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Wojna 1939–1945

•

Polska narracja historyczna każe czytać okres wojny jako okupację hitle-
rowską trwającą od 1 września 1939 do stycznia 1945 roku. Mikrohisto-
ryczna perspektywa trzech robotniczych osiedli funkcjonujących przecież 
w państwie niemieckim do 19 marca 1945 roku wskazuje, że można wy-
znaczyć zupełnie inne ramy pamięci wojennej. Daty: 1 września 1939 roku, 
22 czerwca 1941 roku1, 24 stycznia2, 19 marca3 i koniec sierpnia4 1945 roku 
reprezentują zmiany, jakie wpłynęły na trudny „czas bez ojców” naszych 
najstarszych rozmówców.

Można także zaryzykować stwierdzenie, że dla zamieszkującej część 
Górnego Śląska ludności, która po 1922 roku pozostała w granicach Nie-
miec i  była obywatelami tego państwa (Reichsdeutsch)5, jakość życia 
zmieniła się wraz z rozpoczęciem Planu Czteroletniego (Vierjahresplan) 
w 1936 roku. Przestawiono wówczas gospodarkę na wojenne tory6, co 
znacznie ją ożywiło po latach kryzysu: zmalało bezrobocie, realnie zwięk-
szyły się zarobki. Jednocześnie, aby zrealizować plan, zwiększano normy 
produkcji w zakładach, wydłużano czas pracy (na przykład szychty do 
8 godzin i 45 minut), wprowadzono jej przymus, także dla nastolatków. 
Jednak z perspektywy dzieci, jakimi była część rozmówców, wynika, że 
był to czas względnej beztroski i normalnego życia. Wydarzenia 1 wrze-
śnia 1939 roku nie dotknęły bezpośrednio mieszkańców osiedli, wybuch 
II wojny światowej pojawił się w jednej opowieści. Znacznie częściej roz-
mówcy wspominają pobór ojców do Wehrmachtu, dla nich traumatyczny. 

1  Atak Niemiec na ZSRR (operacja „Barbarossa”).
2  Umowna data wkroczenia wojsk radzieckich do Zabrza.
3  Przejęcie władzy w Zabrzu przez polską administrację.
4  Umowna data opuszczenia Górnego Śląska przez komendanturę radziecką.
5  Określenie obywateli Rzeszy Niemieckiej do 1949 r. przekazywane było automatycznie kolejnym 
pokoleniom. Odrębne od określenia Volksdeutsche, czyli osób pochodzenia niemieckiego, które nie 
posiadały niemieckiego obywatelstwa i mieszkały poza terytorium Niemiec według granic z 1937 r.
6  Węgiel wydobywano przede wszystkim na potrzeby przemysłu chemicznego, głównie ze względu 
na to, że przeznaczano go nie tylko do produkcji stali, ale także syntetycznej gumy. Jej produkcja 
w Niemczech całkowicie zastąpiła import drogiego kauczuku i zaspokoiła potrzeby przemysłu wo-
jennego. Ponadto z węgla produkowano również syntetyczną benzynę, którą próbowano zaspokoić 
jej niedobory, głównie na potrzeby wojska. Od końca 1942 r. wprowadzono też obowiązkową pracę 
w co drugą niedzielę.
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Jednakże wśród mieszkańców są i tacy, dla których wojna rozpoczęła się 
w 1945 roku wraz z wkroczeniem wojsk sowieckich do Zabrza. Dotyczy 
to tych, którzy ze względu na specjalność zawodową nie walczyli w szere-
gach niemieckiej armii, ale zostali wywiezieni do ZSRR. Obecność wojsk 
radzieckich i pierwsze wysiedlenia ludności cywilnej (w ramach tak zwa-
nych wysiedleń przedpoczdamskich)7 dopełniają obrazu czasu chaosu 
i niepewności. Biorąc pod uwagę tę perspektywę badawczą, należy do 
tych oddolnych datacji podejść z uwagą. Wypowiedzi tych, którzy wzięli 
udział w projekcie badawczym, a doświadczyli „czasu wojny i tragedii” 
jednoznacznie wskazują, że „ich” wojna przebiegała inaczej, niż znamy to 
z narracji historiografii politycznej i wojskowej.

1 września 1939 roku mieszkańcy Zabrza i Bytomia po raz pierwszy 
usłyszeli odgłosy walk zbrojnych. Nazistowska propaganda szerząca po-
głoski o niebezpieczeństwie militarnego ataku spowodowała pogorszenie 
się stosunków polsko-niemieckich w mieście8. Tuż przed wybuchem woj-
ny wśród ludności krążyły plotki o ewentualnej ewakuacji9, choć Zabrze 
i Bytom, a szczególnie zakłady przemysłowe, nie były celem ataków lot-
niczych10. Do wymiany ognia doszło na terenie przygranicznym w części 
Hindenburg-Ost (Zabrze Zaborze)11 oraz w pobliżu Kolonii Na Piasku12. 
Do największych walk, w wyniku których odnotowano straty, także w lu-
dziach, doszło w okolicy przejścia granicznego Poremba13. Dziewięciolatek 
z Borsigwerku zanotował w pamięci, że „początek wojny” był niepozornym 
wydarzeniem:

bo myśmy przy samej granicy mieszkali, nie. I to tam, jak się od 
nas szło do samej granicy, był wykopany14 i tam dwóch żołnie-

7  Dotyczy to wysiedleń zarówno wojskowych, jak i administracyjnych, por. S. Jankowiak, Wysiedle-
nia Niemców z Polski po II wojnie światowej, „Pamięć i Sprawiedliwość” R. 6 (2004), nr 3, s. 145–149.
8  M. Węcki, Nastroje w Zabrzu w latach II wojny światowej w świetle raportów sytuacyjnych partii 
nazistowskiej, „Kroniki Miasta Zabrza” 2015, nr 7, s. 176–177.
9  Tamże, s. 176.
10  M. Michalski, Początek II wojny światowej w kronice zabrzańskiej grupy Reichsluftschutzbund, 
„Kroniki Miasta Zabrza” 2015, nr 7, s. 160; G. Bębnik, Udział mieszkańców Zabrza w przygotowaniach 
do wojny 1939 r. i w działaniach wojennych [w:] Zabrze 1933–1989. Szkice z dziejów politycznych miasta, 
red. S. Rosenbaum, Katowice 2011, s. 47–71. Na liście zakładów przemysłowych zagrożonych bombar-
dowaniem do 1942 r. nie było żadnego z tych, w których pracowali mieszkańcy osiedli.
11  Doszło m.in. do wybuchu pożaru stodoły Franza Kulawika wskutek wybuchu pocisku, por.  
M. Michalski, dz.cyt., s. 164.
12  Tamże, s. 165.
13  Tamże, s. 164–165. Spokojnie było w  Bytomiu i  okolicach, por. G. Bębnik, Epizody września 
1939 r. w Bytomiu i okolicach. Freikorps Ebbinghaus [w:] Bytom w cieniu dwóch totalitaryzmów. Szkice 
z dziejów miasta 1933–1989, red. S. Rosenbaum, Katowice 2012, s. 63–87.
14  Prawdopodobnie chodzi o okopy.
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rzy niemieckich siedziało. No i w nocy zaczynała się strzelanina, 
w nocy zaczęło się. Na drugi dzień: już możemy do Polski iść. To 
już byli [wojsko] kajś daleko w Polsce. To nie wiem, co się tam 
stało15.
W związku z  tym, że Zabrze i Bytom szybko, bo raptem po kilku 

dniach, straciły status miast przyfrontowych, mieszkańców zajmować za-
częły troski życia codziennego, głównie zaopatrzenie w żywność i artykuły 
przemysłowe w oparciu o wprowadzony wówczas system kartkowy, co nie 
zmieniło się w kolejnych latach16. Kwestie toczącej się wojny ani tym bar-
dziej aktualna sytuacja polityczna nie zaprzątały ich uwagi17, mogli oni żyć 
w poczuciu względnego bezpieczeństwa18. Według spisu powszechnego 
z 1939 roku miasto zamieszkiwało 126 220 osób, Rokitnicę zaś 7844 miesz-
kańców. Według spisu z maja tego roku na terenie Zabrza 119 332 osoby 
mówiły językiem niemieckim, 333 polskim, 1081 niemieckim i polskim, 
386 górnośląskim, 678 niemieckim i górnośląskim. Katolikami w Zabrzu 
było 113 178 osób, 9972 ewangelikami, a 580 wyznawało judaizm19.

Początek wojny wiązał się z ciężką pracą w zakładach przemysłowych 
i trudną codziennością dla tych, którzy pozostali w domach bez żywi-
cieli rodziny. Rozbudowę sił zbrojnych III Rzeszy rozpoczęto na mocy 
Ustawy o rozbudowie niemieckich sił zbrojnych (Gesetz über den Aufbau 
der Deutsche Wehrmacht) z 1935 roku20. Dzięki mobilizacji sił rezerwy 
w lipcu i sierpniu 1939 roku zwiększono liczebność wojska z 580 000 do 
4 700 000 w końcu roku. W 1940 roku powołano kolejne 4 000 000, między 
innymi mężczyzn z terenów wcielonych do Rzeszy. Pierwsi z nich, urodzeni 
w latach 1894–1926, znaleźli się w szeregach armii wiosną21. Ci, którzy byli 
wówczas dziećmi, pamiętają ten czas jako bolesny: „jak tyn Adolf22 mógł 
brać ojca od czterech dzieci?! Takich małych dzieci, nie? No bo on [ojciec] 
poszedł, to jo mioł chyba siedem lat, jak on już poszoł23 na wojna”24. Naj-

15  Zapora typu jeż (przeciwpiechotna lub przeciwpancerna); Mieszkaniec Borsigwerku w l. 1930–1946.
16  M. Węcki, dz.cyt., s. 176–177, 181–182.
17  Tamże, s. 178.
18  M. Sikora, Zabrze w niemieckiej produkcji zbrojeniowej 1939–19455. Uwagi nad stanem badań [w:] 
W kręgu kultury i przemysłu. Studia z dziejów Zabrza w XX wieku, red. Z. Gołasz, Katowice 2015, s. 225.
19  Z. Gołasz, Śląska tragedia w Zabrzu w 1945 roku. Internowania i deportacje, Zabrze 2005, s. 11.
20  R. Kaczmarek, Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2014, s. 81; A. Scriba, Die Wehrmacht, https://www.
dhm.de/lemo/kapitel/zweiter-weltkrieg/kriegsverlauf/wehrmacht/ [wejście 10.01.2017].
21  R. Kaczmarek, Województwo śląskie pod okupacją niemiecką [w:] Województwo śląskie 1945–1950. 
Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2014, s. 27.
22  Adolf Hitler.
23  Poszoł – poszedł.
24  Norbert Nowak, Borsigwerk.
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większe straty przyniosły walki na froncie wschodnim. Rodziny traciły 
ojców i synów, a początkowy entuzjazm społeczeństwa wobec sukcesów 
militarnych szybko ustąpił troskom życia codziennego oraz docierającym 
z frontu informacjom o poległych25. Trzech z czterech synów rodziny No-
wak z Borsigwerku zginęło w ZSRR:

im Range Unteroffizier ausegezeichnet mit dem Ritterkreuz Josef 
Nowak… geboren26…, to jest najmłodszy brat od mojego ojca. Od-
znaczony ist gefallen in Russland27. Zginął. No, bo Karl Nowak… 
ten przeżył […]. Ale der… mein Fater28, Sylwester, zginął na woj-

25  M. Węcki, dz.cyt., s. 183.
26  W randze podoficera odznaczony Krzyżem Rycerskim, Josef Nowak, urodzony. Rozmówca czytał 
fragment dokumentu. Krzyż Rycerski był najwyższym odznaczeniem wojskowym w III Rzeszy.
27  Poległ w Rosji.
28  Ten… mój ojciec. Rozmówca posługuje się językami polskim i niemieckim w jednej wypowiedzi.

Mogiła jednego z mieszkańców kolonii poległego w Rosji
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nie i Peter Paul też zginął na wojnie. Trzech synów, […] czterech 
synów miała i trzech zginęło… ino jedyn zostół od mojyj omy29.
W Wehrmachcie służyli także między innymi synowie sąsiadki o na-

zwisku Żelazny, mąż ciotki mieszkającej na tym samym piętrze w domu 
przy Ernststraße 130 i Georg Czaja, ojciec pięciorga dzieci mieszkający przy 
Schuckmannstraße 1 w Rokitnicy. Podczas oblężenia Leningradu zginął 
także brat rozmówczyni z Borsigwerku, „a miał wtedy dziewiętnaście lat 
[…] w czterdziestym trzecim roku”31. Z dwu wujków innej mieszkanki tego 
osiedla zginął jeden: „też był ranny, miał płuca przestrzelone. To on już po-
tem nie był na froncie, tylko jakby prace takie. A myśmy dostali wiadomość 
z Czerwonego Krzyża, że on zginął w tysiąc dziewięćset czterdziestym pią-

29  Norbert Nowak, Borsigwerk.
30  Norbert Nowak, Borsigwerk.
31  Mieszkanka Borsigwerku w  l. 1937–1951. Na początku 1943  r. wojskom radzieckim udało się 
przełamać niemieckie oblężenie.

Zdjęcie rodzinne, l. 40. XX w.
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tym roku”32. W szeregi Wehrmachtu powołano także pięciu synów jednej 
z mieszkanek Zandki: „nasza sąsiadka, która miała pięciu synów, wszyst-
kich pięciu zabrali… cała piątka zginęła. […] I takich na Zandce ludzi 
było pełno”33. Wspomnienia trudnego, biednego dzieciństwa budzą wśród 
sierot Wehrmachtu niekłamany żal i ból: „co my ojca stracili, kurcze… 
i my bieda mieli przeciyż. No ja34…, jakoś. Gupio to wyszło, co zrobić. 
Zawsze my byli te upośledzone…”35. Pokolenie najstarszych rozmówców, 
urodzonych w latach 30. XX wieku, pochodziło ze stosunkowo licznych 
rodzin, z trojgiem, pięciorgiem, a nawet ośmiorgiem rodzeństwa. Wysoka 
dzietność zapewniała dużą liczbę rekrutowanych do wojska36. Trzeba jed-
nak przyznać, że społeczność górniczą do 1940 roku traktowano inaczej 
niż podczas I wojny światowej. Ograniczano pobór wykwalifikowanych 
robotników do minimum, bazując na doświadczeniach sprzed dwudziestu 
pięciu lat, choć po rozpoczęciu wojny z ZSRR i ta ostrożność przestała być 
aktualna. Służby w wojsku nie pełnili tylko wysoko cenieni specjaliści, jak 
odpowiadający za łączność ojciec jednego z rozmówców37.

Zdarzały się także dezercje. Nie były to zjawiska częste, głównie z po-
wodu lęku przed konsekwencjami, jednakże Górnoślązacy, szczególnie z te-
renów wcielonych do Rzeszy, „przed 1944 rokiem wielokrotnie nie wracali 
[…] po pobycie na urlopie do macierzystych jednostek”38. Zdezerterował 
także mieszkaniec Zandki:

służył w niemieckim wojsku. I […] on nie chciał wyjeżdżać [w la-
tach 70.], bo się bał. Wojna się kończyła i mu się syn urodził. 
[Kiedy] ten synek miał dwa lata, wtedy on już wiedział, że Hitler 
tę wojnę przygrywa. Był na przepustce w domu i mówi, że z prze-
pustki nie wrócił do wojska już39.
Ryzykowne decyzje podejmowane w trudnych sytuacjach rzutowały 

na późniejsze życie całych rodzin. Mężczyzna ten, w wieku 76 lat, pomimo 
nalegań żony, bał się wyjechać do Niemiec z obawy przed konsekwencjami 
dezercji40.

32  Mieszkanka Borsigwerku od 1936 r.
33  Grażyna Zalewska, Zandka.
34  Ja, niem. – tak.
35  Norbert Nowak, Borsigwerk.
36  I. Sikora, Górnoślązacy w Wehrmachcie [w:] Górny Śląsk i Górnoślązacy w II wojnie światowej, 
red. W. Wrzesiński, Bytom 1997, s. 116–131.
37  Henryk Jusczyk, Borsigwerk.
38  R. Kaczmarek, Województwo śląskie pod okupacją niemiecką, s. 29.
39  Stanisława Włosińska, Zandka.
40  Stanisława Włosińska, Zandka.
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W życiu mieszkańców osiedli w 1942 roku zaistnieli także robotnicy 
przymusowi oraz rosyjscy jeńcy wojenni41. Zgodnie z polityką III Rze-
szy byli oni zmuszani do niewolniczej pracy. Intensyfikacja zatrudnienia 
oraz pogorszenie warunków bytowych nastąpiły po przegranej bitwie 
o Moskwę. W grudniu 1941 roku marszałek III Rzeszy Hermann Göring 
(1893–1946) podjął decyzję o przekazaniu jeńców do pracy w przemyśle42. 
Pracujący fizycznie pod nadzorem na terenie Borsigwerku budzili zainte-
resowanie. Dziecięca ciekawość i towarzysząca jej chęć pomocy wyzwalały 
interakcję:

do tych bunkrów my szli, bo na Bozywerku tam były bunkry na 
tym placu targowym. Dwa takie bunkry, tam my szli oglóndać 
zawsze, tam robili. Bo to Ruski robili te bunkry. Te wiyńźnie ruscy, 
ci jeńcy ruskie. A my omie kradli zawsze kartofle, pamiyntóm, 
i potym pod koszula i potym my lecieli43, a my im potym rzucali 
zawsze. Bo tyn z tym giwerym niy pozwolół, niy, tyn żandarm, 
co stół tam, no niy pozwolół, żeby im coś dać. A one byli głodne 
te ludzie tyż chyba. No bo one, jak my im kulali44 te kartofle, to 
szybko zbiyrali i schowali. Tam sie podziynkowali te Ruski45.
W listopadzie 1941 roku Göring wyraził opinię, że „Rosjanin jest nie-

wymagający, dlatego można go nakarmić łatwo i bez poważnego zakłócania 
naszego bilansu żywnościowego. Nie powinien być karmiony i rozpieszcza-
ny jak Niemiec”46. Istotnie jeńcy radzieccy otrzymywali bardzo skromne 
racje żywnościowe, które nie były rozdzielane według odgórnych norm. 
Obecność jeńców wpływała na pełny obraz wojennej rzeczywistości, który 
już nawet dla kilkuletnich dzieci nie był czasem beztroski:

to zaś bóło potym, tyn dóm […] kaj urzyndnicy miyszkali, Beam- 
tenhaus47, jak jest nasze dómy tak stojóm, to tyn duży dóm, co 
tak. […] To te Ruski coś tam kopali i  jakaś dziewczynka tam 
była, co tam mieszkała, niy, ona coś mu tam… sie śmiała z nie-
go czy co. On wziół cegła i uderzył w szyba, niy, i huknół tam. 

