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SPRAWOZDANIE
DYREKTORA ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH
ZA 2013 ROK

GROMADZENIE I KSZTAŁTOWANIE ZASOBU
Do zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach w 2013 roku przejęto 60,1 tysięcy
jednostek archiwalnych z 43 zespołów archiwalnych o rozmiarze 336 metrów bieżących. W
tym oprócz materiałów aktowych przejęto między innymi 1,9 tysiąca dokumentacji
technicznej. Na koniec 2013 roku zasób Archiwum liczył 5.298 zespołów z 2.238.086
jednostkami archiwalnymi o rozmiarze przekraczającym 21,7 kilometrów bieżących.
Do najciekawszych przejęć należały w katowickiej Centrali: Kopalnia Węgla
Kamiennego "Porąbka-Klimontów" w Sosnowcu (1857–2001), Kopalnia Węgla Kamiennego
"Gottwald" w Katowicach (1948–1996), Kopalnia Węgla Kamiennego "Siemianowice" w
Siemianowicach (1971–2000), Okręgowy Urząd Górniczy w Bytomiu (1995–2005), Huta
"Zawiercie" w Zawierciu (1948–1999), Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" S.A. w
Bytomiu (1863–2005), Zakłady Górnicze "Trzebionka" S.A. w Trzebini (1961–2004),
Miejska Łaźnia w Katowicach (1950–1968); akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich
w: Chlinie (1890–1912), Dąbrowie (1907–1912), Gołonogu (1907–1912), Łanach Wielkich
(1890–1912), Łące (1907–1912), Minodze (1906–1912), Skale (1906–1912), Sławkowie
(1903–1912), Smardzowicach (1906–1912), Ząbkowicach (1907–1912) i Żarnowcu (1890–
1912); akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego w Skale (1907–1912) i Sławkowie
(1904–1912); urzędy stanu cywilnego w: Brzezince (1874–1907), Dziećkowicach (1874–
1916), Krasowach (1874–1916), Mysłowicach (1874–1912) oraz Nakle (1874–1919); Sąd
Grodzki w Jaworznie (1932–1933); sądy powiatowe w Chrzanowie (1946–1974) i Jaworznie
(1956–1975); Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Katowicach
(1974–2001), Akta rodziny Freszczenko–Czopiwskich (1920–2003); w oddziale w Cieszynie:
gminne koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych w Brennej (1972–2008) i Goleszowie (1939–2013), Towarzystwo Nauczycieli
Polskich w Czechosłowacji (1929–1937); w oddziale w Gliwicach: Sąd Obwodowy w Zabrzu
(1765–1944), Gliwicka Fabryka Konstrukcji Stalowych w Gliwicach (1946–2000), Hutniczy
Instytut Badawczy w Gliwicach (1945–1948), Instytut Metalurgii im. Stanisława Staszica w
Gliwicach (1948–1950); urzędy stany cywilnego w: Chudowie (1908–1912), Knurowie
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(1908–1912), Paruszowcu (1874–1907) i Przyszowicach (1907–1912); w oddziale w
Raciborzu: Państwowe Liceum Pedagogiczne w Raciborzu (1934–1961); urzędy stany
cywilnego w: Brzeziu (1874–1912), Ostrogu (1903–1912) i Raciborzu (1905–1912).
Katowickie Archiwum nadzorujące państwowe i samorządowe archiwa zakładowe na
obszarze środkowej i południowej części województw śląskiego i zachodnich powiatach
województwa małopolskiego miało pod swoją ustawową opieką 802 jednostki organizacyjne
z 853 archiwami zakładowymi, w których było przechowywane ponad 34,8 kilometrów
bieżących materiałów archiwalnych, z których do natychmiastowego przejęcia z przyczyn
ustawowych

i

ratunkowych

jest

około

4,7

kilometrów

bieżących

materiałów

zakwalifikowanych jako wytypowanych do wieczystego przechowywania. Pracownicy
Archiwum skontrolowali 286 archiwów zakładowych. W kolejnym działaniu Archiwum
zatwierdziło 1070 wniosków na brakowanie w jednostkach znajdujących się pod nadzorem
oraz zaopiniowało 114 wniosków jednostek nie będących pod nadzorem państwowej służby
archiwalnej. W związku z wyjaśnianiem wątpliwości przy zatwierdzaniu wniosków na
brakowanie,

Archiwum

przeprowadziło

126 ekspertyz

archiwalnych

dokumentacji,

dotyczących prawidłowości brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Ponadto Archiwum
zatwierdziło 207 instrukcji kancelaryjnych, 199 instrukcji archiwalnych oraz 234 wykazy akt
dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.
Działająca wspólnie dla Archiwów Państwowych w Katowicach i Częstochowie
Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji odbyła 3 posiedzenia. Ustalenia Komisji
pozwoliły na wypracowanie zasad pomocnych przy przeprowadzaniu ekspertyz archiwalnych
w zainteresowanych jednostkach organizacyjnych, wykorzystywano je także przy wydawaniu
zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z kolejnych jednostek organizacyjnych.

