
Obóz dwóch tOtalitaryzmów
JawOrznO 1943–1956

Ob
óz

 d
w

óc
h 

tO
ta

li
ta

ry
zm

ów
 J

aw
Or

zn
O 

19
43

–1
95

6

redakcja:
adrian rams

tom 3.

isBn: 978-83-65438-12-6 3

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

okładka_obóz3_konferencja2018_mac.indd   1 8.1.2019   8:49



Obóz dwóch totalitaryzmów
Jaworzno 1943–1956

Tom 3.



Obóz dwóch totalitaryzmów
Jaworzno 1943–1956

Tom 3.

Redakcja naukowa:
Adrian Rams

Jaworzno 2018



Spis treści

Wstęp

Adrian Rams, Ucieczki więźniów obozu Neu-Dachs i pomoc dla 
więźniów ze strony lokalnej społeczności

Kazimierz Miroszewski, Centralny Obóz Pracy Jaworzno w systemie 
obozów pracy na terenie województwa śląskiego i krakowskiego

Adam Dziurok, „Proszę o zwolnienie człowieka, ktury jest bezwiny”. 
Prośby mieszkańców województwa śląskiego o zwolnienie 
z Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie (1945–1946)

Sebastian Rosenbaum, Więźniowie Obozu Pracy w Świętochłowicach 
Zgodzie w strukturach Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie 
(od listopada 1945 roku)

Dariusz Węgrzyn, Trudna droga do domu. Centralny Obóz Pracy 
Jaworzno jako etap powrotu aresztowanych przez NKWD w 1945 roku 
i deportowanych do ZSRS mieszkańców województwa śląskiego

Ewa Michna, Obóz w Jaworznie w narracjach członków łemkowskiej 
wspólnoty pamięci

Bogusław Kopka, Obóz jaworznicki w latach 50. XX wieku

Adrian Rams, Obóz dwóch totalitaryzmów. 
Jaworzno 1943–1956 jako miejsce pamięci

Aneks

3

7

25

33

53

63

77

93

105

121

Redakcja naukowa
Adrian Rams

Opracowanie graficzne
Sławomir Śląski

Recenzenci
Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
Dr hab. Adam Dziuba

© Muzeum Miasta Jaworzna
ISBN: 978-83-65438-12-6

Wydawca
Muzeum Miasta Jaworzna
ul. Pocztowa 5
43-600 Jaworzno
Dyrektor – Przemysław Dudzik

Druk
Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury



3

Wstęp

15 czerwca 2018 roku przypadła 75. rocznica utworzenia w Jaworznie niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego Neu-Dachs. W celu upamiętnienia tej rocznicy 
Muzeum Miasta Jaworzna zrealizowało zadanie pt. Organizacja obchodów 75. 
rocznicy utworzenia Obozu dwóch totalitaryzmów w Jaworznie, które zostało 
dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Wspieranie samo-
rządowych instytucji kultury — opiekunów miejsc pamięci. Przedmiotowe za-
danie obejmowało organizację III ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Obóz 
dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956, wykonanie stałej, plenerowej wysta-
wy muzealnej — pod takim samym tytułem jak konferencja — i umiejscowienie 
jej na terenie poobozowym oraz wydanie niniejszej monografii naukowej. 
 Historia obozu zaczęła się 15 czerwca 1943 roku, kiedy do Jaworzna przy-
był pierwszy transport 100 więźniów z KL Auschwitz1. Powstał on z inicjatywy 
niemieckiej spółki energetycznej Energieversorgung Oberschlesien A.G. (EVO), 
która budowała w Jaworznie elektrownię „Wilhelm” i prowadziła rozbudowę elek-
trowni przy kopalni „Fryderyk August” oraz inwestycje umożliwiające wzrost wy-
dobycia w miejscowych kopalniach. W celu zapewnienia siły roboczej EVO pod-
jęło współpracę z SS i zdecydowała się na zatrudnienie więźniów KL Auschwitz. 
Spółka zobowiązała się do budowy obozu dla więźniów z prefabrykowanych ba-
raków2. W maju i czerwcu 1943 roku EVO zwróciło się do KL Auschwitz z zamia-
rem zatrudnienia 4.500 więźniów do pracy w kopalniach i przy budowie elek-
trowni3. Około 80% więźniów stanowili Żydzi z różnych krajów Europy (z Grecji, 
Polski, Jugosławii, Czechosłowacji, Węgier, Francji i Niemiec), zdecydowaną 
większość z pozostałych 20% więźniów stanowili Polacy. Największą liczebność 
obóz osiągnął na przełomie 1944 i 1945 roku, 17 stycznia 1945 roku stan osadzo-
nych wynosił 3.664 osoby.
 Na przełomie 1944 i 1945 roku zbliżający się front wschodni zmusił władze 
KL Auschwitz do wydania rozkazu likwidacji podobozu. Ostatni apel odbył się 17 
stycznia 1945 roku. 3.200 więźniów ewakuowano pod strażą uzbrojonych żołnie-
rzy SS. Kolumnę więźniów prowadzono do KL Gross-Rosen. Na terenie obozu 

1 Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (dalej: APMAB), D-Au III/Jaworzno/1, k. 37; 
APMAB, Materiały Ruchu Oporu, t. 31a, k. 11.

2 Planowano, że budowa obozu potrwa miesiąc, 27 prefabrykowanych baraków zostało zamówionych wcze-
śniej. Do listopada 1943 roku wzniesiono m.in.: 14 baraków mieszkalnych dla więźniów, 3 baraki szpitalne, 
magazyn odzieży, magazyn żywności, warsztaty, łaźnię, pralnię, kotłownię i komorę dezynfekcyjną.

3 APMAB, D-Au I – 3a/365, Dziennik podawczy korespondencji wydziału IIIa, k. 395, 427.
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w Jaworznie, którego Niemcy nie zdążyli zniszczyć, pozostało jeszcze ponad 400 
więźniów niezdolnych do marszu. 22 stycznia 1945 roku do Jaworzna i do obozu 
wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Niestety nie zakończyło to tragicznej hi-
storii tego miejsca.
 Na ziemiach polskich, za posuwającą się na zachód Armią Czerwoną, wła-
dze komunistyczne rozpoczęły tworzenie aparatu przymusu, którego elementem 
był system więziennictwa. Z początkiem 1945 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Publicznego przejęło zabudowania byłego podobozu Neu-Dachs i utworzyło na 
jego bazie — najprawdopodobniej już w lutym — obóz pracy, który w kwietniu 
został przekształcony w Centralny Obóz Pracy4. Początkowo w obozie osadzo-
no volksdeutschów z Górnego Śląska, jeńców niemieckich, żołnierzy polskich 
organizacji niepodległościowych (AK, NSZ), osoby podejrzane o współpracę 
z Niemcami i osadzone na podstawie sankcji prokuratorskich lub Wojewódz-
kiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach5. Pierwszy zachowany 
raport o stanie więźniów pochodzi z 22 marca 1945 roku, w obozie przebywało 
1.911 więźniów, w tym 945 mężczyzn, 935 kobiet i 31 niemowląt6.
 W maju 1947 roku do COP Jaworzno trafili pierwsi więźniowie narodo-
wości ukraińskiej i łemkowskiej wysiedleni w ramach akcji „Wisła”. W obozie 
osadzano aresztowanych pod — częstokroć fikcyjnym — zarzutem współpra-
cy z UPA oraz osoby wyselekcjonowane przez organy bezpieczeństwa z trans-
portów w punkcie filtracyjnym w Oświęcimiu. Do COP Jaworzno kierowano 
również osoby — uznane za Ukraińców i Łemków — nielegalnie powracające 
w rodzinne strony oraz przedstawicieli inteligencji, zwłaszcza duchownych gre-
kokatolickich i prawosławnych7. Dla osadzonych Ukraińców i Łemków (łącznie 
3.871 osób, z których 161 zmarło) w obozie wydzielono specjalny sektor, oddzie-
lony od pozostałej części ogrodzeniem z drutu kolczastego. Większość z nich 
zwolniono z obozu do końca 1948 roku. Prawosławnych duchownych uwolniono 
dopiero na początku 1949 roku.
 W 1949 roku obóz w  Jaworznie — jako obóz dla internowanych — zna-
lazł się w stanie likwidacji. Ostatnia grupa osadzonych volksdeutschów została 
wysłana do obozu w Potulicach 12 lipca 1949 roku, skąd mieli zostać poddani 
repatriacji. Zaczęto go przekształcać w więzienie progresywne I klasy, w którym 
osadzono więźniów politycznych z więzień z całego kraju8.
 Wiosną 1951 roku w Jaworznie powstało eksperymentalne więzienie dla mło-

4 COP Jaworzno został powołany na podstawie okólnika nr 42 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 
z 6 kwietnia 1945 roku. Miał kierować pracami mniejszych obozów, koordynować ich działalność go-
spodarczą i kontrolować wykorzystanie pracy więźniów.

5 K. Miroszewski, Centralny Obóz Pracy Jaworzno (1945-1950), [w:] Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 
1943-1956. Materiały z konferencji naukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie 
w latach 1939-1956”, t. 1, Jaworzno 2007, s. 31.

6 Archiwum Państwowe w Krakowie, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, sygn. 
UBKr 27.

7 Ł. Kamiński, Ukraińcy w COP Jaworzno w 1947 roku, [w:] Obóz dwóch totalitaryzmów…, t. 1, s. 75.
8 K. Miroszewski, Centralny Obóz Pracy…, s. 36.

docianych więźniów politycznych. Bazę dla jego budowy stanowiła infrastruktura 
po zlikwidowanym COP Jaworzno, którą już w 1949 roku zaczęto przebudowy-
wać siłami więźniów politycznych skierowanych z więzień z całej Polski. Drew-
niane baraki, pamiętające czasy okupacji hitlerowskiej, sukcesywnie rozbierano, 
na ich miejsce wzniesiono trzy duże, murowane bloki więzienne i dom kultury. 
Pojemność zaprojektowanych budynków szacowano na 7.000 osób9.
 W więzieniu mieli przebywać młodociani więźniowie karni oraz osoby 
z nieprawomocnymi wyrokami w wieku 17-21 lat. Przy typowaniu więźniów bra-
no pod uwagę pochodzenie społeczne, stopień zdemoralizowania, rolę w prze-
stępstwie, wysokość wyroku oraz zachowanie podczas śledztwa. Należało unikać 
kierowania do więzienia w Jaworznie „zdecydowanych wrogów ustroju, organi-
zatorów i kierowników przestępstwa”10. W więzieniu miała być przetrzymywana 
młodzież skazana za opozycyjną działalność polityczną. Miało ono pełnić rolę 
ośrodka reedukacyjnego według wzorów pedagogiki makarenkowskiej — mło-
dociani, za sprawą działań wychowawczych, mieli stać się zwolennikami ustroju 
i budowniczymi komunizmu, odznaczającymi się wysoką świadomością ideową11. 
Pierwsze transporty młodocianych więźniów politycznych trafiły do jaworznic-
kiego więzienia w maju 1951 roku. Wielu zatrudniono w kopalniach węgla. Ich 
młodość była okresem ciężkiej, wielogodzinnej pracy ponad siły, głodowych ra-
cji żywnościowych, drutów pod wysokim napięciem, nieustającej indoktrynacji 
politycznej i samowoli funkcjonariuszy12. W maju 1955 roku wybuchł bunt spo-
wodowany tragiczną śmiercią jednego z młodocianych więźniów, który został za-
strzelony przez strażnika. Bunt został opanowany, ale miał bezpośredni wpływ na 
dalsze losy więzienia w Jaworznie. Z końcem 1955 roku zlikwidowano więzienie 
dla młodocianych, a z pierwszym dniem 1956 roku utworzono Centralne Wię-
zienie Jaworzno, jednak ta zmiana została niezauważona dla osadzonych w nim 
więźniów. Więzienie ostatecznie zlikwidowano w sierpniu 1956 roku.
 Monografia składa się z ośmiu recenzowanych artykułów naukowych, 
opartych na najnowszym stanie badań, rzucających światło na słabo bądź zupeł-
nie nierozpoznane aspekty historii obozu. W pierwszym artykule Adrian Rams 
prezentuje wybrane przykłady ucieczek więźniów niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego Neu-Dachs oraz ukazuje formy pomocy, jakiej udzielali mieszkańcy 
Jaworzna więźniom tegoż obozu. Podstawę źródłową artykułu stanowią relacje 
byłych więźniów obozu, cywilnych pracowników jaworznickich kopalń i miesz-
kańców Jaworzna. W drugim artykule dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski 

9 Oprócz budynków mieszkalnych utworzono warsztat stolarski, ślusarsko-mechaniczny, dział prefabry-
kacji, warsztaty szkoleniowe i szkołę przemysłową dla 500 uczniów, zob.: K. Szwagrzyk, Okres młodo-
cianych więźniów politycznych w Jaworznie 1951-1955, [w:] Obóz dwóch totalitaryzmów…, t. 1, s. 45.

10 Projekt organizacji więzień i pracy poprawczo-wychowawczej nad młodzieżowymi więźniami, „Jaworz-
niacy” 1997, nr 2.

11 T. Nowacki, Zagadnienie pracy produkcyjnej młodzieży w doświadczeniach Antoniego Makarenki, [w:] 
Kolektyw i praca w twórczości pedagogicznej Antoniego Makarenki, red. A. Lewin, Warszawa 1960, s. 81.

12 K. Szwagrzyk, Okres młodocianych więźniów politycznych…, s. 44.
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Mgr Adrian Rams
Muzeum Miasta Jaworzna
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ucieczki więźniów obozu Neu-Dachs i pomoc dla 
więźniów ze strony lokalnej społeczności

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych przykładów ucieczek 
więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Neu-Dachs w Jaworz-
nie, który był filią KL Auschwitz, oraz ukazanie form pomocy, jakiej 

udzielali mieszkańcy Jaworzna więźniom tegoż obozu. Podstawę źródłową sta-
nowią relacje byłych więźniów obozu, cywilnych pracowników jaworznickich 
kopalń i mieszkańców Jaworzna, pomagających w różny sposób więźniom obo-
zu. Relacje były zbierane przez pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz 
Birkenau — w pewnym oddaleniu czasowym od II wojny światowej — od końca 
lat 50. do początku lat 80. XX wieku. Dotyczą one głównie czasu pobytu więź-
niów w obozie Neu-Dachs (działał od 15 czerwca 1943 roku do 17 stycznia 1945 
roku), ale znajdują się w nich również informacje odnośnie wcześniejszego 
pobytu więźniów w KL Auschwitz lub dotyczące ewakuacji obozu Neu-Dachs 
i „marszu śmierci” do KL Gross-Rosen. Ucieczki więźniów odbywały się naj-
częściej dzięki pomocy i wsparciu osób spoza obozu — cywilnych pracowników 
kopalń lub mieszkańców Jaworzna działających i współpracujących z organiza-
cjami konspiracyjnymi. Zakres pomocy, z którą spotykali się więźniowie, nie do-
tyczył jedynie pomocy w ucieczkach, obejmował m.in.: nielegalne dostarczanie 
żywności i lekarstw, wynoszenie korespondencji, a nawet umożliwianie spotkań 
z rodzinami.
 Zagadnienia form oporu więźniów wobec władz obozowych Neu-Dachs 
(ucieczek, organizacji dodatkowej żywności i lekarstw, przesyłania grypsów) 
były omawiane przez Franciszka Pipera1 i Piotra Setkiewicza2 jako elementy arty-
kułów poświęconych ogólnemu funkcjonowaniu obozu. W tych artykułach nie 
przytoczono jednak szerszych fragmentów relacji uczestników tych wydarzeń, 
co ma na celu niniejszy artykuł.

1 F. Piper, Podobóz Neu Dachs, „Zeszyty Oświęcimskie” 1970, nr 12, s. 57-112; tenże, Podobóz KL Ausch-
witz Neu-Dachs w Jaworznie 1943-1945, [w:] Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1939-1956. Materia-
ły z konferencji naukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939-1956”,  
t. 1, red. K. Miroszewski, Z. Woźniczka, Jaworzno 2007, s. 14-28.

2 P. Setkiewicz, Podobóz Neu-Dachs w Jaworznie, [w:] Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1939-1956. 
Katalog wystawy, red. A. Rams, Jaworzno 2014, s. 19-39.

przedstawia miejsce Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie w systemie obozów 
pracy na terenie województwa śląskiego i krakowskiego. Wskazuje podstawy 
prawne funkcjonowania obozów w powojennej Polsce, przedstawia ich strukturę 
oraz próby klasyfikacji. W trzecim artykule dr hab. prof. UKSW Adam Dziurok 
analizuje prośby o zwolnienie z COP Jaworzno osadzonych z terenu województwa 
śląskiego, wysyłane w latach 1945-1946. Autor odpowiada na następujące pytania: 
kto pisał prośby o zwolnienie, do kogo je kierowano i jaką stosowano w nich ar-
gumentacje. W czwartym artykule dr Sebastian Rosenbaum przedstawia losy 
więźniów obozu pracy w Świętochłowicach, którzy po jego likwidacji znaleźli się 
w strukturach Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie. Podstawę źródłową stano-
wi „Tom I listy więźniów Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie”, na podstawie 
którego autor analizuje m.in. strukturę wiekową, wyznaniową, zawodową gru-
py więźniów świętochłowickiego obozu przekazanych do COP Jaworzno. W pią-
tym artykule dr Dariusz Węgrzyn ukazuje Centralny Obóz Pracy Jaworzno jako 
etap powrotu mieszkańców województwa śląskiego aresztowanych przez NKWD 
w 1945 roku i deportowanych do ZSRS. Jest to potwierdzenie tezy o wielu obli-
czach obozu w Jaworznie, który pełnił także funkcje obozu filtracyjnego dla Gór-
noślązaków wracających z deportacji do ZSRR. W szóstym artykule dr hab. Ewa 
Micha analizuje sposób, w jaki Centralny Obóz Pracy w Jaworznie obecny jest 
w narracjach Łemków — członków łemkowskiej wspólnoty pamięci. Owa wspól-
nota pamięci jest podstawowym pojęciem, w kontekście którego autorka analizuje 
narracje Łemków. Obszernie je cytując, daje czytelnikowi możliwość samodzielnej 
rekonstrukcji obrazu obozu w Jaworznie, jaki wyłania się z łemkowskiej narracji. 
W siódmym artykule dr hab. Bogusław Kopka opisuje przyczyny powstania, funk-
cjonowanie oraz okoliczności likwidacji więzienia dla młodocianych w Jaworznie, 
działającego w latach 1951-1955. Szczególną uwagę przykłada do przedstawienia 
założeń, wdrożonego w jaworznickim więzieniu, eksperymentu pedagogicznego, 
który miał młodocianych osadzonych przekształcić w zwolenników ustroju so-
wieckiego. W ostatnim, ósmym artykule Adrian Rams przedstawia Obóz dwóch 
totalitaryzmów jako miejsce pamięci i określa jego miejsce w pamięci zbiorowej 
różnych grup. Następnie prezentuje scenariusz stałej plenerowej wystawy, która 
została zrealizowana w ramach niniejszego projektu oraz przybliża główne zało-
żenia stałej wystawy muzeum martyrologicznego, które należałoby utworzyć na 
terenie poobozowym.

Adrian Rams
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 Obóz Neu-Dachs w Jaworznie był jedną z filii KL Auschwitz, które zakłada-
no przy zakładach przemysłowych3. Pomysłodawcą utworzenia obozu Neu-Dachs 
była spółka Energieversorgung Oberschlesien (EVO) z Katowic, która miała pro-
wadzić rozbudowę miejscowych zakładów energetycznych, wykorzystując węgiel 
wydobywany w tutejszych kopalniach4. Na zlecenie ministra uzbrojenia i amu-
nicji III Rzeszy Alberta Speera w marcu 1943 roku EVO przystąpiło do budowy 
w Jaworznie elektrowni „Wilhelm” o mocy 300 MW i rozbudowy elektrowni przy 
kopalni „Fryderyk August” w Jaworznie do mocy 100 MW. Bazę surowcową dla 
obu elektrowni miał stanowić węgiel wydobywany w jaworznickich kopalniach. 
Aby zwiększyć wydobycie, przystąpiono równocześnie do ich rozbudowy.
 Szeroko zakrojone prace inwestycyjne wymagały zatrudnienia znacznej ilo-
ści siły roboczej, w tym celu postanowiono wykorzystać więźniów KL Auschwitz. 
W maju 1945 roku EVO zwróciło się do komendanta KL Auschwitz Rudolfa Hoessa 
z prośbą o dostarczenie do 1 lipca 1945 roku 2.000 więźniów i z zapewnieniem, 
że wybuduje dla nich obóz w Jaworznie5. Propozycja uzyskała aprobatę urzędu za-
trudnienia SS i komendantury KL Auschwitz. 15 czerwca 1943 roku do Jaworzna 
dotarła pierwsza, stuosobowa grupa więźniów, która przystąpiła do budowy obozu 
Neu-Dachs6, ukończonej w listopadzie 1943 roku, w trakcie której wzniesiono m.in.: 
14 drewnianych baraków mieszkalnych dla więźniów, łaźnię, kuchnię, budynek ko-
mory dezynfekcyjnej, szpital oraz ustępy. Przy bramie znajdowała się wartownia 
oraz garaże, w odległości około 200 m od podobozu zbudowano koszary SS (dwa 
baraki mieszkalne i barak gospodarczy z kuchnią). Obóz był otoczony ogrodzeniem 
z drutu kolczastego, rozpiętego na drewnianych słupach. Jesienią 1943 roku zastą-
piono je nowymi, betonowymi słupami, a drut kolczasty podłączono do wysokiego 
napięcia. W 1944 roku od strony szosy Kraków–Katowice zaczęto wznosić ceglany 
mur. Obóz działał do 17 stycznia 1945 roku, kiedy większość więźniów wyprowadzo-
no z obozu, pod uzbrojoną eskortą SS prowadzono ich do KL Gross-Rosen.

Ucieczki. Pomoc dla zbiegów

Więźniów obozu Neu-Dachs pilnowała załoga wartownicza SS. Strażnicy podle-
gali dowództwu 5., a następnie 4. kompanii wartowniczej, której dowódcą został 
komendant obozu Neu-Dachs SS-Untersturmfuehrer Bruno Pfuetze. Liczebność 
załogi stale wzrastała i osiągnęła jesienią 1944 roku 220-230 osób. Załoga SS skła-
dała się głównie z Niemców, w tym pochodzących z Chorwacji, Słowacji i Rumunii, 

3 Zob.: F. Piper, Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz w przemyśle górnośląskim, „Zeszyty Oświęcimskie” 
1975, nr 17, s. 5-39.

4 Spółka była właścicielem elektrowni w Będzinie i Łagiszy oraz jaworznickich kopalń węgla kamienne-
go: „Dachs”, „Rudolf ” i „Fryderyk August” oraz kopalń „Richard” i „Leopold”, będących w budowie.

5 Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (dalej: APMAB), Zbiór dokumentów dotyczą-
cych podobozu w Jaworznie, segr. 1, k. 304, Pismo dyrekcji EVO z 22 maja 1943 r.

6 APMAB, Materiały obozowego ruchu oporu, t. 1, k. 31.

Ukraińców i volksdeutschów pochodzenia polskiego. Ustalono personalia jedy-
nie 74 esesmanów, którzy w różnym okresie pełnili służbę w miejscowym obozie. 
Jako jeden z największych obozów w regionie Neu-Dachs posiadał formalnie filię 
wydziału politycznego (Politische Abteilung), którego zadaniem było prowadzenie 
śledztw toczących się także w innych podobozach (Janinagrube w Libiążu, Fuer-
stengrube w Wesołej, Guenthergrube w Lędzinach i w Trzebini)7.  
 Jak zauważył Franciszek Piper: „świadomość, iż bezwzględne podporząd-
kowanie się rygorom narzuconym przez SS musi doprowadzić do powolnego 
wyniszczenia, skłaniała więźniów do podejmowania różnych prób oporu, mimo 
grożących za to represji”8. Owe formy oporu przejawiały się w ucieczkach z obozu, 
zdobywaniu żywności9, lekarstw, odzieży, przekazywaniu informacji i grypsów10.
  Ustalono 13 przypadków ucieczek z obozu w Jaworznie, zarówno z terenu sa-
mego obozu, jak i miejsca pracy, bądź w trakcie drogi do niej, które zakończyły 
się powodzeniem. Udane próby podjęło 25 więźniów: Franciszek Balas (30 lipca 
1943 roku), Franciszek Wicek (22 września 1943 roku), Miklos Klein i Hirsz Kagan 
(23 października 1943 roku), Aleksander Demidow (15 kwietnia 1944 roku), Stefan 
Njemzow (1 maja 1944 roku), Józef Karyś, Mieczysław Szafraniec, Jan Kura (4 lipca 
1944 roku), Aleksjej Pantiochin (18 sierpnia 1944 roku), Stefan Chrudziński i Józef 
Kuliński (3 września 1944 roku), Charles Zussmann, Chaber Rosenblatt (7 września 
1944 roku), Józef Pach, Teofil Bednorz (8 września 1944 roku), Tadeusz Wójcik, Bro-
nisław Dzienniak (20 września 1944 roku), Antoni Kaczmarek, Władysław Wnuk, 
Jan Potrzebowski, Władysław Wróbel, Eugeniusz Maruszczyk (28 paździenika 1944 
roku), Wiktor Pasikowski, Włodzisław Śmigielski (29 listopada 1944 roku). Co naj-
mniej trzech z nich — Balas, Rosenblatt i Zussmann — zostało schwytanych, spro-
wadzonych do obozu, a po śledztwie zastrzelonych. Przykładowo Rosenblatt został 
schwytany po 2 dniach i osadzony w bunkrze bloku 11 w KL Auschwitz. 21 września 
został wybrany podczas selekcji bunkra i rozstrzelany pod „ścianą śmierci”11. 
 Część ucieczek kończyła się zastrzeleniem zbiegów przez esesmanów. Dane 
nie są pełne, dysponujemy w tej materii jedynie raportem szpitala obozu macie-
rzystego, w którym w okresie od 6 lipca do 15 października 1943 roku odnotowano 

7 F. Piper, Podobóz KL Auschwitz Neu-Dachs…, s. 15; P. Setkiewicz, Podobóz Neu-Dachs…, s. 38-39.
8 F. Piper, Podobóz KL Auschwitz Neu-Dachs…, s. 24.
9 Więźniowie obozu Neu-Dachs mogli otrzymać jedną paczkę żywnościową w miesiącu o wadze do 1 kg (na-

stępnie zniesiono ograniczenie wagowe). W paczkach nie mogły znajdować się papierosy, lekarstwa, gazety 
i fotografie. Miesięcznie można było także otrzymać 20 RM, za które można było nabyć w kantynie obozowej 
papierosy, tytoń, miód sztuczny, papier listowy, przybory do pisania, a czasem nawet pieczywo (rzadko) 
i końską kiełbasę (bardzo rzadko). Zob.: APMAB, Oświadczenia, t. 43, k. 121, Relacja Mieczysława Zewskie-
go; Oświadczenia, t. 43, k. 112, Relacja Augusta Pietruszki. Około 80% więźniów obozu Neu-Dachs stanowili 
Żydzi z różnych krajów Europy, dla nich możliwość otrzymania paczki praktycznie nie istniała, ponieważ 
członkowie ich rodzin także przebywali w niemieckich obozach koncentracyjnych lub zostali zamordowani. 

10 W ciągu miesiąca można było wysłać i otrzymać tylko jeden list, pisany wyłącznie w języku niemiec-
kim. Listy wychodzące i przychodzące były poddawane cenzurze, dopiero wówczas przekazywano je 
adresatowi w obozie lub kierowano na pocztę. Zob.: APMAB, Oświadczenia, t. 43, k. 121, Relacja Mie-
czysława Zewskiego; Oświadczenia, t. 43, k. 112, Relacja Augusta Pietruszki.

11 P. Setkiewicz, Podobóz Neu-Dachs…, s. 37-38; F. Piper, Podobóz KL Auschwitz Neu-Dachs…, s. 24-25.
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przypadki śmierci we wszystkich częściach KL Auschwitz. Wynika z niego, iż przez 
ponad trzy miesiące w Jaworznie zmarło 93 więźniów, w tym aż jedenastu zostało 
zastrzelonych przez wartowników „w czasie ucieczki” („Auf der Flucht Erschos-
sen”). W raporcie szpitala KL Auschwitz, dotyczącym śmiertelności w podobozach 
w okresie od 1 maja 1944 roku do 15 stycznia 1945 roku. Odnotowano trzech więź-
niów zastrzelonych w czasie ucieczki12. Luka w raportach obejmuje okres od poło-
wy października 1943 roku do końca kwietnia 1944 roku, być może z tego okresu 
pochodzi informacja o pięciu więźniach pracujących w kopalni „Fryderyk August”, 
którzy podczas powrotu z pracy, w rejonie ulicy Mostowej rzucili się do ucieczki. 
Esesmani zastrzelili wszystkich, a ich ciała przywieziono do obozu i złożono przy 
bramie, aby odstraszyć innych więźniów od prób ucieczek. W dodatku w trak-
cie marszu do pracy zaczęto przykuwać więźniów łańcuchami do lin lub długich 
prętów. W ten sposób wiązano poszczególne szóstki, co uniemożliwiało ucieczkę, 
a nocą więźniowie idący po zewnętrznej stronie kolumny nieśli lampy górnicze13.
 Po ucieczkach esesmani przeprowadzali w obozie brutalne śledztwa, które 
miały ustalić ich okoliczności, a przy zastosowaniu ślepego terroru, którego ofia-
rami padali często niewinni więźniowie, chciano zastraszyć pozostałych więźniów 
i skłonić ich do składania donosów. Więzień Neu-Dachs Simon Fidid wspominał, 
że kiedy w listopadzie 1943 roku „uciekło dwóch więźniów narodowości polskiej, 
którzy byli w mojej grupie, za karę pozostali członkowie grupy dostali po 25 ude-
rzeń pałką. Na skutek pobicia dostałem krwotoku, ale kontynuowałem pracę jesz-
cze 3 miesiące. W wyniku ciężkiej pracy dostałem ropnej przetoki i odesłano mnie 
do obozowego szpitala”14.
 Plan zakrojonej na szeroką skalę ucieczki powstał już na przełomie lata 
i jesieni 1943 roku, ledwie 3-4 miesiące po utworzeniu obozu. Grupa więźniów 
mieszkających w baraku stojącym na skraju obozu15, w pobliżu ogrodzenia, pla-
nowała uciec przy pomocy podkopu. Udział w przygotowaniach, głównie w ko-
paniu podkopu, brało około 70 więźniów. Tunel prowadził spod baraku w kie-
runku lasu, musiał mieć długość około 30 m i poprowadzony był na głębokości 
1 m pod ziemią. Więźniowie zrobili łopaty z łomu i kawałków blachy wynie-
sionych z placu budowy elektrowni. Kopanie odbywało się nocami, pracowało 
na zmiany po dwóch ludzi. Ziemię z podkopu transportowano przy pomocy 
skrzynki ciągniętej przy użyciu sznura16. Gdy podkop miał już 22 m długości został 

12 P. Setkiewicz, Podobóz Neu-Dachs..., s. 31. W rubryce „śmierć nienaturalna” („unnaturalische Todesfall”) 
podano daty ucieczek: 9 lipca 1943 roku, 20 lipca 1943 roku, 2 sierpnia 1943 roku, 19 sierpnia 1943 roku 
(dwóch więźniów), 21 sierpnia 1943 roku, 30 sierpnia 1943 roku, 24 września 1943 roku (dwóch więź-
niów) oraz 1 października 1943 roku. 

13 F. Piper, Podobóz KL Auschwitz Neu-Dachs…, s. 25; APMAB, Oświadczenia, t. 51, k. 147, Relacja Anto-
niego Kucharza.

14 P. Setkiewicz, Podobóz Neu-Dachs..., s. 38.
15 Prawdopodobnie był to barak nr 3. Potwierdza to w swojej relacji August Pietruszka. Zob.: APMAB, 

Oświadczenia, t. 43, k. 111, Relacja Augusta Pietruszki.
16 APMAB, Oświadczenia, t. 3, k. 402, Relacja Arona Piernata; Oświadczenia, t. 111, k. 43, Relacja Wło-

dzisława Śmigielskiego. 

zauważony — przypadkowo — przez Niemca, który był blokowym w baraku nr 6. 
Obserwował on więźniów drążących tunel, spisał numery obozowe 29 z nich 
i przekazał władzom obozu. Na jednym z wieczornych apeli odczytano numery 
tychże więźniów i zabrano ich na śledztwo do obozu Auschwitz. 19 października 
1943 roku 27 z nich zostało osadzonych w celach bunkra bloku 11 KL Auschwitz. 
Po śledztwie 7 więźniów skierowano do karnej kompanii, a 1917 przywieziono po-
nownie do obozu Neu-Dachs i po południu 6 grudnia 1943 roku powieszono na 
specjalnie wybudowanej — na placu apelowym koło baraku nr 8 — szubienicy. 
Pod szubienicą umieszczono obozowe stoły, na których ustawiono skazańców 
z rękami związanymi z tyłu. Jak wspomina Włodzisław Śmigielski:

Któryś z esesmanów odczytał wyrok śmierci. Niektórzy 
ze skazańców umierali po bohatersku, wznosząc okrzyki. 
Jeśli dobrze pamiętam były to okrzyki: «Niech żyje Polska», 
«Śmierć bandytom». Kiedy wszystko zostało przygotowane do 
egzekucji, do skazańców podchodził Lageraeltester [starszy 
obozu, któremu podlegali pozostali więźniowie funkcyjni — 
przyp. aut.] Bruno Brodniewicz, który kopniakiem wywrócił 
stół, a wówczas stojący na jego krawędzi skazańcy tracili 
podparcie i zawiśli na pętlach. Egzekucję musieli oglądać 
wszyscy więźniowie z podobozu18.

Ciała więźniów wisiały na szubienicy do następnego wieczora. Nikogo więcej 
w tej sprawie nie aresztowano, więc podczas przesłuchań aresztowani więźnio-
wie nikogo nie zdradzili. W wystawianych przez obozowy urząd stanu cywilnego 
aktach zgonu jako godzinę śmierci podano 16.15, a przyczynę śmierci określono 
jako „nagły zawał serca” („ploetzlicher Herztod”). Była to największa zbiorowa 
egzekucja wykonana w ten sposób w dziejach KL Auschwitz19.
 W odróżnieniu od opisanego powyżej planu ucieczki, więzień Neu-Dachs 
Władysław Wnuk zamierzał zbiec z miejsca pracy. Wnuk pracował w kopal-
ni „Dachs”20, nawiązał tam kontakt z górnikiem, który dostarczał listy jego 
rodzinie. Górnik zasugerował, że więźniowie mogliby spróbować ucieczki 

17 Na śmierć zostało skazanych 19 więźniów, byli to: Franz Kurka, Marian Pająk, Edward Dulka, Johann 
Janeczek, Franz Reperowski, Julian Bak, Stefan Stawiarski, Stanisław Brylewski, Arnold Altof, Franz 
Hostusa, Mirosław Kubalek, Rudolf Rossypalek, Franz Bilek, Johann Dawid, Jarosław Matousek, Ja-
rosław Starec, Marian Bińkowski, Johann Pieron i Johann Sokolnicki. 7 więźniów wcielono do karnej 
kompanii, byli to: Franz Slosarczyk, Ottokar Ruzička, Heinrich Fonfara, Władysław Slońka, Franz Fok, 
Wenzel Hajner, Wladislaus Vidlak. Dawid Tremski został zwolniony z bunkra i prawdopodobnie skie-
rowany na powrót do obozu. Zob.: F. Piper, Podobóz KL Auschwitz Neu-Dachs…, s. 25.

18 APMAB, Oświadczenia, t. 111, k. 43, Relacja Włodzisława Śmigielskiego. 
19 APMAB, Oświadczenia, t. 3, k. 402, Relacja Arona Piernata; P. Setkiewicz, Podobóz Neu-Dachs..., s. 38.
20 W swoich relacjach wspomina, że nie pamięta jej nazwy, ale – jak wynika z opisu warunków technicz-

nych oraz okoliczności ucieczki – najprawdopodobniej była to kopalnia „Dachs”, czyli przedwojenna 
kopalnia Jan Kanty położona w sąsiedztwie obozu.

UCiECZKi WięźNióW OBOZU NEU-DAChS i POMOC DlA WięźNióW ZE STRONy lOKAlNEJ SPOłECZNOŚCi



1312 Obóz dwóch tOtalitaryzmów · JawOrznO 1943-1956 · tOm 3.

z kopalni, wykorzystując do tego szyb powietrzny, którego położenie im wska-
zał. Szyb był pochylnią, która uskokami wznosiła się do góry, zamocowane były 
w niej drabiny, a co kilkanaście metrów znajdowały się małe platformy. Włady-
sław Wnuk wtajemniczył w plan ucieczki trzech innych więźniów: Władysława 
Góreckiego, Tadeusza Wójcika i Bronisława Dzienniaka21. W tym samym czasie 
— po innej ucieczce z kopalni — wprowadzono kolejne zabezpieczenia: otwory 
wszystkich nieczynnych szybów zabezpieczono od góry kratownicą z szyn kole-
jowych osadzonych w betonie. W ten sposób zamknięto również szyb, którym 
planował uciekać Wnuk. Więźniowie nie chcieli porzucić swojego planu. Wła-
dysław Górecki, który pracował na dziennej zmianie, miał sprawdzić czy moż-
na przebić się obok kraty przez oszalowanie. Pomysł okazał się trafny, Górecki 
stwierdził, że można wyciąć otwór w oszalowaniu szybu i wybrać piasek, a wów-
czas do powierzchni pozostawało ledwie kilkadziesiąt centymetrów. Wkrótce 
otwór został wydrążony, wszystko wskazywało na to, że ucieczka się powiedzie. 
Wnuk relacjonował:

Ustaliliśmy, więc że ucieczkę zrealizujemy w czasie gdy 
dokonywały się zmiany szycht. Górecki miał zjechać na dół 
— a my zamiast wyjechać w górę, mieliśmy dołączyć do niego 
i wydostać się niepostrzeżenie na powierzchnię przez szyb. 
Z planów tych nic nie wyszło, gdyż zawiedli nas nasi koledzy 
— Wójcik i Dzienniak. Obaj zbiegli sami, nie uprzedzając 
pozostałych […] jakkolwiek nie uczestniczyli w pracach 
przygotowawczych22.

Samodzielna ucieczka Wójcika i Dzienniaka pokrzyżowała plany Wnuka. Wydo-
stanie się na wolność przez opisany szyb było już niemożliwe, więc Wnuk zaczął 
szukać innej możliwości — porozumiał się z innym cywilnym pracownikiem 
kopalni (elektrykiem), który zgodził się mu pomóc w zamian za dostarcze-
nie „ekwiwalentu” w postaci koców i butów „zorganizowanych” w podobozie. 
W plan ucieczki Wnuk wtajemniczył kilku innych więźniów: Antoniego Kacz-
marka, Władysława Wróbla, Eugeniusza Maruszczyka i Jana Potrzebowskiego. 
W dniu ucieczki — 28 października 1944 roku — wszyscy więźniowie wtajem-
niczeni w plan pracowali na nocnej zmianie, gdy zbliżał się koniec ich zmiany 
więźniowie ukryli się w pobliżu szybu, którym mieli uciekać. Następnie wsko-
czyli na platformę windy, a współpracujący z nimi elektryk wywiózł ich na po-
wierzchnię. Więźniowie mieli na sobie dalej pasiaki i z należytą ostrożnością 
udali się z elektrykiem za kopalnię. Szybko pożegnali się, elektryka zapewnili, że 
nie dadzą się aresztować żywi i udali się we wskazanym przez niego kierunku. 

21 APMAB, Oświadczenia, t. 83, k. 53-54, Relacja Władysława Wnuka.
22 APMAB, Oświadczenia, t. 83, k. 54, Relacja Władysława Wnuka. Wójcik i Dzienniak uciekli 20 września 

1944 roku.

Ucieczka zakończyła się sukcesem. Władysław Wnuk 1 listopada 1944 roku wró-
cił do swojej rodzinnej wsi Zawadka23.
 Ledwie miesiąc później — 29 listopada 1944 roku — miała miejsce ucieczka 
Włodzisława Śmigielskiego i Wiktora Pasikowskiego, która odbyła się w nieco-
dziennych okolicznościach, przy wykorzystaniu przez więźniów możliwości pły-
nących ze stanowisk pracy, jakie w obozie zajmowali przyszli uciekinierzy. Co 
ciekawe, pomysłodawcą tej ucieczki był Kurt Pennewitz — więzień, który pełnił 
funkcję lageraeltestera, po przeniesieniu Bruna Brodniewicza do podobozu w So-
snowcu. Pennewitz mieszkał w jednym baraku z Pasikowskim, który z kolei pełnił 
funkcję kalefaktora u komendanta obozu Bruna Pfuetze, a Śmigielski pracował 
w obozowym magazynie odzieży24.
 Do ucieczki więźniowie planowali wykorzystać kolejkę wąskotorową, służącą 
do transportu materiałów budowlanych, która kursowała pomiędzy obozem a te-
renem znajdującym się poza zasięgiem linii posterunków. Kolejką często jeździł 
Wiktor Pasikowski, jako kalefaktor komendanta obozu woził odpadki dla jego 
psa, a willa, w której mieszkał komendant, znajdowała się poza obozem i poza 
linią straży. Częste przejazdy Pasikowskiego nie budziły niczyich podejrzeń, tym 
bardziej, że zwykle towarzyszył mu wartownik SS. Maszynistą kolejki był więzień 
Polak, którego z kolei nadzorował kolejny esesman. Ów strażnik skarżył się w trak-
cie jednego z przejazdów Śmigielskiemu na braki w wyposażeniu (np. na dziurawe 
skarpety), a więzień — by zapewnić sobie jego wdzięczność — podarował mu 
nowe skarpety i buty. Było to możliwe, ponieważ Śmigielski pracował w obo-
zowym magazynie odzieży. W zamian strażnik wywiózł kilka razy Pasikowskiego 
i Śmigielskiego poza linię posterunków straży, pozostawił na wolności bez nadzoru 
i przy kolejnym nawrocie kolejki zabierał z powrotem do obozu. Dzięki tym oko-
licznościom więźniowie mogli opracować względnie łatwy plan ucieczki z obozu. 
Uciekinierzy mogli liczyć także na przychylność cywilnych pracowników kopalni, 
dodatkowo wzmacnianą odzieżą z obozowego magazynu.
 Pasikowski i Śmigielski postanowili uciec w cywilnych ubraniach, do któ-
rych dostęp miał Śmigielski. Zasadniczo więźniowie Neu-Dachs nosili pasiaki, 
ale do obozu przywożono też cywilną odzież więźniów zamordowanych w KL 
Auschwitz. Oznaczano ją naszywając na niej trójkąt materiału z pasiaków lub 
malując pasy czerwoną olejną farbą, natomiast oni oznaczyli odzież naszywając 
pasy z czerwonego płótna. Wymóg oznakowania został spełniony, ale naszyte 
pasy można było łatwo odpruć. Gdyby strażnicy przyjrzeli się dokładnie odzieży 
więźniów ich podstęp zostałby z łatwością odkryty, ale szczęśliwie dla przyszłych 
uciekinierów, nikt nie zwrócił na to uwagi25.

23 W swojej relacji Wnuk podaje część nazwisk w zmienionych formach: Antoni Kaczmarczyk, Eugeniusz 
Maruszczak, imienia Potrzebowskiego nie zapamiętał. APMAB, Oświadczenia, t. 83, k. 55-56, Relacja 
Władysława Wnuka.

24 APMAB, Oświadczenia, t. 111, k. 44, Relacja Włodzisława Śmigielskiego.  
25 APMAB, Oświadczenia, t. 111, k. 40, 45, Relacja Włodzisława Śmigielskiego.
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 W dniu ucieczki więźniowie skorzystali z „uprzejmości” strażnika i wyje-
chali z obozu bez oficjalnego pozwolenia. Podobnie jak w poprzednich przypad-
kach umówili się, że w stosownym momencie strażnik zabierze ich do kolejki 
wąskotorowej i powrócą do obozu. Jak się okazało tym razem esesman czekał 
nadaremnie i musiał wrócić do obozu bez dwóch więźniów. Nie mógł zameldo-
wać o ucieczce Pasikowskiego i Śmigielskiego, gdyż wyszłaby na jaw ich zażyłość. 
Milczał również polski maszynista kolejki, żaden z nich nie poniósł konsekwen-
cji, a dla władz obozowych tajemnicą zostało w jaki sposób odbyła się ucieczka26.
 Uciekinierów przejęli łącznicy, którzy odprowadzili ich do pierwszej kry-
jówki w domu Langerów w Jaworznie, gdzie przebywali kilka godzin27. Na-
stępnie Sabina Langer odprowadziła ich do mieszkania Jana Paczosy, członka 
Socjalistycznych Batalionów Szturmowych Gwardii Ludowej Polskiej Partii So-
cjalistycznej — Wolność Równość Niepodległość28, który ukrył ich w piwnicy, do 
której prowadziło zamaskowane wejście z pokoju, w postaci dwóch ruchomych 
kawałków deski, na których położony był dywanik, a na nim łóżko dziecięce. Do 
poszukiwań zbiegów sprowadzono formację SS i gestapo z Katowic. Nazajutrz po 
ucieczce do pracy w piekarni konsumu górniczego nie przyprowadzono więźniów. 
Jeden z esesmanów powiedział pracującemu tam Janowi Paczosie, że w obozie 
miała miejsce ucieczka i wzmożono środki ostrożności. Opisał mu nawet rzeko-
my przebieg ucieczki: jeden ze zbiegów miał się przebrać w mundur esesmana 
i jako „konwojent” wyprowadzić swojego kolegę. Po aresztowaniu sióstr Langer 
— w związku z ucieczką Pasikowskiego i Śmigielskiego — Paczosa postanowił, 
że ukryje zbiegów u swojego kolegi — Franciszka Guji. O zmroku wyszli w trójkę 
z domu, po drodze natknęli się na dwóch esesmanów pełniących służbę w obo-
zie. Strażników pozdrowili okrzykiem „Heil Hitler”, a oni — po odwzajemnieniu 
pozdrowienia — dodali: „to jest nasz piekarz [Jan Paczosa — przyp. aut.]”. Resztę 
drogi pokonali już bez przeszkód, po dotarciu na miejsce okazało się, że Guja nie 
może ich ukryć w swoim mieszkaniu, ale znaleźli schronienie w sąsiednim domu 
Wojtowicza, także członka SBS GL. Kilka dni później Pasikowski i Śmigielski zo-
stali odtransportowani pociągiem do Dulowej lub Oblaszek, skąd przedostali się 
przez granicę do Generalnego Gubernatorstwa, znaleźli schronienie w Tenczyn-
ku, gdzie zostali zatrudnieni w fabryce sanek29.
 Nazajutrz po ucieczce Pasikowskiego i Śmigielskiego siostry Bronisława 
i Sabina Langer zostały aresztowane i umieszczone w obozie Neu-Dachs. Przez 
trzy kolejne dni były przesłuchiwane i brutalnie bite, ale do niczego się nie 
26 APMAB, Oświadczenia, t. 111, k. 44-46, Relacja Włodzisława Śmigielskiego.
27 Po wojnie Wiktor Pasikowski ożenił się z Bronisławą Langer.
28 Opisywana organizacja nie jest tożsama z Gwardią Ludową Polskiej Partii Robotniczej. 
29 APMAB, Oświadczenia, t. 104, k. 168, Relacja Bronisławy Pasikowskiej (z domu Langer); Oświadcze-

nia, t. 5, k. 624-626, Relacja Jana Paczosy; Oświadczenia, t. 5, k. 617, Relacja Wiktora Pasikowskiego; 
Oświadczenia, t. 5, k. 586, Oświadczenie Włodzisława Śmigielskiego; Oświadczenia, t. 5, k. 621, Relacja 
Franciszka Mazura. Jan Paczosa informuje, że łączniczki odtransportowały zbiegów do Dulowej, nato-
miast Włodzisław Śmigielski i Franciszek Mazur twierdzą, że była to miejscowość Oblaszki (obecnie 
część wsi Nieporaz).

przyznały. Zarzucano im kontakty z więźniami oraz współorganizację ucieczki. 
W ich domu przeprowadzono skrupulatną rewizję, ale niczego nie znaleziono. 
Po trzech dniach śledztwa, wobec braku dowodów i przyznania się do winy, zo-
stały zwolnione z obozu. Objęto je dozorem policyjnym, codziennie musiały się 
meldować w komendzie policji kryminalnej30.
 W ucieczce nie wziął udziału Kurt Pennewitz, który był jej inicjatorem, 
na pół godziny przed wyjazdem kolejki został wezwany do komendanta obo-
zu, gdzie zgłosił się, aby nie dekonspirować zamiaru ucieczki pozostałej dwójki. 
Pennewitz miał powiedzieć Pasikowskiemu i Śmigielskiemu, że jeśli nie wróci 
w ciągu 15 minut to mają uciekać bez niego, a on i tak ich dogoni. Faktycznie 
Pennewitz zbiegł samodzielnie z obozu w końcu grudnia 1944 roku31. Losy trójki 
uciekinierów skrzyżowały się ponownie w niespodziewanych okolicznościach. 
Pewnej nocy, kiedy Pasikowski i Śmigielski przebywali w kryjówce w Tenczyn-
ku, ktoś zastukał do drzwi. Byli to partyzanci z pobliskiego oddziału, którzy wy-
pytywali ich właśnie o Pennewitza, interesowało ich kim był i jak zachowywał 
się w obozie. Okazało się, że po ucieczce z Neu-Dachs sam zgłosił się do tegoż 
oddziału partyzanckiego. „Partyzantom przekazaliśmy cały szereg informacji 
o Pennewitzu. Mówiliśmy to samo, co sami widzieliśmy — wspominał Śmigiel-
ski — nie mówiliśmy o nim źle, gdyż takie było o nim nasze mniemanie. Niestety 
nie pomogło to, gdyż Pennewitz został powieszony przez partyzantów”32.
 Więźniowie próbowali ucieczek także w trakcie ewakuacji obozu, gdy szli 
w „marszu śmierci”. Wykorzystywali możliwości, które dawały noclegi w słabo 
strzeżonych miejscach lub chaos, który wynikał z nalotów radzieckiego lotnic-
twa. Jedną z takich prób opisuje Aron Piernat:

W dniu 16 stycznia 1945 roku wyprowadzono nas pieszo 
z Jaworzna. 18 stycznia dotarliśmy do podobozu Blechhammer. 
Po przenocowaniu mieliśmy się udać w dalszą drogę. 
Postanowiliśmy pozostać i tam spróbować ucieczki. Tam znów 

30 APMAB, Oświadczenia, t. 104, k. 168-169, Relacja Bronisławy Pasikowskiej (z domu Langer).
31 APMAB, Oświadczenia, t. 111, k. 46, Relacja Włodzisława Śmigielskiego. Bronisława Langer podaje, że 

Pennewitz uciekł 23 grudnia 1944 roku, a ona sama w obawie przed ponownym aresztowaniem, choć 
nie miała nic wspólnego z ucieczką, ukrywała się do 21 stycznia 1945 roku w Trzebini i Dziećkowicach, 
APMAB, Oświadczenia, t. 104, k. 169, Relacja Bronisławy Pasikowskiej (z domu Langer). Wiktor Pa-
sikowski podaje, że ucieczka odbyła się w Wigilię Bożego Narodzenia 1944 roku, Oświadczenia, t. 5, 
k. 617, Relacja Wiktora Pasikowskiego. Natomiast historyk Adam Cyra podaje, że Pennewitz zbiegł 
z obozu 7 stycznia 1945 roku, A. Cyra, Jakub z bloku 11, http://cyra.wblogu.pl/jakub-z-bloku-nr-11.
html, dostęp: 5.7.2018.

