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Wac∏aw Dubiaƒski, Obóz pracy w Mys∏owicach
w latach 1945–1946, Katowice 2004

Omawiana ksià˝ka – 5. tom serii „Studia i materia∏y” Instytutu Pami´ci Narodo-
wej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – jest pierwszà mono-
grafià mys∏owickiego obozu pracy (poczàtkowo u˝ywano nazwy „Obóz Karny”) ist-
niejàcego w latach 1945–1946 i ju˝ z tego wzgl´du zas∏uguje na uwag´. W literaturze
wczeÊniejszej obóz ten by∏ wspominany (niekiedy wyst´powa∏ te˝ krótki opis)1, jed-
nak dopiero teraz ukaza∏a si´ praca pozwalajàca na dok∏adniejsze przyjrzenie si´
jego dziejom. Przypomnieç nale˝y, ˝e sama tematyka jest stosunkowo Êwie˝a, gdy˝
badania naukowe powojennych polskich obozów (pracy, odosobnienia itp.) mog∏y si´
rozwinàç dopiero po demokratycznych przemianach w naszym kraju. JeÊli chodzi
o Górny Âlàsk i tereny do niego przyleg∏e, to w pierwszym rz´dzie zaj´to si´ badania-
mi dziejów takich obozów jak ¸ambinowice czy Jaworzno2, dopiero póêniej pojawi∏y
si´ prace poÊwi´cone obozom po∏o˝onym w przemys∏owej cz´Êci Górnego Âlàska,
przy czym poczàtkowo sztandarowym przyk∏adem sta∏ si´ obóz w Âwi´toch∏owicach3.

Liczàca 117 stron ksià˝ka sk∏ada si´ z siedmiu rozdzia∏ów przedstawiajàcych ko-
lejno: okolicznoÊci powstania obozu, przyczyny osadzania w nim wi´êniów, obsad´
personalnà stra˝y obozowej, zaludnienie obozu, warunki ˝ycia wi´êniów, przymuso-
we zatrudnianie ich w zak∏adach przemys∏owych, wreszcie przyczyny i liczb´ zgonów
wi´êniów. Do tego dochodzà aneksy dotyczàce statystyk obozowych i listów z proÊ-
bami o zwolnienie wi´êniów.

Obóz w Mys∏owicach powsta∏ na terenie dawnego niemieckiego Policyjnego
Wi´zienia Zast´pczego (podobnie by∏o zresztà z innymi polskimi i radzieckimi obo-
zami, które instalowano w miejscu dawnych obozów niemieckich), przy czym prze-

1 Zob. m.in.: P. Madajczyk, Przy∏àczenie Âlàska Opolskiego do Polski 1945–1948, Warszawa 1996, s. 281–282;
A. Dziurok, Âlàskie rozrachunki. W∏adze komunistyczne a byli cz∏onkowie organizacji nazistowskich na Gór-
nym Âlàsku w latach 1945–1956, Warszawa 2000, s. 121–124; B. Kopka, Obozy pracy w Polsce 1944–1950,
Warszawa 2002, s. 144; W. Stankowski, Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludnoÊci cywilnej
w Polsce w latach 1945–1950, Bydgoszcz 2002, s. 218–220.

2 Literatura dotyczàca tych obozów jest obfita i obejmuje tak˝e ich monografie oraz zbiory artyku∏ów doty-
czàcych kwestii szczegó∏owych, zob. np.: E. Nowak, Cieƒ ¸ambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów obozu
pracy w ¸ambinowicach 1945–1946, Opole 1991; idem, Spis osadzonych i zmar∏ych w obozie pracy w ¸am-
binowicach (lipiec 1945 – paêdziernik 1946), Opole 1998; K. Miroszewski, Centralny Obóz Pracy Jaworzno.
Podobóz ukraiƒski (1947–1949), Katowice 2001; Historia martyrologii wi´êniów obozów odosobnienia w Ja-
worznie 1939–1956, red. K. Miroszewski, Z. Woêniczka, Jaworzno 2002.

