zajęciem 
doktora M. Schlanka, który korzystał z możliwości, jakie dawała praca w mieście. 
Prowadził praktykę prywatną, był również lekarzem kolejowym, a także zastępował 

cyjnej i leczenia cholery”. AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 245, sprawa nr 42526.
83 DzUiRK 1889, nr 24, art. 1.
84 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, MO, sygn. 281, s. 109. Ponadto warto zwrócić uwagę na doku-

ment znajdujący się w prywatnych zbiorach Łukasza Szymańskiego z Oświęcimia. Jest to zawiado-
mienie o nadaniu doktorowi Maciejowi Kwiecińskiemu honorowego obywatelstwa miasta Oświęcimia 
z 1885 r., prezentowane również w zasobach internetowych przy biogramie M. Kwiecińskiego umiesz-
czonym w Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Kwieci%C5%84ski [dostęp: 22 marca 
2021]).

85 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 160, sprawa nr 10701. Jako lekarz Stowarzyszenia 
Czerwonego Krzyża został poświadczony w 1916 r. Doktor Kwieciński prowadził również lekcje hi-
gieny w miejscowych szkołach. Był radnym miejskim w latach 1889–1894, prezesem Towarzystwa 
Właścicieli Domów w Białej, a także członkiem Towarzystwa Beskidzkiego (Beskiden Verein). Współ-
kierował również Miejską Stacją Ratunkową, założoną w 1909 r. przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo 
Ratunkowe (J. Polak: Cmentarz Rzymskokatolicki w Białej . Księga zasłużonych. Bielsko-Biała, 1999, 
s. 133; J. Polak: Ostatnie lata pokojowe w Austrii (1908–1914). [W:] Bielsko-Biała . Monografia mia-
sta . T. II: Biała od zarania do zakończenia I wojny światowej (1918). Red. I. Panic. Bielsko Biała 2011, 
s. 537). 

86 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 100, sprawa nr 7610. W piśmie skierowanym w marcu 
1897 r. do magistratów w Wilamowicach i Kętach jest mowa o Oświęcimiu, który „już przed trzema 
laty” ustanowił lekarza gminnego. Możliwe, iż chodzi tu jednak o 1892 r., ponieważ w tym właśnie roku 
doktor Schlank złożył przysięgę służbową – do jakiej lekarze gminni i okręgowi byli zobowiązani ustawą 
z 1891 r. (AP Bielsko-Biała, MO, sygn. 42; DzUiRK 1891, nr 17, § 9). 

87 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, MO, sygn. 42, s. 29. 
88 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, MO, sygn. 138, pag. 9. 
89 DzUiRK 1891, nr 17, § 8.
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miejscowego weterynarza. Poza tym 
w 1897 roku uzyskał od miejskich 
władz zezwolenie na wyszynk go-
spodnio-szynkarski z połączeniem 
wyszynku wina. Z pewnością nie 
zamierzał prowadzić wyszynku oso-
biście, ale przy pomocy dzierżawcy, 
któremu wynająłby pomieszczenia 
w swoim nowo wybudowanym 
domu położonym przy rynku90 .

Przy tej okazji warto zwrócić 
uwagę na różnicę między lekarzami 
okręgowymi a lekarzami gminnymi 
pełniącymi swoje obowiązki w mie-
ście. Cytowane słowa doktora Le-
ona Blumenstocka o warunkach, 
jakie były konieczne dla urządzenia 
w Galicji służby zdrowia z praw-
dziwego zdarzenia, mówiły m.in. 
o emeryturach dla lekarzy. Usta-
wa krajowa, która zadośćuczyniła 
temu postulatowi, została wydana 
w 1909 roku91. Ustawa ta nie tylko 
normowała kwestię emerytury, ale także przewidywała możliwość wypłaty „pensji 
wdowiej” po zmarłych lekarzach. Ustawa jednak dotyczyła lekarzy okręgowych, 
a nie gminnych. Co więcej, przykład doktora Maurycego Schlanka pokazuje, iż nie 
zawsze lekarz gminny urzędujący w mieście potrzebował zapewnienia otrzymywania 
emerytury. Dochody doktora M. Schlanka (przewyższające wynagrodzenie wynika-
jące z pełnienia tylko funkcji lekarza miejskiego) pozwoliły mu żyć na przyzwoitym 
poziomie, wybudować dom w Oświęcimiu przy rynku (czyli w prestiżowym miej-
scu), a także wykształcić dzieci92. Dochody te były na takim poziomie, że w 1906 
roku złożył deklarację wobec oświęcimskiego magistratu o rezygnacji z prawa do 
pobierania emerytury dla siebie i swojej rodziny93 .

Przykład powiatu bialskiego, jeżeli chodzi o ustanawianie okręgów sanitarnych, 
był do pewnego stopnia modelowy, tzn. zgodny z założeniami krajowej ustawy sani-

90 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 102, sprawa nr 22142. Informacja o koncesji na wy-
szynk udzielonej doktorowi Schlankowi pochodzi z rekursu, jaki przeciw tej decyzji wniósł oświęcimski 
restaurator Leon Radwański. Pisał on m.in.: „W tym wypadku zdaje się nam być komiczną a niedopusz-
czalną rzeczą, aby pacyenci cierpiący na choroby zaraźliwe względnie zakaźne stykali się z pacyentami 
cierpiącymi na pragnienie wina p. Dr Schlanka, których on wszystkich z jednaką filantropią w danym 
przypadku traktować będzie. […] gdyby się nawet nic nie stało, to często zdrowy jak chory potwierdzą, 
że tylko z wina p. Dr Schlanka wyzdrowieli […].”

91 DzUiRK 1909, nr 68.
92 Maurycy Schlank miał dwóch synów: Józefa – lekarza w Krakowie oraz Maksymiliana – pełniącego 

funkcję adwokata w Wadowicach. AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, SPO, sygn. 1226, s. 2. 
93 AP Katowice Oddz. Bielsko-Biała, MO, sygn. 42, luźny dokument przy stronie 29. Deklaracja ta została 

złożona przy okazji zatwierdzenia doktora Schlanka na stałej posadzie lekarza miejskiego. 

Kwit z 1906 roku wystawiony przez doktora 11. 
Maurycego Schlanka – lekarza miejskiego w Oświę-
cimiu (źródło: Archiwum Państwowe w Katowi-
cach Oddział w Bielsku-Białej, C.K. Sąd Powiatowy 
w Oświęcimiu, sygn. 608, s. 35) 
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tarnej z 1891 roku. Podejście do sprawy okręgów sanitarnych polegające na stopnio-
wym powoływaniu okręgów, uwzględniającym konglomerat różnych okoliczności: 
miejscowych, finansowych czy kadrowych, było również udziałem samego Wydziału 
Krajowego we Lwowie. W jednym ze sprawozdań przedłożonych Sejmowi Krajowe-
mu w 1895 roku padły następujące słowa: 

Przestrzegając atoli zasady już w pierwotnych sprawozdaniach naszych wyrażonej, iż w po-
czątkach organizacyi okręgów sanitarnych należy przedewszystkim aktywować tylko po 
jednym okręgu w powiecie zwłaszcza gdy jak to doświadczenie pouczyło, znaczna licz-
ba zorganizowanych już okręgów sanitarnych dla braku lekarzy funkcyonować nie może 
[…].94 

Władze bialskiego powiatu również stosowały się do tej zasady. Wnioski o usta-
nowienie poszczególnych okręgów były przedstawiane w dużych odstępach czasu. 
W tym okresie co roku powoływano przeważnie kilkanaście innych okręgów sanitar-
nych na terenie Galicji, biorąc pod uwagę te powiaty, w których takich okręgów jesz-
cze nie było. W 1896 roku powstał okręg z siedzibą w Buczkowicach, w 1900 roku 
z siedzibą w Osieku (później w Kętach) i ostatni z siedzibą w Wilamowicach w 1909 
roku. Ponadto funkcję lekarzy gminnych pełnili lekarze miejscy w Oświęcimiu, Bia-
łej i – chyba jako ostatni – w Lipniku. Nie udało się dotrzeć do informacji, która 
potwierdziłaby, czy lekarz miejski w Kętach został obarczony również obowiązkami 
lekarza gminnego w myśl ustawy z 1891 roku. Nie stwierdzono też, aby do 1910 
roku (czyli do powstania powiatu oświęcimskiego) został powołany okręg sanitarny 
skupiający miejscowości położone w okolicy Oświęcimia. Możliwe, że lekarze pra-
cujący w Oświęcimiu pokrywali zapotrzebowanie na usługi medyczne w tym rejonie 
– przynajmniej w podstawowym zakresie. Kwestią otwartą pozostaje także określe-
nie zasięgu terytorialnego poszczególnych okręgów sanitarnych – zagadnienia tego 

94 Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Pierwszej Sesyi Siódmego Peryodu Sejmu Krajowego Króle-
stwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1895/6, alegat nr 46, s. 2 (Spra-
wozdanie Wydziału Krajowego w przedmiocie utworzenia dalszej seryi okręgów sanitarnych w roku 
1896). Przykładem blokowania przez Wydział Krajowy inicjatywy dążącej do powołania okręgów sa-
nitarnych był powiat myślenicki. W 1899 r. rozpatrywano sprawę powołania w tym powiecie okręgów 
w Makowie i Jordanowie. Wydział Krajowy opowiedział się jednak przeciw, ponieważ istniały już 
wówczas trzy okręgi w tym powiecie: Myślenice (Dolna Wieś), Sułkowice i Rabka. Kondycja finansowa 
powiatu nie pozwalała na pokrycie płac lekarzy już w tych trzech okręgach. Wydział Krajowy stwierdził, 
że powołanie nowych okręgów „odłożyć należałoby do czasu wprowadzenia okręgów we wszystkich 
powiatach, względnie po utworzeniu tychże w okolicach i powiatach, w których stosunki sanitarne 
są najbardziej niekorzystne […].” (Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Piątej Sesyi Siódmego 
Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 
1899/900, alegat nr 32, s. 2–3 – Sprawozdanie Wydziału krajowego w przedmiocie utworzenia dalszej 
seryi okręgów sanitarnych w roku 1900). W 1901 r. Wydział Krajowy zanegował nową petycję Mako-
wa o ustanowienie okręgu sanitarnego, ponownie powołując się na fakt, że w powiecie myślenickim 
istniały już trzy okręgi i należałoby w pierwszej kolejności zorganizować służbę lekarską w pozostałych 
rejonach Galicji (Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Pierwszej Sesyi Ósmego Peryodu Sejmu 
Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1901/902, alegat 
nr 56, s. 1 – Sprawozdanie Wydziału Krajowego w przedmiocie pomnożenia liczby okręgów sanitarnych 
w roku 1902). Dopiero w 1904 r. Wydział Krajowy poparł wniosek o utworzenie czwartego okręgu 
sanitarnego w powiecie myślenickim – w miejscowości Zawoja, mimo iż były w Galicji jeszcze powiaty 
bez okręgów (Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Drugiej Sesyi Ósmego Peryodu Sejmu Krajo-
wego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1904, alegat nr 65, 
s. 3 – Sprawozdanie Wydziału krajowego w przedmiocie pomnożenia liczby okręgów sanitarnych na rok 
1905). 
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nie udało się do końca wyjaśnić podczas analizy bazy źródłowej dostępnej autorowi 
niniejszego tekstu. Do pewnego stopnia zostało ono wyświetlone, jednak pozostało 
zbyt wiele niewiadomych. Można stwierdzić, że samo utworzenie okręgu sanitarnego 
nie było jednoznaczne z zachowaniem jego granic nakreślonych w projekcie podzia-
łu z 1888 roku. Należy pamiętać, że projektujący w latach osiemdziesiątych XIX 
wieku okręgi sanitarne nie znali zapisów, jakie znalazły się w ustawie z 1891 roku, 
a dotyczących na przykład różnicy między lekarzem gminnym i okręgowym czy też 
zależności pomiędzy koniecznością a możliwością ustanowienia lekarza gminnego 
w danym mieście. 
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Pierwsze powstanie śląskie 1919 roku 
i powstańcy z Nowego Bierunia i okolicy

Abstract
Artykuł został poświęcony wydarzeniom związanym z działalnością polskiej kon-

spiracji wojskowej na terenach Nowego Bierunia. Przeprowadzono analizę i oce-
niono przydatność dostępnych źródeł zarówno tych, z których korzystały starsze 
opracowania podejmujące tę tematykę, jak i niedawno odkrytych lub dopiero nie-
dawno udostępnionych szerszemu gronu badaczy. Szczegółowo odtworzono kolejne 
wydarzenia mające miejsce podczas pierwszego powstania śląskiego, poczynając od 
utworzenia nowobieruńskiej konspiracji w lutym 1919 roku, poprzez podejmowane 
działania bojowe, okoliczności i miejsca śmierci powstańców oraz przebieg ucieczki 
do Oświęcimia. Przedstawiono również dzieje Pszczyńskiego Oddziału Milicji Gór-
nośląskiej. Ostatnią część artykułu stanowią biogramy czynnych uczestników pierw-
szego powstania z Nowego Bierunia oraz okolic.

Słowa kluczowe: pierwsze powstanie śląskie, powstańcy z Nowego Bierunia

Der Erste Schlesische Aufstand 1919 und Aufständische aus Neu-Berun  
und Umgebung

Dieser Aufsatz befasst sich mit den Ereignissen im Zusammenhang mit den Akti-
vitäten der polnischen militärischen Untergrundbewegung in der Gegend von Neu-
Berun. Er analysiert und bewertet den Informationsgehalt der verfügbaren Quellen, 
sowohl derjenigen, die bereits in älteren Studien zu diesem Thema Verwendung 
gefunden haben, als auch derjenigen, die erst kürzlich entdeckt oder einem grö-
ßeren Forscherkreis zugänglich gemacht wurden. Die Ereignisse während des Ers-
ten Schlesischen Aufstandes werden detailliert rekonstruiert, beginnend mit der 
Bildung der Neu-Beruner Konspiration im Februar 1919 über die durchgeführten 
Kampfhandlungen, die Umstände und Orte des Todes der Aufständischen bis hin 
zum Verlauf ihrer Flucht nach Auschwitz. Auch die Geschichte der Plesser Abtei-
lung der oberschlesischen Miliz wird dargelegt. Und nicht zuletzt widmet sich der 
Text schließlich auch biografischen Einträgen von aktiven Teilnehmern des ersten 
Aufstandes aus Neu Berun und Umgebung.

Schlüsselbegriffe: Erster Schlesischer Aufstand, Aufständische aus Neu-Berun
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The first Silesian Uprising of 1919 and insurgents from Nowy Bieruń  
and the surrounding area

The article was devoted to events related to the activities of the Polish military 
conspiracy in Nowy Bieruń. An analysis was carried out and the usefulness of avail-
able sources was assessed, both those used by older studies dealing with this subject, 
as well as recently discovered or only recently made available to a wider range of 
researchers. Subsequent events taking place during the first Silesian Uprising were 
reconstructed in detail, starting with the creation of the Nowy Bieruń conspiracy in 
February 1919, through the combat operations undertaken, the circumstances and 
places of death of the insurgents and the course of escape to Oświęcim. The history 
of the Pszczyna Branch of the Upper Silesian Militia was also presented. The last 
part of the article consists of biographies of active participants of the first uprising 
from Nowy Bieruń and the surrounding area.

Keywords: 1st Silesian Uprising, insurgents from Nowy Bieruń

Początki konspiracji wojskowej
Obowiązujące dzisiaj w literaturze przedmiotu ustalenia o przedpowstaniowej 

strukturze organizacyjnej polskiej konspiracji wojskowej w powiecie pszczyńskim 
pochodzą w dużej mierze z wydanej w 1925 roku książki Jana Ludygi-Laskowskie-
go1. Niewiele z jego wiedzy skorzystał Józef Grzegorzek2. Znacznie rozbudował ją 
i pogłębił dopiero Franciszek Serafin3 .

Jak się okazuje, wiadomości podane przez J. Ludygę-Laskowskiego stanowią 
streszczenie obszernego opracowania pióra Stanisława Krzyżowskiego. Opracowanie 
to precyzowało również zadania operacyjne dla poszczególnych okręgów peowiac-
kich na wypadek wzniecenia ruchu zbrojnego i sam opis przebiegu powstania. Całość 
dopełnia mapa powiatu pszczyńskiego z naniesionymi informacjami o siłach nie-
mieckiego Grenzschutzu i Polskiej Organizacji Wojskowej. Mapa także należała do 
Krzyżowskiego. Wymienione materiały Krzyżowski oddał, a właściwie wypożyczył 
Ludydze-Laskowskiemu, lecz ten ich nie zwrócił właścicielowi. Z tego powodu do-
szło między obu panami do nieporozumień z groźbą procesu sądowego, listownych 
polemik, które przerwała śmierć Krzyżowskiego w 1933 roku4. Wydaje się więc, 
że istnieją podstawy, żeby odpowiedni rozdział z książki J. Ludygi-Laskowskiego 
potraktować jako tekst S. Krzyżowskiego. Późniejsi autorzy ustalenia Krzyżowskiego 
już tylko powielali. Praca Krzyżowskiego zaginęła.

1 J. Ludyga-Laskowski: Materiały do historii powstań g .śląskich . T. I: 1919–1920. Katowice 1925.
2 J. Grzegorzek: Pierwsze powstanie śląskie 1919 roku w zarysie . Katowice 1935 i dwa kolejne wydania 

w 1939 i 2010 r.
3 F. Serafin: Stosunki polityczne, społeczne i ruch narodowy w Pszczyńskiem w latach 1918–1922 . Kato-

wice 1993. Zob. też Nim wybuchło pierwsze powstanie śląskie 1919 roku . Teksty źródłowe do genezy 
i początków konspiracji wojskowej. Do druku przygotował E. Długajczyk. Katowice 2021.

4 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół 2/389 Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczy-
zny, sygn. 97.
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Dokładna data powołania pszczyńskiego kierownictwa powiatowego Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej nie jest znana. Nie wymienił jej asystujący przy narodzinach 
Jan Kędzior5. Komendantem powiatowym został Aleksy Fizia, którego J. Ludyga- 
-Laskowski przerobił na Alojzego, zastępcą – Stanisław Krzyżowski. Pierwsze zaprzy-
siężenia odbyły się 18 lutego. Zadania podzielili miedzy sobą w ten sposób, że A. Fi-
zia kierował również w powiecie południowym odcinkiem organizacji, natomiast 
S. Krzyżowski – północnym. Organizacja peowiacka powiatu pszczyńskiego dzieliła 
się przed powstaniem na 11 okręgów, odpowiedników 11 kompanii.

Dnia 16 sierpnia 1919 roku do Komendy Powiatowej w Pszczynie przyniósł ku-
rier rozkaz rozpoczęcia powstania o godzinie 2 w nocy z 16 na 17 sierpnia. Według 
S. Krzyżowskiego (w książce J. Ludygi Laskowskiego):

Komendant powiatowy, Fizia Alojzy [właśc. Aleksy], chciał się wpierw upewnić w sąsied-
nich powiatach, czy i one otrzymały podobny rozkaz. Krótki czas atoli, jaki dzielił od na-
znaczonej godziny wybuchu, nie pozwalał na skontaktowanie z komendantami sąsiednich 
powiatów, wobec czego postanowiono wypełnić otrzymany rozkaz.
O godz. 16-tej dowództwo powiatowe wysłało kurierów do poszczególnych komendantów 
okręgowych, wyznaczając godzinę rozpoczęcia powstania w myśl otrzymanego rozkazu 
i załączając szczegółowy plan operacyjny dla każdego.6

Powstanie wybuchło nagle, z zaskoczenia, bez przygotowania. Nakreślonego pla-
nu operacyjnego nie udało się wykonać. Właściwie w decydującym momencie legł 
w gruzach. Przeciwnik okazał się za mocny. Powstańcom przede wszystkim brakowa-
ło broni. Zawiodły środki łączności. Kompanie, wykazane na papierze, mało gdzie się 
realnie pokazały. Operowały doraźnie tworzone, zwykle drobne oddziały, prędko też 
rozpraszane i znikające. Inicjatorzy nie mieli doświadczenia w prowadzeniu wojny 
ruchomej, w istocie partyzanckiej. Dopiero się jej uczyli.

Niemal wszystko, co obecnie wiemy o powstaniach śląskich i powstańcach z No-
wego Bierunia i okolicy, zawdzięczamy Gerardowi Misiowi7. Wymienione w tytu-
le broszury Misia miejscowości Nowy Bieruń (z przysiółkiem Zabrzeg), Bijasowice 
(z przysiółkiem Jajosty i Kopań), Czarnuchowice i Ściernie (z Zarzyną, obok obszaru 
dworskiego Holzhagen8) posiadały status gmin. Organizacyjnie w kwietniu zostały 
wydzielone z powiatu pszczyńskiego i przydzielone do Katowic. Odnosiło się to 
zresztą do całej północno-wschodniej części Pszczyńskiego, obejmującego ponadto 

5 Zob. F. Serafin: Stosunki polityczne…, s. 59.
6 J. Ludyga-Laskowski: Materiały do historii…, s. 68.
7 G. Miś: Powstańcy Bierunia Nowego, Bijasowic, Czarnuchowic i Ścierń w walce o polskość Górnego 

Śląska w latach 1919–1921 . Bieruń 1999.
8 Co do nazwy Holzhagen Barbara Kalinowska-Wójcik, autorka rozdziału Bieruń w dobie rządów pruskich 

w dziele Bieruń . Monografia historyczna (Red. R. Kaczmarek i J. Myszor. Bieruń 2007, s. 103) wyja-
śnia: „W grudniu 1910 r. podsekretarz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Holz, pełniący wcześniej 
funkcję prezydenta rejencji opolskiej, zwrócił się do ówczesnych władz rejencji z prośbą, aby zakupione 
przez niego dobra Porąbek i Ściernie otrzymały nazwę dominium Holzhagen (Domäne Holzhagen). 
Zapytany o opinię w tej sprawie, landrat pszczyński odpowiedział, że nie ma nic przeciwko łączeniu 
majątków Porąbek i Ściernie we wspólną jednostkę organizacyjną, natomiast sama propozycja nazwy 
nie znalazła uznania, ponieważ końcówka hagen nie była typowa dla Górnego Śląska, a należałoby 
uwzględnić regionalną tradycję tworzenia nazw miejscowych poprzez dodatnie końcówki witz”. Mimo 
to nazwa Holzhagen utrzymała się do 1922 r.
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miejscowości: Bieruń Stary, Wielki Chełm, Lędziny, Imielin, Kosztowy, Krasowy, 
Wesoła, Murcki, Kostuchna, Piotrowice, Ochojec i Ligota. Natomiast część połu-
dniowo-zachodnia (Pielgrzymowice, Warszowice, Bzie, Krzyżowice, Borynia Szero-
ka) weszła do powiatu rybnickiego9 .

Oficjalnie więc rozkaz rozpoczęcia powstania z Komendy Powiatowej w Pszczy-
nie nie odnosił się do Nowego Bierunia i okolicy. Powstanie w terminie wyznaczo-
nym przez Pszczynę tam nie wybuchło. Ruszenie Urbanowic, Tychów i Paprocan 
musiało wywołać dezorientację. Podobnie zresztą jak w innych miejscowościach 
powiatu pszczyńskiego, organizacyjnie podporządkowanych Katowicom. Dowodem 
rozdwojone rozkazodawstwo napływające do Krasów. Nie wiadomo, czy do Nowego 
Bierunia dotarł nieco późniejszy rozkaz z Bytomia o rozpoczęciu powstania w okręgu 
przemysłowym.

Gerard Miś pozbierał wiadomości z miejscowych przekazów, sięgnął również 
wyrywkowo do archiwaliów. Od opublikowania jego broszury archiwa udostępni-
ły sporo nowych dokumentów, które pozwalają uzupełnić i sprostować niektóre 
funkcjonujące w obiegu informacje. Z tych samych miejscowych, skażonych upły-
wem czasu, przeważnie zbowidowskich źródeł, w odniesieniu do Nowego Bieru-
nia i okolicy czerpał poprzednio Franciszek Serafin10. Zgromadził sporo wspomnień 
i relacji uczestników. Po jego śmierci przepadły. W zasadzie poza ustalenia F. Sera-
fina i G. Misia w interesującym nas zakresie nie wyszedł Ryszard Kaczmarek, autor 
rozdziału I wojna światowa, okres powstań i plebiscytu w bieruńskiej monografii 
historycznej11 . Na zastanych przekazach oparł się ostatnio Marian Małecki, dorzuca-
jąc trochę nowości z zasobu prężnie rozwijającego się Muzeum Militarnych Dziejów 
Śląska w Pszczynie12 .

Ogólnie rzecz biorąc, co się tyczy samego początku istnienia organizacji, jeste-
śmy skazani przeważnie na późniejsze wnioski odznaczeniowe, zawodną pamięć, ale 
i umyślne przeinaczanie w celu uwydatnienia własnych zasług. Jak niemal wszyscy 
śląscy konspiratorzy, również nowobieruńscy cofają daty przystąpienia do organiza-
cji. Będzie to dla nich zawsze Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska (dalej: 
POW GŚl.), choć zapewne również jej poprzednicy – straże obywatelskie lub związ-
ki wojackie, mimo iż w nazewnictwie nie ma po nich śladu. Szeregowi członkowie 
nie znali nazwy organizacji, do której należeli. Wobec tego przyjmowali po latach, że 
od początku należeli do POW.

Pisząc o genezie i początkach organizacji, Gerard Miś oparł się na rękopiśmien-
nych wspomnieniach Karola Straucha. Sprawę więc mamy nie do Misia, lecz do 
Straucha. Miś nie dotarł do akt odznaczeniowych Krzyża i Medalu Niepodległości 
dotyczących Straucha, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym 
w Warszawie-Rembertowie. Na akta te składają się wnioski o przyznanie odznaczenia 
wraz z opiniami, odpisy zaświadczeń potwierdzających działalność niepodległościo-

9 J. Ludyga-Laskowski: Materiały do historii…, s. 75 i mapa powiatu pszczyńskiego.
10 F. Serafin: Stosunki polityczne,… .
11 R. Kaczmarek: I wojna światowa, okres powstań i plebiscytu. [W:] Bieruń . Monografia historyczna . Red . 

R. Kaczmarek, J. Myszor. Bieruń 2007, s. 111–114.
12 M. Małecki: Pszczyna – Tychy 1919 . I powstanie śląskie na ziemi pszczyńskiej . Zabrze–Tarnowskie 

Góry 2019.
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wą i dość obszerny życiorys z 9 października 1937 roku. Odznaczenia Strauchowi 
nie przyznano13, podobnie jak innym konspiratorom nowobieruńskim i okolicznym. 
Pytanie o przyczynę odrzucenia wniosków odznaczeniowych na razie trzeba odłożyć. 
W tej chwili ważniejsze wydają się rozbieżności i niedopowiedzenia utrwalone w pa-
pierach przez Straucha i jego kolegów. Z nich mimo wszystko trzeba podjąć próbę 
ustalenia faktycznego przebiegu wydarzeń. W życiorysie z 1937 roku Karol Strauch 
napisał:

Podczas rewolucji niemieckiej zorganizowałem w Bieruniu Nowym samorzutnie wiec 
19 listopada 1918 r., na której [!] wybrano Radę Gospodarczą i Robotniczą, składającą się 
z samych Polaków. Do tych Rad należałem i ja.

Dalej Strauch podaje, że 21 listopada miejscowi Niemcy zwołali swój odrębny 
wiec „w celu obalenia naszych polskich Rad, lecz dołożyliśmy sił i na tym wiecu Po-
lacy utrącili Niemców i nasza sprawa była górą”.

W innym dokumencie z teczki odznaczeniowej K. Starucha napisano o wybraniu 
Rady Robotniczej Ludowej albo Rady Ludowej. Jest też wersja, która mówi tylko 
o wiecu niemieckim 21 listopada:

Po rewolucji niemieckiej, dnia 21 listopada 1918 r. zebrali się w tutejszej miejscowości 
Niemcy celem wybrania „Volksräte”, a to wyzyskując zwołał [Strauch] Polaków do pomo-
cy, rozbili zebranie niemieckie i założyli Polską Radę Ludową.

Datę tę potwierdza Franciszek Serafin, odwołując się do materiałów powojenne-
go koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Nowym Bieruniu:

Jedną z pierwszych rad gminnych w powiecie pszczyńskim była Rada Ludowa w Bieruniu 
Nowym. Utworzono ją 21 listopada 1918 roku. Zasięgiem objęła, oprócz Bierunia No-
wego, także Czarnuchowice, Bijasowice, Ściernie i Kopciowice. Jej członkami byli: Karol 
Strauch, Karol Ludwik [właśc. Ledwik], Józef Jaromin, Jakub Wagstyl (wszyscy z Nowego 
Bierunia), Paweł Kuc, Józef Rogalski (Czarnuchowice), Franciszek Zula, Jan Zawadzki 
(Bijasowice), Paweł Chrostek, Jan Klima (Kopciowice), Paweł Janota, Mikołaj Grabowski 
(Ściernie).14

Gerard Miś, cytując wspomnienia Karola Straucha, czyli inny materiał niż odzna-
czeniowy, uzupełnia:

19 listopada 1918 roku w Bieruniu Nowym miejscowi działacze niepodległościowi zorga-
nizowali zebranie w sali restauracji Kusiowej. Na spotkaniu zabrał głos Stanisław Mendre-
la15. Wyjaśnił sytuację polityczną, gospodarczą oraz zachęcał do walki o włączenie Śląska 
do Polski. Po krótkiej dyskusji postanowiono powołać Radę Robotniczo-Gospodarczą, do 
której wybrano Karola Straucha, Karola Ledwika, Józefa Jaromina i Jakuba Wagstyla.
Na działania Polaków natychmiast zareagowali miejscowi Niemcy. Na 21 listopada na 
godzinę 18 do sali restauracyjnej Berlinera zwołali zebranie wyborcze niemieckiej Rady 

13 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Karol Strauch – Medal Niepodległości (dalej: MN) 
odrzucono 12 czerwca 1935 r.

14 S. Serafin: Stosunki polityczne…, s. 46.
15 Stanisław Mendrela potwierdza, że przemawiał na tym zebraniu w imieniu Zjednoczenia Zawodowego 

Polskiego.
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Ludowej („Volksrat”). Miało ono na celu niedopuszczenie do wyboru Polaków do tej Rady. 
Dlatego wywiesili tylko jedno ogłoszenie informujące o zebraniu. Karol Strauch, dowie-
dziawszy się o tym, zobowiązał wszystkich pełnoletnich mieszkańców Bierunia Nowego 
i okolicznych wiosek do wzięcia w nim udziału. Józef Ryszka agitował w Kopciowicach, 
a Karol Ledwik w Czarnuchowicach. W krótkim czasie do sali Berlinera napłynęły liczne 
rzesze Polaków. W swoim kasynie, które znajdowało się w innym punkcie miejscowości, 
zebrała się garstka Niemców. Wkrótce jednak wszyscy razem oczekiwali na przybycie 
przedstawiciela opolskiej Rady Ludowej [niemieckiej – E.D.], który przebywał na zebraniu 
w Chełmie Wielkim. Wraz z delegatem przyjechał naczelnik Urzędu Okręgowego Hugo 
Boote. Przyłączył się również do nich sekretarz Urzędu Blazel, który został nieprzychylnie 
przyjęty i obrzucony wyzwiskami, ponieważ podczas I wojny światowej oszukiwał na przy-
działach kartkowych. Wysłannik Rady Rejencyjnej [?] zaczął przemawiać po niemiecku. 
Zebrani jednak domagali się, żeby mówił po polsku. Tłumaczył się, że nie jest w stanie 
tego uczynić. Wówczas po polsku przemówił Stanisław Mendrela. W krótkich słowach 
wyjaśnił cel zebrania. Niemcy, widząc, że są „pobici”, spokojnie wycofali się ze sali. 
Tymczasem Polacy wybrali Rady Robotniczo-Gospodarcze dla poszczególnych miejsco-
wości.16

Dalej G. Miś przytacza te same nazwiska, jakie wymienił F. Serafin. Wpraw-
dzie mówi w liczbie mnogiej o radach robotniczo-gospodarczych dla poszczególnych 
miejscowości, ale z dalszego tekstu wynika, że szło o jedną radę złożoną z reprezen-
tantów wymienionych okolicznych miejscowości. Może trzeba by przyjąć, że zebra-
ni postanowili poszerzyć skład rady, skoro taką już wyłonili przed trzema dniami, 
19 listopada. Najważniejsze sprowadza się do tego, że nie była to jeszcze polska Rada 
Ludowa, jak chce F. Serafin, lecz organ rewolucyjnej władzy niemieckiej, co prawda 
zmajoryzowany w Bieruniu Nowym przez Polaków. Powstawały wtedy rady żołnier-
skie, rady robotnicze, chłopskie czy robotniczo-żołnierskie. Powoływali je z reguły 
Niemcy. Gdy się okazało, że Niemcy w nich przeważają, kierownictwo polskiego ru-
chu narodowego na Górnym Śląsku zakazywało rodakom do nich wstępować. Polacy 
w Nowym Bieruniu, jak świadczy K. Strauch, zapewne poczuli się na tyle pewnie, 
że powołali radę robotniczą, ale wątpliwe, żeby ją długo utrzymali. Mogli ją też po 
prostu przemianować na polską radę ludową.

Polska Powiatowa Rada Ludowa w Pszczynie zawiązała się 20 listopada 1918 
roku. W ślad za nią tworzyły się powiecie polskie rady miejscowe. Nie zachowały 
się o nich żadne udokumentowane przekazy. Rzecz o tyle znamienna, że niepodle-
głościowcy pomijali te rady w późniejszych wnioskach odznaczeniowych, niekiedy 
mylili z polsko-niemieckimi organami parytetycznymi, zajmującymi się doglądaniem 
plebiscytu. Może w przeświadczeniu ich niewielkiego znaczenia w zestawieniu z kon-
spirowaniem wojskowym. Franciszek Kula zaznaczył we wniosku odznaczeniowym, 
że był prezesem polskiej Rady Ludowej w Bijasowicach i zastępcą prezesa Komitetu 
Plebiscytowego17 .

Początki nowobieruńskiej konspiracji słusznie wiąże się w literaturze z nawiąza-
niem przez Karola Straucha kontaktu z Posterunkiem Wywiadowczym w Oświęci-

16 G. Miś: Powstańcy Bierunia Nowego…, s. 11–12.
17 CAW, Franciszek Kula – MN odrzucono 14 września 1936 r.
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miu. Tyle tylko, że nie nastąpiło to 12 grudnia 1918 roku, lecz dopiero w lutym 1919 
roku. Posterunek Wywiadowczy nr 1 w Oświęcimiu, podległy Ekspozyturze Biura 
Wywiadowczego Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich w Częstochowie, istniał 
dopiero od 27 stycznia 1919 roku.

Karolowi Strauchowi pomagała Rozalia Gańcorz z Bijasowic jako kurierka. Po-
sterunek oświęcimski, werbując do swojej pracy wywiadowców, tworzył po śląskiej 
stronie granicy punkty rekonesansowo-wywiadowcze, natykał się też niekiedy na 
istniejące już placówki konspiracji wojskowej. Korzystał z ich usług.

Posterunek Wywiadowczy nr 1 w Oświęcimiu 3 marca 1919 roku raportował:
W Nowym Bieruniu mamy ośmiu ludzi, od których odebraliśmy przysięgę według roty 
organizacji Rady 5-ciu. Ludzie z N. Bierunia są ogólnie znani i cieszą się dużym posłuchem, 
toteż użyci są przez nas na organizatorów oddziałów.18

Trudno na tej podstawie jednoznacznie orzec, czy w Nowym Bieruniu było wtedy 
tylko ośmiu konspiratorów, czy też ośmiu wywiadowców zwerbowanych przez Po-
sterunek spośród większej liczby konspiratorów. Przysięgali na rotę Polskiej Organi-
zacji Wojskowej Górnego Śląska, ustanowioną przez jej ówczesny organ kierowniczy, 
Radę Pięciu, późniejszy Komitet Wykonawczy. Posterunek miał zwerbowanych użyć 
do tworzenia oddziałów (peowiackich?). Z biegiem czasu praca rozdwoiła się, poszła 
odrębnymi torami: wywiadowczym i peowiackim.

Antoni Gaciński z Chełmu Wielkiego podał, że przysięgę złożył w Oświęcimiu 
na ręce dwóch oficerów19. Daty nie wymienił. Paweł Pawełczyk przekonywał, że 
15 stycznia 1919 roku [?] został zaprzysiężony do POW i pracował jako kurier w Po-
sterunku Wywiadowczym nr 1 do wybuchu pierwszego powstania20. Franciszek Kula 
wskazał we wniosku odznaczeniowym, że w lutym 1919 roku w mieszkaniu Jakuba 
Wagstyla w Nowym Bieruniu odbyło się zaprzysiężenie 30 pierwszych konspirato-
rów21. Nie znamy ich nazwisk. Natomiast Marcin Przewoźnik odnotowuje odbycie 
zebrania u Wagstyla, ale dopiero 15 kwietnia. Tam złożył przysięgę na ręce Jana Jęcz-
myka z Bojszów22. Skądinąd wiadomo, że J. Jęczmyk przyjmował przysięgi również 
w innych okolicznych miejscowościach, na przykład w Lędzinach. Pełnił obowiązki 
komendanta III okręgu (bojszowskiego) w powiecie pszczyńskim. Niektórzy podają, 
że ich zaprzysięgał Stanisław Mendrela, choć zapewne w innym czasie.

Karol Strauch, Paweł Pawełczyk i Karol Miś, zagrożeni aresztowaniem, jeszcze 
przed powstaniem schronili się do Oświęcimia, gdzie w Posterunku Wywiadowczym 
należeli do pierwszego składu tamtejszej defensywy. K. Strauch przeniósł się do 
Oświęcimia 13 lub 14 czerwca. Komendanturę nowobieruńską miał po nim przejąć 
nowo zaprzysiężony M. Przewoźnik.

18 CAW, I 301.8.294; zob. też E. Długajczyk: Wywiad polski na Górnym Śląsku 1919–1922 . Katowice 
2001, s. 45–46.

19 CAW, Antoni Gaciński – MN odrzucono 14 września 1936 r.
20 CAW, Paweł Pawełczyk – MN odrzucono 14 września 1936 r. Karol Strauch natomiast podał, że Pa-

wełczyk został wtajemniczony w prace POW w pierwszych dniach lutego, a zaprzysiężony w kwietniu 
1919 r.

21 CAW, Franciszek Kula – MN odrzucono 14 września 1936 r.
22 CAW, Marcin Przewoźnik – MN odrzucono 14 września 1936 r.
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Marcin Przewoźnik potem znika z pola widzenia. Po wznieceniu powstańczej 
ruchawki nie wycofał się do Oświęcimia. Wrócił do domu, udał się do pracy, ale 
na trzeci dzień został zatrzymany przez Grenzschutz, doprowadzony do aresztu 
w Chełmie Wielkim i skarany przez tamtejszy sąd wojenny. Z aresztu wyszedł po 
dwóch tygodniach na mocy amnestii. Koledzy, którzy starali się uwiarygodnić ten 
przekaz, napisany we wniosku odznaczeniowym, celu raczej nie osiągnęli. Zawahali 
się przy dacie aresztowania, podając aresztowanie 18 lub 28 sierpnia i dzień zwolnie-
nia 2 września23. Jeśli Przewoźnika zwolniono z aresztu 2 września, to nie w wyniku 
amnestii, podpisanej w umowie polsko-niemieckiej dopiero 1 października.

Wybuch powstania i przebieg działań bojowych
Prezentację wydarzeń związanych z wybuchem powstania w Nowym Bieruniu 

i okolicy trzeba rozpocząć od raportów Posterunku Wywiadowczego nr 1 w Oświęci-
miu. One w miarę rzetelnie relacjonują to, co się wydarzyło. W raporcie 56 z 17 sierp-
nia (właściwie z 18 sierpnia w godzinach porannych) komendant Posterunku pchor. 
Marian Skorupa „Kordjaka” zanotował24:

Dziś w nocy o godz. 1 [18 sierpnia] przyb[ył] do post[erunku] nr 1 komendant lok[alny] 
z N[owego] Bierunia i zawiad[omił] nas, że wydano rozkaz, aby o godz. 3-ej [17 sierpnia] 
nast[ąpił] wybuch, jako sygnał miał być wybuch 1 ctn [cetnara] dyn[amitu] w W. Chełm-
ku [właśc. Chełmie Wielkim]. Tymczasem nie wszyscy kmdci [komendanci] zostali widać 
zawiadomieni na czas, gdyż o godz. 3 wspomnianego wybuchu nie było, wobec czego ko-
m[endanci] lok[alni] rozpuścili swoje oddziały i zawiadomili nas, że powstania nie będzie. 
Skąd powód właśnie naszej 2-ej depeszy.

Trzeba założyć, że informacje tego akapitu Posterunek zaczerpnął od Karola 
Straucha, ale może dodatkowo z innego źródła. Straucha powstanie zaskoczyło pod-
czas pobytu w Oświęcimiu. Zapytany później o swój udział w powstaniu, podał tylko 
datę: 17 sierpnia i miejsce: Nowy Bieruń. Poświadczono mu, że od połowy czerwca 
był prześladowany, co by oznaczało, że spalony na Śląsku. W aktach są depesze szy-
frowane, dotychczas nieodczytane25 .

Nieuskuteczniony sygnał w Chełmie Wielkim w formie zdetonowania materiału 
wybuchowego 17 sierpnia o godzinie 3 rano, choć na terenie podległym katowickiej 
komendzie peowiackiej, musiał wyjść z komendy pszczyńskiej. W powiecie katowic-
kim i całym okręgu przemysłowym inaugurację powstania wyznaczono dopiero na 
18 sierpnia. Utyskiwań na brak zapowiadanego wybuchu pojawiło się więcej w kilku 
innych lokalnych punktach. Nie ma śladu poczynienia w tym kierunku uzgodnień 
w Komendzie Powiatu Pszczyńskiego, która zdawała się trwać w absurdalnym ocze-
kiwaniu na odgłos detonacji w Gołkowicach, oddalonych od Pszczyny w prostej linii 
jakieś 30 kilometrów26 .

23 Tamże.
24 CAW, I 130.53.26, s. 300–301.
25 Odczytanie licznych szyfrowanych dokumentów w aktach powstańczych to dopiero zadanie na przy-

szłość dla kryptologów. Na razie nie ma się kto tym zająć.
26 Stanisław Krzyżowski w streszczeniu Ludygi-Laskowskiego: „Zapowiedzianego wybuchu w Gołko-

wie, jako znaku na równoczesne rozpoczęcie powstania, nie słyszano. Zrobiło to przykre wrażenie na 
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Dalej w raporcie oświęcimskiego Posterunku Wywiadowczego nr 1 czytamy:
Jednakże niektóre miejscowości rozpoczęły powstanie i tak Tychy rozbroiły całkowitą 
załogę w liczbie 40 ludzi, trzech oficerów, i zajęli tam 4 działa 32 p. ar. pol. bat. Nr 2, 
jeńców przyprowadzono do Oświęcimia. Mikułów również. Wola, 7-miu jeńców i 5 koni, 
Boiszów – 12 jeńców. Słychać było również silne strzały w okolicy Pszczyny, wiadomości 
na razie nie mamy. Okolice W. Chełm, Imielin nie ruszyły się wcale. Ruch kolejowy na linii 
Pszczyna, Mikułów, Bieruń był wstrzymany. 
Obecnie objąłem akcję bojową w miejscowościach St. Bieruń, Chełmek [właśc. Chełm 
Mały], Imielin, Wola. Z tej ostatniej miejscowości powstańcy, wobec nadchodzącej więk-
szej liczby nieprzyjaciela (11 p. st.) schronili się do Oświęcimia. Ze strony tutejszego Gar-
nizonu otrzymałem do pomocy nieoficjalnie 20 żołnierzy po cywilnemu z bronią. W miej-
scowości zaś Imielin, Chełm, Bieruń ruch dziś w nocy, tj. 17 bm. z POW.

W kolejnym raporcie, nr 57 z 18 sierpnia (właściwie 19 sierpnia godziny ranne), 
nieco dokładniej zanotowano27:

Dnia 17 bm. o godz. 21 oddziały uchodźców Górnośląskich przebywających w Oświęcimiu, 
łączne z miejscowymi ochotnikami, przekroczyli granicę i zajęli bez wystrzału N. Bieruń, Bia-
sowice, Chełm, gdyż wojska niemieckie cały ten obszar opuściły, cofając się ku Imielinowi 
i Mikułowi. W Imieliniu podjęto ruch powstańczy, ale się nie udał. Do St. Bierunia przybyły 
o godz. 24 tegoż dnia [17 sierpnia] 7 aut z 15-ma KM pancernych i ruch opanowały, dalej 
wojska nie posuwały się. Od rana d. 18 bm. zaczęła się ofensywa niemiecka i dzięki tym 
autom pancernym zajęła na powrót wspomniane miejscowości, jak i też Boiszów.
Komendanci oddziałów POW (urządzili kontratak) nawiązali kontakt ze sobą, by uderzyć 
wspólnie na St. Bieruń i pomóc Tychom, które nie dały się Niemcom rozbić. Prócz po-
wyższych uwolniły się od Niemców Kosztowy i Krasowy. Wieś Wola trzymała się do godz. 
17-tej i tylko dzięki podstępom Niemców została zajęta. Z Tychów dostaliśmy wiadomość, 
że jeszcze o 18 godz. były w rękach polskich powstańców, miejscowości okoliczne zajęte 
z powrotem przez Niemców28 .
Oddziały Górnośląskie w sile 150 ludzi przekroczyły granicę, przybyły do Oświęcimia 
i znajdują się pod opieką post[erunku] wyw[iadowczego], inne od Kaniowa i Dziedzic 
również w podobnej sile. Przyprowadzono ogółem 100 koni. Z zajętego N. Bierunia za-
brano 1 KM i jedną lokomotywę z wagonem, które odesłano do Oświęcimia i oddano 
na usługi kolei29. Zabrane działa w Urbanowicach zamierzano przesłać do Polski, jednak 
później wobec otaczających sił niemieckich zdemolowano je30 .

powstańcach, ale dowódcy oddziałów starali się ten fakt zbagatelizować i o godz. 2-giej w nocy [17 
sierpnia] powstanie się rozpoczęło.” (zob. J. Ludyga-Laskowski, Materiały do historii…, s. 69–70; 
F. Serafin: Stosunki polityczne…, s. 78: „Daremnie niektórzy powstańcy nadsłuchiwali sygnału bojowe-
go (detonacja nastąpiła dopiero o godzinie 3.00. W kilku miejscowościach uznano to nawet za przejaw 
odwołania powstania (Wyry, Gostyń, Suszec) i dowódcy wydali podwładnym rozkaz powrotu do swo-
ich domostw.”). Inni nadsłuchiwali wybuchu z Goczałkowic (M. Anusiewicz, M. Wrzosek: Kronika 
powstań śląskich 1919–1921 . Warszawa 1980, s. 53).

27 CAW, I 130.53.26, s. 301–303.
28 Powstańcy wycofali się z Tychów już 17 sierpnia w godzinach przedpołudniowych.
29 Karol Strauch poświadczył później, że w akcji tej uczestniczył Jan Kruk II. CAW, Jan Kruk – MN od-

rzucono 20 grudnia 1937 r.
30 Ten fragment raportu trochę zmieniony również na osobnej karcie. Podano w nim, że 18 sierpnia Niem-

cy o godz. 10 zajęli ponownie Nowy Bieruń i o godz. 17 Wolę. Oddziały górnośląskie w sile przeszło 300 
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W zajętych miejscowościach Niemcy postępują w sposób okrutny. Aresztują mężczyzn od 
17 do 60 lat, w St. Bieruniu i Biasowicach rozstrzelano 14 osób, nawet i starcom, wielu 
poniżanych i przytroczonych do wozów odsyłano do więzienia. Wieś Wolę ostrzeliwano 
z KM, pomimo że POW ustąpiła.
Zebrani uchodźcy postanowili wysłać do Warszawy delegację, którą skierowaliśmy do 
II Oddziału N[aczelnego] D[owództwa] (por. Bieck)31 .
Ludność jest nadzwyczaj oburzoną i gotową z powrotem chwycić za broń, a ponieważ 
z Piotrowic i Strumienia ruszyły dn. 18 bm. wieczorem oddziały, przeto spodziewać się 
można, że i tutaj przebywające uczynią to samo. Sztab w Strumieniu objął obecnie kie-
rownictwo, tenże sztab znajduje z nami w kontakcie. Przybył tu oficer łącznikowy od gen. 
Hallera o informacje i wyjaśnienie co do całego ruchu.
Przy niniejszym melduję, że żadnych detonacji w dn. 16 i 17 bm. słychać nie było.

Powstanie w Nowym Bieruniu rozpoczęło się więc późnym wieczorem 17 sierp-
nia, po tym jak o godzinie 21 uchodźczy wcześniej już przebywający w Oświęcimiu 
i żołnierze oddziału wojska polskiego po cywilnemu przekroczyli granicę i bez wy-
strzału opanowali wieś, a inne grupy wypadowe weszły do Bijasowic i Chełmu Wiel-
kiego. Wypadem prawdopodobnie dowodził pchor. Marian Skorupa.

Opis przebiegu powstania Gerard Miś oparł na pisemnych relacjach uczestników, 
zwłaszcza Karola Straucha. W ogólnych zarysach wydają się prawdopodobne, łącz-
nie z uprowadzeniem przez powstańców do Oświęcimia niemieckich zakładników 
i opanowaniem dworca kolejowego. Ale wzbudzają również wątpliwości. Zastanawia 
niefrasobliwość Niemców, którzy podobno 17 sierpnia urządzili sobie zabawę po 
tym, gdy w Tychach, Paprocanach i Urbanowicach rozegrały się uprzednio krwawe 
wydarzenia, o czym Niemcy nowobieruńscy na pewno wiedzieli, a Grenzschutz już 
opuścił wieś. G. Miś pisze, że powstańcy pod dowództwem Marcina Przewoźnika 
weszli do sali restauracyjnej i po sterroryzowaniu bawiących się zabrali zakładników, 
których odprowadzili do Oświęcimia: 

Na miejsce akcji przybył podchorąży Skorupa. Zarządzono zbiórkę powstańczego oddziału 
i po złożeniu raportu komendantem Nowego Bierunia mianowano Karola Straucha.

Kto złożył raport? Może Marcin Przewoźnik. Potwierdza on, że pełnił wtedy 
obowiązki komendanta miejscowego, uczestniczył w rozbrajaniu, ale o niemieckiej 
zabawie nie napomknął. Jeśli tak się działo, to Karola Straucha komendantem No-
wego Bierunia mianował Marian Skorupa. Jak wiemy, K. Straucha przed inauguracją 
nie było w Nowym Bieruniu.

Gerard Miś w odniesieniu do pierwszego powstania mówi o grupie bojowej Ka-
rola Strucha i Ignacego Drozda32, tak jakby to był oddział bojowy z dwoma dowód-
cami. Wiemy już, że Strauch był współorganizatorem POW w Nowym Bieruniu i na 
moment komendantem miejscowym, Dróżdż odegrał znaczącą rolę 17 i 18 sierpnia 
w Nowym Bieruniu i potem w wypadzie na Kopciowice, dowodził doraźnie utwo-

ludzi przekroczyły granicę i zatrzymały się w Oświęcimiu i Dziedzicach. CAW, I 130.53.26, s. 178.
31 Por. Maksymilian Bick.
32 Nazwisko to występuje w dokumentacji w różnych innych wersjach niż Drod: Drosdz, Drozdz, Drożdż, 

Dróżdż.
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rzoną grupą bojową, na uchodźstwie pozostał szeregowym powstańcem. K. Strauch 
trwał przy Posterunku Wywiadowczym, pojawił się z nie najlepszą opinią w końco-
wej fazie istnienia Policji Górnośląskiej. I. Dróżdż podczas trzeciego powstania pełnił 
obowiązki komendanta III obwodu w powiecie pszczyńskim, a po reorganizacji od 
25 maja 1921 roku był komendantem placu w Bieruniu Starym.

Uczestnicy wypadków nowobieruńskich z 17 sierpnia 1919 roku, starający się 
później o odznaczenia Krzyżem i Medalem Niepodległości, pisali we wnioskach od-
znaczeniowych, jak z szablonu, że brali udział w rozbrajaniu żołnierzy miejscowego 
Grenzschutzu, żandarmów i urzędników, ale bez podawania nazwisk, niektórzy rów-
nież o odstawieniu ich przez granicę do Oświęcimia. Grupa internowanych miała 
sięgać 20 osób. Grenzschutzowców nie mogli rozbrajać, bo ich tam wtedy nie było. 
Żaden konspirator we wniosku odznaczeniowym nie wspomniał, jakoby internowa-
nie nastąpiło podczas zabawy urządzonej przez Niemców. Wiarygodniejszy wyda-
je się starosta pszczyński Ruperti, który w grupie internowanych wymienił dwóch 
żandarmów, kierownika stacji kolejowej i urzędników celnych, co nastąpiło w nocy 
z niedzieli na poniedziałek (17/18 sierpnia)33. Powstańcy rzeczywiście opanowali sta-
cję kolejową, ale z opisu G. Misia wynika, że wprawdzie usunęli kierownika ruchu, 
ale go nie internowali, do Oświęcimia skierowali parowóz z obsługą34 .

Pchor. Marian Skorupa w swoim raporcie wymienia przeniesienie karabinu ma-
szynowego z Nowego Bierunia do Oświęcimia. Skądinąd wiadomo, że dokonało tego 
trzech 13–14-letnich chłopców, synów konspiratorów: Wilhelm Jaromin (syn Jana), 
Paweł Chrostek (syn Karola) i Karol Ledwik (syn Karola). Karabin zabrali z placówki 
nowobieruńskiego Grenzschutzu, przenieśli przez Wisłę i oddali żołnierzom wojska 
polskiego. Zdradzeni (W. Jaromin napisze, że przez renegatów), musieli uchodzić. 
Uciec nie zdążył K. Ledwik, który został aresztowany i zagrożony rozstrzelaniem. 
Prawdopodobna wydaje się wersja, że ocaliła go interwencja powstańców z Oświę-
cimia, którzy zagrozili rozprawieniem się z zakładnikami35. W listopadzie 1919 roku 
Karl Strauch podał do protokołu:

Także był aresztowany Karol Ledwig 14 lat liczący syn p. Karola Ledwiga, także z Nowego 
Bierunia. Gdy go przesłuchano położono go na ziemie przed karabin maszynowy i ponad 
niem strzelano, chciano go wystraszyć i jak najwięcej sie od niego dowiedzieć. Po powtor-
nym wysłuchaniu postawiono go twarzą do muru i tak musiał cały dzień stać. W nocy musiał 
z fizyją na straży z posterunkiem na moście stać, ktory bez trzy dni przy sobie trzymali.36

Ogląd wydarzeń nowobieruńskich zmieniłby się, gdyby hipotetycznie założyć, że 
Niemcy urządzili zabawę 16 sierpnia (tak Ryszard Kaczmarek37), a nie 17 sierpnia. 
Wtedy w okolicy panował spokój. Bawili się również żołnierze Grenzschutzu. Młodzi 
chłopcy 16 sierpnia pijanym żołnierzom wykradli karabin maszynowy. Nadal jednak 

33 Źródła do dziejów powstań śląskich . T. I: Październik 1918 – styczeń 1920. Cz. I. Wybrał i opracował 
H. Zieliński. Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, s. 245. Toż w tłumaczeniu na język polski w: M. Ma-
łecki: Pszczyna – Tychy 1919…, s. 79. 

34 G. Miś: Powstańcy Bierunia Nowego…, s. 15
35 CAW, Paweł Chrostek – MN odrzucono 21 czerwca 1938 r.
36 CAW, I 130.43.17, s. 22.
37 R. Kaczmarek: Powstania śląskie i plebiscyt…, s. 114.
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w dokumentacyjnych przekazach brakuje wzmianki o samej zabawie i rozbrojeniu na 
niej. Wydaje się, że zabawa zaistniała w pamięci później jako zgrabny ozdobnik do 
rozbrojenia.