41  Początkowo w kopalniach pracowali głównie żołnierze brytyjscy, po 1942 r. zostali oni zastąpieni 
przez Rosjan. Z kolei żołnierzy brytyjskich przerzucono do kopalń w Zagłębiu Dąbrowskim.
42  G.P. Magargee, Front Wschodni 1941. Wojna na wyniszczenie, tłum. T. Łuczak, Warszawa 2009, \
s. 205; Z. Konečny, F. Mainuš, Obozy jenieckie na Górnym Śląsku, tłum. D. Meyza, R. Bogacki, Katowice 
1969, s. 24–25.
43  Lotać – biegać.
44  Kulać – toczyć.
45  Norbert Nowak, Borsigwerk.
46  G.P. Magargee, dz.cyt., s. 175.
47  Das Beamtenhaus – dom urzędniczy. Ze słów rozmówcy wynika, że być może chodzi o dom 
przy ulicy Margathestraße 1.
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I to go zaroz tyż zabrali te wojsko, to go wziyło, to niymieckie. 
I zniknół, niy48.
Jeńcy pracujący na terenie osiedla Borsigwerk podlegali stalagowi 

w Cieszynie, który, jako jeden z największych w Rzeszy, miał duże znacze-
nie gospodarcze. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na węgiel wymaga-
no od jeńców oraz osób odpowiedzialnych za nadzór ciągłego zwiększania 
wydajności wobec raportowanych 65–70%49. 

Poza rosyjskimi jeńcami wojennymi braki siły roboczej uzupełnia-
no między innymi robotnikami przymusowymi z terenów okupowanych. 
Niemcy przywozili ludzi do pracy w górnośląskich kopalniach, hutach 
i koksowniach, szczególnie cenili tych, którzy znali niemiecki. Mieli oni 
zastąpić mężczyzn walczących na froncie. W taki sposób w Borsigwerku 
zamieszkał ojciec jednego z respondentów, którego przywieziono z Szubina 
koło Bydgoszczy. Syn, urodzony w 1942 roku, wspomina:

ja tutaj przyjechałem w czterdziestym trzecim, na początku czter-
dziestego czwartego roku. Bo mój tata z Szubina […], został tutaj 
wysłany na roboty przymusowe. Co bardzo ojca bolało, bo jego 
kolega najlepszy był Niemiec. I ojca zawarli. Ojciec tutaj przyje-
chał na Śląsk, jadąc tym pociągiem, który szedł do Oświęcimia. To 
tutaj tych fachowców w Bytomiu powyciągali z pociągu. I tutaj za-
trudniali na kopalni. I tata tu przyszedł na kopalnię, to była kopal-
nia Borsika, i budowali płuczkę. I tata tutaj pracował na płuczce 
jako murarz, potem jako majster, potem tak doglądał wszystkiego. 
I jak panowie Niemcy stwierdzili, że tata jednak coś nie coś umie 
po niemiecku, to skierowali go do biura projektów do Chorzowa, 
[…] a potem pracował tutaj, w tym zamku, tu w tym szlosie50. Jego 
szefem był pan Binder51.
Na codziennym stroju ojciec rozmówcy musiał mieć żółtą naszyw-

kę z literą „P”, dla oznaczenia swojego etnicznego pochodzenia52. Był on 
jednym z 5 721 883 tak zwanych robotników cywilnych, zagranicznych, 

48  Norbert Nowak, Borsigwerk.
49  Z. Konečny, F. Mainuš, dz.cyt., s. 33.
50  Das Schloß, niem. – zamek; tak zwyczajowo mieszkańcy Borsigwerku nazywali siedzibę dyrekcji 
firmy; obecnie siedziba Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.
51  Mieszkaniec Borsigwerku od 1943 r.
52  Znak ten, wymyślony w 1940 r., „noszony miał być po prawej stronie na każdym ubraniu […] 
[i ma on być] zawsze widoczny”, Znak „P”, http://www.porta-polonica.de/pl/Atlas-miejsc-pamięci/
znak-p [wejście 31.03.2017].



227wojna 1939–1945

których w sierpniu 1944 roku rejestrowały niemieckie urzędy pracy53. Po-
czątkowo robotnicy byli zatrudniani przede wszystkim w rolnictwie, do-
browolnie, głównie poprzez akcje propagandowe i werbowników. Środki 
przymusu stosowano od 1940 roku. Polacy pracujący w zakładach Borsiga 
mieszkali w domu noclegowym54. Znajomość języka oraz fachowość spo-
wodowały, że niemiecki szef, o nazwisku Binder, umożliwił ojcu rozmówcy 
pozyskanie domku: „jak budowali tutaj za tartakiem takie domki jedno-
rodzinne, fińskie takie, to myśmy dostali pierwszy domek. Tata dostał za 
dobrą robotę, za wszystko. Domek, razem z opałem, z wszystkim”55. Dzięki 
temu do Borsigwerku przyjechał rozmówca ze swoją matką. W rodzinnym 
Szubinie koło Bygdoszczy władze niemieckie pozbawiły ich mieszkania.

Rzeczywistość wojenna wiązała się głównie z podstawowymi brakami 
aprowizacyjnymi. Reglamentacje produktów żywnościowych (i częścio-
wo przemysłowych) wprowadzono w powiecie bytomskim oraz w samym 
mieście już w 1939 roku56. Jednocześnie problem zaopatrzenia był dla  
NSDAP kluczowy i ważny politycznie. Przydziały podstawowych produk-
tów spożywczych (chleba, tłuszczów, mleka) stale się zmniejszały, za to 
zwiększała się lista produktów objętych reglamentacją. Katastrofalne braki 
w zaopatrzeniu ujawnia dostępność jednego z najbardziej popularnych 
i najtańszych produktów żywnościowych – ziemniaków. Zakłady pracy 
organizowały ich sprzedaż w okresie jesiennym. W latach 1939–1941 wy-
sokość przydziałów wynosiła dla małżonków po 5  cetnarów (ponad 
257 kilogramów) na osobę, dzieci poniżej 14 roku życia 3 cetnary (ponad 
154 kilogramy)57. Od 1941 roku sprzedawano je w systemie kartkowym, 
a zgodnie z zarządzeniami ogólnokrajowymi każdemu pracującemu w ko-
palni w 1944 roku przysługiwało już tylko 150 kilogramów ziemniaków 
rocznie58. Sytuacja ta wywoływała zaniepokojenie partii, która chcąc zara-
dzić pogarszającemu się niezadowoleniu społeczeństwa, zwiększała dosta-
wy najbardziej deficytowych produktów, na przykład drobiu. Towarzyszący 

53  B. Maaß, Praca przymusowa Polaków i Polek w III Rzeszy [w:] Przebudź się, serce moje, i pomyśl – 
Przyczynek do historii stosunków między Śląskiem a Berlinem-Brandenburgią od 1740 roku do dziś,  
red. K. Bździach, tłum. M. Choroś, Berlin–Opole 1995, s. 306.
54  Mieszkaniec Borsigwerku od 1943 r.
55  Mieszkaniec Borsigwerku od 1943 r.
56  R. Kaczmarek, Życie codzienne na Górnym Śląsku podczas drugiej wojny światowej w  świetle 
zarządzeń władz niemieckich [w:] Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej, red. Z. Woźniczka, 
Katowice 2006, s. 48.
57  APGl, Gwarectwo Castellengo–Abwehr, sygn. 47, Przydziały ziemniaków, s. 36. Cetnar w Prusach 
równał się 51,45 kilograma.
58  APGl, Gwarectwo Castellengo–Abwehr, sygn. 47, Przydziały ziemniaków, s. 17. Pismo Bezirkgru-
pe Steinkohlenbergbau Oberschlesien der Wirtschaftsgrupe Bergbau in der Gauwirtschaftskammer 
Oberschlesien do zarządów kopalń węgla z 19 września 1944 r.
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temu brak organizacji spowodował rozruchy wśród kupujących, głównie 
kobiet59. Wobec kryzysowej sytuacji, w miarę możliwości, zakłady pracy 
wspierały mieszkańców w zaopatrzeniu. Dla pracowników kopalni „Ca-
stellengo” ziemniaki kupowano od bytomskiej firmy Lengsfeld, zabrzań-
skiej firmy Emila Gaidy, a część od Dominium Castellego60. Niewielkie 
przydziały nie docierały jednak do wszystkich, mimo że władze obawiały 
się, iż informacje o głodujących rodzinach dojdą do przebywających na 
froncie mężów, wpływając na ich stosunek do służby61. Mieszkająca w Ro-
kitnicy przy Schuckmannstraße 1 Gertruda Czaja w listopadzie 1943 roku 
skierowała do dyrektora naczelnego Gwarectwa Castellengo-Abwehr list, 
w którym pisała:

Ja, jako matka pięciorga dzieci, z których najstarsze ma dwana-
ście lat, której mąż już trzecią zimę walczy na froncie w Rosji, 
nie mogę zakupić potrzebnej ilości ziemniaków. Od dwóch tygo-
dni nie mieliśmy ziemniaków w ustach. Dlatego najgoręcej pro-
szę Szanownego Pana Dyrektora Naczelnego, aby uczynił Pan, 
co w Pańskiej mocy, żebym mogła zdobyć to, czego nigdzie nie 
można dostać. Mój mąż, Georg Czaja, od dwudziestu lat pracuje 
w kopalni „Castellengo” w oddziale ósmym. Czy to, że teraz nie 
pracuje, znaczy, że nie mogę otrzymać przydziału ziemniaków 
od kopalni? Dlatego zwracam się z prośbą o spełnienie mojego 
życzenia, żebyśmy tej zimy nie zostali bez ziemniaków. Jeżeli jest 
Pan w stanie mi pomóc. Jeszcze raz pozwalam sobie o to prosić. 
Z niemieckim pozdrowieniem Heil Hitler62.
Po sprawdzeniu podanych przed Gertudę Czaję danych dotyczących 

czasu zatrudnienia męża Georga urodzonego w 1903 roku (od czerwca 
1922 roku) oraz dat urodzin piątki dzieci (Adeltraud urodzonej w 1931 roku, 
Marie w 1932 roku, Gertrud w 1937 roku, Georga urodzonego w 1938 roku 
i Horsta w 1939 roku) rodzina górnicza otrzymała możliwość zakupu przy-
działu ziemniaków. Codzienne warunki funkcjonowania rodzin stale się 
pogarszały. W listopadzie 1939 roku wprowadzono Reichskleiderkarte (nie-

59  M. Węcki, dz.cyt., s. 185.
60  APGl, Gwarectwo Castellengo–Abwehr, sygn. 47, Przydziały ziemniaków, s. 44. Pismo wewnętrz-
ne Gwarectwa z 22 stycznia 1944 r. Firma Langesfeld dostarczyła 11 450 cetnarów, firma Gaida 2380 cet-
narów, a z dominium Castellengo dostarczono 600 centarów.
61  R. Kaczmarek, Życie codzienne na Górnym Śląsku, s. 50.
62  APGl, Gwarectwo Castellengo–Abwehr, sygn. 47, Przydziały ziemniaków, s. 70. Georg Czaja był 
przedstawicielem generacji górników, których niemal całe życie związane było z kopalnią. Pracę roz-
począł w wieku 19 lat, ale ożenił się, mając lat 27, oczekując być może momentu, w którym stabilność 
zarobków hajera pozwoliła mu na zabezpieczenie bytu rodziny.
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miecką kartę odzieżową)63. Trzecią kartę (Dritte Reichskleiderkarte) wpro-
wadzono w 1942 roku, a przydział odzieży dziecięcej obejmował między 
innymi skarpetki, czapki, szaliki, stroje kąpielowe64. Pomimo reglamentacji 
braki w zaopatrzeniu były spore, ponieważ, między innymi w Bytomiu, 
odzież była właściwie nie do kupienia już w 1941 roku65. Jeden z rozmów-
ców zapamiętał nawet, że jego matka „dysponowała specjalnym portfe-
lem na kartki z przegródkami na poszczególne rodzaje towarów”66. Od 
1943 roku kuchnie zakładowe (Werkskuchen) obniżały wartość kaloryczną 
wydawanych przez nie posiłków z 2040 do 1880 kalorii67.

Ze względu na zwiększające się problemy z aprowizacją w podstawowe 
produkty (żywność oraz produkty przemysłowe) coraz częściej aktywizo-
wano społeczeństwo w procesie gromadzenia potrzebnych zasobów. Ze 
względu na ideę „wojny totalnej”, w którą zaangażowane jest całe społe-
czeństwo, rozpowszechnianą przez wszystkie kanały propagandy III Rze-
szy, wprowadzono pojęcie Heimatfront (Front Ojczyźniany). Wszyscy albo 
mieli wykonywać swoje dotychczasowe obowiązki, albo byli wyznaczani do 
prac wspomagających przemysł wojenny. Heimatfront II wojny światowej 
tworzyły także kobiety i dzieci. Pozostające przy mężach panie musiały 
podjąć pracę na rzecz III Rzeszy, natomiast najmłodszych zatrudniano do 
różnego rodzaju zbiórek, głównie surowców wtórnych.

Do tego rodzaju prac angażowano dzieci uczęszczające do szkół pod-
stawowych. Wspomina o tym między innymi kronika szkoły w Rokitnicy. 
W lipcu 1940 roku „przeprowadzono akcję zbierania stonki ziemniaczanej 
a także surowców wtórnych takich jak papier, żelazo, aluminium. Zbierano 
także kości i stare ubrania”68. Dwa miesiące wcześniej przeprowadzono 
tamże akcję zbierania ziół leczniczych i służących do sporządzania her-
baty oraz medykamentów głównie na potrzeby niemieckiej armii. Poza 
wymiarem praktycznym (dostarczenie herbaty dla walczących na froncie) 
zbiórka ziół, które urodziła „niemiecka ziemia”, miała także wymiar ideolo-

63  R. Kaczmarek, Życie codzienne na Górnym Śląsku, s. 49. Przy korzystaniu z niej obowiązywał 
system punktowy.
64  Por. MGW, Dritte Reichskleiderkarte für Kinder im. 2. und 3. Lebensjahr na nazwisko Heinz 
Chwalczyk, urodzony 13.1.39, zamieszkały w Hindenburgu przy ulicy Obersdorfers-Weg 22 (obecnie 
ulica Jaskółcza).
65  R. Kaczmarek, Życie codzienne na Górnym Śląsku, s. 50.
66  Henryk Jusczyk, Borsigwerk.
67  APGl, Gwarectwo Castellengo–Abwehr, sygn. 47, Przydziały ziemniaków, s. 36, Pismo Górnoślą-
skiego Zarządu Okręgowego Niemieckiego Frontu Pracy skierowane do wszystkich kuchni zakłado-
wych i obozowych w okręgu górnośląskim z 20 lutego 1944 r.
68  Obecnie Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu-Rokitnicy, por. Z kroniki Szkoły Podstawowej nr 31 
w Rokitnicy, „Zeszyty Rokitnickie. Magazyn społeczności lokalnej Zabrza-Rokitnicy” 2015, nr 4, s. 6.
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giczny69. Za organizację ogólnokrajowego przedsięwzięcia odpowiedzialna 
była Narodowa Grupa Robocza dla Nauki o Ziołolecznictwie i Zaopatrze-
nia w Rośliny Lecznicze (Reichsarbeitsgemeinschaft für Heilpflanzekun-
de und Heipflanzenbeschafung, dalej RfH) oraz nazistowskie organizacje 
skupiające dzieci i młodzież HJ i BDM70, jednak w zbiórkach uczestniczyli 
uczniowie oraz nauczyciele szkół. Na przykład w Rokitnicy i Borsigwerku 
na okolicznych łąkach:

dla żołnierzy Wehrmachtu my zbierali rośliny różne na herbaty, 
niy. To było taki obowiónzek, każdy musiół przinieś. […] My… 
te liście takie były… jak sie szło koło torów, tam były te duże li-
ście takie i to na herbaty było. To i potym jakie te choinki71, niy. 
Niy wiym, jak to sie nazywało. […] Ja niy pamiyntam, ale… to 
my zbierali, potym my to musieli oddać i potym jakieś nagrody 
dostali. […] Die… Blüte72, te choinki takie tyż my zbierali. To 
jest herbata, co była. Pokazali nam, jak to wyglónda i takie my 
zbierali. […] Żeby my wiedzieli, co zbierać, to nóm pokazali, bo 
my przecież dzieci, to my niy wiedzieli73.
Rośliny zielne zbierano w godzinach popołudniowych: „Był jeden 

dzień, że my musieli przynieść, to my po południu szli i pozbierali, i cały 
torba to my przynieśli. I potem nie wiem, co oni z tym robili, ale to były 
takie magazyny i to tam trzymali”74 oraz w ramach zajęć szkolnych:

myśmy zbierali, myśmy szli do lasu, my nie mieli daleko tam 
na Rokitnica, tam w tych lasach, tam my zbierali. Potem się to 
czyściło. I pamiętam, potem na strychu w szkole to się suszyło. 

