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Konstanty Prus, lata pięćdziesiąte XX wieku.
Ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach

OD REDAKCJI
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer „Mikołowskich Zeszytów Historycznych”. Chcieliśmy, żeby był szczególny i symboliczny, dlatego poświęcamy go osobie,
której mikołowska historiografia zawdzięcza najwięcej – Konstantemu Prusowi.
Nasz wydawniczy debiut rozpoczynamy od niespodzianki. Dzięki przychylności Dyrekcji Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach publikujemy – po raz
pierwszy w całości – wspomnienia Prusa zatytułowane Przeżycia we wrześniu 1939.
Komentarz historyczny napisał do nich dr Grzegorz Bębnik, a wprowadzenie i uwagi
edytorskie – Iwona Kurdziel-Drzewiecka.
Oczywiste jest, że w naszym wydawnictwie nie mogło zabraknąć życiorysu autora Przeżyć… Postanowiliśmy jednak, że tym razem swoje curriculum vitae przedstawi sam Prus, a my je tylko nieznacznie uzupełnimy.
Można więc powiedzieć, że w pierwszym numerze „Mikołowskich Zeszytów
Historycznych” oddajemy głos Konstantemu Prusowi – i cieszy nas ten fakt, bo bez
wątpienia jest to człowiek, który zasługuje na życzliwą pamięć nie tylko mieszkańców Mikołowa.

Kolegium Redakcyjne

Iwona Kurdziel-Drzewiecka

KONSTANTY PRUS (1872–1961)

Podstawą niniejszego tekstu jest autobiografia, która ukazała się w 1947 r. w „Zaraniu Śląskim” z okazji przyznania Konstantemu Prusowi II nagrody naukowej
Wojewódzkiej Rady Kultury w Katowicach. Życiorys ten uzupełniono fragmentami
korespondencji i notatek Prusa, opatrzono komentarzem i wzbogacono cytatami
pochodzącymi z innych źródeł.

LATA 1872–1920
Konstanty Prus tak rozpoczyna swoją autobiografię:
Urodziłem się 14 kwietnia 1872 we Wielopolu pod Rybnikiem na Górnym Śląsku,
jako syn rolnika. Mój ojciec Jakub pochodził ze sąsiedniego Golejowa z gospodarstwa o obszarze 168 mórg śląskich; gospodarstwo to pozostawało przez przeszło
250 lat nie podzielone w tej samej rodzinie. Matka moja Katarzyna z Marcolów pochodziła również z większego gospodarstwa rolnego (około 120 mórg) z Wielopola.
W domu rodzinnym miałem wychowanie szczerze polskie i religijne: ani ojciec mój,
ani matka języka niemieckiego wcale nie znali, natomiast umieli czytać i pisać dosyć
poprawnie po polsku.

Dzieciństwo Prusa zbiegło się z początkiem Kulturkampfu, wzrostem niemieckiej świadomości narodowej i coraz silniejszą germanizacją, która dotknęła też rodowitych mieszkańców Śląska mówiących głównie po polsku.
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Po szóstym roku życia uczęszczałem przez 8 lat do niemieckiej szkoły ludowej [w Golejowie – I.K.-D.], gdzie miałem po kolei 4 nauczycieli, ale z nich tylko jeden, rektor
szkoły Adolf Klimke, zasłużył sobie na wielką wdzięczność nas dzieci – inni to dosyć
marne charaktery i germanizatorzy1.

Po ukończeniu szkoły ludowej Prus wyjechał do Raciborza, prawdopodobnie po
tym, jak rodzice zażądali, aby Konstanty – który był ich piątym dzieckiem – pozostał na gospodarstwie2. W tym czasie opublikował swój pierwszy artykuł, co tak po
latach wspominał:
Już przed rokiem 1890 napisałem do jednej z gazet polskich na Górnym Śląsku obszerniejszy artykuł, który gazeta w całości wydrukowała, oczywiście bez podania
mego nazwiska. Ubawiło mnie to potem, gdy czytelnicy tej gazety zaczęli sobie łamać
głowę nad tem, kto też to mógł napisać do gazety tak ładnie a prawdziwie. Ale im
tego nie wyjawiłem, udając, jakobym o niczem nic nie wiedział3.

W Raciborzu Prus pracował w drukarni Majera, a potem przez cztery lata był
górnikiem w kopalni w Mikulczycach4. Stamtąd wyjechał do zakładów naukowych
prowadzonych przez ojców salezjanów w Turynie.
[…] uczyłem się z dobrymi wynikami przez przeszło 9 lat we Włoszech, gdzie ukończyłem gimnazjum i zacząłem się uczyć filozofii i teologii, ale po półtorarocznym
studium w tych dyscyplinach musiałem powrócić na Śląsk w sprawach obowiązku
wojskowego5.

Po odbyciu służby wojskowej Prus nie wrócił już do Turynu.
[…] uległem naleganiom moich bliskich krewnych, a niemniej i kierownika wydawnictwa „Katolik”, Adama Napieralskiego, żeby już do Włoch nie powracać, lecz pozostać na Śląsku, gdzie brak wielki polskiej inteligencji i ludzi do pracy narodowej
w ogóle. Więc pozostałem i zacząłem pracować w dziennikarstwie polskim, naprzód
jako wolontariusz we wydawnictwie „Katolik” w Bytomiu przez 9 miesięcy; potem
redagowałem „Gazetę Opolską” przez 3 miesiące (zastępowałem nieobecnego z powodu uwięzienia Bronisława Koraszewskiego).

1
2
3
4
5
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Laureaci śląscy (J. Fojcik – F. Popiołek – K. Prus), „Zaranie Śląskie” 1947, R. 18, nr 4, s. 226–227.
K. Szaraniec, Konstanty Prus (1872–1961). Sylwetka dziennikarza i historyka, Katowice 2009, s. 11.
Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Zbiory Specjalne (dalej: AAKat, ZS) 259.
Szaraniec, op. cit., s. 12.
Laureaci śląscy…, s. 226.

Następnie redagowałem przez około 10 miesięcy nowy tygodnik „Kurier Sosnowiecki”. Po odsiedzeniu trzytygodniowego więzienia w Opolu za artykuł przeciwko
hakatystom, ogłoszony w „Gazecie Opolskiej”, redagowałem i administrowałem
„Nowiny Raciborskie”, wychodzące 3 razy tygodniowo w Raciborzu, przez 3 lata.
Stąd przeszedłem do Bytomia do dziennikarstwa „Katolikowego”, gdzie pracowałem
przeszło 11 lat bez przerwy aż do pierwszej wojny światowej6.

W tym czasie Prus zaczął kompletować swój księgozbiór.
Żyłem zawsze skromnie i oszczędnie i mogłem nawet wiele pieniędzy zaoszczędzić.
Za pieniądze zaoszczędzone skupywałem potrzebne naukowe książki, osobliwie
silesiaca, aby sobie stworzyć warsztat do pracy polskiej dla Śląska polskiego.
Gdy już miałem zgromadzone dosyć wielkie zapasy takich książek, zacząłem ten
materiał wykorzystywać, pisząc przy różnych sposobnościach dobrze uzasadnione
i pouczające artykuły i felietony w gazetach dla uświadomienia i pouczenia ludu naszego o najróżniejszych sprawach z przeszłości Śląska, a także w towarzystwach polskich nieraz przemawiałem na temat przeszłości i polskości Śląska.
Od roku 1910 zacząłem pisać broszury dla ludu; do wybuchu I wojny światowej
wydałem 3 broszury, w tem była poważna broszura o Józefie Lompie, którą wydrukowałem własnym nakładem w 2000 egzemplarzach. Do czwartej broszury miałem
przygotowany już materiał, ale wybuchła wojna […]7.

Niecały rok po rozpoczęciu I wojny światowej, w czerwcu 1915 r., Prus podzielił
los wielu innych Ślązaków – został zmobilizowany do niemieckiej armii.
Chętnie odchodziłem z wydawnictw „Katolika”, ponieważ A. Napieralski zaraz
z początkiem wojny zaczął uprawiać wstrętną politykę ugodową z Niemcami, przeciwko czemu daremnie, ale długo i wytrwale protestowałem i walczyłem z red. Rybarzem. Ale o wiele niechętniej szedłem do wojska niemieckiego; aby uniknąć tej
ewentualności, próbowałem już w r. 1914 czmychnąć za granicę, ale mi się to nie
udało8.

Ze względu na słabe zdrowie Prusa nie wysłano na front, ale do służby na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego zajętych przez państwa centralne.

6 Ibidem.
7 AAKat, ZS 259. K. Prus, Z mojego życia (rękopis) wraz z Uwagami i objaśnieniami…
8 Laureaci śląscy…, s. 226.
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Późną jesienią 1915 odkomenderowano mnie jako żołnierza do ówczesnego starostwa niemieckiego w Częstochowie, gdzie mi przydzielono taką pracę: tłumaczenie
pism polskich, wpływających do starostwa, na język niemiecki, a pism niemieckich
wychodzących ze starostwa do wójtów i innych osób na język polski, a prócz tego
redagowanie i administrowanie „Gazety Urzędowej” na powiat częstochowski
(był to tygodnik niemiecko-polski, na ogół czysto administracyjny). Tu pracowałem aż do końca pierwszej wojny światowej.

Dowód tożsamości Prusa z 1918 r.
Ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach
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W Częstochowie miałem pracy w urzędzie bardzo wiele, załatwiałem ją szybko
i wzorowo. Niemcy opłacali mnie bardzo hojnie. Ale mimo to wszystko zachowywałem się zawsze jako Polak, w urzędzie i na mieście, jedynie z Niemcami mówiłem po niemiecku. Wielu Polakom, o ile się do mnie z czym zwracali, w różnych
sprawach pomagałem ile mogłem, nieraz i pieniężnie. Z wielu inteligentami żyłem
w najlepszych stosunkach, tak że nie było wśród nas żadnych tajemnic politycznych9.

Zakończenie wojny nie przyniosło spokoju na Śląsku. W Paryżu decydowano
o polskich granicach, a tu rosły napięcia między Polakami i Niemcami, które doprowadziły do trzech powstań i plebiscytu.
W grudniu 1918 powróciłem do Bytomia do dziennikarstwa „Katolikowego”, gdzie
praca przez cały rok 1919 była bardzo „gorąca”. Adam Napieralski był chory, leczył
się w pewnym sanatorium w Saksonii, dwaj inni redaktorzy również nie byli obecni,
pracowali gdzie indziej; było nas tylko dwóch redaktorów: Palędzki i ja.
Postanowiliśmy nie darować Niemcom żadnego łajdactwa, ale o wszystkim pisać wyraźnie, i krytykować, i piętnować wszystko niemiłosiernie, co na krytykę zasługuje. Chory Napieralski listami ze Saksonii ostrzegał nas i napominał, aby pisać
ostrożnie i nie tak ostro, nie tak radykalnie, ale radziłem Palędzkiemu, aby te listy
wrzucał do kosza, i on też rzeczywiście darł je i wrzucał do kosza.
Ostrzegali nas też poufnie niektórzy Niemcy z miasta, donosząc o planach władz
niemieckich przeciw nam; mieliśmy być aresztowani i wywiezieni do obozu na Dolnym Śląsku. Wtedy przez dłuższy czas Palędzki i ja przychodziliśmy do redakcji
z walizkami podróżnymi, gotowi zawsze na wyjazd, ale kierunku i stylu redakcji nie
zmieniliśmy. Było to wtedy bardzo ważne dla Śląska, gdyż gazety „Katolikowe” miały
razem kilkadziesiąt tysięcy abonentów i wpływ wielki, gdy inne tutejsze gazety polskie albo podupadły (np. „Gazeta Ludowa”), albo nie były dosyć śmiałe z powodu
terroru niemieckiego. […]
Powyższe wymienione prace i zajęcia są tylko częścią całokształtu mych usiłowań
włożonych w obronę i odrodzenie polskości Śląska. Poza pracami dziennikarskimi
byłem bowiem bardzo żywo czynny w tak zwanej agitacji polskiej, osobliwie przed
pierwszą wojną światową. Na niezliczonych posiedzeniach stowarzyszeń polskich,
na zebraniach i wiecach publicznych wygłaszałem na całym Górnym Śląsku niezliczone wykłady, mowy, odczyty itp. w sprawach społecznych, oświatowych, narodowych, politycznych itd. Praca ta była bardzo ważna i konieczna, bo docierała w niemałej mierze do tych, co żadnych polskich gazet nie czytali. […]
Zaznaczyć jeszcze muszę, że w ciągu pracy dziennikarskiej miałem coś przeszło
30 procesów karnych, wytoczonych mi przez prokuratorów pruskich w sprawach
prasowych10.

9 Ibidem.
10 Ibidem, s. 226–227.
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Prus był represjonowany głównie za swoje artykuły przeciwko germanizacji. Mimo
że używał pseudonimów (Jacenty Pyrlik, Jan Skryba, Jan Łuka), nie zawsze udawało
mu się zmylić władze.
Może 5 lub 6 tych procesów skończyło się uwolnieniem mnie od winy i kary, 2 procesy skończyły się zasądzeniem na więzienie po 3 tygodnie (ale ostatnia z tych kar
była darowana wskutek amnestii ogłoszonej po wybuchu pierwszej wojny światowej).
Reszta procesów moich skończyła się skazaniem na grzywny od 50 do 600 marek
oraz na ponoszenie kosztów sądowych. Innych jakichkolwiek procesów sądowych,
oprócz prasowych, nie miałem żadnych11.

Pismo, w którym NRL
powierza Prusowi
stworzenie spisu miejscowości
Górnego Śląska, 1919 r.
Ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach

11 Ibidem.
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LATA 1920–1939
W okresie, gdy ważyła się państwowa przynależność Górnego Śląska, Prus był już
znanym działaczem narodowym. Dlatego nie dziwi, że zaproponowano mu udział
w propagandowych przygotowaniach do plebiscytu.
W lutym 1920 wciągnięto mnie do pracy w Polskim Komisariacie Plebiscytowym,
gdzie mi z początku powierzono dział druków plebiscytowych (broszury, plakaty,
ulotki itp.), ale niedługo potem pracowałem w Biurze Prasowym, gdzie założyłem
i prowadziłem archiwum do użytku tegoż Biura oraz pisałem wiele artykułów polskich i niemieckich do gazet12.

Legitymacja Prusa jako
pracownika Polskiego
Komisariatu Plebiscytowego.
Ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego
w Katowicach

Gdy po III powstaniu śląskim przyłączono część Górnego Śląska do Polski, aktywnym propolskim działaczom zaproponowano pracę w nowo tworzonych urzędach
i instytucjach. Prus został wówczas zatrudniony w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach, gdzie organizował i prowadził Bibliotekę Wojewódzką. Pracował
tam do przejścia na emeryturę w 1937 r.
Jak zawsze skrupulatny w notowaniu wszelkich wydatków, Prus nie omieszkał zapisać, jakie konsekwencje finansowe miało dla niego przyjęcie posady w Katowicach:

12 Ibidem, s. 226.
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[…] moje pobory były na ogół mniejsze niż poprzednio w mej pracy dziennikarskiej, a wydatki moje większe, ponieważ z powodu braku mieszkań w Katowicach
musiałem zamieszkać w Mikołowie i potem jeździć stale codziennie do pracy do Katowic i z powrotem do domu; te jazdy kosztowały mnie codziennie 2 godziny czasu
i do tego sporo grosza13.

I tu rozpoczyna się mikołowski rozdział życia Konstantego Prusa. Zachowała się
niewielka kartka z zapisaną przez Prusa informacją:
Przeprowadzka z Bytomia do Mikołowa dnia 3 i 5 grudnia 1921.

oraz listą wydatków związanych z przenosinami14.

Notatka Prusa dotycząca
przeprowadzki do Mikołowa.
Ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach

Policyjny urząd meldunkowy w Mikołowie zaświadczył w wystawionym w języku
niemieckim dokumencie z 7 stycznia 1922 r., że Prus zamieszkał przy ul. Friedenstrasse 18 (już wkrótce nazwanej ul. Pokojową, potem ul. K. Miarki, a w czasie
II wojny światowej przemianowanej na Hermann-Göring-Strasse)15. Miał tam „2 słoneczne pokoje i wielką kuchnię”16.
13
14
15
16

14

AAKat, ZS 259. Prus, Z mojego…
AAKat, ZS 259.
AAKat, ZS 261.
AAKat, ZS 259. Uwagi…

Ulica K. Miarki w Mikołowie,
okres międzywojenny.
Ze zbiorów Bronisławy Jeske-Cybulskiej

Nieco wcześniej do Mikołowa przeniósł się przyjaciel Prusa z czasów włoskich,
Józef Herman, który od 1920 r. kierował wydawnictwem Karol Miarka sp. z o.o. W tej
słynnej mikołowskiej drukarni wykonywał m.in. zlecone mu przez Prusa materiały
plebiscytowe i drukował niektóre jego prace. Być może ten właśnie kontakt z Mikołowem i ta przyjaźń – oraz oczywiście brak mieszkań w Katowicach – zdecydowały
o przeprowadzce nowo mianowanego urzędnika do naszego miasta?
Wkrótce oprócz rodziny Hermanów do grona dobrych znajomych Prusa dołączyli i inni mikołowianie, a on sam szybko poczuł się obywatelem miasta, odpowiedzialnym za jego sprawy oraz wyczulonym na potrzeby i problemy mieszkańców.
W 1925 r. zaczęto wydawać „Gazetę Mikołowską”, a Konstanty Prus został jej
pierwszym redaktorem. Ówczesnym zwyczajem nie podpisywał jednak numerów
swym nazwiskiem. Robił to nauczyciel mikołowskiego gimnazjum Władysław
Żyła. Po niespełna roku wydawanie gazety zawieszono z powodów ekonomicznych,
a po kilku miesiącach reaktywowano ją pod innym kierownictwem17.
W 1927 r. Prus stanął na czele zarządu mikołowskiego Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami Przeszłości powołanego z inspiracji władz wojewódzkich. Jego działalność zakończyła się fiaskiem – dwa lata później Prus pisał w sprawozdaniu dla burmistrza Jana Koja, że towarzystwo „nic nie zrobiło” między innymi dlatego, że prezesowi brakowało czasu, a inni nie włączyli się w działalność organizacji18.

17 H. Nocoń, Inteligencja polska w powiecie pszczyńskim w latach 1922–1939, Pszczyna 2006, s. 125, 236.
18 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Pszczynie, Akta Miasta Mikołów, sygn. 2, p. 12;
A. A. Jojko, Konstanty Prus i mikołowskie fatum. Plan gdzieś zaginął, fotograf zwodził, a ksiądz nic nie zrobił,
„Gazeta Mikołowska” 2007, nr 6 (195), s. 28–29.
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Winieta „Gazety Mikołowskiej” z 1928 r.
Ze zbiorów Mariusza Dmetreckiego

Sam Prus zaczął w tym czasie gromadzić materiały do jednej z najważniejszych swoich publikacji, historycznej monografii zatytułowanej Z dziejów Mikołowa i jego okolicy. Książka ta powstała na zlecenie mikołowskiego magistratu,
który w 1932 r. wydrukował ją własnym nakładem w Zakładach Graficznych Karola Miarki w Mikołowie.
Dzieło Prusa spotkało się z uznaniem nie tylko mikołowian, ale też świata naukowego. W 1934 r. ukazała się recenzja książki autorstwa profesora Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie, historyka Franciszka Bujaka, który pisał między innymi:
Autor, historyk z wykształcenia, erudyta i miłośnik książek osiadły od dawna w Mikołowie, zaczął od felietonów w „Gazecie Mikołowskiej” na temat przeszłości miasta,
a zagrzany przez nie poświęcił pięć lat na poszukiwania w archiwach kościelnych,
w archiwum ks. pszczyńskiego i w archiwum rejencji opolskiej, a nadto korzystał
z pomocy dwóch innych miłośników historji miejscowej, inspektorów szkolnych,
L. Musioła i J. Büchsa. […]
Książka p. K. Prusa należy bezsprzecznie do najlepszych lokalnych monografij
historycznych, która powinna się stać wzorem. Zawiera ona ogromną moc wiadomości z historji życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego podanych jasno
w dobrej perspektywie historycznej, w sposób przystępny a zgodny z dzisiejszym
stanem nauki19.