Według Gerarda Misia wiadomość o wybuchu powstania dostarczył kurier z Ty-
chów, czyli nie był to rozkaz do wystąpienia, lecz informacja o zaczętym już powsta-
niu. Tychy nie mogły rozkazać, lecz prosić o wsparcie. Jeśli tak się rzecz miała, kurier 
mógł przybyć do Nowego Bierunia we wczesnych godzinach porannych 17 sierpnia. 
Nie można jednak wykluczyć, że informacja z Tychów o szykowanym wystąpieniu 
nadeszła już w późnych godzinach wieczornych 16 sierpnia, gdy zabawiał się Grenz-
schutz. Rozbrojenie nie wchodziło wtedy w rachubę w obawie przez zdradzeniem 
zamiarów. W związku z tym G. Miś zanotował, że powstańcy pod dowództwem 
Ignacego Drozda (Dróżdża) wyruszyli do Oświęcimia po broń. Do grupy tej należeli: 
Józef Gwóźdź, Stanisław Mendrela, Józef Kucz i Klemens Jaromin. Po przekrocze-
niu Wisły w Czarnuchowicach natknęli się na polską placówkę graniczną, której ofi-
cer poradził im, żeby „rozbroili” jego placówkę. W ten sposób uzyskali 10 karabinów 
i plecak nabojów38. Musiało to nastąpić w ciągu 17 sierpnia, nawet we wczesnych 
godzinach popołudniowych. G. Miś zgodził się ze źródłem archiwalnym, że do akcji 
zbrojnej doszło dopiero tego dnia o godzinie 21, już po wycofaniu się ze wsi Grenz-
schutzu.

Jak już była mowa, w raporcie z 19 sierpnia pchor. Marian Skorupa zanotował, że 
w Bijasowicach i Nowym Bieruniu żołnierze Grenzschutzu rozstrzelali 14 osób. In-
formator, który mu o tym doniósł, napisał o siedmiu rozstrzelanych w Bijasowicach 
i siedmiu w Nowym Bieruniu, ale z nazwiska wymienił tylko Piotra Brzozowskiego 
z Nowego Bierunia39. Potem pojawiły się inne doniesienia, na ich podstawie notatki 
prasowe, wreszcie w listopadzie 1919 roku na wszczętą odgórnie akcję dowództwo 
likwidowanego już obozu uchodźców w Oświęcimiu spisało serię protokołów zeznań 
świadków, które wysłało do Komisariatu Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu. Nie-
które z tych zeznań zostały wkrótce potem upublicznione w osobnej broszurze40 . 
Pełnej liczby 14 rozstrzelanych nie udało udokumentować.

Dla zachowania chronologii trzeba wrócić do relacji Ignacego Dróżdża. Wynika 
z niej, że wieczorem 17 sierpnia po zajęciu wsi ośmioosobowa grupa pod jego do-
wództwem opanowała miejscowy dworzec kolejowy. Następnego dnia w godzinach 
porannych na stacji zadzwonił telefon. Ktoś z katowickiej dyrekcji kolejowej chciał 
się dowiedzieć o sytuacji. I. Dróżdż, który odebrał telefon, podał się za dyżurnego 
ruchu, zapewnił, że wszystko w porządku. Powstańcy wyekspediowali parowóz do 
Oświęcimia. Dalej według streszczenia G. Misia:

Zaraz po tych wydarzeniach I. Drozd wraz z Piotrem Dudkiem, maszynistą obsługującym 
nieistniejącą już linię kolejową do fabryki materiałów wybuchowych „Lignoza” wyruszyli 
na zwiad do Bierunia Starego.

38 G. Miś: Powstańcy Bierunia Nowego …, s. 14.
39 CAW, I 130.79.1, s. 27.
40 Barbarzyństwa grencszucu w powstaniu sierpniowym albo jak Górny Śląsk „oczyszczono” . Wyciąg z na-

gromadzonych materiałów faktycznych . Mikołów [1920].
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Prawdopodobnie jednak nastąpiła zmiana kolejności wydarzeń: najpierw zwiad 
w kierunku Bierunia Starego, potem powrót i rozmowa telefoniczna z Katowicami, 
a na końcu odstawienie parowozu do Oświęcimia. Przemawia za tym zagęszczenie 
wypadków następujących po sobie. Obecność maszynisty świadczy, że wyjechali 
parowozem. Dotarli tylko pod Baraniec. Tam od przypadkowo napotkanego czło-
wieka dowiedzieli się, że Grenzschutz morduje Polaków w Tychach i Urbanowicach. 
G. Miś cytuje Ignacego Dróżdża:

Namyślaliśmy się co robić? Czy jechać dalej? Wtem od strony Bierunia Starego ukazał 
się samolot zwiadowczy. Postanowiliśmy czym prędzej wycofać się do Bierunia Nowego. 
Wzmocniłem linię obronną na kierunku Bierunia Starego i Kopciowic. Niebawem na szosie 
starobieruńskiej pojawiły się dwa wozy pancerne, które zostały przyjęte naszym ogniem 
karabinowym. Niemcy nacierali również od strony Kopciowic. Ich celem było okrążenie 
i zniszczenie nas. Walka nie trwała długo. Z powodu braku broni przeciwpancernej i małej 
ilości broni ręcznej zmuszeni zostaliśmy wycofać się w stronę Wisły do obozu uchodźców 
w Oświęcimiu.41

Do potyczki doszło rano 18 sierpnia na terenie dominium Holzhagen. Tam też 
żołnierze Grenzschutzu po ustąpieniu powstańców „zaprowadzili porządek”. Jan 
Wieja, naczelnik okręgu urzędowego (Amtsvorsteher) w Nowym Bieruniu (skąd-
inąd wiadomo, że Polak, sprzyjający konspiratorom)42, zawiadomił nowobieruński 
Urząd Stanu Cywilnego, że 18 sierpnia Michał Rychel i Franciszek Pomietło, obaj 
zamieszkali w Holzhagenie, zostali w tym dniu o godzinie 3 po południu rozstrzelani 
na mocy wyroku sądu polowego z powodu rabunków i plądrowania. Wcześniej, około 
godziny 9 rano, podczas zbrojnej potyczki od zabłąkanej kuli karabinowej zginął Piotr 
Brzozowski.

Wpisy do księgi zgonów Standesamtu w Nowym Bieruniu43 podają, że Michał 
Rychel był parobkiem, miał 18 lat, urodził się w Jedlinie, ojciec „Gerwas” (Ger-
wazy?) także parobek, matka Marianna z domu Molenda; Franciszek Pomietło – 
woźnica, lat 24, żonaty, urodzony w Wilamowicach w powiecie wadowickim, żona 
Maria z domu Węglorz; Piotr Brzozowski, robotnik w dominium, urodzony 5 maja 
1870 roku w Bieruniu Nowym, żonaty z Marią Rabaszowską, jego rodzice pochodzili 
z Paprocan; Karolina Dziedzic podała w Urzędzie stanu Cywilnego, że 18 sierpnia 
w swoim mieszkaniu w Holzhagenie zmarł jej małżonek, 37-letni robotnik Stanisław 
Dziedzic. Pochodził z miejscowości Wioska w powiecie wadowickim. Wymieniona 
broszura z początku 1920 roku uzupełnia:

W Solcu przy Nowym Bieroniu skazano na śmierć siedmiu ludzi rzekomo za kradzież; po-
między nimi także 13-letniego Jana Statnika. W drodze chłopca obito straszliwie, a potem 
z powodu młodocianego wieku posłano do domu. Chłopiec jeszcze dziś, 10 miesięcy po 
powstaniu, leży wskutek obicia chory. Innych sześciu zaprowadzono na miejsce stracenia. 
Po pierwszej salwie trzech udało nieżywych i uciekło później, gdy grencszuc się oddalił. 

41 G. Miś: Powstańcy Bierunia Nowego…, s. 15.
42 Jan Wieja objął Urząd Stanu Cywilnego (Standesamt) w Nowym Bieruniu po tym, jak jego poprzednik 

Hugo Boothe niedawno poczuł się zmuszony ustąpić ze stanowiska.
43 Księgi obecnie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bieruniu Starym, przygotowywane do przekazania do 

Oddziału w Pszczynie Archiwum Państwowego w Katowicach.
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Trzej inni, mianowicie Stanisław Dziedzic, Franciszek Pomietło i Michał Rychel, dostali 
jeszcze każdy jedną kulę. Stanisław Dziedzic żył jeszcze i dowlókł się do swojego mieszka-
nia, gdzie w nocy zmarł.

Broszura dorzuca informację, że „kula rzekomo zabłąkana zabiła Piotra Brzozow-
skiego” oraz:

U Piotra Pstruchy w Nowym Bieruniu znaleziono podczas rewizji domowej 25 sierpnia 
karabin. Posłano po syna, który był w pracy i odstawiono go do Chełmu. W podwórzu 
ustawiono go wraz z innymi jeńcami twarzą do muru. Przez dwie godziny musieli ręce 
trzymać nad głową i byli bici łańcuchami zaszytymi w skórę.44

Brzozowski, Dziedzic, Pomietło i Rychel zostali pochowani na cmentarzu para-
fialnym w Chełmie.

Większy kłopot, z powodu rozbieżnych przekazów, sprawia ustalenie okoliczności 
śmierci, danych personalnych i pochowku pozostałych ofiar. Gerard Miś pisze:

Tragicznie zakończyła się próba powrotu dwóch powstańców z obozu uchodźców w Oświę-
cimiu do rodzinnych Ścierń. 19 sierpnia 1919 roku Stanisław Habuda i Karol Łukaszek, 
którzy walczyli w szeregach grupy bojowej K. Straucha i I. Drozda, wybrali się przez Wi-
słę w kierunku Bijasowic. Tutaj zostali zatrzymani przez ukryty patrol Grenzschutzu. Po 
przeprowadzeniu rewizji osobistej kazano im iść do domu. Według przekazu K. Straucha 
zostali bestialsko zastrzeleni, gdy się odwrócili i odeszli kilka kroków. Pogrzebano ich obok 
krzyża przy drodze wiodącej z Bijasowic do Kopani, naprzeciw dworskich zabudowań. Po 
zakończeniu działań powstańczych ich ciała wraz innymi poległymi przeniesiono na cmen-
tarz w Bieruniu Starym.45

Franciszek Magiera I z Bijasowic, również powstaniec, zeznał na piśmie 5 wrze-
śnia 1919 roku jako świadek (z zachowaniem pisowni oryginału):

Dnia 19 sierpnia przyłapał Grencszuc powstańców Habudy i Łukasczyka, bili ich w ha-
niebny sposób do krwi, po czem Łukasczykowi połamawszy ręce. Na to okrutne widowi-
sko zmuszono tamtejszych ludzi do przyglądania się tym oprawcom i temu okrucieństwu. 
Po tem narąganiu sie strzelał Grencszuc do tych dwoch ugniecionych druhów kilka razy. 
Po tem strzelaniu rozkazał Grencszuc obywatelowi Żabkowi do pochowania tychże dru-
hów Łukasczyka, jak ludzie opowiadają, jeszcze żywcem pochowano.46

Notatka w „Górnoślązaku” (nr 200 z 4 września 1919 r.) podaje, że u Habudy 
grenzschutzowcy znaleźli rewolwer, o Łukaszku powiada: 

[…] młodzieniec 20-letni z Bijasowic niewinnie rozstrzelany. Zdaje się, że zaszła jakaś 
pomyłka. Uroczyście pogrzebany w Bieruniu 24 sierpnia.

W broszurze z 1920 roku odnotowano zaś:
Karol Łukasek, młodzieniec 19-letni ze Ściernia w powiecie pszczyńskim, przeszedł 
18 sierpnia przez granicę przy Bijasowicach. Dnia 20 sierpnia wracał razem ze Stanisławem 

44 Barbarzyństwa grencszucu…, s. 42, 54.
45 G. Miś: Powstańcy Bierunia Nowego…, s. 16.
46 CAW, I 130.43.17, s. 23–24.
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Habudą. Około dwora bijasowickiego dogonili ich żołnierze grencszucowi i obszukali, czy 
nie mają broni. Choć broni nie znaleziono, zaprowadzono ich wśród bicia kolbami do dwo-
ra i skazano na śmierć. Pod krzyżem przy dworze rozstrzelano Habudę. Przy tym połamano 
mu kolbami obie ręce. Łukasek dostał dwa strzały w piersi i jeden w głowę. Pomimo to żył 
jeszcze. Gdy żołnierze się już byli oddalili, próbował wstać. Widząc to jeden z grencszucu, 
skoczył na powrót i strzaskał mu kolbą twarz.47

Godzi się zauważyć, że pogrzebanie żywcem pojawia się także w innych doku-
mentach i relacjach przy różnych okazjach. To rekwizyt prawie literacki tamtych 
czasów. W wymienionej broszurze o bestialstwach Grenzschutzu usunięto zapisek 
o znalezieniu broni i zakopaniu żywcem. Jest natomiast wzmianka o sądzie (doraź-
nym, wojennym) w dworze bijasowiskim, który skazał obydwóch na karę śmierci, 
i wykonaniu wyroku przez rozstrzelanie.

Pozostałe liczne protokoły zeznań świadków dotyczą przeważnie brutalnego 
postępowania żołnierzy Grenzschutzu z ludnością, aresztowań, kradzieży podczas 
rewizji. Osoby poszkodowane skrupulatnie wyliczały poniesione straty materialne 
i finansowe. Skarżący się to: z Bijasowic – Paweł Krzemień, Jan Krzemień, Marcin 
Jurecki, Jan Domański, Walenty Kocurek, Magiera ojciec Franciszka I Magiery, Józef 
Domżoł; z Nowego Bierunia – Franciszek Pstrucha, Franciszek Skipioł, Teofil Jaro-
min; z Jedliny – Franciszek Czyrwik. 

Dla dopełnienia zacytowanego już zeznania protokolarnego Karola Straucha 
z 4 listopada 1919 roku fragment odnoszący się do Franciszka Trzońskiego z Nowego 
Bierunia (z zachowaniem oryginalnej pisowni):

Po powstaniu aresztowano p. Franciszka Trzońskiego, ktory w powstaniu udziału nie brał. 
Prowadząc go drogą, zmuszano go ręce nad głową trzymać i bito go kolbami, ze na jego 
ciele same rane było widać. Na miejscu postawiono go twarzą do muru i tak cały tygodzień 
się nad niem znenczano. Na poł trupym puszczono go do domu. Gdy p. Trzoński znowu 
przyszed do zdrowia, aresztowano go po drugi raz i tak samo zięm postępowano i tak do 
trzeciego razu.48

Do tego dochodzą zabici i ranni w wyniku wypadów zbrojnych. Powstańcy, do-
kumentując później na wychodźstwie w Oświęcimiu udział w walkach, wymieniali 
datę 17 sierpnia w swoich miejscowościach, następnie wypady zbrojne, przeważnie 
na Chełm Mały i Kopciowice, Łąkę, Wolę i Goczałkowice. 

Szczegóły odnotowuje raport 58 sytuacyjny i z działalności bojowej Posterunku 
Wywiadowczego nr 1, sporządzony pod koniec sierpnia 1919 roku49. Tytułem wpro-
wadzenia do tematu podaje godne odnotowania uwagi natury ogólnej:

Oddział POW skoncentrowany w Oświęcimie liczy obecnie 149 ludzi, z tego jednak zdat-
nych do walki jest zaledwie 34, 23 rekrutów, a reszta inwalidzi lub ludzie, którzy nie 
służyli wojskowo, zapału do walki ludzie nie okazują, obawiają się, aby ich rodziny nie 
ucierpiały od Grenzschutzu, który znęca się nad ludnością w tych miejscowościach, gdzie 
wkraczają powstańcy.

47 Barbarzyństwa gerncszucu..., s. 37.
48 CAW, I 130.43.17, s. 22.
49 CAW, I 130.53.26, s. 303–305.
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W czasie wyprawy zdarzają się masowe dezercje i większej akcji z tego powodu zapoczynać 
nie można, codziennie tylko wysyłane są na granicę patrole bojowe, które przedostają się 
na Górny Śląsk i napadają na mniejsze oddziały nieprzyjacielskie.

Pomijając wydarzenia z 17–20 sierpnia, raport rozpoczyna relację od 21 sierpnia:
Od 21 do 29 bm. przeprowadzono na odcinku bojowym od Chełmku do Jawiszowic na-
stępujące wyprawy:
Dnia 21 VIII 19 r. 60 powstańców zajęło o 8-ej rano Chełmek [właśc. Chełm Mały], 
Kopciowice i Chełm, trzymali się do godz. 9.00 wieczór i następnie wycofali, mając 2-ch 
rannych, po stronie Niemców 4-ch zabitych i kilku rannych.
22 VIII 19 r. 50 powstańców zajęło Chełmek [właśc. Chełm Mały] i trzymali się tutaj 
przez 2 godz., następnie wobec przewagi nieprzyjaciela wycofali, straty Niemiec 1-den 
zabity, 1 powstaniec ranny.
23 [VIII] patrole bojowe na pograniczu.
24-go [VIII] 40 powstańców napadało na odział 32-ch żołnierzy niemieckich, rozlokowa-
nych we wsi Woli, zabito 4-ch Niemców, kilku raniono ciężko, z naszej strony 3 rannych, 
z tego jeden ciężko ranny pozostał na drugiej stronie, miejscowa ludność ukryła go, jednak 
w nocy 24 na 25 powstańcy przenieśli go do Oświęcimia.
25 [VIII] patrol bojowy 15 ludzi wpadł do Woli, Niemcy jednak okopali się za wsią, wywią-
zała się strzelanina, strat nie było żadnych, powstańcy korzystając z ciemności, wycofali się.
26 i 27 [VIII] patrole bojowe – nieprzyjaciel skoncentrował się w pogranicznych miejsco-
wościach w większej sile. Aeroplan niemiecki ostrzelał wieś Babice, w Chełmku zrzucił 
2 granaty, które zraniły dwie kobiety.
27 [VIII] oddział żandarmerii polowej zestrzelił aeroplan, który spadł na Śląsku Górnym.
28 [VIII] 7 powstańców urządziło we wsi Woli na oddział kawalerii nieprzyjacielskiej 20 
ludzi, oddział rozpierzchł się, 1 Niemiec zabity.
29 [VIII] we Woli powstańcy ostrzelali patrol kawalerii niemieckiej, zastrzelono wachmi-
strza i zraniono lekko gospodarza, który przyjechał furą, aby zabrać trupa.
Oprócz patroli bojowych wysyłane są jeszcze oddziałki wywiadowcze, które badają rozlo-
kowanie sił nieprzyjacielskich, ukryte pozycje karabinów maszynowych i armat. 

Wypady do Chełmu Małego i Kopciowic i w ogóle wypadki w Chełmie Wielkim, 
nie mniej powikłane niż w Nowym Bieruniu, kwalifikują się do odrębnego opraco-
wania. Cytowany raport Posterunku Wywiadowczego w Oświęcimiu nie wymienia 
wypadu do Łąki, zorganizowanego przez dowództwo w Dziedzicach. W wypadzie 
tym również uczestniczyli powstańcy zakwaterowani w Oświęcimiu.

Według źródła archiwalnego 23 sierpnia dwa oddziały wyruszyły z Dziedzic prze-
ciwko Grenzschutzowi w Łące i Goczałkowicach. W wypadzie na Łąkę uczestniczy-
ły 24 osoby. Na miejscu powstańcy natknęli się na ogień karabinu maszynowego, od 
którego zginęli niżej wymienieni. Jeśli dać wiarę przekazowi prasowemu i rodzinne-
mu, ślady torturowania na ciele Latochy świadczyły, że nie zginął w ataku, lecz żywy 
dostał się w ręce żołnierzy. Latochę rodzina ekshumowała i pogrzebała 27 sierpnia 
na cmentarzu w Starym Bieruniu. Domżoł, Knopek, Pawełczyk i Stadler również 
spoczywają na starobieruńskim cmentarzu.

O wypadzie do Łąki nie mogło zabraknąć przekazu w broszurze o bestialstwach 
Grenzschutzu, choć z błędną datą pochówku Latochy:
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W Łące w powiecie pszczyńskim zamordował grencszuc mularza Klemensa Latochę ze 
Starego Bieronia, przewodniczącego tamtejszego towarzystwa śpiewu „Polonia”. Głowa 
była pokaleczona, prawe ramię złamane, cała ręka krwawo-sina, w szyi rana od kuli. Trupa 
zakopano bez trumny. Krewni przewieźli go do Bieronia, gdzie go pochowano uroczyście 
23 sierpnia. W Łące zabito też obywateli Domżoła z Bijasowic, Stadlera z Chełmu, Mądre-
go z Kolonii Kopciowickiej, Ludwika Pawełczyka z Bieronia i Jana Knopka z Bojszów.50

Raport 60 Posterunku Wywiadowczego nr 1 w Oświęcimiu z 10 września 1919 
roku:

Dnia 7 bm. rano powstańczy patrol bojowy (10 ludzi) napadł na niemiecki oddział huza-
rów 12 p. i zastrzelił jednego kawalerzystę i konia.
Tego samego dnia po południu 60 powstańców śląskich z Oświęcimia napadło na placówkę 
huzarów 12 p. w Dąbrowie (pomiędzy Gillowicami a Guhrau), zabrał jednego huzara do 
niewoli, a 3-ch zastrzelił, zdobyto 4 konie i lunetę artyleryjską do wymierzania odległości. 
Z naszej strony zginął plut. Posterunku Wywiadowczego N 1 Sylwester Janos od kuli po-
wstańców (ochotników z Królestwa), którzy wzięli go za żołnierza niemieckiego, gdyż Ja-
nos ubrany był w mundur niemiecki. Gdy Janos, wyprzedziwszy towarzyszy w pościgu za 
nieprzyjacielem, upadł na ziemię, wtedy jeden z ochotników przypadł do niego i strzałem 
z karabinu roztrzaskał mu głowę (żołnierz sądził, że to nieprzyjaciel).51

Z raportu 63 Posterunku Wywiadowczego nr 1 z 16 września 1919 roku:
W nocy z 11 na 12 bm. kmda odcinka „Oświęcim” por. Strowski wysłał oddział złożony 
z 160 ludzi, ochotników i Ślązaków, do miejscowości Guhrau na Śląsku z rozkazem wy-
bicia załogi niemieckiej rozkwaterowanej w tej miejscowości, ponieważ oddział nie zastał 
tam nieprzyjaciela, który wycofał się na noc do dalszych okolic, kmdt wyprawy ppor. Lon-
ginus aresztował w Górze 3 rodziny podejrzane o szpiegostwo na rzecz Niemiec, po czym 
zagrabiono wszystko, co dało się zabrać, sprowadzając do Oświęcimia 23 konie, kilka sztuk 
bydła, bieliznę, ubrania, biżuterię, pieniądze itp. W rabunku, jak wykazało śledztwo, brali 
również udział 3 ppor. z oddziałów ochotniczych. Zabrane do niewoli rodziny odprowa-
dzono za granicę, zwracając im większą część zrabowanych przedmiotów, gdyż reszty nie 
udało się pomimo rewizji znaleźć przy uczestnikach wyprawy.

W dniu 14 bm. sprawę tę badała w Oświęcimie komisja koalicyjna, złożona 
z 4 oficerów: pułkownika angielskiego i kapitanów amerykańskiego, francuskiego 
i włoskiego.52

Karol Łukaszek i Stanisław Habuda faktycznie zostali rozstrzelani 20 sierpnia. 
Księga zgonów parafii w Bieruniu, przechowywana obecnie w Archiwum Archidie-
cezjalnym w Katowicach, odnotowuje z okresu pierwszego powstania następujące 
osoby:

– Karol Lukassek, robotnik kolejowy, ur. 29 października 1899 r., zamieszkały 
Ściernie, ojciec Józef chałupnik, matka Augusta z d. Siedlaczek, rozstrzelany 
przez Grenzschutz, pochowany 23 sierpnia 1919 r. na cmentarzu w Bieruniu 

50 Barbarzyństwa grencszucu…, s. 53–54.
51 CAW, I 130.53.26, s. 171.
52 CAW, I 130.53.26, s. 309–310.
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Starym (Księga zmarłych Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Bieruniu podaje 
dodatkowo miejsce urodzenia: Mała Dąbrówka w powiecie katowickim, przy 
ojcu – inwalida hutniczy. Tu również zgłoszenie Wiei, naczelnika Okręgu Urzędo-
wego, że wyrok wykonano 20 sierpnia o godz. 9);

– Stanisław Habuda, lat 26, czyli ur. w 1893 r., robotnik kolejowy, zamieszka-
ły Ściernie, rozstrzelany przez Grenzschutz, pochowany 23 sierpnia 1919 r. na 
cmentarzu w Bieruniu Starym. (Księga zmarłych Urzędu Stanu Cywilnego w No-
wym Bieruniu nie odnotowuje Habudy);

– Jan Pilszczek, chałupnik, lat 33, zamieszkały Jaroszowiec, ojciec Bartłomiej, mat-
ka Anna z d. Pustelnik, rozstrzelany 20 sierpnia 1919 r. przez Reichswehr, pocho-
wany 23 sierpnia na cmentarzu w Bieruniu Starym;

– Klemens Latocha, murarz, ur. 20 listopada 1887 r., zamieszkały Bieruń Stary, 
ojciec Maksymilian, matka Anna z d. Hachuła, zmarł 23 sierpnia 1919 r. Łąka, 
rozstrzelany przez Reichswehr, pochowany 27 sierpnia 1919 r. na cmentarzu 
w Bieruniu Starym. Pozostawił żonę i 2 dzieci;

– Józef Jagoda, obywatel lat 39, zamieszkały Bieruń Stary, ojciec Jan, matka Julia 
z d. Kajosz, 20 września 1919 r. zastrzelony w drodze do Tychów. Pozostawił żonę 
i 2 dzieci;

– Jan Dziubany, młodzieniec, lat 18½, zamieszkały Bieruń Stary, 27 listopada 
1919 r. zastrzelony przez tajnego policjanta, uciekając nad Gostynią, pochowany 
16 grudnia 1919 r. na cmentarzu w Bieruniu Starym. („Gazeta Ludowa” nr 153 
z 6 grudnia 1919 r.: „W tych dniach wracał do domu uchodźca Jan Dziubany. Nad 
Wisłą spotkał go pewien człowiek. Przedstawiwszy się jako urzędnik kryminalny 
chciał go zabrać ze sobą, wobec czego Dziubany uciekał. Ów policjant strzelił 
teraz za nim coś 8 razy i widocznie zranił go śmiertelnie, gdyż świadkowie słyszeli 
okropny krzyk. Od tego czasu zaginął Dziubany bez śladu. Ogólnie przypuszcza-
ją, że urzędnik wrzucił trupa do wody, która go zabrała w inną okolicę. Na drugi 
dzień po dokonanym zabójstwie stawił się ów urzędnik u ojca zastrzelonego, 
wyzywając zabitego syna od polskiej świni.”).
Ewidencja grobów powstańców śląskich i uczestników innych powstań narodo-

wych, sporządzona w 1929 roku przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie na pod-
stawie informacji przekazanych przez naczelników gmin, w odniesieniu do Bierunia 
Starego podaje, choć nie bez pomyłek53:

– Latocha Klemens, ur. 20 listopada 1887 r., zginął 23 sierpnia 1919 r., pochowa-
ny 30 sierpnia 1919 r., nowy cmentarz, rząd I w lewo, pojedynczy, powstanie 
1919;

– Łukaszek Karol, ur. 28 października 1899 r., zginął 25 sierpnia 1919 r., pocho-
wany 2 września 1919 r., nowy cmentarz, rząd I w lewo, pojedynczy, powstanie 
1919;

– Pilszczek Jan, ur. 7 października 1885 r., zginął 19 sierpnia 1919 r., pochowany 
23 sierpnia 1919 r., nowy cmentarz, rząd I w lewo, powstanie 1919;

– Dziubany Jan, ur. 31 stycznia 1901 r., zginął 27 listopada 1919 r., pochowany 
30 listopada 1919 r., nowy cmentarz, II rząd w lewo, powstanie 1919;

53 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie, zespół 17/26 Starostwo Pszczyńskie, sygn. 
185.
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– Stencel Karol, ur. 4 listopada 1887 r., zginął 21 marca 1920 r., pochowany 
1 kwietnia 1920 r., nowy cmentarz, III rząd w prawo, drugie powstanie;

– Krupa Józef, ur. 18 września 1878 r., zginął 27 października 1920 r., pochowany 
2 listopada 1920 r., nowy cmentarz, I rząd w lewo, drugie powstanie. 
Zastanawia w tym zestawieniu brak Stanisława Habudy. W odniesieniu do Jana 

Pilszczka naczelnik gminy jaroszowickiej uzupełnił:
Ponieważ jednak zachodzi możliwość, żeby Stary Bieroń pochowanego z tutejszej gminy, 
a poległego na terenie gminy Lędziny, którego grób znajduje się na cmentarzu w Bieroniu 
Starym [nie uwzględnił], przeto podaję niżej następujące dane: Jan Pilszczek, ur. 11 paź-
dziernika 1885, poległ 20 sierpnia 1919, pochowany w Starym Bieroniu na cmentarzu. 
Grób numeru nie posiada, jest bez rzędu i pojedynczy. Poległy był narodowości polskiej.

Nie było więc pierwotnie na cmentarzu w Bieruniu Starym wspólnej mogiły po-
wstańczej. Po drugiej wojnie światowej wystawiono tam symboliczną mogiłę z pię-
cioma nazwiskami wyrytymi na płycie nagrobnej: Stanisław Habuda, Karol Łukaszek, 
Józef Kruppa, Jan Pilszczek, Klemens Latocha54, niestety z niektórymi błędnymi 
danymi personalnymi. Zapomniano o Janie Dziubanym.

Osoby z interesujących nas miejscowości uczestniczące w wypadzie na Goczał-
kowice 26 sierpnia 1919 roku to: Ludwik Balus, Jan Domżoł, Józef Durok, Piotr 
Dudek, Walenty Grzesica, Franciszek Kolny, Karol Przyłucki, Franciszek Pstrucha, 
Wilhelm Sajdok, Wincenty Szklorz.

W wypadzie na Wolę 26 sierpnia 1919 roku uczestniczyli: Jan Balus, Wilhelm 
Domżoł, Ignacy Drozdz, Piotr Klaja, Teodor Kruk, Karol Miś, Augustyn Noras, Józef 
Przyłucki, Franciszek Skipioł, Marcin Szklorz, Paweł Żołna.

Na wychodźstwie w Oświęcimiu
W wyniku powstania zbrojnego na Śląsku do Oświęcimia schroniło się ostatecz-

nie około 400 konspiratorów, umieszczonych w barakach stacji emigracyjnej. Z tej 
liczby połowę skierowano na odcinek południowy do Dziedzic. Dopiero więc na 
wychodźstwie skupili się, można ich niemal wszystkich policzyć i ustalić bliższe dane 
personalne.

Dowództwo Główne POW po wybuchu powstania podzieliło cały obszar ope-
racyjny na odcinki. Dowódcą Odcinka Południowego został kpt. Mieczysław An-
drzejewski, zastąpiony 25 sierpnia 1919 roku przez Władysława Włoskowicza. Do-
wództwo mieściło się zrazu w Strumieniu, potem w Dziedzicach. 21 sierpnia oddział 
oświęcimski miał się na rozkaz natychmiast udać do Dziedzic i tam zostać „zreor-
ganizowany i przyprowadzony do zupełnej gotowości bojowej”55. W Dziedzicach 
ulokowała się po wybuchu powstania Komenda Powiatu Pszczyńskiego z dotychcza-
sowym komendantem Aleksym Fizią.

Odcinek Południowy wyłonił cztery posterunki. Po przemianowaniu Odcinka 
Południowego na Grupę Południową były to odcinki, nazywane też oddziałami:

54 Nie ma natomiast na cmentarzu pamiątkowej tablicy, jak podano w monografii bieruńskiej (s. 123). 
Wymienione tam nazwiska pochodzą z pomnika na Rynku. One też wymagałyby, żeby się im bliżej 
przyjrzeć.

55 CAW, I 130.43.27, s. 133,
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1)  Piotrowice, dowódca Jan Wyglenda,
2)  Strumień, dowódca Adolf Szymura, od 4 września por. Oskar de Mehlen,
3)  Dziedzice, dowódca Aleksy Fizia,
4)  Oświęcim, dowódca pchor. Marian Skorupa, zastępca pchor. Leon Zygmunt 

Usarek. Od 6 września dowództwo objął por. Tadeusz Strowski. 
Dowódcy odcinków mieli natychmiast przystąpić do formowania baonów, z tym 

że odrębnych dowództw, jak w przypadku odcinka pszczyńskiego w Dziedzicach, nie 
powołali. Dowództwo odcinka było jednocześnie dowództwem baonu. Raport stanu 
liczebnego oddziałów powstańczych z 5 września w odniesieniu do Grupy Południo-
wej dowodzonej przez por. Włoskowicza notuje56:

Oświęcim: odcinek powiatowy POW I baon pułku strzelców pszczyńskich 180 osób
Dziedzice: odcinek powiatowy POW II baon pułku strzelców pszczyńskich + I bateria + 
1 szw. 291 osób
Zebrzydowice: odcinek powiatowy POW II baon pułku strzelców rybnickich 600 osób
Strumień: odcinek powiatowy POW I baon pułku strzelców rybnickich 90
Piotrowice: odcinek powiatowy POW III baon pułku strzelców rybnickich 360 osób.

W odniesieniu do odcinka oświęcimskiego i dziedzickiego mówiło się niekiedy 
zamiennie jako o pułku pszczyńskim. Powołanie pułków POW przewidywano w za-
łożeniach planistycznych jeszcze przed pierwszym powstaniem. Dwa pułki strzelców 
zawiązały się w powiecie rybnickim. Zachował się też sprzed powstania odcisk pie-
częci pułku strzelców gliwickich. Wzmianki o pułku strzelców pszczyńskich pojawia-
ją się w dokumentacji archiwalnej dopiero po powstaniu z Klemensem Latochą ze 
Starego Bierunia jako pułkownikiem (dowódcą). Do pełnego pułku zabrakło wtedy 
obsady personalnej, poza tym K. Latocha poległ 23 sierpnia.

Ludzi pozostających w Oświęcimiu starczyło tylko na jedną kompanię, znaną 
z obsady personalnej z 1 września 1919 roku. Należeli do niej powstańcy z Bojszów, 
Nowego Bierunia, Goławca, Bijasowic, Ścierni i Woli. Na czele stał pchor. Marian 
Skorupa, kierownik oświęcimskiego Posterunku Wywiadowczego nr 1. Obowiązki 
sierżanta kompanii pełnił Franciszek Kolny z Bijasowic. Z interesującego nas terenu 
ewidencja kompanii wymienia57:

– Kollny Franciszek, sierż. kompanii, ur. 1893, zam. Bijasowice, artylerzysta, wi-
cewachmistrz;

1 pluton (szturmowy): dowódca Sylwester Janosz z Woli
1 sekcja:
– Jaromin Piotr, ur. 1898, zam. Nowy Bieruń, piechota, 2 lata w armii niemiec-

kiej, sanitariusz,
– Kruk Teodor, ur. 1899, zam. Nowy Bieruń, lotnictwo, 1½ roku w armii nie-

mieckiej, szer., 
– Mainka Jan, ur. 1891, zam. Bijasowice, kawaler, 7½ roku w armii niemieckiej, 

sierż., sekcyjny;

56 CAW, I 130.43.34, s. 39.
57 Archiwum Powstań Śląskich . Seria I. T. 1: Okres pierwszego powstania 1919 roku. Oprac. E. Długaj-

czyk, P. Parys. Katowice 2019, s. 264–267: „Spis ludzi w kompanii górnośląskiej w Oświęcimiu według 
stanu z 1 września 1919 roku”.
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2 sekcja:
– Durok Józef, ur. 1899, zam. Bijasowice, artylerzysta, ½ roku w armii niemiec-

kiej, szer.,
– Grzesica Walenty, ur. 1898, zam. Ściernie, 1½ roku w armii niemieckiej, kara-

biny maszynowe, szer.,
– Kasperczyk Ludwik, ur. 1898, zam. Bijasowice, 2 lata w armii niemieckiej, 

saper, szer.,
– Klaja Piotr, ur. 1899, zam. Nowy Bieruń, artylerzysta, szer.,
– Przyłudzki Józef, ur. 1899, zam. Bijasowice, 2 lata w armii niemieckiej, piecho-

ta, szer.,
– Sajdok Wilhelm, ur. 1896, zam. Bijasowice, 2 lata w armii niemieckiej, piecho-

ta, szer.,
– Żołna August, ur. 1898, zam. Bijasowice, 2 lata w armii niemieckiej, piechota, 

szer.;

2 pluton: dowódca Robert Golus z Bojszów
2 sekcja:
– Kruk Wilhelm, ur. 1900, zam. Nowy Bieruń, 
– Przyłudzki Karol, ur. 1900, zam. Bijasowice,
– Jaromin Teofil, ur. 1900, zam. Nowy Bieruń;
3 sekcja:
– Pawełczyk Jan, ur. 1898, zam. Nowy Bieruń, 2 lata w armii niemieckiej, pie-

chota, st. żołn., sekcyjny,
– Baluch Ludwik, ur. 1901, zam. Bijasowice,
– Domżoł Wilhelm, ur. 1900, zam. Bijasowice,
– Strauch Ludwik, ur. 1901, zam. Nowy Bieruń;
4 sekcja:
– Kruk Jan, ur. 1898, zam. Nowy Bieruń, 2½ roku w wojsku niemieckim, st. 

żołn., sekcyjny,
– Sajdok Ludwik, ur. 1899, zam. Bijasowice,
– Noras August, ur. 1901, zam. Jedlina;
3 pluton: dowódca Franciszek Skipioł z Nowego Bierunia
1 sekcja:
– Skipioł Franciszek, ur. 1884, zam. Nowy Bieruń, 4½ roku w armii niemickiej, 

sierż., plutonowy,
– Drost Ignacy, ur. 1887, zam. Nowy Bieruń, kolejarz, 1½ roku w armii niemiec-

kiej, szer., sekcyjny,
– Magiera Franciszek, ur. 1873, zam. Bijasowice, 5 lat w armii niemieckiej, pie-

chota, szer.,
– Lubowiecki Paweł, ur. 1880, zam. Bijasowice, 4 lata w armii niemieckiej, pie-

chota, szer.,
– Mędrella Stanisław, ur. 1885, zam. Nowy Bieruń,
– Bogacz Józef, ur. 1877, zam. Nowy Bieruń, 1 rok w armii niemieckiej, artyle-

rzysta, szer.,
– Balus Jan, ur. 1988, zam. Bijasowice, 2 lata w armii niemieckiej, piechota, szer.,
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– Kula Franciszek, ur. 1883, zam. Bijasowice,
– Żołna Paweł, ur. 1891, zam. Bijasowice, 4 lata w armii niemieckiej, piechota, 

szer.,
– Gwóźdź Józef, ur. 1877, zam. Nowy Bieruń, 2 lata w armii niemieckiej, pie-

chota, szer.;
2 sekcja:
– Klisch Leon, ur. 1891, zam. Nowy Bieruń, 3 lata w armii niemieckiej, piechota, 

st. żołn., sekcyjny,
– Jaromin Klemens, ur. 1870, zam. Nowy Bieruń, 1 rok w armii niemieckiej, 

piechota, szer.,
– Noras August, ur. 1898, zam. Bijasowice, 2 lata w armii niemieckiej, piechota, 

szer.,
– Kotas Ludwik, ur. 1893, zam. Jedlina, 4 lata w armii niemieckiej, piechota, 

szer.,
– Kotas August, ur. 1897, zam. Jedlina, 2 lata w armii niemieckiej, piechota, 

szer.,
– Ledwig Karol, ur. 1874, zam. Nowy Bieruń, 3 lata w armii niemieckiej, piecho-

ta, st. żołn.;
3 sekcja:
– Misz Robert, ur. 1896, zam. Nowy Bieruń, 3 lata w armii niemieckiej, piechota, 

st. żołn.
– Zawisza Józef, ur. 1877, zam. Bijasowice,
– Jaromin Jan, ur. 1879, zam. Nowy Bieruń, 3½ roku w armii niemieckiej, pie-

chota, szer.,
– Wagstyl Jakub, ur. 1877, zam. Nowy Bieruń, 10 tygodni w armii niemieckiej, 

piechota, szer.,
– Golus Józef, ur. 1855, zam. Bijasowice,
– Strucha Franciszek, ur. 1902, zam. Nowy Bieruń;
4 sekcja
– Kruk Walenty, ur. 1902, zam. Nowy Bieruń,
– Klisz Aleksander, ur. 1856, zam. Nowy Bieruń, 3 lata w armii niemieckiej, 

piechota, szer.,
– Dudek Piotr, ur. 1902, zam. Nowy Bieruń,
– Misz Paweł, ur. 1884, zam. Nowy Bieruń, 6 lat w armii niemieckiej, piechota, 

szer.,
– Jaromin Feliks, 1902, zam. Nowy Bieruń,
– Sklorz Stanisław, 1882, zam. Bijasowice.
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Pszczyński Oddział Powiatowy Milicji Górnośląskiej
Dnia 19 września 1919 roku Aleksy Fizia z Dowództwem Grupy Południowej 

i podległymi mu oddziałami przeniósł się z Dziedzic do Oświęcimia. Po złączeniu 
z przebywającymi tam już powstańcami powiatu pszczyńskiego przystąpił do formo-
wania nakazanego rozkazem z 16 września Baonu Strzelców Pszczyńskich, zwanego 
w uproszczeniu Baonem Pszczyńskim. Baon ten został wcielony do 4. Pułku Rybnic-
kiego, tworzonego na mocy tego samego rozkazu z 16 września58. Dowódcą 4. Pułku 
Rybnickiego i także obozu w Oświęcimiu został płk hr. Ignacy Mielżyński, przysłany 
do powstania z oddziałami poznańskimi. Gdy I. Mielżyński z końcem września wra-
cał do Poznania w celu objęcia dowództwa 2. Pułku Ułanów, dowodzenie obozem 
przekazał swojemu zastępcy por. Janowi Wyglendzie. Po J. Wyglendzie dowódcą 
obozu został Adam Kocur.

Przedstawione tu reorganizacje nastąpiły w wyniku zarządzonego 19 września 
powołania Milicji Górnośląskiej, nowej formacji powstańców przebywających na 
terenie Polski. Jak poprzednio, powstańców podzielono według powiatów, tyle że 
miejsce pułków lub baonów zajęły oddziały powiatowe. W Oświęcimiu czynności 
dostosowawcze do nowych struktur przeciągnęły się na kilka tygodni. Dopiero na 
mocy rozkazu nr 16 Dowództwa Obozu z 1 października z uprzednio zlikwidowane-
go 4. Pułku Rybnickiego wyłoniły się trzy, następnie zredukowane do dwóch, Rybnic-
kie Oddziały Powiatowe. Baon Strzelców Pszczyńskich zamienił się w I Pszczyński 
Oddział Powiatowy59 .

W skład Dowództwa Baonu Pszczyńskiego – I Pszczyńskiego Oddziału Powiato-
wego – wchodzili: dowódca Aleksy Fizia, zastępca Emanuel Klajnert, adiutant Józef 
Michalski i kwatermistrz od 22 września Paweł Duda z I kompanii, pomocnik Wik-
tor Szczygieł z tej kompanii.

Ostatnie raporty Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego od 22 listopada podpisy-
wał jako dowódca Franciszek Kozyra.

Do trzech kompanii liniowych i kompanii karabinów maszynowych dodano na 
początku października czwartą kompanię (Kostyra, Bialik pisarz, Skoczek), przej-
ściowo też 4a (Ochot, Skipioł), kompanię rezerwową (Czarnynoga). Rozformowano 
kompanię karabinów maszynowych, a jej dowódca Wilhelm Bielas stanął na czele 
zreorganizowanej czwartej kompanii. Od 11 października zamiast kompanii 4a poja-
wia się kompania 5 i zaraz kompania 6 z dotychczasowej rezerwowej. Przez dłuższy 
czas tych organizacyjnych przetasowań do Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego na 
zasadzie przynależności terytorialnej byli wcielani powstańcy służący dotychczas 
gdzie indziej, zwłaszcza z oddziałów katowickich, mieszkańcy Imielina, Kosztów, 
Krasów i Dziećkowic. Fizia po przybyciu do Oświęcimia zameldował, że nie ma 
już u niego ochotników z Polski. Zaznaczył też, że w trakcie przeprowadzki szeregi 
opuściło 92 Ślązaków.

58 CAW, I 130.43.20, s. 91.
59 CAW, I 130.43.20, s. 76.
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Stan liczebny Pszczyńskiego Oddziału PowiatowegoX

Kompania 22 września 30 września 14 października 25 października 13 listopada

I 106 107 112   87   83

II   79   85   85   88   28

III   39   15   81   77   *

IV   *   *   49   79   20

V   *   * 131 113   33

VI   *   *   65   63   15
x Tabela nie uwzględnia przeniesionej z Dziedzic do Oświęcimia kompanii karabinów maszynowych (ku-

lomiotów), która według stanu z 22 września 1919 r. liczyła 39 osób i wkrótce została zlikwidowana.

* – kompania nie istniała.

Źródło: CAW, I 130.43.19, 24 i 29.

1. kompania, dowódca Franciszek Kozyra60

– Klisz Aleksy, ur. 26 marca 1855 Stawiska, szkoła ludowa, cieśla, żona Florenty-
na, zam. Nowy Bieruń,

– Wilk Józef, ur. 1884 Koźle, szkoła ludowa, koszykarz, ojciec Marcin, żona Fran-
ciszka, zam. Czarnuchowice, w armii niemieckiej 10 kwietnia 1915 – 16 grud-
nia 1918,

– Drożdż Ignacy, ur. 28 lipca 1887 Bytków (Katowice), szkoła ludowa, kolejarz, 
ojciec Teofil, żona Paulina, zam. Nowy Bieruń.

2. kompania, dowódca Ignacy Bienia
– Wilk Józef, ur. 6 marca 1884 Czyszki (Koźle), zam. Czarnuchowice, szkoła 

ludowa, koszykarz, ojciec Marcin, żona Franciszka z d. Piecharczyk, Czarnu-
chowice (zob. 1. kompania),

– Manka (właśc. Mainka) Jan, ur. 27 maja 1891, Piekary, zam. Bijasowice, szkoła 
ludowa, w armii niemieckiej X 1912 – 14 marca 1919, kpr. Poszedł na G.Śl. 
i nie wrócił.

5. kompania, dowódca Franciszek Kolny61

(ewidencja personalna kompanii w formie tabelarycznej; w kolumnie „wstąpienie 
do wojska polskiego” podawano datę 17 sierpnia, czyli wybuch powstania; tylko 
w dwóch przypadkach datę późniejszą)
– Skipioł Franciszek, ur. 12 lutego 1881, Górne Bojszowy, zam. Nowy Bieruń, 

mistrz ciesielski, ojciec Jakub, żonaty, 6 dzieci, w armii niemieckiej 1902–1904 
i 1914–1918,

– Kliś Leon, ur. 28 czerwca 1892 Szopienice, zam. Czarnuchowice, ojciec Alek-
sander, żonaty 2 [?] dzieci, w armii niemieckiej 1915–1917, 7 listopada 1919 
wrócił na Śląsk, sekcyjny,

60 Archiwum Powstań…, s. 425–426.
61 Archiwum Powstań…, s. 461–468.
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– Pawełczyk Jan, ur. 14 kwietnia 1898 Nowy Bieruń, tam zam., wolny, ojciec 
Piotr, w armii niemieckiej 1917–1919, 24 października 1919 wrócił na Śląsk, 
sekcyjny,

– Durok Józef, ur. 4 lutego [?] 1900 Bijasowice, tam zam., wolny, ojciec Piotr, 
w wojsku 1918–1919, 25 października 1919 uszedł na Śląsk, szer.,

– Lamik Franciszek, ur. 15 września 1894 Nowy Bieruń, zam. Bijasowice, ojciec 
Paweł, wolny, w armii niemieckiej 1915–1919, 21 listopada 1919 wrócił na 
Śląsk, szer.,

– Kasperczyk Ludwik, ur. 23 lipca 1898 Bijasowice, tam zam., wolny, matka Te-
resa, w armii niemieckiej 1917–1919, szer.,

– Sajdok Wilhelm, ur. 26 kwietnia 1896 Bijasowice, tam zam., ojciec Walenty, 
wolny, w armii niemieckiej 1916–1917, 2 listopada 1919 wyjechał na Śląsk,

– Klaja Piotr, ur. 21 lutego 1900 Nowy Bieruń, tam zam., matka Agnieszka, wol-
ny, w armii niemieckiej w 1918, 7 listopada 1919 wrócił na Śląsk,

– Grzesica Walenty, ur. 6 lutego 1899 Ściernie, tam zam., ojciec Franciszek, wol-
ny, w armii niemieckiej 1918–1919, 7 listopada 1919 wrócił na Śląsk, szer.,

– Noras Gustaw, ur. 25 sierpnia 1898 Bijasowice, tam zam., matka Maria, wolny, 
w armii niemieckiej 1918–1919, szer.,

– Klaja Ludwik, ur. 19 sierpnia 1897 Nowy Bieruń, tam zam., matka Agnieszka, 
wolny, w armii niemieckiej 1917–1919, 24 października 1919 zwolniony na 
Śląsk,

– Czyrwik Franciszek, ur. 21 września 1895 Jedlina, tam zam., ojciec Michał, 
wolny, w armii niemieckiej 1915–1918, 7 listopada wrócił na Śląsk, szer.,

– Żołna Paweł, ur. 16 stycznia 1892 Urbanowice, zam. Bijasowice, górnik, żona 
Anna, 3 dzieci, w armii niemieckiej 1915–1919, 7 listopada 1919 wrócił na 
Śląsk, szer.,

– Chrostek Józef II, ur. 2 marca 1901 Świętochłowice, zam. Zabrzeg, ojciec Jan, 
wolny, od kwietnia 1919 przy Pułku Strzelców Bytomskich, 24 października 
1919 wrócił z Oświęcimia na Śląsk, szer.,

– Kruk Jan, ur. 26 stycznia 1898 Nowy Bieruń, tam zam., ojciec Mateusz, wolny, 
w armii niemieckiej 1917–1919, 24 października 1919 zwolniony na Śląsk, 
szer.,

– Sklorz Wincenty, ur. 11 czerwca 1899 Bijasowice, tam zam., wolny, 24 paź-
dziernika 1919 zwolniony na Śląsk, szer.,

– Przyłudzki Józef, ur. 3 sieronia 1899 Bijasowice, tam zam., ojciec Józef, w armii 
niemieckiej 1917–1919, 7 listopada 1919 odszedł na Śląsk, szer.,

– Sklorz Marcin, ur. 8 stycznia 1895 Bijasowice, tam zam., wolny, w armii nie-
mieckiej 1915–1918, 24 października 1919 zwolniony na Śląsk, szer.,

– Domżoł Jan, ur. 10 kwietnia 1897 Bijasowice, tam zam., ojciec Józef, wolny, 
w armii niemieckiej 1916–1919, 24 października 1919 zwolniony na Śląsk, 
szer.,

– Baluś Jan, ur. 3 marca 1899 Bijasowice, zam. Ściernie, matka Anna, wolny, 
w armii niemieckiej 1916–1919, 23 października 1919 „odszedł na G. Śląsk 
bez wszelkiej wiedze”,



edward długaJczyK

112

– Polanin Jan, ur. 15 czerwca 1898 Nowy Bieruń, tam zam., robotnik, matka Ma-
ria, wolny, w  armii niemieckiej 1917–1919, „został na własną wole na G. Śląsk 
zwolniony 24 paźdzernika 1919”,

– Chrostek Józef II, ur. 3 marca 1897 Nowy Bieruń, tam zam., ojciec Karol, wol-
ny, w armii niemieckiej 1917–1919, wstąpił 13 września 1919, „został na Śląsk 
na własną wole zwolniony 24 października 1919”,

– Jaromin Teofil, ur. 17 grudnia 1900 Nowy Bieruń, tam zam., ojciec Jan, wolny,
– Jaromin Edward, ur. 11 października 1902 Nowy Bieruń, robotnik, ojciec Jan, 

wolny,
– Jaromin Stanisław, ur. 4 września 1902 Nowy Bieruń, tam zam., ojciec Józef, 

wolny,
– Przyłudzki Karol, ur. 21 listopada 1901 Bijasowice, tam zam., ojciec Józef, wol-

ny, 7 listopada 1919 wrócił na Śląsk,
– Noras Augustyn, ur. 23 sierpnia 1901 Jedlina, tam zam., ojciec Jakub, wolny, 

7 listopada 1919 wrócił na Śląsk,
– Domżoł Wilhelm, ur. 24 lutego 1901 Bijasowice, tam zam., ojciec Józef, wolny, 

kolejarz, 24 listopada 1919 odjechał na Śląsk,
– Palka Paweł, ur. 17 czerwca 1897 Czarnuchowice, tam zam., matka Franciszka, 

wolny, kolejarz, w armii niemieckiej 1916–1918, „został na własną wole na 
Śląsk zwolniony 24 października 1919”,

– Chrostek Teofil, ur. 23 kwietnia 1900 Nowy Bieruń, tam zam., robotnik, ojciec 
Karol, wolny, 2 listopada 1919 wrócił na Śląsk,

– Pstrucha Franciszek, ur. 24 września 1902 Nowy Bieruń, tam zam., robotnik, 
ojciec Piotr, wolny,

– Chrostek Antoni, ur. 7 czerwca 1902 Nowy Bieruń, tam zam., robotnik, ojciec 
Karol, wolny, wstąpił 8 września 1919,

– Dudek Piotr, ur. 1 grudnia 1902 Nowy Bieruń, tam zam., kolejarz, ojciec Paweł, 
wolny,

– Magiera Franciszek II, 19 września 1919 został przeniesiony do kompanii re-
zerwowej,

– Kruk Teodor, ur. 7 listopada 1899 Nowy Bieruń, tam zam., górnik, ojciec Jan, 
wolny, w armii niemieckiej 1 rok, 7 listopada 1919 wrócił na Śląsk,

– Strauch Ludwik, ur. 20 sierpnia 1901 Nowy Bieruń, tam zam., matka Rozalia, 
wolny,

– Lubowiecki Paweł I, 10 września 1919 przeniesiony do kompanii rezerwowej,
– Sajdok Ludwik, ur. 13 czerwca 1899 Bijasowice, tam zam., kolejarz, ojciec Wa-

lenty, wolny, 23 października 1919 odszedł na Śląsk, szer.,
– Lamik Wilhelm, ur. 10 grudnia 1896 Chorzów, zam. Bijasowice, górnik, matka 

Jadwiga, wolny, w armii niemieckiej 1916–1919, „odszedł bez wiedze”, szer.,
– Miś Robert, ur. 17 maja 1896 Nowy Bieruń, tam zam., dozorca, ojciec Paweł, 

wolny, w armii niemieckiej 1915–1918, szer.,
– Habuda Stanisław, ur. Bijasowice, tam zam., kotlarz, wolny, poległ 19[!] sierp-

nia 1919, szer.,
– Lukassek Karol, ur. Bijasowice, tam zam., pochowany 19[!] sierpnia 1919 

w Starym Bieruniu, szer.,
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– Domżoł Paweł, ur. Bijasowice, tam zam., zabity 23 sierpnia 1919 w Goczałko-
wicach, pochowany w Starym Bieruniu, lokalny komendant,

– Mądry Jan, ur. Nowy Bieruń, zam. zam. Ściernie, żonaty, 5 dzieci, zabity 
23 sierpnia 1919 w Łące, tam pochowany,

– Pawełczyk Ludwik, ur. Jajosty, tam zam., poległ 23 sierpnia 1919 w Łące, po-
chowany w Goczałkowicach,

– Kolny Franciszek, ur. 17 kwietnia 1893 Bijasowice, tam zam., akademik, ojciec 
Wawrzyniec, wolny, w armii niemieckiej 1914–1918, wstąpił 17 sierpnia 1919, 
por.,

– Magiera Franciszek I, ur. 11 marca 1882 Podlesie, zam. Bijasowice, zarządca 
warsztatu stolarskiego, ojciec Józef, wolny, w armii niemieckiej 1904–1906, 
1914–1919, wstąpił 17 sierpnia 1919, por.62,

– Strauch Karol, ur. Nowy Bieruń, tam zam., górnik, matka Rozalia, wolny, w ar-
mii niemieckiej 1914–1917, por.63,

– Skipioł Jan, ur. 1 lipca 1907 Nowy Bieruń, tam zam., szkolorz, ojciec Franci-
szek, wolny, 5 listopada 1919 wrócił na Śląsk.

Ponadto istnieje spis 5. kompanii z 15 listopada 1919 roku, czyli z okresu jej 
likwidowania. Zawiera jeszcze 54 nazwiska, w tym: dowódca kompanii Franciszek 
Kolny, zastępca Karol Strauch, sierż. sztab. Franciszek Skipioł. Tu również widnieje 
Franciszek Magiera, dowódca 6. kompanii, dopisany po jej zlikwidowaniu.