OPRACOWANIE ZASOBU
W roku sprawozdawczym jak w poprzednich latach ograniczono opracowanie
całkowite do niektórych prac zaplanowanych w cyklu wieloletnim, stąd całkowicie
opracowano tylko 16 zespołów liczących 6,7 tysięcy jednostek o rozmiarze 36,1 metra
bieżącego. Ponadto zinwentaryzowano 8,2 tysiąca jednostek o rozmiarze 53,3 m.b. w ramach
prac w toku o charakterze wieloletnim. Natomiast w dalszym ciągu koncentrowano się
zgodnie z przyjętym wieloletnim planem na ewidencjonowaniu zasobu pozbawionego
jakichkolwiek pomocy ewidencyjnych. Ewidencjonowaniem objęto 63,9 tysięcy jednostek
archiwalnych o rozmiarze 337,9 metrów bieżących dokumentacji przechowywanej w 122
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zespołach, rejestrując to w elektronicznej bazie danych IZA. Prace ewidencyjne będą dalej
prowadzone w Centrali w Katowicach oraz Oddziale w Raciborzu. Kontynuowano
wprowadzanie danych (ponad 17,8 tysięcy rekordów z 12 zespołów) z rękopiśmiennych
kartkowych inwentarzy roboczych i spisów zdawczo-odbiorczych do bazy IZA.
Wspólna dla Archiwów Państwowych w Częstochowie i Katowicach Komisja
Metodyczna odbyła 6 posiedzeń, podczas których ocenie poddano 27 inwentarzy
archiwalnych (21 z Archiwum w Katowicach i 6 z Archiwum w Częstochowie). Ostatecznie
zatwierdzono 23 inwentarze (18 z Katowic i 5 z Częstochowy). Ocenie poddano także 96
spisów zdawczo-odbiorczych zespołów nowo przejętych do archiwum (43 z Katowic, 53 z
Częstochowy), 29 nowo przejętych zespołów uznano za opracowane (1 z Katowic, 28 z
Częstochowy), pozostałe otrzymały kartę B.

DOKUMENTACJA O CZASOWYM OKRESIE PRZECHOWYWANIA
W związku z wyczerpaniem się rezerwy magazynowej, niedoborami kadrowymi i
zaleceniami

Naczelnego

Dyrektora

Archiwów

Państwowych,

ograniczono

ilość

przejmowanej dokumentacji tego rodzaju. W 2013 roku dokumentacji niearchiwalnej przejęto
łącznie 142 metrów bieżących, w tym dokumentacji osobowej przejęto 38,6 metrów
bieżących, dokumentacji płacowej 17,4 metrów bieżących, a pozostałej dokumentacji 86,5
metrów bieżących. W 2013 roku dokonano brakowania części dokumentacji o czasowym
okresie przechowywania w ilości 915,2 metrów bieżących akt (8,4 tysięcy jednostek). Proces
brakowania został poprzedzony szczegółową analizą dokumentacji wytypowanej do
brakowania. Na koniec 2013 roku Archiwum posiadało ponad 3,0 kilometry bieżące (ponad
358 tysięcy jednostek ewidencyjnych) dokumentacji niearchiwalnej przejętej po 1 kwietnia
2003 roku oraz 1,3 kilometra bieżącego dokumentacji przejętej w depozyt, co stanowi łącznie
ponad 4,3 kilometrów bieżących dokumentacji, będąc tym samym nadal największym w
Polsce, poza specjalistycznym oddziałem Archiwum Państwowego w Warszawie –
Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, przechowawcą w sieci
archiwów państwowych.

UDOSTĘPNIANIE I POPULARYZACJA ZASOBU
W 2013 roku udostępnianie materiałów archiwalnych zmniejszyło się w stosunku do
2012 roku w zakresie liczby tematów zgłoszonych przez użytkowników o około 12 %, a w
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liczbie odwiedzin o 2 %. Na stałym poziomie pozostała ilość udostępnionych materiałów
archiwalnych. W sumie Archiwum zarejestrowało 1582 użytkowników, którym w trakcie
4890 odwiedzin udostępniono 44,8 tysięcy jednostek inwentarzowych z 1454 zespołów.
Podobnie jak w latach ubiegłych wśród korzystających przeważały osoby prowadzące
badania o charakterze naukowym i popularnonaukowym (ok. 50% ogólnej liczby
użytkowników). W tematyce badań dominowała problematyka regionalna, głównie dotycząca
dziejów miejscowości i poszczególnych instytucji, dziejów szkolnictwa i lecznictwa,
komunikacji autobusowej i kolejowej, sportu, architektury oraz losów Kresowian. Spora
grupa badaczy interesowała się dokumentami dotyczącymi Żydów oraz materiałami
dotyczącymi osób związanych z naszym regionem. Drugą najliczniejszą grupę użytkowników
stanowili genealodzy (ok. 27% wszystkich korzystających). Utrzymuje się tendencja wzrostu
liczby użytkowników prowadzących badania na potrzeby publicystyki. Cudzoziemcy, wśród
których tradycyjnie dominują obywatele Niemiec (ponad 60 % użytkowników), tak jak w
latach poprzednich, prowadzili głównie badania o charakterze genealogicznym. W
pracowniach naukowych Archiwum ponadto udostępniono 200 czytelnikom 1,8 tysięcy
publikacji ze zbiorów bibliotecznych.
W 2013 roku zarejestrowano ogółem 5.552 kwerendy, w tym 1.415 kwerend z
dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. W 2013 roku liczba kwerend
nieznacznie zmniejszyła się o ok. 2% w stosunku do 2012 roku, choć nie we wszystkich
oddziałach tendencja ta przedstawiała się jednakowo. Nie odnotowano zaś większych zmian
w ich strukturze. Nadal najliczniejszą grupę stanowiły wnioski o charakterze własnościowym,
a wśród nich kwerendy dotyczące udokumentowania repatriacji i posiadania mienia na
terenach byłych wschodnich województw RP. W tej grupie kwerend znaczny procent
stanowiły