Inny uczony, Alojzy Targ, tak ocenił książkę Prusa:
W minionym okresie Mikołów doznał znakomitego wyróżnienia ze strony historiografii polskiej. W 1932 r. opublikował Konstanty Prus wyczerpującą monografię tego
miasta. Wyczerpującą w tym stopniu, jak to było możliwe. Ze względu na niekompletny stan źródeł do dziejów tego miasta. Jak bowiem wiadomo, w 1794 r. w czasie
wielkiego pożaru w Mikołowie spłonęło całe bezcenne archiwum miejskie20.
19 K. Prus, Z dziejów Mikołowa i jego okolicy, Mikołów 1932. Rec.: F. Bujak, Prus Konstanty, „Roczniki
Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1934, t. 3, s. 463–464.
20 Archiwum Prac Naukowych Instytutu Śląskiego w Opolu (dalej: APN IŚ), A 702, T. 72, s. 29.
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O kulisach powstania monografii Mikołowa dowiadujemy się od samego autora:
Przy pisaniu kroniki Mikołowa miałem około 650 zł wydatków, ale za napisanie jej nic nie
wziąłem od Magistratu, ani zwrotu mych kosztów. Magistrat chciał mi chętnie kilka tysięcy dać, ale mu powiedziałem, że jeżeli ma zbytnie grosze, niech je da ubogim itp., a gdy
2 miesiące później złodzieje okradli moje mieszkanie, narobiwszy mi przeszło 2600 zł
szkody, przyszedł do mnie burmistrz [Jan Koj – I.K.-D.] z propozycją, abym ze względu
na szkody po złodziejach przynajmniej 2000 zł przyjął, odpowiedziałem mu, że ze szkodami, jakie mi złodzieje wyrządzili, dam sobie radę, i że od Magistratu nic nie wezmę21.

Nie był to jedyny wypadek, gdy Prus – choćby w tak pośredni sposób – pomagał
potrzebującym „wskutek moralnego obowiązku wspierania ubogich”22.
[…] gdy około r. 1926 było większe bezrobocie w Mikołowie i zebranie obywateli
mikołowskich uchwaliło na wniosek burmistrza Koja, aby wszyscy ci mikołowianie,
co mają zwyczajne zarobki i dochody, zechcieli dobrowolnie oddawać pół procent
od swego dochodu do Magistratu na wsparcie miejscowych bezrobotnych, wtedy ja
sam dawałem regularnie co miesiąc przez długi okres czasu (coś przez 1 ½ roku czy
nawet dłużej) 30 zł (zamiast najwyżej 2 zł) – gdy tymczasem wszyscy urzędnicy i pracownicy Magistratu płacili razem niespełna 30 zł; potem płaciłem w Kurii Biskupiej
w Katowicach również dosyć długo po 40 zł miesięcznie na ubogich i bezrobotnych.
A poza tem dawałem ubogim, którzy chodzili i zbierali wsparcia po domach, […]
ile możności zawsze hojne wsparcia, i do tego nieraz i część dobrego jeszcze ubrania,
bieliznę, obuwie itp. Dwóm ubogim chłopakom, zupełnym sierotom, których ojciec
zginął na froncie we Francji w czasie I wojny światowej, a ich matka zmarła z rozpaczy i nędzy, sprawiłem kompletne świąteczne ubrania, gdy przystępowali do Komunii św., a więc obuwie, skarpetki, kapelusze, chusteczki kieszonkowe, książki modlitewne itd., a ich ubogiej ciotce, u której mieszkali, dałem jeszcze dwa razy po 15 zł,
aby im sprawiła smaczne pożywienie; było to w latach 1924–1925. Tych chłopców
jeszcze i później długo popierałem; starszy z tych chłopaków służył potem we wojsku
polskim i walczył przeciwko Hitlerowi, ale dostał się do niewoli niemieckiej; dzisiaj
pracuje jako wyuczony rzemieślnik zdun, zatrudniony w Dyrekcji Kolejowej w Katowicach (Stalinogrodzie) i jest światłym i zdolnym pracownikiem; młodszy jego brat
zaciągnięty przymusowo do wojska hitlerowskiego zginął na froncie w Rosji […]23.

Prus również w inny sposób angażował się w życie Mikołowa.
Popierałem także sprawy młodzieżowe; w Mikołowie należałem do patronatu
miejscowego harcerstwa oraz do patronatu stowarzyszenia młodzieży katolickiej
21 AAKat, ZS 259. Notatki autobiograficzne K. Prusa.
22 AAKat, ZS 259. Prus, Z mojego…
23 Ibidem.
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i płaciłem składki miesięczne dla zasilenia kasy tych stowarzyszeń, a przy różnych
wcześniejszych okazjach dawałem większe kwoty (zwykle po 20 zł).
Sześciu ubogim chłopcom, którzy pragnęli być harcerzami, a nie mogli być przyjęci do tej organizacji, bo nie mieli groszy na sprawienie sobie umundurowania harcerskiego, sprawiłem to umundurowanie moim kosztem24.

Konstanty Prus wspierał finansowo nie tylko mikołowską społeczność.
Od r. 1920 do końca r. 1939 wzrosły moje wydatki nadzwyczajnie na przeróżne cele
i sprawy publiczne, jak np. społeczne, kulturalne, kościelne i tym podobne inne,
nie tylko śląskie, ale i ogólnonarodowe. Ale żyłem zawsze skromnie i oszczędnie,
np. w całych tych 19 latach nie byłem ani razu na wywczasach ani też nie urządziłem nigdy żadnej podróży czy wycieczki kosztowniejszej; oszczędzałem grosze, ale
na sprawy ważne i potrzebne dawałem zawsze hojnie. Tak np. na budowę katedry
w Katowicach dałem raz 100 zł, a przy wszystkich zbiórkach na ten cel w Mikołowie
dawałem zawsze po kilkadziesiąt złotych; księżom Salezjanom posłałem raz do Warszawy także 1000 zł, a do Oświęcimia 300 zł25.

Konstanty Prus na dworcu
w Katowicach, 28 lipca 1931 r.
Ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach

24 Ibidem.
25 Ibidem.
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***
W okresie międzywojennym Prus stał się cenionym znawcą śląskiej historii i kultury,
bibliofilem i pisarzem. O ludziach jego pokroju Kazimierz Popiołek pisał po latach, że:
[…] choć nie posiadali wykształcenia historycznego, swoją pracowitością i umiłowaniem spraw śląskich wnieśli w tak niezwykle ubogą wiedzę o przeszłości śląskiej
ziemi sporo cennych przyczynków26.

Prus zawsze starał się być w nurcie najważniejszych spraw związanych z jego
zainteresowaniami i pracą. Z tego też względu przed II wojną światową został członkiem kilku towarzystw naukowych i instytucji.
Dawniej należałem: od 1908 do 1943 do Verein für Geschichte Schlesiens, do Verein für
schlesische Volkskunde od 1908 do 1915; do Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku
od jego początku [1920 r. – I.K.-D.] aż do ostatniej wojny i byłem tam od początku
przez szereg lat sekretarzem oraz napisałem zarys powstania tegoż Towarzystwa do jego
pierwszego Rocznika i niektóre inne przyczynki; należałem również do Towarzystwa
Historycznego we Lwowie itd. W tych Towarzystwach (oprócz Towarzystwa Przyjaciół
Nauk) naukowo nie pracowałem dla braku czasu. Przez kilka lat, aż do r. 1938, należałem do Towarzystwa Bibliotekarzy Polskich w Krakowie jako zwyczajny członek27.

Był też zastępcą członka Rady Muzealnej Muzeum Śląskiego w Katowicach (1933–
1939), członkiem i czasowo przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Bibliografii
Śląskiej oraz członkiem Komisji Bibliotecznej Śląskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Piłsudskiego w Katowicach (1937–1939)28.

Mianowanie Prusa zastępcą członka
Rady Muzealnej Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego
w Katowicach

26 K. Popiołek, Historia Śląska od pradziejów do 1945 r., Katowice 1972, s. 305, 467.
27 AAKat, ZS 259. Notatki autobiograficzne K. Prusa. W tej samej notatce Prus podaje inną datę wystąpienia z VGS – 1941 r.
28 AAKat, ZS 261, k. 107, 111, 114, 115.
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W styczniu 1939 r. Komisja Historii Literatury Polskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprosiła Prusa do udziału w swych pracach29. Warto zaznaczyć,
że PAU była jedną z najbardziej cenionych przedwojennych instytucji naukowych.
Fakt, że jej członkowie zaproponowali Prusowi współpracę, był dla niego nie lada
wyróżnieniem.

Nadanie Prusowi
tytułu Współpracownika
Polskiej Akademii Umiejętności.
Ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach

29 AAKat, ZS 261, k. 129.
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Konstanty Prus ze Srebrnym
Krzyżem Zasługi, 1935 r.
Ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach

Przed II wojną światową Prus był kilkakrotnie odznaczany. W styczniu 1930 r. biskup śląski Arkadiusz Lisiecki zawiadomił go uroczystym pismem, że „Jego Świątobliwość, chwalebnie nam panujący Ojciec św. Pius XI, raczył najłaskawiej odznaczyć
Jaśnie Wielmożnego Pana złotym krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice w uznaniu zasług położonych dla sprawy katolickiej”. W tym samym roku otrzymał Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, w 1932 r. prezes Rady Ministrów Aleksander
Prystor nadał mu Srebrny Krzyż Zasługi za pracę społeczną, a w 1938 r. przyznano
Prusowi Brązowy Medal za Długoletnią Służbę30.
W 1937 r. na wniosek Polskiej Akademii Literatury minister wyznań religijnych
i oświecenia publicznego odznaczył go Srebrnym Wawrzynem Akademickim. Za to
wyróżnienie Akademia kazała sobie płacić „tytułem zwrotu kosztów wykonania odznaki i wydatków administracyjnych”. Na dokumencie o przyznaniu nagrody Prus
dopisał: „Nie reagowałem na to, bo mi o żadne odznaczenia nie chodzi”31.
Jego rozległa wiedza sprawiła, że konsultowali się z nim liczni uczeni. Byli wśród
nich znakomici profesorowie – językoznawcy Kazimierz Nitsch i Zenon Klemensiewicz, historyk Franciszek Bujak – oraz śląscy naukowcy, między innymi ks. dr Emil
Szramek i Wincenty Ogrodziński32.
Sam Prus także opublikował kilka prac naukowych i popularnonaukowych poświęconych głównie historii Śląska. Oto ich wykaz spisany przez autora:
1. „Świętobliwa księżniczka Ofka i klasztor Dominikanek w Raciborzu”.
Bytom 1910. Nakład „Katolika”. (Stron 68).

30 AAKat, ZS 268, ZS 261, k. 99, k. 4, k. 126.
31 AAKat, ZS 261, k. 2.
32 Szaraniec, op. cit., s. 45–46.
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2. „Józef Lompa, jego życie i prace”. Bytom 1913. Nakład własny. (Stron 162 +4).
3. „O walce z pijaństwem na Śląsku Górnym za czasów ks. Ficka (w r. 1844)”.
Bytom 1914. Nakład własny. (Stron 40).
4. „O pierwszych polskich drukarzach i wydawcach na Śląsku Górnem to i owo”.
Mikołów 1920. Nakład firmy K. Miarki. (Stron 36).
5. „Spis miejscowości polskiego Śląska Górnego”. Bytom 1920. Nakład Polskiego
Komisarjatu Plebiscytowego dla G. Śląska. (Stron 106).
6. „Krótki zarys dziejów Górnego Śląska”. Mikołów 1920. Nakład Tow. Oświaty
na Śląsku im. św. Jacka. (Stron 32).
7. „War Oberschlesien deutsch oder polnisch”. Oppeln 1920. Nakład własny.
(Stron 32).
8. „Das Verhältnis Oberschlesiens zu Polen, Böhmen und Oesterreich.
Ein geschichtlicher Überblick”. Bytom 1920. Nakład własny. (Stron 32).
9. „Jak Prusacy zabrali Śląsko Górne. Kilka przypomnień i uwag”. Katowice 1921.
Nakład „Nowego Czasu”. (Stron 20).
10. Damrotha „Z niwy śląskiej”, wydanie III zupełne, krytyczne, uwagami i wstępem
zaopatrzone. Mikołów 1922. Nakład K. Miarki.
11. „Silesiana” Nr 1, stron 23, polskie, Nr 2, stron 27, niemieckie. Mikołów 1923.
Nakład własny.
12. „Karol Miarka. Krótki zarys jego życia i pracy. Na 100. rocznicę jego urodzenia”.
Katowice–Cieszyn 1924. Nakład Komitet Obchodu 100. Rocznicy P. Stalmacha
i K. Miarki. (Stron 73).
13. „Z przeszłości Mikołowa i jego okolicy”. Mikołów 1932. Nakład Magistr.
m. Mikołowa. (Stron 466).
14. „25 lat Panewnickiego Klasztoru”. Panewnik 1933. Nakład klasztoru
Franciszkanów. (Stron 60).
15. „Piotr Kołodziej, pisarz sztuk teatralnych”. Mikołów 1938. Nakład własny.
(Stron 52).
16. „Spis nazw miejscowości Śląska Opolskiego”. Katowice 1939. Nakład Instytutu
Śląskiego. (Stron 133)33.

Podsumowując swoją działalność piśmienniczą do 1939 r., Prus notował:
Praca ta pisarska była na ogół bezinteresowna; miałem przy niej więcej wydatków
niż dochodów34.
Tylko 2 razy wziąłem nieco gotówki, i to za „Spis miejscowości” dla plebiscytu
dano mi trochę grosza, dołożyłem drugie tyle i sprawiłem sobie średniego rodzaju
ubranie; następnie za „Krótki zarys dziejów Śląska” wciśnięto mi 20 marek35.

33 AAKat, ZS 259. Prace pisarskie K. Prusa, zestawione przezeń na żądanie Biura Personalnego.
34 Laureaci śląscy…, s. 227.
35 AAKat, ZS 259. Notatki autobiograficzne K. Prusa.
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Jak już wcześniej wspomniano, na potrzeby swych prac naukowych Prus gromadził
własny księgozbiór, który był uważany za jedną z największych prywatnych kolekcji
silesiaków na Śląsku36. Alojzy Targ oceniał ją na 15–20 tysięcy tytułów.
Jeszcze przed II wojną światową właściciel przekazał Bibliotece Sejmu Śląskiego
5 tysięcy tytułów, które w tej chwili przechowywane są w zbiorach śląskich Biblioteki
Śląskiej w Katowicach – trudno je zidentyfikować, bo nie zachowały się przedwojenne katalogi i inwentarze, a Prus nie miał zwyczaju podpisywać książek będących
jego własnością.
Swój znacznie uszczuplony księgozbiór Prus szybko uzupełnił nowymi zakupami i wykorzystywał go w pracy pisarskiej37.
Po przejściu na emeryturę miałem zamiar dalej zajmować się publicystyką; warunki
tego były korzystniejsze, bo miałem więcej czasu. Posiadałem wcale pokaźną bibliotekę prywatną z nader bogatym działem silesiaków, nieraz bardzo rzadkich i ważnych. Jednakże wojna ostatnia przekreśliła te zamiary38.

LATA 1939–1945
Wybuch II wojny światowej zaskoczył Prusa. Został bez pieniędzy, bo nie wypłacono mu emerytury; bał się też ataku gazowego, a nigdzie nie mógł już kupić maski
ani opatrunków. Wydawało mu się, że najlepszym rozwiązaniem będzie ucieczka
na wschód, więc pierwszego dnia wojny ruszył z innymi uchodźcami w czterotygodniową tułaczkę do Lwowa i Truskawca. Zdarzenia te opisał w Przeżyciach
we wrześniu 1939 zamieszczonych w niniejszym numerze „Mikołowskich Zeszytów
Historycznych” na stronie 55.
Po powrocie do Mikołowa przekonał się, że pozostał bez jakichkolwiek środków
do życia.
Z powodu wojny emerytury na wrzesień 1939 już nie otrzymałem. W 1940 r. starałem
się u niemieckiego starosty w Pszczynie o wypłacenie mi emerytury lub przynajmniej wsparcia na życie, ale nic nie otrzymałem – odmówiono mi wszystkiego. […]
Oszczędności moje w Miejskiej Kasie Oszczędności w Katowicach były przez
władze niemieckie beschlagnahmt39 i tylko dzięki sprytowi pewnego urzędnika
polskiego, który w tej kasie jeszcze pracował, mogłem wybrać połowę mych [pieniędzy]. […]

36 A. Targ, Z dziejów książki polskiej na Górnym Śląsku. Konstanty Prus – bibliofil śląski, „Biuletyn
Informacyjny Biblioteki Śląskiej” 1960, nr 4, s. 174.
37 Targ, Zbiory Konstantego Prusa, w: Biblioteka Śląska 1922–1972, pod red. J. Kantyki, Katowice 1973,
s. 34–35.
38 Laureaci śląscy…, s. 226.
39 beschlagnahmt (niem.) – zajęte
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Starałem się dalej o to, żeby mi przynajmniej wypłacono moje oszczędności
ze skonfiskowanego Banku Ludowego w Katowicach (około 1200 zł), ale mi odpowiedziano, że moje podanie będzie rozpatrzone po wykończeniu Volkslisty, i nic
nie otrzymałem. Żyłem ze wsparć, jakie mi różni przyjaciele, krewni itp. dostarczali,
ale przez to zadłużyłem nadzwyczajnie40.

Palcówka Prusa.
Ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach

40 AAKat, ZS 262. Odpis Objaśnień, które Prus sporządził 22 września 1945 r. i dołączył do Kwestionariusza dotyczącego rejestracji szkód wojennych, oddanego 28 września 1945 r. w mikołowskim magistracie;
AAKat, ZS 259. Uwagi…; AAKat, ZS 259. Notatki autobiograficzne K. Prusa.
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Prus szczególnie wspominał pomoc finansową otrzymywaną od Otmara Rybickiego.
[…] jednym z moich dobrych znajomych był obywatel mikołowski Otmar Rybicki,
kupiec drogerzysta, który w czasie wojny hitlerowskiej zaczął pracować w fabryce
swego teścia […]. Rybicki zaczął wówczas przychodzić do mnie niby na pogawędkę
(a właściwie przynosił mi swoje tajne wiadomości o wojnie, a odbierał moje) i przy
tych odwiedzinach zaczął mi dawać regularnie co miesiąc 50 marek niemieckich jako
zasiłek na życie.
Kilka razy prosiłem go, aby mi tak wiele pieniędzy nie dawał, bo nie wiadomo, w jakich warunkach będziemy żyć po wojnie, i nie wiadomo, czy ja będę mu mógł potem
zwrócić te wszystkie zasiłki, jakie mi teraz daje, ale on na to nie zważał i zawsze owe
50 marek co miesiąc mi wciskał. Pieniędzy tych prawie wcale nie zużywałem na swoje
potrzeby, ale je starannie chowałem na jakieś ewentualne przyszłe potrzeby, które się
mogą nagle wyłonić pod koniec wojny albo też krótko po wojnie p. Rybickiemu41.