69  U. Stock, Der Kräuterplan der Nazis „Tee für Heer und Heimat”, http://www.spiegel.de/einestages/
der-kraeuterplan-der-nazis-a-947694.html [wejście 20.01.2017]. Dwa lata po wprowadzeniu w ramach 
Planu Czteroletniego (Vierjahresplan) gospodarki w tryby wojenne zwiększyło się zapotrzebowanie 
Wehrmachtu na spożywcze produkty zastępcze, w tym herbatę. Wspomniana RfH zlecała badania 
dotyczące medycznego działania roślin i ziół oraz metod skutecznego ich suszenia. Wybrano ok. dzie-
sięciu, piętnastu regionalnych gatunków, które miały być zbierane przez dzieci. W 1941 r. w Prowincji 
zebrano 2 000 000 kilogramów suszu, a w 1943 r. aż 6 500 000. Wydawano nawet periodyk „Die 
deutsche Heilpflanze. Zeitschrift und Mitteilungsblatt Reichsarbetsgemeinschaft für Heilpflanzekunde 
und Heipflanzenbeschafung” (Niemieckie Rośliny Lecznicze. Czasopismo i Biuletyn Informacyjny 
Narodowej Grupy Roboczej dla Nauki o Ziołolecznictwie i Zaopatrzenia w Rośliny Lecznicze).
70  R. Kaczmarek, Życie codzienne na Górnym Śląsku, s. 48.
71  Prawdopodobnie chodzi o skrzyp polny (Equisetum arvense).
72  Die Blüte, niem. – kwiaty. Rozmówca nie potrafił przypomnieć sobie nazw gatunków roślin. 
Zgodnie z zaleceniami RfH na Górnym Śląsku zbierano m.in. kwiaty podbiału pospolitego (Tussilago 
farfara) oraz śliwy tarniny (Prunus spinosa).
73  Norbert Nowak, Borsigwerk.
74  Norbert Nowak, Borsigwerk.
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Nauczyciel [szedł], bo my tak nie znali te zioła. […] To jo nie 
wiedziałam, po co my to zbierali. Wiedziałam, że zbieramy zioła75.
Wskutek wprowadzenia gospodarki wojennej i Planu Czteroletniego 

na dziewczęta w wieku do 25 lat został nałożony obowiązek rocznej pra-
cy (Pflichtjahr)76. Akt prawny, na mocy którego każdego roku 300 000–
400 000 dziewcząt w III Rzeszy obejmował nakaz pracy, został uchwalony 
16 lutego 1938 roku77. Propaganda przedstawiała pracę w roli opiekunek 
i pomocy domowych jako „cichą rezerwę” (stille Reserve) i stawiała ją na 
równi z obowiązkowymi zajęciami, jakie w przemyśle i rolnictwie wyko-
nywały członkinie BDM78. Praca podlegała rejestracji w Urzędzie Pracy 
(Arbeitsamt)79. Od 1939 roku jej obowiązkiem objęci byli także chłopcy, 
których zatrudniano w przemyśle zbrojeniowym80. Dziewczęta zajmowa-
ły się głównie dziećmi, robiły zakupy i wykonywały drobne prace domo-
we. W wielu przypadkach, we wspomnieniach tych, którzy byli wówczas 
dziećmi znajdującym się pod ich opieką, były wręcz uważane za członków 
rodziny:

a my mieli za Niymca, w czasie wojny, my mieli eine81… służba, 
tako dziewczyna. […] Nas było czterech dzieci, dużo dzieci, no 
to my mieli tako pomoc, [ta dziewczyna] po szkole była82. Matka 
miała tak [pomoc], że ona do sklepu chodziła tam, abo pomogała 
mamie, niy. Ona zawsze szła zy mnóm [do lekarza], to było kaj 
to przedszkole w Biskupicach, Kapellenstraße83 […]. Tam tyż jest 
[był] lekarz i tam jo musiół naświetlanie jakieś [mieć], pamiyn-

75  Mieszkanka Borsigwerku w l. 1930–1974.
76  Pflichtjahr, niem. – obowiązkowy rok; Pflichtjahrmädchen, niem. – dziewczyna realizująca rok 
obowiązkowej pracy, por. http://www.lexikon-drittes-reich.de/Pflichtjahr [wejście 10.11.2016]. Z progra-
mu powstałego w oparciu o „Anordnung zur Durchfüchrung des Vierjahresplans über den Land- und 
Hauswirtschaft” (Rozporządzenie dotyczące realizacji Gospodarki Rolnej i Domowej w ramach Planu 
Czteroletniego) wyłączone były kobiety zamężne i posiadające dzieci.
77  A. Wilmes, Hauswirtschaft auf Verordnung, www.deutschlandfunk.de/hauswirtschaft-auf-ver 
ordnung.871.de.html?dram:article_id=126151 [wejście 10.11.2016], D. Humann, „Arbeitsschlacht”. Ar-
beitsbeschaffung und Propaganda in der NS-Zeit 1933–1939, Göttingen 2011, s. 148–149.
78  B.a., Das Pflichtjahr der Mädchen, „Kohle und Koks” Jg 6 (1938), Nr. 9, s. 4; D. Reese, Growing 
Up Female in Nazi Germany, Ann Arbor 2006, s. 24.
79  Por. www.dhm.de/archiv/ausstellungen/lebensstationen/ns_6.htm [wejście 10.11.2016].
80  A. Kranig, Lockung und Zwang. Zur Arbeitsverfassung in Dritten Reich, Stuttgart 1983, s. 77.
81  Eine – niem. tutaj: zaimek „taką”.
82  Prawdopodobnie chodzi o Volksschule (szkołę powszechną), którą kończyło się w wieku 14 lat.
83  Obecnie ul. św. Jana w Biskupicach.
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tóm. A jo po nagu, taki bajtel, a ona obok mie, ta dziewczyna. 
Jak jo się wstydziół! […]. Ona sie nazywała Samisch, Dorothea84.
W przypadku matek, których mężowie przebywali kilka lat na froncie, 

a które miały kilkoro dzieci, była to rzeczywista pomoc. Dorothea Samisch  
należała do grona tych, które miały szczęście, ponieważ nie musiały opusz-
czać swojego miejsca zamieszkania, spełniając obowiązek przymusowej 
pracy. Co więcej, 16-letnia wówczas dziewczyna była sąsiadką rodziny No-
waków, mieszkała na sąsiedniej ulicy – Oskar-Schlitterstraße 1085. Inna 
mieszkanka Borsigwerku, urodzona w 1930 roku, 1 listopada 1944 roku, 
po skończeniu szkoły podstawowej, została skierowana do pracy:

musiałam po szkole taki Pflichtjahr, jak się to mówiło, robić. Rok 
musiało się pracować, dostało się z urzędu pracy, że trzeba tam 

84  Norbert Nowak, Borsigwerk. Dorothea mieszkała w Borsigwerku, była półsierotą, znała ją jedna 
z rozmówczyń.
85  Mieszkanka Borsigwerku w l. 1930–1974.

Pflichtjahrmädchen pracująca u rodziny w Borsigwerku, l. 40. XX w.
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iść pracować. […] Tam było dziecko też, ja myślałam, że tylko do 
dziecka, ale tam musiałam wszystko robić! Bo i tam spałam też. 
Przyjechałam, to nie było daleko z Maciejowa tu, do Biskupic, 
ale musiałam wszystko robić. […] Ale to długo nie trwało, bo 
w czterdziestym piątym w styczniu wyjechali do Niemiec86.
Rozmówczyni zajmowała się pracami domowymi oraz opieką nad 

4-letnią dziewczynką w willi radcy górniczego Wienke zamieszkałego wraz 
z rodziną przy ulicy Kronprinzenstraße 3287:

to jest Arbeitsbuch88, to dostałam, jak wyszłam ze szkoły. […] 
Pracowałam u tego Bergrat89 Wienke. […] Haushalt90, to ja jako 
gospodyni domowa pracowałam od pierwszego jedenastego 
czterdziesty czwarty rok jako Pflichtjahrmädchen, ale miałam tam 
bardzo dobrze. Naprawdę nie mogę narzekać. Aż do tego stycznia, 
ale data nie mogę powiedzieć, bo dużo ludzi wyjechało, bo się 

86  Mieszkanka Borsigwerku w l. 1930–1974.
87  Książka adresowa Hindenburga z 1938 r. nie wymienia jeszcze radcy Wienkego.
88  Książka rejestrująca przebieg aktywności zawodowej.
89  Der Bergrat, niem. – radca górniczy.
90  Der Haushalt, niem. – gospodarstwo domowe.

Książka pracy (Arbeitsbuch) rejestrująca rok pracy obowiązkowej, 1944 r.
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Rusów bali. To one też wyjechali, tak że… nie mogę narzekać. 
Też tam spałam, bo musiałam być tam na wieczór, to była zima 
akurat. Musiałam też tam hajcować91 na dole w piwnicy. […] Nie 
było ciężko, no ale… no ja, co zrobić. Jak pranie było do prania, 
to moja mama przyszła pomagać, a one były takie, że mama też 
mogła przy stole przy obiedzie z nimi… bo to takie asy to byli, 
ale mogła siedzieć. I mogła siedzieć, i ja tak samo. Nie byli takie, 
że „co one to nie są”, nie. […] I dużo się nauczyłam w tym czasie 
ja, jak tam byłam. I  jadłam tam też takie coś, co w domu nie 
miałam92.
Co ciekawe, za pracę dziewczętom należało się skromne wynagrodze-

nie, którego jednak rozmówczyni nie otrzymała, ponieważ radca Wienke 
„z moją mamą zgodził, że on mi to na książka93 da. Ale potem pojechali 
tak nagle, to nic nie dostałam”94. Swego rodzaju rekompensatą była dla niej 
przysługa, jaką zrobiła jej rodzina Wienke:

u nas były kartki na materiał95. A one wysłali jeszcze, w stycz-
niu przed Rusem, jak przyszedł, i to one wysłali dla obu [moich 
sióstr], […] biały materiał. […] Dla obu, bo to były bliźnięta, to 
one do komunii szli jeszcze w styczniu. […] Tam z Berlina [przy-
słali], bo jej [żony radcy Wienke] rodzice tam mieszkali i mieli 
jakiś dom towarowy czy coś… taki duży sklep mieli. Że za darmo 
to przysłali. To moje siostry do komunii szli w białych sukniach96.
Zarówno rozmówczyni, jak i jej koleżanka z osiedla, Dorothea Samisch,  

miały sporo szczęścia, ponieważ pracowały niedaleko domu i w warun-
kach, które nie narażały je na jakąkolwiek szkodę. Zupełnie inne doświad-
czenia miała matka rozmówcy podobnie jak on mieszkająca w Rokitnicy. 
Syn i synowa zachowali jej wspomnienie o tym, że w czasie wojny

wyjeżdżała do pracy […] daleko, no bo… tam okolice Szczecina, 
Świnoujście, […] do Niemiec też… Bo tak chciał Hitler, prawda, 
że młodzież niemiecką posyłał do pracy albo do wojska, […] no 
i teściowa wyjechała do pracy. […] Pilnowała dzieci, pracowała 
w takich restauracjach97.

91  Hajcować – palić w piecu.
92  Mieszkanka Borsigwerku w l. 1930–1974.
93  Książeczka oszczędnościowa.
94  Mieszkanka Borsigwerku w l. 1930–1974.
95  Reglamentacja obejmowała także tkaniny służące do szycia ubrań.
96  Mieszkanka Borsigwerku w l. 1930–1974.
97  Rodzina Brzyskich, Rokitnica.
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Wydaje się, że dziewczęta odbywające rok obowiązkowej pracy 
(Pflichtjahr) nie miały świadomości propagandowego wymiaru akcji przy-
musowej pracy. Pełniła ona bowiem ważną funkcję w polityce rodzinnej 
i ludnościowej III Rzeszy98.

Pomimo starań i wbrew propagandzie warunki bytowania ludności 
robotniczej ulegały stałemu pogorszeniu. Życie codzienne i świątecznie 
coraz bardziej oddalało się od przedwojennej normalności wraz z klęskami 
Wehrmachtu na wschodzie i ofensywą wojsk sowieckich. W 1942 roku 
uruchomiono specjalne przydziały popularnego na Śląsku świątecznego 
karpia99. Dwa lata później nie było nawet tego. Święta Bożego Narodzenia 
były skromne i smutne:

w czterdziestym czwartym roku my już nawet choiny nie mieli 
[…], bo już nie było gdzie kupić. […] A o jedzeniu to już nie 
było co mówić. Jak ojciec pracował na kopalni, to za niedzielne 
roboty dostawał takie gratyfikacje. To dostali takie puszki śledzi, 
sardynki czasem, to pamiyntóm, że to taka sardynka stała na stole 
wigilijnym w czterdziestym czwartym roku. […] Zamiast karpia, 
bo karpia już nie było. […] A pamiętam, że ojca już nie było, bo 
musioł iść, bodajże od południa, do roboty, to już na wieczerzy 
wigilijnej go nie było. A wracał dopiero po dwóch szychtach rano, 
bo ludzi już na kopalni nie było, to czasem trzeba było robić […]. 
Tak, że były bardzo smutne [święta] w czterdziestym czwartym100.
W drugiej połowie 1944 roku sytuacja aprowizacyjna była tak dra-

matyczna, że „myśmy w czasie wojny mieszkali u tych znajomych […], 
to było już tak ciężko, że nawet się jadło obierki z kartofli. Mówiąc po 
śląsku, oszkrabiny101, skórki z ziemniaków”102. Pogorszeniu ulegało także 
morale żołnierzy przebywających na przepustkach, szczególnie właśnie 
w czasie Bożego Narodzenia. Dwudziestoparoletnia wówczas mieszkanka 
Borsigwerku zapamiętała pasterkę w czasie wojny: „[śmiech] ja byłam raz 
podczas wojny, to jeszcze pełno żołnierzy w kościele i wszystkie ożarte103! 
[śmiech]”104.

98  A. Kranig, dz.cyt., s. 77.
99  M. Węcki, dz.cyt., s. 189.
100  Herbert Johann, Borsigwerk.
101  Właśc. oszkrobiny – obieżyny.
102  Mieszkaniec Borsigwerku od 1943 r.; Mieszkaniec Borsigwerku od 1942 r.
103  Ożarty – pijany.
104  Mieszkanka Borsigwerku w l. 1937–1951.
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Interesującym aspektem wojennej codzienności było rozluźnienie 
norm współżycia społecznego oraz rodzinnego. Rozmówczyni mieszkają-
ca w Rokitnicy, sama będąc dzieckiem wojennym, wskazuje, że mężczyźni 
i kobiety zmuszeni do pracy poza domem nie dotrzymywali wierności 
małżonkom pozostałym w domach:

podczas II wojny światowej się nie układało między moją mamą 
i między moim tatą. Te kobiety, które poszły na kopalnię, żeby 
pracować, bo chłopów nie było tyle. No, to te chłopy, które były 
lekkoduchy, no to się tam pozwalali z tymi kobietami. […] [Męż-
czyzna] miał drugą żonę, no ale nie pobrali się i mieszkał na Dy-
mitrowie105.
Był to jeden z problemów w okresie wojennym spowodowanych przez 

niedobór mężczyzn. Skala kłótni i zdrad małżeńskich była tak duża, że 
w próby jej rozwiązania zaangażowała się lokalna NSDAP w Zabrzu. Wi-
działa w tym zagrożenie dla stabilności społeczeństwa i w związku z tym 
podejmowała interwencje w poszczególnych przypadkach106.

Fakt upadku III Rzeszy, stojący przecież w sprzeczności z propagandą 
głoszącą, że ta jest wieczna i niepokonana, budził rozpacz wielu obywateli 
nazistowskiego państwa. Perspektywa dramatycznej zmiany budziła lęk 
nastoletnich chłopców, którzy powoływani byli w szeregi Volkssturm, „po-
spolitego ruszenia” składającego się głównie z dzieci i starców rzuconych 
do rozpaczliwej i beznadziejnej obrony III Rzeszy107. Rozmówca urodzony 
w 1930 roku powiedział: „ja miałem szczęście takie. Ci, co byli ode mnie 
rok starsi, ich też wszystkich brali do Volkssturmu, nie. […] I to dużo ludzi 
zginęło wtenczas, nie”108. Z kolei starsi koledzy z gimnazjum także zmu-
szeni byli bronić ojczyzny: „te starsze klasy, to chodziły… rano chodziły na 
naukę, a po południu, oni w ogóle do domu nie poszli, ino prosto zabrali 
ich do koszar i tam byli przy obronie przeciwlotniczej. To byli starsi ode 
mnie coś rok, dwa lata”109. Dodatkowo przerażenie perspektywą nadejścia 
słynących z brutalności wojsk radzieckich powodowało, że od stycznia do 

105  Rozmówczyni ma na myśli kolonię przy kopalni „Zentrum”, po 1945 r. „Dymitrow”; Cecylia 
Weingard, Rokitnica.
106  M. Węcki, dz.cyt., s. 187.
107  Tamże, s. 195. Zaprzysiężenie pierwszego batalionu w Zabrzu odbyło się 22 października 1944 r., 
por. P. Pyrchała, Ziemia Duchem znaczona. Historia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Ducha Świętego 
w Zabrzu, Zabrze 2009, s. 79. „Ze strychu lub na dachu domu przylegającego do kościoła (ul. Bończyka 
30), pewien nieobliczalny młodzieniec, fanatyk Hitler-Jugend i prawdopodobnie uczeń pana piekarni 
pana Mischke, zaczął znienacka strzelać do nacierających wojsk. Podczas strzelaniny został śmiertelnie 
zraniony lub zastrzelony żołnierz radziecki”, por. tamże.
108  Mieszkaniec Borsigwerku w l. 1930–1946.
109  Mieszkaniec Borsigwerku w l. 1930–1946.
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maja, równolegle do kierunku marszu oddziałów sowieckich ze wschodu 
na zachód (w kierunku Berlina), notowano samobójstwa całych rodzin. 
Fakt taki wydarzył się na Zandce w domu przy Haldenstraße 14110. Takie 
samo tragiczne wydarzenie miało miejsce w Borsigwerku. Dotyczyło czte-
roosobowej rodziny kierownika laboratorium, Richtera:

jak Ruski weszły111, […] w tych willach takich112, tam mieszkała 
rodzina, tam było czterech… Po wojnie one sie otruli, one sie boli 
tych Rusków. I oni, i dwoje dzieci sie otruło. I cztyry trumny. I po-
tym pamiyntóm tyn pogrzeb, jak szli na dół, na tyn ewangelicki 
cmyntarz113. To byli ewangeliki widocznie114.

Fakt ten zachował się także w pamięci innej mieszkanki osiedla, która znała 
córkę szefa laboratorium zakładów Borsiga, Gerdę Richter115:

one się zatruli, jak Rosjanie weszli tutaj, ze strachu. Przyjechali 
z Nadrenii116 tutaj, krótko byli, bo ona ze mną chodziła do jednej 
klasy. A ojciec był tam jakiś as w zamku117 […]. I Rosjanie wkro-
czyli, one się otruli. Cała rodzina. Ona, chłopak tam był, dziew-
czyna i rodzice. To też byli pochowane tu, bo to byli ewangeliki118.
Akty autoagresji motywowane były poczuciem rozczarowania porażką 

militarną i społeczną III Rzeszy, co przecież stało w sprzeczności, z ob-
razem ostatecznego zwycięstwa (Endsieg) kreowanym przez demiurgów 
propagandy119. Wizja rzeczywistości tworzonej przez władze radzieckie 
była nie do zaakceptowania dla niemieckiej rodziny Richterów krótko 
mieszkającej w Borsigwerku.

