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grzegorz Bębnik

komentarz historyczny
do Dziennika wojennego mikołowskiej policji ochronnej 

Mikołów staje się Nikolai
pierwsi żołnierze wehrmachtu pojawili się w mikołowie rankiem 3 września 1939 r. 
najprawdopodobniej był to patrol którejś z walczących w okolicach miasta dywizji 
Viii korpusu armijnego, 8. lub może 28. tak czy inaczej, nie zabawili tu długo; za-
powiedziawszy bliskie nadejście zasadniczych sił, wycofali się. Dopiero po południu 
do miasta dotarła maszerująca z gliwic 239. Dywizja piechoty dowodzona przez 
gen. mjr. Ferdinanda neulinga. na miejscu do gen. neulinga zgłosiła się grupa kil-
kunastu miejscowych obywateli znanych z niemieckich przekonań; czy to na życze-
nie dowodzącego dywizją, czy też z własnej inicjatywy sformowali oni tymczasowy 
zarząd miasta, na komisarycznego burmistrza wybierając hansa müllera, do nie-
dawna kierownika tutejszej szkoły mniejszościowej1.

Pierwsze struktury policyjne
po wkroczeniu wehrmachtu do mikołowa władza policyjna siłą rzeczy przeszła 
na gen. neulinga. jego dywizja nie zabawiła tu jednak długo; wczesnym rankiem 
następnego dnia wyruszyła na katowice. w mieście pozostała oczywiście uloko-
wana w dawnym „hotelu polskim” (dzisiejszy Dom kultury) wojskowa placówka 
(zwana „komendanturą miejscowości”, ortskommandantur), na której czele stanął 
najpewniej rotmistrz o nazwisku arbrecht; bez wątpienia oficer rezerwy ze składu 
239. Dp2. placówka ta była jednak po pierwsze zbyt mała, by aspirować do rangi siły 
porządkowej, po drugie na pewno nie miała takich ambicji. władzę wykonawczą 
przejęła zatem, bez wątpienia za jej wiedzą i zgodą, utworzona przez miejscowych 
niemców straż miejscowa (ortswehr) afiliowana przy komisarycznych władzach 
miejskich. Była to zresztą sytuacja typowa dla wszystkich niemal miejscowości 

1 zob. g. Bębnik, od müllera do müllera – okupacyjni burmistrzowie mikołowa [w:] z dziejów Mi-
kołowa w XX wieku. wybrane zagadnienia, red. g. Bębnik, katowice 2012, s. 16 i n.

2 Frohe Stunden der Deutschen in nikolai, „kattowitzer zeitung“, 1 Xi 1939 r.
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górnego Śląska. prócz utrzymywania porządku formacje te zajmowały się również 
działaniami o charakterze stricte pacyfikacyjnym. stawiane przed nimi zadanie 

„ochrony ładu i porządku” te doraźne formacje porządkowe traktowały bowiem bar-
dzo szeroko – również jako zlecenie wyeliminowania z życia publicznego (i nieraz 
nie tylko publicznego) „elementów niepewnych”. struktury te były tym groźniej-
sze, że rekrutowały się spośród miejscowych, osobników znakomicie znających lo-
kalne zależności; dla członka takiej czy innej ortswehry nie było najczęściej żadną 
tajemnicą, kto spośród mieszkańców brał udział w powstaniach, kto nosił sztandar 
podczas patriotycznych manifestacji, kto wyśmiewał się z hitlera, a kto kwestował 
na Fundusz obrony narodowej.

mikołowska ortswehr, dowodzona wówczas najprawdopodobniej przez bezro-
botnego rzeźnika ericha hantkego, rozkwaterowała się w pomieszczeniach opusz-
czonych przez polską policję województwa Śląskiego znajdujących się przy gmachu 
ratusza od strony ul. miarki3. na areszt nie musiała ona adaptować, jak to często 
bywało, jakiejś piwnicy; bezpośrednio na zapleczu znajdował się wszak areszt poli-
cyjny, zaś w sąsiedztwie budynku sądowego obszerne więzienie.

jednak już po kilku dniach jedynowładztwo mikołowskiej ortswehr nie tyle może 
skończyło się, co zostało poważnie ograniczone; zapewne już 8 września albo też 
wkrótce po tej dacie do miasta przybyła bowiem kompania (według ówczesnej no-
menklatury – centuria, czyli Hundertschaft) skoszarowanej policji ochronnej rzeszy 
(Schutzpolizei des Reiches), zajmując kwatery w szkole mniejszościowej przed kilku 
zaledwie dniami opuszczonej przez polskich żołnierzy. niemal na pewno na czele 
kompanii stał ówczesny kapitan policji ochronnej (Hauptmann der Schutzpolizei) 
Friedrich peters, pochodzący z legnicy, a urodzony 16 września 1896 r. w wohlen-
beck (dziś lamstedt w powiecie cuxhaven)4.

pobyt centurii Schupo w mikołowie jednoznacznie potwierdza notka w „Der 
oberschlesische kurier” z 15 września 1939 r., jak i późniejsza o trzy dni relacja nie-
mieckich policjantów skierowanych do tychów5. Bez wątpienia na użytek podwład-
nych kpt. petersa sporządzony został też 9 września raport dotyczący osób osadzo-
nych w miejscowym więzieniu; najpewniej okazją po temu było przekazanie ich 
pod inną kuratelę6. 

3 g. Bębnik, op. cit., s. 24.
4 archiwum państwowe w katowicach (dalej: apkat), rejencja katowicka (dalej: rk), 3675, wniosek 

o odznaczenie, b.d. [po Xii 1940 r.], k. 32–33. wydaje się, że kompania ta działała samodzielnie, nie podlegając 
któremukolwiek z batalionów policyjnych. jak zresztą podaje i. sroka, pierwszy skoszarowany batalion poli-
cyjny przybył na polski górny Śląsk dopiero 6 października 1939 r.; miał to być 62. batalion dowodzony przez 
por. schabera. i. sroka, Policja hitlerowska w rejencji katowickiej w latach 1939–1945, katowice 1997, s. 31. 

5 Dosłownie: „w mikołowie znajduje się jeszcze centuria policji ochronnej“. Pleß: Die neuesten nach-
richten, „Der oberschlesische kurier”, 15 iX 1939. również: Ponownie w Rzeszy. Dzienniki wojenne tyskiej 
policji 1939–1940, przełożył i opracował g. Bębnik, „tyskie zeszyty historyczne” 2017, nr 12, s. 29–30. 

6 apkat, oddział pszczyna (dalej: op), akta miasta mikołowa (dalej: mmik), 2019, raport o osadze-
niach i zwolnieniach więźniów w mikołowskim więzieniu policyjnym, 9 iX 1939 r., k. 1–2.



Niemiecka policja – ogólnie
wypada tu poczynić pewną uwagę ogólniejszej nieco natury: otóż ówczesne nie-
mieckie służby policyjne, przeznaczone (przynajmniej w założeniu) do utrzymy-
wania ładu i porządku w tzw. terenie, nie zaś do zadań politycznych, zbiorczo okre-
ślane były jako policja porządkowa (ordnungspolizei). w jej obrębie mieściły się 
policja ochronna (Schutzpolizei, czyli Schupo), żandarmeria (gendarmerie), straż 
pożarna (zarówno zawodowa, czyli tzw. policja pożarnicza – Feuerschutzpolizei, jak 
i straże ochotnicze) oraz pogotowie techniczne (Technische nothilfe).
 

Schematyczna struktura policji porządkowej (Ordnungspolizei)

żandarmeria
(gendarmerie)

policja  
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sama Schupo nie była, jak widać, tworem jednolitym. Dzieliła się ona na wspomnianą 
już policję ochronną rzeszy (Schutzpolizei des Reiches) oraz policję ochronną gmin 
(Schutzpolizei der gemeinden). ta pierwsza działała w zwartych, zorganizowanych 
na wojskową modłę jednostkach otrzymujących rozkazy z głównego Urzędu policji 
porządkowej w Berlinie, zatem niezależnych, przynajmniej początkowo, od przed-
stawicieli władz terenowych. Druga natomiast podporządkowana była miejscowym 
burmistrzom oraz starostom, pełniąc na ogół normalną służbę porządkową i pa-
trolową. niezależną od Schupo formację stanowiła żandarmeria, której zadaniem 
była służba we wsiach oraz miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców7. Funkcjo-
nariusze wszystkich tych formacji nosili ten sam zielonkawy mundur z brązowymi 
wyłogami rękawów i kołnierzem. różnili się jedynie kolorem wypustek: policja 
ochronna rzeszy nosiła jasnozielone (hellgrün), policja ochronna gmin – bordowe 
(weinrot), zaś żandarmeria – pomarańczowe (orange). w 1942 r. również i policja 
w gminach otrzymała jednolite, jasnozielone barwy8. 

7 zob. i. sroka, op. cit., passim.
8 zob. D. Deuster, Deutsche Polizei-Uniformen 1936–1945, stuttgart 2009, passim.

wachmistrz Schupo w charakterystycznym czaku i płaszczu zimowym, ok. 1941 r.  
ze zbiorów grzegorza grześkowiaka
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Policja ochronna gmin w Mikołowie
zadaniem stacjonującej w mikołowie centurii było bez wątpienia „zabezpieczenie 
terenu” pozostającego na bezpośrednim zapleczu niemieckich oddziałów wojsko-
wych, nie zaś pełnienie typowej służby porządkowej czy związane z tym tworze-
nie sieci policyjnych posterunków. specyfikę tę zaakcentowano zresztą dodatkowo, 
umieszczając szupoków nie w pomieszczeniach dawnego komisariatu, czy choćby 
w jego pobliżu, lecz w budynku dawnej szkoły mniejszościowej, na rogu ówcze-
snych ulic Bandurskiego (wkrótce Bismarckstraße) i Żorskiej (wkrótce już Sohrauer- 
straße). Dopiero w poniedziałek 18 września drogą przez gliwice dotarła tu spora 
grupa Schutzpolizei der gemeinden mająca stanowić normalną już, policyjną ekipę; 
część pozostała na miejscu, część ruszyła w dalszą drogę do nieodległych tychów. 
oddajmy na chwilę głos jednemu z tych policjantów:

poniedziałek [18 września 1939 r.] rozpoczął się ogólnym pakowaniem naszych ba-
gaży. trzydziestu kolegów z pomorza i nasza dwudziestka ze schleswiku-holsztyna 
połączone zostały pod jednym dowództwem. Dowódcą oddziału został wspomniany 
już kapitan [adolf] lange. przez oddział ten obsadzone miało być miasta mikołów, 
tychy i pszczyna [błąd autora; do pszczyny skierowany został odrębny oddział – gB]. 
my wraz z pięcioma innymi kolegami przydzieleni zostaliśmy do oddziału tyskiego. 
pośpiesznie pojechaliśmy do miasta coś zjeść, a następnie załadowaliśmy nasze ba-
gaże do autobusów. szczególnie trudnym zadaniem było załadowanie naszych rowe-
rów, ponieważ można je było umieścić tylko na dachu autobusu; lepiej byłoby wy-
słać te rowery samochodem ciężarowym. około godziny 14.30 opuściliśmy gliwice. 
wreszcie oderwaliśmy się od służby wartowniczej. o godzinie 15.30 przekroczyliśmy 
niemiecką granicę. teraz już było co oglądać. po prawej i lewej stronie szosy zasieki 
z drutu kolczastego, betonowe zapory przeciwczołgowe, które w międzyczasie od-
sunięto na pobocza. po dwóch-trzech kilometrach od granicy zobaczyliśmy pierw-
sze wypalone domostwa stojące po obu stronach drogi. Dalej nasza droga wiodła 
do Mikołowa. Miasteczko liczące około 12 tysięcy mieszkańców, z wąskimi ulicz-
kami i brudnymi domami. [podkr. gB] w szkole mniejszościowej, stojącej nieco 
na uboczu, zakwaterowany był oddział policji ochronnej rzeszy. tutaj wyładowano 
grupę przewidzianą dla mikołowa. na szkolnym podwórzu stały trzy polskie działa 
zdobyte przez niemieckich żołnierzy9.

przybyły do miasta oddział Schupo obarczony został zadaniem „budowy struktur 
policji [w mieście] oraz utrzymania niezbędnego publicznego porządku i bezpie-
czeństwa”10. interesująco wygląda jego służbowa podległość; o ile w starej rzeszy 
zwierzchnikami gminnej policji byli burmistrzowie (tytułowani z tej okazji mianem

   9  Ponownie w Rzeszy. Dzienniki wojenne tyskiej policji 1939–1940…, s. 29–30.
10  apkat, op, mmik, 2002, raport ppor. Brandta, 18 iX 1940 r., k. 1. 
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ortspolizeibehörde), to w dawnym województwie śląskim wstrzymano się na razie 
z jej podporządkowaniem lokalnym władzom komisarycznym. rolę struktury 
nadrzędnej wobec mikołowskiego posterunku (Schutzpolizei-kommando nikolai) 
odgrywało dowództwo ii okręgu ochronnego (kommando des Schutzbezirkes ii) – 
jednego z początkowo trzech, później zaś czterech podobnych tworów – obejmu-
jącego z początku swym zasięgiem powiaty pszczyński i rybnicki. w październiku 
1939 r. dowództwu temu podlegało zaledwie siedem posterunków – wliczając w to 
także rybnik, pszczynę, no i oczywiście mikołów11 – później jego zakres kompe-
tencji miał się znacząco poszerzyć. najpewniej od chwili utworzenia tego okręgu 
na jego czele stał nikt inny, jak znany nam już kapitan policji Friedrich peters12. 
Dowództwo ii okręgu ochronnego, mieszczące się początkowo w rybniku, najpóź-
niej pod koniec listopada 1939 r. przeniosło swą siedzibę do mikołowa. zbiegło się to 
w czasie ze zmianą dowodzącego ii odcinkiem; 27 listopada 1939 r. kpt. peters prze-
niesiony został do legnicy, zaś na jego miejsce przyszedł kapitan Schupo o nazwi-
sku grotjahn pochodzący ze zgorzelca13. z dniem 12 stycznia 1940 r. schutzbezirk ii 
przemianowany został na „dowództwo okręgu ochronnego mikołów” (Schutzpoli-
zei des einzeldienstes – kommando des Schutzbezirks nikolai); w tym charakterze 
sprawować miało ono pieczę aż nad czterema powiatami: pszczyńskim, rybnickim, 
chrzanowskim i olkuskim14. obsada personalna dowództwa okręgu ochronnego 
była raczej szczupła: w listopadzie 1940 r. liczyła ona jednego oficera, jednego chorą-
żego oraz czterech rezerwistów policji15. co ciekawe, struktury te utrzymane zostały 
nawet wówczas, gdy burmistrzom przyznano już stosowne policyjne uprawnienia16; 
rozwiązanie okręgów nastąpiło dopiero na mocy decyzji prezydenta rejencji z dnia 
19 listopada 1940 r.17 

11  apkat, rk, 4232, zestawienie liczebności, 21 X 1939 r., k. 80. 
12  apkat, rk, 3675, wniosek o odznaczenie, b.d. [po Xii 1940 r.], k. 32–33.
13  apkat, rk, 4218, pismo zarządu rejencji, 28 Xi 1939 r., k. 79. niektóre dokumenty podają, że funk-

cję taką pod koniec września 1939 r. pełnił też kpt. Schupo Framenau. zob. apkat, rk, 4229, pismo szefa 
zarządu cywilnego do dowódcy ii policyjnego okręgu ochronnego, 29 iX 1939 r., k. 1. w istocie Framenau 
pełnił w pszczynie, przy urzędzie starosty, funkcję rzeczoznawcy (Sachbearbeiter) ds. policyjnych, z której 
to odwołany został z dniem 1 Xii 1939 r.; z powodu braku oficerów rolę rzeczoznawców przejęli wówczas 
dowódcy odpowiednich okręgów ochronnych. zob. apkat, rk, 4218, zarządzenie specjalne dowódcy po-
licji porządkowej w rejencji katowickiej, 29 Xi 1939 r., k. 75–76.

14  apkat, rk, 4218, pismo dowódcy policji porządkowej w rejencji katowickiej do dowództwa okręgu 
ochronnego w mikołowie, 12 i 1940 r., k. 46. 

15   apkat, rk, 4232, pismo dowódcy ii okręgu ochronnego do prezydenta rejencji w katowicach, 
12 Xi 1940 r., k. 1.

16   Burmistrz tychów uprawnienia takie zyskał np. od 12 Xii 1939 r. apkat, rk, 4218, 16 Xii 1939 r., 
k. 64–65. nie udało sie ustalić, kiedy analogiczny fakt miał miejsce w mikołowie.

17   apkat, rk, 4218, pismo prezydenta rejencji katowickiej do dowódców policyjnych okręgów 
ochronnych w mikołowie i Bielsku, 19 Xi 1940 r., k. 1.
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Lokalizacje
mikołowska schupo nie ulokowała się w dawnym, położonym tuż przy ratuszu po-
sterunku policji województwa Śląskiego (wówczas jeszcze Friedensstraβe 3, wkrótce 
już Hermann-göring-Straβe); na swą siedzibę zajęła okazałą willę dr. emanuela ha-
łacza przy ul. powstańców 7 (wówczas już alte kirchstraβe, później zaś waffengang). 
powodem tego był jakoby fatalny stan dawnych policyjnych pomieszczeń; wnętrza 
miały być „nieprawdopodobnie brudne i nie nadające się do zamieszkania przez lu-
dzi”18. posterunek był tymczasem wcale obszerny; składało się nań jedenaście pokoi, 
ponadto w podwórzu znajdował się areszt z sześcioma celami oraz dwa garaże. Deta-
liczne zestawienie inwentarza, sporządzone w październiku 1939 r., pozwala zorien-
tować się, czym dysponowano w spadku po polskich policjantach. Było to zatem 17 
stołów różnego rodzaju (w tym także biurka), 13 rozmaitych szaf, 24 krzesła, trzy sto-
jące wieszaki na ubrania, trzy stojące suszarki na pranie (sic!), cztery ławy, trzy łóżka 
z pościelą, dwa stoliki pod maszyny do pisania, dwa fotele, dwie szafki zamykane na 
żaluzje, leżanka, regał, zegar ścienny oraz kompletne wyposażenie łazienki wraz z to-
aletą19. zwracano też przy okazji uwagę, że budynek przy Friedensstraβe 3 dysponuje 
jeszcze jednym większym pomieszczeniem, niepozostającym jednak w gestii policji. 
Dotychczas służyło ono rozmaitym zebraniom; postulowano jednak przekazanie go 
policji celem umieszczenia tam biura meldunkowego (Meldeamt)20. co ciekawe, po-

18  Polizei nikolai im eigenen Haus, „kattowitzer zeitung“, 12 i 1940 r.
19  apkat, rk, 4253, pismo burmistrza mikołowa do wydziału policyjnego przy szefie zarządu cywil-

nego w katowicach, 16 X 1939 r., k. 16–17.
20  ibidem, k. 17.

Pieczęć burmistrza Mikołowa  
jako zwierzchnika lokalnej policji, ok. 1940 r.  

ze zbiorów adriana a. jojko

Pieczęć burmistrza Mikołowa  
jako zwierzchnika lokalnej policji, ok. 1942 r.  

ze zbiorów adriana a. jojko
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sterunek pozbawiony był innych ruchomości; czy to wyposażenia biurowego (np. ma-
szyn do pisania), czy choćby porzuconych elementów umundurowania21. albo za-
tem wycofujący się polscy policjanci zadbali o całkowite ich wywiezienie, względnie 
ukrycie, albo też (co w gruncie rzeczy bardziej prawdopodobne) „zabezpieczyli” je 
urzędujący tu tuż po 3 września członkowie ortswehr. skądinąd wiadomo, że wła-
śnie ortswehr w pierwszych dniach swoich rządów przeprowadziła na szeroką skalę 
konfiskatę broni palnej i amunicji, wliczając w to nie tylko broń myśliwską, lecz i bę-
dące własnością miejscowego Bractwa kurkowego strzelby tarczowe. przedmioty te 
zmagazynowano na strychu posterunku, gdzie gospodarowano nimi dość swobod-
nie (jak i zapewne pozostałym wyposażeniem); przebierali w nich obecni na miejscu 
żołnierze wehrmachtu, przybywający do mikołowa członkowie służby pracy rzeszy 
(arbeitsdienst), jak i sami konfiskujący. nic dziwnego, że po przewiezieniu całości – 
na żądanie por. ohlsena – do siedziby Schupo na waffengang 7 nie potrafiono doliczyć 
się wielu sztuk, po które zgłaszali się dawni właściciele22. podobnie wyglądać mogła 
sprawa z innymi zastanymi na miejscu przedmiotami. 

21   apkat, rk, 4254, pismo posterunku policji ochronnej w mikołowie do kpt. policji Framenau 
w pszczynie, 15 Xi 1939 r., k. 17.

22  apkat, op, mmik, 2002, raport dowódcy policji ochronnej w mikołowie, 18 iX 1940 r., k. 1–2. 

Schematyczny plan Mikołowa sporządzony przez przybyłych do miasta niemieckich policjantów w połowie 1940 r.  
na odchodzącej od rynku (czyli adolf-Hitler-Platz) ulicy Miarki (tu: Hermann-göring-Straße) zaznaczony jest budynek 

policyjnego posterunku (Pol[zei] Dienstgebäude). ze zbiorów archiwum Państwowego w katowicach
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wspomniany już fatalny stan wnętrz policyjnego budynku skłonił przysłanego 
tu z końcem września 1939 r. z rzeszy komisarycznego burmistrza gerda kucka 
do rozpoczęcia szeroko zakrojonego remontu. zakończyć miał się on dopiero w po-
czątkach 1940 r.; w międzyczasie, pomiędzy 13 a 15 października 1939 r., rozwiązana 
została mikołowska ortswehr23.

samych policjantów zakwaterowano natomiast w budynku przy ówczesnej ul. By-
tomskiej 20 (Beuthenerstraße), w tzw. willi zeumera. jej wcześniejszy dzierżawca, 
niejaki erazm gorączko (w dokumentach tytułowany dyrektorem), wyjechać miał 
do krakowa tuż przed wkroczeniem wojsk niemieckich, toteż w pełni umeblowany 
dom był odtąd niezamieszkały (wyposażenie samego pięciopokojowego mieszkania 
gorączki wyceniano na 1646 marek, nie omieszkając dodać, iż jest ono „mocno 
wysłużone”)24. na pewno jednak zakwaterowanym tam policjantom nie doskwie-
rała niewygoda; odwiedzający ich w początkach października koledzy z posterunku 
w tychach zauważali, że „również i oni ze swoim zakwaterowaniem nie trafili źle. 
tak jak i my w tychach, również i oni mają do dyspozycji cały dom”25. w willi zeu-
mera musiała jednak mimo wszystko panować nieco koszarowa atmosfera, toteż 
dość często ci spośród policjantów, którzy sprowadzali do mikołowa także rodziny, 
starali się w takich sytuacjach (osobiście lub też przez swoich przełożonych) o zna-
lezienie bardziej wygodnych, nieobciążonych służbowym drylem mieszkań w mie-
ście. notabene, w tym również budynku mieściła się siedziba ii (względnie: miko-
łowskiego) okręgu ochronnego26.

23  apkat, rk, 3138, Dowódca żandarmerii przy szefie zarządu cywilnego do szefa zarządu cywil-
nego, 13 X 1939 r., k. 29.

24  apkat, op, mmik, 2043, zestawienie opuszczonych lokali mieszkalnych, 5 iV 1940 r., k. 37–38.
25  Ponownie w Rzeszy. Dzienniki wojenne tyskiej policji 1939–1940…, s. 40. 
26  apkat, op, mmik, 2043, zestawienie opuszczonych lokali mieszkalnych, 5 iV 1940 r., k. 37–38.

Rzut pionowy elewacji willi dr. Hałacza zajętej początkowo przez mikołowską Schutzpolizei.  
wykonane atramentem kreski obrazują pole ostrzału roztaczające się z okien i balkonu budynku.  

Rysunek powstał w końcu 1939 r. w związku z planem alarmowym przewidującym m.in. konieczność obrony posterunku.
ze zbiorów archiwum Państwowego w katowicach
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willa dr. hałacza gościła nie tylko szupoków; do końca sierpnia 1940 r. była tam 
również placówka żandarmerii, na czele której w tym czasie stał podporucznik otto 
Dölling. w oznaczonym dniu przeniósł on swą siedzibę na ówczesną Mühlstraße 28 
(ul. młyńską). obecność żandarmów w mikołowie może z pozoru nieco dziwić, jako 
że zasadniczo formacja ta działać miała – jak już powiedziano – w miejscowościach 
liczących sobie poniżej pięciu tysięcy mieszkańców. w tym jednak przypadku miko-
łów był tylko siedzibą komendantury okręgu żandarmerii (gendarmerie-abteilung 
nikolai), której podlegały posterunki w paniowach (obejmujący również Borową 
wieś i starą kuźnię), mokrem, podlesiu (obejmujący też kostuchnę), murckach 
(wraz z wesołą), wyrach (wraz z wilkowyjami) oraz paprocanach (wraz z cielmi-
cami); łącznie obszar ten zamieszkiwało 26 559 ludzi. na każdym z posterunków 
służbę pełniło od trzech do czterech żandarmów, przy czym połowa z nich była i tak 
tzw. żandarmami pomocniczymi (Hilfsgendarmen); łącznie zaledwie 22. potrzeby 
kadrowe były znacznie wyższe27.

Policja kryminalna
najpewniej równolegle ze wspomnianą centurią Schutzpolizei przybyło do miko-
łowa także kilku niemieckich urzędników kryminalnych, zapewne będących człon-
kami posuwającej się w ślad za oddziałami wehrmachtu grupy operacyjnej policji 
bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa (tzw. einsatzgruppe i), dowodzonej przez 
Bruno streckenbacha. jednak stałą placówkę kripo postanowiono tu utworzyć do-
piero w lutym 1940 r.; liczyć miała ona trzech funkcjonariuszy (sekretarza kryminal-
nego i dwóch starszych asystentów kryminalnych)28. ostatecznie w połowie 1940 r. 
tworzyło ją dwóch starszych asystentów policyjnych (oberassistent der kripo): willi 
tramm ze szlezwiku i gustav gutjahr z magdeburga. w październiku 1941 r. za-
miast tramma widzimy już innego funkcjonariusza, heinricha glunz. glunz miał 
już dobrze ponad czterdziestkę, gutjahr zaś – pięćdziesiątkę; chyba można obu 
określić mianem starych wyjadaczy29.
 
Skład osobowy
jak należy sądzić, początkowo na czele mikołowskiego posterunku Schupo stanął 
chorąży (Meister der Schutzpolizei) nazwiskiem stolze30. nic bliższego o nim nie 
wiemy; z całą jednak pewnością już wkrótce zastąpiony został przez pochodzącego 
ze zgorzelca (görlitz; geograficznie zatem rzecz biorąc, również ze Śląska) porucz-

27  apkat, rk, 4281, nowy podział posterunków żandarmerii w okręgu żandarmerii mikołów, 
b.d. [ok. Vi 1940 r.], k. 6. również: gendarmerie-kreis Pleß, [w:] Plesser Heimatkalender 1940, gleiwitz 
1940, s. 130–131; i. sroka, op. cit., s. 38.

28  apkat, rk, 4241, pismo w sprawie utworzenia w mikołowie placówki policji kryminalnej, 
20 ii 1940 r., k. 55. 

29  apkat, rk, 4242, pismo posterunku policji ochronnej w mikołowie do policyjnego okręgu ochron-
nego w mikołowie, 12 Vii 1940 r., k. 6; i. sroka, op. cit., s. 125.

30  apkat, rk, 4218, placówki służbowe policji ochronnej na terenie okręgów ochronnych ii i iV, 
[ok. X 1939 r.]. k. 105.
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nika policji hansa ohlsena, poprzednio krótki czas dowodzącego posterunkiem 
w Żorach31. w ogóle pochodzenie skierowanych do mikołowa szupoków może być 
materiałem do wcale ciekawych wniosków. spójrzmy, jak wyglądała obsada miko-
łowskiej placówki Schupo w grudniu 1939 r.32

hans ohlsen, porucznik, rodem ze zgorzelca,
heinrich Brandt, chorąży (Polizei-Meister), rodem z rendsburga  

(szlezwik-holsztyn),
cuno glende, główny wachmistrz (Hauptwachtmeister), rodem ze słupska 

(stolp),
Fritz zajakalla, główny wachmistrz, rodem również ze słupska,
rudolf Bremer, główny wachmistrz, rodem z gryfic (greifenberg in pommern),
paul Bartmann, główny wachmistrz, rodem z lęborka (lauenburg  

in pommern),
reinhold gurtz, główny wachmistrz, rodem ze słupska,
hermann meier, główny wachmistrz, rodem ze słupska, 
august schmidtke, główny wachmistrz, rodem ze słupska, 
walter Boje, główny wachmistrz, rodem ze słupska,
reinhold Berg, główny wachmistrz, rodem ze słupska, 
robert kluth, główny wachmistrz, rodem z koszalina (köslin), 
Bernhard Fiss, główny wachmistrz, rodem także z koszalina,
alfred leppin, główny wachmistrz, rodem także z koszalina,
otto lieckfett, główny wachmistrz, rodem z lęborka,
Franz albrecht, główny wachmistrz, rodem także z lęborka,
willi spiesshöfer, główny wachmistrz, rodem z gryfic,
Bruno Bänsch, główny wachmistrz, rodem z Bytowa (Bütow in pommern), 
heinrich groth, główny wachmistrz, rodem z rendsburga,
paul redlefsen, główny wachmistrz, rodem z pinnebergu (szlezwik-holsztyn), 
hermann werning, główny wachmistrz, rodem także z pinnebergu,
wilhelm reimers, starszy wachmistrz rewirowy (Revier-oberwachtmeister), 

rodem z rendsburga,
karl jöhnk, starszy wachmistrz rewirowy, rodem również z rendsburga,
walter wolf, wachmistrz rezerwy (wachtmeister der Reserve),  

rodem ze zgorzelca,
johannes scholz, wachmistrz rezerwy, rodem także ze zgorzelca,
richard kühn, wachmistrz rezerwy, rodem także ze zgorzelca,
otto glatzel, wachmistrz rezerwy, rodem także ze zgorzelca,
Theodor Franz, wachmistrz rezerwy, rodem także ze zgorzelca,
kurt müller, wachmistrz rezerwy, rodem także ze zgorzelca,

31  tamże.
32  apkat, op, mmik, 1972, lista członków posterunku policji ochronnej w mikołowie, 22 Xii 1939 r., 

k. 3. zob. też: g. Bębnik, Mikołów w początkach ii wojny światowej, mikołów 2009. s. 54–55.
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herbert kindler, wachmistrz rezerwy, rodem także ze zgorzelca,
max neuhaus, wachmistrz rezerwy, rodem także ze zgorzelca,
Bruno Theunert, wachmistrz rezerwy, rodem także ze zgorzelca oraz
Bruno gwiasda, wachmistrz rezerwy z miejscowości modła (modlau) 

w powiecie bolesławieckim (Bunzlau); pochodził jednak z wielkopolski33.

zauważmy, że niemal wszyscy mikołowscy policjanci anno Domini 1939 po-
chodzą nie z głębi rzeszy, a z jej obrzeży; zarówno ze Śląska, jak i z pomorza (wy-
jątkiem są ci z rendsburga oraz pinneberg w schlezwiku-holsztynie). kierując 
ich na polski górny Śląsk, uważano być może, że ci pochodzący z pogranicznych 
rejonów funkcjonariusze sprawdzą się tam lepiej, aniżeli ich „czysto niemieccy” 
koledzy. czy tak było w rzeczywistości, trudno powiedzieć. jak pisała swego czasu 
i. sroka o niemieckich policjantach podejmujących służbę na ziemiach nowo kre-
owanej rejencji katowickiej, „pochodzili (…) z różnych terenów, rzadko ze Ślą-
ska, na ogół nie znali języka polskiego i terenu, na którym podjęli pracę. niektó-
rzy z nich zgłosili się dobrowolnie do zaszczytnej pracy »na wschodzie«, część 
zaś stanowili funkcjonariusze policji porządkowej, których z różnych powodów 
chciano się pozbyć w macierzystych placówkach, dając tym samym możliwość 
tzw. wykazania się w pracy na nowych terenach wschodnich”34. Bez wątpienia 
jednak przynajmniej niektórzy z nich językiem polskim posługiwali się dość 
swobodnie; przypuszczać można, że z tego to powodu do służby w policji powo-
łano np. wachmistrza rezerwy Bruno gwiasdę35. z czasem kadry mikołowskiej 
Schupo podlegały oczywiście rozmaitym fluktuacjom; pokaźną z początku liczeb-
ność, wymuszoną niejako nieunormowaną jeszcze sytuacją, stopniowo ograni-
czano. już w grudniu 1939 r. tzw. pożądaną liczebność (Sollstärke) wykalkulowano 
na zaledwie 18 policjantów, w tym jednego starszego chorążego (obermeister) 
i dwóch chorążych (Meister), co miało odpowiadać przyjętemu dla wschodniego 
górnego Śląska przelicznikowi mieszkańców przypadających na jednego poli-
cjanta – od 700:1 do 800:1 (w mikołowie byłoby to mniej więcej 750:1)36. Funk-
cjonariusze musieli się liczyć ze służbowymi przeniesieniami, częstymi zwłaszcza 
w początkowych miesiącach; zdarzały się też powołania do wojska. poczynając 
od końca 1939 r., w ich miejsce coraz częściej pojawiali się policyjni rezerwiści 

33  Bruno gwiasda urodził się 16 października 1908 r. w latowicach (pow. ostrów wlkp.). apkat, rk, 
akta osobowe B 50, 368, kwestionariusz osobowy, [b.d.], k. 2. wydaje się wręcz, że wachmistrz gwiasda 
był raczej na bakier z językiem niemieckim, skoro w jego aktach osobowych znajduje się zaświadczenie 
o zdaniu w rybniku egzaminu częściowego z języka niemieckiego (zwischenprüfung in Deutsch). apkat, 
rk, akta osobowe B 50, 368, zaświadczenie o zdaniu egzaminu, 29 i 1944 r., k. 1.

34  i. sroka, op. cit., s. 28.
35  apkat, rk, akta osobowe B 50, 368, passim. 
36  apkat, rk, 4231, propozycja liczby etatów w ii policyjnym okręgu ochronnym, 7 Xii 1939 r., k. 71; 

apkat, rk, 4231, propozycje liczby etatów dla policji ochronnej w rejencji katowickiej, 14 Xii 1939 r., k. 51. 
zaznaczyć można, że posterunek policji województwa Śląskiego liczyć miał 25 funkcjonariuszy oraz 
dwóch urzędników kryminalnych. apkat, rk, 3271, ankieta dotycząca spraw policyjnych w mikołowie, 
6 X 1939 r., k. 4.
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z szeregów tzw. wzmocnionej ochrony policyjnej (Verstärkter Polizeischutz, Vps), 
na ogół mężczyźni już starsi wiekiem37. prześledzenie wszystkich tych zmian 
na przestrzeni pięciu i pół roku nie wydaje się możliwe; zauważyć jednak można, 
że w gronie mikołowskich policjantów takimi właśnie drogami pojawiali się lu-
dzie już niemal miejscowi; na przykład w lipcu 1940 r. awanse na starszych wach-
mistrzów rezerwy otrzymało dwóch mikołowskich szupoków, erich czaja i erich 
schostok. ich swojsko brzmiące nazwiska nie są przypadkowe – obydwaj pocho-
dzili bowiem z gliwic38. poniższa tabela, zestawiona na podstawie raportów per-
sonalnych, wskazuje jednoznacznie, że w styczniu 1940  r. stan osobowy mikołow-
skiego posterunku był już ustabilizowany.