podania

z

urzędów

zajmujących

się

rozpatrywaniem

wniosków

odszkodowawczych, poszukiwano głównie dokumentów potwierdzających posiadanie
polskiego obywatelstwa wnioskodawców oraz dokumentów potwierdzających otrzymanie
rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie. Znaczny procent kwerend o charakterze
własnościowym stanowiły również poszukiwania do celów spadkowych. Kolejną grupę
stanowiły kwerendy o charakterze socjalnym głównie z dokumentacji o czasowym okresie
przechowywania, gdzie jednak odnotowano spadek ich liczby o 4 % w stosunku do 2012
roku. W grupie tej odnotowano także spadek kwerend dotyczących potwierdzania
okupacyjnych losów oraz pracy i służby w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Trzecią
w kolejności grupę kwerend stanowiły kwerendy o charakterze genealogicznym. Wśród
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wnioskodawców w tej grupie przeważały osoby prywatne, głównie z zagranicy. Następną
grupę stanowiły kwerendy składane przez urzędy i najczęściej związane były z ustalaniem
sytuacji prawnej nieruchomości i sprawami dotyczącymi odszkodowań za wywłaszczenia w
okresie PRL. W grupie kwerend dotyczących potwierdzenia niemieckiego pochodzenia i
wpisania na niemiecką listę narodowościową (Deutsche Volksliste – DVL) odnotowano
niewielki spadek ich liczby. Należy jednak zaznaczyć, że wnioskodawcy w tej grupie
najczęściej występowali o akta stanu cywilnego, potwierdzające pokrewieństwo i miejsce
zamieszkania w latach II wojny światowej, a w znikomym procencie o ankiety DVL i akta
rehabilitacyjne. Najrzadziej występowały kwerendy o charakterze naukowym. W odpowiedzi
na złożone podania w 2013 roku wydano 20 zaświadczeń i 3.892 stron uwierzytelnionych
kopii dokumentów. Ponadto w Oddziale V Dokumentacji o czasowym okresie
przechowywania wykonano 6.628 uwierzytelnionych kserokopii dokumentów, 9 odpisów i 1
zaświadczenie.
W roku sprawozdawczym odnotowano nieznaczne zwiększenie (o 582 sztuk) ilości
wydanych kserokopii. Ilość wykonanych kserokopii w porównaniu z rokiem 2012 nie
zmniejszyła się pomimo faktu, że nie przyjmowano zamówień na kserokopie z materiałów
ponad 100 letnich oraz będących w złym stanie fizycznym. Odnotowano również znaczny
wzrost (ok. 1.231 sztuk – o 100%) ilości wykonywanych skanów oraz nieznaczny wzrost
ilości skanów z mikrofilmów (o 29 sztuk). Znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z 2012
rokiem uległa ilość wykonanych sprzętem archiwalnym fotografii cyfrowych (o 1.852 sztuki).
Należy również zaznaczyć, że z możliwości samodzielnego wykonywania kopii z zasobu
skorzystało ok. 80% użytkowników prowadzących badania naukowe i genealogiczne. Nie
posiadamy danych dotyczących samodzielnego wykonania fotografii cyfrowych własnym
sprzętem przez użytkowników, natomiast na skanerze oddanym do samodzielnego
wykonywania kopii cyfrowych przez korzystających w Pracowni Naukowej im. Michała
Antonowa w 2013 roku wykonano 36.116 skanów.
Ilość wydanych kopii uwierzytelnionych także uległa wzrostowi w porównaniu do
2012 roku. W roku sprawozdawczym wydano łącznie 10.520 kopii w tym 3.892 kopii z
materiałów archiwalnych i 6.628 kopii z materiałów o czasowym okresie przechowywania.
Archiwum kontynuowało współpracę z regionalnymi placówkami muzealnymi,
bibliotecznymi i naukowymi, a także z archiwami państwowymi w Opolu i we Wrocławiu
oraz Archiwum Krajowym w Opawie w zakresie przygotowywania wystaw i publikacji.
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W 2013 roku Archiwum zorganizowało 3 samodzielne wystawy:
Śląsk Cieszyński na dawnych mapach – szkice, plany i mapy ze zbiorów Archiwum w
Cieszynie zorganizowana w ramach Nocy Muzeów, prezentowana w Oddziale w
Cieszynie (24/25 maja);
Zaginiony świat. Historia i kultura Żydów w archiwaliach. Wernisaż w Centrali Katowice w
ramach Nocy Muzeów, Katowice (18 maja);
Epoka napoleońska w drukach i rękopisach ze zbiorów Archiwum Państwowego w
Katowicach – wystawa w Bibliotece Śląskiej w Katowicach towarzysząca
konferencji naukowej Bilans epoki napoleońskiej na Śląsku, Katowice (8
listopada).
Wspólnie z innymi instytucjami zorganizowano 3 wystawy:
W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939–1945. – wystawa zorganizowana
przez Muzeum Historii Katowic przy współudziale Centrali Archiwum w Katowicach
(wrzesień–listopad);
W cieniu jednostki. Kult Stalina na Górnym Śląsku (1945–1956) – wystawa zorganizowana
przez Archiwum Państwowe w Katowicach, Muzeum Historii Katowic i Instytut
Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach. Wystawie towarzyszyła konferencja
naukowa (wrzesień);
Między historią a mitem. Dobre austriackie czasy na Śląsku Cieszyńskim – wystawa
zorganizowana przez Książnicę Cieszyńską przy współudziale Oddziału w Cieszynie
(luty–czerwiec).
Archiwum brało udział w przygotowaniu i udostępniło materiały na 13 wystaw:
Z Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społecznego w Polsce Ludowej w latach 1945–1989
– wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, materiały z Centrali
Archiwum w Katowicach (kwiecień–maj w Muzeum w Rybniku);
Obóz pracy w Łambinowicach – wystawa Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w
Łambinowicach–Opolu, materiały z Centrali Archiwum w Katowicach (na terenie
Muzeum);
Wystawa