3 Zob. np. Obóz pracy w Âwi´toch∏owicach w 1945 roku. Dokumenty, zeznania, relacje, listy, wybór, wst´p
i oprac. A. Dziurok, Warszawa 2002; Obozowe dzieje Âwi´toch∏owic Eintrachthütte-Zgoda, red. A. Dziurok,
Katowice–Âwi´toch∏owice 2002.
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rwa mi´dzy jego likwidacjà a powstaniem obozu trwa∏a niespe∏na miesiàc. Autor
zwraca tu uwag´ na fakt, ˝e nie wiadomo dok∏adnie, kiedy obóz zosta∏ utworzony.
Dzia∏a∏ on bez wàtpienia ju˝ w lutym 1945 r., ale np. jeÊli chodzi o obj´cie stanowi-
ska przez pierwszego komendanta – T. Skowyr´ – to w jego aktach wyst´pujà dwie
daty: 2 i 8 lutego 1945 r. Podobnie zresztà nie wiadomo, kiedy obóz zosta∏ zlikwido-
wany – autor podaje ostatnià pewnà dat´ z okresu jego istnienia – 21 paêdziernik
1946 r. Likwidacja musia∏a zatem nastàpiç po tym terminie (s. 16, 34). Pojawia si´
tu bardzo istotny problem wiarygodnoÊci akt wytworzonych przez ówczesny aparat
bezpieczeƒstwa. Nie doÊç ˝e sà one cz´sto niekompletne, to jeszcze wyst´puje
w nich wiele b∏´dów wynikajàcych nierzadko ze zwyk∏ego ba∏aganiarstwa. Mylenie
dat, nazwisk i liczb jest rzeczà cz´sto spotykanà. Zresztà cz´sto ba∏agan w aktach
odzwierciedla∏ takà samà sytuacj´ panujàcà w obozie. Âwietnym przyk∏adem jest in-
formacja dotyczàca kwietnia 1945 r. W miesiàcu tym mia∏o ubyç z obozu 1779 osób,
z czego 240 zmar∏o. Co si´ sta∏o z pozosta∏ymi (1539 osób!) – nie wiadomo (s. 27).
Cenne sà te˝ uwagi autora dotyczàce statystyk obozowych, np. wi´êniowie Polacy
poczàtkowo byli w nich okreÊlani jako „Polacy”, póêniej zaÊ jako „NSZ”, Ukraiƒcy
– poczàtkowo jako „Ukraiƒcy”, nast´pnie „wspó∏praca z Niemcami”, samych zaÊ
Niemców czasem wyszczególniano jako osobnà kategori´, innym razem zaÊ do∏àcza-
no do „volksdeutschów” (s. 28–29, 81–87). Dodatkowym problemem jest cz´sto
brak jakichkolwiek innych akt umo˝liwiajàcych wyjaÊnienie powsta∏ych trudnoÊci.
Konieczna jest zatem du˝a ostro˝noÊç i dok∏adne analizowanie ca∏ego dost´pnego
materia∏u êród∏owego. O ile autor opar∏ si´ na dokumentach dost´pnych w Polsce,
o tyle w przysz∏ych badaniach nie od rzeczy by∏oby wykorzystanie archiwaliów nie-
mieckich i znajdujàcych si´ tam relacji by∏ych wi´êniów obozu4.

Wyliczajàc przyczyny osadzania ludzi w omawianym obozie (s. 17–19, ale infor-
macje dotyczàce tej kwestii znajdujà si´ tak˝e we wst´pie – s. 7–14), autor przedsta-
wia g∏ówne kategorie osób, które znalaz∏y si´ w obozie – volksdeutsche, Niemcy,
osoby oskar˝one o przynale˝noÊç do organizacji nazistowskich lub wrogie odnosze-
nie si´ do Polaków w czasie wojny itp. By∏o to zgodne z ogólnà politykà ówczesnych
polskich w∏adz wobec mieszkaƒców Górnego Âlàska. Autor zwraca uwag´ na fakt,
˝e nakazy prokuratorskie lub sàdowe dotyczàce osadzania ludzi w obozie pojawi∏y
si´ dopiero w sierpniu 1945 r., pó∏ roku po utworzeniu obozu, wczeÊniej niejedno-
krotnie trafiano do niego wskutek niesprawdzonych donosów. Trzeba te˝ dodaç, ˝e
przepisy zrywajàce ostatecznie z zasadà odpowiedzialnoÊci karnej za sam fakt wpi-
sania na volkslist´ wesz∏y w ˝ycie dopiero 28 czerwca 1946 r., ponad 16 miesi´cy
od utworzenia obozu w Mys∏owicach. Zresztà nagminne mylenie Âlàzaków z Niem-
cami i brak orientacji w lokalnych problemach narodowoÊciowych nie dotyczy∏y tyl-
ko w∏adz, lecz równie˝ ludnoÊci polskiej przybywajàcej na Górny Âlàsk z innych te-
renów, a tak˝e antykomunistycznych organizacji podziemnych dzia∏ajàcych
na Âlàsku, a z∏o˝onych z osób pochodzàcych spoza tej ziemi5. Naturalnie pogarsza-
∏o to sytuacj´ wi´êniów.
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4 W. Stankowski, Obozy i inne miejsca odosobnienia..., s. 273, przyp. 676.
5 Zob. szczególnie A. Dziurok, Âlàskie rozrachunki..., s. 91–115, 144–167 i in.
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Interesujàce sà równie˝ informacje dotyczàce cudzoziemców ró˝nych narodowo-
Êci przetrzymywanych w obozie mys∏owickim (s. 32–33, 88–97), z których cz´Êç tra-
fi∏a do obozu tylko z racji bycia cudzoziemcami.