32 APMAB, Oświadczenia, t. 111, k. 46-47, Relacja Włodzisława Śmigielskiego. Miejsce i data śmierci Pen-
newitza, także są nieznane. Śmigielski w cytowanej relacji podawał, że były to okolice Tenczyka (powiat 
krakowski). Adam Cyra pisze, o Tenczynie (powiat myślenicki) i Przełęczy Glisne, A. Cyra, Jakub z blo-
ku 11, http://cyra.wblogu.pl/jakub-z-bloku-nr-11.html, dostęp: 5.7.2018. Natomiast Franciszek Mazur, 
a za nim Wiktor Pasikowski, jako miejsce śmierci Pennewitza wskazali Przełęcz Dukielską, APMAB, 
Oświadczenia, t. 5, k. 621, Relacja Franciszka Mazura; Oświadczenia, t. 5, k. 617, Relacja Wiktora Pasi-
kowskiego.

UCiECZKi WięźNióW OBOZU NEU-DAChS i POMOC DlA WięźNióW ZE STRONy lOKAlNEJ SPOłECZNOŚCi



1716 Obóz dwóch tOtalitaryzmów · JawOrznO 1943-1956 · tOm 3.

był nalot samolotów, wobec czego ściągnięto Postenkette 
[linia posterunków straży — przyp. aut]. Postanowiliśmy 
skorzystać z okazji. Nasz Arbeitsdienst [więzień funkcyjny, 
członek Służby Pracy Rzeszy — przyp. aut.] — Teo kierował 
akcją. Wraz z kolegą Pelowskim przeciąłem druty ogrodzenia, 
a następnie wyrąbaliśmy w betonowej ścianie murowanego 
ogrodzenia otwór. Pierwszy wydostał się na zewnątrz Teo, 
gdy dobiegł do lasu, przystanął i umówionym ruchem ręki dał 
znać, że droga wolna. Rzuciliśmy się do ucieczki. Zauważono 
nas jednak z głównej wieży wartowniczej i otworzono 
ogień z karabinu maszynowego. Nim dobiegliśmy do lasu, 
zastrzelono Pelowskiego i innych. Po ucieczce zebrało się nas 
w lesie 42 więźniów. Rozbiliśmy się na piątki. Z lasu wyszliśmy 
około 28 stycznia, gdy front minął, a na szosie pokazały się 
czołgi Armii Czerwonej33.

Podobną relację o ucieczce z obozu Blechhammer — po dotarciu tam „marszu 
śmierci” z Jaworzna, przy wykorzystaniu chaosu i dezorganizacji spowodowanej 
alarmem lotniczym — złożył Władysław Bujewicz, były więzień obozu Neu-
Dachs34. Również w dalszej drodze więźniowie próbowali ucieczek. W Gliwicach 
kilku więźniów usiłowało zbiec, próbując w biegu wskoczyć do przejeżdżającego 
tramwaju. Znajdujący się w środku żołnierze niemieccy wypchnęli więźniów 
z tramwaju, a esesmani z eskorty odprowadzili więźniów na bok i uśmiercili ich 
strzałem w tył głowy. Również w Gliwicach doszło do kolejnej tragicznej sytuacji. 
Do kolumny więźniów podbiegła kobieta z bańką wody, mówiąc po niemiecku 
do esesmanów: „dajcie im się napić, to przecież ludzie” i podała bańkę jedne-
mu z więźniów. Esesmani krzyknęli do niej, aby odeszła na bok, w pewnej chwili 
strzelili do niej w tył głowy35. Zbigniew Mroczkowski — kolejny z ewakuowanych 
z obozu więźniów — zbiegł za Koźlem, skacząc z mostu. Esesmani byli przeko-
nani, że ich strzały sięgnęły celu, nikt go nie ścigał. Mroczkowski uciekł do lasu, 
gdzie został zatrzymany przez patrol Wehrmachtu. Zamknięto go na noc w ko-
mórce i miał oczekiwać przybycia oficera. Podejrzewał, że niechybnie zostanie 
rozstrzelany. Nocą udało mu się wyrwać drucianą siatkę, która zastępowała drzwi 
do komórki, uciekł z powrotem do lasu, w którym ukrywał się następne trzy dni. 
Po tym czasie skierował się w stronę Gliwic, które płonęły zajęte przez Armię 
Czerwoną. Po drodze natknął się na patrol czerwonoarmistów, po sprawdzeniu, 
że jest więźniem otrzymał zaświadczenie i kontynuował wędrówkę. Do Krakowa 
dotarł na początku lutego36.

33 APMAB, Oświadczenia, t. 3, k. 402-403, Relacja Arona Piernata.
34 APMAB, Oświadczenia, t. 94, k. 8, Relacja Władysława Bujewicza.
35 APMAB, Oświadczenia, t. 89, k. 132, Relacja Jana Wygasa.
36 APMAB, Oświadczenia, t. 46, k. 45, Relacja Zbigniewa Mroczkowskiego.

Formy pomocy więźniom ze strony 
mieszkańców Jaworzna

Więźniowie Neu-Dachs pracujący poza obozem, np. w kopalniach lub na placu 
budowy elektrowni, mieli możliwość nawiązywania kontaktów z cywilnymi pra-
cownikami — Polakami, głównie mieszkańcami Jaworzna i okolicznych miejsco-
wości — co oczywiście było zabronione i groziło poważnymi konsekwencjami, 
ale było powszechnie praktykowane. Wspomniany uprzednio Władysław Wnuk 
— więzień obozu — wspominał częste rozmowy z jednym z górników, którego 
poprosił o umożliwienie nawiązania kontaktu z rodziną, przez wysłanie grypsu. 
Górnik zgodził się przekazywać listy żonie więźnia. Wnuk prosił w listach żonę 
o dodatkową żywność lub pieniądze na jej zakup i pisał: „otrzymuję w obozie 
jedzenie gorsze od tego, jakie otrzymywało bydło w naszym gospodarstwie”37. 
Żywność lub pieniądze miały być przesłane na adres wspomnianego górnika, 
który dostarczyłby paczkę lub kupił żywność na miejscu i przekazał ją Wnukowi. 
Informacja o sytuacji Władysława Wnuka rozeszła się po rodzinie, jedna z jego 
krewnych — Jadwiga Gogówna nierozważnie przyjechała z paczką do Jaworzna 
i została zatrzymana przez esesmanów. Odebrano jej paczkę, zamknięto w obo-
zowym areszcie, podczas przesłuchania ustalono jej adres. Wnuk nie wiedział 
o zajściu i dalej wysyłał listy do rodziny. Jego brat Stanisław skontaktował się 
listownie z Gogówną, ale ten list został przejęty przez gestapo i trafił do obozu. 
Władysław Wnuk trafił na przesłuchanie do wydziału politycznego w obozie, 
gdzie kazano mu wymienić wszystkie szczegóły dotyczące nielegalnej korespon-
dencji. Pytano m.in.: o brata Stanisława, Jadwigę Gogównę, osobę przez którą 
wysyłał grypsy. Wnuk wszystkiemu zaprzeczał i wszystkiego się wypierał. Na-
stępnie relacjonował:

Wobec tego spełniono groźbę i zaczęto mnie bić. Musiałem 
położyć się na obozowym zydlu, a na wyprężone pośladki 
zaczęły spadać uderzenia. Musiałem liczyć uderzenia. 
Doliczyłem się piętnastu, później nie mogłem wymówić ani 
słowa. Otrzymałem 25 uderzeń, gdy przerwano bicie i znów 
ponowiono żądanie przyznania się do stawianych mi zarzutów. 
Zdawałem sobie sprawę z beznadziejności mojej sytuacji, 
ale nie chciałem nikogo sypać, zwłaszcza górnika, który mi 
pomógł. Więc milczałem i dalej zaprzeczałem wszystkiemu. 
Ponownie rzucono mnie na taboret i znów zaczęto mnie 
bić. Otrzymałem około piętnaście batów, gdy z przeciętych 
pośladków zaczęła nogawkami wyciekać krew. […] Musieli to 
dostrzec esesmani, bo przerwano bicie. […] Gdy podniosłem 

37 APMAB, Oświadczenia, t. 83, k. 50-51, Relacja Władysława Wnuka. 
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się, aż mi zaćmiło w oczach. Jeden z SS-manów podszedł 
do mnie i uderzył mnie dwa razy w szczękę. […] Zapewnili 
mnie, że nazajutrz przesłuchanie zacznie się od nowa. Pragnę 
zaznaczyć, że przed biciem odczytano mi treść mojego listu38.

Kiedy Władysław Wnuk był przesłuchiwany, górnik, z którym się kontaktował, 
przez dwa dni nie pojawiał się w pracy. Obawiał się zapewne, że Wnuk może 
go wydać w trakcie śledztwa. Po powrocie do baraku Wnuk poprosił kolegów 
pracujących z nim w kopalni na jednej zmianie, by dali znać górnikowi, że go 
nie wydał i by wrócił do pracy39. Po tej sytuacji Wnuk zrezygnował z przekazy-
wania listów, ale nie zaniechał myśli o zorganizowaniu ucieczki, która została już 
uprzednio opisana.
 Zdarzały się sytuacje, że grypsy wynosili z obozu strażnicy. Włodzisław 
Śmigielski nawiązał kontakt z SS-Rottenfuehrerem Markiewiczem, pośredniczą-
cym w korespondencji między więźniem, a jego matką. Esesman nawet odwie-
dzał matkę Śmigielskiego z grypsami osobiście40.
 Więźniowie pracowali przy najcięższych pracach: ładowaniu węgla i robo-
tach „mokrych” pod ziemią, głębieniu szybów, transporcie drewna itd. Pracowali 
na trzy zmiany, dniówka trwała 8 godzin i 45 minut41. „Staraliśmy się im poma-
gać, o ile było to tylko możliwe. Górnicy przynosili dla więźniów chleb. Czasem 
udało mi się przynieść im z kuchni zupy i kaszy w bańce do mleka […]”42. Wszel-
ki kontakt z więźniami czy zbliżenie się do nich było zabronione. Robotników 
przechodzących obok więźniów esesmani natychmiast odpędzali, a za podanie 
więźniom chleba można było trafić na noc lub kilka nocy do obozu. Podobnym 
pobytem w obozie mogła skończyć się absencja górnika w pracy lub niewyrobie-
nie normy43.
 Robotnicy cywilni w miarę swoich możliwości udzielali więźniom pomo-
cy, przede wszystkim w zdobywaniu dodatkowego pożywienia. Cywilny górnik 
Stanisław Sadowski wspominał: „Zawsze byli głodni i poniewierani. […] Były 
wypadki, że więźniowie zjadali paszę dla koni, które pracowały pod ziemią. 
Umierali od tego w strasznych boleściach”44. Antoni Kucharz — cywilny pra-
cownik kopalni — informował, że „często robotnicy nie wykorzystywali swoich 
obiadów, by część zupy można było dostarczyć więźniom. Poza tym utarł się 
w całej kopalni zwyczaj, że robotnicy zaraz po zjeździe pod ziemię odstępowali 
więźniom swój dodatek żywnościowy. Każdy z robotników miał swojego pod-
38 APMAB, Oświadczenia, t. 83, k. 52, Relacja Władysława Wnuka. 
39 APMAB, Oświadczenia, t. 83, k. 52, Relacja Władysława Wnuka. 
40 APMAB, Oświadczenia, t. 111, k. 47, Relacja Włodzisława Śmigielskiego.
41 APMAB, Oświadczenia, t. 52, k. 160, Relacja Adama Budaka; Oświadczenia, t. 52, k. 57, Relacja Kazi-

mierza Borowca. 
42 APMAB, Oświadczenia, t. 52, k. 161, Relacja Adama Budaka.
43 APMAB, Oświadczenia, t. 52, k. 161, Relacja Adama Budaka; Oświadczenia, t. 52, k. 57, Relacja Kazi-

mierza Borowca; Oświadczenia, t. 51, k. 156-157, Relacja Stanisława Sadowskiego.
44 APMAB, Oświadczenia, t. 51, k. 156, Relacja Stanisława Sadowskiego.

opiecznego”45. Potwierdza to inny górnik — Stanisław Sadowski, który mówił, 
że dla więźniów „czasem udało się przynieść ze stołówki kopalnianej wiadro 
zupy”46. Wielu górników odstępowało więźniom swoje dodatki dla ciężko pra-
cujących lub dzielili się śniadaniami. Zatrudnieni pod ziemią otrzymywali 50 
dkg kiełbasy tygodniowo i zupę grochówkę, oczywiście odpłatnie. Dopiero pod 
koniec wojny kopalnia dawała więźniom po wyjeździe na powierzchnię zupę, 
znacznie gorszą od tej, którą otrzymywali robotnicy cywilni. Wydatnej pomocy 
więźniom udzielali też jeńcy angielscy, którzy pracowali w kopalni „Fryderyk 
August”. Przez bramę na chodniku łączącym szyb „Fryderyk August” z szybem 
„Rudolf ” podawali więźniom chleb, jajka, czekoladę47.
 Oprócz tego robotnicy handlowali z więźniami. Stawki robotników były bo-
wiem niskie i nie wszyscy mogli sobie pozwolić na pomoc bezinteresownie. Robot-
nik zarabiał na dniówkę około 3,60 marki. Fachowcy-górnicy zarabiali nieco więcej. 
Za bieliznę i koce z magazynów więźniowie otrzymywali chleb, masło i papierosy. 
Oczywiście jeśli takiego więźnia złapano to zabijano go na miejscu48. Również wy-
ciągano konsekwencje w stosunku do robotnika cywilnego. Kazimierz Borowiec 
relacjonował:

Dwóch więźniów — Żyd czeski i grecki otrzymali od 
robotnika-Polaka masło i chleb. Fakt ten został wykryty przez 
esesmanów, Żydów tych zaczęto bić i pytano za co i od kogo 
to otrzymali. Ponieważ Żyd czeski powiedział, że zginie, 
lecz nie powie, więc tak długo go maltretowano, dopóty nie 
zmarł. Prali go nie z tej ziemi. Żyd grecki natomiast wysypał. 
Natomiast górnik, który dał im ten chleb — o ile się nie 
mylę nazywał się Głowacz — nie zorientował się w sytuacji, 
spokojnie przebierał się w szatni i przygotowywał do wyjścia. 
Wówczas podszedł do niego esesman i powiedział, że pójdzie 
z nim. Ponieważ musiał w międzyczasie gdzieś odejść 
polecił pilnować go sztygarowi Podkowie, który powiedział: 
„ty świnio polsko pieronowo już sam cię nie będę widział 
więcej na oczy — kominem wylecisz”. Gdy górnik to usłyszał, 
lampą karbidową uderzył sztygara w głowę tak, że ten 
zbroczony krwią upadł. Po tym wypadku Głowacz rzucił się do 
ucieczki. Zdołał wydostać się z terenu kopalni i pobiegł wprost 
do domu. Tam niestety oczekiwała już policja. Z Jaworzna 

45 APMAB, Oświadczenia, t. 51, k. 149, Relacja Antoniego Kucharza. 
46 APMAB, Oświadczenia, t. 51, k. 156, Relacja Stanisława Sadowskiego.
47 APMAB, Oświadczenia, t. 52, k. 60, Relacja Kazimierza Borowca; Oświadczenia, t. 52, k. 60, Relacja 

Kazimierza Borowca; Oświadczenia, t. 51, k. 154, Relacja Jana Broniowskiego.
48 Jan Paczosa wspominał więźnia o imieniu Michał, który pracował z nim w piekarni. Więzień otrzymał 

od niego kawałek kiełbasy, który został znaleziony w trakcie rewizji po powrocie do obozu, za co został 
ukarany chłostą.
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został wywieziony do Oświęcimia, a po kilku tygodniach żona 
otrzymała zawiadomienie, że nie żyje49.

Równie wiele ryzykowali cywilni fachowcy pracujący na terenie samego obozu, 
którzy chcieli pomagać więźniom przez wynoszenie grypsów lub dostarczanie 
żywności. Uprzednio została opisana rola Franciszka Dziadka, równie interesują-
ca jest historia Kazimierza Kowalika (harcerza, członka Szarych Szeregów, łączni-
ka z krakowską komendą organizacji), który jako mistrz do spraw elektrycznych 
na budowie nowych upadowych kopalni „Dachs” miał sprawować nadzór nad 
instalacjami elektrycznymi oraz oświetleniem ogrodzenia i terenu obozu Neu-
-Dachs. W czerwcu 1943 roku podczas rewizji przy bramie obozowej u Kowalika 
znaleziono grypsy, został on dotkliwie pobity przez esesmanów. Po tym zdarzeniu 
powiedział swojemu kierownikowi, że nie będzie więcej pracował w obozie, gdyż 
strażnicy mogą go nawet zabić. Dyrektor kopalni uzgodnił z komendantem Pfuet-
ze, że Kowalik w drodze wyjątku nie będzie rewidowany przy bramie. Wykorzystał 
nadarzającą się możliwość i zaczął przenosić lekarstwa, żywność i listy. Lekarstwa 
otrzymywał od lekarza, którego poznał w harcerstwie. Żywność otrzymywał od 
pracowników, którzy wykonywali prywatnie instalacje elektryczne w domach przy 
użyciu materiałów otrzymanych od Kowalika, przeznaczonych do wykorzystania 
w obozie. Ponadto Kazimierz Kowalik nadzorował urządzenia elektryczne w kon-
sumie górniczym, gdzie znajdowała się masarnia i piekarnia50. Pracownicy masar-
ni, wiedząc gdzie ma trafić jedzenie, dawali mu czasem kilka kilogramów wędlin. 
Od kierownika masarni, który miał IV grupę volkslisty, kupował za wódkę słoninę 
i tłuszcz. Kiedy więźniowie dowiedzieli się, że Kowalik nie jest rewidowany na bra-
mie, wnosił i wynosił korespondencję, umożliwiał więźniom spotkania z żonami. 
Uzgadniał z Arbeitdienstem, który więzień uda się do magazynu kopalnianego po 
materiały elektryczne, a tam już czekała na niego żona.
 Kowalik celowo opóźniał dostawę materiałów, np. izolatorów elektrycz-
nych, aby ułatwić nocne ucieczki więźniom obozu. Wykonał i podpiął transfor-
mator do ogrodzenia elektrycznego (o napięciu 2 x 380V), nie uziemił punktu 
zerowego, aby przy dotknięciu jednego drutu nie nastąpiło porażenie prądem 
elektrycznym. Odległość między drutami wynosiła 15 cm, więc więźniowie mo-
gli bez obaw przeczołgać się pod ostatnim drutem ogrodzenia elektrycznego. 
Ogrodzenie podpięto do prądu dopiero w lecie 1944 roku. Po upływie miesiąca 
transformator spalił się na skutek ukrytego zwarcia, został oddany do naprawy 
i nie wrócił na swoje miejsce już do końca wojny.
 Kowalik dysponował specjalną przepustką, umożliwiającą mu poruszanie 
się w nocy. Wykorzystywał ją, aby przeprowadzić zbiegów z okolic obozu do 

49 APMAB, Oświadczenia, t. 52, k. 60, Relacja Kazimierza Borowca. 
50 Pracownicy piekarni codziennie do obozu dostarczali 400 bochenków chleba – wiedząc o panują-

cym tam głodzie – starali się do zamówionej liczby bochenków dołożyć kilka dodatkowych, APMAB, 
Oświadczenia, t. 5, k. 623, Relacja Jana Paczosy.  

kryjówek u swoich kolegów — Łabaja (mieszkał w pobliżu obozu) i Szymulań-
skiego (mieszkał 100 m od szybu wentylacyjnego kopalni Dachs), skąd różnymi 
ścieżkami przeprowadzano ich przez granicę do Generalnego Gubernatorstwa. 
Szymulański codziennie samochodem ciężarowym woził węgiel z Jaworzna do 
Krakowa, w samochodzie wykonał skrzynię, w której ukrywano zbiega, a na-
stępnie przysypywano go węglem. Więźniów, którzy uciekli w nocy przewoził 
przez granicę już wcześnie rano51.
 Jesienią 1944 roku, przechodząc przez bramę obozu, Kowalik został zatrzy-
many przez esesmana Markiewicza, który powiedział mu, że wydano rozkaz 
aresztowania, tylko muszą złapać go na gorącym uczynku. Od esesmanów usły-
szał: „[…] Jak mnie złapią nie będę oglądał świata. […] Dotychczas patrzyli mi 
przez palce, ale Oni wiedzą wszystko i już im nie ucieknę”. Po tych ostrzeżeniach 
Kowalik wywiózł żonę i dwójkę dzieci na wieś w okolicę Żywca, a sam unikał 
pojawiania się w obozie. Od tego czasu zawsze był pilnowany przez esesmana. 
Ostatecznie Kazimierz Kowalik nie został aresztowany, przypuszczał, że była to 
zasługa jednego z esesmanów, który był jego sąsiadem, „gdyż na te wyczyny, co 
ja tam robiłem to cud, że żyję”52.
 Równie wielką odwagą i poświęceniem w pomocy więźniom wykazywała 
się Bronisława Langer. W trakcie okupacji nie należała do żadnej organizacji kon-
spiracyjnej, ale utrzymywała kontakt z Franciszkiem Mazurem i Janem Paczo-
są z Socjalistycznych Batalionów Szturmowych Gwardii Ludowej PPS-WRN53. 
Langerowie mieszkali w sąsiedztwie obozu, naprzeciw kopalni „Dachs”, przy 
ulicy Szczakowskiej 9. Pierwszy kontakt z więźniami obozu Bronisława Langer 
nawiązała za pośrednictwem Franciszka Dziadka, robotnika kolejowego, który 
pracował przy budowie torów na terenie podobozu. Poprosił ją o przesłanie gry-
psu do rodziny jednego z więźniów, Bronisława Langer zgodziła się i osobiście 
zawiozła gryps do Wisły Malinki. Trasę tę pokonywała jeszcze kilkukrotnie, wo-
żąc listy w obie strony. Langer woziła do Tarnowskich Gór grypsy Włodzisława 
Śmigielskiego, który kontaktował się w tej sprawie z Janem Paczosą, pracowni-
kiem piekarni konsumu górniczego, zaopatrującej obóz w chleb. Dwukrotnie 
zaaranżowała spotkanie Śmigielskiego z matką, które odbywały się w domu 
Langerów. Grupa więźniów zbierała trawę dla królików w sąsiedztwie kopalni 
i w pobliżu domu Langerów, wśród nich był Śmigielski. Jak wspomina Bronisła-
wa Langer na spotkanie zgodził się esesman nazywany „Dziadkiem” z racji po-
deszłego wieku, który znał język polski i odnosił się „poprawnie” do więźniów. 
Langer przewoziła również grypsy zabierane ze skrytki znajdującej w przydroż-
nym betonowym słupku przy Kattowitzerstrasse (obecnie ulica Grunwaldzka), 
która łączyła kopalnię z obozem. Listy od rodzin trafiały do tej samej skrytki. 
Skrytka była wykorzystywana od 1943 roku do lata 1944 roku.

51 APMAB, Oświadczenia, t. 122, k. 223-225, Relacja Kazimierza Kowalika.
52 APMAB, Oświadczenia, t. 122, k. 225, Relacja Kazimierza Kowalika.
53 APMAB, Oświadczenia, t. 5, k. 623, Relacja Jana Paczosy.
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 Langer podrzucała więźniom paczki z żywnością, przekupywała esesma-
nów wódką, aby zezwalali na przekazanie więźniom dodatkowego pożywienia. 
Z siostrą Sabiną chodziły z paczkami w rejon Wysokiego Brzegu, gdzie więź-
niowie rwali trawę dla królików, które hodowano w obozie. Kontaktowanie się 
z więźniami było możliwe, gdy pilnował ich wspomniany wcześniej esesman na-
zywany „Dziadkiem”.
 Rodzina Langerów pomagała także więźniom w ucieczkach. Bronisława 
Langer w swojej relacji opisuje ucieczkę sześciu więźniów, która miała miejsce 
1 września 1943 roku. Zbiegami byli więźniowie pracujący przy remoncie wil-
li Pfuetzego, która znajdowała się naprzeciw kopalni Dachs, mieli oni w czasie 
pracy opuścić wille tylnym wyjściem i kierować się w stronę szybu Leopold, po 
przejściu torów kolejowych mieli dojść do łąki, gdzie czekała nich Bronisława 
Langer, która prowadziła ich kilka kilometrów wzdłuż torów kolejowych w stro-
nę Olkusza. Innym razem w domu Langerów pojawiło się pięciu więźniów, któ-
rzy uciekając podkopem z kopalni Dachs przedostali się do gliniaka (miejsca 
wydobywania gliny), znajdującego się zaraz obok ich podwórka. Więźniowie 
zjawili się u Langerów prosząc o pomoc, otrzymali cywilne ubrania, chleb i sło-
ninę. Ucieczkę kontynuowali na własną rękę54.
 Po wojnie niektórzy więźniowie wracali do Jaworzna, by podziękować gór-
nikom za okazaną pomoc. Jeden z byłych więźniów ofiarował w podziękowaniu 
górnikowi, który mu pomagał, złoty zegarek. Opisując relacje cywilnych pracow-
ników kopalń i więźniów Jan Broniowski zauważa:

Wielu więźniom górnicy uratowali życie pracując za nich, 
pozwalając w tym czasie więźniom wypoczywać. Oczywiście 
o innej i szerszej pomocy nie mogło być mowy, gdyż było 
to surowo zabronione. Pomoc dla więźniów była wielkim 
ryzykiem — wywożono nawet do Oświęcimia55.

Reasumując, w ciągu 19 miesięcy funkcjonowania obozu Neu-Dachs ustalono 
13 przypadków ucieczek z samego obozu, z miejsca pracy lub w trakcie drogi 
do niego. Podjęło je łącznie 25 więźniów, niektórzy próbowali swoich sił samo-
dzielnie (5 przypadków), inni w dwójkami (6 przypadków) lub większą grupą (3 
osoby — 1 przypadek, 5 osób — 1 przypadek). Część prób ucieczek zakończyła 
się niepowodzeniem: więźniowie zostali zastrzeleni przez esesmanów podczas 
próby ucieczki lub ich przygotowania zostały udaremnione. Pierwsza odnoto-
wana próba ucieczki odbyła się już 6 lipca 1943 roku — jedynie trzy tygodnie po 
uruchomieniu obozu, natomiast ostatnia — 29 listopada 1944 roku — półtorej 

54 APMAB, Oświadczenia, t. 104, k. 166-168, Relacja Bronisławy Pasikowskiej (z domu Langer). Odnoto-
wano jedną ucieczkę grupy pięciu więźniów, byli to: Antoni Kaczmarek, Władysław Wnuk, Jan Potrze-
bowski, Władysław Wróbel, Eugeniusz Maruszczyk. Ucieczka miała miejsce 28 października 1944 roku.

55 APMAB, Oświadczenia, t. 51, k. 154-155, Relacja Jana Broniowskiego.

miesiąca przed likwidacją obozu. Innymi — oprócz ucieczek — formami oporu 
wobec rygoru obozowego było zdobywanie żywności, lekarstw, odzieży, przeka-
zywanie informacji i grypsów oraz umożliwianie kontaktów z rodzinami. Podej-
mowanie tych działań było możliwe dzięki kontaktom z cywilnymi robotnikami 
w miejscach zatrudnienia więźniów, np. kopalniach oraz z polskim otoczeniem 
— ludnością cywilną Jaworzna oraz członkami niepodległościowych organizacji 
konspiracyjnych. Niestety — wobec ubogiej bazy źródłowej — nie możliwe jest 
określenie jaki procent mieszkańców Jaworzna realnie zaangażowany był w nie-
sienie pomocy więźniom obozu Neu-Dachs.
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Dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Centralny Obóz Pracy Jaworzno w systemie 
obozów pracy na terenie województwa śląskiego 
i krakowskiego

Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął się proces tworzenia obozów 
odosobnienia. Wzorowano się na systemie stalinowskim i faszystowskim. W Eu-
ropie Zachodniej (strefy okupacyjne Niemiec, Francja, Belgia, Holandia i Dania) 
obozy powstawały celem internowania Niemców, odpowiedzialnych za zbrodnie 
hitlerowskie i  jeńców wojennych oraz zabezpieczenia terenu w Niemczech dla 
stacjonujących tam wojsk okupacyjnych1. Więźniowie byli wykorzystywani jako 
pracownicy przymusowi w rolnictwie i przemyśle, na przykład pod koniec 1945 
roku w belgijskich kopalniach pracowało 46.000 niemieckich jeńców2. W obo-
zach na terenie Europy Wschodniej, umieszczano także przeciwników nowej 
władzy. Idea tworzenia obozów pracy dla Niemców była akceptowana przez ogół 
społeczeństwa. Jak pisze Leszek Olejnik: 

Nie budziło to wówczas większych zastrzeżeń, oporów 
moralnych itd. […] W przypadku obozów powojennych, 
celem ich działania nie była eksterminacja więźniów. Służyły 
one celom praktycznym: izolowaniu ludności niemieckiej, 
a w przypadku Polski, Czechosłowacji i Węgier — skupieniu 
przed wysiedleniem. Na powstanie obozów wpływ miały też 
potrzeby gospodarcze zniszczonych wojną krajów. Szczególnie 
dotyczy to Polski. Panowało powszechnie akceptowane 
przekonanie, iż Niemcy, niezależnie od ich statusu prawnego 
[reichsdeutsche i volksdeutsche — przyp. aut.], winni swą 
pracą, choć w części przyczynić się do odbudowy zniszczeń 
wojennych, spowodowanych przez reżim hitlerowski3.

 

1 W. Stankowski, Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 
1945-1950. Bydgoszcz 2002, s. 32-78.

2 Tamże, s. 74.
3 L. Olejnik, Zdrajcy narodu? Losy volksdeutschów w Polsce po II wojnie światowej. Warszawa 2006, s. 150.
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Osadzenie w obozach i praca przymusowa Niemców przy odbudowie Polski była 
powszechnie akceptowana4. Wśród polskich polityków tworzenie obozów rów-
nież uzyskało akceptację. W opracowaniu Likwidacja niemczyzny, które zostało 
przygotowane prawdopodobnie przez Radę Narodowościową Delegatury Rządu 
na Kraj pisano: 

Do środków odwetowych należałoby głównie: 
[…] 2) aresztowania i osadzanie w obozach koncentracyjnych, 
3) obozy pracy dla odbudowy państwa polskiego. […] 
Ad. 2. Byłaby to forma przejściowa. […] Ad. 3. Do obozów 
pracy włączeni byliby mężczyźni, przede wszystkim fachowcy. 
Osoby włączone do takich obozów nie powinny być używane 
do pracy w okręgu, z którego pochodzą. Niemcy śląscy winni 
być użyci do pracy w innych dzielnicach Polski. Na Śląsk 
sprowadzeni Niemcy z Pomorza lub innych terenów. Najlepiej 
by było, by te obozy pracy użyte zostały na wschodnich 
terenach Polski, by już sama obecność skoszarowanych 
Niemców nie przypominała na Śląsku niemczyzny5.

Władysław Gomułka, na plenum Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robot-
niczej (KC PPR) podkreślał, iż Adolf Hitler zrobił obozy pracy zgodnie z ideą 
faszystowską. Natomiast PPR tworząc obozy „włoży” w nie ideę ludową. W paź-
dzierniku 1944 roku Stanisław Radkiewicz wydał Resortowi Bezpieczeństwa Pu-
blicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (RBP PKWN) instruk-
cję „o przetrzymywaniu i odesłaniu do obozów pracy zdrajców Narodu tzw. 
volksdeutschy”. Potwierdzał to dekret PKWN z 4 listopada 1944 roku „o środ-
kach zabezpieczających w stosunku do zdrajców Narodu”6. Kolejne akty praw-
ne dotyczące rozwiązania problemu volkslisty utrzymywały ideę obozów pracy. 
Uwięzienie Niemców, reichsdeutschów i volksdeutschów miało uzasadnienie 
prawne. Natomiast nie było takich aktów prawnych w przypadku członków opo-
zycji antykomunistycznej oraz Ukraińców i Łemków. Tu decyzje zapadały na fo-
rum politycznym, czyli w Biurze Politycznym KC PPR. W protokole posiedzenia 
BP KC PPR z dnia 31 października 1944 roku czytamy: „Tow. Radkiewicz zapro-
ponował utworzenie specjalnych batalionów zapasowych z aresztowanych przez 
władze sowieckie akowców. W dyskusji nad sprawą zdecydowano, że bardziej ce-
lowym będzie utworzenie specjalnych obozów pracy dla różnego rodzaju prze-
stępców i włączenie do nich również tego elementu akowskiego, na który nie ma 

4 P. Madajczyk, Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945-1948. Warszawa 1996, s. 240.
5 Z „Archiwum Pawła Cierpioła «MAKOPOLA»” 1941-1948, wyb. i oprac. A. Badura, M. Dendra, R. Michal-

ski, Ł. Wiecha, E. Zajchowska. Warszawa–Katowice 2008, s. 149-150.
6 K. Miroszewski, Miejsce Centralnego Obozu Pracy Jaworzno w systemie więzienno-obozowym, [w:] Obóz 

dwóch totalitaryzmów Jaworzno 1943-1956. Katalog wystawy, red. A. Rams. Jaworzno 2014, s. 41.

dostatecznych dowodów do sądzenia go na podstawie dekretu o ochronie pań-
stwa [Dekret PKWN z 30 października 1944 roku — przyp. aut.]”7. Stąd też już 
1 listopada 1944 roku Wydział Więziennictwa RBP przemianowano na Wydział 
Więziennictwa i Obozów, a pełniącym obowiązki kierownika Wydziału został 
mjr Teodor Duda, komunista przybyły z ZSRR. Jego pomocnikami byli dwaj 
doradcy radzieccy: płk Michał Sawieliow i płk Bierżoborodow8. Po powsta-
niu Rządu Tymczasowego RP (31 grudnia 1944 roku), Wydział Więziennictwa 
i Obozów przemianowano w Departament Więziennictwa i Obozów Minister-
stwa Bezpieczeństwa Publicznego (DWiO MBP).
 W kwietniu 1945 roku DWiO podlegało 115 obiektów karnych, w tym czte-
ry obozy. Poza ewidencją znajdowały się nadal obiekty administrowane przez 
NKWD i Informację Wojskową Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, aresz-
ty terenowych UBP, a także m.in. obóz w Jaworznie oraz obozy tworzone przez 
terenową władzę administracyjną9.
 Próbą koordynacji działań w zakresie tworzenia i funkcjonowania obozów 
było powołanie Centralnych Obozów Pracy (COP). Miały one kierować pracami 
małych obozów, skoordynować działalność gospodarczą oraz kontrolować wyko-
rzystanie pracy więźniów. Na podstawie okólnika MBP nr 42 z 6 kwietnia 1945 
roku powołano COP w Warszawie, Poniatowej (pow. Puławy), Krzesimowie (pow. 
Lublin), Potulicach (woj. pomorskie) i Jaworznie (woj. krakowskie). Według tego 
okólnika: „wszelkie pozostałe obozy, o ile nie zostaną zarządzeniem Departamen-
tu Więziennictwa i Obozów zlikwidowane, będą stanowić filie obozów central-
nych i podlegać będą naczelnikom tych obozów centralnych w okręgu których 
mają swoja siedzibę”10.
 11 kwietnia 1945 roku Rząd Tymczasowy RP podjął uchwałę o tworzeniu 
obozów pracy przymusowej przy kopalniach węgla kamiennego. Powodem tej 
decyzji był brak rąk do pracy w górnictwie, spowodowany zarówno skutkami 
II wojny światowej, jak i działalnością władz radzieckich na terenie wojewódz-
twa śląskiego (tzw. wywózka górników). Początkowo do obozów miano kierować 
tylko więźniów. Tworzenie sieci obozowej powierzono Centralnemu Zjednocze-
niu Przemysłu Węglowego (CZPW) i MBP. Sprawami zatrudnienia i produkcji 
zajmował się Wydział Pracy Więźniów CZPW, a sprawy związane z administrowa-
niem obozów miały prowadzić Wydziały Więziennictwa Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP). Resort bezpieczeństwa obiecał przekazać 
do zjednoczeń przemysłu węglowego 5.919 więźniów i 183 więźniarki. Ostatecznie 

7 Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1944-1945, oprac. A. Kochański. Warszawa 1992, s. 52.
8 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, 

Warszawa 1997, s. 69.
9 Tamże.
10 K. Miroszewski, Centralny Obóz Pracy Jaworzno (1945-1950), [w:] Historia martyrologii więźniów obozów 

odosobnienia w Jaworznie 1939-1956, red. K. Miroszewski, Z. Woźniczka. Jaworzno 2002, s. 27; B. Kopka, 
Obóz w Jaworznie w systemie polskiego gułagu, [w:] Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956, t. 2, 
red. R. Terlecki. Jaworzno 2007, s. 22.
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— do czerwca 1945 roku — na skutek zgonów, dezercji, zwolnień wydanych przez 
komisję prokuratorską i lekarską do obozów pracy przymusowej przy kopalniach 
CZPW skierowano 4.842 osób. 2 maja 1945 roku CZPW podpisał umowę z Wy-
działem Więziennictwa i Obozów WUBP w Katowicach o przekazaniu do obozów 
w ciągu maja 1945 roku 5.000 więźniów, w tym nie więcej niż 3% kobiet. Umowę 
zawarto na okres od 1 maja do 15 czerwca 1945 roku. CZPW zobowiązał się do 
zorganizowania straży obozowej. 16 maja 1945 roku CZPW zawarł kolejną umo-
wę, tym razem z COP Jaworzno. Komendant COP zobowiązał się do przekazania 
10.000 więźniów. Do 19 lipca 1945 roku dostarczono 5.250 więźniów. Byli to przede 
wszystkim volksdeutsche, internowani obywatele pochodzenia niemieckiego, nie-
którzy przestępcy kryminalni oraz żołnierze podziemia antykomunistycznego. 
Pomimo nacisków ze strony CZPW na realizację umowy, COP Jaworzno odmówił 
zwiększenia liczby więźniów, motywując odmowę następującymi przyczynami: 
część więźniów jest zwalniana lub przebywa do dyspozycji prokuratorskiej, duża 
liczba osób starszych, chorych, niezdolnych do pracy, zdrowe i młode kobiety nie 
mogą pracować pod ziemią11.
 W lipcu 1945 roku pełnomocnik ds. zagłębia węglowego gen. lejt. Miłow-
ski przekazał przedstawicielom CZPW 3.252 internowanych z Pomorza i Bran-
denburgii, znajdujących się w obozach w Gorzowie Wielkopolskim (Landsberg) 
— 647 osób i Pile (Schneidemuehl) — 2.607 osoby. Pod koniec września 1945 
roku w 30 obozach CZPW znajdowało się około 8.500 więźniów z MBP i COP 
Jaworzno oraz internowanych z Piły i Gorzowa12.
 Pierwsze miesiące funkcjonowania systemu obozowego podległego MBP 
pokazały, iż koncepcja podporządkowania obozów pracy przymusowej na te-
renie województwa krakowskiego i śląskiego COP Jaworzno nie powiodła się. 
DWiO w październiku 1945 roku zarzucał komendantowi COP, iż obozy nie 
stały się samowystarczalne gospodarczo oraz, że nie interesuje się nadużyciami 
panującymi w obozach (szaber, brak wykwalifikowanego personelu). Dlatego też 
MBP zadecydowało o powołaniu nowej struktury — Okręgowych Zarządów Pracy 
Więźniów (OZPW). Okólnikiem nr 96 z 15 października 1945 roku dyrektor DWiO 
płk. Dagobert Jerzy Łańcut utworzył trzy OZPW, w tym z siedzibą w Katowicach 
dla Polski południowej13.
 Decyzja ta doprowadziła jednak do zwiększenia chaosu organizacyjnego 
w systemie obozów pracy zarówno na linii DWiO — obozy pracy, COP — obozy 
pracy, jak i COP — OZPW. Dochodziło do częstych sporów w kwestii wynajmu 
więźniów do pracy. Za zatrudnianie więźniów wypożyczonych z Centralnego 
Obozu Pracy Jaworzno (COP) odpowiadał jego komendant. Miał on prawo od-

11 Szerzej patrz: K. Miroszewski, Obozy pracy przy kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku i w Za-
głębiu Dąbrowskim. Zarys problematyki, [w:] „Studia i materiały z dziejów Śląska” 1996, t. 21, s. 166-169.

12 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego (dalej: 
CZPW), sygn. 4755, k. 184.