poświęcona

kompozytorowi

Grzegorzowi

Gerwazemu

Gorczyckiemu

organizowana przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, materiały z Centrali
Archiwum w Katowicach (na terenie Muzeum);

7

Schönwald – wieś z przeszłością – wystawa Muzeum w Gliwicach, materiały z Oddziału w
Gliwicach (czerwiec–wrzesień);
Nowiny Paryzkie – wystawa Muzeum w Gliwicach, materiały z Oddziału w Gliwicach
(grudzień 2013–styczeń 2014);
Gazety pod mostem – wystawa CH Forum pod wiaduktem w Gliwicach, materiały z
Oddziału w Gliwicach (całoroczna);
Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Sosnowicach 1932–2012 – wystawa
organizowana przez Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Sosnowicach,
materiały z Oddziału w Oświęcimiu (czerwiec);
W królewskim mieście Oświęcimiu – wystawa organizowana przez Muzeum Zamek w
Oświęcimiu, materiały z Oddziału w Oświęcimiu (grudzień);
Wystawa z okazji 100-tnej rocznicy urodzin ks. Prałata Józefa Kuczery – wystawa
zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie, materiały z Oddziału w
Pszczynie (luty);
Stajnia, ujeżdżalnia, powozownia – wystawa zorganizowana przez Muzeum w Pszczynie w
stajniach książęcych, materiały z Oddziału w Pszczynie (wrzesień);
Fundacje Komorowskich i ich wpływ na rozwój Suchej – wystawa zorganizowana przez
Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej, materiały z Oddziału w Żywcu (czerwiec);
Centrala Katowice i oddziały zamiejscowe Archiwum przygotowywały materiały na
wystawę z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej, którą przygotowuje
Archiwum Narodowe w Krakowie;
Centrala Katowice oraz oddziały zamiejscowe w Cieszynie i Żywcu przygotowały materiały
na wystawę przygotowywana przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu na temat
stosunków polsko-słowackich.
W 2013 roku Archiwum prezentowało przygotowane wcześniej wystawy:
1. z 2009 roku wystawę Wojciech Korfanty – współtwórca II Rzeczypospolitej w Zespole
Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (kwiecień), w siedzibie ARTeria – Centrum Kultury i
promocji w Ornontowicach (październik–listopad);
2. z 2008 roku Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku w siedzibie Sądu Rejonowego w
Chorzowie (czerwiec);
3. z 2009 roku Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939–1945 w siedzibie Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bytomiu (lipiec-wrzesień);
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4. Nieznany modernizm. Architektura Raciborza 1922–1939 w siedzibie Towarzystwa
Historycznego w Leverkusen (kwiecień 2013–kwiecień 2014)
Ponadto w siedzibie Archiwum prezentowane były 4 wystawy obce:
Kobiety w nauce – przygotowana przez Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie –
prezentacja w Centrali Katowice (styczeń);
Rysunki i fotografie dzieł sztuki w spuściźnie profesora Mariana Rehorowskiego
przygotowana przez Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w
Katowicach – prezentacja w Centrali Katowice (styczeń);
Szlachta Śląska. Historie pałacowe – wystawa przygotowana przez Oberschlesische
Landesmuseum w Ratingen – prezentowana w Centrali Katowice (luty–maj) i
O/Racibórz (czerwiec–wrzesień);
Katowickie Synagogi – w 110 rocznicę uroczystego otwarcia Nowej Synagogi – przygotowana
przez Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Katowice – prezentowana w Centrali
Katowice (maj–listopad)
Po raz drugi zorganizowano w Centrali Katowice Noc muzeów w Archiwum w dniu 18
maja zatytułowaną Zaginiony świat. Historia i kultura Żydów w archiwaliach. Tego wieczoru
Archiwum odwiedziło około 250 osób. Przygotowano szereg atrakcji również dla dzieci.
Można było zobaczyć największy magazyn aktowy oraz wystawę ciekawych dokumentów, w
pracowni konserwacji jednostkowej między innymi odbywał się pokaz czerpania papieru.
Uczestnicy