Data Oficerowie Starsi chorążowie 
i chorążowie

Wachmistrzowie
(łącznie)

Rezerwiści  
(VPS)

21 X 1939 r. 1 2 25 –
27 X 1939 r. 1 1 21 –
31 X 1939 r. 1 1 21 –
10 Xi 1939 r. 1 1 21 10
20 Xi 1939 r. 1 1 21 10
17 Xii 1939 r. 1 2 8 (4 – r, 4 – g) 8

21 i 1940 r. – 2 8 (4 – r, 4 – g) 8
1 ii 1940 r. – 2 8 (4 – r, 4 – g) 8

10 ii 1940 r. – 2 8 (4 – r, 4 – g) 8
21 ii 1940 r. – 2 8 (4 – r, 4 – g) 8
1 iii 1940 r. – 2 8 (4 – r, 4 – g) 8

11 iii 1940 r. – 2 8 (4 – r, 4 – g) 8
21 iii 1940 r. – 2 8 (4 – r, 4 – g) 8

za: apkat, rk, 4232, passim.
g – policja gmin
r – policja rzeszy

37  „wzmocniona ochrona policyjna” (Vps) utworzona została w 1937 r., od 1940 r. nazywana była 
już po prostu rezerwą policji (Polizei-Reserve). początkowo zaciągano do niej roczniki 1900–1910, czyli 
tzw. roczniki białe (weiße jahrgänge – określenie odnoszące się do tych poborowych, którzy w republice 
weimarskiej z jej zawodową, ograniczoną postanowieniami traktatu wersalskiego 100-tysięczną armią nie 
mieli możności odbycia zasadniczej służby wojskowej). szkolenie polegało na ćwiczeniach odbywanych 
kilka razy w miesiącu w jednostkach policji; koncentrowano się tu przede wszystkim na strzelaniu i musz-
trze. pierwsze powołania rezerwistów do pomocniczej służby policyjnej miały miejsce 26 sierpnia 1939 r. 
powołanych skupiono w tzw. rezerwowych batalionach policji, w ramach których działać mogli w zwartych, 
skoszarowanych jednostkach bądź też zostać przydzieleni do poszczególnych posterunków czy to Schupo, 
czy żandarmerii. tych drugich starano się w międzyczasie poddać również podstawowemu przeszkole-
niu policyjnemu. pod koniec wojny nie były rzadkością powołania rezerwistów nawet z rocznika 1886. 
rezerwiści przydzieleni do mikołowskiego posterunku przybyli na górny Śląsk niewątpliwie w tzw. bata-
lionie Vps kegela (VPS-Bataillon-kegel). zob. apkat, rk, 3138, Depesza do inspektora policji porządkowej 
we wrocławiu, 6 X 1939 r., k. 22.

38  apkat, rk, 4223, okólnik nr 17, 11 Vii 1940 r., k. 39v. 
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zauważyć tu należy, że policjanci ci przybyli do miasta już po największej 
we wrześniu 1939 r. niemieckiej zbrodni w mikołowie, czyli egzekucji na groniach. 
jej wykonawcami byli bez wątpienia członkowie ortswehr wespół z policjantami 
ze wspomnianej już centurii Schutzpolizei des Reiches. trudno zresztą nie zauważyć 
tu pewnej koincydencji; egzekucja odbyła się wszak 17 września 1939 r., w przeddzień 
przybycia do miasta podwładnych chorążego stolze i związanego z tym nieuchron-
nie przekazania wszelkich policyjnych spraw w ręce jego oraz jego ludzi. nasuwa się 
tu uzasadnione podejrzenie, że zdając sobie z tego sprawę, zamierzano jeszcze, 
póki czas, „wyczyścić” miejscowe więzienie z przynajmniej niektórych osadzonych. 

obszar, nad jakim przyszło sprawować kontrolę mikołowskim szupokom, był 
spory, toteż rzeczą niezbędną stało się zapewnienie im środków lokomocji; tym 
bardziej, że korzystano z nich również na potrzeby ii odcinka policji ochronnej, 
obejmującego przecież znacznie większy teren. normalny w latach cesarstwa obraz 
policjanta na koniu po 1939 r. typowy był raczej dla nadzorującej wiejskie i podmiej-
skie okolice żandarmerii; policjanci poruszali się najczęściej na rowerach, do tego 
dysponowali również kilkoma przynajmniej pojazdami mechanicznymi. w grud-
niu 1939 r. był to przydzielony przez burmistrza, a zarekwirowany mieszkańcowi 
katowic, niejakiemu Franciszkowi kapiścik (vel Franzowi kapistzick) samochód 
osobowy Polski Fiat oraz motocykl Dkw z wózkiem bocznym, stanowiący de facto 
własność prezydium policji w zabrzu; w początkach października 1939 r. odnale-
ziono go porzuconego na poboczu drogi, a widoczne na nadwoziu ślady pocisków 
zdawały się wskazywać, że kierowca został ranny w walce. Do 27 listopada tego roku 
cieszono się jeszcze jednym środkiem lokomocji, na pewno daleko lepszym niż oby-
dwa już wymienione: oplem olympia, wypożyczonym z zasobów wrocławskiego 
dowództwa Viii okręgu wojskowego. niestety, w tym właśnie dniu właściciel za-
żądał jego zwrotu. toteż meldowano, że niezbędne jest doposażenie mikołowskiego 
posterunku w jeszcze jeden samochód osobowy oraz kolejny motocykl39.

ta terytorialna rozległość, której obecne na miejscu siły policyjne nie potrafiły 
podołać (również ze względu na słabą motoryzację), stała się powodem skierowania 
z końcem października 1939 r. na wschodni górny Śląsk skoszarowanej kompanii 
nskk (nationalsozialistisches kraftfahrkorps, czyli narodowosocjalistyczny korpus 
kierowców), dowodzonej przez Staffelführera (w nskk odpowiednik stopnia ma-
jora) nazwiskiem Boesgen. Do mikołowskiego ii odcinka policji ochronnej przy-
dzielonych zostało wówczas 35 członków nskk; ich zadaniem miało być patrolo-
wanie wiejskich dróg w charakterze policji drogowej (Landstraßenverkehrspolizei)40. 

porucznik ohlsen w styczniu 1940 r. odszedł z mikołowa na powrót do rodzin-
nego zgorzelca41. jak można podejrzewać, miało to miejsce w atmosferze oskarżeń 

39  apkat, rk, 4251, pismo posterunku policji ochronnej w mikołowie do ii policyjnego okręgu 
ochronnego w mikołowie, 4 Xii 1939 r., k. 3–4. 

40  apkat, rk, 3181, Depesza inspektora policji porządkowej we wrocławiu do dowódcy policji po-
rządkowej na wschodnim górnym Śląsku, 19 X 1939 r., k. 51.

41  apkat, rk, 4232, meldunek odcinka policji ochronnej w mikołowie, 22 i 1940 r., k. 72.
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o nieradzenie sobie z powierzoną placówką i związany z tym bałagan. jego miej-
sce zajął wówczas chorąży policji ochronnej (Meister der Schupo) heinrich Brandt, 
przybrawszy sobie za zastępcę urzędującego wcześniej w rydułtowach chorążego 
sauera. w takiej roli Brandt, awansowany w lipcu 1940 r. na podporucznika, pozo-
stać miał w mikołowie aż do ewakuacji w styczniu 1945 r.42 

Aktywność
czym zajmowali się mikołowscy szupocy, zwłaszcza w początkowym okresie okupa-
cji? w późniejszej nieco charakterystyce działań kpt. petersa jako szefa mikołowskiej 
policji ochronnej (czy to w gminnym, czy ogólnoniemieckim wcieleniu) czytamy: 

jako dowódcy policyjnego okręgu ochronnego podlegało mu 18 posterunków policji 
ochronnej gmin. we wrześniu 1939 r. policja ochronna wielokrotnie interweniować 
musiała z bronią w ręku przeciwko polskim fanatykom i bandom przestępczym (polni-
sche Fanatiker und Verbrecherbanden), często znajdując się w bezpośrednim kontakcie 
z wrogiem. zajmowane przez petersa stanowisko zmuszało go do podróży kontrolnych 
po tym rozległym, a jeszcze całkowicie niespokojnym i zupełnie niespacyfikowanym 
obszarze. (…) z wzorowym zapałem zbudował p[eters] w krótkim czasie sieć posterun-
ków policyjnych, tworząc tym samym fundament dla szybkiej pacyfikacji tego z policyj-
nego punktu widzenia wyjątkowo niespokojnego obszaru43. 

ponad te pisane ezopowym językiem ogólniki wybija się zachowany w obszer-
nych fragmentach tzw. dziennik wojenny (kriegstagebuch) miejscowej placówki; 
do jego prowadzenia lokalne struktury Schupo zobowiązane były od chwili przy-
bycia aż do mniej więcej końca stycznia 1945 r. znakomicie ułatwia on zorientowa-
nie się w specyfice aktywności ówczesnej niemieckiej policji. niestety, gdy chodzi 
o mikołów, dokument taki zachował się jedynie dla stosunkowo krótkiego wycinka 
dziejów: poczynając od 28 września, kończąc na 14 grudnia 1939 r. na pewno jednak 
jest to czas w historii miasta znaczący, przy tym zaś obfitujący w wydarzenia. 

studiując poszczególne zapisy, bez trudu oddzielić można delikty o charakterze 
jednoznacznie kryminalnym od szeroko pojętej prewencji związanej z pełnieniem 
służby patrolowej, nadzorem nad cenami czy kontrolą ruchu drogowego. w zupeł-
nie innej kategorii plasować należy natomiast sprawy mające podłoże jednoznacz-
nie polityczne; jak można zauważyć, powodem wszczęcia tych drugich był bardzo 
często najzwyklejszy donos. wydaje się nie ulegać wątpliwości, że w pierwszych 
miesiącach istnienia mikołowskiego posterunku Schutzpolizei ten rodzaj aktywno-
ści angażował mikołowskich policjantów w stopniu nieproporcjonalnie większym 
aniżeli ich kolegów na terenach starej rzeszy. 

i tak oto już 25 listopada pszczyński starosta Bernhard von Derschau wysłał 
do posterunków Schupo w mikołowie oraz tychach okólnik, w którym zażądał 

42  apkat, rk, 4232, meldunek odcinka policji ochronnej w mikołowie, 12 Vii 1940 r., k. 17. 
43  apkat, rk, 3675, wniosek o odznaczenie, b.d. [po Xii 1940 r.], k. 32–33.
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niezwłocznego „ujęcia w formie listy wszystkich polskich nauczycieli oraz oficerów 
rezerwy” z podaniem ich personaliów, zawodu, daty i miejsca urodzenia, miejsca 
zamieszkania, jak też – możliwie szczegółowego – opisu ich politycznego zaangażo-
wania, po czym nadesłania tej listy na jego ręce do godziny 13.00 dnia 27 listopada. 
Von Derschau zastrzegał przy tym, by na liście tej pod żadnym pozorem nie umiesz-
czać etnicznych niemców (Volksdeutsche), jak również tych osób, które we wrześniu 
1939 r. uciekły z miasta i dotychczas doń nie powróciły44. lista taka (zatytułowana 
nieco rozwlekle: Spis znaczących osób polskiej narodowości lub też przyznających 
się do niej. gmina Mikołów, powiat Pszczyna) istotnie powędrowała do pszczyny, 
choć dopiero z datą 29 listopada; można przypuszczać, że wyznaczony pierwotnie 
termin okazał się niemożliwy do dotrzymania. tak czy inaczej, wyszczególniono 
na niej aż 103 osoby, w tym również – wbrew wyraźnym zaleceniom – także te 
nieobecne, jak np. burmistrza jana koja45. lista jest zbyt obszerna, by przytoczyć 
ją in extenso; zauważyć jedynie można, że spośród bardziej znanych osób znalazł 
się na niej edmund warzecha, Franciszek pudełko, ryszard Bąk, ryszard miczka, 
wincenty Bromboszcz, jan ligoń, adam mrowiński, stefan i teofil krzystolikowie, 
henryk kiel, paweł i piotr mansfeldowie, dr emanuel hałacz, zygfryd synoradzki, 
jan Babiec, czy nawet komisarz policji paweł cierpioł, w sierpniu 1939 r. prowadzący 
śledztwo w sprawie tworzenia w mikołowie niemieckich struktur dywersyjnych. 

ponadto jeszcze 21 listopada 1939 r. pszczyńskiemu staroście wizytę złożył nie-
jaki klix, reprezentujący Śląskie towarzystwo ziemskie (Schlesische Landgesell-
schaft). z jego to ramienia klix odpowiedzialny był za wysiedlenia „propolsko 
nastawionych chłopów i gospodarzy” (polnisch gesinnte Bauern und Landwirte) 
i właśnie przystępował do swej pracy, wspierany w niej przez dodanych mu do po-
mocy ośmiu urzędników. jeszcze przed Bożym narodzeniem 1939 r. zamierzał on 
przystąpić do wysiedleń w miejscowościach na południu powiatu: warszowicach, 
krzyżowicach, Świerczyńcu, pniówku, pawłowicach, Bziu Dolnym, górnym oraz 
zameckim, golasowicach, jarząbkowicach i pielgrzymowicach, toteż prosił o udo-
stępnienie mu wszelkich dokumentów zawierających spisy członków tamtejszego 
związku powstańców Śląskich, „sokoła”, polskiego związku zachodniego itp. or-
ganizacji46. o mikołowie czy jego okolicach nie było tam na razie mowy, co jednak 
nie znaczy, że tutejsi mieszkańcy mogli czuć się bezpieczni. odpis odpowiedniej 
notatki sporządzonej przez starostę rozesłano bowiem do komendantów Schupo 
w mikołowie, tychach i pszczynie z prośbą o zorientowanie się, czy na ich tere-
nie „znajdują się chłopi czy gospodarze należący do polskich organizacji lub znani 
ze swej aktywności przeciwko niemczyźnie”. zestawienia takie na biurko starosty 

44  apkat, rk, 4229, pismo starosty pszczyńskiego do komendantów posterunków policji ochronnej 
w mikołowie i tychach, 25 Xi 1939 r., k. 6 v. 

45  apkat, rk, 4229, spis znaczących osób polskiej narodowości lub też przyznających się do niej. 
gmina mikołów, powiat pszczyna, 29 Xi 1939 r., k. 9–12. spis ten obejmuje 104 nazwiska, jednak jedno 
z nich (Cehak kasimir, nikolai, Myslowitzerstr. 66) powtórzone jest dwukrotnie. 

46  apkat, rk, 4227, notatka starosty pszczyńskiego, 21 Xi 1939 r., k. 1.
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trafić miały najpóźniej do 1 grudnia tego roku47. gdy chodzi o mikołów, por. ohlsen 
wysłał je również z datą 29 listopada 1939 r. jak można się zorientować, mikołow-
scy policjanci na nadzorowanym przez siebie terenie zidentyfikowali jedynie trzech 
właścicieli gospodarstw rolnych, którzy odpowiadali podanym kryteriom. Byli to:

L.p. Imię i nazwisko Miejsce i data 
urodzenia

Wielkość 
posiadanego 

gospodarstwa
Adres  

zamieszkania Zarzut

1. julie paschek  
z domu soika

gostyń,  
15 V 1874 r. 5,5 ha gniotek iii 77 towarzystwo  

polek

2. marie myschor  
z domu pazDzierny

mikołów,  
5 Vi 1897 r. 8,5 ha

Myslowitzerstr. 
32  

(ul. podleska) 
towarzystwo  

polek

3. josef BranDys łaziska Dolne,  
12 iii 1864 r. 30 ha Lazarettstr. 24  

(ul. szpitalna) 
„wielkopolak”

(groβ-Pole)
za: apkat, rk 4227, k. 11.

w międzyczasie, bo 28 listopada, meldowano też z mikołowa, iż tutejszy poste-
runek Schupo od początku swego istnienia wysłał do więzień lub obozów łącznie 
70 osób, z czego aż 62 były więźniami politycznymi (niemal wyłącznie byłymi po-
wstańcami). sześciu innych tworzyło kategorię „więźniów śledczych”, dwaj pozo-
stali aresztowani byli na podstawie zarzutów karnych48. jak można się zorientować 
z zapisów w dzienniku, zwłaszcza w początkowym okresie byłych powstańców kie-
rowano do dwóch doraźnie utworzonych obozów położonych w okolicach gliwic: 
nieborowic (neubersdorf) lub sośnicy (Öhringen).

z drugiej strony znane są przypadki, gdy ci sami policjanci w krótkim postępowa-
niu ucinali pretensje przedwojennych działaczy niemieckiej mniejszości pragnących 
wywrzeć zemstę za swe domniemane krzywdy, doznane jakoby pod polskimi rządami. 
i tak 20 października 1939 r. na mikołowskim posterunku pojawił się niegdysiejszy dzia-
łacz mniejszości niemieckiej Theodor Bialucha, składając donos następującej treści:

w roku 1936, w miesiącu październiku zostałem na ulicy Dworcowej aresztowany przez 
polską policję. powodem aresztowania było to, że pozdrowiłem pewnego miejscowego 
niemca słowami »Heil Hitler!« zostałem wówczas zaprowadzony na posterunek policji 
i tam przez policjantów w nieludzki sposób pobity. szczególnie wykazywali się przy 
tym policjanci [Franciszek] Dziwnik i [Franciszek] kolarczyk. Dziwnik do tego stopnia 
pobił mnie gumową pałką, że zemdlałem i narobiłem w spodnie. nie wniesiono wów-
czas przeciwko mnie oskarżenia o charakterze politycznym. obydwaj wspomniani po-
licjanci znani są jako zajadli wrogowie niemczyzny i zasługują obecnie na wymierzenie 
im przez niemieckie organa sprawiedliwej kary49.

47  apkat, rk, 4227, notatka starosty pszczyńskiego, 21 Xi 1939 r., k. 2.
48  apkat, rk, 4227, raport posterunku policji ochronnej w mikołowie w sprawie osób przekazanych 

do więzień lub obozów, 28 Xi 1939 r., k. 6.
49  apkat, op, mmik, 2023, oświadczenie Theodora Bialuchy, 20 X 1939 r., k. 1.
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wezwani na przesłuchanie polscy policjanci kolarczyk i Dziwnik (co ciekawe, 
Dziwnik był bliskim sąsiadem Bialuchy, zamieszkałego wówczas przy Feldstraße 5 – 
mieszkał bowiem przy Feldstraße 2) zgodnie zeznali, że interwencję przeciwko dono-
sicielowi podjęli na wezwanie jego ojca Franciszka Bialuchy; syn teodor miał miano-
wicie podczas przyjęcia urodzinowego seniora rodu wznieść zbyt wiele toastów, po 
czym nieprzytomnie wręcz się awanturować. wezwani wówczas policjanci usiłowali 
wyprowadzić młodego Bialuchę z mieszkania, a gdy ten stawiał opór – pomogli so-
bie kilkoma ciosami służbowej pałki. wszystko to w całej rozciągłości potwierdził 
Franciszek Bialucha przesłuchiwany przez głównego wachmistrza schmidtke, który 
też zapisał przy tej okazji: „po przesłuchaniu obwinionych oraz ojca wnioskodawcy 
odniosłem wrażenie, że doniesienie jest przesadzone. [polscy] policjanci wkroczyli 
wszak na wyraźne żądanie członków rodziny, wykonując jedynie swój obowiązek. 
jeśli nawet Bialucha dostał kilka razy gumową pałką, to na pewno sam dał po temu 
powód. Doniesienie jest bezpodstawne, zaś dalsze postępowanie w tej sprawie nie-
wskazane”50. Do opinii swego podwładnego, ku rozpaczy Bialuchy, przychylił się ma-
jący tu ostateczne zdanie porucznik ohlsen. „Doniesienie przeciwko byłym polskim 
policjantom okazało się bezpodstawne”, pisał bezlitośnie ohlsen. „chodzi tu o zwykłą 
zwadę rodzinną, do której wezwano policję. jeśli nawet policjant złamał opór wnio-
skodawcy kilkoma uderzeniami gumowej pałki, to całkowicie miał on po temu pra-
wo”51. niestety, podobne zakończenie historii z donosem w tle bywało raczej rzadkie; 
domniemywać tylko można, że w tym akurat przypadku swoją rolę odegrać mogła 
swoista ponadnarodowa solidarność przedstawicieli policyjnego fachu. 

z funkcjonowaniem mikołowskiej placówki Schupo łączona bywa śmierć mi-
kołowianina Franciszka Świderskiego, podczas wrześniowych walk służącego 
w stopniu kaprala w mikołowskiej kompanii obrony narodowej. wezwany po po-
wrocie do miasta – 17 października – na przesłuchanie, miał zostać w następnym 
dniu powieszony w celi mikołowskiego więzienia, a następnie potajemnie pocho-
wany na cmentarzu przy kościele św. wojciecha52. tymczasem zarówno notatka 
w dzienniku policyjnym, jak i akt zgonu mówią o samobójstwie53. i najpewniej 
ta właśnie wersja jest prawdziwa; zgon Świderskiego jednoznacznie wiązać bo-
wiem należy z rolą, jaką odegrał on w egzekucji niemieckich jeńców wojennych 
pod stopnicą 9 września 1939 r.54 w areszcie policyjnym natomiast w dniu 14 listo-
pada pomiędzy 6.00 a 7.00 znaleziono zwłoki przetrzymywanego tam dyrektora 
fabryki jana Bergsteina, rodem z wiednia. również i w tym przypadku akt zgonu 

50  apkat, op, mmik, 2023, notatka gł. wachm. schmidtke, 23 X 1939 r., k. 3–4.
51  apkat, op, mmik, 2023, notatka por. ohlsena, 23 X 1939 r., k. 2. 
52  r. szendzielarz, zamordowany przez gestapo, „gazeta mikołowska”, nr 4/2009, s. 41; akta śledztwa 

s 76/03/zn, t. i, k. 51.
53  archiwum Urzędu stanu cywilnego w mikołowie (dalej: aUsc mikołów), księga zgonów za rok 

1939, akt zgonu nr 30/1939, 18 X 1939 r.
54  zob. g. Bębnik, „incydent” w Stopnicy 9 września 1939 roku – między zbrodnią sądową a egzekucją, 

„kwartalnik historyczny” 2018, nr 1, s. 65–101.
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mówi o samobójstwie przez powieszenie55; jak wynika z zapisów dziennika po-
licyjnego, Bergstein zatrzymany zostać miał z powodu słuchania zagranicznych 
audycji radiowych.

Rozwiązanie Ortswehr i oddanie do użytku wyremontowanego posterunku
mikołowska ortswehr rozwiązana została ostatecznie około 15 października 1939 r., 
lecz poszczególni jej członkowie nadal oddawali usługi regularnej już policji, służąc 
za dozorców czy tłumaczy, jak też niewątpliwie dzieląc się swymi wiadomościami 
o mieście i jego mieszkańcach. stopniowa profesjonalizacja policyjnych działań spra-
wiała jednak, że powoli przestawali być potrzebni. toteż w styczniu 1940 r. podzię-
kowano im za współpracę. najbardziej zaangażowani otrzymali wówczas z rąk po-
rucznika ohlsena zaświadczenie mające ułatwić im szukanie zajęcia – kto wie, może 
w strukturach okupacyjnej administracji. Były członek jdP (jungdeutsche Partei – par-
tia młodoniemiecka) i syn właścicielki kamienicy przy ul. miarki 16, wilhelm Bona, 
na dalszą drogę życia otrzymał wówczas laurkę następującej treści (niemal identyczną 
wręczono również innemu członkowi ortswehr, nazwiskiem josef machuletz):

oddział służbowy policji ochronnej         mikołów, dnia 19 stycznia 1940 r.
mikołów

Świadectwo prowadzenia się

 niniejszym potwierdza się, że były członek ortswehr wilhelm Bona, zamieszkały w mi-
kołowie, Hermann-göring-Straße 16 [ul. k. miarki] od dnia 3 września do 15 października 
1939 r. działał społecznie w tutejszej ortswehr, w służbie wewnętrznej i zewnętrznej. 
        od 15 października 1939 r. do 13 stycznia 1940 r. włącznie był Bona zatrudniony jako 
wartownik oraz strażnik w tutejszym gmachu policji i więzieniu.
        Bona stawiane przed nim zadania wypełniał z poświęceniem i oddaniem, okazu-
jąc się osobnikiem wiernym i godnym zaufania. charakter pod względem moralnym 
zrównoważony. 
        w dalszych awansach życzę mu największych sukcesów. 

                       podp[isano] ohlsen
                porucznik policji ochronnej56

55  aUsc mikołów, księga zgonów za rok 1939, akt zgonu nr 58/1939, 16 Xi 1939 r. przypuszczać można, 
że Bergstein zdawał sobie sprawę ze swojego fatalnego położenia; prócz wysłuchiwania brytyjskiej rozgło-
śni ciążyło na nim bowiem znacznie poważniejsze „przewinienie”. jego ojciec, również josef, w 1891 r. zmie-
nił wyznanie, przechodząc z judaizmu na katolicyzm. oczywiście w myśl ustawodawstwa norymberskiego 
jego syn uznawany był w najlepszym razie za tzw. halbjude (pół-Żyda). zob. a.l. staudacher, „…meldet 
den austritt aus dem mosaischen glauben”. 18 000 austritte aus dem judentum in wien, 1868–1914: namen – 
Quellen – Daten, Frankfurt/main 2009, s. 55.

56  apkat, op, mmik, 1972, zaświadczenie, 19 i 1940 r., k. 8.
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zbiegło się to niemal dokładnie z ważnym dla mikołowskiej policji wydarze-
niem, którym było oddanie do użytku – po gruntownym remoncie – służbowych 
pomieszczeń przy ratuszu. jak już pisano, ich odnowienie zainicjowane zostało 
przez komisarycznego burmistrza kucka, stanowiąc niewątpliwy dowód jego bu-
dowlanych pasji. na uroczystym otwarciu zjawili się, prócz miejscowych dostojni-
ków, również specjalnie zaproszeni goście honorowi: pełnomocnik śląskiej policji 
pomocniczej mjr meier oraz kpt. grotjahn, ówczesny dowódca mikołowskiego 
odcinka ochronnego. po okolicznościowym apelu i nieodzownych przemowach 
por. ohlsen oprowadził gości po wyremontowanych pomieszczeniach. jak pisano, 
budynek przypominać miał wówczas „ozdobne pudełeczko” (Schmuckkästchen); 
w przyziemiu wygospodarowano trzy pomieszczenia oddane do dyspozycji ss, 
na wysokim parterze natomiast znajdowała się wartownia, pokój oraz osobna 
sypialnia dla pełniących dyżury, jak też służbowe pomieszczenie tzw. policji rze-
mieślniczej (gewerbepolizei) zajmującej się szeroko pojętym nadzorem nad dzia-
łalnością gospodarczą. pierwsze piętro zajmowały dwa pokoje przeznaczone dla 
policji kryminalnej oraz poczekalnia dla interesantów, pomieszczenie administra-
cyjne, pokój przesłuchań i gabinet komendanta. Bezpośrednio z budynku policji 
włączyć można było elektryczną syrenę, pierwotnie zamontowaną celem służenia 
ochronie przeciwpożarowej; już wkrótce miała ona znaleźć dużo szersze zastoso-
wanie przy alarmach przeciwlotniczych. jak podkreślano, wyposażenie budynku 
wykonane zostało „według niemieckich wzorów”, pod czym rozumieć należy 
określoną architektoniczno-dekoratorską manierę, najpewniej tę, jaką do dziś po-
dziwiać można choćby w przebudowanych podczas ii wojny światowej wnętrzach 
gmachu dawnego sejmu Śląskiego57. 

Specyfika mikołowskiej przestępczości według burmistrza Sajaka
walter sajak, od 1 lutego 1940 r. burmistrz mikołowa, po niemal okrągłym roku 
urzędowania sporządził krótką notkę charakteryzującą specyfikę działalności poli-
cyjnej na podległym mu terenie. i choć uprawnione będzie przypuszczenie, że nie-
wiele różnił się tu mikołów od innych, podobnej wielkości ośrodków, warto chyba 
przytoczyć ją na zakończenie tych rozważań. Ubolewając przy okazji, że do naszych 
czasów dotrwał jedynie niewielki fragment policyjnych dzienników: 

poziom przestępczości kryminalnej oceniony być musi jako naprawdę wysoki, dotyczy 
zaś przede wszystkim kradzieży drobiu, uprawianych przez miejscową ludność ano-
nimowych donosów oraz samowolnych powrotów do domu mieszkańców wysłanych 
do pracy w głąb rzeszy. równie szeroka jest praca na niwie politycznej, polegająca 
na udzielaniu informacji o poszczególnych osobach na żądanie gestapo58.

57  Polizei nikolai im eigenen Haus, „kattowitzer zeitung“, 12 i 1940 r. 
58  apkat, rk, 3271, pismo burmistrza mikołowa do prezydenta rejencji w katowicach, 19 ii 1941 r., k. 16. 



27

Nota edytorska
Fragmenty maszynopisu Dziennika wojennego znajdują sie obecnie w zbiorach ar-
chiwum państwowego w katowicach. niemiecki tekst starałem się przełożyć możli-
wie wiernie, z uwzględnieniem oczywiście standardowych wymogów poprawności 
językowej. celem ułatwienia odbioru zrezygnowałem z praktykowanego przy edycji 
tekstów źródłowych stosowania dwojakiego rodzaju przypisów: tekstowych i rze-
czowych. stąd też zarówno komentarze merytoryczne, jak i uwagi o charakterze 
formalnym sygnowane są w taki sam sposób. 

nazwy miejscowe zamieściłem w polskim brzmieniu, jednak ulice – już w brzmie-
niu niemieckim, czasem z dodaniem stosownego wyjaśnienia. zrezygnowałem przy 
tym z zamieszczania wykazu polskich odpowiedników; zmiany tego nazewnictwa są 
na tyle zawikłane, że wymagają wręcz odrębnej publikacji. również w oryginalnym 
brzmieniu pozostawiłem imiona i nazwiska, w niektórych przypadkach opatrując je 
jedynie przypisami. wszelkie zawarte w oryginalnym tekście podkreślenia, rozstrze-
lenia itp. oddałem przez wytłuszczenie tekstu.

Pismo przewodnie z podpisem por. ohlsena dotyczące przekazania wyciągów z dziennika wojennego  
mikołowskiej placówki schupo. ze zbiorów archiwum Państwowego w katowicach



jedna ze stronic Dziennika wojennego. ze zbiorów archiwum Państwowego w katowicach
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Fragment Dziennika wojennego 
mikołowskiej policji ochronnej
(tłum. grzegorz Bębnik)

Kontynuacja Dziennika wojennego

37. tokarz paul Borek, zamieszkały w kochłowicach, powiat katowice złożył 
w dniu 28 września 1939 r. zawiadomienie z powodu kradzieży roweru. przed-
sięwzięte dotychczas przez policję kryminalną czynności nie przyniosły rezul-
tatu. czynności będą kontynuowane.

 sprawę przekazano do sądu grodzkiego.

38. pani marie Gosczynski z mikołowa złożyła zawiadomienie z powodu kra-
dzieży. przedsięwzięte dotychczas przez policję kryminalną czynności nie 
przyniosły rezultatu.

 sprawę przekazano do sądu grodzkiego.

39. pani anna wypior z mikołowa, Pilsudskistr[aße] 17, w dniu 16 września 1939 r. 
złożyła zawiadomienie z powodu kradzieży aparatu radiowego. podejrzana jest 
niejaka rosa Hajckowna.

 wszczęte przez policję kryminalną czynności nie przyniosły na razie rezultatu.

40. Thomas Braier, zamieszkały w mikołowie, kanalstr[aße] 21 doniósł, że niejaki 
Franz Grimann1, zamieszkały w mikołowie, Plesserstr[aße] 26, aktywnie brał 
udział w trzech powstaniach. Braier został [przez niego] pobity. grimma2 już 
w 1921 r. należał do związku powstańczego3. Znany jest on jako niebezpieczny 
powstaniec.

 griman4 doprowadzony został do obozu dla powstańców w nieborowicach.

1 Franciszek grima (1898–1940) zginął w mauthausen. Zob. r. szendzielarz, B. Bromboszcz, Mikołów 
z perspektywy 150 lat, mikołów 2009, s. 419.

2 tak w oryginale.
3 w oryginale: dem aufständischen Bund. Zapewne chodzi o Związek powstańców Śląskich, utwo-

rzony jednak dopiero w 1923 r.
4 tak w oryginale.
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41. hildegard Prassol, zamieszkała w mikołowie na dworcu kolejowym, dopuściła 
się kradzieży z włamaniem w pewnej willi. w sprawie z dnia 6 października 
1939 r. doprowadzona została ona jako aresztant śledczy do więzienia sądowego 
przy tutejszym sądzie grodzkim.

42. Ślusarz alfred Schuster, zamieszkały w mikołowie, Mühlstr[aße] 48, złożył za-
wiadomienie przeciwko powstańcowi [nazwiskiem] Franz Grimma jun[ior]5, 
który swego czasu groził mu zastrzeleniem. grimma od pewnego kapitana 
[nazwiskiem] adamtzki otrzymał polecenie zastrzelenia pewnych niemców, 
pomiędzy którymi znajdował się również schuster. schuster zastrzelony miał 
zostać w dniu 2 października 1939 r.

 grimma doprowadzony został do obozu dla powstańców w nieborowicach.

43. Ślusarz samochodowy paul Dziadek, zamieszkały w mikołowie, Beuthener-
str[aße] 1, złożył w dniu 17 października 1939 r. zawiadomienie przeciwko 
niegdysiejszemu polskiemu kolejarzowi [nazwiskiem] Franz Noscon, za-
mieszkałemu w piotrowicach, z powodu pobicia, jakiego ten dopuścił się 
[wobec niego] w dniu 15 stycznia 1939 r. podczas słuchania niemieckiej roz-
głośni radiowej.

44. praktykant piekarniczy georg Chroscz z Zabrza, Dorotheenstraße 96, złożył 
zawiadomienie z powodu kradzieży roweru mającej miejsce w mikołowie 
w dniu 3 października 1939 r.

 czynności wszczęte przez policję kryminalną nie dały na razie żadnych efek-
tów. sprawę przekazano do sądu grodzkiego w mikołowie.

45. przez mikołowską ortswehr6 do policji kryminalnej doprowadzony został po-
wstaniec [józef] stankiewicz7, zamieszkały w mikołowie, gniotek 73, ponie-
waż w dniach 2 i 3 września 1939 r. w mikołowie przez rozmaitych obywateli był 
on widziany z bronią w ręku.

 st[ankiewicz] przyznał się do członkostwa w związku powstańczym. Został on 
doprowadzony do obozu dla powstańców w nieborowicach.

5 Franciszek grima jun. (1916–1940), zginął w auschwitz. Zob. r. szendzielarz, B. Bromboszcz, op. cit., 
s. 420.

6 ortswehr – organizacja utworzona z początkiem września 1939 r. spośród niemieckich mieszkańców 
mikołowa, której zadaniem było utrzymywanie w mieście porządku do chwili nadejścia regularnych służb 
policyjnych; na karb jej działalności złożyć należy liczne wówczas aresztowania. ortswehr kontynuowała 
swą działalność także po przybyciu do miasta oddziału Schupo aż do rozwiązania około 15 października 
1939 r., zajmując się głównie denuncjacją osób uznanych za wrogie wobec niemieckości oraz służbą war-
towniczą w mikołowskim więzieniu. prawdopodobnie na jej czele stał mikołowski rzeźnik, późniejszy 
funkcjonariusz sa erich hantke.

