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 Okres II wojny światowej stanowi jeden z najmroczniejszych momentów w historii Katowic. 

W 1939 roku miasto miało już za sobą ponad siedemdziesiąt lat dynamicznego rozwoju, na który 

– oprócz przekształceń urbanistycznych, społecznych i gospodarczych – wpłynęły również istotne 

zmiany polityczne i narodowościowe. Wybudowane przez Niemców miasto w 1922 roku stało się stoli-

cą polskiego, autonomicznego województwa śląskiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego 

nastąpiło znaczne zwiększenie przestrzeni urbanistycznej i liczby ludności Katowic. Władze polskie wy-

budowały, dużym nakładem środków, wiele modernistycznych budowli, które miały uczynić z Katowic 

nowoczesny, reprezentacyjny ośrodek miejski, a także wzmocnić jego polski charakter. Napływ tysięcy 

urzędników i ich rodzin z innych obszarów Polski jeszcze bardziej skomplikował strukturę narodowo-

ściową miasta, zamieszkiwanego przez rdzenną ludność górnośląską oraz wciąż liczne mniejszości 

niemiecką i żydowską. Tak ukształtowane miasto zostało zajęte przez Niemców we wrześniu 1939 

roku.

 Zająwszy polski Górny Śląsk, naziści głosili, że „wyzwalają” ten „rdzennie niemiecki” region 

spod „wymuszonego polskiego panowania” (polnische Zwangsherrschaft). Niejako „punktem honoru” 

stała się dla nich konieczność udowodnienia niemieckiego charakteru tego obszaru. Najpoważniej-

szym zaś skutkiem tego była polityka narodowościowa, mająca na celu  „przyciągnięcie do Niemczy-

zny” Górnoślązaków oraz usunięcie wszelkich „elementów” obcych, tzn. Polaków i Żydów. Pobocznym, 

choć w przekazie propagandowym bardzo istotnym, elementem owej inżynierii narodowościowej było 

dążenie do usunięcia z przestrzeni publicznej wszelkich oznak polskości. Ze względu na znaczenie ad-

ministracyjne, kulturalne i gospodarcze Katowice stały się obiektem szczególnie intensywnych działań 

zniemczających prowadzonych przez niemieckie władze okupacyjne. Jakby nie oceniać rzeczywistego 

wymiaru obrony Katowic przez Polaków we wrześniu 1939 roku, to już sam fakt oporu był dla niemiec-

kiej propagandy bardzo niewygodny. Nie dziwi więc, że jeszcze w czasie wojny władze nazistowskie 

dążyły do zatarcia śladów tego oporu. Już we wrześniu 1939 roku przystąpiono do likwidacji wszelkich 

zewnętrznych śladów polskości w przestrzeni miejskiej. 

Katowice podczas II wojny światowej
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 Pierwszą ofiarą tej działalności padły symbole najbardziej oczywiste: 

polskie pomniki, polskie nazwy ulic, a nawet polskojęzyczne szyldy sklepowe. Do-

brym przykładem tego typu działań jest plac Wolności, gdzie w XX wieku odbywała 

się swoista „sztafeta” symboli związana ze zmieniającą się przynależnością pań-

stwową Katowic. Jeszcze na początku lat 20. władze polskie zlikwidowały wznie-

siony przez Niemców w 1898 roku pomnik dwóch pierwszych cesarzy z dynastii 

Hohenzollernów (Wilhelma I i Fryderyka III) i postawiły pomnik Nieznanego Po-

wstańca. We wrześniu 1939 roku Niemcy rozbili płytę z polskim napisem na po-

mniku, a w miejscu piastowskiego orła pojawił się czarny niemiecki orzeł i swasty-

ka. Naziści rozebrali też cokół niedokończonego pomnika Marszałka Piłsudskiego 

i Powstańca Śląskiego usytuowany między budynkami Muzeum Śląskiego i Urzę-

du Wojewódzkiego (obecnie plac Bolesława Chrobrego). Materiał ze zburzonego 

cokołu wykorzystany został do pospiesznego postawienia pomnika z hitlerowskim 

orłem na szczycie na obecnym placu Sejmu Śląskiego. Pomnik ten jest już widocz-

ny na zdjęciach ilustrujących pierwszy wielki nazistowski wiec w Katowicach, który 

odbył się w październiku 1939 roku.

 Prasa nazistowska z obrzydzeniem opisywała „bezguście” i „zdege-

nerowanie” polskiej, modernistycznej zabudowy Katowic. Próbowano przy tym 

podżegać Górnoślązaków przeciw Polakom, podkreślając fakt, że wiele budowli 

miało charakter reprezentacyjny lub były one przeznaczone wyłącznie dla polskich 

urzędników, jednocześnie wskazując nędzę osiedli robotniczych oraz ogólne braki 

w substancji mieszkaniowej miasta. Nie przeszkadzało to oczywiście Niemcom 

natychmiast przejmować najlepsze budynki na swoje cele. Niektóre z nich były 

już we wrześniu 1939 roku opuszczone przez ewakuowane władze polskie i część 

ludności cywilnej. Inne przejmowano, wysiedlając ich polskich i żydowskich miesz-

kańców. 

 Wojna przyniosła bowiem znaczne ruchy ludności na terenie miasta. 

W latach 1939–1941 liczba ludności Katowic zmalała o około 11%, co było wyni-

kiem ewakuacji przeprowadzonej przez władze polskie w 1939 roku oraz wdrożo-

nych przez Niemców wysiedleń Polaków i Żydów. Nie można też zapomnieć o nie-

mieckich represjach wobec obrońców miasta, a później wobec członków polskiej 

konspiracji. W 1941 roku miasto zamieszkiwało około 120 tys. ludzi. W związku 

z napływem niemieckich urzędników z terenu Rzeszy (do Katowic przybyło ich około 20 tys.) liczba ta 

zaczęła powoli wzrastać. W październiku 1943 roku w Katowicach mieszkało, według danych oficjal-

nych, około 125 tys. ludzi. Jednak już wówczas miały miejsce coraz bardziej intensywne powołania 

do Wehrmachtu, które nie ominęły zamieszkujących w Katowicach Niemców oraz Górnoślązaków, co 

częściowo zapewne niwelowało wzrost liczby ludności związany z napływem reichsdeutschy (Niemców 

z Rzeszy). W okresie wojny do Katowic zwożono też  tysiące robotników z Polski i podbitych obsza-

rów ZSRR, w zakładach przemysłowych wciąż bowiem brakowało siły roboczej. Ostatnie lata wojny 

przyniosły kolejny przypływ ludności niemieckiej do Katowic. Wiązało się to z bombardowaniami nie-

mieckich miast. Na uważany za bezpieczny pod tym względem Górny Śląsk przenoszono całe zakłady 

przemysłowe oraz ewakuowano ludność cywilną, co dodatkowo potęgowało problemy mieszkaniowe.

 Katowice podczas okupacji niemieckiej były ważnym ośrodkiem administracyjnym. W paź-

dzierniku 1939 roku zostały, wraz pozostałą częścią województwa śląskiego oraz zagłębiami dąbrow-

skim, krakowskim i Żywiecczyzną, wcielone do Rzeszy. Na obszarze tym utworzono nową jednostkę 

administracyjną: rejencję katowicką (Regierungsbezirk Kattowitz), wchodzącą w skład pruskiej prowin-

cji śląskiej (Provinz Schlesien). Katowice stały się stolicą nowego tworu administracyjnego, otrzymu-

jąc rangę „miasta rejencyjnego” (Regierungsstadt). Kolejną zmianą administracyjną czasu wojny było 

utworzenie na przełomie lat 1940/1941 osobnej prowincji górnośląskiej (Provinz Oberschlesien) złożo-

nej z rejencji katowickiej oraz rejencji opolskiej (obszar przedwojennego niemieckiego Górnego Śląska 

poszerzonego w 1939 roku o anektowane powiaty polskie: zawierciański i blachowieński). Z obszarem 

nowej prowincji pokrywał się utworzony w styczniu 1941 roku okręg (Gau) NSDAP. Katowice stały się 

siedzibą władz partyjnych i administracyjnych w nowym okręgu. Odtąd oficjalnie nosiły nazwę „stolicy 

okręgowej” (Gauhauptstadt). To tutaj zapadało wiele wiążących decyzji, często o tragicznym znaczeniu 

dla mieszkańców regionu. Ich rangę zwiększało znaczenie gospodarcze Górnego Śląska dla toczącej 

wojnę Trzeciej Rzeszy. Gauleiter Fritz Bracht twierdził nawet, że jego okręg jest jedną z najważniej- 

szych tego typu jednostek administracyjnych w Niemczech, co dodatkowo podnosiło prestiż i podkre-

ślało rolę  Katowic jako ośrodka władzy.

 Świadome zabiegi zniemczające i nazyfikujące przestrzeń publiczną (oficjalne nazewnictwo, 

wszędzie widoczna nazistowska symbolika, częste wiece propagandowe), liczne urzędy oraz zatrud-

niani w nich, odpowiednio umundurowani, urzędnicy państwowi, partyjni i wojskowi – wszystko to mo-

gło w okresie wojny rzeczywiście nadawać Katowicom charakter niemieckiego miasta. Takie wrażenie 

jest częstym elementem relacji polskich i niemieckich. Jednak – jak wynika z zapisku niemieckiego 

urzędnika zatrudnionego w Katowicach – było to wrażenie pozorne: Moje mieszkanie znajduje się poza 

9
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śródmieściem Katowic i cała okolica jest bez wyjątku polska. Naturalnie moja żona żyje w związku 

z tym w ciągłym napięciu nerwowym.

 Kwestia narodowościowa stała się jednym z najważniejszych elementów polityki nazistów 

wobec Górnego Śląska. Nie mieli oni wątpliwości co do „konieczności” usunięcia Polaków i Żydów, 

jednak wiele problemów rodziło traktowanie rdzennej ludności Górnego Śląska. Oficjalny przekaz pro-

pagandowy kazał nazistom widzieć w Górnoślązakach Niemców. Władze niemieckie zdawały sobie 

sprawę z nieprawdziwości tego twierdzenia. Szczególne wątpliwości miał Heinrich Himmler, zamierza-

jący budować „nowy porządek” etniczny na „niemieckim wschodzie” (tereny Polski anektowane przez 

Rzeszę) zgodnie z kryteriami rasowymi. Ich restrykcyjna realizacja stała się jednak na Górnym Śląsku 

kłopotliwa. Trudno było bowiem jednoznacznie ustalić narodowość wielu mieszkańców tego pograni-

cza. Wstępny plan Himmlera zakładał restrykcyjną selekcję, połączoną z masowymi wywózkami setek 

tysięcy „labilnych narodowościowo” Górnoślązaków do Niemiec w celu zniemczenia. Lokalne władze 

nazistowskie na Górnym Śląsku szybko dostrzegły nierealność tego zamiaru. Nie wiązało się to jednak 

z odrzuceniem teorii rasowej, lecz koniecznością ekonomiczną – Górnoślązacy byli potrzebni do pracy 

w przemyśle, a później jako rekruci dla ponoszącego coraz większe straty Wehrmachtu. To zdecydo-

wało, że prowadzona w latach 1939–1945 nazistowska polityka narodowościowa wobec Górnośląza-

ków była dużo łagodniejsza niż na innych obszarach okupowanej Polski (za wyjątkiem Pomorza). Owa 

„łagodność” nie dotyczyła jednak Polaków, a zwłaszcza górnośląskich i zagłębiowskich Żydów. 

 Narzędziem polityki narodowościowej stała się słynna niemiecka lista narodowościowa 

(Deutsche Volksliste, w skrócie DVL). W myśl jej zasad podzielono ludność polskiego Górnego Śląska 

na cztery grupy: I i II – przeznaczone dla niewątpliwych Niemców (ludzi należących do przedwojen-

nej mniejszości niemieckiej – w frazeologii nazistowskiej nazywanych „Niemcami etnicznymi” – volks-

deutschami), III – obejmująca większość mieszkańców regionu, których oficjalnie również uznano za 

„etnicznych Niemców”, lecz nieposiadających wykształconej świadomości narodowościowej, IV – spo-

lonizowani Górnoślązacy o niemieckich korzeniach. Poza DVL znalazły się osoby uznane za Polaków. 

Grupy I i II otrzymywały niemieckie obywatelstwo. Grupie III przyznano w 1942 roku obywatelstwo 

„do odwołania” – restrykcja mająca „zachęcać” do lojalnej postawy i szybkiego zniemczenia. Grupy 

I–III otrzymywały takie same przydziały żywności, jak Niemcy. W gorszej sytuacji była grupa IV, której 

majątki podlegały zarządowi komisarycznemu. Po wojnie grupa IV miała być wywieziona do Niemiec 

w celu zniemczenia. 

       Wyniki wpisów na DVL w Katowicach według stanu z 10 października 1943 roku

          Ź r ó d ł o: Z. Boda-Krężel: Sprawa volkslisty na Górnym Śląsku. Opole 1978, s. 36–37; R. Kaczmarek : W granicach  
          III Rzeszy. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. T. 1. Red. A. Barciak, E. Chojecka,  
          S. Fertacz. Katowice 2012, s. 377.

 Proporcje wyników DVL w Katowicach nieco różnią się od średniej dla całej rejencji katowic-

kiej. Nie bez znaczenia pozostawało, że mieszkała w mieście duża grupa przedwojennej mniejszości 

niemieckiej (grupy I–II) oraz przybyło 21 tys. Niemców z Rzeszy. To właśnie powodowało wrażenie 

zdominowania miasta przez Niemców.

