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Grzegorz Bębnik
IPN Katowice

Członkowie niemieckich grup dywersyjnych z Gliwic 
i ziemi gliwickiej i ich działania w 1939 r.

Przeprowadzony zasadniczo w 1922 r. podział dawnej pruskiej rejencji opolskiej 
pomiędzy Niemcy i Rzeczpospolitą radykalnie zmienił sytuację na Górnym Śląsku. 
Delimitacja rozdzieliła jednorodną dotychczas pod względem gospodarczym krainę, 
przecinając drogi, linie kolejowe i tramwajowe, rzeki, a nieraz i poszczególne obejścia. 
Kilka pozostałych po niemieckiej stronie miast – Gliwice, Zabrze czy Bytom – nagle 
stało się miejscowościami nadgranicznymi w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Położenie to w sposób nieuchronny warunkowało również rozwój sytuacji społecz-
no-politycznej. Republika Weimarska nigdy nie pogodziła się z utratą sporej – i to 
tej najbardziej uprzemysłowionej – części Górnego Śląska. Pozostała po tym swoista 
trauma sprzyjała wszelkim ruchom kontestującym powersalski porządek w tej części 
Europy, w tym również i narodowym socjalistom1.

Pojawieniu się w  miastach rejencji opolskiej zaczątków ruchu narodowosocjali-
stycznego towarzyszyło również powstanie nierozłącznie związanych z nim partyj-
nych bojówek Sturmabteilungen – SA. Ich demiurgiem na niemieckim Górnym Śląsku 
był znany działacz Selbstschutzu z lat powstań – Hans-Adam von Heydebreck2. Prym 
wiódł Bytom, gdzie w 1925 r. istniała silna (przynajmniej jak na ówczesne uwarun-
kowania) grupa SA; już wówczas należał do niej bytomianin Wilhelm Pisarski. Na 
krótko przed „uchwyceniem władzy” (Machtergreifung) przez narodowych socjalistów 
oddziały SA w  całych Niemczech zostały zreorganizowane, a  ich strukturę oparto 
o numerację i miejsca stacjonowania pułków dawnej armii cesarskiej. Stąd też Bytom, 
kolebka śląskiego SA, gościł odtąd 156. pułk SA (SA-Standarte 156), na pamiątkę 
156. pułku piechoty noszącego również nazwę 3. Śląskiego (156. Infanterie-Regiment; 
3. Schlesisches), w Gliwicach natomiast, gdzie bojówki NSDAP pojawiły się nieco póź-
niej, stacjonował 22. pułk SA (SA-Standarte 22). Numeracja pułku nawiązywała do  
kwaterującego tu ongiś tzw. Keith-Regiment, czyli 22. pułku piechoty, zwanego też 
1. Górnośląskim (22. Infanterie-Regiment; 1. Oberschlesisches). Prócz tego Gliwice gościły 
17. pułk kawalerii SA (SA-Reiterstandarte 17), jednostkę mającą dziedziczyć trady-
cje gliwickiego pułku ułanów Katzlera3. Zarówno w przygotowaniach do wojny, jak 

1  Zob. R. Kaczmarek, Ruch nazistowski w Gliwicach w latach 1933–1945, „Rocznik Muzeum w Gliwicach” 
2002, t. 17, s. 219–233.
2  Bardziej znany pod imieniem Peter lub też Hans-Peter. Zob. Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982, s. 171–172.
3  Podział na „bytomski” i  „gliwicki” pułk SA jest sprawą raczej umowną. Do 1935 r. w Zabrzu istniał 
 odrębny pułk, noszący numer 271. W  tymże roku został rozwiązany, zaś jego członków wcielono do 
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i w jej początkowej fazie górnośląskie SA odegrało istotną, choć z braku źródeł nie do 
końca rozpoznaną rolę4.