7 józef stankiewicz (1898–1940), zginął w gusen. Zob. r. szendzielarz, B. Bromboszcz, op. cit., s. 419.



46. Nadzór nad cenami.
 nadzór nad cenami oraz nad rzemiosłem sprawowany jest tutaj przez doświad-

czonych w tej dziedzinie funkcjonariuszy, głównych wachmistrzów pol[icji] 
[nazwiskiem] Palenga i Albrecht.

 przed rozpoczęciem nadzoru nad cenami w sali posiedzeń ratusza odbyła 
się narada ludzi przewidzianych na miejscowych kierowników [rozmaitych] 
grup zawodowych. poszczególni kierownicy grup zawodowych poinformo-
wani i pouczeni zostali o wytycznych odnośnie nadzoru nad cenami obowią-
zujących w starej rzeszy. Ze swej strony kierownicy grup zawodowych obie-
cali funkcjonariuszom odpowiedzialnym za nadzór nad cenami swą gorliwą 
współpracę. Zabrano się zatem do pracy. w ciągu ostatnich dwóch tygodni 
wiele dokonało się w obydwu tych dziedzinach – nadzoru nad cenami i rze-
miosłem. we wszystkich sklepach spożywczych przeprowadzono już oznacze-
nie towarów cenami oraz wywieszanie cenników.

 gdy chodzi o ustawę o żywności oraz ustawę o rzemiośle rzeszy, panujące tu sto-
sunki są rozpaczliwe. o ile jednak pozwalały na to możliwości, również i w tych 
dziedzinach udało się przezwyciężyć największe mankamenty. codziennie mają 
miejsce kontrole i rewizje, mające na celu zakończenie odbudowy8 i stłumienie 
w zarodku niedociągnięć wszelkiego rodzaju. w porozumieniu z panem burmi-
strzem ci spośród właścicieli sklepów, którzy nie stosują się do zarządzeń funk-
cjonariuszy odpowiedzialnych za nadzór nad cenami i rzemiosłem, będą musieli 
w przyszłości liczyć się z dotkliwymi karami finansowymi. w najcięższych przy-
padkach orzeczone może zostać zamknięcie firmy.

47. specjalny oddział policji ochronnej9 w tychach przekazał pismo urzędu pocz-
towego w tychach, w którym kierownik szkoły [nazwiskiem] libawaski10 
z wartogłowca podejrzany jest przez urzędnika finansowego [nazwiskiem] jo-
sef Pichotta zamieszkałego w mokrem k[oło] mikołowa o to, że ten w pewnej 
gospodzie w Bieruniu starym posługiwał się wyłącznie językiem niemieckim. 
p[ichotta] żądał swego czasu ukarania libawaskiego.

 w efekcie wszczętych czynności stwierdzono, że urzędnik finansowy Pichotta 
podczas polskiej okupacji szczuł przeciwko wszystkim niemcom. w gminie 
mokre stał on na czele organizacji11.

 ponieważ p[ichotta] nie zamieszkuje tutaj, sprawa celem przesłuchania 
podejrzanego przekazana została właściwemu posterunkowi żandarmerii 
w mokrem.

   8  w oryginale: aufbau. termin używany wówczas przez niemiecką administrację w odniesieniu 
do ziem wcielonych dekretem z 8 X 1939 r. do rzeszy, oznaczający całość działań mających na celu zrówna-
nie ich we wszystkich dziedzinach z terenami „starej rzeszy”. 

   9  w oryginale: Sonderkommando der Schutzpolizei.
10  tak w oryginale. Być może nazwisko powinno brzmieć Libawski.
11  tak w oryginale. nie wiadomo, o jaką organizację chodzi sporządzającemu tę notatkę.
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48. rębacz karl Huy, ur[odzony] 10 lutego 1882 r. w wiloowie12, powiat pszczyna, 
podejrzewany jest o to, że będąc niemcem uczestniczył w trzecim powstaniu 
polskim w 1921 r. huy przyznaje się do tego, twierdzi jednak, że w powstaniu 
tym wziął udział wyłącznie pod przymusem. Do związku powstańczego h[uy] 
nie należał.

 sprawa dołączona została do zbioru [zatytułowanego] „gestapo”.

49. gerhard swoboda, zamieszkały w mikołowie, ring 1, doniósł policji kryminal-
nej, że wladislaus Swiderski, zamieszkały w mikołowie, podczas wojny nosił 
rewolwer. s[widerski] znany jest jako człowiek o gwałtownej naturze, który 
również i dziś wykazuje wrogi stosunek do państwa [niemieckiego].

 swiderski doprowadzony został do obozu dla powstańców w nieborowicach.

50. Nadzór nad cenami.
 nadzór nad handlem targowym. kontrole wszystkich mleczarń, hoteli i go-

spód, jak również sklepów rzeźniczych.

51. peter Godzik, zamieszkały w mikołowie, Langestr[aße] 40, złożył w dniu 
10 października 1939 r. doniesienie przeciwko powstańcowi [nazwiskiem] 
johann sendziak, zamieszkałemu w mikołowie, krakauerstr[aße] 34.

 sendziak znany jest jako osoba szczerze nienawidząca niemczyzny i należy 
do związku powstańczego.

 s[endziak] doprowadzony został do obozu dla powstańców w nieborowicach.

52. niegdysiejszy aptekarz edmund Warzecha13, członek związku powstańczego 
i osoba szczerze nienawidząca niemczyzny, ponownie został doprowadzony 
do obozu dla powstańców w nieborowicach.

53. Nadzór nad cenami.
 nadzór nad handlem targowym. kontrole wszystkich mleczarń, hoteli i go-

spód, jak również sklepów rzeźniczych.

12  tak w oryginale. trudno powiedzieć, o jaką miejscowość może tu chodzić.
13  edmund warzecha (1886–1970) pochodził z luboni k. leszna. studiował farmację w monachium 

i lipsku. podczas i wojny światowej w armii niemieckiej, w latach 1920–22 w wojsku polskim, zakończył 
służbę jako kapitan wojskowej służby zdrowia. po pracy w aptekach w toruniu i poznaniu w 1925 r. prze-
niósł się do mikołowa, gdzie poślubił wdowę po właścicielu apteki przy rynku, helenę goroll z d. nowak. 
Działacz licznych miejskich i wojewódzkich organizacji zawodowych i społecznych. po wybuchu ii wojny 
światowej aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, skąd zwolniony został 
dzięki wstawiennictwu żony i znajomych. Zmuszony do osiedlenia się we wrocławiu, po zakończeniu 
wojny przez krótki czas prowadził tam aptekę. w czerwcu 1945 r. powrócił do mikołowa, gdzie odzyskał 
skonfiskowany majątek. w styczniu 1951 r. aptekę przymusowo przejął jednak skarb państwa; dotychcza-
sowego właściciela pozostawiono na stanowisku kierownika aż do wymuszonego przejścia na emeryturę 
w 1966 r. Zmarł i pochowany został w mikołowie.
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54. w dniu 11 października 1939 r. około godziny 9.15 na posterunku policji w miko-
łowie zameldował się przybyły dziewięcioma samochodami oddział specjalny 
z katowic14.

55. w dniu 11 października 1939 r. około godziny 10.30 wyższy Dowódca policji 
na Śląsku, gruppenführer ss von dem Bach15 zwiedził pomieszczenia miesz-
kalne policji w mikołowie.

 Dowódca policji pochwalił panujące tu stosunki i wyraził całkowite zadowole-
nie z wyposażenia kwater.

56. Nastrój wśród ludności: „dobry”.
 odczuwalny jest ogromny brak wyrobów mięsnych, który koniecznie musi zo-

stać przezwyciężony.

57. erich Paduch, zamieszkały w mikołowie, krakauerstraße 13, doniósł, że w dniu 
11 października 1939 r. powrócił do mikołowa powstaniec karl Böttcher, za-
mieszkały tutaj, Plesser Chaussee 19. Böttcher strzelał do niemieckich samo-
lotów. B[öttcher] przyznaje, że od 1938 r. należał do związku powstańczego. 
twierdzi jednak, że do samolotów nie strzelał.

 Böttcher doprowadzony został do obozu dla powstańców w nieborowicach.

58. Śmiertelny wypadek podczas nielegalnego wydobycia węgla.
 w dniu 11 października 1939 r. około godziny 14.15 w wyrobisku gliny i kamie-

niołomie cegielni jakobowitza miał miejsce śmiertelny wypadek. maszynista 
paul Walewzik właśnie w sposób nieuprawniony wydobywał w kamienioło-
mie węgiel na własne potrzeby. nagle osunęła się ziemia i zasypała w[alew-
zika]. mimo natychmiastowego wydobycia go i prób reanimacji okazało się, 
że w[alewzik] w międzyczasie udusił się. lekarz d[okto]r seeliger stwierdził 
śmierć przez uduszenie.

14  Dosłownie: Sonderkommando kattowitz.
15  erich von dem Bach-Zelewski (1899–1972), urodzony w lęborku, wywodził się z drobnej kaszub-

skiej szlachty. ochotnik w i wojnie światowej, w 1916 r. awansowany na podporucznika. po wojnie wal-
czył przeciwko powstańcom śląskim, potem służył w reichswehrze i grenzschutzu. od 1930 r. członek 
nsDap, od 1931 r. – ss. od czerwca 1938 r. wyższy Dowódca ss i policji (Höherer SS- und Polizeiführer; 
hsspF) na Śląsku, nadzorujący m.in. akcje pacyfikacyjne we wrześniu 1939 r. oraz wysiedlenia z Żywiec-
czyzny w 1940 r. od czerwca 1941 r. hsspF na terenie działania grupy armii „Środek”, kierował m.in. eks-
terminacją Żydów w rydze, mińsku i mohylewie. od czerwca 1943 r. pełnomocnik heinricha himmlera 
ds. zwalczania partyzantki w okupowanej europie. od 6 sierpnia 1944 r. przejął dowodzenie oddziałami 
tłumiącymi powstanie warszawskie. po wojnie przebywał w zachodnich strefach okupacyjnych; w procesie 
norymberskim zeznawał jako świadek. w 1963 r. skazany w rFn na dożywocie za przedwojenne zabójstwo 
sześciu działaczy komunistycznych. Zmarł w szpitalu więziennym w hamburgu.
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59. Zamieszkały w mikołowie inwalida wojenny josef Sojka doniósł, że powrócił 
powstaniec Passon, [zamieszkały] w Śmiłowicach 9. passon znany jest jako 
wróg niemczyzny; był on tym, który maltretował niemców aż do krwi.

 passon doprowadzony został do obozu dla powstańców w nieborowicach.

60. pomoc domowa hedwig Sakwrede16, zamieszkała w mikołowie, gleiwitzer- 
str[aße] 6, złożyła zawiadomienie przeciwko nieznanej osobie z powodu sprze-
niewierzenia. sprawca ma jednak zamieszkiwać w wodzisławiu koło Żor, 
powiat rybnicki.

 sprawa zgodnie z właściwością przekazana została panu burmistrzowi wodzi-
sławia.

61. Ochrona policyjna.
 w dniu 12 października 1939 r. około godziny 12.00 na posterunku policji pojawił 

się właściciel cegielni johann Krentzyk, zamieszkały tutaj, Petlescherstraße17 63, 
prosząc o ochronę policyjną. podał on, że jego syn josef uniemożliwił mu do-
stęp do jego papierów oraz rachunków. ponieważ chodziło tu o sprawę prywatną, 
k[rentzykowi] wskazano na możliwość złożenia prywatnej skargi.

62. w dniu 13 października 1939 r. około godziny 21.00 zamieszkały w tychach, 
powiat pszczyna, kupiec rowerów gottfried Niestrey doniósł, że dziś około 
godziny 18.15 zauważył na drodze tychy – mikołów, około 200 m[etrów] przed 
mikołowem i około 2000 m[etrów] na prawo od drogi sygnały świetlne (znaki 
alfabetu morse’a). Zauważył on, że na sygnały te odpowiedziano po lewej stro-
nie drogi, w mniej więcej takiej samej odległości. niestrey twierdzi, że sytuację 
taką zaobserwował w ostatnim czasie wielokrotnie. prawdziwość tych infor-
macji wykazać może dopiero dalsze postępowanie.

 przyjęte przez gł[ównego] wachm[istrza] pol[icji] [nazwiskiem] Bremer.

63. Nastrój wśród ludności: „jest bardzo przybity”.
 wywołany jest brakiem żywności.
 miejscami wśród polskiej ludności zauważyć można przekonanie, że zajęte zie-

mie za trzy miesiące ponownie staną się polskie.

64. Raport z czynności w sprawie nadzoru nad cenami.
 przeprowadzone zostały kontrole w mleczarniach oraz sklepach kolonialnych. 

Złożono doniesienie w sprawie przekroczenia cen maksymalnych przez mi-
strza szewskiego [nazwiskiem] stanislaus nisyto.

16  tak w oryginale. Być może nazwisko powinno brzmieć Sakwerda.
17  tak w oryginale. niewątpliwie jest to wykoślawiona forma dosłownego, niemieckiego tłumaczenia 

terminu „ulica podleska” (poprawnie winno to brzmieć Podlesierstraße), przy której mieściła się cegielnia 
krenczyków. wkrótce ulica ta zmieniła nazwę na Myslowitzerstraße.
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 Ustalone zostały ceny drewna. przyjmowano [napływające] donosy. przepro-
wadzano przesłuchania oraz ustalano ceny wynajmu.

 nadzór handlu na targu. nie stwierdzono przekroczenia cen targowych.

65. w dniu 13 października 1939 r. w czasie od godziny 15.00 do 16.30 miało miej-
sce zebranie służbowe zwołane przez porucznika [nazwiskiem] Ohlsen. omó-
wiono sprawy służbowe, jak również zarządzenia służbowe i sprawy ogólne.

66. strażnik zakładowy max Schuster, zamieszkały w mikołowie, Löffelstr[aße] 22, 
doniósł, iż słyszał, że niejaki Schwiderski18, zamieszkały w mikołowie, kanal-
str[aße] 30, strzelał do [niemieckich] żołnierzy z k[arabinu] m[aszynowego]. 
sch[widerski] zastrzelił wszystkich wziętych do niewoli niemców.

 schwiderski ob[ecnie] nie przebywa w mikołowie, jest on polskim żołnierzem. 

67. Zebranie powstańców w Mikołowie.
 tokarz Viktor Kondzielke, zamieszkały w mikołowie, Sohrauerstr[aße] 14, do-

niósł w dniu 14 października 1939 r., że polscy powstańcy gromadzą się u [czło-
wieka nazwiskiem] kalisch19 w mikołowie i na wymyślance20 i wysłuchują 
[tam] francuskich audycji radiowych. niejaki eduard Lischewsky powiedział 
pewnej niemce: „Za trzy lata polska powstanie ponownie, a wówczas wszyst-
kich was, niemców, powystrzelamy.” sch.21 powiedział również, jakoby francu-
skie oddziały przełamały już wał Zachodni.

68. na wniosek zwierzchnika policji w szopienicach przesłuchać należało zamiesz-
kałego w mikołowie [człowieka nazwiskiem] julius Chowanietz. ch[owa-
nietz] jednak, nie wymeldowując się, opuścił na dłuższy czas swoje miejsce 
zamieszkania. jego obecne miejsce pobytu jest nieznane.

 sprawę przesłano do gestapo w katowicach.

69. Spłoszony zaprzęg konny Wehrmachtu.
 w dniu 14 października 1939 r. około godziny 14.00 na szosie w kierunku 

mokrego spłoszył się zaprzęg konny. wóz wjechał do przydrożnego rowu, 
spłoszone konie zatrzymane zostały przez pewnego członka ortswehr. woź-
nica, żołnierz heinrich Stamme, n[ume]r poczty polowej 15 23622, obecnie 
przydzielony do elektrowni w łaziskach Średnich, ii kolumna transportowa, 

 doznał złamania goleni. st[amme] samochodem osobowym przewieziony 

18  Bez wątpienia chodzi tu o Franciszka Świderskiego, żołnierza kompanii obrony narodowej „miko-
łów”, biorącego czynny udział w egzekucji niemieckich jeńców pod stopnicą 9 września 1939 r.

19  w oryginale: in kalisch. przyjęto, że chodzi tu o nazwisko, nie o miejscowość.
20  w oryginale: Charlottenthal.
21  tak w oryginale. Zapewne jest to pomyłka.
22  numer poczty polowej wskazuje, że żołnierz ten służył w 2. kolumnie transportowej 612. Batalionu 

transportu Zaopatrzenia (2. Fahrkolonne nachschub-kolonnen-abteilung 612).
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został do szpitala johannis23 w mikołowie. Znajdujący się na wozie ładunek, 
składający się z: pięciu paczek toreb, dwóch paczek płótna i jednej butli w ko-
szu, zabezpieczony został na posterunku policji. konie przekazano lokalnej 
komendanturze wojskowej.

 Zabezpieczone przedmioty w dniu 14 października 1939 r. około godziny 16.00 
przekazano za pokwitowaniem walterowi Otczonsek.

70. Nastrój wśród ludności: – jest przybity. – wywołany jest niedostatkiem żyw-
ności.

 
71. na podstawie donosu aresztowany został właściciel gospody Franz Mrowiec, 

zamieszkały w mikołowie-kamionce. m[rowiec]24 miał rzekomo brać aktywny 
udział w trzech powstaniach.

 natychmiast wszczęto czynności, które nie zostały jeszcze zakończone.

72. główni wachmistrzowie policji palenga, kluth, Fiss, radmer, neuhoff i leppin 
ze skutkiem od dnia 16 października 1939 r. przeniesieni zostali na Śląsk cie-
szyński25.

73. wychowanka26 maria Gabrisch doniosła, że w nocy z 2 na 3 września 1939 r. 
w domu przy Friedensstraße 1427 polscy żołnierze zamordowali jakiegoś nie-
mieckiego żołnierza oraz jakiegoś cywila.

74. pani hedwig Kalisch, zamieszkała w mikołowie, gleiwitzerstraße 20 doniosła, 
że robotnik josef Jagla, zamieszkały w mikołowie, gleiwitzerstraße 20, skradł 
z majątku ziemskiego lubinów w mikołowie28 byka i dwa cielaki.

 sprawca doprowadzony został do sądu grodzkiego

75. mechanik herbert Kozik, zamieszkały w mikołowie, Friedensstr[aße] 10, do-
niósł, że kierowca adolf Oschek, [zamieszkały] w mikołowie, Bahnhofstr[aße], 
jest wielkim wrogiem niemczyzny.

23  tak w oryginale. Zapewne jest to pomyłka, wynikła z fonetycznego podobieństwa niemieckiej na-
zwy szpitala św. józefa (josefstift).

24  w oryginale omyłkowo: w. 
25  w oryginale: olsa-gebiet.
26  w oryginale: Haustochter (dosł. córka domu). to pochodzące z XiX w. określenie używane było 

w odniesieniu do młodej, niezamężnej kobiety, która przez pewien czas zamieszkiwała u obcej sobie 
rodziny, by tam wyuczyć się prowadzenia gospodarstwa domowego. nie była ona przy tym traktowana 
jako służąca, lecz jako członek rodziny.

27   Dom przy ul. k. miarki 14 (Friedensstraße, potem Hermann-göring-Straße) był własnością rodziny 
jacobowitzów, znanych mikołowskich przedsiębiorców wyznania mojżeszowego.

28  w oryginale: von dem gute nikolai-Lubina. gospodarstwo rolne jana lubiny mieściło się na kotu-
lowcu; dziś na jego terenie znajdują się m.in. Zespół szkół technicznych oraz hipermarkety auchan i leroy 
merlin. Zob. r. szendzielarz, odcienie życia. o losach mikołowskich rolników, mikołów 2011, s. 119–120.
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76. murarz anton Starzycznk29, zamieszkały w mikołowie, Schulstr[aße] 1, do-
niósł, że powstaniec Vinzint Rejenik, [zamieszkały] w mikołowie, Pedlersser-
str[aße]30 podczas wojny nosił karabin. r[ejenik] znany jest jako osławiony po-
wstaniec, został on w dniu 16 października 1939 r. zatrzymany i doprowadzony 
do aresztu policyjnego.

77. Uczeń hans Schael, zamieszkały w mikołowie, Plesserstr[aße] 8, doniósł, że 
polski nauczyciel kasimir Bartsch, zamieszkały w mikołowie, Plesserstr[aße] 
10, jeszcze w dniu 2 września 1939 r. widziany był na ulicy z bronią. nosił on 
mundur – piłsudski31.

 sprawa przekazana została policji kryminalnej do dalszego postępowania.

78. kowal kotłowy erich Paduch doniósł, że powstańcy ignatz Paschek i ludwik 
Paschek, obydwaj zamieszkali w mikołowie, powrócili do miasta. obydwu 
podczas wojny widziano z bronią.

 sprawę do dalszego postępowania przejęła policja kryminalna.

79. strzelec wilhelm lischka, 5. komp[ania] straży granicznej, zamieszkały obec-
nie w mikołowie, Ring 6, złożył zawiadomienie przeciwko nieznanej osobie 
z powodu kradzieży roweru, popełnionej w dniu 16 października 1939 r. w mi-
kołowie, Ring 6.

 sprawę do dalszego postępowania przejęła policja kryminalna.

80. Wypadek drogowy.
 w dniu 16 października 1939 r. około godziny 9.45 na Friedensstraße, na wyso-

kości budynku ortswehr32 miał miejsce lekki wypadek drogowy. inwalida jacob 
Brzonkalik, zamieszkały w Borowej wsi, powiat pszczyna, zmierzał przejść 
przez ulicę. w tym samym czasie robotnik paul Nowak zamieszkały w kollwitz 
jechał Friedensstraße swoim rowerem. B[rzonkalik], nie zwracając najwyraźniej 
uwagi na ruch uliczny, wszedł prosto pod rower nowaka. rana B[rzonkalika] 
okazała się niegroźna i po nałożeniu opatrunku został on zwolniony ze szpitala.

 raport przedłożony został przez gł[ównego] wachm[istrza] poli[icji] [nazwi-
skem] Kluth.

81. Doprowadzenie do więzienia sądowego.
 we wtorek 17 października 1939 r. około godziny 9.00 osadzony w areszcie po-

licyjnym robotnik josef Jagla, zamieszkały tutaj, gleiwitzerstr[aße] 20, został 

29  tak w oryginale. Być może nazwisko powinno brzmieć Starzyczny.
30  niewątpliwie po raz kolejny mowa o ul. podleskiej; zob. przyp. 17.
31  w oryginale: Uniform-Pilsudski. Być może chodzi tu o mundur Związku strzeleckiego.
32  siedziba ortswehr znajdowała się w budynku zajmowanym wcześniej przez policję województwa 

Śląskiego zlokalizowanym obok ratusza przy ul. k. miarki.
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doprowadzony przed urzędującego sędziego grodzkiego, który zarządził osa-
dzenie j[agli] w areszcie śledczym (kradzież).

 Doprowadzenie przeprowadził gł[ówny] wachm[istrz] pol[icji] Gurtz.

82. Raport z czynności w sprawie nadzoru nad cenami.
 kontrola wszystkich mleczarń pod kątem czystości baniek i naczyń na mleko 

miała miejsce w dniu 13 października 1939 r.
 stwierdzono rozmaite braki. Zażądano usunięcia ich w ciągu jednego tygodnia. 

w mleczarni Kraftozika, tutaj, Sohrauerstr[aße] 3, zarekwirowana została 
kompletnie zardzewiała bańka na mleko należąca do rolnika [nazwiskiem] jo-
sef Suchon zamieszkałego w Zgoniu33, powiat pszczyna. Bańkę zabezpieczono 
w pomieszczeniach policji.

83. Kontrola gospód.
 kontrola gospód wykazała, że niemal wszystkie toalety znajdują się w stanie 

dalekim od czystości. właścicielom nakazano natychmiast naprawić ten godny 
pożałowania stan rzeczy. wszystkie gospody złożyły nowe wnioski o przydział 
koncesji [na handel alkoholem], które wysłano do pana starosty w pszczynie.

84. Kontrola sklepów od kątem przestrzegania zakazu handlu w niedzielę.
 Dotychczas niemal wszystkie sklepy cukiernicze prowadziły w niedziele 

i święta działalność handlową, która [teraz] została zakazana.

85. Nastrój wśród ludności: – jest przybity –
 wywołany jest brakiem żywności.

85.34 mechanik hans Schlossarek, zamieszkały w katowicach, goethestr[aße] 5, do-
niósł, że starszy monter josef Heiduk, zamieszkały w mikołowie, kanalstr[aße] 
23, w zakładzie pracy udzielał się jako polski szpicel. h[eidukowi] zarzuca się 
znieważenie Führera oraz feldmarszałka [hermanna] göringa.

 heiduk zaprzecza temu. w dniu 18 października 1939 r. doprowadzony został 
do obozu dla powstańców w nieborowicach.

86. Zobacz n[ume]r bież[ący] 71/39, przypadek [człowieka nazwiskiem] Franz 
Mrowietz.

 powstaniec Franz Mrowietz [zamieszkały] w mikołowie-kamionce, w dniu 
18 października 1939 r. doprowadzony został do obozu dla powstańców w nie-
borowicach.

33  w oryginale: zigon. przyjęto, że chodzi o Zgoń (poprawana niemiecka forma: zgoin).
34  omyłkowa numeracja.
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87. rzeźnik max Zimmer, zamieszkały w mikołowie, kattowitzerstr[aße] 15, za-
wiadomił, że jako polski żołnierz zaobserwował następujące zdarzenie. pewien 
polski oficer – którego nazwisko jest nieznane – zarządził rozstrzelanie 43 nie-
mieckich żołnierzy, wziętych wcześniej do niewoli. Zamieszkały w mikołowie, 
kanalstr[aße] 18, Bernhard kmietzik miał podjąć się rozstrzelania niemieckich 
jeńców za pomocą k[arabinu] m[aszynowego]. innymi sprawcami byli kupiec 
Franz swiderski, zamieszkały w mikołowie, Plebis[zit]str[aße] 18, oraz robot-
nik stanislaus Pajonk, zamieszkały w mikołowie, kanalstr[aße] 25.

 sprawcy twierdzą, że zadanie takie otrzymali od polskiego majora [nazwi-
skiem] Pleff. major ten znajduje się w obozie jenieckim w niemczech35.

 swiderski nie mógł zostać przesłuchany w trakcie dalszych czynności, ponie-
waż w dniu 18 października 1939 r. około godziny 11.00 powiesił się w celi aresz-
tanckiej więzienia policyjnego.

 podejrzani kmiecik, [stanisław] stakowiak36 i pajonk doprowadzeni zostali 
do obozu jeńców wojennych w sośnicy pod gliwicami.

88. w dniu 18 października 1939 r. o godzinie 21.00 na tutejszym posterunku po-
jawił się właściciel domu johann sumara, zamieszkały w mikołowie, Lange-
str[aße] 48, i zawiadomił, że u pani emilie Banika przebywają dwaj mężczyźni 
zamierzający tam przenocować. istnieje możliwość, że chodzi tu o powstańców. 
Udali się tam gł[ówny] wachm[istrz] pol[icji] Groth wraz z gł[ównym] wach-
m[istrzem] pol[icji] Röpke i tymczasowo aresztowali obecnego tam jeszcze 
osobnika [nazwiskiem] stanislaus Palenga, ur[odzonego] 10 listopada 1892 r. 
w Zaborzu, zamieszkałego w Bielszowicach. Drugi osobnik, dobrze znany pa-
lendze, zdążył się w międzyczasie oddalić. palenga doprowadzony został do tu-
tejszego aresztu policyjnego.

89. Wniosek o aresztowanie.
 w dniu 19 października 1939 r. o godzinie 17.40 tutejsza ortswehr powiadomiła 

[nas] telefonicznie, iż według informacji chorążego żandarmerii z wyrów, górnik 
johann saupenik, zamieszkały tutaj, krakauerstr[aße] 17, podczas wojny strzelać 
miał do niemieckich żołnierzy. jednocześnie ów chorąży żandarmerii poprosił 
o aresztowanie s[aupenika]. obarczony tym zadaniem gł[ówny] wachm[istrz] 
pol[icji] Lieckfett stwierdził w obecności członka ortswehr, że nazwisko saupe-
nik nie jest znane w dom przy krakauerstr[aße] 17.

35  Bez wątpienia chodzi tu o kapitana (nie zaś majora) pawła Blewa, dowódcę batalionu w 201. pułku 
piechoty 55. Dywizji piechoty. w omawianym czasie nie mógł jednak znajdować się on w obozie jenieckim; 
poległ 11 iX 1939 r. podczas przeprawy armii „kraków” przez wisłę pod osiekiem.

36  tak w oryginale. poprawna forma brzmi Stachowiak.
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90. Pijaństwo.
 w dniu 19 października 1939 r. około godziny 20.15 przed gospodą Pluty przy kat-

towitzerstr[aße] napotkałem robotnika [nazwiskiem] Franz Gorwe, ur[odzonego] 
15 listopada 1901 r. w mikołowie, zamieszkałego w mikołowie, gleiwitzerstr[aße] 9, 
[będącego] w stanie potężnego upojenia alkoholowego. ponieważ gorwe zacho-
wywał się bardzo głośno i nie zamierzał usłuchać moich wezwań, by udał się 
do domu, celem wytrzeźwienia doprowadzony został do aresztu policyjnego.

91. Nastrój wśród ludności: – jest przybity – 
 wciąż brakuje żywności, podobnie jak cukru i masła.

92. Doświadczenia poczynione podczas służby.
 prowadzona jest służba wartownicza i patrolowa. nie poczyniono żadnych 

szczególnych obserwacji.

93. Przesłuchanie.
 Z oddziału policji ochronnej w rybniku nadeszło zawiadomienie o wypadku 

drogowym, w którym prosi się o przesłuchanie podejrzanego [nazwiskiem] 
martin Widl, zamieszkałego w mikołowie.

 przesłuchanie zostało przeprowadzone. sprawa odesłana została do policji 
ochronnej w rybniku.

94. Raport z czynności w sprawie nadzoru nad cenami.
 określenie wielkości obrotu alkoholem, tytoniem oraz żywnością przez tutej-

szych kupców, zg[odnie] z zarządzeniem pana burmistrza z dnia 11 paździer-
nika 1939 r., [numer] h i 7603/39.

 Zamknięcie sklepu z konfekcją Nebela oraz gospody Knappika.
 kontrola warunków panujących w pawilonie handlowym przy gleiwitzer-

str[aße]. właścielka ceciele Zogarski, zamieszkała gleiwitzerstr[aße] 8. 
nie stwierdzono szczególnych uchybień.

 kontrola sklepów pod kątem przestrzegania godzin zamknięcia. kontrola skle-
pów spożywczych pod kątem czystości. powtórna kontrola wagi i ceny drob-
nego pieczywa.

95. Strzały na Adolf-Hitler-Platz.
 w dniu 21 października 1939 r. gł[ówni] wachm[istrzowie] pol[icji] Röpke 

oraz Radmer przechodzili przez adolf-Hitler-Platz w kierunku kattowitzer-
str[aße]. [Będąc] na wysokości komendantury wojskowej, usłyszeliśmy do-
chodzący od dworca kolejowego odgłos pistoletowego wystrzału. w kilka 
chwil później usłyszeliśmy trzy kolejne strzały oddane na terenie parku [le-
żącego] za budynkiem ortswehr. kiedy udaliśmy się do parku w kierunku, 
z którego padły strzały, usłyszeliśmy dalszy strzał, [tym razem] na adolf-

 -Hitler-Platz. nie byliśmy w stanie stwierdzić, skąd oddany został ten strzał, 
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jako że nie usłyszeliśmy ani odgłosu uderzenia pocisku, ani też płomienia wy-
lotowego z lufy. ponieważ nabraliśmy przekonania, że ostatni strzał oddany

 został sprzed drzwi wejściowych do kina, przeszukaliśmy na początek tam-
tejsze podwórze przed kinem, następnie zaś park za budynkiem [kina]. 
nie znaleźliśmy tam jakichkolwiek śladów sprawcy.

 ponieważ nie byliśmy w stanie jednoznacznie ustalić miejsca, skąd strzelano, nie 
użyliśmy naszej broni palnej, by uniknąć niepotrzebnego niepokojenia ludności.

 strzały mogły zostać oddane z pistoletu [kalibru] 7.65 mm.

 96. Wypadek drogowy.
 w dniu 22 października 1939 r., około godziny 10.40 w mikołowie na Mokrauer-

str[aße] miał miejsce wypadek drogowy, w trakcie którego samochód osobowy 
[o numerach rejestracyjnych] iii 37 267 podczas próby ominięcia myśliwskiego 
psa uderzył w drzewo. wskutek tego ranny został kupiec gerhard Gawlisch, 
ur[odzony] 3 października 1909 r. w katowicach, zamieszkały w lipsku, Thürin-
gerstr[aße] 15–17, przewieziony [następnie] do szpitala w mikołowie.

 97. Nastrój wśród ludności:
 Z uwagi na wciąż jeszcze ob[ecnie] panujący brak pracy, nastrój jest przybity.
 nadal odczuwa się braki w dostawach żywności.

 98. na wniosek prokuratury w katowicach w charakterze świadka w sprawie 
o kradzież przesłuchana została pani marie Halski zamieszkała w mikołowie.

 sprawę w dniu 24 października 1939 r. odesłano do prokuratury w katowicach.

 99. chorąży policji Stolze, główni wachmistrzowie policji Neuhoff, Radmer,  
Palenga, Röpke z dniem 24 października 1939 r. przeniesieni zostali do Bielska- 

-Białej.

100. powstaniec ignaz Paschek, ur[odzony] 18 lipca 1900 r. w mikołowie, zamiesz-
kały krakauerstr[aße] 18, jako powstaniec brał pod gliwicami udział w wal-
kach przeciwko niemcom.

 p[aschek] został w dniu 24 października 1939 r. doprowadzony do obozu dla 
powstańców w nieborowicach.

101. powstaniec Viktor Kaluzea37, ur[odzony] 4 czerwca 1900 r. w mikołowie, 
zamieszkały tutaj, krakauerstr[aße] 18, również brał jako powstaniec udział 
w walkach przeciwko niemcom pod gliwicami.

 k[aluza] został w dniu 24 października 1939 r. doprowadzony do obozu dla 
powstańców w nieborowicach.

37  tak w oryginale. poprawna forma winna zapewne brzmieć kaluza (kałuża).
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102. Ustalenie tożsamości.
 właścicielowi gospody [nazwiskiem] Niklas z kamionki k[oło] mikołowa 

przekazane zostały personalia kierowcy [nazwiskiem] karl Pioretzki, za-
mieszkałego w mikołowie, Schlageterstr[aße] n[ume]r 6, ponieważ p[ioretzki] 
znieważył niklasa w jego lokalu.

 n[iklasowi] wskazano na możliwość złożenia prywatnej skargi.

103. Pijaństwo.
 w dniu 25 października 1939 r. około godziny 18.30 na adolf-Hitler-Platz na-

potkano znajdującego się w stanie upojenia alkoholowego ślusarza [nazwi-
skiem] anton kontny, zamieszkałego tutaj, krakauerstr[aße] 29.

 ponieważ k[ontny] stwarzał zagrożenie dla siebie samego oraz pozostałych 
użytkowników drogi, został on przeze mnie – gł[ównego] wachm[istrza] po-
l[icji] [nazwiskiem] kluth – doprowadzony do aresztu policyjnego.

 notatka wykonana przez gł[ównego] wachm[istrza] pol[icji] klutha.

