
A R T Y K U Ł Y  I S T U D I A  M A T E R I A Ł O W E

STAN I POTRZEBY BADAŃ- NAD DZIEJAMI OKUPACJI
n a  Śl ą s k u

W artykule niniejszym zamierzamy zająć się tylko jedną stroną uwi
docznionego w tytule zagadnienia, mianowicie tą, która związana jest 
z losami polskich mieszkańców Śląska, jedynie marginesowo zwracając 
uwagę na problemy nieco szersze, często zresztą w sposób oczywisty łą
czące się z naszym zagadnieniem.

Dotychczasowy stan naszej wiedzy o Okresie II wojny światowej 
i okupacji na Śląsku jest wybitnie skromny. Zadecydowały o tym zarów
no trudności w dziedzinie materiałów, jak i chyba niewystarczające, jak 
dotychczas, zainteresowanie naszych historyków tą problematyką. Na 
razie można bardzo niewiele wymienić pozycji bibliograficznych dotyczą
cych tego problemu. Niektóre zagadnienia losów Śląska w okresie okupa
c ji hitlerowskiej poruszają wydawnictwa Instytutu Zachodniego, poświę
cone w szczególności administracji okupanta na terenie Ziem Zachodnich 
oraz zagadnieniom ekonomicznym1. Niezależnie od pewnych ogólnych 
danych, odnoszących się do wszystkich tak zwanych wcielonych ziem, 
jak i od poruszenia 'pewnych spraw dotyczących bezpośrednio Śląska, pra
ce te zajmują się głównie losami Poznańskiego, operując w większości 
materiałem odnoszącym się do tego terytorium, nie wyzyskując prawie 
zupełnie archiwalnych materiałów dotyczących Śląska.

Pierwszą próbą nieco ogólniejszej charakterystyki dziejów Śląska pod 
okupacją była książka A. Targa 2, który jednak dysponował wówczas je 
szcze bardzo znikomym materiałem źródłowym, toteż oparł się głównie na

1 K. M. P o s p i e s z a l s k i ,  Polska pod n iem ieckim  praw em  1939—1945 (Ziemie 
Zachodnie, Poznań 1946); J. D e r e s i e w i c z ,  O kupacja n iem iecka  na ziem iach  
w łączonych do Rzeszy (1939—1945). Studium historyczno-gospodarcze, Poznań 1950; 
W. R u s i ń s k i ,  Położenie robotn ików  polskich  w czasie w ojny 1939—1945 na te
ren ie Rzeszy i „obszarów  w cielon ych“, cz. I, II, Poznań 1949, 1955, s. 360, 323.

2 A. T a r g ,  Ś ląsk w okresie  oku pacji n iem ieck ie j (1939—1945), Poznań 1946, 
s. 87.
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własnych wspomnieniach oraz nielicznych relacjach, co z góry pracy tej 
nadało dość ograniczony, w niemałej mierze jednostronny charakter.

Inną próbę podjął K. Popiołek3, który w oparciu wyłącznie o mate
riały pochodzące od okupanta starał się przedstawić, w jaki sposób admi
nistracja okupacyjna widziała swoje zadania i jak oceniała skutki swojej 
polityki oraz zachowanie się mieszkańców Śląska, przede wszystkim 
polskich. Wyzyskany materiał pozwolił poznać szereg przejawów hitle- 
i’owskiej polityki, a przede wszystkim postawę polskiej ludności i różno
rodne formy je j walki, z wyjątkiem walki zbrojnej, o której w tych pra
cach jest bardzo niewiele. Oczywiście jednostronny materiał źródłowy 
nie pozwolił na pełne przedstawienie zagadnienia.

Z. Izdebski poświęcił osobną monografię zagadnieniu niemieckiej listy 
narodowej, analizując w swej pracy zarówno wytyczne i zarządzenia władz 
okupacyjnych w tym zakresie, jak i w pewnym stopniu wyniki tej akcji, 
przy czym załączył również wybór dokumentów dotyczących tej akcji4.

Ostatnio pojawiła się książka P. Dubiela o walkach toczonych na 
Śląsku we wrześniu 1939 r. 5, w której to pracy Autor stara się głównie 
na podstawie relacji uczestników i świadków przedstawić udział pol
skiej ludności w walce z wkraczającymi bojówkami hitlerowskimi i armią 
niemiecką. Jednostronna podstawa źródłowa, nie zawsze dostatecznie kry
tycznie wyzyskana, nie pozwoliła jednak na nakreślenie pełniejszego 
i w pełni przekonującego obrazu.

Wreszcie A. Mrowieć6 przedstawił w swej książce pewien wycinek 
bohaterskiej epopei polskiego oręża na różnych frontach II wojny, zwra
cając główną uwagę na udział w niej Ślązaków, W ogromnej większości 
dezerterów z armii niemieckiej. Książka ta oparta została głównie na 
osobistych zapiskach i wspomnieniach Autora.

Poza wymienionymi powyżej pozycjami dzieje Śląska w okresie oku
pacji znalazły wyraz w kilku artykułach, rozsianych przeważnie po kilku 
periodykach i wydawnictwach zbiorowych. Wymienić tu wypadnie na 
pierwszym miejscu specjalny numer czasopisma „Zaranie Śląskie“ 7,

3 K. P o p i o ł e k ,  Ś ląsk w oczach gestapo, Katowice 1948, s. 96; K. P o p i o ł e k ,  
Ś ląsk w oczach okupanta, Katowice 1958, s. 256, wyd. II, 1960.

4 Z. I z d e b s k i ,  N iem iecka lista narodow a na Górnym Śląsku, Katowice—Wro
cław 1946, s. 253.

6 P. D u b i e l ,  W rzesień 1939 na Śląsku, Katowice 1960, s. 240.
6 A. M r o w i e ć ,  Przez Monte Cassino do Polski, Katowice 1959, s. 229.
7 „Zaranie Śląskie“, 1960, z. la, specjalny. W numerze tym okresu wojny

i okupacji dotyczą artykuły: E. K o z ł o w s k i ,  Z historii przygotowań do obrony  
Ś ląska w 1939 r.; A. M r o w i e ć ,  K am pania w rześniow a w R ybn ick iem ;
F. S z l a c h c i c ,  Z w alk  A rm ii Ludow ej na teren ie Ś ląska i Zagłębia w r. 1944; 
K. P o p i o ł e k ,  Z dziejów  tajnego nauczania na Śląsku pod hitlerow ską oku pacją ; 
N. K o ł o m e j c z y k ,  Rozw ój organizacyjny P olskie j Partii Robotniczej w w oje -



w którym poruszone zostały zagadnienia walk na Śląsku w czasie kampa
nii wrześniowej, działalności konspiracyjnej, walk zbrojnych na tym 
terenie, wreszcie tajnego nauczania, oraz omówione zostały odnoszące się 
do tego okresu materiały źródłowe, przechowywane w Archiwum Pań
stwowym we Wrocławiu oraz Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Katowicach. Niektóre szczegółowe zagadnienia z tego okresu opracowa
ne zostały w III tomie Studiów i Materiałów z Dziejów Śląska 8 (materia
ły dotyczące działalności partyzanckiej) oraz w I i II tomie Studiów Ślą
sk ic h * 8 9 (plany likwidacji polskich działaczy), wreszcie w II, a zwłaszcza 
III zeszycie Dziejów najnowszych Polski (działalność AK i A L )10 11. Drob
ne fragmenty odnoszące się do walki zbrojnej na Śląsku opublikowane 
zostały we Wspomnieniach żołnierzy GL i AL oraz w Komunikatach GL 
i AL  n . Wspomnieć wreszcie trzeba o broszurce A. Mrowca 12, poświęconej 
pow. rybnickiemu, oraz o biuletynach Zachodniej Agencji Prasowej 13.