poznali

również

metody

ratowania

najcenniejszych

archiwaliów

oraz

dokumentów po katastrofach. Następnie goście zapoznali się ze sztuką masowej konserwacji
czyli rozwiązywaniem problemu z zakwaszonym papierem. W budynku gdzie znajduje się
pracownia naukowa odwiedzający zwiedzili dwie wystawy: Historia i kultura Żydów w
dokumentacji Archiwum Państwowego w Katowicach oraz Katowickie Synagogi – w 110
rocznicę uroczystego otwarcia Nowej Synagogi, której towarzyszył film zatytułowany W
poszukiwaniu minionego czasu wyreżyserowany przez Pawła Sapałę oraz pieśni żydowskie w
wykonaniu Olgi Mieleszczuk. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających był koncert muzyki i
pieśni żydowskich w wykonaniu Zespołu NEGEV. Ponadto odwiedzający Archiwum
zapoznawali się z bazami danych, otrzymywali informacje o sposobie korzystania z
archiwaliów, mogli kupić książki wydane przez Archiwum. Można było nauczyć się jak
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budować drzewo genealogiczne i zapoznać się z aktami metrykalnymi. Dla najmłodszych
przygotowano kącik z grami i zabawami, który cieszył się dużym zainteresowaniem.
Oddział w Cieszynie wziął po raz kolejny udział w nadgranicznej polsko-czeskiej
Nocy Muzeów, która odbywa się tydzień później niż w innych ośrodkach, co w tym roku
przypadło na wieczór i noc z 24 na 25 maja. Oddział i przygotowaną wystawę Śląsk
Cieszyński na dawnych mapach – szkice, plany i mapy ze zbiorów Archiwum w Cieszynie
odwiedziło 1270 osób z obu stron Olzy.
W ramach współpracy ze szkołami, wyższymi uczelniami i placówkami oświatowymi
Archiwum odwiedziło 31 wycieczek z 2,3 tysiącami zwiedzających. Ponadto przeprowadzono
7 lekcji archiwalnych, w tym: Oddział w Raciborzu – 3 lekcje oraz Oddział w Żywcu – 4
lekcje. W ramach popularyzacji zasobu Archiwum pracownicy udzielili po 5 wywiadów
radiowych i telewizyjnych oraz ukazało się 37 artykułów prasowych o Archiwum.
Należy jeszcze w tym miejscu wspomnieć o narastających z roku na rok obowiązkach
Archiwum jako urzędu. I tak tylko do kancelarii w Centrali Katowice w 2013 roku wpłynęło
14.030 pism oraz wyekspediowano tradycyjną pocztą 9.745 różnego typu listów i paczek.

KONSERWACJA I REPROGRAFIA
Wiele uwagi w Archiwum poświęcono technicznemu zabezpieczeniu zasobu. W
ramach konserwacji właściwej zdezynfekowano w komorze fumigacyjnej 247,3 metrów
bieżących (w tym 70 metrów z Archiwum Narodowego w Krakowie), konserwacji masowej
poddano 110,9 tysięcy kart z 1029 jednostek archiwalnych (w tym 63,2 tysięcy kart z
Archiwów Państwowych w Opolu, Przemyślu i Rzeszowie), a konserwacji jednostkowej 2156
kart. Przy pomocy liofilizatora przeprowadzono proces osuszania 200 kg zalanych akt
Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Kontynuowano prace profilaktyczne, w tym
odkurzono 1,7 tysiąca metrów bieżących akt, umieszczono w pudłach bezkwasowych 584,7
metrów bieżących, a w teczkach 594,7 metrów bieżących akt, a także spaginowano 1,9
miliona stron. Pracownia introligatorska wykonała m.in. 160 sztuk opraw i 31
niestandartowych pudeł archiwalnych oraz 37 teczek. Pracownia reprograficzna wykonała
191,2 tysięcy zabezpieczających kopii cyfrowych z 3,8 tysięcy jednostek archiwalnych, 30,3
tysięcy skanów z mikrofilmów z 349 jednostek archiwalnych oraz 34,5 tysięcy klatek
mikrofilmowych z 348 jednostek archiwalnych.
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Realizując Wieloletni Program Kultura+ Priorytet Digitalizacja, w ramach projektu
„Polski Górny Śląsk w latach 1922–1939” przeprowadzono digitalizację zespołu „Sejm Śląski
1922–1939” (51 tysięcy zabezpieczających kopii cyfrowych z 663 jednostek), natomiast w
ramach projektu „Wielokulturowy Górny Śląsk w aktach Urzędów Stanu Cywilnego z lat
1874–1910” wykonano 75,7 tysięcy zabezpieczających kopii cyfrowych z 828 jednostek
archiwalnych.

DZIAŁANOŚĆ NAUKOWA
W Archiwum zorganizowano 4 zebrania naukowe, na których referaty wygłosili: dr
Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Śląska szlachta. Jej korzenie i koniec, dr Mirosław Węcki: W
okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939–1945, prof. dr hab. Zbigniew
Kadłubek: Trud tradycji, Sławomira Krupa Stan zachowania materiałów archiwalnych z
zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach do dziejów przemarszu wojsk Jana III
Sobieskiego przez Górny Śląsk w sierpniu 1683 roku.
Indywidualnie pracownicy Archiwum brali udział w następujących sesjach i
konferencjach naukowych z oryginalnymi referatami:
Na sesjach i konferencjach międzynarodowych:
Głowania K.: Przestępstwa pospolite w latach 30. i 40. XX wieku w aktach sądowych
prokuratury
Doktoranckie

w

Katowicach.