 Pomimo wysiłków przekształcenia Katowic w miasto niemieckie, a jego mieszkańców w Niem-

ców, przez cały okres okupacji działały tu polskie organizacje konspiracyjne o różnej proweniencji po-

litycznej. Na początku wojny jedną z najbardziej aktywnych grup była harcerska Polska Organizacja 

Powstańcza działająca na terenie Ligoty i Piotrowic, kierowana przez komendanta Śląskiej Chorągwi 

Harcerskiej Józefa Pukowca. Z czasem organizacja ta weszła w skład śląskiego okręgu Związku Walki 

Zbrojnej (poprzednika Armii Krajowej). Jednym z najważniejszych działaczy ZWZ był Józef Korol. Jego 

kwatera także mieściła się przejściowo w Ligocie. W 1940 roku dowódcą okręgu ZWZ na terenie miasta 

został harcerz Marcin Skorupa. Polski ruch oporu prowadził działalność wywiadowczą, propagandową 

i sabotażową. Na przykład w listopadzie 1940 roku zniszczono hitlerowskie flagi na ul. Stawowej  

(Woyrschstraße).

 Niestety, polskie organizacje na terenie Górnego Śląska przez całą wojnę były narażone 

na dekonspirację, konfidenci gestapo wnikali bowiem w szeregi ruchu oporu (najbardziej znani: He-

lena Mateja, Paweł Ulczok, Gerhard Kampert, Wiktor Grolik, Karol Seemann). W 1940 roku nastąpiło 

rozbicie górnośląskiego ZWZ. Pozostałościami kierował Józef Skrzek (powieszony w 1941 roku w Mi-

chałkowicach). W roku 1942 miały miejsce dalsze aresztowania. Odbudowa struktur konspiracyjnych 

nastąpiła dopiero w 1943 roku, gdy dowódcą okręgu śląskiego Armii Krajowej został Zygmunt Janke 

„Walter”. W 1944 roku nastąpiła kolejna „wsypa”, która przyczyniła się do śmierci wielu konspiratorów. 

Mimo ciągłych strat, polski ruch oporu dostarczał aliantom wiele wartościowych informacji na temat nie-

mieckiej produkcji zbrojeniowej na Górnym Śląsku, m.in. o produkcji benzyny syntetycznej w fabrykach 

Ludność ogółem I DVL II DVL III DVL IV DVL Poza DVL Reichsdeutsche

132 138

(100%)

10 805

(8%)

29 640

(22%)

54 419

(44%)

4 487

(3%)

7 787

(7%)

21 000

(16%)
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w Kędzierzynie i Blachowni, które zostały zbombardowane latem 1944 roku. Oprócz ugrupowań zwią-

zanych z podziemiem „londyńskim” na Górnym Śląsku działały też struktury związane z ruchem komu-

nistycznym. Także one narażone były na dekonspirację – największa miała miejsce w 1944 roku.

 Naziści mieli określone plany dotyczące miasta, których wdrożenie miało się odbyć  po zwy-

cięstwie Niemiec w wojnie. Braki mieszkaniowe oraz ograniczone – zdaniem niemieckich planistów 

(uwzględniających potrzeby otaczających Katowice licznych kopalń i zakładów przemysłowych) – moż-

liwości rozwoju urbanistycznego miasta przyczyniły się do projektu budowy nowej stolicy Górnego 

Śląska. W 1941 roku wybór padł na położone na południe od Katowic Tychy. Według jednego z planów 

to Tychy miały stać się centrum administracyjnym regionu. Katowicom przypadłaby rola ośrodka kultu-

ralnego i komunikacyjnego. Klęska Niemiec uniemożliwiła realizację tych zamiarów. 

 Pod koniec wojny Katowice stały się centrum dowodzenia przygotowań regionu do obrony 

przed ofensywą Armii Czerwonej. Na wschodniej granicy okręgu górnośląskiego od połowy 1944 roku 

budowano – dużym nakładem środków, zapędzając do tego tysiące mieszkańców regionu – umoc-

nienia zwane „wałem wschodnim” (Ostwall). W 1945 roku funkcjonował nawet termin „twierdza Górny 

Śląsk” (Festung Oberschlesien). Umocnienia mieli obsadzić m.in. żołnierze formacji ostatniej szansy 

Trzeciej Rzeszy – Volkssturmu. Z mieszkańców Katowic (do służby zobowiązane były osoby z I, II i III 

grupy DVL) sformowano dwa bataliony Volkssturmu (z planowanych 12).

 Te przygotowania nie zdały się na nic wobec gwałtownej ofensywy Armii Czerwonej w stycz-

niu 1945 roku. Oddziały Wehrmachtu zostały szybko rozbite, długo budowane umocnienia praktycznie 

sforsowane z marszu, a oddziały Volkssturmu rozjechane przez sowieckie czołgi. Naprędce ściągane 

odwody niemieckie nie zdołały już powstrzymać Rosjan przed zajęciem przemysłowej części Górnego 

Śląska. 25 stycznia 1945 roku rozpoczęła się ewakuacja władz niemieckich z Katowic. Nie przeprowa-

dzono natomiast planowanej ewakuacji całej ludności cywilnej miasta. Wpłynęły na to chaos wywołany 

prędkością ofensywy Armii Czerwonej i dążenie do jak najdłuższego utrzymania produkcji przemysło-

wej. Nazistowska propaganda do końca głosiła zresztą pozorne bezpieczeństwo. 27 stycznia 1945 roku 

oddziały sowieckie bez większych walk zajęły Katowice. Paradoksalnie miasto nie poniosło w wyniku 

bezpośrednich potyczek znacznych strat materialnych. Spalenie katowickiego ratusza należy przypisać 

sowieckim żołnierzom już po zakończeniu walk. Kilka dni po odwrocie władz i wojsk niemieckich Kato-

wice stały się siedzibą współpracujących z rządem sowieckim władz polskich.

 To tylko zarys okupacyjnych, ogólnie znanych dziejów Katowic. Poszczególne aspekty tych 

dziejów są związane z bardzo konkretnymi miejscami wciąż widocznymi na współczesnej mapie mia-

sta. Niektóre z nich do dzisiaj funkcjonują w świadomości mieszkańców – najlepszymi przykładami są 

wieża spadochronowa oraz była siedziba gestapo przy ul. Powstańców 31. Wojenne przeznaczenie 

ważnych lub mniej eksponowanych budynków uległo już jednak zapomnieniu. A są to miejsca ściśle 

związane z tragiczną historią miasta i regionu. 

 W okresie wojny Katowice zajmowały obszar 40,24 km . Ówczesne granice miasta obejmo-

wały centrum, Karbową, Bogucice z Zawodziem, Bederowiec, Dąb, Brynów i Ligotę, Załęże, Załęską 

Hałdę i Kolonię Obroki. Niektóre dzielnice i osiedla będące obecnie częścią Katowic (np. Panewniki, 

Piotrowice, Wełnowiec) stanowiły wówczas osobne gminy. Zamierzeniem autorów było przygotowanie 

przewodnika poświęconego przede wszystkim miejscom przynależącym administracyjnie do Katowic 

w latach 1939–1945, ambicją zaś  udostępnienie, względnie przypomnienie, najważniejszych informa-

cji, które zachęcą do własnych poszukiwań historycznych, prowadzonych chociażby podczas weeken-

dowych spacerów po ulicach naszego miasta.

Po utworzeniu w 1941 roku prowincji górnośląskiej propaganda nazistowska głosiła, że nastąpiło 
„po raz pierwszy w historii” połączenie całości ziem Górnego Śląska w jedną jednostkę administracyjną. 

Szczególnie podkreślano znaczenie gospodarcze regionu posiadającego największe złoża węgla w Europie 
oraz korzystne ulokowanie komunikacyjne (ze zbiorów MHK)

2
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 W momencie wybuchu II wojny światowej Katowice stały się bezpośrednim zapleczem frontu. 

Już 1 września 1939 roku niemieckie samoloty zbombardowały lotnisko na Muchowcu. Niekorzyst-

ny dla strony polskiej rozwój działań wojennych pod Pszczyną i Częstochową, a więc na skrzydłach 

broniącej aglomeracji górnośląskiej Grupy Operacyjnej „Śląsk”, zmusił Polaków do odwrotu. W nocy 

z 2 na 3 września także Katowice zostały ewakuowane. Odwrotowi oddziałów polskich towarzyszyła 

ewakuacja ludności – zwłaszcza polskich urzędników (ewakuował się także wojewoda śląski Michał 

Grażyński). Wczesnym rankiem 4 września do Katowic wkroczyły pierwsze oddziały niemieckiej 239. 

Dywizji Piechoty. Także rankiem 4 września wycofująca się z Załęża kompania Wojska Polskiego pod 

dowództwem kpt. Mariana Tułaka była ostrzeliwana przez członków Freikorpsu (niemieckiej organizacji 

dywersyjnej) w okolicy ul. Gliwickiej i na placu Wolności, gdzie doszło do poważniejszej wymiany ognia. 

Pomimo odwrotu regularnych oddziałów polskich, w Katowicach czoła Niemcom stawiły grupki byłych 

powstańców i harcerzy. Wkraczający Niemcy natknęli się na opór w rejonie parku im. T. Kościuszki 

– ogień prowadzono m.in. z wieży spadochronowej. Epizod ten urósł do rangi symbolu wrześniowej 

obrony Katowic. Był to jeden z wielu punktów Katowic, gdzie mieszkańcy nie poddali się bez walki. Na 

ul. J. Matejki Niemcy musieli pokonać powstańców broniących budynku Domu Powstańca Śląskiego. 

Obrońcy mieli też stanowiska na dachach budynków przy ul. J. Słowackiego. Stanowisko polskiego ka-

rabinu maszynowego znajdowało się również na wieży ciśnień znajdującej się przy dzisiejszym dworcu 

kolejowym. Polscy obrońcy strzelali do Niemców także z innych punktów: m.in. z dachu Teatru im. 

Stanisława Wyspiańskiego, wieży kościoła ewangelickiego przy ul. Warszawskiej, budynku policji przy 

ul. J. Kilińskiego 9. Heroizm obrońców nie mógł jednak na dłużej powstrzymać posiadających ogromną 

przewagę Niemców. Dnia 4 września około godz. 11.00 oddziały 239. Dywizji Piechoty dotarły do ryn-

ku, witane entuzjastycznie przez przedstawicieli mniejszości niemieckiej. W tym momencie otworzyli 

ogień ukryci powstańcy, wzbudzając popłoch. Wkrótce jednak Niemcy opanowali sytuację.

 Polscy obrońcy schwytani przez żołnierzy Wehrmachtu i członków Freikorpsu byli brutal-

nie przesłuchiwani, a potem najczęściej rozstrzeliwani w podwórzu nieistniejącego już budynku przy  

ul. Zamkowej (al. W. Korfantego). Obecnie w pobliżu tego miejsca znajduje się pomnik Harcerzy 

Września upamiętniający te tragiczne wydarzenia. Jeszcze kilka tygodni po zajęciu miasta rozlega-

Wrzesień 1939 roku
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ły się odgłosy strzelanin między rozproszonymi powstańcami a żołnierzami niemieckimi. Skłoniło to 

władze niemieckie do działań pacyfikacyjnych. W dniach od 7 do 16 września przebywała w Katowi-

cach grupa operacyjna „do zadań specjalnych” dowodzona przez Udo von Woyrscha. Dokonała ona 

licznych egzekucji na schwytanych Polakach. 8 września jej żołnierze spalili katowicką synagogę przy  

ul. A.  Mickiewicza. Oficjalnym uzasadnieniem tego czynu był rzekomy ostrzał niemieckich żołnierzy 

z okien synagogi. Była to zapowiedź tragicznych losów katowickich Żydów, którzy zostali wysiedleni 

z miasta w latach 1939–1940 i później w większości wymordowani.

 Już 4 września 1939 roku rozpoczęła się budowa niemieckiej administracji w mieście. Na jej 

potrzeby naziści przejęli budynki używane przez polską administrację publiczną, organizacje społeczne 

oraz osoby prywatne. Od początku zaczęło się też „przywracanie niemieckiego charakteru” miasta.