Defilada gliwickiego 22. pułku SA przed przybyłym do Gliwic szefem 
sztabu SA Viktorem Lutze (stoi w samochodzie). Przed wejściem do 
hotelu „Haus Oberschlesien”, od strony Markgarfenstrasse (obecnie 
ul. Prymasa Wyszyńskiego). Fotografia wykonana ok. 1935 r.
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W przededniu wybuchu wojny Gliwice leżały na obszarze wrocławskiego VIII okrę-
gu korpusu (VIII Armeeoberkommando; VIII AOK), obejmującego ówczesny niemiecki 
Śląsk (nie tylko Górny) oraz przyłączone w latach 1938–1939 ziemie Kraju Sudeckiego. 
Dowództwo okręgu mieściło się we Wrocławiu, w zachowanym do dziś imponującym 
kompleksie gmachów przy obecnej ul. Pretficza 28. Zgodnie z planami mobilizacyjny-
mi okręg wrocławski miał wystawić VIII Korpus Armijny (VIII Armeekorps), dowodzony 

 bytomskiego pułku 156. Tymczasem np. w 1939 r. dowódca II batalionu (Sturmbann) 22. pułku SA Sturm-
hauptführer (kapitan) Georg Dratwa mieszkał w Zabrzu, przy ówczesnej Dorotheeenstrasse (dziś 3 Maja) 
24. Zob. Spis abonentów sieci telefonicznych dyrekcji okręgu poczt i telegrafów w Katowicach – oraz sieci okręgowej 
Zagłębia Dąbrowskiego i niemieckiego Górnego Śląska: Beuthen (Bytom), Gleiwitz (Gliwice) i Hindenburg (Zabrze) 
na 1939 r., Warszawa 1939, s. 237. Koszary gliwickiego SA znajdowały się przy ówczesnej Von Krugstrasse 
(dziś Wincentego Pola) 1. W tym samym miejscu znajdowała się również siedziba SA-Reiterstandarte 17. 
Ibidem, s. 227. 
4  Jak się wydaje, wiedza taka była nieznana nawet berlińskiemu dowództwu SA; w załączniku do pisma 
szefa sztabu SA Viktora Lutze, wysłanego w październiku 1939 r. na ręce ówczesnego głównodowodzącego 
wojsk lądowych gen. płk. Wernera von Brauchitscha, czytamy: „Oddział SA Grupy Śląskiej [Gruppe Schle-
sien], w sile około 1000 ludzi, wkroczył w cywilu jeszcze przed rozpoczęciem działań niemieckich [regular-
nych] oddziałów do wschodniogórnośląskiego okręgu przemysłowego i uniemożliwił Polakom wysadzenie 
ważnych instalacji przemysłowych, stąd też praca w tych zakładach mogła być kontynuowana bez istotniej-
szych przerw. Straty członków SA w tej akcji nie były małe [waren nicht gering]”. BAMA Freiburg, RH 1/58, 
Einsatz und Tätigkeit der SA seit Kriegsbeginn, k. 239–243 (tu: 240).
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przez gen. piechoty Ernsta Buscha, działający w składzie 14. Armii gen. płk. Wilhelma 
Lista. W jego skład, w ramach tzw. pierwszej fali mobilizacyjnej, wchodziły dwie dywizje 
piechoty oznaczone numerami 8 i 28 oraz 5. Dywizja Pancerna; ta ostatnia, dowodzona 
przez gen. por. Heinricha von Vietinghoffa, uchodziła za jedną z najlepszych jednostek 
szybkich ówczesnego Wehrmachtu. W sierpniu 1939 r. w ramach „trzeciej fali mobi-
lizacyjnej” na obszarze okręgu wystawiono jeszcze jedną dywizję piechoty, oznaczoną 
odpowiednio wysokim numerem 239. Była to dywizja specyficzna – jak wszystkie jed-
nostki „trzeciego rzutu” wystawiono ją na bazie obrony krajowej (Landwehr), przy czym 
terenem werbunku był tu wyłącznie opolski okręg obrony krajowej (Landwehrbezirk 
Oppeln). Na jej czele stanął komendant owego Landwehrbezirk, dopiero z dniem 1 stycz-
nia 1939 r. awansowany na generała majora, Ferdinand Neuling. Choć sam pochodził 
z Saksonii, a do Opola trafił z Prus Wschodnich, miał pod swoją komendą niemal wy-
łącznie Górnoślązaków z ówczesnej rejencji opolskiej. Wypada zauważyć, że najbardziej 
wartościowy materiał ludzki powędrował do dywizji pierwszorzutowych; ta z nume-
rem 239 najczęściej musiała zadowolić się przeszkolonymi pośpiesznie poborowymi 
tzw. białych roczników5, a częściowo również i weteranami pierwszej wojny światowej 
czy Selbst schutzu. Także i korpus oficerski w sporej części składał się z przeniesionych do 
Wehrmachtu oficerów rozmaitych formacji policyjnych. Rzecz jasna, dywizja ta miała 
wykonywać zadania o charakterze jednoznacznie pomocniczym.