104. Ucieczka kierowcy.
 w dniu 25 października 1939 r. około godziny 17.30 z urzędu gminy w garda-

wicach otrzymano telefoniczną informację, że około godziny 17.00 w g[ardawi-
cach] mały chłopiec przejechany został przez szary samochód osobowy – brak 
bliższego opisu. kierowca samochodu, zamiast zatroszczyć się o ofiarę wypadku, 
pojechał dalej w kierunku mikołowa. wnosi się o pomoc w poszukiwaniach.

 na drodze z g[ardawic] przy wjeździe do mikołowa stanął posterunek policji. 
nie napotkano przedmiotowego samochodu.

 notatka wykonana przez gł[ównego] wachm[istrza] pol[icji] [nazwiskiem] 
Bremer.

105. Kontrola ruchu drogowego.
 w dniu 25 października 1939 r. w godzinach od 18.00 do 20.00 patrol policji 

przeprowadził w obrębie miasta ogólną kontrolę drogową pod kątem oświe-
tlenia pojazdów. woźnice furmanek napotkanych bez oświetlenia zostali po-
uczeni i ostrzeżeni.

106. Nastrój wśród ludności: – jest zły –
 wywołany jest tym, iż zaopatrzenie w żywność wciąż nie zostało uregulo-

wane w wystarczającym stopniu. ludzie zmuszeni są do wielogodzinnego 
wystawania przed sklepami z mięsem i innymi towarami.

106.38 Sytuacja na rynku pracy.
 poprzez urzędowe zapytanie w tutejszym urzędzie pracy ustalono, że do 

38  omyłkowa numeracja.
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dzisiaj do procesu pracy zaangażowano 500–600 osób, podczas gdy wciąż 
około 4000 osób pozostaje bez pracy.

107. Do mikołowa powrócił osławiony wróg niemczyzny kasimir Karolczak, 
wcześniej kierownik młyna sitki39. k[arolczak] był członkiem polskiego 
Związku Zachodniego i należał również do związku powstańczego. ponadto 
k[arolczak] odpowiedzialny jest za defraudację 23 tysięcy złotych. Został on 
doprowadzony do obozu dla powstańców w nieborowicach.

108. Rozdział żywności.
 rozdział żywności następuje nierównomiernie, kupcy mający mniej klientów 

otrzymują taki sam przydział, jak ci posiadający więcej klientów. należy spra-
wiedliwie wyrównać te proporcje.

109. powstaniec Bernhard Krawczyk40 z mikołowa podczas wojny strzelał do nie-
mieckich żołnierzy. k[rawczyk] uważa się za polaka i chce również umrzeć 
jako polak.

 Został on doprowadzony do obozu dla powstańców w nieborowicach.

110. Kontrola drogowa.
 w dniu 27 października 1939 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 na ulicach wylo-

towych z miasta patrol policji podjął kontrolę drogową pod kątem oświetle-
nia pojazdów.

 winni zostali pouczeni oraz ostrzeżeni.
 notatka w dzienniku czynności wykonana przez gł[ównego] wachm[istrza] 

pol[icji] [nazwiskiem] Bremer.

111. Raport z czynności w sprawie nadzoru nad cenami.
 kontrola sklepów kolonialnych oraz gospód pod kątem porządku i czystości. 

Załatwianie spraw związanych z wypadkami.
 kontrola handlu targowego. Zestawienie listy kupców kolonialnych posiada-

jących specjalną koncesję na handel wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. 
kontrola sklepów spożywczych w związku z zarządzeniem pana starosty 
z dnia 16 października 1939 r.

39  w oryginale: Schittko-Mühle.
40  Bernard krawczyk (1889–1940), urodzony w mikulczycach (ob. Zabrze), nauczyciel, uczestnik 

ii i iii powstania śląskiego, w latach 1922–24 powiatowy radca szkolny w mikołowie, następnie 1924–31 
powiatowy inspektor szkolny w pszczynie, w latach 1930–39 kierownik kasy chorych w mikołowie, po-
seł na sejm Śląski 1930–35, radny mikołowa, dyrygent chóru „harmonia”. ranny w kampanii 1939 r., 
leczył się w szpitalu w Zamościu. po powrocie do mikołowa aresztowany i więziony w nieborowicach, 
sośnicy, gębicach gubińskich (amtitz), koninie Żagańskim (kunau) oraz toruniu. Zginął jako więzień 
obozu w stutthof.
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112. Nastrój wśród ludności: – jest zły –
 wywołany jest tym, że dowóz żywności wciąż jeszcze nie jest wystarczająco 

uregulowany.
 polska ludność uważa, że zajęte [przez niemców] obszary w ciągu trzech mie-

sięcy ponownie będą polskie.

113. Sytuacja na rynku pracy: bez zmian.

114. Transport więźnia.
 więzień karny Potempa Franciszek, na wniosek sądu grodzkiego w miko-

łowie został w dniu 18 października przewieziony przez gł[ównego] wach-
m[istrza] pol[icji] Grotha oraz rew[irowego] st[arszego] wachm[istrza]  
Reimersa do zakładu karnego w cieszynie.

115. Kradzież.
 w dniu 27 października 1939 r o godzinie 10.00 pojawiła się zamężna emilie 

Kutista, zamieszkała w podlesiu, która zawiadomiła, że na przystanku auto-
busowym w kierunku gliwic skradziono z jej torebki 100 marek.

 sprawca jest nieznany. gł[ówny] wachm[istrz] policji Gurtz, który wraz z po-
szkodowaną udał się na miejsce zdarzenia, nie był w stanie ustalić sprawcy.

 sprawa przekazana została policji kryminalnej do dalszego postępowania.
 notatka w dzienniku czynności [wykonana] przez gł[ównego] wachm[istrza] 

pol[icji] [nazwiskiem] Groth.

116. Spłoszony koń.
 w dniu 28 października 1939 r. o godzinie 15.15 inspektor Peter, zamieszkały 

tutaj, gleiwitzerstr[aße], zamierzał zaprząc do furmanki konia wypożyczo-
nego od handlarza starzyzną kurlowitza, zamieszkałego tutaj, Steinbruchweg 1. 
podczas tego koń nagle spłoszył się i pobiegł w kierunku domu. koń został 
schwytany. nie pociągnęło to za sobą dalszych szkód.

 notatka w dzienniku czynności [wykonana] przez gł[ównego] wachm[istrza] 
pol[icji] [nazwiskiem] Fiss.

117. Transport więźnia.
 więzień karny Potempa Franciszek, na wniosek sądu grodzkiego w mikoło-

wie został w dniu 28 października przewieziony przez gł[ównego] wachm[i-
strza] pol[icji] grotha oraz rew[irowego] st[arszego] wachm[istrza] reimersa 
do zakładu karnego w cieszynie41.

41  Zapewne Franciszek potempa kilkakrotnie przywożony był do mikołowa celem złożenia zeznań 
w trakcie postępowania sądowego.
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118. Nastrój wśród ludności: – poprawił się –
 ponieważ w dowozie żywności zaszła poprawa.
 sytuacja na rynku pracy bez zmian.
 wehrmacht oraz miejscowy oddział Volksbundu zorganizowali w pomiesz-

czeniach szkoły „niemiecki wieczór”, na który zaproszono również funkcjo-
nariuszy policji. pojawili się oni nader licznie.

119. Bijatyka i uszkodzenie mienia.
 w niedzielę 29 października 1939 r. o godzinie 9.30 w domu przy Durchgang 6 

po uprzedniej kłótni doszło do bójki pomiędzy najemcami [o nazwiskach] johann 
pascheck i engelbert stefaneck. w trakcie tej bójki st[efaneck] wyniósł ze swego 
mieszkania siekierę i w akcie zemsty rozbił drzwi do mieszkania p[aschecka]. 
p[ascheck] poinstruowany został o możliwości wniesienia prywatnego oskarżenia 
z powodu uszkodzenia mienia. stefaneck, celem zachowania spokoju domowego 
i uniknięcia dalszych działań karalnych, osadzony został w areszcie policyjnym.

 notatka w dzienniku czynności [wykonana] przez gł[ównego] wachm[istrza] 
pol[icji] [nazwiskiem] Gurtz.

120. polski żołnierz johann Franke, ur[odzony] w dniu 8 kwietnia 1903 r. w miko-
łowie, pow[iat] pszczyna, zamieszkały w mikołowie, Feldstr[aße] 7, jest naj-
gorszej sławy powstańcem, nienawidzącym niemców. podczas wojny Franke 
wykłuwał niemieckim rannym [jeńcom] oczy i wycinał języki.

 F[ranke] w dniu 31 października [1939 r.] doprowadzony został do obozu dla 
powstańców w nieborowicach.

121. Ustawianie znaków drogowych.
 w dniu 30 października 1939 r. na terenie działania posterunku policji w mi-

kołowie miała miejsce kontrola odn[ośnie] prawidłowego ustawienia nakaza-
nych przepisami znaków drogowych.

122. Choroba funkcjonariusza policji.
 główny wachmistrz policji cuno Glende zachorował na półpasiec oczny, 

którego nabawił się w trakcie pełnienia służby. odrębny meldunek wysłany 
został drogą służbową.

123. Bijatyka.
 w dniu 30 października 1939 r. około godziny 22.50 na posterunku policji 

pojawił się właściciel gospody johann Kiel, zamieszkały tutaj, krakauer-
str[aße], prosząc o ochronę policyjną. w gospodzie doszło do bijatyki pomię-
dzy dwoma tutejszymi mieszkańcami. obydwaj sprawcy dostarczeni zostali 
do tutejszego aresztu policyjnego.

 notatkę w dzienniku czynności wykonał gł[ówny] wachm[istrz] pol[icji] 
leppin.



46

124. Kradzież roweru.
 Zamężna gertrud Wojtyecka42, zamieszkała w mokrem, gleiwitzerstr[aße] 6, 

złożyła w dniu 31 października 1939 r. zawiadomienie, iż w dniu 27 paździer-
nika 1939 r. około godziny 11.00 w mikołowie przed sklepem grütza przy 
krakauerstr[aße] skradziono jej damski rower.

 Zawiadomienie przyjęto i przekazano do dalszego postępowania policji kry-
minalnej.

125. Odnalezienie niewypału.
 w dniu 31 października 1939 r. około godziny 10.30 z oddziału policji ochron-

nej w Tychach nadeszła drogą telefoniczną informacja, iż na polu należącym 
do rolnika [nazwiskiem] albert Sperra w wilkowyjach, powiat pszczyna, 
odnaleziony został niewypał. miejsce to zostało odpowiednio oznaczone.

 osobny meldunek przekazany został do rybnika43.

126. Drogowa służba wychowawcza44.
 w dniu 31 października 1939 r. od godziny 13.00 do 15.00 podwójny patrol 

policji zaangażowany został do drogowej służby wychowawczej.
 od godziny 17.00 do 19.00 miała miejsce kontrola pojazdów pod kątem 

oświetlenia.

127. Uszkodzenie ciała postrzałem z pistoletu.
 w dniu 31 października 1939 r. około godziny 21.00 gł[ówni] wachm[istrzo-

wie] pol[icji] jöhnk i redlefsen wezwani zostali do lokalu paducha przy adolf- 
-Hitler-Platz. stwierdzono tam, że pewien zamiejscowy student, nieostroż-
nie obchodząc się z pistoletem, przestrzelił nogę jednemu z obecnych gości  
[lokalu].

 pistolet wraz z przynależną doń amunicją został tymczasowo zabezpieczony. 
ranny odstawiony został do tutejszego szpitala.

 osobny raport złożony został przez gł[ównego] wachm[istrza] pol[icji] re-
dlefsena.

128. Raport z czynności w sprawie nadzoru nad cenami.
 w sprawach wypadków przesłuchania przez gł[ównego] wachm[istrza] po-

l[icji] spiesshöfera. kontrola sklepów owocowych i cukierniczych pod kątem 
czystości oraz przestrzegania cen [maksymalnych].

 w dniu 29 października 1939 r. kontrola sklepów pod kątem przestrzegania 
zakazu handlu w niedziele.

42  tak w oryginale. Być może poprawna forma powinna brzmieć wojtyczka.
43  rybnik był wówczas siedzibą tzw. Schutzbezirk, ktoremu podlegał mikołowski rewir policyjny.
44  w oryginale: Verkehrserziehungsdienst. terminem tym oznaczano edukacyjną działalność policji 

na polu przestrzegania przepisów drogowych; nacisk kładziony był tu raczej na pouczanie, nie zaś karanie.



47

 kontrola handlu targowego. sporządzanie list osób zajmujących się rzemio-
słem. kontrola posesji pod kątem wywieszania flag rzeszy.

 powtórna kontrola i egzekwowanie nakazanego zamknięcia rozmaitych go-
spód na terenie mikołowa [wykonywane] przez gł[ównego] wachm[istrza] 
pol[icji] albrechta.

129. Zatrzymanie użytkownika drogi przez uzbrojonych cywilów.
 w środę 1 listopada [19]39 r. około godziny 21.00 woźnica trifon moro-

sow, ur[odzony] w dniu 1 czerwca 1891 r. w charkowie, rosja45, zamieszkały 
w mikołowie, kattowitzerstr[aße] n[ume]r 3, doniósł, że na Plesser Chaus-
see, 50 metrów za granicami miasta w kierunku wyr zatrzymany został 
przez trzech uzbrojonych w karabiny cywilów. Zatrzymanie nastąpiło po-
przez okrzyk w języku polskim: „ręce do góry!” kiedy owi trzej uzbrojeni 
[mężczyźni] zobaczyli go, powiedzieli: „możesz jechać dalej, nie jesteś tym 
właściwym, czekamy na kogoś innego”. m[orosow], który początkowo za-
mierzał udać się do wyr, poniechał tego i zawrócił do mikołowa.

 główni wachmistrzowie Leppin i Gurtz natychmiast przeszukali okolicę, 
jednak bez rezultatu. wysłany o godzinie 22.30 samochodowy patrol również 
nie był w stanie odnaleźć jakichkolwiek uzbrojonych cywilów.

 notatka w dzienniku czynności [wykonana] przez gł[ównego] wachm[i-
strza] pol[icji] [nazwiskiem] gurtz.

130. Wypowiedzi wrogie wobec państwa.
 w dniu 2 listopada 1939 r. około godziny 21.00 w lokalu [należącym do osoby 

nazwiskiem] Jonatta, mikołów, liczni młodzi ludzie dopuszczali się następu-
jących wrogich wobec państwa wypowiedzi: „tych przeklętych Hitlerjunge 
trzeba wykurzyć”.

 gł[ówny] wachm[istrz] po[icji] Kluth ustalił personalia [tych osób] i złożył 
w tej sprawie specjalny raport.

131. Drogowa służba wychowawcza.
 w dniu 2 listopada 1939 r. od godziny 14.30 do 17.00 członkowie nskk46 

przeprowadzili drogową służbę wychowawczą.
 Zarazem na obszarze miasta przeprowadzono kontrolę numerów rejestra-

cyjnych.

45  oczywiście charków leży nie w rosji, ale na Ukrainie.
46  narodowosocjalistyczny korpus kierowców (nationalsozialistisches kraftfahrkorps, nskk), orga-

nizacja istniejąca od 1930 r. w ramach nsDap, w 1934 r. połączona z wydzielonymi z sa oddziałami zmo-
toryzowanymi. w iii rzeszy zajmowała się głównie szkoleniem z zakresu prowadzenia i obsługi pojazdów 
silnikowych, jak również służbą patrolową na drogach.
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132. Doprowadzenie więźnia.
 Ślusarz paul Mücke w dniu 3 listopada [1939 r.] doprowadzony został do tutej-

szego sądu grodzkiego.
 m[ücke] jako podejrzany o oszustwo osadzony został w areszcie śledczym.
 notatka w dzienniku czynności wykonana została przez gł[ównego] wach-

m[istrza] pol[icji] [nazwiskiem] Hartmann.

133. Wniosek o ochronę policyjną.
 w dnu 3 listopada 1939 r. około godziny 15.00 na posterunku policji pojawiła 

się wdowa marie Lindner, z d[omu] grüner, zamieszkała tutaj, Sohrauer-
str[aße] 61, prosząc o ochronę policyjną. właściciel domu wilhelm Mazalla, 
zamieszkały tamże, odmówił jej prawa wstępu do jej mieszkania. ochrony 
udzielono.

 notatka w dzienniku czynności wykonana [została] przez gł[ównego] wach-
m[istrza] pol[icji] [nazwiskiem] Zajakalla.

134. Nielegalne zbieranie węgla.
 w piątek dnia 3 listopada 1939 r. około godziny 14.15 w kamieniołomie przy 

krakauer Chaussee, za cegielnią, napotkano grupę osób zajmujących się 
nielegalnym zbieraniem węgla. Ustalono ich personalia, po czym osoby te, 
po udzieleniu im szczegółowego pouczenia, zwolniono.

 notatka w dzienniku czynności wykonana [została] przez gł[ównego] wach-
m[istrza] pol[icji] [nazwiskiem] Gurtz.

135. Drogowa służba wychowawcza.
 w dniu 3 listopada 1939 r. od godziny 17.00 do 19.00 patrol policji przepro-

wadził w mieście kontrolę pojazdów pod kątem ich oświetlenia. kierowcy 
nieoświetlonych pojazdów zostali pouczeni i ostrzeżeni.

 notatka w dzienniku czynności wykonana [została] przez gł[ównego] wach-
m[istrza] pol[icji] [nazwiskiem] Glende.

136. Rzekome zebrania Polaków.
 według informacji pochodzących spośród ludności w mieszkaniu drogomi-

strza [nazwiskiem] Krzymien, [zamieszkałego] tutaj, kattowitzerstr[aße] 1, 
u [właściciela domu nazwiskiem] wzygel, często odbywają się spotkania 
polaków. podczas kontroli mieszkania przeprowadzonej w dniu 2 listopada 
1939 r. około godziny 20.30 nie stwierdzono, by odbywało się tam jakieś ze-
branie.

 notatka w dzienniku czynności wykonana [została] przez gł[ównego] wach-
m[istrza] pol[icji] [nazwiskiem] gurtz.
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137. Członkowie rezerwy policji47.
 Do oddziału policji ochronnej w mikołowie dołączyło w dniu 3 listopada 

1939 r. dziesięciu członków rezerwy policji.
 przedłożony został [ich] imienny wykaz.

138. Choroba funkcjonariusza policji.
 w dniu 28 października 1939 r. główny wachmistrz policji reinhold Berg za-

meldował o swojej chorobie. choroba: dolegliwości jelita grubego i cienkiego. 
rachunki przedłożone zostaną po zakończeniu choroby.

139. Raport z czynności dot[yczących] nadzoru nad cenami.
 Zestawienie listy gospód, piekarń i sklepów kolonialnych zgodnie z zarządze-

niem pana burmistrza z dnia 11 października 1939 r.
 przesłuchania w sprawach wypadków. Zamknięcie gospody edmunda Pluty, 

zamieszkałego tutaj, kattowitzerstr[aße] 18.
 nadzór nad handlem targowym, kontrola mleczarni. Zamknięcie gospody 

Franza Mrowitz, zamieszkałego na kamionce koło mikołowa.

140. Wniosek o ochronę policyjną.
 w dniu 4 listopada 1939 r. około godziny 8.00 na posterunku pojawił się gór-

nik karl Kabel, zamieszkały tutaj, Ludwigshof, i poprosił o ochronę policyjną, 
ponieważ właściciel sitera zawłaszczył sobie należące do niego dwie kury.

 [w takiej sytuacji] udzielono ochrony policyjnej. kury zostały oddane.

141. Kontrola ruchu drogowego.
 w godzinach od 19.00 do 21.00 w obrębie zabudowy miejskiej przeprowa-

dzono kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 sprawcy wykroczeń zostali pouczeni oraz z całą energią ostrzeżeni.
 Zapisu w dzienniku czynności dokonał gł[ówny] wachm[istrz] pol[icji] Bremer.

142. Wieczór towarzyski Służby Pracy Rzeszy48.
 członkowie służby pracy rzeszy zorganizowali w pomieszczeniach niemiec-

kiej szkoły w mikołowie wieczór towarzyski z udziałem dam, na który licznie 
stawili się również zaproszeni nań policjanci.

 odbyły się małe przedstawienia, wykłady, zabawy, loteria oraz zbiórka 
na Dzieło pomocy Zimowej, wobec czego wieczór zakończył się sporym suk-
cesem. licznie uczestniczyła w nim ludność mikołowa, w sposób widoczny 
okazując swe pełne zadowolenie.

47  w oryginale: V[erstärkter]P[olizei]S[chutz] Männer.
48  służba pracy rzeszy (Reichsarbeitsdienst; raD), zmilitaryzowana, masowa organizacja przys-

posobienia obronnego i zawodowego. od 1935 r. każdy młody mężczyzna po ukończeniu 18 roku życia 
zobowiązany był do odbycia sześciomiesięcznej służby w raD.
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143. Transport więźnia.
 w dniu 4 listopada 1939 r. około godziny 11.50 więzień polityczny, nauczy-

ciel rudolf Zaremba49 przewieziony został z więzienia sądowego w mikoło-
wie do katowic. Doprowadzony został do gestapo. transport przebiegł bez 
zakłóceń.

 Zapisu w dzienniku czynności dokonał gł[ówny] wachm[istrz] pol[icji] 
Redlefsen.

144. Przejazd ministra spraw wewnętrznych Rzeszy.
 w dniu 5 listopada 1939 r. około godziny 12.30 przez miasto mikołów przeje-

chał, podążając w kierunku łazisk Średnich, minister spraw wewnętrznych 
rzeszy [wilhelm Frick]50.

 [Z tej okazji] zaprowadzono wzmocnioną służbę patrolową oraz wartowniczą. 
przejazd przebiegł bez zakłóceń.

145. Aresztowanie.
 w dniu 5 listopada 1939 r. około godziny 20.00 miejscowi mieszkańcy do-

nieśli, że w mikołowskiej cegielni [przy] krakauerstr[aße] odbywają się tajne 
spotkania. Udałem się tam wraz z sześcioma innymi policjantami celem 
ujęcia [biorących w nich udział] osób. w sklepionym korytarzu, długim 
na około 15 metrów, zastaliśmy dziesięć osób pogrążonych we śnie. po prze-
szukaniu w poszukiwaniu broni osoby te zostały odprowadzone i dostar-
czone do aresztu policyjnego. poszerzony raport przekazany został policji 
kryminalnej.

 Zapisu w dzienniku czynności dokonał gł[ówny] wachm[istrz] pol[icji] 
groth.

49  rudolf Zaręba (1894–1975), urodzony w cieszynie, absolwent seminarium nauczycielskiego 
w cieszynie-Bobrku. podczas i wojny światowej w wojskach austro-węgierskich, potem w armii gen. 
hallera. Zaangażowany w kampanię propagandową przed udaremnionym plebiscytem na Śląsku cie-
szyńskim. od 1925 r. nauczyciel w miasteczku Śl., od 1932 r. kierownik szkoły w tychach. Doprowadził 
do rozbudowy i unowocześnienia budynku szkolnego, angażował się w działalność polskich organizacji 
oświatowych i patriotycznych. we wrześniu 1939 r. walczył jako oficer rezerwy; po dostaniu się do nie-
woli, dzięki przebraniu się w mundur szeregowca, zwolniony do domu. powrócił do tychów, gdzie nie-
zwłocznie został aresztowany, wywieziony do sachsenhausen, potem Dachu, zwolniony dzięki wstawien-
nictwu mieszkańców tychów. ponownie aresztowany w 1943 r. i wywieziony do auschwitz, skąd wkrótce 
został zwolniony. po wojnie m.in. zastępca burmistrza tychów, do 1953 r. kierownik szkoły, potem na-
uczyciel m.in. w technikum przemysłu Browarniczego. Zmarł w tychach. w 1984 r. tyska sp nr 1 została 
nazwana jego imieniem.

50  wilhelm Frick (1877–1946), pochodził z nadrenii, absolwent studiów prawniczych, potem funkcjo-
nariusz policji w monachium, zwolniony po puczu 1923 r. od 1924 r. członek nsDap i z jej ramienia poseł 
do reichstagu. od 1930 r. minister spraw wewnętrznych i oświaty w rządzie turyngii, od 1933 r. minister 
spraw wewnętrznych rzeszy odpowiedzialny m.in. za wprowadzanie ustawodawstwa antyżydowskiego. 
podczas wojny stopniowo tracił władzę i wpływy na rzecz heinricha himmlera; w 1943 r. odebrano mu 
tekę ministra, w zamian został protektorem czech i moraw. po wojnie sądzony przed trybunałem w no-
rymberdze, skazany na karę śmierci i stracony.
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146. Znieważenie Führera.
 maszynista Franz Bialucha, zamieszkały w mikołowie, złożył doniesienie prze-

ciwko kupcowi [nazwiskiem] wilhelm Kroll z powodu znieważenia Führera.
 k[roll] miał wyrazić się następującymi słowami: „jeśli dostałby on adolfa hi-

tlera w swoje ręce, oderżnąłby mu jaja”.
 sprawę do dalszego postępowania przejęła policja kryminalna.

147. Przetransportowanie dwóch powstańców do obozu w Sośnicy.
 powstańcy konstantin Barkowy i roman Niklowitz, obydwaj z mikołowa, 

od lat należeli do związków powstańczych. obydwaj aktywnie udzielali się 
podczas wojny. Barkowy brał udział w powstaniu 1921 r. obydwaj w dniu 
7 listopada 1939 r. doprowadzeni zostali do obozu w sośnicy.

148. Przesłuchanie w sprawie o kradzież.
 na wniosek kierownika prokuratury grodzkiej51 w hildesheim w sprawie 

o kradzież pod rygorem odpowiedzialności karnej przesłuchany został za-
mieszkały tutaj tokarz georg Budek.52

 po przesłuchaniu sprawa odesłana została do prokuratury grodzkiej w hildes-
heim.

149. Leczenie dentystyczne policjanta.
 starszy wachmistrz rewirowy Jöhnk z komendy policji ochronnej w mikoło-

wie w dniu 6 listopada 1939 r. zameldował, że leczy się dentystycznie u stoma-
tologa Prokopa w mikołowie.

 gdy tylko leczenie zostanie zakończone, przedłożony będzie rachunek.

150. Przetransportowanie kolejnego powstańca do obozu w Sośnicy.
 technik wilhelm Grzbiela53 z mikołowa w dniu 24 października 1939 r. w ko-

palni „Barbara” wyraził się w następujący sposób: „gdybym miał kiedyś zoba-
czyć hitlera, natychmiast go zastrzeliłbym”. g[rzbiela] zaprzecza temu. Dopiero 
po przesłuchaniu pięciu świadków g[rzbiela] częściowo przyznał się do winy.

 Doprowadzony został do obozu dla powstańców w sośnicy.

51  w oryginale: amtsanwaltschaft. Był to najniższy szczebel prokuratury umieszczony przy sądzie 
grodzkim; brak odpowiednika w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości.

52  następnie skreślone maszynowo słowo nikolai (mikołów).
53  wilhelm grzbiela (1906–1973), urodzony w wójtowej wsi, pracownik huty w gliwicach, uczestnik 

iii powstania śląskiego, od 1922 r. w mikołowie. pracownik kopalni doświadczalnej „Barbara”, członek licz-
nych polskich organizacji społecznych i politycznych, działacz chadecji. po aresztowaniu w 1939 r. więziony 
w pszczynie i mysłowicach, następnie w auschwitz; zwolniony w 1941 r., następnie pracownik papierni 
w czułowie. od 1945 r. kierownik papierni w mikołowie, w latach 1955–72 dyrektor mikołowskich Zakła-
dów papierniczych. członek pps, od 1948 r. pZpr. radny miejski, prezes ZBowiD i osp. Zmarł w miko-
łowie.
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151. Raport z czynności w sprawie nadzoru nad cenami.
 miały miejsce ustalenia i przesłuchania w sprawach o wypadki, ustalenie 

czynszów u licznych właścicieli domów, kontrola sklepów pod kątem prze-
strzegania godzin zamknięcia, kontrola sklepów pod kątem przestrzegania 
zakazu handlu w niedziele oraz kontrola posesji pod kątem śmietników. 
w dniach odbywania się cotygodniowych targów nadzór nad handlem tar-
gowym. ponadto przeprowadzono ponowną kontrolę54 w sklepach mięsnych 
pod względem czystości, jak również miało miejsce przesłuchanie z powodu 
przekroczenia cen [maksymalnych].

152. Przymusowe zakwaterowanie w mieszkaniu.
 robotnik paul Dudzik, mikołów, w dniu 6 września55 [19]39 r. został przez 

głównego wachm[istrza] pol[icji] Bartmanna przymusowo zakwaterowany 
w mieszkaniu [przy] ziegeleistr[aße] 7.

153. Aresztowanie.
 robotnik leo mulick, kamionka, Schinkwitzerstraße56 45, w dniu 6 listopada 

[19]39 r. został aresztowany w swoim mieszkaniu.
 m[ulick] podejrzewany jest o przynależność do ruchu powstańczego. w miesz-

kaniu znaleziono powstańczą czapkę oraz pistolet-straszak.
 Do dalszego prowadzenia sprawa przekazana została policji kryminalnej.

154. Rzekome zagrożenie obyczajności.
 małżonka kubielka, mikołów, pojawiła się w dniu 6 listopada [19]39 r. na po-

sterunku policji i poinformowała, że jej syn alfred, lat 21, który niedawno 
powrócił ze starej rzeszy, ma nieślubne dziecko, o które zupełnie się nie 
troszczy. k[ubielka] mieszkał u matki dziecka, [panny] lischowski, wraz z je-
denastoma osobami w jednym mieszkaniu. tym samym, według informa-
cji udzielonych przez [panią] k[ubielka], zaistniało zagrożenie obyczajności.

 Ustalono, że [alfred] k[ubielka] zatrzymał się tam jedynie z wizytą; w po-
wyższym przypadku chodzi zapewne tylko o sprawy rodzinne. wobec tego 
zrezygnowano z dalszych kroków.

155. Nastrój wśród ludności: – jest dobry –
 Dowóz żywności został w jakimś stopniu uregulowany.
 sytuacja na rynku pracy: według urzędowych informacji w ostatnim czasie 

250 osób zostało wcielonych do procesu pracy. obecnie: 6300 bezrobotnych. 

54  następnie skreślone maszynowo słowa des Marktverkehrs (handlu targowego).
55  oczywisty błąd; w tym czasie w ogóle nie było jeszcze w mikołowie niemieckiej policji. Zapewne 

chodzi o listopad.
56  tak w oryginale. Zapewne jest to wykoślawiona forma tłumaczenia polskiego terminu „ulica sien-

kiewicza”.
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Z tego 600 nie otrzymuje jakiegokolwiek zasiłku. wskutek zwolnień w cegiel-
niach oraz tego, że transport kolejowy [nie] może być jeszcze tak prowadzony, 
jak powinno to mieć miejsce, liczba bezrobotnych wzrosła do 6300 osób.

156. Kontrola drogowa.
 w dniu 6 i 7 listopada [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 w mikołowie, 

w obrębie miejskiej zabudowy miała miejsce kontrola drogowa pod kątem 
oświetlenia pojazdów wszelkiego rodzaju.

 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

157. Przetransportowanie powstańców.
 rozwiązane zostały obozy dla powstańców w nieborowicach i sośnicy. więź-

niowie Barkowy, niklowitz oraz grzbiela zostali dziś doprowadzeni do ge-
stapo w pszczynie.

158. Zgłoszenie o chorobie jednego z policjantów.
 starszy rewirowy wachmistrz policji karl Jöhnk z komendy policji ochronnej 

w mikołowie znajduje się w trakcie leczenia stomatologicznego. Złożone zo-
stało już pisemne zgłoszenie.  

 opuszczenie służby nie było konieczne.

159. Zamknięcie gospody.
 na zarządzenie burmistrza gospoda Janotty nie została zamknięta. janotta uka-

rany został grzywną w wysokości 300 marek, przekazaną do dyspozycji n[aro-
dowo]s[ocjalistycznej]o[pieki społecznej]. gospoda będzie nadal obserwowana.

160. Spór o czynsz mieszkaniowy.
 w dniu 8 listopada [19]39 r., około godziny 18.00 w domu przy wilhelm-gu-

stloff-Straße 8 rzekomo miała miejsce bijatyka. po natychmiastowych czyn-
nościach okazało się jednak, że chodziło tu o spór o czynsz mieszkaniowy. 
nie doszło wobec tego do interwencji. właścicielowi domu [nazwiskiem] 
Bowick wskazano na możliwość zwrócenia się do tutejszego sądu grodzkiego 
celem zaskarżenia wysokości czynszu.

161. Ochrona policyjna.
 w dniu 8 listopada [19]39 r. około godziny 17.30 pojawił się starszy tutejszego 

cechu rzeźników [karol] Pifko57, prosząc o ochronę policyjną, ponieważ rze-
komo podczas rozdziału mięsa w rzeźni dojść miało do sporów. ochrona zo-
stała udzielona. interwencja nie była konieczna.

57  karol vel karl pifko (1900–1945), przedstawiciel znanej rodziny mikołowskich rzeźników, starszy 
cechmistrz cechu rzeźników w mikołowie, właściciel kamienicy przy obecnej ulicy jana pawła ii 21. w 1945 r. 
deportowany do Związku sowieckiego, zmarł w woroszyłowgradzie (obecnie ługańsk na Ukrainie).
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162. w dniu 8 listopada [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 podwójny patrol 
policyjny przeprowadził drogową służbę wychowawczą. Udzielono pouczeń 
oraz ostrzeżeń.

 Zapisu w dzienniku czynności dokonał gł[ówny] wachm[istrz] pol[icji] 
glende.

163. Dotyczy kradzieży gęsi.
 w dniu 9 listopada [19]39 r. około godziny 20.30 rolnik josef kürsitzka, za-

mieszkały tutaj, krakauer-Chaussee n[ume]r 43, zgłosił, że jego znajdująca się 
w obórce gęś została zaszlachtowana i zapakowana do worka celem wyniesie-
nia jej. o czyn ten poważnie podejrzewany jest robotnik anton Ferdus, uro-
dzony w dniu 2 listopada [19]19 r. w tychach, zamieszkały w tychach, nikolai- 
str[aße] 63. F[erdus] przebywał u [k]ürsitzki w odwiedzinach i na krótko przed-
tem opuścił mieszkanie. na dłoniach F[erdusa] znajdowały się jeszcze ślady 
krwi. F[erdus], który zaprzeczył, jakoby dopuścił się tego czynu, został tymcza-
sowo zatrzymany i w dniu 9 listopada [19]39 r. osadzony w areszcie policyjnym.

 sprawę przekazano policji kryminalnej celem prowadzenia dalszych czynności.

164. Osoba wymagająca opieki.
 w dniu 10 października [19]39 r. o godzinie 12.00 rolnik johann kafka, zamiesz-

kały w mikołowie, gleiwitzerstr[aße] 18, zgłosił na posterunku policji znalezie-
nie osoby wymagającej opieki. Ustalono, że chodzi tu o nieznanego starego 
żebraka. Był on niekompletnie ubrany i całkowicie wyczerpany. przekazany zo-
stał do tutejszego szpitala Św. józefa. koszty przyjęła na siebie gmina mikołów.

165. Dot[yczy] kursu na temat pistoletu 0858.
 w dniu 10 listopada 1939 r. w godzinach od 15.00 do 16.00 dla członków re-

zerwy policyjnej miał miejsce kurs na temat pistoletu 08.