Pomijamy tutaj całkowicie pewne pozycje historiografii zachodnio-

w ództw ie katow ick im  w 1945 r.; J.  G o ł ę b i o w s k i ,  W alka k lasy  robotn iczej o za
bezp ieczen ie i uruchom ien ie przem ysłu  Z agłębia D ąbrow skiego i G órnego Ś ląska; 
H. R e c h o w i c z ,  W ybór m ateriałów  arch iw alnych  dotyczących działalności V Ob
w odu PPR w  okresie  V I 1944—11945; I. P a m p u c h ,  M ateriały arch iw alne z ok re -  * 
su oku pacji n iem ieck ie j na Górnym  Śląsku  i w Z agłębiu  D ąbrow skim  (1939—1945) 
w W ojew ódzkim  A rchiw um  Państw ow ym  w K atow icach ; Z. B o d a - K r ę ż e l  
i J.  O s o j c o w a ,  T error h itlerow ski na Ś ląsku  w  latach  1939—1945; A.  D e r e ń , - 
M ateriały do dziejów  oku p acji i w yzw olenia Ś ląska  w A rchiw um  Państwow ym  
M iasta i W ojew ództw a W rocław ia; A.  D e r e ń ,  Dwa dokum enty w alk i z polskością  
na teren ie pow iatu  pru dnickiego w  latach  1939—40.

8 Studia i M ateriały z D ziejów  Ś ląska  pod red. K. Popiołka, t. III (w druku). 
Zagadnień okupacji dotyczy artykuł K. P o p i o ł k a  Z dziejów  w alk i zbro jn ej 
z okupantem  w by łe j re jen c ji ka tow ick ie j w roku  1944.

9 Studia Ś ląskie, seria nowa, pod red. S. Wysłoucha. W t. I (r. 1958): E. K l e i n ,  
„M inderheitspolitische L ag eber ich te“ ja k o  źródło do h istorii P olaków  na Śląsku  
O polskim  w latach  1936—1945; F. P o ł o m s k i ,  Z am ierzen ia likw idacji działaczy  
polskich  na Opolszczyźnie w latach  1939—1944. W t. II (r. 1959): R. H a j d u k ,
Z tam tych dni. Spis działaczy Zw iązku P olaków  w N iem czech w ięźniów  obozów  
koncentracyjnch.

10 W III tomie D ziejów  najnow szych P olski (1959) do zagadnienia okupacji 
na Śląsku odnoszą się artykuły: Z. W a l t e r  - J a n k ę ,  A rm ia kra jow a na Ś ląsku  
w św ietle dokum entów  n iem ieckich . Stan w  1944 roku ; L. D o b r o s z y c k i ,  Z dzia
łalności PPR i A L  na Ś ląsku  w drugim  kw arta le  1944 r. (Dokumenty gestapo—Ka
towice).

11 W spom nienia żołnierzy G w ardii i A rm ii Ludow ej, Warszawa 1958, s. 464; 
K om unikaty  D owództwa G łów nego G w ardii L u dow ej i A rm ii L u dow ej (doku 
menty), Warszawa 1959, s. 331 i ilustracje.

12 A. M r o w i e ć ,  Z dziejów  oku pacji h itlerow skie j w R ybn ićkiem , Katowice 
1958, s. 34.

13 K. P o p i o ł e k ,  „N iem iecki“ Ś ląsk w  oczach h itlerow ców , Poznań 1958, s. 31;
K. P o p i o ł e k ,  M. S o b a ń s k i ,  Ostatnia próba  germ anizacji Ś ląska  O polskiego, 
Poznań 1959, s. 106.



niemieckiej, której zainteresowania tym tematem są raczej niewielkie 
— ze względów zresztą zrozumiałych — względnie znajdują wyraz w po
zycjach wybitnie tendencyjnych, propagandowych.

Przechodzę obecnie do ogólnego omówienia zasobów źródłowych dla 
okresu okupacji na Śląsku. Na wstępie wypadnie jednak rozróżnić dwie 
zasadnicze grupy materiałów źródłowych: te, które pochodzą od okupanta, 
i te, które wytworzyła polska walcząca strona. Odróżnienie takie może 
być celowe zarówno ze względu na zupełnie odmienny charakter 
tych źródeł, jak i dlatego, że dotyczą one w niemałej mierze odmiennych 
spraw i poza tym przechowywane są przeważnie w innych instytucjach. 
Stwierdzić trzeba przy tym na samym wstępie, że między oboma tymi gru
pami istnieje duża dysproporcja, a mianowicie rozporządzamy znacznie 
większą ilością źródeł niemieckich, zawierających dane do znacznie bo
gatszej problematyki.

Materiały pochodzące od okupanta znajdują się głównie w archiwum 
katowickim i wrocławskim, w znacznie mniejszych rozmiarach w archi
wum opolskim. Zasoby archiwum wrocławskiego i katowickiego do inte
resującego nas okresu omówione zostały w wymienionym tutaj zeszycie 
„Zarania Śląskiego“, a archiwum opolskiego w nr. 1 z r. 1960 tegoż 
kwartalnika14, wobec czego w niniejszym artykule będzie się można 
ograniczyć jedynie do bardzo ogólnego ich scharakteryzowania.

Najpoważniejszy zasób materiałów posiada niewątpliwie archiwum 
wrocławskie, w szczególności w postaci Zespołu Rejencji Opolskiej. W ze
spole tym, w szczególności zaś w Wydziale I, prezydialnym, znajdują się 
obfite materiały (sprawozdania prezydenta rejencji, starostów, władz poli
cyjnych, korespondencja) naświetlające zarówno politykę okupanta wobec 
polskiej ludności (zarządzenia eksterminacyjne, plany germanizacji, wy
siedlania, konfiskaty majątku, aresztowania, niemiecka lista narodowa 
itp.), jak również postawę i zachowanie się polskiej ludności (używanie 
polskiego języka, nastroje, polska propaganda, bierny opór itp.). W tej 
dziedzinie szczególnie interesujące są tzw. Minderheitspolitische Lagebe
richte, ale i poza nimi znajduje się wiele materiału do powyższych spraw. 
W zespole tym w wydziale I znajduje się również sporo materiałów do
tyczących różnych dziedzin życia na Śląsku w okresie wojny, a więc 
z dziedziny stosunków gospodarczych, warunków pracy, losu jeńców wo
jennych itp., natomiast niewiele materiałów — wbrew oczekiwaniom — 
zawiera Wydział II rejencji (wyznania i szkolnictwo). Poza tym zespo
łem, szczególnie interesującym, jeżeli idzie o sprawy polskie, okresu 
drugiej wojny światowej dotyczą częściowo również zespoły: nadprezy-