Wieża spadochronowa w parku im. T. Kościuszki – symbol polskiej 
obrony Katowic 4 września 1939 roku 
(ze zbiorów Federalnego Archiwum Wojskowego we Freiburgu)

Załoga niemieckiego karabinu maszynowego przy ul. J. Kilińskiego 
(ze zbiorów Oddziału IPN Katowice)

Dom Powstańca Śląskiego przy ul. J. Matejki 3  
– punkt oporu przeciwko wkraczającym Niemcom 
(ze zbiorów AP Kat)

Katowicki rynek – Niemcy witający wkraczających żołnierzy Wehrmachtu, 4 września 1939 roku 
(za: W. Wieczorek: Ostoberschlesien kehrt heim. Berlin [ok. 1940])
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Polacy prowadzeni przez członków Freikorpsu na rozstrzelanie. 
Ul. Mariacka (u góry, ze zbiorów Federalnego Archiwum Wojskowego we Freiburgu) i ul. 3 Maja (na dole, ze zbiorów MHK), 
4 września 1939 roku 

Obwieszczenie gen. Georga Brandta (dowódcy 3. Odcinka Straży Granicznej, odpowiedzialnego za zarząd wojskowy okupowanego 
Górnego Śląska) wzywające ludność do oddania broni i zapowiadające represje w przypadku oporu (ze zbiorów AP Kat)

Katowicka Wielka Synagoga spalona 8 września 1939 roku 
przez oddział Udo von Woyrscha (ze zbiorów BŚ)

Udo von Woyrsch – dowódca grupy operacyjnej policji 
bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa do zadań specjalnych 

odpowiedzialnej za liczne zbrodnie na terenie Polski, 
w tym na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 

(za: „Der Oberschlesische Wanderer” nr 18 z 22 stycznia 1935)
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Obecna 
nazwa ulicy

Nazwa obowiązująca 
przed 1922 rokiem

Nazwa 
w latach 1922–1939

Nazwa 
w okresie okupacji

ul. Jagiellońska Prinz-Heinrich-Straße ul. Jagiellońska Hindenburgstraße

ul. Katowicka Kattowitzerstraße 
Hohenlohehütterstraße

ul. Katowicka 
ul. Wełnowska

Kalidestraße

al. Wojciecha Korfantego Schlossstraße ul. Zamkowa Ludendorffstraße

ul. Tadeusza Kościuszki Beathestraße ul. Tadeusza Kościuszki Höferstraße; Plesserstraße 
(od Parku Południowego)

ul. 3 Maja Industriestraße, 
Grundmannstraße (1867)

ul. 3 Maja Grundmannstraße

ul. Mariacka Holtzestraße ul. Mariacka Holtzestraße

ul. Adama Mickiewicza August-Schneider-Straße ul. Adama Mickiewicza August-Schneider-Straße

ul. Młyńska Mühlstraße ul. Młyńska Mühlstraße

ul. PCK Kirchstraße ul. Kościelna Kirchstraße; 
Straße des RAD 
(Reichsarbeitsdienstes)

ul. Powstańców Bernhardstraße ul. Powstańców Bernhardstraße; 
Straße der SA

 Jednym z pierwszych posunięć zniemczania przestrzeni publicznej Katowic była zmiana 

nazw ulic. W pierwszych dniach września 1939 roku powrócono do nazw obowiązujących przed 1922 

rokiem. W większości przypadków przywrócono nazwy z okresu Cesarstwa, jednak niektóre ulice 

i place otrzymały nowych patronów (m.in. Karla Höfera, Ericha Ludendorffa, Remusa von Woyrscha 

czy Paula Hindenburga), do których odwoływała się narodowosocjalistyczna propaganda. Niektórych 

nowych patronów ulic można uznać za postacie neutralne, związane jednak z niemiecką historią Gór-

nego Śląska. Na przykład patronem jednej z ulic został rzeźbiarz Teodor Kalide. W numerze „Kattowit-

zer Zeitung” z dnia 31 października 1939 roku opublikowano zestawienie nowych nazw ulic i placów 

w mieście. Jak zaznaczono we wstępie poprzedzającym spis, nowe nazwy miały odpowiadać gustom 

zasiedziałych obywateli miasta.

Przykładowe zmiany nazw ulic w Katowicach w okresie okupacji

Ulice i dzielnice Katowic

Pierwszy pomnik Powstańców  i  Harcerzy  poległych w 
obronie Katowic  na początku września 1939 roku 
(za: Katowice. Red. J. Gliszczyński. Katowice 1962)

Pomnik Harcerzy Września przy al. W. Korfantego 
– w pobliżu miejsca, gdzie 4 września 1939 roku 
odbywały się egzekucje obrońców Katowic 
(fot. Piotr Sobański)

Tablica upamiętniająca harcerzy poległych podczas 
obrony Katowic w 1939 roku 
– przy wieży spadochronowej w parku im. T. Kościuszki 
(fot. Piotr Sobański) 
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 Zmiana nazw ulic nie wyczerpała działań zniemczających i nazyfikujących oficjalne nazew-

nictwo w mieście. Podobnemu zabiegowi poddano katowickie szkoły. Z kolei w lutym 1942 roku pojawił 

się dekret nadprezydenta prowincji górnośląskiej, gauleitera Fritza Brachta, zmieniający nazwy dzielnic 

Katowic, które w 1939 roku otrzymały niemieckie nazwy obowiązujące przed 1922 rokiem. Władze 

nazistowskie musiał uwierać fakt, że większość z tych nazw wywodziła się z języka polskiego.

Nazwy dzielnic i osiedli Katowic

    

    Kolonie Obroki       Kolonia Obroki   Kattowitz West

    Bedersdorf        Bederowiec   Kattowitz West

    Zalenze        Załęże    Kattowitz West

    Domb        Dąb    Kattowitz Nord

    Bogutschütz       Bogucice   Kattowitz Ost

    Zawodzie        Zawodzie   Kattowitz Ost

    Karbowa        Karbowa    Kattowitz Süd

    Brynow        Brynów    Kattowitz Süd

    Zalenzer Halde       Załęska Hałda   Kattowitz Süd

    Ellgoth        Ligota    Kattowitz-Idaweiche

    Kattowitz (Südstadt)       Katowice    Kattowitz-Süd

    Kattowitz (Zentrum)       Katowice    Kattowitz-Mitte

Ź r ó d ł o: G. Bębnik: Zmiany nazewnictwa w Katowicach i powiecie katowickim w latach 1939–1945. W: Katowice w kulturze  
pamięci. Katowice. W 145. rocznicę uzyskania praw miejskich. Red. A. Barciak. Katowice 2011, s. 151.

Ź r ó d ł o: G. Bębnik: Zmiany nazewnictwa w Katowicach i powiecie katowickim w latach 1939–1945. W: Katowice w kulturze  
pamięci. Katowice. W 145. rocznicę uzyskania praw miejskich. Red. A. Barciak. Katowice 2011, s. 137.

Nazwa 
z lat 1922–1939

Nazwy wprowadzone 
w 1942 roku

Obecna 
nazwa ulicy

Nazwa obowiązująca 
przed 1922 rokiem

Nazwa 
w latach 1922–1939

Nazwa 
w okresie okupacji

ul. Raciborska Kronprinzenstraße ul. Raciborska Ratiborerstraße

ul. Stawowa Teichstraße ul. Stawowa Woyrschstraße

ul. Wita Stwosza Dürerstraße ul. Wita Stwosza Dürerstraße

ul. Warszawska Friedrichstraße ul. Warszawska; 
ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (1928)

Friedrichstraße

ul. Wojewódzka Holteistraße ul. Wojewódzka Holteistraße

Nazwa 
sprzed 1922 roku i z lat 1939–1942

 Ciekawostką jest fakt, że jeśli przyjrzymy się planom Katowic z okresu okupacji, nie znaj-

dziemy na nim żadnej ulicy ani placu, którym patronowałby Adolf Hitler. W raportach szefa Zarządu 

Cywilnego z 1939 roku pojawiła się nazwa Adolf-Hitler-Platz przy określaniu placu Wolności. Ponadto 

w latach 1940–1942 adres przy Adolf-Hitler-Platz powtarzał się w korespondencji pomiędzy katowicki-

mi placówkami NSDAP. Być może było to nawiązanie do Adolf-Hitler-Parku, jak na pocztówkach z tego 

czasu podpisywany był plac Wolności. Oficjalnie jednak nigdy tej nazwy nie wprowadzono, obowiązy-

wała nazwa sprzed 1922 roku – Wilhelmsplatz.

Ul. Wojewódzka (Holteistraße) (ze zbiorów MHK)

Plac Wolności (Wilhelmsplatz) (ze zbiorów AP Kat)
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Wrzesień 1939 roku – zamalowywanie polskojęzycznych szyldów 
(za: W. Wieczorek: Ostoberschlesien kehrt heim. Berlin [ok. 1940])

Jesień 1939 roku – ustawianie niemieckojęzycznych znaków na rynku 
(za: „Oberschlesische Volksstimme” z 4 października 1939)

Ul. A. Mickiewicza (August-Schneider-Straße) – w środku fragment 
nieistniejącej już zabudowy przy rynku (ze zbiorów MHK)

 Ul. Pocztowa (Poststraße) – Urząd Pocztowy (Postamt) 
(ze zbiorów AP Kat)

 Ul. św. Jana (Johannestraße) (ze zbiorów MHK)

Ul. Dworcowa (Bahnhofstraße) – hotel „Monopol” (ze zbiorów MHK)

Ul. Dworcowa (Bahnhofstraße) (ze zbiorów MHK)
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 Gmach Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego – duma polskich władz w przedwojennych 

Katowicach – stał się w okresie wojny siedzibą najważniejszych nazistowskich instytucji okupacyjnych 

na Górnym Śląsku. To tutaj zapadały najistotniejsze  decyzje, często mające tragiczny skutek dla miesz-

kańców regionu. Już 4 września 1939 roku budynek został zajęty przez sztab Szefa Zarządu Cywilnego 

(Chef der Zivilverwaltung) pod kierownictwem Otto Fitznera. Od października 1939 roku mieściła się 

tu siedziba władz utworzonej wówczas rejencji katowickiej (Regierung Kattowitz), której prezydentem 

(Regierungspräsident) został Walter Springorum. W pierwszych miesiącach okupacji dokonano też 

„zniemczenia” symboli na zewnątrz i wewnątrz budynku – usunięto m.in. polskie orły. Paradoksalnie 

pozostawiono widoczne do dzisiaj litery „RP” (Rzeczpospolita), które mogły się Niemcom kojarzyć ze 

skrótem od niemieckiego słowa „Regierungspräsidium” (prezydium rejencji). 

 Gdy na początku 1941 roku utworzono prowincję górnośląską (Provinz Oberschlesien) i gór-

nośląski okręg NSDAP (Gau Oberschlesien), gmach byłego Urzędu Wojewódzkiego stał się siedzibą 

Nadprezydium Prowincji Górnośląskiej (Oberpräsidium Oberschlesien) i kierownictwa okręgowego 

NSDAP (Gauleitung). Na czele tych instytucji stanął jako nadprezydent (Oberpräsident) i kierownik 

okręgowy NSDAP (gauleiter) Fritz Bracht. Z rozkazu Brachta gmach otrzymał nazwę „domu okręgowe-

go” (Gauhaus), co symbolizowało jego rolę jako siedziby najważniejszych władz. W budynku mieściło 

się też wiele innych ważnych instytucji o zasięgu prowincjonalnym, np. Urząd ds. Planowania Prze-

strzenno-Budowlanego (Landesplanungsgemeinschaft) – instytucja przygotowująca plany urbanizacyj-

nych zmian na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, które miały mieć miejsce po zwycięskim dla 

Trzeciej Rzeszy zakończeniu II wojny światowej. 

 W sierpniu 1944 roku, po wybuchu Powstania Warszawskiego, powstały plany obrony obiek-

tu na wypadek polskiego wystąpienia na Górnym Śląsku. Obrońcami mieli być nazistowscy urzędnicy. 

Władze niemieckie przebywały w budynku do stycznia 1945 roku. Zbliżające się wojska radzieckie 

sprawiły, że w dniach 25–27 stycznia nastąpiła ewakuacja.

Administracja okupacyjna

Gauhaus (Hindenburgstraße 25) 

– Śląski Urząd Wojewódzki (ul. Jagiellońska 25)

Ul. Mariacka (Holtzestraße) (ze zbiorów MHK)

Ul. Dyrekcyjna (Direktionsstraße) – w głębi widoczny budynek Dyrekcji Kolei (ze zbiorów MHK)
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Rysunek z przewodnika po Katowicach z 1940 roku – budynek określony jako siedziba władz rejencji katowickiej 
(Regierungsgebäude) (ze zbiorów MHK)

Dr Walter Springorum – prezydent rejencji katowickiej 
(1939–1943) i wiceprezydent prowincji górnośląskiej 
(1943–1945), jeden z najbardziej prominentnych nazistowskich 
urzędników na Górnym Śląsku (ze zbiorów AP Kat)

Dzisiejszy plac Sejmu Śląskiego – w okresie wojny wykorzystywany jako miejsce licznych wieców i masówek 
nazistowskich (ze zbiorów MHK)

Śląski Urząd Wojewódzki (Gauhaus) – widoczne miejsce po usuniętym polskim orle nad wejściem do budynku (ze zbiorów AP Kat)
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Haus der Provinzialverwaltung 

(Emmastraße 12) 

– Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej 

(ul. Francuska 12)

 Budynek Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 (Emmastraße 12) pełnił w okresie woj-

ny kilka funkcji. We wrześniu 1939 roku został przejściowo zajęty przez funkcjonariuszy hitlerowskiej 

Służby Bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst, w skrócie SD). Także we wrześniu 1939 roku w Katowicach 

pojawił się Viktor Kauder, który z ramienia władz niemieckich „zabezpieczył” pozostawione w budynku 

księgozbiory. Przejęte książki trafiły do utworzonej przez Niemców Górnośląskiej Biblioteki Krajowej 

Katowice – Bytom (Oberschlesische Landesbibliothek) – jej dyrektorem został Kauder. Do biblioteki 

trafiły też instytucjonalne i prywatne księgozbiory konfiskowane przez gestapo. W pomieszczeniach 

biblioteki  organizowano także różne spotkania i odczyty o charakterze kulturalnym.

 W budynku mieściły się również władze niemieckiej administracji prowincjonalnej, których 

główną siedzibą do 1942 roku był Wrocław. Dopiero na początku 1942 roku utworzono Górnośląski 

Zarząd Prowincjonalny (Oberschlesische Provinzialverwaltung). Od 1939 roku za sprawy administracji 

prowincjonalnej w Katowicach odpowiadał Georg Kate, który w 1942 roku został górnośląskim starostą 

krajowym (Landeshauptmann). Podlegało mu wiele instytucji o charakterze gospodarczym, kulturalnym 

i medycznym, m.in. górnośląskie szpitale psychiatryczne w Lublińcu i Rybniku, gdzie w czasie wojny 

niemieccy lekarze poddawali „eutanazji” osoby umysłowo chore. Można przypuszczać, że przynajmniej 

część decyzji związanych z tą zbrodnią zapadało w budynku przy ul. Francuskiej 12. 

 W gmachu odbywało się wiele ważnych uroczystości o charakterze oficjalnym. Z pewnością 

był to jeden z najważniejszych punktów na administracyjnej mapie okupowanych Katowic.