166. Dot[yczy] wybicia szyb okiennych.
 w nocy z 9 na 10 listopada 1939 r. w mikołowie u Żydów oraz polskich nacjo-

nalistów59 wybito niezliczone szyby okienne. wkrótce sporządzony zostanie 
na ten temat specjalny raport.

167. Kontrola drogowa.
 w dniu 10 listopada [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 podwójny patrol 

policyjny przeprowadził kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów 
wszelkiego rodzaju.

 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

58  chodzi tu o używany zarówno przez niemiecką policję, jak i wojsko pistolet systemu lügera wz. 08, 
zwany popularnie Parabellum.

59  w oryginale: national-Polen.
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168. Dot[yczy] transportu.
 po południu dnia 10 listopada [19]39 r. żebraczka [nazwiskiem] clatz, przeka-

zana tu z gliwic celem deportacji do polski, została przewieziona na komendę 
policji ochronnej w pszczynie.

169. Dot[yczy] nadzoru nad cenami i rzemiosłem.
 w dniu 7 listopada 1939 r. miała miejsce kontrola sklepów mleczarskich pod 

kątem czystości oraz przestrzegania cen mleka i masła. następnie w piekar-
niach przeprowadzono kontrolę pod kątem czystości oraz wywieszania cen-
ników. ponadto miały miejsce liczne przesłuchania w sprawach wypadków. 
o godzinie 19.00 kontrola godzin zamykania sklepów.

170. w dniu 8 listopada 1939 r. miała miejsce kontrola hoteli i gospód pod kątem 
warunków zakwaterowania pracowników.

 następującym osobom udzielono płatnych ostrzeżeń z powodu przekrocze-
nia cen [maksymalnych]:
1. handlarzowi rowerami [nazwiskiem] josef Gornik, zamieszkałemu tutaj, 

kanalstr[aße] n[ume]r 28, w wysokości dwóch marek.
2. mistrzowi szewskiemu [nazwiskiem] johann mücke, zamieszkałemu tutaj, 

krakauerstr[aße] n[umer] 2, w wysokości 20 marek.

 w tym samym dniu przeprowadzono również kontrolę sklepów owocowych 
i cukierniczych pod kątem przestrzegania cen skupu i sprzedaży.

171. w dniu 9 listopada [19]39 r. u właścicieli sklepów kolonialnych przepro-
wadzono kontrolę pod kątem wywieszania cenników oraz zachowywania 
czystości. ponadto miały jeszcze miejsce liczne przesłuchania w sprawach 
wypadków.

 pani cäcilie Zagorski, zamieszkałej tutaj, gleiwitzerstr[aße], zakazano sprze-
daży piwa butelkowanego.

172. W dniu 10 listopada [19]39 r. nadzór nad cotygodniowym targiem.
 na rozmaitych posesjach przeprowadzono kontrole śmietników. właściciele 

domów, którzy jeszcze nie wywiesili flagi rzeszy z okazji dnia 9 listopada 
[19]39 r., zostali wezwani, by uczynić to niezwłocznie. ponadto miała miejsce 
kontrola dotycząca tabliczek z nazwami firm.

173. Dotyczy: przekazanie do tutejszego więzienia sądowego.
 w dniu 11 listopada [19]39 r. około godziny 10.30 osadzony w tutejszym areszcie 

policyjnym robotnik anton Ferdus z tychów doprowadzony został do tutej-
szego sądu grodzkiego. F[erdus] aresztowany został pod zarzutem kradzieży.

 aresztowanego doprowadził wachm[istrz] pol[icji] Voitel.
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174. Dotyczy wzmocnionej służby patrolowej.
 Z powodu niegdysiejszego polskiego święta narodowego rozkazem z dnia 

9 listopada 1939 r. nakazano, by w czasie od 9 listopada [19]39 r. do 12 listopada 
19]39 r. włącznie przeprowadzać wzmocnioną służbę patrolową. w tym czasie 
przed kwaterą policjantów wystawiony został specjalny wartownik. stwier-
dzić należy, że dni te przebiegły tutaj nad wyraz spokojnie i podczas nich nie 
miał miejsca najmniejszy nawet incydent.

175. Dotyczy akcji w Pszczynie.
 w niedzielę 12 listopada [19]39 r., zgodnie ze specjalnym rozkazem z dnia 9 li-

stopada [19]39 r., na wielki więc w pszczynie wysłanych zostało z tutejszego 
oddziału ośmiu policjantów: czterech głównych wachmistrzów i czterech 
członków rezerwy policyjnej pod dowództwem gł[ównego] wachm[istrza] 
pol[icji] Bartmanna. wyjazd nastąpił około godziny 10.00 autobusem dostar-
czonym na polecenie szkoły policyjnej w katowicach. powrót z akcji około 
godziny 18.00. Żadnych szczególnych wydarzeń.

176. Dotyczy: słuchania zagranicznej rozgłośni radiowej.
 w dniu 12 listopada [19]39 r. około godziny 8.30 z powodu słuchania angiel-

skiej rozgłośni radiowej aresztowany został kupiec [jan] Bergstein60, zamiesz-
kały w mikołowie, gleiwitzerstr[aße]. Zabezpieczono wykorzystywany w tym 
celu odbiornik radiowy.

 Dalsze czynności zlecono policji kryminalnej.

177. Doprowadzenie powstańców.
 w dniu 13 listopada [19]39 r. przed południem po zakończeniu czynności do-

prowadzono do gestapo w pszczynie [następujących] powstańców:
 kupiec wilhelm kroll, zamieszkały tutaj, Bankstraße n[ume]r 9,
 kierowca adolf oschek, zamieszkały tutaj, Bahnhofstr[aße],
 górnik josef mannsfel61, zamieszkały tutaj, Feldstr[aße] 24a.

178. Drogowa służba wychowawcza.
 w dniu 13 listopada [19]39 r. w godzinach od 7.00 do 9.00 podwójny patrol 

policyjny przeprowadził na terenie miasta drogową służbę wychowawczą. 
Udzielono pouczeń oraz ustnych ostrzeżeń.

179. Dotyczy drogowej służby wychowawczej.
 w dniu 13 listopada [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00, jak również 

w godzinach od 19.00 do 21.00 na terenie miasta podwójny patrol policyjny 

60  jan (vel johann) Bergstein (1898–1939), urodzony w wiedniu, w rodzinie redaktora tamtejszej ga-
zety „wiener Zeitung”, mąż anny Dittrich i od 1924 r. właściciel mikołowskiej papierni.

61  tak w oryginale. Zapewne chodzi o nazwisko mansfeld.



57

ponownie przeprowadził drogową służbę wychowawczą, jak również kon-
trolę pojazdów wszelkiego rodzaju pod kątem ich oświetlenia.

 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

180. Kradzież.
 w dniu 13 listopada [19]39 r. włamano się do ręcznej zecerni drukarni miarki62, 

skąd skradziono kilka kilogramów ołowiu. sprawcy do tej pory nie zostali 
ustaleni.

 Dalsze czynności prowadzi policja kryminalna.

181. Dotyczy zapewnienia ochrony.
 w dniu 14 listopada [19]39 r. majster wilhelm slomka, zamieszkały w Bülow63, 

powiat pszczyna, a przebywający w tutejszym szpitalu Św. józefa, określany 
jako stwarzający zagrożenie dla otoczenia na podstawie opinii lekarskiej, 
przewieziony został do zakładu dla nerwowo chorych w rybniku. na żądanie 
zapewniono ochronę policyjną.

 transport przebiegł bez zakłóceń.

182. Dotyczy drogowej służby wychowawczej.
 w dniu 14 listopada [19]39 r. w godzinach od 13.00 do 15.00 podwójny patrol po-

licyjny przeprowadził drogową służbę wychowawczą, zaś w godzinach od 19.00 
do 21.00 kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów wszelkiego rodzaju.

 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.
 Zapisu w dzienniku czynności dokonał gł[ówny] wachm[istrz] pol[icji] Bremer.

183. Nieporozumienia rodzinne.
 małżonka piala, [zamieszkała] w mikołowie, Moltke-Straße 25, pojawiła się 

w dniu 14 listopada [19]39 r. na posterunku policji, podając, że jej mąż od-
daje się pijaństwu i nie troszczy się o rodzinę. stwierdzono, że informacje 
te są prawdziwe. piala został gruntownie pouczony o swoich obowiązkach; 
na przyszłość otrzymał polecenie zerwania z nałogiem i troszczenia się 
o swoją rodzinę.

184. przed południem dnia 14 listopada [19]39 r. aresztowani tutaj powstańcy:
1. górnik emil piecha, zamieszkały w mikołowie, wojewodschaft64 n[ume]r 16,
2. pracownik kupiecki emil mino, zamieszkały w mokrem,
 doprowadzeni zostali do gestapo w pszczynie.

62  w oryginale błędnie: Mierka-Druckerei.
63   tak w oryginale. w dawnym powiecie pszczyńskim brak miejscowości o takiej lub choćby zbliżonej 

nazwie.
64  tak w oryginale. Zapewne chodzi tu o kolonię wojewódzką.
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 aresztowanych doprowadzili st[arszy] [wachmistrz] rew[irowy] pol[icji] rei-
mers oraz rezerwista policji kindler.

185. Dot[yczy] samobójstwa przez powieszenie.
 aresztowany tutaj w dniu 12 listopada [19]39 r. z powodu słuchania angiel-

skiej rozgłośni radiowej właściciel fabryki i kupiec Bergstein, zamieszkały 
tutaj, Rybnikerstr[aße], w dniu 14 listopada [19]39 r. pomiędzy godziną 5.00 
a 6.00 popełnił samobójstwo w celi tutejszego aresztu policyjnego, wieszając 
się na dwóch związanych ze sobą chustkach do nosa.

 sprawę przekazano gestapo w pszczynie.

186. Dot[yczy] sabotażu.
 w dniu 14 listopada [19]39 r. około godziny 8.30 syn fabrykanta hermann 

Dittrich, wiek 22 lata, zamieszkały tutaj, Rybnikerstr[aße], z powodu zamie-
rzanego sabotażu osadzony został w areszcie policyjnym. Dittrich, pasierb 
wymienionego wyżej właściciela fabryki Bergsteina, oburzony faktem za-
trzymania swego ojczyma oraz jego samobójstwem, zamknął swój zakład, 
zwalniając całą załogę (150 osób). Dzięki interwencji jego wuja zakład jesz-
cze tego samego dnia wznowił jednak działalność, a załoga została powtór-
nie zatrudniona.

 sprawa [w gestii] gestapo w pszczynie.

187. Urzędnik sądowy alois krluczyk65, zamieszkały tutaj, Myslowitzerstr[aße] 63, 
doniósł w dniu 15 listopada [19]39 r., że z niezamkniętej obórki skradziono mu 
osiem gęsi. wszczęto czynności celem wykrycia sprawcy, wzgl[ędnie] sprawców.

 Dalsze czynności prowadzić będzie policja kryminalna.

188. Nieporozumienia rodzinne.
 w dniu 15 listopada [19]39 r. około godziny 18.00 właścicielka domu anna 

schmidt66, zamieszkała tutaj, krakauerstr[aße]18, doniosła, iż jej najemca karl 
kutzke wciąż wszczyna z nią kłótnie i nie zamierza jej pomagać. k[utzke], 
który wyważył drzwi mieszkania [pani] schmidt, celem uniknięcia dalszych 
wybryków przejściowo osadzony został w policyjnym areszcie.

189. Dot[yczy]: drogowej służby wychowawczej.
 w dniu 15 listopada [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 podwójny patrol 

policyjny przeprowadził na granicach miasta drogową służbę wychowawczą.
 Udzielono pouczeń oraz ustnych ostrzeżeń.

 

65  tak w oryginale.
66  w oryginale błędnie: Scjmidt.
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190. Wypadek drogowy.
 w dniu 16 listopada [19]39 r. około godziny 13.00 na eichendorffstr[aße] miał 

miejsce wypadek drogowy pomiędzy dwoma samochodami osobowymi.
 przyjęto zgłoszenie, wszczęte zostały czynności dochodzeniowe.

191. Szkolenie służbowe.
 w dniu 16 listopada [19]39 r. w godzinach od 16.00 do 17.00 w kwaterze poli-

cyjnej miała miejsce narada służbowa.
 temat: Użycie broni.

192. Kontrola drogowa.
 w dniu 16 listopada [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 patrol policyjny 

przeprowadził na granicach miasta kontrolę drogową pod kątem oświetlenia 
pojazdów wszelkiego rodzaju.

 Udzielono pouczeń oraz ustnych ostrzeżeń.

193. Pijaństwo.
 w dniu 16 listopada [19]39 r. około godziny 15.00 woźnica Bruno kolarczyk, 

zamieszkały w mikołowie, Sohrauerstr[aße], odnaleziony został w stanie upo-
jenia alkoholowego na zieleńcu przy Friedensstr[aße].

 k[olarczyk] celem wytrzeźwienia umieszczony został w policyjnym areszcie.

194. Raport z czynności w sprawie nadzoru nad cenami oraz rzemiosłem.
 rozmaite ustalenia w sprawach związanych z czynszami mieszkaniowymi. 

kontrole sklepów mlecznych pod kątem czystości itp. kontrola sklepów pod 
kątem przestrzegania zakazu handlu w niedzielę. kontrola sklepów obuwni-
czych pod kątem cen skupu i sprzedaży. nadzór nad cotygodniowymi targami. 
liczne przesłuchania w sprawach wypadków. kontrola sklepów z konfekcją 
pod kątem umieszczania cen. kontrola towarów wystawianych w oknach skle-
pów z wyrobami żelaznymi. kontrola dotycząca otwierania i zamykania skle-
pów. właścicielka domu elisabeth Felder, zamieszkała tutaj, Plesserstr[aße] 8, 
za przekroczenie dozwolonej wysokości czynszu mieszkaniowego ukarana 
została płatnym ostrzeżeniem w wysokości 20 marek. sporządzanie na ręce 
pana starosty raportu, dotyczącego nadzoru nad cenami. nadzór nad targami 
bydłem i końmi. kontrola miejscowych hodowców gołębi. kontrola zakładów 
rzeźniczych pod kątem czystości, a ponadto kontrola sklepów owocowych 
i cukierniczych pod kątem cen skupu i sprzedaży.

195. Nastrój wśród ludności: – jest dobry –
 Dowóz artykułów spożywczych jest obecnie właściwie uregulowany, braki ar-

tykułów spożywczych na razie już nie występują.
 sytuacja na rynku pracy: bezrobotni według spisu z 17 listopada 1939 r. – 

5800 osób. w ostatnim czasie dzięki pośrednictwu pracę znalazło: 197 [osób]. 
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500 osób, wliczonych do [powyższych] 5800, nie otrzymuje jakiegokolwiek 
zasiłku dla bezrobotnych.

196. Drogowa służba wychowawcza.
 w dniu 17 listopada [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 patrol policyjny 

przeprowadził drogową służbę wychowawczą.
 Udzielono pouczeń oraz ustnych ostrzeżeń.

197. Przedstawienie K[raft] D[urch] F[reude]67.
 w dniu 17 listopada [19]39 r. w pomieszczeniach niemieckiej szkoły miało 

miejsce przedstawienie [zorganizowane przez] k[raft] d[urch] F[reude], 
w którym wystąpili znani artyści radiowi z wrocławia. licznie pojawiła się 
niemiecka ludność z mikołowa i okolic, jak również ci spośród policjantów 
komendy policji ochronnej w mikołowie, którzy właśnie mieli wolny wieczór. 
przedstawienie przyjęte zostało z ogromnym zadowoleniem, zaś wieczór za-
kończył się tańcami.

198. Kradzież ołowiu.
 Zecer walter Bartelt, [zamieszkały] w mikołowie, Myslowitzerstr[aße] 8, zło-

żył doniesienie z powodu kradzieży ołowiu. wszczęte natychmiast przez po-
licję kryminalną czynności dochodzeniowe zakończyły się pełnym sukcesem. 
w kradzieży brało udział sześć osób, wszystkie zamieszkałe w mikołowie. 
akta sprawy przesłano do tutejszego sądu grodzkiego.

199. Kontrola drogowa.
 w dniu 18 listopada [19]3 r. w godzinach od 18.00 do 20.00 patrol policyjny 

przeprowadził kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów. Udzie-
lono pouczeń oraz ostrzeżeń.

200. Wiec [Bund] deutscher Osten.
 w klasztorze franciszkanów68 w mikołowie odbył się wiec Bund deutscher 

osten69. obecnych było około 700 uczestników. wieczór przebiegł spokojnie, 
nie doszło do jakichkolwiek incydentów.

67  „siła przez radość” (kraft durch Freude, kdF), organizacja powstała w 1933 r. w ramach niemiec-
kiego Frontu pracy (DaF, czyli „ujednoliconych” związków zawodowych), której zadaniem było organizo-
wanie wolnego czasu ludności (przede wszystkim członkom DaF), m.in. w formie masowych wycieczek, 
imprez sportowych, kulturalnych itp.

68  tak w oryginale. Bez wątpienia chodzi o klasztor salezjanów.
69  Związek niemieckiego wschodu (Bund deutscher osten, Bdo), jedna z organizacji afiliowanych 

przy nsDap, mająca kontynuować w duchu narodowego socjalizmu tradycje i działalność szeregu związ-
ków i stowarzyszeń działających wcześniej na rzecz niemieckiego osadnictwa w europie wschodniej, 
m.in. hakaty. przynależność do Bdo była często na poły przymusowa; sama organizacja uchodziła też 
za swoistą „poczekalnię” do członkostwa w nsDap.



61

201. Kontrola drogowa.
 w dniu 19 listopada [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 w obrębie zabudowy 

miejskiej przeprowadzono kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

202. Kradzież.
 mężatka marie Kubista, zamieszkała w podlesiu, Sachsenstr[aße] 3, złożyła 

doniesienie przeciwko nieznanej osobie o kradzież. policja kryminalna na-
tychmiast podjęła czynności, przeprowadzając przeszukanie w domu po-
zostającego w kręgu podejrzeń mistrza krawieckiego [nazwiskiem] paul 
Mandecki, zamieszkałego w mikołowie, kattowitzerstr[aße] 12. m[andecki] 
zaprzeczył, jakoby miał coś wspólnego z tym zdarzeniem. wyniki podję-
tych czynności również nie wskazują, by to m[andecki] dopuścił się tej kra-
dzieży.

 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia sądowi grodzkiemu w mikołowie.

203. Kontrola drogowa.
 w dniu 20 listopada [19]39 r. w godzinach od 19.00 do 21.00 przeprowadzono 

kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

204. Doprowadzenie do gestapo.
 osławiony powstaniec peter Friedrich, zamieszkały w mikołowie, Mühl-

str[aße] 48, uczestniczył w powstaniach na Śląsku. ponadto był on członkiem 
związku powstańczego, gdzie za swoje zasługi otrzymał liczne odznaczenia. 
w dniu 21 listopada [1939 r.] doprowadzony został do gestapo w pszczynie.

205. Przesłuchanie.
 na wniosek oddz[iału] żand[armerii] w łaziskach górnych w sprawie wy-

padku drogowego przesłuchana ma zostać przebywająca obecnie w szpitalu 
spółki Brackiej gertrud Sopin.

 po przesłuchaniu sprawa zostanie odesłana [do łazisk górnych].

206. Przesłuchanie.
 na wniosek państw[owej] policji kryminalnej w katowicach, w związku 

ze sprawą o kradzież, w charakterze podejrzanego, pod rygorem odpowie-
dzialności karnej, przesłuchany ma zostać josef Geujka lub leujka zamiesz-
kały w mikołowie, gleiwitzerstr[aße] 23. sprawę tę otrzymała do załatwienia 
policja kryminalna, która następnie odeśle ją [do katowic].

207. Kradzież.
 pomoc domowa rosa Oschejski, zamieszkała w katowicach iii, Quer-

straße 9, złożyła doniesienie o kradzieży przeciwko pomocy domowej gertrud 
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Morcinski, zamieszkałej w Bradzie koło mokrego. wymieniona [w doniesie-
niu] świadek, [pani] Dorisen, została przesłuchana przez policję kryminalną, 
po czym sprawę, zgodnie z właściwością, przekazano posterunkowi żandar-
merii w mokrem.

208. Kontrola drogowa.
 w dniu 21 listopada [19]39 r. w godzinach od 19.00 do 20.00 w tutejszym 

okręgu policyjnym przeprowadzono kontrolę drogową.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

209. Dostarczenie rannego do tutejszego szpitala.
 w dniu 22 listopada [19]39 r. około godziny 0.15 kierowca Theofil Cioska, 

zamieszkały w tychach, Schinkowitzerstr[aße] 18, odnaleziony został przed 
budynkiem tutejszej powiatowej kasy oszczędnościowej w stanie upojenia al-
koholowego oraz z mocno krwawiącą raną w tyle głowy.

 c[ioska] dostarczony został do tutejszego szpitala. wszczęte postępowanie 
ujawniło, że c[ioska] otrzymał cios nożem w tył głowy. prawdopodobnie 
c[ioska] brał udział w bójce.

210. Raport z czynności w sprawie nadzoru nad cenami.
 nadzór nad handlem targowym. kontrola tych rzemieślników, którzy zgło-

sili uprawianie rzemiosła. przyjmowanie i załatwianie spraw o spory z po-
wodu czynszów. powtórna kontrola sklepów obuwniczych pod kątem skupu 
i sprzedaży. w dwóch sklepach stwierdzono przekroczenie cen maksymal-
nych. obydwaj winowajcy ukarani zostali płatnymi ostrzeżeniami w wysoko-
ści 20 marek. kontrola sklepów owocowych i cukierniczych pod kątem cen 
skupu i sprzedaży. kontrola sklepów pod kątem przestrzegania zakazu han-
dlu w niedzielę. Udzielenie siedmiu płatnych ostrzeżeń z powodu braku 
na stoisku tabliczki z nazwiskiem. sprawdzanie wniosku o wydanie koncesji 
na prowadzenie gospody. kontrola sklepów mlecznych pod kątem czystości. 
kontrola piekarń, sklepów mięsnych oraz spożywczych pod kątem wywie-
szania i przestrzegania cenników z nakazanymi cenami. powtórna kontrola 
gospód i restauracji pod kątem umieszczania cen i wywieszania cenników 
zgodnie z zarządzeniem pana starosty z dnia 3 listopada [19]39 r.

211. Kontrola drogowa.
 w dniu 22 listopada [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 przeprowadzono 

kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

212. Ochrona policyjna.
 w dniu 23 listopada [19]39 r. o godzinie 20.30 na posterunku pojawił się kupiec 

stephan Kozak, zamieszkały tutaj, kattowitzerstr[aße] 17, prosząc o ochronę 
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policyjną. według ustaleń chodzi tu o sprawę prywatną, wobec czego inter-
wencja policji nie była konieczna. k[ozakowi] wskazano na możliwość złoże-
nia prywatnej skargi.

213. Doprowadzenie do gestapo.
 niegdysiejszy drogomistrz [paweł] Cwienk70, zamieszkały w mikołowie, Quer- 

str[aße] 17, oraz powstaniec Franz Kasperek, zamieszkały w mikołowie- 
-kamionce, Schulstr[aße] 94, obydwaj podczas wojny widziani byli z bronią.

 w dniu 24 listopada [1939 r.] doprowadzeni zostali do gestapo w pszczynie.

214. Kontrola drogowa.
 w dniu 23 listopada [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 patrol policyjny 

przeprowadził drogową służbę wychowawczą.
 Uczestnicy ruchu zostali pouczeni oraz ostrzeżeni.

215. Kradzież.
 piekarz josef tabor, zamieszkały w mikołowie-kamionce, kattowitzer-

str[aße] 15, złożył doniesienie z powodu kradzieży. jako sprawcę wskazał 
rzeźnika [nazwiskiem] Franz Przybilla, zamieszkałego w kochłowicach. 
sprawę zgodnie z właściwością przekazano posterunkowi żandarmerii 
w kochłowicach.

216. Kradzież.
 sprzątaczka marie Scholz, zamieszkała w mikołowie, krakauerstr[aße] 8, zło-

żyła doniesienie w sprawie kradzieży przeciwko nieznanej osobie. sprawca 
nie został dotąd wykryty. sprawa przekazana została do tutejszego sądu 
grodzkiego.

217. List gończy.
 policja bezpieczeństwa w pszczynie wniosła o ustalenie, czy polski nadleśni-

czy71 stanislaus Cenkier72, zamieszkały w mikołowie, powrócił już do miasta.
 sprawę przekazano do załatwienia policji kryminalnej.

70  paweł Ćwięk (1889–1940), zginął w Dachau. Zob. r. szendzielarz, B. Bromboszcz, op. cit., s. 418.
71  w oryginale: Forstmeister.
72  stanisław cenkier (1891–1978), urodzony w Zakrzewie (wielkopolska), podczas i wojny świa-

towej w armii niemieckiej, członek pow gŚl. (zastępca komendanta powiatu lublinieckiego), uczest-
nik ii i iii powstania śląskiego, w latach 1922–26 kierownik oddziału leśnictwa przy Urzędzie woje-
wódzkim Śląskim i kierownik inspekcji lasów państwowych w rybniku, w latach 1926–31 nadleśniczy 
nadleśnictwa paruszowiec, pełnomocnik ds. leśnictwa przy zarządzie przymusowym dóbr księcia pszczyń-
skiego. od 1945 r. na wyższych szczeblach administracji leśnej, działacz łowiecki, członek mikołowskiego 
koła ZBowiD. Zmarł w mikołowie.
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218. Nielegalne zbieranie węgla.
 w dniu 24 listopada 19]39 r. właściciel cegielni [Franciszek] czech73 zgłosił 

na posterunku, iż kilka osób nielegalnie zbiera węgiel w wyrobisku jego ce-
gielni przy gleiwitzerstr[aße] 21.

 Zastane tam osoby zostały ostrzeżone; zwrócono im uwagę, iż w razie powtó-
rzenia się podobnego czynu zostaną ukarane.

219. Kontrola drogowa.
 w dniu 24 listopada [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 przeprowadzono 

kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

220. Nieuprawnione otwarcie mieszkania.
 w dniu 24 listopada [19]39 r. o godzinie 23.45 właściciel gospody Bruno pi-

lorcz, zamieszkały w mikołowie, kattowitzerstr[aße] 8, poinformował, że do-
konano włamania do tamtejszego mieszkania Żyda weissenberga. rzekomo 
sprawca został zaskoczony i przytrzymany przez właściciela gospody celem 
przekazania go w ręce policji. pilorcz nie był jednak go w stanie obezwład-
nić, wobec czego zdołał on zbiec nierozpoznany. rew[irowy] st[arszy] w[ach-
mistrz] pol[icji] reimers oraz gł[ówny] w[achmistrz] redlefsen udali się na 
miejsce zdarzenia, gdzie stwierdzili, że mieszkanie otwarte zostało dorobio-
nym kluczem. nie można było ustalić, czy z mieszkania, zabezpieczonego 
[wcześniej] przez policję, zginęły jakieś rzeczy.

221. Nastrój wśród ludności: jest dobry. Dowóz żywności polepszył się w sposób 
znaczący. sytuacja na rynku pracy jest: niezmieniona.

222. Doświadczenia przy pełnieniu zadań służbowych.
 prowadzona jest służba wartownicza i patrolowa.
 sprawy o szczególnym charakterze załatwiane są przez policję kryminalną.
 nadzór nad cenami [oraz] rzemiosłem sprawowany jest przez specjalnie 

[do tego] wyznaczonych policjantów.

223. na posterunku pojawił się ślusarz alfons Matuschzyk, zamieszkały w mi-
kołowie, Mühlstr[aße] 48, i doniósł, że powrócił nienawidzący niemców po-
wstaniec sylvester Stanek, zamieszkały w mikołowie, Mühlstr[aße] 46. stanek 
miał przed wojną mówić, że zamierza poderżnąć niemcom gardła. sprawę 
przekazano do rozpatrzenia policji kryminalnej.

73  w oryginale omyłkowo Chech.
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224. Sprawa kradzieży.
 na posterunku pojawił się ślusarz alfons Matuschzyk, zamieszkały w miko-

łowie, Mühlstr[aße] 48 i doniósł, że powstaniec sylvester Stanek, zamieszkały 
w mikołowie, Mühlstr[aße] 46, miał ukraść rower. sprawę przekazano do roz-
patrzenia policji kryminalnej.

225. Drogowa służba wychowawcza.
 w dniu 25 listopada [19]39 r. w godzinach od 15.00 do 17.00 patrol policyjny 

przeprowadził drogową służbę wychowawczą, zaś w godzinach od 17.00 
do 19.00 kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.

 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

226. Drogowa służba wychowawcza.
 w dniu 26 listopada [19]39 r. w godzinach od 15.00 do 17.00 patrol policyjny 

przeprowadził drogową służbę wychowawczą, zaś w godzinach od 17.00 
do 19.00 kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.

 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

227. Kontrola drogowa.
 w dniu 27 listopada [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 patrol policyjny 

przeprowadził kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

228. Doprowadzenie do gestapo.
 powstaniec johann Urbanik, zamieszkały w mikołowie, Borsigstr[aße] 10, 

znany jako duchowy sprawca i orędownik polityki niegdysiejszego wojewody 
Grażyńskiego, został w dniu 28 listopada [19]39 r. doprowadzony do gestapo.

229. Przekazanie sprawy.
 powstaniec ludwig Piwon z kochłowic został oskarżony o udział w powsta-

niu. Zgodnie z właściwością sprawę przekazano posterunkowi żandarmerii 
w kochłowicach.

230. Kradzież.
 właścicielka sklepu elisabeth Feld, zamieszkała w mikołowie, krakau-

erstr[aße] 5, doniosła, że w nocy z 27 na 28 listopada [1939 r.] włamano się 
do jej sklepu obuwniczego. o czyn ten podejrzewany jest niejaki anton lo-
skot, zamieszkały w suszcu, powiat pszczyński. sprawę zgodnie z właściwo-
ścią przekazano posterunkowi żandarmerii w pszczynie.

231. Kradzież.
 Były urzędnik sądowy alois Kremczyk, zamieszkały w mikołowie, Myslowit-

zerstr[aße] 63, złożył doniesienie przeciwko nieznanej osobie o kradzież gęsi. 
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wszczęte dochodzenie nie przyniosło rezultatu. sprawę zgodnie z właściwo-
ścią przekazano do sądu grodzkiego.

232. Doprowadzenie do gestapo.
 powstaniec sylvester Staniek74, mikołów, Mühlstr[aße] 46 (zobacz nr 223), zo-

stał w dniu 29 listopada [1939 r.] doprowadzony do gestapo w pszczynie.

233. Kontrola drogowa.
 w dniu 28 listopada [19]39 r. w godzinach od 18.00 do 20.00 patrol policyjny 

przeprowadził kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

234. Przedstawienie K[raft] d[urch] F[reude].
 w pomieszczeniach niemieckiej szkoły miało miejsce przedstawienie varieté, 

[zorganizowane przez] k[raft] d[urch] F[reude]. na przedstawienie to przy-
były tłumy [mieszkańców], a wieczór zakończył się tańcami.

235. Aktywność dotycząca nadzoru nad cenami.
 kontrola posiadacza pewnego kiosku, któremu cofnięto koncesję na sprzedaż 

piwa w butelkach. kontrola szewców pod kątem wywieszania przez nich cenników 
za reparację obuwia. otwarcia i zamknięcia sklepów ogólnie. nadzór nad han-
dlem targowym. Zażegnywanie sporów związanych z czynszami mieszkaniowymi. 
kontrola sklepów pod kątem przestrzegania zakazu handlu w niedzielę. nadzór 
nad cotygodniowymi targami oraz handlem prosiakami. ponowne sprawdzanie 
sklepów, które dopuściły się przekraczania cen maksymalnych. sporządzanie 
na ręce pana starosty comiesięcznego raportu dotyczącego kształtowania się cen 
i nadzoru nad nimi. wpłata do powiatowej kasy komunalnej w pszczynie kwoty 
96 marek uzyskanych w listopadzie z tytułu płatnych ostrzeżeń za przekraczanie 
cen maksymalnych i wykroczenia przeciwko przepisom cenowym. ogółem udzie-
lono dwunastu ostrzeżeń. kontrola gospód pod kątem wywieszania cenników.

236. Kontrola drogowa.
 w dniu 30 listopada [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 patrol policyjny 

przeprowadził kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

237. Próba samobójstwa.
 robotnik Vladislaus Cabubuck, zamieszkały w mikołowie, Plesserstr[aße] 22, 

próbował popełnić samobójstwo, wypijając lizol. c[abubuckowi] odebrano 
butelkę. Dalsze kroki nie były konieczne.

74  tak w oryginale.
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238. Kontrola drogowa.
 w dniu 30 listopada [19]39 r. w godzinach od 14.00 do 15.00 patrol policyjny 

przeprowadził drogową służbę wychowawczą. Zaś w godzinach od 17.00 do 
19.00 [przeprowadzono] kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.

 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

239. Przesłuchanie.
 w sprawie karnej przeciwko Debeckowi, zamieszkałemu w mikołowie, 

Sedanstr[aße], któremu zarzuca się częste słuchanie zagranicznych rozgłośni, 
miały miejsce kolejne przesłuchania świadków przez gestapo z pszczyny.

 sprawa została tam przekazana.

240. Kontrola drogowa.
 w dniu 1 grudnia [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 patrol policyjny 

przeprowadził kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

241. Kontrola drogowa.
 w dniu 2 grudnia [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 patrol policyjny 

przeprowadził kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

242. Odmowa respektowania policyjnych poleceń.
 w dniu 3 grudnia [19]39 r. około godziny 16.30 inwalida ludwig heizku, za-

mieszkały w Zabrzu, großer winkel 6, stał na adolf-Hitler-Platz w mikołowie, 
na chodniku, w sposób utrudniający ruch. h[eizku], mimo kilkukrotnych upo-
mnień, odmawiał usunięcia się z chodnika, odmówił również podania swoich 
personaliów. ponieważ był pijany, doprowadzony został do aresztu policyjnego.

243. Pozostałe.
 Zarząd miasta uregulował sprawy związane z pożarnictwem. mikołów utrzy-

muje straż pożarną.

244. Kontrola drogowa.
 w dniu 4 grudnia [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 patrol policyjny 

przeprowadził kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

245. Słuchanie zagranicznych rozgłośni.
 w dniu 4 grudnia [19]39 r. paul Kempa, zamieszkały w mikołowie, Plesser-

str[aße] 19, oraz Viktor Blasa, mikołów, Plesserstr[aße] 1, zameldowali, że in-
walida Kesnikowski, mikołów, Schlesische Siedlung przy Ludwigshof nr 16, 
codziennie słucha angielskich wiadomości radiowych w języku polskim.
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246. Występek przeciwko obyczajności.
 w dniu 4 grudnia75 [19]39 r. o godzinie 17.30 osadzony w miejscowym areszcie 

policyjnym bezrobotny anton Slusarski z częstochowy doprowadzony zo-
stał do tutejszego sądu grodzkiego. s[lusarski] aresztowany został z powodu 
podjęcia nieobyczajnych działań.

247. Kontrola drogowa.
 w dniu 5 grudnia [19]39 r. w godzinach od 18.00 do 19.00 patrol policyjny 

przeprowadził kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

248. Kontrola drogowa.
 w dniu 6 grudnia [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 patrol policyjny 

przeprowadził kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

249. Wniosek o ochronę policyjną.
 w dniu 6 grudnia [19]39 r. około godziny 17.00 na posterunku pojawił się 

mistrz rzeźniczy [karol] Pifko76, zamieszkały tutaj, kanalstr[aße], i poprosił 
o ochronę policyjną przy rozdziale mięsa w tutejszej rzeźni. rzekomo miało 
tam już wielokrotnie dojść do kłótni.