W październiku 1919 roku Karol Strauch i Franciszek Magiera znaleźli się w gro-
nie wytypowanych na kurs oficerski. W odniesieniu do Straucha podano, że od lute-
go 1919 roku był organizatorem POW, od 13 czerwca prześladowany, a do Magiery, 
że od marca był organizatorem POW. Jan Wyglenda, dowódca obozu w Oświęcimiu, 
wydał wtedy o nich ujemną opinię: „Druhowie Magiera i Strauch nie posiadają za-
ufania podległych im druhów z powodu nieodpowiedniego zachowania się”.64

6. kompania65

Zachowała się tylko lista ewidencyjna 6. kompanii z 13 listopada 1919 roku. 
Podaje również nazwiska osób, których już wtedy nie było w kompanii. Ostatni 
wystąpili z kompanii 7 listopada, co należy uznać za jej zlikwidowanie. Spis zawiera 
66 nazwisk:

– Józef Koczuba z Bojszów, podpisany jako dowódca, zapewne w zastępstwie 
nieobecnego już dowódcy Franciszka Magiery,

– Drozdz Ignacy, kpr., zam. Nowy Bieruń, wstąpił 15 czerwca 1919,
– Mendrela Stanisław, szer., zam. Nowy Bieruń, wstąpił 18 czerwca 1919, wystą-

pił z listopada 1919,
– Kliś Aleksander, szer., zam. Nowy Bieruń, wstąpił 18 sierpnia 1919, wystąpił 

7 listopada 1919, 10 listopada wrócił do kompanii66,

62 Franciszek Magiera nie miał stopnia oficerskiego.
63 Karol Strauch nie miał stopnia oficerskiego.
64  CAW, I 130.43.13, s. 23.
65 Archiwum Powstań…, s. 469–470.
66 Kliś zgłosił, że 27 sierpnia Grenzschutz przeprowadził rewizję w jego domu. Podaje spis skradzionych 

rzeczy. CAW, I 130.43.17, s. 14.
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– Kula Franciszek, szer., zam. Bijasowice, wstąpił 17 lipca 1919, wystąpił 7 listo-
pada 1919,

– Miś Paweł, szer., zam. Nowy Bieruń, wstąpił 17 lipca 1919, oddalił się 30 paź-
dziernika 1919,

– Kotas Jan, szer., zam. Jedlina, wstąpił 17 lipca 1919, wystąpił 7 listopada 
1919,

– Krzemień Jan, szer., zam. Bijasowice, wstąpił 17 sierpnia 1919, oddalił się 5 li-
stopada 1919,

– Ledwig Karol, kpr., zam. Nowy Bieruń, wstąpił 17 sierpnia 1919, wystąpił 
29 października 1919,

– Jaromin Klemens, szer., zam. Nowy Bieruń, wstąpił 17 sierpnia 1919, wystą-
pił 29 października 1919,

– Bogacz Józef, szer., zam. Nowy Bieruń, wstąpił 17 sierpnia 1919, wystąpił 
29 października 1919,

– Wagstyl Jakub, szer., zam. Nowy Bieruń, wstąpił 17 sierpnia 1919, wystąpił 
29 października 1919,

– Grabowski Józef, szer. zam. Nowy Bieruń, wstąpił 17 sierpnia 1919, wystąpił 
7 listopada 1919,

– Sklorz Stanisław, szer., zam. Bijasowice, wstąpił 17 sierpnia 1919, wystąpił 
7 listopada 1919,

– Jaromin Jan, szer., zam. Nowy Bieruń, wstąpił 17 sierpnia 1919, wystąpił 
29 października 1919,

– Golus Józef, szer., zam. Bijasowice, wstąpił 17 sierpnia 1919, wystąpił 7 listo-
pada 1919,

– Przyłudzki Józef, szer. zam. Bijasowice, wstąpił 17 sierpnia 1919, wystąpił 
29 października 1919,

– Zawisza Józef, szer., zam. Bijasowice, wstąpił 17 sierpnia 1919, wystąpił 7 li-
stopada 1919,

– Magiera Franciszek, kpr., zam. Bijasowice, wstąpił 17 sierpnia 1919, wystąpił 
7 listopada 1919,

– Lubowiecki Paweł, szer., zam. Bijasowice, wstąpił 17 sierpnia 1919, wystąpił 
7 listopada 1919,

– Gwóźdź Józef, szer., zam. Nowy Bieruń, wstąpił 17 sierpnia 1919, wystąpił 
7 listopada 1919,

– Kruk Walenty, szer., zam. Nowy Bieruń, wstąpił 17 sierpnia 1919,wystąpił 
z listopada 1919,

– Brol Marian, szer., zam. Bijasowice, wstąpił 17 sierpnia1919, wystąpił 7 listo-
pada 1919.

– Szczol[!] Wilhelm, szer., zam. Biasowice, wstąpił 17 sierpnia 1919, wystąpił 
7 listopada 1919.

W koszarach w Sosnowcu istniała kompania garnizonowa. Występują w niej: An-
toni Kosma i Jan Kawa, obaj z Nowego Bierunia; w podobnym oddziale sztabowym 
– Wilhelm Kruk, także z Nowego Bierunia (ur. 9 stycznia 1900 Nowy Bieruń, tam 
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zam., ojciec Maciej, matka Amalia z Szopków, szkoła ludowa, kawaler67); w szwadro-
nie konnym – Wilhelm Rogalski z Czarnuchowic.

Z 29 października 1919 roku pochodzi „Lista druhów, którzy byli w POW, a nie 
brali udziału w powstaniu, co nie należeli do POW, a brali udział”68. Wynika z niej, że 
wszyscy należący do POW, którzy przebywali na wychodźstwie, wzięli udział w po-
wstaniu. Nie należeli do POW, lecz wzięli udział w powstaniu następujący:

– Stanisław Szklorz, Bijasowice,
– Piotr Jaromin, Nowy Bieruń,
– Józef Durok, Bijasowice,
– Wilhelm Sajdok, Bijasowice,
– Wilhelm Lamik, Bijasowice,
– Tomasz Czyrwik, Jedlina,
– Jan Balus, Bijasowice,
– Paweł Żołna, Bijasowice,
– Ludwik Balus, Bijasowice,
– Teofil Jaromin, Nowy Bieruń,
– Edward Jaromin, Nowy Bieruń,
– Augustyn Noras, Jedlina,
– Piotr Dudek, Nowy Bieruń,
– Teodor Kruk, Nowy Bieruń,
– Jan Skipioł, Nowy Bieruń,
– Karol Przyłucki, Bijasowice,
– Józef Przyłucki, Bijasowice,
– Ludwik Sajdok, Bijasowice,
– Franciszek Lamik, Bijasowice,
– Ludwik Kasperczyk, Bijasowice,
– Gustaw Noras, Bijasowice,
– Stanisław Jaromin, Nowy Bieruń,
– Franciszek Pstrucha, Nowy Bieruń,
– Antoni Chrostek, Nowy Bieruń.
Po podpisaniu 1 października polsko-niemieckiej umowy o amnestii rozpoczęły 

się w obozach przygotowania uchodźców do powrotu na Śląsk i stopniowej likwidacji 
Milicji Górnośląskiej. Niektórzy wyjeżdżali na rozmaite kursy zawodowe organizo-
wane w Wielkopolsce. Również w Oświęcimiu sporządzano spisy ewidencyjne z na-
zwiskami interesujących nas osób:

– 23 października 1919 – „Lista głoszących się na powrót na Górny Śląsk” 
z I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego: Teofil Chrostek, Nowy Bieruń; Jan Polanin, 
Nowy Bieruń; Piotr Walus, Nowy Bieruń; Jan Kruk, Nowy Bieruń; Józef Chrostek, 
Zabrzeg; Jan Balus, Ściernie; Wilhelm Domżoł, Bijasowice; Jan Domżoł, Bijasowice; 
Wincenty Szklorz, Bijasowice69;

– 24 października 1919 – „Spis ludzi, którzy chcą powrócić na Górny Śląsk”: 
Jan Polanin, Bieruń; Jan Kruk, Bieruń; Józef Chrostek, Zabrzeg; Marcin Sklorz, Bi-

67 Archiwum Powstań…, s. 326.
68 CAW, I 130.43.25, s. 40–41.
69 Archiwum Powstań…, s. 477.
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jasowice; Paweł Palka, Bijasowice; Ludwik Klaja, Bieruń; Jan Pawełczyk, Bieruń; Jan 
Domżoł, Bijasowice, Wincenty Sklorz, Bijasowice70;

– 28 października 1919 – „Lista powracających na Górny Śląsk dnia 29 paździer-
nika 1919”: Ludwik Sojdok, Bijasowice; Wilhelm Domżoł, Bijasowice; Józef Przy-
łucki, Bijasowice; Ludwik Kasperczyk, Bijasowice; Karol Ludwik (właśc. Ledwik), 
Nowy Bieruń; Jakub Wagstyl, Nowy Bieruń; Jan Jaromin, Nowy Bieruń; Klemens 
Jaromin, Nowy Bieruń; Józef Bogacz, Nowy Bieruń71;

– 2 listopada 1919 – „Spis ludzi, którzy wracają na Górny Śląsk dnia 2 listopada 
1919”: Ludwik Ballus, Bijasowice; Wilhelm Sajdok, Bijasowice; Franciszek Lamik, 
Bijasowice72;

– 6 listopada 1919 – „Spis ludzi, którzy 7 listopada 1919 o godz. 2 po południu 
z Oświęcimia przez Sosnowiec na Górny Śląsk wyjechali”: Piotr Klaja, Nowy Bieruń; 
Teofil Jaromin, Nowy Bieruń; Edward Jaromin73, Nowy Bieruń; Stanisław Jaromin, 
Nowy Bieruń; Piotr Jaromin, Nowy Bieruń; Franciszek Pstrucha, Nowy Bieruń; Piotr 
Dudek, Nowy Bieruń; Robert Miś, Nowy Bieruń; Teodor Krzik, Nowy Bieruń; Stani-
sław Myndrela (właśc. Mendrela), Nowy Bieruń; Aleksander Kliś, Nowy Bieruń; Józef 
Gwoszcz (właśc. Gwóźdź), Nowy Bieruń; Walenty Kruk, Nowy Bieruń; Józef Golny 
(właśc. Kolny), Nowy Bieruń; Józef Grabowski, Nowy Bieruń; Antoni Chrostek, 
Nowy Bieruń; Paweł Drzyzga, Nowy Bieruń; Franciszek Lamik, Bijasowice; Augustyn 
Noras, Bijasowice; Paweł Żołna, Bijasowice; Józef Przyłucki, Bijasowice; Karol Przy-
łucki, Bijasowice; Wilhelm Lamik, Bijasowice; Jan Krzemin, Bijasowice; Franciszek 
Kula, Bijasowice; Wilhelm Szczoł, Bijasowice; Józef Zawisza, Bijasowice; Franciszek 
Magiera, Bijasowice; Franciszek Sklorz, Bijasowice; Wilhelm Lamik, Bijasowice74;

– 20 listopada 1919 – „Spis ludzi, którzy z oddziału pszczyńskiego na kurs kole-
jarzy dnia 20 listopada 1919 o godz. 5 do Poznania wyjeżdżają”: Franciszek Kolny, 
Bijasowice; Franciszek Magiera, Bijasowice; Karol Strauch, Bieruń; Franciszek Ski-
pioł, Bieruń; Piotr Jaromin, Bieruń; Teofil Jaromin, Bieruń; Ludwik Strauch, Bieruń; 
Antoni Chrostek, Bieruń; Franciszek Pstrucha, Bieruń; Stanisław Jaromin, Bieruń, 
Piotr Dudek, Bieruń; Jan Pawełczyk, Bieruń; Wilhelm Domżoł, Bijasowice; Józef 
Wilk75, Czarnuchowice; Ludwik Klaja, Bieruń76 .

Personalia powstańców
Prezentowane tu zbiorcze zestawienie personalne77 odnosi się tylko do pierw-

szego powstania. Zostało sporządzone niezależnie od biogramów zamieszczonych 

70 Archiwum Powstań…, s. 395.
71 Archiwum Powstań…, s. 397.
72 Archiwum Powstań…, s. 399.
73 Edward Jaromin 10 listopada 1919 r. na liście zgłaszających się na kurs pocztowy. CAW, I 130.43.25, 

s. 29.
74 Archiwum Powstań…, s. 405.
75 W spisie z 22 listopada, że wyjechał na kurs pocztowy do Poznania.
76 Archiwum Powstań…, s. 414; też CAW, I 130.43.25, s. 30.
77 W zestawieniu zastosowano skróty: MN – Medal Niepodległości (akta w Centralnym Archiwum Woj-

skowym w Warszawie-Rembertowie); POP MGŚl. – Pszczyński Oddział Powiatowy Milicji Górnoślą-
skiej w Oświęcimiu (wrzesień – listopad 1919); PSP – Pułk Strzelców Pszczyńskich w Oświęcimiu 
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w broszurze Gerarda Misia. W biogramach pozostawiono rozbieżne wersje występu-
jące niekiedy  w dokumentacji archiwalnej. Na obecnym etapie weryfikacja nie jest 
możliwa. Informacje pochodzą z różnych źródeł archiwalnych, mianowicie: 

1) Zespołu Powstania Śląskie w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku 
(druk Archiwum Powstań Śląskich. Seria I. T. 1: Okres pierwszego powstania 1919 
roku. Katowice 2017) – tamtejsza ewidencja personalna zwykle nie podaje daty 
wstąpienia do POW; jako początek służby wymienia niemal zawsze datę 17 sierpnia 
1919 roku, czyli rozpoczęcia powstania; 

2) spisów wracających na Śląsk po pierwszym powstaniu zachowanych w zespole 
12/24 Komisariat Rad Ludowych z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach 
(sygn. 10 i 18);

3) akt odznaczeniowych, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojsko-
wym w Warszawie-Rembertowie.

Wykaz należy uznać za w miarę kompletny czynnych uczestników pierwszego 
powstania, zakładając przy tym, że tylko nieliczni nie uszli za granicę i ukrywali się 
na Śląsku. Nie obejmuje cywilnych uchodźców, których z braku dokumentacji nie 
sposób wyszczególnić.

Zapewne większość wymienionych tu powstańców została uhonorowana lokalny-
mi odznaczeniami – Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi, Krzyżem na Śląskiej Wstę-
dze Waleczności i Zasługi oraz Gwiazdą Górnośląską. Natomiast Medal Niepodle-
głości – późniejsze państwowe odznaczenie wojskowe – dostali tylko Józef Bogacz, 
Karol Chrostek i Joanna Pstruchowa. Czyny pozostałych licznych pretendentów, 
odnoszące się do pierwszego powstania, nie zostały dostatecznie wysoko ocenione. 
Nie oznacza to, że nie mają dla nas wartości dokumentacyjnej.

Należy wyrazić nadzieję, że podany tu surowy materiał biograficzny przyda się 
i ktoś zbierze dokumentację dwóch kolejnych powstań, uzupełniając biogramy po-
wstańcze z broszury Gerarda Misia.

Baluch Ludwik, ur. 1901, zam. Bijasowice, w 1919 r. w ewidencji PSP.
Balus Jan, ur. 3 marca 1899 Bijasowice (Ściernie), zam. Ściernie, matka Anna, 

wolny, w wojsku niemieckim 1916–1918, w 1919 r. w PSP, potem w 5. kompanii 
POP MGŚl., oddalił się na Śląsk samowolnie 23 października 1919 r.

Bogacz Józef, szer., ur. 1877, zam. Nowy Bieruń, w wojsku niemieckim w ar-
tylerii 1 rok, w 1919 r. w ewidencji PSP, potem w 6. kompanii POP MGŚl., wrócił 
na Śląsk 29 października 1919 r.; MN z 27 czerwca 1938 r. Wiadomości z innego 
źródła: zdjęcie, chałupnik, ur. 9 grudnia 1881 Nidek pow. Wadowice, zam. Nowy 
Bieruń, ojciec Marcin, matka Katarzyna z d. Kocymba. Szkołę powszechną skończył 
w Nidku, potem pracował w rolnictwie, a od 19 roku życia w kopalni, do 1924 r. na 
Górnym Śląsku. Od 1 lutego 1919 r. w POW GŚl.: „W I powstaniu brałem czynny 
udział z bronią w ręku w Bieruniu Nowym przy rozbrajaniu Grenzschutzu i odpro-
wadzeniu ich do obozu w Oświęcimiu. W następnym dniu po nieudanym powstaniu 
byłem ścigany przez Grenzschutz i musiałem uchodzić do obozu w Oświęcimiu, 
który znajdował się przy biurze wywiadowczym nr 1 w Oświęcimiu [...]. W obozie 
tym przebywałem od sierpnia do listopada 1919 r., poczem po wejściu amnestii wró-

(sierpień – wrzesień 1919); POW GŚl. – Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska; WBH – Woj-
skowe Biuro Historyczne.
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ciłem do swej miejscowości, gdzie pozostawiwszy liczną, bo składającą się z 9 człon-
ków rodzinę i to bez opieki.” Udział w drugim powstaniu i w akcji plebiscytowej. 
W trzecim powstaniu na miejscu. W 1924 r. zredukowany w kopalni i do dzisiaj bez 
zajęcia (?). Członek ZPŚl, Związku Peowiaków, OZN, Związku Zachodniego; Stani-
sław Mendrela, Karol Strauch, Karol Chrostek wspominali, że w trzecim powstaniu 
w straży „przy nadejściu jednego wagonu broni i amunicji dla bojówki niemieckiej 
do Bierunia Nowego uniemożliwił wyładowania, tak że zawartość ta pozostała w rę-
kach powstańców” (trudno sobie wyobrazić, że miało to miejsce podczas trzeciego 
powstania).

Chrostek Antoni, ur. 7 lutego 1902 Nowy Bieruń, tam zam., ojciec Karol, wolny, 
w POW od 8 września 1919 r., w 1919 r. w POP MGŚl., wyjechał na kurs do Kra-
kowa; MN odrzucono 14 września 1936 r. Wiadomości z innego źródła: ur. 7 czerw-
ca 1902 w Nowym Bieruniu, zam. Nowy Bieruń, syn Karola i Anny z d. Latusek, 
naczelnik Okręgu Urzędowego Imielin. W 1918 r. wstąpił do tow. śpiewu „Wisła” 
w Bieruniu Nowym. Do pierwszego powstania pracował jako praktykant w miejsco-
wym tartaku. Podczas pierwszego powstania wstąpił do POW, przebywał w obozie 
w Oświęcimiu do 17 listopada, potem do 13 lutego 1920 r. w 3. kompanii VI baonu 
garnizonowego Obrony Krajowej Górnego Śląska w Biedrusku, tam uczestniczył 
w kursach. Zaangażował się w akcji plebiscytowej, po plebiscycie z powodu udziału 
w napadzie na pociąg wiozący emigrantów niemieckich był zmuszony uchodzić do 
Poznańskiego. 6 maja zgłosił się do NKWP w Szopienicach, która skierowała go do 
służby w komendzie dworca w Nowym Bieruniu, po jej zlikwidowaniu został 5 lipca 
odkomenderowany do dworca towarowego w Katowicach. Od stycznia 1922 do li-
stopada 1924 r. służył w Straży Celnej Dyrekcja Mysłowice, skąd został zredukowa-
ny. Od 1 czerwca 1925 r. jako asystent biurowy, potem sekretarz, od sierpnia 1935 r. 
zastępca naczelnika Okręgu Urzędowego. Członek POW, zastępca komendanta pla-
cówki w Nowym Bieuniu, członek ZPŚl i zarządu grupy. Karol Strauch potwierdza, 
że 25 sierpnia 1919 r. wstąpił do POW. Podczas trzeciego powstania służył pod 
komendą Straucha w Komendanturze Dworca Nowy Bieruń do 10 czerwca, czyli do 
zlikwidowania Komendy i odkomenderowany do Katowic, gdzie służył do 5 lipca. 
Miał uczestniczyć w pierwszym powstaniu w okolicy Nowego Bierunia i Kopciowic.

Chrostek Józef II, ur. 3 marca 1897 Nowy Bieruń, tam zam., ojciec Karol, matka 
Anna z d. Latusek, wolny, ukończył szkołę ludową i 3 lata szkoły dokształcającej, pra-
cował jako listonosz w Nowym Bieruniu, od 15 czerwca 1917 do 25 grudnia 1918 r. 
w wojsku niemieckim, od 6 stycznia 1919 r. pracował na kolei w Nowym Bieruniu, 
15 czerwca 1919 r. zwolniony z powodu należenia do polskich związków kultural-
no-oświatowych, w POW GŚl. od 13 września 1919 r., w 1919 r. w 5. kompanii 
POP MGŚl., oddalił się na Śląsk samowolnie 24 października 1919 r. Uczestniczył 
w trzech powstaniach; po trzecim powstaniu od 16 lipca do 30 listopada 1921 r. 
w straży gminnej w Nowym Bieruniu, od 1 stycznia 1922 r. przyjęty przez NRL 
do straży celnej, w 1929 r. w urzędzie celnym w Zebrzydowicach jako st. dozorca 
celny. WBH zaświadcza, że od 15 sierpnia 1919 do 5 lipca 1921 r. był w POW. MN 
odrzucono 31 stycznia 1938 r.

Chrostek Karol, przewodniczący Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Nowym 
Bieruniu.
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Chrostek Karol II, ur. 20 stycznia 1889 r. w Nowym Bieruniu, tam zam., syn 
Karola i Anny z d. Latusek, pracownik kolejowy (stacyjny). Po ukończeniu 8-klasowj 
szkoły ludowej w Nowym Bieruniu pracował w zawodzie murarskim, do służby 
wojskowej wstąpił w 1911 r. Podczas wojny służył w armii niemieckiej. Po powrocie 
z wojny ponownie pracował na kolei. Od 1911 r. należał do „Sokoła”. Pisał, że był 
współorganizatorem POW i zaprzysiężonym członkiem, przewodniczącym Komitetu 
Parytetycznego ze strony polskiej oraz brał udział w powstaniach. W 1927 r. miano-
wany komisarycznym naczelnikiem gminy (do 6 stycznia 1933 r.); członek ZPŚl i or-
ganizacji prorządowych. Zarząd Koła Powiatowego Związku Peowiaków zaświadczał, 
że „aczkolwiek czynnego udziału z bronią w ręku w powstaniach nie brał, to jednak 
pracował dla sprawy narodowej, a zwłaszcza w okresie plebiscytowym zaskarbił so-
bie znaczne zasługi około polskości”. MN z 16 marca 1937 r.

Chrostek Paweł, ur. 25 lipca 1907 r. Bieruń Nowy, tam zam., ojciec Karol, mat-
ka Anna z d. Latusek, robotnik, żonaty z Olgą Domżołówną 24 września 1934 r. Po 
szkole ludowej zatrudnił się tartaku parowym. W swoim biogramie napisał: „W cza-
sie I powstania na Górnym Śląsku, gdy powstańcy musieli uchodzić przed natarciem 
Grenzschutzu jako chłopiec 13-letni razem z 2-ma innymi chłopcami i to Karolem 
Ledwikiem oraz Wilhelmem Jarominem z Nowego Bierunia, zabraliśmy pozosta-
wiony przez wojska niemieckie karabin maszynowy z placówki w Bieruniu Nowym 
i przetransportowaliśmy takowy przez granicę, oddaliśmy w ręce wojska polskie-
go. Z powodu popełnionego wyżej czynu musiałem następnie uchodzić w sierp-
niu 1919 r. poza granicę Śląska do Obozu Powstańców w Oświęcimiu, gdzie prze-
bywałem dłuższy czas. Współtowarzysz mój Ledwik Karol, który nie zdążył uciec, 
został aresztowany przez Grenzschutz i miał być rozstrzelany, lecz na interwencję 
powstańców z Obozu w Oświęcimie, został wypuszczony, gdyż powstańce zagrozili 
rozstrzelaniem zakładników, niemieckich urzędników, których zabrali ze sobą, gdy 
uchodzili.” MN odrzucono 21 czerwca 1938 r.

Chrostek Teofil, ur. 23 kwietnia 1900 Nowy Bieruń, tam zam., ojciec Karol, wol-
ny, w POW od 13 września 1919 r., w 1919 r. w 5. kompanii POP MGŚl., wyjechał 
na Śląsk 2 listopada 1919 r.

Czyrwik Franciszek, szer., ur. 21 września 1895 Jedlina, tam zam., ojciec Michał, 
wolny, w armii niemieckiej 1915–1918, należał do 5. kompanii POP MGŚl., 7 listo-
pada 1919 r. wrócił na Śląsk. 

Domżoł Franciszek, ur. 3 września 1887 Bijasowice, ojciec Józef rolnik, mat-
ka Jadwiga z Bulów, nadgórnik, zam. Nowy Bieruń. Po szkole ludowej w Bijasowi-
cach pomagał ojcu w gospodarstwie, od 18 roku życia zatrudniony w górnictwie. 
W 1919 r. mieszkał w Janowie, wtajemniczony w POW. Wybuch pierwszego po-
wstania zaskoczył go, gdy przebywał u rodziców w Bijasowicach; uczestniczył w roz-
brajaniu Grenzschutzu i żandarmerii w Nowym Bieruniu. 18 sierpnia wrócił do 
Janowa, gdzie przyłączył się do powstania; w drugim  powstaniu pod Mysłowicami 
i Janowem; w III powstaniu w straży kopalnianej w Janowie. Nie występuje w ewi-
dencji na wychodźstwie. MN odrzucono 25 czerwca 1938 r.

Domżoł Jan, szer., ur. 10 kwietnia 1897 Bijasowice, tam zam., ojciec Józef, wol-
ny, w wojsku niemieckim 1916–1919, w 1919 r. w POP MGŚl., zwolniony na Śląsk 
24 października 1919 r.
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Domżoł Paweł, ur. Bijasowice, tam zam., wolny, zabity 23 sierpnia 1919 r. w Go-
czałkowicach, pochowany w Starym Bieruniu.

Domżoł Wilhelm, ur. 24 [21] lutego 1900 Bijasowice, tam zam., ojciec Józef, ko-
lejarz, wolny,  w 1919 r. w PSP, potem w 5. kompanii POP MGŚl., 24 października 
1919 r. wyjechał na Śląsk, 20 listopada 1919 r. na kurs kolejarzy do Poznania. MN 
odrzucono 26 października 1936 r.: restaurator, zam. Chełm. Wiadomości z innego 
źródła: ur. 24 lutego 1901 w Bijasowicach, ojciec Józef, matka Jadwiga z d. Buła. 
W latach 1907–1914 uczęszczał do szkoły ludowej w Bijasowicach, potem do 1916 r. 
pracował na gospodarstwie ojca, od 1916 r. na kolei. W lutym 1919 r. wstąpił do 
POW w Bijasowicach Nowy Bieruń, uczestnik pierwszego powstania, w obozie 
w Oświęcimiu, skąd w oddziale szturmowym wziął udział w walkach w Kopcio-
wicach, Łące, Goczałkowicach. 1 listopada wyjechał do Biedruska, gdzie zgłosił się 
do szkoły podoficerskiej i po przeszkoleniu przydzielony do 106. pp w Samborze 
jako kapral, w walkach na froncie bolszewickim przydzielony do 167. pp. w Jaro-
cinie. Uczestniczył w akcji plebiscytowej w Bijasowicach. W trzecim powstaniu 
w 5. kompanii baonu Panka. Członek ZPŚl w Chełmie. Podp. Franciszek Kula (były 
przewodniczący Komitetu Plebiscytowego) i Ignacy Drozdz (były komendant obwo-
dowy POW obwodu Pszczyna) zaświadczyli, że 15 lutego był zaprzysiężony w POW; 
podczas pierwszego powstania walczył w Bieruniu Nowym, Kopciowicach, Łące; 
w drugim powstaniu przy straży obywatelskiej i rozbrajaniu policji; w trzecim po-
wstaniu od 3 maja w 5. kompanii I pułku pszczyńskiego, podczas plebiscytu bojówka 
plebiscytowa.

Drozd (Drost, Drosdz, Dróżdż) Ignacy, szer. sekcyjny, ur. 28 lipca 1887 Byt-
ków, zam. Nowy Bieruń, ojciec Teofil, kolejarz, w niemieckich wojskach kolejowych 
grudzień 1916 – 23 maja 1918, w 1919 r. w PSP, potem w 1. i 6. kompanii POP 
MGŚl.

Drzyzga Paweł, ur. 12 stycznia 1867 r., ojciec Mateusz, matka Katarzyna z d. Kla-
ja. Do szkoły ludowej uczęszczał w Ścierniach. 15 kwietnia 1919 r. złożył przysięgę 
peowiacką. W pierwszym powstaniu uczestniczył w Nowym Bieruniu, wziął udział 
w wyprawie na Kopciowice. Przebywał na wychodźstwie w Oświęcimiu. W drugim 
i trzceim powstaniu w straży obywatelskiej. Potem mieszkał w Kopciowicach. Do 
1930 r. był dróżnikiem. MN odrzucono 21 czerwca 1938 r.

Dudek Piotr, ur. 1 grudnia 1902 Nowy Bieruń, tam zam., kolejarz, ojciec Paweł, 
wolny, w 1919 r. w PSP, potem w 5. kompanii POP MGŚl., wyjechał na kurs do 
Krakowa.

Durok Józef, szer., ur. 4 lutego [?] 1899 Bijasowice, tam zam., ojciec Piotr, wol-
ny, w wojsku niemieckim w artylerii 1918–1919 (pół roku), w 1919 r. w PSP, potem 
w 5. kompanii POP MGŚl., wyjechał na Śląsk 25 października 1919 r.

Gańcorz Rozalia, ur. 3 września 1893 r. Ligota k. Katowic. Od wczesnej młodo-
ści należała do polskich stowarzyszeń. W 1919 r. wstąpiła do POW w Bijasowicach. 
Była kurierką. We współpracy z Posterunkiem Wywiadowczym nr 1 w Oświęcimiu 
przenosiła broń przez Wisłę. Podobno uczestniczyła we wszystkich trzech powsta-
niach, ale zakresu jej pracy nie podano. W 1939 r. schroniła się do Zakopanego, gdzie 
prowadziła gospodarstwo domowe księdzu Wincentemu Rozmusowi. Tam chroni-
ło się wielu uchodźców ze Śląska. Po aresztowaniu w 1942 r. ks. Rozmusa (zginął 
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w obozie oświęcimskim) tułała się bez zameldowania w Krakowie. Po wojnie należała 
do ZBoWiD-u.

Golus Józef, ur. 1855, zam. Bijasowice, w 1919 r. w PSP, potem w 6. kompanii 
POP MGŚl., wrócił na Śląsk 7 listopada 1919 r.

Grabowski Józef, szer., ur. 1877, zam. Nowy Bieruń, w wojsku niemieckim w pie-
chocie 3½ roku, w 1919 r. w PSP, potem w 6. kompanii POP MGŚl., wrócił na Śląsk 
7 listopada 1919 r.; MN odrzucono 14 września 1936. Wiadomości z innego źródła: 
ur. 10 marca 1877 r. w Ścierniach, zam. w Kopciowicach, cieśla, ojciec Jan, matka 
Maria z d. Błotko. Żonaty. 7 lat uczył się w szkole ludowej w Ścierniach. Potem uczył 
się zawodu ciesielskiego. Od 25 października 1915 r. w armii niemieckiej na froncie 
wschodnim do 10 grudnia 1918 r. 15 stycznia 1919 r. został wtajemniczony do POW 
w Nowym Bieruniu i zaprzysiężony 15 kwietnia 1919 r. „Podczas I powstania brałem 
udział w Bieruniu Nowym przy rozbrojeniu Grenzschutzu, żandarmerii i urzędników 
niemieckich”. W Oświęcimiu do 8 listopada 1919 r. Udział w wyprawie na Kopcio-
wice. Podczas drugiego i trzeciego powstania w straży obywatelskiej. „Zaś podczas 
akcji plebiscytowej agitowałem za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski”. Fakty 
te potwierdzają Stanisław Mendrela (Mędrala) i Karol Strauch oraz Karol Chrostek 
(były przewodniczący Komitetu Plebiscytowego i Komisji Parytetycznej). Wiadomo-
ści z innego źródła: „Po ukończonej szkole powszechnej objąłem roboty pomocnicze 
przy ojcu jako uczeń ciesielski, gdzie pracowałem przez przeciąg sześciu lat. Od 20 
roku życia mego objąłem roboty jako pomocnik ciesielski na budynkach i pracowa-
łem do roku życia mego do roku 35, w którym to roku zaciągnięty zostałem do wojny 
światowej. [...] Po zwolnieniu mnie z wojny przyjąłem pracę w tartaku w Bieruniu 
Nowym, gdzie pracowałem do wybuchu pierwszego powstania. [...] Po ukończonej 
akcji plebiscytowej objąłem ponownie pracę w tartaku w Bieruniu Nowym, gdzie 
pracowałem aż do 1931 r. i odtąd zarobkowałem przy chwilowych robotach do roku 
1934 i odtąd jestem bezrobotny.”

Grol Marian, 7 listopada 1919 r. wyjechał z obozu w Oświęcimia do Bijasowic. 
(Archiwum Powstań…, s. 404).

Grzesica Juliusz, ur. 1 lipca 1901 r. Ściernie, tam zam., ojciec Franciszek, matka 
Maria z d. Gapa. Tam uczęszczał do szkoły ludowej. Pisał: „Podczas I powstania ślą-
skiego brałem udział w likwidacji niemieckiej Straży Granicznej (tzw. Grenzschutz) 
w Bijasowicach i Bieruniu Nowym, w listopadzie 1919 r. byłem uwięziony przez 
placówkę Grenzschutzu w Scierniach do 5 stycznia 1920 r.”. O trzecim powstaniu: 
„W dniu 24 maja 1921 r. przy zdobywaniu miejscowości Sielce koło Wielkiego Ka-
mienia (Gross-Stein) dostałem się do niewoli niemieckiej i byłem przewieziony do 
Chocibuza [...] jako jeniec, tam się ze mną obchodzono po barbarzyńsku, w dniu 
16 czerwca 1921 r. byłem zwolniony i przewieziony do Goczałkowic (Przytulisko 
uchodźców), w dniu 5 lipca 1921 r. byłem zwolniony.” Pracował na kopalni Giesche, 
potem w tartaku w Nowym Bieruniu. Należał do ZPŚl. MN odrzucono 20 grudnia 
1937 r.

Grzesica Walenty, szer., ur. 6 stycznia 1898 r. Ściernie, tam zam., wolny, oj-
ciec Franciszek, w wojsku niemieckim przy karabinach maszynowych 1918–1919 
(1½ roku), w 1919 r. w PSP, potem w 5. kompanii POP MGŚl., wyjechał na Śląsk 
7 listopada 1919 r.
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Gwóźdź Józef, szer., ur. 1877 Szopienice, zam. Nowy Bieruń, w wojsku niemiec-
kim w piechocie 2 lata, w 1919 r. w PSP, potem w 6. kompanii POP MGŚl., wrócił 
na Śląsk 7 listopada 1919 r.

Habuda Stanisław, szer., ur. Bijasowice, tam zam., kotlarz, wolny, rodzice za-
mieszkali Stary Bieruń; poległ 19 sierpnia 1919 r.

Jaromin Edward, ur. 11 października 1902 Nowy Bieruń, tam zam., ojciec Jan, 
wolny, w 1919 r. w 5. kompanii POP MGŚl., wrócił na Śląsk 6 listopada 1919 r. MN 
odrzucono 25 czerwca 1938 r. Wiadomości z innego źródła: ekspedient pocztowy, 
ur. 11 października 1902 Nowy Bieruń, zam. Nowy Bieruń, ojciec Jan, matka Zofia 
z d. Wiatrok. „Po ukończeniu szkoły powszechnej (8 lat) pracowałem w różnych 
przedsiębiorstwach prywatnych i urzędowych. 1 sierpnia 1921 wstąpiłem do służby 
pocztowo-telegraf. Nowy Bieruń, gdzie do dziś dnia pracuję. W pierwszym powsta-
niu jako niezaprzysiężony przyłączyłem się do ruchu powstańczego i brałem udział 
przy rozbrojeniu miejscowego Grenzschutzu, żandarmerii i urzędników niemiec-
kich. Po nieudałym powstaniu musiałem uchodzić do obozu powstańców w Oświę-
cimiu, gdzie przebywałem aż do zlikwidowania tegoż, tj. do dnia 21 listopada 1919 r. 
W czasie przebywania w obozie powstańców brałem udział w wyprawach na Kopcio-
wice, Goczałkowice i Łąkę. Podczas drugiego powstania pełniłem straż obywatelską 
i brałem udział przy rozbrojeniu ajentów niemieckich. W trzecim powstaniu pełni-
łem również straż obywatelską i nadzór nad internowanymi w obozie w Bieruniu No-
wym. Podczas akcji plebiscytowej pełniłem służbę przy przyjmowaniu emigrantów 
przyjeżdżających do głosowania po stronie polskiej.” Stanisław Mędrala [Mendrela] 
(organizator POW), Karol Strauch (okręgowy organizator i komendant POW) po-
twierdzają te fakty. Chrostek Karol były przewodniczący Komitetu Parytetycznego) 
potwierdza zgodność podpisów Mendrela i Straucha. Mendrela mieszkał w Nowym 
Bieruniu, Strauch w Bijasowicacch.

Jaromin Feliks, ur. 1902, zam. Nowy Bieruń, w 1919 r. w Pułku Strzelców 
Pszczyńskich.

Jaromin Jan, szer., ur. 1879, zam. Nowy Bieruń, w wojsku niemieckim w piecho-
cie 3½ roku, w 1919 r. w PSP, potem w 6. kompanii POP MGŚl., wrócił na Śląsk 
29 października 1919 r.

Jaromin Klemens, szer., ur. 1870, zam. Nowy Bieruń, w wojsku niemieckim 
w piechocie 1 rok, w 1919 r. w PSP, potem w 6. kompanii POP MGŚl., wrócił na 
Śląsk 29 października 1919 r.

Jaromin Piotr, sanitariusz, ur. 28 czerwca 1898 Nowy Bieruń, tam zam., ojciec 
Jan, wolny, w wojsku niemieckim 1917–1919, w 1919 r. w PSP, potem w 5. kompa-
nii POP MGŚl., 20 listopada 1919 r. wyjechał na kurs kolejarzy do Poznania.

Jaromin Stanisław, ur. 4 maja 1902 Nowy Bieruń, tam zam., ojciec Józef, wol-
ny, w 1919 r. w 5. kompanii POP MGŚl., na Śląsk wrócił 6 listopada 1919 r. MN 
odrzucono 20 grudnia 1937 r. Wiadomości z innego źródła: listonosz, ur. 4 maja 
1902 Nowy Bieruń, ojciec Józef, matka śp. Agnieszka z d. Ganobis. Po opuszczeniu 
szkoły ludowej w Nowym Bieruniu zatrudniony w gospodarstwie przy rodzicach. 
„W powstaniach śląskich brałem udział w I, II i III. W styczniu 1919 r. zaprzysiężony 
w POW. Z chwilą wybuchu powstania brałem udział przy rozbrojeniu miejscowe-
go Grenzschutzu, wskutek czego musiałem uchodzić do obozu powstańczego do 
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Oświęcimia. Po zlikwidowaniu I powstania i obozu powstańczego wyjechałem do 
Biedruska, gdzie zostałem przydzielony do 3. kompanii OKGS V baon, gdzie byłem 
szkolony we wykładach wojskowych w zakresie kolejnictwa [...]. Po ukończeniu 
kursu 13 lutego 1920 r. zostałem przydzielony do 2. kompanii baonu zapasowego 
ochotników, skąd zostałem zwolniony do 27 lutego 1920 r. na własną prośbę. W II 
powstaniu po rozbrojeniu ówczesnej Sicherheitspolizei zostałem przydzielony do 
placówki kontroli paszportów na pograniczu Bieruń Nowy Oświęcim, gdzie pełniłem 
funkcję bezinteresownie aż do 30 października 1920 r. Równocześnie brałem udział 
w pracy organizacyjnej do III powstania, a następnie brałem czynny udział w tako-
wym. Na rozkaz Komendy Powiatowej Wojsk Powstańczych zostałem przydzielony 
do Urzędu Pocztowego Bieruń Nowy, gdzie bezinteresownie pełniłem służbę, mając 
za zadanie wywiad dla komendy powiatowej oraz miejscowej komendy placu. Po 
zlikwidowaniu powstania III byłem bez pracy aż do objęcia Górnego Śląska przez 
władze polskie, wtenczas też zostałem przyjęty do służby pocztowej jako funkcjona-
riusz, gdzie pełnię służbę aż po dziś dzień.” Stanisław Mędrala [Mendrela], organi-
zator POW i Karol Strauch, organizator oraz komendant I powstania potwierdzają, 
że od 17 sierpnia 1919 r. był wtajemniczony w POW, brał udział w pierwszym po-
wstaniu „i to po rozbrojeniu odprowadzał Grenzschutz i urzędników niemieckich do 
Oświęcimia”. „Podczas trzeciego powstania pełnił czynności przy kontroli rozmów 
telefonicznych przy tut. Urzędzie Pocztowym.” Ignacy Dróżdż, były organizator 
POW i komendant III obwodu na powiat pszczyński, zaświadcza, że był w POW od 
17 stycznia 1919 r. do likwidacji trzeciego powstania.

Jaromin Teofil, ur. 17 grudnia 1900 Nowy Bieruń, tam zam., ojciec Jan, wolny, 
w 1919 r. w PSP, potem w 5. kompanii POP MGŚl., wyjechał na kurs do Krakowa; 
gdzie indziej, że 20 listopada 1919 r. wyjechał na kurs kolejarzy do Poznania.

Jaromin Wilhelm, ur. 2 stycznia 1906 r. w Nowym Bieruniu, syn Jana i Anny z d. 
Miś, zam. Nowy Bieruń, robotnik bezrobotny. Uczęszczał przez 8 lat do szkoły ludo-
wej w Nowym Bieruniu. Ojciec był członkiem POW i mimo podeszłego wieku brał 
czynny udział we wszystkich trzech powstaniach śląskich. W swoim biogramie pisał: 
„Chcąc się przysłużyć ojczyźnie, zabrałem razem z p. Chrostkiem Pawłem i p. Led-
wikiem Karolem maszynowy karabin straży granicznej niemieckiej w Nowym Bieru-
niu, który następnie oddaliśmy Wojsku Polskim. Zdradzony i prześladowany przez 
renegatów niemieckich musiałem uchodzić do obozu powstańczego w Oświęcimiu, 
gdzie przebywałem do likwidacji powstania I. W 1928 r. zaciągnięty zostałem do 
służby czynnej, gdzie przez operację uszkodzono mi struny głosowe, przy czym sta-
łem się inwalidą wojskowym 15%. Obecnie jestem bezrobotny od 1929 r., z powo-
du uszkodzenia na zdrowiu nie mogę otrzymać pracy. Żonaty jestem od 1929 r.”. 
Mieszkał w Bijasowicach. Paweł Chrostek i Karol Ledwik 10 października 1937 r. 
poświadczyli, że Wilhelm Jaromin podczas pierwszego powstania zabrał z nimi ka-
rabin maszynowy z placówki Grenzschutzu w Nowym Bieruniu, który następnie 
przetransportowali przez granicę i oddali wojsku polskiemu. „Z tego powodu musiał 
następnie razem z nami uchodzić do obozu powstańczego w Oświęcimiu, gdzie ra-
zem z nami tamże dłuższy czas przebywał.” Karol Strauch potwierdził zgodność tych 
danych. Naczelnikiem gminy w Nowym Bieruniu był wtedy Juliusz Lamik. Nie wy-
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stępuje w ewidencji nowobieruńskiej na wychodźstwie. MN odrzucono 21 czerwca 
1938 r. 

Jaromin Wojciech, ur. 9 kwietnia 1889 Bijasowice, ojciec Jan, matka Katarzyna, 
w 1935 r. mieszkał w Chorzowie, kowal w hucie Piłsudski, od 1931 r. członek ZPŚl 
w Chorzowie. Uczęszczał do 7-klasowej szkoły powszechnej, od 15 do 18 roku życia 
na nauce u kowala; od 1911 do 1913 służył w niemieckim wojsku, ranny we Francji 
w lewą rękę. Od 1910 r. pracował w towarzystwach polskich (towarzystwo śpiewu, 
„Sokół”). Podczas plebiscytu był mężem zaufania miejscowej rady ludowej. W swo-
im biogramie pisał: „Brałem czynny udział w trzech powstaniach śląskich. W trzecim 
powstaniu raniony zostałem w głowę w Deszowicach nad Odrą.” Nie występuje 
w ewidencji nowobieruńskiej na wychodźstwie. MN – 12 maja 1931 r.

Kasperczyk Ludwik, szer., ur. 23 lipca 1898 Bijasowice, tam zam., matka Teresa, 
wolny, w wojsku niemieckim saper 1917–1919, w 1919 r. w PSP, potem w 5. kom-
panii POP MGŚl., wyjechał na kurs 18 listopada 1919 r.

Kawa Jan, ur. 2 listopada 1902, zam. Nowy Bieruń, w 1919 r. w kompanii gar-
nizonowej w Sosnowcu.

Klaja Ludwik, szer., ur. 19 sierpnia 1897 Nowy Bieruń, tam zam., matka Agniesz-
ka, wolny, w wojsku niemieckim 1916–1919, w 1919 r. w PSP, potem w 5. kompanii 
POP MGŚl., zwolniony na Śląsk 24 października 1919 r.

Klaja Piotr, szer., ur. 21 luty 1900 Nowy Bieruń, tam zam., ojciec Mateusz, mat-
ka Agnieszka z. Lamik, wolny, w wojsku niemieckim w artylerii w 1918 r., w 1919 r. 
w PSP, potem w POP MGŚl., wyjechał na Śląsk 7 listopada 1919 r. Według później-
szych akt odznaczeniowych początkowo pracował na kopalni, potem na kolei. 15 lu-
tego 1919 r. został zaprzysiężony do POW. Uczestniczył w wypadach na Kopciowice 
i Wolę. W drugim powstaniu w straży obywatelskiej. Po plebiscycie był zmuszony 
schronić się do Sosnowca, skąd udał się do Krotoszyna do formujących się tam od-
działów śląskich wojska polskiego. Po wybuchu powstania wrócił na Śląsk, służył 
w 16. pułku piechoty „Rysia” w Janowie. Po powstaniu w straży gminnej w Nowym 
Bieruniu, następnie do 1923 r. w Policji Województwa Śląskiego, od 1925 r. na kolei. 
CAW, P. Klaja – MN odrzucono 25 czerwca 1938 r.

Kliś (Klisz) Aleksander (Aleksy), szer., ur. 26 marca 1855 [1856] Stawiska, zam. 
Nowy Bieruń. Ukończył szkołę ludową, cieśla, żona Florentyna; w wojsku niemiec-
kim w piechocie służył 3 lata, w 1919 r. w PSP, wrócił na Śląsk 6 listopada 1919 r.

Kliś (Klisz) Leon, st. żołn., sekcyjny, ur. 28 czerwca 1892 [1891] Szopienice, 
zam. Czarnuchowice (Nowy Bieruń), ojciec Aleksander, żonaty, w wojsku niemiec-
kim w piechocie 1915–1917, w 1919 r. w 5. kompanii POP MGŚl., na Śląsk wrócił 
2 listopada 1919 r.

Kolny Franciszek, ur. 17 kwietnia 1893 Bijasowice, tam zam., ojciec Wawrzy-
niec, matka Agnieszka z d. Piekoszewska. Po szkole ludowej uczył się w gimnazjum 
w Mysłowicach, następnie w Bytomiu, gdzie w 1914 r. złożył maturę. Rozpoczął 
studia teologiczne na uniwersytecie we Wrocławiu, gdzie ukończył tylko pierwszy 
semestr z powodu powołania 25 października 1914 r. do wojska. Walczył na froncie 
francuskim, 10 lipca 1916 r. ranny pod Sommą. Po wyleczeniu był krótko w komen-
dzie dworca w Bułgarii i ponownie na froncie francuskim w artylerii przeciwlotni-
czej. Z wojska wyszedł w stopniu aspiranta oficerskiego. Wrócił do domu, podał, 
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że został dowódcą kompanii peowiackiej: „Zorganizowałem przy współpracy pp. 
Magiery Franciszka, Straucha Karola, Misia Jana, Skrzypioła [?] i innych kompanię 
Bijasowice-Nowy Bieruń. Podczas powstania byłem dowódcą tej kompanii. Razem 
z tą kompanią brałem udział w rozbrajaniu Grencszucu w pierwszym dniu pierwsze-
go powstania górnośląskiego.” Uczestniczył w wypadach na Bojszowy, Kopciowice 
i Goczałkowice. W listopadzie 1919 r. wyjechał z Oświęcimia na kurs kolejarzy do 
Poznania. Po jego zakończeniu został naczelnikiem ekspedycji towarowej w Skalmie-
rzycach. Tam w czerwcu 1921 r. ożenił się. Potem pracował na identycznym stano-
wisku w Lesznie. CAW, F. Kolny – MN odrzucono 14 września 1936 r.

Kosma Antoni, ur. 17 czerwca 1872, zam. Nowy Bieruń, w 1919 r. w kompanii 
garnizonowej w Sosnowcu.

Kruk Jan, st. żołn. sekcyjny, ur. 26 stycznia 1898 Nowy Bieruń, tam zam., ojciec 
Mateusz, matka Amalia z d. Szpok (Szczot?), wolny, w wojsku niemieckim w pie-
chocie 1917–1919, w 1919 r. w PSP, potem w 5. kompanii POP MGŚl., zwolniony 
na Śląsk 24 października 1919 r. Z późniejszych akt odznaczeniowych wynika, że 
po szkole ludowej uczył się na murarza. Podczas wojny w armii niemieckiej walczył 
na frontach włoskim i francuskim, 5 maja 1918 r. ranny (30 procent inwalidztwa). 
Od lutego 1919 r. w POW, zaprzysiężony przez Stanisława Mendrelę. W pierwszym 
powstaniu brał udział w akcji uprowadzenia parowozu i jednego wagonu do Oświę-
cimia, w wypadach na Kopciowice i Wolę. Przebywał na wychodźstwie w Oświęci-
miu. Podaje, że podczas drugiego powstania został ciężko pobity przez niemieckich 
bojówkarzy, musiał uchodzić do Krakowa, gdzie przebywał do trzeciego powstania. 
W powstaniu tym służył w miejscowej straży obywatelskiej. W 1922 r. ożenił się. 
Zamieszkał w Brzezince, gdzie pracował jako murarz w zakładach Gieschego. CAW, 
J. Kruk – MN odrzucono 20 grudnia 1937 r.

Kruk Teodor, szer., ur. 7 listopada 1899 Nowy Bieruń, tam zam., górnik, ojciec 
Jan, wolny, w wojsku niemieckim w lotnictwie 1 rok (1½ roku), w 1919 r. w PSP, 
potem w 5. kompanii POP MGŚl, wyjechał na Śląsk 7 listopada 1919 r.

Kruk Walenty, ur. 9 lutego 1902, zam. Nowy Bieruń, syn Jana i Anny z d. Wnot. 
Po szkole ludowej pracował w przemyśle do 3 stycznia 1919 r. – w dniu tym, jak 
podaje, miał wstąpić do POW; w 1919 r. w PSP, potem w 6. kompanii POP MGŚl., 
wrócił na Śląsk 7 listopada 1919 r. Miał też wziąć udział w wyprawach na Mały 
Chełm, Goczałkowice i Wolę, ale pobytu w oddziale sztabowym w Sosnowcu nie 
wymieniał. Po powrocie w listopadzie 1919 r. miał nadal pracować dla Posterunku 
Wywiadowczego w Oświęcimiu jako kurier. Uczestniczył „z bronią w ręku” w drugim 
powstaniu. Przemycał broń. „Następnie pracowałem jako tajny stafetowiec podczas 
akcji plebiscytowej pomiędzy Nowym Bieruniem a Pszczyną, a później jako czło-
nek bojówki aż do ukończenia plebiscytu. W czasie tym zostałem przez Włochów 
aresztowany dla dostarczanie broni dla miejscowej bojówki. Po wypuszczeniu mnie 
na wolność (za 2 dni) na interwencję miejscowych władz polskich podjąłem dalszą 
pracę kurierstwa aż do wybuchu trzeciego powstania. [...] Następnie po zorganizo-
wanej zbiórce w nocy w lesie pod Starym Bieruniem przeznaczony zostałem na front 
pod Stare Koźle, skąd następnie odwołany zostałem przez Komendę Powiatową do 
dalszego spełniania obowiązków kuriera.” Mylił chronologię. Po trzecim powstaniu 
został przydzielony do komisji likwidacyjnej w Piasku i stamtąd zwolniony 21 wrze-
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śnia 1921 r. Zgłosił się na kurs straży celnej, który odbywał się w Cieszynie. Od 
1927 r. pracował na kolei, ostatnio jako st. asystent. CAW, W. Kruk – MN odrzucono 
14 września 1936 r.

Kruk Wilhelm, ur. 9 stycznia 1900, zam. Nowy Bieruń, syn Mateusza i Amalii, 
wolny, górnik, w wojsku niemieckim 11 miesięcy, w 1919 r. w PSP i oddziale sztabo-
wym w Sosnowcu. Starając się później o odznaczenie wojskowe, napisał obszerny ży-
ciorys, z którego wynika, że mieszkał wtedy nadal w Nowym Bieruniu, był tercjanem 
szkolnym. Wypisy z tego życiorysu: „W lutym 1919 r. wstąpiłem do POW w Bieru-
niu Nowym, gdzie równocześnie złożyłem przysięgę peowiacką u byłego organizatora 
POW pana Mendrele Stanisława. [...] Po rozpoczęciu I powst. śl. brałem czynny 
udział z bronią w ręku w walkach z Grenzschutzm [?] w Bieruniu Nowym i przy roz-
brojeniu niem. urzędników celnych i tajnych. Po nadejściu silnych oddziałów Grenz-
schutzu musiałem z innymi powst. uchodzić do obozu powst. do Oświęcimia, skąd 
zostały zorganizowane napady na Niemców i to w Kopciowicach, Łące pod Pszczyną, 
w obydwóch napadach brałem udział z bronią w ręku. Po ukończeniu I powstania 
śl. zostałem z obozu powstańczego w Oświęcimiu do Głównego Dowództwa Milicji 
Górnego Śląska w Sosnowcu odkomenderowany, gdzie pełniłem funkcję kuriera. 
[...] Z dniem likwidacji wspomnianego Dowództwa dnia 1 stycznia 1920 r. zostałem 
przydzielony do Głównego Dowództwa POW na Górny Śląsk w Sosnowcu, któ-
rego do dowódcą był ówczesny kapitan [właśc. porucznik] śp. Zgrzebniok Alfons. 
Tu również pracowałem jako kurier. [...] Zadaniem moim było przemycanie przez 
byłą granicę polsko-niemiecką i przenoszenie polskich tajnych dokumentów. Przy 
przemycaniu się przez granicę w sprawach służbowych koło Siemianowic zostałem 
przez niemieckich żandarmów przyłapany, wskutek czego siedziałem przez trzy dni 
w areszcie w Siemianowicach, lecz jako byłem zaopatrzony w pseudonimy. Dowód 
osobisty do przekroczenia granice wystawiony przez Starostwo Bądzińskie, z którego 
wynikało, że jestem obywatelem polskim, a nie niemieckim i na mocy tego zostałem 
z więzienia zwolniony. Z powodu zbliżającego się plebiscytu zostałem dnia 1 listopa-
da 1920 r. zwolniony. Od 1 listopada 1920 do dnia 20 stycznia 1921 r. przebywałem 
w obozie uchodźców w Sosnowcu, na rozkaz główn[ego] dow[ódcy] POW Pana 
Zgrzebnioka zostałem przydzielony do pomocy powstańcom, którzy walczyli pod 
Szopienicami i gdzie walczyłem z bronią w ręku. Dnia 21 stycznia 1921 r. wróciłem 
na G. Śląsk do Bierunia Nowego, był to okres plebiscytu i pracy propagandowej, 
w tej pracy brałem czynny udział i to byłem w polski bojówce, która rozbijała wiece 
i zebrania niemieckie oraz rozlepiałem polskie plakaty i afisze propagandowe, za co 
musiałem dwóchkrotnie uchodzić i ukrywać się w innych miejscowościach przed 
Włochami. Po plebiscycie zostałem przydzielony do stafety, która łączyła powiato-
wą Kom. POW w Pszczynie z Kom. miejscową POW w Bieruniu Nowym. Na tym 
stanowisku pracowałem do rozpoczęcia trzeciego powst. śl. W nocy rozpoczęcia 
trzeciego powstania udałem się na rozkaz miejsc. kom. POW z grupą powst. do Jan-
kowic pod Pszczyną do dyspozycji kom. powiatowego p. Krzyżowskiego Stanisława, 
pod którego to dowództwem atakowaliśmy miasto Pszczyna, które my powstańce 
zdobyli, lecz pod silnym naciskiem wojsk włoskich musieliśmy z miasta uchodzić. 
Wobec bezczynności pod Pszczyną zgłosiłem się do dyspozycji Głów. Kom. Wojsk 
Powst. w Szopienicach, skąd zostałem przydzielony do 4. kompanii II baon 16. pp. 
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Rysia, jako kapral prowadząc jedną sekcję walczyłem z bronią w ręku pod Katowi-
cami, w Bogucicach, w Załężu i w Brenowie. Po likwidacji trzeiego powst. zostałem 
dnia 3 lipca 1921 r. z tego pułku zwolniony. Po powstaniu pracowałem na kopalni. 
W styczniu 1922 r. zgłosiłem się na kurs celny. W straży cel[nej] służyłem do dnia 30 
listopada 1924 r., skąd na podstawie redukcji zwolniony. Obecnie jestem tercjanem 
szkolnym w Bieruniu Nowym. W roku 1927 ożeniłem się i mam 2 dzieci (córki). 
CAW, Wilhelm Kruk – MN z 19 czerwca 1938 r.