Ul. Francuska 12 (Emmastraße 12) – budynek Zarządu Prowincjonalnego 
(Provinzialverwaltung) (ze zbiorów AP Kat)

Plakat informujący o jednym z licznych wykładów edukacyjnych 
organizowanych w budynku Zarządu Prowincjonalnego 
(ze zbiorów AP Kat)



3534

Instytucje gospodarcze

 Władze niemieckie od początku okupacji przystąpiły do wykorzystania przemysłowego po-

tencjału okupowanych ziem Górnego Śląska. Nie dziwi zatem, że już w pierwszych miesiącach wojny 

Katowice stały się ośrodkiem dyspozycyjnym także dla administracji gospodarczej. Jesienią 1939 roku 

w mieście rozpoczęło działalność wiele instytucji mających zarządzać górnośląską gospodarką, zwłasz-

cza produkcją przemysłową. Swoje piony gospodarcze miały: administracja państwowa i samorządowa, 

partia i Wehrmacht. W Katowicach znalazły się też liczne przedstawicielstwa państwowych i prywatnych 

koncernów przemysłowych. W budynku byłego Urzędu Wojewódzkiego miał siedzibę m.in. zarządza-

jący przemysłową produkcją cywilną Krajowy Urząd Gospodarczy (Landeswirtschaftsamt), a od 1941 

roku także okręgowy doradca gospodarczy NSDAP (Gauwirtschaftsberater). Jesienią 1939 roku w gma-

chu przy ul. J. Lompy 14 (Schenkendorfstraße 14) rozpoczęła działalność Izba Przemysłowo-Handlowa 

(Industrie und Handelskammer), a od 1943 roku utworzona wówczas Okręgowa Izba Gospodarcza 

(Gauwirtschaftskammer).

 Za zarządzanie produkcją zbrojeniową w górnośląskich zakładach przemysłowych były od-

powiedzialne organy Urzędu Gospodarki Wojennej i Uzbrojenia (Wirtschafts- und Rüstungsamt) Na-

czelnego Dowództwa Wehrmachtu (Oberkommando der Wehrmacht). Ostateczny kształt wojskowej 

administracji gospodarczej w Katowicach nadano w 1943 roku, kiedy powstała inspekcja zbrojeniowa 

VIII b (Rüstungsinspektion). Jej siedziba mieściła się od 1942 roku w budynku seminarium duchownego, 

określanego w czasie wojny jako „Dom Wehrmachtu” („Haus der Wehrmacht”) przy ul. Wita Stwosza 17 

(Dürerstraße).

 Już na początku okupacji przystąpiono do likwidacji polskiej bankowości w Katowicach. Rów-

nocześnie pojawiły się filie banków niemieckich. Między innymi siedzibę Narodowego Banku Polskiego 

przy ul. Bankowej 5 przejęła filia Banku Rzeszy (Reichsbank) – stosownie zmieniono wówczas nazwę 

ulicy na Reichsbankstraße. Utworzono też administrację finansową – w katowickim „Drapaczu Chmur” 

przy ul. F. Żwirki i S. Wigury 17 (Grünstraße 17) mieścił się niemiecki urząd skarbowy (Reichsfinanzver-

waltung).

 W 1939 roku w Katowicach rozpoczęła działalność placówka Głównego Powiernictwa Wschód 

(Haupttreuhandstelle Ost, w skrócie HTO) – instytucji odpowiedzialnej za przejmowanie na rzecz 

skarbu Rzeszy polskiego mienia państwowego oraz prywatnych majątków Polaków i Żydów. Dobra 

te były przekazywane zarządcom komisarycznym, a następnie sprzedawane niemieckim przedsiębior-

stwom i osobom prywatnym. Katowicka placówka HTO mieściła się w budynku usytuowanym na rogu  

ul. H. Dąbrowskiego i W. Reymonta (Gutenbergstraße – Godullastraße).

 Ważną część okupacyjnej administracji gospodarczej stanowiły urzędy pracy odpowiedzial-

ne za dostarczanie siły roboczej. W Katowicach działały urzędy pracy obejmujące obszar miasta oraz 

powiatu katowickiego oraz naczelny dla całej prowincji górnośląskiej Krajowy Urząd Pracy (Landesar-

beitsamt). Ten ostatni urząd został umieszczony w skonfiskowanym Kościołowi katolickiemu budynku 

kurii katowickiej.

Ul. J. Lompy 14 (Schenkendorfstraße 14) – budynek Izby Przemysłowo-Handlowej 
(Industrie und Handleskammer), a od 1943 roku Okręgowej Izby Gospodarczej (Gauwirtschaftskammer) 
(ze zbiorów BŚ)

Krajowy Urząd Pracy (Landesarbeitsamt) w budynku skonfiskowanym Kościołowi katolickiemu
– obecnie siedziba Kurii Biskupiej (ze zbiorów BŚ)
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„Willa Brachta” w Giszowcu 

(ul. Pszczyńska 10)

 Drugim miejscem, obok Gauhausu, w którym zapadały najważniejsze decyzje dotyczące 

losów prowincji górnośląskiej, była willa usytuowana w Giszowcu (obecnie dzielnica Katowic, w czasie 

wojny stanowiąca wraz z Janowem osobą gminę). Zbudowana około 1910 roku willa należała do kon-

cernu „Giesche”. W 1941 roku zamieszkał w niej rządzący prowincją górnośląską gauleiter Fritz Bracht. 

Odwiedziło ją wielu dygnitarzy Trzeciej Rzeszy przybywających w czasie wojny na Górny Śląsk. 

 Szczególnie tragiczne były okoliczności pobytu w willi jednego z największych zbrodniarzy 

nazistowskich Heinricha Himmlera. W lipcu 1942 roku Himmler przyjechał na wizytację obozu koncen-

tracyjnego Auschwitz-Birkenau, podczas której oglądał m.in. przebieg zagłady transportu holender-

skich Żydów w komorach gazowych. W wizytacji brał też udział gauleiter Bracht, który zaprosił po niej 

do swojej willi Himmlera i kilku jego podwładnych, m.in. komendanta obozu Rudolfa Hössa. To właśnie 

Höss pozostawił opis spotkania w willi, które odbyło się wieczorem 17 lipca 1942 roku: Podczas gdy 

w ciągu dnia Himmler był okresami w złym humorze, porywczy, a nawet często odpychający, tego 

wieczoru w towarzystwie był zupełnie jak odmieniony. W najlepszym humorze prowadził rozmowę i był 

bardzo uprzejmy, szczególnie w stosunku do obu pań, tj. żony gauleitera i mojej. Mówił na wszystkie 

możliwe tematy, które właśnie poruszano, i o książkach. Opowiadał o przeżyciach w dywizjach SS na 

froncie i o swoich wyjazdach na front z führerem. Unikał celowo zahaczenia choćby jednym słowem 
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Ul. F. Żwirki i S. Wigury 17 (Grünstraße 17), „Drapacz Chmur”
 – siedziba niemieckiego urzędu skarbowego (Reichsfinanzverwaltung) 
(ze zbiorów MHK)

 Ul. Warszawska  12–14 (Friedrichstraße 12–14) – filie niemieckich banków 
„Deutsche Bank” i „Commerz-Bank” (ze zbiorów MHK)

Ul. Wita Stwosza 17 (Dürerstraße) – „Haus der Wehrmacht” 
(„Dom Wehrmachtu”), m.in. siedziba inspekcji zbrojeniowej Wehrmachtu 
(ze zbiorów AP Kat)

Ul. Wita Stwosza – północna ściana budynku Wyższego Seminarium 
Duchownego (widok od ul. Powstańców), widoczne ślady po hitlerowskim 
orle i napisie „Haus der Wehrmacht” (fot. Piotr Sobański)

Ul. Powstańców 30 (Straße der SA 46) – w okresie wojny siedziba Spółki Akcyjnej „Książęce Kopalnie Pszczyńskie” 
(Fürstlich Pleßische Bergwerks Aktiengesellschaft) (ze zbiorów BŚ)
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o rzeczy widziane w ciągu dnia lub też jakiekolwiek problemy służbowe. Mimo uszu puszczał słowa 

gauleitera nawiązujące do nich. Rozeszliśmy się dosyć późno. W ciągu wieczora nie pito dużo. Himm-

ler, który normalnie prawie nie pił alkoholu, wypił kilka kieliszków czerwonego wina i palił, czego zwykle 

też nigdy nie robił. Wszyscy byli pod wrażeniem jego świeżych opowiadań i dobrego humoru. Nigdy go 

takim nie widziałem.

Haus der NSDAP (Nikolaistraße 3) 

– Dom Powstańca Śląskiego (ul. J. Matejki 3)

 Dramatycznie potoczyły się okupacyjne dzieje wybudowanego w latach 1936–1938 Domu 

Powstańca Śląskiego, usytuowanego przy dzisiejszej ul. J. Matejki 3 (w okresie okupacji była to jeszcze 

część ul. Mikołowskiej – Nikolaistraße 3). Przed wybuchem wojny w tym funkcjonalistycznym gmachu 

mieściły się siedziba władz Związku Powstańców Śląskich oraz kino „Zorza”. W momencie wybuchu 

wojny z tego budynku kierowano działaniami oddziałów powstańczych wspierających Wojsko Polskie 

w obronie Górnego Śląska. Dnia 4 września 1939 roku Dom Powstańca Śląskiego stał się punktem opo-

ru grupy powstańców przeciwko wkraczającym do Katowic oddziałom Wehrmachtu. W celu złamania 

obrony niemieccy żołnierze musieli użyć broni maszynowej oraz armatki przeciwpancernej. Schwytani 

przez Niemców obrońcy zostali natychmiast rozstrzelani (relacje mówią o 17 zabitych powstańcach). 

We wrześniu 1939 roku nazistowska prasa donosiła, że po zakończonych walkach w budynku znaj-

dowała się tajna baza działających w ukryciu powstańców, którą zlikwidowano dopiero po dokładnym 

przeszukaniu.

 Jeszcze we wrześniu 1939 roku budynek został zajęty przez funkcjonariuszy partii nazistow-

skiej. Obiekt stał się siedzibą kierownictwa powiatowego NSDAP w Katowicach (NSDAP – Kreisleitung 

Kattowitz), skąd koordynowano działalność partii na terenie miasta oraz powiatu katowickiego. Pierw-

szym kierownikiem powiatowym (Kreisleiter) NSDAP w Katowicach został Georg Joschke. W latach 

1941–1945 kreisleiterem w Katowicach był pochodzący z Lubania na Dolnym Śląsku Herbert Hässler. 

Zadaniem partii była obserwacja i indoktrynacja ludności. W tym celu powstała złożona struktura orga-

nizacyjna, która na szczeblu terenowym składała się z grup miejscowych (Ortsgruppen) obejmujących 

jedną lub kilka mniejszych gmin, a w przypadku wielkich miast (takich jak Katowice) – dzielnice bądź 

ich części. Liczba grup miejscowych w Katowicach i w powiecie katowickim ulegała kilkukrotnym zmia-

nom. Początkowo w powiecie działało 25 grup, w następnych latach ich liczba wzrosła do 94. W samym 

mieście w 1941 roku funkcjonowało 31 grup. Na czele grup stali kierownicy rekrutujący się przeważnie 

z przedwojennej mniejszości niemieckiej. Grupy miejscowe dzieliły się na komórki (Zellen), a te na bloki 

(Blocke). To właśnie kierownicy bloków (Blockleiter) byli odpowiedzialni za codzienną „współpracę” 

z ludnością. Według przepisów partyjnych z okresu wojny jeden blokowy miał obserwować 50 rodzin. 

Pokazuje to, jak dalece sięgała inwigilacja ludności przez partię nazistowską, którą wspomagały liczne 

organizacje afiliowane, m.in. Oddziały Szturmowe (Sturmabteilungen, w skrócie SA). 
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Willa w Giszowcu, lata 30. XX wieku (ze zbiorów AP Kat)

Fritz Bracht (1899–1945) – gauleiter i nadprezydent prowincji 
górnośląskiej w latach 1941–1945, realizator polityki nazistowskiej
na Górnym Śląsku przez większą część II wojny światowej 
(za: OS/ und sein Beitrag zum Großdeutschen Freiheitskampf. 
Breslau–Kattowitz 1941)
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Ul. J. Matejki 3 (Nikolaistraße 3) – budynek kierownictwa powiatowego NSDAP w Katowicach (ze zbiorów MHK)

Blokowi NSDAP byli zobowiązani 
do umieszczania w korytarzach kamienic 
lub przed nimi tablic informacyjnych 
(Haustafel der NSDAP), na których zapi-
sywano bieżące informacje o działalności 
partii i jej przybudówek (ze zbiorów MHK)

We wrześniu 1939 roku Niemcy  
z niesmakiem opisywali „bezguście” 
modernistycznej zabudowy miasta, 
jednak natychmiast przejmowali 
najbardziej reprezentacyjne gmachy na 
swoje potrzeby. W wydanym w 1940 roku 
przewodniku po Katowicach budynek 
Domu Powstańca Śląskiego pokazany 
jest jako nowoczesny obiekt – atrakcja 
świadcząca o „dynamice” rządzonego 
przez nazistów miasta (ze zbiorów MHK)
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Rathaus (Poststraße 2) 

– nieistniejący budynek 

w okolicy dzisiejszego D.H. „Zenit”

Stadthaus (Mühlstraße 4) 

– Urząd Miasta (ul. Młyńska 4)

 Pierwsi urzędnicy mający utworzyć niemiecką administrację w Katowicach pojawili się  

w mieście już 4 września 1939 roku. Początkowo nadburmistrzem (Oberbürgermeister) Katowic zo-

stał mianowany były nadburmistrz Wuppertalu dr Julius Friedrich. Pozostał on na tym stanowisku do 

końca grudnia 1939 roku. Zastąpił go wówczas dr Hans Tiessler. W 1940 roku Katowice zostały objęte 

systemem administracyjnym obowiązującym na terenie Niemiec – tzw. niemieckim porządkiem gmin-

nym (Deutsche Gemeindeordnung, w skrócie DGO). DGO właściwie wykluczało samorządność gmin, 

nadając nadburmistrzowi prawo autorytarnego rządzenia miastem w myśl obowiązującej w Trzeciej 

Rzeszy „zasady wodzostwa” (Führerprinzip). Swoje działania nadburmistrz musiał jednak konsultować 

z placówkami partyjnymi. Istniejąca rada miejska, której członkowie byli mianowani przez władze, miała 

tylko charakter doradczy.