110  P. Pyrchała, Ziemia Duchem znaczona, s. 81.
111  Stało się to jeszcze przed wejściem wojsk radzieckich do Zabrza.
112  Rodzina Richterów mieszkała przy lub w budynku dyrekcji, tzw. zamku; Mieszkanka Borsigwerku 
od 1936 r.
113  Przejęzyczenie, rozmówca miał na myśli cmentarz ewangelicki położony w dole osiedla przy 
Talstraße.
114  Norbert Nowak, Borsigwerk.
115  Relacja Elisabeth Heinz, Muzeum Miejskie w Zabrzu, cyt. za: K. Miroszewski, Armia Czerwo-
na na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego [w:] Rok 1945 w województwie śląsko-dąbrowskim,  
red. A. Topol, Katowice 2004, s. 13.
116  Po wprowadzeniu Planu Czteroletniego (Vierjahresplan) Niemcy sprowadzali kadrę inżynierską 
z głębi kraju. Zastępowali oni lokalnych inżynierów.
117  Siedziba zarządu „Borsigwerke”.
118  Mieszkanka Borsigwerk od 1936 r.
119  Na początku marca 1945 r. w Niemczech mówiło się już o pladze samobójstw, wynikających 
z traktowania słów Hitlera jak religii. W 1945 r. w Berlinie zarejestrowano 7000 samobójstw, z czego 
aż 4000 w czerwcu. Burmistrz Lipska, jego żona oraz nastoletnia córka popełnili samobójstwo w biu-
rze ratusza. Zwłoki fotografowali żołnierze alianccy, por. https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/
article140206893/Am-Ende-gab-es-Zyankali-fuer-das-Volk.html [wejście 15.01.2017].
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Zła sława armii radzieckiej wyprzedzała ją120. Plany ewakuacyjne 
przewidywały jednak, że wojska radzieckie zatrzymają się na linii Odry, 
w związku z  tym nie planowano tras ucieczki dla ludności cywilnej dalej 
niż na zachodni brzeg rzeki. W pierwszej kolejności ewakuowali się urzęd-
nicy i kadra zarządzająca przedsiębiorstwami. W domach urzędniczych 
w Borsigwerku „te wszystkie z tych bloków, gdzie te lepsze mieszkali, to 
ani jeden ich tu nie został. Każdy zdążył uciekać”121. Inny z rozmówców 
potwierdził:

wyjechali, na przykład tam byli tacy, naprzeciwko naszej ulicy – 
były trzy budynki, mieszkali urzędnicy, bo ci wiadomo, byli bar-
dziej proniemieccy, to ci, niektórzy z nich ewakuowali się przed 
nadejściem Rosjan. Tak jak na przykład obok była taka willa, dok-
tor Erlich się nazywał, to po prostu uciekali jeszcze przed tym… 
Byli może bardziej niemieckiego pochodzenia niż my, rodowici 
Ślązacy122.
Ponieważ w rejonie uprzemysłowionym zgodę na ewakuację w dniach 

15–20 stycznia miały wyłącznie kobiety i małe dzieci, kto mógł, podej-
mował takie próby. Do tego grona należała rozmówczyni, jej czworo ro-
dzeństwa i matka. Zatrudniony w kopalni „Hedwigswusch” ojciec miał 
pozostać w Borsigwerku, kontynuując pracę. Niemal w ostatnim możliwym 
momencie zadecydował, że jego rodzina także powinna pozostać na Śląsku. 
Córka wspominała:

nas wysiedlili stąd jeszcze przez zakończeniem wojny. Rodziny, 
gdzie było dużo dzieci. Spakowali nas i myśmy już w pociągu 
siedzieli w Zabrzu. […] Ewakuowali nas. […] Ale na przykład 
ojciec nie, bo ojciec na kopalni [pracował], to on musiał zostać 
[…]. To myśmy już w pociągu siedzieli, mój ojciec wrócił z ko-
palni – mamy nie ma, dzieci nie ma! Hurra, do Zabrza i nas wy-
ciągnął z pociągu. Nigdzie nie pojedziecie, tylko z powrotem do 
domu [zadecydował]. Gdyby my wtedy jechali, to my na pewno 
w Niemczech by byli123.
Rozmówczyni pamięta też, że „dorośli musieli prędzej coś wiedzieć 

[o ewakuacji], bo mama miała uszyte plecaki dla nas. Każda z nas miała 
plecak z jedną jakąś rzeczą tam w środku”124.

120  J. Bahlcke, Śląsk i Ślązacy, tłum. M. Misiorny i in., Warszawa 2001, s. 190.
121  Mieszkanka Borsigwerku od 1936 r.
122  Herbert Johann, Borsigwerk.
123  Mieszkanka Borsigwerku od 1936 r.
124  Mieszkanka Borsigwerku od 1936 r.



239wojna 1939–1945

Decyzją Gauleitera Fritza Brachta (1899–1945) osoby pracujące, głów-
nie mężczyźni, mieli utrzymywać produkcję. Kolejnym powodem braku 
ewakuacji był, jak wskazują raporty NSDAP, brak informacji ze strony Wehr- 
machtu o wycofaniu się wojska. Kreisleiter Georg Joschke (1900–1983) 
zdołał ewakuować jedynie 10% mieszkańców Zabrza125. Między innymi 
dlatego ludność cywilna podejmowała próby ucieczki na własną rękę, co 
w przypadku samotnych matek zdanych wyłączenie na siebie i transport 
publiczny nie zawsze było możliwe. Matka rozmówcy, żona walczącego na 
froncie wschodnim pracownika Zakładów Borsiga, wraz z czwórką dzieci 
czyniła to dwukrotnie:

jak ruski front się zbliżał, to my też uciekali, niy. To my zawsze do-
szli do tramwaju, i sie okazało, po godzinach [czekania], ileś tam 
my marzli, bo to zima, to był styczeń… [tory] zmarznięte. I zaś 
my wrócili, niy. […] Matka i my, czworo dzieci. I jedna kobieta, 
Żelazny się nazywała. Tam w tym mieszkała domu u nas. Ona szła 
z nami, żeby pomóc matce. Tyż chciała uciekać… […]. Tak, że 
ona chciała pomóc, żeby tego Gerata126 […], nim sie opiekować.
Rodzinie Nowaków mieszkającej przy Ernststraße 1 towarzyszyła tak-

że ciotka rozmówcy:
to my szli. Ciotka szła, tyż miała troje dzieci, z tego samego dómu. 
Ona mieszkała z  lewyj stróny, my z prawyj stróny […]127. Ale 
my cztery razy byli i cztery my wrócili [z przystanku]. Może i na 
szczyńście. Bo jakby my wyjechali do Zabrza i tam potem pocią-
giem do Drezna, no… to tam zginyło kupa ludzi, niy?128 […] Ja 
byłem najstarszy, jedenaście lat miałem. Ja pamiyntóm, jak ja był 
zmarzniynty… Jo był rad, że do domu zaś prziszół129. A oma na 
schodach stóła i… nie chca ani wspominać …… [płacz] […] Nos 
żegnała i potem nos prziwitała tam …… [płacz]130.

Rozmówca nie wyjaśnia, dlaczego matka zrezygnowała z wyjazdu ani dla-
czego podejmowała próbę jeszcze dwukrotnie. Być może istotnie ze wzglę-

125  M. Węcki, dz.cyt., s. 196.
126  Gerat – zwyczajowa forma imienia Gerhard (Gerard) używana w Borsigwerku głównie w odnie-
sieniu do dzieci; był to najmłodszy brat rozmówcy, urodzony w 1940 r.
127  Rodzina rozmówcy mieszkała przy Ernststraße.
128  Brytyjskie i amerykańskie lotnictwo przeprowadziło naloty dywanowe na Drezno w dniach 
13–14 lutego 1945 r. Liczbę zabitych szacuje się na ok. 25 000 osób. Do Drezna uciekła także rodzina 
rozmówczyni, siostra z mężem i pięciorgiem dzieci. Mieszkali w Gliwicach i wyjechali ostatnim pocią-
giem (mąż był zawiadowcą stacji) do Drezna. Cała rodzina przeżyła naloty aliantów, por. Mieszkanka 
Borsigwerku w l. 1937–1951.
129  Przyszoł – przyszedł.
130  Norbert Nowak, Borsigwerk.
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du na problemy komunikacyjne wiążące się z warunkami pogodowymi. 
Nie wiadomo, jaka była skala ucieczek i ile osób zdołało się ewakuować 
na własną rękę z Zandki, Borsigwerku i Rokitnicy. Relacje mieszkańców 
wskazują, że nie było ich zbyt wiele. Wyjeżdżali głównie urzędnicy zakła-
dów przemysłowych, opuszczając wille i domy urzędnicze131. Do grupy tej 
należał kierownik działu projektów, Binder. Dokumenty i klucze do kasy 
pancernej przekazał polskiemu robotnikowi przymusowemu z Szubina, 
prosząc go o przechowanie ich na czas wojny132.

Legenda „wyzwolenia miasta” z rąk niemieckich była obowiązującą 
w historiografii okresu PRL, dopiero zrzucenie jarzma ideologizacji pamię-
ci133 pozwoliło na dotarcie do wspomnień oddających ówczesną rzeczywi-
stość. Pisząc o wkroczeniu Armii Sowieckiej do Zabrza i Bytomia, należy 
pamiętać, że z punktu widzenia członków społeczności osiedli robotni-
czych była to pierwsza, doświadczana przez nich, militarna agresja obcego 
państwa. Skala zmian i towarzyszących im nieszczęść spowodowała, że dla 
wielu właśnie wówczas rozpoczęła się „wojna”. Mieszkający w Rokitnicy od 
urodzenia w 1942 roku mówił wprost, że jego rodzice wzięli ślub „drugiego 
września, jak się wojna zaczęła, z tym, że tu [w Rokitnicy] nie było wojny. 
Tu się wojna zaczęła w tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym, jak Rusy 
weszły”134. 

Zmiana realiów politycznych nastąpiła z końcem stycznia 1945 roku, 
wraz z wejściem wojsk radzieckich. W opinii mieszkańców Biskupic był 
to jeden z najgorszych momentów w ich życiu. Zabrza broniły oddziały  
97. Dywizji Strzelców, które wycofały się 24 stycznia135. Sowieci podejmo-
wali „próby obejścia miasta od południa i północy. W walkach obronnych 
udział wzięły działa ze stacjonarnych baterii przeciwlotniczych”136. Miesz-
kańcy obawiali się głównie bombardowań. Z tego powodu w Borsigwerku 

131  Herbert Johann, Borsigwerk.
132  Mieszkaniec Borsigwerku od 1943 r.; Mieszkaniec Borsigwerku od 1942 r.
133  P. Dubiel, Początki władzy ludowej [w:] Zabrze. Zarys rozwoju miasta, red. H. Rechowicz, Katowice 
1967, s. 57; Z. Kowalski, Przyczynek do dziejów Zabrza w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu, „Kroniki 
Miasta Zabrza” 1976, nr 10, s. 80.
134  Norbert Rathai, Rokitnica. Rozmówca jednoznacznie wskazuje, że dla niego wkroczenie Armii 
Czerwonej miało wymiar większego nieszczęścia niż rządy nazistów.
135  H. Stańczyk, Od Sandomierza do Opola i Raciborza, Warszawa 1998, s. 218–220. Członkowie Vol-
kssturmu walczyli jeszcze dwa dni później, zob. K. Miroszewski, Armia Czerwona na Górnym Śląsku – 
wyzwoliciel czy okupant? [w:] Zakończenie wojny na Górnym Śląsku, red. Z. Woźniczka, Katowice 2006, 
s. 117; tegoż, Armia Czerwona [w:] Rok 1945 w województwie śląsko-dąbrowskim, s. 13.
136  B. Warzecha, Działania wojenne na Górnym Śląsku w 1945 roku [w:] Województwo śląskie 1945–
1950, s. 39.
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musieli przez dwa tygodnie chronić się w piwnicach domów („my normal-
nie mieszkali w pywnicy cały czas, aż front przeszedł”)137:

my w pywnicy mieszkali przez dwa tygodnie. My siedzieli wszyst-
kie w  naszyj pywnicy, bo ein Luftschutzraum138 to bół. Dużo 
pywnica, tam był piec, tam była woda. No i cały dom siedziół 
na dole w tym. […] Frónt jeszcze nie dochodziół, to już… to 
bombardowali nas. Ale te małe samoloty, te Rata139, one jechali 
i ciepali140 te handgranaty141. […] Tym one rzucali, bo była dziura 
tako mało w dachu, wszystkie szyby wybite, bo ten huk. No, ale 
tak to sie nic nie działo tam, tak. […] Potem, jak już Rusy wlazły, 
my potem rano, pamiyntóm, chopcy wylazły142, patrzyli, niy ma 
nikogo. I my szli na ulica, i na ulicy, na tyj Bytomskiyj143, te Ruski 
szli z pepeszkami144, to już Ruski byli, ale one nam nic nie robili. 
Żeby nas gonili abo co. One dziecióm nic nie robili jednak, te 
wojsko same145.
Kolejny z mieszkańców Borsigwerku wspominał, że „w czasie nalotów, 

Fliegeralarm146, mieszkańcy budynku chowali się w piwnicy”147. Mówił:
[ta], którą zajmowaliśmy to był tak zwany Luftschutzkeller148, 
w  którym znajdowały się napisy: Pst, Feind Hört mit149. […] 
W piwnicy znajdowało się zamurowane przejście do sąsiedniego 
kwartału budynku przygotowane na wypadek zbombardowania 

137  Mieszkaniec Borsigwerku w l. 1930-1946.
138  Der Luftschutzraum, niem. – schron przeciwlotniczy.
139  Radziecki jednoosobowy samolot myśliwsko-bojowy Polikarpov I-16. Nazwa zwyczajowa Rata 
została nadana przez żołnierzy niemieckich od niem. der Ratte – szczur. Prawdopodobnie chodzi 
jednak o samolot U-2 zwany Kukuruźnikiem, gdyż w 1945 r. samoloty Rata nie znajdowały się już na 
wyposażeniu radzieckiego lotnictwa. Z kolei U-2 w czasie II wojny światowej były wykorzystywane do 
nocnych nalotów. Dziecko, jakim był wówczas rozmówca, mogło zapamiętać wcześniejsze doniesienia 
propagandowe dotyczące niebezpiecznych I-16.
140  Ciepać – rzucać.
141  Die Handgranate, niem. – granat ręczny. Wydarzenia opisuje Z. Gołasz, Gorące styczniowe dni, 
„Nasze Zabrze Samorządowe” 2012 (wydanie specjalne), s. 15. Biskupice zajęto 28 stycznia.
142  Wyleźć – wyjść.
143  Ulica Bytomska, wówczas Beuthenerstraße.
144  Pepesza – radziecki pistolet maszynowy PPSz.
145  Norbert Nowak, Borsigwerk; Mieszkaniec Borsigwerku od 1943 r.; Mieszkaniec Borsigwerku od 
1942 r.
146  Der Fliegeralarm, niem. – alarm przeciwlotniczy.
147  Henryk Jusczyk, Borsigwerk.
148  Der Luftschutzkeller, niem. – piwnica-schron przeciwlotniczy.
149  Pst, wróg podsłuchuje.
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naszej części. […] Na elewacji budynku narysowana była strzałka 
w kierunku okna piwnicznego schronu150.
Z nadejściem wojsk radzieckich spełniły się najgorsze obawy miesz-

kańców151. W Rokitnicy masowo gwałcono kobiety152, a w Kolonii Na Pia-
sku miały się one chronić na cmentarzu żydowskim, dzięki czemu uniknęły 
takiego losu153. Żołnierze radzieccy wzięli odwet na mieszkańcach osiedla 
za atak młodego człowieka, być może członka Volkssturm. Ślady po poci-
skach do dzisiejszego dnia są widoczne na ścianach budynków przy ulicy 
Krakusa 5 i 6. W wyniku akcji odwetowej zastrzelono od 80 do 100 miesz-
kańców, podpalono kościół pod wezwaniem Ducha Świętego154. Wydarze-
nia wryły się głęboko w pamięć miejscowej ludności. Jedna z respondentek 
opowiadała:

wie pan, w sumie, to ja już teraz w czterdziestym piątym roku, to 
ja już jednak, jakby nie było, miałam dziewiąty rok. […] W czter-
dziestym piątym roku bombardowali obok gazownia, […] zbior-
nik na gaz, ale dzięki Bogu nie trafili, bo by chyba pół Zabrza 
wyleciało. No i potem czołgi wjeżdżali, w piwnicach się siedziało, 
w schronach – każdy budynek miał swój schron, stalowy155 też. No 
i potem zaczęliśmy to odczuwać, jak […] zaczęli palić. Dosłow-
nie palić. Zaczęli od kościoła i całą Zandkę, takie były parterowe 
domy, tego to już dawno nie ma… Parterowe domy więcej jak 
pół, całą stronę spalili. Myśmy przez okna widzieli. Palili domy 
[…]. Niektórym ludziom się dość oberwało, nie wypuszczali ich 
z domu, zostawili tam, w tych chałupkach. Takie to już były te 
domy raczej, takie chałupy… no domy. Tam zginęli ludzie […], ale 

150  Henryk Jusczyk, Borsigwerk.
151  Ks. Paweł Pyrchała miał możliwość bezpośrednich rozmów z mieszkańcami pamiętającymi wkro-
czenie wojsk sowieckich. Niestety w swoim opracowaniu nie podaje odnośników bibliograficznych 
ani źródłowych.
152  Mieszkaniec Borsigwerku w l. 1930–1946.
153  Iwona Kozdraś, Zandka.
154  Listę zabitych sporządził w oparciu o różne źródła ks. P. Pyrchała, Ziemia Duchem znaczo-
na, s. 81–85. Do podobnego masowego mordu doszło także w Miechowicach. Zamordowano tam  
ok. 380 osób. Na temat tych i innych zbrodni armii sowieckiej por. J. Bonczol, Zbrodnie w Miecho-
wicach i okolicy [w:] Ofiary stalinizmu na ziemi bytomskiej, red. J. Drabina, Bytom 1993, s. 11–67; Z. 
Woźniczka, Skutki wkroczenia Armii Czerwonej w działalność NKWD w 1945 roku [w:] Województwo 
śląskie 1945–1950, s. 45–52; tegoż, Zabrze trudne początki – 1945 (przyczynek do powojennej historii), 
„Orbis Interior” 2000, nr 2, s. 88–115; także K. Miroszewski, Armia Czerwona na terenie województwa 
śląsko-dąbrowskiego, s. 13.
155  Rozmówczyni ma na myśli „stalowy dom” przy ul. Cmentarnej 7, w którym mieszkała.
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ja tych ludzi nie pamiętam. Byłam zbyt mała, poza tym odległość 
była zbyt duża… Ginęli, ginęli ludzie156.
Niepogrzebane zwłoki długo miały leżeć jako przestroga. Większość 

ciał ofiar pochowano na cmentarzu ewangelickim157. Do kolonii Annasegen 
w Biskupicach wojska radzieckie weszły w piątek 26 stycznia 1945 roku: 
„to przeż na cmentarzu to jest cały rząd zabitych. Tam pierwsi weszli, to 
tam wszystkich wystrzelali. […] One przyszli tam z Mikulczyc, te Rosjany. 
A babcia mówiła, to nie byli Rosjanie, bo to byli same skośnookie. Mongoły 
przeważnie”158. W tej części Biskupic kilka osób zginęło podczas działań 
wojennych, a żołnierze Armii Czerwonej surowo obchodzili się z miejsco-
wą ludnością. 25 lub 26 stycznia front przechodził przez Rokitnicę. Rodzina 
państwa Matloków mieszkająca przy Schuckmannstraße wraz z najmłodszą 
córką urodzoną 4 stycznia 1945 roku schroniła się w piwnicy:

od frontu159 te mieszkania były wzmocnione – te stropy piwnicz-
ne. No więc tam było przykazane, że trzeba się tam zgromadzić 
w tej piwnicy, jak były jakieś naloty. No ale mój ojciec stwier-
dził, że… on wybił dziurę między tymi dwoma piwnicami […] 
i ostemplował160 piwnicę, żeby mama zdążyła ewentualnie przez 
tą dziurę uciec tam z tym dzieckiem, jakby co tam było. No i tam, 
na tej skrzyni z ziemniakami, było zbudowane takie łóżko. To zna-
czy wyścielone tam czymś. Jakieś deski – tam były regały, jakieś 
kompoty. […] Tę dziurę ktoś potem zamurował161.
Otwory służące do przemieszczania się między pomieszczeniami znaj-

dowały się także w innych piwnicach domów kolonii162. Również miesz-
kańcy Zandki szukali schronienia przed bombardowaniem w piwnicach 
budynków163. Relacje tych, którzy przeżyli wycofanie się wojsk niemieckich 
i nadejście sowieckich, wskazują, że był to czas wyjątkowo traumatycz-
ny. Mimo że przejmowanie władzy w niemieckiej części Górnego Śląska 
było procesem trwającym kilka miesięcy, dla mieszkańców osiedli była to 