Koło

Naukowe

Interdyscyplinarna
H/Story

przy

angielsko-polska
Instytucie

Kultur

konferencja,
i

Literatur

Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, Sosnowiec 22–23 listopada;
Grudniewski J.: Grupy wobec wojny – elita społeczna. Konferencja naukowa Koniec starego
świata – początek nowego. Społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny
światowej (1914–1918). Źródła i metody, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut
Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Muzeum w Gliwicach, Instytut
Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Martin-Luter Universität HalleWittenberg – Gliwice 20–22 czerwca;
Kalinowska–Wójcik B.: Durchstaatlichung im Dorf. Landgemeinden in Oberschlesien im 19.
Jahrhundert. Konferencja: Das Vorrücken des Staats in die Fläche im langen 19.
Jahrhundert. Tagung des Verbandes der Osteuropahistorikerinnen und Historiker
(VOH) und des Herder-Instituts, Marburg 21–22 lutego;

11

Kalinowska–Wójcik B.: Żydzi w gospodarce pszczyńskiego wolnego państwa stanowego od
połowy XVII do początków XVIII wieku. Konferencja: Šlechticův žid, žid šlechticem.
Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době (Szlachcic i jego żyd, żyd
i jego szlachcic. Elita żydowska i szlachta żydowska w czasach nowożytnych i epoce
najnowszej), Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF Ostravská univerzita v
Ostravě, Katedra historie FF Ostravská univerzita v Ostravě, Akademia im. Jana
Długosza w Częstochowie, Zámek Tovačov 4 kwietnia;
Kalinowska–Wójcik B.: Żydzi na Górnym Śląsku w czasie I wojny światowej. Konferencja:
Koniec starego świata – początek nowego. Społeczeństwo Górnego Śląska wobec
pierwszej wojny światowej (1914–1918). Źródła i metody, Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Muzeum w
Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Martin-Luter
Universität Halle-Wittenberg, Gliwice 20–22 czerwca.
Węcki M.: Der Kattowitzer NS-Regierungspräsident dr. Walter Springorum und seine
Nachkriegsrelationen im Spiegel der Archivalien von 1939–1945. Sympozjum:
Archive bauen Brücke, Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv Bayreuth, Bayreuth 21–
25 października.
na sesjach i konferencjach krajowych:
Banduch R.: Postępowanie z dokumentacją pozwoleń budowlanych w urzędach administracji
samorządowej. X Konferencja Sekcji Archiwów Samorządowych Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich, Toruń 19–21 września;
Greiner P., S. Krupa: Materiały do dziejów epoki napoleońskiej w Archiwum Państwowym w
Katowicach. Konferencja: Bilans epoki napoleońskiej na Śląsku. Biblioteka Śląska w
Katowicach – Katowice 8 listopada;
Greiner P.: Menu książąt pszczyńskich. VII Tyskie Sympozjum Historyczne Napitki i jadło na
stołach książąt, szlachty i poddanych. Instytut Badań Regionalnych, Kompania
Piwowarska, Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 6 grudnia;
Greiner P.: Profesor Jerzy Jaros archiwista. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Panteon
Archiwistów Projekt „Słownik archiwistów świata”. Opactwo Cystersów w Rudach,
Rudy 14 listopada;
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Greiner P.: Tradycyjne i informatyczne formy korzystania z zasobu Archiwum Państwowego w
Katowicach w badaniach śląskoznawczych; XVIII Seminarium Śląskie Dziedzictwo
kulturowe Śląska. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Kamień Śląski 26 września;
Greiner P.: Źródła kartograficzne do dziejów Świętochłowic. Konferencja naukowa: Wypisy z
dziejów Świętochłowic. Urząd Miasta Świętochłowice, Świętochłowice 7 czerwca;
Hudzik P.: Akta Wadowic w zasobie Oddziału w Oświęcimiu Archiwum Państwowego w
Katowicach. Konferencja naukowa: Wokół Wadovian. Wadowice i wadowiczanie w
archiwach polskich, ukraińskich i rosyjskich. Wadowickie Centrum Kultury w
Wadowicach, Wadowice 1 marca;
Hudzik P.: Zasób archiwalny Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w
Wadowicach i jego wartość. Konferencja naukowa: 150-cie powstania Liceum w
Wadowicach; Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach,
Wadowice 21 listopada;
Krupa S.: Jan III Sobieski na Śląsku w sierpniu 1683 roku w świetle materiałów archiwalnych
z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. Konferencja naukowa poświęcona
330. rocznicy bitwy pod Wiedniem, Cieszyn 13 września;
Małusecki B.: Budowniczowie i mistrzowie murarscy z Katowic – członkowie Cechu Murarzy
i Cieśli w Gliwicach. Konferencja naukowa Polskiej Akademii Nauk, Oddział w
Katowicach: Budownictwo i architektura Katowic. Muzeum Historii Katowic,
Katowice 13 września;
Mączka M., Stysz M.: Historia górnictwa w rejonie Barda Śląskiego. IX Konferencja:
Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót
górniczych. Politechnika Wrocławska, Złotniki Lubańskie 10–12 kwietnia;
Strońska-Przybyła J.: Komunikat na temat zasobu Oddziału w Pszczynie. Powiatowa
Konferencja Historyczno-Regionalna: Śląsk i Ziemia Pszczyńska w czasie I wojny
światowej – setna rocznica wybuchu. Starostwo Powiatowe w Pszczynie, Pszczyna 5
grudnia.
Węcki M., „Sytuacja żywieniowa jest ogólnie zadowalająca”. Zaopatrzenie ludności cywilnej
w żywność na górnośląskim froncie domowym w okresie II wojny światowej, VII
Tyskie Sympozjum Historyczne: Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i
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poddanych. Instytut Badań Regionalnych, Kompania Piwowarska, Muzeum Miejskie
w Tychach, Tychy 6 grudnia;
Węcki M.: Fritz Bracht. Zapomniany gauleiter. Zjazd niemcoznawców Uniwersytet
Wrocławski, Wrocław 22 listopada.
Pracownicy Archiwum brali udział w następujących projektach badawczych:
Encyklopedia Województwa Śląskiego. Organizator: Instytut Badań Regionalnych przy
Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Uczestnik: P. Greiner, B. Kalinowska–Wójcik, M.
Węcki.
Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX w. Organizator: Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, finansowany przez Narodowy Program
Rozwoju Humanistyki. Członek zespołu: B. Kalinowska–Wójcik.
Monografia Pszczyny. Organizator: Urząd Miejski w Pszczynie. Uczestnicy: J. Szczepańczyk,
M. Mączka, P. Greiner, B. Kalinowska-Wójcik, P. Matuszek, M. Węcki.
Monografia Kęt. Organizator: Urząd Gminy w Kętach. Uczestnik: P. Hudzik.
Monografia Zatora. Organizator: Urząd Miejski w Zatorze. Uczestnik: P. Hudzik.
Atlas historyczny miast Polski – Gliwice. Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach,
finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestnik: B. Małusecki.
Atlas historyczny miast Polski – Bytom. Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach,
finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestnik: B. Kalinowska–Wójcik.
Od 2013 roku w Archiwum funkcjonuje Komisja Wydawnicza, na czele której stanął
prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, jako organ doradczy przy Dyrektorze Archiwum.
Archiwum opublikowało:
opracowania zwarte:
J. Popanda, M. Węcki: W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939–1945,
Katowice 2013
publikacje czasopiśmiennicze (parametryzowane):
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 10, 2013.
Pracownicy Archiwum opublikowali:
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Górecki D.: Towarzystwo Upiększania miasta w Chorzowie. „Zeszyty Chorzowskie” 2013, nr
3, s. 165–175.
Greiner P.: Die Teilung Oberschlesiens nach 1922 und ihre wirtschaftlichen Folgen. [W:]
Industrialisierung