14 K. R o ż a n o w s k i ,  M ateriały do okresu  II w ojny św iatow ej w W ojew ódz- * 
kim  A rchiw um  Państwowym  w Opolu (Zaranie Śląskie, 1960, nr 1, s. 107—115).



dium prowincji śląskiej, rejencji wrocławskiej, niektórych sądów względ
nie prokuratur, inspektoratów pracy, szeregu zarządów miejskich z Wro
cławiem na czele, zespół Śląskiego Konsystorza Ewangelickiego (m. in. 
materiały dotyczące spraw językowych i akcji germanizacyjnej), wreszcie 
akta niektórych przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji gospodar
czych. Materiały zawarte w tych zespołach odnoszą się do różnych zagad
nień, nie tyle zresztą dotyczących polśkiej ludności, co raczej niemiec
kiej. Wśród materiałów rejencji wrocławskiej można tutaj wymienić przy
kładowo akta dotyczące spraw policyjnych, prawnych, różnych towarzystw 
(w dużej mierze ich likwidacji), zmiany nazwisk (głównie żydowskich) 
itp.

W archiwum katowickim najwięcej materiałów dotyczących spraw 
polskich zawiera Zespół Rejencji Katowickiej, w którym na szczególną 
uwagę — z naszego punktu widzenia — zasługują materiały dotyczące 
policji oraz spraw politycznych (polityka okupanta, m. in. sprawa niemiec
kiej listy narodowej, zachowanie się polskiej ludności itp.). Zagadnie
nie polityki okupanta wobec polskiej ludności oraz postawa tej ostatniej 
znajdują również swój wyraz, chociaż znacznie skromniejszy, w aktach 
Urzędu Pracy oraz NSDAP, jak i w niektórych materiałach władz powia
towych względnie miejskich. Sporo materiałów odnoszących się do zagad
nień gospodarczych i częściowo socjalnych zawierają zarówno akta władz 
administracyjnych (np. poza rejencją katowicką również nadprezydium 
prowincji w Katowicach oraz tzw. Provinzialverwaltung Oberschlesien 
w Katowicach), jak i akta szeregu zakładów pracy względnie koncernów 
(np. Giesches Erben, Herman Goering, Donnersmarck itp.), wreszcie akta 
takich • instytucji gospodarczych, jak Gauwirtschaftskammer Oberschle
sien czy Treuhandstelle Ost w Katowicach. Znajdują się w nich m. in. 
materiały do sprawy konfiskaty polskich majątków, do zatrudniania 
w przemyśle i rolnictwie robotników obcokrajowców i jeńców wojennych.

W Archiwum Wojewódzkim w Opolu znajdują się przede wszystkim 
akta starostw w Opolu, Nysie i Głupczycach. Zawarte w nich, często frag
mentarycznie, materiały dotyczą takich spraw, jak akcja germanizacyjna, 
ruch komunistyczny, robotnicy zagraniczni, cząstkowe listy zbiegów 
z Polski i dezerterów z Wehrmachtu oraz jeńców wojennych, zarządzenia 
i doniesienia policyjne itp.

Poza tymi podstawowymi archiwami i znajdującymi się w nich naj
bogatszymi zespołami znajdują się już raczej jedynie pewne fragmenty 
dokumentów władz okupacyjnych w takich instytucjach, jak Zakład Hi
storii Partii i Wojskowy Instytut Historyczny w Warszawie oraz Śląski In
stytut Naukowy w Katowicach (niektóre raporty władz 'policyjnych,



w szczególności gestapo), w Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich15 
czy w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie16, wreszcie, 
rozproszone po dokumentach, dotyczących innych polskich ziem i spraw, 
w Centralnym Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w War
szawie.

Wartościowy materiał znajduje się niewątpliwie w niedostępnych na 
razie aktach sądowych z okresu okupacji, przechowywanych do tej pory 
przeważnie w poszczególnych sądach, i to nie tylko w zwartych zespołach, 
ale niejednokrotnie też rozproszonych, m. in. przez ich włączanie do 
spraw, jakie toczyły się po wojnie przed polskimi sądami. Ostatnio Woje
wódzkiemu Archiwum Państwowemu w Katowicach przekazano pokaź
ny zespół (około 40 mb.) akt sądu specjalnego, Sondergericht.

Znacznie ubożej przedstawiają się materiały źródłowe polskie, wystę
pujące w dużej mierze raczej w postaci oderwanych fragmentów. Naj
więcej polskich materiałów posiada Zakład Historii Partii w Warszawie, 
przy czym najobfitszy i najciekawszy zespół stanowią tutaj akta byłej 
tzw. Delegatury na Kraj, w szczególności Sekcji Zachodniej i je j Departa
mentu Prasy i Informacji oraz niezbyt zresztą liczne akta byłego rządu 
londyńskiego. Spośród materiałów zawartych w Zespole Departamentu 
Prasy i Informacji można przykładowo wymienić takie, jak okresowe 
sprawozdania i raporty o sytuacji na Ziemiach Zachodnich wcielonych do 
Rzeszy, przeglądy prasy niemieckiej na tych ziemiach, projekty różnych 
zarządzeń na okres powojenny, wiadomości o represjach okupanta, nieco 
wspomnień i relacji, a w materiałach rządu londyńskiego akta Minister
stwa Przemysłu i Handlu (tu m. in. różne memoriały w sprawie sytuacji 
gospodarczej i przyszłości Ziem Zachodnich, o niektórych niemieckich kon
cernach itp.), a zwłaszcza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w których 
znajduje się sporo sprawozdań z kraju (częściowo pokrywających się z ma
teriałami Sekcji Zachodniej Delegatury na Kraj) zarówno ogólnych, jak 
i odnoszących się do poszczególnych terenów (np. dość liczne o Śląsku Cie
szyńskim) względnie zagadnień. W sprawozdaniach tych poruszano bodaj 
wszystkie ważniejsze sprawy z życia polskiego narodu pod okupacją, np. 
polityka okupanta, jego plany i wysiłki germanizacyjne, akcja terrory
styczna, sprawy kultury i Kościoła, zagadnienia gospodarcze i społeczne,

15 W Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie znajdują 
się tylko pojedyncze dokumenty, dotyczące przeważnie zagadnienia wysiedlania, 
germanizacji, niemieckiej listy narodowej. Orientację w materiałach ułatwia 
skorowidz (zresztą niezbyt kompletny), a zwłaszcza kartoteka podająca treść po
szczególnych dokumentów.

16 Według informacji Dyrekcji Instytutu Żydowskiego znajdują się tam na
stępujące materiały dotyczące Śląska: akta starosty bielskiego, Treuhandstelle  na 
miasto Katowice, akta' dotyczące żydowskich obozów pracy na Śląsku, poza tym 
kilka pamiętników i relacji.



różnorodne formy walki z okupantem z walką zbrojną partyzancką włącz
nie, ocena postawy społeczeństwa niemieckiego itp. Jest w nich też nieco 
materiałów dotyczących tajnych organizacji, w szczególności AK 
(w Wojsk. Instytucie Historycznym).

