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ANDRZEJ BROŻEK 

MATERIAŁY DO DZIEJÓW POWSTAŃ SLĄSKICH W ZBIORACH 
INSTYTUTU IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W NOWYM JORKU 

W zbiorach Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku znaj
duje się niemały zasób źródeł do dziejów powstań śląskich, jaki dotarł 
tam trudną do odtworzenia drogą, której punktem wyjścia była ewa
kuacja w 1939 r. W odniesieniu do części materiałów można stwierdzić, 
że wchodziły one w skład zasobu akt, których trzon znajduje się w obec
nym Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie. Fakt, że jest to 
zasób, który w krytycznych przedwojennych miesiącach zdecydowano 
się ewakuować, rzutuje bezspornie na jego wartość źródłową. 

Zespół „Powstania śląskie" obejmuje ponad sto teczek przechowy
wanych w dwu szafach i obejmuje grupę dokumentów pod oryginalnym 
tytułem „Inwentarz III Grupy Akt". W listopadzie 1971 r. dr Leopold 
Obierek, b. pracownik Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach, 
podjął się uporządkowania całości tych akt, dochodząc w 1972 r. do 
skonstruowania następującego ich układu: 1 grupa - C - I powstanie 
(5 jednostek); 2 grupa - D - II powstanie (4 jednostki), 3 grupa - B -
akta różnych dowództw III powstania (5 jednostek), 4 grupa - A -
III powstanie (14 jednostek), 5 grupa - E - Spisy i inne dane poszcze
gólnych oddziałów, kompanii, batalionów i pułków III powstania śląskie
go (83 jednostki). Z innych materiałów wchodzących w skład zespołu 
należy odnotować spisane przez L. Obierka Uwagi na temat uporząd

kowań i reorganizacji akt powstań śląskich, teczkę Powstania śląskie -
Inwentarz III grupy akt, dalej wyciągi i kopie akt Instytutu J. Piłsud
skiego w Londynie, które zostały sporządzone przez W. i H. Martin, 
wreszcie teczkę Trzecie powstanie śląskie, zawierającą materiały po
wstałe w Piekarach Śląskich w 1961 r. w związku z 40 rocznicą powstań. 

W grupie 1 i 2 poza aktami ewidencyjnymi nie ma żadnych doku
mentów. Najciekawsze materiały zdaje się zawierać grupa 3, a przede 
wszystkim 4 i 5. 

I tak grupa 3 zawiera materiały powstałe w Ścisłej Radzie Wojennej, 
w II Oddziale Ministerstwa Spraw Wojskowych, przede wszystkim 
w Wydziale Plebiscytowym tegoż Oddziału, w grupie gen. Szeptyckiego 
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oraz dowództwie 23 dywizji piechoty, wreszcie pracę ppłk. Tadeusza 

Puszczyńskiego, ps. Wawelberg, dotyczącą działań dowodzonego przezeń 
oddziału destrukcyjnego. 

Grupa 4 zawiera materiały powstałe w Naczelnej Komendzie Wojsk 
Powstańczych. Dla charakterystyki całości materiału podaję tu - jak 
i niżej - informacje o tych materiałach, które dotyczą jednej z wybra
nych służb, mianowicie sanitariatu. Znajduje się tam m. in. opracowanie 

Organizacja służby zdrowia przed powstaniem [1921] (sygn. 265a - ten 
sam tytuł w inwentarzu zespołu 130.1., sygn. 265a Centralnego Archiwum 
Wojskowego w Warszawie z adnotacją „brak"), Akta sanitarne dra Rostka 
(sygn. 265b - w cyt. zespole CAW Warszawie pod identyczną sygnaturą 
teczka pt. Historia sanitariatu i"powstań z adnotacją „brak"), Sprawozda
nie działu sanitarnego III [19]21 r. (sygn. 266 - por. również CAW War
szawa), Listy strat i inne (sygn. 273 - por. również CA W Warszawa), 
Szef sanitarny grupy „Północ" - papiery chorych (sygn. 273a) 1

. Przy
kładowo w materiałach zawartych pod wymienioną wyżej sygnaturą 
265a znajduje się m. in. mapa „Plan dyslokacji miejsc zaopatrzenia 
i ewakuacji rannych", spisy sanitariuszy według powiatów itp. 

W grupie 5 spośród wytypowanych tu do przykładowej prezentacji 
materiałów służby sanitarnej odnotować należy teczki Szefostwo Sani
tarne NKWP - ewidencja lekarzy i medyków (sygn. III E 49), spisy 
imienne personelu sanitarnego poszczególnych grup operacyjnych 
(sygn. III E 50-53, 209, 285, 497 oraz F VII 94), jak również formacji 
wojsk powstańczych (sygn. III E 54-62), dalej spisy lekarzy, medyków, 
sióstr PCK i inne (sygn. III E 63-64). W materiałach tych znajdują się 
książki chorych i listy strat zarówno pododdziałów, jak i grup operacyj
nych, np. 1 pp (sygn. III E 137, 168, 169, 461), 2 pp (sygn. III E 116a 

i 462), 3 pp (sygn. III E 463), 4 pp (sygn. III E 464), 6 pp (sygn. III E 467 

oraz FI 22 i 23), 7 pp (sygn. III E 468 i 469), 8 pp (sygn. III E 410 i 471), 
9 pp (sygn. F II 29, 33, 41-45), 10 pp (sygn. III E 465), 11 pp (sygn. III 
E 466), 12 pp (sygn. III E 470); z innych pododdziałów wymienić można 
analogiczne akta dot. 1 kompanii saperów (sygn. E III 473 i 479), 1 szwa
dronu ułanów oleskich (sygn. E III 474), szwadronu kawalerii Jur 
(sygn. E III 475), szwadronu żandarmerii powiatu zabrskiego (sygn. III 