 Także w przypadku magistratu Niemcy przejęli infrastrukturę pozostawioną przez polskie 

władze Katowic. Siedziba nadburmistrza mieściła się w okresie wojny w budynku przy Poststra-

ße 2. Najważniejsze urzędy miejskie znajdowały się w wybudowanym przed wojną gmachu przy  

ul. Młyńskiej 4 (Mühlstraße 4). 
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Ul. Młyńska 4 (Mühlstraße 4) – budynek katowickiego magistratu 
w okresie II wojny światowej (ze zbiorów AP Kat)

Dr Julius Friedrich – nadburmistrz Katowic w 1939 roku 
(ze zbiorów Stadtarchiv Wuppertal)

Dr Hans Tiessler – nadburmistrz Katowic w latach 1940–1945
(za: R. Kaczmarek: Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje 
władzy w rejencji katowickiej w latach 1939–1945. Katowice 
1998, s. 241)
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Landratsamt (Friedrichstraße 45) 

– Sąd Rejonowy Katowice-Zachód 

(ul. Warszawska 45)

 Za administrację niemiecką w powiecie katowickim odpowiadał landrat (starosta powiato-

wy). Stanowisko to w powiecie katowickim sprawowali Philipp  Heimann (1939–1942) i Volkmar Hopf  

(1942 –1945). Siedziba landratury mieściła się przy obecnej ul. Warszawskiej 45 (Friedrichsstraße 45). 

Jednym z licznych pól działania tej gałęzi niemieckiej administracji była realizacja w latach 1941–1944 

akcji wpisów na niemiecką listę narodowościową (DVL), która miała ustalić skład narodowościowy 

mieszkańców Górnego Śląska. Przy landraturze działała placówka DVL (Zweigstelle der DVL) dla  

powiatu katowickiego. Dla samego miasta kompetentne było analogiczne biuro działające przy urzę-

dzie nadburmistrza. Zarówno władze miejskie, jak i powiatowe ściśle współpracowały podczas wpisów 

na DVL z kierownictwem powiatowym NSDAP – funkcjonariusze partyjni sporządzali m.in. opinie poli-

tyczne poszczególnych osób. 

 Pierwsza strona dowodu osobistego osoby zakwalifikowanej 
do I lub II grupy niemieckiej listy narodowościowej 

(ze zbiorów MHK)

Pozwolenie budowlane 
wystawione przez katowickiego landrata w 1942 roku 
(ze zbiorów MHK)

Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 1941 roku 
– gauleiter Fritz Bracht zarządza początek akcji wpisów na 

niemiecką listę narodowościową oraz informuje o powstaniu 
specjalnych biur przy urzędach nadburmistrzów i landratów 

(ze zbiorów AP Kat)
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Podział powiatu Katowice na miasta i gminy w 1941 roku

  Nazwy niemieckie    Nazwy polskie

Miasta

  Myslowitz     Mysłowice

  Laurahütte     Siemianowice Śląskie

Gminy

  Antonienhütte    Wirek

  Bielschowitz    Bielszowice

  Birkental     Brzezinka

  Brzenskow/Brzenskowitz    Brzęczkowice

  Eichenau     Dąbrówka

  Friedenshütte    Nowy Bytom

  Friedrichsdorf    Bykowina

  Gieraltowitz     Gierałtowice

  Godullahütte    Godula

  Halemba     Halemba

  Hohenlinde     Łagiewniki

  Janow     Janów

  Imielin     Imielin

  Kochlowitz     Kochłowice

  Kunzendorf     Kończyce

  Lipine     Lipiny

  Makoschau     Makoszowy

  Michalkowitz    Michałkowice 

  Orzesche     Orzesze

  Panewnik     Panewniki

  Paulsdorf     Pawłów

  Petrowitz     Piotrowice

  Ruda     Ruda Śląska

  Schlesiengrube    Chropaczów

  Schoppinitz     Szopienice

  Schwientochlowitz    Świętochłowice

Ź r ó d ł o: Deutsches Reichsadressbuch. Die Ostgebiete. Berlin 1941; R. Kaczmarek: Górny Śląsk podczas II wojny światowej. 
Katowice 2006, s. 112.

Ul. Warszawska 45 (Friedrichstraße 45) – budynek katowickiej landratury (ze zbiorów AP Kat)

Odcisk pieczęci katowickiego landrata 
(z dokumentu ze zbiorów MHK)
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Geheime Staatspolizei (Straße der SA 49) 

– Zespół Wojewódzkich Przychodni 

Specjalistycznych w Katowicach 

(ul. Powstańców 31)

 Smutną sławę zdobył sobie w okresie okupacji budynek usytuowany przy obecnej ul. Po-

wstańców 31 (w czasie wojny Straße der SA 49), gdzie mieściła się wówczas siedziba Tajnej Policji 

Państwowej (Geheime Staatspolizei – gestapo). Pierwsi funkcjonariusze policji tworzący katowicką 

placówkę gestapo przybyli do miasta wraz z grupą operacyjną do zadań specjalnych dowodzoną przez 

Udo von Woyrscha. Dnia 2 października 1939 roku oficjalnie utworzono biuro gestapo w Katowicach. 

Na jego czele stało w okresie wojny trzech dowódców: Emanuel Schäfer (1939–1941), Rudolf Mildner 

(1941–1943), Johannes Thümmler (1943–1945). W budynku gestapo mieścił się przez pewien czas, 

działający od 1942 roku, policyjny sąd doraźny – najważniejsze narzędzie terroru nazistowskiego na 

Górnym Śląsku. Sądem kierowali aktualnie urzędujący szefowie gestapo. Jego ofiarą padło w latach 

1942–1945 co najmniej około 2 tys. osób. Jeszcze większa jest liczba osób aresztowanych – tylko  

w okresie od czerwca 1941 roku do marca 1943 roku aresztowano około 12 tys. osób. Większość z nich  

przewinęła się zapewne przez pomieszczenia śledcze i cele w budynku przy ul. Powstańców 31. Wielu 

z więźniów, zwłaszcza członkowie polskiego ruchu oporu, było tu nieludzko torturowanych.

 Za bezpieczeństwo wewnętrzne w Trzeciej Rzeszy odpowiadała również Służba Bezpie-

czeństwa (Sicherheitsdienst, SD). Pierwsi jej funkcjonariusze działający w Katowicach  wywodzili się 

grupy operacyjnej von Woyrscha. Początkowo siedziba SD mieściła się w obecnym Domu Oświato-

wym  Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12. Najpóźniej w 1940 roku przeniesiono ją na obecną  

ul. T. Kościuszki (Höferstraße 67), a w październiku 1943 roku do budynku przy ul. Powstańców  

(Straße der SA 11).

 Aparat terroru
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Ul. Powstańców 31 (Straße der SA 49) – aktualne zdjęcie budynku, w którym w latach 1939–1945 mieściła się siedziba katowickiego gestapo 
(fot. Piotr Sobański)

Tablica pamiątkowa na byłym budynku gestapo (fot. Piotr Sobański)

Dr Johannes Thümmler (ur. 1906 w Chemnitz, 
zm. 2002 w Eriskirch) – szef gestapo  
w Katowicach i przewodniczący policyjnego 
sądu doraźnego w latach 1943–1945, w okresie 
szczególnego natężenia nazistowskiego terroru. 
Jak wielu zbrodniarzy nie poniósł  
po wojnie konsekwencji swojej działalności  
(ww.dws-xsp.pl)

W archiwach przetrwało niewiele akt wytworzonych przez katowickie gestapo. Jednym z nielicznych zachowanych 
dokumentów jest odpowiedź odmowna szefa gestapo w Katowicach Rudolfa Mildnera z 4 grudnia 1941 roku 
na prośbę o uwolnienie z Dachau ks. Emila Szramka (ze zbiorów AP Kat)
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Polizeipräsidium (Hindenburgstraße 23) 

– Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego 

(ul. Jagiellońska 23)

 Przedwojenny gmach Urzędów Niezespolonych (obecnie Wydział Filologiczny Uniwersytetu 

Śląskiego), położony naprzeciwko budynku Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego, stał się okresie wojny 

siedzibą Prezydium Policji (Polizeipräsidium). To właśnie stąd kierowano działaniami niemieckiej po-

licji mundurowej (m.in. tzw. policji porządkowej – Ordnungspolizei, dzielącej się na policję ochronną 

– Schutzpolizei i żandarmerię) na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Policja stano-

wiła istotny czynnik terroru nazistowskiego. Część piwnic budynku była wykorzystywana jako areszt, 

gdzie przetrzymywano m.in. schwytanych powstańców i inne osoby uznane przez reżim nazistowski za 

wrogów. Prezydentami policji w Katowicach byli: Wilhelm Metz (1939–1943) i Hermann Ramsperger 

(1943–1945).

 Budynek jest też kolejnym przykładem zmieniania przez nazistów przestrzeni publicznej Ka-

towic w celu usunięcia śladów polskości i podkreślenia niemieckiego charakteru miasta. Już w 1939 

roku usunięto z fasady budynku, wykonaną w 1938 roku przez znanego rzeźbiarza Stanisława Szu-

kalskiego, płaskorzeźbę przedstawiającą Orła Piastowskiego. Później w miejscu, gdzie znajdował się 

ów orzeł, wbudowano trzydzieści dwa kuranty (Glockenspiel), na których dwa razy dziennie odgry-

wano swoisty „hejnał” okupacyjnych Katowic – melodię pieśni Marsz Niemców w Polsce (Marsch den  

Deutschen in Polen), hymnu mniejszości niemieckiej w przedwojennej Polsce.

Budynek Prezydium Policji (Polizeipräsidium) w latach 1939–1945 
(obecnie Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego) (ze zbiorów MHK)

Rysunek budynku Prezydium Policji z okupacyjnego przewodnika po Katowicach (ze zbiorów MHK)

Kuranty zainstalowane na budynku 
podczas okupacji  
– w miejscu usuniętej płaskorzeźby  
Orła Piastowskiego autorstwa  
Stanisława Szukalskiego  
(ze zbiorów BŚ)
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Amtsgericht (Nikolaistraße 10) 

– Sąd Okręgowy (ul. Andrzeja 16–18) 

Gerichtsgefängnis (Nikolaistraße 10) 

– Areszt Śledczy (ul. Mikołowska 10)

 Kolejnym ośrodkiem nazistowskiego terroru w Katowicach było więzienie przy ul. Mikołow-

skiej 10. To właśnie tutaj odbywały się egzekucje zasądzone przez Sąd Specjalny w Katowicach oraz 

policyjny sąd doraźny. Początkowo skazańców rozstrzeliwano. W 1941 roku w więzieniu zainstalowano 

gilotynę. Odtąd było to podstawowe narzędzie straceń. Katem obsługującym gilotynę był, według po-

wojennej prasy polskiej, August Köster zamieszkały w Katowicach przy ul. J. Kochanowskiego. Wy-

roki bądź ogłoszenia o przeprowadzonych egzekucjach obwieszczano ludności za pomocą charakte-

rystycznych różowych lub czerwonych plakatów rozwieszanych na słupach ogłoszeniowych. Łącznie 

w katowickim więzieniu stracono za pomocą gilotyny 552 ludzi. Przed wkroczeniem do Katowic wojsk 

radzieckich gilotyna została zdemontowana i ukryta na cmentarzu w Bogucicach. Jeszcze w lutym 

1945 roku została odnaleziona dzięki zeznaniom jednego ze strażników. Obecnie znajduje się w Pań-

stwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

 W 1939 roku Niemcy uruchomili też Sąd Obwodowy w Katowicach (Amtsgericht Kattowitz) 

kompetentny dla spraw cywilnych oraz lżejszych spraw karnych. Mieścił się on obok więzienia, w bu-

dynku przy ul. Mikołowskiej 10 (Nikolaistraße 10), a obecnie w tym budynku ma siedzibę Sąd Okręgo-

wy (ul. Andrzeja 16–18)

Budynek Sądu Obwodowego (Amtsgericht) w Katowicach (ze zbiorów MHK)

Katowicka gilotyna – przerażające narzędzie zbrodni (ze zbiorów MHK)
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Sondergericht, Oberlandesgericht 

(Wilhelmsplatz 10) 

– Sąd Rejonowy Katowice-Zachód

(plac Wolności 10)  

 W 1939 roku okupowany Górny Śląsk został objęty „praworządnością” nazistowską. Oprócz 

policyjnych grup operacyjnych bezwzględnie pacyfikujących zajęte obszary w Katowicach pojawili się 

pracownicy niemieckiego aparatu sądowego. W budynku polskiego Sądu Apelacyjnego przy placu 

Wolności 10 (Wilhelmsplatz 10) rozpoczął w 1939 roku działalność Sąd Specjalny (Sondergericht 

Kattowitz) kompetentny dla przestępstw gospodarczych i politycznych. W latach 1939–1942 sąd ten 

stanowił jedno z głównych narzędzi terroru na Górnym Śląsku. Wiadomo o co najmniej 164 wyrokach 

śmierci zasądzonych przez Sąd Specjalny w Katowicach. 

 W budynku przy placu Wolności 10 mieściła się też prokuratura. Wśród więźniów przetrzy-

mywanych w katowickim więzieniu szczególnie złą sławą cieszył się bezwzględny prokurator Clemens 

Hamaekers, zwany „skórzaną maską” lub „katem katowickim”. Po utworzeniu w 1942 roku policyjnego 

sądu doraźnego nastąpiła swoista rywalizacja między aparatem sądowym a gestapo o przejęcie kom-

petencji sądowych. Przyniosła ona zwycięstwo bardziej „dynamicznemu” gestapo, które przejęło więk-

szość spraw politycznych. W innych sprawach, m.in. gospodarczych, Sąd Specjalny zasądzał wyroki 

(także śmierci) do końca okupacji.

