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sebastian rosenbaum, bogusław tracz, Obozy pracy przymusowej Gliwickiego Zjed-
noczenia Przemysłu Węglowego 1945–1949, katowice 2009, 326 s.

latem 1945 r. na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego rozpoczęto tworzenie 
rozległego systemu obozów pracy przymusowej działających przy większych zakładach 
przemysłowych, głównie kopalniach. Władze starały się zapobiec w ten sposób niedobo-
rowi sił roboczych, spowodowanemu głównie masowymi deportacjami pracowników do 
związku radzieckiego. do końca roku powstało prawie 70 obozów, w których podsta-
wową kategorią osadzonych byli niemieccy jeńcy wojenni. niniejsza publikacja jest pró-
bą przedstawienia genezy, struktury i funkcjonowania obozów pracy przymusowej przy 
kopalniach gliwickiego zjednoczenia Przemysłu Węglowego: „Bielszowice”, „knurów”, 
„Makoszowy”, „sośnica” i „zabrze–Wschód”. W tych pięciu obozach – w początkowej 
fazie ich istnienia – przebywało około 4,5 tys. jeńców, głównie żołnierzy Wehrmachtu, 
w niewielkim stopniu także cywilów. zatrudniono ich przede wszystkim do pracy wydo-
bywczej pod ziemią. W książce – poza prezentacją strukturalnych ram istnienia obozów 
oraz regulacji prawnych normujących ich funkcjonowanie – szczegółowo scharaktery-
zowano również warunki życia i pracy osadzonych, stan higieny, wyżywienie, choro-
by, kontakty jeńców ze światem zewnętrznym; omówiono obszernie przypadki ucieczek 
i okoliczności repatriacji do niemiec; poddano dokładniejszej analizie nie tylko środo-
wisko obozowanych, ale i funkcjonariuszy straży Przemysłowej. analizie towarzyszy 
wybór tekstów źródłowych, przybliżających obozowe realia.

Józef Smyczek, Listy z Wehrmachtu, oprac. s. rosenbaum, katowice 2009, 176 s. 

Józef smyczek z rybnika Popielowa, syn powstańca śląskiego, wysyłał z frontu 
ii wojny światowej, co trzy dni przez pół roku, listy pisane z rozpaczą i czułością, po 
polsku i gwarą, do młodej żony. Był Polakiem w mundurze Wehrmachtu, stacjonował we 
Francji, tuż przed inwazją aliantów. adelajda smyczek, z domu nahlik, przez lata czekała 
na powrót męża. obiecał jej przecież: „Bóg połączy nas znów razem, potem nie rozerwie 
nas już żadna ziemska siła”. odpisywała: „spojrzeć chciałabym już w szlachetną i miłą 
twoją twarz”. nie doczekała się. dopiero przed samą śmiercią, jako stara kobieta, wrę-
czyła listy jedynemu synowi – Walterowi. ten zdecydował się przekazać listy instytutowi 
Pamięci narodowej w katowicach; uznał, że ojciec by się na to zgodził. na podstawie 
tej korespondencji iPn wydał książkę „listy z Wehrmachtu”. to dokument absolutnie 
unikalny, głos epoki. „nie mieliśmy dotąd w zasobach tylu listów żołnierskich pisanych 
przez Ślązaka w Wehrmachcie, zwartej opowieści generacji, która dotąd nie mogła się 
w pełni wypowiedzieć” – zauważył sebastian rosenbaum, historyk z katowickiego iPn, 
który opracował listy. i dodał: „gdy czytamy te listy, to aż nie chce się wierzyć, że taki był 
koniec tej historii”. Pragnie się, żeby Józef smyczek ocalał i wrócił do bliskich”. główny 
bohater książki był jednym z blisko 200 tys. górnoślązaków wcielonych przymusowo do 
Wehrmachtu. losy górnoślązaków służących w Wehrmachcie podczas ii wojny świato-
wej nie cieszyły się dotąd zbyt wielkim zainteresowaniem historyków. zagadnienie to albo 
pomijano, albo znajdowało się ono na marginesie całości tematyki poświęconej polityce 
narodowościowej na terenach wcielonych do trzeciej rzeszy. niniejsza książka to edy-
cja źródeł osobistych szeregowego uczestnika wojny w oddziałach Wehrmachtu. Źródła 
takie mają skłonność do szybkiego, bezpowrotnego zanikania – zachowane w archiwach 
rodzinnych ulegają unicestwieniu w drugim i trzecim pokoleniu. z tego punktu widzenia 
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opracowania takie, jak prezentowana praca, są jak najbardziej potrzebne, stanowią bo-
wiem unikalne świadectwa, ponadto są ważne dla zachowania dziedzictwa kulturowego. 

Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa 
w województwie śląskim/katowickim, bielskim i częstochowskim, wstęp i red. W. dubiań-
ski, a. dziuba, a. dziurok, katowice 2009, 554 s. 

komunistyczny aparat bezpieczeństwa, jako istotny element systemu zniewolenia 
społeczeństwa, był instytucją służebną wobec rządzącej niepodzielnie krajem partii ko-
munistycznej PPr/PzPr. stanowił jej tarczę, miecz, oczy i uszy. Wkład bezpieki w to-
talizację państwa polskiego po 1944 r. nie ulega wątpliwości. Policja polityczna Polski 
„ludowej” w pierwszym okresie swego istnienia zniszczyła antykomunistyczną opozycję 
zbrojną i polityczną; w kolejnych latach tłumiła i rozbijała wszelkie aspiracje wolnościo-
we społeczeństwa. Walczyła z kościołem katolickim, odradzającą się wciąż opozycją, 
a siatka agenturalna przenikała do wszystkich sfer społecznej aktywności. W warunkach 
ścisłej hierarchizacji i centralizacji działań uB/sB kluczową rolę odgrywały osoby kie-
rujące służbami, wyznaczające cele i zadania funkcjonariuszom, stąd szczególne zain-
teresowanie właśnie nimi. Prezentowana publikacja składa się z części wprowadzającej, 
w której omówiono literaturę przedmiotu oraz zarysowano dzieje regionalnych struktur 
uB/sB; części drugiej – w której, w formie tabelarycznej, zaprezentowano obsadę sta-
nowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa województwa śląskiego/katowickiego, 
bielskiego i częstochowskiego oraz części trzeciej, w której zamieszczono noty dotyczące 
osób te stanowiska zajmujących. książka będąca efektem pracy rozbudowanego zespołu 
badawczego powstała na bazie szerokiej kwerendy archiwalnej. co warte podkreślenia, 
autorzy poszerzyli – w porównaniu z dotychczas wydawanymi informatorami personal-
nymi – katalog informacji dotyczących opisywanych postaci. Przyniosło to, co oczywiste, 
wymierne korzyści dla czytelnika, którego wiedza o ludziach kierujących Śląską bezpie-
ką wybiega dzięki temu poza suche dane dotyczące zajmowanych stanowisk. również 
w części wprowadzającej redaktorzy tomu wyszli poza stosowane dotąd schematy, do-
dając do opisu struktury i zadań stojących przed poszczególnymi komórkami wnikliwe 
studium zbiorowości tworzącej prezentowaną czytelnikowi kadrę kierowniczą. omówili 
pochodzenie, narodowość, zawód, wykształcenie opisywanych osób. analizie poddali ich 
wiek (w chwili obejmowania stanowisk), staż pracy w aparacie represji, a także powody 
odejścia z resortu. Wszystko to sprawiło, że potwierdzono lub sfalsyfikowano elementy 
obrazu „przeciętnego” funkcjonariusza, obecne w obiegu publicznym. 

Z przeklętego raju. Zapiski Górnoślązaków deportowanych w 1945 r. do ZSRR, oprac. 
k. Banaś, s. rosenbaum, katowice 2009, 144 s.

Wywózka około 30 tysięcy górnoślązaków do przymusowej pracy w zsrs w 1945 r. 
– mimo upływu kilkunastu lat od momentu, kiedy można było już nagłośnić te wyda-
rzenia i rozpocząć nad nimi systematyczne badania – jest problematyką kryjącą w sobie 
jeszcze wiele zagadek i niewyjaśnionych do końca kwestii. Walorem tej publikacji jest to, 
iż edycja pomyślana jest jako wydawnictwo dwujęzyczne – w języku polskim i w języku 
oryginałów, czyli w języku niemieckim. temat masowych wywózek ludności górnego 
Śląska przez sowietów w początkach 1945 r. ma wciąż skromną literaturę, nie mówiąc 
już o źródłach typu dzienniki czy listy. tym większa wartość prezentowanego materiału, 