13 B. Kopka, Obóz w Jaworznie…, s. 17-18. H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL…, s. 70.

woływania więźniów z kopalń, które nie wywiązywały się z umów. Ostatecznie 
5 maja 1947 roku, rozkazem ministra bezpieczeństwa publicznego nr 025, OZPW 
zostały zlikwidowane. W następnych miesiącach sprawę zatrudnienia więźniów 
przejęły: Wydział Pracy Więźniów DWiO MBP oraz wydziały więziennictwa 
Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego. COP Jaworzno był pod-
porządkowany DWiO MBP. Jednak jednocześnie był wizytowany przez funkcjo-
nariuszy WUBP w Krakowie i Katowicach.
 Liczba przetrzymywanych w obozach pracy przymusowej na terenie woje-
wództwa krakowskiego i śląskiego oraz w COP Jaworzno uległa istotnej zmianie 
po decyzji Józefa Stalina o przekazaniu 50.000 niemieckich jeńców wojennych, 
znajdujących się w obozach NKWD w: Żaganiu (Sagan), Lubaniu Śląskim (Lau-
ban), Żytawie (Zittau), Krzystkowicach (Christianstadt) i Świętoszowie (Neuham-
mer). Do 3 listopada 1945 roku CZPW otrzymał w kolejnych transportach w sumie 
40.267 jeńców. W grudniu 1945 roku, we wszystkich obozach CZPW, więzionych 
było 36.680 jeńców, 4.565 więźniów i 1.163 internowanych z Piły i Gorzowa. Nato-
miast w COP Jaworzno było 4.565 uwięzionych14.
 W 1946 roku nastąpiły zmiany zarówno w stanie uwięzionych w obozach 
pracy przymusowej i COP Jaworzno, jak i  liczbie więźniów COP Jaworzno 
wynajętych do pracy poza COP. Zmniejszyła się liczba uwięzionych na skutek 
ucieczek i zgonów, „odstawienia” chorych i niezdolnych do pracy do Niemiec 
oraz do COP Jaworzno, odsyłania jeńców z innych państw do COP Jaworzno, 
zwolnienia przez Komisję Kwalifikacyjno-Kontrolną przy Wojewódzkiej Radzie 
Narodowej w Katowicach. Pod koniec listopada 1946 roku w 68 obozach znaj-
dowało się 29.772 osób, w tym 27.323 jeńców, 1.704 więźniów volksdeutschów 
i 745 internowanych z Piły i Gorzowa. Wzrosła również liczba uwięzionych 
w COP Jaworzno na skutek napływu fali aresztowanych przez MBP volksdeut-
schy i reichsdeutschy. Do COP byli także przekazani internowani z Piły i Gorzo-
wa oraz niemieccy jeńcy wojenni, uznani przez komisję lekarską za niezdolnych 
do pracy w kopalni. Kolejną grupę stanowili więźniowie z obozów w Święto-
chłowicach Zgodzie i Łambinowicach. W listopadzie 1945 roku komendant 
obozu w Świętochłowicach Zgodzie Salomon Morel przekazał komendanto-
wi COP Jaworzno, bezpośrednio do obozu, 301 więźniów oraz na ewidencję 
COP Jaworzno 1.869 więźniów pracujących i przebywających w obozach przy 
kopalniach i hutach. 19 września i 25 listopada 1945 roku z obozu w Łambino-
wicach przekazano do COP 65 osób podejrzanych o przynależność do NSDAP, 
a 8 września 1946 roku kolejne 23 osoby. W kwietniu 1946 roku, po likwidacji 
obozu MBP w Oświęcimiu, przekazano do COP 656 więźniów. W okresie od 25 
października do 12 listopada 1946 roku przekazano 645 więźniów z Mysłowic. 
Jednocześnie w roku 1946 trwał ciągły ruch więźniów pomiędzy COP Jaworz-
no, a obozami pracy przymusowej przy kopalniach węgla kamiennego. Jeńców, 

14 AP Kat, CZPW, sygn. 4848, k. 18.
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więźniów i internowanych niezdolnych do pracy, na podstawie decyzji Komi-
sji Lekarskiej Departamentu Więziennictwa MBP, odsyłano do COP Jaworzno. 
W ich miejsce kopalnie „wypożyczały” odpłatnie z COP nowych więźniów do 
pracy. Wzrost liczby „wypożyczonych” nastąpił od kwietnia 1946 roku. Jeszce 
w marcu poza COP było 803 więźniów, znajdujących się w ewidencji COP, a już 
w kwietniu liczba wzrosła do 3.827. Natomiast komendant COP Jaworzno próbo-
wał wysłać jeńców niezdolnych do pracy do niemieckich stref okupacyjnych. Już 
5 sierpnia 1946 roku zestawiono transport składający się z 877 jeńców niezdol-
nych do pracy i 108 chorych. W grudniu 1946 roku na ewidencji COP figurowało 
17.395 osób, z których 12.532 znajdował się po za obozem15.
 W następnym roku stan uwięzionych w obozach kopalnianych utrzymywał 
się na poziomie 25.000. Natomiast w I kwartale 1947 roku wzrosła liczba uwięzio-
nych w COP Jaworzno. Na podstawie zarządzenia dyrektora DWiO przekazano 
do COP Jaworzno jeńców z małych obozów przy jednostkach wojskowych i ko-
misariatach milicji oraz z więzień w Rawiczu i Sztumie. Przekazano także jeńców 
z obozów w Potulicach i Sikawie koło Łodzi. Część jeńców podobnie, jak i wcze-
śniej więźniów i internowanych, COP przyjął tylko na swoją ewidencję. W COP 
znaleźli się też jeńcy wojenni oraz wywiezieni do ZSRR w 1945 roku z Górnego 
Śląska, przybyli do Polski z ZSRR w połowie 1946 roku oraz jeńcy z obozów w Zło-
towie i Mielęcinie. W grudniu 1947 roku, na ewidencji COP figurowało 13.017 
osób, z których 6.790 znajdowało się poza obozem16. Lata 1948-1950 to stopniowa 
likwidacja obozów pracy przymusowej i COP Jaworzno na skutek repatriacji uwię-
zionych do strefy radzieckiej i tranzycie do stref zachodnich Niemiec.
 COP Jaworzno stał się nie tylko więzieniem, ale również przedsiębior-
stwem. Więźniowie COP Jaworzno byli odpłatnie wypożyczani do pracy w ko-
palniach i hutach województwa krakowskiego i śląskiego. Przebywali wówczas 
w obozach znajdujących się przy ich miejscach pracy. Zgodnie z umowami z 16 
maja i 27 sierpnia 1945 roku pomiędzy COP Jaworzno a CZPW kopalnie miały 
płacić kwotę 12 zł, a później 16 zł za każdy dzień przepracowany przez wypo-
życzonego więźnia. Od 1 stycznia 1947 roku komendant COP, zgodnie z za-
rządzeniem MBP nr 27024/46, podniósł opłaty za wypożyczenie więźniów do: 
kategoria I — 80 zł, kategoria II — 60 zł, kategoria III — 40 zł za dzień pracy. 
W przypadku niedotrzymania umowy lub złego traktowania więźniów na ko-
palniach, komendant mógł wycofać swoich więźniów do COP, np. 28 sierpnia 
wstrzymał wysyłanie więźniów do kopalń „Bierut” i „Kościuszko”, ponieważ byli 
oni tam nieludzko traktowani. W październiku 1947 roku COP zawarł umowę 
z Dyrekcją Jaworznicko-Mikołowskiego ZPW o dostarczaniu więźniów do pracy 
w kopalniach tego zjednoczenia. Ustalono 8-godzinny czas pracy więźniów oraz 
wynagrodzenie dzienne 40 zł. Było ono odprowadzane na konto COP. Pozostali 
więźniowie COP pracowali w warsztatach obozu w Jaworznie, produkujących na 
15 AP Kat, CZPW, sygn. 4848, k. 18; K. Miroszewski, Centralny Obóz Pracy Jaworzno…, s. 29-32.
16 K. Miroszewski, Centralny Obóz Pracy…, s. 30-32.

potrzeby Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (buty, pasy, kożuchy, mun-
dury). Niewielka liczba cieśli i murarzy pracowała przy rozbudowie elektrowni 
Jaworzno. Więźniów zatrudniano także jako służących, szoferów, ogrodników 
u funkcjonariuszy UBP. Proceder ten został zakazany przez MBP zarządzeniem 
z 28 czerwca 1947 roku17.
 W COP Jaworzno i wszystkich obozach pracy brak należytych warunków 
bytowych (jedzenie, środki medyczne i sanitarne) oraz dysproporcja pomiędzy 
ciężkimi warunkami pracy — szczególnie w górnictwie — a brakiem wypoczyn-
ku, powodowały zagrożenie zdrowia i życia. Ciężkie warunki pracy więźniów 
były spotęgowane przez stosunek do nich administracji i dozoru kopalnianego. 
Duża śmiertelność w obozach występowała w pierwszych dwóch latach funkcjo-
nowania obozów. Brak pierwszych stron księgi obozowej oraz niezbyt dokładnie 
prowadzona ewidencja zmarłych więźniów w 1945 roku, nie pozwalają na poda-
nie dokładnej liczby zmarłych więźniów w COP Jaworzno. Według spisu sporzą-
dzonego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, w Jaworznie i jego filiach 
zmarło 6.987 osób. Spis ten zawiera nazwiska zmarłych nie tylko na terenie COP, 
ale także zmarłych więźniów „wypożyczonych” do innych obozów pracy. Brak 
sprawozdań na temat śmiertelności w obozach CZPW do lipca 1945 roku nie 
pozwala na określenie ostatecznej liczby zgonów w obozach pracy przymusowej 
na terenie województwa krakowskiego i śląskiego. W sprawozdaniu CZPW z 27 
czerwca 1946 roku podawano, iż od 1 lipca 1945 do 31 maja 1946 roku zmarło 3.339 
osób, w tym: 942 więźniów, 270 internowanych z Piły i Gorzowa i 2.127 jeńców. 
Według danych CZPW w obozach przykopalnianych zmarło w sumie 3.224 oso-
by. Dane te dotyczą tylko jeńców wojennych. Jerzy Kochanowski szacuje liczbę 
zmarłych na 4.20018. Brak materiałów źródłowych nie pozwala jednak dać odpo-
wiedzi czy jest to liczba ostateczna. Zapewne nie.
 Osobnym problemem pozostaje nazewnictwo obozów i ich klasyfikacja. 
Początkowo do nazewnictwa nie przywiązywano większego znaczenia. Stąd też 
pisano o obozach: jenieckich, internowanych, izolacyjnych, koncentracyjnych, 
zbiorczych, odosobnienia, pracy, pracy przymusowej itp. MBP tworzyło swoje 
obozy których, jak pisano, „dla podkreślenia demokratyczności nadchodzącej 
epoki” nazwę zmieniono z „obóz koncentracyjny” na „obóz odosobnienia”, a po 
raz kolejny z „obozu odosobnienia” na „obóz pracy”, upodabniając nazwę do 
radzieckich łagrów19. Obozy MBP (COP i kopalniane) pełniły funkcję ekono-
miczną, ale były także miejscem represji nie tylko dla Niemców, lecz i zdrajców 
państwa z okresu II wojny światowej oraz działaczy opozycji antykomunistycz-
nej. Obozy tworzone przez administrację terenową były obozami służącymi do 
izolacji ludności uznanej za niemiecką i jej wywózki do Niemiec. Były również 

17 Tamże, s. 42-43.
18 AP Kat, CZPW, sygn. 4755, k. 77. J. Kochanowski, W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 

1945-1950. Warszawa 2001, s. 221.
19 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, sygn. IPN BU 01258/4, k. 6-7.
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obozami pracy i represji. COP Jaworzno pełnił również funkcję represyjną (po-
dobóz ukraiński, filia w Chrustach dla osób skazanych przez Komisję Specjalną 
do walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym) i przesiedleńczą (akcja 
repatriacji jeńców niemieckich).
 Tadeusz Wolsza — analizując termin powstawania obozów, okres ich dal-
szego funkcjonowania oraz ich przeznaczenie — zaproponował następujący po-
dział obozów:

1. Obozy NKWD i Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego;
2. Obozy przejściowe i ośrodki internowania, przeznaczone głównie dla 

ludności niemieckiej oraz dla osób oczekujących na weryfikacj;
3. Obozy pracy przymusowej;
4. Kolonie pracy i folwarki przywięzienne;
5. Ośrodki Pracy Więźniów20.

Z koncepcją podziału obozów na obozy pracy i pracy przymusowej, obozy karne 
i izolacyjne, obozy przesiedleńcze, wysiedleńcze i przejściowe polemizuje Wi-
told Stankowski. Uważa, że jest to podział błędny i mało przejrzysty. Przyjmuje 
w swojej pracy, iż w Polsce istniały obozy jednego typu, czyli obozy pracy speł-
niające kilka funkcji21. Edmund Nowak zaproponował podział według kryte-
rium: podporządkowania, kategorii osadzonych osób, narodowości osadzonych, 
pełnionych funkcji i okresu funkcjonowania22.
 W sumie, przedstawione podziały są podziałami umownymi, mającymi swo-
je plusy i minusy. Polskie władze komunistyczne przejmując ideę tworzenia obo-
zów nie przejęły systemu radzieckich gułagów. Obozy były tworzone przez różne 
instytucje, a ich nazwy były dowolne i nieprecyzyjne. W sprawozdaniach i zacho-
wanych dokumentach z pierwszych powojennych miesięcy napotykamy różne na-
zewnictwo tego samego obozu. Większość obozów trudno jednoznacznie określić. 
Można jedynie stwierdzić, iż przeważała ta czy inna funkcja. 
 Centralny Obóz Pracy Jaworzno wraz ze swoimi filiami był jednym z naj-
większych w Polsce. Spełniał rolę aresztu śledczego dla jeńców i więźniów oczeku-
jących na dalsze decyzje organów ścigania. Był obozem karnym dla volksdeutschy 
i częściowo jeńców wojennych. Był obozem jenieckim. Prowadził działalność pro-
dukcyjną. Trudno więc określić jednoznacznie czym był COP Jaworzno.

20 T. Wolsza, Obozy na ziemiach polskich w latach 1945-1956, [w:] Komunizm, ideologia, system, ludzie, 
red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 84; tenże, W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina 1945-1956, Warszawa 
2003, s. 111.

21 W. Stankowski, Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 
1945-1950, Bydgoszcz 2002, s. 128.Teza ta została skrytykowana przez B. Kopkę w recenzji książki 
umieszczonej [w:] „Prawo i Sprawiedliwość” 2003, nr 1 oraz T. Wolszę w recenzji książki umieszczonej 
[w:] „Dzieje Najnowsze” 2002, nr 4.

22 E. Nowak, Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945-1950). Historia 
i implikacje, Opole 2002, s. 68-72.
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

„Proszę o zwolnienie człowieka, ktury jest 
bezwiny”1. Prośby mieszkańców województwa 
śląskiego o zwolnienie z Centralnego Obozu 
Pracy w Jaworznie (1945–1946)

Centralny Obóz Pracy w Jaworznie należał do największych miejsc od-
osobnienia w powojennej Polsce. Jako jeden z czterech (a później trzech) 
obozów, miał status tzw. obozu centralnego i podlegał bezpośredniemu 

nadzorowi Departamentu Więziennictwa i Obozów Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa Publicznego. W kwietniu 1946 roku swoją „jurysdykcją” obejmował woje-
wództwa południowej Polski: kieleckie, krakowskie, śląskie, dolnośląskie i rze-
szowskie. W marcu 1946 roku przebywało w obozie 6.663 więźniów śledczych, 
z których aż 1.249 więziono tam ponad rok2. 
 Obóz był położony na terenie województwa krakowskiego, ale niemal na 
granicy z województwem śląskim, skąd kierowano wielu osadzonych. Podlega-
li oni tym samym kompetencji Specjalnego Sądu Karnego w Krakowie, ale już 
więźniowie podobozów z terenu województwa śląskiego pozostawali w jurys-
dykcji SSK w Katowicach.
 Podjęty temat dotyczy próśb o zwolnienie z COP Jaworzno kierowanych 
w pierwszym okresie istnienia obozu, czyli latach 1945-1946, z terenu województwa 
śląskiego. Analizie poddano jedynie takie pisma, w których bezpośrednio wspo-
mniano, że osadzony jest więźniem jaworznickiego obozu (lub jednego z podobo-
zów) i to stamtąd został zwolniony. Nie brano pod uwagę próśb osób więzionych 
w podobozach COP, jeśli w jednostkach aktowych ich dotyczących nie natrafiono 
na dokumenty potwierdzające ich zwolnienie za pośrednictwem władz macierzy-
stego obozu w Jaworznie (z tego powodu pominięto np. pakiet dokumentów doty-
czących obozu w Świętochłowicach). Kwerenda objęła akta z Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Archiwum Państwowego w Katowicach, 
w których znajdują się jednostki archiwalne zatytułowane „Prośby o zwolnienie 
z więzień i obozów”. Dodatkowo wykorzystano akta osobowe więźniów przecho-
wywane w katowickim Archiwum IPN oraz akta śledztwa w sprawie znęcania się 
funkcjonariuszy COP w Jaworznie w latach 1945-1949 nad osadzonymi więźniami. 

1 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (dalej: AIPN Ka), Prokuratura Specjalnego 
Sądu Karnego w Katowicach, 114/8219, k. 31. Pisownia jak w oryginale. 

2 B. Kopka, Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2002, s. 179, 183, 293.
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Po dokonaniu selekcji materiałów, uwzględniających kryterium bezpośredniego 
związku z obozem macierzystym COP Jaworzno, wybrano do analizy 70 listów 
z prośbą o zwolnienie z tego obozu. Ramy chronologiczne okazały się dość oczy-
wiste — prawie wszystkie odnalezione listy pochodzą z lat 1945-1946, zaledwie je-
den został wysłany w początkach 1947 roku.
 Aby zrozumieć kontekst analizowanej korespondencji w sprawach obozowych 
należy krótko przedstawić kwestie narodowościowe, które wpłynęły na masowe 
zamykanie Górnoślązaków w obozach pracy. Represje objęły głównie tzw. starych 
obywateli niemieckich (czyli mieszkańców Śląska Opolskiego — tej części Górne-
go Śląska, która przed wybuchem wojny znajdowała się w granicach Niemiec) oraz 
„nowych”, czyli wpisanych na niemiecką listę narodowościową podczas wojny3. Poza 
tymi dwoma kategoriami („Reichsdeutsche” i „Volksdeutsche”) do obozów trafiali 
podejrzani o popełnienie przestępstw z tzw. dekretu sierpniowego z 1944 roku „o wy-
miarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy” oraz „dla zdrajców Narodu 
Polskiego”4. Te trzy grupy osadzonych znalazły się także wśród analizowanych przy-
padków. Ich sytuacja od strony prawnej była jednak odmienna. W przypadku katego-
rii „Reichsdeutsche” chodziło najczęściej o osoby, które nie przeszły jeszcze procedu-
ry tzw. weryfikacji narodowościowej5 lub były podejrzane o popełnienie przestępstw 
z dekretu „sierpniowego” — np. za takie uważano przez pewien czas przynależność 
do Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP). O ich losie 
decydował prokurator Specjalnego Sądu Karnego, kierując sprawę do sądu, lub uchy-
lając decyzję o uwięzieniu w obozie, zaś decyzje o przyznaniu obywatelstwa polskiego 
podejmowały Komisje Weryfikacyjne (w uzasadnieniu decyzji o umorzeniu postępo-
wania przez prokuratora SSK czytamy, że „rozstrzygnięcie kwestii jakiej narodwo[o-
ści — przyp. aut.] jest podej[rzany — przyp. aut.] nie należy do władz sądowych, lecz 
do władz administracyjnych […], o przynależności narodow[ości — przyp. aut.] po-
dej[rzanego — przyp. aut.] winna orzec Komisja Weryfikacyjna w postępowaniu”6).
3 Mieszkańcy przedwojennego województwa śląskiego zostali zaszeregowani do czterech grup niemiec-

kiej listy narodowościowej (tzw. Volkslisty, DVL). Zaliczeni do grup I-III otrzymywali obywatelstwo 
niemieckie (osoby z III grupą na 10 lat), zaś IV kategoria na zasadzie wyjątku. W byłej pruskiej części 
województwa śląskiego akcja wpisowa, według niepełnych danych, bo pochodzących z października 
1943 roku, objęła ponad 90% mieszkańców (z tego najwięcej zaliczono do grupy III – 718.000, czyli 
ponad 64% oraz II – 164.000, czyli blisko 15%). Inaczej sytuacja kształtowała się w byłej austriackiej 
części województwa, gdzie blisko 40% mieszkańców znalazło się poza DVL, a 37% posiadało grupę III. 
Szerzej zob.: R. Kaczmarek, Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólno-
ty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Katowice 2006.

4 Dz.U. 1944, nr 4, poz. 16, Dekret PKWN z 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitle-
rowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców 
Narodu Polskiego; Dz.U. 1944, nr 4, poz. 21, Dekret PKWN z 12 września 1944 roku o specjalnych sądach 
karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich.

5 Np. mieszkaniec Bytomia deklarował, że złoży „natychmiast po zwolnieniu z obozu wniosek o obywa-
telstwo polskie”. Przedstawił także powody swojego zatrzymania: „W ogólnej akcji przeciw niemcom 
byłem aresztowany jako obywatel niemiecki (RD) dnia 25.2.1945 roku w Chorzowie-Batory, gdzie za-
mieszkiwałem od 1944 roku. Innego oskarżenia przeciwko mnie nie ma”, AIPN Ka, Prokuratura Spe-
cjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8387, k. 19.

6 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/6706, k. 3; zob. także: AIPN Ka, 
Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8467, k. 4.

 Sytuacja osób określanych jako „Volksdeutsche” była bardziej skompliko-
wana. Formalnie do właściwości specjalnych sądów karnych, obok przestępstw 
z dekretu z 31 sierpnia 1944 roku, włączono również sprawy związane z odstęp-
stwem od narodowości polskiej. Na podstawie dekretu PKWN z 4 listopada 1944 
roku o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców narodu prokura-
tor SSK mógł skierować do obozu pracy przymusowej osoby, które w okresie 
II wojny światowej zadeklarowały przynależność do narodowości niemieckiej7. 
Problem w tym, że osoby takie były zamykane w obozie bez tzw. sankcji proku-
ratorskiej, a sam dekret, choć był podstawą uwięzienia wielu osób, formalnie 
nie obowiązywał na terenie Górnego Śląska (dotyczył bowiem jedynie terenów 
byłego Generalnego Gubernatorstwa). Dopiero ustawa z dnia 6 maja 1945 roku 
„o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów” określała tryb 
tzw. rehabilitacji „Volksdeutschów”, wskazując jednak, że dopiero w razie odrzu-
cenia wniosku rehabilitacyjnego sąd postanawiał umieszczenie wnioskodawcy 
na czas nieokreślony w miejscu odosobnienia (obozie). Właściwym do rozpatry-
wania tych spraw był sąd grodzki miejsca zamieszkania wnioskodawcy8. Część 
uwięzionych trafiła jednak do obozu przed wprowadzeniem tych regulacji i do-
piero z obozu mogli składać wnioski rehabilitacyjne. 
 Pierwsza fala zwolnień z obozu, przypadająca na lato 1945 roku, objęła 
niewielką liczbę osadzonych. Z przesłuchanych wówczas ponad 1.600 osób z ja-
worznickiego obozu (oraz podobozów w Chrustach, Libiążu i Nowym Bytomiu), 
zwolniono 174 osoby9. Gdy we wrześniu 1945 roku przeprowadzono pierwszą 
akcję „porządkowania spraw osób osadzonych w obozach i więzieniach”, w obo-
zach podległych Specjalnemu Sądowi Karnemu w Katowicach przesłuchano 
5.926 osób, z czego zwolniono niemal połowę (2.897). W dalszym ciągu w obo-
zach przebywały m.in.: osoby oczekujące na rozpoznanie ich wniosku rehabilita-
cyjnego oraz „obywatele niemieccy i I grupa”10. W 1946 roku następował dalszy 
proces zwalniania volksdeutschów z obozu, a tych, których wnioski o rehabili-
tację zostały odrzucone wywożono do Niemiec. W styczniu 1946 roku z obozu 
w Jaworznie wysłano transport 1.000 volksdeutschów pochodzących z General-
nego Gubernatorstwa oraz posiadaczy II grupy volkslisty z terenów włączonych 

7 Dz.U. 1944, nr 11, poz. 54, Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 
roku o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców Narodu.

8 Tzw. „dwójkarze”, otrzymali szansę „powrotu do społeczeństwa polskiego” pod warunkiem, że przed 
sądem udowodnili, że swoim zachowaniem podczas wojny dali dowody polskiej odrębności narodowej. 
Górnoślązacy z „trójką” i „czwórką” DVL musieli zaś złożyć deklaracje wierności wobec państwa i na-
rodu polskiego. Dopiero ten akt lojalności pozwalał im na otrzymanie (początkowo jedynie tymczaso-
wego na pół roku) zaświadczenia obywatelskiego, Dz.U. 1945, nr 17, poz. 96, Ustawa z dnia 6 maja 1945 
roku o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów. 

9 A. Dziurok, Volksdeutsche w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie, [w:] Obóz dwóch totalitaryzmów 
Jaworzno 1943-1956. Materiały z konferencji naukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia 
w Jaworznie w latach 1939-1956”, t. 1, red. K. Miroszewski, Z. Woźniczka, Jaworzno 2007, s. 54.

10 A. Dziurok, Problemy narodowościowe w województwie śląskim i sposoby ich rozwiązania, [w:] Woje-
wództwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2014, 
s. 493.

…PROŚBy MiESZKAńCóW WOJEWóDZTWA ŚląSKiEgO O ZWOlNiENiE Z CENTRAlNEgO OBOZU PRACy W JAWORZNiE (1945–1946)
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do Rzeszy. Transport, w którym znalazły się osoby nie mówiące w ogóle po nie-
miecku, wysłano do radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec11. W lutym 1946 roku 
do Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Kato-
wicach z Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego przesłano (z proś-
bą o rozpatrzenie) 146 wniosków o zwolnienie przymusowo zobozowanych z 5 
obozów podległych COP przy kopalniach: „Andaluzja” (34 wnioski), „Chorzów” 
(18 wniosków), „Łagiewniki” (32), „Rozbark” (18) i „Centrum” (44). Spośród 32 
więźniów Obozu Pracy przy kopalni „Łagiewniki” (znajdujący się w ewidencji 
COP w Jaworznie) starających się o zwolnienie było: 12 obywateli niemieckich 
(Reichsdeutsche), 12 posiadaczy II grupy volkslisty, 6 – „trójkarzy” oraz jeden 
bez numeru volkslisty i jeden narodowości polskiej12.
Analizując kwestię próśb o zwolnienie z Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie 
chciałbym odpowiedzieć przede wszystkim na trzy pytania: 

1. Kto wysyłał takie prośby?; 
2. Kto był ich adresatem?;
3. Jakie argumenty przywoływano w celu zwolnienia osadzonych w obozie?

Dodatkowo oczywiście należy się zastanowić jakie były losy kierowanych pism 
oraz czy odnosiły pożądany skutek?

Kto pisał prośby o zwolnienie?

Odpowiadając na pytanie o autorów listów należy zauważyć, że najczęściej proś-
by o zwolnienie pisały rodziny osadzonych (ogółem aż 49, czyli 70% wszystkich 
analizowanych listów). Najliczniejszą grupę w tej kategorii stanowią podania 
pisane przez żony więźniów (24), ich siostry (7), ojców (6), matki (6) i mężów 
(3). Dodatkowo w pojedynczych przypadkach prośby wnosili także: brat, ku-
zynka13 oraz dziadkowie (chodziło o sierotę wychowywaną przez dziadków). 
Siostra jednego z uwięzionych podjęła interwencję niejako w „zastępstwie” jego 
żony, gdyż jej brat „nie żył z żoną w zgodzie, która oświadczyła, że nie będzie 
się o niego starała i że niech zdechnie w obozie”14. Kolejną kategorię stanowią 
pisma o zwolnienie wysyłane z obozów przez samych osadzonych (odnaleziono 
14 takich wniosków). W czterech przypadkach wnioskodawcą byli przedstawi-
ciele administracji publicznej: wicewojewoda Arka Bożek, starosta powiatowy 
w Bytomiu, naczelnik gminy Gilowice oraz Izba Przemysłowo Handlowa w Ka-
towicach Ekspozytura w Bielsku. Poza rodziną, samymi osadzonymi i urzędami 
prośby pisały także osoby, które nie wskazywały na związki rodzinne z więźnia-
mi (2 przypadki) oraz adwokaci (1 przypadek).

11 A. Dziurok, Volksdeutsche w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie…, s. 55.
12 AIPN Ka, Akta śledztwa w sprawie znęcania się funkcjonariuszy COP w Jaworznie w latach 1945-1949 

nad osadzonymi więźniami, S.9/01/Zk, t. II, k. 242, 245-246 (kopia akt z Archiwum Państwowego 
w Katowicach).

13 „Kuzyn w Polsce nie ma żadnej rodziny, któraby mogła wystarać się o jego weryfikację”.
14 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/9256, k. 27.

 Wysłanie listu przez jedną osobę/urząd nie przekreślało możliwości interwen-
cji przez kogoś innego. Spotykamy więc sytuacje, że listy w tej samej sprawie pisał 
np. osadzony, jego żona i matka. Po dwa pisma w sprawie zwolnienia wysłał jeden 
z ojców, jedna z sióstr oraz trzy żony osadzonych (dodatkowo w jednym przypadku 
odnaleziono aż trzy interwencje żony w sprawie zwolnienia męża). W aktach od-
najdujemy czasem wzmianki o wcześniejszych interwencjach, jednak nie wszystkie 
takie wnioski się zachowały (żona jednego z osadzonych pisała: „żem jusz ilość 
reklamacji robiłam przez Gminę Miechowicką i jak mój ojciec stary członek PPR 
i dobry Polak przez komitet tej Partji w Bytomiu dotychczas bezskutecznie”15).

Do kogo kierowano prośby?

Analizując kwestię adresatów kierowanych próśb zaskakuje przede wszystkim 
fakt, że nie natrafiono na żaden wniosek kierowany bezpośrednio do naczel-
nika obozu, czy władz obozowych jaworznickiego COP. Normą było to np. 
w przypadku obozu Zgoda w Świętochłowicach16. Niemal 1/3 analizowanych 
pism (23) adresowano do specjalnego sądu karnego lub prokuratury tego sądu 
w Katowicach (21) oraz Krakowie (2). W dwóch przypadkach prośbę adresowa-
no do konkretnego prokuratora — Aleksandra Nowaka17 („[Do — przyp. aut.] 
Prokuratury Sądu Specjalnego na ręce Jaśnie wielmożnego Prokuratora Nowa-
ka w Katowicach”18; „Do Pana Prokuratora Nowaka Sąd Specjalny Katowice”19). 
Drugą instancją sądowniczą, do której zwracano się z prośbą o interwencję był 
Sąd Grodzki w Katowicach (7 przypadków) i jego prokuratura (3). Jeśli chodzi 
o władze administracyjne to najczęściej pisma kierowano do wojewody śląskiego 
Aleksandra Zawadzkiego20 (9 pism) i jego zastępców (wicewojewody Arki Boż-
ka21 — 2 oraz Jerzego Ziętka — 2 prośby). Ponadto część wniosków (4) kierowa-
no na adres Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego — Wydział Społeczno-Polityczny 
lub po prostu „Do Województwa Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach”22. Inne 
trafiały do starostw powiatowych w Bielsku, Pszczynie i Gliwicach, prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach oraz prezydenta Gliwic23. Listy, 
które trafiały do Urzędu Wojewódzkiego były przekierowywane do prokuratury 
SSK z następującą formułą: „Odstępuje się według właściwości i ze względu na 
15 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 58.
16 Listy z prośbą o zwolnienie z obozu Zgoda zob.: Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty, 

wyb., wstęp i oprac. A. Dziurok, Katowice 2014, s. 306, 310, 319, 321, 327, 330, 332.
17 Zob.: A. Dziurok, Śląskie rozrachunki. Władze komunistyczne a byli członkowie organizacji nazistowskich 

na Górnym Śląsku w latach 1945-1956, Warszawa 2000, s. 173.
18 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/4708, k. 17.
19 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/4834, k. 6.
20 W jednym z pism podano błędne imię wojewody: Stanisław.
21 Jedną z interwencji przesłaną do Arki Bożka, kończyły słowa: „proszę Obywatela Wicewojewodę, jako 

przedstawiciela i obrońcę ludności polskiej Śląska Opolskiego, o spowodowanie zwolnienia syna”, AIPN 
Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8468, k. 14. 

22 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 58.
23 W dwóch przypadkach pisma nie miały adresata.
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dobrą opinię zatrzymanego uprasza się o przyspieszenie rozpatrywania sprawy 
i ewentualne zwolnienie”24.
 W 9 przypadkach adresatem prośby był Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego w Katowicach (nazywany także Wojewódzkim Wydziałem Bezpie-
czeństwa oraz Wojewódzkim Urzędem Śledczym), a raz „Wydział Bezpieczeń-
stwa w Libiążu”. Czterokrotnie doprecyzowano, że chodzi o Sekcję VIII WUBP, 
co świadczyło o dobrym rozeznaniu w strukturach organizacyjnych aparatu bez-
pieczeństwa (faktycznie chodziło o Sekcję 8 Wydziału I — tzw. śledczą, zajmującą 
się aresztowaniami i prowadzeniem śledztw25). W niektórych przypadkach pi-
sma były kierowane równocześnie do wiadomości innego urzędu (np. do wice-
wojewody Jerzego Ziętka i „do Prokuratorii Wojskowej w Krakowie”) lub przez 
instancję niższego szczebla (starostwo powiatowe) do władz wojewódzkich.
 Zazwyczaj zwracano się do urzędników czy instytucji w sposób formalny. 
Czasem jednak zdarzają się zwroty o charakterze emocjonalnym (np. żona jednego 
z osadzonych pisała do prokuratora Specjalnego Sądu Karnego: „Więc proszę jesz-
cze raz jako sprawiedliwego ojca sprawę tę rozstrzygnąć”26; inna „żona nieszczęśli-
wego męża” zwracała się do prokuratora: „najpokorniej proszę łaskawie i błagam”27; 
z kolei o zwolnienie córki matka apelowała dramatycznie: „upraszam Wielmożnego 
Pana Prokuratora z całego serca, raczyć się zlitować i moją córkę zwolnić z obozu”28. 

Uzasadnienia

Argumentację przywoływaną w pismach o zwolnienie z obozu podzieliłem na 
dwie kategorie: zasadniczą i wzmacniającą. Do zasadniczej zaliczyłem wywody 
mogące realnie wpłynąć na decyzję o zwolnieniu, czyli odwołujące się do posta-
wy narodowej osadzonych oraz argumenty o charakterze prawnym. 

1. Argumentacja zasadnicza

Z uwagi na to, że znacząca część osadzonych w obozie trafiła tam za „zdradę Na-
rodu” (później zdefiniowano to przestępstwo jako odstępstwo od narodowości 
polskiej), w uzasadnieniach najczęściej przywoływano argumenty świadczące 
o polskości zatrzymanego. Do katalogu takich argumentów należały deklaracje 
pozytywne (że osadzony: 1. był i jest Polakiem, 2. posługiwał się podczas wojny 
24 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/829, k. 4; AIPN Ka, Prokuratura 

Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8190, k. 12; AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu 
Karnego w Katowicach, 114/8206, k. 24; AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 
114/8321, k. 7.

25 W. Dubiański, Zmiany strukturalne, [w:] Fundament systemu zniewolenia. Z działalności wojewódzkich 
struktur Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach 1945-1956, red. A. Dziurok, A. Dziuba, Kato-
wice 2009, s. 27.

26 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8196, k. 1.
27 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/4708, k. 18.
28 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/4834, k. 6.

językiem polskim, 3. zachował polską odrębność narodową — było to sformuło-
wanie zaczerpnięte wprost z ustawy z maja 1945 roku) oraz negatywne (że wię-
ziony w obozie: 1. nie szkodził Polakom podczas wojny, 2. nie rozmawiał po nie-
miecku, 3. nie należał do NSDAP, ani innych organizacji nazistowskich). James 
Bjork zwrócił uwagę, że sformułowania dotyczące „pomagania Polakom” oraz 
pisanie o Polakach w trzeciej osobie zdaje się sugerować, że dana osoba nie była 
Polakiem, gdyż Polak pisałby zapewne jako pomagający swoim „polskim współ-
obywatelom”, rodakom, krajanom. Pomieszany był więc dyskurs o tożsamości 
(„bycie Polakiem”) z dyskursem o lojalności (pomaganie Polakom)29.
 Warto przywołać niektóre z uzasadnień odwołujących się do aspektów toż-
samościowo-patriotycznych (były one tym bardziej zasadne, że COP Jaworzno 
w listach przedstawiany jest jako „obóz dla niemców”30):

•	 W piśmie (z nagłówkiem „Dotyczy: Zwolnienie Polaka z COP 
Jaworzno”) o uwolnienie z obozu mieszkańca Bielska (z III grupą 
DVL) znalazło się oświadczenie: „Brat mój był dobrym Polakiem i to 
zawsze, w całym tego słowa znaczeniu”31.

•	 Mąż interweniował w sprawie żony: „Proszę uprzejmie o uwolnienie 
jej, gdyż jest ona polką [! — przyp. aut.] i posiada Volkslistę 3 na 
odwołanie. W czasie okupacji niemieckiej nie należała do żadnego 
związku, nie działała przeciw polakom [! — przyp. aut.] i mówiła 
zawsze po polsku”32.

•	 „Córka moja jest rodowitą ślązaczką, polskiej narodowości 
i posiadała obywatelstwo polskie. Podczas okupacji okazywała córka 
moja odrębność narodową [w — przyp. aut.] tem, że Polaków nigdy 
nie krzywdziła, ani im nie szkodziła, była im zawsze przychylna 
i rozmawiała z polakami [! — przyp. aut.] gdzie tylko było możliwem 
językiem polskiem”33.

Podobny argument — że nic złego nie zrobiła — przytacza matka w prośbie o uwol-
nienie córki z obozu — „podczas okupacji nie ubliżyła żadnemu Polakowi”34.
 Ważnym punktem wywodów było podkreślenie apolityczności czy nawet 
wrogości wobec systemu nazistowskiego:

•	 Na temat zweryfikowanego jako Polaka mieszkańca Karbu żona 
pisała: „do żadnych partjów mój mąż nie należał za członka, ani nie 
miał żadnych sympatji [politycznych — przyp. aut.]”35; 

29 J. Bjork, Kościół katolicki a (re)polonizacja Górnego Śląska po II wojnie światowej, „CzasyPismo” 2012, nr 1, 
s. 39, 43.

30 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8206, k. 19; AIPN Ka, Prokuratura 
Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/10489, k. 49; AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego 
w Katowicach, 114/8208, k. 12. 

31 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 4.
32 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 4.
33 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 97.
34 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/4834, k. 6.
35 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8188, k. 6.
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•	 „Twierdzę z całą stanowczością, że jest on z pochodzenia 
i przekonania Polakiem i do partii hitlerowskiej nigdy nie należał” 
— pisała matka o swoim 17-letnim synu, mieszkańcu Bytomia, który 
legitymował się zaświadczeniem polskości36;

•	 „Ja jako przeciwnik rerzymu [! — przyp. aut.] hitlerowskiego, nigdy 
się polityką nie zajmowałem, nie należąc do żadnej ich organizacji” 
(Bytom)37.

Żona mieszkańca Zabrza (zweryfikowanego zresztą jako Polak) poza standar-
dową argumentacją patriotyczną („mąż mój jest Polakiem, pochodzi z rodziny 
polskiej, wychowany w duchu polskim”) odwołała się do dalekiej historii, pisząc: 
„Mimo 700 letniej niewoli zachowaliśmy czystość mowy polskiej”38. 
 Czasem uwięzieni tłumaczyli swoje postępowanie w związku z otrzyma-
niem volkslisty, wskazując na element przymusu, a zarazem okazując zaskocze-
nie otrzymaniem tak wysokiej kategorii:

•	 „W Katowicach podpisałem wówczas wniosek do listy narodowej, 
tak jak wszyscy inni Górnoślązacy, gdyż byłem do tego zmuszony 
niezdawając [! — przyp. aut.] sobie sprawy tej, że takie fatalne 
następstwa mieć może, a wcielono mnie do Grupy II, do dziś dnia 
jest mi nie jasnem dla czego, gdyż nigdy Niemców nie popierałem, 
ponieważ jestem Polakiem i pochodzę z polskiej rodziny”39;

•	 „Jestem rodowity Górnoślązak i stale zamieszkuję w Katowicach, listę 
narodową podpisałem zarówno z innemi z przymusu i otrzymałem, 
pomimo tego, że jestem Polakiem i pochodzenia polskiego, Grupę II”40;

•	 „Jako syn ziemi śląskiej zwracam się […] o łaskawą pomoc. […] Jako 
jeden z pierwszych wstąpiłem w szeregi obrońców Śląska by ratować 
Ojczyznę. Po prostu cudem uniknąłem śmierci i tylko w celu uratowania 
życia podpisałem wniosek w Katowicach i otrzymałem IV gr. Śląską 
z odwołaniem, a uchodziłem z terenów Śląska jako stale prześladowany”41;

•	 „W czasie okupacji niemieckiej w obawie wysiedlenia jego licznej 
rodziny był zmuszony do podpisania listy narodowościowej i został 
zaszeregowany do trzeciej grupy na odwołanie. Rodzina jego jest 
nawskroś polska, bracia są polakami [! — przyp. aut.]”42;

•	 „Wniosek o wpisanie do listy narodowej niemieckiej złożył 
pod przymusem, gdyż grożono mu, że zostanie wraz z rodziną 
wysiedlony do obozu koncentracyjnego”43.

36 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/829, k. 6.
37 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/6706, k. 19.
38 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/5106, k. 4.
39 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 54.
40 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 38.
41 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 8.
42 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 49.
43 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/8136, k. 12.

Jeden z obywateli niemieckich z Bytomia był dość zdeterminowany w dowo-
dzeniu swojej polskości, gdyż podkreślił nie tylko to, że jest Górnoślązakiem 
polskiego pochodzenia, ale także fakt, że jego dziadek pochodzi z Zagłębia Dą-
browskiego44.
 Zapewnienia o polskości zatrzymanych dotyczyły nawet byłych członków 
NSDAP lub współpracowników tej partii. Przykładowo wicewojewoda śląski 
Arka Bożek w piśmie do prokuratora SSK w Katowicach (miał on w nagłów-
ku informację: „wniosek o zwolnienie”) wstawił się za jednym z mieszkańców 
powiatu raciborskiego (sam Bożek stamtąd pochodził), który choć należał do 
NSDAP, to „zachowywał przez cały czas zaboru pruskiego obyczaje polskie, uży-
wał sam, jak również żona i dzieci wyłącznie języka polskiego”45. O swoim mężu 
(z powiatu gliwickiego) pisała żona, że choć był członkiem NSDAP, to jako ko-
lejarz został do tego przymuszony, a poza tym „był bardzo rzetelnem i dobrem 
człowiekiem, po polsku mówił, nie przeszkadzał żadnemu Obyw.[atelowi — 
przyp. aut.] polskiemu, polaków [! — przyp. aut.] z głębi polski [! — przyp. aut.] 
nie ubijał ani nie prześladował, jest on rodowitem śląsakiem”46.
 Jeden z osadzonych zaprzeczał, że był członkiem NSDAP, jednak przyznał, 
że był tzw. blockhelfrem47 partii. Zapewniał solennie: „Ja osobiście czułem się za-
wsze Polakiem i z Polakami w czasie okupacji żyłem dobrze. Politycznie na korzyść 
niemców [! — przyp. aut.] względnie na szkodę Państwa Polskiego się nie udziela-
łem ani też żadnemu Polakowi krzywdy nie wyrządziłem. W obejściu z Polakami 
używałem wyłącznie języka polskiego”48. Inny więzień podobnie nie przyznawał 
się do członkostwa w NSDAP, a jedynie do pełnienia, pod przymusem, funkcji 
hilfs-blocleitera49. Wyznaniu temu towarzyszyła deklaracja: „Sam czułem i czuję 
się Polakiem”. Co ciekawe, jego żona napisała, że „mąż był przez pewien krótki czas 
w organizacji NSDAP” i przeważnie posługiwał się językiem polskim50. 
 Naczelnik gminy Gilowice przekonywał, że choć jeden z mieszkańców słu-
żył w policji pomocniczej, to „tylko raz w tygodniu i to w nocy przy telefonie, 
aby mógł policjant germański spokojnie spać”, a Polakom nie szkodził, a wręcz 
im pomagał, „oszczygał ich”51.
 W podaniach o zwolnienie kreślony był pozytywny obraz działalności osa-
dzonych. Tak np. żona jednego z więźniów pisała, że mąż (Polak z Bytomia) brał 
udział „we wszystkich trzech powstaniach górnośląskich”52. On sam w swoim 

44 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8387, k. 19.
45 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/4870, k. 3.
46 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8467, k. 7.
47 Blockleiter – najniższy kierownik polityczny NSDAP, stojący na czele jednostki organizacyjnej partii 

zwanej blokiem (obejmującej zwykle 40-60 gospodarstw domowych). Jego pomocnikiem w realizacji 
zadań na rzecz NSDAP był Blockhelfer.

48 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/9256, k. 35-36.
49 W tym wypadku także chodzi o blockhelfera. 
50 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/9252, k. 30, 40.
51 Archiwum Państwowe Katowicach, Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Społeczno-Polityczny, 246, s. 131.
52 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8206, k. 26.
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podaniu przyznaje się jednak jedynie do czynnego udziału w agitacji plebiscy-
towej oraz wyjawia (czego nie dowiadujemy się z pisma żony), że z obawy przed 
utratą gospodarstwa oraz możliwości handlu piaskiem wstąpił do NSDAP. Za-
strzegł przy tym: „stwierdzam uroczyście, że zawsze czułem się Polakiem i nim 
zostałem”53. 
 Można czasem zaobserwować zmianę argumentacji w kolejnych pismach. 
Np. mieszkanka Katowic we wrześniu 1945 roku dowodziła, że jej mąż jest Pola-
kiem, by w grudniu 1945 roku prosić o zwolnienie go z COP Jaworzno był oby-
watelem polskim narodowości rosyjskiej („przed wojną i w czasie okupacji był 
Rosjaninem”)54.
 Argument lojalnościowy przywoływany był także w przypadku Niemców 
umieszczonych w obozie. Np. o jednej z mieszkanek powiatu rybnickiego napi-
sano, że „jest niemką [! — przyp. aut.] władającą językiem polskim, jednak nie 
skrzywdziła żadnego polaka [! — przyp. aut.], […] przeciwnie b. dobrze obcho-
dziła się z Polakami”. Ciekawa jest konkluzja prośby o zwolnienie z COP w Ja-
worznie: „Gdyby zwolnienie H. napotkałyby na trudności natury narodowościo-
wo-politycznej prosiłbym o łaskawe spowodowanie wysiedlenia jej do niemiec 
[! — przyp. aut.]”55.

Wywody natury prawnej

Zaledwie kilka próśb o zwolnienie z obozu odwołuje się do konkretnych prze-
pisów prawnych, które miały decydować o łagodniejszym traktowaniu osadzo-
nych, bądź nawet o ich zwolnieniu. W trzech przypadkach uwięzieni prosili 
o zastosowanie wobec nich wspomnianej ustawy z maja 1945 roku, która umoż-
liwiała rehabilitację, a nie bardziej restrykcyjnego dekretu z listopada 1944 roku. 
Słusznie podkreślali, że jako mieszkańcy województwa śląskiego wpisani na vol-
kslistę, powinni podlegać przepisom tej ustawy:

•	 „Proszę Obywatela Prokuratora o wyłączenie mnie z ustawy 
listopadowej 1944 roku i zastosowanie wobec mnie ustawy dekretu 
majowego 1945 roku dla Górnego Śląska i zwolnienie mnie z Centr. 
Obozu Pracy”; uwięziony słusznie dowodził, że jako posiadacz III 
grupy volkslisty powinien być zwolniony z obozu („Jako rodowity 
Górnoślązak […] proszę mnie jako takiego uważać i w myśl uchwały 
Rady Ministrów jako należącego do grupy III-iej listy narodowej 
z Obozu zwolnić”)56;

•	 Aresztowany w Chrzanowie mieszkaniec Katowic (IV grupa DVL) 
zwracał się „o łaskawe rozpatrzenie mojej sprawy przez odłączenie 

53 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8206, k. 19-20.
54 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/2628, k. 33.
55 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/4826, k. 6.
56 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 15.

mnie z pod praw Gubernianych [czyli dekretu z 4 listopada 1944 roku 
— przyp. aut.] i podporządkowanie mnie pod ustawę z dnia 6 maja 1945 
roku Dz.U. R.P. nr 17 i zwolnienie mnie z tutejszego Obozu Pracy”57;

•	 Mieszkaniec Mysłowic z grupą III volkslisty zwrócił się do wojewody 
śląskiego o zwolnienie z COP Jaworzno przez wyłączenie go „z ustawy 
dekr. listopadowego 1944, a zastosowanie ustawy z dekr. śląskim z dnia 
6.5.1945 roku”58.

Interesujący jest z pewnością fakt, że o takich zawiłościach prawnych wiedzieli 
uwięzieni w obozie, sami bowiem byli autorami próśb o zwolnienie. Być może 
ich rodziny zasięgały porad prawnych w tej sprawie.
 Na przepisy prawne powoływała się siostra zatrzymanej mieszkanki Gli-
wic. Tłumaczyła ona, że siostra została zatrzymana za przechowywanie w miesz-
kaniu radia, które pozostawili kilka godzin wcześniej Sowieci. Dowodziła, że 
siostra złożyła wniosek o wydanie zaświadczenia polskości, stąd „umieszczenie 
jej w obozie dla niemców [w Jaworznie — przyp. aut.] jest bezpodstawne, gdyż 
z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia polskości [weryfikacji —
przyp. aut.] jako obywatelce polskiej narodowości nie ciążył na niej obowiązek 
oddania radia, tem bardziej, że nie było jej własnością”59.
 Nieco intuicyjnie, bez powołania się na konkretny przepis, wnioskowa-
ła żona mieszkańca Katowic, wskazując na jego długotrwałe przetrzymywanie 
w obozie, bez wniesienia aktu oskarżenia: „wnoszę o wypuszczenie mego męża 
na wolność z uwagi na to, że znajduje się w obozie już od 17 lutego 1945 roku [pi-
smo wystosowano 10 stycznia 1946 roku — przyp. aut.], a dotychczas nie zostało 
wszczęte przeciwko niemu ze strony Prokuratora Sądu Specjalnego w Katowi-
cach żadne postępowanie karne”60.