Krzemień Jan, szer., zam. Bijasowice, w 1919 r. w 6. kompanii POP MGŚl., 
5 listopada 1919 r. oddalił się samowolnie z kompanii, 7 listopada 1919 r. wyjechał 
na Górny Śląsk.

Krzik Teodor, zam. Nowy Bieruń, występuje na liście tych, którzy 6 listopada 
1919 r. wrócili na Śląsk.

Kula Franciszek, ur. 4 stycznia 1883 Lędziny, zam. Bijasowice, w 1919 r. w PSP, 
potem w 6. kompanii POP MGŚl., wrócił na Śląsk 7 listopada 1919 r. Terminował 
jako uczeń kowalski. W tym zawodzie od 1902 r. pracował na kopalni. Od 1906 r. 
mieszkał w Bijasowicach. Należał do TCL, abonował „Gazetę Ludową”. Był preze-
sem polskiej Rady Ludowej, następnie zastępcą prezesa Komitetu Plebiscytowego. 
We wniosku odznaczeniowym w 1935 r. napisał: „Również byłem organizatorem 
Związku POW, do której zostałem zaprzysiężony od 1919 r., wybrano mnie na sta-
nowisko miejscowego komendanta tejże [...]. W tym czasie również organizowałem 
dwa związki, a mianowicie ZZP i Towarzystwo Śpiewu »Wisła« w Bieruniu, w któ-
rych pracowałem jako prezes. Również pracowałem w Biurze Parytetycznym jako 
przewodniczący ze strony polskiej. W wszystkich trzech powstaniach brałem udział 
z bronią w ręku jako miejscowy komendant POW. [...] Po przyłączeniu G. Śląska do 
Polski byłem organizatorem Związku Powstańców, w którym pracuję jako prezes, 
poza tym należę do ZZZ, LOPP i NchZP.” Stale był kowalem kopalnianym. CAW, 
Franciszek Kula – MN odrzucono 14 września 1936 r.

Lamik Franciszek, szer., ur. 15 września 1894 Nowy Bieruń, zam. Bijasowice, oj-
ciec Paweł, wolny, w wojsku niemieckim 1915–1919, w 1919 r. w 5. kompanii POP 
MGŚl., wyjechał na Śląsk 2 listopada 1919 r.

Lamik Wilhelm, ur. 10 listopada 1896 Chorzów, zam. Bijasowice, górnik, matka 
Jadwiga z d. Goj, wolny, w wojsku niemieckim 1916–1919, w 1919 r. w 5. kompanii 
POP MGŚl., odszedł na Śląsk bez wiedzy. Należy sprostować daty służy wojskowej: 
2 września 1918 r. dostał się do niewoli angielskiej, zgłosił się do tworzonej we Fran-
cji armii gen. Hallera, z którą 1 maja 1919 r. wrócił do kraju, walczył na froncie bol-
szewickim. W późniejszym wniosku odznaczeniowym podał niezbyt precyzyjnie, że 
na czas pierwszego powstania dał się urlopować z wojska i brał czynny udział w roz-
brajaniu Grenzschutzu w swojej miejscowości. Faktem jest, że występuje w ewi-
dencji personalnej obozu w Oświęcimiu jako nienależący do POW, ale uczestniczący 
w powstaniu. W jednym dokumencie podano, że zdezerterował, w następnym, że le-
galnie wrócił na Śląsk. Właściwie poszedł wtedy do wojska, skąd 21 grudnia 1920 r. 
został zdemobilizowany na plebiscyt. Uczestniczył w drugim powstaniu. W trzeim 
powstaniu jako kanonier 2. baterii IV dyonu artylerii Grupy „Północ”. CAW, Wil-
helm Lamik – MN odrzucono 14 września 1936 r.
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Ledwik (Ledwig) Karol, st. żołn. (kpr), ur. 1874, zam. Nowy Bieruń (gdzie in-
dziej Bijasowice), w wojsku niemieckim w piechocie 3 lata, w 1919 r. w PSP, potem 
w 6. kompanii POP MGŚl., wrócił na Śląsk 29 października 1919 r.

Lubowiecki Paweł, szer., ur. 1880, zam., Bijasowice, w wojsku niemieckim w pie-
chocie 4 lata, w 1919 r. w PSP, potem w 6. kompanii POP MGŚl., wrócił na Śląsk 
7 listopada 1919 r.

Łukaszek (Lukassek) Karol, szer., ur. 29 października 1899, zam. Ściernie. Roz-
strzelany 20 sierpnia 1919 r. przez Grenzschutz koło Bijasowic, gdy wraz ze Stani-
sławem Habudą wracał z Oświęcimia do domu. Pochowany 23 sierpnia w Bieruniu 
Starym.

Magiera Franciszek I, ur. 11 marca 1882 Podlesie, zam. Bijasowice, zarząd-
ca warsztatu ślusarskiego, ojciec Józef, wolny, w wojsku niemieckim 1904–1906, 
1914–1919, w 1919 r. w 5. kompanii POP MGŚl. zastępca dowódcy, wrócił na Śląsk 
7 listopada 1919 r., 20 listopada 1919 r. wyjechał na kurs kolejarzy do Poznania.

Magiera Franciszek II, szer., ur. 14 marca 1873 Frydek, zam. Bijasowice, z za-
wodu prażalnik, ojciec Wojciech, matka Zofia z d. Sosna. We Frydku uczęszczał do 
szkoły ludowej. W wojsku niemieckim w piechocie służył 5 lat. Do POW należał od 
połowy lutego 1919 r., zaprzysiężony 15 kwietnia tego roku w mieszkaniu Jakuba 
Wegstyla przez Jana Jęczmyka. Pełnił obowiązki zastępcy komendanta nowobieruń-
skiego na Bijasowice. Podczas pierwszego powstania brał udział w wypadach na Kop-
ciowice i Łąkę. Na uchodźstwie w Oświęcimiu należał do PSP, 10 września 1919 r. 
przydzielony do kompanii rezerwowej. 9 listopada 1919 r. wrócił do domu w Bijaso-
wicach. W drugim powstaniu w składzie straży obywatelskiej. W trzeim powstaniu 
w wypadzie na Pszczynę i również w straży obywatelskiej. 15 lutego 1920 r. ożenił 
się w Bijasowicach z wdową Franciszką Stockfisch z domu Żołna. Zmarł 22 kwietnia 
1936 r. w Czarnuchowicach. Po śmierci wdowa zamieszkała w Czarnuchowicach, 
wystąpiła dla niego o odznaczenie wojskowe. Medalu Niepodległości mu nie przy-
znano. CAW, F. Magiera – MN odrzucono 25 czerwca 1938 r.

Mainka Jan, sierż., ur. 27 maja 1891 Rudne Piekary pow. Tarnowskie Góry, zam. 
Bijasowice Dwór, górnik, rodzice nie żyją, żona Franciszka, 1 dziecko (gdzie indziej 
kawaler), w wojsku niemieckim w kawalerii październik 1912 – 14 marca 1919, 
w POW od 30 marca 1919 r., w 1919 r. sekcyjny w 1. plutonie (szturmowym) PSP, 
potem w 2. kompanii POP MGŚl.

Mądry (Mondry) Jan, ur. Nowy Bieruń, zam. Ściernie, żonaty, 5 dzieci, zabity 
23 sierpnia 1919 r. w Łące, tam pochowany.

Mendrela (Mędrala) Stanisław, ur. 5 marca 1885 Czarnuchowice, zam. Nowy 
Bieruń. Uczęszczał do szkoły ludowej w Bieruniu Nowym. Należał do współorgani-
zatorów POW. Za pośrednictwem Karola Straucha związał się z Posterunkiem Wy-
wiadowczym w Oświęcimiu. W raporcie Posterunku Wywiadowczego w Oświęcimiu 
z 3 marca 1919 r. występuje jako delegat Rady Robotniczej kopalni „Mysłowice”. Od 
niego Posterunek dowiedział się, że na 8 marca konspiracja wojskowa przygotowuje 
„wystąpienie” (CAW, I 301.8.294). Zagrożony aresztowaniem, 14 czerwca 1919 r. 
musiał uchodzić za granicę. Podczas pierwszego powstania uczestniczył w rozbrajaniu 
Niemców w Nowym Bieruniu i w wypadzie na Kopciowice. Na uchodźstwie należał 
do PSP, potem do 6. kompanii POP MGŚl. 7 listopada wyjechał na Śląsk, 10 listopa-
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da 1919 r. wrócił do kompanii. Był członkiem Komitetu Plebiscytowego w Nowym 
Bieruniu. W drugim i trzecim powstaniu należał do straży obywatelskiej. Żonaty, miał 
7 dzieci. W 1931 r. zredukowany z pracy w kopalni, pozostawał bezrobotny. Członek 
Związku Peowiaków. CAW, S. Mendrela – MN odrzucono 31 stycznia 1938 r.

Miś Karol, szer., ur. 23 stycznia 1890, zam. Nowy Bieruń, ojciec Paweł, matka 
Maria, w armii niemieckiej 1915–1917 w orkiestrze; sierżant policyjny, w POW od 
lutego 1919 r., był kierownikiem biura wywiadowczego Posterunku Wywiadow-
czego nr 1 w Oświęcimiu Oddział w Strumieniu, w 1919 r. w PSP pełnił funkcję 
oficera, w POP MGŚl. był dowódcą 3. kompanii I Rybnickiego Oddziału Powiato-
wego w Oświęcimiu, 20 listopada 1919 r. wyjechał na kurs żandarmerii do Poznania 
(CAW, I 130.43.13, s. 27). Zob. też biogram w E. Długajczyk: Wywiad polski na 
Górnym Śląsku 1919–1922 . Katowice 2001, s. 417.

Miś (Misz) Paweł, szer., ur. 1884, zam. Nowy Bieruń, w wojsku niemieckim 
w piechocie 6 lat, w 1919 r. w PSP, potem w 6. kompanii POP MGŚl., 30 paździer-
nika 1919 r. oddalił się samowolnie z kompanii.

Miś (Misz) Robert, st. żołn., ur. 17 maja 1896 Nowy Bieruń, tam zam., dozorca, 
ojciec Paweł, wolny, w wojsku niemieckim 1915–1918, w 1919 r. w PSP, potem w 5. 
kompanii POP MGŚl., na Śląsk wrócił 6 listopada 1919 r.

Noras Gustaw (August), szer., ur. 25 sierpnia 1898 Bijasowice, tam zam., ojciec 
Jan, matka Maria z d. Goj, wolny. Po szkole ludowej, ukończonej w 1912 r., został 
„biuralistą”. W lutym zaciągnięto go do wojska niemieckiego. Dwukrotnie ranny na 
froncie. Zdezerterował po tym, jak miał zostać wcielony do Grenzschutzu na terenie 
Wielkopolski. Od lutego do sierpnia pozostawał bez zajęcia. 17 sierpnia 1919 r. zgło-
sił się do powstania. Pod dowództwem Franciszka Kolnego z Bijasowic uczestniczył 
w wypadach na Mały Chełm, Kopciowice i Łąkę oraz Goczałkowice. Na uchodź-
stwie należał do 5. kompanii POP MGŚl. 17 listopada 1919 r. wyjechał na kurs dla 
celników do Biedruska, który trwał do 8 lutego 1920 r. Dalej praca w służbie celnej. 
Mieszkał m.in. w Rybnej w powiecie tarnogórskim. CAW, G. Noras – MN odrzucono 
31 stycznia 1938 r.

Palka Paweł, ur. 17 czerwca 1897 Czarnuchowice, tam zam., kolejarz, matka 
Franciszka, wolny, w wojsku niemieckim 1916–1918, w 1919 r. w 5. kompanii POP 
MGŚl., zwolniony na Śląsk na własną prośbę 24 października 1919 r.

Pawełczyk Jan, st. żołn. sekcyjny, ur. 14 kwietnia 1898 Nowy Bieruń, tam zam., 
ojciec Piotr, wolny, w wojsku niemieckim 1917–1919, w 1919 r. w PSP, potem w 5. 
kompanii POP MGŚl., zwolniony na Śląsk 24 października 1919 r.

Pawełczyk Ludwik, zam. Jajosty, zabity 23 sierpnia [1919?] w Łące, tam pocho-
wany.

Pawełczyk Paweł, ur. 3 maja 1899 Nowy Bieruń, tam. zam., syn Piotra i Marii 
z d. Dudek. Po ukończeniu szkoły ludowej zatrudnił się na kopalni. Od 21 stycznia 
1917 do 4 sierpnia 1918 r. w armii niemieckiej. Zaprzysiężony członek POW (jakoby 
15 stycznia 1919), jednocześnie kurier i wywiadowca w Posterunku Wywiadowczym 
w Oświęcimiu. W pierwszym powstaniu w Nowym Bieruniu, w wypadach na Kop-
ciowice, Łąkę, Wolę, Górę; pojawia w ewidencji PSP, nadal związany z defensywą 
Posterunku Wywiadowczego w Oświęcimiu. Jako taki w nocy z 1 na 2 października 
1919 r. aresztowany przez Grenzschutzu po przejściu granicy do Nowego Bierunia. 
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Niemcy odmówili jego wydania (CAW, I 130.53.26, s. 5–7). W drugim powstaniu 
na miejscu w straży obywatelskiej. W akcji plebiscytowej również w Koszęcinie i Lu-
blińcu. W trzecim powstaniu 24 maja 1921 r. ranny w lewą rękę w Wielkim Kamie-
niu. Leczył się w szpitalu w Inowrocławiu. Od 22 października 1922 r. zatrudnił się 
na kolei. Był magazynierem w ekspedycji bagażowej na stacji w Katowicach. 28 maja 
1923 r. poślubił Gertrudę z Brzozowskich, z którą miał 2 dzieci. CAW, P. Pawełczyk 
– MN odrzucono 14 września 1936 r. Zob. też biogram w E. Długajczyk: Wywiad 
polski na Górnym Śląsku 1919–1922 . Katowice 2001, s. 422.

Polanin Jan, ur. 15 czerwca 1898 Nowy Bieruń, tam zam., robotnik, matka Maria, 
wolny, w wojsku niemieckim 1917–1919, w POW od 13 września 1919 r., w POP 
MGŚl., oddalił się na Śląsk samowolnie 24 października 1919 r.

Przewoźnik Marcin, ur. 11 listopada 1892 Jedlina, zam. Nowy Bieruń, ojciec 
Józef, matka Zofia z d. Witek, żonaty, 2 dzieci. Po szkole ludowej pracował w prze-
myśle, od 1910 r. na kolei, następnie od 1912 r. w armii niemieckiej do zwolnienia 
na początku 1918 r. w stopniu sierżanta. W swoim życiorysie pisał: „Na począt-
ku stycznia 1919 r. zostałem wtajemniczony do POW i dnia 15 kwietnia 1919 r. 
w domu p. Jakuba Wagstyla na ręce p. Jana Jęczmyka zaprzysiężony. W okresie 
uchodźstwa komendanta miejscowego p. Karola Straucha pełniłem zastępstwo ko-
mendanta miejscowego w Bieruniu Nowym. Podczas pierwszego powstania brałem 
czynny udział z bronią w ręku przy rozbrajaniu Grencszucu, żandarmerii i urzędni-
ków niemieckich. Po nieudałem pierwszym powstaniu wróciłem do domu i udałem 
się do pracy. Jednak zdradzony za udział w powstaniu zostałem na trzeci dzień przez 
Grencszuc aresztowany i przy sądzie wojskowym w Wielkim Chełmie przez dwa 
tygodni więziony i bity, dopiero na podstawie amnestii zwolniono mnie. Po zwolnie-
niu mnie odmówiono mi pracę na kolei i dopiero po dwóch miesiącach po odbytej 
rozprawie sądowej i interwencji przyjęto mnie z powrotem do prac na kolei. Podczas 
drugiego powstania pełniłem służbę przy komendzie miejscowej i to jako kurier 
i przy straży wojskowej. Zaś po wybuchu trzeciego powstania pełniłem przez 14 dni 
służbę w urzędzie pocztowym przy obsłudze telefonów w Bieruniu Nowym i to od 
3 maja do 16 maja 1921 r. Powołany przez Radę Kolejową w Szopienicach do służby 
kolejowej, pracowałem od dnia 17 maja do zlikwidowania trzeiego powstania, tj. do 
5 lipca 1921 r. […] jestem członkiem Zw. Powstańców Śląskich, POW, Liga Morska 
i Kolonialna, LOPP i odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi 
kl. I i Medalem 10-cio lecia”.

Karol Chrostek – przewodniczący Komitetu Plebisytowego i komendant trzecie-
go powstania, Karol Strauch – okręgowy organizator i komendant pierwszego po-
wstania oraz komendant dworca trzeciego powstania w Bieruniu Nowym, Stanisław 
Mendrela (Mędrala) – organizator POW Bieruniu Nowym, stwierdzają, że był człon-
kiem POW od 1 lutego 1919 r., zaprzysiężony 14 kwietnia 1919 r. w domu Jakuba 
Wagstyla na ręce Jana Jęczmyka. „W czasie uchodźstwa p. komendanta miejscowego 
Straucha Karola, tj. od dnia 13 czerwca do 17 sierpnia 1919 r. pełnił funkcję zastęp-
cy komendanta miejscowego w Bieruniu Nowym. [28 sierpnia aresztowany przez 
Grenzschutz i przy sądzie wojskowym w Chełmie Wielkim do 2 września więziony 
i dopiero na podstawie amnestii został zwolniony. Podczas trzeciego powstania na 
dworcu kolejowym w Katowicach]. MN odrzucono 14 września 1936 r.
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Przyłucki Józef, szer., ur. 3 sierpnia 1899 Bijasowice, tam zam., ojciec Józef, 
wolny, w wojsku niemieckim w piechocie 1917–1919, w 1919 r. w PSP, potem 
w 5. kompanii POP MGŚl., wyjechał na Śląsk 7 listopada 1919 r.

Przyłucki Karol, ur. 21 listopada 1900 Bijasowice, tam zam., ojciec Józef, wolny, 
w 1919 r. w PSP, potem w 5. kompanii POP MGŚl., wyjechał na Śląsk 7 listopada 
1919 r.

Pstrucha Franciszek, ur. 24 września 1902 Nowy Bieruń, tam zam., robot-
nik, ojciec Piotr Małopolanin, matka Joanna z d. Miś. Po szkole ludowej zatrudnił 
się w tartaku. Należał do towarzystwa śpiewu „Wiała” i „Sokoła”, wolny. 18 maja 
1919 r. zaprzysiężony w POW. Podczas pierwszego powstania w Nowym Bieruniu 
wziął udział w ataku na dwór w Kopciowicach i wypadach na Łąkę i Goczałkowice. 
W Oświęcimiu należał do 5. kompanii POP MGŚl., 6 listopada 1919 r. wrócił na 
Śląsk; 20 listopada 1919 r. wyjechał na kurs kolejowy do Biedruska. Tam został 
przydzielony do 3. kompanii VI baonu Obrony Krajowej G.Śl., potem do 2. kom-
panii baonu zapasowego ochotników śląskich. 27 lutego 1920 r. zwolniony na ple-
biscyt. We wniosku odznaczeniowym napisał: „W czasie akcji plebiscytowej oraz 
pracach przygotowawczych do II powstania pełniłem funkcję kuriera obwodowego. 
Od 17 sierpnia 1920 r. aż do 30 września 1920 r. byłem kierownikiem placówki 
kontroli paszportów na ówczesnym pograniczu Bieruń Nowy – Oświęcim, gdzie 
pełniłem służbę zastępczą wydalonych niemieckich urzędników z placówek gra-
nicznych”. Od 1 stycznia 1921 r. Powiatowej Komendzie w Pszczynie jako kurier 
okręgowy, po trzecim powstaniu w Powiatowej Komisji Likwidacyjnej. 18 stycznia 
1922 r. na kursie Straży Celnej. W kwietniu 1923 r. zwolnił się ze służby celnej. Od 
1 czerwca 1923 do 30 września 1925 r. w redakcjach „Gazety Śląskiej” i „Wolnego 
Słowa”, 1 kwietnia 1926 – 31 marca 1929 r. sekretarz w Zarządzie Powiatowym 
Związku Powstańców Śląskich i w Komendzie Powiatowej PWiWF, następnie do 
1 października 1932 r. w Urzędzie Wojewódzkim Śląskim. Dalej bez stałego zajęcia. 
CAW, F. Pstrucha – MN odrzucono 25 czerwca 1938 r.

Pstruchowa Joanna, ur. 16 maja 1866 r. w Nowym Bieruniu, tam zam., matka 
Franiszka Pstrucha, wdowa, córka chałupnika Mateusza i Marii z d. Miś. W uza-
sadnieniu wniosku podano: „Czynny udział w pracach podczas akcji plebiscytowej 
i podczas powstań śl. Prześladowanie osobiste i całej rodziny przez grencszuc, rewizje 
domowe i przymusowe wydalenie z granic niem. przed wojną”. O sobie napisała: 
„[...] w 1888 r. wyszłam za mąż. Mąż był Polakiem z zaboru austriackiego”. Oboje 
zostali ze wsi wysiedleni. Synowie brali udział w powstaniach. Najstarszy śp. Jan 
został aresztowany przez Grenzschutz i „w straszny sposób zmasakrowany”. CAW, 
J. Pstruchowa – MN z 13 września 1933 r.

Rogalski Wilhelm, ur. 10 stycznia 1900 Czarnuchowice, tam. zam., ojciec Józef 
– hutnik, matka Anna z d. Mendrela. W 1918 r. zmobilizowany do armii niemieckiej. 
Do POW należał w Czarnuchowicach. Podczas pierwszego powstania czynny w wy-
padzie na Kopciowice, potem z Dziedzic na Goczałkowice. Ordynans w szwadronie 
konnym Milicji Górnośląskiej pod dowództwem Pawła Buły w Jaworznie. Szwadron 
rozwiązał się w Ostrowie Wielkopolskim. W akcji plebiscytowej jako członek bo-
jówki peowiackiej. W trzecim powstaniu na froncie w kompanii Goczoła 8. Pułku 
Pszczyńskiego i w baonie etapowym w Tychach. Od 1 sierpnia 1921 do 27 czerwca 
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1922 r. w straży gminnej. W 1923 r. ożenił się z Anną Świerczok[?]. Miał 2 córki. 
Zatrudniony jako kowal w hucie Gieschego w Szopienicach, tam też zamieszkiwał. 
CAW, W. Rogalski – MN odrzucono 31 stycznia 1938 r.

Sajdok Ludwik, ur. 13 czerwca 1899 Bijasowice, tam zam., kolejarz, ojciec Wa-
lenty, wolny, w 1919 r. w PSP, potem w 5. kompanii POP MGŚl., odszedł na Śląsk 
28 października 1919 r.

Sajdok Wilhelm, szer., ur. 26 kwietnia 1996 Bijasowice, tam zam., wolny, ojciec 
Walenty, w wojsku niemieckim 1917–1918, w 1919 r. w PSP, potem w . kompanii 
POP MGŚl., wyjechał na Śląsk 2 listopada 1919 r.

Skipioł Franciszek, sierż. sztab, ur. 12 lutego 1881 (1884), zam. Nowy Bieruń, 
w wojsku niemieckim plutonowy w piechocie 4½ roku, w 1919 r. w PSP, w 5. kom-
panii POP MGŚl., 20 listopada 1919 r. wyjechał na kurs kolejarzy do Poznania.

Skipioł Jan, majtek, ur. 1 czerwca 1907(!) Nowy Bieruń, tam zam., szkolorz, oj-
ciec Franciszek, w 1919 r. w 5. kompanii POP MGŚl., wyjechał na Śląsk 5 listopada 
1919 r.

Sklorz Marcin, szer., ur. 8 stycznia 1895 Bijasowice, tam zam., wolny, w wojsku 
niemieckim 1915–1919, w 1919 r. w 5. kompanii POP MGŚl., wyjechał na Śląsk 
24 października 1919 r.

Sklorz Stanisław, ur. 1882, zam. Bijasowice, w 1919 r. w PSP.
Sklorz Wincenty, szer., ur. 11 czerwca 1899 Bijasowice, tam zam., wolny, 

w 1919 r. w 5. kompanii POP MGŚl., zwolniony na Śląsk 24 października 1919 r.
Strauch Karol, ur. 16 [14] sierpnia 1892 Nowy Bieruń, ojciec Józef zmarł 

w 1908 r., matka Rozalia z d. Saternus. Przez osiem lat uczęszczał do wówczas ist-
niejącej trzyklasowej szkoły ludowej w Nowym Bieruniu. Po jej ukończeniu pracował 
jako robotnik „w hutach i kopalniach”. 14 sierpnia 1914 r. został powołany do armii 
niemieckiej, na frontach francuskim, belgijskim, rosyjskim i włoskim do 24 grudnia 
1917 r. w stopniu starszego żołnierza. Reklamowany wrócił do pracy w kopalni my-
słowickiej. Organizator POW w Nowym Bieruniu. W Oświęcimiu w PSP, w POP 
MGŚl. Dowódca 6. kompanii. 20 listopada 1919 r. wyjechał na kurs kolejarzy do Po-
znania. W trzeim powstaniu komendant dworca w Nowym Bieruniu. Żonaty z Marią 
Sajdokówną.

Strauch Ludwik, ur. 20 sierpnia 1901 Nowy Bieruń, tam zam., ojciec Józef, 
matka Rozalia z d. Saternus. Po skończeniu szkoły ludowej pracował w miejscowym 
tartaku i na kolei. Należał do POW, ale nie został zaprzysiężony z powodu młodego 
wieku. W Oświęcimiu w 1919 r. należał do PSP, potem w 5. kompanii POP MGŚl. 
Brał udział w wypadach na Kopciowice i Wolę. 20 listopada 1919 r. wyjechał na kurs 
kolejarzy do Biedruska. Po skończonym kursie został 3 marca 1920 r. skierowany na 
praktykę na stacjach w Kościanie i Bojanowie. 8 maja 1921 r. wrócił do powstania. 
Rada Kolejowa skierowała go do komendy dworca w Nowym Bieruniu. Po powstaniu 
wrócił do Poznańskiego, tym razem na praktykę do Rawicza. Na kolei pracował jako 
telegrafista w dyrekcji katowickiej i jako kierownik biura telegrafu na stacji osobowej 
Katowice. Od 7 października 1924 r. żonaty, miał 6 córek. CAW, L. Strauch – MN 
odrzucono 31 stycznia 1938 r. 

Strucha Franciszek, ur. 1902, zam. Nowy Bieruń, w 1919 r. w PSP.
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Szczot (Szczoł) Wilhelm, szer., zam. Bijasowice, w 1919 r. w 6. kompanii POP 
MGŚl., wrócił na Śląsk 7 listopada 1919 r.

Wagstyl Jakub, szer., ur. 22 lipca 1877, zam. Nowy Bieruń, w wojsku niemieckim 
w piechocie 10 tygodni, w 1919 r. w PSP, potem w 6. kompanii POP MGŚl., wrócił 
na Śląsk 29 października 1919 r. Według akt odznaczeniowych: ur. w Bojszowach, 
syn Józefa i Katarzyny ze Stawowskich. Wyuczył się zawodu ciesielskiego. W 1910 r. 
w Nowym Bieruniu założył filię Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. 15 kwietnia 
1919 r. w jego domu odbyła się przysięga peowiacka, którą odbierał Jan Jęczmyk. 
Wtedy też złożył przysięgę. W pierwszym powstaniu uczestniczył w Nowym Bieru-
niu. Potem uszedł do Oświęcimia. Stamtąd wziął udział w wypadach na Kopciowice 
i Wolę. W listopadzie 1919 r. wrócił do domu. Podczas kolejnych dwóch powstań 
działał na miejscu. CAW, J. Wagstyl – MN odrzucono 14 września 1936 r.

Walus Piotr, ur. 6 maja 1898 Nowy Bieruń, tam zam., robotnik, wolny, ojciec 
Jan, w wojsku niemieckim 1917–1919, w 1919 r. w 5. kompanii POP MGŚl., odda-
lił się na Śląsk samowolnie 22 października 1919 r.

Wilk Józef, szer., ur. 6 marca 1884 Czyszki (Koźle), koszykarz, zam. Czarnucho-
wice, ojciec Marcin, żona Franciszka, 2 dzieci, w wojsku niemieckim w piechocie 
10 kwietnia 1915 – 16 grudnia 1918, w 1919 r. w PSP, potem w 2. kompanii POP 
MGŚl., 20 listopada 1919 r. wyjechał na kurs kolejarzy do Poznania.

Zawisza Józef, ur. 1877, zam. Bijasowice, w 1919 r. w PSP, potem w 6. kompanii 
POP MGŚl., wrócił na Śląsk 7 listopada 1919.

Żołna August, szer., ur. 1898, zam. Bijasowice, w wojsku niemieckim w piecho-
cie 2 lata, w 1919 r. w PSP.

Żołna Paweł, szer., ur. 16 stycznia 1892 Urbanowice, zam. Bijasowice, górnik, 
żona Anna, 3 dzieci, w wojsku niemieckim 1915–1919, w 1919 r. w PSP, potem 
w 5. kompanii POP MGŚl., wyjechał na Śląsk 7 listopada 1919 r.

Żołna Paweł II, ur. 5 czerwca 1897 Bijsowice, tam zam., ojciec Franciszek, matka 
Julianna z d. Saternus. W Bijasowicach ukończył 8-klasową szkołę ludową. Pracował 
w hucie cynku w Szopienicach. W latach 1916–1918 w armii niemieckiej na froncie 
francuskim. W 1919 r. wstąpił do POW. Z uchodźstwa w Oświęcimiu wstąpił do 
wojska polskiego. 4 grudnia 1920 r. zwolniony na plebiscyt. Członek Komitetu Plebi-
scytowego. We wniosku odznaczeniowym podaje, że brał udział w kolejnych dwóch 
powstaniach, ale bez szczegółów, bo zachował się tylko wniosek odznaczeniowy. 
CAW, P. Żołna – MN odrzucono 14 września 1936 r.
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„Wskazówki praktyczne” –  
ochrona zbiorów archiwalnych 
w dwudziestoleciu międzywojennym

Abstract
Ochrona zbiorów archiwalnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego wy-

magała wiele wysiłku i była dużym wyzwaniem dla archiwistów i opiekunów zbiorów. 
Podejmowane w tym okresie próby wdrażania praktycznych i bardzo szczegółowych 
wskazówek miały na celu techniczne zabezpieczenie akt oraz pomieszczeń magazy-
nowych. W wielu przypadkach można było spotkać się z nowatorskim podejściem 
do ochrony zbiorów, na przykład użycie elektrycznego odkurzacza do odkurzania akt. 
II wojna światowa w dramatyczny sposób zahamowała ten proces, niwecząc postę-
powe myślenie o ochronie archiwaliów.

Słowa kluczowe: konserwacja archiwaliów, dwudziestolecie międzywojenne, 
ochrona archiwaliów

„Praktische Hinweise” – Schutz von Archivbeständen in der Zwischenkriegszeit
Der Schutz von Archivbeständen in der Zwischenkriegszeit war mit großen An-

strengungen verbunden und hat sowohl Archivare als auch Verwalter vor große Her-
ausforderungen gestellt. Die in diesem Zeitraum unternommenen Versuche zur 
Umsetzung praktischer und sehr detaillierter Leitlinien zielten auf die technische 
Sicherung von Akten und Lagerräumen ab. In vielen Fällen konnten innovative An-
sätze für den Schutz der Sammlungen gefunden werden, wie z. B. die Verwendung 
eines Staubsaugers zur Reinigung der Akten. Der Zweite Weltkrieg setzte diesem 
Prozess ein dramatisches Ende und machte fortschrittliche Überlegungen zum 
Schutz von Archivalien zunichte.

Schlüsselbegriffe: Konservierung von Archivalien, Zwischenkriegszeit, Schutz 
von Archivalien

“Practical tips” – protection of archival collections in the interwar period
The protection of archival collections in the interwar period required a lot of 

effort and was a great challenge for archivists and custodians of archival collections. 
Attempts to implement practical and very detailed guidelines made during this pe-
riod were aimed at technical security of files and storage rooms. In many cases, it 
was possible to come across a novel approach to the protection of collections, such 
as the use of an electric vacuum cleaner to vacuum files. The Second World War 
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dramatically stopped this process, destroying progressive thinking about the protec-
tion of archives.

Keywords: conservation of archives, interwar period, protection of archives

W okresie dwudziestolecia międzywojennego archiwa borykały się z wieloma bo-
lączkami, które miały zasadniczy wpływ na kondycję przechowywanych w nich akt. 
Były to problemy wynikające przede wszystkim z niedofinansowania tego obszaru 
działań. Archiwa zmagały się z niedostateczną ilością kadry, brakiem odpowiednich 
budynków mogących pomieścić szybko narastający zasób, rozproszeniem i niedosto-
sowaniem przypadkowych pomieszczeń magazynowych czy brakiem możliwości za-
pewnienia prawidłowych warunków do przechowywania akt. Jak zauważył w 1929 
roku dr Kazimierz Konarski (1886–1972) w Polsce w tym czasie nie było żadnego 
gmachu, który byłby zbudowany z myślą o państwowym zasobie archiwalnym1. Pla-
ny budowy Centralnego Archiwum Państwowego nie powiodły się2 i niestety troską 
archiwisty pozostało „wytężyć wszystkie siły, by powierzone akta zabezpieczyć od 
zniszczenia a przede wszystkim od wilgoci”3 .

Odrębny problem stanowiły przepisy archiwalne, które w nowej rzeczywisto-
ści odrodzonego państwa polskiego musiały pojawić się w pilnym trybie. Dekret 
o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami z 7 lutego 1919 
roku4 był nowoczesnym aktem prawnym, który regulował istotne aspekty związane 
z gromadzeniem i przechowywaniem akt5. Dekret nie tylko określał kształt organi-
zacji archiwalnej w odrodzonym państwie polskim, ale także wskazywał problemy 
związane z ochroną zbiorów archiwalnych. Na Wydział Archiwów Państwowych 
przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego scedowane zo-
stały zadania ratowania zabytków archiwalnych, a także udzielania „rady i pomocy 
w sprawach związanych z ochroną i przechowywaniem takich zabytków będących 
w posiadaniu prywatnym”6. Punkt IV dekretu w całości dotyczył spraw „ratowa-
nia zabytków archiwalnych od zagłady i udzielania pomocy technicznej i naukowej 
osobom prywatnym”7. Zapisy dekretu nie mogły wyczerpywać zagadnienia, dlatego 
w art. 15 znalazła się deklaracja wspólnego opracowania przez Wydział Archiwów 

1 K. Konarski: Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, dodatek do czasopisma „Archeion” 1929, 
T. 5 i 6, s. 126.

2 I. Mamczak-Gadkowska: Powstanie i rozwój sieci archiwów państwowych w naczelnych organów archi-
walnych w niepodległej Polsce. [W:] Archiwa w Niepodległej . Stulecie Archiwów Państwowych 1919–
2019. Red. E. Rosowska. Warszawa 2019, s. 21, 30.

3 K. Konarski: Nowożytna archiwistyka…, s. 127.
4 Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami z dnia 7 lutego 1919 r . „Dzien-

nik Ustaw Państwa Polskiego” 1919, nr 14, poz. 182.
5 Szerzej P. Wojciechowski: Ochrona i konserwacja zasobu w Archiwach Państwowych w Polsce. Praca 

doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Ireny Mamczak-Gadkowskiej. Poznań 2014, s. 32–40 
https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/12378 [dostęp: 15 lipca 2021]; M. Konstankiewicz: 
Prawo archiwalne II Rzeczypospolitej . [W:] Archiwa w Niepodległej..., s. 79–92.

6 Dekret o organizacji archiwów…, art. 2, pkt c, s. 265.
7 Tamże, art. 15–20, s. 267.
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i Radę Archiwalną projektu ustawy o ochronnie zabytków archiwalnych. Niestety, 
do powstania takiego aktu prawnego nie doszło. 

W okresie międzywojennym działalność Rady Archiwalnej jako organu dorad-
czego Wydziału Archiwów Państwowych skupiała się na opracowywaniu instrukcji 
i wskazówek poprawiających m.in. funkcjonowanie państwowej służby archiwal-
nej8. Ochrona zbiorów nie była wówczas priorytetowym zadaniem. W 1921 roku 
weszła w życie „Instrukcja biurowa dla ministerstw”, gdzie znalazł się lakoniczny 
zapis, że „żadne akta nie mogą być niszczone bez upoważnienia zarządu archiwów 
państwowych”9. Wprowadzone dziesięć lat później, w 1931 roku, „Przepisy kan-
celaryjne w administracji publicznej” nakazywały urzędom oddawanie akt spraw 
zakończonych do składnic. Akta należało jedynie umieścić w teczkach bez ich szycia 
czy klejenia10 . 

Warto jednak podkreślić, że ochrona zbiorów archiwalnych nie była zupełnie 
pomijanym zagadnienie. Na przykład we wnioskach z posiedzenia V Sesji Rady Ar-
chiwalnej z 1928 roku znalazł się zapis, aby „ważne akta i księgi urzędów państwo-
wych o nieprzemijającym znaczeniu dla Państwa” pisać „na papierze trwałym i moc-
nym, przy użyciu odpowiedniej jakości atramentu, taśmy i kalki”11. Na tej samej 
sesji poruszono także problem ochrony archiwaliów będących w rękach prywatnych 
i kościelnych, wnioskując, by władze konserwatorskie, działające w kraju w myśl 
rozporządzenia z dnia 6 marca 1928 roku o opiece nad zabytkami12, po ujawnieniu 
archiwaliów nieobjętych opieką „zawiadamiały Wydział Archiwów Państwowych 
celem zarządzenia środków zmierzających do ich zabezpieczenia, należytej konser-
wacji i rejestracji”13. Także na owej V Sesji powołana została przez Radę Archiwalną 
Komisja do opracowania przepisów w sprawie składnic akt urzędów państwowych14 . 
Rezultatem pracy Komisji był ciekawy i obszerny dokument rozesłany rok później do 
zaopiniowania do urzędów II instancji w całym kraju. Dokument ten zawierał pro-
jekty przepisów na temat prowadzenia składnic akt w urzędach, zakładach, instytu-
cjach i organach państwowych oraz projekty wskazówek i instrukcji do tych przepi-
sów15. Wypada w tym miejscu nadmienić, że w skład powołanej Komisji weszły takie 
wybitne osoby, jak: Józef Stojanowski pełniący funkcję przewodniczącego Komisji 
(Wydział Archiwów Państwowych), Aleksy Bachulski (kustosz Archiwum Skarbo-
wego), Józef Gieysztor (naczelnik Wydziału w Ministerstwie Komunikacji), Antoni 

8 I. Mamczak-Gadkowska: Powstanie i rozwój sieci archiwów…, s. 34–35
9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1920 roku w sprawie biurowości Ministerstw . 

„Monitor Polski” 1920, nr 251, pkt 9.
10 Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 roku o przepisach kancelaryjnych w administracji 

publicznej . „Monitor Polski” 1931, nr 196, poz. 273, § 15.
11 Protokół z posiedzenia V-tej Sesji Rady Archiwalnej w dniach 26–27 marca 1928 . „Archeion” 1928, 

T. 4, pkt 14, s. 197.
12 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 roku o opiece nad zabytkami . „Dzien-

nik Ustaw” 1928, nr 29, poz. 265.
13 Protokół z posiedzenia V-tej Sesji… ., pkt 9, s. 195.
14 Tamże, pkt 6, s. 194. Komisja do opracowania przepisów registratury powołana została w celu ujednoli-

cenia wytycznych związanych z oddawaniem akt do registratury głównej urzędu oraz nakreślenia wska-
zówek dotyczących przechowywania, wypożyczania i przekazywania akt do archiwów państwowych.

15 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Katowice), zespół 12/27 Urząd Wojewódzki Śląski 
w Katowicach [1892] 1922–1939 (dalej: UWŚl), sygn. 393, s. 22–76, pismo z dnia 31 lipca 1929 r.
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Hniłko (kustosz Archiwum Wojskowego), Gustaw Kaleński (Wydział Archiwów 
Państwowych), Kazimierz Konarski (dyrektor Archiwum Akt Dawnych), Antoni Ro-
baczewski (naczelnik Wydziału w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych), Konstanty 
Sidorowicz (radca ministra w Ministerstwie Skarbu), Wiesław Siewierski (inspektor 
kancelarii w Ministerstwie Rolnictwa) oraz Stefan Stosyk (radca w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych)16. Dzięki tak szerokiemu gronu specjalistów możliwe było 
w stosunkowo niedługim czasie opracowanie nie tylko instrukcji o charakterze orga-
nizacyjnym i metodologicznym, ale także wytycznych z zakresu szeroko rozumianej 
opieki nad aktami. 

Badając ówczesny stan wiedzy na temat potrzeb oraz upowszechnianych metod 
zabezpieczania zbiorów archiwalnych warto z uwagą przyjrzeć się efektom pracy Ko-
misji, czyli liczącemu 55 stron dokumentowi, który w lipcu 1929 roku trafił w ręce 
urzędników w kraju.

Dokument składa się z kilku elementów: Objaśnień projektu Rozporządzenia 
w sprawie składnic akt w urzędach, zakładach, instytucjach i organach państwowych, 
projektu Przepisów o prowadzeniu składnic akt w urzędach (składającego się z części 
I–X), Załącznika nr 1: Instrukcja o porządkowaniu akt, Załącznika nr 2: Instrukcja 
o brakowaniu akt oraz dwudziestu Wzorów formularzy, spisów, protokołów itp. 

W części I Przepisów, dotyczącej lokalu składnicy akt, nakreślono warunki, jakie 
powinny spełniać magazyny aktowe17. Zalecano, aby zbiory były przechowywane 
w suchej suterenie lub na parterze (§ 1), aby magazyny były widne i suche, drzwi so-
lidne o mocnych zamkach, a okna zakratowane (§ 2). Zaznaczono, że w magazynach 
nie można używa świec, lamp naftowych czy karbidowych, oświetlenie pomieszczeń 
mogło być tyko elektryczne z zastrzeżeniem, by przewody znajdowały się w blasza-
nych rurkach (§ 3). Magazyny powinny być także wyposażone w „odpowiednią ilość 
aparatów do gaszenia ognia” (§ 4) oraz wentylatory lub „lufciki” (§ 6). Półki należało 
wykonać z drzewa sosnowego „konstrukcji możliwie prostej, lecz solidnej” (§ 8), 
dostosowane do wysokości pomieszczenia, z przegródkami na akta głębokości 40 cm, 
wysokości 40 cm, szerokości 28–30 cm. Półki podwójne powinny stać prostopadle 
do okna, a przejście między półkami winno mieć od 0,7 do 1 m szerokości. 

W paragrafie 16. części III „Oddawanie akt do składnicy” zwrócono uwagę, że 
tworząc z akt paczki przewiązane sznurkiem, należy zabezpieczać kawałkami karto-
nu lub złożonego papieru miejsca, w których sznurek dotyka boków akt i mógłby je 
uszkodzić18. W trosce o bezpieczeństwo akt zalecano przechowywać je w przegród-
kach, unikając zbyt ciasnego układania (§ 24)19 . 

Ciekawa jest również część V „Utrzymanie porządku w magazynie składnicy”. To 
tu możemy znaleźć obostrzenia dotyczące przebywania osób postronnych w magazy-
nach aktowych (§ 30), zakaz palenia tytoniu w magazynach (§ 31), nakaz zamykania 
magazynów na klucz (§ 32) oraz bezkompromisowe stwierdzenie, że „w magazy-
nie nieposiadającym oświetlenia elektrycznego praca może odbywać się tylko przy 

16 AP Katowice, UWŚl, sygn. 393, s. 27.
17 AP Katowice, UWŚl, sygn. 393, s. 30–31.
18 AP Katowice, UWŚl, sygn. 393, s. 32. 
19 AP Katowice, UWŚl, sygn. 393, s. 34.
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dziennym świetle” (§ 33)20 . 
Zwrócono także uwagę na warun-
ki klimatyczne panujące w ma-
gazynach, zaznaczając, że przy 
ogrzewaniu centralnym tempe-
ratura w pomieszczeniu powin-
na być „umiarkowana” (§ 35), 
a magazyny codziennie wietrzo-
ne za pomocą wentylatorów lub 
lufcików (§ 36) z zastrzeżeniem, 
że lufcików nie należy otwierać 
latem, gdy na zewnątrz jest dużo 
kurzu. W części tej znalazły się 
także zapisy dotyczące ochrony 
magazynów przed gryzoniami 
oraz owadami (§ 37) oraz zale-
cenie częstego odkurzania akt za 
pomocą ściereczek, szczotek lub 
odkurzaczy elektrycznych (§ 38). 
Pomysł użycia odkurzacza do od-
kurzania akt należy uznać, jak na 
owe czasy, za bardzo nowator-
ski21. Dostępne wówczas na pol-
skim rynku odkurzacze (zwane 
również aparatem aspiracyjnym) 
firmy Elektrolux22 były towarem 
drogim i luksusowym. Jak wynika z materiałów reklamowych, w dwudziestoleciu 
międzywojennym próbowano je wykorzystywać do różnych zadań, np. odkurzania 
zwierząt w zoo, koni w armii, central telefonicznych czy maszyn23 . 

Zapewne ze względu na cenę oferta zakupu urządzeń kierowana była nie tylko 
do osób prywatnych, ale również instytucji państwowych, armii czy szpitali. Nie 
dziwi więc fakt, że członkowie Komisji mogli dostrzec potencjał odkurzaczy przy 

20 AP Katowice, UWŚl, sygn. 393, s. 35.
21 Pierwszy odkurzacz, wielkości wozu strażackiego ciągniętego przez konie, wynalazł w 1901 r. Hubert 

Cecil Booth. W 1907 r. James Spangler wynalazł przenośny odkurzacz elektryczny, a w 1908 r. od-
sprzedał swój patent Williamowi Hooverowi. Zob. The invention of the vacuum cleaner, from horse-
drawn to high tech. https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/everyday-wonders/inven-
tion-vacuum-cleaner [dostęp: 30 lipa 2021]. W Polsce produkcję pierwszych odkurzaczy rozpoczęła 
w 1952 r. firma Zelmer. Zob. A. Biaduń: Droga Zelmer S .A . do niezawodnej doskonałości. „Technologia 
i Automatyzacja Montażu Zespołów, Maszyn i Urządzeń: kwartalnik naukowo-techniczny” 2008, nr 4, 
s. 33; https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/sites/default/files/projekty/2008_04s33.pdf [dostęp: 31 lipca 
2021].

22 Firma założona w 1919 r. w Szwecji.
23 Zob. materiały reklamowe: „Polska Zbrojna”. Warszawa 1927, pismo codzienne z 31 lipca 1927 r., nr 

207, r. 7, s. 1; https://polona.pl/item/polska-zbrojna-pismo-codzienne-r-7-nr-207-31-lipca-1927-do-
d,MjE1ODU3MjY/0/#info:metadata [dostęp: 2 sierpnia 2021]; „E-Lux Czasopismo Polskiego Towa-
rzystwa Electrolux”, nr 2, Warszawa, 1929, s. 4; https://polona.pl/item/e-lux-czasopismo-polskiego-
towarzystwa-electrolux-1929-nr-2,Nzg2MDcxNDY/3/#info:metadata [dostęp: 2 sierpnia 2021].

„E-Lux. Czasopismo Polskiego Towarzystwa 1. 
Electrolux” [Warszawa] 1929, nr 2, s. 4 (źródło: Po-
lona https://polona.pl/item/e-lux-czasopismo-pol-
skiego-towarzystwa-electrolux-1929-nr-2,Nzg2MD-
cxNDY/3/#info:metadata)
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oczyszczaniu zbiorów archiwal-
nych. Zaproponowanie w oma-
wianym dokumencie czyszczenia 
akt przy użyciu elektrycznego 
odkurzacza było dowodem na no-
woczesne myślenie członków Ko-
misji i choć był to pomysł dobry, 
ze względu na ograniczone środki 
archiwów jeszcze długo musiał 
czekać na realizację.

Część V „Utrzymanie porząd-
ku w składnicy” kończą zalecenia 
dotyczące codziennego zamiatania 
magazynów przy użyciu mokrych 
trocin lub mokrej ścierki i impre-
gnowania podłóg „płynem pyło-
chłonnym” (§ 39). 

„Instrukcja o porządkowaniu 
akt” zawiera również cenne infor-
macje dające obraz świadomego 
opiekowania się zbiorami. Przepisy 
ogólne Instrukcji mówią o odda-
waniu akt do składnicy w formie 
scalonej, tj. oprawione lub zszyte. 
W myśl zapisów akta należało do-
prowadzić do „należytego stanu”, 
przez co rozumiano podklejenie 
rysunków, map i planów płótnem 
lub papierem oraz ewentualne 
podklejenie przedartych pism. 

Wskazano konieczność umieszczania szczególnie cennych materiałów w teczkach, 
natomiast w kopertach – wykonanych z trwałego papieru lub podklejonych płótnem 
– miały się znaleźć drobne załączniki (pkt 3)24. Przepisy szczegółowe opisują fizyczne 
scalanie akt. Przygotowując do przekazania do składnicy, akta prowadzone według 
systemu rzeczowego (niemieckiego) należało zszyć na trzy ściegi zgodnie z załączo-
nym wzorem, wszywając pliki składające się z 5–10 kart. W ten sposób tworzono 
poszyt.

Zagięcie lewego brzegu papieru na szerokość 0,5–1 cm miało umożliwić doszy-
cie kart do wkładki lub obwoluty. Dokumenty małego formatu należało rozłożyć 
i wszyć równomiernie wzdłuż całego grzbietu. Wskazano, aby złożonych arkuszy nie 
zaginać, tylko przeszywać przez środek (pkt 7), natomiast dokumenty, które mo-
głyby ulec uszkodzeniu przy wszywaniu (np. fotografie), należało włożyć do specjal-
nych kopert podklejonych płótnem. Większych rozmiarów planów, map i rysunków 
oraz książek powyżej 48 stron także nie zalecano wszywać w akta, tylko oddzie-

24 AP Katowice, UWŚl, sygn. 393, s. 47.

Wzór szycia akt zaproponowany w 1929 roku 2. 
w projekcie „Instrukcji o porządkowaniu akt” (źró-
dło: Archiwum Państwowe w Katowicach, Urząd 
Wojewódzki Śląski w Katowicach [1892] 1922–
1939, sygn. 393, s. 65)
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lić i traktować jako załączniki 
(pkt 8). Obwoluty poszytów 
należało wykonać z „papieru 
aktowego w dobrym gatunku” 

25, a ich brzegi w celu ochro-
ny akt powinny wystawać po 
1 centymetrze z trzech stron 
(pkt 13). Grzbiet poszytu za-
lecano wzmocnić przez użycie 
wkładki podklejonej płótnem 
lub ochraniacza wykonanego 
z tego samego gatunku papie-
ru co obwoluta o szerokości 
12–15 cm (pkt 14 i 15). Do 
akt przeznaczonych do prze-
chowywania na leżąco należało 
przyszyć język26 z impregnowanego płótna lub z tego samego papieru co obwoluta, 
złożonego na dwoje. Punkt 17 mówił dodatkowo o konieczności zawinięcia brzegów 
języka, aby nie uległ uszkodzeniu; długość całego języka określono na 20 cm (z akt 
mogło wystawać 10 cm).

Dokumenty przechowywane w segregatorach, zgodnie z Instrukcją powinny 
zostać przesznurowane i zabezpieczone tekturkami lub papierem, z których wy-
konuje się obwoluty (pkt 19)27. Z akt prowadzonych według systemu liczbowe-
go (austriackiego) należało utworzyć fascykuły przewiązane mocną tasiemką lub 
sznurkiem (pkt 22). 

Dla konserwatorów i introligatorów archiwalnych, którzy dziś stykają się z takimi 
rodzajami akt, ten szczegółowy opis może stanowić ważną informacją techniczną, 
pomocną na przykład przy renowacji poszytów. Pokazuje on przyczyny i metody 
„konstruowania” obiektów archiwalnych oraz sposób szycia akt, który dziś odchodzi 
już w zapomnienie. 

Przygotowany przez Komisję materiał w lipcu 1929 roku przekazany został do 
urzędów centralnych oraz urzędów niższej instancji w celu zaopiniowania. Osta-
teczna wersja przepisów weszła w życie dopiero w styczniu 1932 roku na podsta-
wie Uchwały Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 roku o przechowywaniu akt 
w urzędach administracji publicznej28. Przepisy stanowiły ważne uregulowanie praw-
ne w zakresie działalności składnic akt w kraju29. Ponieważ jednak nie zostały dopre-
cyzowane instrukcjami – tak jak było to zaproponowane w projekcie z 1928 roku 
– opieka nad archiwaliami pozostała nieunormowana. Na wytyczne dotyczące prak-

25 AP Katowice, UWŚl, sygn. 393, s. 50.
26 Kazimierz Konarski nazywał języki „ogonkami”. Zob. K. Konarski: Nowożytna archiwistyka…, s. 132.
27  AP Katowice, UWŚl, sygn. 393, s. 51.
28 Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r . o przechowywaniu akt w urzędach administracji 

publicznej . „Monitor Polski” 1932, nr 2, poz. 3; zob. S. Stosyk: Przepisy o przechowywaniu akt w urzę-
dach administracji publicznej (komentarze). Warszawa 1936.

29 Szerzej: H. Robótka: Archiwa państwowe i reforma biurowości w Polsce międzywojennej. „Archeion” 
1994, T. 93, s. 92.

Przykład materiałów archiwalnych w formie poszy-3. 
tów (fot. Sylwia Blacha)
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tycznej ochrony zbiorów gromadzonych w składnicach, docelowo przekazywanych 
przecież do archiwów, trzeba było poczekać kolejnych pięć lat. Nakładem Sekcji 
Archiwalnej Towarzystwa Miłośników Historii w 1937 roku ukazała się publikacja 
Gustawa Kaleńskiego Prowadzenie składnic akt . Wskazówki praktyczne30, która choć 
nie była instrukcją do obligatoryjnego stosowania, stanowiła swego rodzaju katalog 
dobrych praktyk. Jej autor wychodził z słusznego założenia:

Składnica akt jest jakby przedsionkiem archiwum państwowego. Ta sama co w archiwum 
musi być troska o akta w niej przechowywane. Z tego założenia płyną zalecenia dotyczące 
kwalifikacji prowadzącego składnicę i wskazania natury technicznej.31

W rozdziale III broszury, poświęconym lokalowi składnicy akt, znalazły się bar-
dzo szczegółowe informacje dotyczące metod wyliczania potrzebnej liczby półek na 
akta i niezbędnego metrażu pomieszczeń magazynowych. Omówiono – podobnie 
jak w przepisach przesłanych przez Komisję – zagadnienia związane z zabezpiecze-
niem akt przed pożarem i kradzieżą, ogrzewaniem i wietrzeniem magazynów, oświe-
tleniem i wentylacją w magazynach, wyposażeniem magazynów oraz ustawianiem 
regałów w pomieszczeniach z dołączonymi rysunkami technicznymi metalowych 
i drewnianych regałów. W książeczce zwrócono również uwagę na potrzebę zainsta-
lowania umywalki w pobliżu magazynów. W podrozdziale poświęconym utrzymaniu 
czystości zalecano, by zamiatając magazyny skrapiać podłogi wodą i używać mo-
krych trocin, aby nie wzbijać kurzu; co jakiś czas należało zapuszczać podłogi płynem 
pyłochłonnym. Ze względu na zagrożenie szkodnikami – myszami i „robactwem” 
– przestrzegano, by w magazynie panował całkowity zakaz przechowywania artyku-
łów spożywczych oraz garderoby. Zalecano również utrzymywanie umiarkowanej 
temperatury w pomieszczeniach ze względu na to, że „przy wysokiej temperaturze 
papier drzewny kruszeje”32. Zimą temperatura w pomieszczeniach nie powinna spa-
dać poniżej 15°C, a latem należy zaciemniać okna ze względu na bardzo szkodliwie 
działanie słońca na papier.