Rozdzia∏y poÊwi´cone zaludnieniu obozu, warunkom ˝ycia jego wi´êniów oraz
przyczynom i liczbie zgonów (s. 27–41, 70–77) wià˝à si´ ze sobà i pozwalajà na wy-
obra˝enie sobie sytuacji osób osadzonych w obozie. Autor ukazuje panujàce przez
d∏u˝szy czas przeludnienie i fatalne warunki higieniczne, które obok g∏odu by∏y
g∏ównymi przyczynami wysokiej ÊmiertelnoÊci wi´êniów (najwi´cej ofiar poch∏on´∏a
epidemia tyfusu pomi´dzy sierpniem a paêdziernikiem 1945 r., która rozszerzy∏a si´
tak˝e na niektóre zak∏ady pracy, gdzie zatrudnieni byli wi´êniowie z Mys∏owic). Wy-
starczy wskazaç na fakt, ˝e we wrzeÊniu 1946 r. pojemnoÊç obozu okreÊlono na 1070
miejsc. Rok wczeÊniej wynosi∏a ona oficjalnie... 3500 miejsc (przy niezmienionej po-
wierzchni). A to wszak nie wszystko, bo w pewnych okresach przebywa∏o w obozie
ponad 5000 ludzi! O tym zaÊ, ˝e w∏adze stara∏y si´ jak najbardziej zaoszcz´dziç
na utrzymaniu obozu, Êwiadczy nie tylko fatalne wy˝ywienie wi´êniów (wielu z nich
prze˝y∏o tylko dzi´ki jedzeniu dostarczanemu z zewnàtrz przez rodziny), ale te˝
fakt, ˝e koszty pogrzebów zmar∏ych stra˝ników wi´ziennych pokryç musieli pozosta-
li stra˝nicy (s. 23). Przytoczono nawet opini´ jednego z wi´êniów, ˝e stra˝nicy ˝yli
równie biednie jak wi´êniowie (s. 24), co oczywiÊcie nie usprawiedliwia np. rabowa-
nia paczek z ˝ywnoÊcià przeznaczonà dla osadzonych w obozie. Innà przyczynà zgo-
nów by∏o z∏e traktowanie wi´êniów (zw∏aszcza m´˝czyzn) przez stra˝ników (bicie,
karne çwiczenia przybierajàce form´ tortur itp.). Jak stwierdza autor, nie jest mo˝-
liwe ustalenie pe∏nej listy ofiar obozu, gdy˝ wielu zgonów i pochówków nie odnoto-
wano. Na podstawie akt Urz´du Stanu Cywilnego w Mys∏owicach oraz miejscowych
parafii katolickiej i ewangelickiej ustalono liczb´ 2281 zmar∏ych, wiadomo jednak,
˝e ofiar by∏o wi´cej (podobna jest te˝ sytuacja badaczy zajmujàcych si´ innymi obo-
zami). Jest to zatem liczba minimalna6. Obóz w Mys∏owicach poch∏onà∏ wi´c zapew-
ne wi´kszà liczb´ ofiar ni˝ os∏awiony obóz w Âwi´toch∏owicach.

Na s. 20–26 przedstawiono informacje dotyczàce obsady obozu. Autor wylicza
trzech naczelników obozu (co ju˝ oznacza post´p w badaniach, gdy˝ we wczeÊniej-
szej literaturze pojawia∏y si´ tylko dwa nazwiska)7, jednak omawia bli˝ej tylko syl-
wetk´ pierwszego z nich. Z pewnoÊcià przyda∏oby si´ równie˝ dok∏adniejsze przed-
stawienie dwóch pozosta∏ych osób. Nawiasem mówiàc, mo˝na by te˝ by∏o zwróciç
uwag´ na wiek naczelników – T. Skowyra w momencie obj´cia funkcji mia∏ 21 lat,
tyle samo co pierwszy komendant obozu w ¸ambinowicach C. G´borski. Czy obsa-
dzanie tak odpowiedzialnych (a przy tym dajàcych mo˝liwoÊç dokonywania ró˝nych
nadu˝yç bàdê nawet zbrodni) stanowisk m∏odymi ludêmi by∏o tylko przypadkiem,
czy celowà politykà w∏adz? Na ile mia∏o to wp∏yw na przebieg wydarzeƒ w obozach
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Wac∏aw Dubiaƒski, Obóz pracy w Mys∏owicach…

6 Podobne liczby podaje W. Stankowski, Obozy i inne miejsca odosobnienia..., s. 273, jednak nie uwzgl´dnia
on – wspomnianego przez W. Dubiaƒskiego – b∏´du w aktach USC w Mys∏owicach. Natomiast B. Kopka,
Obozy pracy w Polsce..., s. 144, podaje liczb´ 816 ofiar (ale wy∏àcznie tych, które pochowano na mys∏owic-
kim cmentarzu ewangelickim).