W Zakładzie Historii Partii oraz w Wojskowym Instytucie Historycz
nym znajduje się również pewna, zresztą w całości bardzo niewielka, ilość 
dokumentów do działalności zbrojnej, w szczególności Gwardii Ludowej 
i Armii Ludowej. Są to głównie instrukcje, Sprawozdania, meldunki 
i rozkazy z lat 1943 i 1944. Tego rodzaju materiały znajdują się również 
w Referacie Historii Partii w KW PZPR w Katowicach, gdzie poza tym 
znaleźć można również niektóre konspiracyjne pisma, wydawane przez 
PPR dla obwodu śląsko-dąbrowskiego („Trybuna Śląska“, „Trybuna Ro
botnicza“, „Trybuna Wolności“ — zresztą jedynie pojedyncze numery). 
W Archiwum Akt Nowych w Warszawie znaczenie dla interesującego nas 
problemu posiadają niektóre materiały rządu londyńskiego, wśród których 
wymienić można przede wszystkim zawarte w aktach Ministerstwa Prze
mysłu, Handlu i Żeglugi raporty i omówienia sytuacji gospodarczej ziem 
polskich pod hitlerowską okupacją. Na uwagę zasługuje w tym Archiwum 
również kolekcja wycinków z prasy niemieckiej okresu wojny (tzw. Ar
chiwum Prasowe Goebbelsa), w której m. in. znajdują się artykuły do
tyczące polityki wewnętrznej w Niemczech itp.

Ważne źródło stanowić może również prasa niemiecka z okresu oku
pacji, zachowana — co prawda — z różnym stopniem kompletności (a ra
czej niekompletności) i obfitości17. Jeżeli idzie zaś o polską prasę konspi
racyjną, to można tutaj mówić jedynie o bardzo skromnych fragmentach,
0 pojedynczych raczej numerach. Znajdują się one w Zakładzie Historii 
Partii i w Instytucie Historii PAN w Warszawie, w Referacie Historii 
Partii KW PZPR w Katowicach. W Zakładzie Historii Partii są rów
nież poszczególne numery polskich pism wydawanych w czasie wojny 
poza krajem, między innymi na terenie Związku Radzieckiego przez Zwią
zek Patriotów Polskich.

Publikowane źródła niemieckie to przede wszystkim dzienniki ustaw
1 rozporządzeń różnych szczebli administracji oraz gazety powiatowe (tzw. 
Kreisblaetter). Publikacje te zawierają jednak raczej niezbyt wiele ma
teriału do sprawy polskiej, jako że zarządzenia i decyzje w tej sprawie 
miały raczej charakter dokumentów poufnych i tajnych.

17 W Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu znajduje się między innymi 
niepełny komplet takich pism, jak „Schlesische Zeitung“, „Schlesische Volks
zeitung“, „Breslauer Hausblätter“ i wiele innych. W Bibliotece Śląskiej w Kato
wicach znajduje się komplet „Kattowitzer Zeitung“ za lata 1939—1943, a w ma
gazynie bytomskim tej Biblioteki — „Lokalanzeiger Beuthen“, 1942—1943, „Ober
schlesische Post“, 1939, „Schlesische Tageszeitung“, 1942—1944.



Bardzo ważne niewątpliwie źródło to znajdujące się zarówno w nie
których z wymienionych instytucji (Zakład Historii Partii, Wojskowy In
stytut Historyczny, KW PZPR w Katowicach), jak w niektórych komór
kach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację relacje uczestników 
tajnych organizacji i walki zbrojnej. Nie wchodząc tutaj w ocenę mery
torycznej wartości tych relacji, które — jak każde źródło historyczne — 
muszą podlegać naukowej krytyce, zwrócić trzeba jednak uwagę, że nie 
zawsze instytucje zbierające tego rodzaju relacje względnie gromadzące od 
różnych osób dokumenty czynią to z zachowaniem koniecznych w tym 
zakresie zwyczajów i postulatów naukowych (np. brak niekiedy dokład
nych danych o autorze relacji, brak daty spisania wspomnienia, brak po
twierdzenia wiarogodności sporządzonego odpisu itp.).

Jeżeli chodzi o materiały źródłowe znajdujące się poza granicami pań
stwa polskiego, to według uzyskanych wiadomości nie należy się ich 
spodziewać na terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej, w nie
wielkim też zakresie w Czechosłowacji. Znajdują się natomiast niewątpli
wie bogate materiały na Zachodzie, w Niemieckiej Republice Federalnej 
względnie w posiadaniu zwycięskich w ostatniej wojnie państw, przede 
wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Materiały te są jednak na razie dla 
nas niedostępne.

*

Przedstawiony powyżej bardzo skromny stan naszego dotychczasowe
go dordbku historiograficznego w zakresie dziejów II wojny światowej 
i okupacji, a z drugiej strony stosunkowo nie tak ubogi — mimo wielu 
luk i dużej nierównomierności — zasób materiałów źródłowych pozwalają 
na nakreślenie pewnych postulatów badawczych, na wskazanie najbardziej 
pilnych potrzeb i wynikających stąd kierunków badań, które być winny 
w pewnym sensie wypadkową istniejących potrzeb i możliwości.

Możliwości te, ograniczone stanem posiadanych źródeł, można jednak 
i trzeba znacznie powiększyć, a z drugiej strony ułatwić dostęp do tych 
materiałów, które są już w naszym posiadaniu. Jak dotychczas niemałe, 
dodatkowe utrudnienie dla każdego pragnącego zająć się tym okresem 
stanowi duże rozproszenie materiałów źródłowych, w szczególności pol
skich, i nie zawsze właściwe ich przechowywanie i skatalogowanie. Ma
ksymalnym postulatem w tym zakresie byłoby żądanie skupienia wszyst
kich tych materiałów w jednej, najbardziej do tego powołanej instytucji. 
O ile przeciwko takiemu rozwiązaniu przemawiałyby jakieś zasadnicze 
okoliczności (np. możność lepszego wyzyskania tych materiałów w ramach 
instytucji specjalizujących się w tych zagadnieniach), w takim razie po
żądane by było ich należyte, według pewnych wspólnych zasad, skatalo
gowanie i opracowanie jakiegoś centralnego katalogu, który by szybko



i dokładnie mógł skierować każdego badacza do interesujących go ma
teriałów.