Opisane metody opieki nad aktami wynikały z ówczesnego stanu wiedzy i z do-
świadczenia pracowników. Trudno je dziś oceniać jako zupełnie nieskuteczne i nie 
sposób wszystkie je poddać krytyce. Niektóre działania mogą jednak wzbudzać uza-
sadnione kontrowersje i zostać uznane za wysoce niebezpieczne. Do takich z pew-
nością należy zaproponowana przez Gustawa Kaleńskiego metoda odkurzania akt. 
Autor sam zwrócił uwagę, że „największą bodaj plagą magazynów archiwalnych jest 
kurz”33. Jako remedium zalecał odkurzanie akt. Jednak na tym nie poprzestał. Warto 
w tym miejscu przytoczyć w całości jego słowa: 

Do oczyszczania z kurzu półek i akt przydać się może odkurzacz elektryczny. Lecz nie jest 
on w stanie oczyścić papierów wewnątrz teczek. Najskuteczniejszym sposobem okurzania 
akt szytych i ksiąg jest wytrzepywanie (wybijanie): teczkę lub księgę wystawia się za okno, 
po czym uderza się po niej mocno kilka razy ręką. Czynność wykonać trzeba co roku.34

30 G. Kaleński: Prowadzenie składnicy akt . Wskazówki praktyczne. Warszawa 1937.
31 Tamże, s. 5.
32 Tamże, s. 25.
33 Tamże, s. 24.
34 Tamże, s. 25.



„wSKazówKi praKtyczne” – ochrona zBiorów archiwalnych…

143

Na szczęście opisana metoda 
nie zyskała zwolenników. 

Odmiennie natomiast było 
w przypadku fizycznego scalania 
akt. Celowo nie zostało tu użyte 
słowo „szycie”, gdyż zapropo-
nowany sposób łączenia z sobą 
luźnych kart polegał na zbijaniu 
akt gwoździami. Taka metoda 
postępowania została opisana 
w broszurze wydanej w 1935 
roku również nakładem Sekcji 
Archiwalnej Towarzystwa Mi-
łośników Historii pt. Szycie akt . 
Wskazówki praktyczne (z 14 rysunkami)35. Niestety, ponieważ była to szybka tech-
nika scalania materiałów archiwalnych, inwentarzy, a nawet ksiąg, dlatego stała się 
dość popularna i była praktykowana nie tylko w archiwach, ale także w warsztatach 
introligatorskich jeszcze długo po drugiej wojnie światowej. Należy jednak podkre-
ślić, że sam autor broszury – Adam Moraczewski (1907–1941) – wskazywał ją jako 
metodę możliwą do zastosowania przy materiałach drugorzędnych, mniej wartościo-
wych i rzadko używanych36 . 

Publikacja A. Moraczewskiego niesie też wiele cennych informacji o stosowanych 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego metodach opiekowania się zbiorami. 
Treściowo powiązana jest ze wspominanym już wielokrotnie projektem Instrukcji 
z 1928 roku, jednak dotyczy znacznie szerszego zakresu prac. Przede wszystkim po-
rusza takie istotne zagadnienia, jak: kto powinien szyć akta, jak zorganizować warsz-
tat pracy, w jakie zaopatrzyć się narzędzia oraz jakimi technikami akta mogą zostać 
uszyte. Wiele przekazanych praktycznych wskazówek wynikało z jego doświadczenia 
zawodowego jako archiwisty i pracownika Archiwum Oświecenia Publicznego. Na 
przykład do sklejania zniszczo-
nego papieru zalecał używanie 
klejów roślinnych czy ugotowa-
nych z mąki, przywołując sytu-
ację, gdy klejony gumą arabską 
papier zamienił akta w grubą, 
nie do odratowania warstwę37 . 

Z praktycznych wskazówek 
podanych przez A. Moraczew-
skiego warto wymienić wzory 
szablonów używanych do szycia 
poszytów, ponieważ jest to po-

35 A. Moraczewski: Szycie akt . Wskazówki praktyczne (z 14 rysunkami). Warszawa 1935.
36 Tamże, s. 33–34.
37 Tamże, s. 13.

Przykład grzbietu księgi zbitego gwoździami (fot. 4. 
Iwona Uliasz)

 Współcześnie odtworzone szycie poszytu (fot. Syl-5. 
wia Blacha)
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mysł, z którego warto skorzystać i dziś przy pracach renowatorskich. Również jego 
bardzo szczegółowe opisy mogą stanowić ważną wskazówkę przy odtwarzaniu szycia 
poprutych poszytów – nie zawsze można bowiem odtworzyć sposób prowadzenia 
nici na podstawie otworów po igle czy przebijaku.

Jak sam podkreślił, omawiane przez niego sposoby szycia akt były stosowane, 
a nawet udoskonalane w Archiwum Oświecenia Publicznego. Adam Moraczewski 
wyróżniał następujące metody38: 

– szycie proste – dotyczyło szycia poszytów. Dokumenty, po złożeniu w tzw. legi 
i odpowiednim zagięciu brzegu papieru, przyszywane były bezpośrednio do 
grzbietu. Cechą charakterystyczną tej metody jest to, że akta szyje się od pierw-
szej składki do ostatniej – odwrotnie niż w przypadku ksiąg;

– szycie złożone – polegało na uprzednim przyszyciu do dokumentów zagiętego 
paska papieru i uszyciu jak w przypadku szycia prostego;

– zbijanie – w tym przypadku „szycie” akt odbywało się przy użyciu gwoździ. W jed-
nostkę archiwalną należało najpierw wbić z jednej strony od 4 do 6 gwoździ, 
w odległości 1 cm od grzbietu, a po jej odwróceniu czynność powtórzyć. Grzbiet 
następnie zaklejano klejem kostnym i przyklejano obwolutę;

– wiązanie – przez przebite kolcem otwory w papierze przeciągano sznurek, a na-
stępnie przyklejano obwolutę jak w przypadku „zbijania”. Modyfikacją tej me-
tody było przeciągnięcie sznurka od razu przez akta i obwolutę, dzięki czemu 
powstawała forma przypominająca album;

– przeszywanie – akta przeszywane były nicią wraz z dwoma paskami papieru, do 
których przyklejano płócienny grzbiet, a następnie doklejano obwolutę;

– naszywanie – polegało na szyciu akt za pomocą szywnicy (krosien). Pracę należało 
wykonać w ten sposób, żeby przeszywany na okrętkę plik dokumentów był do 
razu przyszywany do naprężonych na krosnach sznurków. Kolejnym etapem było 
przyklejenie obwoluty. Ze względu na zwięzy (naprężone na szywnicy sznurki) 
metoda ta mogła być uważana za zbliżoną do szycia ksiąg.
Jedną z korzyści szycia akt, jaką wymienia Adam Moraczewski, było „zabezpie-

czenie aktów przed niszczeniem się i gubieniem”39. Nie można odmówić słuszności 
tej tezie, choć i wtedy, i dziś szycie akt miało swoich przeciwników i zwolenników. 
Nie wszystkie zaproponowane przez A. Moraczewskiego metody przetrwały próbę 
czasu – na jednym biegunie jest poszyt jako stosunkowo trwały i bezpieczny sposób 
łączenie luźnych dokumentów o zróżnicowanych formatach, na drugim – zbijanie akt 
gwoździami jako drastyczna metoda stosowana także przez introligatorów40 . 

Warto w tym miejscu wrócić do istotnej sprawy, kto ma szyć akta. Autor stoi na 
stanowisku, że szycie akt powinno odbywać się w składnicy akt lub archiwum, a wy-
konywać je powinien odpowiednio przygotowany woźny pod nadzorem przeszkolo-
nego w tym zakresie archiwisty. A. Moraczewski twierdził ponadto, że introligatorzy 
nie potrafią prawidłowo wykonać tego zadania, biorąc przy tym zbyt wygórowaną 

38 Tamże, s. 23–32.
39 Tamże, s. 7.
40 K. Kwaśniewicz: Współczesne trendy i kierunki w rozwoju konserwacji archiwaliów w Polsce w XX 

i XXI wieku . Prac doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Leonarda Ogiermana. Katowice 2021, 
s. 257–258, https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/20653 [dostęp: 15 lipca 2021].
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zapłatę41. Zatrudnianie niewielkiej liczby pracowników w archiwach i składnicach 
akt powodowało niejako oczywistą praktykę, że do wszelkich prac w zakresie opieki 
nad zasobem wyznaczani byli nie tylko pracownicy merytoryczni, ale także woźni. 
Zarówno pierwsza, jak i druga grupa nie posiadała dostatecznego doświadczenia 
w tym zakresie. Publikacja broszur Szycie akt . Wskazówki praktyczne czy Prowadze-
nie składnicy akt . Wskazówki praktyczne miały uzupełnić lukę informacyjną. 

Powierzanie prac woźnym praktykowane było jeszcze długo po II wojnie świato-
wej. Na przykład w 1963 roku w katowickim Archiwum wprowadzono „Instrukcję 
w sprawie podziału czynności dla woźnych Wojewódzkich Archiwów Państwowych, 
Oddziałów Terenowych, Powiatowych Archiwów Państwowych”, która określała 
zadania pracowników na tym stanowisku. Do zadań magazynowych dla woźnych wli-
czono: „dokonywanie zabiegów konserwacyjnych według otrzymanych wskazówek, 
jak: usuwanie spinaczy, przekładanie akt z segregatorów, owijanie ich w papier od-
każony itp.”42. Ponadto woźni mieli za zadanie: szycie akt, systematyczne wietrzenie 
magazynów, paginację, odkurzanie akt przynajmniej dwa razy w roku oraz oczywiście 
takie codzienne czynności, jak: sprzątanie biura, palenie w piecach, drobne remonty 
i naprawy czy montowanie półek. 

Nie należy jednak sądzić, że w okresie międzywojennym nie myślano szerzej 
o ochronie zbiorów. Archiwiści mieli świadomość, że część akt wymaga podjęcia spe-
cjalistycznych prac. Przykładem może być przywołana przez Kazimierza Konarskiego 
korespondencja Archiwum Akt Dawnych w Warszawie z Muzeum Egipskim w Ka-
irze w sprawie metod konserwacji bardzo zniszczonych obiektów. Muzeum w Kairze, 
czyniąc zastrzeżenia na temat porad udzielanych na odległość, dało kilka wskazówek 
konserwatorskich natury praktycznej, jak na przykład rozpylanie na mocno zetlałe 
dokumenty – za pomocą „instrumentu, jakiego używają doktorzy przy szprycowaniu 
gardła” – „celuloidum w czystym octanie amylu”43. Także planując budynek Central-
nego Archiwum Państwowego w Warszawie44 założono, że w grupie pomieszczeń B45 
znajdować się będzie m.in. pracownia chemiczna do konserwowania papierów o po-
wierzchni 35 m² i introligatornia o powierzchni 40 m². Należy więc przypuszczać, że 
w planach miano również zatrudnienie specjalistów w tej dziedzinie. 

Ochrona zbiorów archiwalnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego wy-
magała wiele wysiłku. Wskazówki praktyczne były jedynie kierunkowskazem do 
podejmowanych działań. Trudna sytuacja lokalowa, ciasnota, a czasami nawet brak 
dostępu mediów sprawiały, że zadanie to stawało się jeszcze większym wyzwaniem. 
Nadzieję na poprawę sytuacji dawała wytężona praca Wydziału Archiwów Państwo-
wych oraz Rady Archiwalnej. Niestety wybuch II wojny światowej zahamował ten 
proces, a termin „ochrona zbiorów” nagle nabrał zupełnie innego znaczenia.

41 A. Moraczewski: Szycie akt…, s. 9.
42 AP Katowice, zespół 12/485 Wojewódzkie Archiwum Państwowe, sygn. 1/II, s. 29.
43 K. Konarski: Nowożytna archiwistyka…, s. 128.
44 Konkurs architektoniczny ogłoszony w 1921 r. wygrał architekt Czesław Przybylski. Zob. W. Łopa-

ciński, A. Rybarski: Gmachy Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. „Archeion” 1929, T. 5, 
s. 96.

45 Warunki i program LXXVIII konkursu ogłoszonego przez Koło Architektów na projekt Centralnego Ar-
chiwum Państwowego w Warszawie. „Archeion” 1929, T. 5, s. 107.
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Życiorys Karola Kiebel Kobarskiego  
w świetle źródeł archiwalnych

Abstract
Jednym z ważniejszych działaczy cieszyńskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycz-

nego „Sokół” przed 1939 rokiem był Karol Kiebel Kobarski. Jako jego naczelnik był 
odpowiedzialny za prowadzenie zajęć gimnastycznych. Dzięki jego zaangażowaniu 
powstały gniazda sokole w większych miejscowościach Śląska Cieszyńskiego, a sam 
cieszyński „Sokół” powiększył się o różne oddziały sportowe. 

Celem niniejszego artykułu jest poszerzenie i uzupełnienie biografii Karola Kiebel 
Kobarskiego, korygujące błędne informacje pojawiające się w oficjalnych biogra-
mach. Na podstawie dostępnych źródeł archiwalnych, przechowywanych między 
innymi w cieszyńskim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach oraz Książni-
cy Cieszyńskiej, autor omawia możliwe motywy zmiany nazwiska, szczegóły służby 
wojskowej w polskich formacjach zbrojnych, a także okres pobytu w nazistowskich 
obozach koncentracyjnych.

Słowa kluczowe: Karol Kiebel Kobarski, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 
Śląsk Cieszyński

Der Lebenslauf von Karol Kiebel Kobarski im Lichte archivalischer Quellen
Einer der wichtigsten Aktivisten der Teschener Abteilung der Turnbewegung 

„Sokół“ (Falke) vor 1939 war Karol Kiebel Kobarski. Als deren Leiter war er für die 
Durchführung von Gymnastikstunden verantwortlich. Dank seines Engagements 
wurden „Sokół“-Nester in größeren Städten des Teschener Schlesiens eingerichtet; 
der Teschener Ableger der Vereinigung expandierte mit verschiedensten Sportspar-
ten. Ziel des Aufsatzes ist es, die bisher bekannte Biografie von Karol Kiebel Ko-
barski zu ergänzen und falsche Informationen (in seinen offiziellen Biografien) zu 
korrigieren. Auf Grundlage der verfügbaren Archivquellen, unter anderem in der 
Teschener Abteilung des Staatsarchivs in Kattowitz und der Öffentlichen Bibliothek 
von Teschen, erörtert der Autor Kobarskis mögliche Motive für die Änderung seines 
Nachnamens, Einzelheiten seines Militärdienstes in polnischen bewaffneten Forma-
tionen sowie die Zeit seiner Internierung in NS-Konzentrationslagern.

Schlüsselbegriffe: Karol Kiebel Kobarski, Turnbewegung „Sokół”, Teschener 
Schlesien
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Karol Kiebel Kobarski‘s biography in the light of archival sources
Before 1939, Karol Kiebel Kobarski was one of the most important activists of 

the Cieszyn nest of the “Sokół” (Falcon) Gymnastic Society. As its head, he was 
responsible for conducting gymnastic classes. Thanks to his involvement, “Sokół” 
nests were created in larger towns of Cieszyn Silesia, and the Cieszyn “Sokół” itself 
expanded to include various sports departments. The purpose of this article is to 
expand and complete the biography of Karol Kiebel Kobarski, correcting errone-
ous information appearing in his official biographies. Based on the available archival 
sources, kept, among others, in the Cieszyn Branch of the State Archives in Kato-
wice and the Cieszyn Library, the author discusses possible motives for changing his 
name, details of his military service in Polish armed formations, as well as the period 
of his imprisonment in Nazi concentration camps.

Keywords: Karol Kiebel Kobarski, “Sokół” (Falcon) Gymnastic Society, Cieszyn 
Silesia

Jednym z ważniejszych działaczy cieszyńskiego gniazda Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” przed 1939 rokiem był Karol Kiebel Kobarski. Podczas II wojny 
światowej był więźniem nazistowskich obozów koncentracyjnych. Potem mieszkał 
i pracował w Cieszynie. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę archiwalną przechowy-
waną zarówno w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Cieszynie, jak 
i w Książnicy Cieszyńskiej.

Opracowania naukowe opisywały jego sylwetkę i pozostałe po nim materiały 
w ograniczonym wymiarze. Najobszerniej zaprezentowała życiorys K. Kobarskiego 
Gabriela Hałgas, która po opracowaniu zespołu „Spuścizna Karola Kiebel Kobar-
skiego”, przechowywanego w cieszyńskim oddziale Archiwum Państwowego w Ka-
towicach, opublikowała następnie w „Szkicach Archiwalno-Historycznych” krótki 
komunikat zawierający biografię działacza oraz opis zespołu1. Z kolei Jerzy Klistała 
wspomniał o K. Kobarskim w niewielkim biogramie w swoim słowniku martyrolo-
gicznym2. Edward Buława w swojej analitycznej pracy na temat Legionu Śląskiego 
wymieniał K. Kobarskiego jako naczelnika „Sokoła” w Cieszynie3. Informacja o na-
czelniku K. Kobarskim pojawiała się także w kilku wydawnictwach okolicznościo-
wych, które miały upamiętniać rocznice ważne dla historii Towarzystwa Gimna-
stycznego4. Również Katarzyna Śleziak w swojej pracy doktorskiej wzmiankowała 

1 G. Hałgas: Karol Kiebel Kobarski i jego spuścizna w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach, 
Oddział w Cieszynie. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 3, 2007, s. 243–244.

2 J. Klistała: Martyrologium mieszkańców ziemi cieszyńskiej w latach 1939–1945 – Słownik biograficzny 
– www.bsip.miastorybnik.pl, s. 228 [dostęp: 9 października 2019].

3 E. Buława: Egzamin wobec Polski . Ślązacy cieszyńscy w czynie legionowym w latach I wojny światowej . 
Cieszyn 1998, s. 10.

4 J. Szczurek: Jak powstał czyn legionowy na Śląsku Cieszyńskim . [W:] Jak powstał Legion Śląski? 1914–
1934 . Dwudziestolecie wymarszu Legionu Śląskiego w bój o niepodległość. Cieszyn 1934, s. 9; Zlot 
Sokoli w Cieszynie 21 września 1913 r . Jednodniówka wydana na pamiątkę Zlotu Gniazd Sokolich Zie-
micy Śląskiej. Cieszyn 1913; J. Szczurek: Z dziejów „Sokoła” w Cieszynie . [W:] Jednodniówka wydana 
z okazji 40-lecia „Sokoła” w Cieszynie: 1891–1931. Red. J. Szczurek. Cieszyn 1931, s. 16–17.
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o K. Kobarskim jako bardzo aktywnym 
członku gniazda „Sokoła” w Cieszynie, 
odpowiedzialnym m.in. za zorganizo-
wanie oddziału kolarzy5 . 

Ponadto autor niniejszego artykułu 
przygotował wraz z Agnieszką Laskow-
ską referat Spuścizna Karola Kiebel Ko-
barskiego jako źródło do kształtowania 
się polskiej myśli narodowej na Śląsku 
Cieszyńskim wygłoszony w listopadzie 
2019 roku w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych podczas konferencji Drogi 
do niepodległości 1914–1918, część IV: 
Początki Polski niepodległej . Archiwa 
o proweniencji prywatnej6. W trakcie 
prac nad tym referatem stwierdzono 
rozbieżności pomiędzy informacjami 
dotyczącymi życiorysu Karola Kiebel 
Kobarskiego przedstawionymi w litera-
turze a zawartymi w źródłach archiwal-
nych. Niniejsza publikacja ma na celu 
wyjaśnienie tych rozbieżności. Jej bazę 
źródłową stanowi przede wszystkim 
wspomniana spuścizna przechowywa-
na w zasobie cieszyńskiego archiwum, 
a także pamiętnik Karola Kiebel Kobar-
skiego pod tytułem Mój życiorys i praca niepodległościowa od roku 1899 do 1914, 
dalsza praca na polu narodowym od 1914–1956 . Wspomnienia z dawnych i obecnych 
lat, który można odnaleźć w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej.

Nieścisłości biograficzne dotyczą przede wszystkim miejsca urodzenia i zamiesz-
kania, a także nazwiska. J. Klistała napisał, iż Karol Kiebel Kobarski urodził się 30 
grudnia 1885 roku w Istebnej i tam mieszkał oraz pracował jako nauczyciel. Au-
tor stwierdzał też, że K. Kobarskiego więziono w obozie koncentracyjnym Gusen7 . 
K. Śleziak ponadto zapisała nazwisko Kiebel jako „Krebel”8. J. Klistała opierał swoje 
biogramy na rękopisach dr. Józefa Mazurka, lekarza z Zaolzia, który dokumentował 
ofiary wojny ze Śląska Cieszyńskiego. W Przyczynku nr 25 dotyczącym Istebnej, 
Jaworzynki i Koniakowa J. Mazurek zamieścił informację o Karolu Kiebel Kobarskim 
następującej treści: 

5 K. Śleziak: Starostwo Powiatowe w Żywcu 1867–1914, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. 
dr hab. Kazimierza Karolczaka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Kraków 2016 – www.
rep.up.krakow.pl, s. 123 [dostęp: 9 października 2019].

6 A. Laskowska i T. Hajewski: Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego jako źródło do dziejów, organizacji 
i działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Cieszynie. „Miscellanea Historico-Archivistica” 
2020, T. 27, s. 167–180.

7 J. Klistała: Martyrologium…, s. 228.
8 K. Śleziak: Starostwo…, s. 123.

Karol Kiebel Kobarski (AP Katowice Oddz. 
Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, 
sygn. 40, k. 1)
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Karol Kiebel Kobarski, ur. 30.12.1885 i zamieszkały w Istebnej. Brat śp. Ferdynanda, 
nauczyciel, żonaty (kupiec). Pomagał partyzantom od 1939–1945. Ukrywał się – przeżył. 
Był w ob[ozie] konc[entracyjnym] Dachau, Gusen.9

Łatwo zauważyć, iż J. Klistała powielił dane z przyczynku, dodając do daty uro-
dzenia także miejsce narodzin, choć J. Mazurek takowego nie wymienił. Informacja 
ta jest jednak błędna. Nieprawdziwa jest też informacja o zawodzie K. Kobarskiego, 
gdyż nigdy nie kształcił się on ani jako nauczyciel szkolny, ani nie był kupcem. Ponad-
to K. Kobarski był więziony w KL Dachau i KL Buchenwald, o czym poinformował 
w swoim życiorysie10. Biorąc pod uwagę ten tragiczny okres w jego życiu, trwający od 
1939 do 1942 roku, po którym powrócił do Cieszyna „zupełnie wycieńczony i nie-
zdolny do jakiejkolwiek pracy”, wątpliwe wydaje się, by „pomagał partyzantom”11 . 

Przyczyną niedokładności mogła być również zbieżność imion i nazwisk ojca oraz 
syna. Ojcem Karola Kiebel Kobarskiego był Karol Kübel, postać ważna w historii 
Koniakowa. Jak napisała Małgorzata Kiereś w monografii tej beskidzkiej wsi: 

Wyjątkowo prężnym nauczycielem był Karol Kübel, który przybył do Koniakowa w cha-
rakterze kierownika szkoły. Funkcję pełnił do 1921 roku […]. Karola Kübla poznajemy na 
wielu płaszczyznach działalności społecznej. 12

Przyczynił się on do powstania kościoła katolickiego w Koniakowie, a jego dom 
przy głównej ulicy stanowił swoiste centrum miejscowości, gdyż mieścił się w nim 
sklep, zarząd gminy oraz kasa pożyczkowa. Ponadto opisywał historię regionu oraz 
pisał pieśni okolicznościowe. Po swojej śmierci pod koniec grudnia 1940 roku został 
pochowany na koniakowskiej nekropolii, jednak w miejscu cmentarza wybudowano 
później parking i grób został zlikwidowany13. Co więcej, M. Kiereś informuje, iż 
Karol Kübel pozostawił po sobie bogatą dokumentację, której część przechowywana 
jest w cieszyńskim archiwum14 . 

Jak można wywnioskować z zachowanej dokumentacji, Karol Kiebel Kobarski 
(syn) używał nazwiska Kiebel i Kübel naprzemiennie. Na jednej z jego książek za-
chowanych w księgozbiorze cieszyńskiego archiwum widnieje następująca pieczątka: 
„Przedsiębiorstwo rozlepiania ogłoszeń Karol Kiebel, Cieszyn, Wyższa Brama 31 
(Wojew. Śląskie)”15. Z kolei w pamiętniku przyszłej żony w roku 1908 wpisał się jako 

9 Biblioteka Śląska w Katowicach, rkp R 1662 III/14 – J. Mazurek: Istebna, Jaworzynka, Koniaków: 
ruch oporu, martyrologia naszych górali istebniańskich w czasie okupacji hitlerowskiej od 1939–45 r . 
Przyczynek (nr 25) do historii Śląska Cieszyńskiego, s. 57.

10 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie (dalej: AP Katowice Oddz. Cieszyn), zespół 
14/272 Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 31, s. 1.

11 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 31, s. 1.
12 M. Kiereś: Ojcowizna koniakowskich górali: Wybrane zagadnienia historyczno-etnograficzne 300-let-

niej historii beskidzkiej wsi . Koniaków 2012, s. 64.
13 Tamże, s. 64; rozmowa z Oliwią Sławińską, wnuczką Karola Kübla, w dniu 22 października 2019 r.
14 Zarówno daty skrajne, jak i zawartość niektórych jednostek w zespole 14/272 Spuścizna Karola Kiebel 

Kobarskiego, np. sygn. 1: Działalność pedagogiczna – notatki rękopiśmienne z lat 1901–1939 czy sygn. 
15: Legendy i opowieści góralskie (zbierane w Koniakowie w roku 1922), mogą sugerować, iż powstały 
z ręki Karola Kübla ojca.

15 Chodzi o pozycję: H. Cepnik: Czterdziestolecie „Sokoła” lwowskiego 1867–1907. Lwów 1907.
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Karol Kübel16. Na akcie ślubu, czyli na oficjalnym dokumencie, wpisany został jako 
Karl Kiebel, syn Karla Kübla. Na marginesie księgi ślubów urzędnik stanu cywilne-
go odnotował też dane o drugim członie nazwiska Karola Kiebla, tj. „Kobarski”: na 
podstawie decyzji wojewody śląskiego z 19 czerwca 1939 roku (sygn. akt A.I–51/56) 
Karol Kübel zmienił nazwisko rodowe „Kübel” na „Kobarski”17 . 

W pozostawionych przez K. Kobarskiego pamiętnikach trudno znaleźć wyjaśnie-
nia bądź przyczyny zmiany nazwiska. Natomiast w aktach osobowych Józefa Ko-
barskiego, członka Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Istebnej, 
znajduje się niepodpisana notatka, z której wynika, że bratanek K. Kobarskiego (syn 
Ferdynanda Kobarskiego) był „oficerem zawodowym [i] na wyraźne żądanie władz 
wojskowych zmienił nazwisko na Kobarski, co później wszyscy Kieble zrobili”18 . 
W przypadku Karola impuls do zamiany mogła też dać akcja spolszczania nazwisk, 
którą od 1933 roku prowadziło Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w celu likwida-
cji językowych pozostałości po dominacji niemieckiej19. K. Kobarski mógł dążyć do 
zmiany nazwiska, ponieważ – jak wspominał w pamiętniku – musiał zmagać się z po-
mówieniami Niemców, którzy próbowali go przekonać, że jego nazwisko świadczy 
o niemieckich korzeniach jego rodziny20. Jednak w 1946 roku jako świadek w trakcie 
sprawy rehabilitacyjnej podpisywał się jeszcze jako Karol Kiebel21. Ostatecznie na 
akcie zgonu z 1964 roku figuruje Karol Kobarski. Również to samo nazwisko noszą 
w tym dokumencie jego żona i córka22. Tym nazwiskiem posługiwać się będzie autor 
w dalszej części niniejszego artykułu.

Karol Kobarski urodził się zatem 30 grudnia 1885 roku w Kończycach Wielkich 
w powiecie cieszyńskim. Jego rodzicami byli: Filomena z domu Górnioszek, uro-
dzona 8 stycznia 1866 roku w Kończycach Wielkich, oraz Karol Kübel, urodzony 
28 października 1861 roku we Frysztacie. Wzięli oni ślub w rodzinnej miejscowości 
panny młodej w kaplicy zamkowej 12 października 1884 roku23 .

W 1897 roku Karol Kobarski rozpoczął naukę w Gimnazjum Polskim im. Macie-
rzy Szkolnej w Cieszynie (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osu-
chowskiego). Jednak po ukończeniu trzech klas jego edukację przerwały problemy 
zdrowotne. Lekarz szkolny dr Jan Pustówka oraz dyrektor Szpitala Sióstr Elżbietanek 
w Cieszynie dr Joseph Fritsch zdiagnozowali u niego wrzody żołądkowe oraz począt-
ki gruźlicy24. Przez 18 miesięcy przebywał w domu rodziców w Koniakowie, stosując 

16 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 37, s. 3.
17 Urząd Stanu Cywilnego w Cieszynie (dalej: USC Cieszyn), Księga małżeństw 1912, s. 275.
18 AP Katowice Oddz. Cieszyn, zespół 14/474 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Koło 

w Istebnej, sygn. 73, s. 6.
19 Sprawozdanie Przewodnictwa i Zarządu Dzielnicy Śląskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „So-

kół” w Polsce z działalności za rok 1933. Katowice 1933, s. 11.
20 Książnica Cieszyńska (dalej: KC), rkp RSAKC 00049: Karol Kobarski: Mój życiorys i praca niepod-

ległościowa od roku 1899 do 1914, dalsza praca na polu narodowym od 1914–1956 . Wspomnienia 
z dawnych i obecnych lat, s. 10.

21 AP Katowice Oddz. Cieszyn, zespół 14/209 Sąd Okręgowy w Cieszynie, sygn. 1299, s. 2. 
22 USC Cieszyn, Księga zgonów 1964, nr 408.
23 M. Kiereś: Ojcowizna…, s. 64.
24 KC, rkp RSAKC 00049: K. Kobarski: Mój życiorys…, s. 6. W innym życiorysie K. Kobarski napisał, że 

ukończył 4 klasy – por. AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 31, s. 1.
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ścisłą dietę oraz przepisane przez lekarzy leki. W pamiętniku napisał potem, że jego 
główną motywacją do wyzdrowienia była służba ojczyźnie i bicie Niemców25 .

Następnie, 14 kwietnia 1903 roku, rozpoczął praktykę jako maszynista drukarz 
w drukarni Karola Prochaski w Cieszynie, na którą zapisał go ojciec26. Ze wspomnień 
wynika, że jego niemieccy współpracownicy nieustannie dyskryminowali go na płasz-
czyźnie narodowościowej i bez wstawiennictwa przełożonych, a przede wszystkim 
K. Prochaski, nie udałoby mu się ukończyć praktyki27 .

Po ukończeniu praktyki w lipcu 1907 roku mógł szukać pracy w innych drukar-
niach w Cieszynie, rozstając się bezkompromisowo z personelem zakładu K. Procha-
ski. Jak wspominał, „na koniec wszystkim siarczyście nagadałem i przeniosłem do 
drukarni Domu Narodowego Pawła Mitręgi”28. Od 1913 roku pracował jedynie do-
rywczo, okresowo pozostając również na bezrobociu. Ostatecznie na skutek strajków 
musiał wyjechać do Wiednia, gdzie w okresie od czerwca 1914 roku do lipca 1915 
roku pracował w takich przedsiębiorstwach, jak: Währinger – Citron (2 miesiące), 
„u kuzyna Hermana” (5 miesięcy), I. Bachrach und J. Hafner (4 miesiące)29 . Do 
Wiednia miał jeszcze powrócić po Wielkiej Wojnie.

Kolejny okres w życiu K. Kobarskiego to okres służby wojskowej. W lipcu 1915 
roku otrzymał powołanie do wojska i walczył w czasie I wojny światowej do 28 wrze-
śnia 1918 roku30. Tyle można dowiedzieć się z życiorysu. We wspomnieniach próżno 
natomiast szukać dokładniejszych informacji na temat oddziałów, w jakich służył, czy 
bitew, w których uczestniczył. Taka sytuacja nie może nie zastanowić badacza, gdyż 
K. Kobarski tak skrupulatnie i pieczołowicie, co do dnia, podliczył okresy swojego 
zatrudnienia, natomiast całkowicie przemilczał trzy lata swojego życia. 

Kwerendy archiwalne nie pomogły rozwiązać tej zagadki. Osoba o nazwisko Kie-
bel (lub nawet Kübel) nie figuruje ani w spisach poborowych dla rocznika 1885, ani 
w księgach meldunkowych rekrutów z lat 1900–1918 przechowywanych w Od-
dziale w Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach w zespole Akta miasta 
Cieszyna. Nie pojawia się również w korespondencji między burmistrzem miasta 
Cieszyna a burmistrzem Wiednia dotyczącej poborowych mieszkających w stolicy 

25 KC, rkp RSAKC 00049: K. Kobarski: Mój życiorys…, s. 7. 
26 Drukarnia rodziny Prochaska należała do grupy najważniejszych zakładów przemysłowych miasta Cie-

szyna w XIX wieku. Powstała w 1806 r., gdy Tomasz Prochaska odkupił zakład od Fabiana Beinhauera 
z Opawy. Później drukarnią kierował jego syn Karol. W 1888 r. przeniesiono ją z ul. Stromej na Saską 
Kępę. Pracowało w niej wtedy ponad 200 pracowników – zob. I. Panic: Sytuacja gospodarcza Cieszyna 
w latach 1848–1918. [W:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych. Red. I. Panic. T. 3. 
Cieszyn 2010, s. 68–69.

27 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 31, s. 1; KC, K. Kobarski: 
Mój życiorys…, s. 8–12. Dyskryminacja przybierała charakter głównie werbalny, to znaczy kierowano 
pod jego adresem różne wyzwiska, aczkolwiek eskalowała też do różnych form przemocy fizycznej – 
„co musiały moje uszy naposłuchać się różnych wyzwisk i ordynarnych wyrazów, jak: Du polnische 
Schwein, Kanalie, Idiot […] i to nie tylko słowami obrzydliwemi, ale nawet czynnie – uderzeniami 
i kopnięciami” – KC, K. Kobarski: Mój życiorys…, s. 9.

28 KC, rkp RSAKC 00049: K. Kobarski: Mój życiorys…, s. 14.
29 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 31, s. 2; Compass. Industrie 

1920/21, Bd: VI: Deutschösterreich, Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien, s. 50 – https://portal.
zedhia.at/page/public/cpa_000341-50/compass-industrie-1920-21-band-vi-deutschoesterreich-t-
schechoslowakei-ungarn-jugoslawien [dostęp: 14 maja 2020].

30 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 31, s. 2.
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Austrii31. Negatywne rezultaty przyniosła też kwerenda archiwalna przeprowadzo-
na w Kriegsarchiv w Wiedniu. Jedyny ślad bądź rekwizyt pamięci stanowić może 
znajdujący się w spuściźnie węgierski Medal Pamiątkowy Wojny „Pro Deo et Patria 
1914–1918”, jednak nie zachował się żaden dokument potwierdzający, że otrzymał 
go K. Kobarski32 .

Z życiorysu wynika ponadto, że po powrocie do Cieszyna w styczniu 1919 roku 
ponownie wstąpił do wojska jako ochotnik w Pułku Ziemi Cieszyńskiej (późniejszy 
10. pułk piechoty), w szeregach którego brał udział w walkach o Śląsk Cieszyński33 . 
Później uczestniczył też w trzecim powstaniu śląskim, co potwierdza zaświadczenie 
wydane przez Centralne Archiwum Wojskowe 23 maja 1972 roku34. Nie zgadza się 
to jednak z osobistymi notatkami K. Kobarskiego, w których podsumował, że służba 
wojskowa trwała 2 lata, 2 miesiące i 14 dni (od 1 stycznia 1919 roku do 14 marca 
1921 roku)35 . 

W polskich formacjach K. Kobarski pełnił funkcję kierowcy. 23 lutego 1919 roku 
pułkownik Franciszek Latinik, ówczesny dowódca okręgu śląskiego w Cieszynie, 
wydał mu przepustkę na jednorazowy przejazd na trasie Skoczów – Cieszyn – Sko-
czów jako szofer36. W następnym roku, 9 lutego 1920 roku, otrzymał legitymację, 
która stwierdzała: „Karol Kiebel, kapral Armii Polskiej przydzielony jako szofer do 
Komisji Międzynarodowej w Cieszynie, jest upoważniony do noszenia munduru 
Armii Polskiej na całym obszarze Księstwa Cieszyńskiego”37. Z kolei rotmistrz Wa-
cław Czaczka-Ruciński, Polski Oficer Łącznikowy Ministerstwa Spraw Wojskowych 
przy Międzynarodowej Komisji Plebiscytowej w Cieszynie, zaświadczał we wrześniu 
1920 roku, że Karol Kiebel jest kierowcą przy Polskiej Delegacji w Cieszynie i samo-
chodem marki „Puch” może poruszać się na trasie Cieszyn – Wisła – Kraków38 . 

Źródła archiwalne w zespole Akta miasta Cieszyna potwierdzają i stopień, i sta-
nowisko K. Kobarskiego w polskich siłach zbrojnych. W księdze meldunkowej re-
zerwistów z lat 1923–1936 wpisano bowiem kaprala Karola Kiebla, posiadającego 
kategorię A i służącego w „wojska[ch] samoch[odowych]”, który 16 marca 1925 
roku zgłosił się do pobytu w Cieszynie przy ulicy Górnej 14 (ten adres następnie 
przekreślono i dopisano: Wyższa Brama 31)39 . 

Jednocześnie K. Kobarski przedsięwziął kroki, by rozpocząć całkiem nową pracę 
zawodową. Już 19 listopada 1919 roku otrzymał od Naczelnika Rządu Krajowego 
Księstwa Cieszyńskiego dr. Jana Michejdy zezwolenie na prowadzenie szkoły tańców. 
Zajęcia mogły się odbywać tylko przy zachowaniu określonych warunków: zabronio-
no udziału dzieci młodszych niż 10 lat, organizowania lekcji po godzinie 21.00 oraz 
podawania napojów orzeźwiających, nakazano również przekazanie urzędowi gmin-

31 AP Katowice Oddz. Cieszyn, zespół 14/13 Akta miasta Cieszyna, sygn. 249–251, 260–261, 265.
32 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 42.
33 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 31, s. 1.
34 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 44, s. 15.
35 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 31, s. 2. 
36 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 44, s. 2.
37 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 44, s. 4.
38 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 44, s. 6.
39 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Akta miasta Cieszyna, sygn. 268, s. 2.
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nemu wykazu uczestników40. W 1920 roku K. Kobarski przebywał w Warszawie „dla 
przestudiowania wszelkich nowoczesnych zagranicznych i polskich tańców”, więc 
stamtąd ponownie wnioskował do Starostwa w Cieszynie o zezwolenie na prowadze-
nie szkoły tanecznej. Komisja Rządowa Śląska Cieszyńska udzieliła zgody w grudniu 
1920 roku. Zajęcia miały się rozpocząć 15 grudnia 1920 roku w lokalu Hotelu Dom 
Śląski na Górnym Rynku 1 w Cieszynie41. Według zapisków K. Kobarskiego szkoła 
tańców rozpoczęła jednak działalność 21 marca 1921 roku, po jego powrocie ze 
służby wojskowej42. Kilka lat później K. Kobarski kolejny raz wyjechał do Wiednia 
i w lipcu 1927 roku ukończył tamtejszą szkołę instruktorów tańca („Meisterfach-
schule”), co potwierdza zachowany w spuściźnie ozdobny dyplom43 . 

Koncesjonowana Szkoła Tańców Karola Kiebla swym zasięgiem obejmowała nie 
tylko Cieszyn. Jak wynika z drukowanego zaproszenia, K. Kobarski organizował zaję-
cia taneczne także dla mieszkańców Kęt. Oferował im naukę tańców standardowych, 
takich jak walc, tango, foxtrot, a także tańców narodowych, które były dla niego 
szczególnie ważne. O jednym z nich pisał:

[…] nasz niezrównany, siarczysty mazur, którego w czasach przedwojennych z takim za-
pałem tańczyliśmy, a obecnie w odrodzonej Ojczyźnie nie umiemy wcale własnego naro-
dowego tańca zatańczyć. A czyż istnieje piękniejszy, bardziej rycerski i obrazowy taniec, 
jak mazur?44

Później w pamiętniku ubolewał, że kiedyś Polacy umieli tańczyć swoje tańce na-
rodowe, „a dziś to jedynie »wygibańce«, »przegibańce«, na które zgroza patrzeć”45 .

Karol Kobarski prowadził szkołę taneczną do 1934 roku. Jak można dowiedzieć 
się z zapisków autobiograficznych, bezpośrednią przyczyną zawieszenia jej działal-
ności był wypadek na rowerze, który unieruchomił go na dwa lata (od 30 sierpnia 
1934 roku do 15 sierpnia 1936 roku)46. Kontuzja musiała być na tyle poważna, że 
nie powrócił już do nauczania tańców, lecz rozpoczął działalność związaną z doświad-
czeniem drukarskim. Od sierpnia 1936 roku prowadził „Przedsiębiorstwo rozlepia-
nia ogłoszeń”, które działało do 2 września 1939 roku, do odebrania koncesji przez 
Niemców47 .

Tydzień później K. Kobarski został aresztowany i spędził ponad trzy lata w więzie-
niach oraz obozach koncentracyjnych. Najpierw przebywał w więzieniu w Cieszynie, 
po czym przewieziono go do obozu w Skrochowicach koło Opawy. Stamtąd trafił do 
ciężkiego więzienia w Rawiczu, a następnie – jak już wspomniano na wstępie – do KL 
Buchenwald i KL Dachau. Z meldunku komendanta tego ostatniego obozu wynika, 

40 AP Katowice Oddz. Cieszyn, zespół 14/6 Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego, sygn. 51, s. 279.
41 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego, sygn. 51, s. 281.
42 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 31, s. 2.
43 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 43.
44 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 1, s. 4.
45 KC, rkp RSAKC 00049: K. Kobarski: Mój życiorys…, s. 50–51.
46 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 31, s. 2. 
47 KC, rkp Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego nr 39.80: K. Kobarski: Wykaz o przebiegu 

mojej pracy zawodowej od 1903 do 1955 roku, s. 2. 
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że zwolniono go na podstawie zarządzenia Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy 
z 17 listopada 1942 roku i powrócił z niewoli do Cieszyna48 . 

Widok byłego więźnia musiał być szokiem dla najbliższych, ponieważ w ciągu tego 
okresu schudł 48 kg (ważył 39 kg). Jak sam napisał, został z niego „szkielet, skóra 
i kość […] ledwie trzymał się na nogach ze słaboty”49. Okres rekonwalescencji, który 
K. Kobarski głównie przeleżał w łóżku, trwał aż do lipca 1946 roku. Znalazł wtedy 
zatrudnienie w administracji budynków poniemieckich. Następnie od października 
1948 roku aż do emerytury w lipcu 1958 roku pracował jako ślusarz w Cieszyńskiej 
Wytwórni Sprzętu Gospodarczego50 . 

Karol Kobarski był żonaty z urodzoną 8 sierpnia 1886 roku Heleną z domu Bosz-
czyk, nauczycielką. Ślub wzięli w kościele ewangelickim w Cieszynie 27 sierpnia 
1912 roku51. Z tej okazji redakcja „Skarbca Domowego” zamieściła na swych łamach 
uroczyste gratulacje z następującymi rymowankami:

[…] do Pana młodego: żeś Sokołów naczelnikiem, tę ci radę dajem: przy Helenie swej 
bądź ćwikiem, nie zaś Menelajem. Do Panny młodej: Tobie zaś, gdy nie z kąkolu chcesz 
mieć jadło w misie, radzę: tańcuj przy Karolu, a nie przy Parysie.52

Helena i Karol Kobarscy mieli dwójkę dzieci. W 1920 roku urodziła się ich cór-
ka Marta, a w 1924 roku syn Kornel53. Mieszkali w Cieszynie najpierw przy ulicy 
Górnej 14, a po 1923 roku przy ulicy Wyższa Brama 3154. Dnia 8 października 1923 
Wydział gminny przyznał im prawo swojszczyzny w Cieszynie55 . 

K. Kobarski zmarł w Cieszynie 27 lipca 1964 roku i został pochowany na cmen-
tarzu komunalnym56 .

Jak już zaznaczono, K. Kobarski był jednym z najbardziej zasłużonych działaczy 
cieszyńskiego koła Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w latach 1903–1914 oraz 
1922–1939, pełniąc przez wiele lat funkcję jego naczelnika, odpowiedzialnego za 
prowadzenie zajęć gimnastycznych. Dzięki jego zaangażowaniu powstały gniazda 
sokole w większych miejscowościach Śląska Cieszyńskiego, a sam cieszyński „Sokół” 
poszerzył się między innymi o oddział kolarzy, pływaków, zapaśników oraz śpiewa-
ków57. Niestety nie zachowała się dokumentacja, która jego działalność mogłaby 
szczegółowo przybliżyć, gdyż – jak wynika z listu K. Kobarskiego do profesora Jana 

48 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 32, s. 4. Podpis komendanta 
jest nieczytelny. Zapewne był to Martin Gottfried Weiss.

49 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 31, s. 5.
50 KC, rkp Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego nr 39.80: K. Kobarski: Wykaz …, s. 1; AP 

Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 31, s. 1. Błędnie napisała G. Hał-
gas, że K. Kobarski pracował w Cieszyńskiej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego – por. G. Hałgas: Karol 
Kiebel Kobarski…, s. 244.

51 USC Cieszyn, Księga małżeństw 1912, s. 275.
52 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 32, s. 12.
53 USC Cieszyn, Księga zgonów 1964, nr 408; USC Cieszyn, Księga urodzeń 1924, s. 27.
54 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 31, s. 1; AP Katowice Oddz. 

Cieszyn, Akta miasta Cieszyna, sygn. 144, s. 39.
55 AP Katowice Oddz. Cieszyn, Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego, sygn. 32, s. 7.
56 USC Cieszyn, Księga zgonów 1964, nr 408.
57 KC, rkp RSAKC 00049: K. Kobarski: Mój życiorys…, s. 70–72.
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Madeja – jego żona spaliła sprawozdania roczne „Sokoła” („zamiast dobrze schować 
u sąsiada”) po aresztowaniu go przez gestapo w 1939 roku58. Natomiast we wrześniu 
1955 roku K. Kobarski otrzymał zaświadczenie ze Związku Bojowników o Wolność 
i Demokrację Oddział w Cieszynie, że jest „zasłużonym obywatelem”, ponieważ „był 
długoletnim naczelnikiem »Sokoła« Dzielnicy Śląska Cieszyńskiego i powstańcem 
śląskim”59. Jerzy Szczurek wymieniał go jako jednego z „najbliższych współpracowni-
ków” Hieronima Przepilińskiego, który zorganizował Stałe Drużyny Sokole, przyszły 
zalążek Legionu Śląskiego60. Za udział w powstaniach śląskich został w 1927 roku 
udekorowany Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi klasy II, a w 1949 
roku otrzymał Śląski Krzyż Powstańczy61 .

Niniejszy artykuł stanowi uzupełnienie i poszerzenie biografii K. Kobarskiego, 
korygujące błędne informacje pojawiające się w oficjalnych biogramach. Jest pró-
bą napisania najbliższego prawdzie, wolnego od błędów i nieścisłości w świetle do-
stępnych źródeł życiorysu naczelnika cieszyńskiego „Sokoła”. Nie udało się ustalić 
szczegółów służby wojskowej K. Kobarskiego podczas I wojny światowej, jednak 
inne fakty biograficzne zostały ukazane bardziej drobiazgowo. Bazując na dostępnych 
materiałach archiwalnych, opisano przede wszystkim możliwe motywy zmiany na-
zwiska i okres pobytu w Wiedniu. Wskazano także na uzyskany przez niego stopień 
wojskowy i rodzaj wojsk, w których służył w polskim wojsku. Ponadto uzupełniono 
dane o jego szkole tanecznej oraz poprawiono informacje dotyczące uwięzienia w na-
zistowskich obozach koncentracyjnych. Publikacja prezentuje skomplikowane losy 
pojedynczego człowieka pod pręgierzem wydarzeń, nierzadko tragicznych, pierwszej 
połowy XX wieku.
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Najnowsza Ilustrowana mapa Górnego Śląska: 
Historia i dziedzictwo kulturowe  
na tle swoich poprzedników

Abstract
Autor przedstawia najnowszą Ilustrowaną mapę Górnego Śląska: Historia i dzie-

dzictwo kulturowe, wydaną na początku 2021 roku przez Dom Współpracy Polsko- 
-Niemieckiej w Gliwicach. Na tle dotychczasowych dokonań kartografii śląskiej 
mapa ta jest ostatnim osiągnięciem kartografii edukacyjnej w kategorii map ilustro-
wanych. Tablica ścienna prezentuje w dużej skali najważniejsze zjawiska dziedzic-
twa historyczno-kulturowego regionu górnośląskiego. Dwie setki opisanych obiek-
tów ilustrują najistotniejsze wydarzenia, osiągnięcia kultury materialnej i duchowej 
wszystkich pokoleń Ślązaków oraz przypominają o najważniejszych osobach tworzą-
cych to wielkie dziedzictwo. Mimo koniecznej generalizacji treści jej wielki ładunek 
informacyjny i atrakcyjność graficzna sprawiają, że mapa jako pomoc dydaktyczna 
przykuwa uwagę i wzbudza emocje.

Słowa kluczowe: kartografia, mapa ilustrowana, dziedzictwo historyczno-kultu-
rowe, Górny Śląsk

Die neueste „Illustrierte Karte von Oberschlesien: Geschichte und kulturelles Erbe“ im 
Vergleich mit vorherigen Versionen

Der Autor stellt in seinem Aufsatz die neueste „Illustrierte Karte von Ober-
schlesien. Geschichte und kulturelles Erbe“ vor, die Anfang 2021 vom Haus der 
Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit in Gleiwitz herausgegeben wurde. Auch vor 
dem Hintergrund früherer Leistungen der schlesischen Kartografie ist diese Karte 
die neueste Errungenschaft in der Kategorie der illustrierten Landkarten. Die Wand-
tafel stellt die wichtigsten Phänomene des historischen und kulturellen Erbes der 
oberschlesischen Region großmaßstäblich vor. Zweihundert Skizzen illustrieren die 
wichtigsten Ereignisse und Errungenschaften der materiellen sowie geistigen Kultur 
aller Generationen von Schlesiern und erinnern an bedeutende Personen, die dieses 
große Erbe geschaffen haben. Trotz der notwendigen Verallgemeinerung des Inhalts 
sorgen der hohe Informationsgehalt und die grafische Attraktivität dafür, dass die 
Karte als didaktisches Hilfsmittel Aufmerksamkeit erregt und Emotionen weckt.

Schlüsselbegriffe: Kartografie, illustrierte Karte, kulturhistorisches Erbe, Ober-
schlesien
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The latest “Illustrated Map of Upper Silesia: History and Cultural Heritage” compared 
to their predecessors

The author presented in the article the latest “Illustrated Map of Upper Silesia: 
History and Cultural Heritage”, published at the beginning of 2021 by the House of 
Polish-German Cooperation in Gliwice. Compared to the achievements of Silesian 
cartography so far, this map is the latest achievement of educational cartography in 
the category of illustrated maps. The wall tablet presents the most important phe-
nomena of the historical and cultural heritage of the Upper Silesia region on a large 
scale. Two hundred of the described objects illustrate the most important events, 
achievements of material and spiritual culture of all generations of Silesians and re-
mind us of the most important people who created this great heritage. Despite the 
necessary generalization of content, as a didactic aid, the map’s great information 
load and graphic appeal attract attention and arouse emotions. 

Keywords: cartography, illustrated map, historical and cultural heritage, Upper 
Silesia

W kilkusetletnich dziejach kartografii śląskiej niezwykle rzadko ukazywały się 
mapy ilustrowane, czyli takie, których istotą było przedstawienie treści za pomocą 
winiet w postaci ilustracji, a nie symbolicznych sygnatur. Na paradoks zakrawa 
fakt, że pierwsze dwie mapy Śląska z połowy XVI wieku możemy zakwalifikować 

do kategorii map ilustro-
wanych, potem przez wie-
ki nie podjęto już trudu ta-
kiego opracowania. Pierw-
sza mapa Śląska Sebastiana 
Münstera z 1544 roku, 
mimo przedpomiarowego 
prymitywizmu, graficznie 
przedstawiała bardzo wy-
raźnie najważniejsze ele-
menty treści geograficznej 
za pomocą zróżnicowanych 
ilustracji, często kolorowa-
nych ręcznie w bardziej 
luksusowych wydaniach1 . 

W 1561 roku ukazała się w Nysie pierwsza samodzielna mapa Śląska Marcina 
Helwiga, rektora sławnego Gimnazjum Marii Magdaleny we Wrocławiu. Wielka 
wartość tego dzieła polegała przede wszystkim na oryginalności, ponieważ jej autor 
oparł się na własnych pomiarach kartograficznych dokonywanych w czasie licznych 
podróży po rodzimym Śląsku. Obraz geograficzny w prawie półmilionowej skali za-

1 Schlesia nach aller gelegenheit in waessern /staetten/ bergen und anatossende laender, drzeworyt ok. 
1:1000000. [W:] Cosmographia . Beschreibung aller Lender durch Sebastianum Münsterum. Bazylea 
1544.

Fragment pierwszego wydania mapy Śląska Sebastiana 1. 
Münstera z 1544 roku



naJnowSza Ilustrowana mapa GórneGo Śląska...

163

wiera bardzo dużo informacji fi-
zjograficznych, topograficznych 
i osadniczych przedstawionych 
za pomocą ilustracji.

Mimo nietypowej orientacji 
południowej i choć niedokładnie, 
ale atrakcyjnie przedstawionej 
hipsometrii, mapa Helwiga od-
niosła wielki sukces wydawniczy, 
stając się wzorem wielu opraco-
wań kartograficznych ziemi ślą-
skiej przez następne dwa wieki. 
Stąd przylgnął do niej zasłużony 
przydomek „matki wszystkich 
map Śląska”. 

W ciągu dwustu następnych 
lat posłużyła ona także wielo-
krotnie jako materiał do licznych 
przeróbek przez znanych karto-
grafów, którzy nie rozwinęli jed-
nak jej walorów ilustracyjnych, 
a wręcz przeciwnie – upraszczali 
ją, eliminując ilustracje na rzecz 
sygnatur symbolicznych, dzia-
łając jakby wbrew logice epo-
ki baroku, w której obraz miał 
olbrzymią siłę oddziaływania. 
Oczywiście ilustracji w wydaw-
nictwach do końca XVIII wieku 
było aż nadto jednak wokół map, 
a nie na nich, czego przykła-
dem są wspaniałe kartusze map 
księstw śląskich Atlasu Silesiae 
norymberskiego Wydawnictwa 
Spadkobierców Homanna, któ-
rego mapy poprzez redukcję skali 
i generalizację treści posłużyły do 
stworzenia najdoskonalszej mapy 
generalnej całego Śląska przez 
wiedeńskiego kartografa Johanna 
Jacoba Lidla2 .

Taka była bowiem manie-
ra wydawnicza epoki i dopiero 
w XIX wieku pojawiły się pierw-

2 Novisimum Silesiae Theatrum . . . Studio et opera Joannis Jacobi Lidl. Wien [1745].

Fragment szóstego wydania mapy Śląska Marcina 2. 
Helwiga z 1685 roku

Fragment mapy Śląska Johanna Jacoba Lidla z 1745 3. 
roku

Fragment 4. Mapy poglądowej Królestwa Polskiego Ja-
dwigi Wójcickiej z 1885 roku
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sze wykorzystujące możliwości kolorowego druku litograficznego mapy ilustrowane 
z nazwy i przeznaczenia. Nie dla Śląska wprawdzie, ale niech budującym przykła-
dem będzie tu pierwsza z najbliższego jego sąsiedztwa Mapa poglądowa Królestwa 
Polskiego Jadwigi Wójcickiej z 1885 roku, która w brawurowy sposób przedstawiła 
najważniejsze zjawiska kulturowe, społeczne i gospodarcze obrazowymi winietami 
na mapie. 

Była to już epoka pary i elek-
tryczności i niebywałego awan-
su cywilizacyjnego całych regio-
nów Europy, a ze względu na 
bezprecedensowy rozwój prze-
mysłu także Śląska. Rozwijać 
zaczęła się turystyka zdrowotna 
i rekreacyjna, a to z kolei spo-
wodowało pojawienie się map 
turystycznych i planów bardzo 
szybko rozwijających się miast. 
Znakomitym przykładem la-
winowo rosnącej produkcji 
kartograficznej na przełomie 
XIX i XX wieku jest Wrocław, 
dla którego zachowały się nie-
ustannie aktualizowane plany 
jego rozrostu ze wszystkich lat 

poprzedzających I wojnę światową. A jednym ze szczytowych osiągnięć tej produk-
cji wydawniczej był przepięknie ilustrowany tzw. Plan monumentalny Wrocławia 
Eugena Boronowa z 1915 roku3. Do dziś zachwyca, ale był bardziej wyjątkiem niż 
przykładem rozwojowego kierunku w tej dziedzinie.