156  Mieszkanka Zandki w l. 1939–1945 i 1956–2016.
157  P. Pyrchała, Ziemia Duchem znaczona, s. 81–85; B. Szczech, Śląska Golgota, „Wieści Śląskie”  
R. 1 (1990), nr 3–5, s. 10.
158  Mieszkanka Borsigwerku w l. 1937–1951.
159  Mowa o domach czterorodzinnych, tzw. fyrtlokach. Wejścia do dwóch mieszkań znajdują się 
bezpośrednio od strony ulicy, a dwa z tyłu domu.
160  Ojciec rozmówczyni był górnikiem. W piwnicy wykonał najprawdopodobniej coś w rodzaju 
obudowy drewnianej służącej do podtrzymywania stropu przy pomocy drewnianych podpór – stempli.
161  Brygida Matlok, Rokitnica.
162  Agnieszka Mikulak-Szczodra, Rokitnica.
163  Mieszkanka Zandki w l. 1939–1945 i 1956–2016.
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zmiana nagła: „to był siedemnasty styczeń164, jak Rosjanie wkroczyli tutaj, 
a osiemnastego stycznia nam powiedzieli, że my jesteśmy Polacy, a nie 
Niemcy”165. Wówczas także wystąpiły ogromne problemy z dostępem do 
żywności. W jej zdobywanie były zaangażowane także dzieci, które w czasie 
bombardowań przechodziły na teren kopalni:

się chodziło z kumplami, my się czołgali na kopalnię do tych ma-
gazynów. Ci nam, ci starsi ludzie, co tam w tych magazynach 
pracowali, to tam dowali bombony abo jakąś konserwę, abo coś. 
Z powrotem przez tą hołdę166 my się czołgali, do domu z powro-
tem, żeby dać komuś. Z kolegami się podzielić. Bo bombardowali 
cały czas. Trzeba było przez ta hołda się czołgać, przez tartak, aż 
na gruba167 do magazynów. Jeszcze ich tam nazwiska pamiętam, 
tych, co nam dawali168.
Do Biskupic Rosjanie weszli dopiero w niedzielę 28 stycznia. W Za-

brzu i Biskupicach niemal nie zanotowano zniszczeń związanych z ofen-
sywą wojsk sowieckich, stosunkowo niewielkie zaś w Rokitnicy. Stało się 
tak dzięki temu, że Niemcy wycofali się z planów ewakuacji zakładów 
przemysłowych, a kierunek, z którego nadchodziły wojska sowieckie, był 
zaskoczeniem. Straty wojenne szacowano na 2–4%169. Spośród zakładów 
przemysłowych, w których zatrudnienie znajdowali mieszkańcy osiedli, 
do zniszczeń doszło jedynie w kopalni „Castellengo”170. Uszkodzony zo-
stał także jeden z domów w kolonii171. Nieporównywalnie większe stra-
ty poniósł przemysł górnośląski wskutek „bratniego rabunku” mające-
go na celu deindustrializację Niemiec172. Wówczas w Zabrzu mieszkało  
65% mieszkańców względem stanu przedwojennego, ale „były to w za-

164  Walki w Zabrzu trwały do 27 stycznia.
165  Mieszkanka Borsigwerku od 1936 r.
166  Hołda – hałda; niem. die Halde.
167  Gruba – kopalnia; niem. die Grube.
168  Mieszkaniec Borsigwerku od 1943 r.
169  Źródła danych podaje Z. Gołasz, Wpływ stacjonowania Sowietów na przemysł zabrzański 
w 1945 roku [w:] W kręgu kultury i przemysłu, s. 271.
170  Tamże. Autor podaje, że większość zniszczeń zakładów przemysłowych, do których doszło w póź-
niejszym okresie, została spowodowana przez wojska sowieckie. Na przykład w kopalni „Castellengo” 
wybuchły dwa pożary, a w „Hedwigswunsch” jeden, gdy te znajdowały się pod zarządem sowieckim, 
por. tamże, s. 272.
171  Stanisława Mikulak, Rokitnica; reprodukcja fotografii zniszczonego budynku: Nasza Rokitnica, 
s. 70.
172  Z perspektywy życia codziennego w osiedlach kwestia wywiezienia zakładów przemysłowych 
była drugorzędna. Badania historyków prowadzone w ciągu ostatnich dwudziestu lat wskazują na 
rzeczywistą skalę rabunku oraz na bezsilność polskich władz komunistycznych, por. Z. Gołasz, Wpływ 
stacjonowania Sowietów, s. 273–308. Szerzej na ten temat A. Dziurok, B. Musiał, „Bratni rabunek”. 
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sadzie tylko kobiety, dzieci i starcy; mężczyźni poniżej 60 lat przybywali 
jeszcze przymusowo w szeregach Wehrmachtu i Volkssturmu, w obozach 
jeńców, na robotach w głębi Rzeszy oraz w Związku Radzieckim, gdzie byli 
internowani w lutym 1945 r.”173.

Powiaty zabrzański i bytomski znajdowały się pod zarządem radziec-
kich komendantur wojennych. Na czele zabrzańskiej stał pułkownik Paweł 
Agniaszwili174, a bytomskiej podpułkownik Rachno i jego zastępca Swi-
tłow175. Komendantury mieściły się w biskupickim ratuszu oraz w Rokit-
nicy176. Kadra oficerska stacjonowała w domach urzędniczych w samym 
Borsigwerku przy Margarethestraße177 oraz w kolonii hutniczej przy Hoch-
gesandstraße)178. Z kolei wojsko „wraz z końmi stacjonowało na zapleczu 
Hüttengasthausu oraz w nowym kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny”179. Wojsko radzieckie, wkraczając na Górny 
Śląsk, było przekonane, że jest to teren zamieszkały przez Niemców, i z tego 
powodu dopuszczało się morderstw, grabieży i gwałtów180. W pamięci 
jednej z rodzin zachowała się informacja, że kuzyn rozmówcy urodzony 
w 1931 roku „wykonywał drewniane skrzynie w stolarni mieszczącej się 
w podwórzu u Orzechowskiego, za co został sowicie obdarowany żyw-
nością”181. Miały one służyć do wywiezienia zagrabionych dóbr. Sowieci 
przeszukiwali urzędy i budynki biurowe, także w Borsigwerku. Odnajdy-
wane przez nich symbole nazistowskie stawały się pretekstem do podpaleń, 
grabieży i zabójstw. Polak, pracujący przymusowo w dyrekcji zakładów, 
znalazł się w sytuacji zagrożenia, ponieważ Rosjanie „znaleźli w szufladzie, 

O demontażach i wywózce sprzętu z terenu Górnego Śląska w 1945 r. [w:] W objęciach wielkiego brata. 
Sowieci w Polsce 1944–1993, red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2009. s. 321–344; B. Musiał, Wojna 
Stalina 1939–1945. Terror, grabież, demontaże, Poznań 2012, s. 249–293.
173  P. Dubiel, W Polsce Ludowej [w:] Zabrze. Zarys rozwoju miasta, oprac. H. Rechowicz, Katowice 
1967, s. 159–160.
174  Por. Z. Gołasz, Zabrze 1947 – rok trzeci na podstawie sprawozdań prezydenta Pawła Dubiela 
i Wydziału Społeczno-Politycznego Zarządu Miejskiego w Zabrzu, „Kroniki Miasta Zabrza” 2011, nr 3,  
s. 76. Gołasz powołuje się na relację Filipa Sieronia, por. tegoż, Wpływ stacjonowania Sowietów, s. 267.
175  A. Dziuba, Legalna scena polityczna Bytomia w latach 1945–1948 [w:] Bytom w cieniu, s. 143. Autor 
nie podaje imion komendantów.
176  Z. Gołasz, Śląska tragedia w Zabrzu, s. 13.
177  Henryk Jusczyk, Borsigwerk; Norbert Nowak, Borsigwerk.
178  P. Pyrchała, Ziemia Duchem znaczona, s. 85.
179  Henryk Jusczyk, Borsigwerk.
180  Na przykład relacja N.N., urzędnika kopalni „Königin Luise”, Die Verteibung deutschen Bevölke-
rung aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße, Hrsg. Ehemaliges Bundesministerium für Vertriebene 
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, Bd. 2, Augsburg 1992, s. 319.
181  Henryk Jusczyk, Borsigwerk.
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jak kopali, znaleźli w szufladzie hakenkreuz182, gazetę ze swastyką, i chcieli 
ojca tam na podwórku rozstrzelać”183. Uniknął śmierci wyłącznie dzięki 
wstawiennictwu mieszkanki Borsigwerku, pani Mocigęby. Jednocześnie 
z dziecięcej perspektywy bytność Sowietów była także zabawna. Frajdą 
dla miejscowych dzieci było obserwowanie, jak dorośli żołnierze uczyli się 
jeździć na rowerze, krążąc wokół budynku byłej już willi dyrektora184. Takie 
wspomnienia dają dzisiaj poczucie cywilizacyjnej wyższości.

W miejskim ratuszu rezydował utworzony na polecenie Józefa Sta-
lina185 Komitet Narodowy „Wolne Niemcy” (Nationalkomitee „Freies 
Deutschland”, dalej NFD), który przybył na Śląsk razem z armią marszał-
ka Iwana Koniewa186. Został utworzony 3 kwietnia 1942 roku na żądanie 
Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Mimo 
że żaden z rozmówców nie miał bezpośredniej styczności z NFD, nieko-
rzystny (zasłużenie) obraz tej organizacji funkcjonuje w ich pamięci, prze-
kazany zapewne przez rodziców i krewnych. Członkowie komitetu mieli 
powitać wojska sowieckie zawołaniem: Hurra, Befreier sind da! Brot ohne 
Marken!187. Jeden z rozmówców wie, że:

tu też byli tacy karierowicze, na Śląsku, między nami mieszkający, 
którzy chcieli do czegoś przyjść, stanowiska objąć, to kapowa-
li swoich przyjaciół-Ślązaków. Było tak, czy nie? Kapowali, jak 
Markietniki czy inne chopy zginęli, nie. Oni chcieli stworzyć ta 
niemiecko partia Freies Deutschland. Że oni będą wolni niemiec-
cy komuniści. I kapowali swoich najlepszych przyjaciół. Sąsiadów, 
krewnych i potem ich wywozili po wojnie do Rusów188.
Lokalna komórka NFD znajdowała się w budynku Domu Ludowego 

w Biskupicach189. Niemieccy komuniści, także należący do Komunistycz-
nej Partii Niemiec (Kommunistische Partei Deutschlands) oraz do NFD 
współpracowali z Sowietami przy organizacji internowania Górnoślązaków 

182  Hakenkreuz, niem. – swastyka.
183  Mieszkaniec Borsigwerku od 1943 r.
184  Norbert Nowak, Borsigwerk.
185  Józef Stalin (1878–1953), właściwie Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili, dyktator ZSRR.
186  P. Dubiel, Spojrzenie w przeszłość (wspomnienia działacza śląskiego), Katowice 1973, s. 344–345; 
Z. Woźniczka, Skutki wkroczenia Armii Czerwonej i działalność NKWD w 1945 roku [w:] Województwo 
śląskie 1945–1950, s. 49; K. Mieroszewski, Armia Czerwona na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego, 
s. 27.
187  Hurra, wyzwoliciele przybyli! Chleb za darmo!; Henryk Jusczyk, Borsigwerk.
188  Mieszkaniec Borsigwerku od 1943 r.
189  Obecnie ulica Kossaka 44, w budynku mieści się Dom Kultury; Henryk Jusczyk, Borsigwerk. 
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do ZSRR190, a polska administracja uważała ich działalność za nielegalną 
i szkodliwą, mimo że członkowie NFD szukali poparcia u władz radziec-
kich191.

Codziennością kolonii i osiedli były gwałty oraz grabieże. Tak na przy-
kład opowiadała jedna z rozmówczyń z Rokitnicy:

to tam pamiyntom przyszli Ruski i te Ruski musieli wziąć i jak 
wchodzili, a to te kobiety się chowali, no ale oni w nocy klupali192. 
Ja tu byłam w łóżeczku a oni, jak to tata zawsze mówił, że mama 
musiała ich obsługiwać. Karabiny i tego. Mama musiała ich ob-
sługiwać. Tam przynieśli świniaki bele one tam wszystko takie 
rzeczy… Przynieśli worki cukru, a ja w tym łóżeczku wzięłam 
i jakoś ta dziura robiłam i ten cukier… i tam się sypało. I ten jeden 
głupek chciał mnie zabić, a ten drugi naskoczył i go złonaczył193. 
Jak przyszli drugi roz, to cały [worek] cukru dostałam194.
W Rokitnicy górnik Teolfil Matlok próbował ratować dziewczyny 

uciekające przed żołnierzem sowieckim. Polecił im schować się w piwni-
cy i uciec przez dziurę w ścianie dzielącą sąsiedzkie pomieszczenia. Sam 
próbował obłaskawić napastnika wódką. Zaprosił go do mieszkania, co ten 
wykorzystał na pospolitą grabież:

ten ojciec stoi przy kredensie i ten żołnierz jakiś. […] I ojciec 
chciał go poczęstować wódką. Wyciąga z tego kredensu kielisz-
ki, […] tą butelkę. Ale, taki był komentarz ojca, że najpierw on 
musiał wypić, a potem ten Rosjanin wypił, no i w tej niszy stała 
jakaś miseczka, nie wiem, szklanka czy coś takiego i tam były 
moje koraliki. Ten Rosjanin je wysypał na rękę i wziął. […] Ja to 
widzę, jak on to wysypuje i chowa do kieszeni195.
W  pamięci mieszkańców osiedli wojska sowieckie funkcjonują 

w kontekście zaboru mienia. Żołnierze radzieccy dopuszczali się niemal 
powszechnie rabunków. Raportowało o nich bytomskie Starostwo Powia-

190  APKat 185, UWŚl WO sygn. 115, Sprawozdania starosty powiatu zabrzańskiego, Sprawozdanie 
z Zabrza z dnia 30 lipca 1945 r., s. 115; P. Pyrchała, Ziemia Duchem znaczona, s. 85; Z. Gołasz, Deporta-
cje do ZSRS – przypadek zabrzańsko-gliwicki [w:] Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska 
do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 roku. Faktografia – konteksty – pamięć,  
red. D. Węgrzyn, S. Rosenbaum, Katowice 2014, s. 194.
191  Sprawozdanie Starostwa w Bytomiu. Fragment o nielegalnej działalności politycznej ludności 
niemieckiej z 5 kwietnia 1945 r., cyt. za: Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów, t. 2: Polska 
Centralna. Województwo śląskie, red. W. Borodziej, H. Lemberg, Warszawa 2000, s. 335.
192  Klupać – pukać do drzwi.
193  Tutaj: odciągnął, słowo „wytrych”.
194  Cecylia Weingard, Rokitnica.
195  Brygida Matlok, Rokitnica.
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towe między innymi w czerwcu i w sierpniu w 1945 roku196. Popularnością 
cieszyły się nie tylko zegarki i skórzane rękawiczki197. Rosjanie zabiera-
li ludności Biskupic, Zabrza i Bytomia radioodbiorniki i rowery: „kazali 
nam przynieść radia i rowery, wszystkie. Ciotka miała fortepian – też jej 
to zabrali. Przyszli po fortepian, załadowali na przyczepa tako tam. Potem, 
ponoć te fortepiany leżały kajś w rowach”198. Rodzina innego rozmówcy 
długo żałowała „prawie nowego roweru marki Wanderer, który na co dzień 
przechowywany był, wisząc na wieszaku na strychu”199. Dwudziestotrzy-
letnia wówczas kobieta także nie może odżałować roweru: „mój rower mi 
zabrali… i jeszcze ja go zawiozłam do ratusza”200. Kolejny z respondentów 
wspominał, że wśród jego rodziny mieszkającej również w Borsigwerku 
złość na zabór ich własności spowodował, że oddawano Rosjanom celowo 
zepsute urządzenia: „ciotka godo: – Ale jo im to niy dóm. Odkręciła to 
tam i potrzaskała te lampy i zaś przykręciła i fertig”201. Uszkodzony ra-
dioodbiornik oraz rowery dzieci przetransportowały do wyznaczonego 
punktu202. Ludność osiedli, która zetknęła się bezpośrednio z żołnierzami 
sowieckimi, dziwiła dzieląca ich różnica cywilizacyjna. Szybko powstawały 
więc miejskie legendy (z pewnością z dużą dozą prawdy), mówiące, że sze-
regowi żołnierze nie znali przeznaczenia wielu przedmiotów codziennego 
użytku, na przykład słoików: „jak widzieli kompot w słoiku, to, przeż babcia 
opowiadała, widzieli kompot w słoiku, to: – Kak203 ty tam wlaz? Bo nie 
wiedzieli, jak to się otwiera. […] Albo te kontakty wyrywali, bo przyjdzie 
do domu, to se też założy, to mu będzie świecić. Tak gadali”204. Wśród roz-
mówców pamiętających ten okres wielu wskazuje jednak, że „nie wszyscy 
byli tacy”. Zdarzało się bowiem, że oficerowie radzieccy bronili mieszkań-
ców przed napaściami szeregowych żołnierzy205. Urodzona w 1933 roku 
rozmówczyni zapamiętała, że

196  APKat 185, UWŚ WO, sygn. 1046, Sprawozdania Starostwa Powiatowego w Bytomiu, Sprawozdania 
miesięczne Starostwa Powiatowego w Bytomiu z 30 czerwca 1945 r., s. 12; Sprawozdania miesięczne 
Starostwa Powiatowego w Bytomiu z dnia 23 sierpnia 1945 r., s. 64.
197  Henryk Jusczyk Borsigwerk.
198  Norbert Nowak, Borsigwerk.
199  Henryk Jusczyk, Borsigwerk.
200  Budynek byłego ratusza w Biskupicach; Mieszkanka Borsigwerku w l. 1937–1951. 
201  Fertig, niem. – gotowe; Norbert Nowak, Borsigwerk.
202  Norbert Nowak, Borsigwerk.
203  Kak, ros. – jak.
204  Mieszkanka Borsigwerku w l. 1937–1951.
205  Mieszkaniec Borsigwerku od 1943 r.
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gwałcili tam na „Ukrainie”, wie pani, Annasegen, to jest wszystko 
prawda. Ale potem, jak się już uspokoiło, bo my tu mieli komen-
danturę rosyjską dość długo, to był porządek tutaj. Jeżeli tylko ja-
kiś Rosjanin coś komuś ukradł i się szło na skargi, to ten oberwał. 
Naprawdę, był porządek! […] Pamiętam, tu przyszli i chcieli kraść 
w mieszkaniu. To ludzie na dach weszli, pokrywki trzaskali, to te 
Rosjanie już wiedzieli, że się coś dzieje. I przyjechali zaraz autem. 
[Żołnierze kradli, ale] byli krótko trzymani206.
W  lutym zaczęła się wywózka mieszkańców Górnego Śląska do 

ZSRR207, za której organizację odpowiadało NKDW (Narodnyj Komissa-
riat Wnutriennich Dieł SSSR / Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych 
ZSRR) oraz oddziały Smiersz (Spiecjalnyje Mietody Rozobłaczenija Szpio-
now / Specjalne Metody Wykrywania Szpiegów)208. 6 lutego 1945 roku 
w Bytomiu i Zabrzu oraz okolicznych gminach rozpoczęto wykonywanie 
wydanego trzy dni wcześniej rozkazu nakazującego mobilizację wszystkich 
mężczyzn (Niemców), zdolnych do pracy i noszenia broni, w przedziale 
wiekowym między 17 a 50 rokiem życia209. Punkty zborne, w których gro-
madzili się między innymi mieszkańcy Zandki, Borsigwerku i Rokitnicy, 
znajdowały się w Prezydium Policji z Zabrzu, w szkole nr 21 w Biskupicach 
oraz w rokitnickim ratuszu210. 