476), pociągu pancernego „Nowak" (sygn. III E 477), kompanii telegr.-bud. 
(sygn. III E 478). Z innych teczek dotyczących chorych oraz strat wy
mienić można odnoszące się do I baonu zapasowego (sygn III E 326 oraz 

F III 17 i 25), tzw. grupy Cymsa, tj. 2 pp (sygn. E 454), podgrup Bogdan 
(sygn. III E 200b, 456, 461), Butrym (sygn. III E 460) i Linke (sygn. III 
E 455), grupy Wschód (sygn. III E 453), Północ (sygn. III E 457), Połud

nie (sygn. III E 458) czy dowództwa artylerii grupy Południe (sygn. III 

1 W kontekście reporterskiej relacji (Trzy łyki Ameryki, ,,Opole", Opole 1978, 

nr 9, s. 21) cytowałem materiał zaczerpnięty z tej jednostki archiwalnej. 
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E 459). Listy chorych oraz strat prowadzone przez szpitale zachowały 
się w tym zespole ze szpitala polowego w Lublińcu (sygn. E III 490), 
szpitala w Bielszowicach (sygn. E III 491), Piaśnikach (sygn. E III 492), 
Rydułtowach (sygn. E III 494) oraz szpitala powiatowego w Będzinie 
(sygn. E III 493); analogiczne dokumenty dotyczą punktu zbornego w Ma
łej Dąbrówce (sygn. E III 498b) oraz stacji zbornej w Szczakowej (sygn. 
F V 15). Są też teczki zatytułowane Ewidencja poległych w III po
wst[aniu] górnośl[ąskim] (sygn. III E 458a), Alfabetyczne skorowidze cho
rych, rannych i poległych (sygn. III E 495), Alfabetyczna księga strat 
(sygn. III E 498), Listy strat, książki chorych i rannych oraz wykazy 
personelu sanitarnego (sygn. III E 498a), są wreszcie karty szpitalne 
(sygn. III E 434). Z innych jednostek należy wreszcie wymienić ma

teriały jeszcze z okresu funkcjonowania Dowództwa Ochrony Plebiscytu 
w teczce Insp. Sanit.-akta sanit. grupy pldn. (sygn. F V 28), Listy strat 
i księgę odchodzących [Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych) 
(sygn. F VII 327), raporty transportu chorych i rannych oraz listy 
strat grupy Południe (sygn. F VII 85) oraz książkę izby chorych oddziału 
sztabu szefa sanitariatu (sygn. F VII 88). 

W kontekście tym należy wreszcie odnotować ze wspomnianych ma
teriałów W. i H. Martin dokument 9 w teczce 360/1301 zatytułowany 
Historia służby zdrowia Wojsk Powstańczych. 

Zasygnalizowane tu zostały materiały dotyczące - jak się rzekło -
jednej z wybranych służb powstańczych. W celu poszerzenia niniejszej 
informacji wypadnie z innych materiałów odnotować alfabetyczną ewi
dencję oficerską od litery A (sygn. III E 66) do litery Z (sygn. III E 83) 
czy sporządzone przez Komisję Likwidacyjną na pow. kozielski i raci
borski wykazy powstańców z poszczególnych wsi (sygn. E 512 do E 537). 
Z jeszcze innej teczki przytoczyć można zbiór umów intendentury Na
czelnej Komendy Wojsk Powstańczych z pracownikami cywilnymi 2. 

Zespół „Powstania śląskie" nie wyczerpuje całokształtu materiałów 
dotyczących tego wycinka naszej najnowszej historii znajdujących się 
w Instytucie im. J. Piłsudskiego w Nowym Jorku. Materiały takie (na 
co zwrócił mi uwagę prof. dr Wojciech Wrzesiński) znajdują się nadto 
w zespole „Adjutantura Naczelnika Państwa". 

Zespół „Adjutantury Naczelnika Państwa" składa się wielu poje
dynczych dokumentów, które obrazują zasadnicze założenia polityki pań
stwa polskiego wobec problemu śląskiego w latach 1919-1922. Są tam 
różnego rodzaju memoriały, opracowania, referaty przygotowywane przez 
władze cywilne i wojskowe, doniesienia wywiadu, raporty polskiej służby 
dyplomatycznej. Stanowią wyraźne uzupełnienie zbiorów przechowywa
nych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Ukazują zarówno cha
rakter i zasięg pomocy państwa polskiego dla powstań, podłoże politycz-

2 Por. tamże. 
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ne podejmowanych decyzji przez naczelne władze Rzeczypospolitej 

w sprawach śląskich, jak i taktykę w walce dyplomatycznej o ukształ

towanie granicy na obszarach plebiscytowych s. 

MATERIALIEN ZUR GESCHICHTE DER SCHLESISCHEN AUFSTXNDE 

IN DEN BESTXNDEN DES JÓZEF-PIŁSUDSKI-INSTITUTS IN NEW YORK 

Der Autor prasentiert den Inhalt der Aktensammlung „Schlesische Aufstande" 
aus den Bestanden des Józef-Piłsudski-Instituts in New York. Es sind Materialien, 
die 1939 aus Polen evakuiert worden sind. Bereits die Tatsache, dass man sich in 
den kritischen Vorkriegsmonaten zu deren Evakuierung entschlossen hatte, spricht 
filr den Wert dieser Quellenmaterialien. 

• Ostatni akapit jest uzupełnieniem dodanym przez W. Wrzesińskiego.