Ponad rok po rozpoczęciu niemieckiej okupacji okazało się, że Prus pozostał nie
tylko bez pieniędzy, ale i bez mieszkania.
Dnia 6 listopada 1940 wieczorem otrzymałem piśmienne wezwanie z magistratu m. Mikołowa, że mam do 12 listopada mieszkanie (zajmowane od przeszło 18 lat) opuścić,
bo w przeciwnym razie mnie policja z mieszkania wyrzuci. Jednocześnie takie same
wezwania otrzymali w tymże domu: właściciel domu Józef Wojtynek, przedsiębiorca
Antoni Pampuch i inni Polacy. Ponieważ w tak krótkim terminie nie mogłem znaleźć
mieszkania, musiałem część mebli za bezcen sprzedać lub nawet podarować. […]

Hermann-Göring-Strasse
(obecna ul. K. Miarki w Mikołowie),
lata II wojny światowej.
Ze zbiorów Piotra Grodeckiego

41 AAKat, ZS 262. Brulion listu z 10 kwietnia 1955 r. do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Stalinogrodzie.
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Przygarnęły mnie wtedy do siebie Siostry Boromeuszki, które w Mikołowie prowadziły wielki szpital, klasztor i znaczne gospodarstwo rolne. Moje meble i inne sprzęty
musiałem za bezcen sprzedać lub rozdawać, i tylko z najkonieczniejszymi rzeczami
przenieść się do szpitala, gdzie do 1950 r. mieszkałem. […]
Pisać oczywiście nic nie mogłem. Natomiast wykonywałem wiele pożytecznych
prac ręcznych […] (rąbałem drzewo, zgarniałem i wywoziłem śnieg z podwórka i chodników, bawiłem się i zamiataniem podwórka i licznych kątów, pomagałem we wielu
różnorodnych innych pracach ręcznych), ale to czyniłem bezpłatnie z wdzięczności
za to, że mnie bezdomnego Zakład przygarnął pod swój dach42.

Szpital i klasztor Boromeuszek
w Mikołowie, lata II wojny światowej.
Ze zbiorów Piotra Grodeckiego

Siostry zgodziły się też przechować księgozbiór Prusa. „Więc przywiozłem moje
książki do klasztoru, gdzie je umieszczono na strychu”43 – wspominał kilka lat później.
Była to tylko część biblioteki Prusa. Na początku wojny 2 tysiące najcenniejszych
pozycji z jego księgozbioru przewieziono do Katowic, a ks. Emil Szramek ukrył je
w podziemiach katedry44.
Wkrótce także te książki, które Prus przechowywał u boromeuszek, trafiły do
Katowic, do Kurii Biskupiej. Stało się to po zajęciu klasztoru przez Niemców pod
42 AAKat, ZS 259. Odpis Objaśnień…; AAKat, ZS 259. Uwagi…
43 AAKat, ZS 259, k. 3.
44 Zob. Targ, Zbiory…, s. 34–35; Szaraniec, op. cit., s. 49; R. Szendzielarz, B. Bromboszcz, Mikołów z perspektywy 150 lat, Mikołów 2009, s. 277; J. Myszor, Sługa boży Emil Szramek – proces beatyfikacyjny męczenników II wojny światowej. Nowe pytania i odpowiedzi. Edycja tekstów źródłowych,
„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1997, nr 30, s. 255–256; W. Pawłowicz, Księgozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (do 1939 r.), Katowice 2009,
s. 333–335; AAKat, ZS 417, ZS 267; Szramek Emil [online] [dostęp: 26 czerwca 2013 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Szramek_Emil
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koniec 1941 r. Niestety, ten księgozbiór dostał się w ręce gestapo w 1942 r. Wtedy też
jego polską część zniszczono, a resztę wywieziono45.
Po wojnie okazało się, że wiele książek i dokumentów schowanych przez
ks. Szramka również przepadło. Odnaleziono jedynie kilkaset pozycji, które później Prus podarował między innymi bibliotece Kurii Biskupiej w Katowicach46.
W latach wojny Konstantego Prusa dotknęły i inne hitlerowskie represje.
Każdy musiał wypisać przysłany z policji formularz, zgłaszając się do Volkslisty. I ja to
uczyniłem, aby mieć spokój. Otrzymałem odpowiedź odmowną w grudniu 1941. Nagle
dnia 7 sierpnia 1943 r. wczas rano aresztowano mnie i razem z innymi (było nas coś 32,
w tem 4 panie) odstawiono do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu47 […] z tego
powodu, żeśmy się nie starali o zapisanie nas na niemiecką Volkslistę. Trzymano mnie
i dręczono w Oświęcimiu całe 6 tygodni; wypuszczono mnie razem z kilku innymi
dnia 18 września 1943 r. [dzięki staraniom siostrzenicy, Marii Grim – I.K.-D.]48.

Co znaczą słowa Prusa, że został aresztowany, bo nie starał się o wpis na Deutsche
Volksliste (Niemiecką Listę Narodowościową – DVL)? Przecież złożył obowiązkowy
kwestionariusz, tyle że rozpatrzono go odmownie? Problem polegał prawdopodobnie na tym, że Prus nie odwołał się od tej decyzji – co było dość powszechną praktyką – i za to właśnie został wywieziony do obozu koncentracyjnego.

Pismo zawiadamiające
o niewpisaniu Prusa na Volkslistę.
Ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach

45
46
47
48

Zob. AAKat, ZS 262. Odpis Objaśnień…; AAKat, ZS 259. Uwagi…; Szaraniec, op. cit., s. 51.
Zob. Targ, Zbiory…, s. 35–36.
AAKat, ZS 259. Notatki autobiograficzne Prusa.
AAKat, ZS 262. Odpis Objaśnień…; Szaraniec, op. cit., s. 51.
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Prus wspominał także, że całą okupację żył pod dozorem gestapo.
I tylko dzięki wielkiej życzliwości dla mnie naczelnego lekarza wojskowego (Dr. Schindery, rodem z Żorów, ale zniemczonego), który zarządzał tutejszym lazaretem klasztornym, a który mnie brał w obronę wobec gestapo, zdołałem tu przewegetować cały
czas wojny49.

Rynek w Mikołowie,
lata II wojny światowej.
Ze zbiorów Mariusza Dmetreckiego

Dni poprzedzające wkroczenie wojsk radzieckich do Mikołowa i koniec okupacji
niemieckiej Prus opisał krótko, notując z kronikarską obowiązkowością najważniejsze daty i fakty:
17 stycznia 1945 – 4 bomby rosyjskie za torem kolejowym na polu. Wiele szyb w oknach powypadało.
24 stycznia (środa) bombardowali Rosjanie Mikołów przed południem i po południu
(Miarka, Kötz50 zabici i ranni) (cieplarnia).
26 stycznia (piątek) bombardowano Mikołów po południu (wielu rannych).
27 stycznia (sobota) czołgi i armaty od południa (11.30) do godz. 7 nieustannie walczyły na ulicach Mikołowa.
28 stycznia (niedziela) przed południem Rosjanie definitywnie zajęli Mikołów.
W nocy na niedzielę było widać 8 pożarów [w] mieście51.

49 AAKat, ZS 259. Notatki autobiograficzne Prusa.
50 Chodzi o Zakłady Graficzne K. Miarki i fabrykę kotłów założoną przez Heinricha Koetza, późniejszą „Mifamę”.
51 AAKat, ZS 261.
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LATA 1945–1961
Po zakończeniu okupacji Prus pisał:
Straciłem wszystko, bo zdarły się także już moje ubrania, bielizna i obuwie; pozostałem żebrakiem z kupą długów, które dalej rosną, ponieważ emerytura moja, wypłacana mi wprawdzie od lutego 1945 […], ma tylko symboliczne znaczenie i wartość52.
Wszystko, co posiadałem, zabrali lub zniszczyli Niemcy; na razie nie posiadam
nic, ani skromnego pokoiku, gdzie bym mógł w spokoju pracować. Więc najprzód
zamierzam poszukać i zdobyć gdzieś taki pokoik, a jak ten będzie, to się wyniosę
ze szpitala i przestanę drzewo rąbać i tym podobne roboty załatwiać. Będę potem
mógł coś pracować piórem pod warunkiem, że będę miał z czego żyć. […]
Na życzenie Zakładu, w którym obecnie mieszkam, napisałem w roku 1946 krótką
historię tegoż Zakładu z powodu jego 50-lecia. Siostry to przeczytały podczas swych
obiadów i schowały; drukowane na razie nie będzie dla braku gotówki.
Obecnie piszę historię Zakładu drukarskiego Karola Miarki w Mikołowie, więcej niż połowę już napisałem; praca trudna, bo czego Niemcy nie zniszczyli w tym
Zakładzie, to strawił kompletnie pożar, spowodowany bombami rosyjskimi w czasie
zdobywania Mikołowa53.

Mimo swego wieku Prus postanowił poszukać jakiegoś zatrudnienia. Dowiedziawszy się, że w Archiwum Państwowym w Katowicach brakuje pracowników,
słusznie uznał, że jego wiedza oraz doświadczenie w pracy bibliotekarza i archiwisty mogą być przydatne. W lutym 1946 r. wysłał więc podanie o pracę do Wydziału
Archiwów Państwowych przy Ministerstwie Oświaty54.
Za pośrednictwem dr. Michała Antonowa, kierownika katowickiego archiwum,
otrzymał odpowiedź następującej treści: „Wydział Archiwów Państwowych zawiadamia, że kandydatury […] niestety uwzględnić nie może wyłącznie z powodu podeszłego wieku petenta”. Odmowę podpisał ówczesny dyrektor Archiwów Państwowych Witold Suchodolski.
Do pisma dołączony był odręczny list Antonowa, w którym ten wyrażał żal „z powodu niemożności pozyskania [Prusa] na współpracownika. […] Niestety względy
formalne są widocznie silniejsze, ze szkodą dla archiwum”55.
W lutym następnego roku Antonów zaproponował Prusowi zatrudnienie przy
porządkowaniu archiwum pszczyńskiego: „Na mój wniosek wyraziło Ministerstwo
Oświaty zasadniczą zgodę na zaangażowanie Pana do przeprowadzenia tej pracy.

52 AAKat, ZS 262. Odpis Objaśnień…
53 AAKat, ZS 259. Notatki autobiograficzne Prusa.
54 AAKat, ZS 262. Brulion listu skierowanego przez Prusa do Wydziału Archiwów Państwowych przy
Ministerstwie Oświaty w Warszawie.
55 AAKat, ZS 262. Pisma Antonowa z 13 i 15 kwietnia 1946 r.
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Rozpoczęcie jej byłoby możliwe dopiero po ustaniu mrozów ze względu na warunki
lokalne”56. Prus odpowiedział na tę propozycję uprzejmym pismem, w którym tłumaczył:
Zastanawiałem się bardzo poważnie nad ponętną propozycją uporządkowania archiwaliów pszczyńskich, ale doszedłem do przekonania, że pracy tej podjąć się nie mogę.
Żyję w klasztorze i jestem od klasztoru zależny. Z mojej emerytury w żaden sposób
nie mógłbym życia utrzymać, więc moją emeryturę prawie w całości daję klasztorowi, a poza tem pracą ręczną codzienną uzupełniam wynagrodzenie za utrzymanie.
Dopóki nie będę miał takiej emerytury, z której bym mógł samodzielniej żyć, nie
mogę z klasztorem zrywać57.

Resztę listu Prus streścił w jednym zdaniu, którym opatrzył pismo Antonowa:
Odmówiłem tej pracy z obszernem uzasadnieniem i dodałem, że tę pracę może wykonać prędzej i taniej, kto w Pszczynie mieszka.

Antonów ponowił swą propozycję, sugerując Prusowi, aby ten przyjechał do Katowic: „[…] chętnie omówiłbym z Panem tę sprawę jeszcze ustnie, może uda się
znaleźć wyjście z tych trudności”. Na tym liście Prus dopisał już tylko:
Do Katowic nie pojechałem dla braku zbędnych groszy ani też na to nie odpowiedziałem58.

Szpital przy ul. Okrzei w Mikołowie,
lata powojenne. Po prawej budynek,
w którym do 1950 r. mieszkał Prus.
Ze zbiorów Mariusza Dmetreckiego

56 AAKat, ZS 262. Pismo Antonowa z 6 lutego 1947 r.
57 AAKat, ZS 262. Brulion listu Prusa do Archiwum Państwowego w Katowicach z 12 lutego 1947 r.
58 AAKat, ZS 262. Pismo Antonowa z 5 marca 1947 r.
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W tymże 1947 r. miało miejsce pewne zdarzenie, o którym warto wspomnieć,
bo świadczy o polityce nowej, ludowej – jak się sama nazywała – władzy wobec
osób, które już kilkadziesiąt lat wcześniej o prawa polskiego ludu na Śląsku się upominały. Kilka dni przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego Prus otrzymał pismo
Obwodowej Komisji Wyborczej w Mikołowie, w którym zawiadamiano, że „został
obywatel pozbawiony prawa głosu”. Na odwrocie Prus zanotował:
Takie samo pismo, pozbawiające prawa głosowania, otrzymał ks. proboszcz Kocurek i wszyscy inni mężczyźni mieszkający lub pracujący w Zakładzie Sióstr Boromeuszek w Mikołowie. Ks. prob. Kocurek napisał i wysłał sprzeciw, ale nie dostał
nawet odpowiedzi. Ja sam nic nie zrobiłem, bo nie chciałem się wdawać i stykać
z chacharami59.

Prus, który przed 1939 r. angażował się w życie naukowe i kulturalne, po wojnie nadal chciał być aktywny. Podobnie jak przed wojną, prowadził bogatą korespondencję i służył informacjami. Alojzy Targ pisał: „Był znany ze swej szlachetności i uczynności. Z jego wszechstronnej wiedzy korzystało wielu naukowców,
pisarzy i dziennikarzy. Niektóre jego korespondencje stanowiły małe rozprawy
naukowe”60.

Konstanty Prus, 1952 r.
Ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach

59 AAKat, ZS 262. Pismo OKW w Mikołowie z dnia 10 stycznia 1947 r.
60 Targ, Prus Konstanty, w: Śląski Słownik Biograficzny, t. 1, pod red. J. Kantyki i W. Zielińskiego, Katowice 1977, s. 212–214.
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Powoli jednak odsuwał się od życia publicznego. Zapraszany do udziału w odczytach, uroczystościach rocznicowych czy konferencjach często musiał odmawiać,
tłumacząc się zwykle w jeden sposób – swym ubóstwem.
Wielce Szanownemu Zakładowi Historii Śląska we Wrocławiu dziękuję najuprzejmiej za nadesłanie mi zaproszenia na konferencję naukową poświęconą dziejom
Śląska, której porządek obrad jest nadzwyczaj interesujący, ale muszę niestety donieść, że na tę konferencję przybyć nie mogę z powodu zupełnego mego ubóstwa.
[…] Z powodu szalejącej drożyzny mam […] obecnie nieustanne troski, kłopoty
i dotkliwe niedostatki w żywności, ubraniu i wszystkim innym61.

Po wojnie głównym strapieniem Prusa stała się bowiem bieda.
W roku 1945 na żądanie władz polskich musiałem spisać i podać moje straty wojenne. I stwierdziłem wtedy, że […] licząc bardzo skromnie, wynoszą [one] ogółem
57 929 złotych. Tymczasem okazuje się, że moje straty wojenne są znacznie większe,
gdyż w r. 1945 nie mogłem przypuszczać, że i moje oszczędności w Banku Ludowym
w Katowicach oraz i moje oszczędności w miejskiej kasie oszczędności w Katowicach
są także już stracone62.

Przepadły też marki, które Prus dostał w latach wojny od Rybickiego i w części odłożył na jeszcze gorsze czasy.
I jaki był koniec tej sprawy? Pierwsze władze polskie, które przyszły na Górny Śląsk
w ciągu trwającej jeszcze wojny hitlerowskiej, wydały nakaz, że marki niemieckie
należy wymienić na złote polskie; wolno wymienić 500 marek na 250 złotych,
resztę marek należy złożyć jako depozyt w banku lub kasie oszczędności. A więc
500 marek wymieniłem na 250 zł polskich dnia 17 lutego 1945 i tegoż dnia 1 730 marek złożyłem jako depozyt w Powiatowej Kasie Oszczędności w Mikołowie za pokwitowaniem63.

Tego depozytu Prus oczywiście nigdy nie odzyskał, ale i tak nie był to koniec jego
finansowych kłopotów.

61 AAKat, ZS 259. Brudnopis listu do ZHŚ we Wrocławiu z 22 czerwca 1953 r.
62 AAKat, ZS 259.
63 AAKat, ZS 262. Brulion listu z 10 kwietnia 1955 r. do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Stalinogrodzie.

32

W roku 1948 miałem stale miesięcznie 2 369 zł, ale na dożywianie dzieci w przedszkolach rząd płacił miesięcznie na każde dziecko po 4 480 zł. Jedna trzecia wszystkich
dzieci korzystała z tej hojności. […]
W r. 1950 przy zmianie waluty polskiej straciłem przeszło 54 000 zł, a następnego
dnia czytałem w plakatach na mieście rozlepionych, że zmiana waluty ugodziła spekulantów, kułaków i innych szkodników narodu. […] Strata moja z powodu tej wymiany […] jest słuszną karą dla mnie, spekulanta i kapitalisty64.

I taki podobno był Konstanty Prus – nawet w najcięższych chwilach nie opuszczało
go poczucie humoru. Nie zmienia to jednak faktu, że w takich okolicznościach
każda dodatkowa pomoc finansowa była nieoceniona.
W r. 1947 otrzymałem nagrodę naukową Wojewódzkiej Rady Kultury w Katowicach –
50 000 złotych. Z tego dałem Siostrom Boromeuszkom 10 000 zł jako uzupełnienie
za moje utrzymanie, gdyż z mej zbyt skromnej emerytury, płaconej mi od r. 1945,
nie mogłem im należycie płacić. Dalsze 20 000 zł zużyłem na zwrot niektórych zasiłków, jakie w czasie wojny od niektórych dobrych przyjaciół otrzymałem65.

Prus co jakiś czas dostawał wsparcie finansowe – z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Zarządu Śląsko-Dąbrowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Funduszu
Kultury Narodowej przy Prezydium Rady Ministrów (cofnięte w 1953 r.) i Wojewódzkiej Rady Kultury w Katowicach66 – jego katastrofalną sytuację materialną poprawiało to jednak w niewielkim stopniu.
W podziękowaniu za pomoc Prus wysyłał listy – takie jak ten z 18 stycznia
1949 r., będący odpowiedzią na pismo Wojewódzkiej Rady Kultury zawiadamiające,
że uchwałą Prezydium WRK „przyznano Ob. kwotę zł 10 000 w ramach zapomóg
dorocznych udzielanych pracownikom z dziedziny nauki i kultury”.
Wczoraj otrzymałem przesłany mi pocztą kolejny zasiłek pieniężny, który mi Wojewódzka Rada Kultury przyznała i przesłała. Jednocześnie nadszedł i list z uwiadomieniem. Za wszystko dziękuję Prześwietnej Wojewódzkiej Radzie Kultury jak najuprzejmiej i jak najgoręcej. Hojny ten dar wybawia mnie z wielkiego kłopotu. Potrzeba
mi bowiem nowego obuwia, a dotąd nie miałem na to dostatecznych środków. Teraz
mi już starczy67.

64 AAKat, ZS 259.
65 AAKat, ZS 259. Uwagi…
66 AAKat, ZS 262. Pismo FKN z 1 października 1946 r.
67 AAKat, ZS 262. Pismo WRK z 13 stycznia 1949 r.; brulion listu do WRK w Katowicach z dnia
18 stycznia 1949 r.
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Przejmujący jest ton wspomnień i listów Prusa pisanych po 1945 r. Niemal w każdym
z nich napomykał o swym ubóstwie, stratach poniesionych w czasie wojny, braku własnego pokoju. Trudno mu było ukryć żal. Przez całe życie rozsądnie gospodarował pieniędzmi, wspierał potrzebujących, dawał szczodre datki na cele publiczne i kościelne,
ale też wiele zaoszczędził i niemało płacił na przyszłą emeryturę – a teraz żył jak żebrak.
Na domiar złego w 1950 r., gdy państwo odebrało ss. boromeuszkom ich szpital,
Prus musiał przenieść się do domu starców w Pszczynie przy ul. Matejki. Był tam od
9 czerwca do 13 listopada 1950 r.68 Pod koniec 1950 r. wrócił do Mikołowa. Zamieszkał przy ul. Żwirki i Wigury 1 „jako sublokator u starego przyjaciela” Józefa Hermana, który zabrał go do siebie, widząc, jak Prus źle znosi życie w przytułku.