und

Nationalisierung

Fallstudien

zur

Geschichte

des

oberschlesischen Industriereviers im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. L. Budraß, B.
Kalinowska–Wójcik, A. Michalczyk. Bochum 2013, s. 181–189.
Industrialisierung und Nationalisierung. Fallstudien zur Geschichte des oberschlesischen
Industriereviers im 19. und 20. Jahrhundert. (Współredaktor B. Kalinowska–Wójcik).
Bochum 2013.
Kalinowska–Wójcik B.: Der Einfluss der Industrialisierung auf die Städte im Kreis Pless
(Pszczyna)

in

Industrialisierung

der

zweiten

und

Hälfte

des

Nationalisierung.

„langen“19.
Fallstudien

Jahrhunderts.
zur

Geschichte

[W:]
des

oberschlesischen Industriereviers im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. L. Budraß, B.
Kalinowska–Wójcik, A. Michalczyk. Bochum 2013, s. 79–91.
Kalinowska–Wójcik B.: Działalność Związku Gmin Synagogalnych Rejencji Opolskiej do
podziału Górnego Śląska w 1922 roku. [W:] Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX
wieku. Red. B. Kalinowska–Wójcik, D. Keller. Rybnik–Katowice 2012, s. 85–97.
Kalinowska–Wójcik B.: Einführung, [W:] Industrialisierung und Nationalisierung.
Fallstudien zur Geschichte des oberschlesischen Industriereviers im 19. und 20.
Jahrhundert. Hrsg. L. Budraß, B. Kalinowska-Wójcik, A. Michalczyk. Bochum 2013,
s.7–10.
Kalinowska–Wójcik B.: Wprowadzenie. [W:] Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku.
Red. B. Kalinowska–Wójcik, D. Keller. Rybnik–Katowice 2012, s. 17–20.
Kalinowska–Wójcik B.: Żydzi na Górnym Śląsku w czasie I wojny światowej. [W:] Koniec
starego świata – początek nowego. Społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej
wojny światowej (1914–1918). Źródła i metody. Oprac. B. Linek, S. Rosenbaum, K.
Struve. Opole 2013, s. 8289.
Krupa S.: Wojska Jana III Sobieskiego w Bielsku i Cieszynie w sierpniu 1683 roku. [W:]
1683. Na ratunek Europie. Udział Rzeczypospolitej i miejsce Cieszyna i Ziemi
Cieszyńskiej w kampanii wiedeńskiej. Red I. Panic, D. Rolnik. Katowice 2013, s. 33–
46.
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Małusecki B. (współpraca i współredakcja rozdziału): Wczoraj i dziś (landraci i starostowie).
Siedziba władz powiatowych. [W:] Gliwicki – i co Powiecie? Czasy dawne i
najnowsze (15-lecie powiatu gliwickiego). Red. M. Fiszer–Rębisz. Gliwice 2013, s.
613.
Małusecki B.: Adalbert Kelm. [W:] Gliwice na ich drodze. Red. M. Żmudzińska–Nowak.
Gliwice 2013, s. 19–35.
Małusecki B.: Hans von Pöllnitz. [W:] Gliwice na ich drodze. Red. M. Żmudzińska–Nowak.
Gliwice 2013, s. 125–143.
Małusecki B.: Powstanie kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach i jego
wczesna forma architektoniczna. [W:] Omnium Sanctorum – Kościół i parafia
Wszystkich Świętych w Gliwicach. Red. B. Tracz, S. Rosenbaum. Gliwice 2013, s.
289–300.
Małusecki B.: Richard Koban. [W:] Gliwice na ich drodze. Red. M. Żmudzińska–Nowak.
Gliwice 2013, s. 83–99.
Małusecki B.: Współpracownicy Karla Schabika (Peter Birkmann, Oskar Goltz, Paul Heilig,
Ludwig Keller, Hugo Beck, Alfred Leidig). [W:] Gliwice na ich drodze. Red. M.
Żmudzińska–Nowak. Gliwice 2013, s. 195–225.
Węcki M.: Partia nazistowska na Górnym Śląsku 1939–1945. „Czasypismo” 2013, nr 1, s. 4–
13.
Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. (Współredaktor B. Kalinowska–Wójcik). Rybnik–
Katowice 2012.
Pracownicy Archiwum byli czynni w centralnych komisjach i zespołach
międzyarchiwalnych: Sławomira Krupa w Centralnej Komisji Metodycznej i Radzie do spraw