 Po utworzeniu w 1941 roku prowincji górnośląskiej zadbano również o stosowne rozwinięcie 

aparatu sądowego. Od 1941 roku przy placu Wolności 10 rozpoczął działalność Wyższy Sąd Krajowy 

(Oberlandesgericht) – sąd wyższej instancji dla całej prowincji.

Afisz informujący o egzekucji w 1942 roku dwóch członków polskiej konspiracji na mocy wyroku Wyższego Sądu Krajowego (Oberlandesgericht) 
w Katowicach (ze zbiorów AP Kat)

Plac Wolności (Wilhelmsplaz) – w głębi widoczny budynek Sądu Specjalnego i Wyższego Sądu Krajowego w Katowicach (ze zbiorów AP Kat)
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Markthalle (Kurfürstenstraße)

 – hala targowa (ul. Piotra Skargi)

 Hala targowa przy ul. Piotra Skargi została otwarta 30 września 1936 roku. Stanowiła naj-

większy tego typu obiekt w Polsce (o długości 121 m, szerokości 39,5 m i wysokości 16 m). W dni 

targowe – poniedziałek, czwartek i sobotę – zakupy w hali robiło około 8–10 tys. osób. 

 Również w czasie okupacji hala targowa była tradycyjnym miejscem robienia zakupów przez 

katowiczan. Jak podaje prasa z 1943 roku, otwierano ją o 6 rano, handel natomiast rozpoczynał się 

o 7.30 i trwał do popołudnia. W hali znalazło się miejsce dla około 250 stoisk (rozmieszczonych na 

dwóch kondygnacjach – na parterze i balkonie biegnącym wokół hali) oraz dla 12 basenów rybnych. 

Najwięcej miejsca zajmowały stoiska z warzywami, następnie z mięsem, pieczywem i słodyczami oraz 

z galanterią. Na zewnątrz znajdowało się jeszcze 30 pomieszczeń sklepowych, poczta i kasy oszczęd-

nościowe. W podziemiach natomiast oprócz magazynów na owoce i warzywa ulokowano dwa schrony 

przeciwlotnicze.

 W okresie okupacji hala targowa spełniała również inne funkcje. Odbywały się w niej wielo-

krotnie wielkie partyjne zgromadzenia i wiece, m.in. 4 sierpnia 1940 roku w obecności około 70 tys. 

osób szef Niemieckiego Frontu Pracy (Deutsche Arbeitsfront, w skrócie DAF) Robert Ley wręczał w hali 

robotnikom flagi. Wielką rangę nadano uroczystości z 9 lutego 1941 roku z okazji utworzenia górnoślą-

skiego okręgu NSDAP. Według ówczesnych informacji prasowych w hali zebrano wtedy około 38 tys. 

osób, wśród nich byli obecni: gauleiter Fritz Bracht, Robert Ley oraz zastępca Hitlera do spraw NSDAP 

Rudolf Hess. 

Miejsca i instytucje 

życia codziennego
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Miejsca koncesjonowanego 

życia kulturalnego i rozrywkowego

 Katowice po wcieleniu do Rzeszy miały stać się centrum niemieckiej kultury w regionie. Za 

kontrolę i regulację kultury i życia społecznego odpowiadał Urząd Propagandy Rzeszy (Reichspro-

pagandaamt), znajdujący się w budynku przy ul. J. Ligonia 29 (Charlottenstraße 29). Organizując 

nowe życie kulturalne, władze starały się wykorzystać do tego przedwojenne organizacje niemieckiej 

mniejszości narodowej oraz instytucje działające na terenie Niemiec – zwłaszcza organizację „Siła 

przez radość” (Kraft durch Freude). Najstarsza katowicka gazeta „Kattowitzer Zeitung”, która w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego stanowiła organ prasowy mniejszości niemieckiej, w okresie wojny 

stała się najważniejszym dziennikiem na okupowanym Górnym Śląsku. W 1942 roku jej nazwa została 

zmieniona na „Oberschlesische Zeitung”, co miało podkreślać jej naczelny charakter dla całej prowincji 

górnośląskiej. 

 Władze za cel postawiły sobie całkowite zniemczenie życia kulturalnego. Rozpoczęły od nisz-

czenia śladów kultury polskiej. Jednym z ważniejszych działań było zburzenie nowego budynku Mu-

zeum Śląskiego i konfiskata bądź zniszczenie eksponatów. Podobnie postąpiono z Biblioteką Sejmową 

– część zbiorów uległa zniszczeniu, część została przekazana do bytomskiej Górnośląskiej Biblioteki 

Krajowej (Oberschlesische Landesbibliothek), a niektóre znalazły się w prywatnych rękach przedstawi-

cieli partii i administracji.

 Miejscem odgrywającym największą rolę w oficjalnym nazistowskim życiu teatralnym Kato-

wic był teatr miejski. Został wybudowany w 1907 roku i oddany do użytku jako teatr niemiecki, o czym 

świadczył napis na tympanonie Deutschem Wort – deutscher Art (Niemieckiemu słowu – niemieckiej 

sztuce). W latach 1922–1939 funkcjonował jako teatr polski. We wrześniu 1939 roku ponownie stał 

się teatrem niemieckim i nad wejściem znowu zawisł niemiecki napis sprzed lat – kolejny przykład 

nazistowskiego zniemczania przestrzeni zajętego miasta. Teatr był też miejscem licznych oficjalnych 

uroczystości, m.in. dorocznych „konferencji przywódców” (Führertagungen), w których uczestniczyli 

najważniejsi nazistowscy urzędnicy i funkcjonariusze partyjni z terenu prowincji górnośląskiej. 

 Na początku sezonu 1941/1942 została powołana do życia duża placówka teatralna pod na-

zwą „Sceny Miejskie Katowice – Chorzów” („Städtische Bühnen Kattowitz – Königshütte”), posiadająca 

dwie sceny: dramatyczną w Chorzowie i operową w Katowicach. Dyrektorem sceny operowej został 

znany niemiecki dyrygent Otto Wartisch. W pierwszym sezonie obie placówki dały 526 przedstawień 

(opery, operetki, dramaty) i 13 koncertów, a łączna liczba widzów i słuchaczy wyniosła 350 tys. osób. 

Dzień powszedni w hali targowej podczas wojny (za: „Der Oberschlesische Wanderer” nr 39 z 9 lutego 1941)

 Wiec nazistowskiej organizacji kobiecej (NS.-Frauenschaft) w hali targowej w 1940 roku 
(za: „Der Oberschlesische Wanderer” nr 180 z 1 lipca 1940)

Hala targowa w Katowicach – uroczystość wprowadzenia Fritza Brachta na stanowisko 
gauleitera NSDAP na Górnym Śląsku, 9 lutego 1941 roku. Na zdjęciu w pierwszym rzędzie  
siedzą od lewej: Fritz Bracht, Rudolf Hess, Robert Ley,  
Albert Hoffmann – partyjny zastępca Brachta, Karl Hanke – gauleiter Dolnego Śląska 
(ze zbiorów Oddziału IPN Katowice)
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Przedstawienia głównie miały charakter propagandowy i nie wszyscy mieli na nie wstęp. Dystrybucją 

biletów zajmowały się różne instytucje niemieckie, m.in. organizacja „Kraft durch Freude”. W 1943 roku 

największym wydarzeniem było wystawienie całej tetralogii Wagnera Pierścień Nibelunga.

 Także katowicka filharmonia (Opernhaus Kattowitz, zwana też „Reichshalle”) pełniła funkcję 

ważnego ośrodka kulturalnego oraz miejsca oficjalnych imprez partyjnych i państwowych. Na przykład 

w listopadzie 1942 roku odbyły się tu obchody „Górnośląskiego Tygodnia Muzyki” (Oberschlesische 

Musikwoche), podczas którego wręczono ufundowaną przez władze „Górnośląską Nagrodę Muzyczną” 

(Oberschlesischer Musikpreis). Jednym z laureatów był hołubiony przez nazistowskie władze górnoślą-

ski kompozytor Fritz Lubrich.

 W okresie okupacji działało dziewięć katowickich kin: „Apollo” – ul. Gliwicka (Moltkestraße 

49), „Atlantik”  –  ul. 1 Maja (Krakauerstraße 70), „Atrium” – ul. Stawowa  (Woyrschstraße 19, obiekt 

nie istnieje), „Capitol” – ul. Plebiscytowa 3  (Heinzelstraße 3), „Casino” – ul. Staromiejska 17 (Moll-

witzstraße 17), „Colosseum” – ul. 3 Maja 7 (Grundmannstraße 7), „Gloria-Palast” (zwane także „Kraft 

durch Freude-Theater”) – ul. J. Matejki 3 (Nikolaistraße 3), „Rialto” – ul. św. Jana 24 (Johannesstraße 

24), „Union” – ul. 3 Maja 25 (Grundmannstraße 25). Jednym z najstarszych i najbardziej znanych ka-

towickich kin było założone w 1912 roku „Rialto”. Mieściło salę projekcyjną na 800 miejsc z podium dla 

orkiestry, restaurację, winiarnię oraz piwiarnię. Po pierwszej przebudowie na przełomie lat 20. i 30. XX 

wieku zwiększono liczbę miejsc do ponad 1000 i wyposażono obiekt w aparaturę dźwiękową. W czasie 

okupacji kino zmieniło nazwę na „UFA [Universum Film AG] – Theater Rialto”. Repertuar był dość 

różnorodny, wyświetlano filmy fabularne, komedie (np. w maju 1940 roku Ta, której pragnę – Frau nach 

Maß, Szkoła miłości – Liebesschule), musicale (w styczniu 1942 roku Taniec z cesarzem – Tanz mit 

dem Kaiser). Kina były też ważną tubą propagandy Trzeciej Rzeszy. Seanse poprzedzano projekcjami 

osławionych niemieckich kronik wojennych („Deutsche Wochenschau”). Należy jednak dodać, że do-

stęp do oficjalnych instytucji kulturalnych zarezerwowany był dla Niemców oraz uznanych za volksdeut-

schy Górnoślązaków. Polacy i Żydzi mieli zakaz wstępu do kin i teatrów.

 Ważnym wydarzeniem w nazistowskim życiu kulturalnym Katowic były organizowane corocz-

nie obchody ku czci poety Josepha von Eichendorffa, przedstawianego jako przedstawiciela niemiec-

kiej kultury na Górnym Śląsku. Wydarzeniu temu towarzyszyły przeważnie odczyty, sesje naukowe 

i koncerty.

 W czasie wojny w mieście działały także cztery kabarety: „Künstlerspiele” – ul. 3 Maja 

11 (Grundmannstraße 11), „Apollo” – ul. Staromiejska 17–19 (Mollwitzstraße 17–19), „Bagatelle” –  

ul. Plebiscytowa 3 (Heinzelstraße 3) i „Oberbayern” – ul. Francuska 9 (Emmastraße 9, obiekt nie istnieje). 

Na planie miasta z 1942 roku znajdziemy także cztery kawiarnie koncertowe (Konzert-Kaffee): „Astoria” –  

ul. Mariacka 1 (Holtzestraße 1), „Femina” – ul. A. Mickiewicza 8 (August-Schneider-Straße 8), „Ka-

wiarnie przy Rynku” (Ring Kaffee) oraz „Scala” – ul. Dworcowa 13 (Bahnhofstraße 13a). Bazę gastro-

nomiczno-rozrywkową okupowanego miasta uzupełniały jeszcze cztery kawiarnie i jedna winiarnia. 

Również te lokale były zarezerwowane wyłącznie dla Niemców oraz osób wpisanych na DVL.

Teatr Miejski w okresie okupacji – na tympanonie widoczny napis: Deutschem Wort –  deutscher Art (Niemieckiemu słowu – niemieckiej sztuce) 
(ze zbiorów MHK)
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 Ul. Dworcowa 13 (Bahnhofstraße 13a) 
– kawiarnia „Scala” (ze zbiorów AP Kat)

Ul. Jagiellońska (Hindenburgstraße) – rozbiórka gmachu Muzeum Śląskiego (ze zbiorów BŚ)

Kino „Rialto” w czasie wojny (ze zbiorów AP Kat)

W budynku katowickiej filharmonii mieściła się w czasie wojny także restauracja „Reichshalle” – ulubione 
miejsce oficjalnych spotkań niemieckich urzędników zatrudnionych w mieście (ze zbiorów AP Kat)

Afisz filmu rozrywkowego Pocztmistrz 
(Der Postmeister) prezentowanego w czasie 
okupacji w kinie „Rialto” (ze zbiorów MHK)
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Służba zdrowia i opieka społeczna

 W okresie wojny na administracyjnym obszarze ówczesnych Katowic działało pięć szpitali: 

Szpital Miejski (Städtisches Krankenhaus) w Bogucicach przy obecnej ul. L. Markiefki 87 (Bogutschüt-

zerstraße 87), Szpital Dziecięcy (Kinderkrankenhaus) przy ul. Macieja 10 (Matthiasstraße 6), Szpital 

Spółki Brackiej (Knapschaftskrankenhaus) przy ul. Francuskiej 20–24 (Emmastraße 22), szpital przy 

ul. Raciborskiej 27 (Ratiborerstraße 27) oraz szpital przy ul. Warszawskiej 52 (Friedrichstraße 52). 

Po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej wiele z nich zostało przemienionych na lazarety wojsko-

we. Do tego celu adaptowano także inne budynki. Tak było na przykład z budynkiem szkoły ludowej  

przy ul. Katowickiej 54 (Kalidestraße 54), obecnie IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława 

Maczka.