Stefania Lejowa z domu Herman,
Konstanty Prus, Czesława Wierzba
z domu Herman i Czesław Leja
po pogrzebie Józefa Hermana, 1955 r.
Ze zbiorów Ryszarda Szendzielarza

W willi Hermanów mógł pozostać tylko do 1955 r., „ponieważ dom ten został
zajęty przez władze państwowe”69.
W maju 1955 r. na prośbę Prusa dano mu ponownie skierowanie do domu opieki
w Pszczynie. Tym razem otrzymał osobny pokój. W lutym następnego roku zwolniono go też z opłat za pobyt i pozostawiono do dyspozycji całą rentę, „biorąc pod
uwagę działalność Obywatela jako współpracownika wydawnictwa Karola Miarki
oraz wybitne zasługi jako Dziennikarza Polaka na Śląsku, przebyte kary więzienia
i prześladowania przez Niemców w czasie I i II wojny światowej oraz wydane liczne
prace z zakresu historii i kultury Śląska”70.
68 AAKat, ZS 262. Potwierdzenie zameldowania w Pszczynie z 13 czerwca 1950 r. i w Mikołowie z 15 listopada 1950 r.
69 AAKat, ZS 262. W 1954 r. władze przejęły willę Hermanów na rzecz Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Mikołowie. (Zob. Szendzielarz, Bromboszcz, op. cit., s. 277).
70 AAKat, ZS 262.
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Konstanty Prus, 1956 r.
Ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach

Dopiero więc od 1956 r. Prusowi żyło się trochę lepiej. Choć jego renta była wciąż
bardzo niska, nie musiał przynajmniej opłacać pobytu w domu starców. Przypomniano sobie też jego dawne zasługi i w 1957 r., z okazji 85. rocznicy urodzin, nadano mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Prusowi doskwierała jednak starość i związane z nią ograniczenia. W jednym
z ostatnich swych listów z 19 września 1961 r. przepraszał Alojzego Targa za pismo:
W pierwszą sobotę lutego 1960 r. upadłem w moim pokoju mieszkalnym i złamałem
rękę prawą71.

Konstanty Prus zmarł 5 października 1961 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się
zgodnie z jego ostatnią wolą, spisaną jeszcze w 1930 r.
Pogrzeb mój należy zachować w tajemnicy, bo nie chcę, aby w nim brali udział jacykolwiek ludzie, choćby i najlepsi przyjaciele, oprócz grabarza i tragarzy. Ksiądz z kościelnym byłby mi bardzo pożądany dla pokropienia i zmówienia krótkiej modlitwy,
o ile Ksiądz w takich warunkach zechce przyjść.
A zatem – nie wolno w gazetach ogłaszać mego zgonu ani też nikomu o tem nie
opowiadać. Dopiero po moim pogrzebie byłoby dobrze uwiadomić króciutko w gazetach, że zmarłem i zostałem już pogrzebany na cmentarzu w Mikołowie, bo tu by
mi się najlepiej podobało przespać się do dnia zmartwychwstania72.

71 APN IŚ, A 702, T. 106.
72 AAKat, ZS 261, k. 5.
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Grób Prusa na cmentarzu
przy bazylice św. Wojciecha w Mikołowie.
Fot. Michał Drzewiecki

Ksiądz Czesław Domin tak opisywał przygotowania do pochówku i pogrzeb Prusa:
Gdy po śmierci K. Prusa […] przeczytano zawartą w testamencie ostatnią wolę Zmarłego, nie podano faktu śmierci do powszechnej wiadomości. Dwa dni po śmierci
ciało śp. Konstantego Prusa przewieziono z Pszczyny do Mikołowa. Do dnia pogrzebu trumna stała w kostnicy szpitala mikołowskiego. W poniedziałek, dnia 9 października 1961, tragarze w galowych czarnych ubraniach, w cylindrach i białych rękawiczkach ponieśli trumnę do kościoła św. Wojciecha w Mikołowie, gdzie o godz. 9
proboszcz mikołowski [ks. Józef Smandzich – I.K.-D.] odprawił mszę św. pogrzebową. Podczas mszy św. obecni byli w kościele m.in.: ks. biskup Herbert Bednorz,
księża, siostry zakonne oraz delegacje: Związku Dziennikarzy, Związku Powstańców Śl., Literatów, Miejskiej Rady Narodowej w Mikołowie, Harcerstwa i szkół mikołowskich, jedna krewna Zmarłego i grupa przyjaciół.
Żałobny kondukt odprawił ks. biskup Bednorz. Po kondukcie uformował się osobliwy orszak pogrzebowy: za krzyżem szedł biskup w towarzystwie swego kapelana oraz
kapelana Zakładu […], a następnie kroczyli tragarze z trumną, za którą nikt nie postępował. Grób wykopany był na miejscu honorowym, niedaleko bramy cmentarza, tuż
przy głównym ganku. Miejsce grobowe odstąpili i ofiarowali Zmarłemu serdeczni jego
przyjaciele doktorostwo Lejowie73 z Mikołowa […]. Nad grobem ks. biskup zakończył
śpiewy liturgiczne, po czym razem z kapelanami i tragarzami odmówili krótką modlitwę. Nie było żadnych przemówień. Życzenie Zmarłego spełniono.

73 Chodzi o Stefanię, córkę Józefa Hermana, i jej męża Czesława Leję.
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W międzyczasie grono osób przybyłych na pogrzeb odmawiało w kościele różaniec. Dopiero po pogrzebie udali się wszyscy nad grób, by tam się pomodlić74.

Już po pochówku ukazały się w prasie informacje o śmierci Prusa i wspomnienia o zmarłym. Wśród tych publikacji znalazł się bardzo osobisty artykuły Jadwigi
Kucianki, która przypomniała słowa prof. Stanisława Pigonia, że Konstanty Prus to
rzetelny pracownik nauki polskiej. Wspominała, z jaką życzliwością i zapałem pomagał jej w gromadzeniu wiadomości o śląskich twórcach i jaki był pogodny.
Pamięć miał wybitną, nieobeszłą i niezawodną. Bywało, że wspominałam Winklera
z Chropaczowa lub Szendzielorza z Michałkowic, a on już mi przerywał, cytując jakiś
fragment wiersza, jakieś zdarzenie związane z danym człowiekiem.
I żałował okrutnie, że nie może pokazać mi innych wierszy michałkowickiego
poety, które miał w swych zbiorach, a które niemieccy kulturtraegerzy zamienili
w kupę popiołu.
Swoich książek gromadzonych przez pół wieku żałował najbardziej i najserdeczniej
o nich wspominał, jak o żywych, kochanych istotach. W takich chwilach pusty, biedny
i zimny dom na Żwirki i Wigury w Mikołowie jakoś się przemieniał. Nazwiska autorów,
tytuły książek zapełniały lichą izbę, podnosząc jej ciepłotę o kilkanaście stopni.
Tak, właśnie zimno najbardziej dokuczało staremu człowiekowi i przeszkadzało
w pracy niestrudzonemu pracownikowi. List z lutego 1953 roku tak rozpoczyna:
„W moim pokoju jest tak zimno, że prawie wcale pracować nie mogę. Siedzę cały ciepło ubrany, w palcie, z czapką baranią na głowie i z rękami w kieszeniach. No i tylko
czytam, bo jak tu pisać w tym mrozie? I palę fajkę niemal bez przerwy, bo już stwierdziłem, że ksiądz z kadzidłem i ja z moją dymiącą fajką w mieszkaniu wytwarzamy
znacznie więcej ciepła niż te liche kaloryfery. […] Za to mam tyle dymu w mieszkaniu, że można by w nim śmiało niejednego śledzia uwędzić – ale skąd tu wziąć
śledzia? to delikates”.

A na koniec swych wspomnień Jadwiga Kucianka napisała:
Żegnamy serdecznie i z wielkim szacunkiem dziennikarza i pisarza, bibliografa i historyka, żegnamy rzetelnego i żarliwego pracownika, człowieka odważnego, dobrego
i radosnego75.

Mikołowianie po latach uhonorowali swego kronikarza. Jego imię nosi jedna
z głównych ulic Mikołowa, a w 1994 r. na ścianie kamienicy przy rynku, w której
mieściła się Miejska Biblioteka Publiczna, wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą Prusowi.

74 C. Domin, Osobliwy pogrzeb w Mikołowie, „Gość Niedzielny” 1961, nr 44, s. 346.
75 J. Kucianka, Wspomnienie o rzetelnym pracowniku, „Gość Niedzielny” 1961, nr 50, s. 400.
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PRZEŻYCIA WE WRZEŚNIU 1939

Rękopis wspomnień Prusa.
Ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach

Iwona Kurdziel-Drzewiecka

WPROWADZENIE

do Przeżyć we wrześniu 1939 Konstantego Prusa

Pełny tekst wspomnień Konstantego Prusa z września 1939 r. ukazuje się drukiem
po raz pierwszy, choć Alojzy Targ już w latach siedemdziesiątych XX w., przy okazji
omawiania spuścizny pisarskiej ich autora, pisał: „Na osobną wzmiankę zasługuje
szkic (25 stron maszynopisu) Przeżycia we wrześniu 1939”1.
Na uwagę i opublikowanie, zwłaszcza w „Mikołowskich Zeszytach Historycznych”, zasługuje on z wielu względów. Przede wszystkim jest dokumentem historycznym, zarówno z uwagi na opisywane fakty, jak i na język. Jest też szczerym
zapisem losów człowieka, którego codzienne życie – ze swymi zwykłymi troskami
o pieniądze, miejsce do spania i jedzenie – toczy się w cieniu, ale i na fali wielkich
historycznych wydarzeń z pierwszych tygodni II wojny światowej. Jest wreszcie pretekstem do przypomnienia osoby Prusa, dziennikarza, bibliofila, szczególnie zasłużonego dla naszego miasta historyka, autora cennej i obszernej monografii Z dziejów Mikołowa i jego okolicy.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I PODSTAWA EDYCJI
Od śmierci Konstantego Prusa rękopis oraz maszynopis jego wspomnień znajdują
się w zbiorach specjalnych Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach oznaczone
sygnaturą ZS 198.
Przeżycia we wrześniu 1939 Prus spisał odręcznie w 18-kartkowym zeszycie
w grube linie. Tekst ten jest czystopisem i został najprawdopodobniej przepisany
z brulionu, którego nie odnalazłam. Zakończenie wspomnień (od słów: „Suche daty
i fakty…”) zostało zapisane na osobnej kartce i dołączone do zeszytu.

1 A. Targ, Zbiory Konstantego Prusa, w: Biblioteka Śląska 1922–1972, pod red. J. Kantyki, Katowice 1973,
s. 36.
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Maszynopis Przeżyć… wykonano na luźnych kartkach formatu A4 w trzech
25-stronicowych, jednostronnie zapisanych kompletach – w tym w dwóch przebitkach. Na ostatniej stronie jednego z kompletów widnieje odręczny podpis Konstantego Prusa.
Porównanie rękopisu z maszynopisem pozwala zauważyć, że w tekście maszynopisu wprowadzono poprawki, dostosowując częściowo jego ortografię do nowych
zasad pisowni obowiązujących od 1936 r. Warto w tym miejscu wspomnieć, że przed
wojną były one jeszcze przedmiotem dyskusji i sporów, a dopiero po wojnie zostały
powszechnie uznane za normę.
Podstawą edycji jest maszynopis, którego poprawność potwierdził swym podpisem Prus. Wykonanie trzech kopii może wskazywać, że tę właśnie wersję tekstu
autor przeznaczył do publikacji bądź przekazania innym osobom.
Przygotowując wydanie Przeżyć we wrześniu 1939, przyjęłam założenie, że styl
Konstantego Prusa zostanie zmieniony w jak najmniejszym stopniu, jest on bowiem
sam w sobie dokumentem historycznym oraz świadectwem miejsca i czasów, w jakich żył autor.
Piszący był wprawdzie człowiekiem, który w domu rodzinnym mówił po polsku
(a może lepiej powiedzieć – po śląsku) i tam nauczył się też czytać polskie teksty,
ale urodził się pod Rybnikiem jako poddany niemieckiej dynastii Hohenzollernów
i ukończył niemiecką szkołę ludową.
Z kolei w zakładzie księży salezjanów we Włoszech, gdzie spędził prawie 10 lat,
wykłady prowadzono po łacinie2.
Po powrocie na Śląsk pracował jako dziennikarz w polskich wydawnictwach
i swoje artykuły pisał po polsku. Nigdy nie pobierał jednak nauk w tym języku,
a jego znajomość literackiej polszczyzny jest świadectwem nie tylko patriotyzmu,
ale i samokształcenia.
W okresie międzywojennym Konstanty Prus, wtedy już obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, przeżył jeszcze jedną językową zmianę – w 1936 r. przeprowadzono
reformę ortografii. Prus miał wówczas 64 lata. Nie powinno więc dziwić, że w rękopisie i częściowo w maszynopisie wspomnień znajdują się dawne formy, uznawane
jeszcze przed wojną – co warto tu powtórzyć – za normę językową.
Trzeba też zaznaczyć, że Konstanty Prus spędził niemal całe życie na Górnym Śląsku, który z racji swej historii zachował do dziś silną odrębność językową. Tłumaczy
to pojedyncze dialektyzmy i germanizmy pojawiające się w tekście Prusa (np. wieczerza, wurszt).
Na przyjęcie założenia, że w miarę możności w publikacji zachowuje się język
podstawy wydawnictwa, miał wpływ jeszcze jeden fakt. Wspomnienia Prusa są
dziennikiem, a ich styl oddaje emocje chwili i jest w wielu fragmentach zapisem
mowy potocznej oraz potocznego myślenia autora. Być może w tekście tym słyszymy język, jakim Prus mówił na co dzień? Dla samego tego przypuszczenia, choć
2 K. Szaraniec, Konstanty Prus 1872–1961. Sylwetka dziennikarza i historyka, Katowice 2008, s. 12.
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niepopartego żadnymi faktami, warto zachować jak najbliższy oryginałowi zapis
Przeżyć we wrześniu 1939.

NOTA WYDAWNICZA
Wydanie Przeżyć we wrześniu 1939 przygotowałam w oparciu o projekt instrukcji
wydawniczej Ireneusza Ihnatowicza3, ale skorzystałam też z uwag zawartych w artykule Alicji Kuleckiej4, poświęconym edycji źródeł z XIX i XX wieku.
Ponieważ nie wybrałam jednej instrukcji wydawniczej, poniżej przedstawiam
zasady, według których przygotowano edycję wspomnień Konstantego Prusa.
1. Interpunkcja została poprawiona zgodnie ze współcześnie obowiązującymi
normami bez zaznaczania tego w przypisach.
2. Liczebniki porządkowe, w rękopisie i maszynopisie napisane cyframi rzymskimi, zapisano słownie, np. na pierwszą mszę św. zamiast na I. Mszę św.
Występujące w maszynopisie ułamki (np. ich wysokości, ½ funta) zmieniono na: dwie trzecie ich wysokości, pół funta itd.
Godziny zostały zapisane zgodnie z rękopisem (o godz. 6; przed godz. 10 itp.)
zamiast stosowanego w maszynopisie (i bardzo popularnego w okresie międzywojennym i krótko po wojnie) zapisu: o godz. 6-tej, przed godz. 10-tą itd.
Zmian tych nie zaznaczano w przypisach.
3. Użycie wielkich liter dostosowano do obecnie obowiązujących zasad.
4. Dawne formy fleksyjne, występujące sporadycznie w maszynopisie, pozostawiono bez zmian. Dotyczy to końcówek fleksyjnych dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników (np. stacyj) oraz zaimków i przymiotników rodzaju
męskiego i nijakiego w narzędniku i miejscowniku liczby pojedynczej oraz
w narzędniku liczby mnogiej (które w maszynopisie występują czasami w starej formie, zakończonej na -em, -emi, zamiast współczesnej, zakończonej na
-im, -ym, -ymi, -imi)5.

3 I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 7, Warszawa 1962, s. 99–124.
4 A. Kulecka, Indywidualizacja czy normalizacja? W poszukiwaniu modelu wydawnictw źródłowych
XIX–XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 40, Warszawa 2002, s. 201–213.
5 Warto zaznaczyć, że formy te występują jeszcze często w rękopisie. Prus pisał tam np.: niemałem,
nieoświetlonem, nieznanem, całem, ciężarowemi, osobowemi, marnemi, postępowemi, małemi, starszemi; restauracyj.
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5. W przypadku łącznej lub rozdzielnej pisowni połączeń wyrazów zastosowano
współczesne zasady ortografii.
6. Nie zmieniono składni tekstu.
7. Błędy zostały potwierdzone następującymi znakami:
[s]    – błąd w wyrazie,
[ss] – błąd logiczny lub niepoprawna budowa zdania.
Prus często powtarzał te same wyrazy w obrębie zdania. Ponieważ taka
usterka pojawia się we wspomnieniach bardzo często i łatwo ją zauważyć, nie
zaznaczano jej w tekście.
8. Rozwinięcia skrótowców podano w nawiasach kwadratowych [ ]. Nawiasem
ostrokątnym <> oznaczono fragmenty rękopisu pominięte w maszynopisie.
9. Jeśli jakiś wyraz rękopisu zmieniono w maszynopisie na inny, zostało to zaznaczone w przypisach tekstowych.
10. Przypisy tekstowe oznaczono literami i kursywą, a przypisy rzeczowe i słownikowe – cyframi.

Grzegorz Bębnik

KOMENTARZ HISTORYCZNY
do Przeżyć we wrześniu 1939 Konstantego Prusa

Dla przedwojennego województwa śląskiego działania wojenne rozpoczęły się na
dobrą sprawę już w sierpniu 1939 r. Wewnątrzśląska granica, wytyczona postanowieniem Rady Ambasadorów z 1922 r., od samego początku była granicą płonącą,
nieraz w dosłownym sensie. Jednak w ostatnim miesiącu rzekomego pokoju zbrojne
incydenty, prowokowane nieodmiennie przez stronę niemiecką, stały się wręcz codziennością. Nakładając to na sytuację polityczną, wytworzoną po kwietniowym
wypowiedzeniu przez Hitlera wzajemnej polsko-niemieckiej deklaracji z 1934 r.
o niestosowaniu przemocy, jak też coraz bardziej agresywne tony niemieckiej propagandy, stawało się jasne, że wybuch wojny jest już właściwie przesądzony.
Centralnej części przedwojennego województwa śląskiego, w tym także pozycji mikołowskiej, broniła wchodząca w skład Armii „Kraków” Grupa Operacyjna
„Śląsk” dowodzona przez gen. Jana Jagmina-Sadowskiego. Prócz tzw. Grupy Fortecznej płk. Wacława Klaczyńskiego, stanowiącej załogę fortyfikacji wznoszonych już
od początku lat 30. wokół przemysłowego serca regionu, składały się na nią dwie
dywizje piechoty o numerach 23 i 55. Ta pierwsza dywizja, zwana Górnośląską, od lat
już związana była z regionem – jej pułki stacjonowały w Katowicach, Chorzowie
i Tarnowskich Górach. Drugą dywizję, rezerwową, tworzono w ostatnich miesiącach – czy nawet tygodniach – przed wybuchem wojny z oddziałów tzw. Obrony
Narodowej, grupującej żołnierzy starszych wiekiem, o niższej kategorii przydatności, pochodzących zarówno z województwa śląskiego, jak i z przygranicznych rejonów województw sąsiednich: krakowskiego czy kieleckiego. W skład 55 Dywizji
Piechoty (DP) wchodziła również Mikołowska Kompania Obrony Narodowej. Pierwotne założenie, że dywizja będzie wykorzystana w drugim rzucie, odbijało się na jej
wyposażeniu i wyszkoleniu; często i jedno, i drugie było po prostu niewystarczające1.