Spośród kolonii najbardziej ucierpiała Rokitnica, gdyż stamtąd depor-
towano „prawie dwa tysiące osób. Tysiąc osiemset ileś mężczyzn wtedy do 
tej Rosji ściągnięto”211. „Po działaniach wojennych”, mówił jeden z rozmów-
ców, urodzony w 1933 roku, „była taka sytuacja, rodziny mężów nie mieli, 
bo było tak zwane internowanie wszystkich mężczyzn. Między innymi mój 
ojciec. I takich rodzin u nas […] było bardzo dużo”212. Pomimo skali wy-
wózki temat ten rzadko pojawiał się w opowieściach mieszkańców osiedli. 
Kilkoro rozmówców wspomniało, że krewni zostali wywiezieni z Zandki, 
Rokitnicy i Borsigwerku. Córka wywiezionego z ostatniego z nich powie-
działa, że zabrano „ojca i dwóch braci…. zostali internowani. Właściwie tu 
nie było ani jednego mężczyzny. Bo ojciec i dwóch jego braci, z tego bloku 

206  Mieszkanka Borsigwerku od 1936 r.
207  Temat ten doczekał się sporej liczby opracowań naukowych oraz, co najważniejsze, dokumentacji. 
Centrum Dokumentacji w Radzionkowie.
208  Smiersz  – akronim smiert’ szpionam, ros. – śmierć szpiegom.
209  Według ustaleń Z. Gołasza, Trzy niepublikowane źródła dotyczące mieszkańców Zabrza 
w 1945 roku, „Kroniki Miasta Zabrza” 2011, nr 3, s. 259.
210  Z. Gołasz, Wpływ stacjonowania Sowietów, s. 310.
211  Brygida Matlok, Rokitnica; Z. Gołasz, Śląska tragedia w Zabrzu, s. 35–36.
212  Herbert Johann, Borsigwerk.
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dwóch, jeszcze też górników. Tu nie było żadnego mężczyzny. Wszystkich 
zabrali”213. Rozmówca z Borsigwerku powiedział: „ja obydwu wujków tam 
straciłem. Na jednej kopalni i obaj na wojnie nie byli”214. Rozmówca zapa-
miętał, że „ci moi dostali powołanie, że mają się zgłosić tam i tam, gdzieś 
w Zabrzu i mają ze sobą wziąć tam na dwa tygodnie. Moich dwóch wujków 
poszło, jeden pod Mińskiem zginął, drugi do szybu wpadł”215. Jeśli wywie-
zieniu ojca towarzyszyła śmierć matki, dzieci były zdane na opiekę innych 
najbliższych krewnych: 

ojciec został internowany, a moja matka zmarła ……[płacz] I zo-
stałem sam …… […] Babcia mnie przyjęła… Mieszkałem u babci 
…… Dopiero w tysiąc dziewięćset czterdziestym dziewiątym oj-
ciec wrócił z internowania. […] Ciężkie …… [płacz]216.
Z kolei mieszkający w Borsigwerku od dziecka syn przybyłych z Wiel-

kopolski oraz Górnoślązak podzielili się refleksją dotyczącą wywózki:
to jest dziwne… ludzie pracowali na kopalni za czasów niemiec-
kich i zaraz po wojnie, no to dlaczego oni tych dobrych ludzi, tych 
dobrych pracowników brali i wywozili do Rosji? I niszczyli ten 
naród śląski. […] się mścili na tych ludziach! A przecież nie kożdy 
był Adolf! Przeż było dużo porządnych ludzi. To ci panowie tam 
u góry ustalili sobie. Jałta, nie Jałta i tak dalij217.

Skalę dramatu może uzmysłowić fakt, że z kopalni „Jadwiga” wywieziono 
około 538, a z kopalni „Ludwik” 970 górników, z których duża część miesz-
kała przecież w Borsigwerku. Najmniej mężczyzn wywieziono z niewielkiej 
kopalni „Concordia”, 183 osoby, w tym część mieszkańców Zandki218.

Niektórym udawało się uniknąć wywózki, głównie z powodu posiada-
nych umiejętności – jeśli okazywały się przydatne dla Rosjan. Mieszkający 
w Borsigwerku wujek rozmówcy nie został wywieziony, ponieważ gdy

demontowali na przykład koksownię „Jadwiga” i potrzebowali siły 
roboczej i wujek zarozki219 się załapał […] do tyj pracy, i on dostał 
bumażkę220, że pracuje dla Armii Radzieckij. I nie musioł iść do 
internowania. […] I takich jak wujek na osiedlu Borsika, którzy 

213  Mieszkanka Borsigwerku od 1936 r.
214  Mieszkaniec Borsigwerku od 1942 r.
215  Mieszkaniec Borsigwerku od 1943 r.; Mieszkaniec Borsigwerku od 1942 r.
216  Franciszek Czmok, Borsigwerk.
217  Mieszkaniec Borsigwerku od 1943 r.: Mieszkaniec Borsigwerku od 1942 r.
218  Z. Gołasz, Weryfikacja narodowościowa na tle porównawczym, „Orbis Interior” 2002, nr 3–4, s. 28.
219  Zarozki – zaraz.
220  Bumażka, ros. – pismo urzędowe, dokument.
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byli bliżej Rad niż religii221 było więcej. To tak samo dotyczyło mo-
jego wujka, który był maszynistą wyciągowym, to on absolutnie 
też nie musioł iść. Bo maszynistów potrzebowali, a „Ludwikę”222 
na przykład zamknięto, bo mój ojciec też chciał zarozki… Podjął 
nawet pracę na „Ludwiku”, podjął po czterdziestym piątym, ale 
„Ludwikę” zamknięto. No i tak się to stało223.

Z tego samego powodu nie wywieziono ojca innego z mieszkańców Bor-
sigwerku:

ojca zabrali Rusy… a on miał szczęście, bo on pracował za Niemca 
na koksowni. I oni z tej koksowni tych ludzi nie zabrali do inter-
nowania […] i ojciec przez to te internowanie uniknął, bo on tu 
demontował tą koksownię. […] A potem go zabrali do Krapkowic 
i on tam demontował fabrykę papieru. I jak tam skończyli ten 
demontaż, to on wrócił z powrotem do domu224. 
W wyniku tej akcji życie codzienne w miastach oraz osiedlach i ko-

loniach robotniczych toczyło się niemal bez mężczyzn. Ci, którzy zosta-
li zmuszeni do służby w Wehrmachcie, nie powrócili jeszcze do domów, 
a wielu innych, głównie tych, których naziści nie powołali do wojska z racji 
przydatności dla utrzymania ciągłości produkcji przemysłowej, wywieźli 
Rosjanie. Część mieszkańców osiedlano w obozach:

wywieźli [ludzi] do obozu. Na „Concordii” był obóz. Kopalnia 
„Concordia” już nie istnieje, tam był obóz… no kto miał pecha 
ten… jakoś się wydostali, ale potem nie mieli dobrze. […] Rosja-
nie weszli i kazali ludziom się wynieść, ale mama siedziała z nie-
mowlakiem przy piersi i jakoś… ja nie wiem, jak to… [się stało], 
po prostu nam nie kazali wyjść. Tym, tym obok, ale nam nie. 
Część do „Concordii”. Część wywieźli na Zgodę do tego dużego 
obozu. Te z „Concordii” to potem rodziny ich tam jakieś jedzenie, 
co tam kto miał, jakiś kartofel podrzucił, ale tam nie wolno było 
podejść nawet. Przez wojsko radzieckie, ja tam polskiego wojska 
nie widziałam. Tylko radzieckie, człowiek pierwszy raz widział 
czołg, ale żeby nam tak krzywdę robili, to nie. To raczej nie, tylko 
się nie wolno było do domu iść – siedzieć w piwnicy, broń Boże 

221  Rad – Kraj Rad, ZSRR. Rozmówca na najprawdopodobniej na myśli zwolenników partii komu-
nistycznych i socjalistycznych.
222  Mowa o kopalni „Ludwik”.
223  Herbert Johann, Borsigwerk.
224  Mieszkaniec Borsigwerku w l. 1930–1946.
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odezwać się, nie? Jak się chcesz odezwać, jak już samo wrażenie 
mundur robił225.
Polska administracja miała problemy z uruchomieniem produkcji 

przemysłowej (brakowało urządzeń, maszyn oraz ludzi). Próby interwencji 
na najwyższym szczeblu nie przyniosły żadnych rezultatów, a swoją listę 
strat pracowników sporządził nawet Centralny Zarząd Przemysłu Węglo-
wego (dalej CZPW)226. Liczbę wywiezionych z Górnego Śląska szacuje się 
na około 50 000 osób227. Zatrudnienie było na poziomie katastrofalnym – 
brakowało nie tylko kadry inżynierskiej, ale przede wszystkim wykwali-
fikowanych robotników228. Córka górnika z kopalni „Rokitnica” mówiła, 
że „na kopalni nie było górników, no bo przecież wszystkich wysiudali”229. 
Z tego powodu unieruchomiono całkowicie kopalnię „Ludwik”230. Osoby, 
głównie kobiety i dziewczęta, których nie wywieziono do ZSRR, zmuszono 
do pracy fizycznej, przede wszystkim kopania rowów w pobliżu Gliwic. 
Prace trwały od 2 lutego do końca czerwca, jak wspominała dwudzie-
stotrzyletnia wówczas dziewczyna:

drugiego lutego już nas brali kopać tam koło Gliwic te rowy. I tam 
my u Rusów zostali do końca czerwca. My u Rusów pracowali. 
My musieli szachtować231 dziesięć metrów długość i półtora… 
metra [szerokości] za pół chleba. I my przeżyli. Potym my do-
stali zupy, co te Rusy też nie dostali. Tylko tako zupka […] A tyż 
ino pół chleba i trocha tako słonina, tako sino już. […] A potym 
nas zabrali aż do Wrocławia. Tam musieliśmy szachtować. Tam 
przecież ta wielko ofensywa była. I pół roku my byli u Rusów232.
Ta sama grupa remontowała mosty na Odrze. W trakcie prac otrzy-

mali jako posiłek taką samą zupę i słoninę. Rozmówczyni wspominała jed-
nak Rosjan z pewną życzliwością. Dla wracających z robót przymusowych 
z Wrocławia, z których wielu nie miało butów, otworzyli sklep obuwniczy. 

225  Mieszkanka Zandki w l. 1939–1945 i 1956–2016.
226  APKat 185, UWŚl. Społ-Polit., sygn. 212/1/86. Spis sporządzony przez CZPW był dalece niepew-
ny – 9601 osób.
227  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 
1945–1953 [w:] Wywózka, s. 113.
228  We wszystkich kopalniach Zabrzańskiego Zjednoczenia pracowało 20% stanu załogi sprzed 1945 r. 
„Załoga, która pozostała na kopalniach składała się głównie z kobiet, małoletnich oraz mężczyzn powy-
żej 50 lat”, Sprawozdanie z działalności Polskiego Przemysłu Węglowego za rok 1945, Katowice 1946, s. 71.
229  Brygida Matlok, Rokitnica.
230  Herbert Johann, Borsigwerk.
231  Szachtować – tutaj: kopać doły; niem. schachten – kopać szyb.
232  Mieszkanka Borsigwerku w l. 1937–1951.
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Zarówno ona, jak i jej towarzyszki miały możliwość dzięki temu iść na 
Górny Śląsk drogami i szosami po rozgrzanym asfalcie, a nie wyłącznie po-
lami i przez lasy (co było zdecydowanie bardziej niebezpieczne niż podróż 
traktami komunikacyjnymi). Buty rozdzielano bez troski o ich parowanie. 
Rozmówczyni wróciła na Borsigwerk w dwóch lewych233.

14 marca nad Śląskiem Opolskim, jednym z czterech okręgów nowego 
terytorium państwa234, władzę przejął wyposażony w szerokie preroga-
tywy wojewoda śląski Aleksander Zawadzki (1899–1964) powołany na 
to stanowisko 11 marca. Pięć dni później w Zabrzu i Bytomiu odbyła się 
uroczystość przejęcia władzy przez Polaków. Miała ona wymiar jedynie 
symboliczny, gdyż faktycznie do września zwierzchnictwo nie miało wpły-
wu na uruchomienie produkcji przemysłowej ani faktycznej jurysdykcji. 
Zarządzenia dotyczące organizacji uroczystości wydawała władza sowiec-
ka235. W uroczystości wzięli udział premier Edward Osóbka-Morawski 
(1909–1997), marszałek Michał Rola-Żymierski (1890–1989), Aleksander 
Zawadzki, wicewojewoda Jerzy Ziętek (1901–1985). Pierwszy prezydent 
Zabrza, Paweł Dubiel (1902–1980), wspominał, że w przemówieniu sta-
rał się „zwięźle przedstawić kilkuwiekową walkę o zachowanie polskości” 
miasta236. Wymiaru iście komicznego nabrał fakt ukrycia monumentu 
feldmarszałka Paula von Hindenburga, znajdującego się przed ratuszem 
zabrzańskim, pod sporych rozmiarów biało-czerwonymi flagami, gdyż „nie 
było możliwe usunięcie pomnika w tak krótkim czasie”237. Problemem dla 
mieszkańców był z kolei brak znajomości symboli państwa, w którym się 
znaleźli. Pracownik kopalni „Hedwigswunsch”, Max Gawenda:

stary kotlorz238, […] on miół ta polsko choróngiew powiesić na 
szybie, niy. Że to polski jest szyb. A on biedok nie wiedziół, jak 
jóm obrócić! I sie okazało, że on to biołe na dole, a czerwone na 
górze. I on to powiesiół, a potym ale długo wisiało, bo kożdy się 

233  Mieszkanka Borsigwerku w l. 1937–1951.
234  Okręg I – Śląsk Opolski, Okręg II – Śląsk Dolny, Okręg III – Pomorze Zachodnie, Okręg IV – 
Prusy Wschodnie.
235  W Bytomiu podpułkownik Rachno, komendant miasta, zwrócił się do jego mieszkańców 19 marca 
1945 r. z apelem: „O godzinie 10-tej rano u Pogody przywitanie władz polskich. Uprasza się wszystkich 
Bytomian i Rozbarczan posiadających strój rozbarski o wzięcie udziału w tej uroczystości. Obywatel 
posiadający strój górniczy o uczestnictwo”, AP Bytom Rozbark, sygn. VI B, 12, Verfügungen weltlicher 
und kirchlicher Behörden, b.p.
236  P. Dubiel, Spojrzenie w przeszłość, s. 346.
237  Tamże, s. 345.
238  Kotlorz – obsługujący kocioł.
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bół tam iść do góry to zdjóńć, niy. I on sie zawsze śmiół: – Ta moja 
choróngiew na opak wisiała!239

Ustalenia przywódców koalicji antyhitlerowskiej na konferencji tehe-
rańskiej240 nie tylko usankcjonowały nowy układ sił w tej części Europy, ale 
także dały pierwsze przyzwolenie na wysiedlenia. Ludność uprzemysło-
wionej części Górnego Śląska, uznaną za Niemców, stopniowo wysiedlano, 
co ułatwiano sobie organizacyjnie, tworząc obozy wysiedleńcze241. Admi-
nistracja, a na jej użytek propaganda, formującą się wówczas społeczność 
Górnego Śląska podzieliła na dwie grupy: „ludność śląską”/„autochtonów” 
oraz „ludność napływową”242. Ci pierwsi poddawani byli akcji weryfikacyj-
nej243 jako element niepewny narodowościowo. Jej podstawą prawną było 
zarządzenie wojewody z 22 czerwca 1945 roku244. Polskie władze, mając 
świadomość konieczności utrzymania produkcji przemysłowej i jedno-
cześnie braków specjalistycznej siły roboczej, zakładały, że wysiedleniu nie 
będą podlegali fachowcy245. W lutym 1945 roku w Bytomiu oraz Zabrzu 
mieszkało odpowiednio 76% i 79% mieszkańców względem zaludnienia 
sprzed wybuchu wojny246. Rozmówcy przyznają, że w istocie był to czas, 
kiedy „wyrzucali ludzi z tych mieszkań albo zmieniano im na takie gorsze 
mieszkania”247. W rzeczywistości miejskiej wysiedlenia nabrały faktycznie 

239  Norbert Nowak, Borsigwerk.
240  Spotkanie przywódców krajów koalicji hitlerowskiej, USA (F.D. Roosvelta), Wielkiej Brytanii  
(W. Churchilla) i ZSRR (J. Stalina), odbyło się między 28 listopada a 1 grudnia 1943 roku. Ustalono wów-
czas nową granicę między ZSRR a Polską oraz usankcjonowano radziecką strefę wpływów w Europie.
241  Wojewoda śląski wydał zarządzenie „w sprawie odniemczania Śląska Opolskiego” (18 czerwca 
1945 r.). Na jego mocy wszystkich powracających uznanych za Niemców odsyłano za linię Odry i Nysy 
Łużyckiej. Zob. także Z. Gołasz, Weryfikacja narodowościowa, s. 7–83.
242  O ile sklasyfikowanie ludności napływowej nie stwarzało problemów, określenie, kogo można 
zaliczyć do ludności autochtonicznej było problematyczne, por. B. Linek, Polityka antyniemiecka na 
Górnym Śląsku w latach 1945–1950, Opole 2014, s. 68–73. Dla ówczesnych władz, szczególnie na szczeblu 
centralnym, kategoria ludności autochtonicznej była trudna do wydzielenia spośród Polaków i Niem-
ców, por. P. Dubiel, Spojrzenie w przeszłość, s. 364.
243  M. Fic, Migracje ludności Bytomia na tle Gliwic i Zabrza w latach 1945–1950 [w:] Bytom w cieniu, s. 
130–131. Proces i procedury weryfikacyjne oraz nieznajomość realiów Górnego Śląska przez członków 
komisji rodziło wiele tragedii. Krytycznie wypowiadał się o tym nawet ówczesny prezydent Zabrza, 
Paweł Dubiel (Spojrzenie w przeszłość, s. 160).
244  Weryfikacja polegała na udokumentowaniu lub udowodnieniu związków z Polską. O indywi-
dualnym zabrzańskim przypadku niesprawiedliwości i nieprawidłowości w procesie weryfikacji pisał 
Z. Gołasz, Weryfikacja. Sprawa Teodora Franka, „Nasze Zabrze Samorządowe” 1999, nr 11, s. 20–21; 
nr 12, s. 20–21.
245  Tegoż, Weryfikacja narodowościowa, s. 13.
246  M. Fic, Migracje ludności Bytomia, s. 126–127.
247  Brygida Matlok, Rokitnica.
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znacznie bardziej drastycznego charakteru, jednak, jak mówił jeden z roz-
mówców, „to było zależne od człowieka”248.