Istnieje jednak równocześnie pilna potrzeba i niemałe możliwości zna
cznego poszerzenia posiadanego zasobu źródeł. Z jednej strony trzeba, 
aby instytucje względnie osoby posiadające jakiekolwiek materiały 
z okresu okupacji zechciały oddać je na własność czy na przechowanie 
powołanym do tego instytucjom. Z drugiej zaś strony — i tutaj leży chyba 
główny punkt ciężkości — trzeba znacznie rozszerzyć i na właściwych 
pod. każdym względem zasadach oprzeć akcję gromadzenia relacji uczest
ników i świadków wydarzeń z okresu wojny i okupacji. Jest rzeczą oczy
wistą, że warunki konspiracji nie pozwalały na szerszą dokumentację, na 
tworzenie i przechowywanie dokumentów, sprawozdań, notatek itp. Bar
dzo wiele spraw decydowanych było i załatwianych 'bez pozostawiania 
jakiegokolwiek śladu na piśmie i odtworzyć je może obecnie tylko pamięć 
ludzka. Toteż jest rzeczą konieczną, aby ci wszyscy, którzy w tych spra
wach mają cokolwiek do powiedzenia, uczynili to możliwie rychło. Trzeba 
w tym celu z jednej strony zachęcić do tego ludzi, usunąć do reszty panu
jące jeszcze tu i ówdzie nieporozumienia, wahania czy nawet obawy, 
z drugiej zaś, zdając sobie sprawę z szeregu niedomagań, jakie przeważ
nie zawierają w sobie wspomnienia i relacje, zwłaszcza spisywane po upły
wie dłuższego czasu, niejednokrotnie raczej z dzisiejszego punktu widze
nia, zdając sobie dalej sprawę z tego, że nie każdy potrafi w jednakowo 
trafny i dokładny sposób przekazać, przelać na pismo znane sobie fakty, 
trzeba zorganizować w tym celu należycie przemyślaną akcję, która by 
mogła w możliwie najwyższym stopniu zapewnić owym relacjom histo
ryczną wartość, ich rzeczowość, wiarogodność. Akcja tego rodzaju nie po
winna w niczym hamować czy przeszkadzać poszczególnym ludziom sa
modzielnie spisywać swych wspomnień, winna jednak w razie potrzeby 
im w tym dopomagać, nieraz inicjować, współdziałać. Wydaje się, że 
poza kołami Związku Bojowników szczególnie wdzięczne pole do działa- 
lania miałyby tutaj lokalne instytuty czy towarzystwa historyczne. Trzeba 
raz jeszcze tylko podkreślić, że musi to być akcja należycie przemyślana, 
zapewniająca zachowanie tych wszystkich wymogów, jakie stawiamy każ
demu historycznemu źródłu.

Należałoby zresztą pod tym względem skontrolować i w razie potrzeby 
uzupełnić tam, gdzie to będzie jeszcze możliwe, zebrane już przez różne 
instytucje relacje czy dokumenty (odpisy).

Niemniej ważną rzeczą byłoby ustalenie, przeważnie na terenie po
szczególnych miejscowości, różnych faktów z okresu wojny i okupacji. 
Chodziłoby zarówno o zarejestrowanie wydarzeń, jakie w danym terenie 
miały miejsce (egzekucje, wysiedlenia, sabotaże, starcia z okupantem 
itp.), jak i o ustalenie poniesionych szkód i strat.



Do szczególnie pilnych zadań zaliczyć by również należało dokonanie 
najszerzej pojętej rejestracji strat personalnych. Chodzi zarówno o do
konane przez okupanta zabójstwa i aresztowania, jak o straty ekonomicz
ne (konfiskaty, rabunki), degradację społeczną i ekonomiczną czy straty 
kulturalne. Rejestrację tego rodzaju można tylko w niewielkim stopniu 
oprzeć na materiałach archiwalnych, główną podstawę muszą stanowić 
zbierane aktualnie informacje od poszczególnych ludzi w terenie. Niemałej 
pomocy mogłyby udzielić w tym zakresie różne organizacje zawodowe, 
branżowe, gdyby np. podjęły się sporządzenia list strat członków danego 
zawodu. Wyniki osiągnięte na tym polu przez niektóre osoby (np. dr Ma
zurek dla Zaolzia, dr Mrowieć dla pow. rybnickiego)18 pozwalają ocze
kiwać, że akcja tego rodzaju, należycie zorganizowana i prowadzona, 
może dać 'poważne rezultaty. Akcję tego rodzaju, skierowaną w pierwszym 
etapie na zarejestrowanie strat personalnych, podejmuje obecnie Śląski In
stytut Naukowy w Katowicach.

Podkreślić trzeba raz jeszcze: wobec szczupłości posiadanych źródeł 
polskich znaczne ich pomnożenie — przy pomocy społeczeństwa — jest 
rzeczą nieodzowną i zarazem pilną. Upływający czas zaciera bowiem szyb
ko w pamięci ludzkiej wiele faktów, a równocześnie zmniejsza się z cza
sem liczba ludzi, którzy w tych sprawach mają coś do powiedzenia.

Przechodzę obecnie do wskazania niektórych zagadnień, których opra
cowanie wydaje się szczególnie ważne i pilne i częściowo przynajmniej — 
w oparciu o posiadane względnie dodatkowo gromadzone nowe źródła — 
możliwe do zbadania i opracowania.

Nie doczekała się jeszcze opracowania kampania wrześniowa w Polsce, 
a więc także je j przebieg na terenie Śląska. Pracuje nad tym Wojskowy 
Instytut Historyczny. Jeżeli chodzi o Śląsk, ważne będzie również na
świetlenie z jednej .strony udziału cywilnej ludności w obronie Śląska, 
a z drugiej dywersyjnej działalności już w okresie przed wybuchem woj
ny i następnie w czasie je j trwania V niemieckiej kolumny. Poświęcona 
temu głównie zagadnieniu praca P. Dubiela pokazuje z jednej strony, jak 
wiele informacji można uzyskać drogą relacji ludzkich, z drugiej jednak 
demonstruje potrzebę należytej, naukowej ich kontroli.

Całe bogactwo ważnych, szczegółowych zagadnień zawiera w sobie 
problem polityki i działalności na terenie Śląska władz okupacyjnych. 
Wymienić tu można następujące (które, oczywiście, bynajmniej nie wy
czerpują całej problematyki): fizyczna eksterminacja w postaci zabójstw,

18 Dr Mazurek zebrał w kilkunastu brulionach bardzo wiele informacji, relacji 
oraz ilustracji dotyczących sytuacji polskiej ludności na Zaolziu; dr Mrowieć 
przeprowadził akcję poszukiwawczą na terenie pow. rybnickiego i w oparciu o jej 
(w dużej mierze) wyniki opracował wymienioną tutaj broszurę o okresie okupacji 
w Rybnickiem i artykuł w „Zaraniu Śląskim“.