1 Zob. J. Przemsza-Zieliński, Śląski front. Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu
1939 roku, Sosnowiec–Katowice 1999.
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Mikołowska Kompania
Obrony Narodowej na ćwiczeniach
w ostatnich dniach sierpnia 1939 r.
Ze zbiorów Mariusza Dmetreckiego

Na dobrą sprawę polskie przygotowania wojskowe w regionie stanowiły jedynie
rodzaj zbrojnej demonstracji. Poważniejsze zamiary obrony województwa śląskiego –
a przede wszystkim tutejszego potencjału przemysłowego – skutecznie zniweczone
zostały przez wydarzenia polityczne z pierwszej połowy 1939 r.: zajęcie przez Niemców Czech, wkrótce potem utworzenie Protektoratu oraz sojusz wojskowy ze Słowacją, na mocy którego rząd w Bratysławie faktycznie oddał się pod niemiecką kuratelę.
Do i tak już przydługiej linii potencjalnego starcia należało więc dodać całą granicę
polsko-słowacką, a do sił agresora – słowackie wojska. W takiej sytuacji stało się jasne,
że województwo śląskie trzeba będzie ewakuować już w pierwszych dniach wojny.
Mikołów, od granicznych rubieży oddalony o niemal 20 kilometrów, w sierpniu
1939 r. mógł jeszcze zażywać złudnego spokoju. Prysł on jednak rankiem 1 września.
Już od świtu od strony Wyr i Gostyni dochodziły odgłosy walki – początkowo eksplozje bomb lotniczych, później również artyleryjska kanonada, a w końcu wystrzały
z broni ręcznej i maszynowej. Przez miasto przeciągały wojskowe uzupełnienia, tabory,
wreszcie pojawiły się także wozy z rannymi. Wojna zaczynała odsłaniać swe oblicze.
Miasto nie znalazło się w wyznaczonej przez władze wojskowe strefie, z której
w obawie przed skutkami bezpośrednich działań frontowych planowano ewakuować ludność cywilną (i częściowo zamiar ten przeprowadzono). Ewakuacji nie
uniknęło jednak położone wówczas tuż za Mikołowem Mokre, bezpośrednio narażone na ostrzał spowodowany toczącą się tam bitwą.
U źródeł takich ewakuacyjnych posunięć leżały doświadczenia wyniesione jeszcze z poprzedniej wojny, z jej statycznym na ogół charakterem i budzącym grozę
użyciem gazów bojowych. Jednak w realiach roku 1939, przy tempie, w jakim
przesuwały się fronty, obserwacje sprzed ćwierćwiecza okazały się bezużyteczne.
Dowiodły tego już pierwsze dni wojny.
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Pomimo taktycznego zwycięstwa pod Wyrami i Gostynią rzeczywistość na innych
odcinkach frontu była bezlitosna; 2 września niemieckie czołgi przełamały front pod
Pszczyną, roznosząc na gąsienicach broniącą się tam 6 DP gen. Bernarda Monda.
W tym samym czasie nieco bardziej na północy, pod Częstochową, w podobny sposób
swój udział w wojnie zakończyła 7 DP gen. Janusza Gąsiorowskiego. Zdobyte zostały
zagradzające drogę na Żywiec i Bielsko, niewykończone jeszcze fortyfikacje w Węgierskiej Górce, zaś pod Jordanowem i Chabówką rozwijał się do natarcia cały niemiecki
korpus pancerny. Bitwa o Śląsk była przegrana, toteż z 2 na 3 września nastąpił odwrót.
Grupa Operacyjna „Śląsk” wycofała się na wschód, w kierunku Krakowa, by dołączyć do jednostek macierzystej Armii „Kraków”. Wraz z oddziałami regularnymi
rozkaz o odwrocie wykonywały jednostki ochotnicze, jak choćby Mikołowska Kompania Specjalna, a także policja. Odejście tej ostatniej formacji sprawiało, że z miast
i miejscowości województwa zniknął symbol dotychczasowego ładu i porządku,
zwłaszcza że zadań policji nie mogły przejąć władze cywilne, które na wschód podążyły jeszcze wcześniej. Sam wojewoda Michał Grażyński już przed południem
2 września opuścił Katowice w specjalnym samochodowym konwoju. Pomniejsi
urzędnicy, w tej licznie również mikołowski burmistrz Jan Koj, ruszyli jego śladem.
Zresztą wielu z nich (nie dotyczy to akurat Koja), będąc przybyszami spoza Śląska,
wyjazd ten traktowało raczej jako powrót w rodzinne strony.
Ta atmosfera powszechnej ucieczki udzieliła się także części ludności cywilnej.
Motywy, którymi kierowali się ci podążający w ślad za uchodzącymi urzędnikami
czy wojskiem, były zresztą różnorakie i trudno tu o jakiś wspólny mianownik.
Mogła to być zarówno obawa przed znalezieniem się w ogniu regularnych działań
bojowych – zwłaszcza zaś przed atakami gazowymi, które z powodu wspomnień
z poprzedniej wojny wydawały się największym zagrożeniem – lecz również niechęć do zawarcia bliższej znajomości z niemiecką armią oraz idącą w ślad za nią
administracją. Oczywiste, że tego rodzaju obawy towarzyszyły najczęściej tym, którzy w siedemnastoleciu rządów II Rzeczypospolitej w tej części Górnego Śląska aktywnie zaangażowali się na rzecz polskości czy to na niwie politycznej, społecznej,
czy też kulturalnej – jak właśnie Konstanty Prus. Niechęć w pełni uzasadniona, i to
zarówno zdrowym rozsądkiem, jak i docierającymi zza pobliskiej granicy tonami,
w jakie w ostatnich miesiącach przed wojną uderzała niemiecka propaganda przy
okazji wszelkich doniesień dotyczących Polski i Polaków. Choć zaznaczyć trzeba,
że nikt chyba nie spodziewał się, jaki wymiar osiągnie okupacyjna rzeczywistość.
Wciąż, mimo niesionych narodowosocjalistyczną ideologią zupełnie nowych akcentów, liczono się raczej z powtórką sytuacji z lat pruskiego panowania.
Tak czy inaczej, jakaś część mieszkańców województwa śląskiego zdecydowała się
na wybranie losu wojennych tułaczy. Na pewno jednak ci spośród uchodźców, dla
których Górny Śląsk był ziemią rodzinną, nie liczyli się z dłuższą tu nieobecnością.
Ot, myśleli zapewne, przeczekamy gdzieś tydzień czy może – w najgorszym wypadku –
dwa, a na zachodzie ruszą w tym czasie z ofensywą Francuzi, Brytyjczycy zbombardują Berlin i niemieckie czołgi jak niepyszne wrócą ku granicy. A my w ślad za polskim
wojskiem, tym razem zwycięsko podążającym na zachód, powrócimy do domów.
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Z tygodnia czy dwóch rychło zrobiła się jednak cała anabasis, której trudy i niespodziewany przebieg opisał na podstawie swych własnych przeżyć Konstanty Prus.
On sam miał zresztą jeszcze dodatkowy bodziec, każący mu udać się w ślad za ewakuowanymi na wschód katowickimi instytucjami – nieodebrane pobory na sumę
jak na owe czasy całkiem pokaźną.
Spory początkowo tłum uchodźców rzedniał oczywiście w miarę posuwania
się na wschód. Wielu –
 zwłaszcza zaś tym, którzy mogli liczyć jedynie na własne
nogi – szybko sprzykrzyły się odbywane we wrześniowych upałach forsowne marsze, do tego pod nieustanną grozą nalotu czy ostrzału. Wyprzedzające uciekinierów kolumny niemieckich wojsk stanowiły też widomy symbol bezsensu całego
przedsięwzięcia; ba, ze strony niemieckich żołnierzy regularnie padały wezwania do powrotu. Toteż jedynie najbardziej zdeterminowani – i zmotoryzowani –
wciąż dążyli na wschód. Uważany początkowo za końcową stację tułaczki Kraków
szybko trzeba było opuścić; już 6 września podwawelski gród zajęty został przez
Wehrmacht. Drogi wiodły dalej – na Kielce, Lublin, wreszcie do Lwowa. Wciąż łudzono się nadzieją, że odwrót musi się kiedyś skończyć, że polski opór wreszcie
okrzepnie, a ofensywa zachodnich aliantów odciąży samotnie dotychczas walczącego polskiego żołnierza.

Oddziały wojska polskiego
i uciekinierzy w zbombardowanym
przez Niemców Frampolu
koło Zamościa, wrzesień 1939 r.
Ze zbiorów rodziny Rybickich

Mimo wszelkich niesionych wojną problemów i dolegliwości życie na – szybko,
co prawda, kurczącym się – zapleczu frontu wciąż płynęło w miarę normalnie.
Funkcjonowała administracja, swoją służbę pełniła policja, z niejakim nawet
powodzeniem zapewniano aprowizację i opiekę nad tłumami uchodźców. A pamiętać przecież trzeba, że już na wschód od Lublina i Tarnowa rozpoczynały się
obszary zamieszkane coraz gęściej przez Ukraińców, których relacje z państwem
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polskim przedstawiały nieraz, mówiąc eufemistycznie, sporo do życzenia. Ukraińska irredenta, koordynowana głównie przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), a po cichu wspierana przez Niemców, ujawnić miała się jednak
dopiero później. Datą, która wyznaczała ten nowy rozdział, był 12 września 1939 r.,
kiedy to u rogatek Lwowa stanęły zmotoryzowane oddziały niemieckiej 1 Dywizji
Górskiej.
Na razie jednak docierające do miasta nad Pełtwią tłumy uchodźców – wśród
nich także i tych z województwa śląskiego – rozlokowywano wszędzie tam, gdzie
można było jeszcze znaleźć wolne miejsce. W samym mieście rychło go zresztą zabrakło. Przy tym Lwów był już od pierwszego dnia wojny intensywnie bombardowany przez nieprzyjacielskie samoloty, a po 12 września rozpoczął się jeszcze ostrzał
artyleryjski. Niemieckie ataki na razie odparto, jednak straty wśród cywilnej ludności były nieuniknione, toteż uchodźców starano się kierować z przeludnionego
Lwowa do okolicznych miast i miejscowości. Z oczywistych względów szczególnym
powodzeniem cieszyły się ośrodki uzdrowiskowe i letniska. W obliczu wojny kuracjuszy czy wypoczywających nie było tam niemal zupełnie, przymusowych gości
rozlokowano zatem w pustych pensjonatach.
Jedną z takich właśnie miejscowości był położony 90 km na południowy zachód
od Lwowa Truskawiec. To znane i niezwykle przy tym modne w przedwojennej
Polsce uzdrowisko, na kilka lat przed wybuchem wojny liczące okrągłe trzy tysiące
stałych mieszkańców (jak pisano w ówczesnym przewodniku, „miejscowa ludność
trudni się przeważnie uprawą roli i zarobkowaniem, zaś w stosunku do gości jest
chętna, uprzejma i uczynna”), dysponowało aż czterema tysiącami pokoi hotelowych w prawie stu pięćdziesięciu pensjonatach2. Przed wojną bywalcem truskawieckiego kurortu był także burmistrz Mikołowa Jan Koj.
Rozkwaterowani w Truskawcu uchodźcy nie mieli jednak najpewniej serca do
zachwytów nad słynną łagodnością truskawieckiego klimatu i dobroczynnym działaniem tamtejszych wód zdrojowych. Powiat drohobycki, na terenie którego leżał
Truskawiec, według wyników spisu powszechnego z 1931 r. zamieszkany był w 47%
przez Polaków, w 40% – przez Ukraińców, zaś w 10% – przez Żydów. Ponieważ jednak
w powyższym spisie za kryterium przynależności narodowej uznano używany język,
a nacisk władz państwowych na możliwie najkorzystniejsze dla Polaków przedstawienie narodowościowych proporcji był więcej niż wyczuwalny, do wartości tych
podchodzić należy z dużą ostrożnością. Sądzić można, iż żywioł ukraiński na terenie
powiatu dominował, a już na pewno był silniejszy, niż wynikałoby to z oficjalnych danych statystycznych. Miał zresztą Truskawiec w swej niedawnej historii wydarzenie,
które położyło się cieniem na wizerunku sielskiego uzdrowiska – 29 sierpnia 1931 r.
dwaj młodzi ukraińscy nacjonaliści zastrzelili tam przebywającego na kuracji w prowadzonym przez greckokatolickie zakonnice pensjonacie Tadeusza Hołówkę, posła
na sejm z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, naczelnika Wydziału
2 Truskawiec-Zdrój. Ilustrowany przewodnik po zdrojowisku i okolicy z mapami oraz wykresem, Lwów–
Truskawiec 1933, s. 15–16, 40–42.

49

Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i… jednego z najgorętszych orędowników porozumienia polsko-ukraińskiego. To nie przypadek. Jak wyznał później Wasyl Kuk, ostatni przywódca Ukraińskiej Powstańczej Armii, „on [Hołówko – G.B.] nas
rozbrajał ideologicznie. Z endekami sytuacja była jasna: my tu, a oni tam. Hołówko
rozmywał podziały”3. Wiedza o tym wydarzeniu na pewno nie była Prusowi obca.

Pocztówka z Truskawca
wysłana przez Jana Koja
do Ryszarda Bąka, 1929 r.
Ze zbiorów Ryszarda Szendzielarza

3 Cyt. za: G. Górny, Wyznania pułkownika Kuka, „Tygodnik Powszechny” 1994, 29 maja. Zob. też:
L. Kulińska, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce
w latach 1922–1939, Kraków 2009.
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Póki odczuwano jeszcze obecność polskich władz, a niemieckie czołgi były daleko,
póty antypolskie ekscesy zdarzały się sporadycznie. Gdy jednak 12 września Niemcy
podeszli pod Lwów, ukraińskie podziemie poczęło się aktywizować. Jak pisze Grzegorz Motyka, „lokalne bojówki OUN odebrały nadejście Niemców jako wezwanie
do antypolskich wystąpień. Nocą z 12 na 13 września ukraińscy rebelianci opanowali
Stryj. W następnych dniach do wystąpień doszło we wszystkich powiatach zamieszkanych przez ludność mieszaną narodowościowo. Starcia odnotowano między innymi
koło Mikołajowa i Żydaczowa, gdzie opanowano dwa mosty na Dniestrze. […] W Mikołajowie zajęto posterunek policji, a członkowie OUN i »patriotyczna młodzież«
przejęli władzę w mieście i rozbrajali przechodzące przez miasto wojsko. W terenie
pojawiły się ukraińskie oddziały partyzanckie, które atakowały i rozbrajały polskich
żołnierzy. Tylko w powiecie drohobyckim działało ich pięć [podkreślenie – G.B.]”4.
Już wtedy odnotowano pierwsze masowe mordy na polskich współmieszkańcach:
po kilkadziesiąt osób wymordowano np. w Potutorach, Sławentynie i Jakubowcach.
Pozostałe na miejscu jednostki policji, tyłowe oddziały wojskowych garnizonów czy
polskie organizacje paramilitarne potrafiły na tego rodzaju wystąpienia reagować
w sposób zgoła drakoński. Ówczesny podporucznik Karol Witold Daszkiewicz tak
wspominał pacyfikację opanowanej przez ukraińskich bojówkarzy wsi Nadiatycze
w gminie Mikołajów leżącej w województwie lwowskim: „W dniu 15 września […]
otrzymałem rozkaz udania się z pięćdziesięcioma najlepszymi żołnierzami do wsi Nadiatycze, gdzie dwie kompanie policji od rana zdobywały wieś. […] broniła się aż do
wieczora do godz. 19.00. Gdy nadjeżdżałem, wieś już była zdobyta przy stratach policji siedmiu zabitych i 20 ciężko rannych. Wieś została spalona. Złapani pop [ksiądz
greckokatolicki – G.B.] i nauczyciel rozstrzelani”5. Jak wynika ze wspomnień Prusa,
także Truskawiec nie uniknął podobnego losu.
Nowa fala ukraińskich wystąpień miała miejsce po 17 września, gdy w granice
Rzeczypospolitej wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Choć podobnej natury, tym
razem demonstracje miały już inne zabarwienie – ich symbolem stały się udekorowane bolszewickimi symbolami bramy, wznoszone na powitanie wojsk sowieckich.
Zaznaczyć też trzeba, że wystąpienia objęły raczej ziemie byłego zaboru rosyjskiego
(przede wszystkim Wołyń), w dużo zaś mniejszym stopniu tradycyjnie już nacjonalistyczną Małopolskę Wschodnią, czyli ukraińską Hałyczynę (Galicję). I tym razem
polska odpowiedź nie dawała na siebie czekać. Por. Marian Kowalewski z batalionu
Korpusu Ochrony Pogranicza „Dederkały” tak wspominał jedną z akcji pacyfikacyjnych: „Wioskę Podzamcze [w ówczesnym powiecie Dubno na Wołyniu – G.B.]
puściliśmy z dymem, żołnierz rozdrażniony nikomu pardonu nie dawał, drażniły
strzały puszczane zza węgła i widok triumfalnej bramy z czerwienią. Z gorejącego
domu kto wypadał, kładł się pod kulą karabinową”6.
4 G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011,
s. 45–46.
5 Cyt. za: ibidem, s. 46.
6 Cyt. za: P. P. Wieczorkiewicz, Kampania 1939 roku, Warszawa 2001, s. 96.
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Większa część ziem województwa lwowskiego wkroczenie Sowietów oglądać
miała jednak dopiero później, oddziały Wehrmachtu zapędziły się bowiem dużo
bardziej na wschód, niż wynikałoby to z ustaleń traktatu Ribbentrop–Mołotow.
Toteż w Truskawcu pojawili się początkowo niemieccy żołnierze, owacyjnie witani
przez Ukraińców, nieświadomych poczynionych na politycznych salonach ustaleń.
Realne, wydawałoby się, nadzieje powstania samostijnej Ukrainy błyskawicznie zaowocowały zadekretowanym przez OUN ekonomicznym bojkotem polskiej ludności mającym nakłonić ją do opuszczenia ziem na wschód od Sanu. Sankcje te
dotknęły również uchodźców, toteż u większości z nich pojawił się zamysł powrotu
w rodzinne strony. Pozostało ich zresztą niewielu – duża część ewakuowanych
z zachodniej i centralnej Polski urzędników już wcześniej po cichu wyniosła się
w pobliże rumuńskiej granicy, by 17 września udać się tą drogą na emigrację.
Na pewno w zamiarze wyjazdu umacniał z jednej strony rozwój wypadków –
22 września, po dziesięciu dniach od pojawienia się na lwowskich rogatkach oddziałów pierwszego z agresorów, Lwów skapitulował przed drugim, czyli Sowietami – z drugiej także wezwania do powrotu głoszone przez niemieckich oficerów.
Sytuacja wydawała się może nie uspokajać, lecz w każdym razie ustalać. Na nadejście Francuzów trzeba było jeszcze poczekać, tymczasem zaś wielu nie odpowiadało
znalezienie się pod sowieckim butem. Toteż pomimo niepewności co do dalszych
losów decydowali się na nową podróż, tym razem w drugą stronę.