7 Np. B. Kopka, Obozy pracy w Polsce..., s. 144.
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i traktowanie wi´êniów8? Zresztà tak˝e wÊród zwyk∏ych stra˝ników obozowych spo-
rà grup´ stanowi∏y osoby m∏ode, okreÊlane nawet przez wizytujàcych obozy pracow-
ników Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego jako ludzie na niskim poziomie,
niezdyscyplinowani itp. (s. 23–24). Z pewnoÊcià problem za∏óg obozowych zas∏ugu-
je na dalsze szczegó∏owe badania.

Najobszerniejszy rozdzia∏ (s. 42–69) dotyczy przymusowego zatrudniania wi´ê-
niów, szczególnie w kopalniach w´gla kamiennego. Autor przedstawia organizacj´
przekazywania (czy raczej: wynajmowania) wi´êniów obozu mys∏owickiego do obo-
zów pracy utworzonych przy zak∏adach przemys∏owych, wymienia kopalnie, w któ-
rych pracowali wi´êniowie (ogó∏em w tekÊcie podano nazwy 18 kopalƒ), wreszcie
ukazuje warunki pracy wi´êniów i ich pobytu we wspomnianych obozach. Ciekawe
i wymowne sà informacje, z których wynika, ˝e pomimo nadal kiepskich warunków
bytowych, ci´˝kiej pracy, licznych wypadków, niedostatecznego cz´sto wy˝ywienia,
niewystarczajàcej (bàdê ˝adnej) opieki lekarskiej wielu wi´êniów uwa˝a∏o, ˝e ich
warunki ˝ycia polepszy∏y si´ w porównaniu z tymi, w których bytowali w obozie my-
s∏owickim. Nawiasem mówiàc, kwestia wykorzystywania robotników przymusowych
w górnoÊlàskim przemyÊle – choç badana ju˝ od pewnego czasu – z pewnoÊcià jest
tematem zas∏ugujàcym na jak najdok∏adniejsze opracowanie9.

Aneksy (s. 81–106) obejmujà tabele statystyczne dotyczàce zaludnienia obozu
i poszczególnych kategorii wi´êniów sporzàdzone przez w∏adze obozowe (autor
w tekÊcie ukazuje konkretne przyk∏ady Êwiadczàce o niepe∏nej wiarygodnoÊci tych-
˝e statystyk), wykaz wi´êniów-cudzoziemców, wreszcie 6 listów z proÊbami o zwol-
nienie z obozu. Z pewnoÊcià przyda∏oby si´ w przysz∏oÊci opublikowaç ca∏oÊç zacho-
wanych êróde∏ dotyczàcych obozu mys∏owickiego i jego wi´êniów.

Podsumowujàc, praca W. Dubiaƒskiego jest cennym wk∏adem w badania nauko-
we poÊwi´cone powojennemu aparatowi represji oraz losom mieszkaƒców Górnego
Âlàska, których potraktowano jak wrogów bàdê zdrajców narodu. Wypada mieç na-
dziej´, ˝e omawiana monografia stanie si´ punktem wyjÊcia dla dalszych szczegó∏o-
wych badaƒ nad dziejami Obozu Pracy w Mys∏owicach. Cenne by∏oby równie˝ – po-
dobnie jak to si´ ju˝ sta∏o w przypadkach obozów w ¸ambinowicach,
Âwi´toch∏owicach czy Jaworznie – ukazanie ca∏oÊci „obozowych dziejów” Mys∏owic
zarówno pod niemieckimi, jak i polskimi rzàdami.
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8 Zob. np. rozwa˝ania P. Madajczyka, Przy∏àczenie Âlàska Opolskiego..., s. 252, 290.
9 Przyk∏adem monografii poÊwi´conej tej tematyce jest praca K. Miroszewskiego Obozy pracy przymusowej

na terenie Katowickiego i Chorzowskiego Zjednoczenia Przemys∏u W´glowego 1945–1950, Katowice 2002.
W przypadku wi´êniów z Mys∏owic konieczne by∏oby jednak opracowanie tego problemu dla Dàbrowskie-
go Zjednoczenia W´glowego, w jego kopalniach zatrudniono bowiem najwi´kszà grup´ robotników przy-
musowych przekazanych przez obóz w Mys∏owicach.
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