Pomyłka lub fałszywy donos

Do kategorii tzw. mocnych argumentów można zaliczyć wskazywanie na to, że 
umieszczenie w obozie wynikało z pomyłki lub kłamliwych oskarżeń. Przykła-
dowo siostra pisała w sprawie zwolnienia brata: „Jest prawdopodobne, że za-
szło tu nieporozumienie i że brat mój został aresztowany zamiast ojca (który 
już zmarł), a który miał to samo imię i taki sam zawód”61. O pomyłce wspomina 
też pismo wicedyrektora Izby Przemysłowo Handlowej w Katowicach, w którym 
dowodzono, że aresztowanie ich urzędnika, „najwidoczniej należy przypisać 

57 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 11.
58 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 60.
59 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8208, k. 12.
60 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/8136, k. 12.
61 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/6706, k. 12. Z kolei sam zaintere-

sowany potwierdził, że został zatrzymany przez PUBP w Bytomiu „i to tylko omyłkowo zamiast ojca, 
który się także Alojzy zwie, jak również jest mechanikiem”, dodając jednak, że ojciec przebywał razem 
z nim w obozie, tamże, k. 19.
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omyłce, jakie, jak i Władzom wiadomo, w wielu wypadkach się zdarzały”62. Na 
przypadkowe zatrzymanie męża zwracała uwagę żona (mieszkanka Bytomia) — 
trafił do obozu, gdy „w stanie podchmielonym” zbliżył się zanadto do posterun-
ku żołnierzy radzieckich63. Siostra jednego z więźniów uprzedzała, że jej brat 
„dobrze nie dosłyszy, gdyż pracował przy maszynach, gdzie nadwyrężył sobie 
słuch, a przy zeznaniach mógł mylnie odpowiadać”64. Swoje zabiegi w sprawie 
uwięzionego syna (zatrzymanego podczas powrotu z obozu jenieckiego, skąd 
został zwolniony jako Polak) przedstawiła jedna z mieszkanek Bytomia: 

Na moją osobistą interwencję w sprawie zwolnienia 
syna, polecono mi napisać odpowiedni wniosek, co też 
zrobiłam, dołączając do prośby tymczasowe zaświadczenie 
narodowościowe. Przyrzeczono mi wypuszczenie syna 
w najbliższych dniach i gdy pewnego razu udałam się 
ponownie do Zgody z obiadem dla syna, oświadczono mi, 
że został on już zwolniony. Ponieważ jednak nadaremnie 
czekałam na jego powrót, zaniepokojona tym udałam 
się znowu do Zgody i tam dowiedziałam się, że syna 
mojego przeniesiono skolei do Centralnego Obozu Pracy 
w Jaworznie65. 

W związku ze skomplikowaną sytuacją narodowościową na Górnym Śląsku, 
gdzie większość ludzi zostało wpisanych na volkslistę (mieszkańcy przedwojen-
nego województwa śląskiego) lub miało już przed wojną obywatelstwo niemiec-
kie (casus mieszkańców zachodniej części regionu, czyli Śląska Opolskiego), po-
sądzenie kogoś o sprzyjanie Niemcom nie było trudne. Donosy sąsiedzkie były 
przyczyną zamknięcia w obozach lub więzieniach wielu osób (szczególnie oskar-
żenia te dotyczyły osób z II grupą volkslisty). Zjawisko to można dostrzec także 
w analizowanej dokumentacji — w kilku listach rodziny zatrzymanych wskazały, 
że powodem osadzenia w obozie były fałszywe donosy. Żona jednego z więź-
niów dowodziła, że jej mąż „padł ofiarą podstępu i osobistej zemsty” (jej zda-
niem oskarżenie o przynależność do SA nie polegało na prawdzie)66. Podobnie 
twierdziła matka interweniująca w sprawie córki: „jest niewinna, bo tylko przez 
zemsta domowa wpadła do obozu”67. Do obozu trafił także jeden z mieszkańców 
Zabrza — aresztowany na skutek fałszywego donosu znanej „denucijantki”68. 
Żona jednego z osadzonych pisała, że mąż padł ofiarą osobistych porachunków 

62 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 44.
63 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/6703, k. 13.
64 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/9256, k. 29.
65 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8468, k. 14. 
66 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/3899, k. 18.
67 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8196, k. 1.
68 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8219, k. 31.

— „jest niewinny, a aresztowanie spowodował śmiertelny wróg jego P., urzędnik 
rachuby kop. Renard w Sosnowcu”. Nienawiść P. do jej męża wzięła się stąd, że 
„wykrył on na krótko przed wojną oszustwa P., jakich tenże się dopuszczał, fał-
szując kwity węglowe”69. Inna z kolei (mieszkanka Wilkowyj) wskazywała: „zna-
jąc szlachetny charakter męża, który był i jest dobrym Polakiem, zadziwił mnie 
tyn wypadek jego losu. Przypuszczam, że tylko jakaś zemstliwa osoba spowodo-
wała jego los osobistym porachunkiem”70.
 W kilku przypadkach interweniujący informowali, że nie wiedzą, co było 
przyczyną zatrzymania ich bliskich. Mieszkanka Katowic pisze w sprawie siostry 
umieszczonej w podobozie w Libiążu, że „dotychczas nie wiadomo [czyli po bli-
sko roku od uwięzienia — przyp. aut.] z jakiej przyczyny ona się tam dostała, gdyż 
była zawsze spokojna i lojalna obywatelka”71. W innym przypadku siostra pisała 
w sprawie uwięzionego brata: „powody jego aresztowania są mi nieznane”72.

2. Argumentacja wzmacniająca

Wśród argumentów pobocznych, przemawiających jednak za zwolnieniem osadzo-
nych z obozu, najczęściej przywoływano trudną sytuację ekonomiczną ich ro-
dzin. Bardzo często w pismach pojawia się informacja o fatalnych skutkach ekono-
micznych uwięzienia jednego z członków rodziny — najczęściej jedynego żywiciela 
rodziny, czyli ojca/męża, pozbawienia opieki nad dziećmi czy starszymi rodzicami:

•	 „Z powodu zabrania mojego męża moja Familja wpadła w wielką 
biedem”73;

•	 „Nadmieniam, że obecnie żyję z dziećmi mojemi w skrajnej nędzy, 
stojąc bez wszelkich środków do życia”74;

•	 „Zwracam się z gorącą prośbą jako żona, mająca na utrzymaniu 
9-cioro nieletnich dzieci i znajdując się w fatalnym położeniu 
rodzinnym, o zwolnienie mego męża z aresztu”75;

•	 „Przez odosobnienie mego męża, straciłam z 3-giem małoletnich 
dziećmi w wieku od 1 do 10, ojca i żywiciela rodziny, przez co 
pozbawieni jesteśmy wszelkiej opieki oraz cierpimy wielki głód 

69 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/2628, k. 18.
70 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/4708, k. 17. Można także wskazać 

inny przypadek więźnia, który „w porachunkach osobistych został doniesiony Rosjanom [! – przyp. 
aut.]”, IPN Ka, Akta śledztwa w sprawie znęcania się funkcjonariuszy COP w Jaworznie w latach 1945-
1949 nad osadzonymi więźniami, S.9/01/Zk, t. II, k. 241.

71 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/8645, k. 13.
72 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 73.
73 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8188, k. 6.
74 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/9252, k. 41. 9 miesięcy wcześniej osoba 

ta pisała do prokuratora SSK: „Posiadam 2-je dzieci, lat od 6 do 10, które często chorują i nie posiadają 
obecnie należytej opieki, gdyż ja zmuszona jestem zebrać środki na utrzymanie nasze przez udanie się 
na wolny handel w celu sprzedaży moich rzeczy. Obecnie już nie mam ani tych rzeczy do sprzedania 
i nie wiem czego się chwycić, aby zebrać jakieś środki na utrzymanie”, tamże, k. 32-33.

75 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/6703, k. 13.
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i niedostatek. Na utrzymaniu męża pozostawali również moi rodzice 
w wieku 75 i 82 lata”76; 

•	 „Stawiam niniejszą prośbę o zwolnienie córki mojej z obozu w tem 
celu, ponieważ my rodzice są już w podeszłym wieku i jesteśmy stale 
obłożnie chorzy […]. Nie mamy nikogo, który by się nami opiekował”77;

•	 „Ponieważ mam jeszcze przy sobie jednego umysłowo chorego syna 
i żyjemy obaj w najstraszniejszej nędzy, a moje życie już ku końcu się 
zbliża”78; 

•	 „Moja córka była naszą jedyną żywicielką. Jesteśmy teraz obaj 
[z synem — przyp. aut.] bez wszelkiego dochodu w najstraszniejszej 
nędzy i blisko śmierci głodowej”79;

•	 „Proszę o rychłe załatwienie mej prośby, gdyż zabierając siostrę 
moją do obozu pozostało dwoje nieletnich dzieci, które pozbawiono 
matki, a temsamem należytej opieki”80;

•	 „Jako żona z czworgiem małoletnich dzieci znajdująca się w ciężkim 
położeniu”81.

Czasem argument związany z pozbawieniem podstaw egzystencji całej rodziny 
był eksponowany jako najważniejszy. Mieszkanka Bytomia prośbę o zwolnienie 
męża rozpoczęła: „Jesteśmy 4 osobe [! — przyp. aut.] w domu […], których mój 
mąż był żywicielem i zostaliśme bez wszelki opieki”82.
 W prośbach o zwolnienie powoływano się także na stan zdrowia uwię-
zionych. O zagrożeniu życia czy utracie zdrowia w obozie pisali więc sami 
więźniowie, jak też ich rodziny:

•	 „Jestem wątłego zdrowia i przebywanie moje w obozie w dzisiejszych 
warunkach zagraża mojemu życiu”83; 

•	 „Pragnę zaznaczyć jeszcze, że gnębiony tygodniami przez niemców 
[! — przyp. aut.] w więzieniu straciłem zdrowie a obecnie, po półrocznym 
pobycie w Centr. Obozie Pracy w Jaworznie, opadam z reszty sił”84; 

•	 „Jestem już w podeszłem wieku i Obóz daje mi się we znaki”85; 
•	 „Ponieważ mąż jest chorobliwy obawiam się, że nie przetrzymałby 

dłuższego czasu w obozie i proszę dlatego Wysokiego Sądu o jego 
zwolnienie”86;

•	 „Z uwagi na podeszły wiek męża oraz okoliczność, iż mąż mój 

76 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/4708, k. 17-18.
77 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 98.
78 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/4834, k. 6.
79 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/4834, k. 14.
80 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8208, k. 13.
81 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/3899, k. 18.
82 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/11249, k. 18.
83 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/9252, k. 30.
84 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 11.
85 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 54.
86 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/3899, k. 20.

w czasie okupacji był już dwa razy operowany na brzuch i pęcherz, 
dalszy pobyt w obozie zagraża jego życiu”87. 

Jeden z osadzonych, który podczas pracy w kopalni, w ramach pobytu w obozie, 
stracił w wypadku 4 palce prawej ręki, prosił o zwolnienie, argumentując: „ponie-
waż operację palcy chcę sobie z wolnej stopy dać zrobić”88. Z kolei żona więźnia 
podobozu w świętochłowickiej Zgodzie zabiegała o zwolnienie męża, obawiając 
się skutków epidemii, która objęła obóz („Sprawa tym jest poważniejsza i groźniej-
sza, że, jak się dowiaduję, w Obozie Pracy Huta Zgoda wybuchają epidemie i mąż 
mój mimo swej niewinności może ponieść tam niczym niezasłużoną śmierć”89).
 Ciekawa wydaje się tzw. argumentacja praktyczna, gdy interweniu-
jący próbowali wykazać, że zwolnienie osadzonych przyniesie korzyści państwu, 
że powrót do wcześniejszych zajęć jest racjonalniejszym wykorzystaniem poten-
cjału uwięzionych niż trzymanie ich za drutami obozu:

•	 „Syn mój […] jest z zawodu elektrospawaczem i mógłby pracować 
owocniej dla rozwoju Państwa w swoim zawodzie, zwłaszcza, że 
spawaczy jest brak”90;

•	 „Z uwagi na to, iż posiadamy własne gospodarstwo w Bytomiu, 
a przez jego [męża — przyp. aut.] nieobecność pozbyte jest 
fachowej opieki, zwracam się przeto do Ob. Wojewody z uprzejmą 
prośbą o interwencję w celu zwolnienia mego męża, gdyż w domu, 
w gospodarstwie rolnym byłby o wiele produktywniejszy aniżeli na 
kopalni „Paryż”, gdyż ma rutynę i wykształcenie w tej dziedzinie”91;

•	 „Brat mój jest ślusarzem maszynowym i jako taki jest w Polsce 
koniecznie potrzebny”92.

Interwencja Izby Przemysłowo Handlowej w Katowicach w sprawie zwolnienia 
z COP Jaworzno urzędnika Ekspozytury w Bielsku podnosiła argument, że osa-
dzony odznaczał się w pracy „wzorową pilnością, sumiennością i znajomością 
tut. stosunków gospodarczych”, stąd współpraca z nim „byłaby dla nas bardzo 
cenną z uwagi na jego wyżej wymienione kwalifikacje”93.
 Przywołany wcześniej wniosek o zwolnienie byłego członka NSDAP, podpisa-
ny przez wicewojewodę Arkę Bożka, zawierał (poza argumentami natury narodo-
wościowej) następujące uzasadnienie: „ponieważ D. […] jest fachowcem-rolnikiem, 
a w szczególności doskonałym traktorzystą, i niezbędnym jest przy rozpoczynającej 
się akcji siewnej — proszę przeto Ob. Prokuratora o zwolnienie go na wolną stopę 
z uwagi na dobro ogólne mające na celu należyte przeprowadzenie akcji siewnej”94.

87 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/8136, k. 12.
88 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 38-39.
89 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/2628, k. 18-19.
90 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8190, k. 17-18.
91 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8206, k. 26.
92 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/9256, k. 24.
93 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 44, 46.
94 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/4870, k. 3.
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 Argument praktyczny wzmacniany był uzasadnieniem „obywatelskim” 
— wykazaniem, że zwolnieni z obozu zasilą szeregi budujących nową Polskę:

•	 „Proszę o zwolnienie, ażeby mógł razem ze mną, z ojcem pracować 
dla ojczyznę [! — przyp. aut.], naszą Polskę”95;

•	 Proszę o „zwolnienie z Obozu, aby móc brać czynny udział 
w odbudowie Państwa Polskiego”96;

•	 „Syn mój może się przyczynić po zwolnieniu do odbudowy Polski 
Demokratycznej jako polak [! — przyp. aut.]”97.

Zaledwie w jednym przypadku odwołano się do „właściwej” postawy politycznej 
osadzonego, jak i osoby wnioskującej. Siostra pisząc o zwolnienie brata podkre-
śliła, że jest członkinią Polskiej Partii Robotniczej, a jej brat brał udział „w życiu 
konspiracyjnym KPP, bywał często na zebraniach, które odbywały się u moich 
rodziców w domu”. Konkluzja była prosta — „wynika z tego, że był i jest on ducha 
demokratycznego i ducha polskiego”98.
 Wśród okoliczności „łagodzących”, które mogły być brane pod uwagę przy 
decyzji o zwolnieniu z obozu, powoływano się na postawę narodową pe-
tenta. Podkreślano więc najczęściej fakt uzyskania rehabilitacji bądź weryfika-
cji przez pozostałych członków rodziny:

•	 „Ja ojciec jego i cała rodzina jesteśmy Polakami, myśmy zawsze po 
Polsku [! — przyp. aut.] mówili, posiadam obyw.[atelstwo — przyp. 
aut.] Polskie, więc i Syn mój […] jest Polakiem”99; 

•	 „Ja jestem Polką i posiadam l.n. 4 [czyli volkslistę nr 4 — przyp. aut.]” 
— pisała siostra jednego z więźniów100; 

•	 „Pochodzę z polskiej rodziny i syna mojego wychowywałam również 
w duchu polskim”101;  

•	 „Cała nasza rodzina została już zweryfikowana”102; 
•	 „Cała moja rodzina została zweryfikowana i posiadają zaświadczenia 

narod. polskiej”103;
•	 Liczne dowody polskości swojego syna podsumował jego ojciec 

następująco: „mój syn wychowany był w domu w duchu polskim, 
gdyż ja sam jako jego ojciec brałem udział w powstaniach śląskich, 
jestem uchodźcą z powiatu Gliwickiego. W czasie okupacji 
zaliczony zostałem do listy narodowościowej niemieckiej kat. III 
na odwołanie104;

95 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8190, k. 19.
96 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/6706, k. 19.
97 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/8627, b.p.
98 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 73-74.
99 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8190, k. 19.
100 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/9256, k. 24.
101 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8468, k. 14. 
102 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/829, k. 6.
103 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8468, k. 12. 
104 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/10489, k. 49.

•	 Żona członka NSDAP pisała: „jestem w posiadaniu Tymczasowego 
zaświadczenia narodowości polskiej […], także Ojcowie moi są 
w posiadaniu Tymcz. Zaś. Narod. polskiej. […] Ojcowie od męża są 
w posiadaniu Tymcz. Zaś. Narodowości polskiej […], którzy są tak 
samo dobremi polakami [! — przyp. aut.]”105.

Korespondencja w sprawach obozowych zawiera czasem argumentację wska-
zującą na zrozumienie postępowania władz, ale podnoszącą kwestię przedłu-
żającej się procedury: „Jest zrozumiałe, że każdy obywatel, który miał jakąkol-
wiek styczność z okupantem musi się z tego dzisiaj wytłumaczyć, że trzeba tych 
wszystkich skoszarować i pojedynczo przesegregować, ale w tym wypadku to 
trwa już za długo [podkreślenie w oryginale — przyp. aut.], bo od 1 lutego b.r. 
[czyli 8 miesięcy — przyp. aut.] brat mój pozbawiony jest wolności”106.
 W innym przypadku rodzice przyznali, że ich córka popełniła błąd, jed-
nak gwarantowali za powodzenie „resocjalizacji”: „Przyznajemy, że córka nasza 
zbłądziła przez za mąż wyjście za Niemca, jednakowoż przyrzekamy, że córka 
poczyni wszelkie starania, aby ten błąd w 100% naprawić i stać się przez gorliwą 
prace gorliwą polką [! — przyp. aut.] a to taką, jaką to Państwo Polskie od wzo-
rowego polaka [! — przyp. aut.] wymaga”107.
 Do listów często były dołączane oświadczenia dodatkowych osób poświad-
czających zwykle polskie oblicze narodowe osadzonych i fakt, że nie szkodzili 
nikomu podczas okupacji (lub też na końcu prośby podawano listę świadków). 
Czasem załącznik stanowiły zaświadczenia z różnych instytucji czy urzędów. 
Zapobiegliwa żona uwięzionego mieszkańca Bobrka przesłała nie tylko zaświad-
czenia z PPR Rokitnica i PPR komórki kopalni „Bobrek” (z których wynikało, 
że jej mąż był „lojalną osobą i dobrym pracownikiem nie wyrządzając nikomu 
szkodę”), ale też zaświadczenie Urzędu Parafialnego z Bobrku, że uczęszczał on 
na polski katechizm i brał ślub po polsku108.
 Listy z prośbą o zwolnienie były najczęściej odręcznie pisane, na jednej lub 
dwóch kartkach. Zawierały dość liczne błędy stylistyczne (nawet ortograficzne), 
a niektóre zawierały sporo zwrotów śląskich. W jednym z pism czytamy: „[…] 
mój mąsz był przez Rosjanów do przemusowej prace zabrany na powrocie ku 
domu z Rosyji był znów przez władze Polski zabrany i do wyżej podanego obozu 
przesłany”109. Zdarzały się też błędne zapisy samego obozu w Jaworznie — w jed-
nym z pismo zwracano się o zwolnienie z obozu w… Jędrzejowie110. 

105 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8467, k. 7-8.
106 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 4. Na przedłużającą się 

procedurę zwalniania narzekała także matka jednej z więźniarek: „Przy przesłuchaniu oświadczono jej, 
że jest już zwolniona, tylko ma czekać na zaświadczenie. Dotychczas jednak nie wróciła. Proszę więc 
bardzo łaskawego Pana Prokuratora jako matka o ponowne rozpatrzenie sprawy mej córki i wypuszcze-
nie jej na wolność”, AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/1587, k. 18.

107 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, s. 98.
108 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/11072, k. 6.
109 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 032/869/1/4, k. 58.
110 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/4834, k. 6.
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 Trudno ocenić skuteczność wysyłanych listów. Przypominały one o uwię-
zionych, często bezpodstawnie, czekających przez wiele miesięcy na rozstrzy-
gnięcie na drodze administracyjno-prawnej. Prośby zawierały wnioski o przy-
spieszenie rozpatrzenia sprawy, np. rozprawy rehabilitacyjnej111, gdyż pobyt 
w obozie traktowany był jako tymczasowa, niezasłużona represja. Żona jednego 
z osadzonych prosiła nawet o „zarządzenie poszukiwania akt lub ponowne prze-
słuchanie męża”, gdyż — jak się musiała dowiadywać — akta jej męża nie trafiły 
dotąd do prokuratury Specjalnego Sądu Karnego, choć był już przesłuchiwa-
ny112. Jedna z próśb o zwolnienie z obozu została wysłana 3 dni przed rozkazem 
o zwolnienie z COP113 — trudno więc podejrzewać, że to ona zdecydowała o ta-
kim rozstrzygnięciu. O pechu może mówić mieszkaniec Katowic — 7 sierpnia 
1946 roku jego żona ponownie zwróciła się o jego zwolnienie i przyspieszenie re-
habilitacji, a 24 sierpnia prokurator wydał nakaz zwolnienia z obozu. Naczelnik 
COP Jaworzno zwrócił jednak nakaz zwolnienia z wyjaśnieniem, że wymieniony 
zmarł 26 sierpnia, czyli 2 dni po wydaniu decyzji prokuratorskiej114.
 Poza jednym przypadkiem (sprawą mieszkanki Lipin zajął się Specjalny Sąd 
Karny, który uniewinnił osadzoną w Jaworznie od zarzutu denuncjacji przed po-
licją niemiecką115), we wszystkich analizowanych sprawach decyzje o zwolnieniu 
podjął prokurator SSK lub Sądu Grodzkiego116. W zarządzeniu nakazu zwolnie-
nia do naczelnika obozu prokurator informował o braku danych do ustalenia, by 
zatrzymany popełnił przestępstwo z dekretu „sierpniowego” lub podlegał wyłą-
czeniu ze społeczeństwa polskiego jako wrogi element według przepisów ustawy 
z 6 maja 1945 roku. W jednym przypadku nakaz zwolnienia z obozu do Woje-
wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach zawierał klauzulę: 
„odnośnie zwolnionego jako obywatela niemieckiego narodowości niemieckiej 
proszę wydać zarządzenie w przedmiocie wysiedlenia wymienionego do granic 
Państwa Polskiego do Niemiec”117. Jak pokazała praktyka ścieżki rozliczeń na 
drodze sądowej i administracyjnej (odnośnie narodowości) nie zawsze się krzy-
żowały. Gdy w grudniu 1946 roku nadszedł nakaz zwolnienia z COP Jaworzno 

111 Np. w lipcu 1946 roku żona uwięzionego w Jaworznie volksdeustcha II grupy wniosła o przyspieszenie 
rozprawy rehabilitacyjnej męża, który został zatrzymany 27 lutego 1945 roku i złożył stosowny wniosek 
w październiku tego roku, AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/8626, k. 11; zob. 
także: AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/8136, k. 12.

112 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/2628, k. 7, 18.
113 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/11072, k. 1.
114 AIPN Ka, Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/8626, k. 12, 17. W przypadku mieszkańca 

Siemianowic Śląskich z II grupą DVL prośba o zwolnienie z obozu została wysłana 21 lutego 1946 roku, 
a 2 miesiące później (27 marca) zmarł on w szpitalu obozowym COP Jaworzno, AIPN Ka, Prokuratura 
Sądu Okręgowego w Katowicach, 116/8678, k. 4, 22.

115 Posiedzenie sądu odbyło się 13 marca 1946 roku, AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego 
w Katowicach, 114/276, k. 58.

116 Odnośnie obywatela niemieckiego z Mikulczyc nakaz zwolnienia z obozu wydała Prokuratura Sądu 
Okręgowego w Katowicach, jednak Komisja Kwalifikacyjno-Kontrolna wydała decyzję o wysiedleniu 
go jako Niemca z granic państwa polskiego, AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Kato-
wicach, 114/8387, k. 8.

117 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/4826, k. 3.

mieszkańca Bytomia, naczelnik obozu odpowiedział, że wymieniony został już 
w… styczniu 1946 roku odtransportowany do granicy niemieckiej z przeznacze-
niem do wysiedlenia118. Podobnie 15 stycznia 1946 roku (na podstawie zarządzenia 
Departamentu Więziennictwa i Obozów MBP) do granicy niemieckiej odtrans-
portowano dwóch innych osadzonych — w przypadku mieszkańca Gliwic nakaz 
zwolnienia z Jaworzna został wydany na początku lipca 1946 roku119, zaś miesz-
kańca Zabrza zwolniono formalnie z obozu 14 stycznia 1946 roku, ale decyzja ta 
nie dotarła na czas do obozu, gdyż już następnego dnia wywieziono go do Nie-
miec120. Niedomagania administracyjne (głównie organów bezpieczeństwa) po-
wodowały znaczące wydłużanie się terminów zwolnienia osadzonych z obozu121.
 Listy z prośbą o zwolnienie z obozu to wartościowa dokumentacja ukazują-
ca motywy zachowań osadzonych w okresie okupacji, okoliczności zatrzymania, 
a także los ich rodzin. Pokazują zmaganie się jednostek ze skomplikowaną ma-
chiną administracyjną. Stanowią interesujący materiał badawczy zarówno dla 
historyków, jak i socjologów i językoznawców.

118 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/6706, k. 1.
119 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8196, k. 2.
120 AIPN Ka, Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, 114/8219, k. 18.
121 Zob.: A. Dziurok, Volksdeutsche w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie…, s. 56. Dodatkowo w samym 

obozie istniał dość duży bałagan, który obejmował również kwestie administracyjne. Jeden z funkcjo-
nariuszy Wydziału Więziennictwa i Obozów WUBP w Krakowie wizytujący COP w czerwcu 1945 
roku pisał: „Przechodząc do poszczególnych działów pracy w kancelarii widać ten sam nieład i bezpo-
rządek. Zarządzeń wyższej władzy jest mało, a które są nie przestrzegane. Piszą się rozkazy, lecz tylko 
dla formalności, rządzi się według własnego widzimisię kierownika obozu. […] Z braku fachowego 
personelu kancelaryjnego do pracy używają więźniarek. W dziale administracyjnym więźniów powinni 
być zatrudniony tylko personel obozowy, a to ze względów zachowania tajemnicy służbowej”, Raport 
M. Szarapowa do Wydziału Więziennictwa i Obozów WUBP w Krakowie z inspekcji COP w Jaworznie, 
9 VI 1945 r., [w:] Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów. t. 2, red. W. Borodziej, H. Lemberg, 
Warszawa 2000, s. 83.
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Dr Sebastian Rosenbaum
Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach

Więźniowie Obozu Pracy w Świętochłowicach 
Zgodzie w strukturach Centralnego Obozu Pracy 
w Jaworznie (od listopada 1945 roku)

Obóz pracy w Świętochłowicach Zgodzie należy do tych miejsc komu-
nistycznej represji, o którym napisano i powiedziano już wiele1, odgry-
wa też ważną rolę w regionalnej, górnośląskiej, kulturze pamięci2. Nie 

przestaje intrygować — nie tylko zresztą historyków, ale również publicystów3 
i artystów4 — jako „miejsce grozy”, jak ujął to jeden z osadzonych5. Mimo ist-
nienia dwóch monograficznych opracowań nie można jednak rzec, aby ta pla-
cówka represyjna została już wszechstronnie i wyczerpująco pod względem 
badawczym opisana. Spośród wielu wciąż niejasnych aspektów funkcjonowania 
obozu, bodaj na pierwszy plan wysuwa się pytanie o skład osobowy osadzo-
nych. Kim byli więźniowie Zgody? Adam Dziurok, na podstawie analizy m.in. 
repertoriów Prokuratury Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, wskazuje, że 
do obozu trafiało się na mocy dekretu PKWN z 4 listopada 1944 roku „o środ-
kach zabezpieczających w stosunku do zdrajców Narodu”, tzw. „dekretu sierp-
niowego” z 31 sierpnia 1944 roku „o zbrodniarzach faszystowsko-hitlerowskich 
i zdrajcach Narodu Polskiego” oraz ustawy z 6 maja 1945 roku „o wyłączeniu ze 
społeczeństwa polskiego wrogich elementów”6. W świetle tego źródła główną 
grupą osadzonych byli volksdeutsche, przede wszystkim ze Śląska. Niemniej, jak 
pisze wspomniany autor, pośród osadzonych byli też Polacy z Polski centralnej, 
kilkudziesięciu obcokrajowców — z Austrii, Rumunii, Czechosłowacji i innych 
krajów, a z zachowanych wykazów zaludnienia obozu wynika, że dominowali 

1 Podstawowym opracowaniem pozostaje: Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty, wyb. 
i oprac. A. Dziurok, Katowice 2014 (wyd. 2, rozszerzone; wyd. 1–2002).

2 Zob.: B. Linek, Cienie obozów (Łambinowice, Świętochłowice), [w:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów 
Górnego Śląska XIX-XX wieku, red. B. Linek, A. Michalczyk, Opole 2015, s. 423-426.

3 M. Łuszczyna, Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne, Kraków 2017.
4 Por. sztukę teatralną Ingmara Villqista Miłość w Koenigshuette, wystawioną w 2012 roku w Teatrze 

Polskim w Bielsku-Białej oraz film fabularny Macieja Sobieszczańskiego Zgoda (2017). „Zgoda” zna-
czy pojednanie. Z Maciejem Sobieszczańskim rozmawia Adam Dziurok, „CzasyPismo” 2017, nr 2 (12), 
s. 200-203.

5 G. Gruschka, Zgoda – Ein Ort des Schreckens. Als Vierzehnjaehriger in einem polnischen Nachkriegs-
konzentrationslager, 2. Aufl. Neuried 1997. Polskie wydanie: G. Gruschka, Zgoda, miejsce grozy. Obóz 
koncentracyjny w Świętochłowicach, Gliwice 1998.

6 A. Dziurok, Wstęp, [w:] Obóz Pracy w Świętochłowicach…, s. 19.
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wśród osadzonych Niemcy. Dziurok wskazuje też, że znaczną grupę więźniów 
stanowiły osoby starsze — kilkaset osób powyżej 60 roku życia, niepełnoletni 
stanowili zaś raczej nieliczną grupę7. Z wykorzystanych dotąd przez historyków 
danych źródłowych nie wyłania się jednak spójny obraz grupy: zbyt małą ilością 
informacji dysponowano, by obraz taki skonstruować.
 W pewnym stopniu na zmianę tej sytuacji poznawczej pozwala źródło słabo 
jak dotąd eksploatowane w badaniach nad obozem w Zgodzie — „Tom I listy więź-
niów Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie”, znajdujący się w zasobie Archiwum 
Państwowego w Katowicach8. Dokument ten powstał w momencie, w którym 
dzieje obozu świętochłowickiego przecięły się z historią COP Jaworzno — „naj-
większego obozu […] w całej Polsce”, powołanego do życia w kwietniu 1945 roku 
jako jednego z czterech centralnych obozów pracy w Polsce, celem „wykonywania 
nadzoru nad więzieniami i obozami pracy”9.

Więźniowie Zgody w Jaworznie 

Zgodnie z rozkazem Departamentu Więziennictwa i Obozów Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego z 8 listopada 1945 roku nastąpiła likwidacja Obozu Pra-
cy w Świętochłowicach, a ściślej — jego „zdanie” na rzecz COP Jaworzno. W ko-
lejnych dniach przekazano do COP Jaworzno 301 więźniów ze Świętochłowic, 
inwentarz obozowy oraz przedmioty należące do więźniów. Z dniem 20 listopa-
da naczelnik OP Świętochłowice Salomon Morel i naczelnik COP Jaworzno 
Stanisław Kwiatkowski podpisali protokół zdawczo-odbiorczy, finalizujący pro-
ces likwidacji placówki w Zgodzie, przy czym majątek tzw. działu pracy (sumy 
wypracowane przez więźniów zatrudnionych w zakładach przemysłowych poza 
obozem) przejął Okręgowy Zarząd Pracy Więźniów w Katowicach, struktura 
pośrednia, koordynująca gospodarcze wykorzystanie placówek obozowych10.
 W tym czasie w COP Jaworzno dokonano wpisów więźniów Zgody do 
własnej księgi ewidencyjnej. Centralny Obóz Pracy przejął na stan łącznie 2.164 
osoby, wpisując je na listę od numeru 7601 do 9357 (z brakami we wpisach mię-
dzy numerami 8861 do 8870)11. Osoby te scharakteryzowano w rubryce „Skąd 
przybył więzień” krótko: „Świętochłowice” bądź „Przybył ze Świętochłowic”. 
276 osób, wedle adnotacji w księdze, przyjechało do COP Jaworzno w dniach 
14 i 15 listopada 1945 roku (odpowiednio: 124 i 152), ponadto 16 listopada do-
tarł jeszcze jeden więzień, w odniesieniu do ośmiu osób odnotowano, że „po-

7 A. Dziurok, Wstęp, [w:] Obóz Pracy w Świętochłowicach…, s. 19-21.
8 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), COP Jaworzno, 1, Tom I listy więźniów Central-

nego Obozu Pracy w Jaworznie, numery od 6131 do 11910.
9 B. Kopka, Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2002, s. 41, 43.
10 Zob. dokumentacja w: B. Kopka, Obozy pracy…, s. 182; A. Dziurok, Obóz Pracy w Świętochłowicach…, 

s. 56-75. 
11 Ponadto dwukrotnie na liście figuruje Bazyli Newitz (Nemitz, Nemetz), AP Kat, COP Jaworzno, 1, Tom 

I listy więźniów Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie, nr 7342 i 9348.

został[y — przyp. aut.] w Świętochłowicach” (i zapewne przybyły do Jaworz-
na nieco później), w dwóch przypadkach zanotowano przybycie osadzonych 
w nieco późniejszym, grudniowym terminie. Ponadto czternaścioro osób ze 
Zgody przybyło do Jaworzna 20 listopada 1945 roku. Ponieważ jednym z nich 
był Franz Brachmann, o którym wiadomo, że pozostał w obozie celem pomocy 
w uporządkowaniu prac biurowych, można założyć, że i jego współwięźniowie 
w podobnym celu nieco dłużej pozostali w Świętochłowicach. Do tego cztery 
osoby znajdowały się w momencie likwidacji obozu świętochłowickiego w Szpi-
talu Hutniczym w Świętochłowicach12. Cała omówiona powyżej grupa liczy-
ła 301 osób i jest tożsama z osobami ujętymi na opublikowanej przez Adama 
Dziuroka „Liście imiennej więźniów przejętych ze zlikwidowanego Obozu Pracy 
w Świętochłowicach” sporządzonej w Jaworznie 20 listopada 1945 roku13. Można 
założyć, że obejmuje ona tych więźniów, którzy pozostali na terenie obozowym 
(względnie w pobliskim szpitalu) w Świętochłowicach w momencie likwidacji 
placówki i stąd przewiezieni zostali do Jaworzna. Rzecz jednak w tym, że wspo-
mniany „Tom I listy więźniów Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie” obejmu-
je łącznie 2.164 nazwiska więźniów Świętochłowic Zgody, których przejęto do 
ewidencji COP Jaworzno. Co zatem stało się z pozostałymi 1.863 więźniami ze 
Zgody, którzy w listopadzie stali się formalnie więźniami Jaworzna, a jednak nie 
umieszczono ich na przywołanej powyżej „Liście imiennej…” i zapewne też nie 
przewieziono ich wówczas do COP?
 Należy cofnąć się do czasu funkcjonowania Obozu Pracy w Świętochłowi-
cach. Otóż niezależnie od tych więźniów, których przetrzymywano na terenie 
placówki, część zatrzymanych kierowano do pracy przymusowej w okolicznych 
zakładach pracy, głównie kopalniach, przy których od lata 1945 roku tworzo-
no obozy pracy, podlegające formalnie Centralnemu Zarządowi Przemysłu 
Węglowego. Z czasem główną kategorią osadzonych w tych placówkach sta-
li się niemieccy jeńcy wojenni, jednak pierwotną kategorią „zobozowanych” 
byli niemieccy cywile (także volksdeutsche)14. W momencie zamknięcia obozu 
w Świętochłowicach wedle oficjalnego „zestawienia więźniów przebywających 
na podobozach przy kopalniach przy likwid[acji — przyp. aut.] Obozu Pracy 
w Świętochłowicach wg akt osobowych” na dzień 20 listopada 1945 roku w za-
kładach przemysłowych (nie tylko kopalniach) pracowało ogółem 1.865 osób, 
ponadto cztery osoby zatrudnione były w Wojewódzkiej Komendzie Milicji 

12 A. Dziurok, Obóz Pracy w Świętochłowicach…, s. 68, 75.
13 Tamże, s. 63-71. Lista znajduje się w Archiwum Akt Nowych, zespół MBP, sygn. 718 jako elementy 

„protokołu zdawczo-odbiorczego likwidacji Obozu Pracy w Świętochłowicach”.
14 Tamże, s. 17, 28-29. O obozach CZPW zob. szerzej: B. Kopka, Obozy pracy…, s. 48-53, 85-120; J. Ko-

chanowski, W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945-1950, Warszawa 2001; O. Boess, 
Die deutschen Kriegsgefangenen in Polen und Tschechoslowakei, München 1974; K. Miroszewski, Obozy 
pracy przy kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Zarys problema-
tyki, „Studia i materiały z dziejów Śląska” 1996, t. 21; S. Rosenbaum, B. Tracz, Obozy pracy przymusowej 
Gliwickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945-1949, Katowice 2009.
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Obywatelskiej w Katowicach15. Z nieznanej przyczyny w ewidencji COP znalazło 
się o pięć osób mniej, niż na opisanej powyżej liście z 20 listopada 1945 roku. 
 Czy wpisanie na ewidencję COP oznaczało fizyczne przeniesienie do tegoż 
obozu? Niekiedy tak, jednak zwykle nie już w listopadzie, ale na ogół później, 
czasem nawet po kilku miesiącach. Grupa więźniów z obozu pracy przymusowej 
przy Hucie „Laura” w Siemianowicach Śląskich przybyła do COP Jaworzno w lu-
tym 1946 roku, podobnie z kopalni „Centrum” w Bytomiu. W marcu 1946 roku 
pojawiły się grupki osadzonych z obozów przy kopalniach „Paryż” w Dąbrowie 
Górniczej, „Prezydent” w Chorzowie, „Milowice” w Sosnowcu czy ponownie 
„Centrum”. Niestety, nie zawsze da się rozstrzygnąć sens stosownych wpisów na 
omawianej liście — nie wiadomo czy data w rubryce „Uwaga”, gdzie nieco sze-
rzej opisywano losy więźniów po likwidacji obozu w Świętochłowicach, odnosi 
się do momentu przybycia do COP czy też innych faktów, np. zwolnienia lub 
przeniesienia. Adnotacje dość jednoznacznie wskazujące, że dana osoba znala-
zła się za drutami COP16 odnajdujemy przy 630 nazwiskach, do tego doliczyć 
należy wspomnianych 301 więźniów OP w Świętochłowicach, którzy w listopa-
dzie i grudniu również dotarli do Jaworzna. Co do pozostałych 1.233 więźniów 
z omawianej listy ewidencyjnej COP w Jaworznie można jedynie spekulować, 
że znaczna ich część również przybyła do tegoż obozu, nie sposób tego jednak 
jednoznacznie określić statystycznie.
 Tymczasem już pod koniec listopada 1945 roku zaobserwować można pro-
ces odwrotny: część byłych więźniów Zgody, przebywających w Jaworznie, skie-
rowanych zostało do obozów pracy przy górnośląskich zakładach. Na przykład 
w dniach 22 i 24 listopada do „Azotów” w Chorzowie wysłani zostali Alfred 
Gustaw, Paweł Kasperek, Alfred Borowka, Feliks Szklarek, Karol Purkop, Fran-
ciszek Kotlorz, Robert Młynek, Lothar Polak, Rudolf Zaja, Wilhelm Poloczek 
i Reinhold Richter. Byli to więźniowie z grupy, która w Jaworznie znalazła się 
poczynając od 14 listopada 1945 roku W kolejnym miesiącu do „Azotów” wysła-
no następnych kilkanaście osób. Niemniej wszyscy oni pozostawali nadal w ewi-
dencji COP Jaworzno, niekiedy po jakimś czasie powracali do tego obozu.
 Odnotować należy, że ogółem przy 1.459 więźniów (67,4% ogółu) zapisa-
no w omawianej „Liście więźniów Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie”, że 
byli zatrudnieni w kopalniach węgla kamiennego, głównie w górnośląsko-zagłę-
biowskim okręgu przemysłowym. Dominowały takie zakłady, jak KWK „Sie-
mianowice” w Siemianowicach Śląskich — 314 osób, „Wanda-Lech” w Rudzie 
Śląskiej — 209, „Barbara-Wyzwolenie” w Chorzowie — 182, „Polska” w Świę-
tochłowicach — 175, „Centrum” w Bytomiu — 143, „Paweł” w Rudzie Śląskiej 
— 132, „Prezydent” w Chorzowie — 117, „Michał” w Michałkowicach — 107. Po-
nadto 182 więźniów pracowało w kilku hutach, m.in. w Łagiewnikach Śląskich 

15 A. Dziurok, Obóz Pracy w Świętochłowicach…, s. 73. Zestawienie owo nie było listą imienną, a jedynie 
wykazem zakładów pracy z podaną liczbą tamże zatrudnionych.

16 Np. „przybył do C.O.P.”, „do C.O.P.”, „C.O.P.” z datą, „powrócił do C.O.P.”, „doprowadzony do C.O.P.”

i Hucie „Zgoda”, a grupa ponad 40 osadzonych zatrudniona była w zakładach 
„Azoty” w Chorzowie. Podobnie spotykamy więźniów, kierowanych do pracy 
w takich punktach i instytucjach, jak majątek rolny Pszczyna, Państwowy Za-
kład Hodowli Roślin w Krakowie, Śląska Izba Rolna w Katowicach, Izba Rolna 
w Kielcach, Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, Powiatowy Urząd 
Ziemski w Pińczowie, Rybnicka Fabryka Maszyn, majątek (zapewne rolny) po-
wiatu Miechów i inne.
 Zapytać też należy, w oparciu o jaką prawną sankcję skierowano więźniów 
do COP Jaworzno. W rubryce „Kto wydał rozkaz o przejęciu” odnotowano, że 
aż 2.027 osób trafiło do COP w oparciu o decyzję Prokuratury Specjalnego Sądu 
Karnego w Katowicach. Ponadto dla 66 osób podano jako instancję kierującą do 
obozu różne struktury Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego — WUBP Katowice 
oraz lokalne komórki UBP z Bielska, Bytomia, Gliwic, Nysy, Rybnika, Siemiano-
wic, Świętochłowic, Strzelec Opolskich. Dla pozostałych brak danych o sankcji 
będącej podstawą osadzenia.
 Dalsze losy więźniów Zgody w strukturach COP Jaworzno miały niekiedy 
mocno skomplikowany przebieg. Spójrzmy na przypadek Augustyna Wróblew-
skiego (Wroblawski), szewca ze Świętochłowic, posiadacza III grupy volkslisty. 
14 listopada 1945 roku trafił on do Jaworzna, zaś 1 marca 1946 roku został, jak 
zanotowano, „odkomenderowany do pracy przy więzieniu Lubliniec”, lecz już 11 
marca tego roku powrócił do COP, skąd 15 kwietnia wysłano go do „Podobozu 
Świętochłowice”, czyli zapewne obozu pracy przymusowej przy kopalni „Polska” 
w Świętochłowicach. Pozostał tam do 23 maja 1946 roku i powrócił do Jaworzna. 
Kolejny powrót do COP (nie wiadomo jednak skąd) odnotowano 15 stycznia 
1947 roku. Potem — po 26 stycznia tego roku — miał przebywać w Konradowie 
koło Blachowni, gdzie pracował, jak się zdaje w zakładach maszynowych „Mój”. 
Dnia 15 września 1947 roku wraz z aktami „odstawiony (…) do więzienia w Kra-
kowie przy ul. Senackiej”17. Nie wiadomo, co działo się z nim dalej, brak bowiem 
dalszych zapisów w księdze więźniów COP.
 Wpisy w omawianym źródle pozwalają uchwycić losy większości osadzo-
nych, choć nie brak i takich osób, o których nie zamieszczono prawie żadnych 
informacji. Wynotować ze wspomnianej listy warto następujące dane. Otóż dla 
części osadzonych COP w Jaworznie był tylko etapem tułaczki. 30 więźniów prze-
szło następnie przez podobóz Jaworzna w Chrustach, 49 przez podobóz w Libią-
żu, 189 skierowano do COP w Potulicach. Pojedyncze przypadki to przeniesieni 
do obozów: Leszno Gronowo, Warszawa Mokotów, Warszawa Anielewicza, Sta-
lowa Wola. 61 osadzonych przeszło przez różne instancje represyjne w Krakowie: 
WUBP, WK MO lub (najwięcej) przez tamtejsze więzienia (na ul. Senackiej, Św. 
Michała, Montelupich). Po kilka osób lub wręcz pojedyncze osoby osadzono też 
w więzieniach w Bielsku, Bytomiu (najliczniej), Gliwicach, Katowicach, Lublinie, 

17 AP Kat, COP Jaworzno, 1, Tom I listy więźniów…, nr 7079.
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Lublińcu, Łodzi, Mysłowicach, Nowym Sączu, Opolu, Płocku, Prudniku, Pszczy-
nie, Raciborzu, Sosnowcu Radosze, Strzelcach Opolskich, Warszawie, Wieluniu, 
Nowym Wiśniczu, Włocławku, Wrocławiu, Zabrzu, Zamościu. 
 122 więźniów zmarło, co stanowi 3,9% osadzonych ze Zgody. Już 16 listopada 
1945 roku odnotowano zgon 45-letniego Emila Krzyżka z Katowic Załęża, który nie 
zdołał dotrzeć do Jaworzna — zmarł w szpitalu hutniczym w Świętochłowicach18. 
Kolejnego dnia, 17 listopada, w szpitalu w Goduli zmarł zatrudniony w kopalni 
Paweł Walter Alker, ślusarz rodem z Pilszcza w powiecie głubczyckim19. Z kolei 
Godfryd Dudek nie doczekał ułaskawienia. Nadeszło ono 3 stycznia 1948 roku, 
jednak więzień nie żył już od 7 maja 1947 roku — zmarł w szpitalu górniczym 
w Jaworznie20. Co najmniej czterech więźniów zmarło w szpitalu COP w Jaworz-
nie. Przyczyn zgonu nie podawano, co najwyżej odnotowywano „śmierć natural-
na” (tylko trzykrotnie odnotowano po prostu: „śmierć”). Wspomnieć też warto, 
że spośród wielu więźniów, którym zapisano pobyt w szpitalu, jednego — Jana 
Szendzielorza z Knurowa przekazano do szpitala psychiatrycznego w Rybniku21.
 Nie zabrakło ucieczek. 49 osadzonych zbiegło, a jeden więzień, Jakub Bauer 
z Chorzowa, „zaginął na kopalni Polska”. Skądinąd wszyscy zbiegowie, jak się zda-
je, uciekli z podobozów przy zakładach pracy, nie zaś z samego COP Jaworzno.
 Przy prawie 1.270 osobach odnotowano, że zostały zwolnione z obozu, zwy-
kle na mocy decyzji Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach, ale też innych in-
stancji, np. Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach. 
77 osób wysłano do Frankfurtu nad Odrą, a 15 do „stacji przygranicznej Forst”, 
co w obu przypadkach oznacza wysiedlenie do Niemiec. Ponadto jako skierowa-
nych do „repatriacji”, „transportu do Niemiec” bądź „wysiedlenia do Niemiec” 
określono 24 osoby. Łącznie zatem o 116 więźniach wnosić można, że wysiedlo-
no ich prosto z obozu do różnych stref okupacyjnych Niemiec.

Charakterystyka grupy osadzonych

Omawiana lista ewidencyjna więźniów, których z obozu Zgoda przeniesiono do 
COP Jaworzno, obejmuje następujące kategorie:

• 1 – nazwisko i imię więźnia karnego,
• 2 – imiona rodziców,
• 3 – zawód,
• 4 – miejsce zamieszkania,
• 5 – data urodzenia,
• 6 – wyznanie,
• 7 – za co skazany,

18 AP Kat, COP Jaworzno, 1, Tom I listy więźniów…, nr 7347.
19 AP Kat, COP Jaworzno, 1, Tom I listy więźniów…, nr 9216.
20 AP Kat, COP Jaworzno, 1, Tom I listy więźniów…, nr 8829.
21 AP Kat, COP Jaworzno, 1, Tom I listy więźniów…, nr 7747.