 Rządząca od 1933 roku w Niemczech NSDAP objęła swoją kontrolą wszystkie obszary życia 

społecznego i politycznego. Jednym z nich była szeroko rozumiana opieka społeczna, za którą odpo-

wiadała podległa partii nazistowskiej organizacja o nazwie Narodowosocjalistyczna Pomoc Społeczna 

(Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, w skrócie NSV). Jej działalność miała odzwierciedlać troskę 

władz nazistowskich o najbiedniejszych obywateli Niemiec. Najbardziej spektakularnym przedsięwzię-

ciem NSV było tzw. Dzieło Pomocy Zimowej (Winterhilfswerk) – organizowana corocznie akcja zbiórek 

na rzecz najbiedniejszych. Tego typu akcje były szeroko nagłaśniane przez propagandę Trzeciej Rze-

szy także podczas wojny. Trzeba jednak pamiętać, że owa dobroczynność dotyczyła tylko Niemców 

„czystej krwi aryjskiej” – Żydzi i Polacy byli z niej wyłączeni. 

 Na terenie Katowic NSV rozpoczęła działalność już w pierwszych dniach września 1939 

roku. Za jednostkami Wehrmachtu w mieście pojawiły się transporty NSV z żywnością, która miała 

być rozdawana rzekomo „ciemiężonym” przez Polaków Górnoślązakom. Miało to stworzyć pozytywny 

obraz reżimu na Górnym Śląsku. Na potrzeby placówki NSV w mieście Katowice i powiecie katowickim 

przejęto budynek przy obecnej ul. PCK 8 (Straße des Reichsarbeitsdienstes 8). 

 NSV przejęła polskie żłobki i przedszkola. Miejsce polskich opiekunek i pielęgniarek zajęły 

zatrudniane przez NSV „brunatne siostry”. Ponowne otwieranie placówek opiekuńczych było przed-

stawiane propagandowo jako dowód na prospołeczną działalność reżimu. Konfiskaty objęły też za-

kłady opiekuńcze prowadzone przez instytucje kościelne. Tak było m.in. z sierocińcem Zgromadzenia 

Sióstr św. Jadwigi w Bogucicach. W 1941 roku sierociniec został przejęty, pomimo protestów kościel-

nych, przez NSV. Siostry wysiedlono, dzieci zostały wywiezione do Niemiec albo do innych zakładów,  

a w budynku sierocińca utworzono „dom młodzieżowy NSDAP” (Jugendheimstätte der NSDAP).

Siostry NSV przy pracy w jednym 
z katowickich szpitali (ze zbiorów BŚ)

Ul. PCK 8 (Straße der Reichsrabeitsdienstes 8) – siedziba Narodowosocjalistycznej Opieki Społecznej 
(Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, NSV) (ze zbiorów AP Kat)

Ul. PCK 8 – na fasadzie wciąż widoczne są ślady napisu: 
NSDAP. Kreisleitung. Amt für Volkswohlfahrt, informującego  
w czasie wojny o przeznaczeniu budynku (fot. Piotr Sobański)

Ul. Raciborska 27 (Ratiborerstraße 27) 
– budynek kliniki dla kobiet (Frauenklinik) 
(ze zbiorów BŚ)
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Kościoły

 Czas okupacji był szczególnie ciężki dla młodej, zaledwie 14-letniej diecezji katowickiej. Od 

samego początku wojny władze niemieckie podejmowały próby likwidacji diecezji, która jawiła się im 

jako pozostałość po podziale Górnego Śląska w 1922 roku. W okresie wojny biskup katowicki Stanisław 

Adamski zarządzał diecezją, kierując się przede wszystkim zasadą przetrwania Kościoła i polskości na 

Górnym Śląsku. Wiązało się to z prowadzeniem takiej polityki wobec okupanta, która pozwoliłaby na 

biologiczne przetrwanie Ślązaków na swojej ziemi. Przede wszystkim zalecał zarówno duchowieństwu, 

jak i swoim diecezjanom pozornie „przychylać się do niemieckości” i składać wnioski o wpisanie na 

volkslistę, by uniknąć wysiedlenia, aresztowań i innych represji. Ale przejawiało się to też  przemyśla-

nym sposobem prowadzenia przez kurię rozmów z władzami okupacyjnymi, celowym odwlekaniem de-

cyzji, zasłanianiem się brakiem kompetencji oraz odwoływaniem się do wyższych instancji kościelnych, 

także do Stolicy Apostolskiej.

 Licząc na poprawę stosunków z władzami, na początku 1940 roku bp S. Adamski podjął 

decyzję o zmianie na stanowisku wikariusza generalnego. Biskupa Juliusza Bieńka zastąpił niemiecki 

ksiądz Franz Strzyz. Po śmierci księdza Strzyza w 1942 roku stanowisko to objął Franz Wosnitza. 

Mimo tych posunięć, 28 lutego 1941 roku ordynariusz katowicki i bp Juliusz Bieniek zostali zmuszeni 

do opuszczenia diecezji, ponieważ niedopuszczalne było z punku widzenia władz niemieckich, aby  

w jednym mieście rządził nazistowski gauleiter i polski biskup.

 Przez cały okres wojny władze okupacyjne zaniepokojone były pozycją i przywiązaniem 

Górnoślązaków do Kościoła katolickiego. Msze święte stanowiły okazję do manifestowania polskości, 

dlatego w czerwcu 1940 roku władze wydały całkowity zakaz używania języka polskiego w czasie 

ich odprawiania. Zakazano również jakichkolwiek innych zgromadzeń katolickich, podczas których 

rozmawiano by po polsku. Represji w postaci wysiedleń, zakazu urzędowania, kary więzienia czy 

obozu koncentracyjnego nie uniknęli również księża. Symbolem represji niemieckiego okupanta wo-

bec polskiego duchowieństwa na Górnym Śląsku jest tragiczny los proboszcza kościoła Mariackiego  

ks. dr. Emila Szramka. Ten znany ze swojej działalności naukowej i społecznej duchowny został  

8 kwietnia 1940 roku aresztowany. Przebywał kolejno w kilku obozach koncentracyjnych. Zamęczony, 

zmarł 13 stycznia 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau. Podobny los spotkał proboszcza 

parafii św. Szczepana w Bogucicach, ks. Franciszka Ścigałę. Również aresztowany w 1940 roku, zginął 

we wrześniu tego samego roku w Gusen.

 Represjom wobec duchowieństwa towarzyszyła likwidacja świeckich organizacji katolickich  

oraz konfiskata mienia kościelnego, zwłaszcza różnego rodzaju zakładów opiekuńczych. Kościołowi  

odebrano także budynek kurii katowickiej, w którym umieszczono Krajowy Urząd Pracy  

(Landesarbeitsamt). Nadal funkcjonowały jednak kościoły katolickie, których na ówczesnym 

obszarze miasta było dziesięć: Katedra Chrystusa Króla (Christ König Kirche) przy ul. Ple-

biscytowej 49a (Heinzelstraße 49a), Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP (Marien Kirche) 

przy ul. Mariackiej (Holzestraße 3, obecnie plac E. Szramka), kościół św. Piotra i Pawła (Pe-

ter und Paul Kirche) przy ul. Mikołowskiej 32 (Nikolaistraße 32), kościół św. Szczepana w Bo-

gucicach (Stephanus Kirche) przy  ul. L. Markiefki 89 ( Bogutschützerstraße 89), kościół św. Jana  

i Pawła w Dębie (Johannes und Paul Kirche) przy ul. Chorzowskiej 160 (Königshütterstraße 160),  

kościół Opatrzności Bożej (Kirche zur Göttlichen Versehung) w Zawodziu przy ul. 1 Maja 52 (Krakauer- 

straße 52), kościół św. Józefa (Joseph Kirche) przy ul. Gliwickiej 76 (Moltkestraße), Kościół Garnizonowy  

św. Kazimierza Królewicza (Garnisonskirche) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 20 (Viktoriastraße 20), 

kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa (Herz Jesu Kirche) przy ul. Misjonarzy Oblatów 12 (Bonte-

straße 9) oraz drewniany kościółek św. Michała w parku Kościuszki (Südpark). W czasie wojny funk-

cjonował także kościół ewangelicki przy ul. Warszawskiej 18 (Friedrichstraße 18). Na planie miasta  

z okresu wojny znaleźć można zlikwidowany w 1938 roku kościół gminy starokatolickiej przy ul. Sokol-

skiej 12 (Karlstraße 12).

66

Ordynariusz katowicki bp. Stanisław Adamski 
(ze zbiorów Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Katowicach)
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Ul. Warszawska 18 (Friedrichstraße 18) – kościół ewangelicki  
Zmartwychwstania Pańskiego (ze zbiorów MHK)

Ul. Mariacka (Holtzestraße) – w tle widoczny kościół Niepokalanego 
Poczęcia NMP  (ze zbiorów MHK)

Drewniany kościółek 
w Parku Południowym (Südpark)
(ze zbiorów MHK)

Ks. dr Emil Szramek – proboszcz kościoła Mariackiego w Katowicach; 
aresztowany w 1940 roku i zamęczony w Dachau w 1942 roku 
(ze zbiorów MHK)
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Szkoły

 Jednym z pierwszych posunięć władz okupacyjnych była likwidacja polskich szkół i prze-

kształcenie ich w szkoły niemieckie. Zalążkiem systemu edukacyjnego stały się szkoły mniejszościowe 

z okresu międzywojennego. W następnych latach sukcesywnie sprowadzano nauczycieli z terenów 

Niemiec. Odpowiedzialnym za zorganizowanie szkolnictwa w rejencji katowickiej został Otto Ulitz 

– przed wojną aktywny działacz w organizacjach mniejszości niemieckiej (był m.in. prezesem Niemiec-

kiego Związku Narodowego na polskim Górnym Śląsku – Deutscher Volksbund) i poseł na Sejm Śląski 

z ramienia Partii Niemieckiej (Deutsche Partei). W październiku 1939 roku stanął on na czele Wydziału 

do spraw Kościoła i Szkół w rejencji katowickiej. Szkoły i organizacja młodzieżowa Hitler Jugend (przy-

należność do niej była obowiązkowa także na Górnym Śląsku) odgrywały w nazistowskich planach 

zniemczenia Górnoślązaków bardzo ważną rolę. To właśnie najmłodsze pokolenie dzięki odpowiedniej 

edukacji miało zostać „oczyszczone” z wszelkich „polskich naleciałości”, jak to określała ówczesna 

propaganda niemiecka. Kursy dokształcające z języka niemieckiego były prowadzone także dla osób 

dorosłych.

 Edukacja dzieci rozpoczynała się w wieku 6 lat od pójścia do szkoły podstawowej, a obo-

wiązek szkolny trwał 8 lat. Nauczanie odbywało się zgodnie z programem obowiązującym w Rzeszy. 

Po ukończeniu czwartej klasy uczniowie mieli możliwość przejścia do szkoły średniej. Do ukończenia 

pozostałych czterech klas zobowiązane były dzieci, które nie zamierzały kontynuować nauki. Oprócz 

normalnych szkół podstawowych tworzono tzw. szkoły przejściowe (Übergangsvolksschulen) dla dzie-

ci niedostatecznie znających język niemiecki. Poziom nauczania w tych szkołach był bardzo niski  

i w zasadzie ograniczał się do nauki języka niemieckiego, a program nauczania nie zapewniał nawet 

minimum wiedzy z zakresu szkoły podstawowej. Po odpowiednim opanowaniu języka niemieckiego 

szkoły tego typu miały ulec likwidacji. 

 Po skończeniu szkoły podstawowej naukę można było kontynuować w szkołach średnich, 

wyższych i kilku rodzajach szkół zawodowych, m.in. technicznych, handlowych, rolniczych bądź gospo-

darczych. Gauleiter Bracht nosił się też z planem założenia na Górnym Śląsku uniwersytetu, co jednak 

nie zostało wówczas zrealizowane.

 W 1941 roku na terenie Katowic istniały 23 podstawowe szkoły powszechne (Volksschulen) 

oraz siedem kształcących na poziomie ponadpodstawowym: Gimnazjum przy obecnej ul. A. Mickie-

wicza 11 (Gymnasium – August-Schneider-Straße 11), I Wyższa Szkoła dla Chłopców przy obecnej  

ul. Jagiellońskiej 28 (Oberschule für Jungen I – Hindenburgstraße 28), II Wyższa Szkoła dla Chłopców 

przy obecnej ul. Z. Krasińskiego 8 (Oberschule für Jungen II – Holteistraße 68–74), Wyższa Szkoła 

dla Dziewcząt przy obecnej ul. 3 Maja 42 (Oberschule für Mädchen – Grundmannstraße 42), Szkoła 

Średnia im. Hrabiego Redena przy ul. Szkolnej 7 (Graf Reden-Mittelschule – Schulstraße 7), Szkoła 

Główna dla Chłopców przy ul. L. Markiefki 29  (Hauptschule für Jungen – Bogutschützerstraße 3), 

Szkoła Główna dla Dziewcząt przy ul. Szkolnej 5–7 (Hauptschule für Mädchen – Schulstraße 5–7).  

W czterech pierwszych nauka kończyła się egzaminem maturalnym. Ponadto w mieście istniało sie-

dem szkół zawodowych. Za szkołę wyższą należy uznać Państwową Szkołę Inżynieryjną (Staatliche 

Ingenieurschule) przy obecnej ul. Z. Krasińskiego 8 (Holteistraße 68–74).

 Jeszcze w 1939 roku przystąpiono do ponownego uruchomienia, otwartego w 1929 roku, 

Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Katowicach. Polska szkoła działała do wybuchu wojny 

we wrześniu 1939 roku. Ponowne oficjalne jej otwarcie przez władze niemieckie nastąpiło w kwietniu 

1940 roku. Kierownikiem szkoły został znany muzyk i kompozytor Fritz Lubrich. Niespełna dwa lata 

później w lutym 1942 roku podniesiono rangę konserwatorium i zmieniono jego nazwę na Krajową 

Szkołę Muzyczną (Landesmusikschule). Uczono w niej śpiewu operowego i koncertowego, gry na 

fortepianie, organach, klawesynie, skrzypcach, wiolonczeli, teorii i kompozycji, dyrygowania chórem 

i orkiestrą, muzyki kameralnej, oratoryjnej, a także na gry na instrumentach wchodzących w skład 

orkiestry wojskowej.