250. w dniu 7 grudnia [19]39 r. w godzinach od 15.00 do 17.00 patrol policyjny 
przeprowadził drogową służbę wychowawczą. Zaś w godzinach od 17.00 do 
19.00 [przeprowadzono] kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.

 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

251. Raport dot[yczący] nadzoru nad cenami.
 pouczenia właścicieli gospód wywieszania cenników potraw i napojów. 

kontrola sklepów pod kątem przestrzegania nakazanych przepisami cen 
maksymalnych. nadzór nad cotygodniowymi targami. kontrola sklepów 
pod kątem przestrzegania nakazanych przepisami cen kapusty kiszonej 
zgodnie z zarządzeniem szefa Zarządu cywilnego. kontrola sklepów pod 
kątem przestrzegania zakazu handlu w niedzielę. nadzór nad handlem 
targowym. Załatwianie sporów związanych z czynszami mieszkaniowymi. 
kontrola sklepów mlecznych pod kątem przestrzegania cen oraz czystości. 
odbiór i kontrola nowo otwieranych sklepów. Ustalenie, zgodnie z zarzą-
dzeniem pana prezydenta rejencji, cen [wyrobów i usług] szewców, handla-
rzy wyrobami skórzanymi i fryzjerów. Ustalenie cen czekolady i pierników 
w sklepach z owocami i słodyczami. kontrola hoteli i gospód pod kątem 

75  w oryginale błędnie podano listopad.
76  w oryginale błędnie: Piefke.
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wywieszania tabliczek z nakazanymi przepisami cenami. kontrola piekarń 
pod kątem przestrzegania nakazanego czasu pieczenia. hurtownik piwa 
ewald Kurpas, [zamieszkały] tutaj, eichendorffstr[aße], skontrolowany zo-
stał pod kątem posiadanej koncesji. kontrola pomieszczeń roboczych za-
kładów rzeźniczych pod kątem czystości. kontrola codziennych kramów 
targowych pod kątem wystawiania cenników.

252. Doprowadzenie do więzienia sądowego:
 w dniu 8 grudnia [19]39 r. około godziny 13.00 górnik emanuel Skopowski 

doprowadzony został z aresztu policyjnego do sądu grodzkiego. s[kopowski] 
aresztowany został z powodu kazirodztwa.

253. Kontrola drogowa:
 w dniu 8 grudnia [19]39 r., w godzinach od 17.00 do 19.00 patrol policyjny 

przeprowadził kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

254. w dniu 9 grudnia [19]39 r. w godzinach od 15.00 do 17.00 patrol policyjny 
przeprowadził drogową służbę wychowawczą, zaś w godzinach od 17.00 do 
19.00 kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.

 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

255. Wypadek drogowy.
 w dniu 7 grudnia [19]39 r. około godziny 17.10 miał miejsce wypadek dro-

gowy. mistrz rzeźniczy Florian kupka, zamieszkały Bieruń stary, krakau-
erstr[aße] 34, pozostawił swój dwukonny wóz na adolf-Hitler-Platz bez 
dozoru, nie zaciągnąwszy hamulców. konie ruszyły i zraniły dwoje dzieci 
w wieku szkolnym. według ustaleń lekarza z miejscowego szpitala dzieci nie 
odniosły żadnych obrażeń wewnętrznych. podjęto dochodzenie w sprawie 
wypadku drogowego.

256. Kradzież.
 w dniu 10 grudnia [19]39 r. około godziny 7.00 żona mistrza rzeźniczego 

wilhelma Klichowskiego, zamieszkała tu przy adolf-Hitler-Platz 4, poinfor-
mowała, że w jej mieszkaniu dokonano kradzieży. wszczęte czynności do-
chodzeniowe zakończyły się sukcesem. kradzieży dopuściła się zatrudniona 
w tym domu regina Chapik. skradzione wyroby mięsne w ilości około 4,5 kg 
znaleziono ukryte w piwnicy. ch[apik] została aresztowana.

257. Kontrola drogowa.
 w dniu 10 grudnia [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 patrol policyjny 

przeprowadził kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.



70

258. Doprowadzenie aresztanta.
 szewc georg paschke, zamieszkały w łaziskach górnych, w dniu 11 grudnia 

[19]39 r. doprowadzony został przez gł[ównego] wachm[istrza] pol[icji] red-
lefsena do więzienia sądowego w Brzegu celem odbycia zasądzonej kary.

259. Nielegalne wydobycie węgla.
 w dniu 11 grudnia [19]39 r. około godziny 8.30 technik strzałowy Delewski 

oraz sztygar wentylacyjny Firley donieśli, że w abruzzach koło tychów77 
nielegalnie wydobywany ma być węgiel. Zbudowano tam dwa głębokie 
na 10–12 metrów szyby wraz z chodnikami, w których węgiel wydobywało 
pięcioro dzieci w wieku od 7,5 do 15 lat.

260. Nieporozumienia rodzinne.
 w dniu 12 grudnia [19]39 r. około godziny 1.00 na posterunku pojawił się wła-

ściciel domu august Hyba, urodzony 3 sierpnia [18]72 r. w mikołowie, do-
nosząc, że jego najemca alfons Koj wszczął w jego domu kłótnię. rozbił on 
drzwi do mieszkania h[yby].

261. Wielki wiec NSDAP.
 w dniu 11 grudnia 1939 r. w sali klasztoru salwatorianów miał miejsce więc 

nsDap, w którym wzięło udział około 15 000 osób78. nie doszło do jakichkol-
wiek incydentów.

262. Ustalenie tożsamości.
 w dniu 13 grudnia [19]39 r. około godziny 1.10 Rottenführer ss karl glombek, 

zamieszkały w Berlinie, Schönhauserallee nr 58, zamierzał wraz z trzema oso-
bami wejść do lokalu paducha. Zwrócono mu uwagę na godzinę policyjną. 
ponieważ mimo to pragnął on wejść do lokalu, został doprowadzony na po-
sterunek celem ustalenia tożsamości, po czym zwolniony.

263. Kontrola drogowa.
 w dniu 12 grudnia [19]39 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 patrol policyjny 

przeprowadził kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

77  obecnie stosowana nazwa to gronie.
78  jest to niewątpliwy błąd; wg danych z 1 lipca 1938 r. mikołów liczył 13 945 mieszkańców. również 

kaplica klasztoru salwatorianów, o której mowa, nie była w stanie pomieścić podobnych tłumów. możliwe, 
że omyłkowo dodano tu jedno zero.
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jedna ze stronic Dziennika wojennego. ze zbiorów archiwum Państwowego w katowicach
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264. Doprowadzenie do sądu grodzkiego79.
 w dniu 14 grudnia [19]39 r. o godzinie 17.30 aresztowany z powodu pijaństwa 

robotnik johann kotter doprowadzony został do tutejszego sądu grodzkiego.

265. Ochrona policyjna.
 w dniu 14 grudnia [19]39 r. około godziny 10.45 komornik sądowy tutejszego 

sądu grodzkiego poprosił o osobistą ochronę, ponieważ przeprowadzić musiał 
zajęcie w mieszkaniu Żydówki nebel80, zamieszkałej tu przy krakauerstr[aße] 8.

266. Kontrola drogowa.
 w dniu 12 grudnia [19]39 . w godzinach od 17.00 do 19.00 patrol policyjny prze-

prowadził kontrolę drogową pod kątem oświetlenia pojazdów.
 Udzielono pouczeń oraz ostrzeżeń.

    Raport z czynności w sprawie nadzoru nad cenami.
 kontrola handlu targowego. kontrola gospód pod względem wywieszania 

tabliczek z uwidocznionym cennikiem. w dniu 8 grudnia [19]39 r. czelad-
nik rzeźnicki richard nowack, zamieszkały w mikołowie [przy] katowitzer-
str[aße], zamierzał bez zezwolenia przeprowadzić krowę z powiatu pszczyń-
skiego do powiatu katowickiego. krowa została skonfiskowana, a później 
oddana właścicielowi w kobolicach, powiat pszczyński. hurtownik piwa 
ewald kurpas, tu [przy] eichendorffstr[aße], skontrolowany został pod kątem 
posiadanej koncesji. wskutek anonimowego doniesienia dyskretnie skontrolo-
wano kilka gospód pod kątem ich wiarygodności. ich właścicielom zarzucano 
ukrywanie powstańców. kontrole nie przyniosły jednak żadnych rezultatów. 
w sklepach kolonialnych stwierdzono, że cena pierników jest zdecydowanie 
za wysoka. jednolita cena za pół kilograma ustalona została na jedną markę. 
kontrola sklepów pod kątem przestrzegania zakazu handlu w niedzielę. kon-
trola handlu prosiakami. konfiskata trzech kompletnie zardzewiałych baniek 
na mleko u mleczarza kostki z piotrowic. kontrola sklepów obuwniczych 
oraz sklepów z wyrobami skórzanymi. Udział w zebraniu służbowym w dniu 
12 grudnia [19]39 r. w rejencji w katowicach w sprawie nadzoru nad cenami. 
kontrola sklepów z owocami. stwierdzono, że owoce są tu oferowane w zni-
komych ilościach. rozmaici właściciele sklepów z powodu braku towarów za-
mierzają z dniem 1 stycznia [19]40 r. zamknąć swoje sklepy. nadzór nad tar-
gami bydłem i końmi. spory z powodu czynszów zostały zażegnane. kontrola 
pomieszczeń roboczych zakładów rzeźniczych pod kątem czystości. ponowna 
kontrola sklepów odnośnie nakazanych przepisami nazw firm. kontrola skle-
pów pod kątem przestrzegania godzin zamknięcia.

79  wcześniej skreślone słowa: Personalienfeststellung (ustalenie tożsamości).
80  w oryginale błędnie: nabel.



Lucjan Smolorz 

Zakłady „ELEktro” S.a.  
w łaZiSkach Górnych  
w Latach 1917–1939

Wstęp
Minęło już ponad sto lat od założenia w dobrach księcia pszczyńskiego w łaziskach 
Górnych zakładu przemysłowego znanego później pod nazwą Zakłady „Elektro”. 
Z tej spółki wywodzą się istniejące do dzisiaj dwa duże zakłady: Elektrownia „łazi-
ska” oraz huta „łaziska”.

Zakłady „Elektro”, które przestały istnieć z dniem 1 stycznia 1949 r. w wyniku 
podziału na elektrownię i hutę, nie doczekały się dotychczas odrębnej monografii. 
celem niniejszego artykułu jest przybliżenie historii Zakładów „Elektro” w okresie 
międzywojennym w oparciu o dostępne wydawnictwa, w szczególności znajdujące 
się w zbiorach Muzeum Energetyki w łaziskach Górnych. na marginesie warto do-
dać, że Muzeum Energetyki eksponuje swoje zbiory w budynku rozdzielni 60 kV 
zbudowanym 90 lat temu przez Zakłady „Elektro” i będącym współcześnie jedyną 
budowlaną pozostałością po tych zakładach. 

Uprzemysłowienie południowych części gminy łaziska Górne w początku XX w. 
rozpoczęło się od budowy kopalni „książątko” (Prinzengrube). kopalnię zlokalizo-
wano na gruntach księcia pszczyńskiego na terenie dzisiejszej Elektrowni „łaziska”, 
na północ od istniejącej od lat 70. XiX w. linii kolejowej Jaśkowice – tychy. trady-
cyjnie teren ten nazywano kopanina. na wiosnę 1914 r. rozpoczęto wydobycie, które 
dwa lata później wynosiło już ponad 240 tys. ton węgla. węgiel był jednak niskiej 
jakości, z dużą zawartością popiołu i wysokim poziomem wilgotności, wobec czego 
trudno było znaleźć na niego odbiorcę. w sierpniu 1914 r. wybuchła i wojna świa-
towa. właściciel kopalni, książę pszczyński hans heinrich XV von hochberg, poza 
rolą wielkiego posiadacza ziemskiego i przemysłowca, wcielił się w rolę adiutanta 
cesarza wilhelma ii, a jego pszczyński zamek został kwaterą główną Sztabu Ge-
neralnego niemieckiej armii. właśnie wielkiej wojnie przyszło odegrać ogromną 
rolę w naszej historii. nie wchodząc w zbędne szczegóły – z czasem skutecznie od-
cięte od świata blokadą morską Państwa centralne zostały zmuszone do przejścia 
w tryb gospodarki zamkniętej. Z tych uwarunkowań w 1916 r. wyrosła koncepcja 
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samowystarczalności gospodarczej niemiec i zwiększenia produkcji wojennej 
w oparciu o zasoby własne, zwana Planem (Programem) hindenburga. w ten plan 
wpisywała się inicjatywa księcia pszczyńskiego budowy elektrowni i karbidowni ko-
palni „książątko”. w takich okolicznościach w 1917 r. rozpoczęła się historia firmy, 
która przyjęła z czasem nazwę Zakłady „Elektro”1.

Początki zakładu
na początku XX w. energia elektryczna dla kopalń była innowacją pozwalającą zwięk-
szyć wydobycie, a dla całego przemysłu i rzemiosła nowym medium sprzyjającym 
postępowi technicznemu, rozwojowi technologicznemu i wzrostowi gospodarczemu. 
i wojna światowa z czasem pobudziła koniunkturę na węgiel, jednak nadal istniał 
problem zbytu słabego jakościowo węgla z kopalń książęcych. całkowicie opłacalne 
było natomiast spalanie go w elektrowni i wykorzystanie tej energii do wytwarzania 
karbidu, a z czasem szerszego asortymentu produktów huty elektrotermicznej. Plan 
budowy dużej elektrowni narodził się jeszcze przed wojną. realizacja budowy elek-
trowni rozpoczęła się w drugiej połowie 1916 r., zaś karbidowni w 1917 r., w oparciu 
o kapitał księcia pszczyńskiego i banków niemieckich. Już w połowie 1917 r. zainsta-
lowano pierwszą turbinę elektrowni oraz zaczęły powstawać urządzenia karbidowni 
i huty elektrotermicznej. w celu wsparcia inwestycji administracja książęca otrzymała 
1 mln marek z funduszu tzw. Programu hindenburga2. na tym etapie największą rolę 
odegrały dostawy szwajcarskiej firmy Motor Columbus A.G. w Baden oraz kredyty 
Brown-Boveri A.G. w Baden i banku C.J. Brupbacher & Co. w Zurychu3.

w efekcie 1 lipca 1918 r. zarejestrowano spółkę prawa handlowego „Kraft-und 
Schmeltzwerke Princengrube” Aktiongesellschaft (Elektrownia i karbidownia ko-
palni „książątko” Spółka akcyjna). kapitał akcyjny spółki wynosił 4498 tys. ma-
rek, a jedna akcja miała wartość nominalną 1000 marek. Po 50% akcji posiadali 
książę pszczyński i Friedlander-Fuld Konzern z Berlina. w skład rady nadzorczej 
firmy weszli: dyrektor górniczy dr Leopold Masse reprezentujący interesy księ-
cia pszczyńskiego hansa heinricha XV, Leo kaufmann, reprezentant firmy Beer-

-Sondheimer & Co. z Frankfurtu nad Menem, dr inż. richard koch, przedstawiciel 
berlińskiej grupy przemysłowej Friedlander-Fuld Konzern, oraz arwed Pistorius, 
dyrektor górniczy dyrekcji kopalń księcia Pszczyńskiego (Fürstlich Plessische 
Bergwerksdirektion) z siedzibą w katowicach. nadzór nad firmą przejęła powołana 

1 więcej o początkach i pierwszym okresie istnienia Zakładów „Elektro”: a. Stępniak, Elektrownia 
Łaziska. Dzieje zakładu i załogi 1917–1988, katowice 1989, s. 7–36; Huta Łaziska 1917–1977, pod red. a. to-
pola, katowice 1977, s. 11–51; J. kantyka, Z kart historii Elektrowni „Łaziska” [w:] Vademecum Elektrowni 

„Łaziska” [b.m.] 2007, s. 8–23; a. wisthal, L. Błażyca, 90 lat Elektrowni Łaziska, „Energetyka” 2007 nr 8, s. 513 
i nn.; w. von amann, Sprawozdania roczne z lat 1941/42–1942/43, 08.06.1944, cz. i Historische Entwicklung, 
s. 1–3 [kopia maszynopisu w posiadaniu PtP Muzeum Energetyki]; Grupa TAURON – monografia, praca 
zbiorowa, Bydgoszcz 2012, s. 146–149.

2 w. von amann, op. cit., s. 1–2. U amanna kwota wyrażona w reichsmarkach (rM), tj. w walucie 
wprowadzonej dopiero w 1924 r. i obowiązującej w niemczech w czasie powstania tego dokumentu.

3 a. Stępniak, op. cit., s. 9–10.
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na przełomie lat 1912/13 inspekcja Górnicza z siedzibą w łaziskach Średnich, która 
administrowała firmami księcia pszczyńskiego czynnymi na terenie obszaru górni-
czego łaziska4. Pierwszym dyrektorem zakładów został 27 czerwca 1917 r. urodzony 
w austriackim Linzu doktor chemii walter karl ritter von amann, który pełnił tę 
funkcję – z krótką przerwą w 1939 r. – aż do 1945 r.5

łaziska siłownia była typową elektrownią przemysłową. wyposażona została 
w turbozespoły: pierwszy firmy Man o mocy 5,2 Mw, drugi – Escher-wyss o mocy 
6,4 Mw, obydwa z generatorami Siemensa o napięciu 6 kV, oraz w 12 kotłów paro-
wych firmy Oschatz z rusztem schodkowym o ciśnieniu nominalnym 15 atmosfer 
i temperaturze przegrzania pary 360°c6. Moc zainstalowana elektrowni wynosiła 
11,6 Mw, co stawiało ją w rzędzie największych siłowni na Śląsku. 

4 Ibidem, s. 8.
5 notka biograficzna waltera k. r. von amanna w Vademecum Elektrowni „Łaziska” [b.m.] 2007, 

s. 194; wiele szczegółów życiorysu podaje a. Sikora Zapomniana historia Waltera von Amanna, „Gazeta 
łaziska” 2016, nr 9 (353), s. 10–11.

6 a. Stępniak, op. cit., s. 9; 50 lat Elektrowni Łaziska, red. k. wesoły i r. kimpiński, łaziska Górne  
1968, s. 5.

Walter von Amann, dyrektor Zakładów „Elektro” w latach 1918–1945. Zdjęcie  z lat 20. XX w.  
Ze zbiorów Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych  
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wraz z elektrownią budowano drugą część zakładu – karbidownię i hutę elek-
trotermiczną, która wyposażona została początkowo w dwa piece o mocy 2000 
i 1200 kVa. huta była jedną z pierwszych tego typu na ziemiach polskich, a elek-
trochemia, związana z rozwojem przemysłu chemicznego, wyrastała wtedy na jego 
odrębną gałąź, której prekursorem stał się także łaziski zakład. Początkowo wytwa-
rzał karbid, którego produkcja w latach 1918–1922 wzrosła prawie dwu i półkrotnie, 
z 7631 ton do 18 650 ton, głównie na potrzeby kopalń. Z inicjatywy szwajcarskich 
właścicieli już w 1920 r. rozpoczęto produkcję żelazostopów, produktów niezbęd-
nych w górnośląskich hutach stalowych7. 

w 1919 r. do głównych odbiorców energii elektrycznej należały: bliźniacza fa-
bryka karbidu, pobierająca moc nieco ponad 3 tys. kw, oraz podłączone w 1918 r. 
do elektrowni kopalnie „książątko” i „Brada”, które pobierały łącznie 2 tys. kw. 
Przekazywaną do tych kopalń energię elektryczną o napięciu 6 tys. V redukowano 
na stacjach rozdzielczych, zlokalizowanych przy szybach „Gustaw-henryk” oraz 
w sortowni.

do 1918 r. kopalnia „książątko” była zasilana w prąd z oddanej do użytku w 1916 r. 
elektrowni kopalni „aleksander” w łaziskach Średnich (dzisiaj kopalnia „Bolesław 
Śmiały”), o mocy 3,3 Mw. Poza kopalnią „aleksander” zaopatrywała ona w energię 
elektryczną kopalnie: „Szczęście henryka iii” w wyrach i „Boże dary” w kostuch-
nie. w kopalni „Brada” w łaziskach Górnych stosowano wówczas jeszcze napęd 
parowy i dopiero w 1918 r. została podłączona do nowej elektrowni.

7 L. Szaraniec, Huta Łaziska 1917–1977, pod red. a. topola, s. 31–33.
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nowo powstała elektrownia spalała trudny do zbycia węgiel gorszych gatun-
ków i drobnego sortymentu z kopalń księcia pszczyńskiego, dostarczając energii 
dla karbidowni i huty, a z czasem prądu elektrycznego na potrzeby górnośląskiego 
przemysłu, gmin i odbiorców indywidualnych. Elektrownia wraz z karbidownią 
zajęły obszar o powierzchni 113 tys. m2. Zakład graniczył od wschodu z kopal-
nią „książątko” i w pierwszym okresie istnienia otrzymywał węgiel z tej kopalni 
wprost do kotłowni elektrowni transporterem kubełkowym. Położenie tuż przy 
linii kolejowej tychy – Jaśkowice zapewniało też elektrowni dogodne warunki 
transportu węgla z innych kopalń. kiedy zaczęto wykorzystywać węgiel od in-
nych dostawców, w 1921 r. w elektrowni zainstalowano żuraw czerpakowy, który 
ułatwiał przeładunek węgla z wagonów do zbiorników. Żużel kotłowy wywożono 
na pobliskie hałdy kopalniane8.

w karbidowni i hucie w latach 1920–1922, mimo silnej konkurencji produk-
tów z niemiec i Skandynawii, kontynuowano produkcję żelazostopów. Zahamo-
wanie nastąpiło dopiero w drugiej połowie 1922 r., kiedy to przepisy konwencji 
genewskiej9 zagwarantowały hutom górnośląskim możliwość bezcłowego spro-
wadzania brakujących dodatków stopowych z głębi rzeszy. w celu rozszerzenia 
oferty handlowej eksperymentowano także z nowymi produktami huty, którymi 
były: żelazokrzem, żelazochrom i żelazoglinokrzem. Podjęto także próby wy-
twarzania cementu szybkowiążącego oraz korundu. ten stosunkowo szeroki 
asortyment nowej produkcji wymagał poszerzenia bazy urządzeń i zwiększenia 
wyposażenia technicznego. w latach 1920–1921 oddano do użytku nowy łamacz 
i sortownię karbidu oraz zbudowano czyszczalnię żelazostopów. w 1921 r. uru-
chomiono nowy piec hutniczy trzyfazowy o mocy 5 tys. kVa sterowany ręcznie 
za pomocą wind elektrycznych na prąd zmienny. Był on podobny do działają-
cych już dwóch pieców, lecz miał znacznie większą moc – huta zwiększyła ją 
do 8,2 tys. kVa10.

klęska kajzerowskich niemiec w 1918 r., odbudowa państwa polskiego i wy-
sunięcie roszczeń do Górnego Śląska, a później trzy powstania śląskie i plebiscyt 
wytworzyły wśród udziałowców zakładu atmosferę niepewności co do przyszłości 
posiadanego tutaj majątku. doprowadziło to do zmiany stosunków własnościo-
wych w spółce przeprowadzonych pod naciskiem frankfurckich i berlińskich 
udziałowców, którzy po podpisaniu przez niemcy traktatu wersalskiego świadomie 

8 a. Stępniak, op. cit., s. 10.
9 Konwencja niemiecko-polska dotycząca Górnego Śląska, podpisana w Genewie dnia 15 maja 1922 r. 

Umowa międzynarodowa mająca obowiązywać przez 15 lat. Miała zapewnić zachowanie ciągłości życia go-
spodarczego i społecznego w obu częściach podzielonego granicą obszaru plebiscytowego, a mniejszościom 
narodowym po każdej stronie granicy zagwarantować swobodne pielęgnowanie tradycji narodowych i kul-
turalnych. tworzyła organy: Górnośląską komisję Mieszaną z siedzibą w katowicach i Górnośląski try-
bunał rozjemczy z siedzibą w Bytomiu, o mieszanym składzie polsko-niemieckim pod przewodnictwem 
międzynarodowym, dla rozstrzygania w trybie arbitrażu sporów związanych z wykonywaniem konwencji.

10 L. Szaraniec, op. cit., s. 14.
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dążyli do wyzbycia się posiadanych we wschodniej części Górnego Śląska zakła-
dów przemysłowych, aby nie dopuścić w przyszłości do ich utraty bądź przymu-
sowego wykupu przez stronę polską. w takiej atmosferze akcjonariusze wymusili 
na głównym akcjonariuszu – księciu pszczyńskim – decyzję o sprzedaży zakładu. 
Pertraktowano z grupami przemysłowymi z Londynu i Stanów Zjednoczonych 
oraz w Berlinie i Genewie. w 1919 r. akcje należące do Friedlander-Fuld Konzern 
nabyła spółka Beer-Sondheimer & Co. z Frankfurtu nad Menem, a część akcji księcia 
pszczyńskiego przejęły koncerny z Berlina i Lipska11. Po tych ruchach udział księcia 
pszczyńskiego w spółce spadł poniżej połowy. ostatecznie jeszcze w tym samym 
roku wszystkie akcje Kraft- und Sehmelzwerke „Prinzengrube” A.G. nabyła szwaj-
carska spółka Elektro-Chemie A.G. Schaffhausen, która pozostała właścicielem bądź 
współwłaścicielem spółki przez cały okres międzywojenny. nie można tu pominąć 
faktu, że jednym ze współzałożycieli Elektro-Chemie A.G. w 1915 roku był książę 
pszczyński, do którego należał decydujący głos w tej spółce, a drugim Beer-Sondhe-
imer & Co. z Frankfurtu nad Menem. transakcja wymagała akceptacji pruskiego 
Ministerstwa Przemysłu i handlu, co nastąpiło 5 lutego 1920 r. 12 

11 w. von amann pisze, że gdy Freilander umarł, w testamencie zawarte było rozporządzenie, żeby 
zbyć wszystkie udziały w firmie na rzecz Beer-Sondheimer & Co. z Frankfurtu nad Menem i podaje wcze-
śniejszy rok zbycia – 1918, w. von amannm, op. cit., s. 2.

12 J. Przewłocki, Huta Łaziska 1917–1977, s. 12–13; L. Szaraniec, op. cit., s. 29; a. Stępniak, op. cit., s. 8; 
w. von amann, op. cit., s. 2.
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w 1921 r. wobec rysującego się już podziału Górnego Śląska przekształcono 
Kraft-und Szmeltzwerke Princengrube A.G. w Kraft-und Szmeltzwerke Princengrube 
GmbH (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Jednocześnie, dbając o powsta-
jący rynek odbiorców prądu, kapitał książęcy założył oddzielną spółkę – Überlan-
dwerk Pless Gmbh (później Elektrownia okręgowa Ligota sp. z o.p.) – której celem 
była sprzedaż energii z łaziskiej elektrowni do końcowego odbiorcy13. 

W Polsce lat dwudziestych i trzydziestych
Po przejęciu w połowie 1922 r. przyznanej Polsce części Górnego Śląska władze 
polskie prowadziły systematycznie działania zmierzające do osłabienia żywiołu 
niemieckiego, w tym do przejęcia przemysłu górnośląskiego, który aż w ¾ był 
w rękach niemieckich. na przeszkodzie tym zamierzeniom stała autonomia wo-
jewództwa śląskiego, ale przede wszystkim konwencja niemiecko-polska doty-
cząca Górnego Śląska (zwana też konwencją genewską lub górnośląską). Zgodnie 
z jej postanowieniami oba kraje zobowiązały się respektować i uznawać na terenie 
plebiscytowym prawa nabyte przed zmianą suwerenności, w tym koncesje i przy-
wileje nabyte przez osoby prywatne, stowarzyszenia lub osoby prawne „w grani-
cach ustaw odnoszących się do wyżej wymienionych praw”14. dotyczyło to także 
funkcjonujących na tym obszarze regulacji i stosunków prawnych. Zniesienie 
lub uszczuplenie koncesji oraz przywilejów lokalnych dotyczących zakładów lub 
przedsiębiorstw położonych na obszarze plebiscytowym – poprzez zastosowanie 
ustaw ogólnych czy innych postanowień – zmuszało dane państwo do wypłaty 
pełnego odszkodowania (na co Polska nie posiadała środków)15. Ponadto przymu-
sowemu wywłaszczeniu (i to z ograniczeniami) podlegały jedynie przedsiębior-
stwa stanowiące własność obywateli niemieckich (pojęcie „własność niemiecka” 
wiązało się z obywatelstwem właścicieli i posiadaczy, a nie z ich narodowością). 
tak więc przepisy o wywłaszczeniu nie miały zastosowania do tej ludności nie-
mieckiej, która otrzymała obywatelstwo polskie. a konwencja przyznawała 
z mocy prawa obywatelstwo polskie obywatelom niemieckim urodzonym z ro-
dziców mieszkających w przyznanej Polsce części Górnego Śląska, a będącym jej 
stałymi mieszkańcami w chwili podziału. Beneficjentem tych przepisów został 
między innymi książę pszczyński – wywłaszczenie jego przedsiębiorstw i mająt-
ków, nabytych zasadniczo już w połowie XiX w., było niemożliwe, przynajmniej

13 cel założenia tej spółki dystrybucyjnej amann określa bardziej opisowo jako sprzedaż energii 
z elektrowni „do ostatniej lampy” (zur letzten Lampe). natomiast rok powstania spółki (1917) u amanna 
wydaje się być zbyt wczesny. w. von amann, op. cit., s. 2.

14 konwencja niemiecko-polska dotycząca Górnego Śląska z 15.05.1922 r., art. 4 § 1.
15 Zniszczenia wojenne, różnice ekonomiczne, administracyjne i prawne pomiędzy byłymi zaborami, 

spory polityczne i galopująca inflacja zaowocowały kryzysem zakończonym dopiero w 1924 r. stabilizacją 
finansową i wprowadzeniem polskiego złotego, jednakże już po paru latach koniunktury nastąpił wielki 
kryzys, przeciągający się w Polsce do drugiej połowy lat trzydziestych. tak więc faktycznie przez cały okres 
międzywojenny Polska nie dysponowała środkami, które można było przeznaczyć na ten cel.
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w czasie ochrony gwarantowanej przez konwencję genewską. Ponadto majątek 
księcia stanowił fideikomis i trzeba było ustawy sejmowej, która zmieniłaby jego 
status prawny. tym samym w świetle regulacji konwencji górnośląskiej zmiany 
właścicielskie dokonane w łaziskiej spółce przed podziałem Górnego Śląska gwa-
rantowały nienaruszalność posiadania i przywilejów spółki szwajcarskiej. w tych 
uwarunkowaniach zrozumiałym jest konsekwentne dążenie właścicieli do umoc-
nienia pozycji kapitału szwajcarskiego w spółce. 

w 1923 r. zapoczątkowano w Zakładach proces ich rozbudowy. Za pożyczkę 
obligacyjną uzyskaną od Elektro-Chemie A.G. Schaffhausen w wysokości 5 mln 
reichsmarek16rozbudowano kotłownię i zwiększono moc elektrowni, instalując 
w hali maszyn turbozespół aEG o mocy 12,5 Mw, co zwiększyło moc elektrowni 
do 24,1 Mw. wymieniono ruszty schodkowe w kotłach parowych na ruszty me-
chaniczne taśmowe, co zapewniło poprawę stopnia spalania niskokalorycznego 
węgla, zmniejszając zużycie węgla na wyprodukowanie jednej kilowatogodziny 
energii elektrycznej. Zainstalowano wywrotnicę wagonową dla wagonów czoło-
wouchylnych, przez co usprawniono rozładunek węgla. dzięki zwiększeniu mocy 
elektrowni można było zlikwidować zasilanie kopalń książęcych w prąd z elek-
trowni kopalni „aleksander”. w 1926 r. huta elektrotermiczna powiększyła się 
o kolejny piec, o mocy 4000 kVa, żeby pokryć zapotrzebowanie górnośląskich 
hut na żelazostopy.

Ukłonem wobec nowej władzy państwowej była dokonana w 1924 r. zmiana 
„spolszczająca” nazwę spółki na Zakłady „Elektro” Spółka z ograniczoną poręką 
(ówczesny odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w łaziskach 
Górnych17. kilka lat później, w 1928 r., Zakłady „Elektro” sp. z o.p. stały się wła-
snością Spółki akcyjnej „Elektra” z siedzibą w Zurychu („Elektra” Aktiongesel-
lschaft für angewandte Elektrizitat Zurich). Spółka ta powstała w 1927 r. z prze-
kształcenia Elektro-Chemie A.G. Schaffhausen (spółki założonej w 1915 r. przy 
udziale księcia pszczyńskiego, o czym wzmiankowano już wyżej) z udziałem 
szwajcarskich spółek Motor-Columbus A.G. w Baden, Brown-Boveri A.G. w Ba-
den (dostawców z lat budowy zakładu 1917–1918) i banku C. J. Brupbacher & Co. 
w Zurychu. w spółce tej, analogicznie jak w Elektro-Chemie A.G., dominował

16 Patrz przypis 2.
17  L. Szaraniec, op. cit., s. 29. Zmianę nazwy spółki w 1924 r. potwierdzają także ogłoszenia spółek ksią-

żęcych w „Przemysł i Handel Górnośląski” katowice 1924, z. 7–8, s. 6 i w kolejnych zeszytach z lat 1924 i 1925. 
wydany w Berlinie Verband Deutscher Elektrotechniker Mitgliederverzeichnis Abgerschlossen Herbs 1925, 
na s. 77 wymienia: „Zakłady Elektro w łaziskach Górnych fruher kraft-und Szmeltzwerke Princengrube 
Gmbh”[pisownia oryginału] (Zakłady Elektro w łaziskach Górnych byłe kraft-und Szmeltzwerke Prin-
cengrube Gmbh). natomiast błędną datę zmiany nazwy spółki – na rok 1927 – podaje a. Stępniak, op. cit., 
s. 14. Prawdopodobnie za tą publikacją błąd powtarzają: J. kantyka, op. cit., s. 19; a. wisthal, L. Błażyca, 
op. cit., s. 513; Grupa TAURON – monografia, s. 146; „Śląskie wiadomości Elektryczne” 2017, r. XXiV, nr 4 
(133); 100 Lat Elektrowni Łaziska, s. 4. Błąd ten powielają także wydawnictwa rocznicowe, liczne artykuły 
prasowe i wiadomości internetowe. 
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kapitał hochbergów. Spółka ta dysponowała kapitałem akcyjnym w wysokości 
30 mln franków szwajcarskich przeznaczonym na zakładanie elektrowni i za-
kładów pokrewnych. książę pszczyński wniósł do spółki 15 mln franków szwaj-
carskich, co stanowiło 50% jej kapitału. rozpisano go na 30 tys. akcji zwykłych 
po 500 franków szwajcarskich każda, które stanowiły własność administracji 
dóbr i kopalń księcia pszczyńskiego. właścicielami kapitału akcyjnego byli: Pa-
weł holding, dyrektor generalny dóbr księcia w Pszczynie, banki szwajcarskie 
w Zurychu, Bazylei i Genewie, towarzystwa Motor-Columbus A.G. w Baden oraz 
Allgemeine Finanzgesellschaft w Zurychu. interesy księcia pszczyńskiego w zarzą-
dzie spółki reprezentowali: Peter hoeller z Bytomia, dr inż. Pistorius z wrocławia 
oraz h. treitschke. „Elektra” A.G. była właścicielem Zakładów „Elektro” sp. z o.p. 
w łaziskach Górnych oraz przejęła książęce udziały Elektrowni okręgowej Li-
gota sp. z o.p. w katowicach-Ligocie (dawniej Überlandwerk Pless GmbH, która 
pomimo nazwy sama nie wytwarzała prądu, a zajmowała się dystrybucją energii 
z elektrowni w łaziskach Górnych).

w związku z rozbudową zakładów wzrósł kapitał zakładowy Zakładów „Elek-
tro” – w lutym 1928 r. o 300 000 zł i o 1 700 000 zł w październiku 1930 r. 50% ak-
cji przejął książę pszczyński hans heinrich XV, a po 25% Motor-Columbus A.G. 
w Baden i Banque Générale pour l’Industrie Électrique Société Anonyme w Gene-
wie. w latach 1929–1933 kapitał zakładowy Zakładów „Elektro” sp. z o.p. podwyż-
szono jeszcze z 4 do 10 mln zł. Udziały zostały objęte w takich samych propor-
cjach przez wyżej wymienionych wspólników. książę pszczyński przekazał w tym 
okresie za udziały spółki 2,5 mln zł, zaciągając kredyt w Allgemeine Finanzgesell-
schaft w Zurychu. kredyt ten miał być spłacony dostawami węgla. ogólna wartość 
budynków fabrycznych, gruntów i urządzeń w elektrowni wzrosła w tym okresie 
z 35,1 do 38,6 mln zł18.

Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładów „Elektro” miało im zapew-
nić realizację bieżących zobowiązań płatniczych wobec konsorcjum bankowego 
La Roche & Co. w Bazylei. konsorcjum to w 1927 r. udzieliło Zakładom „Elektro” 
pożyczki w wysokości 17 mln franków szwajcarskich. Została ona w całości prze-
znaczona na rozbudowę Zakładów „Elektro” przeprowadzoną w latach 1927–1929. 
Przy opracowywaniu projektów rozbudowy wzorowano się na elektrowni Kligen-
berg w Berlinie, najnowocześniejszej i największej wówczas w Europie. Ponadto 
przy wyborze urządzeń starano się uzyskać możliwie największą pewność ruchu, 
bez względu na wysokość kosztów inwestycyjnych19. 

18 a. Stępniak, op. cit., s. 14–15; J. Przewłocki, op. cit., s. 14–20; 50 lat Elektrowni Łaziska, monografia 
jubileuszowa pod red. k. wesołego i r. kimpińskiego, łaziska Górne 1968, s. 5.

19 a. wisthal, L. Błażyca, op. cit., s. 513.
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rozbudowę tak scharakteryzował a. Stępniak:
 
w drugiej połowie lat dwudziestych dyrekcja Zakładów, po zawarciu długoterminowych 
umów na dostawę energii elektrycznej do Śląskich Zakładów Energetycznych, Państwo-
wej Fabryki Związków azotowych w chorzowie, Fabryki Związków azotowych w wy-
rach, huty „Silesia” w rybniku i po zaciągnięciu kredytów w banku La Roche and Co. 
w Bazylei, przystąpiła do rozbudowy i modernizacji elektrowni. większość prac inwesty-
cyjnych zrealizowano w latach 1928–1929. w kotłowni 15 atmosfer uruchomiono kocioł 
z rusztem taśmowym o wydajności 20/25 t/godz., ciśnieniu 30 atmosfer i temperaturze 
pary 425°c. w jej sąsiedztwie uruchomiono kotłownię 30 atmosfer, wyposażoną w 4 ko-
tły pyłowe typu Sulzer o wydajności pary 44/48 t/godz. każdy. Sprawność tych kotłów 
wahała się w granicach 80% ich zdolności produkcyjnej. Mając jednocześnie na uwadze 
potrzebę dalszego zwiększenia wydajności tejże kotłowni, zamówiono w Zakładach ce-
gielskiego w Poznaniu kocioł pyłowy o wydajności 80/100 t/godz. i sprawności 86%>. 
Został on zamontowany w latach następnych jako kocioł wolno stojący (bez specjalnego 
pomieszczenia). kocioł ten wyposażono w elektrostatyczną odpylnię spalin. 

Zakłady „Elektro” po rozbudowie z lat 1927–1929. Wnętrze hali maszyn elektrowni.  
Ze zbiorów Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych

w lutym 1929 r. przystąpiono do budowy zakładu pyłu węglowego (młynowni 
i suszarni). Młynownię wyposażono w 4 młyny kulowe o wydajności po 11 t/godz. 
każdy z nich. Zmechanizowano transport węgla kierowanego do bunkrów podziem-
nych, zakładu suszenia, przemiału i przyrządzania węgla. w wyniku powyższych 
inwestycji radykalnym zmianom uległ proces technologiczno-produkcyjny. dostar-
czony do elektrowni węgiel, o wilgotności około 30%, suszono przy użyciu gazów 
spalinowych w suszarkach obrotowych. osuszony węgiel zmielony w młynach kulo-
wych spalano w kotłach pyłowych, znacznie wydajniejszych od kotłów rusztowych. 
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na przetworzenie 1 t pyłu węglowego zużywano 30 kwh energii elektrycznej.
w rozbudowanej w kierunku wschodnim hali maszyn i pomp zamontowano dwa 

turbozespoły firmy Brown-Boveri, pierwszy o mocy 28 Mw, drugi – 28/35 Mw. Były 
to turbozespoły kondensacyjne, akcyjno-reakcyjne, trójkadłubowe, z dwukierunko-
wym przepływem pary, z trzema upustami do zasilania podgrzewaczy regeneracyjnych. 
Generatory turbin o mocy 40 MVa pracowały na napięciu 10,5 kV w bloku z dwoma 
transformatorami po 20 MVa i 10,5/63 kV. Podłączono je do nowo wybudowanej roz-
dzielni 60 kV. rozdzielnia wnętrzowa z podwójnym układem szyn wyposażona została 
w trójkadłubowe wyłączniki olejowe. Ze względu na małą ich odporność na zwarcie 
w latach następnych zastąpiono je wyłącznikami ekspansyjnymi i powietrznymi.

Zastosowane w elektrowni generatory o mocy 40 MVa o 3 tys. obrotów/min należały 
wówczas do największych jednostek w świecie. Pracowały one na stosunkowo wysokim 
napięciu, tj. 10,5 kV, podczas gdy powszechnie stosowane było napięcie 6 kV. Jedno z naj-
nowocześniejszych rozwiązań technicznych stanowiło także połączenie turbozespołów 
z transformatorami w bloki20.

halę pomp, znajdującą się obok hali turbin, wyposażono w 4 pompy chłodzące, 
6 zasilających i 2 pracujące bezpośrednio dla potrzeb kondensatora. w latach na-
stępnych wybudowano tu urządzenia do dekarbonizacji wody dla obiegu chło-
dzącego. na 10 morgach łąk otaczających od strony północnej zakłady urządzono 
składowisko żużla (hałda ta istnieje do dzisiaj), na którym w styczniu 1930 r. uru-
chomiono mechaniczny rozgniatacz odpadów.

wobec perspektywy korzystnych umów handlowych przystąpiono także w 1928 r. 
do rozbudowy huty elektrotermicznej. wybudowano piec karbidowy o mocy 
5000 kVa, wymieniono suche transformatory jednofazowe na olejowe trójfazowe, 
dzięki czemu zainstalowana moc wzrosła do 21 200 kVa. dalszą modernizację huty 
przeprowadzono w 1936 r., zakupując transformator piecowy o mocy 5000 kVa. 
Z uwagi na brak koniunktury nie wszystkie piece były równocześnie w ruchu i nie 
wszystkie wyposażono w odrębny transformator piecowy. w 1939 r. istniało w hucie 
elektrotermicznej czternaście pieców o łącznej mocy 23 650 kVa.

na rozbudowę zakładu, a szczególnie elektrowni i jej sieci energetycznej, wydatko-
wano niebagatelną kwotę 34,1 mln zł. dla porównania dodajmy, iż wartość budynków 
i urządzeń elektrowni przed przystąpieniem do jej rozbudowy oceniano na 13,7 mln zł. 
Już w 1929 r. elektrownia osiągnęła moc 87,1 Mw, stając się największą w Polsce21. 

20  a. Stępniak, op. cit., s. 18–19; zobacz też: w. von amann, op. cit., s. 3; Elektrownia „Łaziska” 1917–1977, 
łaziska Górne 1978, red. J. Mądry i J. Zimnik, s.19.; 50 lat Elektrowni Łaziska, …, s. 8.

21  „Przegląd Elektrotechniczny” 1936, nr 24, s. 866–867 zawiera spis 70 krajowych elektrowni o mocy 
zainstalowanej ponad 5000 kw (5Mw) – stan na październik 1936 r. największe w kraju (powyżej 50 Mw) 
w kolejności są: Zakłady „Elektro” S.a. (87,1 Mw), Śląskie Zakłady Elektryczne w chorzowie (76 Mw), 
Elektrownia łódzka (70,75 Mw), Elektrownia w warszawie (57,9 Mw), Zjednoczone Fabryki Związków 
azotowych w chorzowie (55,2 Mw), huta „Florian” Świętochłowice (51 Mw). Elektrownia „łaziska” była 
największą w kraju aż do 1953 r.
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Zakłady „Elektro”, przełom lat  20. i 30.XX w. Ze zbiorów Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych

Połączona z Górnośląskimi Zakładami Energetycznymi trzema liniami przesyłowymi 
stworzyła podstawy rozwoju górnośląskiego systemu energetycznego pracującego 
na napięciu 60 kV.

wielki kryzys i pogłębiające się problemy finansowe spółki sprawiły, że w la-
tach 30. XX w. działalność inwestycyjna w Zakładach „Elektro” została ograniczona 
do niezbędnego minimum. do ważniejszych działań z tego okresu należało uru-
chomienie w 1938 r. kolejki napowietrznej używanej do transportu węgla z kopalni 

„Boże dary” w kostuchnie do elektrowni oraz zainstalowanie w kotłowni kompre-
sora tłokowego o wydajności 300 m3 sprężonego powietrza na godzinę, który służył 
do zdmuchiwania sadzy z powierzchni kotłów.

odbiorcami energii elektrycznej w tym czasie były zakłady przemysłowe 
i powiększające się grono użytkowników indywidualnych. w grupie odbiorców 
przemysłowych (ok. 70 w 1939 r.) do największych należała, stanowiąca odrębny 
wydział, huta elektrotermiczna i fabryka chemiczna (huta była wygodnym od-
biorcą, albowiem nocą, poza szczytem, celowo zwiększała pobór energii), na-
stępnie kopalnie książęce i Państwowa Fabryka Związków azotowych w cho-
rzowie. Fabryka ta po przebudowie w 1928 r. rozdzielni chorzowskiej pobierała 
miesięcznie 31,5–39,6 tys. kw energii elektrycznej. według danych z 29 grudnia 
1932 r. energię z elektrowni przesyłano do 85 gmin, czyli do około 16 400 odbior-
ców indywidualnych, zaś w 1939 r. już do około 35 tys. Zważywszy na ówczesne 
uwarunkowania przesyłu i niewykształcenie ogólnokrajowej sieci przesyłowej, za-
sięg sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez Zakłady „Elektro” po 1935 r. 
obejmował odbiorców instytucjonalnych w ówczesnych powiatach pszczyńskim, 
rybnickim, katowickim, świętochłowickim i królewskohuckim (chorzowskim). 
odbiorcami indywidualnymi byli głównie mieszkańcy powiatów pszczyńskiego 
i rybnickiego. w początkach 1933 r. własność elektrowni stanowiło 381 km linii 
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wysokiego napięcia, około 800 km linii niskiego napięcia oraz 136 stacji rozdziel-
czych i transformatorowych22.

węgiel dla potrzeb produkcyjnych elektrowni dostarczały kopalnie: „książątko” 
w łaziskach Górnych, „aleksander” w łaziskach Średnich, „Boże dary” w ko-
stuchnie, „Murcki” w Murckach i „Piast” w Lędzinach. Z kopalni „książątko”, która 
w 1928 r. przejęła wydobycie wszystkich kopalń łaziskich, dostarczano tzw. przerosty 
rozdrabniane w sortowni kopalni, z kopalni „Boże dary” miał i łupek, z pozosta-
łych kopalń grysik i orzech. w 1930 r. elektrownia zużyła prawie 451 tys. ton wę-
gla, dla porównania w 1918 r. prawie 9-krotnie mniej, bo tylko nieco ponad 52 tys. 
ton. w czasie kryzysu ta ilość spadała, osiągając minimum w 1932 r. (241,4 tys. ton), 
by dopiero w 1938 r. osiągnąć kolejne maksimum (464,9 tys. ton).

Poza podstawową produkcją energii elektrycznej oraz karbidu Zakłady „Elek-
tro”, wykorzystując m.in. urządzenia młynowni i nawęglania w elektrowni, rozwi-
jały na szeroką skalę produkcję uboczną. decydujący wkład w budowę i funkcjo-
nowanie w okresie międzywojennym fabryki chemicznej włożył osobiście dyrektor 
zakładów walter von amann, będący doktorem chemii i autorem wielu artykułów 
w prasie fachowej. 

ten szeroki zakres produkcji Zakładów „Elektro” w latach 1918–1939 przedsta-
wia poniższe zestawienie obejmujące produkcję podstawową i uboczną oraz okresy 
przemysłowej produkcji danego produktu (bowiem próbowano lub testowano wiele 
rodzajów produkcji, które potem nie wchodziły do produkcji masowej).

Tabela 1. Zakres produkcji Zakładów „Elektro” w latach 1918–1939

Rodzaj produktu lata produkcji*

energia elektryczna 1918–1939
karbid (węglik wapnia) 1918–1939
schwelteer (smoła wytlewna) 1925–1939
ferrosilicum (żelazokrzem) 1926–1939
alka-Elektro-cement 1931–1939
ferrochrom (żelazochrom) 1933–1939
aluminiumsulfat 14% (ałun glinowy) 1934–1939
korund 1938–1939
silicomangan (krzemomangan) 1938–1939
aluminiumsulfat 17/18% (ałun glinowy) 1939
ferrofosfor (żelazofosfor) 1939

opracowanie własne na podstawie tabeli 2 w L. Szaraniec, Huta Łaziska 1917–1977, pod red. a. topola, s. 39 
* końcowe lata produkcji ograniczone są tylko do okresu międzywojennego

22  Zob. Elektrownia „Łaziska” 1917–1977…, s. 20; a. Stępniak, op. cit., s. 21; Grupa TAURON – mono-
grafia, s. 147. amann podaje, że w tym czasie rozbudowano 400 km linii wysokiego napięcia, 33 km kabla, 
205 transformatorów o łącznej wydajności 20 000 kVa, 78 stacji na wolnym powietrzu i 66 murowanych, 
w. von amann, op. cit., s. 4.



86

Poza produktami wymienionymi w tabeli Zakłady „Elektro” produkowały także: 
ałun chromowy, ałun potasowy, bauksyt bez żelaza, cement Elektro-Pyro, cement 
Elektro-acid, elektro-kostki, grafit, mączkę kwarcytową, pył odlewniczy, talk, 
wapno pastewne, wapnoment, glinokrzem, materiały ścierne – elektrokorund, kar-
borund – a także antracyt termiczny do masy elektrodowej. w 1937 r., po urucho-
mieniu prasy do brykietowania węgla, przystąpiono do destylacji smoły z miału wę-
glowego. należy wspomnieć także o próbach uruchomienia w latach 30. produkcji 
aluminium, czym zainteresowane były władze województwa śląskiego ze względu 
na panujące bezrobocie oraz na niewykorzystane moce elektrowni w łaziskach. 
Projektowana produkcja 1000 t aluminium rocznie pochłonęłaby 25 tys. t węgla ma-
łowartościowego, co jednocześnie zwiększyłoby zatrudnienie w górnictwie. Propo-
zycja uruchomienia produkcji aluminium z 1935 r. długo czekała na odpowiedź Mi-
nisterstwa Przemysłu i handlu, zaś oferta budowy huty aluminium przez francuskie 
przedsiębiorstwo Aluminium Français ze stycznia 1937 r., zakładająca utworzenie to-
warzystwa francusko-polskiego, wobec warunku ograniczenia produkcji do 1000 t 
rocznie oraz zatrudnienia specjalistów francuskich na stanowiskach kierowniczych 
w produkcji, nie została przyjęta. ostatecznie poprzestano na projektach i doświad-
czeniach23.

warto poświęcić chwilę niezwykle udanemu produktowi – cementowi glino-
wemu, znanemu pod handlową nazwą alka-Elektro-cement. Jego produkcję do-
świadczalną uruchomiono już w 1929 r., lecz w wyniku małego zainteresowania 
i rozpoczynającego się kryzysu gospodarczego został on wdrożony do masowej pro-
dukcji dopiero w 1931 r. cement ten „charakteryzował się właściwościami, których 
nie miał cement portlandzki, m.in. tym, że beton z niego sporządzony po 24 godzi-
nach wykazywał te same cechy, co cement portlandzki po kilku tygodniach. dzięki 
temu w ciągu czterech listopadowych dni wykonano wiadukt 62 m nad torami 
w porcie gdyńskim. inną cechą cementu glinowego była jego zdolność wiązania 
na mrozie i w wodzie. w ten sposób przy użyciu alka-Elektro-cementu wykonano 
podpory i stacje kolejki linowej na kasprowy wierch w Zakopanem w czasie silnych 
mrozów (1935/1936 r.). Ponadto cement glinowy nie wchodził w reakcje chemiczne, 
był wodoszczelny i ogniotrwały. alka-Elektro-cementu użyto również m.in. do bu-
dowy mostu na wiśle pod toruniem, mostu kolejowego pod dęblinem oraz mostu 
na wiśle pod Puławami. należy dodać, że stosowano go w 1939 r. w niewielkich 
ilościach do fortyfikacji wojskowych na granicy polsko-niemieckiej, szczególnie 
na Górnym Śląsku. część produkcji przeznaczano na eksport, gdyż był towarem 
poszukiwanym”24.

23  L. Szaraniec, op. cit.,  s. 33–40.
24  Ibidem, s. 38.
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wbrew założeniom udziałowców rozbudowa Zakładów wyhamowała po 1930 r., 
co było wynikiem wielkiego kryzysu gospodarczego. Zaciągnięte długi i kryzysowe 
ograniczenia popytu pogłębiły trudności finansowe spółki25. w pierwszym okresie 
spłata odsetek od kredytów miała następować z własnych dochodów zakładu. Jed-
nakże później u największego odbiorcy prądu – w Państwowych Zakładach azoto-
wych w chorzowie – wystąpiły problemy ze zbytem, ponieważ preferowano nowo 
wybudowany zakład tego typu w Mościcach. Pomimo zawartych umów nastąpił 
więc nieunikniony spadek, a od września 1936 r. całkowite zaprzestanie odbioru 
prądu przez PZa chorzów. 

w tym też czasie bardzo istotnie zmniejszył się zbyt produktów termochemicz-
nych z powodu przegranego procesu kartelowego (Spółka należała do krajowej 
konwencji karbidowej i Międzynarodowego Syndykatu karbidowego z siedzibą 
w Genewie) – Zakłady „Elektro” utraciły 56% krajowego zbytu karbidu. Ponadto 
anulowana została przez sąd kartelowy w warszawie stosunkowo korzystna umowa 
eksportowa zawarta z Międzynarodowym Syndykatem karbidowym w Genewie. 
Jednocześnie pogorszyły się zyski ze zbytu żelazostopów. aby osłabić konsekwen-
cje spadku przychodów ze sprzedaży prądu do Państwowych Zakładów azotowych 
w chorzowie, próbowano pokryć straty dochodami ze zbytu dodatkowych produk-
tów, takich jak: żelazochrom, alka-Elektro-cement, korund. Zakłady Elektro” za-
łożyły także niedaleko kopalni „Piast” fabrykę chemiczną produkującą glinosulfat 
i produkty mielone. Pomimo tych działań stan kryzysowy się pogłębiał, co dopro-
wadziło do wstrzymania spłaty odsetek26. dodatkowo z roku na rok rosły zapasy 
niesprzedanych produktów huty elektrotermicznej, np. w roku obrotowym 1934/35 
w stosunku do poprzedniego o ok. 10%. rosły także niespłacane kwoty podatków. 
niemałą rolę odegrała tu polityka podatkowa administracji wojewódzkiej, która 
restrykcyjnie i arbitralnie uderzała w firmy z kapitałem niemieckim, w tym także 
w Zakłady „Elektro”27.

w 1934 r., gdy zobowiązania podatkowe księcia pszczyńskiego na rzecz skarbu 
polskiego przekroczyły sumę 11 mln zł, a dyrekcja dóbr książęcych ogłosiła niewypła-
calność, władze polskie zdecydowały się na ustanowienie z dniem 27 lipca tegoż roku 
zarządu przymusowego nad dobrami pszczyńskimi i podjęły kroki w sprawie sanacji 
majątku i likwidacji przywilejów górniczych księcia pszczyńskiego. w październiku 
1934 r. zażądano od zarządzających Zakładami „Elektro” reorganizacji spółki. Żąda-
nia reorganizacji i konsolidacji wysuwał także główny wierzyciel prywatny – bank 
La Roche & Co. z Bazylei. Po kilkumiesięcznej wymianie korespondencji między 

25  o determinacji w poszukiwaniu nowych źródeł przychodów może świadczyć fakt prowadzenia 
w latach trzydziestych przez Zakłady „Elektro” sprzedaży na raty żelazek, kuchenek i poduszek elektrycz-
nych indywidualnym odbiorcom prądu. choć były to niewielkie kwoty (żelazka kosztowały 11–35 zł, ku-
chenki 26–27,50 zł, poduszki 16–29 zł; przewidziano także zestaw – żelazko, poduszka i kuchenka za 36,50 zł), 
to podjęto ten wysiłek (ceny ze sprawozdań rocznych spółki z lat 1935–1938).

26  tak przyczyny tego stanu rzeczy podaje w. von amann, op. cit.,  s. 4–5. 
27  w. von amann, op. cit., s. 6. na wymierzone spółce podatki w końcu lat trzydziestych amann 

używa określeń: „cios przeciw przedsiębiorstwu” oraz „niesłychane żądania podatkowe”.



88

bankami szwajcarskimi, Zakładami „Elektro”, Śląskim Urzędem wojewódzkim 
w katowicach i Ministerstwem Przemysłu i handlu w warszawie, w sierpniu 1935 r. 
doszło do porozumienia. Ustalono m.in., że Zakłady „Elektro” pokryją swe straty 
bilansowe z funduszu zakładowego (przez co – po pokryciu bieżących zobowiązań 
płatniczych – kapitał zakładowy Zakładów „Elektro” sp. z o.p. obniżył się do kwoty 
6 mln zł), a ich zadłużenie w stosunku do banku La Roche & Co. w Bazylei nie może 
przekroczyć kwoty 8 mln zł. wartość majątku, po odliczeniu funduszu amortyza-
cyjnego, ustalono na kwotę 31,5 mln zł. Spłata zadłużenia w banku La Roche & Co. 
mogła być dokonywana poprzez amortyzację w ciągu 20 lat z pięcioletnią karen-
cją. Po przeprowadzeniu fuzji spółek z ograniczoną poręką (Zakładów „Elektro” 
i Elektrowni okręgowej Ligota) zreorganizowane Zakłady „Elektro” miały zostać 
przekształcone w spółkę akcyjną i dysponować kapitałem w wysokości 27 mln zł.28

ostatecznie w marcu 1936 r. rozpoczęła działalność nowo powołana spółka Za-
kłady „Elektro” Spółka akcyjna w łaziskach Górnych dysponująca kapitałem ak-
cyjnym w wysokości 27 mln zł. Bilans otwarcia na dzień 17.03.1936 r. wskazywał jako 
właścicieli kapitału zakładowego dwie spółki szwajcarskie: „Elektra” a.G. z Zury-
chu posiadającą udział wartości 15 mln zł i Sardona A.G. z Glarus o udziale war-
tości 12 mln zł29. w skład rady nadzorczej spółki weszli: dr walter Boren, dyrektor 
banku w Zurychu, henryk niesz, dyrektor Motor-Columbus A.G. w Baden, adwokat 
w. chmielewski i notariusz h. Jenke, reprezentanci księcia pszczyńskiego, oraz mi-
nister S. Szydłowski, przedstawiciel skarbu państwa polskiego. na członków zarządu 
wybrano dr. waltera von amanna, dotychczasowego dyrektora Zakładów „Elektro”, 
i inż. Jerzego korwina-Gosiewskiego, reprezentanta skarbu państwa polskiego30. 

Pomimo formalnej własności firm szwajcarskich Zakłady „Elektro” S.a. były 
nadal związane w sposób nierozerwalny z losami majątku hochbergów. rodzina 
o takiej pozycji mogła liczyć na poparcie władz niemieckich. w rezultacie prowa-
dzonych negocjacji pomiędzy władzami polskimi a przedstawicielami rządu rzeszy, 
w osobach ówczesnego ministra gospodarki rzeszy i prezesa Reichsbanku dr. hjal-
mara Schachta i przemysłowca Fryderyka Flicka, długi księcia von Pless zostały 
umorzone przez przeliczenie na wierzytelności niemieckie z tytułu rozliczeń kole-
jowych. to specjalne międzypaństwowe potraktowanie sprawy wynikało z tego, iż 
hans heinrich XV i jego syn hans heinrich XVii byli związani z Volksbundem31. 

28  w. von amann, op. cit., s. 4–5.
29  w. von amann, op. cit., s. 5. amann podaje, że po długotrwałych negocjacjach udało się zaaran-

żować ugodę, w myśl której Elekta A.G. z Sarnen i Sardona A.G. z Glarus przejęły większą część kredytu 
od banku La Roche & Co. Przy czym La Roche & Co. obniżył zadłużenie spółki o 6 mln zł i zadowolił się 
obligacjami na 8 mln zł. Z kolei Elektra A.G. i Sardona A.G. wniosły uzyskaną od La Roche & Co. pożyczkę, 
za zgodą lokalnych urzędów i Ministerstwa handlu i Finansów, do Zakładów „Elektro” S.a. Jednocześnie 
Elektra A.G. z Sarnen przeniosła na spółkę własność gruntu w łaziskach Górnych.

30  a. Stępniak, op. cit., s. 16–17.
31  VB – Deutscher Volksbund für Polnisch-Schlesien – powstały w 1922 r. niemiecki Związek naro-

dowościowy na polskim Śląsku, do 1925 r. Deutsch-oberschlesischer Volksbund für Polnisch Schlesien zur 
Wahrung der Mindenheitsrechte – niemiecko-Górnośląski Związek narodowy dla ochrony praw mniejszo-
ściowych na polskim Śląsku. Zob. Nowa encyklopedia powszechna PWN, 1997, tom 6, s. 623.
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dopiero po upływie obowiązywania konwencji genewskiej (czyli po 15 lipca 1937 r.) 
sejm polski uchwalił w dniu 7 sierpnia 1937 r. ustawę o zniesieniu fideikomisu 
pszczyńskiego i przejęciu go na rzecz skarbu państwa. w jej rezultacie skarb pań-
stwa polskiego przejął lasy i grunty orne należące do majoratu (ok. 56% majątku). 
także przywileje górnicze księcia zostały przejęte przez państwo.

Z dniem 31 grudnia 1938 r., po zniesieniu zarządu przymusowego nad dobrami 
pszczyńskimi, kopalnie węgla wraz z zakładami pomocniczymi (cegielniami, tarta-
kami), udziały księcia pszczyńskiego w Zakładach „Elektro” S.a. i w firmie Walden-
burger Bergwerke A.G., do której należały kopalnie wałbrzyskie na niemieckim dol-
nym Śląsku, przejęła spółka pod nazwą książęco-Pszczyńskie kopalnie węgla S.a. 
z siedzibą w katowicach. Spółka ta została utworzona już 27 stycznia 1938 r. drugą 
spółką była S.a. książęce Browary w tychach, która przejęła browary książęce 
w tychach i Siemianowicach Śląskich. na pokrycie roszczeń wierzycieli wydano 
obligacje zabezpieczone hipotecznie na majątku tych firm.

Jeszcze w 1938 r., po śmierci hansa heinricha XV32, akcje obydwu spółek przejęli 
jego spadkobiercy. około 90% akcji znalazło się w rękach adwokata wrocławskiego 
dr. Franza Ludwiga, zarządcy masy spadkowej zmarłego ordynata, oraz hr. aleksan-
dra hochberga, jego drugiego syna zamieszkałego wówczas w Polsce33. 

książęco-Pszczyńskie kopalnie węgla S.a. z dniem 1 lutego 1939 r. przejęły także 
udziały księcia hansa heinricha XV w Zakładach „Elektro” S.a. w łaziskach Gór-
nych. Jednakże sytuacja właścicielska w spółce pozostawała niejasna. Formalnie 
akcje spółki łaziskiej były w rękach udziałowców szwajcarskich. Jednak pośrednio 
udziały księcia pszczyńskiego w tej spółce wynosiły w 1938 r. 63%, resztę stanowiły 
udziały kapitału szwajcarskiego. rozbieżności te wynikają z faktu, iż kapitał szwaj-
carski w obawie, aby nad zakładami nie roztoczono nadzoru sądowego, ukrywał 
wielkość udziałów księcia pszczyńskiego przed władzami polskimi34. 

Zakład to także załoga. od momentu powstania panowały w nim typowe dla 
przemysłu górnośląskiego stosunki narodowościowe. Budową zakładu, a następ-
nie jego rozruchem kierowali specjaliści górnośląscy oraz sprowadzeni z rzeszy 
niemieckiej. w całym okresie międzywojennym kadra kierownicza i admini-
stracyjno-techniczna rekrutowała się w przytłaczającej większości (95%) z lud-
ności niemieckiej (a także szwajcarskiej) i dopiero od drugiej połowy lat trzy-
dziestych następowała jej powolna polonizacja. wśród pracowników fizycznych 
bezwzględną większość stanowiła miejscowa ludność (w tym ok. 90% pochodze-
nia polskiego), rekrutująca się głównie z mieszkańców łazisk Górnych i okolicz-
nych miejscowości. w latach 1919–1921 w zakładzie zatrudniano przeciętnie około 

32  hans heinrich XV zmarł na atak serca 31 stycznia 1938 r. w paryskim hotelu ritz. Został pochowany 
7 lutego 1938 r. w parku zamkowym w Pszczynie.

33  aleksander Fryderyk wilhelm Jerzy konrad Ernest Maksymilian, piąty książę pszczyński, Reichs-
graf hochberg, baron na książu, urodził się w Londynie 1 lutego 1905 r. Pierwsze imię otrzymał po matce 
chrzestnej, którą była królowa angielska aleksandra. aleksander hochberg opuścił Pszczynę 31 sierpnia 
1939 r. Zmarł 22 lutego 1984 r. na Majorce.

34  a. Stępniak, op. cit., s. 18.
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250–300 pracowników, przy czym większość z nich w elektrowni35. Po 1926 r., kiedy 
rozszerzono asortyment produkcji huty elektrotermicznej, a szczególnie podczas 
rozbudowy zakładu w latach 1927–1929, liczebność załogi zwiększyła się prawie 
dwukrotnie.

Liczbę pracowników fizycznych w późniejszych latach prezentuje poniższa tabela.

Tabela 2. robotnicy Zakładów „Elektro” w latach 1926–1939*

Rok Robotnicy  
ogółem

Robotnicy  
elektrowni

Robotnicy  
huty 

Robotnicy  
elektrowni %

1926 332 196 136 59,0
1927 443 246 197 55,5
1928 356 181 175 50,8
1929 572 396 176 69,2
1930 573 380 203 66,3
1931 553 359 194 64,9
1932 473 300 173 63,4
1933 494 339 167 67,1
1934 507 340 155 68,6
1935 538 380 158 70,6
1936 525 374 151 69,5
1937 524 382 142 72,9
1938 519 358 161 68,3
1939 518 324 194 62,5

* Stan na koniec roku. opracowanie własne na podstawie tabeli 1, a. Stępniak, Elektrownia Łaziska. Dzieje 
zakładu i załogi 1917–1988, katowice 1989, s. 20

tabela 2 nie zawiera zarządzających i tzw. urzędników (dozór techniczny i pracow-
nicy administracji), których liczba w tym okresie wahała się od kilkudziesięciu 
do nieco ponad stu osób, stanowiąc średnio ok. 1/7 załogi.

w okresie międzywojennym pracownicy elektrowni przeważali liczebnie nad 
zatrudnionymi w hucie elektrotermicznej. Stanowili od nieco ponad ½ (50,8% 
w 1928 r.) do prawie ¾ załogi (72,9% w 1937 r.) – średnio ok. 2/3 ogółu robotników 
Zakładów „Elektro”. wynika to przede wszystkim ze względnej stabilności zbytu 
na produkt elektrowni i znacznych wahań koniunktury na zbyt wyrobów huty elek-
trotermicznej.

35  dla porównania w 1918 r. w kopalni „Brada” zatrudnionych było 1125 robotników, a w kopalni 
„książątko” 1035 osób, czyli ok. 3,5–4 razy więcej niż w spółce.
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kształtowanie się załogi zakładu przypadło na końcowe lata i wojny świato-
wej, okres powstań śląskich i plebiscytu, konfliktów społecznych i narodowych 
na Górnym Śląsku, wreszcie zmiany władzy państwowej w 1922 r. Burzliwe czasy 
determinowały postawy i zachowania pracowników. w czasie budowy elektrowni 
i karbidowni w kwietniu i maju 1917 r. zatrudnieni tu robotnicy wysunęli, poparte 
krótkotrwałymi strajkami, żądania podwyżki zarobków i poprawy warunków pracy. 
Zmęczenie wojną doprowadziło do kolejnych wystąpień na tle płacowym latem 
1918 r. niekontrolowany wzrost cen artykułów pierwszej potrzeby i problemy za-
opatrzeniowe będące wynikiem przedłużającej się wojny prowadziły w konsekwen-
cji do ubożenia i wzrostu niezadowolenia wśród robotników. na radykalizację ich 
postaw wpływały odgłosy rewolucyjnych wydarzeń w rosji, a zwłaszcza rewolucja 
listopadowa w 1918 r. w niemczech, obalenie hohenzollernów i ogłoszenie repu-
bliki. Po zniesieniu części antypolskich przepisów prawnych Górny Śląsk ogarnęła 
fala masowych wystąpień o charakterze narodowo-patriotycznym, a także spo-
łeczno-klasowym. w czasie wiecu w tychach w dniu 17 listopada 1918 r., z udzia-
łem mieszkańców łazisk, zebrani wysuwali m.in. żądania usunięcia niemieckiego 
dozoru administracyjno-technicznego z elektrowni i fabryki karbidu. w marcu, 
kwietniu i maju 1919 r. strajkowali pracownicy fizyczni zakładu, żądając poprawy 
płacy i warunków socjalnych. w okresie powstań śląskich i plebiscytu część pra-
cowników zakładów włączyła się do różnych form aktywności narodowej i społecz-
nej. wstępowali do tajnej Polskiej organizacji wojskowej, wchodzili w skład miej-
scowych polskich komitetów plebiscytowych, czy wstępowali do partii politycznych 
(w 1920 r. powołano zakładową komórkę Polskiej Partii Socjalistycznej). Powrót 
ziemi pszczyńskiej do Polski w 1922 r. stworzył nowe warunki funkcjonowania za-
kładu i jego załogi36. 

wyjście z kryzysu powojennego i ustabilizowanie gospodarki po 1924 r. pro-
wadziło do wzrostu stopy życiowej z wolna zwiększającej się załogi. Jednakże już 
16 lipca 1924 r. w hutnictwie żelaznym za zgodą rządu wprowadzony został 10-go-
dzinny dzień pracy. Pod naciskiem oburzonych robotników przywódcy PPS, nPr 
i chadecji proklamowali jednodniowy strajk powszechny (17 lipca 1924 r.). na we-
zwanie do kontynuowania akcji 22 lipca przerwano pracę w hutach i rozpoczął 
się wielodniowy strajk górnośląskich hutników, do którego solidarnie przyłączyli 
się robotnicy huty elektrotermicznej z łazisk. Pertraktacje z władzami zakończyły 
się jednak niepomyślnie. Powrót do 8-godzinnego dnia pracy w przemyśle hut-
niczym Górnego Śląska rozpoczął się dopiero 1 sierpnia 1928 r., a zakończył się 
w 1929 r.