• 8 – rodzaj kary / wymiar kary (rubryka niewypełniana),
• 9 – data wydania wyroku, przez jaki sąd i nr akt (rubryka 

niewypełniana),
• 10 – rozkaz o przyjęciu, kto wydał rozkaz,
• 11 – data, od której liczy się czas trwania kary,
• 12 – skąd przybył więzień,
• 13 – termin upływu kary (rubryka niewypełniana),
• 14 – data i powód opuszczenia więzienia,
• 15 – liczba odbytych dni kary (rubryka niewypełniana),
• 16 – czy podlegał badaniom kryminalno-biologicznym (rubryka 

niewypełniana),
• 17 – nr księgi więźniów (rubryka niewypełniana),
• 18 – uwaga.

Wskazać należy, że w rubryce „za co skazany” wpisywano w zasadzie tylko naro-
dowość (przynależność państwową), bądź grupę volkslisty. Rubrykę „data i po-
wód opuszczenia więzienia” wypełniano dość incydentalnie, natomiast niekiedy 
informacje o losach osadzonego można odnaleźć w rubryce ostatniej — „Uwaga”.
 Jak z powyższego zestawienia widać, omawiany dokument źródłowy daje 
możliwość dość szerokiego opisania atrybutów grupy osadzonych z OP w Świę-
tochłowicach, którzy w listopadzie 1945 roku znaleźli się w ewidencji COP w Ja-
worznie. Spójrzmy zatem, jaki obraz tejże grupy wyłania się w drodze analizy 
danych z dokumentu. Przede wszystkim grupa osadzonych miała zdecydowanie 
męski charakter. Na liście znajdujemy 126 więźniarek, czyli 5,8% ogółu. 
 Zdecydowana większość więźniów urodziła się w przedziale lat 1891-1910, 
aż 1.368. Najstarszym osadzonym był Bruno Spill, lekarz z Bytomia, urodzony 
w 1878 roku. Najmłodszym zaś uczeń Ernest Geier z Aleksandrowic koło Bielska, 
który przyszedł na świat w 1931 roku. Szczegółowo udział roczników przedstawia 
się następująco:

• 1879–1890 – 220 osób,
• 1891–1900 – 653,
• 1901–1910 – 715,
• 1911–1920 – 310,
• 1921–1930 – 252,
• 1931 – 1.

Inaczej mówiąc wśród „zobozowanych” w roku 1945 przeważali liczebnie męż-
czyźni w wieku między 35 a 55 lat — 63% ogółu. Grupa osób między 14 a 35 rokiem 
życia wynosiła ponad 26% więźniów. Natomiast najstarsi, którzy w 1945 roku liczy-
li ponad 55 lat, stanowili odsetek rzędu 10%. 
 Absolutna większość więźniów — 1.806 osób i 83,5% — była wyznania 
rzymsko-katolickiego. Ewangelickie wyznanie deklarowało 245 osób (11,3%)22, 
22 W tym dwie osoby wyznania nowoapostolskiego – siostry Ursula i Helena Giebler z Ejtkunów (Czerny-

szewskoje) w Prusach Wschodnich, AP Kat, COP Jaworzno, 1, Tom I listy więźniów…, nr 7276, 7277.
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jako bezwyznaniowych określono 11 osób, 3 — jako „wierzących” (co zapewne 
oznacza gottglaeubig, tj. wyznawcę Niemieckiej Wiary z czasów III Rzeszy). 
Jan Heyn, kapelmistrz z Pragi (czeskiej), scharakteryzowany został w rubryce 
wyznania religijnego jako „poch[odzenia — przy. aut.] żydowskiego”23. Trzy oso-
by były wyznania prawosławnego — Vera Arndt z Łodzi, Bazyli Nemitz (Newitz) 
z Katowic oraz Lydia Foss, również z Katowic24. 
 Najliczniejsza grupa osadzonych to mieszkańcy Katowic — 323 osoby (14,9%), 
a razem z ówczesnymi dzielnicami — 429 (19,8%). Kolejną grupą byli mieszkańcy 
Chorzowa — 181 osób (8,3%), Bytomia (134 — 6,2%), Gliwic (123 — 5,7%). Prawie 
170 osób wywodziło się z Rybnika i powiatu rybnickiego (ok. 7,7%). 85 osób po-
chodziło z głębi Niemiec (Berlin, Kolonia, Hamburg, Drezno, Essen, Herne) oraz 
Kraju Sudeckiego i Austrii. Zdarzali się też nieliczni osadzeni z Rumunii, Estonii 
i Odessy. Jednak zdecydowaną przewagę mieli mieszkańcy Górnego Śląska, za-
równo przedwojennego polskiego województwa śląskiego, jak i niemieckiej rejen-
cji opolskiej25.
 Z tym wątkiem wiąże się także treść rubryki nr 7 — „Za co skazany”. Jak 
wspomniano, wpisywano tu wyłącznie takie informacje, jak narodowość (przyna-
leżność państwowa względnie kraj pochodzenia) lub kategoria volkslisty. Właśnie 
posiadacze określonej kategorii Niemieckiej Listy Narodowościowej (Deutsche 
Volksliste, DVL) stanowili największy odsetek więźniów, bo aż 52,1%. Najliczniejsi 
byli wpisani na volkslistę z Górnego Śląska (przedwojennego województwa ślą-
skiego) — odnotowano zaledwie siedmiu volksdeutschy z Generalnego Guberna-
torstwa. Spośród śląskich posiadaczy DVL dominowali ci z grupą drugą — 889 
osób (czyli 41% całości osadzonych), na drugim miejscu plasowały się osoby z gru-
pą III — 182 (8,4% ogółu), podczas gdy grupę I posiadało zaledwie 45 osób (2,1%), 
a IV — tylko sześciu więźniów (0,3%). Po volksdeutschach kolejną najliczniejszą 
grupą byli obywatele Rzeszy, tzw. reichdeutsche — to 827 osób (38,1% wszystkich 
więźniów). Pośród nich dominowali mieszkańcy przedwojennego niemieckiego 
Górnego Śląska. W COP Jaworzno znalazło się również kilku obywateli innych 
państw — Austriaków (6), Czechosłowaków (5), Francuzów (3), Estończyków (3), 
Rosjan (2), Rumunów (3) oraz pojedynczo — Jugosłowianin i Ukrainiec. Nie jest 
wykluczone, że osoby te były narodowości niemieckiej, a jedynie posiadały oby-
watelstwa wspomnianych krajów. Co ciekawe, dziesięć osób w omawianej rubry-
ce „Za co skazany” określonych zostało po prostu: „Polak”. Dodać należy, że dla 
186 osób (8,6% ogółu więźniów) pozostawiono puste rubryki.
 Dla uzupełnienia tej charakterystyki przywołać warto strukturę zawodową 
osadzonych, aczkolwiek ze względu na brak precyzji i również niekiedy brak da-
nych nie jest to zadanie proste. Dla 56,5% — czyli 1.222 osób — przyjąć można 

23 AP Kat, COP Jaworzno, 1, Tom I listy więźniów…, nr 7222.
24 AP Kat, COP Jaworzno, 1, Tom I listy więźniów…, nr 7256, 7270, 7342, 9348.
25 Dokładne statystyczne ujęcie tego zagadnienia potyka się o fakt trudności identyfikacji części nazw 

miejscowych, spowodowanej błędami ich zapisu przez funkcjonariuszy obozowych. 

wykonywanie zawodów robotniczych. Jako urzędników zaszeregować można 
przynajmniej 232 więźniów, czyli 10,7% (w tym 15 inżynierów i pięciu policjan-
tów), zaś 181 wykonywało zawody rzemieślnicze (8,3%). To oczywiście przekrój 
zawodowy nie obejmujący wszystkich osadzonych. Wskazać można na obecność 
w obozie w Jaworznie czterech lekarzy — Adama Rutkowskiego z Łęczycy, Kurta 
Glombitzy z Katowic, Brunona Spilla z Bytomia i Alfreda Voita z Sośnicowic 
koło Gliwic26. Studentami medycyny byli 25-letni Peter freiherr von Stollenkamp 
z Kolonii i Udo Pustelnik z Bielska27. Wśród więźniów był również ks. Theodor 
Heidenreich, pastor ewangelicki z Bytomia28.

***

Wpisy z „Listy więźniów Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie” przynoszą więc 
sporą dawkę wiedzy na temat charakteru społeczności obozowej, która po likwi-
dacji Obozu Pracy w Świętochłowicach przeniesiona została do COP Jaworzno. 
Widać, że była to grupa zdecydowanie męska, obejmująca głównie osoby w doj-
rzałym wieku, katolicka, raczej robotnicza, złożona przede wszystkim z volks-
deutschów z Górnego Śląska z grupą II DVL oraz z reichsdeutschów. Większość 
z nich wykorzystywana była do pracy przymusowej, przede wszystkim w zakła-
dach górnośląsko-zagłębiowskiego okręgu przemysłowego. W COP pozostali 
głównie na mocy sankcji Prokuratury Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach. 
Rodzi się jednak pytanie, na ile dane te przenieść można na całą grupę więźniów 
Zgody. Należy bowiem pamiętać, że przez obóz ten przeszły co najmniej 5.764 
osoby, a być może więcej. Z tego do połowy listopada 1945 roku śmierć poniosło 
1.855 osób, zwolniono 1.341, 69 zbiegło, a 2.164 przekazano do COP Jaworzno 
— łącznie 5.429 osób. Losy wielu więźniów pozostają więc nieznane. Tymczasem 
przedstawiona skrótowo analiza obejmuje tylko jedną z tych grup, stanowiącą 
w najlepszym wypadku 37% ogółu osadzonych, a prawdopodobnie mniej. Nie 
jest to też, jak można mniemać, populacja najbardziej reprezentatywna. Wiado-
mo np., że w czasie istnienia obozu w Świętochłowicach o wiele liczniejsza była 
grupa ludzi starszych, liczących powyżej 60 roku życia (397 z dniem 1 lipca 1945 
roku)29. Nie zmienia to faktu, że omawiana „Lista więźniów Centralnego Obozu 
Pracy w Jaworznie” to jedno z ważniejszych źródeł do wiedzy o ofiarach obozów 
w Świętochłowicach i Jaworznie, źródło, które domaga się dalszych, dokładniej-
szych badań.

26 AP Kat, COP Jaworzno, 1, Tom I listy więźniów…, nr 7115, 7204, 7674, 8805.
27 AP Kat, COP Jaworzno, 1, Tom I listy więźniów…, nr 7131, 7109.
28 AP Kat, COP Jaworzno, 1, Tom I listy więźniów…, nr 8142.
29 A. Dziurok, Obóz Pracy w Świętochłowicach…, s. 22, 23, 74.
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Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach

Trudna droga do domu. Centralny Obóz Pracy 
Jaworzno jako etap powrotu aresztowanych przez 
NKWD w 1945 roku i deportowanych do ZSRS 
mieszkańców województwa śląskiego

Koniec II wojny światowej przyniósł na Górnym Śląsku szereg zdarzeń, 
które miały olbrzymi wpływ na dalsze jego dzieje i do dziś budzą emo-
cje wśród mieszkańców regionu. Jednym z nich było wywiezienie przez 

władze sowieckie z terytorium tej krainy historycznej, zarówno z tej części, która 
przed 1 września 1939 roku znajdowała się w granicach III Rzeszy, jak i z ob-
szarów II Rzeczypospolitej (przedwojenne województwo śląskie) grupy około 
47.000 osób. Ludzie ci trafili do obozów i batalionów pracy administrowanych 
przez Centralny Zarząd ds. Jeńców Wojennych i Internowanych NKWD/MWD 
ZSRS (Gławnoje Uprawlenije po Diełam Wojennopliennych i Intiernirowanych 
NKWD-MWD [GUPWI NKWD/MWD]), gdzie w niektórych wypadkach aż 
do końca 1949 roku pracowali przymusowo w ramach tego systemu obozowe-
go. Byli to głównie mężczyźni, z których około 20-25% zmarło na terenie ZSRS, 
co wpłynęło destrukcyjnie na życie wielu tradycyjnych śląskich rodzin, a nędza 
i katastrofalna sytuacja bytowa została niezwykle mocno zapamiętana przez bli-
skich wywiezionych. Trauma wywołana tym wydarzeniem dodatkowo została 
wzmocniona przez fakt, że w okresie PRL temat ten nie mógł zaistnieć na forum 
publicznym i funkcjonował jedynie w ścisłym kręgu rodzinnym, przy czym de-
portowani, którzy wrócili, niechętnie odnosili się do tego tragicznego etapu swego 
życia nawet po zmianach ustrojowych 1989 roku. O ile w drodze na Wschód, 
w początkach 1945 roku, Jaworzno nie było punktem etapowym transportów 
kolejowych, tzw. eszelonów, jadących do ZSRS, to inaczej było z ich powrotem. 
Część osób powracających z sowieckich łagrów nie mogła udać się wprost do 
swych domów i rodzin, musiała przez okres nawet kilku tygodni przebywać 
w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie, gdzie funkcjonariusze komunistycz-
nego aparatu bezpieczeństwa sprawdzali dodatkowo ich życiorysy, by zdecydo-
wać, czy mogą opuścić teren za kolczastym drutem. Tak więc obóz w Jaworznie 
wśród swych wielu funkcji miał też i tę polegającą na tzw. filtracji deportowa-
nych Górnoślązaków, powracających z sowieckich łagrów1. 

1 Literatura na temat deportacji Górnoślązaków do sowieckich łagrów w 1945 roku jest stosunkowo bo-
gata. Zob. np.: Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost – Mitteleuropa. Band I/1-3: Die 
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 Dla powrotu deportowanych do ZSRS Górnoślązaków niezwykle istotne 
znaczenie miała podstawa prawna ich zatrzymania w 1945 roku. I tak zatrzymani 
mieszkańcy przedwojennej części Górnego Śląska, znajdującej się w granicach III 
Rzeszy, a stanowili oni większość wywiezionych na Wschód, byli kwalifikowani 
jako tzw. internowani-zmobilizowani (kategoria „G”). Podstawą prawną ich wy-
wózki było postanowienie Państwowego Komitetu Obrony ZSRS nr 7467 ss z 3 
lutego 1945 roku nakazujące funkcjonariuszom NKWD i kontrwywiadu Wojsko-
wego Armii Czerwonej Smiersz zatrzymać na tym terenie wszystkich zdolnych 
do noszenia broni mężczyzn w wieku 17-50 lat i po ich mobilizacji skierować do 
pracy przymusowej przy likwidacji szkód wojennych, głównie na obszarze Ukra-
ińskiej, Białoruskiej oraz Gruzińskiej SRR. Władze sowieckie postępowały w tym 
przypadku w bardzo prosty sposób, każdy mężczyzna z omawianej strefy jako 
osoba posiadająca obywatelstwo niemieckie przed wybuchem wojny był Niem-
cem i nie wchodzono w niuanse skomplikowanej sytuacji narodowościowej Gór-
noślązaków. Dla historii COP Jaworzno jest to o tyle ważne, że osoby te podczas 
powrotu do domu najczęściej były nadal traktowane jako „Niemcy” stąd kierowa-
no ich do obozu NKWD/MWD nr 69 we Frankfurcie nad Odrą, czyli na obszar 
sowieckiej strefy okupacyjnej Niemiec. Tam po podleczeniu wypuszczano ich na 
wolność i najczęściej z Zachodu wracali do swych rodzin. Z uwagi na fakt, że byli 
internowani, nie mieli stawianych przy zatrzymaniu żadnych zarzutów, najczę-
ściej przy wypuszczaniu na wolność nie badano ich przeszłości wojennej i wracali 
bezpośrednio do swych domów. W ich wspomnieniach nie pojawia się Jaworzno 
jako punkt etapowy w drodze powrotnej z ZSRS2. 
 Inaczej było w przypadku drugiej kategorii zatrzymanych, a potem depor-
towanych do ZSRS, jaką byli tzw. aresztowani–internowani (tzw. grupa „B”). Naj-
więcej było ich na terenie przedwojennego województwa śląskiego II RP, ale też 
aresztowania kontynuowano po przekroczeniu przez Armię Czerwoną dawnej 

Vertreibung der deustchen Bevoelkerung aus den Gebieten oestlich der Oder-Neisse, in Verbindung mit 
A. Dieskamp, R. Laun, P. Rassow u. H. Rothfels, bearb. v. T. Schieder, hrsg. v. Bundesministerium fuer 
Vertreiebene, Fluechtlinge u. Kriegsgeschaedigte, [Bonn] 1954 (cz. 1-2), 1960 (cz. 3: Polnische Gesetze 
und Verordnungen 1944-1955), ss. XXI + 160 E + 494 (cz. 1); ss. XV + 896 (cz. 2); ss. XXXI + 532 (cz. 3); 
Orte des Gewahrsams von deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion (1941-1956). Findbuch, Fode-
rale Archivagentur der Russischen Foderation, Staatliches Russisches Militararchiv (RVGA), Stiftung 
Sachsische Gedenkstatten, Suchdienst Munchen des Deutschen Roten Kreuzes, Volksbund Deutsche 
Kriegsgraberfursorge e. V., Dresden–Kassel–Moskau–Munchen 2010; Z. Woźniczka, Z Górnego Śląska 
do sowieckich łagrów, Katowice 1996; tenże, Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku, Katowice 2010; 
Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, red. A. Dziurok, M. Niedurny, Katowice 2004; Wy-
wózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim 
w 1945 roku. Faktografia – konteksty – pamięć, red. S. Rosenbaum, D. Węgrzyn, Katowice 2014, De-
portacje z ziem polskich do Związku Sowieckiego w latach 1944-1945. Perspektywa porównawcza, red. 
S. Rosenbaum, D. Węgrzyn, Katowice 2015. 

2 Najnowsze ustalenia w kwesti deportacji i internowania cywilów z Europy Środkowo-Wschodniej 
do pracy przymusowej w ZSRS zostały zamieszczone w monografii czołowego rosyjskiego history-
ka zajmującego się zagadnieniem obozów jenieckich i batalionów pracy na terenie ZSRS w czasie 
II wojny światowej i po jej zakończeniu Aleksandra Kuzminicha. O deportacji z Górnego Śląska 
w 1945 roku zob.: Кузьминых А. Л. Система военного плена и интернирования в СССР: генезис, 
функционирование, лагерный опыт (1939-1956 гг.), Вологда 2016, s. 151-152. 

granicy polsko-niemieckiej sprzed 1 września 1939 roku. W zachodnich rejonach 
Górnego Śląska to zjawisko jest zdecydowanie mniej zauważalne, gdyż wcześniej 
Sowieci internowali tam prawie wszystkich mężczyzn w wieku produkcyjnym 
i praktycznie nie było kogo aresztować. Generalnie pośród 47.000 deporto-
wanych z Górnego Śląska aresztowani–internowani stanowili zdecydowaną 
mniejszość, około 10%. Podstawą prawną zatrzymania tych ludzi był rozkaz 
NKWD wydany tuż przed rozpoczęciem przez Armię Czerwoną ofensywy 
styczniowej. W dniu 11 stycznia 1945 roku Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrz-
nych ZSRS Ławrientij Beria podpisał rozkaz nr 0016 „O oczyszczaniu z wrogich 
elementów tyłów poszczególnych frontów Armii Czerwonej”3. Uzupełniał go 
rozkaz z 6 lutego 1945 nr 0062. Założenia tych dokumentów były bardzo proste. 
Na zapleczu wojujących wojsk sowieckich (w przypadku Górnego Śląska były 
to armie I i IV Frontu Ukraińskiego) siły NKWD i Smiersz miały zaprowadzić 
spokój. Wszyscy niebezpieczni dla Sowietów ludzie mieli zostać aresztowani, 
a potem przekazani do obozów położonych w głębi ZSRS. Gdy przyjrzymy się 
przesłankom będącym podstawą do aresztowania wykazanych, w obu doku-
mentach były one bardzo poważne: działalność wywiadowcza, terrorystyczna, 
dywersyjna, szpiegowska, bandycko-powstańcza (tu głównie chodziło o osoby 
związane z polskim podziemiem niepodległościowym). Zatrzymani mieli być 
także przedstawiciele administracji niemieckiej, kadra więzień i obozów kon-
centracyjnych, prokuratorzy, sędziowie, redaktorzy gazet, członkowie organiza-
cji faszystowskich (np. NSDAP, SA). Gdyby któraś z kategorii nie przystawała 
do danej osoby, którą zamierzano pozbawić wolności, w odwodzie pozostawał 
ostatni punkt rozkazów dający możliwość zatrzymania „pozostałego wrogiego 
elementu”, czyli praktycznie każdego. Doświadczenia Górnego Śląska, gdzie 
operacja aresztowań była realizowana praktycznie od wkroczenia Armii Czer-
wonej, czyli od stycznia do kwietnia 1945 roku pokazują, że wśród pozbawionych 
przez Sowietów wolności niezwykle trudno znaleźć osoby związane z aparatem 
nazistowskim, np. prominentnych członków NSDAP, gdyż ci akurat najczęściej 
uciekli przed zbliżającym się frontem. Także lokalne struktury AK lub NSZ 
nie zostały mocno doświadczone przez aresztowania. Najczęściej funkcjona-
riusze NKWD zabierali z domu osoby, wobec których pojawiły się oskarżenia 
w postaci donosów, jak wiadomo często mających niewiele wspólnego z rze-
czywistością. Z uwagi na to, że aresztowani wówczas nie byli stawiani przed 
sądem, ale jako internowani mieli na podstawie decyzji administracyjnej trafić 
na Wschód, sowiecki aparat bezpieczeństwa nie przykładał wielkiej wagi do po-
twierdzenia wstępnych zarzutów i choć ludzi tych przesłuchiwano, to najczęściej 
pobieżnie, a rezultat w postaci protokołu sporządzonego w języku rosyjskim był 

3 Приказ НКВД СССР № 0016 о мероприятиях по очистке фронтовых тылов Красной Армии от 
вражеских элементов и о назначении уполномоченных НКВД СССР по фронтам, Москва 11 
яваря 1945 г. [w:] Специальные лагеря НКВД/МВД СССР в Германии 1945-1950 гг. Сборник 
документов и статей, под редакцией С. В. Мироненко, Москва 2001, s. 11-14. 
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podpisywany „w ciemno” przez zatrzymywanych, a w przypadku opierania się 
wymuszano to biciem. W efekcie na Wschód w 1945 roku pojechali zabrani z do-
mów, o których — po dotarciu na miejsce do obozów w ZSRS — załogi tych 
placówek nic nie wiedziały lub posiadały informacje zgoła fałszywe, pochodzące 
z wymuszonych zeznań. W efekcie przez cały okres pobytu w obozie podlegali 
oni tzw. filtracji. Starano się ustalić ich przeszłość z okresu wojny i zapatrywania 
na sytuację międzynarodową i zmiany, jakie zaszły w Polsce po jej zakończeniu. 
Część z nich musiała przejść owo sprawdzanie jeszcze raz, podczas powrotu 
do domów i na kilka tygodni stali się więźniami COP Jaworzno, gdzie funkcjo-
nariusze polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa kolejny raz lustro-
wali ich przeszłość4.

Filtracja w obozach na terenach ZSRS

Spośród wielu batalionów pracy i sowieckich obozów, do których trafili deporto-
wani Górnoślązacy należy wspomnieć o dwóch łagrach, z których wypuszczani na 
wolność i wracający do domu przechodzili po przekroczeniu granicy sowiecko-
-polskiej przez tzw. filtrację na terenie COP Jaworzno. Tymi obozami były: 

•	 łagier nr 502 Dżezkazgan (ros. Джезказган)5, po likwidacji którego 
większość osadzonych przeniesiono do obozu nr 99 Karaganda 
(ros. Караганда, kaz. Қарағанды)6. Oba były zlokalizowane 
w Kazachstanie, a trafili do nich głównie aresztowani na obszarach 
południowych Górnego Śląska, w tym z Bielska i okolic; 

•	 łagier nr 503 Kemerowo (ros. Кемерово) na Syberii w Kuźnieckim 
4 Zob. szerzej: D. Węgrzyn, Internowania i aresztowania mieszkańców Górnego Śląska przez NKWD ZSRS 

w 1945 roku i ich produktywizacja w ramach systemu obozowego GUPWI NKWD-MWD ZSRS w latach 
1945-1954, [w:] Wywózka. Deportacja mieszkańców…, s. 73-145. 

5 Obóz powstał w marcu 1945 roku, a już 22 kwietnia 1945 roku przybył do niego eszelon z miasta Bytom 
z 1.640 internowanymi. Były wśród nich 123 kobiety. Większość, bo prawie 1.000 osób, kwalifikowano 
jako „Niemców”, ale wśród przybyłych była także grupa 640 Polaków. Osadzeni pracowali na rzecz 
kombinatu „Казмедстрой”. Obóz nie istniał długo, bo już 1 października 1945 roku rozformowano go. 
W 1945 roku w związku z jego likwidacją odesłano do domów 757 internowanych cywilów (w tym 413 
Niemców, 343 Polaków). Pozostali zostali skierowani do innych obozów, głównie do łagru nr 99 w Ka-
ragandzie, Л. В. Михеева, Иностранные военнопленные и интернированные второй мировой 
войны в центральном Казахстане (1941 – начало 1950-х гг.), Караганда 2010, s. 64, 87, 91, 134. 

6 Obóz nr 99 nazywany także obozem Spasskim (od miejscowości Spassk [Спасск], gdzie urzędowały 
władze łagru) powstał już w 1941 roku. Istniał najdłużej pośród łagrów w Kazachstanie, bo do 1950 
roku. Aresztowani-internowani w Europie Środkowo-Wschodniej pojawili się w tym obozie w 1945 
roku. Ciekawym zjawiskiem na tle innych obozów jest fakt, że liczba cywilów w tym obozie wraz z upły-
wem czasu nie malała, a wręcz przeciwnie rosła, osiągając swe apogeum w 1948 roku, kiedy osadzonych 
tam było ponad 2.700 takich osób, podczas gdy w 1945 roku średnio było ich niespełna 1.000. Wynikało 
to z faktu, że w momencie, gdy likwidowano obozy z podobozami dla cywilów, przekazywano ich i kon-
centrowano w Karagandzie. Wynikało to wprost z przepisów, które nakazywały wydzielać w zonach 
obozowych osobne pomieszczenia dla jeńców i osobnie dla cywilów. W sytuacji, gdy tych ostatnich było 
mało, wygodniej było przekazać ich do łagru, który spełniał funkcję zbiorczą, niż dzielić teren łagru, 
tamże, s. 57; Wojskowe Biuro Historyczne – Centralne Archiwum Wojskowe, Kolekcja akt rosyjskich, 
Główny Zarząd ds. Jeńców Wojennych i Internowanych NKWD/MWD, sygn. VIII.800.20.174, Notatka 
z działalności obozu nr 99 za II kwartał 1945 roku, k. 86-118. 

Zagłębiu Węglowym do którego kierowano zatrzymanych 
z Chorzowa, Świętochłowic i okolic7.

Z uwagi na to, że przedmiotem artykułu jest opis powrotu deportowanych do do-
mów, zwłaszcza tych, którzy przeszli przez COP w Jaworznie, pominięto sprawę ich 
pobytu w sowieckich łagrach z jednym wyjątkiem. Wypada zarysować sprawę tzw. 
filtracji osadzonych w sowieckich łagrach, bowiem to na jej podstawie, przy prze-
kazywaniu wracających do domów łagierników, rekomendowano stronie polskiej, 
by niektórych osób — uznanych za „niepewne”, bądź mających jakieś niejasności 
w życiorysie z okresu II wojny światowej — nie wypuszczać na wolność, ale jeszcze 
raz sprawdzić. W obozach w ZSRS, do których trafili deportowani Górnoślązacy, 
funkcjonowały Wydziały Specjalne liczące od kilku do nawet kilkunastu funkcjo-
nariuszy. Zbierały one dane o aresztowanych i jeńcach, o ich przeszłości, ale też 
o ich zachowaniu się w łagrze. Bazowano na dokumentacji, jaką standardowo wy-
twarzano podczas przyjmowania danej osoby do obozu. Podstawą był kwestiona-
riusz zawierający dane personalne, ale też informacje o tym co dana osoba robiła 
podczas wojny. Na podstawie tych elementarnych informacji oficerowie NKWD/
MWD wzywali na przesłuchania osadzonych i poszerzali te wiadomości. Poza tym 
w każdym obozie bądź podobozie Wydziały (Działy) Specjalne werbowały swoją 
własną agenturę wśród osadzonych. Donosiciele przekazywali meldunki o zacho-
waniu się łagierników, ale też i kadry obozowej, ich poglądach, mieli zwracać szcze-
gólną uwagę czy w rozmowach prywatnych przybysze z Zachodu nie wspominali 
o swej aktywności z czasów wojny. Zwłaszcza cenne były informacje o udziale danej 
osoby w dokonaniu jakichś przestępstw wojennych czy przynależności do NSDAP 
lub SA, zatajone przed władzami sowieckimi. Osoby znajdujące się w zainteresowa-
niu NKWD miały tworzoną osobną dokumentację operacyjną. Regulował to rozkaz 
z 1 grudnia 1944 roku „Instrukcja agenturalnej i operacyjnej ewidencji jeńców”. Ze-
brane dane — zarówno podczas przesłuchań, jak i drogą agenturalną — miały duży 
wpływ na dalsze losy pozbawionych przez Sowietów wolności. Gdy udało się zna-
leźć informację o dokonaniu przez aresztowanego przestępstw wojennych materiały 

7 Łagier powołany do życia rozkazem nr 001440 z 30 listopada 1944 roku jako obóz nr 162 w Kemero-
wie. Na jego czele jako naczelnik zarządu obozu stanął Stefan Iwanowicz Iwaszkin. Początkowo osadzo-
no w nim znikomą liczbę jeńców, przy czym od początku 1945 roku zmieniono jego numerację na 503. 
Większe grupy jeńców i aresztowanych cywilów z Europy Środkowo-Wschodniej przybyły dopiero po 
kapitulacji III Rzeszy. Do końca 1945 roku było ich ponad 19.000. Na przełomie 1945 i 1946 roku do 
obozu przybywali jeńcy japońscy. Jeśli chodzi o aresztowanych-internowanych do Kemerowa w sumie 
dotarło niewiele ponad 4.200 osób. Znaczną część z nich (około 1.200 osób) stanowili aresztowani na 
Górnym Śląsku, którzy wyruszyli transportem kolejowym z Bytomia 3 kwietnia 1945 roku, a na miejsce 
dotarli 26 kwietnia tego roku. Liczba aresztowanych osadzonych w obozie zmniejszyła się już w począt-
kach 1946 roku do stanu niewiele ponad 1.200 osób. Wynikało to ze zwalniania aresztowanych do do-
mów, zgonów osadzonych oraz przekazywania ich do innych obozów. Cywile przybywali w tym łagrze 
do 1949 roku, czyli do jego likwidacji, ale w ostatnich latach ich grupa liczyła co najwyżej kilkaset osób. 
Szerzej zob.: D. Węgrzyn, Dzieje obozu NKWD/MWD nr 503 Kemerowo, ze szczególnym uwzględnie-
niem pobytu w nim osób aresztowanych w Europie Środkowo-Wschodniej w 1945 roku, „Studia z Historii 
Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku”, t. 17, red. J. Kita, W. Marciniak, Łódź 2017, s. 53-78. 

TRUDNA DROgA DO DOMU. CENTRAlNy OBóZ PRACy JAWORZNO JAKO ETAP POWROTU ARESZTOWANyCh PRZEZ NKWD W 1945…
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były przekazywane prokuraturze, a ta kierowała sprawę do rozpatrzenia przez Try-
bunał Wojenny. W przypadku zatrzymanych z terenu Górnego Śląska nie natrafiono 
na taki przypadek, jeżeli już ktoś był sądzony to zazwyczaj za próbę ucieczki z obo-
zu. Inaczej było wśród jeńców, gdzie funkcjonariuszom NKWD udawało się znaleźć 
oficerów odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne, ukrywających się najczęściej pod 
fałszywymi nazwiskami wśród szeregowych. Dane z Wydziałów (Działów) Specjal-
nych wpływały na politykę zwalniania osób z obozów. O ile najczęściej decydowały 
względy zdrowotne i system obozowy GUPWI NKW/MWD ZSRS pozbywał się 
ludzi chorych i niezdolnych do pracy, to z reguły na końcu wypuszczano osoby po-
dejrzane zarówno z racji swych poglądów, jak i przeszłości8. 

Trudny powrót do domu

Pierwsze powroty deportowanych do ZSRS Górnoślązaków nastąpiły już w po-
łowie 1945 roku. Przy czym znowu widać pewną dysproporcję między zwalnia-
nymi internowanymi — zmobilizowanymi z terenu przedwojennego niemieckie-
go Górnego Śląska, a aresztowanymi z obszarów przedwojennego województwa 
śląskiego II RP. Ci pierwsi zwalniani byli bardzo niechętnie (jeżeli już to ze 
względów zdrowotnych) i pracowali w batalionach pracy aż do końca 1949 roku. 
Z kolei aresztowani w większości opuścili sowieckie obozy do połowy 1946 roku. 
W aspekcie omawianego zagadnienia interesująca jest ta druga grupa. Jeśli cho-
dzi o obóz nr 502 Dżezkazgan, to odesłanie do domów znacznej części osadzo-
nych wynikało z jego likwidacji. Jesienią 1945 roku przekazano następujące grupy 
aresztowanych-internowanych (w tym Górnoślązaków): 

•	 kolonia robocza Orsk (ros. Орск) — 146 osób (58 Niemców 
i 88 Polaków9),

•	 obóz nr 522 Korkino (ros. Коркино) — obwód Czelabińsk, 273 osób 
(201 Niemców i 72 Polaków),

•	 obóz nr 99 Spassk (ros. Спасск) — 119 osób (70 Niemców 
i 48 Polaków, 1 Austriak),

•	 odesłano do domów — 757 osób (413 Niemców, 343 Polaków, 
1 Rumuna), oprócz tego w obozie w okresie od 22 kwietnia do 
12 września 1945 roku zmarło 345 osób10. 

Znacznie trudniej odtworzyć mechanizmy zwalniania Górnoślązaków z obozu nr 
503, gdyż proces ten był bardziej rozłożony w czasie. Także i w tym obozie więk-
szość z nich została wypuszczona na wolność pod koniec 1945 roku i w pierwszej 

8 A. Czajkowski, Niewola za obce i swoje grzechy. Jeńcy w obozach na Ukrainie 1939-1953, Warszawa 2003, 
s. 207-258; А. В. Шарков, Архипелаг ГУПВИ на территории Беларуси 1944-1951 гг., Mińsk 2003, 
s. 94-122, A. Arkusz, Obywatele polscy w obozie NKWD-MWD ZSRR nr 178-454 w Riazaniu w latach 
1944-1947, Kraków 2010, s. 111-112. 

9 Klasyfikacja narodowościowa była dokonana przez funkcjonariuszy NKWD/MWD i trudno określić 
na jakiej podstawie jej dokonywano. 

10 Л. В. Михеева, Иностранные военнопленные и интернированные…, s. 65. 

połowie roku następnego. Między innymi transporty takie wyruszały na Zachód 
9 maja oraz 31 lipca 1946 roku11. Trzeba zaznaczyć, że Górnoślązacy nie byli wyod-
rębniani jako osobna grupa i równie dobrze, w zależności od okoliczności, mogli 
być kwalifikowani jako „Niemcy” lub też jako „Polacy”. Generalnie w lutym 1946 
roku aresztowani w tym obozie stanowili około 12% wszystkich przebywających 
w tym łagrze (1.345 internowanych na 12.690 osadzonych). Pod koniec lata 1946 
roku współczynnik ten spadł do 9,3%, a resztę stanowili jeńcy wojenni12. 
 Bardzo podobnie sytuacja wyglądała w przypadku obozu nr 99 w Spassku. 
Także i tu repatriacja Górnoślązaków została przeprowadzona do połowy 1946 
roku. Brakuje jednak danych liczbowych pokazujących dynamikę tego procesu. 
Wiemy, że przez cały okres działalności tego obozu (1941-1950) wypuszczono 
z niego na wolność 1.208 osób zakwalifikowanych jako Polacy. Zapewne w tej 
kategorii byli mieszkańcy przedwojennego województwa śląskiego II RP13.
 Wypuszczani na wolność Polacy w połowie 1945 roku byli kierowani do 
obozu NKWD nr 177 w Poznaniu i tam przekazywani władzom polskim. Wobec 
likwidacji tego obozu, od jesieni 1945 roku elementem wspólnym drogi wszyst-
kich wracających z sowieckich łagrów systemu obozowego GUPWI NKWD/
MWD, a uznanych za Polaków, był obóz nr 284 w Brześciu, który został z bie-
giem czasu przekształcony w obóz tranzytowo-przesyłowy, czyli służył tylko 
i wyłącznie gromadzeniu i przygotowaniu do opuszczenia granic ZSRS jeńców 
i cywilów z Niemiec i Polski. Jeśli chodzi o sprawę przekazania stronie polskiej 
wracających z obozów Polaków (lub uznawanych za takich np. niektórych Gór-
noślązaków, którzy przez 1 września 1939 roku mieszkali co prawda na terenie 
Rzeszy Niemieckiej, ale ich rodziny po zakończeniu wojny zostały zweryfiko-
wane narodowościowo jako polskie i mieszkały w Polsce, choć trudno w tym 
systemie kwalifikacji dokonywanej przez władze sowieckiej doszukiwać się ja-
kichś reguł) to transporty po przekroczeniu Bugu najczęściej były przyjmowane 
przez punkt Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białej Podlaskiej, który 
po zewidencjonowaniu przybyłych, wydawał im stosowne zaświadczenia, które 
pozwalały udać się środkami komunikacji publicznej do miejsca zamieszkania. 
Zaopatrywano też powracających w żywność oraz niewielkie kwoty pieniężne. 
W przypadku dużych transportów lub nagromadzenia większych grup wracają-
cych z ZSRS, eszelony mogły być kierowane do innych punktów Państwowego 
Urzędu Repatriacyjnego (PUR np. w Iławie14). 

11 Ankieta deportowanego do ZSRS w 1945 roku Franciszka Sosny, Związek Sybiraków koło Tychy, kopia 
w posiadaniu autora. 

12 М. А. Орлов, Кемеровский лагерь военнопленных и интернированых № 503 (1945-1949 гг.), [w:] 
„Исторический ежегдник”, Институт истории СО РАН, Новосибирск 2013, s. 241-251. 

13 Sprawozdanie Naczelnika UMWD Kazachskiej SRS podpułkownika Sitykowa o działalności obozu 
MWD ZSRS nr 99 w Spasozawodzku od początku jego funkcjonowania do 1 stycznia 1950 roku, Ka-
raganda 26 II 1950, [w:] Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР 1941-1951. Отчетно 
– информационные документы, под. ред. М. М. Загорулько, Т. 5, к. 1, Волгоград 2005, s. 988-1004. 

14 Relacja Gerarda Morgały, [w:] „Wywieziono nas bydlęcymi wagonami”. Relacje deportowanych z Górnego Ślą-
ska do Związku Sowieckiego w 1945 roku, wyb. i oprac. S. Rosenbaum, D. Węgrzyn, Katowice 2015, s. 33-37. 
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 Inny był los części powracających z Karagandy w Kazachstanie. Wyruszyli 
do domu w maju 1946 roku i w pierwszych dniach czerwca dotarli do obozu nr 
284 w Brześciu. Tam przebywali dwa dni. Był to okres, kiedy wydzielono część 
powracających i nie przekazano ich w sposób standardowy władzom polskim, 
ale załadowano do wydzielonego transportu kolejowego, który został wprost 
skierowany do COP Jaworzno. Po przekroczeniu granicy z Polską w Terespo-
lu pojawili się polscy strażnicy. Wagony towarowe, które wcześniej nie były za-
mknięte, zostały zaryglowane od zewnątrz, a okna zostały zabite deskami. Nie 
przejmowano się, że nie było możliwości załatwiania potrzeb fizjologicznych, co 
dotychczas z uwagi na otwarte wagony było możliwe na postojach, na których 
wracający do Polski mogli swobodnie opuszczać wagony. Na szczęście podróż 
do Jaworzna była bardzo, jak na czas tuż po zakończeniu wojny, krótka i znad 
granicy trwała do kilkunastu godzin. Po dotarciu na stację kolejową i wyładowa-
niu przybyłych z ZSRS, pod strażą prowadzono ich pieszo do obozu15. 
 Jest pewna trudność w precyzyjnym określeniu, kiedy dokładnie areszto-
wani, wracający z Karagandy, ostatecznie dotarli do COP Jaworzno. Wiadomo, 
że do Jaworzna trafiła w połowie 1946 roku grupa 3.804 jeńców wojennych ode-
słanych z ZSRS do Polski. Zapewne to właśnie wśród nich byli również aresz-
towani–deportowani Górnoślązacy, którzy nie stanowili grupy dominującej 
i nie wydzielano ich jako osobnej kategorii i w ten sposób znaleźli się w ramach 
szerszej zbiorowości określonej jako „jeńcy”. Generalnie wracający z Kazach-
stanu musieli przybyć do Jaworzna nie później niż 15 czerwca 1946 roku, gdyż 
ze wspomnień wynika, że przebywali tam dwa tygodnie, a po wypuszczeniu na 
wolność do domów dotarli jeszcze przed końcem tego miesiąca16. 
 Przybyli na miejsce zostali najpierw skierowani do łaźni. Zabieg nie tylko 
miał służyć umyciu się strudzonych podróżą, ale stał się też okazją do tego, by 
strażnicy (w przypadku kąpieli mężczyzn) oraz strażniczki (w przypadku kąpieli 
kobiet) mogli obserwować nagie ciała przybyłych w poszukiwaniu tzw. śladów 
na ciele. Chodziło o tatuaże z grupą krwi wykonywane esesmanom. Elementem 
wspólnym wspomnień osób, które wracały do domów przez COP Jaworzno był 
fakt, że ludzi tych nie bito i nie znęcano się nad nimi. Po kąpieli kolejnym eta-
pem było zewidencjonowanie przybyłych. W tym przypadku strażnicy z Jaworz-
na bazowali na listach imiennych, które standardowo były przekazywane wraz 
z transportem kolejowym przez stronę sowiecką. Trzeba jednak pamiętać, że 
zestawienia te były sporządzone cyrylicą, w efekcie czego na miejscu trzeba było 

15 Protokół przesłuchania Bernarda Ciszewskiego, Katowice 30 VII 1990, [w:] Wywózka. Deportacja 
mieszkańców…, s. 404-409. 

16 Kazimierz Miroszewski opisując tę grupę osadzonych w obozie w Jaworznie określaną jako „jeńcy wo-
jenni przybyli do Polski z ZSRR” podaje datę przybycia jednej z takich grup na 21 czerwca 1946 roku. 
Czy był to właśnie transport odesłany wprost z Brześcia do Jaworzna trudno jednoznacznie stwierdzić, 
K. Miroszewski, Centralny Obóz Pracy Jaworzno (1945-1950), [w:] Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 
1943-1956. Materiały z konferencji naukowej Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie 
w latach 1939-1956, t. 1, red. K. Miroszewski, Z. Woźniczka, Jaworzno 2007, s. 33. 

tę ewidencję tworzyć de facto na nowo, bowiem wiele nazwisk przy transkrypcji 
na język rosyjski zostało niezwykle mocno zniekształconych. Nie wydaje się też 
prawdopodobne by MWD ZSRS przekazywało stronie polskiej materiały ope-
racyjne i śledcze zebrane w obozach z dokładnymi informacjami o co konkret-
nie podejrzewano poszczególne osoby, co stało się podstawą do potraktowania 
ich w odmienny sposób niż pozostałych, standardowo kierowanych do komórek 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Co najwyżej na listach przewozowych 
mogła znajdować się kolumna z krótką informacją typu „NSDAP”, „SA”, „zdrajca 
Ojczyzny”, co oznaczało, że władze sowieckie sugerowały by ten właśnie element 
„prześwietlili” funkcjonariusze polskiego aparatu bezpieczeństwa. Generalnie 
po zewidencjonowaniu przybyłych, skierowano ich do pustych baraków obozo-
wych, przy czym rozdzielono kobiety od mężczyzn, i ulokowano w osobnych bu-
dynkach. W zasadzie obsada poszczególnych budynków pokrywała się z grupą, 
jaka wracała w jednym wagonie kolejowym (najczęściej było to około 40 osób)17. 
 Przybyli z ZSRS nie byli kierowani do pracy, ale uskarżali się na niezwykle 
ciężkie warunki pobytu, o wiele gorsze niż w obozach w Sowietach, z których do-
piero co wrócili. Prycze były zbite z desek i pozbawione jakichkolwiek sienników. 
Nie było żadnych koców do przykrycia się, a Górnoślązacy w obozie przebywali 
w zniszczonych ubraniach cywilnych, w których wrócili z ZSRS. Były to warunki 
znane deportowanym do Rosji Sowieckiej z momentu przybycia do tamtejszych 
obozów, które — choć nieznacznie — to jednak z czasem się polepszyły. Szczególne 
rozżalenie tych ludzi wywoływało katastrofalnie złe wyżywienie. Co brzmi zgoła 
niewiarygodnie, porównując do tego, co otrzymywano do jedzenia w sowieckich 
łagrach. Stosukowo skromne ilościowo i o niskiej wartości odżywczej jedzenie, 
charakteryzowano — na tle tego co im „zaserwowano” w Jaworznie — terminem 
„złota Rosja”. Podkreślało to znaczenie podstawowej dla osadzonych kwestii, jaką 
było wyżywienie. Generalnie otrzymywano do jedzenia 200 gramów chleba, uzna-
wanego za niejadalny i złożonego z samych plew. Do tego dochodziły tzw. placki, 
czyli podpłomyki, także o podobnym składzie jak ów „chleb”. Ciepłym napojem 
była podawana jeden raz dziennie „kawa”, określona jako „podobno zbożowa”, 
bądź — bardziej dosadnie — „gnojówka”. Nie zachowały się wspomnienia co do 
jakości „zupy”, ale sądząc z ogólnych ocen deportowanych wracających z ZSRS 
musiała ona mieć podobną formę i smak jak pozostałe „dania”. Przybysze z ZSRS 
przebywali w Jaworznie stosunkowo krótko, co najwyżej 2-3 tygodnie, toteż kiep-
skie jedzenie nie wpłynęło destrukcyjnie na ich zdrowie. Gdyby jednak ich pobyt 
się przedłużył, serwowane posiłki nie pozostawałyby bez wpływu na ich kondycję 
fizyczną. Trzeba zaznaczyć, że warunki pobytu i wyżywienie, jakie otrzymywali 
w COP Jaworzno, były takie same jak innych osadzanych w obozie. 
 Powodem pobytu omawianej w artykule grupy w Jaworznie była filtracja, 
czyli sprawdzanie ich przeszłości, tym razem przez polski aparat bezpieczeństwa. 
17 Protokół przesłuchania Bernarda Ciszewskiego, Katowice 30 VII 1990, [w:] Wywózka. Deportacja 

mieszkańców…, s. 404-409.
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Polegało to na cyklicznym przesłuchiwaniu. Każdy powracający był „badany” 
kilka razy, najczęściej 4-5 razy w ciągu całego pobytu w Jaworznie. Pytano zawsze 
oto samo, czyli co dana osoba robiła w czasie wojny oraz jakie były jej losy w 1945 
roku i gdzie konkretnie przebywała podczas zsyłki do ZSRS. Kilkukrotne pytania 
o te same szczegóły z życia miały na celu wychwycenie różnic z poszczególnych 
przesłuchań, by następnie funkcjonariusze mogli to wykorzystać koncertując się 
na tych niuansach i próbować ustalić czy dana osoba kłamała lub próbowała coś 
zataić. Krótki okres pobytu w Jaworznie wykluczał natomiast zastosowanie pro-
cedury wysyłania zapytań do posterunków MO w miejscu zamieszkania deporto-
wanych w 1945 roku z prośbą o opinie na ich temat. Nie stosowano bicia, ani też 
zastraszania. Jako grupa wyizolowana od innych osadzonych w obozie i nie kiero-
wana do pracy, powracający z sowieckich łagrów nie mieli z innymi aresztantami 
szerszego kontaktu. Jedynie czasami „filtrowani” obserwowali więźniów wożą-
cych tzw. kolebami piasek, czy też mężczyzn biegnących do ubikacji i trzymają-
cych się za brzuch, co wskazywało na to, że cierpieli na przypadłości żołądkowe18.
 Sposób zwolnienia z obozu też był niecodzienny i dość zróżnicowany. Część 
osadzonych była wzywana grupkami kilkunastu- lub kilkudziesięcioosobowymi 
na plac apelowy. Tam umundurowany mężczyzna komunikował im, że są odtąd 
wolni i mogą odejść. Ostatnim elementem tej przemowy były groźby, by po po-
wrocie do domów nie wspominali o szczegółach swego pobytu w obozach sowiec-
kich i w COP Jaworzno. Potem zwalniani mogli wyjść za bramę obozową i udać 
się do domu. Część z nich nie otrzymywało żadnych zaświadczeń o zwolnieniu, 
ani też dokumentów pozwalających udać się do rodzin środkami komunikacji 
publicznej19. 
 Wracający z Karagandy na przełomie maja i czerwca 1946 roku nie byli je-
dynymi Górnoślązakami, którzy trafili do COP Jaworzno. Znaleźli się tam także 
zwalniani z obozu nr 503 w Kemerowie, ale w ich przypadku droga do Jaworzna 
była jeszcze bardziej skomplikowana20. W 1946 roku do COP Jaworzno przewo-
żono więźniów z innych placówek obozowych, które były likwidowane. Wynika-
ło to po części z presji władz wojewódzkich z Katowic, by zarówno jeńców, jak 
i internowanych–aresztowanych Górnoślązaków kierować do Jaworzna, by tam 
na miejscu dokonać ich weryfikacji, co było o tyle logiczne, że operację tę mieli 
przeprowadzić miejscowi urzędnicy znający realia górnośląskie. Nawet gdyby 

18 Relacja Anny Babczyńskiej z domu Gottczak, [w:] Wywieziono nas bydlęcymi wagonami…, s. 68-74. 
19 Karol Heliosz aresztowany i deportowany do obozu w Karagandzie, który również wracał do domu 

przez obóz w Jaworznie, dopiero po powrocie do domu został wezwany z Radziejowa, gdzie mieszkał, 
na miejscowy posterunek MO, gdzie otrzymał zaświadczenie, że został zwolniony z obozu pracy w ZSRS 
przez COP Jaworzno. Niektórzy natomiast otrzymywali przy zwalnianiu zaświadczenie Komisji Kwalifi-
kacyjno-Kontrolnej powołanej przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, Relacja 
Karola Heliosza, [w:] Wywieziono nas bydlęcymi wagonami…, s. 104-106. 