 Od października 1939 roku zaczęło funkcjonować także tajne nauczanie w języku polskim. 

Najczęściej przybierało ono formę samodzielnej pracy nad materiałem przygotowywanym przez na-

uczycieli, czasem spotykano się w niewielkich zespołach z reguły w prywatnych mieszkaniach nauczy-

cieli. Ze względu na przewagę ludności niemieckiej w mieście nauka rzadko przybierała formę tajnych 

kompletów.

Ul. Jagiellońska 28 (Hindenburgstraße 28) 
– budynek I Szkoły Wyższej dla Chłopców, 
gdzie od 1941 roku mieściło się dowództwo 
górnośląskiego obszaru (Gebiet) Hitlerjugend 
(ze zbiorów MHK)
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Plakat wzywający  
do zapisywania się na kursy 
języka niemieckiego  
dla dorosłych – w Katowicach 
miały się one odbywać  
w siedzibie organizacji  
„Kraft durch Freude”  
przy ul.  Pocztowej 5 
(Poststraße 5) 
(ze zbiorów AP Kat)

Ul. A. Mickiewicza  11(August-Schneider-Straße 11) – najstarsze katowickie gimnazjum działało w czasie 
wojny jako szkoła niemiecka; na przełomie lat 1944/1945 mieściło się tu też wojskowe dowództwo 
tzw. twierdzy Górny Śląsk (Festung Oberschlesien) (ze zbiorów MHK)

Ul. Z. Krasińskiego 8 (Holteistraße 68–74 ) 
– wejście do zniemczonej i znazyfikowanej 
Państwowej Szkoły Inżynieryjnej 
(ze zbiorów MHK)

Ul. Wojewódzka 33 (Holteistraße 45) – Konserwatorium Muzyczne (ze zbiorów MHK)

Treści nazistowskie stanowiły istotny element edukacji –  strona z elementarza 
dla szkół powszechnych z okresu wojny (ze zbiorów MHK)
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Przestrzeń rekreacyjna

 W mieście znajdowało się kilka miejsc, gdzie mieszkańcy Katowic mieli możliwość spędzania 

wolnego czasu. Jednym z najbardziej znanych był założony pod koniec XIX wieku Park Południowy 

(Südpark, obecnie park im T. Kościuszki). Na terenie parku znajdował się zwierzyniec m.in. z danie-

lami, jeleniami, dzikami i łabędziami (przy obecnej ul. Bankowej mieściła się druga część – ogród 

botaniczny), strzelnica oraz restauracje z ogródkami, w tym jedna wyposażona w kręgielnię. Jeszcze 

przed wojną Polacy przenieśli do parku kilka zabytków: XVI-wieczny drewniany kościółek z Syryni 

i spichlerz z Gołkowic z końca XVII wieku. Typowe dla nazistowskiej propagandy było przedstawianie 

tych obiektów jako przykładów niemieckiej kultury Górnego Śląska. W 1940 roku rozebrano wieżę 

spadochronową, być może chcąc się pozbyć symbolu związanego z obroną Katowic we wrześniu 

1939 roku. Oficjalnym powodem rozbiórki był zły stan techniczny wieży. W czasie wojny niemieckie 

władze Katowic doprowadziły do poszerzenia wschodnio-zachodniej alei w parku. Park Południowy był 

połączony z centrum miasta linią tramwajową. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdowały się także 

boiska, tor wyścigów konnych i hala wystawowa, wybudowana w 1927 roku. W 1942 roku została ona 

odnowiona na potrzeby organizowanych w niej wystaw (dokonano podziału na mniejsze części wysta-

wowe, dostosowano światło do wymagań wystawienniczych). Ponadto zadbano o wygląd zewnętrzny 

i zieleń wokół hali. Pierwszym dużym, intensywnie reklamowanym w prasie, wydarzeniem po remoncie 

była wystawa o niemieckiej marynarce wojennej (Kriegsmarine) i wojnie na morzu otwarta 6 czerwca 

1942 roku. 

 W lecie oblężenie przeżywała „Bugla” – kąpielisko miejskie z zespołem basenów przy  

ul. Raciborskiej (Ratiborerstraße). Do dyspozycji kąpiących się było również boisko i restauracja, w któ-

rej organizowano różnego typu imprezy rozrywkowe. Korzystać można było także z kąpieliska na Mu-

chowcu. Ponadto w łaźni miejskiej przy August-Schneider-Straße 5 (ul. A. Mickiewicza 5) znajdowała 

się pływalnia. Na planie Katowic z okresu wojny jest zaznaczonych siedem boisk sportowych. Jedno  

z nich, usytuowane przy ul. T. Kościuszki (Höferstraße), nieopodal kościółka św. Michała, było stadio-

nem najważniejszego klubu piłkarskiego w okupowanych Katowicach – 1. FC Kattowitz.

Ul. Raciborska (Ratiborerstraße) – kąpielisko „Bugla” (ze zbiorów MHK)

Ul. A. Mickiewicza 5 (August-Schneider-Straße 5) 
– łaźnia i kryta pływalnia (ze zbiorów MHK)

Fontanna w Parku Południowym (istniejąca do dzisiaj)
 – rysunek z okupacyjnego przewodnika po Katowicach 
(ze zbiorów MHK)

Park Południowy w czasie wojny (ze zbiorów MHK)

Ul. T. Kościuszki (Plesserstraße) – hala wystawowa 
(ze zbiorów MHK)

Plakat reklamujący wystawę o niemieckiej marynarce wojennej 
i wojnie na morzu eksponowaną w hali wystawowej (ze zbiorów AP Kat)
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Komunikacja

 Katowice stanowiły ważny punkt na linii kolejowej łączącej Berlin z Krakowem. Codziennie 

ze stolicy Rzeszy do Krakowa i z powrotem przejeżdżało przez Katowice kilka pociągów. Ze względu 

na duże znaczenie Katowic w czasie wojny zamierzano rozbudować dworzec towarowy. W planach 

były także inne inwestycje: rozbudowa połączenia między Katowicami a Chorzowem Batorym oraz 

między Szopienicami a Sosnowcem. Spośród innych planów należy wskazać na zamiar budowy auto-

strady A4 łączącej Wrocław z Krakowem. Miała ona przebiegać na północ od Katowic. Pierwsze prace 

budowlane rozpoczęto już w czasie wojny. Przy budowie autostrady Niemcy zatrudniali przymusowo,  

w nieludzkich warunkach, górnośląskich i zagłębiowskich Żydów.

 Miasto posiadało również komunikację autobusowo-tramwajową. Linie autobusowe należa-

ły do spółki Die Schlesischen Autobuslinien Zweckverband. Połączenia obejmowały zarówno bliższe 

trasy do dzisiejszych dzielnic Katowic i miast ościennych, np. Pszczyny, Mikołowa, Tychów, Chorzowa 

czy Rudy, jak i dalsze trasy, np. do Krakowa, Oświęcimia czy Cieszyna. Według rozkładu jazdy auto-

busów na rok 1942 bliższe połączenia były wykonywane co godzinę lub co pół godziny, a dalsze kilka 

razy dziennie. W 1942 roku spółka autobusowa i tramwajowa połączyły się i utworzyły przedsiębior-

stwo Oberschlesische Verkehrsgesellschaft GmbH. Linie tramwajowe obsługiwała spółka Schlesische  

Kleinbahn AG. Komunikacja tramwajowa była bardziej ograniczona niż autobusowa. Tramwaje kursowa-

ły – jak podaje przewodnik miejski z 1940 roku – do Bytomia, Siemianowic, Mysłowic, Sosnowca i Wirka  

w zależności od trasy co 10–30 minut.

Tramwaje i autobus na rynku (ze zbiorów MHK)

Katowicki dworzec kolejowy 
w okresie okupacji 
(ze zbiorów MHK)

Plan połączeń kolejowych i tramwajowych w Katowicach oraz aglomeracji górnośląskiej w 1940 roku (ze zbiorów MHK)

Rynek w Katowicach był w czasie wojny 
ważnym punktem komunikacji miejskiej
– tramwaj nr 6 z docelowym przystankiem  
w Chorzowie (Królewska Huta) (ze zbiorów AP Kat)
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Zakłady przemysłowe

 Katowice stanowiły ważny ośrodek produkcji przemysłowej. Po wybuchu wojny tutejsze ko-

palnie i huty stały się obiektem rywalizacji między wielkimi koncernami przemysłowymi działającymi 

na terenie Niemiec. Katowickie kopalnie „Wujek” (Oheimgrube) i „Katowice” (Ferdinandgrube) zosta-

ły własnością państwowego koncernu Reichswerke Hermann Göring. Kopalnie „Kleofas” i „Giesche” 

(znajdująca się poza ówczesnymi granicami Katowic) pozostały własnością koncernu „Giesche”, a ko-

palnia „Eminencja” (Eminenzgrube) została przejęta przez koncern hr. Ballestrema. W okresie woj-

ny prowadzono rabunkową eksploatacje złóż węgla niezbędnego dla gospodarki wojennej Niemiec. 

W kopalniach zatrudniano, oprócz miejscowych pracowników, także robotników przymusowych oraz 

jeńców.

 Przejęte przez koncern Oberhütten huta „Baildon” (Baildonhütte) w Dębie oraz odlewnia stali 

„Ferrum” w Bogucicach zostały w czasie wojny przestawione na produkcję zbrojeniową. Wytwarzano 

w nich podzespoły do różnych rodzajów broni używanej przez Wehrmacht.

 Znaczenie górnośląskiej (w tym katowickiej) produkcji zbrojeniowej w istotnym stopniu przy-

czyniło się do opóźnienia rozkazu ewakuacji ludności planowanej przez Niemców w 1945 roku. Górnicy 

wydobywali węgiel nawet w momencie, gdy na powierzchni toczyły się już walki. Zamierzone przez 

Niemców zniszczenia zakładów w momencie ewakuacji zostały w wielu przypadkach udaremnione 

przez komórki polskiego ruchu oporu.
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Szyb kopalni „Eminencja” (Eminenzgrube), 1939 lub 1940 rok 
– napis na budynku głosi górnicze pozdrowienie 
dla führera Trzeciej Rzeszy – Adolfa Hitlera 
(za: W. Wieczorek: Ostoberschlesien kehrt heim. Berlin [ok. 1940])

 Kopalnia „Katowice” (Ferdinandgrube) w okresie wojny (ze zbiorów MHK)
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Joanna Popanda, Mirosław Węcki

In der okkupierten Stadt
Topographie von Katowice (Kattowitz) 

in den Jahren 1939–1945

Zusammenfassung

 Katowice (Kattowitz) – wie viele polnische Städte – wurde schon am Anfang des 2. Weltkrieges ins Dritte 

Reich eingegliedert. Als Hauptstadt einer Region von hohem Wirtschaftspotential wurde es zu einem wichtigem 

Verwaltungszentrum der Besatzungsmacht. Von hier aus wurde die oberschlesische Industrie verwaltet. Deren 

Potential wurde während des Krieges für Rüstungsproduktion weitgehend ausgenutzt. 

 Im Jahre 1941 wurde Katowice zur Hauptstadt der damals ins Leben gerufenen  Provinz Oberschlesien, 

welche aus folgenden Gebieten bestand: den Vorkriegsgebieten von deutschem Oberschlesien und der 

polnischen Schlesischen Wojewodschaft, als auch den polnischen eingegliederten Gebieten, d.h. dem Zagłębie 

Dąbrowskie und Zagłębie Krakowskie. Diese Verwaltungsrolle führte dazu, dass alle wichtigen sich auf die 

Situation der hiesigen Bevölkerung übertragenden Entscheidungen hier getroffen wurden. Dort befanden sich 

regionale Entscheidungszentren, welche die National- und Rassenpolitik leiteten. Die hier wirkenden Leitstellen 

des Hitlerterrors verursachten den Tod mehrerer tausend Einwohner der Provinz Oberschlesien. Man darf nicht 

vergessen, dass sich das größte nazideutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau auch auf 

dem Gebiet der Provinz Oberschlesien befand. Viele mit der Tätigkeit dieses Lagers verbundene Entscheidungen 

wurden ausgerechnet in Katowice getroffen. 

 Die Nazibehörden wollten Katowice unbedingt deutschen Charakter einprägen.  Die Stadt wurde deshalb 

während der Hitlerbesatzung einer intensiven Germanisierung unterworfen – und das sowohl die Einwohner als 

auch der öffentliche Raum. Die zahlreichen Besatzungsdienststellen trugen wesentlich dazu bei. Die meisten von 

ihnen funktionierten in bis heute bestehenden Gebäuden, deren damalige (1939-1945) Tätigkeit in den meisten 

Fällen gegenwärtig vergessen bleibt. Die Ausstellung des Museums für Geschichte von Katowice (Kattowitz) 

und des Kattowitzer Staatsarchivs hat zusammen mit dieser Veröffentlichung die Aufgabe Katowice während  

des 2. Weltkrieges – einer zweifellos dunkelsten Periode in der Geschichte dieser Stadt – zu zeigen.

Übersetzung
Michał Musioł
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Plan Katowic, 1941 – Giszowiec (willa Gauleitera Fritza Brachta)
(ze zbiorów MHK)

Plan Katowic, 1941 – Park Południowy (Südpark), 
(ze zbiorów MHK)
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Publikacja towarzyszy wystawie w Muzeum 

Historii Katowic

W okupowanym mieście
Topografia Katowic w latach 1939–1945

Komisarze wystawy
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