Aż trudno uwierzyć, jak długo trwała przerwa do czasu pojawienia się kolejnych 
prób ilustrowania map Śląska. Śmiało i nie bez zaskoczenia można stwierdzić, że 
XX-wieczni twórcy wcale nie byli tym zainteresowani. Dopiero rewolucja cyfrowa 
składu i druku na przełomie XX i XXI wieku oraz rozpowszechnienie „cywilizacji ob-
razkowej” w mediach w ogóle spowodowały zmianę w patrzeniu na mapę jako środ-
ka wyrazu. Okazało się, że dotychczasowy symbolicznie opisany obraz mapy można 
z sukcesem uzupełnić oryginalnymi ilustracjami przedstawiającymi pewne zjawiska 
dosłownie. I tak zaczęły się pojawiać całe serie wydawnicze map turystycznych z ilu-
stracjami obrazującymi dane zagadnienie w regionach lub na terenie całego kraju. 
Na szczególną uwagę zasługują tu zwłaszcza mapy zamków Polski konkurencyjnych 
wydawnictw z Krakowa (Compass)4 i Jeleniej Góry (Plan) szczególnie ze znakomitej 
serii wydawniczej „Galileos”5 . 

3 E. Boronow: Monumentalplan der Königl . Haupt . u . Rezidenzstadt Breslau. [Wrocław, ok.1915]. 
4 Mapa zamków Polski. Wydawnictwo „Compass”. Kraków 2019.
5 Mapa zamków Polski: mapa turystyczno-samochodowa. Wydawnictwo Turystyczne Plan. Jelenia Góra 

2018.

Pomniejszona reprodukcja tzw. monumentalnego 5. 
planu Wrocławia Eugena Boronowa z 1915 roku
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Przy czym nie zredagowano całkiem nowych produktów kartograficznych, tylko 
użyto często już wielokrotnie wznawiane mapy drogowe, na których pozostawała nie-
zgeneralizowana treść ogólnogeograficzna i komunikacyjna. Nałożenie na nią winiet 
ilustrujących zamki dawało efekt różny. W zależności od skali mapy i gęstości treści 
były one mniej lub bardziej czytelne, ale dobrze spełniały swoją funkcję jako pod-
ręczne mapy turystyczne. Są to serie wydawnicze dotyczące oczywiście całej Polski, 
ale Śląsk jest tam uwzględniony specjalnie na kartonach tematycznych w większej 
skali dotyczących zarówno „Szlaku orlich gniazd” graniczącej z Górnym Śląskiem 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, jak i obszaru księstw dolnośląskich w okolicach 
„Doliny pałaców i ogrodów” wokół Jeleniej Góry.

Dla samego Śląska zasłużyło 
się w tej dziedzinie wrocławskie 
wydawnictwo „Studio Plan” 
dwujęzycznym polsko-niemiec-
kim wydaniem mapy z 240 
atrakcjami turystycznymi Dol-
nego Śląska oraz pierwszą spe-
cjalnie zatytułowaną Ilustrowaną 
mapą Ziemi Kłodzkiej. Są to jak 
dotąd dwie najlepsze próby w tej 
dziedzinie kartografii turystycz-
nej Śląska6 .

W pierwszych dekadach XXI 
wieku ilustracje pojawiły się jed-
nak także w innych rodzajach 
kartografii użytkowej. Osobną klasą samą dla siebie są mapy dekoracyjne wydawnic-
twa Pergamena z Katowic, które w serii stylizowanych map świata, Europy i Polski 
wydało również dekoracyjne mapy województw śląskiego i dolnośląskiego z przezna-
czeniem głównie dla urzędów samorządowych w celu promocji regionów. Ilustracji 
jest tam co nie miara, tylko raczej wokół map, a nie na nich. Niemniej swoją ważną 
funkcję te wydawnictwa spełniają, gdyż jako mapy ścienne skutecznie zwracają uwa-
gę na dziedzictwo historyczne i kulturowe przedstawianych krajów7 .

Ostatnią dziedziną kartografii, w której skutecznie pojawiły się ilustracje, są 
oczywiście mapy edukacyjne. W tej dziedzinie przez lata tradycyjnie konkurowa-
ły Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw 
Kartograficznych (dalej: PPWK), Nowa Era i Demart. W omawianym kontekście 
nas interesują wydane zarówno w atlasach szkolnych, jak i w formie map ściennych 
geograficzno-historyczne regiony Polski z naniesionymi najważniejszymi elementami 
dziedzictwa historyczno-kulturowego. Wniosek jest taki, że nawet w milionowej 
skali można bardzo dobrze przedstawić historyczne granice regionów, ale na ich ob-

6 Dolny Śląsk: atrakcje turystyczne, 1:290000. Wrocław 2012; Ilustrowana mapa Ziemi Kłodzkiej, 
1:300000. Wrocław 2013.

7 Województwo śląskie. Wydawnictwo Pergamena. Katowice 2009.

Fragment 6. Ilustrowanej mapy Ziemi Kłodzkiej 
z 2013 roku
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szarach nie pozostaje wystar-
czająco dużo miejsca, żeby 
zmieścić choćby najważniejsze 
obiekty właściwie ilustrujące 
ich dziedzictwo8 .

Zdecydowanie najodważ-
niejsze w tej kategorii było wy-
danie przez PPWK w roku 2000 
ściennej mapy krajobrazowej 
całego Śląska9. Po raz pierwszy 
postarano się w tak dużej ska-
li pokazać krajobraz naturalny 
i antropogeniczny, uzupełniając 
go o winiety w postaci ilustracji 
fotograficznych na jednej ma-
pie. Efekt najwyraźniej przerósł 

oczekiwania twórców, bo ilustracje i sygnatury nałożone na pokrycie topograficzne 
terenu i cieniowanie hipsometrii stały się dość słabo czytelne.

Krótki przegląd dokonań kartografii ilustrowanej Śląska wskazywał jednoznacznie 
na konieczność nowego i to takiego przedstawienia dziedzictwa historyczno-kultu-
rowego regionu, które będzie przekonujące i satysfakcjonujące dla najbardziej zain-
teresowanych tym Ślązaków. Skuteczną odpowiedzią na to była koncepcja dwóch 
gliwickich regionalistów Dawida Smolorza i Marcina Kordeckiego, którzy posta-
nowili uświadomioną konieczność sprowadzić do poziomu kartografii regionalnej 
i w odpowiednio dużej skali pokazać w atrakcyjny sposób na ilustrowanej mapie 
ściennej wszystko, co najważniejsze. Wybrali przeto ponad 200 obiektów do zilustro-
wania najistotniejszych zjawisk, wydarzeń, osiągnięć kultury materialnej i duchowej 
wszystkich pokoleń Ślązaków oraz przypomnienia najważniejszych postaci historycz-
nych i współczesnych tworzących to wielkie dziedzictwo. 

Najważniejsze okazało się wpisanie idei w konkretny projekt Domu Współpracy 
Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i Opolu, który zorganizował jego finansowanie i zo-
stał wydawcą mapy. Ja zaś zostałem poproszony o nadanie formy kartograficznej tej 
idei, czyli zredagowanie mapy od wyboru skali do generalizacji treści mapy, a przede 
wszystkim o odpowiedzialność za jej czytelność.

Rozmiar mapy ściennej daje duże możliwości, ale zawsze trzeba pamiętać o pozio-
mach czytania z różnych odległości. Rozmiar arkusza drukowanej tablicy spowodo-
wał zastosowanie łatwo przeliczalnej skali 1:250 000 dla mapy głównej i 1:100 000 
dla kartonu zbliżeniowego na okręg przemysłowy. Podkład kartograficzny został zre-
dukowany do głównych rzek, granic państwowych i wyłącznie miejscowości wybra-
nych ze względu na przyporządkowanie im konkretnych ilustracji. Z góry bowiem 
założyliśmy, że na przedstawionym obszarze na pierwszym poziomem czytania mają 

8 Najlepsza kartografia 2010 [Kalendarz 2010]. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa [2009]; Szkolny 
atlas geograficzny. Wydawnictwo Demart. Warszawa 2012.

9 Śląsk – mapa krajobrazowa, 1:300000. Warszawa–Wrocław 2000.

Fragment 7. Krajobrazowej mapy Śląska wydanej przez 
PPWK w 2000 roku



naJnowSza Ilustrowana mapa GórneGo Śląska...

167

być ilustracje. Z tego powodu też dokonaliśmy inwersji kolorów powierzchniowych 
tła Górnego Śląska i jego otoczenia.

Za obszar zainteresowania uznano historyczny Górny Śląsk odpowiadający tere-
nowi międzywojennego polskiego województwa śląskiego (do 1939 roku), między-
wojennej niemieckiej prowincji górnośląskiej (do 1938 roku) oraz przedwojennej 
czechosłowackiej jednostki administracyjnej „Śląsk” (do 1928 roku), co z grubsza 
odpowiada historycznemu podziałowi księstw górnośląskich z wyjątkiem biskupiego 
księstwa nyskiego związanego niegdyś bardziej z Wrocławiem, a teraz rozumianego 
jako część Śląska Górnego.

Istotą dzieła było przedstawienie historycznego dziedzictwa materialnego i du-
chowego regionu w taki sposób, aby odbiorca – niezależnie od poziomu zoriento-
wania w sprawach śląskich – na pierwszy rzut oka skojarzył najważniejsze obiekty 
z właściwym miejscem. I tak mamy tu winiety ilustrujące obiekty, zjawiska i postaci 
w kilku kategoriach: zabytki architektury dawnej i współczesnej (zamki, pałace, 
kościoły, klasztory, zespoły osadnicze i architektoniczne), wydarzenia historyczne, 
osiągnięcia techniczne i infrastrukturalne, wielki przemysł, budowle militarne, po-
mniki i symbole, kultura wysoka i masowa, zwyczaje ludowe, turystyka i wreszcie 
najwybitniejsi ludzie, którzy to wszystko stworzyli, a na koniec nawet kilka przykła-
dów obiektów i zjawisk już nieistniejących, ale ważnych z punku widzenia tradycji, 
pamięci i dziedzictwa historyczno-kulturowego. Wszystko oczywiście starannie wy-
brane i poukładane z niejednokrotnie trudnymi kompromisami między merytorycz-
ną koniecznością i wolą autorów a możliwościami technicznymi w przestrzeni mapy. 
Niemniej zamierzony plan wybranych i zamówionych u plastyka ilustracji udało się 
zrealizować niemal w 99 procentach, gdyż prawie wszystkie winiety niemieszczące 
się na mapach dało się – i to nawet w powiększeniu – umieścić w bordiurze tablicy 
(np. twórcy przemysłu górnośląskiego – John Baildon i hrabia Friedrich Wilhelm von 
Reden, sławny piłkarz Ernest Wilimowski, wybitny przyrodnik i laureat Oscara Bern-
hard Grzimek, nobliści, traktat wersalski, barbórka, pierwsza autostrada, zbrodnie 
sowieckie 1945).

Wszystkie ilustracje wykonane zostały w jednej manierze graficznej przez Kamila 
Ćwieląga, a artystyczny layout zawdzięczamy zaangażowaniu Tomasza Siegmunda. 
Cała tablica jest z założenia dwujęzyczna z napisami polskimi i niemieckimi. Dotyczy 
to zarówno podpisów ilustracji, jak i nazw miejscowych na mapie. Pod nazwą polską 
jest zawsze niemiecka w ostatniej urzędowej wersji sprzed 1933 roku lub współcze-
snej (dla gmin dwujęzycznych posiadających aktualne nazwy niemieckie). Na Śląsku 
opawskim znajdziemy także nazewnictwo czeskie.

Spośród ponad dwustu ilustracji przypominających o ogromnym dziedzictwie 
historyczno-kulturowym Górnego Śląska warto wymienić choćby te najważniejsze, 
charakteryzujące znaczenie regionu: 

– wspaniałe budowle od XI-wiecznej romańskiej rotundy cieszyńskiej i wieży 
zamkowej oraz innych pozostałości piastowskich zamków w Opolu, Raciborzu 
i Rybniku, poprzez zamki biskupów wrocławskich w Otmuchowie, jawornickim 
Johannesbergu (Jánský Vrch) i ruiny w Ujeździe, imponujący zamek krzyżacki 
Freudenthal w Bruntalu na Śląsku opawskim, wspaniały renesansowy ratusz 
w Opawie, tzw. Śląski Wersal w Rudolticach, barokowo-historyzujący i udający 
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Pomniejszona reprodukcja tablicy z 8. Ilustrowaną mapą Górnego Śląska z 2021 roku
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zamek pałac w Mosznej i podobnie barokowe pałace w Krawarzach, Żyrowej, 
Pszczynie i Wodzisławiu Śląskim oraz neoklasycystyczny pałac w Koszęcinie 
(obecnie siedziba Zespołu Pieśni Tańca „Śląsk”); 

– najcenniejsze budowle sakralne, jak gotycka bazylika w Nysie i barokowa w Pie-
karach Śląskich, monumentalne gotyckie kościoły w Gliwicach i Paczkowie, ba-
rokowy Kościół Łaski w Cieszynie, pielgrzymkowy kościół św. Anny w Oleśnie 
oraz zespoły klasztorne w Czarnowąsach, Jemielnicy, Rudach, Białej Wodzie 
i Złotych Górach; 

– charakterystyczne miejskie i wiejskie jednostki osadnicze: Paczków, Niemodlin, 
Pokój, Byczyna i Owalnica w Księżym Polu. Dodajmy do tego jeszcze najbardziej 
znane pomniki architektury współczesnej, jak monumentalny gmach Sejmu 
Śląskiego w Katowicach i „Spodek”.

Inną kategorią są ogromne budowle militarne oraz infrastrukturalne przemy-
słu ciężkiego i wydobywczego: kopalnia i elektrownia Szombierki, Królewska Huta 
w Chorzowie, Huta w Trzyńcu, Szyb Głęboki w Karwinie, Sztolnia Głęboka w Tar-
nowskich Górach, śluza w Dzierżnie, port i twierdza w Koźlu, twierdza Nysa, syfon 
hydrotechniczny w Kłodnicy, most żelazny w Ozimku czy Śląski Obszar Warowny 
ukazany na mapie w symboliczny sposób w okolicy Rudy Śląskiej. Do tej kategorii 
– choć w kategoriach historycznych – dodać można także średniowieczne górnictwo 
złota w księstwie nyskim w okolicach Jawornika. 

Niemniej ważne są uwidocznione osiągnięcia techniczne regionu: parowóz koło-
wy Józefa Bożka (z 1815 roku), słynna fabryka organów braci „Rieger” w Karniowie, 
wyprodukowany we Wrocławiu superszybki pociąg „Latający Ślązak” (kursujący 
w latach trzydziestych między Bytomiem a Berlinem) czy fragment linii kolejowej 
z Jesionika do Szumperku zwany „śląskim Semmering”. 

Najważniejszy jest jednak przedstawiony na mapie wybór osób, które cywilizację 
regionu stworzyły. Mamy tu sporo niespodzianek: św. Jacek Odrowąż (1183–1257) 
– dominikanin, misjonarz i patron Polski, Wincenty z Kielczy (1200–1261) – poeta, 
kompozytor, autor Gaude Mater Poloniae i hagiograf św. Stanisława biskupa, św. Jan 
Sarkander ze Skoczowa (1576–1620) – męczennik, patron Moraw i Śląska, Johann 
Wolfgang Goethe, który w 1790 roku wizytował kopalnie w Tarnowskich Górach, 
Józef Elsner z Grodkowa (1769–1854) – kompozytor i nauczyciel muzyki młodego 
Fryderyka Chopina, Karol Godula (1781–1848) – zasłużony przedsiębiorca wydoby-
cia metali ciężkich, Joseph von Eichendorff (1788–1857) – wybitny niemiecki poeta 
romantyczny, Vincenz Priessnitz z Jesionika (1799–1851) – odnowiciel SPA i hy-
droterapii, Gustav Freitag z Kluczborka (1816–1895) – mieszczański pisarz i drama-
turg niemiecki czy pisarka Valeska Bethuzy-Huc (1849–1926). Koniecznie należało 
przypomnieć zasłużonych dla regionu duchownych, takich jak: ksiądz Jan Dzierżon 
(1811–1906) – ojciec współczesnego pszczelarstwa, ks. Augustin Weltzel (1817–
1897) – największy historyk Górnego Śląska, ks. Gregor Mendel (1822–1884) – 
odkrywca prawa dziedziczenia czy wreszcie ks. Karl Ulitzka (1873–1953) – twórca 
Katolickiej Partii Ludowej Górnego Śląska.

Osobną kategorię stanowią śląscy działacze propolscy: Józef Lompa (1897–1863) 
– poeta, tłumacz, publicysta, prozaik, pionier oświaty ludowej i etnografii na Śląsku 
oraz autor polskich podręczników szkolnych, Karol Miarka (1825–1882) – nauczy-
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ciel, pisarz, publicysta, drukarz oraz inicjator i organizator wielu polskich organizacji 
społecznych oraz gospodarczych, Wojciech Korfanty (1873–1939) – polski poli-
tyk chadecko-narodowy dążący do zjednoczenia Śląska z Polską. Nie zapomniano 
o najwybitniejszych Ślązakach zaolziańskich – znanym pisarzu Gustawie Morcinku 
(1891–1963) i Józefie Kożdoniu (1873–1949) – założycielu i przywódcy Śląskiej 
Partii Ludowej i przywódcy Związku Ślązaków na Śląsku Cieszyńskim.

Spośród śląskich Polaków wymienić należy jeszcze światowej sławy kompozytora 
Henryka Mikołaja Góreckiego (1933–2010), wybitnego himalaistę Jerzego Kukucz-
kę (1948–1989) oraz jednego z najbardziej lubianych aktorów polskich Franciszka 
Pieczkę (ur. 1928).

I wprawdzie nie na mapie, ale w bordiurze wokół niej zostały umieszczone 
wizerunki czterech pochodzących z Górnego Śląska noblistów: dwojga fizyków – 
Otto Sterna z Żor (nagroda za 1943 r.) i Marii Göppert-Mayer z Katowic (nagroda 
w 1963 r.), chemika Kurta Aldera z Chorzowa (nagroda w 1950 r.) i biochemika 
Konrad Blocha z Nysy (nagroda w 1964 r.).

Z ważnych zjawisk historycznych oprócz emigracji do Ameryki odnotowano m.in. 
także tzw. „Ordunek Gorny” z Tarnowskich Gór – pierwsze prawo górnicze z 1528 
roku, wyjątkowy akt samowykupu z poddaństwa wsi Kadłub Wolny w 1605 roku, 
procesy czarownic w księstwie nyskim w XVII wieku, rozwój przemysłu w XIX 
wieku, plebiscyt w 1921 roku i jego konsekwencje, sowieckie zbrodnie na ludno-
ści cywilnej w 1945 roku w Boguszycach, Szywałdzie i Miechowicach, deportacje 
Ślązaków na Syberię czy wreszcie strajki „Solidarności”, porozumienie jastrzębskie 
i tragedię stanu wojennego 1981 roku.

Treść mapy odwołuje się także do dziedzictwa kultury ludowej i masowej zna-
nej powszechnie także poza Śląskiem: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, lokalne stroje 
ludowe, koronka koniakowska, dywany kwiatowe w Zimnej Wódce, słynne wodze-
nie niedźwiedzia, „Gorolski święto” w Jabłonkowie czy wreszcie Festiwal Piosenki 
Polskiej w Opolu oraz kluby sportowe „Górnik” Zabrze i „Ruch” Chorzów, a także 
arena sportowa Stadion „Śląski”, które stały się elementami regionalnego dziedzic-
twa kulturowego. 

Znajdziemy także obiekty symboliczne i turystyczne zachęcające po prostu do 
zwiedzenia Górnego Śląska (Wisła, Ustroń, Jastrzębie Zdrój, Góra św. Anny, Pra-
dziad, cieszyński Kocobędz, Muzeum Śląskie w Katowicach itd.). W tym kontekście 
nie bez znaczenia wydaje się też przypomnienie zjawisk i obiektów już nieistnieją-
cych, ale związanych z konkretnym miejscem, co nadaje im dodatkowego znaczenia, 
np.: Trójkąt Trzech Cesarzy pod Mysłowicami, „Mały Wersal” w Świerklańcu, syna-
goga w Cieszowie czy flisacy na Odrze i przemytnicy pod Gorzowem Śląskim.

Oczywiście wszystko to naraz wydaje się zbyt dużym ładunkiem informacji, mimo 
że wielu znalazłoby i tak jeszcze sporo innych obiektów i zjawisk do zilustrowania. 
Niemniej mapa jest pomocą dydaktyczną do wielokrotnego oglądania i analizowania. 
Jej atrakcyjność graficzna sprawia, że przykuwa uwagę i wzbudza emocje. A to ozna-
cza, że spełnia swoją funkcję. 
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Dokument Mikołaja II księcia opawsko- 
-raciborskiego z 1360 roku

Abstract
Dokument został wystawiony w Pszczynie 8 grudnia 1360 roku przez Mikołaja 

II księcia opawsko-raciborskiego, który zatwierdził nabycie Mysłowic i dóbr na tere-
nie obecnych Katowic przez Ottona z Pilicy (Otto de Pilcza). 

Dokument ten do 1900 roku był przechowywany w archiwum Stanisława Miero-
szewskiego w Krakowie. Odnalazł go tam jako pierwszy archiwista książąt pszczyń-
skich Ezechiel Zivier i uzyskał jego fotografię. Na tej podstawie tekst dokumentu 
opublikowali Ezechiel Zivier, Bruno Bellerode i Ludwik Musioł. Fotografia ta została 
zamieszczona w książce Jana Kudery Historia parafii mysłowickiej . Kopia ta jest do-
brej jakości i dzięki temu tekst jest czytelny. Autor niniejszego artykułu dokonał na 
podstawie tej fotografii korekt w zakresie odczytu tekstu w tych publikacjach.

Publikowany dokument ma duże znaczenie, ponieważ jest najstarszym znanym 
dokumentem do dziejów Mysłowic i terenu obecnych Katowic. Dostarcza wielu 
danych do topografii terenu Mysłowic i obecnych Katowic, ponieważ można na jego 
podstawie zidentyfikować z dużym prawdopodobieństwem w większości zaginione 
nazwy terenowe w zachodniej części Mysłowic i południowej części obecnych Ka-
towic. 

Słowa kluczowe: dokument z 1360 roku, Mikołaj II książę opawsko-raciborskie-
go, Katowice, Mysłowice

Eine Urkunde von Nikolaus II., Herzog von Troppau und Ratibor aus dem Jahr 1360 
Die Urkunde, die den Kauf von Myslowitz und der Güter auf dem Gebiet des 

heutigen Kattowitz durch Otto von Pilica genehmigte, wurde am 8. Dezember 1360 
in Pless von Nikolaus II., Herzog von Troppau und Ratibor, ausgestellt. Sie befand 
sich bis 1900 im Archiv von Stanisław Mieroszewski in Krakau. Dort wurde sie 
von Ezechiel Zivier, dem Archivar der Fürsten von Pless, aufgefunden. Er fertigte 
auch ein Foto davon an, das später als Illustration in Jan Kuderas Buch „Historia 
parafii mysłowickiej“ (Geschichte der Myslowitzer Kirchengemeinde) abgedruckt 
wurde. Zugleich diente die Abbildung als Grundlage für ein Dokument, das von 
Ezechiel Zivier, Bruno Bellerode und Ludwik Musioł veröffentlicht wurde. Anhand 
der beschriebenen Fotografie hat der Autor des vorliegenden Aufsatzes die Lesart 
des Textes in den Veröffentlichungen korrigiert. Die Urkunde ist umso bedeutender, 
als dass sie das älteste bekannte Dokument über die Geschichte von Myslowitz und 



zdziSław JedynaK

176

das Gebiet des heutigen Kattowitz darstellt und viele Daten zur Topografie dieses 
Gebietes enthält. 

Schlüsselbegriffe: Urkunde aus dem Jahr 1360, Nikolaus II., Herzog von Trop-
pau und Ratibor, Kattowitz, Myslowitz

Document of Nicholas II, the Duke of Opava and Racibórz from 1360
This document was issued in Pszczyna on December 8, 1360 by Nicholas II, 

the Duke of Opava and Racibórz, who approved the acquisition of Mysłowice and 
properties in the area of present-day Katowice by Otto of Pilica (Otto de Pilcza). 
Until 1900, the document was in the archives of Stanisław Mieroszewski in Kraków. 
It was found there by Ezechiel Zivier, an archivist of the Dukes of Pszczyna, who 
obtained its photograph, which was later placed as an illustration in Jan Kudera’s 
book “History of the parish of Mysłowice”. This photograph also became the basis 
for the publication of the document by Ezechiel Zivier, Bruno Bellerode and Lud-
wik Musioł. Based on this photograph, the author of this article made corrections in 
terms of reading of the text in those publications. The document is of great impor-
tance because it is the oldest known document concerning the history of Mysłowice 
and the area of present-day Katowice, and provides a lot of data on the topography 
of these areas.

Keywords: document from 1360, Nicholas II, the Duke of Opava and Raciborz, 
Katowice, Mysłowice

Dokument ten został wystawiony w Pszczynie 8 grudnia 1360 roku przez Miko-
łaja II księcia opawsko-raciborskiego1, który zatwierdził nabycie Mysłowic i dóbr na 
terenie obecnych Katowic przez Ottona z Pilicy2. Część tych dóbr Otto uzyskał po 
ojcu, a inne kupił. Nie podano tu jednak, od kogo te wsie kupił. Prawdopodobnie 
nabył je od księcia Mikołaja II.

Jako pierwszy opublikował ten dokument Ezechiel Zivier, archiwista książąt 
pszczyńskich3, który podał, że był on przechowywany w archiwum Stanisława Mie-
roszewskiego w Krakowie, ale ostatnio (czyli w końcu XIX wieku) został przekaza-
ny ówczesnym właścicielom Mysłowic Tiele-Wincklerom mieszkającym w Mosznej 

1 Mikołaj II pochodził z dynastii Przemyślidów (zmarł 8 grudnia 1365 r.), był księciem opawskim od 
1318 r., a raciborskim od 1337 r.

2 W następnym roku (21 października 1361) Otto z Pilicy uzyskał także w drodze zamiany z Abrahamem 
z Goszyc za Witanowice w ziemi oświęcimskiej Sielec i Klimontów (na terenie obecnego Sosnowca), 
położone w ziemi krakowskiej. Sielec i Klimontów posiadał do 12 marca 1378 r., gdy sprzedał je Pio-
trowi zwanemu Szafraniec („Petrasius dictus Safranec”) – Kodeks dyplomatyczny małopolski. T. 1.Wyd. 
F. Piekosiński. Kraków 1876, nr 262, s. 310–311 i nr 339, s. 402–403. Był to jeden z najbardziej znaczą-
cych możnowładców polskich w drugiej połowie XIV w., wywodził się z Pilicy (Starej Pilicy – obecnego 
zamku Smoleń). Był starostą ruskim, wielkopolskim, kasztelanem wiślickim, wojewodą i starostą san-
domierskim. Jego córka Elżbieta została trzecią żoną króla Władysława Jagiełły. Zob. B. Wyrozumska: 
Otto z Pilicy. [W:] Polski Słownik Biograficzny. T. 24. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979, 
s. 634–635.

3 E. Zivier: Die älteste Geschichte von Myslowitz. „Oberschlesien. Zeitschrift zur Pflege der Kenntnis 
und Vertretung der Interessen Oberschlesiens“ 1902, H. 2, s. 76–78, 84–85.
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(Moschen) k. Prudnika. Dokument już wówczas nie miał pieczęci, a jedynie sznur, 
na którym ona była zawieszona4. E. Zivier zamówił w 1898 roku wykonanie fotogra-
fii dokumentu w Krakowie, a powiększenie ze szklanej kliszy zostało przygotowane 
w Berlinie. Kopię tę E. Zivier dostarczył do Pszczyny do Archiwum Książąt Pszczyń-
skich. Napisał o tym także Stanisław Mieroszewski w dniu 27 listopada 1898 roku 
w liście do nieznanej osoby (prawdopodobnie do Bruno Bellerode), wspominając że 
fotokopię posiadanego przez siebie dokumentu przekazał E. Zivierowi, który miesz-
kał wówczas we Wrocławiu (przy Moritzstrasse 38)5. Warto dodać, że S. Miero-
szewski w swoich notatkach niewłaściwie określił wystawcę tego dokumentu jako 
Wacława I, księcia cieszyńskiego6 .

Jak pisze Bruno Bellerode, Stanisław Mieroszewski fotografię tego dokumentu 
dostarczył także jemu i dlatego mógł on opublikować ten tekst w oryginale (po łaci-
nie) i w niemieckim tłumaczeniu7 .

Później, opierając się na publikacji Ezechiela. Ziviera, tekst tego dokumentu 
(w łacińskim oryginale) opublikował także Ludwik Musioł8 .

4 E. Zivier: Die älteste Geschichte…, s. 76. B. Kalinowska-Wójcik: Między wschodem i zachodem . Ezechiel 
Zivier (1868–1925) . Archiwista i historyk . Katowice 2015.

5 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie (dalej: BJ), rkp. 9685 IV, k. 105, 114. „Moritzstrasse” to obecnie 
ul. Lubuska.

6 BJ, rkp. 9685 IV, k. 114. Wacław I książę cieszyński panował dopiero w latach 1431–1474. W 1360 r. 
okolice Mysłowic i obecnych Katowic należały do księstwa raciborskiego, a nie cieszyńskiego.

7 B. Bellerode: Älteste Urkunde über Myslowitz von 1360 und Betrachtungen über die Terminologie in den 
schlesischen Urkunden des Mittelalters . [W:] „Beiträge zur Rechtsgeschichte” 1902, H. 5, s. 1–20.

8 L. Musioł: Materiały do dziejów Wielkich Katowic (1299–1799) . Katowice 1936, s. 34–38.

Kopia dokumentu z 1360 roku (źródło: J. Kudera: Historia parafii mysłowickiej. Mysłowice 
1934, po s. 32)
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Zdjęcie zostało opublikowane w książce ks. Jana Kudery9 i w niedawno wydanej 
Czerwonej księdze Mysłowic10 . Fotografie – jak napisał L. Musioł – były: jedna w My-
słowicach (w istniejącym przejściowo muzeum miejskim)11, a druga w Archiwum 
Książęcym w Pszczynie12. Fotografie te prawdopodobnie nie zachowały się do dzisiaj, 
ale na szczęście są znane dzięki wspomnianym reprodukcjom. Niewątpliwie J. Kude-
ra opublikował fotografię, która była w Mysłowicach. Mimo że stan zachowania ory-
ginalnego dokumentu wówczas, kiedy wykonano zdjęcie, był zły  z dużym ubytkiem 
w środku tekstu, to jednak kopia w książce J. Kudery ma dobrą jakość i dzięki temu 
tekst jest czytelny. Przygotowując ten tekst do niniejszej publikacji, mogłem więc na 
tej podstawie dokonać w kilku miejscach korekty w stosunku do tekstu opubliko-
wanego przez E. Ziviera, B. Bellerode i L. Musioła. Warto zauważyć, że w publikacji 
L. Musioła nie ma istotnego fragmentu o Szopienicach należących również do dóbr 
Ottona z Pilicy i dlatego tutaj miejsce to zostało uzupełnione.

Przy wydawaniu tego dokumentu zastosowano ogólnie przyjęte zalecenia zawarte 
w Instrukcji wydawniczej dla średniowiecznych źródeł historycznych13. Dokonano 
zatem wiernej transliteracji tekstu, wprowadzając zasady interpunkcji umożliwiające 
jego zrozumienie. Wprowadzono duże litery na początku zdania oraz w imionach, 
nazwiskach i nazwach miejscowych. Fragmenty tekstu wymagające objaśnienia ze 
względu na różnicę w odczycie w dotychczasowych publikacjach zostały opatrzone 
komentarzem w przypisach. Identyfikację wersów ułatwia oznaczenie ich ukośną 
podwójną kreską.

Tekst dokumentu 
Nicolaus, dei gracia Oppavie et Rathiborie dux. Omnibus in perpetuum. Exal-

tat potencia[m] principum munificare muneracio subditorum, quia recipiencium 
fides crescit et premio et alii// ad obsequendum devocius provocantur exemplo. 
Ea propter ad uniuersorum noticiam tenore presencium volumus pervenire, quod 
nos grata et fidelia servicia, que dilectus nobilis// miles Otto dictus de Pylcz inde-
sinenter impedit et impedere cum omni promtitudine non desistit, attentamentis 
consideracione pensantes ipsum que liberaliter premiare volentes// sibi et heredibus 
suis et successoribus legittimis has villas sitas in terra nostra Rathiboriensi, districtus 
Mycolow, videlicet: villam Yazwicze14 et villam Zalanze, ex successione paterne// 
devolucionis ad ipsum immediate pertinentibus, similiter et villam Boguczycze cum 
villa Rozdzen et cum opido Myslowicze et cum villa Schepyencze, suis paratis15 

9 J. Kudera: Historia parafii mysłowickiej. Mysłowice 1934, po s. 32. 
10 Protokolarz albo „Czerwona księga” Mysłowic. Wyd. A. Kowalska, A. Piwowarczyk. Red. A. Barciak. 

Mysłowice 2002, s. 541, il. IV.
11 Muzeum powstało z inicjatywy ks. Edwarda Kleemanna w 1928 r. i przestało istnieć po utworzeniu 

w 1931 r. Muzeum Śląskiego, do którego przekazano wówczas tutejsze zbiory.
12 L. Musioł: Materiał…, s. 35.
13 Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych źródeł historycznych . Kraków 1925. Została ona opubli-

kowana także w: J. Tandecki, K. Kopiński: Edytorstwo źródeł historycznych . Warszawa 2014, załącznik 
I, s. 311–327.

14 Jaźwice – wieś, która przestała istnieć w XV w. L. Musioł przypuszczał, że była ona w okolicach obec-
nego Muchowca, ponieważ w tutejszym lesie przetrwała nazwa „Jaśce”.

15 U Ziviera: „privatis”. 
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pecuniis// emptis et comparatis16 et cum omnibus earum iuribus et dominiis iuris 
theuttunicalis consuetudine instauratis dudum erectis in omnibus17 metis et gadi-
bus ad eas pertinentibus18//, videlicet: iurisdictione honore pleno et mero dominio 
et specialiter iure patronatus earum cum19 agris cultis et incultis, pascuis, pratis, 
montibus, vallibus, planis, silvis//, rubetis, aquis aquarumve decursibus, molendinis 
factis et fiendis, mellificiis in villis vel nemoribus, censibus, redditibuset fructibus 
quibuscunque nominibus nominari possunt//, eciam piscacionibus20 aucupacionibus, 
venacionibus omnium animalium, sive sint parva sive magna cum omnibus rettis et 
cum canibus venari et mactari, damus21, concedimus// et donamus, permittentes 
ipsum et suos successores legittimos f(ieri22) ... dos libere23 et liberos mactare qu-
alicumque modo poterit in terra nostrorum nemorum et silvarum, dantes eciam// 
et concedentes sibi et heredibus suis, successoribus legittimis omne ius ducale, nil 
nobis vel nostris legittimis successoribus reservantes.

Insuper prefatus dominus Otto peticionibus// nobis supplicavit, quod omnia bona 
s(ua, que)24 habet in terra nostra Rathiboriensi et in districtu Mycolow, sibi dilimi-
taremus alias wygranyczyli. Nos vero considerantes// sua diuturna servicia (dilimita-
mus sibi)25 et successoribus legittimis: (incho)ando a fluuio Prze(msa) (recte26 eundo 
usque) ad quercum que dicitur Kramarzow// Dambek, a dicta quercu usque per 
dimidium27 vulgariter Pogorzelecz, a Pogorzelecz (ubytek – około 7 słów)28 vulgariter 
Lubowka29, a dicto// monte transeundo directe secus montem vulgariter Bedlna30, 
a dicto monte31 Bedlna recte eundo usque ad (silvam)32 (ubytek na około 8 słów) vul-
gariter Posschus33// transeundo iuxta mericam et penes silvam quousque ad fluvium 

16 Tego fragmentu nie ma w publikacji L. Musioła, jest natomiast u B. Bellerode i E. Ziviera. Jest to naj-
starsza wzmianka o Szopienicach. 

17 U Ziviera i Musioła: „moribus”. 
18 U Musioła: „petinentibus”. 
19 Tego wyrazu nie ma w publikacji Ziviera i w opartej na niej publikacji Musioła. 
20 Tego fragmentu nie ma w publikacji Musioła. Jest u Bellerode i Ziviera. 
21 Tego słowa nie ma u Musioła. 
22 U Ziviera i Musioła: „fiendos”. 
23 U Ziviera i Musioła: „liberum”. 
24 U Ziviera i Musioła: „quecunque”. 
25 U Ziviera i Musioła: „dicto Ottoni heredibus”. 
26 U Ziviera i Musioła nie ma tego słowa. 
27 U Ziviera i Musioła nie ma tego słowa, ale postawiono w tym miejscu trzy kropki. 
28 B. Bellerode przypuszczał, że brakuje w tym miejscu około 8 słów, ale ostatnim z nich było niewątpliwie 

„mons”, a najpewniej były to 2 słowa – „ad montem” (do góry), bo wynika to z kontekstu następnych 
słów: „... vulgariter Lubowka, a dicto monte ...” („... pospolicie Lubowka, od wspomnianej góry ...”) .

29 U Musioła: „Lubowska”, u Ziviera: „Lubowka”. Jak podaje L. Musioł nazwa „Lubowska Góra” była 
wzmiankowana koło Dziećkowic jeszcze w 1686 r.

30 „Bedlna Góra” – jak podaje L. Musioł była na zachód od „Lubowskiej Góry” i była wzmiankowana także 
w 1686 r.

31 U Musioła te słowa są przestawione: „monte dicto”.
32 U Ziviera i Musioła: „fluvium” .
33 Tych słów nie ma u Ziviera i Musioła.
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vulgariter Bolyna34, ab eodem fluvio Bolyna (ubytek na około 5 słów) usque ... et 
secus ... usque35// iuxta prata monachorum vulgariter Lanki36 per viam vocatam Prze-
cznycza37, recte transeundo usque ad silvam dictam Mokra38 et penes dictam silvam 
Mokra// transeundo usque ad fluviumKlodnycza, a fluvio dicto recte eundo usque ad 
silvam vulgariter Ogony, a dicta silva recte transeundo per mericam vulgariter Kochlo-
wa Lanka//, a dicta merica eundo viam recte per silvam usque ad mericam, a dicta 
merica transeundo versus manum sinistram usque ad viam, que appellatur vulgariter 
Krzyz39.// A prenotata via recte tendendo usque ad fluvium, qui nominatur Rozdzan-
ka40, a Rozdzanka tenendo supra fluvium dictum Ossyek41, a dicto fluvio tendendo 
usque ad// viam que procedit de Elgoth, ab eadem via tendendo usque ad quercum 
magnam42 locatam versus viam magnam, a dicta quercu usque ad mericam vulgariter 
Kamyonka43//, a dicta merica tendendo recte ad montem qui dicitur Czyssowa44, 
a monte dicto tendendo recte ad mericam necnon per silvam vulgariter Lysse Blotto 
et a prefata silva// recte45 per mericam usque ad fluvium qui vocatur Rozdzanka.

Concedentes itaquesibi et suis heredibus et successoribus legittimis titulo per-
petuitatis possidenda//, tenenda et habenda pervendenda, permutanda, donanda 
et in suos suorumque usus successorum placidos prout sibi et suis posteris melius 
videbitur expedire [convertenda].

Seruicium// eciam idem noster sepedictus Otto cum una hasta in terra nostra 
Rathiboriensi nullas extra metas exeundo impendere tenebitur, sibi de domo ad 
domum// pro dampno promittentes.

In cuius rei testimonium presentes conscribi et eas maiori nostro sigillo roborari 
fecimus.

Actum et datum in Plessina proxima feria// tercia ante festum beate46 Lucie 
virginis Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo.

Presentibus nostris47 fidelibus Sbymkone de Tworkow//, Niczkone dicto Stral, 
Pascone de Baruczwerde48 militibus, Milothone de Tworkow, Budgziboycone dicto 

34 Bolina – rzeczka na północ od Mysłowic, dopływ Brynicy.
35 U Ziviera, Bellerode i Musioła nie ma tego słowa.
36 L. Musioł podaje, że były to wzmiankowane w 1664 r. „Księże Łąki”.
37 L. Musioł przypuszcza, że chodzi tu o drogę z Mikołowa do Mysłowic.
38 L. Musioł uważa, że był to las koło obecnych Murcek.
39 Według L. Musioła było to skrzyżowanie drogi z Kochłowic do Mysłowic z drogą z Ligoty przez Załęże 

do Bytomia.
40 „Rozdzianka” to dawna nazwa rzeki Rawy.
41 „Osiek” – rzeczka koło Załęża, dopływ Rawy.
42 Jak podaje L. Musioł, stary dąb w lesie w Brynowie rósł jeszcze na początku XX w. Jeśli w 1360 r. 

określano go jako „wielki”, to gdy go ścinano (ok. 1900 r.), miał prawdopodobnie 900 lat.
43 Jak podaje L. Musioł „Kamionka” to góra koło obecnego Parku Kościuszki.
44 „Góra Cisowa” według L. Musioła była na terenie późniejszego folwarku „Karbowa”.
45 U Musioła nie ma tego słowa.
46 Pomyłka w oryginale, bo Łucja była wtedy świętą, a nie błogosławioną. U Ziviera i Musioła: „sancte”.
47 Tego słowa nie ma u Bellerode, Ziviera i Musioła.
48 Wieś „Barutswerde” była koło Bogumina (Bohumina). Paszek (Piotr) z Barutswerde i Bogumina był 

także wzmiankowany w 1365 r. jako właściciel sąsiedniej wsi Lutyni – J. Pilnáček: Rody starého Slezska . 
Připravil K. Müller. Brno 1991, s. 427.
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Yayca, Sthephano dicto Rasschicz// et Franczlino curie nostre prothonotario, pleba-
no in Grecz49 in testimoniumomnium premissorum//.

Tłumaczenie dokumentu
Mikołaj, z łaski Bożej książę opawski i raciborski. Do wszystkich na wieczne cza-

sy. Znaczenie władców wzrasta poprzez uposażenie poddanych, których wierność 
zwiększa się poprzez otrzymywanie nagrody i zachęca innych do naśladowania tego 
przykładu wierności. Dlatego chcemy, aby niniejszy tekst dotarł do powszechnej 
wiadomości, że my z wdzięczności za chętne i wierne usługi, które bez wahania 
wyświadczył i z wielką gotowością nie przestaje nam wyświadczać szlachetny rycerz 
Otto zwany z Pilicy („Pylcz”), chcemy mu odpowiednio wynagrodzić i nadać mu 
z uważną rozwagą umysłu jemu i jego prawowitym następcom wsie położone w na-
szej ziemi raciborskiej, w okręgu mikołowskim, a mianowicie: wieś Jaźwice („Yazwi-
cze”) i wieś Załęże („Zalanze”), które należą bezpośrednio do niego, w spadku po 
ojcu oraz wieś Bogucice („Boguczycze”) wraz z wsią Roździeń („Rozdzen”) i z mia-
stem Mysłowicami („Myslowicze”), a także z wsią Szopienice („Schepyencze”), 
które on nabył i kupił za pieniądze zapłacone w gotówce, wraz ze wszystkimi ich 
prawami, uprawnieniami posiadającego przewidzianymi i ustanowionymi w prawie 
niemieckim, w dawniej określonych granicach do nich należących, a mianowicie: 
prawo do pełnego sądownictwa i należnego panowania, a zwłaszcza prawo patronatu 
wraz z polami uprawnymi i nieuprawnymi, z pastwiskami, łąkami, górami, dolinami, 
równinami, lasami, krzewami, wodami i potokami, młynami wybudowanymi i ma-
jącymi powstać, barciami pszczelimi we wsiach lub gajach, z czynszami, dochodami 
i plonami, jakie tylko można wymienić, a także z prawem do połowu ryb, ptasznic-
twem, myślistwem na wszelką zwierzynę czy to na małą, czy na wielką, z prawem 
polowania i zabijania przy użyciu sieci wszelkiego rodzaju i psów. Niniejszym nadaje-
my, zezwalamy i darujemy jemu i jego dziedzicom i prawowitym następcom wszel-
kie prawo książęce, niczego nam ani naszym prawowitym następcom z tego powodu 
nie zastrzegając.

Ponadto wspomniany pan Otto poprosił nas, abyśmy wymierzyli czyli wygrani-
czyli mu wszystkie jego dobra, które posiada w naszej ziemi raciborskiej i okręgu 
mikołowskim . My zaś biorąc pod uwagę jego długotrwałe usługi, wymierzyliśmy je 
jemu i jego prawowitym następcom:

Zaczynając od rzeki Przemszy idzie się prosto aż do dębu, który nazywają Krama-
rzów Dąbek, a od tego dębu aż do miejsca, które pospolicie zowią Pogorzelec, a od 
Pogorzelca  . . . do góry zwanej pospolicie Lubowka, zaś od tejże góry idzie się prosto 
wzdłuż góry zwanej pospolicie Bedlna, a od tejże góry Bedlna idąc prosto aż do lasu 
(ubytek na około 8 słów) zwanego pospolicie Posschus idąc obok mokradła i w pobli-
żu lasu aż do rzeki zwanej pospolicie Bolyna, a od tej rzeki Bolyna (ubytek na około 
5 słów) i wzdłuż  . . .do miejsca w pobliżu łąk mnichów zwanych pospolicie Łąki prze-
chodząc prosto przez drogę zwaną Przecznica, do lasu zwanego Mokra i idąc obok 
tegoż lasu Mokra do rzeki Kłodnicy, a od tej rzeki prosto do lasu zwanemu pospolicie 

49 Franciszek był pisarzem księcia opawsko-raciborskiego Mikołaja II i zarazem plebanem w Hradcu 
k. Opawy – zob. regest dokumentu z 6 maja 1365 r. Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym 
Śląsku . T. 1. Red. A. Barciak, K. Müller. Wrocław–Opava 2004, s. 51, nr 85.
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Ogony, zaś od tego lasu prosto przez błonia zwane pospolicie Kochłowa Łąka, a od 
tych błoni idąc prosto drogą przez las do błoni, a od tych błoni idąc na lewo aż do 
drogi, którą zowią pospolicie Krzyż, a od tej drogi prosto do rzeki, która jest zwana 
Rozdzianka, zaś od Rozdzianki idąc wzdłuż rzeki zwanej Osiek, a od tejże rzeki aż do 
drogi, która idzie z Ligoty i od tej drogi idzie się aż do wielkiego dębu przy gościńcu, 
a od tego dębu do mokradła, które w gwarze ludowej nazywa się Kamionka i od 
tego mokradła idzie się prosto do góry nazywanej Cisowa, a od tejże góry prosto do 
mokradła przez las zwany pospolicie Łyse Błoto i od tegoż lasu prosto przez błonie 
aż do rzeki Roździanki.

Przeto zezwalamy jemu, jego dziedzicom i prawowitym następcom na wieczyste 
posiadanie i sprzedanie, zamianę i podarowanie tej posiadłości, tak jak jemu i jego 
następcom będzie się wydawać najkorzystniejsze .

Tenże nasz wielokrotnie wspomniany Otto jest zobowiązany do służby rycerskiej 
w naszej ziemi raciborskiej, nie będąc zobowiązany do przemieszczania się poza jej 
granice i obiecujemy mu wynagrodzenie za czas od wyjazdu do powrotu do domu.

Na tę rzeczy pamiątkę kazaliśmy spisać ten dokument i opatrzyć go naszą wielką 
pieczęcią.

Działo się i zostało wydane w Pszczynie we wtorek przed dniem św. Łucji Roku 
Pańskiego 1360 .

W obecności naszych wiernych: Sbinka z Tworkowa, Mikołaja zwanego Stral, 
Paszka z Baruczwerde, rycerzy, Miłoty z Tworkowa, Budzibojka zwanego Jajca, Ste-
fana zwanego Raszyc i Franzlina, naszego nadwornego pisarza plebana w Hradcu – na 
poświadczenie wszystkiego wyżej przedstawionego.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że publikowany tu dokument z 1360 roku 
ma duże znaczenie, ponieważ jest najstarszym dokumentem do dziejów Mysłowic 
i terenu obecnych Katowic. Tekst ten jest na szczęście znany z kopii fotograficznej 
zaginionego około 1900 roku w nieznanych okolicznościach oryginału. Dostarcza on 
wielu danych do topografii terenu Mysłowic i obecnych Katowic. Dzięki komenta-
rzowi L. Musioła w jego publikacji można zidentyfikować z dużym prawdopodobień-
stwem te w większości nieistniejące nazwy terenowe w zachodniej części Mysłowic 
i południowej części obecnych Katowic. Dzięki temu tekstowi poznajemy także 
imiona i przydomki dworzan księcia Mikołaja II. Ponadto na podstawie szczegółowej 
analizy fotografii możliwe stało się dokonanie korekt w zakresie odczytu tekstu udo-
stępnionego w dotychczasowych publikacjach.
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Wybrane przypadki oporu przeciwko władzy 
komunistycznej w raportach Wydziału 
Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
w Katowicach w latach 1948–1955

Abstract
Komuniści w powojennej Polsce stworzyli totalitarny system władzy, w którym 

różne elementy instytucji państwowych i partyjnych współpracowały, czasem rywa-
lizowały, a często ich kompetencje się nakładały. Celem artykułu jest prezentacja 
wybranych przypadków oporu przeciwko władzy komunistycznej z lat 1948–1955 
na podstawie raportów Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach jako komórki partyjnej, która 
zajmowała się bezpośrednio przejawami oporu przeciwko władzy komunistycznej. 

Słowa kluczowe: PZPR, wydział organizacyjny, opór wobec władzy komuni-
stycznej

Ausgewählte Beispiele des Widerstands gegen die kommunistischen Behörden 
aus den Berichten der Organisationsabteilung des Wojewodschaftskomitees der 
Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei in Kattowitz 1948–1955

Die Kommunisten im Nachkriegspolen schufen ein totalitäres Machtsystem, in 
dem verschiedene Elemente der staatlichen und parteilichen Institutionen zusam-
menarbeiteten, teils miteinander konkurrierten oder sich in ihren Zuständigkeiten 
überschnitten. Ziel des Aufsatzes ist es, den Widerstand gegen die kommunisti-
sche Macht in den Jahren von 1948 bis 1955 anhand von Einzelfällen vorzustel-
len. Grundlage dafür bilden die Berichte der Organisationsabteilung des Wojewod-
schaftskomitees der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, einer Parteieinheit, die 
sich direkt mit den Manifestationen des Widerstands gegen die kommunistische 
Macht befasste.

Schlüsselbegriffe: PZPR, Organisationsabteilung, Widerstand gegen die kommu-
nistischen Machthaber
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Selected cases of resistance against the communist authorities in the reports of the 
organizational department of the Provincial Committee of the Polish United Workers‘ 
Party in Katowice in 1948–1955

In post-war Poland, the communists created a totalitarian system of power in 
which various elements of state and party institutions cooperated, sometimes com-
peted, and their competences often overlapped. The aim of the article is to present 
selected cases of resistance against the communist regime in 1948–1955 on the basis 
of the reports of the Organizational Department of the Provincial Committee of the 
Polish United Workers’ Party as a party cell that dealt directly with the manifesta-
tions of resistance against the communist regime.

Keywords: PZPR, Organizational Department, resistance to the communist au-
thorities

W dniach od 15 do 21 grudnia 1948 roku w gmachu Politechniki Warszawskiej 
odbył się zjazd przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robot-
niczej. Na zjeździe, w którym brało udział 1526 delegatów, doszło do zjednoczenia 
obydwu partii i stworzenia jednej potężnej partii masowej na wzór sowiecki, która 
miała dominować i kontrolować wszelkie aspekty życia w państwie1 . 

Organizację Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: PZPR) na wszystkich 
stopniach określał statut partii uchwalony w 1948 roku. PZPR stanowiła centralny 
element wprowadzania systemu totalitarnego w Polsce i komunistyczna partia była 
obecna w każdym elemencie życia obywateli. Na poziomie wojewódzkim władza 
partyjna była skupiona w komitetach wojewódzkich, stanowiących terenową instan-
cję władzy. Całokształt życia politycznego i gospodarczego województwa był celem 
pracy wielu wyspecjalizowanych wydziałów2 .

Wydział Organizacyjny Komitetu Wojewódzkiego (dalej: KW) PZPR w Katowi-
cach pełnił funkcję nadrzędną w stosunku do innych wydziałów, ale nie był jedno-
cześnie wydziałem zwierzchnim. Miał za zadanie pomagać organizacjom i instancjom 
partyjnym w wykonaniu partyjnych dyrektyw i kontrolować ich wdrażanie. Dodat-
kowym zadaniem było przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjnych 
o doświadczeniach z terenu w celu opracowania wniosków z sytuacji w regionie. Był 
to wydział koordynujący i informacyjny. Specjalnie oddelegowani pracownicy spo-
rządzali informacje partyjne, zbierali meldunki, kompletowali sprawozdania, notatki 
i dane telefoniczne, a także sporządzali różne zestawienia, m.in. danych liczbowych 
i statystycznych. Kolejnym aspektem działania wydziału było prowadzenie statystyki 
członków partii w podległych komórkach organizacyjnych3 .

W momencie wkroczenia Armii Czerwonej na tereny Górnego Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego wielu mieszkańców kontynuowało opór z czasów okupacji niemiec-

1 R. Kaczmarek: Historia Polski 1914–1989. Warszawa 2010, s. 576.
2 K. Zawadka: Informacja i koordynacja – Wydział Organizacyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lu-

blinie 1948–1956. [W:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. Red. A. Górak, K. Latawiec, D. Ma-
gier. T. 3. Lublin–Siedlce 2010, s. 725.

3 Tamże, s. 726–727.
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kiej. Istniało silnie przeświadczenie o nieuchronności wybuchu wojny pomiędzy by-
łymi sojusznikami: ZSRR a krajami zachodnimi. W kolejnych latach po zakończeniu 
wojny i wraz z konsolidacją władzy przez komunistów opór słabł i kolejne organizacje 
konspiracyjne były rozbijane i inwigilowane. Opór na terenach województwa śląsko- 
-dąbrowskiego miał różne natężenie zależne od sytuacji wewnętrznej i międzynaro-
dowej. Dodatkowym czynnikiem była specyficzna lokalna sytuacja, na którą składały 
się struktury społeczne i narodowościowe, a także zintensyfikowana migracja lud-
ności. Ludność była zmęczona wojną i okupacją, jednak wielu obywateli wierzyło 
w sens oporu i przeciwstawiało się nowej władzy. Sprzeciw wobec władzy można 
podzielić na dwa typy ze względu na jego organizację. Pierwszym było tworzenie 
organizacji konspiracyjnych i partyzantki na wzór tej walczącej podczas okupacji 
niemieckiej, drugim zaś spontaniczny i oddolny opór niewspółpracujących bezpo-
średnio z sobą zwykłych obywateli4 .

Opór społeczny mógł przybierać wiele form. Mogło nim być rozpowszechnianie 
plotek i pogłosek, opowiadanie antyrządowych i antysowieckich dowcipów, napisy 
polityczne na murach, przeciwstawianie się kolektywizacji, dezercje z wojska, a na-
wet ucieczka za granicę. Jako elementy oporu można również zakwalifikować wej-
ście za kotarę podczas głosowania, nieuczestniczenie w organizowanych zebraniach 
i uroczystościach, odmówienie złożenia podpisu pod symbolicznymi dokumentami 
( np. pod apelem sztokholmskim) czy nieobecność na obchodach i manifestacjach, 
gdzie często sporządzano listy obecności. Formą oporu było więc nie tylko czynienie 
tego, co było przez prawo i system zakazane, ale również nieczynienie tego, co było 
nakazywane lub zalecane przez aparat władzy5 .

Władza komunistyczna na polskich ziemiach miała do czynienia ze społeczeń-
stwem w dużej mierze obezwładnionym i często sama podsycała opór, aby stanowił 
on usprawiedliwienie dla wprowadzanego terroru. Częste były przypadki prowoka-
cji i organizowania działań antyrządowych w celu rozbijania potencjalnej opozycji 
i konspiracji. Działania władzy wzmacniały poczucie strachu ludności. Opór społe-
czeństwa – inspirowany lub spontaniczny – występował ciągle przez kolejne lata po 
wojnie. W drugiej połowie lat czterdziestych istniało poczucie pewnej kontynuacji 
okupacji i wyzysku jedynie przy zmianie narodowości wojsk, które tę okupację na-
rzuciły. Kolejnym aspektem życia w rzeczywistości powojennej była stała dezinfor-
macja kolportowana przez rozrastającą się machinę propagandy6 .