20 Pojawiają się też pojedyncze przypadki osób, które po aresztowaniu przez NKWD w 1945 roku trafiły 
do batalionu roboczego nr 1236 w Alczewsku na Ukrainie i pracowały przymusowo w Zakładach im. 
Woroszyłowa w tym mieście, z których kilka osób zamiast do domu, zostało odesłanych do COP Jaworzno. 
W tym przypadku podczas pobytu w tym obozie Sowieci ustalili, że osoby te należały podczas wojny do SA. 

część z weryfikowanych nie mogła być zwolniona natychmiast, to jako osadzeni 
w obozach przykopalnianych mogli pracować w przy wydobyciu węgla, gdzie pa-
nował katastrofalny brak fachowców górniczych21. Na miejscu pracowała Komisja 
Kontrolno-Kwalifikacyjna powołana przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Katowicach, która stosunkowo szybko, do sierpnia 1946 roku, zwol-
niła większość z nich do domów. Jesienią 1946 roku do COP przybyło blisko 500 
osób z obozów w Mielęcinie i Złotowie. Na przełomie 1946 i 1947 roku proces 
koncentrowania jeńców odsyłanych na ewidencję do COP Jaworzno postępował 
i w maju 1947 roku notowano w nim największą liczbę jeńców w historii obo-
zu. Było ich wówczas ponad 9.400, przy czym trzeba pamiętać, że fizycznie roz-
siani byli przy zakładach przemysłowych w obozach na terenie całej Polski, ale 
formalnie znajdowali się na ewidencji COP Jaworzno. Właśnie w tym chaosie, 
przesyłanych i odsyłanych z obozu do obozu jeńców, pojawiła się grupa Górno-
ślązaków–cywilów, którzy nigdy nie służyli w wojsku niemieckim, aresztowanych 
przez NKWD w 1945 roku i odesłanych do obozu nr 503 w Kemerowie, która po 
opuszczeniu sowieckiego łagru nie została wypuszczona na wolność, ale została 
skierowana do obozu w Złotowie, a potem do Jaworzna22. 
 Transport z obozu nr 503 z Kemerowa wyruszył tuż po zwolnieniu osadzo-
nych z łagru 9 maja 1946 roku. Część wracających jeńców oraz osób cywilnych 
została skierowana do Złotowa. Tam niektórych zwolniono do domów, ale w przy-
padku zastrzeżeń postanowiono, że dana osoba musiała jeszcze czekać na wyja-
śnienie wszelkich wątpliwości z jej życiorysu, oczywiście w międzyczasie pracując 
przymusowo. Generalnie w Złotowie weryfikacja osadzonych była prowadzona 
w sposób zdecydowanie surowszy, niż to czyniła to Komisja Kontrolno-Kwalifika-
cyjna w COP Jaworzno23. Górnoślązacy przebywali tam do czasu likwidacji obozu, 

21 W lipcu 1946 roku kierownictwo Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego w Katowicach pisało do 
władz centralnych: „Uprzejmie donosimy, że w Obozie Pracy w Złotowie (Pomorze Zachodnie) znajduje 
się około 300 górników–Ślązaków, pochodzących z opolskiego, a przybyłych ostatnio z terenów ZSRR. 
Jeńcy ci oczekują weryfikacji. Jest to element fachowy, którego braki dotkliwie odczuwa polski przemysł 
węglowy. Dlatego prosimy jak najuprzejmiej Obywatela Ministra o spowodowanie, by wspomnianych 
górników przenieść do Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie. Funkcjonująca obecnie Komisja Kwali-
fikacyjno-Kontrolna dla zwalniania jeńców narodowości polskiej przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej 
w Katowicach mogłaby w jak najkrótszym czasie dokonać weryfikacji jeńców i w ten sposób przemysło-
wi węglowemu tak bardzo potrzebnych górników wykwalifikowanych. Archiwum Państwowe w Katowi-
cach (dalej: AP Kat), Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego (dalej: CZPW), sygn. 2640. Pismo CZPW 
do Ministra Przemysłu Hilarego Minca, Katowice 4 VII 1946, k. 297. Prawie równocześnie wysłano 
pismo do władz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) z prośbą o koncentrację wszystkich 
górników właśnie w COP Jaworzno, AP Kat, CZPW, sygn. 295. Pismo do MBP przez Ministerstwo Prze-
mysłu, Warszawa 10 VII 1946, k. 127-128. 

22 K. Miroszewski, Centralny Obóz Pracy Jaworzno (1945-1950)…, s. 33-34. 
23 Obóz w Złotowie w województwie wielkopolskim funkcjonował od pierwszej połowy 1945 do 11 listo-

pada 1946 roku. Przebywali w nim zarówno Niemcy–cywile, jak i jeńcy wojenni. W 1946 roku znajdo-
wali się w nim także „jeńcy niemieccy narodowości polskiej” przekazani przez władze sowieckie. Wśród 
nich była grupa cywilów – mieszkańców Górnego Śląska aresztowanych w 1945 roku i deportowanych 
do ZSRS. Likwidacja obozu rozpoczęła się we wrześniu 1946 roku, a jeńcy i cywile z Górnego Śląska 
trafili w większości do COP Jaworzno, B. Kopka, Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Przewodnik encyklope-
dyczny, Warszawa 2002, s. 174-175. 
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a następnie w listopadzie 1946 roku trafili do COP Jaworzno. Każdy z przesyłanych 
jechał już z dokumentacją, którą stanowiły protokoły przesłuchań przeprowadzo-
nych w Złotowie, głównie w sierpniu 1946 roku. Obok podstawowych danych per-
sonalnych, zawierały one życiorysy przesłuchiwanych. Pytano ich o okres sprzed 
wojny oraz lata 1939-1945, a szczególną uwagę przykładano do przynależności do 
organizacji nazistowskich. Gdy pojawiał się wątek działalności w SA czy NSDAP 
podkreślano to na czerwono, a przy nagłówku protokołu przesłuchania pisano 
w skrócie np. „NSV” (Narodowosocjalistyczna Opieka Dla Potrzebujących) czy 
„SA”. Generalnie dokumenty te miały być pomocne przy ostatecznej weryfikacji, 
jaka miała być przeprowadzona w Jaworznie. Trzeba zaznaczyć, że Górnoślązacy 
byli po wstępnej „filtracji” w Złotowie i rzeczywiście większość z nich przyzna-
wała się na przesłuchaniach do przynależności do nazistowskich organizacji. Nie 
odnotowano bowiem przypadku, żeby przekazano do Jaworzna osoby, które były 
jedynie jeńcami wojennymi, bądź zostały aresztowane przez NKWD w 1945 jako 
cywile bez wyraźnej przyczyny24. 
 Ostatnim etapem sprawdzania tych ludzi były przesłuchania, jakie miały 
miejsce już po przybyciu do COP Jaworzno, które przeprowadzono w grudniu 1946 
roku. Forma ich była podobna jak w przypadku Złotowa, czyli kolejny raz pytano 
o to samo. Przesłuchiwał ich Emil Braska — funkcjonariusz Działu Specjalnego 
COP Jaworzno25 oraz pracownik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w War-
szawie — Stanisław Walichnowski26. Niestety poza zachowanymi protokołami 
nie ma dokumentacji wskazującej jaki był los filtrowanych i kiedy ostatecznie 
zostali wypuszczeni na wolność27.
 Na koniec należy sobie zadać pytanie o liczbę mieszkańców Górnego Ślą-
ska, aresztowanych w 1945 roku i deportowanych do ZSRS, którzy wracając z so-
wieckich łagrów w swoim życiorysie miały też epizod krótkiego pobytu w COP 
Jaworzno. W skali całej deportacji jest to odsetek bardzo mały, wręcz znikomy, 
oscylujący w granicach poniżej 1% wszystkich wywiezionych z tego terenu Gór-
nego Śląska na Wschód. Było to zapewne kilkaset osób, ale do dzisiaj udało się 
ustalić imiennie mniej niż 50 nazwisk. Zatem w opisie deportacji z Górnego 
Śląska kwestia powrotu przez COP Jaworzno stanowi zagadnienie marginalne 

24 Archiwum IPN w Warszawie (dalej: AIPN), MBP Departament I, Żołnierze Wehrmachtu przekazani 
z obozów jenieckich w ZSRS do Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie, sygn. IPN BU 1572/1113. Pro-
tokół przesłuchania Augustyn Drzymała, Złotów 5 VIII 1946, k. 281-218 V. 

25 Emil Braska – syn Stanisława, urodzony 1 sierpnia 1921 roku w miejscowości Jeleń na terenie powiatu 
Chrzanów. W 1945 roku powołany na stanowisko strażnika w COP Jaworzno, a od 1 grudnia tego roku 
pracownik Działu Specjalnego w obozie. Pod koniec 1948 roku przeniesiony do więzienia w Nowym 
Wiśniczu. Zwolniony dyscyplinarnie z pracy z dniem 31 lipca 1950 roku, Archiwum IPN Kraków (da-
lej: AIPN Kr), Karta ewidencyjna funkcjonariusza UB Emila Braski. 

26 Stanisław Walichnowski – syn Jana, urodzony 2 maja 1925 roku w Warszawie, funkcjonariusz UB/SB, 
brak danych o przebiegu służby, AIPN, Cyfrowe archiwum (baza danych), Karta uposażeń funkcjona-
riusza Stanisława Walichnowskiego. 

27 Protokoły przesłuchania przekazanych do COP Jaworzno z obozu w Złotowie, AIPN, MBP Departa-
ment I, Żołnierze Wehrmachtu przekazani z obozów jenieckich w ZSRS do Centralnego Obozu Pracy 
w Jaworznie, sygn. IPN BU 1572/1114, k. 178-192. 

i można je traktować jako pewną ciekawostkę. Natomiast w aspekcie historii 
obozu w Jaworznie jest to asumpt do tezy o wielu obliczach tego obozu, który 
w trakcie swej historii był wykorzystywany do bardzo różnych celów, a przez 
jego teren przeszli także i Górnoślązacy, którzy po trudach życia na „nieludzkiej 
ziemi”, musieli jeszcze — na szczęście krótki czas — zasmakować „filtracji” w ko-
munistycznym obozie położonym na terenie Polski. 

TRUDNA DROgA DO DOMU. CENTRAlNy OBóZ PRACy JAWORZNO JAKO ETAP POWROTU ARESZTOWANyCh PRZEZ NKWD W 1945…
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Historia Łemkowszczyzny i dzieje Łemków to przykład „historii mniej-
szości”, „historii podrzędnej”, która w powojennej Polsce była podporząd-
kowana oficjalnej wizji narodowej przeszłości, skazana na marginalizację 

i „zapomnienie”1. Doświadczenia Łemków zniknęły nie tylko z homogenizują-
cych opowieści polskiej historiografii, ale także często z przekazów rodzinnych. 
Zmianę przyniosły dopiero przemiany w 1989 roku, które rozpoczęły okres de-
mokratyzacji pamięci i „odzyskiwania przeszłości” przez marginalizowane dotąd 
mniejszości, w ramach toczonej przez nie walki o włączenie i reprezentację. Znie-
sienie cenzury spowodowało ujawnienie w sferze publicznej pamięci o tłumio-
nych i przemilczanych wcześniej wydarzeniach. Demokratyzacja pamięci ujawni-
ła istnienie konfliktów pamięci i funkcjonowanie zróżnicowanych pod względem 
etnicznym i regionalnym społeczeństw, stanowiących odmienne wspólnoty pa-
mięci, prowadzące własną politykę wobec pamięci i rozwijające alternatywne wi-
zje historii swoich społeczności. W grupach zróżnicowanych pod względem toż-
samościowym, są one często wzajemnie konkurencyjne. Jednocześnie zderzają 
się one z oficjalną, państwową narracją o przeszłości, próbując ją uzupełnić bądź 
podważyć2. Analizując narracje Łemków na temat pobytu w obozie w Jaworz-
nie dotykamy takiej przemilczanej w okresie komunizmu problematyki, która 
w obiegu publicznym pojawia się dopiero po roku 1989, wcześniej skrywana za 
fasadą życia prywatnego, przemilczana, bądź szeptana jedynie wśród „swoich”.
 Przygotowania do wystąpienia na konferencji Obóz dwóch totalitaryzmów. 
Jaworzno 1943-1956 i napisania tego tekstu były dla mnie swego rodzaju intelek-
tualną przygodą, powróciłam bowiem po latach do materiałów zebranych na po-
czątku lat 90. ubiegłego wieku, w trakcie realizacji badań do pracy magisterskiej 
i przeczytanych wiele lat temu lektur. Wyniki i analizy różnorodnych narracji na 
temat akcji „Wisła”, najtragiczniejszego okresu historii społeczności łemkowskiej, 
były także pewnym zaskoczeniem. Chociaż bowiem w czasie ostatnich obchodów 

1 D. Chakrabarty Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna, Poznań 2011, 
s. 123-143.

2 L. M. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008, s. 50-52.

Obóz w Jaworznie w narracjach członków 
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70. rocznicy akcji „Wisła” — przy okazji odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświę-
conej Łemkom więzionym w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie — jedna 
z inicjatorek łemkowskiego upamiętnienia na terenie obozu przypomniała, że 
istniał on w świadomości, pamięci i w życiu Łemków. Z analizy zebranych i prze-
analizowanych narracji przedstawicieli łemkowskiej wspólnoty pamięci na temat 
obozu w Jaworznie, nie wyłania się jego tak wyraźny obraz.
 Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób obecny jest obóz 
w Jaworznie w narracjach Łemków — członków łemkowskiej wspólnoty pamięci. 
Podstawowym pojęciem, w kontekście którego analizuję włączone do bada-
nia narracje, jest wspomniana w tytule wspólnota pamięci. Przez wspólnotę 
pamięci rozumiem społeczność określoną z jednej strony przez więź łączącą jej 
członków, z drugiej zaś przez przeszłość oraz pamięć o niej3. O jej powstaniu 
decyduje przekonanie członków grupy o wyjątkowości własnych doświadczeń 
w odniesieniu do innych grup. Wspólnoty pamięci składają się zarówno z bez-
pośrednich świadków i uczestników wydarzenia formacyjnego, jak i wszystkich, 
którzy się z nim utożsamiają, nawet jeśli nie mają w rodzinie osoby, która byłaby 
uczestnikiem opisywanego wydarzenia. Wspólnoty pamięci odróżnia nie tylko 
„obiektywna” historia, ale też ujawniana w strukturach narracyjnych, określona 
perspektywa jej członków i, co równie istotne, związane z nią emocje4. 
 Łemkowska wspólnota pamięci to zatem społeczność połączona zarazem przez 
więź łączącą jej członków, jak również przeszłość, wraz z doświadczeniem formacyj-
nym, jakim są tragiczne wydarzenia związane z akcją „Wisła”. Pamięć o przeszłości, 
a szczególnie trauma powojennych wysiedleń decydują o przekonaniu przedstawi-
cieli społeczności łemkowskiej o wyjątkowości własnych doświadczeń, które odróż-
niają członków grupy od innych grup. Jednocześnie należy pamiętać, że społeczność 
łemkowska jest podzielona pod względem tożsamościowym. Część Łemków, zmie-
rzająca od początku lat 90. XX wieku do emancypacji, została uznana przez państwo 
polskie za odrębną od Ukraińców mniejszość etniczną, część natomiast, uważa się za 
Ukraińców. Obie grupy dzielą trudną przeszłość, wspólnie z Ukraińcami doświad-
czyli bowiem wysiedleń, jednak stanowią dwie konkurencyjne, odrębne wspólnoty 
pamięci. Potwierdza to charakterystyczną cechę wspólnot pamięci, o której wspo-
minałam wyżej, różnią się one nie tylko i nie przede wszystkim „obiektywną” hi-
storią, ale sposobem opowiadania i interpretacji przeszłych wydarzeń. Członkowie 
obu wspólnot, w związku ze wskazanym w definicji wspólnoty pamięci związkiem 
pomiędzy tożsamością a interpretacją historii, budują odmienne, niejednokrotnie 
opozycyjne interpretacje przeszłości grupy. Jest to szczególnie widoczne w odnie-
sieniu do interpretacji przyczyn akcji „Wisła” i stosunku do Ukraińskiej Powstańczej 
Armii, czy też obecności jej oddziałów na terenie Łemkowszczyzny5.

3 R.N. Bellah, Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, przeł. D. Stasiak i in., 
Warszawa 2007, s. 481. 

4 L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci…, s. 146.
5 E. Michna, Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?, Kraków 1995; tejże, I za co nas, Pani, wysiedlili, za co? 

 Rekonstruuje główne elementy, które składają się na obraz obozu, ale też 
osadza je w narracjach na temat akcji „Wisła”. Opowieści o Centralnym Obozie 
Pracy i jego łemkowskich więźniach występują bowiem zawsze w kontekście tych 
wydarzeń6 — wysiedlenia z domów na Łemkowszczyźnie i podróży na ziemie 
zachodnie, podzielonej na etapy. Jednym z nich była „selekcja w Oświęcimiu”, 
przesłuchania, aresztowania, w których wyniku część członków grupy została 
osadzona w obozie w Jaworznie, podczas gdy reszta ruszyła w dalszą tułaczkę na 
miejsce nowego osiedlenia. Na końcu artykułu spróbuję odpowiedzieć na pyta-
nie, dlaczego w analizowanych przeze mnie narracjach na temat akcji „Wisła”, 
brak bardziej rozbudowanych opowieści na temat pobytu Łemków w Central-
nym Obozie Pracy w Jaworznie.
 Problem obecności jaworznickiego obozu w pamięci zbiorowej Łemków, nie 
był wcześniej przedmiotem szerszych badań. Jedyny artykuł dotyczący tej kwestii, 
to tekst autorstwa Mariana Gerlicha pt. Antropologia cierpienia. Oblicza „jaworz-
nickiej Golgoty” w kulturze łemkowskiej7, zawiera on rozważania na temat prze-
śladowań i dyskryminacji Łemków, którego doświadczyli w trakcie akcji „Wisła”, 
w ramach której pobyt w COP Jaworzno, był tylko jednym z etapów „łemkowskiej 
krzywdy”, doświadczonej przez niektórych członków grupy i ich rodziny. W tek-
ście, inspirującym pod względem teoretycznym, autor nie przedstawia jednak 
szerzej zebranego materiału empirycznego, który pozwoliłby czytelnikowi na 
rekonstrukcję treści łemkowskiej pamięci i post-pamięci dotyczącej „jaworznic-
kiej Golgoty”. W swoim artykule chciałabym pójść nieco inną drogą, dając czy-
telnikowi możliwość rekonstrukcji i samodzielnego namysłu nad tym, jaki obraz 
obozu w Jaworznie wyłania się z narracji członków łemkowskiej wspólnoty pamię-
ci. W artykule oddaję głos Łemkom, których wydarzenia akcji „Wisła”, czy pobyt 
w obozie w Jaworznie dotknęły najbardziej, dla których były one najtragiczniej-
szymi wydarzeniami ich życia lub życia ich bliższej/dalszej rodziny, sąsiadów. Ale 
też tym, którzy urodzili się już po tragicznych wydarzeniach, żyli jednak w cieniu 
traumatycznych doświadczeń: wysiedlenia, prześladowań i dyskryminacji. Wie-
dza o nich została im przekazana przez świadków i uczestników tych wydarzeń. 
Punktem wyjścia do analizy będą zatem narracje samych Łemków — „to co ludzie 
gadają”, co piszą, czyli te — jak to trafnie nazwała Joanna Tokarska-Bakir — chime-
ry pamięci zbiorowej, wobec których historyk pozostaje bezradny8. Chciałabym by 
artykuł ten był uzupełnieniem i kontynuacją podjętych przez Gerlicha rozważań 
i przyniósł więcej łemkowskich opowieści na temat traumatycznych wydarzeń, 

„Proglas” 1997, nr 5-6, s. 43-47; tejże, Akcja „Wisła” w narracjach przedstawicieli łemkowskiej wspólnoty 
pamięci, „Rocznik Ruskiej Bursy”, 2017, s. 131-147 .

6 Tak też, jak sądzę, był on ujmowany przez rozmówców Mariana Gerlicha, o czym świadczą cytaty przy-
toczone w artykule Antropologia cierpienia. Oblicza „jaworznickiej Golgoty” w kulturze łemkowskiej.

7 M. Gerlich, Antropologia cierpienia. Oblicza „jaworznickiej Golgoty” w kulturze łemkowskiej, [w:] Jaworzno 
interdyscyplinarnie. Regionalizm w szkolnej edukacji, red. A. Rams, D. Rozmus, S. Witkowski, Jaworzno–
Częstochowa 2013, s. 135-148.

8 J. Tokarska-Bakir, Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Sejny 2004, s. 17.
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tak istotnych dla współczesnych Łemków. Należy dodać, że wybrana, jakościowa 
metoda badań, nie pozwala na uogólnienia ich wyników na całą społeczność łem-
kowską, chociaż opisywane doświadczenia są, jak sądzę, udziałem części przed-
stawicieli tej społeczności. Zebrane opowieści, z których tylko część ma rys indy-
widualny, pokazują typowy dla Łemków sposób opowiadania o traumatycznych 
wydarzeniach z przeszłości. Co ważne, charakterystyczny dla czasu, w którym te 
narracje powstały, czyli ostatniej dekady XX wieku.
 Pisząc o Łemkach w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie, napotykamy 
na pewną trudność. W COP Jaworzno, decyzją Biura Politycznego, utworzono 
„przejściowy obóz dla podejrzanych Ukraińców”9. Łemkowie trafili doń wraz 
z Ukraińcami, uznani wzorem sowieckim za członków narodu ukraińskiego. Na 
trudność w oddzieleniu członków obu grup zwraca uwagę Adrian Rams pró-
bując oszacować ilość łemkowskich więźniów i ofiar jaworznickiego obozu: 
„Póki co nieznana jest liczba więźniów i ofiar COP pochodzenia łemkowskiego. 
Analiza statystyczna ksiąg więźniów COP może przynieść jedynie przybliżone, 
szacunkowe dane ze względu na brak informacji o pochodzeniu narodowym 
lub etnicznym osadzonych”10. Jakimś tropem może być według autora przywo-
ływanego tekstu miejsce zamieszkania osadzonego lub wyznanie, ale i one nie 
przesądzają o tożsamości narodowej badanych. W swoim tekście rekonstruuję 
obraz COP Jaworzno łemkowskiej wspólnoty pamięci. W tym celu ograniczy-
łam analizę tylko do tekstów i świadectw pochodzących z prac poświęconych 
Łemkom. Nie mam jednak pewności czy któryś z autorów wybranych do analizy 
narracji nie uważał się jednocześnie za Łemka i Ukraińca. Odtworzenie tożsa-
mości etnicznej/narodowej autorów analizowanych tekstów jest niemożliwe.
 Korpus tekstów, który został poddany analizie, nie jest jednorodny. Nie 
mamy takiego do dyspozycji. Są to: trzy książki oparte na badaniach jakościo-
wych, prowadzonych wśród społeczności łemkowskiej. Dwie opublikowane 
w latach 90. XX wieku, jedna autorstwa Marka Dziewierskiego, Bożeny Pactwy 
i Bogdana Siewierskiego pt. Dylematy tożsamości 11, druga mojego autorstwa pt. 
Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?12. Trzecia książka, której autorem jest Jacek 
Nowak, ukazała się w 2001 roku pt. Zaginiony świat? Nazywają ich Łemkami13. 
W przywoływanych w tych pracach wypowiedziach Łemków na temat akcji „Wi-
sła”, znajdziemy informacje dotyczące obozu w Jaworznie, ale nie możemy wie-
dzieć jak one lokują się w całej narracji badanych, z jakiej zostały wybrane przez 
autorów przywoływanych prac i badaczy, którzy rozmawiali z Łemkami w latach 
90. XX wieku. Postanowiłam je jednak zaprezentować, ponieważ przynoszą in-
formacje interesujące z punktu widzenia rozważanej w artykule problematyki.

9 A. Rams, Łemkowie w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie, „Rocznik Ruskiej Bursy” 2017, nr 13, s. 171. 
10 Tamże, s. 175.
11 M. Dziewierski, B. Pactwa, B. Siewierski, Dylematy tożsamości: studium społeczności łemkowskiej w Polsce, 

Katowice 1992.
12 E. Michna, Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?, Kraków 1995.
13 J. Nowak, Zaginiony świat? Nazywają ich Łemkami, Kraków 2003.

 Analizie zostało poddanych także 11 pamiętników (a właściwie wypowiedzi, 
bo niektóre z relacji o niewielkiej, kilkustronicowej objętości, trudno nazwać pa-
miętnikami), które zostały opublikowane w książce Mniejszość w warunkach za-
grożenia. Pamiętniki Łemków14, która stanowi plon konkursu ogłoszonego przez 
Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wydanej w 1996 roku. Do ana-
lizy włączyłam też pamiętnik Romana Chomiaka zatytułowany Nasz łemkowski 
los15. Obejrzałam także film o akcji „Wisła” — Even Tears Were Not Enough16, wy-
produkowany przez amerykańskich Rusinów, który zawiera interpretację wyda-
rzeń akcji „Wisła” z perspektywy łemkowskiej wspólnoty pamięci. Jego projekcja 
towarzyszyła uroczystościom komemoratywnym związanym z 70. rocznicą akcji 
„Wisła”. Jeden z jego bohaterów opowiada o obozie w Jaworznie. Dodatkowym 
materiałem są wywiady pogłębione zebrane w czasie badań na Łemkowszczyź-
nie Zachodniej, które prowadziłam na początku lat 90. XX wieku. 
 We wszystkich trzech publikacjach, opartych na badaniach socjologicznych, 
pojawiają się odniesienia do obozu w Jaworznie. Nie jest ich jednak zbyt wiele, są 
one wbudowane w narrację na temat akcji „Wisła”, przedstawiane są jako jeden 
z etapów wypędzenia. Są dla badanych Łemków jednym z przejawów dyskrymi-
nacji wspólnoty łemkowskiej. W analizowanych pamiętnikach natomiast na jede-
nastu autorów relacji, tylko pięciu w jakikolwiek sposób wspomina o obozie w Ja-
worznie, sześciu natomiast, nie odnosi się w żaden sposób do tego miejsca. Bardzo 
niewiele jest opowieści łemkowskich więźniów Jaworzna pisanych w pierwszej 
osobie. W analizowanym materiale Łemkowie najczęściej wspominają o obozie 
w Jaworznie, opowiadając o wydarzeniach akcji „Wisła”, o podróży na nowe miej-
sce osiedlenia. To „przystanek” w drodze „na zachód”. W większości nie są to też 
opowieści na temat samego obozu, a raczej o tych, których tam osadzono: sąsia-
dach i członkach rodziny, znajomych, czy też osobach znanych w społeczności, 
księżach, nauczycielach. Niektóre z relacji dotyczą także okoliczności aresztowa-
nia. Wszystkie natomiast można rozpatrywać w kategoriach opowieści o traumie, 
jaka była udziałem społeczności łemkowskiej. Gdy tak je potraktujemy przydatna 
wydaje się propozycja Gerlicha, który proponuje, by analizując wydarzenia akcji 
„Wisła” wyróżnić „[…] traumę więźniów, traumę krewnych i znajomych osadzo-
nych w COP, traumę znamienną dla czasu po likwidacji obozu, traumę zbiorową 
jako efekt poczucia zbiorowego zagrożenia Łemków”17.
 Analizę wybranych do analizy tekstów i wypowiedzi rozpocznę od prezen-
tacji dwóch fragmentów, w których obóz w Jaworznie wspominany jest w kon-
tekście wydarzeń akcji „Wisła”, a precyzyjniej — podróży na „miejsce wygnania”. 
Opisy podróży, które zwykle towarzyszą opowieściom na temat samego momentu 

14 Mniejszość w warunkach zagrożenia. Pamiętniki Łemków, red. W. Sitek, Wrocław 1996.
15 R. Chomiak, Nasz łemkowski los, Nowy Sącz 1995.
16 Even Tears Were Not Enough, reżyseria J. Righetti, M. Silvestri, https://www.youtube.com/watch?v=_

JCGkBiRZVA&t=4982s, dostęp: 1.6.2018.
17 M. Gerlich, Antropologia cierpienia…, s. 141-142.
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wysiedlania przez polskich żołnierzy, są zasadniczą częścią większości narracji na 
temat wydarzeń wiosny 1947 roku:

Potem już pociągiem dojechaliśmy do Oświęcimia. Tam chyba 
doczepili do nas inne transporty. Tam zabierali niektórych 
naszych, np. zabrali ojca mojego męża. Potem ludzie się 
dowiedzieli, że i księdza Ajdukiewicza i naszego z Nowej Wsi 
księdza Dziubinę też zabrali. Z Oświęcimia zawieźli nas do 
Chojnowa18.

Po trzech dniach dotarliśmy do Oświęcimia, i tu jak na ironię 
losu, jakby zapomniano o roli tego miasta? Pod pretekstem 
szczepień lekarskich (sanitarnych) wyciągano z wagonów co 
bardziej znanych ludzi i oni więcej do wagonów nie powrócili. 
Za nimi zamknięto bramy obozu koncentracyjnego w Jaworznie19.

W analizowanych tekstach często pojawiają się opowieści o selekcji na stacji 
w Oświęcimiu, skąd Łemkowie trafiali do obozu w Jaworznie. Te szczegółowe opisy 
pojawiają się w kilku narracjach. Jest to zrozumiałe, świadkami wydarzeń w Oświę-
cimiu była większość członków grupy, stanowiły one ważny etap w podróży na 
zachód, tak też zostały zapamiętane i przekazane następnemu pokoleniu, dzięki 
czemu przetrwały w łemkowskiej post-pamięci.

I dowieźli nas do Oświęcimia. Tam wojsko i UB zrobiło 
selekcję. Szedł wojskowy z kartką i wyczytywał nazwiska tych 
co mają się zgłosić po prowiant. Potem nikt ich już nie widział, 
bo ich zabrali do obozu w Jaworznie, tak zabrali księdza. 
Jechało się przez cały tydzień20. 

W Oświęcimiu pociąg stanął na bocznicy. Po dłuższym czasie 
trwożliwego oczekiwania, wszczął się ruch. Wzdłuż pociągu 
chodzili wojskowi z jakimiś listami, zaglądali do wagonów, 
wyczytywali nazwiska, a wyczytanych gdzieś zabierali. 
Gdy zabrani wrócili pokazywali ślady pobicia. Byli na 
przesłuchaniu. Do transportu nie powróciło dwóch mężczyzn 
— jednym z zatrzymanych był brat mojej mamy21.

18 M. Dziewierski, B. Pactwa, B. Siewierski, Dylematy tożsamości…, s. 46. Relacja kobiety, lat 49. 
19 M. Skirpan, Wspomnienia, [w:] Mniejszość w warunkach zagrożenia…, s. 125. 
20 M. Dziewierski, B. Pactwa, B. Siewierski, Dylematy tożsamości…, s. 48. Relacja mężczyzny, lat 64.
21 N. Wisłocka, Wspomnienia, [w:] Mniejszość w warunkach zagrożenia…, s. 139. 

Najpierw zatrzymali nas w Oświęcimiu i kontrolowali 
wszystkich. Trzeba było się rozebrać, posypywali tam jakimś 
azotoksem, tłumacząc, że to dezynsekcja. Sprawdzali czy ktoś 
nie ma na ręce tych […] bo przeważnie ci, którzy byli w SS 
Galizien mieli na rękach tatuaże i nie dało się ich usunąć22.

W niektórych narracjach badani wspominają, że do obozu w Jaworznie część 
z Łemków trafiła nie w ramach selekcji w Oświęcimiu, ale już wcześniej, zanim 
doszło do wysiedlenia, zabierani jeszcze z domów na Łemkowszczyźnie.

Najpierw przyszli po ojca, to była niedziela (albo koniec 
czerwca, albo początek lipca), a zaraz potem przyjechało 
wojsko, to był chyba wtorek i kazali nam opuścić wieś. Ojca 
zabrali do obozu pracy w Jaworznie, a my byliśmy przez to 
rodziną szczególnie niebezpieczną23.

Tego dnia zabrano z mojej wsi tylko ośmiu mężczyzn, 
przeważnie starszych gazdów, do Nowego Sącza. Przez główną 
ulicę Jagiellońską prowadzono ich do więzienia jak złapaną 
sotnię banderowską w leśnych ostępach [! — przyp. red.]. 
I znów uliczny motłoch wyzywał ich obrzydliwymi słowami. 
Rzucano w nich kamieniami i wszelką zgnilizną. Nie wszyscy 
z nich przeżyli gehennę Jaworzna, a ci co wrócili stamtąd, 
do grobowej deski nie zdradzili tej strasznej tajemnicy, jakie 
katusze tam przeżyli24.

Opowieściom na temat selekcji w Oświęcimiu towarzyszą niekiedy opisy przemocy 
i bezinteresownego okrucieństwa ze strony żołnierzy wojska polskiego, stosowanej 
wobec przesłuchiwanych Łemków, także tych, którzy nie trafili do Jaworzna, bo byli 
niewinni. Nie udowodniono im współpracy z ukraińskim podziemiem. Wspomi-
nają o tym między innymi w swych relacjach Seman Madzelan i Roman Chomiak.

Po jakimś czasie wywołano moje nazwisko. W dużym pokoju 
za stołem siedział porucznik wojska polskiego i jeszcze dwóch 
podoficerów. Na stole przed porucznikiem leżał chłodny 
nagan i trzy pięciobiczowe nahaje. Wyraźnie widać było, że 
wszyscy są po dobrych «setkach». Pan porucznik uśmiechnął 
się grzecznie i zapytał: «co pan nam powie o swych braciach 
banderowcach». Wyprężyłem się po wojskowemu i krótko 

22 Relacja Ł. Woźniak, [w:] Even Tears…
23 M. Dziewierski, B. Pactwa, B. Siewierski, Dylematy tożsamości…, s. 49. Relacja mężczyzny, lat 46.
24 S. Madzelan, Spowiedź z nie popełnionych grzechów, [w:] Mniejszość w warunkach zagrożenia…, s. 104.

OBóZ W JAWORZNiE W NARRACJACh CZłONKóW łEMKOWSKiEJ WSPólNOTy PAMięCi



8584 Obóz dwóch tOtalitaryzmów · JawOrznO 1943-1956 · tOm 3.

odpowiedziałem: «Panie poruczniku, ja tych ludzi nigdy 
na oczy nie widziałem». Jak pioruny z nieba, momentalnie 
spadły na mnie piekące bicze, które cięły moje ciało jak 
ostre żyletki. Usłyszałem tylko jak przez bombardowanie 
słowa porucznika: «uciekaj ukraiński chamie, bo cię zabiję». 
Leciałem do wyjściowych tylnych drzwi pod piekącymi razami 
i stanąłem na progu, bo zagrodziło mi drogę dwóch drabów 
w mundurach. Te z kolei porządnie kopnęli mi w tyłek, przez 
co porządnie zaryłem nosem w podwórkowy bruk25.

Wezwał mnie do swego biura młody porucznik, pyta się mnie, 
byłeś w bandzie UPA, ja na to, nie byłem panie poruczniku, 
byłem w polskim wojsku i byłem na wojnie 39 roku, a on do 
mnie pokaż dokumenty, zabrał ode mnie cały portfel, jak 
zobaczył moje zdjęcie wojskowe, mówi a co to za skurwysyn, 
a ja mówię to ja jestem Panie poruczniku, uderzył mnie dwa 
razy w twarz i krzyknął, wynoś się i chciał mnie kopnąć w tyłek, 
ja wyskoczył, a on tak kopnął w drzwi, że zrobił się huk […]26.

Jaworzno pojawia się też w opowieściach na temat tego, jakie konsekwencje miało 
aresztowanie mężczyzn, dla pozostawionych przez nie rodzin, szczególnie kobiet. 
Tego typu opowieści, można traktować jako ślad po traumie krewnych i znajo-
mych osadzonych, o której wspomina w Gerlich27. Oto dwa, nieco dłuższe frag-
menty takich narracji:

To, że zabrali ojca to był na nas wyrok, bo ktoś tam 
zdecydował, że mamy być osiedleni sami. […] Dla mojej 
rodziny podróż nie była taka straszna, jak to, że zostaliśmy 
sami, odcięci od swoich, bez życzliwej ręki, a do tego baliśmy 
się, bo były rozpuszczane różne informacje o naszej rodzinie, 
że my to banderowcy i spokoju we wsi nie będzie. Ludzie 
z siekierami pod głowami spali, tak się nas bali28.

Z transportu zabierali ludzi do Jaworzna, a ich żony z małymi 
dziećmi wywozili w obce strony. Mego sąsiada który był 
inwalidą z pierwszej wojny światowej zabrali z pociągu, a jego 
żonę z małymi dziećmi załadowali do innego transportu, to 
jego żona chciała wyskoczyć z pociągu. […] Te kobiety, co ich 

25 S. Madzelan, Spowiedź z nie popełnionych grzechów, [w:] Mniejszość w warunkach zagrożenia…, s. 104. 
26 R. Chomiak, Nasz łemkowski los…, s. 51. 
27 M Gerlich, Antropologia cierpienia…, s. 141.
28 M. Dziewierski, B. Pactwa, B. Siewierski, Dylematy tożsamości…, s. 49. Relacja mężczyzny, lat 46.

mężów aresztowała bezpieka żołnierze brali do swego wagonu. 
Od starszych kobiet brali pieniądze, dziewczyny i młode baby 
zostawiali. Jak pociąg ruszył, wyrabiali z nimi co chcieli. Mój 
brat był zaraz za tym wagonem to wszystko słyszał, szloch bab, 
nie będę pisał nazwisk, bo nie wiem czy się przyznały swoim 
mężom jaka je spotkała zbrodnia29.

W pamiętniku Romana Chomiaka znajdziemy także opowieść o niepewności 
rodzin, które w pierwszym okresie po aresztowaniu nie wiedziały, jaki jest los ich 
bliskich i nie miały z nimi żadnego kontaktu, o poszukiwaniach, strachu o los 
bliskich i niepewności. Także próbach ich odnalezienia, w których czasami po-
magali polscy znajomi. Poniżej przedstawiam jedną z takich historii:

Żony aresztowanych nie wiedziały dłuższy czas o swoich 
mężach, aż pojechała żona Dańka Halkowycza z Binczarowej 
do Gorlic na UB, mówili: «nie było nas u nas takiego», 
pojechała do Grybowa: «nie było takiego nazwiska», pojechała 
do Nowego Sącza i jeden żołnierz powiedział: «był tu taki 
Halkowycz i Jarosław Trochanowski, to był mój kolega, razem 
my służyli w wojsku, i razem my byli na wojnie». Żołnierz 
powiedział żonie Dańka Halkowycza, że ich gdzieś wywieźli, 
ale nie wie gdzie. Pojechała do Krakowa do prokuratora, 
to była sobota, prokurator mówi: «niech pani zaczeka do 
poniedziałku», czekała do poniedziałku, poszła rano na 
prokuraturę, prokurator ją przyjął pierwszą, a miała bluzkę 
wyszywaną, Polki na nią brechały, bo poznały po bluzce, że 
ruska, prokurator szukał i znalazł, mówi do niej: «pani mąż 
jest w obozie Jaworzno». Pojechała do Jaworzna, nie chcieli jej 
pokazać męża, ale to była kobieta otwarta, uporem osiągnęła 
swoje. Mówi: «prokurator mi powiedział, że tu jest w obozie». 
Dańko Halkowycz zobaczył żonę i mówi do niej: «ratujcie 
mężów bo wszystko wyginie z głodu». Ona naocznie widziała 
wygląd swojego męża, od razu podała mu ciepłe ubranie 
i jedzenie, które miała ze sobą. Jak wróciła z powrotem, 
to chodziła po tych kobietach, co im mężów poaresztowali 
i wtenczas dowiedziały się żony o aresztowanych mężach, 
zaczęły im wysyłać paczki żywnościowe i ubrania, ale to była 
ograniczona ilość paczek i wagi. Z naszej wsi Ciołka, jak dostał 
paczkę, jak zjadł, rozchorował się i umarł, bo był bardzo 
przegłodzony30.

29 R. Chomiak, Nasz łemkowski los…, s. 47-48.
30 Tamże, s. 48.
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W kilku analizowanych narracjach pojawiają się bardziej szczegółowe opisy same-
go obozu: tragicznych warunków bytowania, głodu, bezsilności, bezwzględności 
strażników i śledczych, tortur w czasie przesłuchań. Opisują traumę więźniów Ja-
worzna31, zapisaną w ich wspomnieniach, ale też przekazywaną, przez niektó-
rych z nich, wewnątrz grupy, zanim jeszcze nastąpiła demokratyzacja pamię-
ci. Świadczy o tym to, że jest ona obecna w opowieściach, także tych Łemków, 
którzy obozowych realiów nie znali z własnego doświadczenia. Usłyszeli o nich 
od bliskich, sąsiadów, członków grupy „swoich”. Oddajmy zatem głos jednemu 
z niewielu łemkowskich więźniów Jaworzna, z którym rozmawiałam w 1992 roku. 
Dzisiaj wiem, że w badanej przeze mnie wsi Kunkowa, w której rozmawiałam 
z wszystkimi mieszkańcami łemkowskiego pochodzenia, było czterech więźniów 
Jaworzna. Żaden z nich już nie żyje. Tylko jeden chciał o swoich traumatycznych 
doświadczeniach opowiedzieć. Pozostali nie ujawnili nawet, że w Jaworznie byli, 
chociaż o to w wywiadzie pytałam. Czy dlatego, że byłam polską badaczką, czy 
tajemnicę pobytu w obozie skrywali też przed swoimi bliskimi? Odpowiedź na to 
pytanie wymagałaby powtórzenia badań i rozmowy z bliskimi tych osób.

No i przesłuchania nocą i w dzień. No i różne kary, różne takie. 
Były przypadki pobicia i połamania nóg, żeber, rąk. Byli kobiety, 
byli mężczyźni, osobno. Normalne baraki, po dwieście, trzysta 
osób w baraku, jakie nasilenie było. W ubraniach my chodzili, 
pół roku, we własnych, a po pół roku, to się już wszystko 
wydarło, wszy, pchły, bieda. Po pół roku nas wysłano z sal, 
no i przychodzili operatorzy z proszkiem DDT i wszystko 
zasypali. No i nas do łaźni i wtenczas nas przebrali do innych 
ciuchów. Bo tam już w swoich nie było w czym chodzić. 
Czepiali się byle czego aby mordować, wykończyć naród. Tam 
byli też Niemcy, to oni byli jeńcy. Oni dostawali inne jedzenie, 
inaczej byli traktowani jak my, myśmy byli traktowani jak bydło 
[…]. Umarłych wywozili do sośniny prosto […]. A tak poza 
tym, to wszystko siedziało na miejscu i czekało na zbawienie. 
Czekanie na zupę, na kawę, po południu na pajdę chleba32.

 
Ale warunki w obozie bardzo rzadko opisywane są wprost. Tego typu opowieści 
znajdziemy tylko w nielicznych świadectwach więźniów. W większości narra-
cji pojawiają się natomiast relacje na temat ich konsekwencji dla powracających 
z obozu, po różnym czasie, osadzonych. To opowieści członków rodzin, sąsia-
dów, Łemków, którzy spotkali więźniów po powrocie z obozu, ale też tych, któ-
rzy o takich osobach słyszeli, dzięki przekazowi wewnątrzgrupowemu.

31 M. Gerlich, Antropologia cierpienia…, s. 141.
32 Fragment wywiadu w posiadaniu autorki. Rozmowa – lipiec 1992. Relacja mężczyzny, lat 75, Kunkowa 

(Leszczyny).

Był przystanek w Jaworznie, mężczyzn zostawili tam. 
Przyjechali po trzech miesiącach, pół roku — zdrowie całkiem 
odjęte. Mojego szwagra tato jak wrócił, to tylko miesiąc żył33.

Jednym z tych, za którymi zamknęły się bramy Jaworzna był 
mój wujek, z którym jechałem w jednym wagonie, człowiek 
wyjątkowo spokojny i apolityczny. Zabrano go od żony 
i dwojga małych dzieci. Należał do tych co przeżyli. Wrócił 
z tym, że własna żona nie mogła go poznać, chory na chorobę 
zakaźną — czerwonkę — przez co dwa tygodnie chodził 
trzymając się ścian34.

Ale ci, którzy wracali… bo i mój teść był tam w… tym 
— Jaworzno. W Jaworznie, a… i nie raz z nim o tym 
rozmawiałem i wiem coś o tym co to było, choć do wielu 
rzeczy się nie przyznał… bo nie mógł, bo mu powiedzieli, że 
jak się przyzna, to przyjdą i go zniszczą. Nawet własnej żonie 
nie powiedział jak mu tam było, co tam się działo… ale dało 
się tego domyślić po pręgach od bicia, jakie miał na plecach. 
No i umarł, nie pożył długo bo mu odebrali życie35.

W analizowanych tekstach często jest też mowa o tych więźniach, którzy nie prze-
żyli i pozostali w Jaworznie na zawsze. Czasem pojawia się też w relacjach infor-
macja o sosnowym lesie, gdzie zmarli więźniowie byli chowani.

Umarłych wywozili do sośniny prosto36.

Parę osób z naszej wsi nie wróciło. Zatrzymali ich 
w Oświęcimiu a potem przenieśli do Jaworzna. Ludzie wracali, 
ale później […]. Byli tacy, co wracali po miesiącu, dwóch […] 
ale byli też tacy co po pół roku. Byli i tacy, którzy w ogóle nie 
wrócili37.