Na niekontrolowane, dzikie eksmisje, które można nazwać wyrzuca-
niem z mieszkań, narażone były głównie kobiety z dziećmi, których mężo-
wie służący w Wehrmachcie nie wrócili do domów lub pozostali w obozach 
w strefach okupacyjnych. Poza tym akcję wysiedleńczą na własną rękę pro-
wadził CZPW, dopuszczając się w wielu przypadkach pospolitych prze-
stępstw. Wysiedlano rodziny zweryfikowane jako polskie, których krewni 
zostali wywiezieni do ZSRR249. W Rokitnicy pod pretekstem wysiedleń lud-
ności zweryfikowanej jako niemiecka dochodziło do grabieży, w których 
czynny udział brali członkowie straży kopalnianej: „pracownicy kopalń do-
stawali się na listę przeznaczonych do wysiedleń dopiero w swoich własnych 
mieszkaniach, na którą listę wciągnął ich Komendant Straży Kopalnianej”250. 
Oczywiście oprócz złodziei na Górny Śląsk przyjeżdżali przyzwoici ludzie, 
u których takie sytuacje budziły moralny dyskomfort. Wiosną 1945 roku na 
Śląsk zaczęli przybywać pierwsi specjaliści do pracy w zakładach przemy-
słowych oraz członkowie partii politycznych, którzy mieli w nich zakładać 
struktury partii. Córka przybyłych w maju opowiadała:

ale ponieważ dalej [ojciec] był w tym pepeesie251, to powiedzieli, 
żeby ojciec mój, z partii już, żeby wyjechał na Śląsk. Tam jest huta 
„Zabrze” i może zacząć tam pracować, dostanie mieszkanie i żeby 
założył partię. Też z tego pepeesu. No i ojciec mój przyjechał do 
huty „Zabrze”, był kierownikiem odlewni pierwszej w hucie „Za-
brze”. […] No i dostaliśmy mieszkanie na tej Zandce, na Kra-
kusa […] dwanaście. […] To mieszkanie było umeblowane, tam 
mieszkała przedtem niemiecka rodzina […]. Oni zostawili całe 
mieszkanie umeblowane, bo oni tylko z walizeczką małą wyszli. 
A myśmy zostali na tym mieszkaniu. […] W hucie „Zabrze” po-
wiedzieli ojcu, że on dostanie mieszkanie po nich, bo oni muszą 
się wynieść z Zabrza. I ojciec powiedział, że on tego mieszkania 
nie chce, bo on nie chce po prostu widzieć, jak ci ludzie opuszczają 
to, co sobie zbudowali, nie? To jest urządzone mieszkanie. No 

248  Norbert Nowak, Borsigwerk.
249  APKat 185, UWŚl WO, sygn. 86, Sprawozdania starosty powiatu bytomskiego, Pismo Starostwa 
Powiatowego w Bytomiu z dnia 31 lipca 1945 r. do dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Węglo-
wego, Topolskiego, s. 26.
250  APKat 185, UWŚl WO, sygn. 86, Sprawozdania starosty powiatu bytomskiego, Pismo Starostwa 
Powiatowego w Bytomiu z dnia 31 lipca 1945 r. do dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Węglo-
wego, Topolskiego, s. 27.
251  PPS – Polska Partia Socjalistyczna.
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to powiedzieli ojcu, że jeżeli ojciec tego nie weźmie, to weźmie 
kto inny. Który nie ma takich wyrzutów sumienia jak ojciec. No 
i w związku z tym żeśmy poszli do tych ludzi. Moja mama i tato 
[…] rozmawiali z nimi, no oni też po niemiecku […]. I moja 
mama i tata rozmawiali z nimi po niemiecku. No i tato mówił, 
żeby nie mieli takich wyobraźni, że mama i tata czekają na ich 
wyrzucenie, i tak dalij, bo oni nie mają z tym nic wspólnego, tylko 
powiedzieli ojcu [w hucie] tak i siak. […] Ci ludzie powiedzieli: 
nie, absolutnie, mają [rodzice] wszystko sobie wziąć. I tak żeśmy 
zostali przy tych meblach252.

Wysiedlenie niemieckiej rodziny z ulicy Krakusa 12, w której mieszkaniu 
zamieszkała rodzina Podleckich, można zaliczyć do tak zwanych admini-
stracyjnych wysiedleń przedpoczdamskich253. Były one prowadzone syste-
mowo i raczej przez władze cywilne.

Wszyscy rozmówcy pamiętający ten okres wskazują, że z osiedli nie 
wyjechało wówczas wielu mieszkańców, choć tego typu eksmisje nie nale-
żały do rzadkości, „po prostu powyrzucali z tych mieszkań, to był czterdzie-
sty piąty albo szósty”254. Na Zandce czy w Borsigwerku domy dla robotni-
ków były zamieszkane głównie przez dotychczasowych lokatorów, którzy 
stopniowo znikali. Ich miejsce zajmowali nowi, w pierwszej kolejności 
organizatorzy życia gospodarczego i politycznego. Lęk i niepewność obu 
stron ważyły na codziennych decyzjach i wzajemnych relacjach. Dotych-
czasowych i nowych mieszkańców łączył jednakże strach przed żołnierza-
mi sowieckimi, którzy dopuszczali się brutalnych przestępstw. W związku 
z tym obecność w osiedlach nowych lokatorów miała czasem pozytywne 
efekty, gdyż ich znajomość języka rosyjskiego mogła uchronić autochtonów 
przed nieszczęściem. We wspomnieniach rozmówczyni zachowało się takie 
właśnie wydarzenie:

w tym domu, w którym ja mieszkałam, to mieszkała też taka ro-
dzina, ten mąż był gdzieś w jakiś tam obozie, na wojnie, zginął 
czy nie zginął, czy gdzieś tam był. A ona była z dwoma córkami. 
No i przyszli Rosjanie. Myśmy już tam mieszkali, no ale Rosjanie 
jeszcze rządzili. No i w pewnym momencie, to była dziesiąta czy 
jedenasta w nocy, ojciec mój już w piżamie spał. A ja mówiłam, 

252  Wanda Spyth, Zandka.
253  Zdaniem B. Linka obejmują one niemal wszystkie wysiedlenia w 1945 r. Idea wysiedlenia lud-
ności niemieckiej i konfiskaty majątku pojawiła się w wypowiedziach polskich polityków już w 1944 r. 
Zagadnienie szczegółowo opracował i omówił B. Linek, Polityka antyniemiecka, s. 141–152.
254  Mieszkanka Borsigwerku w l. 1937–1951.
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że mój ojciec jest w Wilnie urodzony i zna ruski. I przylatuje ta 
Ślązaczka i woła:
– O, panie Podlecki, niech pan przyjdzie i pomoże, bo przyszli 
Rosjanie i chcą gwałcić moje córki!
I ojciec mój w tej piżamie… Moja mama mówi:
– Gdzie ty idziesz?
A on mówi:
– No zobaczę, co tam jest.
No i mój ojciec zeszedł na dół i do tych Rosjanów po rusku mówi:
– Ja jestem oficerem ruskim i ja mieszkam tutej i w tym domu nie 
będzie gwałtów! I won stąd! I powiedzcie w batalionie, żeby się 
nigdy żaden z Rosjanów tutej nie pokazał!
I ci zabrali się, i poszli. I był od tego momentu spokój. A ojciec 
mój, tylko dzięki temu, że był w piżamie, bo spał…255

Znajomość języka oraz odwaga i po prostu dobre serce pracującego 
w hucie odlewnika obroniły córki sąsiadki z Krakusa 12 przed gwałtem. 
Sytuacje takie, jak się wydaje, należały raczej do wyjątkowych. Nowo przy-
byli zasiedlali w pierwszej kolejności opuszczone (później już także przez 
Rosjan) domy urzędnicze. W Rokitnicy, z której wysiedlono wiele rodzin 
bez ojców, „pracownicy kopalniani, wprowadzani do mieszkań po wysie-
dleńcach, sprzedawali i wymieniali ich rzeczy na masło i mąkę”256.

Od około połowy stycznia problemy z zaopatrzeniem znacznie się 
powiększyły, gdyż administracja niemiecka, przygotowując się do ewaku-
acji, nie była w stanie zapewnić odpowiedniej aprowizacji. Wiosną i latem 
sytuacja była katastrofalna. Mieszkańcy osiedli mieli trudności ze zdoby-
ciem podstawowych produktów żywnościowych – chleba czy ziemnia-
ków. Wszyscy pamiętający zimę i wiosnę 1945 roku wskazują, że panował 
wówczas straszliwy głód („była bieda, była tako bieda…”)257. Nadejście lata 
nie rozwiązało w żaden sposób problemów aprowizacyjnych. W czerw-
cu 1945 roku w całym powiecie bytomskim raportowano rozgoryczenie 
ludności z powodu „minimalnych przydziałów oraz ich wysokich cen”. 
W raporcie napisano:

ludność głodująca, nie mająca, zwłaszcza w ośrodkach przemy-
słowych, a tut.[ejszy] powiat jest wybitnie przemysłowy, żadnych 
zapasów i możności zdobycia najpotrzebniejszych żywności, wy-

255  Wanda Spyth, Zandka.
256  APKat 185, UWŚl WO, sygn. 86, Sprawozdania starosty powiatu bytomskiego, Pismo Starostwa 
Powiatowego w Bytomiu z dnia 31 lipca 1945 r. do dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Węglo-
wego, Topolskiego, s. 26.
257  Norbert Nowak, Borsigwerk.
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sprzedaje się zupełnie z bielizny, garderoby, jest ofiarą paskarzy. 
Publicznie też ta część ludności polskiej tubylczej narzeka na wła-
dze polskie, że im każą głodować258.
Żywności poszukiwano oczywiście na własną rękę także poza miasta-

mi, głównie na wsiach. Samodzielne wyprawy na tereny rolnicze nie był 
niczym niezwykłym, bo miało to miejsce już w czasie wojny. Szczególnie, 
jeśli ktoś z rodziny lub znajomych posiadał krewnych, u których można 
było zaopatrzyć się chociażby w ziemniaki. Taką wyprawę w okolice Tosz-
ka odbył 11-letni wówczas rozmówca z bratem pod opieką Dorothei, ich 
opiekunki (Kindermädel). Wspominał on, że

po wojnie zaroz […] jeszcze była zima, to my szli do Toszka pie-
chotóm, z wózkiem po kartofle. Bo tam miała jakichś krewnych 
[matka Dorothei Samisch]. I my brali tam pasta do zymbów, 
szczotka do butów, coś takigo nom matka dała na wymiana, niy. 
Od rana my szli, i brat był ze mnóm, we dwójka i one oba. Ona 
miała szesnaście lat chyba wtedy, a ta matka była starsza. To my 
szli i od Pyskowic do Toszka, miyndzy tymi miastami były, na 
polach były Schäube259, […] tam były kartofle zasłóniynte. I tam 
ludzie kopali i my tyż kopali. I naroz Ruski przyjechali, kurcze, 
widzieli nos tam, zaczli szczylać do powietrza, na nos niy. […] 
I my uciekali, ale na ulicy nas chycili, potym obstawili nas i ta 
dziołcha260 wziyli. Tam była tako Feldscheune261 […] i tam jóm 
wziyli tego…, my stoli i płakali, po czemu jóm tam wziyli. I po-
tym za jakiś czas prziszła. Widocznie jóm zgwałcili tam. […] Jak 
prziszła potym nazod262, to my sie cieszyli, że zaś jest. Ale my oba 
płakali i Samischka, ta matka [też]. A Samischce niy zrobili nic, 
ino ta dziołcha wziyli. […] To my już dalij ale niy szli, ino nazod. 
Ale jak my nazod przijechali, na wieczór, koło jedynastyj, jak jo 
buty ścióngnół, to ze krwióm było wszysko263.
W celu zdobycia ziemniaków rodzina innej mieszkanki Borsigwerku 

chodziła jeszcze dalej: „Zbrosławice tam, Kamieniec, z wózkiem. To nos 
zatrzymali [Rosjanie], moje siostry, ja i mama. Zatrzymali nas tam, nie 
wiem, co one szukali, nie mogą powiedzieć. Co tam było w tym wózyku, 

258  APKat 185, UWŚl WO, sygn. 86, Sprawozdania starosty powiatu bytomskiego, Sprawozdania 
miesięczne Starostwa Powiatowego w Bytomiu z dnia 30 czerwca 1945 r., s. 12.
259  Der Schaub, niem. – wiązka słomy.
260  Dziołcha – dziewczyna.
261  Die Feldscheune, niem. – stodoła znajdująca się w polu.
262  Nazod – z powrotem.
263  Norbert Nowak, Borsigwerk.
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a tam nic takiego nie było”264. Jak wskazał jeden z respondentów, kobiety 
udające się po żywność zabierały ze sobą dzieci w nadziei, że ich obecność 
uchroni je przed gwałtem265. Większe możliwości w zdobyciu jedzenia mieli 
nastolatkowie. Czternastoletni rozmówca, najstarszy z trójki rodzeństwa, 
prowadził handel wymienny. Troje dzieci, wyruszywszy pieszo o godzinie 
3.00 rano z Borsigwerku, zabraną żywność i artykuły przemysłowe z opusz-
czonych magazynów kopalnianych wymieniało na ziemniaki w Błotnicy266:

skąd my to mieli? Tutaj, jak był ten cały przewrót, wojna się 
skończyła, […] była jeszcze kupa towarów w magazynach. Bo, za 
Niemca, jak ktoś przepracował niedzielę, to on dostał ćwiartkę 
[…] gorzoły, były puszki z rybami […] i papierosy. I to tego było 
pełno tu w magazynie kopalnianym. […] Rusy wzięli tylko go-
rzołę, reszta została! [śmiech]. A my po resztę chodzili. Co jeszcze 
było – takie materiały do ubrań takich roboczych, takie coś tam 
było. […] I proszek do prania, tyż było. I my potem, jak my po-
jechali po te kartofle, to my na wymianę. Ci ludzie tego nie mieli 
tam. Proszek do prania… to my to po tych wsiach to wymienili 
na kartofle, nie267.

Rodziny z małymi dziećmi, zdane na siebie, zbierały na przykład jagody 
w lasach. Rozmówczyni wraz z czwórką rodzeństwa i matką jeździła w tym 
celu do Świniowic268:

to my jechali tam i jagody zbierali. Spaliśmy w stodole, przez cały 
tydzień zbieraliśmy jagody, potem myśmy przyjechali. A na drogę 
zabraliśmy ze sobą taka normalna, po mące taka, torebka, z go-
towanymi kartoflami. To to było nasze jedzenie na drogę. A to 
było dość daleko, bo przez Rokitnicę się szło. […] Potem my zaś 
tu sprzedawali te jagody i z powrotem znowu jechać na tydzień. 
[…] I tak żeśmy żyli269.
Dla zapewnienia jakichkolwiek środków finansowych kobieta zatrud-

niła się przy rozbiórce zakładów koksowni „Jadwiga” dla Rosjan: „mama 
chciała iść do pracy przy rozbiórce koksowni, to ona dostała za dzień pracy 
dwie małe łyżeczki, my na to gadali Pferdezucker270, bo on był brązowy. 

264  Mieszkanka Borsigwerku w l. 1930–1974.
265  Henryk Jusczyk, Borsigwerk.
266  Wieś, obecnie Błotnica Strzelecka, gmina Strzelce Opolskie.
267  Mieszkaniec Borsigwerku w l. 1930–1946.
268  Wieś z powiecie tarnogórskim w gminie Tworóg. Otaczają ją bukowe i dębowe lasy.
269  Mieszkanka Borsigwerku od 1936 r.
270  Der Pferderzucker, niem. – dosłownie „cukier dla konia”; rozmówczyni nazwała tak nieoczysz-
czony cukier złej jakości.
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Taki niedobrze wyczyszczony. No to dwie małe łyżeczki cukru, a tu było 
pięcioro dzieci w domu”271.

W nędzy żyły zarówno rodziny żołnierzy Wehrmachtu (poległych 
lub przebywających w obozach jenieckich), jak i górników oraz hutników 
wywiezionych do ZSRR272. Matka pięciorga dzieci internowanego z Borsig- 
werku górnika wymieniała sprzęty gospodarstwa domowego oraz własne 
wyroby na żywność w Chorzowie:

mama to, co jeszcze było możliwe, to zawsze jechała na wolny 
handel do Chorzowa, i tam sprzedawała nasze cwetry273, bo moja 
mama też bardzo dużo ręcznych robót robiła, szyła sama, to, co 
było, pierścionki swoje ślubne, maszynkę do mięsa… Wszystko 
zabrała i sprzedawała. A potem za to kupiła tam masło, chleb czy 
co potrzebowała. Potem ona tutaj dla ludzi szyła, co mogła. Tyż 
trochę dostała274.
Handlarze szybko wyspecjalizowali się, wymieniając konkretne pro-

dukty: „myśmy tam mieli takiego faceta, który handlował zegarami. […] 
I myśmy mieli dwa zegary, to my za te zegary wymienili żyto, worek z żytem 
i worek z obranym grochem”275. Problemów z zaopatrzeniem nie miała 
jednak Armia Czerwona. Stacjonujący w domach urzędniczych, najpraw-
dopodobniej wraz z rodzinami, mieli do dyspozycji szeroką gamę pro-
duktów w dużych ilościach, co pozwalało im na wyrzucanie resztek. Był 
to luksus, na który mieszkańcy osiedli robotniczych zimą 1945 roku nie 
mogli sobie pozwolić: 

jak był koło dwunastyj obiod, to my wiedzieli, to te Ruski, tam 
baby też byli te Ruskie, to tam, koło tego domu były śmietniki. 
I one wyciepowali276 te ostróżyny, te kartofle, te resztki kartoflów. 
One wyciepali – a my czekali, aż poszła, to my szli i potym te 
wiynksze to my jeszcze wybierali zawsze. […] Bo my byli głodne, 
no. Ale roz nos dopadła… jak nos goniła ta Ruska! Niy życzyła 
nam nawet, żeby zbierać te [obierzyny]… Rusy niy byli dobre. 