aresztowań, zsyłania do obozów koncentracyjnych — dyskryminacja pol
skiej ludności na polu gospodarczym w postaci konfiskat mienia, ogra
niczenia możności nabywania i dziedziczenia ziemi, ograniczanie dostępu 
do niektórych zawodów, zepchnięcie do najgorzej opłacanych kategorii 
pracy fizycznej, potrącanie specjalnego podatku, ograniczenia przydzia
łów żywności i różnego rodzaju świadczeń — różnego rodzaju naciski 
w kierunku wynarodowienia, germanizacji (bezpośredni przymus, groźby, 
represje, pośredni nacisk, np. przez uzależnienie od tego uzyskiwania róż
nych świadczeń, stosowane tak zwane łagodne środki, głównie w postaci 
szkolnictwa, przedszkoli, organizacji młodzieżowych itd.). Wiąże się z tym 
akcja niemieckiej listy narodowej (interesująca zresztą nie tylko z tego 
punktu widzenia), i to zarówno od strony je j organizacji, stosowanych 
metod, jak wreszcie skutków zarówno bezpośrednich (ilość zapisanych na 
poszczególne grupy volkslisty), jak i dalszych (zwłaszcza zagadnienie, o ile 
akcja ta spełniła względnie nie spełniła stawianych jej przez okupanta za
dań, w jaki sposób wpłynęła na zmianę granicy narodowościowej, na za
chowanie się ludności itp.). Wspomniana tutaj książka Izdebskiego poru
szyła jedynie niektóre ze związanych z tym zagadnień. Brak natomiast 
przede wszystkim dogłębnej analizy rozmiarów przeprowadzonej akcji, 
wszelkich towarzyszących jej wydarzeń, a z drugiej analizy zachowania 
się polskiej ludności w czasie samej akcji, jak i po je j zakończeniu. Warte 
też są dokładnego zbadania środki, jakie okupant zastosował przed akcją 
volkslisty dla zorientowania się w nastrojach ludności (m. in. tzw. akcja 
palcówki).

Przy wszystkich tych jak i wielu innych zagadnieniach chodzić winno 
z jednej strony o przedstawienie istniejących w tych sprawach planów, 
wytycznych, zamierzeń władz okupacyjnych, a z drugiej ich faktycznej 
realizacji, zachodzących w tym zakresie zmian w warunkach przedłużają
cej się wojny i je j niekorzystnego dla Niemiec obrotu. Jest rzeczą wia
domą, że ludobójcze plany hitleryzmu w stosunku do polskiej ludności 
nie mogły zostać zrealizowane zgodnie z założeniami w czasie wojny, gdyż 
na przeszkodzie temu stanęły pierwszoplanowe potrzeby wojenne. Toteż 
wiele z planowanych akcji musiano zahamować, odłożyć ich realizację 
na okres powojenny, po zwycięskim —- jak wierzono — zakończeniu 
wojny.

Szczególne miejsce w polityce okupanta na Śląsku, które znalazło 
odbicie na wielu polach jego działalności, zajmowała jego walka o ze
wnętrzne niemieckie oblicze zagrabionego przed wiekami i w czasie tej 
wojny Śląska. Poza akcją niemczenia nazw miejscowych i nazwisk głów
ne zagadnienie w tym zakresie stanowiła walka z potocznym, polskim 
w ogromnej większości, językiem mieszkańców znacznych części Śląska. 
Poza zestawieniem wydawanych w tym względzie różnorodnych zarządzeń



różnych instancji na zbadanie zasługuje realizacja w praktyce tych za
mierzeń i stosowane dla jej przeprowadzenia środki, poczynając od tak 
zwanych wychowawczych poprzez bezpośrednie brutalne represje i różne 
szykany, a na aresztowaniach i zsyłkach do obozów koncentracyjnych 
kończąc. Stwierdzić trzeba, że zebranie w tej dziedzinie materiałów 
polskich nie będzie łatwe. Nieliczne stosunkowo istniejące w tym zakresie* 
świadectwa polskie mogłaby w pewnej mierze pomnożyć akcja zbierania 
wiadomości od osób, które w tym czasie przebywały na Śląsku. Biorąc 
jednak pod uwagę, że akcja w tym zakresie toczyła się na każdym polu, 
ustawicznie, z udziałem prawie całej polskiej ludności, niełatwo będzie 
zdobyć na tyle świadectw, które by pozwoliły prawdę w tej dziedzinie 
pokazać w całej rozciągłości. Co prawda, istniejące świadectwa niemiec
kie kreślą na tym odcinku jednoznaczny obraz: uporczywego trzymania 
się mieszkańców Śląska ojczystej, polskiej, mowy.

Materiały do zagadnień związanych z — ogólnie sprawę ujmując — 
polityką okupanta na terenie Śląska znajdują się przede wszystkim 
w zespołach śląskich rejencji (katowickiej i opolskiej) i niektórych sta
rostw oraz częściowo, chociaż w znacznie mniejszej mierze, w Zespole 
Nadprezydium Prowincji, częściowo również w nielicznie zresztą za
chowanych dokumentach innych ogniw hitlerowskiego aparatu ucisku 
(np. NSDAP). Naświetlenie tych zagadnień od strony polskiej zawierają 
materiały Delegatury na Kraj oraz rządu emigracyjnego.

Odrębne nieco zagadnienie stanowi problem służby Ślązaków w Wehr
machcie. I tutaj obok naświetlenia zagadnienia od strony formalnej szcze
gólnie wart zbadania jest problem faktycznej realizacji obowiązku służby 
wojskowej na Śląsku (ilość powołanych do wojska z podziałem na grupy 
listy narodowościowej, ilość pominiętych, metody zastosowane wobec 
zwalnianych z wojska ze względów politycznych itp.), ilość i sposoby 
uchylania się od służby w Wehrmachcie (niezgłoszenie się do poboru, 
ucieczka przed zaciągiem, dezercja z szeregów), a następnie postawa woj
skowa i narodowa polskich Ślązaków (na froncie, na urlopach), ich wpływ 
na morale armii. Poza danymi pochodzącymi od okupanta, zawartymi 
przeważnie w wymienionych tutaj zespołach, oraz pownymi informacjami 
na ten temat znajdującymi się w polskich sprawozdaniach z terenu, nie
które wiadomości zawierają również wydawane w Związku Radzieckim 
polskie pisma (m. in. w postaci ogłaszanych tam listów byłych żołnierzy 
Wehrmachtu, którzy zbiegli na stronę radziecką).

Bardzo obszerny problem to postawa i zachowanie się polskiej lud
ności na Śląsku, je j walka w obronie zagrożonej narodowości, wszelkie 
je j formy i przejawy. I w tym problemie można wymienić szereg zagad
nień pierwszorzędnego znaczenia. Na pierwszym miejscu postawić by na
leżało sprawę polskiego języka, jako najbardziej powszechnej i stosun



kowo najłatwiej (przynajmniej dla okupanta) uchwytnej manifestacji 
polskości mas ludowych Śląska. Materiału do tego zagadnienia, materiału 
stosunkowo bardzo obfitego, dostarczają przede wszystkim sprawozdania 
i korespondencja władz prowincji, a zwłaszcza obu górnośląskich rejen
ci, starostów, częściowo burmistrzów, organów policyjnych (Sicherheits
polizei i częściowo gestapo), w pewnym stopniu również instytucji ko
ścielnych, katolickich i protestanckich. Pewne materiały do tego zagad
nienia, jak i do innych dotyczących zachowania się ludności znajdują się 
również w sprawozdaniach polskich organizacji podziemnych (w szcze
gólności Delegatura na Kraj) oraz w oparciu o nie w niektórych mate
riałach emigracyjnego rządu (zwłaszcza Ministerstwo Spraw Wewnętrz
nych).