Analizowane narracje podkreślają także, że Łemkowie byli niewinnymi ofiarami 
represji, bowiem w przeciwieństwie do Ukraińców, nic wspólnego z oddziałami 
UPA nie mieli. To dosyć istotny rys dla narracji łemkowskiej wspólnoty pamięci. 
Pozwala on wytyczyć granicę pomiędzy Łemkami a Ukraińcami. Jest także bardzo 

33 J. Nowak, Zaginiony świat?..., s. 78. Relacja Łemka, Uście Gorlickie.
34 M. Skirpan, Wspomnienia..., s. 125.
35 Relacja Ł. Woźniak, [w:] Even Tears…
36 Fragment wywiadu w posiadaniu autorki. Rozmowa – lipiec 1992. Relacja mężczyzny, lat 75, Kunkowa 

(Leszczyny).
37 Relacja Ł. Woźniak, [w:] Even Tears…
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istotny w kontekście polityki tożsamości, która — jak pisze Eriksen — kreuje gru-
pę jako niewinne ofiary przemocy innych38. Brak zaangażowania w działania UPA 
jest dowodem szczególnej krzywdy jakiej doświadczyli Łemkowie, „cierpiąc za nie 
swoje” winy. Przywoływany wcześniej jeden z więźniów tak o tym opowiadał:

Mnie aresztowali przed wysiedleniem. Powód aresztowania? 
Powód aresztowania był taki, że nie wiadomo za co i co? Kazali 
się zgłosić na UB i zamknęli. Do dziś dnia nie wiem za co. 
Bardzo dużo było aresztowanych. Bo podejrzanych było, tutaj, 
tutaj ze wschodnich terenów, dużo podejrzanych, że należeli 
do bandy UPA. Cuda […], gdzie tam kto należał Pani, ani 
jednego człowieka tam nie sądzili, ani nic, tylko trzymali nas 
jak barany. Rok czasu byłem tam. Nic nie wiem za co? Oni się 
niczym nie tłumaczyli, przesłuchanie, bicie, mordowanie. Żeby 
się przyznał do tego, co człowiek nie winien był. I to wiecie jak 
jest, przyznaj się do tego człowieku cóżeś nie zrobił, to przecież 
to jest niemożliwe, no nie. Bo wiadomo później co czekało39.

W opowieściach Łemków obóz w Jaworznie jest też często przedstawiany w kon-
tekście jego wcześniejszej funkcji, porównywany z obozami niemieckimi. Oto 
dwa fragmenty takich narracji:

Jeszcze w obozie Jaworzno nie wyzdychały poniemieckie pluskwy 
i inne pasożyty, a już władza ludowa wywoziła do tego obozu 
naszych ludzi i to w starszym wieku, ich synowie byli na wojnie40.

Jaworzno to był obóz wyłącznie dla Łemków. Mój wujek 
tam był. Było gorzej niż w obozach niemieckich. Zginęło 7-8 
tysięcy ludzi, księży41.

Porównania z niemieckimi obozami koncentracyjnymi pozwalają na podkre-
ślenie ogromu udręki, jaka była udziałem osadzonych w Jaworznie więźniów. 
To pozwala pokazać skalę cierpienia grupy, cierpienia niezawinionego, co często 
podkreślają łemkowskie narracje na temat „łemkowskiej krzywdy”.
 Analiza wybranych pamiętników i publikacji poświęconych Łemkom po-
zwoliła na zrekonstruowanie podstawowych treści, które na początku lat 90. XX 
wieku składały się na łemkowską opowieść na temat obozu w Jaworznie. Była 

38 T.H. Eriksen, Small Places, Large Issues an Introduction to Social and Cultural Anthropology, London 
2015, 343-344. 

39 Fragment wywiadu w posiadaniu autorki. Rozmowa – lipiec 1992. Relacja mężczyzny, lat 75, Kunkowa 
(Leszczyny).

40 R. Chomiak, Nasz łemkowski los…, s. 49.
41 J. Nowak, Zaginiony świat?..., s. 78.

ona bardzo mocno związana z relacjami na temat akcji „Wisła”. Mało było ta-
kich narracji, w których pobyt w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie był osią 
opowieści. Znalazłam zaledwie kilka obszerniejszych relacji więźniów na temat 
pobytu w obozie. Można postawić pytanie dlaczego, niektórzy z autorów pamięt-
ników, szeroko opisujących wysiedlenia i przebieg akcji „Wisła”, milczą na temat 
tego bardzo istotnego w historii grupy miejsca. Dlaczego tylko niektórzy z roz-
mówców, z którymi rozmawiali badacze na początku lat 90. XX wieku, pytani 
o pobyt w Jaworznie zdecydowali się ujawnić swe traumatyczne doświadczenia. 
Dlaczego niektórzy z tych „[…] co wrócili stamtąd, do grobowej deski nie zdra-
dzili tej strasznej tajemnicy, jakie katusze tam przeżyli”42. Zdarzało się bowiem 
i tak, że pobyt w obozie był tak skrywaną tajemnicą, że nie wiedzieli o niej nawet 
najbliżsi. Tak było w przypadku, o którym słyszałam ostatnio. Po publikacji listy 
łemkowskich więźniów Jaworzna w „Roczniku Ruskiej Bursy”, poświęconym 70. 
rocznicy akcji „Wisła”, jedna z moich łemkowskich znajomych znalazła na liście 
więźniów nazwisko ojca swojego przyjaciela. Gdy zapytała go, co wie o poby-
cie swego nieżyjącego już ojca w Jaworznie, odpowiedział, że nic, bo jego ojciec 
nie był w Jaworznie. Stwierdził, że to musi być jakaś pomyłka. Przeczyły temu 
dokumenty. Nazwisko, miejsce i data urodzenia ojca zgadzały się. To nie było-
by niezwykłe, zdarzało się, że o bolesnej przeszłości nie mówiło się dzieciom, 
w obawie by nie ujawniły tego poza grupą „swoich”, i nie naraziły rodziny na 
prześladowania, ale o pobycie męża w Jaworznie nie wiedziała także jego żona.
 Można wskazać na kilka powodów „przemilczania” traumatycznych do-
świadczeń. Wydaje się, że są w analizowanych narracjach takie fragmenty, które 
mogą pomóc w odpowiedzi na pytanie dlaczego tak niewielu więźniów Jaworzna 
chciało opowiadać o swych doświadczeniach i ukrywało je nawet przed najbliż-
szymi. Z analizowanych wspomnień wiemy, że więźniom zabroniono ujawniać 
tego co działo się za murami obozu: 

[…] Do wielu rzeczy się nie przyznał […], bo nie mógł, bo 
mu powiedzieli, że jak się przyzna, to przyjdą i go zniszczą. 
Nawet własnej żonie nie powiedział jak mu tam było, co tam 
się działo […]”43.

Przerażające doświadczenia, wszechobejmujący strach przed dalszymi prześlado-
waniami, obawy o własną rodzinę, która może być dyskryminowana ze względu 
na pobyt krewnego w COP sprawiał, że wielu Łemków zatajało pobyt w Jaworznie. 
Nie mówiono o tym także, by nie zostać posadzonym o współpracę z Ukraińską 
Powstańczą Armią, by uniknąć stygmatu Ukraińca i banderowca. Ale też część 
z osadzonych, po traumatycznych obozowych doświadczeniach nie chciała wracać 
do tamtych wydarzeń, były to dla nich wspomnienia zbyt bolesne, o których, jak 
42 S. Madzelan, Spowiedź z nie popełnionych grzechów…, s. 104. 
43 Relacja Ł. Woźniak, [w:] Even Tears…
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deklarowali, niektórzy z moich rozmówców, w czasie prowadzonych na począt-
ku lat 90. ubiegłego wieku badań, chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Przeżycia 
z przeszłości, jak podkreślali często, towarzyszą im w snach, powracają w różnych 
momentach życia, nie chcieli jednak o nich rozmawiać. Ale też, jak wspomina-
łam, część z więźniów jaworznickiego obozu ukrywała fakt uwięzienia. Ważny 
wydaje się tu kontekst wywiadu, sytuacji publicznej. Nie bez znaczenia mogła być 
też przynależność narodowa badaczy, którzy reprezentowali grupę dominującą — 
„obcą”, a pytali o doświadczenia skrywane przez długie lata za fasadą życia pry-
watnego, przemilczane, które były przedmiotem rozmów jedynie wśród „swoich”. 
Także niektórzy przedstawiciele drugiego pokolenia mówili, że chociaż wiedzą, że 
ich bliscy przeszli przez obóz w Jaworznie, nie chcieli o tych doświadczeniach roz-
mawiać. Zwrócił na to uwagę, jeden z interlokutorów Gerlicha:

Jest prawdą, że my o tym wszystkim nie rozmawialiśmy. 
W domu tak, ale nie żeby o tym gadać i gadać, bo się człowiek 
bał żeby ktoś nie słyszał, człowiek się bał nawet o tym 
wszystkim myśleć […]. Ja powiem, że to w nas było, w głowie 
i w sercu. Dusza bolała, co z nami zrobili. Dzieciom się też nie 
za dużo mówiło. Może ludzie chcieli o tym zapomnieć […]. 
Było to w nas, a jakby tego nie było, no człowiek miał ten okres 
wysiedlania w sobie. Pamiętało się, że rano, że wojsko Łosie 
otoczyło, że od domu do domu szli, a potem jazda do Gorlic 
i czekanie […]. Jaworzno, to ludziom przez usta nie chciało 
przejść, bo myśleli, że to coś jak Oświęcim […]. A jak my stali 
na dworcu w Oświęcimiu to strach szedł, że nas tam do obozu 
wsadzą […]. No my jednak nie zapomnieliśmy, do Jaworzna 
się jeździ, po Internecie o tym piszemy […]44. 

W swoim artykule Gerlich zwraca uwagę na wzrost znaczenia Internetu w „ko-
rygowaniu”, „wzbogacaniu” i „modyfikowaniu” pamięci zbiorowej i wiedzy po-
tocznej Łemków o jaworznickim obozie45. Pojawienie się informacji z Internetu, 
które w opowieściach Łemków mieszają się z relacjami uczestników i świadków 
traumatycznych wydarzeń, wskazuje na ciekawe relacje pomiędzy pamięcią 
komunikatywną, która obejmuje wspomnienia dotyczące najbliższej przeszło-
ści, a obrazem minionych, wydarzeń kształtowanym poprzez relacje świadków, 
przekazywane w drodze międzypokoleniowego dialogu46, a pamięcią kulturo-
wą, która wyłania się, gdy pamięć komunikatywna zaczyna wygasać wraz z od-
chodzeniem świadków historii, a upamiętnianie przeszłości zostaje przeniesio-

44 M. Gerlich, Antropologia cierpienia…, s. 147.
45 Tamże, s. 143.
46 J. Assmann, Kultura pamięci, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, 

red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s. 59-99.

ne w obszar zewnętrzny: rytualny i materialny47. Wydaje się jednak, że bardzo 
istotny jest tutaj czas, w którym były prowadzone badania. Na narracje, które 
analizuję w tym tekście — wywiady prowadzone z Łemkami na początku lat 
90. XX wieku i pochodzące z tego okresu relacje — wpływ zarówno Internetu, 
jak i publikacji naukowych poświęconych komunistycznym obozom pracy, któ-
re pojawiły się nieco później, był niewielki. Kilkanaście lat dzielących badania 
Gerlicha, rozmawiającego z mieszkańcami wsi Łosie w 2010 roku ma, jak się 
wydaje, zasadnicze znaczenie. W starszych relacjach analizowanych w tym tek-
ście znajdujemy przede wszystkim to, jak i co gadali „o Jaworznie” Łemkowie 
wśród „swoich”, niewiele w nich jest informacji, czerpanych ze źródeł innych 
niż pamięć komunikatywna. Początek lat 90. XX wieku, to jeszcze czas kiedy 
żyli świadkowie, ale też czas rozpoczynającej się dopiero „demokratyzacji pa-
mięci”, kiedy jeszcze niewiele na temat obozu w Jaworznie mówiło się w sferze 
publicznej, a sami Łemkowie, pamiętali w dalszym ciągu strach towarzyszący im 
przez lata, kiedy skrywali swoją przeszłość za fasadą życia prywatnego. Kilkana-
ście lat dzielących badania Gerlicha i powstanie analizowanych narracji to okres 
ważny ze względu na wspomniane przez Assmanna wygasanie pamięci komu-
nikatywnej, związane z odchodzeniem świadków historii. To także stopniowe 
zastępowanie pamięci komunikatywnej przez, kreowaną przez liderów emancy-
pującej się społeczności łemkowskiej, pamięć kulturową. Wydaje się, że ostatnie 
kilkanaście lat to także okres ważny z punktu widzenia realizowanej przez łem-
kowskich liderów etnicznych polityki pamięci, w której obóz w Jaworznie i upa-
miętnienie jego łemkowskich ofiar są istotne z punktu widzenia konstruowania 
grupowej tożsamości, a także walki o obecność treści łemkowskiej wspólnoty 
pamięci w sferze publicznej.

47 M. Saryusz-Wolska Wprowadzenie, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa…, s. 31.
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Obóz jaworznicki w latach 50. XX wieku

Po zamknięciu podobozu ukraińskiego i zwolnieniu niemieckich jeń-
ców wojennych rozpoczęto demontaż starych, pamiętających jeszcze cza-
sy II wojny światowej, baraków w Jaworznie. Następnie w ciągu kilku lat 

wzniesiono nowe budynki kompleksu więzienno-obozowego, należącego do 
więzienia dla młodocianych w Jaworznie, funkcjonującego w latach 1951-1955.
 Przyczyn powstania tego więzienia–obozu należy upatrywać w działaniach 
komunistów skierowanych przeciw patriotycznie i religijnie nastawionej mło-
dzieży polskiej. Według Atlasu Polskiego Podziemia Niepodległościowego w latach 
1949-1953 funkcjonariusze komunistycznego aparatu bezpieczeństwa zlikwido-
wali najwięcej niepodległościowych organizacji młodzieżowych1. Tym samym 
dramatycznie zwiększyła się liczba aresztowanych i skazanych na karę więzienia, 
dlatego należało powołać nową placówkę, która mogłaby pomieścić dostateczną 
liczbę uwięzionych, i spełniałaby warunki do ich reedukacji przez pracę przy-
musową i wychowanie polityczne w duchu marksizmu-leninizmu. 
 W monografii o jaworznickim ośrodku penitencjarnym dla młodocianych 
więźniów politycznych Krzysztof Szwagrzyk tak przedstawia okoliczności budo-
wy ośrodka: 

Analiza porównawcza fotografii obozu i więzienia z lat 
1947-1953 pozwala stwierdzić, że w tym czasie nastąpiła 
zasadnicza zmiana w zabudowie obiektu. Likwidowano 
baraki postawione w okresie wojny, zastępując je sukcesywnie 
budynkami murowanymi. Zmieniono przy tym ich 
dotychczasowe przeznaczenie. W obozie wewnętrznym 
pozostało jedynie kilka starych baraków — między innymi 
izba chorych, kuchnia i łaźnia. Gruntownie zmieniono także 
obszar obozu zewnętrznego, gdzie rosnące zapotrzebowanie 
na prefabrykaty budowlane i prace na osiedlu przeznaczonym 
dla funkcjonariuszy więziennych doprowadziły do intensywnej 

1 Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944-1956, Warszawa–Lublin 2007, s. LXVII.
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rozbudowy obszaru zajmowanego przez dział prefabrykacji. 
Doprowadzono tam nawet fragment linii kolejowej. 
Więźniowie zatrudnieni w dziale inwestycji zbudowali na tym 
obszarze do końca 1953 roku nowe budynki bramy głównej, 
budynek technikum i szkoły zawodowej, kotłownię i szereg 
innych budynków gospodarczo-magazynowych2.

Władze Departamentu Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publiczne-
go w pierwszej kolejności zdecydowały się na modernizację infrastruktury, na-
stawionej w ramach planu sześcioletniego na produktywizację więźniów, a nie na 
podniesienie jakości urządzeń sanitarnych i usługowych placówki3. W 1952 roku 
w protokole pokontrolnym jednostek więziennych pisano o Jaworznie: „Antysa-
nitarne warunki panujące na blokach, jak i na salach, brud oraz niedostateczna 
czystość ciał więźniów (rzadkie kąpiele i mycie) powodują nagminne szerzącą się 
czyraczność”4. 
 W ówczesnej korespondencji urzędowej, we wspomnieniach i relacjach 
więźniów oraz literaturze przedmiotu spotykamy się z różnymi zapisami nazwy 
jaworznickiego więzienia dla młodocianych więźniów. W oryginalnych doku-
mentach z lat 1951-1955 najczęściej można spotkać się z określeniem Więzienie 
Progresywne w Jaworznie. Jeżeli zaś weźmie się pod uwagę charakter, zadania 
i sposób funkcjonowania tego miejsca odosobnienia to nazwę „obóz”, „obóz pra-
cy” należy w tym przypadku uznać za poprawną. „W odczuciu więźniów — pisze 
Krzysztof Szwagrzyk — określenie «więzienie» mogło być używane jedynie w od-
niesieniu do miejsca zakwaterowania. Znaczna część młodocianych większość 
doby spędzała bowiem w miejscach pracy — stąd też użycie określenia «obóz» 
w odniesieniu do Jaworzna jest w pełni zasadne”5.
 W kwietniu 1951 roku przybył tu pierwszy transport z młodocianymi6. Do 
kategorii tej zaliczano osoby w wieku od 17 do 21 roku życia, choć zdarzały się 
przypadki, że kierowano do więzienia czy obozu osoby w wieku do 25 lat, jeśli 
w momencie popełnienia przestępstwa były uznawane za młodociane 7. Pierw-
szym naczelnikiem obozu w Jaworznie został kpt. Salomon Morel (do paździer-
nika 1951 roku), następnie por. Zdzisław Jędrzejewski (do października 1954 roku) 

2 K. Szwagrzyk, Obóz/więzienie w Jaworznie (1947-1956) w fotografii lotniczej, [w:] Obóz dwóch totalita-
ryzmów. Jaworzno 1943-1956, t. 2, red. R. Terlecki, Jaworzno 2007, s. 125.

3 Zobacz więcej na ten temat: T. Wolsza, Produktywizacja więźniów w Polsce w latach 1945-1958. Skala 
i geografia zjawiska, [w:] Przestępstwo, kara, więzienia na przestrzeni dziejów, red. A. Purat, A. Wedeł-
-Domaradzka, Bydgoszcz 2016, s. 85-94. 

4 Tamże. 
5 K. Szwagrzyk, Jaworzno. Historia więzienia dla młodocianych więźniów politycznych 1951-1955, Wrocław 

1999, s. 42-43.
6 Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949). Dokumenty 

i materiały, oprac. I. Hałagida, Warszawa 2012, s. 21.
7 E. Rzeczkowska, Bogu, Polsce, bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956, Lublin 

2014, s. 237.

i kpt. Mikołaj Ilkiewicz. Personel tego obozu liczył od stu pięćdziesięciu do około 
czterystu strażników i wychowawców8. „System progresywny” odbywania kary 
w Jaworznie oparty był na wzorcu sowieckim. Zakładał on konieczność aktywne-
go udziału więźnia w resocjalizacji poprzez pracę, która była obowiązkowa. W za-
mian za wydajność i zaangażowanie — co oznaczało z reguły fizyczną pracę ponad 
miarę — więzień mógł liczyć na skrócenie wymiaru kary9, tzw. „zaczoty”10. Były 
żołnierz Armii Krajowej Leon Deczkowski („Laudański”) — więzień podobnego 
do Jaworzna, tylko znacznie mniejszego obozu w Bielawach koło Piechcina — tak 
zapamiętał pierwsze słowa komendanta skierowane do więźniów: 

Gdy będziecie dobrze pracować, to wrócicie szybciej do swoich 
domów. Będziecie zatrudnieni w kamieniołomach skały 
wapiennej lub piecach do jej wypalania. Pracą swoją odrobicie 
szkody wyrządzone Polsce Ludowej. Przyczynicie się do 
rozwoju przemysłu polskiego, budowy mieszkań, może nawet 
dla własnych rodzin. Jeśli będziecie dobrze pracować, wyrabiać 
odpowiednie normy, o tyle miesięcy, ile tak przepracujecie, 
wrócicie wcześniej do domu11.

Do końca nie jest wyjaśniona sprawa utworzenia w 1951 roku spośród młodo-
cianych więźniów obozu w Jaworznie karnej jednostki wojskowej, którą plano-
wano wysłać na wojnę do Korei12. Najbardziej prawdopodobne jest, że chodziło 
o zorganizowanie w Jaworznie wyłącznie jednostki „Służby Polsce”13. Niemniej 
brak informacji i odcięcie od świata zewnętrznego prowadziły nieuchronnie do 
powstawania i rozprzestrzeniania się wśród młodocianych więźniów rozmaitych 
plotek i pogłosek. W analizie pracy z 13 września 1952 roku pisano: 

Szczególnie silne były nastroje prowojenne wśród więźniów, 
którzy mówili, że przywieziono ich do Jaworzna po to, 
by stworzyć z nich karne oddziały i wysłać na front. Wszystkie 
wydarzenia na arenie międzynarodowej komentowane były 
pod kątem zbliżającej się wojny. Wykorzystywanie przez 
więźniów wybrakowanych płaszczy wojskowych było przez nich 
komentowane jako niewątpliwe przygotowanie ich do wojny14.

8 Duchowni greckokatoliccy i prawosławni…, s. 21.
9 K. Szwagrzyk, Jaworzno. Historia więzienia…, s. 55. Por.: Z. Jędrzejewski, Pierwszy zakład karny dla 

więźniów młodocianych w Polsce „Jaworzno”, „Przegląd Więziennictwa” 1961, nr 2(17).
10 M. Ruchniewicz, Za drutami. Polki w sowieckich obozach w latach 1944-1956, [w:] GUŁag. Struktury–

Kadry–Więźniowie, red. D. Rogut, W. Śleszyński, Białystok 2018, s. 148. 
11 J.B. Deczkowski, Wspomnienia żołnierza baonu AK „Zośka”, Warszawa 2004, s. 366-367, por.: W kamie-

niołomach Piechcina (1950-1956), oprac. A. Paczoska, Bydgoszcz 2005.
12 M. Wyrwich, Łagier Jaworzno. Z dziejów czerwonego terroru, Warszawa 1995, s. 81-88.
13 K. Szwagrzyk, Jaworzno. Historia więzienia…, s. 70.
14 Tamże, s. 69.
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Do Jaworzna trafiała młodzież z najcięższych więzień w Polsce: Wronek, Rawicza 
czy Strzelec Opolskich. Szacuje się, że w latach 1951-1955 w obozie umieszczono 
ponad dziesięć tysięcy młodzieńców, w dużej części skazanych z powodów po-
litycznych, za próbę obalenia siłą ustroju Polski Ludowej15. Młodzi więźniowie 
poddani zostali, tak jak w sowieckim systemie penitencjarnym, resocjalizacji po-
przez pracę. Do tego dochodziła stała, choć niezbyt wyszukana, indoktrynacja 
ideologiczna. Wszystko to było zgodne z teorią Antona Makarenki o wychowa-
niu „nowego” człowieka. 
 Anton Siemonowicz Makarenko, absolwent Instytutu Pedagogicznego w Po-
łtawie w 1917 roku, był przeciwnikiem wychowania indywidualnego, preferował 
za to wychowywanie dzieci i młodzieży w kolektywie. W 1920 roku zorganizował 
w pobliżu Połtawy zakład wychowawczy dla nieletnich przestępców, zwany kolo-
nią im. Gorkiego. Był organizatorem kolonii dla bezdomnych o nazwie „Kuriaż”, 
ulokowanej koło Charkowa, ówczesnej stolicy Ukrainy. W latach 1927-1935 kiero-
wał założonym przez siebie przy pomocy wychowanków z kolonii im. Gorkiego 
nowym zakładem wychowawczym w Związku Sowieckim — komuną im. Feliksa 
Dzierżyńskiego. Jego dorobek pedagogiczny opierał się na doświadczeniu w pra-
cy z młodymi osobami, które miały traumatyczne przeżycia z czasów rewolucji 
1917 roku oraz wojny domowej w Rosji. Większość jego podopiecznych była sie-
rotami, analfabetami, często kryminalistami. Próbował „przeprogramować” im 
życie przez ustawiczną pracę w zespole, wprowadzenie systemu samokształcenia 
zawodowego i rozwijania czytelnictwa za pośrednictwem sieci bibliotek i radio-
węzłów. Młody człowiek cały czas miał być pod obserwacją kolektywu, podda-
wany nieustannej indoktrynacji ideowej. W ten właśnie sposób miał się naro-
dzić nowy człowiek — budowniczy nowego ustroju, pracujący w kolektywie i dla 
kolektywu16. Pomysły pedagogiczne Makarenki naśladowano w całym Związku 
Sowieckim, stały się one oficjalną wykładnią wychowania w krajach socjalistycz-
nych. W powojennej Polsce propagatorem tych idei stał się profesor Aleksander 
Lewin, który razem z innym działaczem oświatowym Bolesławem Milewiczem, 
uczestniczył w szkoleniu kadry więzień progresywnych w Jaworznie (dla chłop-
ców) i w Bojanowie (dla dziewcząt). W 1955 roku Lewin został odznaczony przez 
władze Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski17. Dzisiaj cytowany jest 
jedynie jako edytor i badacz dzieł Janusza Korczaka18. 
 Eksperyment jaworznicki zakończył się fiaskiem, choć program resocjaliza-
cji młodzieży stale modyfikowano. Trudno jednak było mówić o realizacji utopii 
Antoniego Makarenki, kiedy więźniom ciągle doskwierał głód i praca ponad siły 

15 E. Rzeczkowska, Bogu, Polsce, bliźnim…, s. 237.
16 K. Szwagrzyk, Jaworzno. Historia więzienia…, s. 56.
17 A. Sławińska, Więźniarki polityczne z Bojanowa. Łagier dla dziewcząt w latach 1952-1956, Bojanowo–

Sochaczew–Warszawa 2017, s. 156.
18 A. Lewin, Korczak znany i nieznany, Warszawa 1999.

w kopalniach i zakładach prefabrykacji. Poza tym większość młodzieży, wycho-
wana jeszcze w przedwojennym duchu patriotycznym i przywiązana do wartości 
chrześcijańskich, nie chciała poddać się zniewoleniu. Wychowawcy w charakte-
rystykach poszczególnych młodych podopiecznych pisali: „jest to typ krnąbrny, 
nieposłuszny i niezdyscyplinowany”, „w mowie wyrobiony jak adwokat, często 
występował w obronie opieszałych i niezdyscyplinowanych kolegów”, „jest le-
niem, w ogóle nie chce słuchać majstrów, w pracy obija się”, „typ skryty”, „niechęt-
ny i opieszały”, „ma wrogi stosunek do wszystkiego, co jest postępowe”19 — rzuca 
to nieco światła na skuteczność stosowanych w obozie metod wychowawczych. 
 Młodzi więźniowie zapamiętali częste wizyty Heleny Wolińskiej, którą nazy-
wali „ciotką”. Pełniła ona wówczas funkcję szefa Wydziału VII (nadzór nad śledz-
twami w sprawach osób cywilnych) Naczelnej Prokuratury Wojskowej20. Towa-
rzyszył jej dziennikarz i działacz harcerski (także wieloletni tajny współpracownik 
SB) Kazimierz Koźniewski, który wychwalał w swoich reportażach dobroczynny 
wpływ na młodych ludzi stosowanych tam metod wychowawczych21. 
 W ostatnim dniu grudnia 1955 roku więzienie dla młodocianych zamknięto. 
Za bezpośrednią przyczynę zamknięcia jaworznickiego obozu i przekształcenia 
go w zwykłe więzienie karne — bez dalszych prób wcielania w życie ekspery-
mentu pedagogicznego — uznaje się największy w dziejach stalinowskiego wię-
ziennictwa w Polsce bunt więźniów. Wybuchł on 15 maja 1955 roku, po tym, jak 
strażnik bez powodu zastrzelił z wieżyczki odpoczywającego w niedzielne przed-
południe po pracy w kopalni więźnia Stanisława Barana, który zasnął na traw-
niku więziennym w pobliżu „pasa śmierci”, i nie słyszał wezwania, żeby wstać. 
Przyczyny wybuchu buntu były wszakże złożone. Trzeba je umieścić w kontekście 
ogólnej sytuacji, jaka panowała w obozie i poza murami: stale pogarszających się 
warunków pracy, wielu wypadków i wyśrubowanych norm produkcji, do cze-
go dochodził brak należytej opieki zdrowotnej i aprowizacyjnej. Sprzeciw, wśród 
większości osadzonej w obozie z przyczyn politycznych, budził zarazem wzrost 
liczby więźniów kryminalistów. Ważnym katalizatorem zmian była wreszcie roz-
poczynająca się polityczna „odwilż” 1956 roku.
 Po zwolnieniu z obozu jaworznickiego młodzi nadal byli — tym razem już 
w dorosłym życiu — poddawani opresji ze strony państwa ludowego. Służba 
Bezpieczeństwa inwigilowała ich w ramach tzw. spraw ewidencyjno-obserwa-
cyjnych, sprawdzano ich korespondencję i śledzono. Najbardziej dotkliwą repre-
sją okazało się jednak to, że Jaworzniacy (jak ich nazywano) nie mogli podjąć 
dalszej edukacji w szkołach średnich i wyższych, ani nie mogli zdobyć pracy. 
Przez długie lata ciągnął się za nimi cień obozu — opuścili go niejako z wilczym 

19 M. Gałęziowska, Zapiski wychowawców z więzienia w Jaworznie 1951-1953, „Dzieje Najnowsze” 2005, 
t. 37 (2), s. 170.

20 D. Maksimiuk, Rozliczanie stalinizmu na fali „odwilży” 1956 roku. Dokumenty archiwalne dotyczące 
odpowiedzialności sędziów i prokuratorów wojskowych za łamanie praworządności w latach 1948-1954, 
„Miscellanea Historico-Iuridica” 2010, t. 9, s. 120. 

21 E. Rzeczkowska, Bogu, Polsce, Bliźnim…, s. 238.
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biletem. Uczestnik tajnej organizacji harcerskiej, Jaworzniak Roman Śliwczyński 
tak wspominał okres po wyjściu na wolność: 

Zastałem rzeczywistość dosyć trudną. Trudna sytuacja 
materialna rodziców, ciągła odmowa pracy, ścisła obserwacja 
przez ludzi związanych z aparatem ucisku, gorsza kategoria 
obywatela — to wszystko sprawiło, że nie mogłem się 
pozbierać. Nie udało mi się ukończyć rozpoczętej przed 
więzieniem szkoły. Gdy zgłaszałem się do zakładu pracy, 
przyjmowano mnie, dopóki nie wypełniłem ankiety. Później 
personalna mówiła wprost, że dla takich jak ja pracy nie ma. 
Musiałem zataić w ankiecie, że siedziałem w więzieniu22.

Jednym z więźniów systemu progresywnego w Jaworznie był też pochodzący 
z Warszawy Jerzy Stokowski. Kiedy zatrzymało go UB, miał zaledwie dziewiętna-
ście lat. Aresztowany został 17 lipca 1952 roku w Warszawie za przynależność do 
„kontrrewolucyjnej organizacji pod nazwą «Drzazga», której celem w szczegól-
ności było prowadzenie szkolenia polityczno-ideologicznego i szkolenie o broni, 
w celu przygotowania członków do zbrojnego wystąpienia w momencie wybu-
chu trzeciej wojny światowej, skierowanej przeciwko Polsce Ludowej i Związkowi 
Radzieckiemu”23. Oskarżony o usiłowanie zmiany przemocą ustroju PRL oraz 
udział w spotkaniach tajnej organizacji i wygłoszenie referatu o obronie Lwo-
wa, w którym to referacie „szkalował” ZSRS, skazany został 28 marca 1953 przez 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na cztery lata więzienia. W rozprawie re-
wizyjnej, która odbyła się 20 maja 1953 roku, ten sam sąd wydał wyrok sześciu lat 
więzienia, pozbawienia praw obywatelskich i honorowych na pięć lat i konfiska-
tę mienia. Na mocy amnestii karę zmniejszono do czterech lat więzienia. Osa-
dzony w więzieniu–obozie w Jaworznie, Stokowski został zwolniony warunkowo 
9 sierpnia 1954 roku. Po wyjściu na wolność był jednak wciąż inwigilowany przez 
organy bezpieczeństwa. 
 Jerzego Stokowskiego objęto inwigilacją między innymi jako podejrzanego 
o udział w uprowadzeniu 22 stycznia 1957 roku Bohdana Piaseckiego — naj-
starszego syna szefa Stowarzyszenia PAX Bolesława Piaseckiego. Zarzut ten nie 
znalazł potwierdzenia. Działania SB były w tym wypadku prowadzone w ramach 
szeroko zakrojonej sprawy operacyjnej o kryptonimie „Zagubiony”. Komuni-
styczna bezpieka przy Biurze Śledczym MSW, zamiast naprawdę poszukiwać 
sprawców uprowadzenia i — jak się później okazało — mordu, podjęła opera-
cyjne rozpracowywanie ludzi nastawionych opozycyjnie do systemu. W sumie 

22 E. Rzeczkowska, Bogu, Polsce, Bliźnim…, s. 238.
23 Tu i dalej dane z katalogu osób rozpracowywanych: Jerzy Stokowski, Biuletyn Informacji Publicznej 

IPN, http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=S&katalogId=4&subpageKatalogId=4&page-
No=1&nameId=19222&osobaId=35830&, dostęp: 4.9.2015.

poddano inwigilacji aż dwadzieścia tysięcy osób, w tym znanego pisarza Leopolda 
Tyrmanda24.
 Na pytanie dziennikarza: „Co było najgorsze w Jaworznie?” Jerzy Stokowski 
odpowiedział: 

Ciężka praca ponad siły, głód i inwigilacja — obserwacja 
przez UB, kapowanie i namawianie do współpracy. W mojej 
celi, w której średnia wyroku wynosiła dziewięć lat i osiem 
miesięcy, siedział chłopak, który mówił: «Przy mnie nie 
opowiadajcie żadnych dowcipów». Jasno dał do zrozumienia, 
że jeśli on nie zakapuje, to jego zakapują, że słyszał, a nie 
powiedział. Zdarzało się, że niektórzy po wyjściu z więzienia 
w Jaworznie szli prosto do pracy w UB. Jaworzno było szkołą 
charakterów. Oni starali się złamać nam charaktery, a my 
robiliśmy wszystko, by je zachować25.

Świadectwo Stokowskiego zatytułowane Jaworzno — szkoła życia należy do naj-
ważniejszych relacji ofiar stalinowskiego terroru. Przedstawia sieci kontaktów 
pomiędzy osadzonymi, próby ich rozbicia przez administrację więzienną, formy 
oporu, wreszcie opowiada o dalszym losie byłego zeka [więźnia, łagiernika —
przyp. red.] po wyjściu na wolność. Warto zacytować kilka fragmentów tej relacji.

Do Jaworzna dwie prowadziły drogi: przez Szczakową 
i stamtąd marszem, albo przez Radochę [więzienie Sosnowiec 
Radocha — przyp. red.] i z Radochy ciężarówkami. W jednym 
z pierwszych transportów do Szczakowej przywieziono 
więźniów w niemieckich mundurach i poprowadzono ze stacji 
piechotą, aby wyrobić przekonanie wśród miejscowej ludności, 
że prowadzą młodych Niemców. Zdarzyło się to chyba tylko 
raz, później zaniechano tej praktyki, kiedy kolumna zaczęła 
śpiewać po polsku.
 Mój transport z Warszawy przez Płock, trwał noc, 
dzień i pół drugiej nocy. Wysadzili nas na stacji w Sosnowcu. 
Stamtąd intensywnym marszem, pod eskortą ludzi z KBW 
z «dichterowami» gotowymi do strzału i w otoczeniu psów, 
wkroczyliśmy do Radochy. W Radosze nastąpiła selekcja 
— ci z wyrokami do 5 lat mieli od razu trafić do kopalń, 
pozostałych załadowano na samochody. Jechaliśmy, jak śledzie 

24 B. Kopka, Tyrmand w kleszczach bezpieki, „Do Rzeczy. Historia” 2014, nr 12, s. 57; J. Żaryn, Jerzy Olgierd 
i Irena Renata Iłłakowiczowie – szkic do portretu bohaterów II wojny światowej, [w:] Niepiękny wiek XX, 
Warszawa 2010, s. 326-327, przyp. 67.

25 Przeżyliśmy koszmar Jaworzna, „Do Rzeczy. Historia” 2015, nr 6, s. 20.
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w beczce, jedni siedzieli drugim na kolanach, a na końcu 
strażnicy na ławeczce, z bronią gotową do strzału. 
 W Jaworznie było inaczej niż w innych więzieniach. 
Mieliśmy więcej możliwości wyboru, więcej pokus, więc 
na co dzień odbywała się intensywna inwigilacja pseudo 
wychowawców, którzy w rzeczywistości byli specjalnymi 
funkcjonariuszami UB. Jaworzno było jednocześnie wielką 
szkołą życia, w której nie dawało się bezkarnie oszukiwać 
zarówno siebie, jak i kolegów. Trzeba było nauczyć się 
wybierać między łatwym złem i trudnym dobrem i znakomita 
większość dobrze wybrała, zdała najtrudniejszy egzamin. 
Później, po wyjściu łatwiej było rozdzielić ziarno od plew, 
pozorne działania od prawdziwych26.

Według Stokowskiego „zdanie najtrudniejszego egzaminu” było możliwe przede 
wszystkim dzięki nawiązywaniu wzajemnych, szczerych relacji pomiędzy więźniami:

Należało przeżyć każdy dzień godnie. Nie wszystkim to się 
udawało. […] Ci, którzy nie siedzieli, są bardziej skłonni 
do udzielania rozgrzeszenia, zdaje im się, że rozumieją 
sytuację wyższej konieczności. Ci, którzy siedzieli, nie mają 
wyrozumienia. Kapuś to najgorsza obelga w społeczności 
więziennej, lepiej już było być «ciotą», niż kapusiem. Jak 
więc przetrwać? W grupie było łatwiej. Zawiązaliśmy wtedy 
przyjaźnie, które przetrwały całe życie. Nie było ważniejszej 
sprawy, niż świadomość, że jest ktoś, na kogo można liczyć. 
[…] Oczywiście koleżeństwo było źle widziane. Ich dewiza? 
«Divide et impera», dziel i rządź, bo nie wystarczały im rządy 
fizyczne, chcieli rządu dusz. Przez cały pobyt w obozie trwała 
walka — oni nas lub my ich, kto kogo przechytrzy.
 Muszę tu wspomnieć o innej grupie młodych więźniów. 
Trafili do Jaworzna po wyrokach za kradzieże i inne 
przestępstwa karne. Ci więzienie w Jaworznie znosili lepiej 
od nas, szybko się adaptowali, czuli się dowartościowani, 
w grupie byli groźni dla pozostałych «frajerów». Groźniejsi 
od strażników. Ale w Jaworznie złodziej pytany za co siedzi, 
odpowiadał: «za nielegalną organizację». Nie spełnili 
oczekiwań władz, które liczyły, że solidaryzm wśród 
politycznych uda im się rozbić od wewnątrz27.

26 J. Stokowski, Jaworzno – szkoła życia, [w:] Obóz dwóch totalitaryzmów…, t. 2, s. 140-141.
27 Tamże.

 Pobyt w obozie naznaczył wielu więźniów na resztę życia: 

Dla wielu obozowe przeżycia były zbyt tragiczne, wyszli 
zgorzkniali, nieufni, nie przygotowani do pozawięziennej 
rzeczywistości, która ich źle przyjęła. Wielu poszło jeszcze do 
kopalni, albo do wojska — zmienili tylko mundur. Bardzo 
ciężko godzili później pracę z nauką i założeniem rodziny. 
Pozostała trauma więzienna, tym bardziej, że przez 40 lat dusili 
w sobie przeżycia, które wybuchły ze zdwojoną siłą, kiedy 
już można było mówić. Z czasem stały się wspomnieniami 
z pogranicza fantazji. Więzienie nie jest dobrym miejscem dla 
osób nadmiernie wrażliwych, a my tacy byliśmy.
 Na zakończenie chciałem powiedzieć, co mi najbardziej 
w Jaworznie przeszkadzało. To, że na widok spotkanego 
w mundurze funkcjonariusza, trzeba było zgodnie 
z Regulaminem, stanąć na baczność, zdjąć nakrycie głowy 
i powiedzieć: «dzień dobry», zaś największą satysfakcję miałem 
wtedy, kiedy starając się w okresie «odwilży» o rewizję wyroku, 
usłyszałem od mojej adwokatki: «ale opinię kierownictwo 
więzienia w Jaworznie wystawiło Panu kiepską»28.

O pracy przymusowej w Jaworznie, celnie porównanej przez Stokowskiego do 
tego, o czym mówi Jeden dzień Iwana Denisowicza Aleksandra Sołżenicyna, pi-
sze w swoich wspomnieniach inny więzień polityczny stalinowskich kazamatów, 
Janusz Horodniczy: 

Pierwszym miejscem zamieszkania [w Jaworznie — przyp. 
aut.] był oddział zwany kwarantanną. Z niej po kilku dniach 
zabierano kolegów na inne oddziały: górniczy, prefabrykacji 
i gospodarczy. Wiedziałem na pewno, że do kopalni nie 
zostanę przydzielony, bo do górnictwa brano stosunkowo małe 
wyroki. Nic dziwnego. Więźniowie pracowali w kopalniach 
usytuowanych w strefie wolności. Musieli być dwa razy 
dziennie konwojowani z pracy i do pracy poza terenem 
więzienia. Mieli więc o wiele większe możliwości ucieczki oraz 
kontakty z wolnymi ludźmi. Przy wyroku nie bardzo wysokim 
prawdopodobieństwo ucieczki było niewielkie. Natomiast ktoś, 
kto dostał osiem, dziesięć, piętnaście lat lub dożywocie, mając 
mało do stracenia, mógł myśleć o uciekaniu. […] Wiadomo, 
że w więzieniu jak w wojsku wszyscy najchętniej pracowaliby 

28 Tamże.
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w dziale gospodarczym. Takie placówki jak kuchnia, piekarnia, 
kantyna, szpital są najlepszą «przechowalnią» w ciężkim 
więziennym życiu. U szewców, krawców, bibliotekarzy, 
w świniarni, rachubie czy nawet w kotłowni było o wiele 
łatwiej przetrwać niż w produkcji, gdzie normy wyznaczano 
ponad siły zmaltretowanych i zagłodzonych siedemnasto-, 
dwudziestolatków. Nawet ślusarnia czy stolarnia gwarantowały 
pewien azyl i minimalną wprawdzie, ale jednak — stabilizację. 
Nie dziwmy się więc pewnej grupce chłopców, którzy 
postanowili za wszelką cenę dostać się do tych działów, 
w których najłatwiej da się przetrwać. Działać trzeba 
było perfekcyjnie i ostrożnie, aby nie wywołać podejrzeń. 
Oczywiście chcąc uniknąć ciężkiej orki produkcyjnej, należy 
w pierwszym rzędzie okazać się cherlawym, cierpiącym 
na różne choroby słabeuszem i przekonać tych, którzy 
kwalifikują, że mały będzie z nas pożytek. Że lepiej będzie nas 
dać do zmywania naczyń, wypożyczania książek lub po prostu 
do zamiatania więziennego podwórka29.

 
W relacjach Jerzego Stokowskiego i innych więźniów często wspominana jest 
instytucja „kapusia”, czyli agenta celnego — donosiciela umieszczonego w celi 
z więźniami, jako osoby szczególnie szkodliwej i uciążliwej. Werbunkiem agen-
tów w więzieniach i obozach pracy zajmowały się działy specjalne. W archiwach 
przetrwało do dziś bardzo niewiele dokumentów na temat pracy tych jednostek 
UB, gros teczek i donosów z rozmysłem zniszczono. Werbując wśród więźniów 
informatorów, starano się przede wszystkim rozbijać tę społeczność, nie dopusz-
czając do pojawienia się odruchów solidarności czy samopomocy. Na podstawie 
donosu kapusia śledczy z UB mogli aresztować inne osoby podejrzane o spisko-
wanie przeciwko władzy ludowej lub obciążyć dodatkowo zebranym materiałem 
dowodowym ludzi już przebywających w zamknięciu, a nawet skłonić ich do 
współpracy agenturalnej. Agentem zostawało się na całe życie — po wyjściu na 
wolność zwerbowany był nadal wykorzystywany. Nawet po wypisaniu z kartote-
ki agenturalnej w archiwum bezpieki, w każdej chwili mógł być wpisany do niej 
ponownie. Jedynie śmierć ostatecznie zamykała jego teczkę pracy. 
 Imienna lista zmarłych w jaworznickim obozie — za cały okres 1945-1955 
— liczy 6.987 osób. Na terenach leśnych, pomiędzy osiedlami: Stałym i Podłężem 
w Jaworznie, znajduje się miejsce pochówku więźniów tamtejszego obozu. Uro-
czyste odsłonięcie pomnika z udziałem prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Ukrainy nastąpiło 23 maja 1998 roku. Z kolei na terenie po jaworznickim więzie-
niu, obecnie niedaleko szkoły muzycznej na Osiedlu Stałym, znajduje się pomnik, 

29 J. Horodniczy, Młodsi od swoich wyroków, Łomianki 2010, s. 93.

upamiętniający Jaworzniaków, w kształcie nieregularnej granitowej płyty. Na mocy 
ustawy z 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec 
osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego zaczęto przeprowadzać procesy rehabilitacyjne byłych więźniów po-
litycznych, w tym także tych, którzy przeszli przez stalinowski obóz–więzienie 
w Jaworznie30.

30 Dz.U. 1991 nr 34, poz. 149, zob.: B. Kopka, Planeta Jaworzno, „Kombatant” 2017, nr 2, s. 12-16.
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Obóz dwóch totalitaryzmów.
Jaworzno 1943–1956 jako miejsce pamięci

Obóz dwóch totalitaryzmów to nazwa używana w historiografii w odnie-
sieniu do obozów, które funkcjonowały w Jaworznie w latach 1943-1956. 
Nazwa pierwszy raz pojawiła się w tytule konferencji, zorganizowanej 

w kwietniu 2006 roku przez Muzeum Miasta Jaworzna oraz Instytut Pamięci Na-
rodowej1. Pod tym samym tytułem wydano w 2007 roku dwa tomy materiałów 
pokonferencyjnych2. W latach 1943-1945 w Jaworznie funkcjonował podobóz KL 
Auschwitz: Neu-Dachs. W 1945 roku władze komunistyczne przejęły poniemiec-
ką infrastrukturę, powołując do życia Centralny Obóz Pracy Jaworzno. 1949 rok 
przyniósł likwidację obozów pracy w całym kraju, ale w Jaworznie rozpoczęto 
przebudowę COP na więzienie dla młodocianych, działające w latach 1951-1955. 
W styczniu 1956 roku przekształcono je w Centralne Więzienie Jaworzno, któ-
re ostatecznie zlikwidowano w sierpniu 1956 roku. W ten sposób dobiegła kresu 
trzynastoletnia historia jaworznickiego obozu, który był wykorzystywany przez 
nazizm i komunizm.
 Niniejszy artykuł składa się z trzech integralnie powiązanych ze sobą części. 
W pierwszej części Obóz dwóch totalitaryzmów prezentowany jest jako miejsce 
pamięci oraz omawiany jest jego obraz w pamięci zbiorowej. W drugiej części ar-
tykułu prezentowane są założenia stałej wystawy plenerowej, która została w 2018 
roku zrealizowana przez Muzeum Miasta Jaworzna na terenie po byłym obozie, 
dzięki uzyskaniu dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trzecia 
część zawiera natomiast założenia muzeologiczne scenariusza i projektu aranżacji 
wystawy stałej, którą autor proponuje utworzyć na terenie byłego obozu. 