271  Mieszkanka Borsigwerku od 1936 r.
272  Norbert Nowak, Borsigwerk; J. Neja, Wpływ deportacji Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku na 
życie gospodarcze i społeczne Górnego Śląska w pierwszych latach powojennych [w:] Deportacje Górno-
ślązaków do ZSRR w 1945 roku, red. A. Dziurok, M. Niedurny, Katowice 2004, s. 174–175.
273  Cweter – sweter.
274  Mieszkanka Borsigwerku od 1936 r.
275  Mieszkaniec Borsigwerku w l. 1930–1946.
276  Wyciepnónć – wyrzucić.
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Przinajmnij te kobiety, bo te chopy ja. Te chopy nam jakoś nic 
nie robili277.

Mieszkańcy Borsigwerku zdobywali żywność także poprzez wymianę jej 
na przedmioty codziennego użytku. Jeden z rozmówców wspominał:

z  Ruskimi mieszkającymi na Margaryjtce278 wymieniano się 
środkami czystości, mydło, proszkami, ręcznikami oraz inny-
mi towarami przemysłowymi na żywność, głównie chleb. Sam 
uczestniczyłem w wymianie harmonijki ustnej marki Hohner na 
bochenek chleba279.
Ratunku z ciężkiej sytuacji poszukiwano między innymi odsyłając 

dzieci na wieś, do krewnych (na przykład na Opolszczyznę, skąd pocho-
dziła rodzina)280. Tam łatwiej było zdobyć żywność niż w mieście, w któ-
rym nie było żadnych zapasów. Na wsi dzieci pomagały w pracach go-
spodarczych, ale nie chodziły głodne, co było celem wyjazdu: „jak to na 
wsi – roboty… no, tyle, że my dostali pojeść. No to, to było to. Matka nas 
tam posłała, żeby coś do jedzenia było”281. W miarę możliwości starano 
się o żywność we własnym zakresie. O jakości życia dużo mówi jadło-
spis ówczesnych mieszkańców osiedli. Tam, gdzie można było zaopatrzyć 
się w kłosy zboża (często zadaniem dzieci było zbierać je na okolicznych 
polach), przygotowywano klopsy z pszenicy: „mama na noc zamoczyła 
pszenicę, rano to przez maszynkę do mięsa zmieliła, do tego dodała zamo-
czony chleb, jak było jajko, to jajko, przyprawy i to piekła, jak z mięsa. To 
było bardzo dobre”282. Mieszkaniec Borsigwerku, wspominając codzienną 
biedę i mówiąc, że jedzono rano mleczną zupę, zastanawiał się, skąd babka 
(zajmująca się domem) zdobywała mleko. Dopiero zmiana języka narracji 
wyjaśniła, że w istocie chodziło o Mehlsuppe, polewkę na bazie mąki: „rano 
mleczno zupa zawsze była, niy. Ja niy wiem, jak ona to robióła, bo przecież 
krów niy było wcale. Ino z mónki robióła mleczno zupa. […] Mehlsuppe, 
ja!283”284. Jak wspominał inny rozmówca urodzony w Borsigwerku:

głód był tak dokuczliwy, że suszono grubo pokrojone obierki 
z ziemniaków, z których po zmieleniu pieczono placki. Do dzisiaj 

277  Norbert Nowak, Borsigwerk.
278  Spolszczona nazwa Margarethestraße. 
279  Henryk Jusczyk, Borsigwerk.
280  Rozmówca został wysłany na trzy miesiące do Zdziechowic (Seichwitz, po 1937 r. Richterstahl), 
skąd pochodziła rodzina jego babki ze strony ojca, por. Norbert Nowak, Borsigwerk.
281  Norbert Nowak, Borsigwerk.
282  Mieszkanka Borsigwerku od 1936 r.
283  Zupa z mąki, tak!
284  Norbert Nowak, Borsigwerk.
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posiadamy w tym celu skonstruowany młynek, w którym śruto-
wano też zboże. Dla urozmaicenia menu łapano też wróble, które 
babcia Paulina ze starannością patroszyła i gotowała rosół285.

Bardziej wystawne były kluski z ziemniaków i obierzyn z sosem cebulo-
wym, do którego rozmówczyni do dzisiaj czuje odrazę:

co ja nigdy do ust bym nie wzięła, to jest sos cebulowy! Nigdy. 
Ja to nie zapomnę. Myśmy mieli kluski na obiad: kartofle, to się 
te oszkrabiny nie wyrzucało, tylko się zbierało. Potem to się mo-
czyło dobrze i ugotowało. To się młeło przez maszynkę. I do tego 
się dodawało całe kartofle. Z tego były kluski. Toż te kluski były 
czarne jak ziemia! A na to przyszedł sos cebulowy. Mąka brązo-
wa, robiona bez tłuszczu, bez niczego. Najpierw się przypaliło tą 
cebulę. Potem się rzucało mąkę do tego. Woda, sól, pieprz i to był 
ten sos. I ja go nie zapomnę!286

Dzieci także zdobywały żywność na własną rękę. W pobliżu Borsig- 
werku znajdowały się stawy zwane przez mieszkańców Rodoń, w których 
łowiono ryby. Pragnienie przygody i beztroskiego dzieciństwa oraz obfi-
tująca w wojenne, wojskowe pamiątki rzeczywistość sprawiały, że dzieci 
wyciągały ryby ze stawów, posługując się porzuconą przez żołnierzy bronią:

roz, jak już Ruski byli, […] jo mioł […] jedenaście lat, to my szli 
i my znaleźli skrzinia granatów, normalne ręczne granaty, te jajka, 
niy. My to znaleźli miyndzy Rudóm a Biskupicami, tam były takie 
skrzinki. Tam były walki jakie widocznie i to zostało. […] A my 
to przinieśli na Rodóń, na ryby. My byli głodne, my chcieli coś 
chycić287, niy. My choby gruszki za koszula wsadzili [granaty] i my 
prziszli. A tyn jedyn, taki Hanipul288, on bół rok starszy od nos 
chyba? […] I on nóm powiedziół: – Ty musisz tyn łón wyción-
gnóńć, tam jest taka zawleczka, tam wycióńgniesz, roz, dwa, trzi, 
rzucić i sie kłaść na ziemie. I tak my też robili. Jak to wybuchło! 
Wuuuuum. Ta woda poszła. Pełno ryb na ziemi, na wodzie ogłu-
szonych. […] No to my lecieli szybko, takie koszyk my mieli, też 
go kajś znaleźli, potem pełny koszyk ryb my mieli. Ale cóż, kie-
dy takie starsze chopcy, co z Rudy289 słyszeli te wybuchy, prziszli 

285  Henryk Jusczyk, Borsigwerk.
286  Mieszkanka Borsigwerku od 1936 r.
287  Chycić – tutaj: złapać.
288  Hanipul  – zwyczajowa forma imienia Hans (Jan) używana w Borsigwerku głównie w odniesieniu 
do dzieci.
289  Mowa o przygranicznym Rudahammer (Rudzka Kuźnica, obecnie dzielnica Rudy Śląskiej).
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i nóm zabrali to wszysko. […] Ach, co my przeżyli wtedy, jo niy 
wiym, że teroz… to jo by do rynki niy wziół!290

Codzienności towarzyszyły niepewność i osamotnienie, w jakim zna-
lazły się kobiety. Zdane były całkowicie na siebie, także w sytuacjach po-
tencjalnego zagrożenia. Moment taki przeżyli mieszkańcy Borsigwerku 
w maju 1945 roku. Ponieważ byli praktycznie odcięci od świata z powodu 
konfiskaty radioodbiorników, rowerów, braku gazet i transportu publicz-
nego, każde niecodzienne zjawisko budziło niepokój:

wszystko, co tylko było, to Rosjanie zabrali. I dlatego my nie wie-
rzyli, że tu będzie Polska. Bo to by inaczej nie rozebrali wszyst-
kiego. Przecież koksownia rozebrali na części pierwsze, wszystko. 
I wszystko wywieźli. I my byli pewne, takie plotki szły, bez radia, 
o niczym się nie wiedziało, […] że Polska dostanie to na trzy 
lata. Żeby się mogła wykorzystać stamtąd, co chce, a potem to 
przyjdzie z powrotem do Niemiec. Takie tu szły plotki. A dzie-
wiątego maja to ciemno było na dworze, bo naraz! Takie światła! 
Race takie puścili! I każdy: – Niemcy nazod idóm! Ani jednego 
chłopa w tym [domu], to te kobiety, które tu mieszkały, to wycią-
gły, co mogły. Widły, jakieś… co było w domu. Żeby się mogły 
obronić. Drzwi zamknięte były na klucz na dole. Jakby nam ktoś 
tutaj wszedł, te uciekające, Rusy, nie… [śmiech]. Żeby się obronić, 
to wyciągali z domów, co mieli. Czekali na korytarzu na dole, co 
się będzie działo. A na drugi dzień się dowiedzieli, że jest koniec 
wojny i Niemcy przegrali. Tak my świętowali koniec wojny291.

Wszyscy ci, którym przypadło przeżywać wówczas dzieciństwo, mówią 
jednogłośnie, że na co dzień towarzyszył im głód. Nawet jeśli ich wspo-
mnienia wydają się radosne, przeziera przez nie żal, że z powodu wojny 
borykali się z brakiem podstawowych artykułów przemysłowych, odzieży, 
a przede wszystkim żywności. Choć z perspektywy ponad siedemdziesięciu 
lat poszukiwanie ich źródeł na własną rękę wydaje się zabawą (jak „łowie-
nie” ryb za pomocą granatów).

Rodziny pozbawione żywicieli (ojców, braci, starszych synów) otrzy-
mywały zapomogę w wysokości 150 złotych, o ile przyjęły polskie oby-
watelstwo. Dla niektórych była to jedyna motywacja do uregulowania tej 
kwestii292. Rodziny mogły także starać się o rentę po poległych. Rodzina 

290  Norbert Nowak, Borsigwerk.
291  Mieszkanka Borsigwerku od 1936 r.
292  Norbert Nowak, Borsigwerk.
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rozmówczyni z Borsigwerku otrzymywała miesięcznie kwotę w wysokości 
45 marek293, jednak była ona odliczana od polskiej emerytury:

ale co to dało czterdzieści pięć marek. […] i to tak mało, a nasza 
babcia miała renty ino trzysta sześćdziesiąt złotych, ale to, co oni 
przysłali, to oni to z tych trzysta sześćdziesiąt odciągli. […] Za-
brali. To nie ino nasza babcia, bo to większość ludzi to było na 
Borsigu, co zginęły dzieci. […] Co to była za pomoc – tu dostała, 
tam zabrali. To jeszcze mniej miała, jak miała294.
Wiosną i latem zaczęły się ujawniać różne problemy natury społecz-

nej. Byt rodzin mieszkających w osiedlach patronackich opierał się na 
tych członkach rodziny, którzy pracowali w zakładach przemysłowych. 
W czerwcu 1945 roku w powiecie bytomskim zdarzało się nie tylko okra-
danie mieszkańców z cennych rzeczy, ale także plądrowanie ogródków z ro-
snących w nich jarzyn i owoców295. Latem 1945 roku „brak żywicieli rodzin 
(mężczyzn i kobiet) większej części ludności, zabranych i skoszarowanych 
w przymusowych obozach pracy, poważna liczba mężczyzn znajduje się 
w wojsku niemieckim. Wobec tego wiele dzieci jest bez rodziców i staje  
się ciężarem poszczególnych gmin”296. Niedobory żywieniowe ujawniały się 
głównie poprzez niską wagę dzieci. Mieszkaniec Borsigwerku opowiadał: 
„chude my byli, ale cóż… ale zdrowe!”297. Spojrzenie w przeszłość roz-
mówcy idealizuje tę kwestię, gdyż w rzeczywistości sytuacja aprowizacyjna 
była tak tragiczna, że małe dzieci umierały wskutek niedożywienia. Pomi-
mo tego wszyscy najstarsi mieszkańcy kolonii wspominają ten czas jako 
prawdziwe dzieciństwo upływające na zabawie, choć za zabawki służyła im 
między innymi amunicja czołgowa porzucona przez wycofujące się wojska 
niemieckie. Wyłuskiwany z pocisków materiał wybuchowy używany był 
przez chłopców do rozpalania na hałdzie ogniska, przy którego 30-metro-
wych płomieniach bawili się w Indian298.

293  Mieszkanka Borsigwerku w l. 1937–1951.
294  Mieszkanka Borsigwerku w l. 1937–1951.
295 „Zdarzają się jeszcze wypadki odbierania ludności rzeczy wartościowych jak zegarków, sygnetów, 
pierścionków, rowerów, maszyn do szycia itp. Ponadto mieszkańcy części przemysłowych żalą się, 
że żołnierze Armii Czerwonej chodzą do ogródków działkowych i zabierają różne jarzyny i owoce 
krzewowe niszcząc przy tym inne rośliny”, APKat 185, UWŚl, sygn. 86, Sprawozdania starosty powiatu 
bytomskiego, Sytuacyjne sprawozdanie miesięczne starostwa powiatowego w Bytomiu z dn. 30 czerwca 
1945 r., s. 10.
296  APKat 185, UWŚl, sygn. 86, Sprawozdania starosty powiatu bytomskiego, Charakterystyka po-
wiatu z dn. 22 maja 1945 r., s. 7.
297  Norbert Nowak, Borsigwerk.
298  Norbert Nowak, Borsigwerk.



265wojna 1939–1945

Jakkolwiek wojenna pamięć osiedli nie jest kompletna, ponieważ bra-
kuje w niej niepewności, świadomości doznanych krzywd, pełni ona nie 
tylko funkcję poznawczą. Wpleciona między cytaty z dokumentów „wiel-
kiej historii” dowodzi, że żyjący w osiedlach musieli się do niej dopasować. 
Stała się częścią ich życia nawet, jeśli tego nie chcieli lub jeśli nie mieli po-
jęcia o nowej rzeczywistości, jak wspomniany Max Gawenda, który polską 
flagę powiesił do góry nogami. Wojna, zmieniając w różnoraki sposób ich 
losy, zaważyła także na rozumieniu lokalnej, górnośląskiej historii. Wieloję-
zyczna, wieloetniczna i wielowyznaniowa społeczność, często indyferentna 
narodowo, została po raz kolejny zmuszona do opowiedzenia się po stronie 
zwycięzcy lub przegranego. Tym samym specyficznej populacji górnoślą-
skiej zadano cios, który zmienił ją na zawsze. Winą za to, cytując słowa 
Leona Kruczkowskiego, należy obarczyć tych, którzy tworzyli ówczesny 
aparat władzy na wszystkich szczeblach:

jedną z największych zbrodni hitleryzmu, wcale nie mniejszą od 
fizycznego zniszczenia milionów ludzi było to, iż wielu narodom 
europejskim, w tym przede wszystkim Polakom, na określony 
czas narzucono przekonanie o zbrodniczym charakterze Niem-
ców, wszystkich Niemców, ich całego narodu299.
Niemal każda cytowana w niniejszym rozdziale wypowiedź jest me-

morią, pamięcią przeżytą przez ludzi, wówczas dzieci, które urodziły się 
w latach 30. XX wieku. Wywołanie jej dzięki projektowi i ujawnienie w ni-
niejszej książce powinno pełnić także funkcję społeczną: budować pamięć 
historyczną, przynajmniej w wymiarze lokalnym, wskazując na indywidual- 
ność i odrębność małych społeczności. W kontekście badań nad II wojną 
światową, które zdominowane są przez narrację polityczną i wojskową, 
zmiana tej perspektywy i skierowanie badawczej uwagi na życie ludności 
cywilnej wskazują, że wojna nigdy nie jest dla niej wygrana – „to były cięż-
kie czasy po wojnie zaroz, taki głód my mieli”300. Kolejny ze starszych roz-
mówców powiedział: „a najsmutniejsze to były lata: czterdziesty czwarty, 
czterdziesty piąty, czterdziesty szósty, czterdziesty siódmy, to było straszne”, 
lata tak ciężkie, że nie chcą o tym w ogóle mówić301.

Wydarzenia, o których opowiadają, toczyły się między wojną a agre-
sją. Wojny o zasięgu światowym dalekie były od wojen sprawiedliwych. 
Działaniom wywołanym impulsem (związanym z szaleństwem i brakiem 

299  E. Dmitrow, Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945–1948, 
Warszawa 1987, s. 214.
300  Norbert Nowak, Borisgwerk.
301  Herbert Johann, Borsigwerk.



kontroli), dalekim od rozumu i pragnienia zwycięstwa302, towarzyszyła 
agresja – nieuzasadniona i nieokiełznana. II wojna światowa wydarzyła 
się przecież wbrew idei, która towarzyszy społeczeństwu zindustrializo-
wanemu i zorganizowanemu303, stała się jej zaprzeczeniem. Wydarzenia, 
do których doszło po zakończeniu działań wojennych, w końcu stycznia 
1945 roku, są tej wojny kontynuacją, pomimo iż wojną sensu stricto na-
zwać ich nie można. Okrucieństwo i zniszczenie dotyczyły przecież tych 
samych fragmentów życia jednostek i społeczności. Wojna zmieniła miesz-
kańców osiedli patronackich w sposób trwały. Wywołała migracyjne ruchy 
ludności trwające przecież do lat 90. XX wieku. Wpłynęła także na losy 
poszczególnych mieszkańców, powodując, że dorastali w biedzie i samot-
ności spowodowanej brakiem ojca. Przynależność do rodziny budowana 
jest równoległe do tożsamości grupowej, etnicznej304, a ojcowie zaginieni 
w czasie kampanii wschodniej Wehrmachtu czy wywiezieni do ZSRR nie 
mogli współuczestniczyć w jej formowaniu. Tożsamość rodzinną, etnicz-
ną budowały więc pamięć, tęsknota oraz matki i babki. Jednocześnie, co 
wybrzmiewa w każdej opowieści o okresie wojny i tragedii, ci, którzy do-
świadczyli biedy, głodu, tęsknoty za nieobecnym ojcem, nie mają dzisiaj 
do nikogo pretensji. Wszyscy wskazują, że przecież mieszkają w dalszym 
ciągu w koloniach lub ich pobliżu. Jedyną osobą, jaką winią za swoje nie-
szczęście, jest przywódca III Rzeszy. Szczególnie dotyczy to tych, którzy 
wojnę przeżyli, ale mieszkając od 1945 roku w Borsigwerku, Rokitnicy i na 
Zandce, musieli zmagać się z oswajaniem nowych miejsc, nowego języka, 
nowego państwa. Zarówno dotychczasowi, jak i nowi mieszkańcy znaleźli 
się przecież w „nowym świecie”.

302  B. Russell, Why Men Fight? A Method of Abolishing International Duel, New York 1920, s. 14.
303  Tamże, s. 13.
304  P. Arries, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, tłum. M. Ochab, Gdańsk 
1995, s. 238.
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