Polscy uciekinierzy
w zbombardowanym przez Niemców
Frampolu koło Zamościa, wrzesień 1939 r.
Ze zbiorów rodziny Rybickich
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Pismo zwalniające mieszkanie Prusa
od zajęcia przez policję, wrzesień 1939 r.
Ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach

Wracali wyczerpani, często wręcz rozbici tak fizycznie, jak i – może nawet przede
wszystkim – psychicznie. Obserwowana naocznie błyskawiczna zapaść II RP wielu
postawiła wręcz na krawędzi nerwowego załamania. Niektórzy nie dali się jednak
namówić do powrotu. Na pozostanie we Lwowie zdecydował się np. burmistrz Koj,
najwyraźniej świadomy rozmiarów niechęci żywionej doń przez mikołowskich
Niemców.
Z wrześniowej tułaczki powracano zatem z opuszczoną głową. Pozostawione
w najlepszym razie pod opieką sąsiadów mieszkania bywały już często zaplombowane przez nowe władze. Choć ten i ów początkowo zdołał odzyskać swoje lokum
(jak właśnie Prus), jednak wkrótce – o ile nie spełniał narodowościowych kryteriów – musiał się liczyć z nakazem eksmisji7. Nadchodził nowy, ponury czas.

7 G. Bębnik, Mikołów w początkach II wojny światowej, Mikołów 2009, s. 78–83.
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Maszynopis wspomnień Prusa.
Ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach

Konstanty Prus

PRZEŻYCIA WE WRZEŚNIU 1939

1 WRZEŚNIA
W piątek 1 września 1939 wstałem jak zwykle latem krótko przed godz. 5 rano, umyłem się i ubierałem, aby iść do kościoła na pierwszą mszę św., odprawianą codziennie zwykle o godz. 6. Gdy się ubierałem, usłyszałem strzały lekkiej artylerii oraz
karabinów maszynowych, ale nie przywiązywałem do tego <żadnej> większej wagi,
przypuszczając, że to może ćwiczenia wojska, które w ostatnich miesiącach było
zakwaterowane w Mikołowie i codziennie ćwiczone. Poszedłem do kościoła; na ulicach był ruch normalny, jedni spieszyli się jak zwykle do pracy, inni na kolej, inni
gdzie indziej.
Po nabożeństwie wróciłem do domu1; przez cały czas różnorodna strzelanina
nie ustawała, raz była silniejsza i więcej natężona, inne [s] razy przycichła trochę.
Po śniadaniu i przeczytaniu gazet przybył krótko przed godz. 10 listonosz [ss], przynosząc mi pocztę, i powiedział, że jutro mych poborów emerytalnych nie przyniesie i że mam sobie po nie przyjść na pocztę. Krótko potem wyszedłem na targ,
aby ewentualnie coś zakupić; na schodach mówi mi gospodyni domu, że mamy już
wojnę między Polską a Niemcami i że ta strzelanina to już początki walk zbrojnych.
Nie chciałem słowom jej wierzyć; przed domem spotkałem znajomego, który był
wrócił z Katowic; ten mi mówi, że w Katowicach jest zupełny spokój i ruch wielki
jak zwykle na ulicach, że wojny żadnej nie ma i że ta strzelanina jest jakimś ćwiczeniem wojska i nic więcej.
Poszedłem dalej na targ; na ulicach i na rynku, jak zwyczajnie w dni targowe,
było wiele [s] ludzi, ale na rynku zastałem tylko niewiele kramów z owocami i jarzynami, które powoli swe manatki zwijały; innych kramów nie było. Powróciłem
do domu, niczego nie kupiwszy.
1 W tym czasie Prus mieszkał w Mikołowie w kamienicy przy ul. K. Miarki 18.
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Następowały potem co jakiś czas alarmy zapowiadające naloty latawców2; nad
miastem latały raz po raz latawce i strzelano do nich. Teraz dopiero uwierzyłem, że
to istotnie już wojna. Po południu, około godz. 4, poszedłem na rynek, aby w kawiarni napić się piwa i przejrzeć niektóre gazety. Kończąc kufel piwa, słyszę nowy
alarm; więc zapłaciłem i poszedłem pospiesznie do domu.
W sieni domu zastałem gromadkę ludzi, niektórych z tego samego domu, co
czekali na skończenie nalotu, aby wyjść na miasto, a niektórych obcych, co się tu
schronili, między nimi pewien oficer. Tu zatrzymałem się na pogawędce z ludźmi,
aby się czegoś nowego dowiedzieć. Mówiono, że kule już świstają nad Mikołowem,
że dwie z nich uderzyły w nowe gimnazjum3, że niektórzy znajomi uchodzą z Mikołowa, że poczta zabrała swe akta i pieniądze i już odeszła ze wszystkiem, że Mikołów
będzie prawdopodobnie opróżniony z tej ludności cywilnej, która tu nie ma ważnych interesów do strzeżenia lub załatwienia.
Wróciłem do mieszkania z głupią miną; pragnąłem pozostać na miejscu, ale jak
tu pozostać bez pieniędzy? Poczta uszła i poborów mi nie wypłaci, pieniędzy mam
bardzo mało, bo dnia poprzedniego zapłaciłem gospodarzowi komorne (45 zł), zapłaciłem obsługę i inne, a resztę wysłałem jako wsparcie krewnym do Rybnika. Prawie bez grosza siedzieć na miejscu i być ewentualnie odcięty [s] od źródła mych
jedynych dochodów to znaczyło wkrótce śmierć głodową; poza tem nie miałem
ani maski gazowej, ani środków opatrunkowych przeciw gazom bojowym (bo tego
nigdzie kupić nie mogłem), a to mi również groziło nędzną śmiercią od gazów.
Przy takich rozważaniach doszły mnie wieści, że ten i ów ze znajomych pakuje tobołki i wynosi się z Mikołowa i że już tylko droga polna w kierunku Podlesia pozostała wolna dla uchodźców.
Pomyślałem, że wszyscy znajomi się wynoszą, choć mają pieniądze, a ja sam bez
pieniędzy mam pozostać w Mikołowie i tu zawadzać, i być może ciężarem gminy?
I po raz pierwszy przyszła mi myśl do głowy, że będzie najlepiej, gdy się z Mikołowa
także wyniosę. Rozważałem dalej, że mi w Katowicach wypłacą moje pobory, że otrzymam tam również w Instytucie Śląskim4 honorarium za broszurę o nazwach miejscowości na Śląsku Opolskim5 (to jest około 600 zł); będę miał pieniędzy wiele, z którymi
będę <albo> mógł powrócić do Mikołowa, o ile stosunki pozwolą, albo też wyruszyć
daleko na wschód Polski, gdzie życie jest nader tanie, i tam się ulokować na wsi; będę
mógł żyć i coś pracować piórem, chociażby moje pobory z powodu wojny zmalały
o połowę lub dwie trzecie ich wysokości. Do pomocy we wojnie już się nie nadaję
z powodu mego wieku i jego naturalnych ułomności; co najwyżej mógłbym jakiego
młodego urzędnika zastąpić w urzędzie, gdyby był powołany na wojnę.
2 latawiec – tu w znaczeniu: samolot
3 Budynek dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie przy obecnej
ul. Żwirki i Wigury, który został oddany do użytku w 1930 r.
4 Instytut Śląski w Katowicach – instytucja naukowa zajmująca się badaniami dotyczącymi spraw Śląska; działała w latach 1934–1949 (w czasie II wojny światowej w konspiracji); od 1957 r. jej prace kontynuuje
Instytut Śląski w Opolu.
5 Chodzi o broszurę: K. Prus, Spis nazw miejscowości Śląska Opolskiego, Katowice: Instytut Śląski, 1939.

56

Tak myśląc, postanowiłem się wynieść z Mikołowa. Spakowałem szybko w derę6
trochę bielizny, jedno ubranie, palto zimowe, niektóre drobiazgi i moje wykazy osobiste, zasznurowałem wszystko mocno, pozamykałem starannie całe mieszkanie
i wyszedłem z żalem niemałym w nieznane. Już był nastał początek zmierzchu. Jeszcze w Mikołowie spotkałem grupkę uchodźców przymusowych z Mokrego, przyłączyłem się do nich i szliśmy odtąd razem; było nas trzech mężczyzn, dwie kobiety
i kilkoro dzieci w różnym wieku; jeden z chłopaków ciągnął wózek ręczny, na który
poza Mikołowem wzięto także mój tobołek, gdyż byłem już bardzo spocony. Polna
droga do Podlesia była niewdzięczna, miejscami brodziliśmy w piasku, a miejscami
szliśmy po wielkich grudach zeschniętej gliny.
Około godz. 9 wieczorem byliśmy już w Podlesiu, nieoświetlonym i nam bliżej
nieznanym. Przystanęliśmy, aby się kogo zapytać o jaką oberżę, gdzie byśmy mogli
noc przebyć; pewien górnik, stojący przed swym domem, zachęcał nas, żebyśmy
u niego przenocowali; nie potrzeba było zachęcać nas długo. Weszliśmy na jego
podwórze, wypoczęliśmy na ławkach, napiliśmy się wody, ten i ów przetrącił coś
z pożywienia, pogaworzyliśmy do woli, poczem poszliśmy spać do kuchni na rozesłanej słomie. Położyłem się na skraju w całem ubraniu i obuwiu, ale prawie wcale
prawidłowo zasnąć nie mogłem; gorąco, ciągłe szmery, ruchy i potrącenia przez
sąsiadów spać nie pozwalały; zaledwie kilka razy w króciutkich chwilach trochę się
zdrzemnąłem.

2 WRZEŚNIA
O godz. 3 rano już byłem na nogach, a także niektórzy moi towarzysze oraz gospodarz i jego żona. Niewyspany, głodny, ale na ogół zadowolony wydostałem się
na podwórze, gdzie przy pompie się umyłem z grubsza i otarłem chusteczką kieszonkową; zażyłem kilka łyków wody i zapaliłem fajkę.
Krótko potem, pożegnawszy się z gospodarzem i towarzyszami (którym dałem
1,50 zł za przewiezienie mego tobołka z Mikołowa do Podlesia), wziąłem mój toboł
i laskę i walę na stację kolejową, aby pociągiem dojechać do Katowic. Na dworcu
oświadczono mi, że pociągi nie jeżdżą. Prosiłem kierownika stacji, aby przynajmniej do Ligoty puścił lokomotywę z wagonem bagażowym, bo i towaru różnorodnego leży dosyć dużo na peronie, czekającego na przewóz. Przyszło potem
jeszcze 15–20 innych podróżnych, którzy również nalegali, aby ich przewieziono
do Katowic. Wobec tego kierownik stacji zatelefonował do Tychów o przysłanie
lokomotywy z wagonem bagażowym; pociąg ten miał jechać tylko do Piotrowic.
Lokomotywa z wagonem dosyć szybko nadeszła; władowaliśmy do wagonu pakunkowego towary z peronu, poczem sami wsiedliśmy; po chwili pociąg ruszył do
Piotrowic. Tu musieliśmy wysiąść, ale mówią nam, że niezadługo nadejdzie pociąg
6 dera – gruby koc
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z Mikołowa, który pojedzie dalej do Katowic. I rzeczywiście pociąg długi a niemal próżny nadjechał, ludzie wszyscy wsiedli (a było ich w Piotrowicach bardzo
wiele [s]) i pociąg ruszył dalej i przybył do Katowic około godz. 7 rano.
Pierwsza rzecz to kupić gazety poranne i napić się kawy na dworcu w Katowicach.
O godz. 7.45 poszedłem do urzędu wojewódzkiego; zastałem budynek zamknięty,
ale woźni otwarli mi i oświadczyli, że cały urząd jest ewakuowany już wczoraj [ss];
urzędnikom wypłacono trzymiesięczne pobory, poczym ich wywieziono; pozostał
tylko dr Schnitzel7, który wysyła resztę pakunków wojewódzkich autami ciężarowymi w świat, i dziś on sam z resztą urzędników Katowice opuści.
Poszedłem tedy do dr. Schnitzla ze sprawą mych poborów, ale pan ten pieniężnie
pomóc mi nie mógł, bo żadnej kasy nie posiadał, prócz niewielkiej sumki na żywienie i opłacenie robotników; zaproponował mi udać się wraz z resztą urzędników
do Janowa, a stamtąd koleją żelazną w nieznane, zapewniając, że z głodu nie umrę
i że tam gdzieś należne mi pobory otrzymam. Nie wiedząc innej rady, zgodziłem się
na tę propozycję.
Poszedłem potem do Instytutu Śląskiego po moją należność. Kilka dni przedtem dyrektor8 instytutu przyrzekł mi, że w sobotę 2 września na pewno mi wypłaci
wszystko, co mi się należy. Atoli w instytucie nie było już nikogo prócz woźnych,
którzy nic nie wiedzieli, czy jakie pieniądze zostawiono dla mnie. Wróciłem więc
do urzędu wojewódzkiego z niczym i musiałem czekać na odjazd gdzieś razem
z resztą urzędników. Wreszcie odjechaliśmy autami osobowymi około godz. 4 po południu, ale nie do Janowa, tylko drogą okrężną przez Będzin i Olkusz do Chrzanowa.
W drodze wjechaliśmy pod nalot latawców niemieckich, które nas ostrzeliwały z karabinów maszynowych; schroniliśmy się z biedą do sieni pewnego domu murowanego, a kule biły w ów dom i dach. Po przejściu nalotu jedziemy dalej, ale wnet mieliśmy długi postój, gdyż pociąg towarowy stał w poprzek drogi; widocznie kolejarze
wobec nalotu latawców odpięli lokomotywę i uciekli, pozostawiając pociąg na torze;
długo trwało, zanim lokomotywa powróciła, pociąg zabrała i nam przejazd przez
tor kolejowy umożliwiła.
Do Chrzanowa przyjechaliśmy już po ciemku. Tam znowu długi postój zanim
nam kazano dalej jechać do Krakowa, dokąd przybyliśmy późno wieczorem głodni
i spragnieni. Kraków był jak wymarły; jedynie na dworcu kolejowym napiliśmy się
trochę piwa, ale do jedzenia nie było tam nic zgoła.
Po długich korowodach umieszczono nas do spania w domu turystycznym na Oleandrach. Nowy dom i nowo urządzone sypialnie, ale jakoś zadziwiająco niepraktyczne i niewygodne.

7 Dr Aleksander Schnitzel – przed wybuchem II wojny światowej Wojewódzki Inspektor Starostw
i Związków Komunalnych w Urzędzie Wojewódzkim Śląskim.
8 Dyrektorem Instytutu Śląskiego w latach 1934–1939 był Roman Lutman (1897–1973).
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3 WRZEŚNIA
Spaliśmy może ze 4 lub 5 godzin, umyli z grubsza twarz i ręce i udaliśmy się naszym autem do kościoła Dominikanów, gdzieśmy uczestniczyli w półtorej mszy św.
Potem w kawiarni w Sukiennicach przy ślamazarnej obsłudze spożyliśmy śniadanie.
Następnie wsiedliśmy zaraz do auta i jechaliśmy piękną asfaltową szosą Kraków–
Warszawa do Kielc. W Pinczowie9 [s] w pewnej restauracji na rynku zjedliśmy obiad
porządny a niedrogi i pojechaliśmy dalej do Kielc. Zaledwieśmy tam stanęli, był
nalot niemiecki na miasto, a potem jeszcze coś dwa dalsze naloty; niemal więcej
przebywaliśmy po sieniach domów niż na mieście. Z Kielc wyjechaliśmy tegoż dnia
późnym wieczorem do Lublina, gdzieśmy stanęli w poniedziałek około godz. 7 rano.

4, 5 i 6 WRZEŚNIA
W Lublinie zakwaterowano nas na poddaszu pewnego domu, w lokalu wielkim,
obejmującym całe poddasze domu, przeznaczonym zwykle do przenocowania większych grup turystów, ale dosyć prymitywnym. Mieliśmy tylko sienniki na podłodze,
o przykrycie każdy sam się postarać musiał. Stołowania wspólnego nie było, każdy
się żywił, gdzie i jak mógł. Śniadania i obiady jadałem w restauracjach najbliższych;
na wieczerzę wystarczył kawałek chleba z kawałkiem wędliny.
W Lublinie zastaliśmy licznych urzędników śląskich, którzy już przed nami
w świat byli wyruszyli. Było nas tedy dosyć wielu; jednakże wyżsi urzędnicy wnet
się odłączyli od tej resztya, wynajmując sobie gdzie indziej osobne mieszkania.
Byliśmy zakwaterowani w starej dzielnicy miasta; chętnie byśmy byli zwiedzili
i inne dzielnice Lublina, do czego czasu było dosyć, ale wykonać tego prawie nie
było można, gdyż i na Lublin były naloty niemieckie, trzy lub cztery co dzień; z latawców strzelano z karabinów maszynowych na grupy ludzi w mieście.
W Lublinie wypłacono mi zaliczkę na moje pobory w wysokości niespełna trzy
czwarte [s] poborów, z nakazem, żeby tę zaliczkę zaraz zwrócić województwu, gdy
otrzymam normalne pobory. Dano mi również maskę gazową bezpłatnie.
W lokalu mieliśmy radio i mogliśmy czytać gazety lokalne, o ile je sobie kto kupił
na mieście. A więc nie mieliśmy za wielkich nudów.
Wieczorem 6 września, w środę, wyjechaliśmy autobusami śląskimi (ze Śląskich
Linii Autobusowych) z Lublina do Lwowa; auta nasze musieliśmy oddać na rzecz
wojska. Autobusy były przepełnione bagażami i ludźmi i dlatego podróż bardzo
niewygodna.

a W rękopisie: rzeszy.
9 Powinno być: w Pińczowie.
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7 WRZEŚNIA
Do Lwowa przybyliśmy w czwartek rano i spędziliśmy tam dzień, aby wieczorem udać
się do Truskawca. We Lwowie w ten dzień nie było nalotów niemieckich. Odłączyłem
się od towarzyszy, którzy przystanęli w jakimś przytułku dla wytchnienia, i poszedłem
najprzód do golarza, a następnie na porządne śniadanie, gdyż byłem głodny. Wreszcie
zacząłem się przechadzać po mieście, aby je sobie z grubsza obejrzeć – byłem bowiem
po raz pierwszy w życiu w pięknym Lwowie. Ale w tej mojej wędrówce zaaresztował
mnie pewien niegrzeszący rozumem i znajomością świata i ludzi policjant, zaprowadził na komisariat policji i zaczął tam oskarżać mnie bardzo głupio bez cienia nawet
jakiegoś dowodu. Na moje spokojne tłumaczenia raz po raz nazywał mnie oszustem
i kłamcą itp., rewidował me kieszenie, moją maskę gazową, moją torbę ręczną z papierami i wszystkie moje wyjaśnienia nazywał oszustwem lub kłamstwem; gdy tego
miałem więcej niż dość, spojrzałem na niego surowo i trzasnąłem obiema pięściami
w stół; „Proszę mnie tu nie obrażać – krzyknąłem. – Ja nie jestem oszustem ani kłamcą!
Na wszystko, co twierdzę, mam dowody jasne i dostateczne”.
Inni policjanci wpłynęli na mnie łagodząco, uniewinniając owego policjanta
twierdzeniem, że w obecnym czasie policjanci mają polecenie bacznego uważania
na przejezdnych i żądania od nich wylegitymowania. „Bardzo dobrze – odparłem –
rozumiem to doskonale, ale nie wolno nazywać przytrzymanych oszustami i kłamcami, dopóki im się tego nie udowodni”.
Pokazałem potem policjantowi śledczemu różne moje dokumenty osobiste,
z pieczęciami, fotografiami, podpisami wojewody, ministrów itp. Po krótkim wejrzeniu w te liczne dowody policjant śledczy mówi mi: „No dobrze! Niech pan zbierze te papiery i idzie spokojnie dalej. Sprawa jest wyjaśniona!” Ale mu pokazałem
jeszcze szereg innych ważnych dowodów, pytając zawsze, czy to oszustwo. Ostatecznie na jego prośbę zgarnąłem ze stołu moje papiery, włożyłem do torby i pożegnałem się grzecznie. Gdym się odwrócił, by wyjść, spostrzegłem za mną dwóch
innych urzędników z województwa śląskiego, również przytrzymanych, więc się
jeszcze zatrzymałem, aby ich bronić i za nich ręczyć. W tym celu spisano ze mną
obszerny protokół, w którym poręczyłem za zupełną niewinność tych urzędników.
Wyszedłem, ale mnie już odeszła chęć dalszego zwiedzania Lwowa.
Około godz. 6 wieczorem odjechaliśmy ze Lwowa tym samym autobusem do
Truskawca, dokąd przybyliśmy około północy, mocno znużeni. Zanocowaliśmy
w pewnym hotelu tymczasowo do rana.