Te same w zasadzie materiały (zarówno niemieckie, jak i polskie) do
starczyć mogą wiadomości o nastrojach polskiej ludności i ich zależności 
od zmiennych kolei wojny, pod wpływem różnych ośrodków oddziały
wania, o stosunku tej ludności od organów władzy okupacyjnej i do 
niemieckich współmieszkańców, do służby i obowiązków. I tutaj jednak 
cennym uzupełnieniem mogłyby być relacje i informacje ludzi, którzy 
w tym czasie przebywali na Śląsku. Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
•zwłaszcza obserwacje władz okupacyjnych mogły uchwycić tylko nielicz
ne, najbardziej jaskrawe manifestacje polskich przekonań i postawy 
ogółu ludności i poszczególnych jednostek. Nie były też zresztą w sta
nie oddać w pełni sytuacji na tym polu i polskie obserwacje i sprawo
zdania.

Dziedzinę, która nie znalazła żadnego odbicia w dokumentach oku
panta, stanowi życie kulturalne polskiej ludności, w szczególności różne 
formy szerzenia polskiej oświaty, między innymi tajnego polskiego szkol
nictwa. Działalność ta, prowadzona na Śląsku niewątpliwie w znacznie 
skromniejszych rozmiarach i innych formach, niż to miało miejsce w tak 
zwanej Generalnej Guberni, uszła jakoś całkowicie uwagi okupanta, bo 
chyba trudno przypuścić, żeby do niej nie przywiązywał zupełnie znacze
nia. W tej dziedzinie odtworzenie polskiej działalności może się oprzeć — 
poza nielicznymi ogłoszonymi w tej sprawie danymi — tylko na nowych 
materiałach, a więc przede wszystkim na relacjach uczestników i świad
ków. Chodzi przy tym nie tyle o mniej lub więcej wyraźne formy zor
ganizowanego kształcenia, co o wszelkiego rodzaju formy kontaktu z pol
ską kulturą, polską nauką (m. in. zagadnienie polskich bibliotek i książek, 
imprez kulturalnych w wąskich kołach, prowadzonych przy różnej spo
sobności pogadanek, rozmów itp.).

Dalsze ważne zagadnienie, zwłaszcza na niektórych terenach, to 
uchwycenie wszelkiego rodzaju form sabotażu, zwłaszcza w zakładach 
przemysłu zbrojeniowego i z nim związanych. Bardzo rzadkie tylko infor-



mac je na ten temat znajdujemy w niektórych raportach okupanta i czę
ściowo w polskich sprawozdaniach. I w tej dziedzinie jedynie relacje 
uczestników i świadków mogą stworzyć jakąś podstawę do zobrazowania 
tej ważnej formy walki, prowadzonej na ternie Śląska zresztą nie tylko 
przez Polaków, ale i przez uświadomionych niemieckich robotników, jak 
i robotników innych narodowości (w tym i jeńców wojennych) zatrud
nionych w śląskich zakładach pracy. Trzeba jednak zdać sobie sprawę 
z tego, że i na tym odcinku, nawet przy najlepiej zorganizowanej akcji 
zbierania wspomnień, uchwycić będzie można jedynie niewielki wycinek 
istniejącej na tym polu rzeczywistości, zwłaszcza że niełatwo będzie 
można sprawdzić wszystkie uzyskane ewentualnie informacje w sposób 
odpowiadający wymaganiom naukowej krytyki. Odnosi się to zresztą do 
wielu innych faktów, które z natury rzeczy były wynikiem indywidual
nej postawy poszczególnych ludzi, a więc już wtedy przeważnie nikomu 
innemu nie znane.

Dalsze ważne zagadnienie to walka polskiego narodu z okupantem, 
prowadzona poprzez różnego rodzaju tajne organizacje z bronią w ręku,, 
której najbardziej dobitnym wyrazem była partyzantka. Bardzo ożywiona 
działalność konspiracyjna, znajdująca od pierwszych bodaj dni wojny 
wyraz w powstawaniu i działalności różnego rodzaju i kierunku politycz
nego tajnych organizacji, znalazła częściowe, z pewnością bardzo nie
kompletne i w niemałej mierze zniekształcone, odbicie w niektórych do
kumentach okupanta, w szczególności w raportach gestapo i żandarmerii 
(znajdujących się przeważnie w archiwum katowickim i w Śląskim 
Instytucie Naukowym w Katowicach). Natomiast z natury rzeczy za
chowało się bardzo niewiele materiałów pochodzenia polskiego. Poza 
wzmiankami na ten temat, znajdującymi się we wspomnianych już po
przednio sprawozdaniach władz Polski podziemnej, wchodzą tutaj w ra
chubę przede wszystkim zachowane, niestety w skromnych jedynie 
fragmentach, meldunki, rozkazy, raporty. Zgromadzone do tej pory 
dotyczą głównie działalności Gwardii i Armii Ludowej (Zakład Historii 
Partii, KW PZPR w Katowicach). W tej dziedzinie — trzeba to znowu 
bardzo mocno podkreślić — nieodzowna, jedyna droga do poszerzenia 
naszej bazy źródłowej prowadzi przez należycie zorganizowaną akcję gro
madzenia wspomnień i relacji, niezależnie, oczywiście, od jak najlepszego 
uporządkowania i właściwego wyzyskania materiałów już zebranych, 
przechowywanych w różnych instytucjach. Powstaje przy tym kwestia,, 
czy szczególnie na tym odcinku nie powinno nastąpić możliwie rychło 
jakie takie uporządkowanie tych różnych zebranych już relacji i takie ich 
skatalogowanie, aby mogły służyć wszystkim badaczom tego zagadnienia.

Czeka na zbadanie bogate życie Polski podziemnej na Śląsku, jej 
liczne tajne organizacje i różnorodne, nie tylko zorganizowane, ale rów



nież indywidualne i samorzutne formy oporu i walki z okupantem (m. in. 
propaganda różnego rodzaju, tajna prasa, ulotki itp.), organizacyjne po
wiązania na terenie samego Śląska, jak i z organizacjami działającymi 
na innych polskich terenach. Zachowane raporty gesta po dają tylko 
niewielki* wycinek stanu faktycznego, gdyż odnoszą się jedynie do tych 
organizacji, które zostały przez okupanta wykryte i niekiedy częściowo 
rozbite. To samo dotyczy działalności partyzanckiej, je j różnorodnych 
akcji (dywersja, sabotaże, napady z bronią w ręku, starcia z okupantem, 
kontakt‘z nadciągającą armią radziecką poprzez skoczków spadochrono
wych itd.). I w tej dziedzinie wydarzenia zanotowane w posiadanych ra
portach gestapo, a zwłaszcza żandarmerii (archiwum katowickie), oraz 
nieliczne raporty polskie, głównie GL i AL (Zakład Historii Partii, KW 
PZPR w Katowicach), jak niektóre ogłoszone wspomnienia i zebrane 
relacje, dają jedynie bardzo ułamkowy obraz sytuacji na tym odcinku.