Jedną z form oporu pojawiającą się w dokumentach sporządzanych przez Wy-
dział Organizacyjny KW PZPR w Katowicach były anonimy, listy i ulotki wysyłane 
lub wrzucane do skrzynek partyjnych działaczy lub siedzib urzędów. W ulotkach 
i anonimach powtarzały się podobne hasła i tematy. W dniu 7 listopada 1952 roku 
do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach wpłynęło pismo adresowane 
do przewodniczącego z dopiskiem „sprawa o znaczeniu państwowym”. Treść listu 
sławiła Stanisława Mikołajczyka jako wodza narodu ludowo-polskiego od Odry do 
śluzy Wołga–Don. W tekście wspomniano  również o Armii Krajowej i Armii Ludo-

4 Z. Woźniczka: Legalna opozycja polityczna, [W:] Województwo śląskie 1945–1950. Red. A. Dziurok, 
R. Kaczmarek. Katowice 2007, s. 290–291.

5 A. Paczkowski: Strajki, bunty, manifestacje jako „polska droga” przez socjalizm. Poznań 2003, s. 14–15.
6 Z. Woźniczka: Legalna opozycja polityczna… s. 291.
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wej jako siłach sprzeciwiających się nowej władzy, a także pojawiły się groźby wobec 
„Komuny Polsko-Rosyjskiej”. Charakterystyczny był również podpis – „Trąbalski 
i Spółka”7 . 

Anonimy i ulotki często były podpisywane, jednak zazwyczaj były to fikcyjne 
pseudonimy lub nazwy organizacji. Zdarzały się również bardziej osobiste anonimy, 
odzwierciedlające aktualne wydarzenia. Przykładem jest anonim z 1953 roku, który 
nawiązuje do odwołania ks. Gerarda Bańki z probostwa w parafii pw. św. Jadwigi 
w Chorzowie. Gerard Bańka był szykanowanym przez władze PRL i śledzonym przez 
Urząd Bezpieczeństwa (dalej UB) księdzem rzymskokatolickim. Anonim oskarżał 
nowego proboszcza – „faroża” – o to, że „wygryzł” swojego poprzednika, a autor 
groził mu stryczkiem, przed którym nie uchroni go nawet UB8. Podobnie osobisty 
charakter miał anonim doręczony 5 listopada 1951 roku w Gliwicach, w którym 
autorzy grozili byłemu I sekretarzowi komitetu miejskiego śmiercią. Zabity miał być 
również syn I sekretarza będący milicjantem, pani Walczakowa, pani Baranowa, pani 
Demel i kilku innych milicjantów9. Autor podawał się za członka organizacji, która 
zamordowała aktora Stefana Martyka w Warszawie 9 września 1951 roku10. W in-
nym anonimie wysłanym 5 czerwca 1949 roku autor wypisał błędy nowej władzy 
i wyzysk robotników, adresując swoje pismo ogólnie do towarzyszy, a podpisując się 
„CONTRA”. W anonimach dostarczanych do siedzib partyjnych często powtarzały 
się bezpośrednie groźby adresowane do osób zajmujących stanowiska kierownicze, 
ale też ogólnie do członków partii i członków aparatu państwowego.

Kolejnymi objawami oporu przeciwko władzy komunistycznej były ulotki i plaka-
ty, które rozrzucano lub rozklejano na murach i ścianach na terenie województwa. Tak 
jak w przypadku anonimów, nie brakowało odniesień do organizacji konspiracyjnych, 
gróźb wobec komunistów i Sowietów. Na przykład na jednej z ulotek rozklejanych 
na płotach widniał znak Polski Walczącej, a przypominała ona o zamordowanych 
w Katyniu polskich oficerach. Wzywała do walki z nowym okupantem. W prawym 
dolnym rogu ulotkę podpisano „Główna Kwatera T.H.K.”11. W szczególnej sytuacji 
narodowościowej na Górnym Śląsku pojawiały się również ulotki w języku niemiec-
kim, które były napisane prostym językiem. W jednej z takich ulotek adresowanej do 
robotników podnoszono problem straszliwej biedy i głodu. Brak mięsa był kwestią 
często pojawiającą się w raportach i pismach o charakterze antypaństwowym. Ulot-
ka wspominała, że za Hitlera był „schnaps i śledź”, a w „Rusischen Polnischen Juden 
Demokratie” tylko więzienie. Tekst kończył się polskim zdaniem, że w stolicy kraju 
górniczego jest bieda i hasłem „Heil Adenauer” oraz zachętą do czytania i przekazy-
wania dalej poznanych informacji12 . 

7 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Katowice), zespół 12/1793 Komitet Wojewódzki 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach (dalej: KW PZPR Kat.), sygn. II/202b, s. 11.

8 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/186, s. 68.
9 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/153, s. 65.
10 W. Rodak: Zabójstwo Stefana Martyki . Ostatnia egzekucja podziemia. „Polska Times” z 8 stycznia 2016 

– https://polskatimes.pl/zabojstwo-stefana-martyki-ostatnia-egzekucja-podziemia/ar/c15-9263234 
[dostęp: 24 stycznia 2021].

11 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/202b, s. 17.
12 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/202b, s. 3.
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Ulotki były czasem pisane na maszynie, a czasem ołówkiem. Taka ulotka wy-
pisana zwykłym ołówkiem pojawiła się w grudniu 1952 roku przy okazji wymiany 
legitymacji Związku Młodzieży Polskiej na ścianie siedziby Zarządu Miejskiego ZMP. 
Autor usprawiedliwiał członków ZMP, pisząc o tym, że młodzi ludzie musieli nosić 
legitymacje, ponieważ zbyt mocna była kontrola władzy nad młodzieżą, a Polska była 
za słaba, by zrzucić „moskiewskie jarzmo” . Autor nawoływał jednak, aby strzec się 
przed propagandą i być gotowym na dzień, w którym Polacy będą mogli zemścić się 
na wrogach i zdrajcach. Pod ulotką widniał podpis „Orlęta”13. Dnia 9 marca 1952 
roku na tablicy ogłoszeniowej przy ulicy Kochanowskiego w Katowicach pojawiła się 
nalepka napisana na maszynie krótko oddająca cześć Mikołajczykowi jako prezyden-
towi Polski i kończąca się słowami „Z przeklętą Komuną na Sybir!!!”14

Przy każdym meldunku o pojawiających się ulotkach, napisach lub anonimach 
widniały adnotacje o przekazaniu sprawy do odpowiednich organów bezpieczeństwa 
państwa. Starano się spisać wszelkie możliwe informacje, takie jak: data wydarzenia, 
godzina, miejsce, informacje o osobie, która sprawę zgłosiła. Zazwyczaj brakowało 
informacji o podejrzanych. Wyjątkiem może być meldunek z 31 marca 1949 roku, 
który informował, że minionej nocy pomiędzy godziną 2.00 a 3.00 rozrzucano na te-
renie Mysłowic ulotki, a podejrzana była Genowefa Czechmanowa, która mieszkała 
w Mysłowicach przy ulicy Kaczej nr 6 i żyła ponad stan. Tak szybkie znalezienie po-
dejrzanej może nasuwać podejrzenie o prowokację i chęć zaszkodzenia podejrzanej15 . 
Szybkie ujęcie sprawców nie było niezwykłe. W krótkiej notatce z Częstochowy, 
która była datowana na 3 października 1954 roku, widnieje informacja o pojawieniu 
się plakatów. Plakaty te były o treści antypaństwowej, antysowieckiej, odręcznie 
drukowane i wzywające do święcenia pamięci poległych w walce z jarzmem bolsze-
wickim. Plakaty zostały rozwieszone w nocy z 31 października na 1 listopada 1954 
roku, a trzej podejrzani już zostali aresztowani. Pozostaje pytanie, czy data doku-
mentu wyprzedzająca zdarzenie była jedynie drobnym błędem pracownika Wydziału 
Organizacyjnego czy śladem zaplanowanej prowokacji16 .

Rozpowszechnianie plotek również było postrzegane przez władzę jako przejaw 
wrogiej propagandy. Przekazywane plotki zawsze wzmagały się w momentach waż-
nych wydarzeń w regionie i na świecie. W miarę zbliżania się wyborów na początku 
lat pięćdziesiątych w powiecie cieszyńskim wzmogły się plotki o planowanych zmia-
nach, mogących pogorszyć sytuację chłopów. W raportach nazywano ich kułakami, 
którzy przez plotki o potencjalnym zlikwidowaniu domowego uboju, zwiększeniu 
zakontraktowanego skupu zwierząt do uboju i wymuszeniu ceny 2 zł za 1 kg, nie 
chcą brać udziału w głosowaniu w nadchodzących wyborach. Plotkom uległ nawet 
przewodniczący Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR wymieniony w notatce 
z imienia. Winą obarczono również ewangelicką wiarę kułaków. Kolejną plotką pod-
burzającą lokalną ludność była informacja, że powiat cieszyński miał zostać wymie-
niony na inny teren z Czechosłowacją. Plotka ta miała być rozpowszechniana przez 
kolejarzy czechosłowackich. Problemem, jaki pojawił się wśród miejscowej ludności, 

13 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/202b, s. 8.
14 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/202b, s. 13.
15 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/202b, s. 15.
16 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/184, s. 218.
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była próba wysunięcia własnych kandydatów do gromadzkich rad narodowych. Tacy 
kandydaci zostali wybrani na zebraniach, jednak zostali odrzuceni, ponieważ uzna-
no ich za kułaków17. Rozpowszechnianie szkodliwych plotek, jakie zostały opisane 
wcześniej,  było przypisywane osobom religijnym lub częściej księżom. Ilustruje to 
plotka z powiatu cieszyńskiego mówiąca o tym, że papież kazał księżom odprawiać 
modły za duchownych  skazanych w procesie księży kurii krakowskiej, w wyniku 
których miał umrzeć Stalin18. Kolejną plotką, która miała mieć kościelne źródło, 
była ta związana z zaćmieniem słońca w 1954 roku, kiedy ludzie wykupywali świece 
w sklepach w oczekiwaniu na niesamowite cuda, jakie miały się wtedy zdarzyć19 .

Każdy nawet najdrobniejszy wybryk, najdrobniejszy przejaw niesubordynacji 
i sprzeciwu mógł być przez elementy systemu władzy dostrzeżony, a sprawca ścigany. 
W informacji z powiatu częstochowskiego z 1 września 1950 roku obok podliczenia 
liczby zorganizowanych kolonii i obozów dla dzieci zanotowano, że podczas jednego 
z wyjazdów w Truskolasach portrety Bieruta i Rokosowskiego zostały podpisane 
„smyk”20. Napisy na murach czy ścianach były często najprostszym sposobem wyra-
żenia niezadowolenia z sytuacji w kraju. Napisy miały różną treść. W Szopienicach 
12 października 1951 roku przy ulicy Wieczorka na murach pojawił się napis: „ludzie 
dobrej woli wstępujcie do partyzantki osiągniecie to co sobie życzycie”21. Raport z 25 
marca 1949 roku informował, że w Sosnowcu pojawiły się następujące napisy: przy 
ulicy Średniej – „precz ze Stalinem skurwysynem”, przy ulicy Floriańskiej – „Stalin 
bydle głodzi Polaków”, a na skrzyżowaniu ulicy Rudnej z Aleją Mireckiego – „ko-
munizm to międzynarodowe żydostwo, nędza i głód”22. Temat głodu i wywożenia 
produkcji spożywczej do ZSRR często powtarzał się w różnego rodzaju napisach 
w pierwszych latach po wojnie. Często w raportach pojawiały się wzmianki o narze-
kaniu ludności na braki związane z zaopatrzeniem w mięso. Dnia 5 września 1951 
roku z szybu I kopalni Zabrze-Zachód wyjechał wóz z napisem: „wołowina, cielęcina 
i świnina jedzie do Stalina, konina i flaki to jedzą polaki”23. Nawet najmniejsze napisy 
były monitorowane przez partię. We wrześniu 1952 roku w Instytucie Metalurgii 
w Gliwicach napisy ołówkiem na drzwiach toalety również nie uszły uwadze działa-
czy partyjnych. Napisy zostały przed usunięciem uwiecznione na fotografii. Ich treść 
przypominała o panujących niedoborach w produkcji rolnej: „Ajzenhower przyjęć na 
roweże, bo Stalin i Bierut całe zborze zabierze”24. Podobną tematykę miały napisy 
z 9 października 1951 roku w cieszyńskiej fabrye Zamków Błyskawicznych: „wie-
przowina dla Stalina, owięzina wysyłaj do Berlina, płucka i flaczki jedzą polaczki”25 .

Władza komunistyczna starała się budować swój obraz jako władzy ludowo-ro-
botniczej. Na różnych szczeblach organizowano zebrania i wiece, gdzie przygotowa-

17 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/15, s. 22–23. 
18 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/15, s. 133.
19 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/15, s. 37.
20 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/174, s. 76.
21 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/202b, s. 10.
22 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/202b, s. 2.
23 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/170, s. 306.
24 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/150, s. 67.
25 AP Katowice, KW PZPR Kat., sygn. II/174, s. 149.
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ni agitatorzy mieli zajmować się rozpowszechnianiem propagandy państwowej. Na 
takie spotkania przychodziły również osoby, które wyrażały niezadowolenie i głośno 
komentowały istniejący system. Na przykład w powiecie cieszyńskim robotnik przy-
pomniał sytuację, kiedy w terenie kierownik polityczny skopał na schodach jednego 
z robotników26. W 1952 roku w kopalni „Gliwice” na jednym z zebrań uczestnik wy-
raził mocno kontrowersyjne zdanie o tym, że władza „w niedziele i święta ludziom 
żyć dają, a ludzie wyglądają bladzi jak trupy, za Hitlera było lepiej, bo on choć z ludzi 
robił mydło, ale ludziom dawał, organizujecie zebrania, a ludzie wam i tak nie przyj-
dą, bo jest marne wyżywienie, że straszą ludzi bumelanctwem, a lekarz nie zwalnia 
i nie uznaje chorych – to są bumelki, a Hitler niszczył żydów, jednak nie wiadomo, 
gdzie się ukrywali, kiedy jeszcze żyją”27 .

W dokumentach zgromadzonych przez Wydział Organizacyjny można również 
znaleźć ślady bardziej bezpośrednich działań przeciwko władzy. Meldunek z 7 kwiet-
nia 1953 roku mówił o zamordowaniu sołtysa gromady Zbytków w gminie Strumień 
za organizowanie spółdzielni produkcyjnej28, a notatka z 3 października 1954 roku in-
formowała o próbie włamania do Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pocześnie 
w powiecie częstochowskim i dwóch ujętych sprawcach podejrzewanych o próbę 
kradzieży kart wyborczych29 .

Pomimo rozbudowanego aparatu terroru stalinowskiego i zmęczenia wojną, 
wśród dokumentów zgromadzonych przez Wydział Organizacyjny przy KW PZPR 
w Katowicach można znaleźć ślady oporu przeciwko władzy. W ulotkach, plakatach 
i napisach powtarzały się często te same wątki. Zachęcały do oporu i walki, nawią-
zując do działalności Polskiego Państwa Podziemnego z okresu okupacji niemieckiej. 
Często zdarzało się ośmieszanie władzy i przypominanie o niedoborach żywności.
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Abstract
Problematyka dokumentu elektronicznego, postępowania z nim oraz przejmowa-

nia materiałów archiwalnych w formie dokumentów elektronicznych jest stosunko-
wo nowym tematem. Autorka przedstawia działania podjęte przez Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach (jako pierwsze w Polsce) w trakcie przejmowania materiałów 
archiwalnych w formie dokumentów elektronicznych. 

We wstępnej części artykułu przedstawiono przepisy prawne oraz opisano pro-
ces przejmowania materiałów archiwalnych w formie dokumentów elektronicznych 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach, a także proces przejęcia ich w systemie Archiwum 
Dokumentów Elektronicznych.

W dalszej części omówiono przejmowanie materiałów archiwalnych po Śląskim 
Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach, które aktualnie przekazy-
wane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. Przed-
stawiono problemy i trudności, jakie stanęły na drodze szybkiego i sprawnego przej-
mowania. Przedstawiono również chronologicznie proces przejmowania kolejnych 
paczek archiwalnych do systemu ADE wraz z decyzjami, jakie podejmowano w celu 
usprawnienia tego procesu.

Słowa kluczowe: Archiwum Dokumentów Elektronicznych, Elektroniczne Za-
rządzanie Dokumentacją, dokument elektroniczny

Erfahrungen des Staatsarchivs in Kattowitz im Zusammenhang mit der Übernahme 
von Archivgut in das Elektronische Dokumentenarchiv

Die Problematik des elektronischen Dokuments, der Umgang mit und die Über-
nahme von Archivgut in Form von elektronischen Dokumenten sind relativ neue 
Themenfelder. Der Autor dieses Artikels stellt Maßnahmen vor, die das Staatsarchiv 
in Kattowitz vorbildhaft für Polen beim Erwerb von Archivmaterial in Form von 
elektronischen Dokumenten erstmals ergriffen hat. Im einleitenden Teil des Artikels 
werden die gesetzlichen Regelungen vorgestellt und der Prozess der Übernahme 
von Archivgut in Form von elektronischen Dokumenten gemäß den Bestimmungen 
des Artikels 5 (2b) des „Gesetzes über die nationalen Archive und Archivalien“ 
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beschrieben. Außerdem wird dessen Übernahme in das Elektronische Dokumenten-
archiv erläutert. Im abschließenden Teil geht es um die Übernahme der Archivalien 
des Schlesischen Zentrums der Informationsgesellschaft in Kattowitz, die derzeit 
vom Marschallamt der Wojewodschaft Schlesien in Kattowitz durchgeführt wird. 

Schlüsselbegriffe: Elektronisches Dokumentenarchiv, Elektronische Dokumen-
tationsverwaltung, elektronisches Dokument

Experiences of the State Archives in Katowice in acquiring archival materials to the 
Archive of Electronic Documents system

The issue of an electronic document, dealing with it and acquiring archival ma-
terials in the form of electronic documents is a relatively new topic. The author of 
the article presents the activities that the State Archives in Katowice, as the first in 
Poland, has undertaken when acquiring archival materials in the form of electronic 
documents. The introductory part of the article presents legal regulations and de-
scribes the process of acquisition of archival materials in the form of electronic 
documents in accordance with the regulations issued on the basis of Art. 5 sec. 2b of 
the “Act on National Archive Holdings and Archives”. The process of their acquisi-
tion in the Electronic Document Archive system is also described. The next part 
discusses the acquisition of archival materials from the Silesian Information Society 
Centre in Katowice, which are currently being handed over by the Marshal’s Office 
of the Silesian Voivodship in Katowice.

Keywords: Archive of Electronic Documents, Electronic Document Manage-
ment, electronic document

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz coraz większe wykorzystanie narzędzi 
informatycznych w administracji publicznej wymusiło wprowadzenie regulacji doty-
czących dokumentów elektronicznych. Uregulowania dotyczyły m.in. archiwizacji 
dokumentów elektronicznych i – co za tym idzie – przekazywania materiałów archi-
walnych w formie dokumentów elektronicznych do archiwów państwowych.

Proces przejmowania materiałów archiwalnych został przedstawiony w rozporzą-
dzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) z dnia 
30 października 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z doku-
mentami elektronicznymi [Dziennik Ustaw (dalej Dz. U.) 2006, nr 206, poz. 1518]. 
Aby jednak można było przekazać materiały archiwalne zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w wymienionym rozporządzeniu w formie dokumentów elektronicznych, 
musiało upłynąć 14 lat. 

W czerwcu 2020 roku zakończono prace nad ostateczną wersją systemu Archi-
wum Dokumentów Elektronicznych (dalej: ADE). Umożliwiło to jednostkom orga-
nizacyjnym, które mają systemy klasy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją 
(dalej: EZD), rozpoczęcie procesu przekazywania materiałów archiwalnych w for-
mie dokumentów elektronicznych. 

Należy pamiętać, że proces przejęcia paczki archiwalnej w systemie ADE jest 
dostosowany do wymienionych przepisów. Zgodnie z nimi jednostka organizacyj-
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na, która planuje przekazać materiały archiwalne, musi wystąpić z wnioskiem do 
dyrektora właściwego archiwum państwowego. Nie ma określonej formy przekaza-
nia wniosku, można wniosek przesłać pocztą tradycyjną, za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej (ESP) lub dedykowanego systemu. Zaleca się jednak, aby wnio-
sek był wypełniany i przekazywany przez moduł ADE przygotowany dla jednostek 
organizacyjnych. Aby uzyskać dostęp do niego, należy założyć konto dla jednostki 
i wprowadzić użytkowników. Oczywiście czynności te wykonywane są przy udziale 
administratora globalnego systemu ADE. Proces przejęcia materiałów archiwalnych 
w przypadku złożenia wniosku przez ADE składa się z następujących etapów:

1) jednostka organizacyjna przekazuje wniosek wraz z załączonym do niego spi-
sem zdawczo-odbiorczym;

2) pracownik archiwum państwowego po otrzymaniu wniosku nadaje mu numer 
sprawy, a później weryfikuje spis zdawczo-odbiorczy pod względem mery-
torycznym, korzystając z automatycznej walidacji spisu oraz złożonego pod 
wnioskiem podpisu;

3) po akceptacji wniosku jednostka przekazuje paczkę archiwalną wraz z sumą 
kontrolną oraz podpisem elektronicznym;

4) pracownik archiwum państwowego waliduje automatycznie paczkę oraz po-
zostałe pliki i po walidacji przechodzi do weryfikacji merytorycznej, korzy-
stając z edycji metadanych. Pozwala to na wprowadzenie zmian pod postacią 
tzw. wtórnych metadanych. Metadane pierwotne spraw i dokumentów nie są 
zmieniane ani usuwane;

5) po zakończeniu weryfikacji automatycznej i merytorycznej paczka jest akcep-
towana oraz wprowadza się informacje o przekazywanych składach. 

Proces w ADE kończy się przez podpisanie paczki archiwalnej przez dyrektora 
archiwum państwowego oraz przesłanie potwierdzenia o przejęciu materiałów archi-
walnych w formie dokumentów elektronicznych.

W trakcie każdego etapu weryfikacji wniosku, spisu lub paczki pracownik archi-
wum państwowego może je odrzucić, wprowadzając przy tym odpowiednie uzasad-
nienie.

W związku z likwidacją Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Ka-
towicach (dalej: ŚCSI), która została zakończona w sierpniu 2020 roku, pierwszą 
instytucją, która podjęła się tego zadania, był Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego w Katowicach (dalej: Urząd Marszałkowski) jako organ założycielki ŚCSI, 
a Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Katowice) stało się pierwszym ar-
chiwum państwowym w Polsce przejmującym materiały archiwalne w formie elek-
tronicznej.

Pierwsze przejęcie materiałów archiwalnych w formie dokumentów elektro-
nicznych do systemu ADE, który wcześniej nie był eksploatowany i weryfikowa-
ny w wersji produkcyjnej, nie obyło się bez komplikacji. Przedstawione informacje 
pozwolą na zapoznanie się z trwającym nadal procesem przejmowania materiałów 
archiwalnych po ŚCSI.

Początkowe trudności związane z rozpoczęciem procesu przekazania materiałów 
archiwalnych do ADE były związane z:
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1) pandemią COVID-19, co spowodowało ograniczone możliwości kontaktu 
pomiędzy pracownikami ŚCSI a pracownikami AP Katowice;

2)  uruchomieniem systemu ADE pod koniec czerwca 2020 roku, co spowodo-
wało utratę możliwości wcześniejszej weryfikacji paczki archiwalnej wygene-
rowanej z systemu FINN 8 SQL z procesem w ADE;

3) terminem likwidacji ŚCSI, co spowodowało brak czasu na analizę wszystkich 
wątpliwości, jakie pojawiały się przy walidacji paczki archiwalnej i wyciągnię-
cie z tego wniosków, które można by w szybkim czasie wykorzystać i wdro-
żyć;

4) ustaleniem we wrześniu 2020 roku procedury przejęcia dokumentów elektro-
nicznych z Urzędem Marszałkowskim, który jako organ założycielski przejął 
część zadań oraz materiały archiwalne po ŚCSI;

5) przejęciem składów chronologicznych przy planowanej dużej ilości paczek 
archiwalnych. Stanowiło to problemem logistyczny i merytoryczny. Sytuacja 
ta mogła spowodować, że składy zostałyby porozdzielane na wiele mniejszych 
grup. Podjęto przy udziale Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (da-
lej: NDAP) decyzję o przejęciu składów w pierwotnej formie po zakończeniu 
procesu przejęcia paczek archiwalnych.

Można również określić pewne etapy przekazania materiałów archiwalnych 
w formie dokumentu elektronicznego z ŚCSI:

1) czerwiec – wrzesień 2020 roku;
2) październik – grudzień 2020 roku;
3) styczeń – czerwiec 2021 roku.
Należy podkreślić, że w każdym etapie istotną rolę odgrywała współpraca po-

między AP Katowice, NDAP oraz Urzędem Marszałkowskim. Wymiana informacji, 
wsparcie oraz wzajemna pomoc między tymi instytucjami były nie do przecenienia.

Najważniejszym wyzwaniem w pierwszym etapie było wsparcie ŚCSI przy wy-
generowaniu poprawnej paczki archiwalnej ze stosowanego w ŚCSI systemu klasy 
EZD- FINN 8 SQL. Po paru modyfikacjach i aktualizacjach ze strony producenta 
oprogramowania udało się wygenerować ostatecznie paczkę zgodną ze standarda-
mi opisanymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie 
wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na 
których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych 
(Dz.U. 2006, nr 206, poz. 1519).

Paczki archiwalne przygotowywane z systemu FINN 8 SQL firmy LTC Sp. z o.o. 
nie zawsze są zbudowane poprawnie. W przepisach nie określono, jakie dodatkowe 
elementy mogą zostać zaimplementowane do paczek i czy inne metadane będą miały 
wpływ na poprawną budowę paczek. W związku z tym z systemu generowane są 
paczki archiwalne, dla których w trakcie weryfikacji automatycznej w systemie ADE 
pojawiają się błędy. Te sytuacje wydłużają przejęcie paczek. Wymagało to ciągłych 
konsultacji między pracownikiem AP Katowice a pracownikami Urzędu Marszał-
kowskiego.  

Po wygenerowaniu pierwszej paczki stwierdzono, że pojawiają się nieści-
słości w sposobie zapisu metadanych data i zapisami w metadanych opisanych 
w rozporządzeniach, w tym treść błędu: cvc-datatype-valid.1.2.1: ‘2015-10-
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07T00:00:00+02:00’ is not a valid value for ‘date’, co spowodowało, że w paczce 
metadane nie miały wartości zgodnej ze standardem wynikającym z rozporządzenia 
MSWiA z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie wymagań technicznych formatów 
zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archi-
walne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006, nr 206, poz. 1519). 
Było to związane z zapisem tych metadanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania ar-
chiwów zakładowych (Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67). Po ustaleniu zasad postępowania 
pomiędzy katowickim Archiwum a Urzędem Marszałkowskim w dniu 23 września 
2020 roku przejęto pierwszą paczkę archiwalną do systemu ADE. Została ona w bar-
dzo szybkim trybie przejęta w systemie ADE. Było to związane z chęcią weryfikacji 
wszystkich etapów procedowania paczki. 

Pojawił się również problem z plikami, które w trakcie dekretacji zostały ozna-
czone jako należące do dwóch spraw. System ADE nie potrafił odpowiednio od-
czytać tego zapisu i w wizualizacji znajdują się one poza sprawą. Problem ten został 
rozwiązany przez odpowiednie wprowadzenie wtórnych metadanych.

Drugi etap dotyczył analizowania i likwidacji kolejnych problemów, jakie poja-
wiały się w trakcie przejmowania paczek archiwalnych. W tym etapie pracownicy 
zarówno Archiwum w Katowicach, jak i śląskiego Urzędu Marszałkowskiego mogli 
opanować procesy, które w nim były zaimplementowane. W trakcie drugiego etapu 
ważne było ostateczne ustalenie uprawnień w systemie ADE i zakończenie wszyst-
kich formalności dotyczących uprawnień w systemie w przypadku certyfikatów ge-
nerowanych.

Dodatkowo był to czas, kiedy podjęto decyzję dotyczącą sposobu rejestrowania 
kolejnych wniosków wpływających do ADE. Uznano – zarówno Archiwum Pań-
stwowe, jak i Urząd Marszałkowski, że kolejne wnioski nie będą nowymi sprawami, 
a kolejnymi pismami w sprawie. W przypadku katowickiego Archiwum znakowa-
nie charakteryzowało się dodaniem do znaku sprawy numeru kolejnego wniosku. 
W Urzędzie Marszałkowskim sprawa ma jeden symbol, ale na wnioskach wprowa-
dzanych do systemu ADE znajduje się tylko kolejny numer paczki. Stwierdzono, że 
sprawą jest całościowe przekazanie akt w formie dokumentów elektronicznych po 
zlikwidowanym ŚCSI, nie zaś pojedynczy wniosek. Było to związane z ich ilością 
i w pewnym momencie masowością. Nie obyło się bez pomyłek (np. powtórzony 
numer wniosku lub brak numeru na końcu znaku sprawy). Pomyłki te można po-
prawić tylko na wydruku wniosku, ponieważ w przypadku systemu ADE po wpro-
wadzeniu znaku sprawy i jego zaakceptowaniu nie można już wprowadzać żadnych 
zmian i modyfikacji. 

W drugim etapie w dalszym ciągu istotną kwestią była budowa przekazywanych 
paczek archiwalnych oraz informacje zawarte w metadanych. Pojawił się problem 
opisu dokumentów. Część tytułów miała formę zapisu z rejestru systemu zamiast 
tytułów nadanych przez użytkowników. Obecnie problem jest analizowany. Może on 
dotyczyć nieprawidłowego generowania metadanych dla pliku.

Pracownicy Archiwum w Katowicach podjęli decyzję, aby nie odrzucać paczek, 
ponieważ dzięki systemowi ADE wprowadzenie wtórnych metadanych jest dużo 
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szybsze i łatwiejsze. W przypadku jednostki organizacyjnej, która nie ma takich moż-
liwości, zmodyfikowanie jednego tytułu może zająć dużo czasu. Jednak jest to jedno-
razowa sytuacja dotycząca tego konkretnego przekazania. 

W trakcie trzeciego etapu pojawił się krytyczny problem działania systemu. Przez 
dłuższy okres nie działała zakładka „paczka archiwalna”, która wymagana jest, aby 
móc przejść kolejne etapy procesu, tak na portalu Archiwisty, jak i na portalu jed-
nostki, co skutkowało brakiem możliwości przekazania paczki. W późniejszym czasie 
głównym problemem był brak możliwości edycji metadanych i co za tym idzie brak 
możliwości szczegółowej weryfikacji paczek. Po wyeliminowaniu tego błędu moż-
na było przejmować kolejne paczki archiwalne. Etap ten zakończył się pod koniec 
czerwca 2021 roku, czego efektem było przygotowanie sprawozdania z wykonania 
Kluczowych Wskaźników Efektywności. 

Pod koniec czerwca 2021 roku katowickie Archiwum zarejestrowało 179 wnio-
sków o przekazanie materiałów archiwalnych, w których znajduje się ponad 30 tysię-
cy plików o wielkości ponad 3 GB. Obecnie (stan na rok 2021) prowadzone są dalsze 
prace nad przejęciem materiałów archiwalnych przez system ADE. 

Słownik 
system ADE – Archiwum Dokumentów Elektronicznych, system teleinformatyczny 

zaprojektowany w celu przejmowania materiałów archiwalnych w formie doku-
mentów elektronicznych;

system EZD – system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumen-
tacją, umożliwiający wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie 
przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektro-
nicznych;

paczka archiwalna – zbiór materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej, prze-
znaczonych do przekazania do archiwum państwowego, utworzonych i zapisa-
nych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników 
danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów 
państwowych;

dokument elektroniczny – dokument w postaci pliku tekstowego, graficznego, mu-
zycznego, filmowego lub mieszanego będącego wynikiem pracy z danym pro-
gramem komputerowym, dający się zapisać, a następnie odczytać. Ma cechy 
dokumentu (czyli potwierdza prawdziwość zaistnienia danego wydarzenia, oko-
liczności, zjawiska) oraz cechy pliku, może być więc dowodem w procedurach 
prawnych.
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Archiwum Państwowe w Katowicach  
na Śląskim Festiwalu Nauki  
w latach 2016–2021

Abstract
Śląski Festiwal Nauki został zainaugurowany w 2016 roku i do tej pory odbyło 

się pięć jego edycji. Z wydarzenia regionalnego festiwal stał się przedsięwzięciem 
o skali międzynarodowej. Przygotowywany jest przez górnośląskie uczelnie i Miasto 
Katowice. Jego celem jest pokazanie, że nauka może być interesująca i inspirująca, 
a świat oglądany z jej perspektywy jest miejscem niezwykłym.

Archiwum Państwowe w Katowicach od początku uczestniczy w tym spektaku-
larnym wydarzeniu, co rok starannie przygotowując się do promowania archiwów, 
archiwaliów, poruszając za każdym razem inną tematykę. 

Słowa kluczowe: Śląski Festiwal Nauki, Archiwum Państwowe w Katowicach, 
prezentacje

Das Staatsarchiv in Kattowitz auf dem Schlesischen Wissenschaftsfestival zwischen 
2016 und 2021

Das Schlesische Wissenschaftsfestival wurde 2016 ins Leben gerufen und wurde 
bislang fünfmal veranstaltet. In dieser Zeit hat sich das Festival von einem regionalen 
Event zu einer Veranstaltung von internationalem Rang entwickelt. Es wird gemein-
sam von den oberschlesischen Universitäten und der Stadt Kattowitz vorbereitet 
und soll zeigen, dass Wissenschaft interessant und inspirierend ist und dass die Welt 
aus dieser Perspektive ein außergewöhnlicher Ort ist. Das Staatsarchiv in Kattowitz 
hat an dieser spektakulären Veranstaltung von Anfang an teilgenommen und sich 
jedes Jahr sorgfältig darauf vorbereitet, für Archive und Archivgut zu werben, wobei 
jedes Mal ein anderes Thema aufgegriffen wurde. 

Schlüsselbegriffe: Schlesisches Wissenschaftsfestival, Staatsarchiv in Kattowitz, 
Präsentationen

State Archives in Katowice at the Silesian Science Festival in 2016–2021
The Silesian Science Festival was inaugurated in 2016 and so far there have been 

5 editions. Over five years, from a regional event, the Festival has become an un-
dertaking on an international scale. It is prepared by Upper Silesian universities and 
the city of Katowice. Its aim is to show that science can be interesting and inspiring, 
and that the world viewed from its perspective is an extraordinary place. The State 
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Archives in Katowice has been participating in this spectacular event from the very 
beginning, carefully preparing each year to promote archives and archival materials, 
addressing different topics each time. 

Keywords: Silesian Science Festival, State Archives in Katowice, presentations

Pierwsza edycja odbyła się w październiku 2016 roku. Od początku założono, że 
Śląski Festiwal Nauki w jednej przestrzeni, w samym środku górnośląskiej aglome-
racji, skupi pracowników, studentów uczelni wyższych i pasjonatów nauki. Liderem 
i głównym organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a współ-
organizatorami są: Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Uniwersytet Hu-
manistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie, Akademia Techniczno-Humanistycz-
na w Bielsku-Białej i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Gospodarzem zaś 
jest Miasto Katowice, a współgospodarzami Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 
i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Archiwum Państwowe w Katowi-
cach przyjmuje na czas festiwalu afiliację Uniwersytetu Śląskiego.

Celem spotkań festiwalowych, a właściwie misją jest pobudzanie pasji, wzbu-
dzanie i pogłębianie zainteresowań i inspirowanie poprzez naukę. Działania, pokazy, 
wykłady, prezentacje, zabawy kierowane są do wszystkich, którzy odwiedzają festi-
wal. Przychodzą grupy szkolne, przedszkolne, seniorzy, całe rodziny. Każdy znajduje 
interesujące dla siebie dziedziny wiedzy, a czas spędzony na festiwalu nie tylko roz-
wija poznawczo, jest też wspaniałą rozrywką. Dzieci szczególnie chętnie biorą udział 
w testach i zabawach oraz eksperymentują np. z nowinkami technicznymi.

Katowickie Archiwum od po-
czątku entuzjastycznie podeszło 
do możliwości uczestnictwa w fe-
stiwalu. W dniach 14 i 15 paździer-
nika (piątek i sobota) 2016 roku 
utworzyliśmy stoisko Archiwalia 
Górnego Śląska. Chcieliśmy poka-
zać, że z niezliczonej dokumentacji 
archiwum historycznego można 
stworzyć ciekawe tematycznie 
kolekcje. Prezentowaliśmy przy-
gotowaną rok wcześniej wystawę 
pokazującą autografy wybitnych 
osób, które znaleźliśmy w doku-
mentach archiwalnych naszego 

zasobu. Wystawa nosiła tytuł: „Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy…” . Auto-
grafy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach . Oprócz wy-
stawy eksponowaliśmy dorobek naukowy Archiwum Państwowego w Katowicach, 
m.in. edycje źródłowe, periodyki, monografie, katalogi, inwentarze, udzielaliśmy 
informacji o sposobach wyszukiwania archiwaliów, pokazywaliśmy, jak wykorzystać 
bazy danych. Dużym zainteresowaniem cieszył się przygotowany quiz ze znajomości 

Śląski Festiwal Nauki 2016 (fot. Katarzyna Słysz-1. 
Szczucka)
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ważnych dla Polski i regionu postaci historycznych (nagrodą była publikacja – katalog 
do wystawy o autografach). 

Druga edycja festiwalu odby-
ła się w dniach od 30 listopada 
do 2 grudnia 2017 roku. Archi-
wum uczestniczyło w festiwalu 
w dniach 1 i 2 grudnia na stanowi-
sku pokazowym w obszarze nauk 
humanistyczno-społecznych w hali 
głównej w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Kato-
wicach. Tematem przewodnim 
naszego dwudniowego spotkania 
było hasło: U źródeł wiedzy histo-
rycznej. W Archiwum znajdziemy 
przecież źródła, jakimi są doku-
menty, bez których rzetelnie nie 
można odnieść się do zagadnień hi-
storycznych. Na stanowisku można 
było zapoznać się z bazami danych, 
zadać pytania dotyczące wyszukiwania informacji z zasobu archiwalnego oraz funk-
cjonowania Archiwum. W kończącym się Roku Wisły zaprezentowaliśmy wystawę 
U źródeł Wisły przygotowaną przez Archiwum z własnych materiałów archiwalnych 
i zaprosiliśmy zwiedzających do udziału w zabawie quizie z nagrodami dla wytrwa-
łych i uważnych. Dużą popularnością, zwłaszcza wśród dzieci, cieszyły się przygoto-
wane przez Archiwum puzzle ze zdjęcia eksponowanego na wystawie.

Po raz trzeci Śląski Festiwal 
Nauki odbył się w dniach od 12 do 
14 stycznia 2019 roku. Archiwum 
ponownie eksponowało swoje sta-
nowisko w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w dniach 
13 i 14 stycznia. Tematem prze-
wodnim naszego dwudniowego 
spotkania było hasło: Niepodle-
gła . Zaczęło się i zakończyło na 
Śląsku . Ważny element stanowiła 
prezentacja Aktu pamiątkowego 
objęcia Górnego Śląska przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, który 
w 2018 roku został wpisany na Li-
stę Krajową Programu UNESCO 
Pamięć Świata. Już tradycyjnie na 

Śląski Festiwal Nauki 2017 (fot. Katarzyna Słysz-2. 
Szczucka)

Śląski Festiwal Nauki 2019 (fot. Katarzyna Słysz-3. 
Szczucka)
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stanowisku można było zapoznać się z bazami danych, zadać pytania dotyczące wy-
szukiwania informacji z zasobu archiwalnego oraz funkcjonowania Archiwum. Dla 
najmłodszych przygotowano gry i konkursy.

Śląski Festiwal Nauki w Ka-
towicach już na dobre wpisał się 
w kalendarz wydarzeń odbywają-
cych się zimą w stolicy wojewódz-
twa śląskiego. Czwartą edycję 
festiwalu zaplanowano na 25–27 
stycznia 2020 roku. Można powie-
dzieć, że od 2020 roku jest naj-
większym w Polsce wydarzeniem 
o charakterze popularyzującym 
naukę w kategorii tych odbywają-
cych się w jednym miejscu i pod 
dachem. W niedzielę i w ponie-
działek (26 i 27 stycznia) na rzecz 
festiwalu została zagospodarowana 
cała ogromna powierzchnia gma-
chu Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego (dalej: MCK) w Ka-
towicach.

W niedzielę 26 stycznia 2020 roku organizatorzy zaprosili do MCK przede 
wszystkim rodziny z dziećmi i osoby indywidualne. Program poniedziałku 27 stycz-
nia, pierwszego dnia szkolnego po powrocie z ferii zimowych, układany był z myślą 
o szkolnych grupach zorganizowanych. Archiwum Państwowe w Katowicach rów-
nież miało swoje stanowisko w obszarze wiedzy nauk humanistyczno-społecznych. 
Na stanowisku zaprezentowano całe spektrum działalności instytucji zajmującej się 
gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem historycznego dziedzictwa narodo-
wego Polski i Śląska. Odwiedzający mogli zobaczyć kopie najważniejszych dla historii 
regionu śląskiego dokumentów – od najstarszych (z okresu panowania Piastów opol-
skich) po współczesne z przełomu XX/XXI wieku, które dla większej wyrazistości 
zostały ukazane na tle wybranych wydarzeń z historii. Została przygotowana ścieżka 
dydaktyczna, ilustrująca klasyczny obieg dokumentu od wystawcy aż do archiwum 
oraz sposoby i ograniczenia współczesnych metod archiwizowania. Tak ambitne 
działanie pomogła nam zobrazować wystawa Był sobie dokument…, przygotowana 
w 2007 roku przez Archiwum. Na stanowisko zaprosiliśmy zaprzyjaźnionego Skrybę 
Adalberta de Wilkowyje (czyli dr. Wojciecha Schäffera z Archiwum Archidiecezjal-
nego w Katowicach), który pokazał pergaminy, materiały pisarskie stosowane w wie-
kach dawnych. Odwiedzający stanowisko mieli okazję zobaczyć i przećwiczyć różne 
formy zapisu i zobaczyć różne formy dokumentu oraz ich historyczną ewolucję. Na 
stanowisku można było również skorzystać z bazy danych Szukaj w archiwach, która 
umożliwia m.in. poszukiwania genealogiczne.

Śląski Festiwal Nauki 2020 (fot. Katarzyna Słysz-4. 
Szczucka)



ap w Katowicach na śląSKim FeStiwalu nauKi w latach 2016–2021

205

I zaraz potem nadeszła pandemia… Międzynarodowe Centrum Kongresowe 
zostało przekształcone w specjalistyczny szpital covidowy, zapanowało zwątpienie 
i strach. Pierwotny termin piątej edycji festiwalu, zaplanowany na kwiecień 2021 
roku, stał się nierealny. Po ogólnopolskiej akcji powszechnych szczepień (od stycznia 
2021 roku) społeczeństwo chciało powrócić do normalności, spotkań. Determina-
cja organizatorów, ale i ich rozwaga oraz odpowiedzialność w czasie ciągle obowią-
zujących obostrzeń sanitarnych zmieniła formę i miejsce kolejnej edycji Śląskiego 
Festiwalu Nauki Katowice, który odbył się w dniach 6–15 października 2021 roku. 
Stanowiska pokazowe oraz wykłady odbyły się 10 października 2021 roku na bulwa-
rach nad katowicką Rawą. Organizatorzy przygotowali miasteczko festiwalowe w na-
miotach. Archiwum swoje stanowisko miało w strefie nauk humanistyczno-społecz-
nych. Tym razem tematem przewodnim spotkania z festiwalową publicznością było 
zabezpieczanie dokumentów: W domu można wiele – o samodzielnym zabezpieczaniu 
dokumentów . Na stanowisku zostały zaprezentowane metody ochrony dokumentów 
w warunkach domowych. Specjaliści konserwatorzy pokazali, jakie prace można sa-
modzielnie wykonać w domu oraz jakich powszechnie dostępnych materiałów moż-
na do tego użyć. Zadaniem pokazu było propagowanie prawidłowych i bezpiecznych 
metod reperacji dokumentów papierowych w warunkach domowych. Odwiedzający 
mogli zapoznać się również z profesjonalnymi metodami, jakie aktualnie stosowane 
są w archiwum przy konserwacji różnych typów materiałów archiwalnych oraz zada-
wać pytania, na które odpowiadali 
doświadczeni konserwatorzy.

Ponadto na katowickim Rynku 
prezentowana była wystawa Pa-
mięć Polski przygotowana przez 
Naczelną Dyrekcję Archiwów Pań-
stwowych z okazji czwartej edycji 
wpisu na Polską Listę Krajowego 
Programu UNESCO Pamięć Świa-
ta, gdzie został też wpisany obiekt 
Archiwum Państwowego w Kato-
wicach: rękopiśmienna mapa Wol-
nego Stanowego Państwa Pszczyń-
skiego wykreślona przez Andreasa 
Hindenberga w 1636 roku.

W tym miejscu przytoczę słowa organizatorów podsumowujące piątą edycję Fe-
stiwalu: 

Piąta edycja Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE już za nami. Była to edycja z wielu 
powodów wyjątkowa: przede wszystkim po raz pierwszy festiwal miał swoją część ple-
nerową – zaaranżowane nad Rawą Miasto Nauki odwiedziło w niedzielę 10 października 
ponad 30 tysięcy osób. […] Słowo festiwal pochodzi od łacińskiego festivus oznaczającego 
‘radosny, wesoły, świąteczny’ i choć zawsze ŚFN był świętem śląskiej nauki, to ostatnia od-
słona była – w naszym przekonaniu – wyjątkowo radosna. Pojawienie się festiwalu w prze-
strzeni miejskiej przełożyło się na jego „przystępność”: ogromną popularnością – i to więk-

Śląski Festiwal Nauki 2021 (fot. Katarzyna Słysz-5. 
Szczucka)
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szą niż w poprzednich latach – cieszyły się wykłady, a przecież odbywały się łącznie aż na 
14 scenach, rozległość festiwalowej przestrzeni generalnie zachęcała do jej eksplorowania 
i poznawanie tego, co znajdowało się w kolejnych obszarach wiedzy mieszczących się 
w halach namiotowych. Znakomicie sprawdziło się plenerowe Miasto Nauki nad Rawą, 
rozciągające się od katowickiego rynku, przez ulice: Teatralną, Szkolną, Moniuszki i Pańki, 
kampus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na ulicy Bankowej aż po parking za Wy-
działem Prawa i Administracji UŚ. Cieszymy się, że ŚFN tak mocno zaakcentował swoją 
obecność w przestrzeni miejskiej. Jest nam niezmiernie miło, że festiwal w takiej formie 
przyciągnął do siebie osoby, które znalazły się tego dnia – czasem może nawet trochę przy-
padkowo – w centrum Katowic, i zainteresował je na tyle, że zostały w naszym Mieście 
Nauki na dłużej. Cieszymy się, że w Katowicach mamy już Strefę Kultury i bardzo chcemy 
dopełnić ją Strefą Nauki. Poprzez przearanżowanie przestrzeni miejskiej oraz uniwersytec-
kiej na czas ŚFN pokazaliśmy, w jakim kierunku moglibyśmy zmierzać, aby Strefa Nauki 
stała się faktem.1

Archiwum Państwowe w Katowicach również odczuwa korzyści z udziału w Ślą-
skim Festiwalu Nauki. Bezpośrednie spotkania z tak liczną i różnorodną publiczno-
ścią wzbudzają refleksje, czego oczekują od nas odwiedzający, jakie zagadnienia do-
tyczące archiwów ich interesują i w jaki sposób promować dalej archiwa historyczne 
i przechowywane w nich archiwalia.

1 Strona internetowa Śląskiego Festiwalu Nauki: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/w-plenerze-i-w-
internecie-podsumowujemy-5-sfn [dostęp: 9 listopada 2021].
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Konferencja „Pszczyńska mapa Hindenberga 
z 1636 roku.  
Konserwacja – kartografia – historia” 
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Abstract
W dniach 30 września i 1 października 2021 roku w Muzeum Zamkowym 

w Pszczynie odbyła się konferencja poświęcona pszczyńskiej mapie Andreasa Hin-
denberga z 1636 roku. Współorganizatorami konferencji byli Archiwum Państwowe 
w Katowicach, Muzeum Zamkowe w Pszczynie oraz Instytut Historii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Głównym celem konferencji było spojrzenie na gospodar-
czą mapę Hindenberga z perspektywy konserwatorów, kartografów, przyrodników 
i historyków. Interdyscyplinarne spotkanie stanowiło okazję do dyskusji nad mapą 
jako źródłem historycznym, przyrodniczym oraz obiektem będącym podstawą anali-
zy kartograficznej i pracy konserwatorskiej.

Słowa kluczowe: konferencja, sprawozdanie, mapa Hindenberga

Die Konferenz „Die Plessener Landkarte Hindenbergs aus dem Jahr 1636. 
Konservierung – Kartografie – Geschichte” 30.09. bis 01.10.2021, Pless

Am 30. September und 1. Oktober 2021 hat im Museum des Schlosses in Pless 
eine Konferenz stattgefunden, die der Karte von Pless von Andreas Hindenberg aus 
dem Jahr 1636 gewidmet war. Als Mitveranstalter der Konferenz traten das Staats-
archiv in Kattowitz, das Schlossmuseum in Pless und das Institut für Geschichte der 
Schlesischen Universität in Kattowitz in Erscheinung. Das Hauptziel der Konferenz 
bestand darin, die Wirtschaftskarte von Hindenberg aus der Sicht von Restauratoren, 
Kartografen, Naturwissenschaftlern und Historikern zu betrachten. Das interdiszi-
plinäre Treffen bot die Gelegenheit, die Karte als historische und naturkundliche 
Quelle sowie als Grundlage für kartografische Analysen und Konservierungsarbeiten 
zu diskutieren.

Schlüsselbegriffe: Konferenz, Bericht, Landkarte Hindenbergs

A conference “Hindenberg’s map of Pszczyna from 1636. Conservation – Cartography 
– History” 30.09. – 1.10.2021, Pszczyna

On 30th September and 1st October 2021, the Castle Museum in Pszczyna 
hosted a conference devoted to Andreas Hindenberg’s map of Pszczyna from 1636. 
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The co-organizers of the conference were the State Archives in Katowice, the Cas-
tle Museum in Pszczyna and the Institute of History of the University of Silesia in 
Katowice. The main aim of the conference was to look at Hindenberg’s economic 
map from the perspective of conservators, cartographers, naturalists and historians. 
The interdisciplinary meeting was an opportunity to discuss the map as a historical 
and natural source as well as an object constituting the basis for cartographic analysis 
and conservation work.

Keywords: conference, report, Hindenberg’s map

W zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach znajduje się mapa pszczyń-
skiego wolnego państwa stanowego wykreślona przez Andreasa Hindenberga w 1636 
roku, która jest wyjątkowym zabytkiem wśród rękopiśmiennych map szczegółowych 
z pierwszej połowy XVII wieku. Wyróżnia się nie tylko precyzją wykonania, skalą 
oraz rozmiarami, ale przede wszystkim wartością źródłową dla badań nad przedsta-
wionymi terenami. Przez prawie 30 lat trwały starania o restaurację mapy, jednak 
dopiero w latach 2017–2019 udało się znaleźć fundusze na ten cel i przeprowadzono 
pełną konserwację i renowację mapy. Chcąc uczcić ten fakt, rozpoczęto przygoto-
wywania organizacyjne do konferencji naukowej, podczas której miały być zaprezen-
towane zarówno działania konserwatorskie, jak i wyniki analiz przeprowadzonych 
po renowacji. Jednak przeszkodził temu wybuch pandemii, co wprowadziło dużą 
niepewność dotyczącą możliwości organizacji imprez skupiających większą liczbę 
uczestników. Uwzględniając charakter obiektu będącego tematem konferencji, orga-
nizatorzy postanowili, że powinna się ona odbyć w formie stacjonarnej i w pomiesz-
czeniach historycznie związanych z mapą – czyli w pałacu książąt pszczyńskich, co 
wpłynęło na kilkakrotne przekładanie terminu spotkania. Równocześnie rozpoczę-
ły się starania o wpisanie mapy Hindenberga na Polską Listę Krajowego Programu 
UNESCO Pamięć Świata, co zakończyło się sukcesem w czerwcu 2021 roku. Mapa 
znalazła się wśród 15 obiektów wpisanych na listę podczas jej czwartej edycji.

Ostatecznie konferencja odbyła się w dniach 30 września i 1 października 2021 
roku w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Jej głównym organizato-
rem było Archiwum Państwowe w Katowicach wspierane przez gospodarza wydarze-
nia – Muzeum Zamkowe w Pszczynie oraz Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. W pierwszym dniu konferencji uczestnicy wysłuchali sześciu refe-
ratów zgrupowanych w dwóch sesjach tematycznych poświęconych zagadnieniom 
konserwatorskim i kartograficznym, natomiast w drugim dniu przedstawiono sześć 
wystąpień o tematyce historyczno-przyrodniczej. 

Konferencję otworzyli: Dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie Maciej 
Kluss, Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach dr hab. Piotr Greiner 
oraz Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Jerzy Sper-
ka, który następnie poprowadził pierwszy panel. Część merytoryczną rozpoczęła 
mgr Karolina Komsta-Sławińska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, która w imie-
niu współautorów dr Jolanty Czuczko, dr Doroty Jutrzenki-Supryn oraz dr. hab. 
prof. UMK Tomasza Kozielca wygłosiła referat: Mapa – świadkiem historii . Analiza 
techniki wykonania rękopiśmiennej mapy gospodarczej ziemi pszczyńskiej Andreasa 
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Hindenberga z 1636 roku. Referentka przedstawiła w pierwszej części wystąpienia 
charakterystykę tej wielkoskalowej mapy, opisując szczegółowo wygląd, wielkość, 
technikę oraz etapy jej wykonania, użyte materiały, całość ilustrując licznymi zdjęcia-
mi fragmentów mapy przed i po konserwacji. Druga część referatu była poświęcona 
historii mapy, zmianom, jakie nanoszono w treści mapy w ciągu kolejnych wieków jej 
użytkowania, a także kolejnym formom jej przechowywania oraz próbom poddania 
jej konserwacji na początku XX wieku.

Kolejny referat pod tytułem Po latach nieobecności . Realizacja projektu konser-
wacji restauracji mapy IXNOOPΘOGPAΦIA PLESNIACA Andreasa Hindenberga 
z 1636 roku w imieniu współautorki mgr Karoliny Komsty-Sławińskiej wygłosiły 
dr Jolanta Czuczko oraz dr Dorota Jutrzenka Supryn z Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, które przedstawiły najważniejsze wydarzenia z historii mapy, 
a następnie opisały kolejne etapy jej konserwacji, poczynając od badań wstępnych 
wykonanych w 2015 roku aż po zakończenie prac przez Katedrę Konserwacji-Re-
stauracji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu i przekazanie właściwie zabezpieczonego obiektu wraz z dokumentacją 
konserwatorską do Archiwum Państwowego w Katowicach. 

Drugą część sekcji konserwatorskiej poprowadził dr Mirosław Węcki z Instytu-
tu Historii Uniwersytetu Śląskiego, który zaprosił mgr Annę Czajkę z Centralnego 
Laboratorium Konserwacji Archiwaliów w Warszawie (dalej CLKA) do wygłoszenia 
referatu Odważne plany – wielkie drzewa . Archiwalia wielkoformatowe – wyzwania 
logistyczne, technologiczne i konserwatorskie. Najważniejsza część wystąpienia zo-
stała poświęcona archiwaliom wielkoformatowym przechowywanym w archiwach 
w Polsce i na świecie oraz problemom związanym z ich przechowywaniem, eks-
ponowaniem, konserwowaniem oraz udostępnianiem. Jako przykłady wymieniono 

1. Uczestnicy konferencji „Pszczyńska mapa Hindenberga z 1636 roku. Konserwacja – karto-
grafia – historia” (fot. Ewelina Kisiel)
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między innymi przechowywane w Archiwum Głównym Akta Dawnych: list przy-
mierny sułtana tureckiego Murada IV do króla polskiego Zygmunta III z 1623 roku 
o wymiarach 491,5x65 cm, plan Neapolu z 1775 roku o wymiarach 450x250 cm 
oraz Drzewo genealogiczne Potockich herbu Pilawa z 1774 roku. 