Informatyzacji i Digitalizacji, Grażyna Przesmycka w Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny
Dokumentacji i Zespole do wspierania archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych w sprawach z zakresu opracowywania i opiniowania projektów
przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, Anna Machej w Zespole do spraw rozmieszczenia
zasobu archiwalnego archiwów państwowych. Udzielali się również w stowarzyszeniach
naukowych i kulturalnych: Roland Banduch – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich, Piotr Greiner – członek Komisji Geografii Historycznej Komitetu
Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Rad Muzeów Miejskich w Tychach i Rudzie
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Śląskiej, Komisji Historycznej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Województwie
Śląskim, Paweł Hudzik – prezes Towarzystwa Przyjaciół Archiwum w Katowicach, Bożena
Husar – członek Rady Naukowej Muzeum Miejskiego w Żywcu, Anna Machej – członek
Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Cieszynie, Bogusław Małusecki –
członek Zarządu Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki, Piotr Matuszek –
członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Grażyna Przesmycka –
prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Katowicach, Grażyna Tomecka –
członek Zarządu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
W 2013 roku stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał
Tomasz Hajewski.

INFRASTRUKTURA
Rok 2013 był bogaty w wydarzenia poprawiające stan infrastruktury katowickiego
Archiwum. W pierwszym rzędzie należy wymienić rozpoczęcie budowy nowoczesnego
budynku archiwalnego w Bielsku-Białej przeznaczonego dla dotychczasowych oddziałów
zamiejscowych w Bielsku-Białej, Oświęcimiu i Żywcu. Nowy budynek docelowo pomieści
10 kilometrów akt oraz oczywiście inne rodzaje archiwaliów (materiały wielkoformatowe,
zdjęcia, nagrania, itd.), będzie wyposażony w odpowiadające standardom XXI wieku
pracownie naukowe, salę wystawienniczą oraz konferencyjną. Planowane zakończenie
inwestycji przypada na rok 2015, wtedy też rozpoczną się przeprowadzki z dotychczasowych
siedzib wymienionych wyżej oddziałów zamiejscowych.
W katowickiej Centrali w 2013 roku również poczyniono ważne i znaczące
inwestycje: przebudowano wymiennikownię wysokoparametrową centralnego ogrzewania na
kotłownię gazową, co uniezależniło Archiwum od dotychczasowych kapryśnych dostaw
energii cieplnej z sieci miejskiej, przebudowano wewnętrzną instalację centralnego
ogrzewania w budynku nr 10 oraz całkowicie przebudowano powojskowe ogrodzenie na
nowoczesne, podnosząc zarówno dzięki temu bezpieczeństwo terenu użytkowanego przez
Archiwum, jak i walory estetyczne. Ponadto unowocześniona została sieć światłowodowa, co
pozwoliło na szybsze i bezpieczniejsze przesyłanie danych w obiegu wewnętrznym,
niezbędne w związku ze wzrastającymi zasobami zdigitalizowanymi.
Archiwum wzbogaciło się również przez zakupy inwestycyjne o: cyfrową centralę
telefoniczną, odśnieżarkę spalinową i traktorek-kosiarkę. Zakupiono kolejną partię
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nowoczesnych regałów, w które zostały wyposażone wyremontowane w 2012 roku
pomieszczenia w budynku nr 8 Centrali w Katowicach, co pozwoliło na uzyskanie około 2
kilometrów wolnych półek. Umożliwi to wzrost w najbliższych latach ilości przejmowanych
materiałów z przedpola archiwalnego.

Dyrektor
Archiwum Państwowego w Katowicach
dr hab. Piotr Greiner