36  Szerzej na temat uwarunkowań społecznych i narodowych w tym okresie: a. Stępniak, op. cit., 
s. 11–13; J. Przewłocki, op. cit., s. 14–20.
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Biorąc pod uwagę przeciętny poziom zarobków robotników w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego, pracownicy Zakładów „Elektro” plasowali się 
wyraźnie ponad średnią krajową, a nawet regionalną37. Przykładowo, na dzień 
30 czerwca 1935 r. w Zakładach „Elektro” było zatrudnionych 603 robotników 
i 102 urzędników. Przeciętna płaca roczna robotnika wyniosła 2906,60 zł, co daje 
242,22 zł miesięcznie, natomiast przeciętna płaca roczna urzędnika to 5930,40 zł 
czyli 494,20 zł miesięcznie38. o takich zarobkach pracownicy spoza Śląska mo-
gli tylko pomarzyć (choć koszty utrzymania były tam niższe). należy pamiętać, 
że jest to średnia matematyczna. rozwarstwienie zarobków można pokazać na 
przykładzie pracowników huty w latach 1934–1936. najlepiej zarabiali mężczyźni 
(stanowili ok. 90%) – najliczniejsza była grupa zarabiająca 320 zł, i tylko ok. 2% 
poniżej 120 zł. kobiety (a było ich przeciętnie od 7 do 20, tj. ok. 5–8%) i pracow-
nicy młodociani (było ich od 2 do 17 tj. ok. 2–5%) zarabiali prawie wszyscy poniżej 
średniej. Zarobki kobiet lokowały się najczęściej w przedziale 120–200 zł, a pra-
cowników młodocianych 40–120 zł, choć w tych grupach były przypadki i wyż-
szych (kobiet do 240 zł, a młodocianych do 160 zł), i niższych zarobków (kobiet 
poniżej 120 zł, a młodocianych poniżej 40 zł) 39. 

oprócz poziomu płac czynnikiem decydującym o jakości życia załogi były 
koszty utrzymania. Stało się to szczególnie istotne w latach wielkiego kryzysu, 
który w Polsce trwał dłużej niż na świecie i skończył się dopiero w drugiej poło-
wie lat trzydziestych. Przetrwanie wielkiego kryzysu było możliwe dzięki temu, 
że ceny żywności spadły o blisko 40%. Pozwalało to zachować względny poziom 
egzystencji, ponieważ przeciętna rodzina robotnicza na Górnym Śląsku wydatko-
wała wtedy ponad 50% wszystkich dochodów na żywność. obniżka cen odzieży, 
bielizny i obuwia, która następowała od 1931 r., a światła i opału od 1933 r., popra-
wiła sytuację najniżej zarabiających40. Jednocześnie kryzys doprowadził, szczegól-
nie w latach 1931–1933, do obniżki płac w przemyśle o ok. 1/10. na zmniejszenie 
wysokości miesięcznego zarobku wpływały dodatkowo różnego rodzaju potrące-
nia, będące wynikiem stosowanych tzw. świętówek i urlopów turnusowych czy 
świadczeń socjalnych, m.in. ograniczenie wielkości deputatów węglowych41. Świę-

37  Zob. Mały rocznik statystyczny 1939, rok X, warszawa 1939, dane dla lat międzywojennych – wskaź-
niki kosztów utrzymania rodzin robotniczych – tab. 1 i 2, s. 245–246; ceny artykułów pierwszej potrzeby 
w największych miastach – tab. 12, s. 254–255, płace robotników – tab. 26–29, 31–35, 39–40, s. 269–274, 
dla porównania zob. uposażenie miesięczne funkcjonariuszy państwowych, wojskowych i pracowników 
przedsiębiorstw państwowych – tab. 41, s. 278. 

38  Sprawozdanie spółki Zakłady „Elektro” na dzień 30 czerwca 1935 r. [w zbiorach Muzeum Energetyki]. 
39  na podstawie tabeli 6 w L. Szaraniec, op. cit., s. 43.
40  Patrz Sprawozdanie Izby Handlowej w Katowicach za rok 1934, Mikołów 1935, s. 8–9. wskaźnik kosz-

tów utrzymania w katowicach obliczony przez komisję Parytetyczną przy Śląskim Urzędzie wojewódzkim, 
biorąc za podstawę rok 1927 = 100, obniżył się w 1934 r. do 70,8.

41  Świętówka to dla pracownika wolny dzień lub kilka dni w miesiącu bez wynagrodzenia, urlop 
turnusowy to przymusowy dłuższy okres urlopu bezpłatnego, często rotacyjny wśród załogi. część załogi 
pracowała, część była wtedy na urlopie turnusowym (co pozwalało utrzymać zatrudnienie i nie zostać peł-
nym bezrobotnym).
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Pracownicy hali kotłów 15 atmosfer. 1. połowa lat 20. XX w. Ze zbiorów Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych

tówki w Zakładach „Elektro” stosowano w latach 1932–1934. nasilenie ich przypa-
dło na pierwsze półrocze 1932 r. i tak np. w maju 1932 r. na 455 robotników zatrud-
nionych w Zakładach „Elektro” przypadały 582 pojedyncze świętówki. dotyczyło 
to głównie blisko 180-osobowej załogi huty elektrotermicznej, z której 26 osób 
przebywało na urlopie turnusowym. Przeprowadzone w czasie wielkiego kryzysu 
strajki w Zakładach „Elektro” miały charakter socjalno-ekonomiczny i praktycz-
nie po 1932 r. wygasły. 

wzrost bezrobocia w latach kryzysu stwarzał pracodawcom możliwość swo-
bodnego regulowania zatrudnienia. trzeba tu wspomnieć, iż w zakładzie praco-
wali również robotnicy sezonowi, którzy w jednej z firm współpracujących z za-
kładami podpisywali oświadczenie, na podstawie którego mogli być w każdej 
chwili bezterminowo zwolnieni. najbardziej znane było przedsiębiorstwo Jerzego 
Gałuszki wykonujące prace przy inwestycjach oraz związanych z nimi robotach 
próbnych i doświadczalnych, okresowych i sezonowych naprawach pieców i urzą-
dzeń, pracach przy załadowaniu i wyładowaniu surowców, półproduktów, pro-
duktów gotowych i innych materiałów oraz przy bieżących terminowych pracach 
w ruchu wymagającym przejściowego zwiększenia liczby zatrudnionych. Średnio 
zatrudniało ono około 170 robotników pracujących w Zakładach „Elektro”, w tym 
41 w hucie. Pracownicy sezonowi, zatrudnieni często na podobnych stanowiskach 
co stali robotnicy, zaszeregowani byli do niższych grup i otrzymywali niższe wy-
nagrodzenie42.

42  L. Szaraniec, op. cit., s. 42–43.
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ożywienie gospodarcze lat 1936–1939 wpłynęło na pewną poprawę sytuacji pra-
cowników. decydowały o tym niskie koszty utrzymania, a tym samym wzrost re-
alnej płacy, niepomniejszanej o świętówki czy urlopy turnusowe. wynikało to też 
częściowo z polityki płacowej pracodawcy bardziej dbającego o pracownika w okre-
sie wzrostu koniunktury. Znaczna redukcja zatrudnienia w czasie kryzysu spowo-
dowała, że liczba robotników w Zakładach „Elektro” aż do wybuchu wojny nie osią-
gnęła rekordowego stanu z 1930 r. – 573 osób. 

Przełom lat 1938/1939 cechowała mobilizacja życia gospodarczego Polski przy-
gotowującej się do zbrojnego starcia z hitlerowskimi niemcami. koniunktura 1939 r. 
związana była z produkcją zbrojeniową i z potrzebami wojska. dostrzegała to ludność 
Górnego Śląska i załoga Zakładów „Elektro”, przygotowywana instrukcjami szkole-
niowymi na wypadek zagrożenia oraz pracująca przy kopaniu stanowisk przeciwlot-
niczych. rozumiano powagę sytuacji, strajki należały do rzadkości. organizowano 
też składki na dozbrojenie armii – przekazanie zakupionej z nich broni (3 karabiny 
maszynowe z osprzętem) odbyło się latem 1939 r. przed Zakładami „Elektro” 43.

43  J. kantyka, op. cit., s. 25.

Zakłady „Elektro”, 2. połowa lat 30. XX w. Ze zbiorów Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych
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Przedwojenne ożywienie gospodarcze poprawiło także sytuację ekonomiczną 
Zakładów „Elektro”, które po długiej przerwie mogły wykazać dywidendę w latach 
obrotowych 1937/38 i 1938/3944. w 1939 r., w przededniu wojny, pod naciskiem władz 
prezes walter von amann opuścił łaziska (pod pretekstem urlopu), a kierownic-
two Zakładów „Elektro” objął dotychczasowy członek zarządu spółki inż. J. korwin- 

-Gosiewski.
1 września 1939 r. na Górny Śląsk wraz z oddziałami wehrmachtu wkroczyły spe-

cjalne jednostki techniczne gospodarki wojennej składające się ze sztabów rozpo-
znawczych oraz oddziałów technicznych. ich zadaniem było zabezpieczenie oraz 
uruchomienie zakładów przemysłowych mających znaczenie dla produkcji zbroje-
niowej iii rzeszy, a znajdujących się na obszarze operacyjnym armii. do ich obo-
wiązków należało również ujawnianie zapasów surowców, parku maszynowego i in-
nych urządzeń technicznych oraz niedopuszczenie do ich zniszczenia lub grabieży. 
w połowie sierpnia 1939 r. w iV okręgu wojskowym w dreźnie na polecenie Sztabu 
Gospodarki wojennej naczelnego dowództwa wehrmachtu zorganizowano spe-
cjalny oddział „E” (Elektryczność). Jego zadaniem było przejęcie i uruchomienie 
górnośląskich elektrowni.

44  w. von amann, op. cit., s. 6.

Grupa robotników w rozdzielni 60 kV, koniec lat 30. XX w. Ze zbiorów Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych
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Już w pierwszym dniu wojny o godzinie 8 rano niemcy dotarli do Zakładów 
„Elektro” i zajęli je, a dopiero po południu opanowali resztę łazisk Górnych. Począ-
tek wojny to także pierwsze ofiary spośród pracowników zakładów „Elektro”. 
od 4 września 1939 r. elektrownia pracowała już normalnie, wkrótce ruszyła rów-
nież produkcja huty45.

Zakłady przemysłowe znajdujące się na zajętych w 1939 r. terenach polskich, 
a należące do państwa polskiego, polskich właścicieli lub też właścicieli z państw 
walczących z niemcami, przejęte zostały w zarząd komisaryczny. Przekazanie ich 
do dyspozycji urzędów powierniczych i zarządów komisarycznych miało charak-
ter przejściowy. drogą sprzedaży przechodziły one następnie na własność wiel-
kich koncernów i innych przedsiębiorstw niemieckich. Pomimo że Zakłady „Elek-
tro” S.a. należały do kapitału szwajcarskiego (akcjonariuszami były spółki akcyjne 
państwa neutralnego), również objęte zostały zarządem komisarycznym. na wy-
raźne życzenie szwajcarskich właścicieli komisarycznym zarządcą został wieloletni 
dyrektor zakładów walter von amann. kandydatura nie wywołała sprzeciwu władz 
okupacyjnych, bowiem należał on do osób, które przed wybuchem wojny zmuszone 
zostały, ze względów politycznych, opuścić granice państwa polskiego46. 

Po przejściowym 6-tygodniowym okresie wojennego zarządu wehrmachtu te-
ren Górnego Śląska został 8 października 1939 r. włączony do rzeszy. w związku 
z tym zakład podporządkowano Placówce Gospodarki wojennej w Gliwicach (bez 
naruszania własności Szwajcarów), a produkcja objęta została tajemnicą wojskową. 
w dniu 15 lipca 1940 r. zniesiono zarząd komisaryczny47. dyrektorem zakładów po-
nownie został walter von amann. Pod niemieckimi rządami rozpoczęła się kolejna 
rozbudowa Zakładów „Elektro”, ale to już inna historia.

45  Szerzej o początku wojny w łaziskach Górnych oraz jej ofiarach J. kantyka, op. cit., s. 23–26; irena 
Sroka w Huta Łaziska 1917–1977, pod red. a. topola, s. 55. Sroka podaje, że zajęcie Zakładów „Elektro” 
przez wojska niemieckie nastąpiło po godz. 10.00.

46  J. kantyka, op. cit., s. 25–26; i. Sroka, op. cit., s. 56–58.
47  w. von amann, op. cit., s. 7.
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Barbara Sznober 

Szkolnictwo zawodowe 
w Mikołowie  
w odrodzonej rzeczypoSpolitej

niewiele osób wie, że współczesna szkoła zawodowa w Mikołowie kontynuuje ponad 
stuletnią tradycję kształcenia zawodowego w naszym mieście, bowiem jego początki 
sięgają drugiej połowy XiX w. należy jednak nadmienić, że ówczesna szkoła kupiecko-

-handlowa, z racji przynależności politycznej Śląska, była szkołą niemiecką. na po-
czątku XX w. działalność placówki nadzorowała kilkuosobowa rada Szkoły, którą 
tworzyli między innymi kolejni burmistrzowie Mikołowa adrian Skupin i ryszard 
Schweter, kupcy Hugo Blasel, józef cichy, Max weissler, Heinrich Gutmann, właści-
ciel drogerii oscar eisenecker, właściciel cegielni Heinrich jacobowitz, dr zeumer 
oraz jeden z nauczycieli. lekcje klasy pierwszej odbywały się w poniedziałki, środy 
i czwartki, klasy drugiej we wtorki i w piątki, a klasy trzeciej we wtorki i czwartki mię-
dzy godziną 14 a 17. obowiązkowa nauka trwała do ukończenia 18 roku życia. w 1913 r. 
szkoła dysponowała budżetem w wysokości 3054 marek niemieckich. według relacji 
urzędowej szkoła ta miała „marne wyniki” i być może było to związane z jej kondycją 
finansową1.

w takim kształcie szkoła zawodowa w Mikołowie działała do 1921 r. w ko-
lejnym, 1922 r., nastąpiła przerwa w jej funkcjonowaniu, co wynikało ze zmian 
politycznych zachodzących po zakończeniu i wojny światowej. z części Górnego 
Śląska, przyznanego odradzającemu się po 123 latach zaborów państwu polskiemu, 
utworzono autonomiczne województwo śląskie. w jego granicach znalazła się 
ziemia pszczyńska, w tym Mikołów. województwo śląskie jako samodzielna 
jednostka administracyjna rozpoczęło funkcjonowanie dopiero po wkroczeniu 
na jego teren wojska polskiego w 1922 r. podstawowym, a zarazem najważniejszym 
zadaniem władz na polskim Górnym Śląsku było zorganizowanie życia publicz-
nego i nadanie mu polskiego charakteru. niezmiernie ważną sprawą stało się rów-
nież stworzenie polskiego szkolnictwa. nowa sieć placówek obejmowała zarówno 

1 archiwum państwowe w katowicach oddział pszczyna, akta miasta Mikołowa (dalej: apkat, op, 
MMik), sygn. 14a, p. 39, 68–77. 
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szkoły powszechne, średnie, jak i zawodowe. w dniu 25 sierpnia 1923 r. wydział 
przemysłu i Handlu w katowicach wydał Okólnik w sprawie reaktywowania szkół 
dokształcających zawodowych w górnośląskiej części Województwa2. w pierwszej 
grupie szkół, które miały być reaktywowane w roku szkolnym 1923/1924, znalazła 
się placówka mikołowska. 

z dokumentów wiemy3, że naukę rozpoczęto w niej 1 października 1923 r., 
a nie – jak do tej pory błędnie sądzono – w roku szkolnym 1924/1925. tak więc 
istnienie polskiej szkoły zawodowej w Mikołowie możemy przesunąć o jeden rok 
i uznać, że 1 października 2018 r. polska szkoła zawodowa w Mikołowie obcho-
dziła jubileusz 95-lecia4. Szkoła dokształcająca zawodowa – z dwoma działami: 
przemysłowym i kupiecko-handlowym – mieściła się w nieistniejącym dzisiaj 

2 dziennik Urzędowy wydziału oświecenia publicznego województwa Śląskiego 1923, katowice 
25 sierpnia 1923 r., dep. V 2405.

3 apkat, op, MMik, sygn. 1089, acta generalne Magistratu m. Mikołowa dot.: dokształcającej szkoły 
przemysłowej i kupieckiej, pismo z dnia 9 maja 1923 roku Do Województwa Śląskiego, Wydział Oświecenia 
Publicznego w Katowicach w sprawie przyznania miastu Mikołów subwencji na pokrycie kosztów utrzymania 
szkoły dokształcającej, s. 62; MMik, sygn. 855, Lista płatnicza na wynagrodzenie za kierownictwo szkoły. 

4 Błędne dane powielane były w jubileuszowych folderach szkoły od 1984 r., w artykule Kształciła 
m.in. kowali i siodlarzy w „Gazecie Mikołowskiej” 1994, s. 36–37 oraz B. Bromboszcz, r. Szendzielarz, Mi-
kołów w XX wieku, instytut Mikołowski 2002, s. 103. trudno dzisiaj dociec, kto po raz pierwszy popełnił 
błąd dotyczący daty reaktywowania szkoły. 

Nieistniejący budynek przy ul. K. Miarki 22, w którym do 1937 r. mieściła się szkoła zawodowa.  
Pocztówka z pocz. XX w. z kolekcji Piotra Grodeckiego
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Budżety Szkoły Dokształcającej w latach 1913–1928. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Katowicach. 
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budynku przy ul. Miarki 225. jej budżet od października do grudnia 1923 r. wynosił 
48 727 500 marek polskich6. 

Szkoła dysponowała zaledwie trzema salami na pierwszym piętrze. językiem 
wykładowym był język polski, a dla osób niewładających nim utworzono począt-
kowo klasy przygotowawcze. Uczono się przedmiotów podzielonych na dwie grupy. 
pierwszą z nich stanowiły przedmioty ogólne: język polski połączony z korespon-
dencją handlową, arytmetyka, krajoznawstwo z elementami geografii polski, na-
uka obywatelska i higiena. drugą grupę – przedmioty zawodowe takie jak: fizyka 
przemysłowa, rysunek techniczny, materiałoznawstwo, księgowość i rachunkowość. 
taki podział wynikał z założenia, że głównym celem szkoły dokształcającej jest uzu-
pełnienie i pogłębienie wiedzy ogólnej ze szkoły podstawowej, a dalszym – nauka 
teoretycznych podstaw zawodu. nie mniej ważnym zadaniem było również propa-
gowanie polskości7.

na budżet szkoły składały się: subwencja wojewódzka, fundusze gminy oraz 
wpłaty mikołowskich pracodawców, którzy byli zobowiązani przekazywać do kasy 
magistratu corocznie od 24 do 30 zł za każdego ucznia. wśród pracodawców znaj-
dujemy między innymi takie nazwiska, jak jerzy Blasel, Barsel i klement, wilhelm 
draga, Hermann dittrich, ernst cyroń, karol Miarka, otmar rybicki oraz firmy –  

5 podobnie powielono błędną informację dotyczącą adresu szkoły. polska szkoła zawodowa od po-
czątku mieściła się w budynku przy ulicy karola Miarki 22. taki adres szkoły podaje j. prażmowski w swojej 
publikacji: Szkolnictwo w województwie śląskiem; przedszkola, szkoły wszelkiego typu, nauczycielstwo: opra-
cowane na podstawie urzędowych materjałów i innych źródeł, katowice 1936, s. 225.

6 apkat, op, MMik, sygn. 1089, acta generalne Magistratu m. Mikołowa dot.: dokształcającej szkoły 
przemysłowej i kupieckiej, pismo z dnia 9 maja 1923 r. Do Województwa Śląskiego, Wydział Oświecenia 
Publicznego w Katowicach w sprawie przyznania miastu Mikołów…, s. 66.

7 a. Glimos-nadgórska, Szkolnictwo zawodowe i dokształcające w województwie śląskim i Zagłębiu 
Dąbrowskim w dwudziestoleciu międzywojennym, „wieki Stare i nowe” nr 5 (10) 2013, s. 117.

Uczniowie Szkoły Dokształcającej z 1926 r. Archiwum Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie



101

Bank przemysłowy, Górnośląski Bank Handlowy, kopalnie Barbara i oskar. naj-
większym płatnikiem była firma Henryka koetza8.

pierwszym kierownikiem szkoły został piotr Magas. nauczycielami w pierw-
szym roku nauczania byli: paweł kubica, Feliks kusz, Franciszek drabner, jan in-
glot, artur Spałek, władysław kończykowski, paweł Szwencner, edward juraszek, 
piotr Szkarłat, antoni pituła, rudolf niebroj oraz józef wesoły9. 

działalność szkoły regulował Statut, w którym czytamy, że: 

wszyscy w obrębie gminy Mikołowa stale zatrudnieni młodociani pracownicy przemy-
słowi, rzemieślniczy i handlowi oraz biurowi obojga płci obowiązani są do uczęszczania 
na naukę do dokształcającej szkoły zawodowej […] do ukończenia 18 roku życia […]10. 

co ciekawe, obowiązek nauki w tej szkole trwał również w czasie bezrobocia. 
za nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach groziła kara finansowa z możli-
wością – co wydaje się dzisiaj niewyobrażalne – zamiany na areszt w przypadku jej 
niezapłacenia. w sprawozdaniu do wydziału oświecenia publicznego w katowi-
cach z 1928 r. kierownik szkoły piotr Magas pisał: 

na podstawie otrzymanych informacyj ze strony zarządu policji Miejskiej, donosi 
się, że sprawę mandatów karnych za nieuczęszczanie na naukę załatwiano w następu-
jący sposób: za miesiąc luty br. wydano 26 mandatów, z tego zapłacili karę 10 uczniów, 
4 odsiedzieli karę w areszcie, 12 spraw jeszcze w toku; za miesiąc marzec br. wydano 
23 mandatów, z tego zapłacili karę 10 uczniów, 3 odsiedzieli karę w areszcie, 10 spraw 
jest jeszcze w toku11. 

jak wynika z tego sprawozdania, obowiązek szkolny konsekwentnie od uczniów 
egzekwowano. Byli oni też zobowiązani do płacenia obowiązkowej składki – wy-
noszącej rocznie 4 zł – na tzw. „fundusz doraźnych pomocy naukowych, bibljotek 
uczniowskich i gier ruchowych” 12. 

ponieważ rosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, przyby-
wało też uczniów szkoły zawodowej. w 1935 r. w działach przemysłowym i handlo-
wym uczyło się 382 chłopców i 26 dziewcząt w 11 oddziałach. nauka trwała już przez 
5 dni w tygodniu. w tym czasie w szkole uczyli: karol antoszyk, który równocześnie 

 8  apkat, op, MMik, sygn. 852, Manuał Kasy Szkoły Dokształcającej na rok 1924.
 9  apkat, op, MMik, sygn. 855, Dowody do zestawienia rachunkowego dla dokształcającej szkoły zawo-

dowej (przemysłowej i kupieckiej) w Mikołowie. 
10  apkat, op, MMik, sygn. 1089, acta generalne Magistratu m. Mikołowa dot.: dokształcającej szkoły 

przemysłowej i kupieckiej, Statut Publicznej Szkoły Dokształcającej, s. 325.
11  apkat, op, MMik, sygn. 1602, akta specjalne policji Miejskiej Miasta Mikołowa, Sprawozdanie 

kierownika szkoły piotra Magasa do wydziału oświecenia publicznego (referat dla szkół zawodowych) 
w katowicach z dnia 8 sierpnia 1928 r.

12   apkat, op, MMik, sygn. 1089, acta generalne Magistratu m. Mikołowa dot.: dokształcającej szkoły 
przemysłowej i kupieckiej, Statut Publicznej Szkoły Dokształcającej, s. 327. 
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Pismo kierownika szkoły Piotra Magasa w sprawie mandatów karnych za nieuczęszczanie do szkoły.  
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Katowicach
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był kierownikiem szkoły, paweł Fritz, teofil kobylański, jan partyka, alojzy zwoliń-
ski i ksiądz Henryk Schlosarek13. 

od początku swego istnienia szkoła borykała się z trudnościami lokalowymi 
oraz z brakiem pomocy naukowych i podręczników. problemy lokalowe częściowo 
zostały rozwiązane w 1937 r. w momencie przeniesienia placówki do budynku przy 
ul. kościelnej 414. w tym miejscu szkoła dostała 5 sal lekcyjnych i pomieszcze-
nia pomocnicze. z roku na rok wzbogacała się też o pomoce naukowe wykonane 
przez uczniów i nauczycieli. polska szkoła zawodowa funkcjonowała do wybuchu 
ii wojny światowej. w latach okupacji działała niemiecka Berufsschule. z począt-
kiem lutego 1945 r. przedwojenny kierownik szkoły karol antoszyk podjął działa-
nia organizacyjne mające na celu ponowne otwarcie szkoły zawodowej. w dniu 
12 lutego 1945 r. przydzielono szkole budynek przy ulicy kościelnej, który czasowo 
został zamieniony przez rosjan na szpital wojskowy. w kwietniu 1945 r. budynek 
został ostatecznie przydzielony na cele szkolne i naukę rozpoczęto w dniu 22 kwiet-
nia 1945 r.15 Brakowało wszystkiego – ławek, podręczników, przyborów szkolnych. 
naukę zaczęto więc od zdobywania wyposażenia klas – uczniowie przynosili, 
co kto mógł. jak wspomina jeden z nauczycieli, zygmunt jasiński, w pierwszej 

13  j. prażmowski, Szkolnictwo w województwie śląskiem. Przedszkola, szkoły wszelakiego typu, nauczy-
cielstwo. Opracowane na podstawie urzędowych materjałów i innych źródeł, katowice 1936, s. 225.

14  po ii wojnie ulica zmieniła nazwę na czesława polusa, a od 1989 r. na ks. kard. Stefana wyszyń-
skiego.

15  archiwum zespołu Szkół technicznych (dalej: azSt), Historia Zasadniczej Szkoły Metalowo- 
-Energetycznej w Mikołowie, 1954.

Grono Nauczycielskie Publicznej Szkoły Dokształcającej z 1938 r.  
Archiwum Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
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klasie zajęcia odbywały się w sali, w której stał długi stół obity blachą, a uczniowie 
siedzieli na jednej długiej ławce i na krzesłach ogrodowych16.

warsztaty szkolne znajdowały się na terenie mikołowskich zakładów pracy. 
w 1946 r. w budynku przy ul. polusa 4 rozpoczęły swoją działalność trzy typy szkoły 
zawodowej: publiczna Szkoła zawodowa (taka nazwa obowiązywała od 1930 r.), 
Szkoła przemysłowa Mikołowskich zakładów Budowy Maszyn i jednoroczna 
koedukacyjna Szkoła Handlowa. dyrektorem w tym czasie był karol krawczyk. 
w 1963 r. powstało także technikum Mechaniczno-elektryczne dla dorosłych, 
którego dyrektorem został Stanisław chladek. Mimo ogromnych trudności loka-
lowych oraz materialnych szkoła funkcjonowała coraz lepiej dzięki ogromnemu za-
angażowaniu powojennych dyrektorów, nauczycieli i miejscowych zakładów pracy17.

Szkoła zawodowa od swoich początków dawała uczniom możliwość rozwijania 
różnorodnych zainteresowań. istniało tu bowiem ognisko Młodzieżowe, które pro-
wadziło m.in. zespół teatralny, działała szkolna orkiestra, kółko modelarskie, zespoły 
taneczno-muzyczne, koła naukowe oraz miłośników książki18. na wspomnienie za-
sługuje kółko Młodego elektryka, które od 1966 r. przygotowało ponad 30 progra-
mów telewizyjnych o tematyce technicznej dla uczniów klas Vii i Viii; zbudowało 
też trzy gokarty, oddane potem do dyspozycji sekcji motoryzacyjnej przy szkolnym 
kole ligi ochrony kraju. Młodzież brała także udział w czynach społecznych, typo-
wych dla ówczesnej rzeczywistości politycznej – pracowała między innymi przy sta-
wianiu pomnika ofiar faszyzmu i przy budowie basenu kąpielowego w Mikołowie19.

problemy lokalowe nasiliły się ponownie z początkiem lat 60. XX w., kiedy to 
mikołowskie zakłady przemysłowe zgłaszały zapotrzebowanie na coraz większą 
liczbę pracowników wykwalifikowanych w nowych zawodach. Szkoła otwierała 
więc kolejne kierunki, przybywało uczniów i nauczycieli oraz innych pracowni-
ków szkoły. z tego powodu zaczęło brakować pracowni przedmiotowych, sali gim-
nastycznej, boiska, biblioteki i świetlicy. w związku z tym władze miasta podjęły 
decyzję o budowie nowego budynku szkolnego przy ul. rybnickiej 44, który został 
oddany do użytku we wrześniu 1974 r. inicjatorem i organizatorem budowy kom-
pleksu szkolnego był dyr. józef popiołek. Szkołę przekształcono w zespół Szkół 
Mechaniczno-elektrycznych obejmujący zasadniczą Szkołę zawodową, tech-
nikum dla pracujących i liceum zawodowe. pierwszym dyrektorem został nor-
bert Stycz. trzy lata później szkoła doczekała się otwarcia warsztatów, w których 
prowadzono praktyczną naukę zawodu. w 1978 r. nastąpiła zmiana nazwy szkoły 
na zespół Szkół technicznych. jego kolejnymi dyrektorami byli: norbert Stycz, 
norbert wieczorek, zdzisław Gradzik, Stanisław absalon i Stefan piesiur20.

16  azSt, Zygmunt Jasiński wspomina, 1983.
17  Kalendarium Zespołu Szkół Technicznych, ZST 80 lat szkolnictwa zawodowego w Mikołowie, Miko-

łów 2004, s. 7. 
18  azSt, zbiór fotografii 1926–1938.
19  azSt, j. popiołek, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mikołowie kształci kadry dla przemysłu, s. 3–5.
20  j. Smorz: Szkoła wczoraj i dziś, ZST 80 lat szkolnictwa zawodowego w Mikołowie, Mikołów 2004, s. 11.
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największe zmiany w kształceniu rozpoczęto wraz z objęciem w 1990 r. stanowiska 
dyrektora zSt przez Gabrielę poloczek. w latach 1990–1994 przeprowadzona została 
modernizacja szkoły i warsztatów szkolnych. realizowano Modelowy program zdoby-
wania kwalifikacji zawodowych w Polsce finansowany przez rząd republiki Federalnej 
niemiec. dzięki umowie z niemieckimi władzami szkołę wyposażono w nowoczesny 
sprzęt i urządzenia, powstały również pracownie komputerowe i cnc (numerycz-
nego sterowania). w 1993 r. otwarto centrum Szkolenia obsługi technicznej Forda, 
które było pierwszą tego typu placówką w środkowo-wschodniej europie. centrum 
zostało wyposażone w specjalistyczny sprzęt do obsługi i naprawy samochodów. 

w tym okresie zmieniono również profile nauczania, wprowadzono nowe specjal-
ności. Uczniowie mogli kształcić się w zawodach: technik elektronik o specjalności 
systemy komputerowe, technik elektryk o specjalności energoelektronika i elektro-
technika przemysłowa. w technikum mechanicznym realizowano projekt pHare 
Upet – iMproVe, dzięki któremu młodzież kształciła się w nowych specjalnościach 
i poznawała nowoczesny sprzęt, taki jak obrabiarki sterowane numerycznie. w 1995 r. 
decyzją Ministra pracy i polityki Socjalnej zespół Szkół technicznych został pierwszą, 
a zarazem jedyną w polsce instytucją kształcącą w zakresie cnc i cad/caM – pro-
gramowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie21.

od 1997 r. w szkole przeprowadzano egzaminy dojrzałości połączone z egzaminami 
wstępnymi na akademię Górniczo-Hutniczą w krakowie, a od 1999 r. – na politechnikę 
Śląską. w czerwcu 2000 r. nauczyciele i dyrekcja szkoły rozpoczęli współpracę z re-
gionalnym ośrodkiem koordynacji kształcenia Ustawicznego zgodnie z projektem 
programu rządowego Narodowa Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich 

21  j. Smorz, op. cit. s. 12.

Zespół Szkół Technicznych przy ul. Rybnickiej 44 w 2018 r.  
Fot. Piotr Wypiór. Archiwum Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
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2000–200622 i Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–201523. do udziału 
w tym projekcie zaproszone zostały jedynie dwie szkoły z województwa śląskiego, w tym 
mikołowski zespół Szkół technicznych. współpraca z okręgową komisją egzamina-
cyjną w jaworznie pozwoliła na otwarcie na terenie warsztatów szkolnych ośrodka eg-
zaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 14 zawodach24.

za procesem unowocześniania szkoły szedł udział uczniów i nauczycieli w ko-
lejnych projektach, takich jak: pHare 2000. leonardo da Vinci, comenius. dzięki 
temu szkoła wzbogaciła się o nowoczesne wyposażenie wielu pracowni, a ucznio-
wie mogli odbywać praktyki zawodowe w kilkunastu europejskich krajach. nauczy-
ciele zSt byli współautorami przedmiotowych i modułowych programów naucza-
nia, pakietów edukacyjnych, zadań egzaminacyjnych do egzaminów zawodowych, 

22  dokument przyjęty przez radę Ministrów 4.01.2000.
23  Sejmik województwa Śląskiego, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2015, kato-

wice 2000. 
24  azSt, Kalendarium Zespołu Szkół Technicznych…, s. 8. 

Śląska nagroda jakości dla ZST w Mikołowie z 2003 r. Archiwum Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie 
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podręczników i poradników. Uczniowie zaś odnosili sukcesy w licznych konkursach 
międzynarodowych i ogólnokrajowych czy olimpiadach. w 2001 r. szkoła otrzymała 
certyfikat Systemu jakości iSo-900225. 

od 2016 r. dyrektorem zespołu Szkół technicznych jest elżbieta jabłońska. zgod-
nie z reformą szkolnictwa zawodowego z 2017 r.26 zSt obejmuje klasy 4-letniego 
technikum kształcącego w 7 zawodach i klasy 3-letniej szkoły branżowej i stopnia 
kształcące w 3 zawodach oraz klasę wielozawodową (rzemieślniczą). ponadto przy 
szkole działa centrum Szkoleniowo-technologiczne, które prowadzi kursy umożli-
wiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

z nową dyrekcją i w czasie, gdy wprowadzane są ustawowe zmiany w oświacie, 
mikołowski zespół Szkół technicznych wchodzi w kolejny okres swej historii.

25  j. Smorz, op. cit. s. 12.
26  Ustawa – prawo oświatowe (dz. U. z 2017 r., poz. 60).

Certyfikat ISO z 2010 r. Archiwum Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie 