Wspomnieć wreszcie trzeba o takich problemach, jak sprawa Śląska 
w różnego rodzaju planach, zarówno różnych polskich ośrodków, jak 
i walczących mocarstw, np. udział polskiego żołnierza, w tym rów
nież pochodzącego ze Śląska, w walkach na wszystkich frontach wojny. 
Do tych zagadnień posiadamy w kraju raczej niewiele materiałów, jeżeli 
pominąć nieliczne dokumenty dotyczące sprawy granic, znajdujące się 
głównie w materiałach rządu emigracyjnego, czy wspomnienia byłych 
żołnierzy. Spora część materiałów do tych spraw znajduje się raczej 
poza granicami naszego państwa, toteż wyrazić należy jedynie życzenie, 
aby materiały te zostały wyzyskane w sposób zgodny z prawdą historycz
ną, ewentualnie w jakiejś współpracy z naszą nauką historyczną w kraju.

Godzien zbadania jest okres załamywania się na tym terenie wła
dzy okupanta, stopniowego opuszczania przezeń Śląska, przejmowania 
poszczególnych instytucji i zakładów pracy przez polską miejscową 
ludność, a następnie wkroczenia tutaj wojsk radzieckich i polskich i two
rzenia polskiej władzy, obejmowania całokształtu życia nową, polską, 
organizacją. Materiałów archiwalnych do tych zagadnień jest raczej 
bardzo niewiele. Niewiele go zdążył wytworzyć tracący grunt pod no
gami, uciekający w popłochu okupant, niewiele też na to miały czasu 
tworzące się polskie władze i organizacje, i czynni w nich ludzie. Toteż 
i w tej dziedzinie, jak w wielu innych, trzeba by znów sięgnąć głównie 
do ludzkiej pamięci.

Ograniczywszy się w powyższych uwagach, zgodnie , z założeniem ar
tykułu, do wskazania niektórych tematów dotyczących losu i walki pol
skich mieszkańców Śląska, trzeba by na marginesie, w kilku przynajmniej 
słowach, zwrócić uwagę również na pewne sprawy ogólne, dotyczące 
wszystkich mieszkańców Śląska, w tym przede wszystkim niemieckich. 
Oczywiście i do tych spraw istnieją w wymienionych zespołach poważne



materiały. W cytowanych tu zespołach władz administracyjnych Śląska 
(prowincja, rejencje, starostwa, sądy, urzędy pracy, policja, koncerny 
itd.), przechowywanych w archiwach wrocławskim, katowickim i opol
skim, znajdują się nieraz wcale bogate materiały do takich zagadnień, 
jak ekonomiczna sytuacja Śląska (m. in. sprawy organizacji handlu, cen 
itp.), dzieje poszczególnych zakładów przemysłowych (m. in. przestawia
nie na produkcję wojenną względnie zakładanie tego typu przedsię
biorstw), położenie robotników, warunki zdrowotne kraju, dalej doku
menty dotyczące ludności żydowskiej, zmiany nazwisk, sprawy szkolne 
(przeważnie budownictwo), wyznaniowe, nastroje wśród ludności itp.

Osobną, w dużym stopniu wyodrębnioną, grupę mieszkańców Śląska 
w okresie okupacji stanowili przybywający tutaj, w większości przymu
sowo, robotnicy z innych stron, w tym w dużej ilości robotnicy polscy, 
a następnie ze Związku Radzieckiego, tak zwani Ostarbeiter, których za
trudniano zarówno w przemyśle, jak i w rolnictwie. W aktach rejencji 
śląskich i niektórych starostw oraz urzędów pracy znajduje się do tego 
zagadnienia sporo materiałów, podających niekiedy liczbę tych robotni
ków w pewnych terenach, częściej zawierających obowiązujące w tej 
dziedzinie przepisy i zarządzenia, charakteryzujące ich pracę, zachowanie 
się, kontakty z miejscową ludnością, stosowane wobec nich represje, kary 
itp. W tychże zespołach istnieją też materiały odnoszące się do skoszaro
wanych i zatrudnianych na terenie Śląska jeńców wojennych, ich udziału 
w pracy, trybu życia, stosunku do nich miejscowej ludności itp. Są to 
początkowo jeńcy z armii polskiej, potem głównie radzieccy, częściowo 
również z armii zachodnich.

W artykule niniejszym uwzględniono Górny Śląsk w granicach odpo
wiadających w przybliżeniu pojęciu tak zwanej Opolszczyzny (względnie 
do r. 1939 rejencji opolskiej) oraz dawnego woj. śląskiego z pominięciem 
tych terenów, które dopiero po wojnie weszły w skład dzisiejszego 
woj. katowickiego. Może, oczywiście, powstać wątpliwość, czy takie ogra
niczenie terytorialne problemu było słuszne, zwłaszcza że w okresie oku
pacji rejencje katowicka i opolska obejmowały częściowo również te 
tereny, które dzisiaj wchodzą w skład woj. katowickiego, że w materia
łach obu tych rejencji znajduje się więc również sporo materiałów do 
tamtych części, tutaj pominiętych, podobnie zresztą i w niektórych ma
teriałach polskich (np. dotyczących Gwardii i Armii Ludowej). Z dru
giej jednak strony nie ulega wątpliwości, że zarówno pod względem sto
sunków ludnościowych, w pierwszym rzędzie narodowościowych, a zwła
szcza w polityce okupanta i w pewnym stopniu w warunkach życia pol
skiej ludności istniały między tymi częściami dość istotne różnice. I ten 
wzgląd zadecydował o takim terytorialnym ograniczeniu omawianego 
zagadnienia.



Nie uwzględniono tutaj odrębnie innych terenów Śląska, gdzie istnia
ły większe lub mniejsze skupiska polskiej ludności (jak np. w pow. sy- 
cowskim i namysłowskim, we Wrocławiu i innych śląskich miejscowo
ściach), narażonej już przed wybuchem wojny na ucisk i terror, spotę
gowany jeszcze w czasie wojny. W dokumentach władz sprawy polskie 
na tych terenach nie były specjalnie wyodrębniane, jak to miało miejsce 
na terenie rejencji katowickiej i opolskiej.

Podkreślając na zakończenie tych uwag raz jeszcze ważność i pilność 
podjęcia możliwie wszechstronnych badań nad okresem drugiej wojny 
i okupacji na Śląsku, w szczególności jego polskich mieszkańców, trzeba 
raz jeszcze wysunąć na czoło postulowany tu już kilkakrotnie podstawowy, 
wstępny w dużej mierze warunek skutecznego prowadzenia wielu badań 
w tej dziedzinie: nieodzowność wydatnego pomnożenia posiadanego ma
teriału źródłowego, co dokonać się może prawie wyłącznie drogą uzy
skania od uczestników i świadków wydarzeń tego okresu czasu możliwie 
wielu należycie opracowanych informacji, relacji, dokumentów. Od teg% 
bowiem zależy, w jakim stopniu tak ważny i godzien pamięci okres walki 
śląskich Polaków z hitlerowską przemocą przedstawiony zostanie w spo
sób mniej lub więcej pełny, wszechstronny i co za tym idzie — praw
dziwy.
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