8–20 WRZEŚNIA
Następnego dnia rano (8 września) przydzielono nam mieszkania w różnych willach i domach. Mnie dano osobny pokoik (nr 10) we willi „Hanusia”. Inni mieli
we dwóch lub trzech jeden pokój. Śniadania jadam na miejscu, ale za późno, co mi
się nie podoba (między godz. 8 a 8.30); obiady zaś mam w sąsiedniej willi „Iwonce”.
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Śniadania kosztowały 0,80 zł, a obiady 1,30 zł. Gdybym się był sam stołował, miałbym wszystko znacznie taniej.
Truskawiec, znana miejscowość zdrojowa, rozbudowana i urządzona w swoim
centrum wspaniale za rządów polskich. Jak mi sami Rusini opowiadali, przed rządami polskimi nie było w centrum Truskawca ani starannie asfaltowanych ulic,
ani należytych chodników, ani większości teraźniejszych pięknych i wielkich domów i willi, ani też większych i lepszych restauracji i składów10. Teraźniejszy wspaniały Truskawiec jest dziełem rządów władz polskich. Wille i piękne domy są własnością Polaków, gdy reszta wsi jest rolnicza i rusińska z gospodarstwami w części
jeszcze marnymi, ale w części już postępowymi. Co roku latem tysiące kuracjuszy
i letników zjeżdżają tu z całej Polski i pozostawiają wiele pieniędzy, wskutek czego
miejscowość jest na ogół zamożna i ma środki na coraz lepsze urządzenia. W czasie pokoju, w tak zwanym sezonie, pobyt w Truskawcu musi być chyba wyjątkowo
przyjemny. Po sezonie liczni właściciele will zamykają je na całe półrocze zimowe,
liczni kupcy zamykają swe składy i wyprowadzają się, to samo czynią także różni
rzemieślnicy, jak golarze itp.
Myśmy przybyli do Truskawca już pod sam koniec przedwcześnie zakończonego
sezonu. Początkowy pobyt nasz był tu wygodny i przyjemny, ale później stawał się
coraz nieznośniejszy.
W nocy na 12 września wielka część najważniejszych urzędników wojewódzkich
(mianowicie z Wydziału BG [Budżetowo-Gospodarczego] oraz inni wyżsi urzędnicy) opuściła potajemnie Truskawiec, podobno w kierunku Stryja. Wczas rano,
gdy wstałem, cała prawie willa „Hanusia”, która była kompletnie zajęta (często
i dwóch mieszkało w jednym pokoju), była opróżniona; uchodźcy zabrali ze sobą
główną kasę. Pozostało nas w tej willi coś czterech, co albo nie wiedzieli o tej
powszechnej ucieczce (jak ja na przykład, co spałem twardo i nic nie słyszałem),
albo co dalej uciekać nie chcieli. Pozostali także inni, co mieszkali nie w centrum
Truskawca, ale w różnych kątach na uboczu. Urzędnicy pozostali przeważnie nie
mieli pod dostatkiem pieniędzy, bo wprawdzie otrzymali wszyscy trzymiesięczne
pobory, ale pieniądze oddali żonom, które wyjechały w inne okolice. A tu różnych koniecznych artykułów żywnościowych często już dostać nie było można.
W tej nocy [ss] także władze lokalne i policja opuściły Truskawiec; miejscowość
ta pozostała bezpańska, każdy robił, co chciał, osobliwie paskarze11 i wyzyskiwacze. Jedynie chrześcijański skład „Jedność-Polmin” utrzymywał normalne ceny,
ale przed tym składem były stale wielkie grupy ludzi czekające na zakupy, tak
że normalny człowiek, który nie chciał stać godzinami przed składem i wpychać
się w tłumie, kupować tam nie mógł.
Ukraińcy, których tu na 4 000 mieszkańców jest 3 000, zdjęli godła państwowe
wb domu policji i wywiesili tam swoje znaki. Ale w nocy na 13 września policja
b W rękopisie: z.
10 skład – sklep
11 paskarz – spekulant
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powróciła, zmianę godeł usunęła, a sprawców tej zmiany aresztowała. W dniu
13 września krążyła po Truskawcu jakaś straż obywatelska, uzbrojona w karabiny.
Jest tu spokój, ale głupi, bo od 4 dni nie ma ani gazet, ani żadnej innej wiadomości prócz różnorodnych plotek.
Tegoż dnia (13 września) około godz. 5 po południu policja znowu opuściła
Truskawiec, odjeżdżając do Drohobycza; przedtem oddała pono broń Ukraińcom,
aby pilnowali spokoju i porządku. Tymczasem oddział strzelców12, przybyły autem
z Drohobycza, uważał oddanie broni Ukraińcom za niebezpieczne i wieczorem
chciał im broń odebrać. Doszło do strzelaniny pojedynczej i dwu salw karabinowych; i później w nocy jeszcze dochodziło do sporadycznych strzelanin. Wynik:
zabity jeden Ukrainiec, a jeden czy dwóch rannych. Zabitego pogrzebano w piątek (15 września) w samo południe; w pogrzebie wziął udział ksiądz greckokatolicki
i niezbyt wiele [s] ludzi.
W ostatnich dwóch dniach (14–15 września) jest znowu spokój, choć policji nie
ma; policja bierze udział w obławach po okolicznych lasach, aby zlikwidować jakieś
bandy, podobno ukraińskie.
Aprowizacja jest tutaj pod psem, pod wszelką krytyką, gorzejc nie można sobie
wyobrazić. Wszystkiego zaczyna brakować. Od 14 września począwszy, urządzili
tu sobie urzędnicy wspólne śniadania, obiady i kolacje w hospicjum Służebniczek
NMP. Zarząd urzędników zakupywał towary, a siostry gotowały. Z początku było
z tym jako tako; była rano kawa i chleb, w południe zupa, kawałeczek mięsa z jarzynami itp. Ale później było coraz gorzej; znikła kawa, mięso, chleb; jadaliśmy nieomal same tylko zupki – rano, w południe i wieczór; trochę to tam głód zaspokajało,
ale było niewystarczające na podtrzymywanie sił i zdrowia. Dokupić po składach
niczego nie było można, gdyż były albo pozamykane, albo też nic w nich <z> żywności nie było.
Wiadomości ze świata nie ma żadnych, bo gazety nie dochodzą, a radio zamarło;
dochodzi tylko pantoflowa poczta z plotkami i niemożliwym nieraz dziwactwem.
Życie całe arcynudne i męczące i tylko z nudów te notatki zapisuję.
W nocy na 16 września przybył z Drohobycza autem ciężarowym oddział strzelców, aby tu dokonać sankcyj karnych na niektórych Ukraińcach. Pewna ilość Ukraińców bowiem zbiegła z wojska polskiego, wałęsali się po lasach i napadali na luźnych żołnierzy polskich po drogach, którym odbierali broń i ubrania [ss].
Za to strzelcy spalili w nocy kooperatywę13 ukraińską (gdzie podobno była siedziba spiskowania <i knowania> ukraińskiego), dalej spalili dom jakiegoś prowodyra ukraińskiego oraz niedaleko naszego mieszkania podpalili chlew innego,
pono wielce i od dawna skompromitowanego Ukraińca. Tu spaliły się 4 krowy, jałówka i 3 świnie. Gdy Górnoślązacy mieszkający w pobliżu chcieli bydło wyratować,
strzelcy nie pozwolili, grożąc strzelaniem; chlewy zgorzały ze wszystkiem, płomiec W rękopisie: gorszej.
12 strzelec – tu w znaczeniu: żołnierz piechoty
13 kooperatywa – spółdzielnia
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nie biły wysoko ponad drzewa. Było to między godziną 2 a 3 w nocy; przy świetle
tej łuny ubrałem się, bo przypuszczałem, że będę musiał uciekać, gdyby pożar ten
się rozszerzył na pobliskie sąsiednie zabudowania, które były przeważnie z drzewa
i wyschnięte z powodu długiej suszy. Na szczęście nie było tej nocy żadnego przewiewu powietrza.
Czy te sankcje poprawią Ukraińców? Chyba rozgoryczą, a nie odmienią na lepsze.
W tej też nocy [ss] pełniła służbę po raz pierwszy parytetyczna straż obywatelska,
bo z Ukraińców i Polaków złożona, od godz. 6 wieczorem do godz. 6 rano, i to po
5 chłopa na każdej ważniejszej ulicy – ale ta straż, tak liczna, nie miała żadnej broni
prócz lasek. Pełniła również służbę policja z bronią. Atoli wobec silnego i dobrze
uzbrojonego strzelca tak policja, jak i straż obywatelska musiały się zachować zupełnie biernie. Dopiero gdy się strzelcy oddalili, zaczęto ratować, choć właściwie już
nie było co ratować. W moim sąsiedztwie, gdzie chlew z bydłem spalono, chciano
jeszcze dom mieszkalny podpalić, jednakże Górnoślązacy, co w tym domu mieszkali, wyjednali od strzelców ocalenie tego domu.
Dzień 16 września minął spokojnie; władza gminna nakazała pootwierać w tym
dniu składy i sprzedawać towary, o ile jeszcze jakie są, pod groźbą grzywny; wszakże
tylko nieliczne składy były otwarte, w których żywności kupić już nie było można
prócz resztek cukierków i niektórych sucharków. Od mniej więcej 10 września nie
ma w Truskawcu piwa zupełnie; musimy pić wodę podobną swoją barwą do herbaty; woda ta pozostawia dość gruby osad żółtawy na dnie naczyń, w których stoi.
Dowożą tu na wozach w beczkach nie wiadomo skąd dosyć dobrą wodę, ale za pieniądze; wodę tę kupują niektóre wykwintniejsze domy, wille i pensjonaty, gdy większość mieszkańców jej nie kupuje; we wielu willach i domach urządzają się tak,
że zagotują żółtą wodę ze studzien, a gdy potem się ustoi i osad w niej spadnied,
zlewają górną część czystej przegotowanej wody do naczyń; woda ta służy następnie
do gotowania herbaty itp. oraz do picia. W naszej willi „Hanusi” jednak nie było ani
dobrej wody <dowożonej ani wody> przegotowanej, więc piliśmy żółtą wodę prosto
ze studni – ale do przyjemności to nie należało. Dnia 18 i 19 września przejeżdżało
przez Truskawiec bardzo wiele niemieckich tanków i aut ciężarowych z wojskiem;
jechali do Borysławia przez Truskawiec w kierunku Stryja. Ukraińcy witali wojsko
niemieckie kwiatami i okrzykami „Sieg Heil!”. Czy kilka dni później w taki sam
sposób witali Rosjan, nie wiadomo.
Wicenaczelnik gminy, Rusin, dnia 18 września wieczorem pojechał do Borysławia, aby uzyskać straż wojskową dla Truskawca, która też niebawem przybyła. Człowiek odetchnął z ulgą, gdy następnego dnia rano ujrzał na ulicach straże wojskowe.
Niebawem przybyło jeszcze więcej wojska niemieckiego. Ale życie, choć bezpieczniejsze, nie stało się znośniejsze z powodu braku żywności. Agitatorzy ukraińscy
postanowili umorzyć Polaków głodem; zakazali wieśniakom rusińskim sprzedawać lub dostarczać Polakom jakichkolwiek środków żywnościowych; zatrzymywali
d W rękopisie: opadnie.
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Rusinki, niosące np. mleko do rodzin polskich, i wylewali je z naczyń na ulice [ss].
Gospodarze rusińscy pragnęli sprzedawać po dobrych cenach swoje produkty
Polakom, aby zdobyć potrzebne im pieniądze i zarobić, ale agitatorzy nie pozwalali.
Tym bojkotem byli dotknięci w całej pełni także uchodźcy polscy ze Śląska. Przez
ostatnie 10 dni naszego pobytu w Truskawcu nie mogliśmy kupić za żadne pieniądze ani chleba, ani masła, ani mleka, ani mięsa itp., żyliśmy przeważnie zupkami
z kaszy, krup, ryżu, mamałygi14 itp. (towary zakupywaliśmy przeważnie w Drohobyczu), czyli chudymi środkami odżywczymi – innymi słowy, głodowaliśmy i zacieśniali pasa.
Wreszcie gruchnęły wieści, że bolszewicy się zbliżają i że za jakie 2 lub 3 dni będą
w Truskawcu. Postanowiliśmy wynieść się z tej miejscowości jak najprędzej drogą
na Drohobycz, Sambor, Chyrów, Przemyśl, Kraków itd. na Górny Śląsk. Wieści optymistyczne głosiły już od kilku dni, że wystarczy dostać się do Drohobycza, skąd
jadą już pociągi osobowe na linii wyżej określonej aż do Krakowa.

21 WRZEŚNIA
Zatem we czwartek rano 21 września spakowaliśmy nasze manatki, uregulowali
resztę rachunków i w trójkę wyruszyliśmy do Drohobycza bryczką. Przybywszy
na miejsce, właściciel pojazdu zażądał za przewiezienie nas (9 km dosyć dobrej
szosy) 17 zł, gdy w czasach normalnych za taki sam przewóz brano po 1 zł od osoby.
Powstał spór, wskutek którego cenę obniżono na 15 zł; żeby spór skończyć, zapłaciłem za siebie 7 zł, a dwaj moi towarzysze, którzy się już liczyli z każdym groszem,
dopłacili razem 8 zł.
Było nam pilno na dworzec kolejowy, bo pociąg miał odejść około godz. 1 po południu. Iść na dworzec nie można z naszymi paczkami, bo jest oddalony od centrum
miasta przeszło 3 km; najęliśmy fiakra15, który nas zawiózł na stację za 3 zł. Przed
dworcem staliśmy bardzo długo, bo pociąg o godz. 1 nie jechał; wreszcie wpuszczono nas do dworca, w części zniszczonego, do poczekalni, do której wniesiono
kilka ławek i krzeseł, abyśmy mogli, siedzące, odpocząć. Około godz. 5 zestawiono
pociąg z trzech wagonów z szybami powybijanymi, do którego weszliśmy; prawie
jednocześnie nadjechał długi pociąg ze Stryja nabity wielu uchodźcami; pociąg ten
przyczepiono do naszego, poczem odjechaliśmy w stronę Sambora.
Pociąg nie dojechał do dworca w Samborze, bo stacja była jeszcze zniszczona,
przeto musieliśmy iść kawał drogi do dworca, gdzie nam powiedziano, że jutro
około godz. 7 rano prawdopodobnie pojedzie pociąg do Chyrowa. Oglądaliśmy
się za jakim miejscem, gdzie by można noc spędzić; pewien grzeczny oficer mówi
nam, że tam gdzieś przed dworcem jest większy biały dom, gdzie jest <i> możliwość
e W rękopisie: siedząco.
14 mamałyga – potrawa z gotowanej na gęsto kaszy kukurydzianej lub mąki
15 fiakier – dorożkarz; dorożka

64

spania, że tam już i inni nocowali, a jeżelibyśmy tam się wszyscy nie pomieścili,
to u niego na komendzie jest jeden pokój wolny, ale że nie ma w nim ani słomy,
ani niczego. Poszliśmy i znaleźliśmy pewien większy biały dom, ale czy to był ten
dom, który oficer miał na myśli, nie wiadomo. Dom był cały niepozamykany, weszliśmy po ciemku i szukali jakichś pokoi ze słomą, ale ich tam nigdzie nie ma [ss];
wnętrze wszędzie zdemolowane, papiery jakieś bankowe, szkło i rupiecie zasłały
podłogi. Trzech nas znaleźliśmy [s] w jednym pokoju szezlong, na którym dwu
mych towarzyszy się położyło; ja zaś usiadłem na krześle przy biurku, ręce położyłem na biurku, a na nich mą senną głowę; zdrzemnąłem się chwilkami krótkimi,
ale o należytym spaniu i wypoczynku nie mogło być mowy.

22 WRZEŚNIA
W piątek 22 września już przed godz. 7 rano byliśmy przed dworcem, bo o tym
czasie zgodnie z zapowiedzią miał jakiś pociąg jechać dalej. Atoli komendant stacji,
grzeczny i bardzo dobry człowiek, powiedział nam, że nie wiadomo jeszcze, czy
dzisiaj jaki pociąg pojedzie, bo tor jest uszkodzony i zatarasowany stojącymi na nim
pociągami; ma przybyć niezadługo pewien wyższy inżynier, który tor naprawia
i oczyszcza, od niego się dowiemy, czy jaki pociąg pojedzie. Dalej powiedział ów
oficer, że będzie się starał o nas, abyśmy w jakikolwiek sposób dalej wyruszyć mogli.
Pozostaliśmy tedy nadal przed dworcem. Chciało mi się jeść, bo od środy południa nic w ustach nie miałem; dałem więc pewnemu ubogiemu kolejarzowi, który
stał przed dworcem i czekał, czy jakiej pracy dla niego nie będzie przy sprzątaniu
stacji, 2 zł z prośbą o zakupienie dla mnie gdzie bądź w mieście małego bochenka
chleba; kolejarz poszedł, ale bardzo długo nie wracał i już zacząłem przypuszczać,
że wcale nie wróci i moje 2 zł przepadły; jednakże po dalszym długim czekaniu kolejarz wrócił z bochenkiem chleba; uradowany gorąco pochwaliłem jego uczynność
i uczciwość i podarowałem mu 1,20 zł, to jest resztę groszy z 2 zł, i byliśmy obaj bardzo zadowoleni. Ukrajałem zaraz porcję bochenka i zjadłem po suchu, ukrajałem
drugi kawał i podarowałem pewnej młodej kobiecie; resztę bochenka zawinąłem
w czysty papier i związałem sznurkiem.
Około godz. 10 powiadomiono nas, że dziś żaden pociąg do Chyrowa jechać
jeszcze nie może i że mamy iść do magistratu, który nas dalej wyprawi. Udaliśmy
się do miasta, gdzieśmy po drodze napili się w pewnej knajpie dobrej i niedrogiej
kawy; piwa już nie było. Przed ratuszem przystanęliśmy; było tam już wielu innych
uchodźców; magistrat miał nakaz zarekwirowania aut i innych pojazdów i odstawienia nas do Chyrowa. Staliśmy bardzo długo, sposobności do usiąścia [s] nie było,
a oddalać się na chwilę dłuższą nie było można, bo lada chwila mogliśmy wyruszyć. Nie miałem żadnych drobnych pieniędzy, a zmienić 20 zł nigdzie nie mogłem;
wreszcie jeden z uchodźców zmienił mi je; poszedłem najprzód do golarza, który
mnie ogolił, następnie napiłem się porządnie wody sodowej, bo pić mi się chciało
nadzwyczajnie. Około godz. 4 po południu zaczęły zajeżdżać furki chłopskie, na nie
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oficerowie ładowali ludzi i ich bagaż, najprzód kobiety i dzieci lub rodziny z dziećmi,
potem jak bądź; nie pchałem się naprzód, więc wszedłem na jedną z ostatnich furek
na miejsce wyjątkowo niewygodne, gdzie ani dobrze siedzieć, ani dobrze stać nie
było można; jazda ta była dla mnie prawdziwą męką, tak że następnego dnia miałem
bolesne uczucia, jakbym miał wszystkie kości połamane. Pewna baba z czworgiem
dzieci i bardzo wielkim bagażem, podobno sprzątaczka z województwa śląskiego,
zachowywała się nader bezczelnie na naszym wozie; moje nowe palto zimowe, które
leżało u góry na bagażu, ściągnęła, aby nim sobie okryć kolana i swe dzieci; potem
moje palto dostało się pod jej gliną zabłocone nogi, czego nie wiedziałem zaraz; gdy
po jakimś dłuższym czasie palta szukałem, wydobyłem je spod jej nóg tak zdeptane i ubłocone, że następnego dnia przeszło pół godziny musiałem palto czyścić,
aby choć z grubsza łaty przywartego błota usunąć.
Ze Sambora jechaliśmy najprzód szosą, ale po pewnym czasie skierowano nas
na okrężne drogi polne, ponieważ szosą przejeżdżało bardzo wiele aut wojskowych.
Gdzieś w połowie tych dróg polnych był długi postój, bo karmiono konie. Chłód
nam dokuczał tym dotkliwiej, że mieliśmy w obuwiu pełno wody; w pewnym miejscu bowiem woźnica kazał wszystkim zejść z wozu, gdyż będzie przejeżdżał przez
jakąś rzeczkę czy kałużę – konie by nas nie przewiozły, a mogłyby się i postronki
zerwać. Zeszliśmy z wozu, woźnica zaciął konie i przejechał, a my za furą brodziliśmy w wodzie, która sięgała ponad obuwie. Miałem dobre kamasze z gumą, mimo
to do jednego z nich nalało się trochę wody. W Chyrowie zajechaliśmy około północy do kolegium oo. jezuitów na nocleg; kobiety i ich dzieci umieszczono w jednej
sali na materacach, a mężczyzn w innej sali na słomie. Poszedłem spać głodny, bo
mój chleb (przeszło pół bochenka) zabrał chłopak wspomnianej wyżej bezczelnej
baby, co mi opowiedział dokładnie woźnica, który nas wiózł i potem pomagał wysiadać z wozu. Spałem tylko niewiele i słabo, bo słomy było cienko i chłód mnie
ogarniał.