1 Pełny tytuł konferencji to: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956. W 2001 roku Muzeum 
Miasta Jaworzna zorganizowało pierwszą konferencję poświęconą historii jaworznickiego obozu i wydało 
materiały z tejże konferencji w tomie: Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 
1939-1956, red. K. Miroszewski, Z. Woźniczka, Jaworzno 2001.

2 Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956. Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie 
w latach 1939-1956, t. 1, red. K. Miroszewski, Z. Woźniczka, Jaworzno 2007; Obóz dwóch totalitaryzmów. 
Jaworzno 1943-1956, t. 2, red. R. Terlecki, Jaworzno 2007.



107106 Obóz dwóch tOtalitaryzmów · JawOrznO 1943-1956 · tOm 3. OBóZ DWóCh TOTAliTARyZMóW. JAWORZNO 1943–1956 JAKO MiEJSCE PAMięCi

Obóz dwóch totalitaryzmów jako miejsce 
pamięci3

W kontekście historii II wojny światowej i czasów powojennych miejsce pamięci 
może być rozumiane — w szerszym znaczeniu – jako miejsce topograficzne: były 
obóz, getto, miejsce masowej egzekucji, cmentarz itp. lub — w węższym znacze-
niu — jako utworzona na tych obszarach instytucja muzealna, nazywana także 
muzeum martyrologicznym lub muzeum upamiętnienia4. Regulamin programu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wspieranie samorządowych insty-
tucji kultury — opiekunów miejsc pamięci jako miejsce pamięci rozumie m.in.:

1. miejsce popełnienia w ramach działań zbrojnych lub represji ze 
strony reżimów totalitarnych zbrodni, w szczególności zbrodni 
ludobójstwa, zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, 
na obywatelach polskich, w tym obywatelach polskich będących 
przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych lub grup 
posługujących się językiem regionalnym, lub obywatelach innych 
państw, o ile upamiętnienie miejsca nie wiąże się z gloryfikacją 
sprawców tego rodzaju zbrodni;

2. miejsce spoczynku ofiar działań zbrojnych oraz ofiar zbrodni, 
o których mowa w punkcie 1;

3. miejsce funkcjonowania obozów koncentracyjnych, obozów zagłady, 
3 Za prekursora badań nad miejscami pamięci należy uznać Pierre’a Norę (lata 70. XX wieku). Nie zdefi-

niował on precyzyjnie terminu, ale rozumiał go głównie jako zinstytucjonalizowaną formę zbiorowych 
wspomnień przeszłości. Miejscem pamięci w tym ujęciu mogło być: archiwum historyczne, pomnik 
bohatera, jak i prywatne mieszkanie, w którym spotykają się kombatanci, by obchodzić ważne dla nich 
uroczystości rocznicowe. Według Andrzej Szpocińskiego termin  lieux de mémoire formułowany  przez 
Norę w pismach z lat 70. XX wieku należałoby raczej tłumaczyć jako „miejsce wspominania”, „miejsce 
wspomnień”, „miejsca, w których się wspomina”, a nie „miejsca pamięci”, zob.: A. Szpociński, Miejsca 
pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 12. 

4 T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin 2009, s. 10. Zagadnie-
nie posiada szeroką literaturę, zob.: J. Adamska, Muzea – miejsca pamięci w oczach młodzieży, „Prze-
szłość i Pamięć” 1997, nr 1, s. 8-12; tejże, Pamięć i miejsca pamięci w Polsce po II wojnie światowej, 
„Przeszłość i Pamięć” 1998, nr 1, s. 4-11; T. Kranz, Muzea – miejsca pamięci w wymiarze społeczno-po-
litycznym, „Przeszłość i Pamięć” 1998, nr 3, s. 6-12; tenże, Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Rozwa-
żania o roli upamiętniania w przekazie społeczno-historyczny, „Przeszłość i Pamięć” 2000, nr 1, s. 57-63; 
tenże, Muzea w byłych obozach w Polsce jako forma instytucjonalizacji pamięci, „Łambinowicki Rocznik 
Muzealny” 2003, t. 26, s. 9-22; tenże, Muzea martyrologiczne jako przestrzenie pamięci edukacji, [w:] 
Obóz – Muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie, red. M. Fabiszak, M. Owsiński, Kraków 
2013, s. 51-64; R. Traba, Symbole pamięci: II wojna światowa w świadomości zbiorowej Polaków. Szkic 
do tematu, „Przegląd Zachodni” 2000, nr 1, s. 52-67; A. Wojnarowska-Olek, Muzea – miejsca pamięci 
na terenie byłych obozów koncentracyjnych w RFN, „Przeszłość i Pamięć” 2004, nr 1, s. 45-73; K. Kajda, 
Muzeum w pamięci czy niepamięci?, [w:] Obóz – Muzeum…, s. 97-114; K. Gieba, Formy podtrzymy-
wania i konstruowania pamięci zbiorowej, [w:] Obóz – Muzeum…, s. 115-128; M.I. Sacha, Buchenwald 
jako przestrzeń zmiennej komunikacji, [w:] Obóz – Muzeum…, s. 171-192; M. Falski, T. Rawski, Ja-
senovac, Bleiburg, Vukovar: miejsca pamięci a dyskurs publiczny, [w:] Obóz – Muzeum…, s. 193-214. 
Miejsca pamięci i pomniki poświęcone ofiarom okupacji niemieckiej w Polsce przedstawia: Przewod-
nik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa – lata wojny 1939-1945, Warszawa 1998. Miej-
sca pamięci z okresu powojennego przedstawia: Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji 
komunistycznych lat 1944-1956, red. T. Łabuszewski, Warszawa 2012.

obozów jenieckich oraz innych miejsc przetrzymywania ofiar 
zbrodni i represji, o których mowa w punkcie 1.

Przez minione dziesięciolecia muzea martyrologiczne determinowały tożsa-
mość narodową Polaków oraz sposób postrzegania wojny i okupacji niemiec-
kiej. Mimo rosnącego dystansu czasowego i emocjonalnego od II wojny świato-
wej nadal zajmują znaczące miejsce na historycznej mapie Polski. Sztandarowe 
muzea tego typu to m.in.: Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie (1944) 
i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (1947). Gdy je zakładano obóz w Ja-
worznie wciąż był czynny i nic nie zapowiadało, że wkrótce nadejdzie jego kres. 
Kolejne muzea martyrologiczne powstawały w latach 60.-80. XX wieku5. Fakt 
istnienia w Jaworznie po 1945 roku jednego z największych Centralnych Obo-
zów Pracy w kraju i eksperymentalnego więzienia dla młodocianych więźniów 
politycznych w praktyce wykluczał utworzenie miejsca pamięci. Po likwidacji 
obozu w 1956 roku teren został zwrócony przedwojennemu właścicielowi — Ko-
palni Węgla Kamiennego „Jan Kanty”. Obóz dwóch totalitaryzmów obejmował 
powierzchnię 36 ha, z czego 6 ha stanowił obóz wewnętrzny, pozostałe 30 ha 
to strefa przemysłowa. W drugiej połowie lat 50. XX wieku poobozowe zabu-
dowania zyskały nowe funkcje, bloki więzienne zmieniono w bloki mieszkalne. 
Wprowadzenie nowych „form życia” spowodowało przedefiniowanie tego miej-
sca. Ten proces utwierdziły przemiany własnościowe z początku lat 90. XX wie-
ku, które doprowadziły do sprzedaży znacznej części nieruchomości położonych 
na terenie dawnego obozu prywatnym właścicielom. Na terenie poobozowym 
wyznaczonych jest obecnie około 40 działek geodezyjnych. Do lat 90. ubiegłego 
wieku oficjalna pamięć i narracja historyczna o obozie kończyła się na 1945 roku, 
kiedy oddziały Armii Czerwonej wyzwoliły obóz Neu-Dachs6. Kwestia istnienia 
powojennych obozów przebiła się już do społecznej świadomości, za sprawą co-
raz liczniejszych publikacji naukowych i wspomnieniowych.
 Niestety na terenie jaworznickiego obozu do dziś nie udało utworzyć się 
miejsca pamięci, rozumianego jako muzeum martyrologiczne. Znajdujące się na 
terenie obozu pomniki i tablice pamiątkowe nie są wystarczającym źródłem in-
formacji na temat historii tego miejsca. Postulat utworzenia w Jaworznie muzeum 
martyrologicznego pod nazwą Ośrodek Pamięci Narodów przedstawił w 2001 
roku Adam Pleśnar na konferencji Historia martyrologii i obozów odosobnienia 
w Jaworznie w latach 1939-1956. W jego zamyśle Ośrodek Pamięci Narodów miał 

5 Państwowe Muzeum Sttuthof w Sztutowie (1962), Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambi-
nowicach (1964), Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu (1971), Muzeum 
Martyrologiczne w Żabikowie (1979), Muzeum w Treblince (1980) Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 
(1983), Muzeum w Chełmie (1990), Muzeum w Sobiborze (1993), Muzeum w Bełżcu (2004).

6 Jedyną formą upamiętnienia powstałą przed 1989 rokiem był Pomnik Ofiar Faszyzmu, wzniesiony 
w 1967 roku przez kopalnię „Komuna Paryska” (poprzednio „Jan Kanty” i „Dachs”) i jej pracowników 
w miejscu pochówku więźniów obozu Neu-Dachs, którzy przebywali w szpitalu obozowym i zostali 
zastrzeleni przed ewakuacją obozu.
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być: „miejscem refleksji nad przeszłością i zarazem naszego wielonarodowego 
zorientowania ku teraźniejszości i przeszłości”7. Zadaniem tego ośrodka byłoby 
gromadzenie relacji oraz dokumentacji związanej z ofiarami i sprawcami mar-
tyrologii w Jaworznie w latach 1939-1956; utworzenie biblioteki związanej z po-
wyższą problematyką; inspirowanie prac naukowo-badawczych wśród studentów 
i pracowników naukowych z zakresu historii, prawa, politologii, socjologii; po-
dejmowanie inicjatyw wydawniczych, organizowanie kolejnych konferencji oraz 
prowadzenie edukacji historycznej wśród młodzieży8.
 Postulaty sprzed siedemnastu lat są nadal aktualne (większość z nich jest re-
alizowana w ramach działalności statutowej Muzeum Miasta Jaworzna), utworze-
nie na terenie byłego obozu nowoczesnego muzeum upamiętnienia — działającego 
na płaszczyźnie historycznej, muzeologicznej i edukacyjnej — jest niezmiernie 
potrzebne. Na terenie po Obozie dwóch totalitaryzmów „mamy do czynienia 
z trwaniem pozostałości, które jako fragmenty i ślady przeszłości wymagają wyja-
śnienia z historycznego punktu widzenia, a jako składniki współczesnego krajo-
brazu usytuowania w szerszym kontekście muzeologicznym i pedagogicznym”9. 
Motywację do utworzenia miejsca pamięci winna stanowić potrzeba upamięt-
nienia ofiar obozu i zachowania miejsca w pamięci historycznej jako symbolu 
upadku cywilizacji i ostrzeżenia dla przyszłych pokoleń. Utworzenie muzeum 
upamiętnienia stworzyłoby zupełnie nową jakość dla muzealnictwa w regionie. 
Miałoby również olbrzymie znaczenie dla samego miejsca historycznego, ponie-
waż uchroni przed zniszczeniem relikty po obozie. Muzea tego typu uczestniczą 
w komunikacji historycznej i są składnikami przekazu społecznego. Swoje sta-
nowisko przedstawiają poprzez wystawy, publikacje i projekty edukacyjne. Mu-
zea upamiętnienia nadają pamięci przeszłości danego miejsca określony kształt 
i treść. „Stąd tak ważne, aby muzea jako depozytariusze i katalizatory pamięci za-
chowały autonomiczność i starały się pełnić funkcję kustoszy przeszłości w spo-
sób możliwie obiektywny i uniwersalny”10.
 W muzeach martyrologicznych pamięć przekazywana jest głównie za po-
średnictwem ekspozycji muzealnych. Kluczowe są autentyczne artefakty, które 
są materialnymi przejawami minionej rzeczywistości oraz pomostem między 
przeszłością i teraźniejszością: „Ich oddziaływanie staje się silniejsze, gdy znaj-
dują się w autentycznym miejscu historycznym. Nie są wówczas zwykłymi eks-
ponatami, w mniejszym lub większym stopniu kojarzonymi z muzealną fikcją 
i inscenizacją, lecz nośnikami pamięci historycznej umożliwiającymi zmysłowy 
kontakt z przeszłą rzeczywistością, a w ślad za tym — integralnymi elementami 
tzw. pamięci miejsc”11. Ekspozycja muzealna przedstawia zwiedzającym pewien 

7 A. Małkiewicz, A. Pleśnar, Konferencja naukowa Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie 
w latach 1939-1956. [w:] Obóz dwóch totalitaryzmów…, t. 1, s. 13.

8 K. Miroszewski, Z. Woźniczka, Wstęp, [w:] Obóz dwóch totalitaryzmów…, t. 1, s. 10.
9 T. Kranz, Muzea w byłych obozach…, s. 12.
10 Tamże, s. 17.
11 Tamże, s. 18.

obraz przeszłości, w oparciu o nośniki pamięci, które — zdaniem jej twórców — 
najlepiej oddają klimat, znaczenie lub sposób odczytywania przeszłości. Selekcja 
nośników pamięci i umieszczenie ich w muzealnych gablotach powoduje, że sta-
ją się one ikonami pamięci zbiorowej.

 
Obóz dwóch totalitaryzmów w pamięci 
zbiorowej

Pamięć zbiorowa — według definicji Maurice’a Halbwachsa — to pamięć grupy, 
która obejmuje konstruowane w określonych ramach społecznych wyobraże-
nia o przeszłości. Jest formą komunikowania się zbiorowości i podtrzymywania 
w jej obrębie tradycji i ciągłości. Pamięć zbiorowa znajduje swoje odbicie w pa-
mięciach indywidualnych, lecz nie stanowi ich sumy i wypadkowej12. Pojęciem 
zbliżonym13 jest pamięć społeczna, rozumiana najczęściej jako istniejący w zbio-
rowości zespół wyobrażeń o przeszłości tej zbiorowości, o postaciach i wydarze-
niach z tej przeszłości, których znajomość uważana jest za obowiązkową i które 
są w najróżniejszy sposób upamiętniane, a wreszcie rozmaite formy tego upa-
miętniania. Treści te podlegają nieustannej selekcji, interpretacji i reinterpreta-
cji, które są społecznie uwarunkowane14. W tym kontekście, mówiąc o miejscach 
wspomnień i miejscach pamięci wedle ujęcia Pierre’a Nory, odwoływać będzie-
my się do analizy instytucjonalnych ram kreowania, podtrzymywania i transmi-
sji pamięci przeszłości. Jednocześnie przyjmując założenie, że konkretne kształ-
ty, jakie pamiętana przeszłość może przyjmować oraz pełnione przez nią funkcje 
(społeczne, kulturowe, polityczne) w znacznej mierze zależą od tego, kto pełni 
rolę przewodnika w społecznych praktykach jej ożywiania15.   
 Wśród wielu czynników, które wpływały na proces formowania się pamięci 
zbiorowej Polaków o II wojnie światowej szczególne znaczenie miały: charakter 
okupacji niemieckiej oraz rzeczywistość społeczno-polityczna w Polsce w latach 
1945-1989. Dla społeczeństwa polskiego wojna była tragicznym doświadczeniem. 
Brutalne represje, ogrom i charakter popełnionych zbrodni oraz skala zniszczeń 
i szkód materialnych sprawiły, że wojna stała się dla Polaków zbiorową traumą. 
Powojenne postawy i zachowania społeczne kształtowały się w specyficznej 
sytuacji, w okresie ustanawiania nowego systemu totalitarnego i sowietyzacji ży-
cia publicznego. Polska pamięć o wojnie była „pamięcią pękniętą”, podzieloną 

12 M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 1969; zob. Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna 
perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009.

13 Terminy często używane są zamiennie, stanowią jednak odmienne poziomy pamięci. Pamięć zbiorowa 
odnosi się do pamięci oficjalnej, urzędowej, kreowanej przez instytucje publiczne. Pamięć społeczna to 
poziom zbiorowy, kolektywny, podtrzymywany przez społeczeństwo, zob.: J. Gubała, Zróżnicowanie po-
dejść badawczych w dziedzinie socjologicznych badań pamięci zbiorowej – wyższość metod jakościowych 
nad ilościowymi? „Palimpsest” 2012, nr 2, s. 132.

14 B. Szacka, O pamięci społecznej, „Znak” 1995, z. 5, s. 68.
15 A. Szpociński, Miejsca pamięci…, s. 12. 
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na pamięć odmiennych doświadczeń: intensywnego rozpamiętywania okupacji 
niemieckiej oraz skrywanej i tłumionej pamięci okupacji sowieckiej16. W okresie 
rządów komunistycznych pamięć wojny wykorzystywano do celów propagan-
dowych, w tym do legitymizowania nowego porządku. Jednocześnie postępował 
proces monopolizacji upamiętniania w wymiarze ideologicznym, którego głów-
nym założeniem było wybiórcze eksponowanie czynnej walki zbrojnej przeciw 
niemieckiemu okupantowi, pomijano lub umniejszano zasługi Armii Krajowej, 
a okazywano wdzięczność Armii Czerwonej. W przekazie historycznym o woj-
nie dominowało szeroko rozumiane męczeństwo narodu polskiego i wrogość do 
Niemców. Dopiero schyłek PRL zapoczątkował zmiany w pamięci historycznej 
Polaków. Dzięki działaniom opozycji demokratycznej — stopniowo otwierano 
się na nowe treści i odmienne punkty widzenia. Po zmianie ustrojowej społe-
czeństwo nadal postrzegało wojnę z uproszczonej perspektywy walki i męczeń-
stwa. W centrum społecznej uwagi znalazły się przez pewien czas zbrodnie 
okupanta sowieckiego, ale pamięć o ich symbolu, którym został Katyń szybko 
przeminęła. Znacząco spadło zainteresowanie historią, którego przyczyną było 
ukierunkowanie transformacji ustrojowej na cele polityczne i gospodarcze17.
 Jaworznicki obóz był wykorzystywany przez obie dyktatury: nazizm i ko-
munizm, skupia w sobie różne pamięci indywidualne i zbiorowe. Jest nośnikiem 
pamięci, który nie dla wszystkich niesie taką samą pamięć18. W takich miejscach 
następuje zderzenie pamięci grup o odmiennych światopoglądach, wyznaniach 
religijnych i tradycji kulturowej, co może wywołać zjawisko nazywane „rywali-
zacją pamięci”. Na terenie byłego obozu znajdują się obecnie różne formy upa-
miętnienia, odnoszące się do poszczególnych etapów funkcjonowania obozu.
 Kultywowana w muzeach martyrologicznych pamięć zbiorowa i indywidu-
alna ma duże znaczenie dla tożsamości i narracji historycznej w wymiarze na-
rodowym. Pamięć kształtuje narodowe wizje historii i postrzeganie przeszłości 
i odgrywa ważną rolę w tworzeniu wewnętrznych więzi społecznych19. Wpływa 
na integrację w ramach danej społeczności, w tym całych narodów: buduje świa-
domość wspólnego trwania w czasie, przekazuje wartości i wzorce zachowań, 
współtworzy symboliczny język grupy, który jest jednym z jej wyróżników20.
 Pamięć społeczna we współczesnych społeczeństwach nie może się obyć bez 
wiedzy historycznej, którą się żywi, selektywnie ją wykorzystując jako tworzywo 
do budowania rozpowszechnianych w zbiorowości obrazów przeszłości. Zdoby-
wana przez historyka wiedza albo pozostaje hermetyczna i dostępna tylko dla 
garstki specjalistów, albo wchodzi w obręb szeroko rozumianej pamięci społecz-

16 T. Kranz, Edukacja historyczna…, s. 24.
17 Tamże, s. 27.
18 M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002, s. 275, zob.: E. Nowak, Łambinowice – miejsce 

z podwójną totalitarną przeszłością, „Przeszłość i Pamięć” 1998, nr 4, s. 65-71.
19 T. Kranz, Edukacja historyczna…, s. 39.
20 B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna, „Przegląd Socjologiczny” 2000, t. 49, s. 17-18.

nej — jest upowszechniania i popularyzowana21. Tradycja historyczna determinu-
je pamięć zbiorową, poczucie przynależności narodowej oraz sposób pojmowania 
historii. Przejawia się w postawie społeczeństwa wobec konkretnych wydarzeń 
i postaci z przeszłości. Sposób publicznego upamiętnienia podlega określonym 
tradycjom kulturowym, artystycznym i estetycznym. Zdarzenia historyczne funk-
cjonują w pamięci zbiorowej jako symbole lub mity, a obcowanie z nim ograni-
czone jest do — często bezrefleksyjnych — obchodów rocznicowych.
 Niejako w odniesieniu do słów Adama Pleśnara, dotyczących prowadzenia 
wieloaspektowych działań (prac naukowo-badawczych, inicjatyw wydawniczych, 
organizacji konferencji, edukacji historycznej i projektów wystawienniczych), 
Obóz dwóch totalitaryzmów znajduje się w centrum zainteresowań badawczych 
Muzeum Miasta Jaworzna. Oprócz wspomnianych uprzednio konferencji nauko-
wych Muzeum Miasta Jaworzna podejmowało szereg inicjatyw naukowych, wy-
stawienniczych i edukacyjnych, mających pogłębić wiedzę o jaworznickim obo-
zie, popularyzować ją i upowszechniać. W 2014 roku zorganizowano w siedzibie 
Muzeum nową wystawę stałą pt. Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956, 
pod tym samym tytułem wydano także — w formie monografii naukowej — 
katalog wystawy22. Obok trzech artykułów prezentujących poszczególne etapy 
funkcjonowania obozu, katalog zawiera artykuł przedstawiający muzeologiczne 
aspekty tworzenia wystawy23. Także w 2014 roku Muzeum zrealizowało i udo-
stępniło portal internetowy obozdwochtotalitaryzmow.pl, w sposób przystępny 
i rzetelny informujący o historii obozu. Portal zawiera także treści multimedialne: 
film dokumentalny, wizualizacje komputerowe, nagrania wywiadów, fotografie 
i plany24. W 2015 roku wykonano mobilną wystawę czasową Obóz dwóch totali-
taryzmów. Jaworzno 1943-1956, którą wydrukowano na 23 planszach typu roll-up. 
Wystawa jest wypożyczana nieodpłatnie zainteresowanym instytucjom publicz-
nym, kulturalnym i szkołom. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu technicznemu, 
wystawa jest łatwa w transporcie i rozkładaniu.

Obóz dwóch totalitaryzmów 
— stała wystawa plenerowa

 
Utworzenie muzeum martyrologicznego sensu stricto na terenie po Obozie 
dwóch totalitaryzmów pozostaje nadal planem na przyszłość. W 2018 roku Mu-
zeum Miasta Jaworzna zrealizowało stałą wystawę plenerową na terenie po byłym 
obozie, która ma pełnić w pewnym zakresie rolę przewodnika po tym miejscu. 
Wystawa plenerowa składa się z ośmiu plansz umieszczonych na kamiennych 

21 B. Szacka, O pamięci społecznej…, s. 69-70.
22 Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956. Katalog wystawy, red. A. Rams, Jaworzno 2014.
23 A. Rams, Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956. Główne założenia nowej wystawy stałej, [w:] 

Obóz dwóch totalitaryzmów. Katalog wystawy…, s. 3-18.
24 Portal jest dostępny pod adresem: obozdwochtotalitaryzmow.pl.
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postumentach, które — traktowane jako elementy małej architektury — w swo-
jej wymowie stylowej nawiązują do wzniesionych na terenie obozu pomników, 
w większości mając formę kamiennych obelisków i monumentów. Na kamien-
nym postumencie zamontowano metalowy stelaż z blachy corten, na którym za-
mieszczono planszę wystawy o wymiarach 90 x 70 cm, wydrukowaną na płycie 
tekabond — materiale kompozytowym o wysokiej odporności na warunki at-
mosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
 Układ tematyczny plansz oparty jest na kryterium chronologiczno-proble-
mowym. Trzy z plansz opisują poszczególne okresy funkcjonowania obozu. Po-
zostałe pięć plansz prezentuje wybrane zagadnienia w sposób przekrojowy dla 
całego czasu funkcjonowania obozu. Plansze mają następujące tytuły:

1. Obóz Neu-Dachs;
2. Centralny Obóz Pracy Jaworzno;
3. Więzienie dla Młodocianych Więźniów Politycznych;
4. Warunki bytowe;
5. Praca więźniów;
6. Eksperyment pedagogiczny;
7. Śmiertelność w obozie;
8. Likwidacja obozu.

Postumenty z planszami umieszczono w miejscach kluczowych dla historii obo-
zu oraz strategicznych z punktu widzenia tworzenia narracji historycznej i zwie-
dzania obozu. Są to następujące miejsca:

1. Na skwerze w miejscu lokalizacji pierwszego baraku dla więźniów 
obozu Neu-Dachs, przy którym znajdował się plac apelowy 
— plansza Obóz Neu Dachs;

2. W sąsiedztwie Pomnika Ofiar Faszyzmu — plansza Centralny Obóz 
Pracy Jaworzno;

3. Przy bocznym wejściu do Młodzieżowego Domu Kultury im. 
Jaworzniaków — plansza Więzienie dla Młodocianych Więźniów 
Politycznych;

4. Przed dawną łaźnią obozową — plansza Warunki bytowe;
5. Przed bramą wewnętrzną obozu — plansza Praca więźniów;
6. Przed budynkiem dawnej szkoły dla młodocianych więźniów 

— plansza Eksperyment pedagogiczny;
7. Przy drodze do cmentarza obozowego COP Jaworzno — plansza 

Śmiertelność w obozie;
8. Przy dawnej bramie zewnętrznej obozu — plansza Likwidacja obozu.

Na planszach znajdują się syntetyczne teksty popularnonaukowe liczące od 600 
do 1100 znaków, archiwalne zdjęcia i plany obozu oraz fragmenty współczesnych 
wizualizacji komputerowych. Teksty i podpisy do ilustracji dodatkowo przetłu-
maczono na język angielski. W projekcie graficznym plansz wykorzystano logotyp 
Obozu dwóch totalitaryzmów, opracowany na potrzeby publikacji pokonferen-

cyjnych wydanych w 200725. W logotypie pomiędzy dwoma słupami z obozowe-
go ogrodzenia przebiega torowisko. Czarno-czerwona kolorystyka symbolizuje 
dwa totalitaryzmy, które wykorzystywały obóz do swoich celów, czyli nazizm 
i komunizm. Nagłówek każdej planszy, oprócz logotypu, zawiera chronologię po-
szczególnych etapów funkcjonowania obozu. W, oddzielonej od nagłówka dru-
tem kolczastym, części głównej planszy zamieszczono tekst popularnonaukowy 
oraz ilustracje. Podpisy do ilustracji w języku polskim i angielskim umieszczono 
w jednym polu. Angielskie tłumaczenie tekstu głównego umieszczone jest w dol-
nej części planszy.
 W przypadku spuścizny systemów totalitarnych kluczowe są zagadnienia 
przekazu, narracji historycznej i popularyzacji wiedzy. Dla współczesnych pokoleń 
rzeczywistość hitlerowskich i komunistycznych obozów jest abstrakcyjna, postrze-
ga się ją jako odległą i niezwiązaną z teraźniejszą rzeczywistością. Problem stanowi 
znalezienie właściwych środków przekazu i form opisu, które będą w stanie pogo-
dzić perspektywę świadków historii i postrzeganie współczesnego odbiorcy.
 Tomasz Kranz — zajmujący się problematyką edukacji historycznej— uważa, 
że przekaz historyczny, w którym centralne miejsce zajmują doświadczenia eks-
tremalne jest wyzwaniem dla sfery językowej. Język jest bezradny wobec mon-
strualności zbrodni i konieczności znalezienia środków wyrazu niezbędnych do 
opisania zdarzenia i przeżyć jego uczestników. Nieprzekładalność doświadczeń 
ekstremalnych sprawia, że nawet podstawowe źródła — wspomnienia, dzienniki 
— nie są „czystym” odbiciem prawdy, lecz narracjami tworzonymi według okre-
ślonych zasad, naznaczonymi doświadczeniami, systemem wartości i poglądami 
ich autorów26. Literaturoznawca Jerzy Święch twierdzi:

Wiedza o cierpieniu jest jednak nieprzekazywalna, 
nie ma bowiem i nigdy nie było wiarygodnych form wyrażania 
tego, gdyż wszelki przekaz, nawet najbardziej autentyczny, 
a takich przecież nie zabrakło, skażony jest kompromisem 
z przyjętymi sposobami mówienia. Rzeczywistość, choćby 
najgorsza, musi być przyswojona, nazwana, a więc w konieczny 
sposób sprowadzona do poziomu zdarzeń wcześniej już 
znanych i doświadczalnych. Czytając dokumenty z tego 
czasu, zwłaszcza te, które pretendują do miana literatury, 
przekonujemy się o niewystarczalności słów i ubóstwie 
mowy, ale przecież zupełnie nowej stworzyć się nie da. 
Pozostaje mówić «po staremu», zostawiając czytelnikowi pole 
do domysłów27.

25 Od 2007 roku ten logotyp wykorzystywany jest przy każdym projekcie dotyczącym jaworznickiego 
obozu, realizowanym przez Muzeum Miasta Jaworzna.

26 T. Kranz, Edukacja historyczna…, s. 19.
27 J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1997, s. 245.
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 Budując narrację muzealną o Obozie dwóch totalitaryzmów należy uwzględ-
nić, iż od omawianych wydarzeń dzieli nas coraz większy odstęp czasowy, który 
zwiększa dystans emocjonalny. Obecnie następuje zmiana paradygmatu pamięci 
o wojnie z pamięci żywej w pamięć kulturową, która opiera się na przekazie histo-
rycznym, a nie na bezpośrednim wspominaniu28. Wpływa to na zmianę pamięci 
zbiorowej oraz indywidualnej i powoduje, że niektóre wydarzenia historyczne 
tracą miano kluczowych. Każde nowe pokolenie decyduje, które wydarzenie 
z przeszłości chce zachować w pamięci, a które z niej usunąć, zarówno w wymia-
rze zbiorowym i indywidualnym.
 Do celów płynących z realizacji prezentowanej wystawy należą: popula-
ryzacja i upowszechnianie wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla 
historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej, a przez to zapewnienie mu lepszej 
opieki; zwiększenie dostępności miejsca pamięci poprzez organizację wysta-
wy stałej informującej o historii miejsca; ukazanie w obiektywny, przystępny 
i rzeczowy sposób okoliczności powstania i funkcjonowania Obozu dwóch to-
talitaryzmów; zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców Jaworzna odno-
śnie funkcjonowania Obozu dwóch totalitaryzmów; stworzenie projektu wysta-
wienniczego wpisującego się w szeroki kontekst kulturowy przyczyn tworzenia 
i funkcjonowania obozów koncentracyjnych i obozów pracy na ziemiach pol-
skich w XX wieku.

Projekt stałej ekspozycji muzeum 
martyrologicznego

Realizacja stałej wystawy plenerowej nie powinna zamykać tematu stworzenia 
muzeum martyrologicznego poświęconego Obozowi dwóch totalitaryzmów — 
apel Adama Pleśnara pozostaje nadal aktualny — które znalazłoby się na terenie 
po byłym obozie, najlepiej w jednym z budynków poobozowych. Organizując tę 
ekspozycję można wykorzystać doświadczenie pozyskane przy organizacji wy-
stawy stałej Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956, która od 2014 roku 
jest prezentowana w siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna.
 W przypadku tworzenia narracji tejże wystawy należałoby połączyć dwie 
perspektywy. Perspektywa ofiar — będąca naczelnym paradygmatem w muzeum 
martyrologicznym — dotyczy przede wszystkim upamiętnienia i pielęgnowania 
pamięci o ludziach uwięzionych i zamordowanych w jaworznickim obozie. Klu-
czowe jest badanie i prezentowanie biografii poszczególnych ofiar i konkretnych 
grup narodowościowych, co stanowi próbę przywrócenia ofiarom tożsamości 
i godności, których próbowano ich pozbawić. Korzystanie wyłącznie z perspek-
tywy ofiar do poznawania zbrodni nazistowskich i komunistycznych wydaje się 

28 T. Kranz, Muzea w byłych obozach…, s. 20.

niewystarczające ze względu na — realizowane przez wystawę — cele edukacyjne. 
Wyciągnięcie właściwych wniosków jest niemożliwe bez przedstawienia czynni-
ków determinujących postawy sprawców. Wobec tego należy przedstawić okolicz-
ności poprzedzające popełnienie zbrodni oraz ich motywy. Pogodzenie dwóch, 
przeciwstawnych perspektyw stanowi znaczną trudność w tworzeniu wystawy 
o jaworznickim obozie. Zasadniczy problem polega na tym, aby prezentować 
i omawiać problematykę odnoszącą się do ofiar i sprawców w sposób realny, bez 
nadmiernych uproszczeń, które prowadzą na ogół do sakralizacji w pierwszym 
przypadku i demonizacji w drugim29.
 Zdając sobie sprawę z pewnej ułomności języka przy opisywaniu rzeczywi-
stości obozowej należy użyć dwóch, uzupełniających się narracji — sklasyfiko-
wanych przez Jerzego Topolskiego — wyjaśniającej i mikrohistorii. W przypadku 
narracji wyjaśniającej, aby przedstawić rzeczywistość obozową należy odwołać 
się do wiedzy o totalitaryzmach jako zjawisku uniwersalnym (model makrohisto-
ryczny), umożliwiającym wyciąganie wniosków natury ogólnej. Narracja mikro-
historyczna zmierza do podobnych celów, jednak operuje na niższych poziomach 
rzeczywistości historycznej — przygląda się ludzkiemu działaniu i opisuje życie 
codzienne30. Więźniowie, trafiając za bramę Obozu dwóch totalitaryzmów, znaj-
dowali się w sytuacji ekstremalnej: byli zmuszani do morderczej pracy, bici i szy-
kanowani, otrzymywali głodowe racje żywnościowe. Pozbawiano ich godności 
i człowieczeństwa. Zwiedzający, przechodząc przez bramę obozową, wejdą w nie-
znaną, nieprzyjazną i nieco klaustrofobiczną przestrzeń. Efekty świetlne, dźwię-
kowe oraz struktura podłoża mają wzbudzić u widza dyskomfort i niepewność.
 Zbiór obiektów służący do skonstruowania przyszłej wystawy jest w du-
żej mierze unikatowy. Z punktu widzenia ich prezentacji w regionalnym mu-
zeum równie ważne jest, że większość z nich pochodzi z jaworznickiego obozu, 
zwłaszcza, że zachowało się niewiele obiektów kultury materialnej związanych 
z historią Obozu dwóch totalitaryzmów. Pod względem zachowania obiektów 
sytuacja najlepiej kształtuje się w przypadku ostatniego etapu, czyli Więzienia 
dla Młodocianych Więźniów Politycznych. Praktycznie bez zmian zachował się 
cały układ urbanistyczny terenu byłego obozu wewnętrznego: trzy bloki miesz-
kalne dla więźniów, dom kultury, magazyn odzieżowy, wartownia, piekarnia, 
kotłownia, część kuchni i magazynów żywności. W obozie zewnętrznym zacho-
wały się tylko pojedyncze baraki warsztatowe. Wszystkie wymienione powyżej 
nieruchomości — poza kotłownią — zostały poddane znaczącej przebudowie, 
29 T. Kranz, Edukacja historyczna…, s. 21.
30 J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996, s. 389 

i nast. Niezwykłą wartość dla powyższego projektu stanowi fakt, że – w przypadku jaworznickiego 
obozu – żyje liczna grupa byłych więźniów politycznych, osadzonych niegdyś w więzieniu dla mło-
docianych, a obecnie zrzeszonych w Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 
„Jaworzniacy”. Związek został powołany w 1990 roku. Zrzesza obecnie około 350 członków. W roku 
1991 utworzona została również Fundacja o tej samej nazwie, której zadaniem jest niesienie pomocy 
najbardziej potrzebującym członkom Związku i „ocalenie prawdy od zapomnienia”. Związek wydaje 
własny periodyk „Jaworzniacy”.
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zupełnie tracąc swój więzienny charakter. Natomiast drewniana zabudowa obozu, 
wykorzystywana w latach 1943-1949, została całkowicie usunięta w trakcie przebu-
dowy z lat 1950-1953. Z dużym prawdopodobieństwem udało się ustalić, że jeden 
z baraków mieszkalnych z koszar SS został przeniesiony w rejon ulicy Żwirki 
i Wigury w Jaworznie i — ze zmienioną elewacją i pokryciem dachowym — stoi 
w tym miejscu do dzisiaj. Z ruchomych obiektów, których rozmiar umożliwia 
ich prezentację w przestrzeni wystawienniczej zachowały się i zostaną zapre-
zentowane na wystawie m.in.: betonowe słupy ogrodzenia, drut kolczasty, 
izolatory elektryczne, pasiak z okresu okupacji hitlerowskiej oraz chodaki, pejcz 
komendanta Neu-Dachs, ręcznie wykonany różaniec więźnia COP, drewniane 
skrzynki na granaty produkowane przez młodocianych więźniów. Dwojaką rolę 
pełnią niemieckie plany budowlane obozu Neu-Dachs, które mogą być prezen-
towane na wystawie jako obiekty zabytkowe oraz stanowią podstawę do wyko-
nania rekonstrukcji, np. bramy obozowej oraz baraku więziennego.  
 Muzeum — rozumiane jako zdarzenie, a nie instytucja — pełni funkcję 
naśladowczą. Tworzy związek między dzisiejszym obserwatorem a dawnym wy-
darzeniem, faktem albo przedmiotem. Sala muzealna staje się przestrzenią wy-
dzieloną ze świata widza na wzór sceny teatralnej31. Nawet gdyby zrekonstruować 
w najdrobniejszym szczególe przestrzeń obozu, to zdajemy sobie sprawę, że nie 
będzie w nim więźniów, a ich kolumna nie wymaszeruje do pracy. Odtwarzanie 
dawnej rzeczywistości niesie ze sobą pewną umowność, sztuczność i niekomplet-
ność. Celem pracy muzealnika jest eliminowanie owej sztuczności, rozumianej 
jako wada. Z konieczności kopie są zawsze ułomne, choć oczywiście mogą być 
wśród nich lepsze i gorsze32.
 Kolejną cechą tak rozumianego muzeum jest jego instruktażowość i swoista 
depersonalizacja. Zabytek lub wystawa są zawsze przykładem czegoś, są egzem-
plifikacjami, które ukazują pewne wzorce33. Oczywiście w przypadku obozów — 
pod względem materialnym — występuje pewna powtarzalność. Zakładane są 
wedle podobnych planów przestrzennych, baraki to konstrukcje typowe, składane 
z prefabrykowanych elementów. Stroje więźniów podlegają uniformizacji. Wysta-
wa winna dążyć do ukazania maksymalnej ilości elementów charakterystycznych 
tylko dla jaworznickiego obozu, przykładowo w blokach więzienia dla młodocia-
nych zastosowano unikatową, żelbetową konstrukcję okien w celach, ówczesna 
propaganda nazywała jaworznickie więzienie „więzieniem bez krat”. Jednakże 
działalność wystawiennicza to nie tylko odtworzenie minionej rzeczywistości, 
czyli mniej lub bardziej udolne kopiowanie wzorca (działanie paradygmatyczne), 
lecz kreacja nowej, czyli działanie konfiguracyjne (syntagmatyczne). Wówczas 
muzeum staje się przestrzenią twórczą34, a eksponat muzealny rozumiany jako 

31 W. Michera, Tajemnica butów, czyli pochwała muzeów, „Konteksty” 1993, z. 1, s. 17. 
32 Tamże, s. 18.
33 Tamże.
34 W. Michera, O symbolicznym dotykaniu rzeczywistości, „Konteksty” 1994, z. 1, s. 82.

symbol jest źródłem poznania, ale jest pozbawiony charakteru dydaktycznego. Na 
równi informuje i angażuje, tworzy z muzeum miejsce wtajemniczenia35. Prawda 
symboliczna nie jest dana, lecz odkrywana. Nabiera charakteru egzystencjalnego, 
„bo z biernego wystawiania czyni zdarzenie, a z widza — jego uczestnika”36. Poj-
mując prawdę muzealną w wymiarze symbolicznym, widz zostaje włączony do 
wydarzenia muzealnego i staje się jego integralną częścią. Jednym z pierwotnych 
założeń wystawy ma być włączenie widza w dwuaspektową narrację o dramacie 
więźniów i ofiar obozu oraz o przyczynach jego utworzenia i roli pełnionej w ra-
mach danego systemu totalitarnego. W zdarzeniu muzealnym znajduje się prze-
strzeń na emocje, ale prawda symboliczna nie może być zredukowana tylko do 
ludzkiej psychiki. Eksponaty muzealne nie mogą być jedynie źródłem wzrusze-
nia, ale i poznania, które równocześnie informuje i angażuje. Stąd — uprzednio 
podkreślane — znaczenie aspektów edukacyjnych wystawy.
 Rozważany przypadek zalicza się do zespołu eksponatowego typu narra-
cyjnego, który ma za zadanie przekazywanie informacji naukowej w sposób ste-
rowany. Wystawa przeznaczona jest dla widza, który nie musi być odpowiednio 
przygotowany merytorycznie, któremu zostaje wskazany pewien problem na-
ukowy. Odczytywanie treści wystaw tego rodzaju można porównać do odczyty-
wania ilustrowanej książki, eksponaty występują w roli ilustracji unaoczniającej 
temat. Wystawa taka jest silnie podbudowana czynnikiem naukowym i powinno 
się ją odczytywać następującymi po sobie rozdziałami, mamy tu do czynienia 
z opowiadaniem pewnej historii.
 Na wystawie, oprócz oryginalnych obiektów muzealnych, wprowadzone 
zostaną dodatkowe przekaźniki informacji naukowej, takie jak: modele, kopie, 
makiety, które udają obiekty muzealne. Starano się uniknąć podziału przestrzeni 
wystawowej na strefę eksponatów i strefę tekstów. Teksty i eksponaty mają two-
rzyć zwartą całość. Porządek eksponatów, ich przestrzenna relacja do elementów 
werbalnych wynikają z układu treści. By w pełni zrozumieć treść wystawy zesta-
wy eksponatowe należy odczytywać w określonej kolejności37. Wszystkie przed-
mioty wystawione, czyli pełniące rolę eksponatów stanowią tylko pewien skład-
nik wystawy jako całości, składnik kluczowy, ale nie jedyny. Istotnym elementem 
ekspozycji jest jej oprawa, czyli ogół składników nie będących eksponatami, bez 
których udziału powstanie jakiejkolwiek wystawy jest niemożliwe.
 Zestaw obiektów zgromadzonych na wystawie ma dwie funkcje: naukowo-
dydaktyczną oraz elementu dzieła sztuki. Taki zestaw, niezależnie od nastawienia 
poznawczego, staje się przedmiotem przeżycia estetycznego. W tym przypad-
ku podzielić należy pogląd Jerzego Świecimskiego, że czasem pominięcie treści 

35 Tamże.
36 W. Michera, Tajemnica butów..., s. 18
37 J. Świecimski, Teoria wystawy muzealnej jako utworu architektoniczno-plastyczmego. Relacje międzyeks-

ponatowe jako podłoże struktury utworu wystawowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Opuscula Musealia” 1988, z. 3, s. 32.
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naukowej jest uzasadnione, gdyż ważniejsza jest kontemplacja i przeżywanie 
wystawy przez zwiedzającego38. Oczywiście nie można zupełnie zrezygnować z na-
ukowego poznania obiektów, ale można zarzucić próby tworzenia szczegółowych 
technicznych opisów i typologii39. Dzięki temu odbiorca nieprzytłoczony przez 
nadmiar informacji będzie miał możliwość spojrzenia na całość z dystansu i uzy-
skania lepszego oglądu40.
 Rozważając zagadnienie kreacji obiektu muzealnego należy zwrócić uwagę 
na relację pomiędzy muzeum a odbiorcą w czasach kultury masowej. Widz wy-
maga wystaw „raczej problemowych niż chronologicznych pokazów, prezentacji 
oryginałów uzupełnionej porównawczym materiałem niezabytkowym”41. Podą-
żając za postulatem Barbary Steinborn w aranżacji przestrzeni wystawienniczej 
zostaną wykorzystane multimedia: prezentacje multimedialne, wizualizacje trój-
wymiarowe oraz film dokumentalny.

Ludzie zwiedzający muzeum przechadzają się, przemieszczają 
się od jednego eksponatu do drugiego, a przechadzka ta stanowi 
okazję do oglądania, jak i do wymiany myśli, uwag, często 
powstających na zasadzie luźnych skojarzeń. W pierwszym 
rzędzie obcują oni z muzeum jak z krajobrazem, potem dopiero 
tak jak z tekstem. Kiedy obserwujemy krajobraz — twierdzi 
Brian Stock — przerzucamy naszą uwagę z jednego fragmentu 
na inny, w różny sposób nadajemy im też znaczenia42.

Aby — mimo wykorzystania zespołu obiektów o charakterze utylitarnym — była 
nasycona symboliką, wpisanymi w nią treściami, które powinny być percypowane 
i dekodowane przez widza. Pojmując prawdę muzealną w wymiarze symbolicz-
nym, widz zostaje włączony do wydarzenia muzealnego i staje się jego integralną 
częścią. Jednym z pierwotnych założeń wystawy ma być włączenie widza w narra-
cję o więźniach jaworznickiego obozu. W zdarzeniu muzealnym znajduje się prze-
strzeń na emocje, ale prawda symboliczna nie może być zredukowana tylko do 
ludzkiej psychiki. Eksponaty muzealne nie mogą być jedynie źródłem wzruszenia, 
ale i poznania, które równocześnie informuje i angażuje. Cechą wystawy typu nar-
racyjnego jest opowiadanie pewnej historii, która ma swój początek i koniec oraz 
nasycenie treści walorami edukacyjnymi. Jednak by nie przytłoczyć zwiedzającego 
ogromem tekstu zrezygnowano z zamieszczania klasycznych, opisowych plansz.
38 J. Świecimski, Propozycja nowej typologii muzeów i wystaw muzealnych – jej przydatność praktyczna, 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Opuscula Musealia” 2010, z. 10, s. 294.
39 P. Makuła, Kreacja obiektu muzealnego na przykładzie zarysu projektu wystawy Kolekcji Bieżanowskiej, 

„Muzealnictwo” 2009, t. 50, s. 196.
40 A. Wieczorkiewicz, O funkcji i retoryce wypowiedzi muzealnej, „Konteksty” 1996, z. 1-2, s. 47.
41 B. Steinborn, Praca naukowa w muzeach w czasach kultury masowej, „Muzealnictwo” 1992, z. 34, s. 71. 

Bożena Steinborn we wstępie artykułu zastrzega, że odnosi się on jedynie do muzeów artystycznych, ale 
zdaniem autora można te uwagi odnieść także do koncepcji prezentowanej wystawy.

42 A. Wieczorkiewicz, O funkcji i retoryce..., s. 45.

Podsumowanie

Historia Obozu dwóch totalitaryzmów jest jednym z głównych zagadnień badaw-
czych Muzeum Miasta Jaworzna. Do realizowanych uprzednio projektów wysta-
wienniczych, wydawniczych i edukacyjnych dołączyła nowa plenerowa wystawa 
stała przedstawiająca w syntetyczny i przystępny sposób historię obozu, który jest 
miejscem symbolicznego spotkania hitleryzmu i komunizmu. Wystawa plenero-
wa pełni niejako rolę przewodnika po terenie poobozowym i stanowi kolejną for-
mę upamiętnienia, będąc substytutem muzeum martyrologicznego. 
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Aneks
— stała wystawa plenerowa
Obóz dwóch totalitaryzmów
Jaworzno 1943–1956



123122 Obóz dwóch tOtalitaryzmów · JawOrznO 1943-1956 · tOm 3. ANEKS

Plansza nr 1. Plansza nr 2. 
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Plansza nr 3. Plansza nr 4. 
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Plansza nr 5. Plansza nr 6. 
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Plansza nr 7. Plansza nr 8. 
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