Ostatnią prelegentką części konserwatorskiej była dr Katarzyna Kwaśniewicz z Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach, która przedstawiła Nieznaną historię pracow-
ni konserwacji archiwaliów w Archiwum Państwowym w Katowicach (1970–2020), 
rozpoczynając od początków konserwacji w powojennej Polsce instytucjonalnie re-
prezentowanej przez CLKA w Warszawie oraz ośrodki w Poznaniu oraz Wrocławiu, 
a następnie pokazując kolejne etapy podejmowania tego typu działań w archiwach 
państwowych na terenie Polski. Referentka szczegółowo omówiła powstawanie oraz 
działalność pracowni konserwatorsko-reprograficznej katowickiego archiwum, która 
początkowo mieściła się w Będzinie, a następnie w 1995 roku została przeniesiona 
do Katowic, gdzie obecnie prowadzona jest zarówno konserwacja jednostkowa, jak 
i masowa, podkreślając równocześnie, że najważniejszą jej wartością jest zgrany ze-
spół pracowników.

Drugą sekcję poświęconą kwestiom kartograficznym poprowadziła mgr Anna 
Czajka z CLKA w Warszawie. Rozpoczął ją referat dr hab. Beaty Konopskiej z Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod tytułem Digitalizacja – nowe rozdanie 
w historii kartografii, w którym omówiła najważniejsze zmiany zachodzące w udo-
stępnianiu zbiorów archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych w związku z postę-
pem technologicznym, ale również społecznymi przemianami prowadzącymi do 
powstania społeczeństwa informacyjnego. Referentka z perspektywy historyka kar-
tografii podzieliła się również swoimi doświadczeniami dotyczącymi masowej digi-
talizacji zebranymi podczas tworzenia serwisu tematycznego łączącego rozproszone 
źródła kartograficzne w ramach programu MNiSW pod nazwą „Szlakami Polski Nie-
podległej”.

Ostatni referat w tym dniu wygłosił dr Dariusz Przybytek z Biblioteki Uniwersy-
teckiej we Wrocławiu, który przedstawił najnowszą Ilustrowaną mapę Górnego Ślą-
ska: Historia i dziedzictwo kulturowe na tle swoich poprzedników. Omawiana mapa 
została wydana na początku 2021 roku przez Dom Współpracy Polsko-Niemiec-
kiej w Gliwicach i pokazuje 200 najważniejszych zjawisk dziedzictwa historycznego 
i kulturowego górnośląskiego regionu. Referent zwrócił uwagę, że wydawnictwo 
to wpisuje się w wielowiekową tradycję publikowania ilustrowanych map śląskich, 
a wśród jej poprzedniczek warto wymienić chociażby pierwszą mapę Śląska Seba-
stiana Münstera z 1544 roku czy mapę Śląska Marcina Helwiga z 1561 roku.

Pierwszy dzień obrad zakończył się zwiedzaniem wystawy Im gorsze – tym lepsze . 
55 lat działalności Działu Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum Zamkowego w Pszczy-
nie, 1965–2020, udostępnionej publiczności w Stajniach Książęcych w Pszczynie.

Drugi dzień konferencji, z jednym wyjątkiem, został poświęcony zagadnieniom 
historycznym. Pierwszą sesję poprowadził wspomniany już dr Dariusz Przybytek, 
natomiast pierwszym referatem był doc. mgr Jiří Brňovják Ph.D z Uniwersytetu 
w Ostrawie, który wygłosił referat Svobodné stavovské panství Pština a jeho majitelé 
v kontextu evropských dějin první poloviny 17 . století. Przedstawił w nim sytuację 
wolnych pszczyńskich panów stanowych w szerszym kontekście wydarzeń politycz-
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nych w Europie Środkowej w tamtym okresie, zawracając uwagę, że Promnitzowie 
– wybierając opcję prohabsburską i pozostając równocześnie wyznawcami kościoła 
luterańskiego – skazali się na polityczną marginalizację oznaczającą wykluczenie z ka-
riery na dworze cesarskim, reprezentowali również wczesnonowożytnych „Grenzba-
rone”, czyli arystokrację mieszkającą w regionach przygranicznych kilku państw.

Bardzo ważne wystąpienie przygotowała kierowniczka Oddziału w Pszczynie 
Archiwum Państwowego w Katowicach mgr Joanna Strońska-Przybyła, która po 
kilkuletnich poszukiwaniach źródłowych przygotowała referat Andreas Hindenberg 
– szkic biograficzny . Przybliżyła w nim sylwetkę twórcy mapy, uzupełniając ją liczny-
mi, nieznanymi do tej pory faktami, przekazując na przykład informacje, że A. Hin-
denberg pełnił funkcję notariusza publicznego, że rodzinnie związany był z miastem 
Hoyerswerdą w Górnych Łużycach lub że w 1624 roku opublikował pracę o nowo 
wynalezionym stoliku do liczenia i sortowania pieniędzy. Autorka podkreśliła ko-
nieczność dalszych badań, które wypełnią istniejące niewiadome.

Kolejny referent ze względu na stan zdrowia nie mógł osobiście pojawić się na 
obradach, dlatego w jego imieniu tekst został odczytany przez pracownika Archi-
wum Państwowego mgr. Tomasza Jasińskiego. Dr Jerzy Polak z Bielsko-Bialskiego 
Towarzystwa Historycznego przygotował referat Andreas Hindenberg na dworze 
Promnitza . Czasy i ludzie, w którym skupił się na osobie zleceniodawcy kartografa 
Zygfrydzie II zwanym Młodszym, właścicielu rozległych dóbr pszczyńskich zorgani-
zowanych w feudalną formułę wolnego państwa stanowego. W swoim tekście autor 
starał się uwypuklić najważniejsze kwestie związane z rządami pszczyńskiego wolne-
go pana i jego majątkiem, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na okoliczności 
powstania w 1636 roku niezwykłej mapy Hindenberga.

W dyskusji kończącej pierwszą poranną sesję zabrał głos dyrektor Archiwum 
Archidiecezjalnego w Katowicach dr Wojciech Schäffer, który wskazał nie tylko na 
możliwości badawcze, jakie otworzyły się w związku z konserwacją mapy Hindenber-
ga oraz powstałą dokumentacją konserwatorską umożliwiającą śledzenie uaktualnień 
i zmian wprowadzanych na mapie w ciągu ponad trzech wieków jej użytkowania, ale 
również na konieczność przygotowania opracowania naukowego uwzględniającego 
ten postulat, co istotnie wpłynie na prowadzone badania mikrohistoryczne w regio-
nie.

Po przerwie rozpoczęła się ostatnia sesja konferencji prowadzona przez dr hab. 
Beatę Konopską. Niestety nie mógł w niej uczestniczyć z powodu choroby kolej-
ny referent dr hab. Wacław Gojniczek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
w związku z tym tekst jego wystąpienia Elementy heraldyczne na mapie Hindenberga 
został odczytany przez dr. Mirosława Węckiego. Referat został poświęcony elemen-
tom graficznym mapy, o których niewiele dotąd napisano, a mianowicie herbom 
narysowanym w otoku wzdłuż jej górnego oraz lewego i prawego boku. W trakcie 
prac nad rekonstrukcją herbów powiodło się ustalenie czterech herbów, z których 
trzy zachowały się w kolorze (Promnitz i dwa Kozłowskich z Kozłowa) oraz jeden 
znany jedynie z fotografii z 1905 roku (herb Kiczka, najpewniej rodziny Zygotów ze 
Słupska) oraz 15 opisów do herbów odczytanych w całości lub we fragmentach.

Drugim referentem w tej części obrad był dr Jerzy Parusel, w latach 1994–2020 
dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Jego wy-
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stąpienie Przyroda ziemi 
pszczyńskiej na mapie 
Andreasa Hindenberga 
z roku 1636 pokazało, 
jak ważna jest interdy-
scyplinarność w bada-
niach nad obiektami tego 
typu. Ponieważ mapa 
Andreasa Hindenberga 
nie ma legendy, która 
umożliwiłaby jedno-
znaczną identyfikację jej 
treści przyrodniczych, 
dlatego dr J. Parusel 
przeprowadzając wła-
sną jej analizę, poszerzył 
legendę przyrodniczą 

mapy stworzoną przez innych badaczy i uzupełnił ją o kolejne przedstawienia roślin, 
zwierząt oraz ekosystemów, przybliżając ją uczestnikom konferencji.

Ostatnią referentką była dr Barbara Kalinowska-Wójcik reprezentująca Uniwer-
sytet Śląski oraz Archiwum Państwowe w Katowicach, która wygłosiła referat Sy-
tuacja gospodarcza na ziemi pszczyńskiej w drugiej połowie XVII wieku i początku 
XVIII wieku na podstawie zachowanych rachunków pszczyńskiego wolnego państwa 
stanowego. Autorka zarysowała krótko sytuację gospodarczą ziemi pszczyńskiej po 
wojnie trzydziestoletniej, skupiając się na omówieniu materiałów źródłowych do 
dziejów gospodarczych ziemi pszczyńskiej, przede wszystkim zaś rachunków urzę-
du rentowego z drugiej połowy XVII wieku. Szczegółowej analizie poddała źró-
dła z 1664 roku umożliwiające podsumowanie przychodów i wydatków władztwa 
pszczyńskiego, wskazała również na olbrzymie znaczenie tej dokumentacji jako uzu-
pełnienia mapy Hindenberga.

Po ostatnim referacie odbyła się dyskusja podsumowująca konferencję. Głos za-
brali między innymi wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego „Bios” Gminy Brzesz-
cze Grzegorz Baczkowski oraz dr inż. Leszek Kolonda, emerytowany pracownik 
Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy podkreślili 
wielkie znaczenie mapy Andreasa Hindenberga dla badań regionalnych oraz wyrazili 
prośbę, aby udostępnione w bazie zdjęcia mapy były wysokiej rozdzielczości, co 
pozwoli na pogłębioną analizę. Konferencję zamknęła dr Barbara Kalinowska-Wójcik, 
dziękując wszystkim uczestnikom za obecność oraz deklarując w imieniu Dyrektora 
Archiwum Państwowego w Katowicach chęć opublikowania materiałów pokonfe-
rencyjnych przez Archiwum.

2. Pierwszy dzień obrad konferencji „Pszczyńska mapa Hinden-
berga z 1636 roku. Konserwacja – kartografia – historia” (fot. 
Ewelina Kisiel)
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100-lecie Komisji Historycznej Śląska 
(Historische Kommission für Schlesien)

Abstract
Dnia 9 października 2021 roku odbyła się w Muzeum Śląskim w Görlitz (Schlesi-

sches Museum zu Görlitz) uroczystość upamiętnienia 100-lecia założenia niemieckiej 
Komisji Historycznej Śląska (Historische Kommision für Schlesien – dalej: HiKo). 
Podczas kameralnego spotkania, z powodu zagrożenia pandemią, przypomniano 
skomplikowaną historię tego ważnego dla badań śląskoznawczych niemieckiego to-
warzystwa naukowego utworzonego po I wojnie światowej, wysłuchano uroczystych 
wystąpień oraz wykładów. Zaprezentowano również najnowszą dwutomową publi-
kację HiKo poświęconą historii komisji w latach 1921–2021 pod redakcja Joachima 
Bahlcke, Rolanda Gehrke i Ulricha Schmilewskiego.

Słowa kluczowe: Komisja Historyczna Śląska, badania śląskoznawcze

Das hundertjährige Jubiläum der Historischen Kommission für Schlesien
Am 9. Oktober 2021 veranstaltete das Schlesische Museum zu Görlitz anlässlich 

des 100. Jahrestages der Gründung der Historischen Kommission für Schlesien 
(HiKo) einen Festakt. Im Rahmen der Zusammenkunft im kleinen Kreis wurde an 
die komplizierte Geschichte dieser bedeutenden wissenschaftlichen Gesellschaft 
für Schlesienkunde erinnert, gegründet nach dem Ersten Weltkrieg. Neben Festre-
den und Vorträgen bestand die Gelegenheit, die neueste zweibändige HiKo-Publi-
kation zur Geschichte der Kommission von 1921 bis 2021 vorzustellen, die Joachim 
Bahlcke, Roland Gehrke und Ulrich Schmilewski herausgegeben haben.

Schlüsselbegriffe: Historische Kommission für Schlesien, Schlesienforschung

100th anniversary of the Historical Commission of Silesia  
(Historische Kommission für Schlesien)

On 9th October 2021, the Silesian Museum in Görlitz (Schlesisches Museum 
zu Görlitz) held a ceremony to commemorate the 100th anniversary of the foun-
ding of the German Historical Commission for Silesia (Historische Kommision für 
Schlesien – hereafter: HiKo). The intimate meeting, due to the threat of pandemic, 
recalled the complicated history of this important German scientific society for 
Silesian studies founded after the First World War, listened to ceremonial speeches 
and lectures, and presented the latest two-volume HiKo publication on the history 
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of the commission from 1921 to 2021, edited by Joachim Bahlcke, Roland Gehrke, 
and Ulrich Schmilewski.

Keywords: Historical Commission of Silesia, Silesian studies

Dnia 9 października 2021 roku odbyła się w Görlitz uroczystość upamiętnienia 
100-lecia założenia niemieckiej Komisji Historycznej Śląska (Historische Kommision 
für Schlesien – dalej: HiKo). W Muzeum Śląskim w Görlitz (Schlesisches Museum 
zu Görlitz) na spotkaniu kameralnym, z powodu zagrożenia pandemią, przypomnia-
no skomplikowaną historię tego ważnego dla badań śląskoznawczych niemieckiego 
towarzystwa naukowego utworzonego po I wojnie światowej. 

Polskie naukowe badania historii Śląska datują się od przełomu wieków XIX 
i XX. Badania niemieckie poświęcone dziejom kraju nad Odrą były znacznie wcze-
śniejsze, rozpoczęły się już w pierwszej połowie XIX wieku. Są jednak mało znane 
poza wąskim kręgiem specjalistów. Towarzystwo, które zapoczątkowało badania ślą-
skoznawcze w XIX wieku we Wrocławiu, działało pod nazwą Verein für Geschichte 
Schlesiens. Jest znane przede wszystkim z edycji serii źródłowych wykorzystywa-
nych do dzisiaj, a także z sporego dorobku historiograficznego zawartego w nauko-
wym czasopiśmie tego Towarzystwa „Zeitschrift des Vereins für Geschichte (und 
Altherthum) Schlesiens”. Już od początku XX wieku dostrzegano wśród historyków 
niemieckich zajmujących się dziejami Śląska, przede wszystkim tych należących do 
środowiska akademickiego, że formuła towarzystwa naukowego złożonego zarówno 
z amatorów i miłośników historii, jak i zawodowych historyków przestała skutecznie 
pełnić swoją funkcję. To było powodem założenia po I wojnie światowej Historische 
Kommission für Schlesien. Jej zadaniem miała być profesjonalizacja badań nad dzie-
jami Śląska. Samo założenie HiKo nie odbyło się bez wewnętrznych sporów o zdefi-
niowanie zadań Komisji i zasięgu terytorialnego przyszłych badań. Przez pewien czas, 
po utworzeniu w 1919 roku Prowincji Górnośląskiej, rozważano utworzenie osobnej 
komisji w Opolu.

HiKo powstała w 1921 roku we Wrocławiu. Spotkanie założycielskie miało miej-
sce we wrocławskim archiwum państwowym. Odbywało się to w szczególnym mo-
mencie historycznym, po całkowitej zmianie granic w Europie środkowo-wschodniej 
po I wojnie światowej, ale także w trakcie ostrego polsko-niemieckiego konfliktu 
o granice na Górnym Śląsku. Spowodowało to, że początkowo historycy z HiKo 
koncentrowali swoje wystąpienia naukowe na uzasadnianiu niemieckich praw do 
prowincji wschodnich. Potem zaś w badaniach w okresie międzywojennym nie brano 
pod uwagę punktu widzenia historiografii w nowo powstałych państwach na wschod-
niej granicy Niemiec: Polsce i Czechosłowacji. Śląskoznawcy z HiKo, reprezentujący 
różne dziedziny nauki (historię, historię sztuki, archiwistykę, muzealnictwo, karto-
grafię, antropologię, kulturoznawstwo, filozofię, teologię), w swoich pracach starali 
się głównie dokumentować niemieckie dziedzictwo prowincji nad Odrą. 

Działalność Komisji trwała także po przejęciu władzy w Niemczech przez nazi-
stów. Doszło jednak do zmian personalnych. W 1934 roku musiał ustąpić z funkcji 
przewodniczącego HiKo duchowny i polityk Centrum profesor Franz Xaver Sep-
pelt. Jego miejsce zajął Hermann Aubin, który na tym stanowisku pozostał aż do 
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1951 roku. Wielu historyków członków Komisji niestety czynnie zaangażowała się 
po wybuchu II wojny światowej w działalność władz okupacyjnych w Polsce. Po 
wojnie stało się to powodem protestów polskich historyków przeciwko H. Aubinowi 
i oskarżenia go o współpracę z hitlerowskim reżimem, w tym o wspieranie rasistow-
skiej ideologii. 

Komisja po II wojnie światowej przerwała swoją działalność. Niemieccy histo-
rycy z Wrocławia znaleźli się zresztą w całkowicie nowej sytuacji. Po przyłączeniu 
Śląska do Polski Komisja musiała prowadzić badania nad regionem znajdującym się 
już poza granicami Niemiec („Landesgeschichte ohne Land”). Nie tylko trudno było 
kontynuować projekty przedwojenne ze względów politycznych, ale także nauko-
wych (braku dostępu do źródeł, które pozostały w polskich archiwach, konieczności 
wypracowania nowego historiozoficznego spojrzenia na dzieje utraconych prowincji 
wschodnich). Działalność Komisji została reaktywowana w 1951 roku, dopiero po 
utworzeniu Republiki Federalnej Niemiec. Jej siedziba znalazła się od tej pory przy 
Instytucie Johanna Gottfrieda Herdera w Marburgu. Hermann Aubin po ujawnieniu 
jego działalności w czasie II wojny światowej ustąpił ze swego stanowiska, a jego 
kolejnymi następcami jako przewodniczący HiKo byli: Herbert Schlenger (1951–
1968), Ludwig Petry (1969–1988), Josefa J. Menzel (1988–2005) i Wilfried Irgang 
(2005–2013). 

W czasie „zimnej wojny” nadal kontakty historyków niemieckich z kolegami 
w Polsce i Czechosłowacji w zasadzie nie istniały. Nie było możliwości, by do Ko-
misji włączać rezultaty badań prowadzonych po drugiej stronie „żelaznej kurtyny”, 
powstawały więc w zasadzie dwie zupełnie odmienne narracje historyczne na temat 
dziejów Śląska. Po 1956 roku kontakty z polskimi historykami nadal były rzadkie, 
miały wyłącznie charakter osobisty, nie instytucjonalny. Odbywały się zresztą pod 
czujnym okiem Służby Bezpieczeństwa, ponieważ dokonania HiKo uznawano za 
należące do szeroko pojętych rewizjonistycznych badań nad utraconym niemieckim 
wschodem (Ostforschung). 

Olbrzymie kontrowersje wzbudził i krytycznie oceniany był w Polsce najważ-
niejszy projekt badawczy HiKo – trzytomowa synteza historii Śląska (Geschichte 
Schlesiens. Bd. 1: Von der Urzeit bis zum Jahre 1526. Breslau 1938/Stuttgart 2000 
(6. wyd.); Bd.2: Die Habsburger Zeit 1526–1740. Darmstadt 1973/Stuttgart 2000 
(3 wyd.); Bd. 3: Preußisch-Schlesien 1740–1945 . Österreichisch-Schlesien 1740–
1918/45. Stuttgart 1999). Szczególnie pierwszy tom, który został opracowany po 
raz pierwszy jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, był traktowany jako do-
wód kontynuowania tradycji rewizjonistycznych, nie biorąc pod uwagę, że wydanie 
powojenne zostało opracowane na nowo i w wielu częściach zmienione.

Przełomem we współpracy HiKo z historykami polskimi i czeskimi stał się dopie-
ro rok 1990, kiedy otwarły się nowe perspektywy wspólnych, międzynarodowych 
badań nad dziejami Śląska. Dzisiaj Komisja liczy 77 członków, ale są nimi nie tylko 
historycy niemieccy. W skład HiKo wchodzą również badacze z Polski, Czech i Au-
strii, krajów do których Śląsk historycznie należał w różnych epokach. 

Obecnie HiKo może pochwalić się sporym dorobkiem w badaniach śląsko-
znawczych, co jest przede wszystkim efektem impulsu, jakiego projektom nauko-
wym Komisji dał nowy przewodniczący profesor Joachim Bahlcke z Uniwersytetu 
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w Stuttgarcie. Znany ze swoich publikacji na temat dziejów Śląska, ukazującyh się 
także w Polsce, kieruje w stolicy Badenii katedrą historii Śląska. Z jego inicjatywy 
przełamano dotychczasową tradycję działalności HiKo jako Komisji śląskoznawców 
wyłącznie niemieckich. Dzisiaj kolejne tomy najważniejszych wydawnictw HiKo po-
wstają we współpracy z badaczami polskimi, czeskimi i austriackimi. Oprócz ukazują-
cego się regularnie śląskiego słownika biograficznego Schlesische Lebensbilder (ostat-
ni wydany tom: Schlesische Lebensbilder. Red. J. Bahlcke. Bd. 13. Würzburg 2021), 
w ostatnich latach udało się w HiKo opracować trzy przełomowe dla dziejów historii 
historiografii śląskiej syntetyczne opracowania. Dokonano w nich zsumowania dzie-
jów śląskiej historiografii, na razie przed I wojną światową. Są to: dzieje instytucji zaj-
mujących się problematyką śląskoznawczą – Institutionen der Geschichtspflege und 
Geschichtsforschung in Schlesien . Von der Aufklärung bis zum Ersten Weltkrieg . Red . 
J. Bahlcke, R. Gehrke. Köln–Weimar–Wien 2017 (Neue Forschungen zur Schlesi-
schen Geschichte 26), badania biograficzne poświęcone autorom śląskoznawczych 
prac naukowych – Gelehrte – Schulen – Netzwerke . Geschichtsforscher in Schlesien 
im langen 19 . Jahrhundert. Red. J. Bahlcke, R. Gehrke. Köln–Weimar–Wien 2020 
(Neue Forschungen zur Schlesischen Geschichte 28), tematom badań i metodologii 
wykorzystywanej podczas przygotowywania opracowań naukowych w XIX wieku 
– Epochen – Themen – Methoden . Geschichtsschreibung in Schlesien vom späten 18 . 
Jahrhundert bis 1914. Red. J. Bahlcke, R. Gehrke. Wien–Köln–Weimar 2021 (Neue 
Forschungen zur Schlesischen Geschichte 30). Potężne trzy tomy dotyczące badań 
dziewiętnastowiecznych będą miały jeszcze kontynuację i obejmą śląską historię 
historiografii w XX wieku.

Na spotkaniu w Görlitz koncentrowano się na dziejach samej Komisji, nie były 
to więc tylko okazjonalne przemówienia. Takie wygłosili na wstępie profesorowie 
Matthias Weber z Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im 
östlichen Europa w Oldenburgu, Tomasz Jurek z Instytutu Historii Polskiej Akade-
mii Nauk w Warszawie i Lisa Haberkern z Stiftung Kulturwerk Schlesien z Würz-
burga. Duże zainteresowanie wywołał także wykład profesora Jana Harasimowicza 
z Uniwersytetu Wrocławskiego na temat roli śląskiej stolicy w okresie II cesarstwa 
niemieckiego i republiki weimarskiej.

Najważniejszym wydarzeniem obchodów rocznicy 100-lecia HiKo stała się jednak 
prezentacja przez profesora Joachima Bahlcke efektów kilkuletnich badań zespołu 
pod jego kierunkiem, których efektem jest imponujące dzieło poświęcone historii 
Komisji Historycznej Śląska – Landesgeschichte im Spannungsfeld von Wissenschaft, 
Politik und Öffentlichkeit . Die Historische Kommission für Schlesien (1921–2021) . 
Red. J. Bahlcke, R. Gehrke, U. Schmilewski. Bd. 1: Darstellung. Bd. 2: Dokumen-
tation. Leipzig 2021. Pierwszy tom tego opracowania poświęcono omówieniu naj-
ważniejszych problemów związanych z dziejami HiKo: chronologicznemu przed-
stawieniu historii Komisji (J. Bahlcke, W. Irgang, s. 29–132), interdyscyplinarności 
w badaniach historycznych prowadzonych w ramach HiKo (R. Gehrke, N. Kersken, 
W. Irgang, Ch. Lotz, J. Bahlcke, M. Weber, B. Störtkuhl, s. 133–406), kwestiom ad-
ministracyjnym i finansowym (J. Bahlcke, W. Irgang, s. 407–462) oraz rekonstrukcji 
skomplikowanej historii kontaktów historyków niemieckich z historykami polskimi 
i czeskimi, w tym również ocenie działalności Komisji w dorobku polskiej i czeskiej 
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historiografii (R. Gehrke, R. Kaczmarek, A. Zářický). W drugim tomie, źródłowym, 
znaleźć można: dane biograficzne dotyczące członków HiKo, edycję źródeł o dzie-
jach Komisji, w większości do tej pory zupełnie nieznanych, poszerzających naszą 
wiedzę z historii historiografii śląskiej dwóch ostatnich stuleci. Tom uzupełnia pełny 
wykaz wydawnictw HiKo.

Prezentowane po raz pierwszy na spotkaniu w Görlitz przez J. Bahlcke obydwa 
tomy opracowania spotkały się z podziwem nie tylko z powodu szczegółowości 
i pietyzmu rekonstrukcji działalności Komisji. Dla czytelników równie ważne bę-
dzie opatrzenie dwutomowej publikacji starannie opracowanymi indeksami osobo-
wymi i rzeczowymi oraz unikatowymi zdjęciami, o co zadbało Leipziger Universi-
tätsverlag. 

Dzieje HiKo były podczas spotkania w Görlitz także pretekstem do dyskusji 
podiumowej prowadzonej przez Joachima Bahlcke. Wzięli w niej udział: dr hab. 
Roland Gehrke (Uniwersytet Stuttgart), profesor Ryszard Kaczmarek (Uniwersy-
tet Śląski w Katowicach), dr hab. Beate Störtkuhl (Bundesinstitut Oldenburg), dr 
Ulrich Schmilewski (HiKo). Jej tematem były dalsze plany działalności HiKo oraz 
nowe projekty badawcze, do których członkowie Komisji już się przygotowują po 
wydaniu w przyszłym roku ostatniego tomu syntezy historii historiografii na Śląsku, 
poświęconej tym razem XX wiekowi.
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Sprawozdanie Dyrektora 
Archiwum Państwowego w Katowicach 
za 2020 rok

Abstract 
W 2020 roku do zasobu katowickiego Archiwum przejęto 84 279 jednostek ar-

chiwalnych z 40 zespołów archiwalnych o rozmiarze 330 metrów bieżących. Na 
koniec 2020 roku zasób Archiwum liczył 5742 zespoły z 2 608 258 jednostkami 
archiwalnymi o rozmiarze przekraczającym 24,8 kilometra bieżącego. 

Słowa kluczowe: sprawozdanie, zasób Archiwum Państwowego w Katowicach

Bericht des Direktors des Staatsarchivs Kattowitz für das Jahr 2020
2020 wurden 84 279 Archiveinheiten in 40 Archivfonds in einem Umfang von 

330 laufenden Metern erschlossen und in die Bestände des Staatsarchivs Kattowitz 
aufgenommen. Zum Jahresende 2020 umfassten die Archivbestände des Staatsar-
chivs Kattowitz 5.742 Fonds mit 2.608.258 Archiveinheiten in einem Umfang von 
mehr als 24,8 laufenden Kilometern.

Schlüsselbegriffe: Bericht, Archivbesände des Staatsarchivs Kattowitz

The Report by the Director of the State Archives in Katowice for 2019
In 2020 the State Archives in Katowice expanded its fonds by obtaining 84 279 

archival units from 40 archival fonds of the size of 330 linear meters. At the end of 
2020 the fonds of the Archives comprised of 5.742 fonds with 2.608.258 archival 
units of the size exceeding 24,8 linear kilometers.

Keywords: the Report, the fonds of the State Archives in Katowice

Wstęp
Sprawozdanie za 2020 rok różni się od publikowanych w ubiegłych kilkunastu la-

tach, przede wszystkim z uwagi na zmienione zasady sprawozdawczości zastosowane 
w państwowej służbie archiwalnej. Sprawozdania zostały zminimalizowane i archi-
wa już nie musiały gromadzić często drugorzędnych informacji, o których skądinąd 
w poprzednich drukowanych sprawozdaniach raczej staraliśmy się nie wspominać, 
uznając je za zbędne dla całościowego obrazu działalności katowickiego Archiwum. 
Do różnic między tym sprawozdaniem a poprzednimi przyczyniła się również pan-
demia COVID-19, działalność Archiwum została bowiem w części sparaliżowana 
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w wyniku kolejnych sanitarnych lockdownów. Informacje z tego sprawozdania nie 
są więc porównywalne z poprzednimi, co wcześniej zawsze w pewnym stopniu 
uwzględnialiśmy.

Gromadzenie i kształtowanie zasobu
W 2020 roku do zasobu katowickiego Archiwum przejęto 84 279 jednostek ar-

chiwalnych z 40 zespołów archiwalnych o rozmiarze 330 metrów bieżących. Na 
koniec 2020 roku zasób Archiwum liczył 5742 zespoły z 2 608 258 jednostkami 
archiwalnymi o rozmiarze przekraczającym 24,8 kilometra bieżącego. Ponadto zasób 
w wersji elektronicznej liczył 68 624 MB.

W 2020 roku katowickie Archiwum przejęło prawie wyłącznie planowane usta-
wowe nabytki z państwowych i samorządowych jednostek archiwalnych. W wyniku 
tych działań zasób Archiwum wzbogacił się między innymi o następujące nabytki:

• Centrala w Katowicach
1. Przejęcia z jednostek organizacyjnych: 

 Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach sp. z o.o. (1974–2009); 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach (1878–1957); Fa-
bryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba” w Porębie (1926–2006); Huta 
„Kościuszko” w Chorzowie (1954–1998); Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” 
w Miasteczku Śląskim (1955–2004); Sąd Grodzki w Olkuszu (1945–1950); 
Sąd Powiatowy w Olkuszu (1938–1969); Sąd Powiatowy w Olkuszu (1955–
1964); Sąd Wojewódzki w Katowicach (1948–2007); Urząd Miasta Tarnow-
skie Góry (1917–2018); Urząd Miasta Tychy (1923–2020); Urząd Miejski 
w Rudzie Śląskiej (1904–1979); Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych 
SA, Dyrekcja Hut w Wielkich Hajdukach, Huta „Batory” w Chorzowie 
(1866–1965).

2.  Darowizny:
 Plany techniczne z kopalń węgla kamiennego: „Bytom” w Bytomiu (1928–

1993), „Gottwald” w Katowicach (1932–1999) i „Łagiewniki” w Bytomiu 
(1930–2001).

3.  Przejęcia systemowe w formie Archiwum Dokumentacji Elektronicznej – 
jako pierwsze w Polsce:

 Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach (2005–
2020).

• Oddział w Bielsku-Białej
1. Przejęcia z jednostek organizacyjnych: 

 Akta notariuszy: Stefana Breyera w Andrychowie (1927–1937) i Stanisła-
wa Grodnickiego, zastępcy notariusza w Kalwarii (1940–1951); Państwo-
we Biura Notarialne w Kalwarii Zebrzydowskiej (1953) i Wadowicach 
(1960–1970); Sąd Grodzki w Zatorze (1931–1935); C.K. Sąd Powiato-
wy w Zatorze (1891–1923); Księgi i akta gruntowe sądów w: Andrychowie 
(1887–1937), Kalwarii (1893–1946), Makowie (1909–1936), Wadowicach 
(1906–1938) i Zatorze (1899–1946); Wadowickie Centrum Kultury w Wa-
dowicach (1960–1994).
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2. Akta metrykalne:
 Akta Stanu Cywilnego: Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu (1881–

1904); Parafii Rzymskokatolickich: św. Bartłomieja w Czańcu (1883–1885, 
1889–1913) i św. Jerzego w Jasienicy (1889–1910).

• Oddział w Cieszynie
1. Przejęcia z zasobu niepaństwowego: 

 Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Cieszy-
nie (1939–2013).

• Oddział w Gliwicach
1. Akta metrykalne:

 Urząd Stanu Cywilnego w Knurowie (1917–1938).
• Oddział w Pszczynie

1. Przejęcia z jednostek organizacyjnych: 
 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Pszczynie (1945–1970); Zbiór akt szkół 

ekonomicznych w Pszczynie (1967–2001).
2. Akta metrykalne:

 Urzędy Stanu Cywilnego w Górze (1908–1936) i Miedźnej (1907–1935). 
3. Darowizny:

 Kolekcja map i planów pszczyńskiego architekta Ryszarda Gburka (1990–
2010).

• Oddział w Raciborzu
1. Przejęcia z jednostek organizacyjnych: 

 Królewskie Gimnazjum Ewangelickie w Raciborzu (1834–1945); Prokura-
tura Powiatowa w Raciborzu ([1946] 1950–1969).

2. Akta metrykalne:
 Urząd Stanu Cywilnego w Ocicach (1902).

Katowickie Archiwum w 2020 roku miało pod swoją ustawową opieką 772 jed-
nostki organizacyjne. Pod nadzór wzięto kolejne 25 jednostek, w tym na uwagę zasłu-
gują takie instytucje, jak: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Górnośląski Związek 
Metropolitarny w Katowicach i Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich w Szczyrku.

Służby nadzoru archiwalnego uzgodniły 899 przepisów kancelaryjnych, jednoli-
tych wykazów akt oraz instrukcji organizacji archiwów zakładowych i składnic akt, 
w tym 129 dla jednostek pod nadzorem i 770 dla jednostek pozostających poza 
nadzorem. Przeprowadzono 70 kontroli i 137 ekspertyz. Wydano 1415 zgód na wy-
brakowanie 41 600 metrów bieżących akt niearchiwalnych. Działająca wspólnie dla 
Archiwów Państwowych w Katowicach i Częstochowie Komisja Archiwalnej Oceny 
Dokumentacji odbyła jedno posiedzenie.

Zbiory materiałów niearchiwalnych
Dokumentacja o czasowym okresie przechowywania

W Archiwum przechowywane jest ponadto 14 kilometrów bieżących dokumen-
tacji niearchiwalnej. W roku sprawozdawczym przejęto do tego zbioru 14,35 metra 
bieżącego na podstawie postanowień sądowych i związanych z nimi decyzji Naczel-
nego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz ponadto 4,4 kilometra bieżącego na 
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podstawie innych przepisów, które dotyczą dokumentacji z przeprowadzonych ko-
lejnych wyborów powszechnych i samorządowych.

Zbiór biblioteczny
Katowickie Archiwum przechowywało na koniec 2020 roku ponad 66 tysięcy 

bibliotecznych egzemplarzy zewidencjonowanych.

Opracowanie zasobu
Podobnie jak w ubiegłych latach opracowanie w katowickim Archiwum było 

ograniczone do kontynuowania prac prowadzonych już od pewnego czasu. W su-
mie pełnemu opracowaniu poddano 293 jednostki z 7 zespołów o rozmiarze 2,7 
metra bieżącego. Ponadto zewidencjonowano 13,3 tysiąca jednostek o rozmiarze 
168,2 metra z 16 zespołów (w całości lub części). Głównym zadaniem realizowanym 
w zakresie ewidencjonowania zasobu była retrokonwersja pomocy ewidencyjnych 
w katowickiej Centrali i w oddziałach w Gliwicach oraz w Bielsku-Białej. Archiwum 
zamieściło w systemie ZoSIA ponad 147 tysięcy opisów jednostek inwentarzowych. 
Ponadto Archiwum sporządziło ponad 119 tysięcy rekordów indeksów osobowych 
z 204 jednostek, które zaimportowano do systemu ZoSIA, a ponad 11 tysięcy opu-
blikowano dodatkowo na portalu www.powstancyslascy.pl.

Konserwacja i reprografia 
W Pracowni Konserwacji Jednostkowej poddano 38 jednostek konserwacji pełnej 

i 23 jednostki konserwacji częściowej, a w Pracowni Konserwacji Masowej odkwa-
szono 830 jednostek inwentarzowych. Ponadto przeprowadzono dezynfekcję 20 370 
jednostek w komorze fumigacyjnej, odkurzono 23 328 jednostek i przepakowano do 
opakowań bezkwasowych 70 704 jednostki. 

Podobnie jak w latach poprzednich, mikrofilmowanie ograniczono do niezbędne-
go minimum, a celem było uzupełnienie wcześniej zmikrofilmowanych materiałów. 
Priorytetem nadal była digitalizacja, w ramach której wykonano z własnego zasobu: 

– z materiałów aktowych – 416 374 skanów z 4705 jednostek, w tym w pra-
cowni reprograficznej Archiwum wykonano 59 747 skanów z 889 jednostek; 
pozostałe skany pozyskano z działalności współpracujących z Archiwum stowa-
rzyszeń: Fundacji „Chrońmy dziedzictwo” w Lublinie (341 404 skanów z 3137 
jednostek) i Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silius Radicum” 
w Piekarach Śląskich (15 223 skanów z 679 jednostek);

– z materiałów audiowizualnych – w ramach dodatkowych środków finansowych 
przyznanych przez NDAP kontynuowano wykonanie przez firmę zewnętrzną 
digitalizacji ponad 16 godzin nagrań z 667 jednostek z zespołu Komitet ds . 
Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” Rozgłośnia Katowicka w Katowi-
cach .

Udostępnianie i popularyzacja zasobu
W 2020 roku w pracowniach naukowych Archiwum udostępniono 17 063 jed-

nostki archiwalne, z czego skorzystało 762 użytkowników w trakcie 1971 odwie-
dzin. Ponadto udostępniono 448 jednostek ze zbiorów bibliotecznych. Archiwiści 
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katowickiego Archiwum wykonali kwerendy: z materiałów archiwalnych – 6370 
kwerend, w tym najwięcej z zakresu spraw tzw. socjalnych – 1971 kwerend i gene-
alogicznych – 1684 kwerendy oraz z materiałów niearchiwalnych – 862 kwerendy. 
W związku z tym o ponad 100% wzrosła ilość zamówień reprograficznych na skany 
z materiałów archiwalnych sporządzanych dla użytkowników. 

Najbardziej ucierpiały w związku z lockdownami działania popularyzatorskie.  
Archiwum odwiedziły tylko dwie wycieczki. Została przygotowana jedna nowa 
wystawa: Dzieje i konserwacja rękopiśmiennej mapy Wolnego Stanowego Państwa 
Pszczyńskiego IXNOOPΘOГPAΦIA PLESNIACA Andreasa Hindenberga z 1636 
roku, która jednak nie była prezentowana poza siedzibą Archiwum. Ta sfera przynaj-
mniej w skromnym wymiarze przeniosła się do internetu – Archiwum opublikowało 
na swojej stronie siedem oryginalnych wystaw tzw. wirtualnych, w tym m.in.: Karol 
Wojtyła i jego rodzina w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział 
w Bielsku-Białej; Wojna polsko-bolszewicka w aktach sądowych przechowywanych 
w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej; Echa wydarzeń 
wojny polsko-bolszewickiej 1920 r . w materiałach archiwalnych przechowywanych 
w Archiwum Państwowym w Katowicach; Archiwa Rodzinne Niepodległej . Kolekcje 
w Archiwum Państwowym w Katowicach A .D . 2020; Szlakiem kościołów na Ślą-
sku Cieszyńskim; Górale Beskidu Śląskiego . Zaprezentowano on-line wystawy z lat 
uprzednich przygotowane przez Archiwum: 800 lat historii Raciborza w dokumencie 
archiwalnym oraz U źródeł Wisły. Ponadto w takiej formule wyeksponowano akt 
erekcyjny nowej siedziby gmachu Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego z 1929 
roku. 

Archiwum przygotowało na stronie internetowej quiz Zgadnij czyj to podpis/
autograf? Zaproszono użytkowników strony do zabawy w odgadywanie, kto podpisał 
przygotowane i udostępnione przez Archiwum dokumenty, zachęcając przy tym do 
lektury publikacji wydanej nakładem katowickiego Archiwum (B. Kalinowska-Wój-
cik, M. Węcki: „Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy…” . Autografy znanych 
postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. Katowice 2015). Pracowni-
cy Oddziału w Bielsku-Białej przygotowali inicjatywę pod nazwą „ARCHIDEMIA”. 
Akcja miała na celu popularyzację zasobu archiwalnego za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, by w ten sposób wypełnić „wewnętrzną pustkę”, jaka z pewnością 
powstała po zamknięciu archiwów dla użytkowników z zewnątrz. Do osób, które 
przystąpiły do inicjatywy, e-mailowo były rozsyłane wiadomości zawierające kopie 
wybranego materiału archiwalnego wraz z krótkim komentarzem. Były to dokumen-
ty, ulotki, fotografie, których treść jest na tyle ciekawa, humorystyczna lub unikato-
wa, że warto było zapoznać z nią szersze grono odbiorców. 

Archiwum wypożyczyło, głównie na początku 2020 roku, różnym instytucjom 
wystawy tradycyjne przygotowane w poprzednich latach:

• Wojciech Korfanty – współtwórca II Rzeczypospolitej – eksponowana: na Rynku 
w Bytomiu w ramach uroczystości obchodów 100. rocznicy powołania Woj-
ciecha Korfantego na stanowisko Polskiego Komisarza Plebiscytowego (luty), 
w siedzibie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (luty – marzec), 
w siedzibie Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 
(od września);
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• Reklama dźwignią handlu . Papiery firmowe śląskich zakładów 1847–1937 – 
prezentowana w siedzibie Muzeum Zamkowego w Pszczynie (od stycznia);

* U źródeł Wisły – udostępniona w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Dąbrowie Górniczej (od marca).

W siedzibie Centrali Archiwum w Katowicach prezentowane była jedna wystawa 
obca: Twarze powstańców przygotowana przez Fundację Ślązacy.pl i Instytut Myśli 
Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (luty – marzec).

Należy wspomnieć, że Archiwum po raz kolejny wzięło udział w Śląskim Festi-
walu Nauki, który odbył się w dniach od 26 do 27 stycznia w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie Archiwum miało swoje stoisko promo-
cyjne. Prezentowano wydawnictwa Archiwum, bazy danych oraz wystawę banerową 
Był sobie dokument… . Odwiedzający mogli dowiedzieć się, jak przebiega groma-
dzenie, opracowanie i udostępnianie archiwaliów przechowywanych w archiwum 
historycznym. 

W 2020 roku Archiwa Państwowe w Katowicach i Opolu zdobyły nagrodę w ple-
biscycie „Wydarzenie Historyczne roku 2019” w kategorii edukacja i multimedia za 
wspólnie przygotowaną stronę internetową „Powstańcy śląscy”, opartą w całości na 
oryginalnych materiałach archiwalnych. Plebiscyt został objęty Honorowym Patro-
natem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego organizatorem jest Mu-
zeum Historii Polski w Warszawie.

Działaność naukowa
Konferencje:
– krajowe:
B. Małusecki: Droga do zawodu budowniczego na prowincji pruskiej w XIX i XX 

wieku na przykładzie Gliwic . Tytulatura zawodowa i jej ewolucja . VIII Ogólno-
polska Konferencja Naukowa Architektura miast – architekci w miastach XIX 
i XX wieku . Organizator Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. 
Bydgoszcz 24–25 września.

Publikacje Archiwum:
– prace zwarte:
Dzieje i konserwacja rękopiśmiennej mapy Wolnego Stanowego Państwa Pszczyńskiego 

IXNOOPΘOГPAΦIA PLESNIACA Andreasa Hindenberga z 1636 roku . Red . 
P. Greiner. Katowice 2020.

Kolekcje w Archiwum Państwowym w Katowicach A .D . 2020 . Katalog wystawy . 
Oprac. K. Głowania, K. Słysz-Szczucka. Katowice 2020.

– czasopismo:
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 17, 2020. Red. P. Greiner.

Publikacje pracowników Archiwum:
– prace zwarte:
Krupa S. (współautorka): Właściciele koszęcińskiego pałacu oraz ich siedziba w okre-

sie od XVII wieku do 1945 roku . Koszęcin 2019.
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Strońska-Przybyła J. (współautorka): Pszczyna wczoraj i dziś . Red. M. Kluss. Pszczy-
na 2020.

– artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:
Greiner P., Krupa S.: Źródła archiwalne i kartograficzne . [W:] Chorzów . Od Stadt 

Königshütte do Królewskiej Huty (1868–1922) . T. III. Red. J. Kurek, M. Masnyk, 
P. Nadolski. Chorzów 2020, s. 34–47.

Greiner P.: Christian Friedrich czy Friedrich Christian von Wrede – próba szkicu 
biograficznego . „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 17, 2020, s. 211–220.

Hajewski T., Laskowska A.: Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego jako źródło do 
dziejów, organizacji i działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Cie-
szynie . „Miscellanea Historico-Archivistica” nr XXVII, 2020, s. 167–180.

Jarnot M.: Certyfikat myśliwski z 1899 roku. „Echa Osieka” 2020, nr 6, s. 12.
Jarnot M.: Mieszkańcy Brzeszcz na frontach I wojny światowej . [W:] Dzieje Brzeszcz . 

Od zarania do 1918 roku . Brzeszcze 2020, s. 221–227.
Jarnot M.: O renowacji grobowca Rudzińskich w starym Kościele w Osieku w 1919 

roku. „Echa Osieka” 2020, nr 6, s. 10.
Jarnot M.: O tym, jak się jeździło z Andrychowa do Oświęcimia furmankami po ce-

ment w 1885 roku. „Nowiny Andrychowskie” 2020, nr 11, s. 26.
Jarnot M.: Poszukiwany aż w USA. „Ecce Homo” 2020, nr 47, s. 5.
Jarnot M.: Spółka Oszczędności i Pożyczek w Brzeszczach w latach 1911–1918 . [W:] 

Dzieje Brzeszcz . Od zarania do 1918 roku . Brzeszcze 2020, s. 192–220.
Jarnot M.: Wykazy ochotników do Wojska Polskiego z 1920 roku w aktach Powiato-

wego Urzędu Ziemskiego w Białej . „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 17, 2020, 
s. 63–84.

Jarnot M.: Wybory do Rady Gminnej w Brzeszczach w 1899 . [W:] Dzieje Brzeszcz . 
Od zarania do 1918 roku . Brzeszcze 2020, s. 118–134.
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Kalinowska-Wójcik B. (współautorka): Społeczność żydowska w Królewskiej Hucie 
(do 1922 r) . [W:] Chorzów . Od Stadt Königshütte do Królewskiej Huty (1868–
1922) . T. III. Red. J. Kurek, M. Masnyk, P. Nadolski. Chorzów 2020, s. 141–
158.

Kalinowska-Wójcik B.: Jüdische Geschichtsforscher im Schlesien des 19 . und frühen 
20 . Jahrhunderts: Jacob Caro (1835–1904), Markus Brann (1849–1920), Eze-
chiel Zivier (1868–1925). [W:] Gelehrte – Schulen – Netzwerke . Geschichtsfor-
scher in Schlesien im langen 19 . Jahrhundert. Red. J. Bahlcke, R. Gehrke. Köln 
2019, s. 331–365.

Kalinowska-Wójcik B.: Wpływ ordynacji miejskiej w 1808 roku na powstanie dzielnic 
i miast górnośląskich . „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 17, 2020, s. 221–
232.

Langer K.: Zapiski wojenne z lat 1914–1915 Ludwika Miki z Brzezia . „Szkice Archi-
walno-Historyczne” nr 17, 2020, s. 43–62.
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Sieranc-Guzdek J.: Księgi uzupełniające do akt metrykalnych – specyficzna doku-
mentacja zachowana w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zatorze. „Szkice Archiwal-
no-Historyczne” nr 17, 2020, s. 159–200.

Szymańska M.: Wykorzystanie źródeł archiwalnych w prozopografii na przykładzie 
badania nad korpusem dyplomatów Króla Władysława IV Wazy. „Szkice Archi-
walno-Historyczne” nr 17, 2020, s. 241–248.

Szymańska M.: Źródła do dziejów NSZZ „Solidarność” w zasobie Archiwum Państwo-
wego w Katowicach . [W:] „Nie zapomnijcie tamtych dni” Źródła do dziejów Nie-
zależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z lat 1980–1989 
w archiwach państwowych. Warszawa 2020, s. 177–197.

Zamiany organizacyjne i infrastruktura
W 2020 roku w Archiwum nie zaszły żadne zmiany organizacyjne. Nie przepro-

wadzono również większych prac w zakresie infrastruktury, nie licząc bieżących prac 
remontowych. Kontynuowano natomiast prace przygotowawcze w ramach wielolet-
niego projektu rozbudowy i przebudowy siedziby Centrali Archiwum w Katowicach, 
ogłaszając zamówienie publiczne o wybór inwestora zastępczego.
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NOTY O AUTORACH

Edward Długajczyk – prof. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach, 
założyciel Pracowni Historii Powstań Śląskich Muzeum Śląskiego w Katowicach. 
Autor licznych publikacji na temat historii politycznej polskiego Górnego Śląska 
w okresie międzywojennym oraz powstań śląskich, m.in.: Sanacja śląska 1926–
1939 . Zarys dziejów politycznych. Katowice 1983; Oblicze polityczne i własno-
ściowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922–1939. Katowice 1990.

Piotr Greiner – dr hab., historyk i archiwista. Dyrektor Archiwum Państwowego 
w Katowicach. Zajmuje się problematyką geografii historycznej Śląska w XVI–
XX wieku i historii kartografii Górnego Śląska oraz biografistyką laureatów Na-
gród Nobla urodzonych na Śląsku. 

Tomasz Hajewski – dr, historyk i archiwista. Wieloletni pracownik Archiwum Państwo-
wego w Katowicach, w latach 2016–2019 kierownik Oddziału I Opracowania i ewi-
dencji zasobu archiwalnego w Archiwum Państwowego w Katowicach, od 2019 roku 
kierownik Oddziału w Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach.

Michał Jarnot – historyk i archiwista. Pracownik Archiwum Państwowego w Katowi-
cach Oddział w Bielsku-Białej. Współautor publikacji: Dzieje Brzeszcz od zarania 
do 1918 r ., Brzeszcze 2020, a także autor artykułów publikowanych w „Szkicach 
Archiwalno-Historycznych”, „Almanachu Kęckim” i prasie regionalnej.

Tomasz Jasiński – historyk i archiwista. Pracownik Oddziału VI Konserwacji jed-
nostkowej i masowej oraz reprografii w Archiwum Państwowym w Katowicach.

Zdzisław Jedynak – dr, historyk, emerytowany pracownik Archiwum Państwowego 
w Katowicach. Autor licznych publikacji na temat topografii historycznej Górne-
go Śląska i wydawnictw źródłowych, a zwłaszcza dokumentów pergaminowych 
przechowywanych na tym obszarze, m.in.: Księgi sądowe wiejskie z Chorzowa 
i Dębu z lat 1534–1804. Chorzów 2015 (przy współpracy Andrzeja Sośnierza) 
i współautor Regestów dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku, wyda-
wanych przez polskie archiwa w Katowicach i Opolu oraz czeskie w Opawie. 

Ryszard Kaczmarek – prof. dr hab., historyk. Pracownik Instytutu Historii Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach oraz zastępca Dyrektora Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach do spraw Instytutu Badań Regionalnych. Wybitny badacz historii 
Polski, Śląska i Niemiec w XIX i XX wieku. Realizował wiele projektów pol-
sko-niemieckich, m.in. był współredaktorem Historii Górnego Śląska . Polityka, 
gospodarka i kultura europejskiego regionu (wyd. polskie 2011, wyd. niemieckie 
2015). Autor licznych publikacji naukowych, za które otrzymał nagrody i wyróż-
nienia. Do najważniejszych należy zaliczyć: Górny Śląsk podczas II wojny świa-
towej . Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji 
na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy . Katowice 2006; Polacy w Wehrmach-
cie . Kraków 2010; Historia Polski 1914–1989 . Warszawa 2010; Polacy w armii 
Kajzera . Kraków 2014; Powstania śląskie 1919–1920–1921 . Nieznana wojna 
polsko-niemiecka . Kraków 2019; Poles in Kaiser’s Army On the Front of the First 
World War . Berno 2020.
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Barbara Kalinowska-Wójcik – dr, historyczka i archiwistka. Pracownica Instytutu 
Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Archiwum Państwowego 
w Katowicach. Zajmuje się tematyką żydowską, historią Śląska oraz archiwisty-
ką. Opublikowała m.in.: Między wschodem i zachodem . Ezechiel Zivier (1868–
1925) . Historyk i archiwista. Katowice 2015.

Sławomira Krupa – historyczka i archiwistka. Zastępczyni Dyrektora Archiwum 
Państwowego w Katowicach. Autorka kilkudziesięciu prac z zakresu archiwi-
styki i historii Górnego Śląska, w tym: Z dokumentem przez dzieje . Raciborskie 
archiwa i archiwalia . Katowice 2017; Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic . 
Katowice 2012; (współautorka) Z dziejów Temidy Na Górnym Śląsku . Katowice 
2008; (współautorka) Właściciele koszęcińskiego pałacu oraz ich siedziba w okre-
sie od XVII wieku do 1945 roku . Zarys dziejów . Katowice 2019.

Katarzyna Kwaśniewicz – dr, konserwatorka archiwaliów. Od 2007 roku pełni funk-
cję kierowniczki Oddziału VI Konserwacji jednostkowej i masowej oraz reprogra-
fii w Archiwum Państwowym w Katowicach. Swoje zainteresowania badawcze 
koncentruje wokół zabezpieczania i digitalizacji zbiorów archiwalnych oraz etyki 
w konserwacji. W 2021 roku obroniła pracę doktorską: Współczesne trendy i kie-
runki w rozwoju konserwacji archiwaliów w Polsce w XX i XXI wieku .

Barbara Olesiejuk – historyczka i archiwistka. Pracownica Archiwum Państwowego 
w Katowicach Oddziału II Nadzoru archiwalnego. Specjalizuje się w tematy-
ce dokumentów elektronicznych oraz wdrożenia Elektronicznego Zarządzania 
Dokumentami w jednostkach państwowych i samorządowych. Od 2020 roku 
nadzoruje przejęcie do systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych mate-
riałów archiwalnych w formie dokumentów elektronicznych.

Jerzy Bolesław Parusel – dr nauk biologicznych, leśnik, botanik, fitosocjolog, zoolog, 
ekolog, badacz przyrody. Organizator i wieloletni dyrektor Centrum Dziedzictwa 
Przyrody Górnego Śląska w Katowicach w latach 1994–2020, jedynej w Polsce 
jednostki samorządu wojewódzkiego działającej dla dobra przyrody. Autor ponad 
570 publikacji, w tym ponad 270 naukowych. Aktywny także na polu ochrony 
przyrody, edukacji i wydawniczym. Wśród ważniejszych publikacji należy wymie-
nić: Rezerwat przyrody Ochojec w Katowicach (Górny Śląsk) . Monografia nauko-
wo-dydaktyczna. Katowice 2009; Materiały do bibliografii żubrów pszczyńskich . 
W 150 . rocznicę restytucji żubra . Część 1. Katowice 2015; Regionalne czerwone 
listy zagrożenia w ochronie zasobów przyrody – ich rola i znaczenie oraz stan 
i potrzeby. Katowice 2017; Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – 25 
lat w służbie ochrony przyrody (1992–2017). Katowice 2018; Przyroda żywa 
województwa śląskiego . Stan poznania, ochrony i zagrożenia. Katowice 2020.

Dariusz Przybytek – dr, historyk, kartograf i kustosz zbiorów kartograficznych Bi-
blioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskie-
go i Akademii Multimedialnej w Moguncji (Multimedia Akademie Mainz). Au-
tor i redaktor ponad stu publikacji naukowych i kartograficznych (także animo-
wanych, interaktywnych i multimedialnych).

Katarzyna Słysz–Szczucka – politolożka, szefowa promocji w Archiwum Państwo-
wym w Katowicach. Autorka opracowań poświęconych polityce promocyjnej 
katowickiego Archiwum.
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R. Kaczmarek: Śląsk był polski – będzie polski . 
Katalog wystawy .
Katowice 2019, ss. 59.
ISBN 978-83-63031-11-4

R. Banduch, P. Greiner: U źródeł ery 
industrialnej Śląska (w 250-lecie wydania 
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Dzieje i konserwacja rękopiśmiennej mapy 
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