23–25 WRZEŚNIA
Następnego dnia, w sobotę 23 września, wylegliśmy na dziedziniec i czekali, co
dalej będzie, niemal wszyscy głodni; niektórzy tylko byli zaopatrzeni w żywność.
Było nas wielu, bo nie tylko ludzie z Górnego Śląska, ale i uchodźcy z całej Galicji
Zachodniej.
Z kuchni oo. jezuitów wydawano coś, co nazywano herbatą; nie korzystałem
z tego dobrodziejstwa, ale około godz. 10 poszedłem do kuchni i prosiłem o sprzedanie mi za dobrą cenę kawałka chleba; odpowiedziano mi, że by mi chętnie podarowali trochę chleba, ale nie mają niestety żadnego. Nie uzyskałem nic.
Na dziedzińcu tymczasem różni oficerowie niemieccy, wśród nich pewien major
mówiący nieźle po polsku, uszeregowali uchodźców na trzy grupy: najprzód rodziny z małymi dziećmi do lat 6, potem samotni mężczyźni i młodzieńcy, w końcu
rodziny ze starszymi dziećmi lub bez dzieci. Oddziały te poprowadzono oddzielnie
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na stację kolejową, dosyć odległą, i załadowano po kolei do wagonów osobowych;
tłumaczono nam, że pojedziemy prosto aż do Katowic. O godz. 11 pociąg ruszył
w drogę, jechał powoli, przystawał byle gdzie długo i tak stopniowo zbliżyliśmy się
do Przemyśla. Mocno głodny spodziewałem się, że w Przemyślu będzie można trochę jakiej bądź żywności zakupić. Ale pociąg nasz stał bardzo długo przed wjazdem
na stację i ściemniło się; potem wjechaliśmy na stację nieoświetloną między dwa
bardzo długie rzędy wagonów, które stały na torach po obydwu bokach naszego pociągu; wyjście z pociągu było zatem niemożliwe; wszędzie ciemno, nie wiadomo, jak
długi będzie nasz postój, jak daleko jest do miasta i po której stronie ono leży; w takich warunkach potrzeba było zaniechać myśli o zakupieniu czegokolwiek w mieście. Postój nasz był nadzwyczaj długi, ale ostatecznie pociąg ruszył dalej po czterech
czy pięciu godzinach. Przyjechaliśmy powoli do Rzeszowa w niedzielę 24 września,
ale i tu dworzec pusty, a w pobliżu nie widać nic, gdzie by można coś kupić; my
głodni, niewyspani, nieumyci, zmęczeni i znużeni. Pociąg po niezbyt długim postoju posuwał się powoli naprzód i byle gdzie przystawał czas krótszy lub dłuższy.
Jeżeli pociąg stanął gdzie przy jakiej wsi i stał długo, to zdarzało się teraz, że ludność
ze wsi przynosiła w pobliże pociągu wodę, mleko, chleb i darmo rozdawałaf lub
niekiedy niektóre artykuły (osobliwie mleko lub owoce) tanio sprzedawała; zwykle
młodzi ludzie we wieku 16–20 lat oraz żołnierze polscy, którzy także jechali z nami
do domu w przepełnionym pociągu, wyskakiwali z pociągu i co sił biegli odbierać
te dary; nam starym i kobietom było to niemożliwe [ss], bo nie pokonalibyśmy tej
wyścigowej konkurencji. Zatem młodzi, ich bliscy krewni i przyjaciele oraz żołnierze mieli chleba, wody itp. dosyć, gdy my starsi głodowaliśmy dalej; zaledwie udało
mi się uzyskać kilka razy trochę wody. Dziwnym sposobem pragnienie dokuczało
mi często więcej niż głód. Raz udało mi się kupić od młodej osoby, mającej wiele
nazbieranego chleba, sporą kromkę za 10 gr, którą zaraz spożyłem.
Przyjechaliśmy powoli w pobliże Tarnowa, gdy zmrok zapadł, i stanęliśmy na
jakimś pustkowiu; postój był nadmiernie długi, bo spędziliśmy tam większą część
nocy na poniedziałek. Dopiero nad ranem pociąg nasz ruszył dalej do Krakowa.
<Stąd po niedługim postoju jechaliśmy dalej do Krakowa.> Krótko przed Płoszowem16 [s] pociąg stanął nie wiedzieć na jak długo, przypuszczałem tylko, że wjazd
do Krakowa będzie bardzo trudny i z wielkimi postojami. Pewna rodzina z Krakowa, która z nami jechała, mówi nam, że może by było lepiej pociąg opuścić i iść
pieszo przez Płoszów [s] do Podgórza, skąd jadą tramwaje na rynek krakowski.
Myśl ta przypadła mi do smaku; wypytywałem się o warunki tej drogi i potem z tą
rodziną wyszedłem z pociągu i wzdłuż obok [ss] toru szliśmy porządny kawał drogi
aż na Podgórze do pierwszego przystanku tramwajowego. Tam obok był skład wędliniarski, gdzie wbiegłem i kupiłem pół funta bardzo smacznego wursztu17 i dużą
bułkę, wsunąłem to do torby i pobiegłem do nadjeżdżającego tramwaju. Szczęśliwie
f W rękopisie: rozdarowywała.
16 Powinno być: Płaszowem.
17 wurszt (z niem.) – kiełbasa
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nadjechałem w południe na rynek krakowski, skąd walę prosto do Hawełki. Zabrałem się zaraz do zakąsek, których spuściłem sporą ilość, ale niestety piwa w tym dniu
wyjątkowo nie było, więc musiałem się zadowolić wodą sodową, niecoś zaczerwienioną sokiem, której kilka szklanek wypiłem. Uczułem się od razu tak pokrzepiony,
że mi ani niespane noce, ani znużenie, ani niemycie w ostatnich dwu dniach już
nie ciążyły. Od Hawełki pobiegłem na dworzec kolejowy w mniemaniu, że może
jaki pociąg pojedzie do Katowic; przed dworcem stały dwa autobusy niemieckie,
które do Katowic miały jechać, ale wpuszczano do nich tylko takie osoby, które
miały przepustki z magistratu krakowskiego (przepustki pieczętowane przez niemiecką władzę wojskową). Wróciłem zatem do magistratu po przepustkę, ale tam
już stało może ze 200 ludzi oczekujących na przepustki, a ciągle jeszcze nowi ludzie
przychodzili. Stanąłem w długim ogonku i stałem półtorej godziny, i ani o krok nie
posunąłem się naprzód. Mówię to żołnierzowi niemieckiemu, który tam porządku
pilnował, a on mi radzi iść na rynek do Volkswohlfahrtu18, gdzie przepustkę zaraz dostanę. Idę pod wskazanym adresem [ss] i rzeczywiście za pół minuty miałem
przepustkę w ręku. Walę z powrotem na dworzec kolejowy; pewien oficer objaśnia
mnie, że dziś już żaden pociąg ani autobus do Katowic nie pojedzie i że w najlepszym razie jutro około godz. 9 rano pojedzie pociąg. Trudno i darmo! Potrzeba
będzie gdzie przenocować. Wracam do miasta; w pewnej restauracji zjadłem porządny gulasz i napiłem się wody sodowej. Kupiłem doskonałych gruszek i innych
rzeczy, a wreszcie, ponieważ zaczął deszcz dosyć żywo padać, poszedłem do Hotelu
Polskiego przy Bramie Floriańskiej. Ale tam portier mówi mi, że wszystkie 18 pokoi zajęli oficerowie, że więc nie ma żadnego miejsca dla mnie. Proszę go, aby mi
pozwolił przespać się gdzie bądź, choćby gdzie na podłodze pod jakimi schodami
albo w jakim innym kącie, gdyż jestem bardzo znużony i już blisko trzy noce wcale
nie spałem. On mówi: „Jest tu obok komórka bez okien, gdzie na szezlonie niekiedy służba hotelowa odpoczywa; przyniosę poduszkę i kołdrę i tam pan może
się przespać”. Zgodziłem się chętnie i proszę o cenę, bo chciałem zaraz zapłacić.
Portier biada naprzódg na ciężkie czasy, że jest bieda wielka u nich, gdyż oficerowie dawają [s] tylko kartki zamiast gotówki, i w końcu powiada: 5 zł. Zgodziłem
się i dałem mu banknot 20-złotowy. On szuka po kieszeniach, aby mi wydać resztę,
ale okazuje się, że nie ma tyle drobnych. Powiadam mu: „Idę teraz na kolację, to tam
gdzie pieniądze zmienię”. Widziałem, że on trzyma mój papierek w ręku, więc podał
mi go, a ja sięgłem [s] i wziąłem papierek, i wsunąłem do bocznej kieszeni palta;
w rozmowie z portierem patrzałem na niego, a nie uważałem na papierek, który
mi podał. Poszedłem na kolację, po której chcę płacić i sięgam do bocznej kieszeni
palta po 20-złotówkę, i wydobyłem 2-złotówkę. A więc portier hotelowy dokonał
u mnie sztuczki kuglarskiej: widząc, że nie uważam na pieniądz, który mi podawał,
g W rękopisie: najprzód.
18 Nationalsozialistische Volkswohlfahrt – utworzona przez nazistów w 1933 r. i afiliowana przy NSDAP
niemiecka organizacja pomocy społecznej, która przejęła zadania Czerwonego Krzyża; rozwiązano ją w ramach denazyfikacji w 1945 r.
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zamienił pieniądz i zamiast 20 zł dał mi 2 zł, i tak mnie oszukał, czyli okradł o [s]
18 zł – ale musiałem okazać dobrą minę przy tej złej grze i nic nie mówić, abym się
tylko mógł nareszcie dobrze wyspać.

26 WRZEŚNIA
We wtorek 26 września poszedłem do kawiarni w Sukiennicach, gdzie wypiłem
dwie dobre kawy i zjadłem 2 bułeczki; tu zmieniłem trochę pieniędzy, powróciłem
do hotelu, zapłaciłem 5 zł za nocleg i poszedłem na dworzec kolejowy, gdzie już było
bardzo wielu uchodźców pragnących powrócić na Śląsk i gdzie indziej. Staliśmy
na dworcu około 6 godzin; nie można się było oddalić na jakiś czas, bo nie było
nic wiadomo (nie można się było dowiedzieć tego), kiedy jakiś pociąg nadjedzie
i zabierze nas. Gdyby było wiadomo, że pociąg pojedzie za trzy lub cztery godziny,
większa część czekających byłaby się rozeszła po mieście, gdzie by była mogła coś
zjeść i wypić oraz wypocząć w jadłodajniach. Ale ponieważ nie było w tej sprawie
nic wiadomo, musieli wszyscy nie oddalać się od dworca [ss]. W czasie tego długiego oczekiwania wypiłem 2 herbaty na dworcu i zjadłem nieco wursztu kupionego wczoraj na Podgórzu, a resztę wursztu rozdałem ubogim głodnym. Wreszcie
około godz. 3 po południu kazano nam wsiadać do długiego pociągu złożonego
z otwartych węglarek, a około godz. 3.20 odjechaliśmy w stronę Katowic przez Trzebinię i Szczakowę. Krótko po odjeździe pociągu zaczął padać deszcz i nastał chłód
dokuczliwy. Jedziemy i jedziemy bez końca, powoli, z przystawaniem na stacjach,
na których wysiadali dosyć liczni ludzie mieszkający między Krakowem a Śląskiem.
Ze Szczakowy [s] nie mogliśmy jechać najkrótszą drogą prosto do Mysłowic, bo tam
gdzieś przed Mysłowicami był zrujnowany most kolejowy. Wykręciliśmy przeto ze
Szczakowy [s] na Maczki i Ząbkowice. Między Szczakową a Ząbkowicami wysiadło
wiele [s] ludzi z naszego pociągu – najwięcej jednak w Ząbkowicach; ci jechali potem w stronę Piotrkowa i Łodzi.
Deszcz padał bez przerwy podczas całej tej naszej podróży, raz lał dosyć rzęsiście,
a raz stopniowo zwalniał i tylko rosił, ale przerwy w padaniu nie było. Wszyscy, co
byli lżej ubrani (osobliwie kobiety i dzieci), przemokli do skóry i marzli. Biadania
było niemało, a zaradzić temu nie było można; trochę tylko dzieci i kobiet schroniono do budek, przeznaczonych zwykle dla hamulcowych. Inni stali we wagonach,
sam także całą drogę stałem, bo usiąść nie było można – wszędzie stała woda.
W Ząbkowicach na stacji pociąg nasz stał bardzo długo. Z dworca jakieś kobiety dobroczynne wyniosły gorącą herbatę i kawę i rozdzielano to pomiędzy naszych podróżnych; przynoszono jedno wiadro po drugim bez końca, a podróżni
zziębnięci pili do woli wiele i jeszcze do różnych naczyń brali; sam także łyknąłem
jednego i drugiego, ale tylko niewiele. Mnie nie było bardzo zimno, gdyż miałem
dobre ubranie, pozapinane, i gruby zimowy płaszcz, czułem tylko trochę nieprzyjemny chłód, osobliwie gdy na lewym ramieniu przemokłem do skóry (co głównie
stąd pochodziło, że stałem długo obok dwóch kobiet, a z ich parasola gęste grube
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krople spadały na moje lewe ramię, na co z początku nie zważałem). Ostatecznie
jechaliśmy dalej przez Będzin i Sosnowiec do Katowic, dokądeśmy przybyli około
godz. 10.30 wieczorem. Na peronie rozdzielono uchodźców na trzy grupy; kobiety
i dzieci zaprowadzono do poczekalni byłej IV klasy; byłych żołnierzy polskich
z Górnego Śląska (uwolnionych przez Niemców i rozpuszczonych do domu) badali na stacji żołnierze niemieccy co do legitymacji, poczem ich puszczono; resztę
tak zwanych cywilów także puszczono wolno. Musieliśmy czekać na dworcu na
pociągi poranne, aby się stopniowo rozjechać w różne strony do domu.
Na dworcu, którego poczekalnie były przepełnione, wypiłem tylko kawę. Brakło
mi już zapałek i tytoniu.

27 WRZEŚNIA
W środę 27 września wyjechałem pociągiem o godz. 7.33 rano z Katowic do Mikołowa. Po blisko całomiesięcznej włóczędze i wielu utrapieniach i niewygodach wracam do własnego mieszkania. Czy je zastanę w takim stanie, w jakim je opuściłem?
W ostatnich latach dwa razy włamali się złodzieje do mego mieszkania i wyrządzili
mi wieleh szkody, chociaż tylko krótko bawiłem poza domem; teraz mnie nie było
przez 4 tygodnie w domu. Toteż w Mikołowie, chcąc wejść do mieszkania, chwyciłem najprzód za klamkę, ale stwierdziłem, że mieszkanie jest zamknięte; wziąłem więc klucze i odemknąłem drzwi, i otwarłem; spostrzegłem, że przerwałem
jakiś pasek papieru, który był na zwarciu drzwi nalepiony; patrzę bliżej i czytam
na przerwanym pasku papieru: „Polizeilich beschlagnahmt”19. Trudno! dojście do
mego mieszkania prowadzi ciemnym gankiem i nieraz sam muszę ręką wymacywać
i poszukiwać drzwi do mieszkania – o czytaniu czegokolwiek w tym ganku mowy
być nie może. A zatem nikt mi tego za złe poczytać nie może, że zapieczętowane
mieszkanie otwarłem.
Pierwsza rzecz to umyć się porządnie i przebrać się w suchą i świeżą bieliznę,
w suche ubranie i obuwie. Napiłem się własnej kawy, przyczem i bułkę z Podgórza
z resztą wursztu zjadłem, poczem nabiłem fajkę tytoniem i zapaliłem. Dziwne myśli
snuły <mi> się przez głowę. Po krótkim odpoczynku poszedłem na policję z różnymi dowodami osobistymi, aby zgłosić mój powrót i starać się o uwolnienie mego
mieszkania od zajęcia policyjnego. Zgodnie z prawdą opowiedziałem na policji, dlaczego się oddaliłem z Mikołowa, jakie koleje przechodziłem i że dziś rano około
godz. 8 powróciłem. Wydano mi bez jakichkolwiek trudności kartkę, że mieszkanie
moje jest znowu dla mnie wolne.

h W rękopisie: wielkie.
19 Polizeilich beschlagnahmt (niem.) – zajęty przez policję
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+++
Suche daty i <niektóre suche> fakty podałem w tym itinerarium20; liczne szczegóły,
spostrzeżenia i stwierdzenia umyślnie pominąłem. Podróż ta cała i włóczęgostwo
byłyby niewątpliwie ciekawe, pouczające i przyjemne, gdyby się je urządziło w czasie normalnym, a nie wojennym; gdyby poszczególne przejazdy były urządzone za
dnia, a nie zawsze nocą; gdyby nie znużenie i przemęczenie z powodu niemożności
spania w nocy, nieraz i przez dwie noce z rzędu, i gdyby nie częste i długotrwałe
głodowanie.
Co do mnie, to nie byłbym przypuszczał, że przetrzymam zdrowo tak wielkie
trudności, osobliwie owe bardzo długie nieraz niespanie i głodowanie. Przetrzymałem atoli wszystko szczęśliwie, tylko mocno schudłem i wynędzniałem; ubranie
wisiało na mnie jak na kołku. Po powrocie odczuwałem wilczy apetyt, którego nie
miałem czym zaspokoić.
Drugie stwierdzenie, bardzo ważne dla mnie, jest takie: Nie należy nigdy oceniać
ludzi według ich zachowania się w normalnym czasie, ale tylko według ich postępowania w długotrwałych trudnościach i przykrościach w czasie nienormalnym.
Stykałem się w ostatnich latach z wielu [s] ludźmi, aczkolwiek dobrze mi znanymi,
o których miałem albo bardzo dobre, albo też ujemne wyobrażenie. Otóż te moje
oceny ludzi i wyobrażenia, pewnie nie pośpiesznie i lekkomyślnie wytworzone, musiałem teraz często radykalnie przewartościować.
Konstanty Prus

20 itinerarium (łac.) – relacja z podróży
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