Zadanie zabezpieczenia górnośląskiej granicy przyjął na siebie tzw. 3. Odcinek Stra-
ży Granicznej (3. Grenzwacht-Abschnittskommando), dowodzony przez gen. por. Georga 
Brandta, wówczas jednego ze starszych wiekiem (ur. 1876 r.) czynnych oficerów armii 
niemieckiej6. Struktura ta, zabezpieczająca odcinek granicy od Sośnicy (dziś dzielnicy 
Gliwic) aż po lewą flankę 14. Armii (czyli okolice Olesna i Dobrodzienia), w założeniu 
miała siłę słabej dywizji piechoty, pozbawiona była jednak broni ciężkiej oraz służb 
i oddziałów towarzyszących. Spośród trzech wchodzących w jej skład pułków straży 
granicznej (Grenzwachtabschnitte) elementy dwóch, noszących numery 58 i 68, zaan-
gażowano bezpośrednio do walk na polskim Górnym Śląsku. Również i tu znakomita 
większość żołnierzy pochodziła z terenów niemieckiego Górnego Śląska. 3. Odcinek, 
co trzeba podkreślić, podporządkowany był nie VIII Korpusowi, lecz bezpośrednio 
dowódcy 14. Armii. Od 25 sierpnia 1939 r. gen. Brandt, wraz ze swym szefem sztabu 
gen. mjr. Ottonem von Knobelsdorffem, rezydowali w gliwickim „Haus Oberschle-
sien”; dopiero 4 września przenieśli się do gmachu Urzędu Wojewódzkiego w zaję-
tych w międzyczasie Katowicach7.

5  Mianem „białych roczników” (weiße Jahrgänge) określano tych, którzy, osiągnąwszy wiek poborowy w la-
tach istnienia Republiki Weimarskiej, nie odbyli zasadniczej służby wojskowej, jako że w ówczesnych Niem-
czech była ona zniesiona. Dopiero po roku 1933 ludzi tych starano się przeszkolić na pośpiesznych dwu-, 
trzymiesięcznych kursach.
6  Zob. Katowice we wrześniu ’39, red. G. Bębnik, Katowice 2006, s. 30.
7  Ibidem, dok. nr 37: Raport uzupełniający lekarza dywizyjnego jednostki o numerze poczty polowej 09248, 27 II 
1940 r., s. 174.
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Pocztówka pamiątkowa z Gliwic, 1939 r.
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Przemysłowy potencjał województwa śląskiego był dla strony niemieckiej na tyle 
cenny, by odpowiednio wcześniej zadbać o przejęcie go w stanie możliwie nieuszko-
dzonym, gwarantującym niemal natychmiastowe podjęcie procesu produkcyjnego 
już na korzyść Trzeciej Rzeszy. Miały temu służyć z jednej strony założenia operacyj-
ne, przewidujące kleszczowe uderzenie na południe i północ od okręgu przemysłowe-
go, z ominięciem zurbanizowanego centrum, z drugiej natomiast – rozbudowywa-
na intensywnie, przynajmniej od połowy roku 1939, sieć organizacji dywersyjnych. 
Nie wnikając głębiej w jej strukturę i zadania8, w kontekście niniejszego artykułu 
wypada zaznaczyć, że po przedsięwziętych przez polską policję w sierpniu 1939 r. 
aresztowaniach, jak i zmianach priorytetów w użyciu formacji dywersyjnych zdecy-
dowano się na zmasowane użycie formowanych pośpiesznie po niemieckiej stronie 
granicy oddziałów paramilitarnych, skupionych w „formacji specjalnej Ebbinghau-
sa” (Sonderformation Ebbinghaus). Formacja, najczęściej określana popularnym mia-
nem Frei korps (lub też Freikorps Ebbinghaus), skupiała w  swych szeregach zarówno 
uciekinierów z województwa śląskiego, niedobitki tamtejszej Kampf-Organisation, jak 
i zmobilizowanych nolens volens Górnoślązaków z polskim obywatelstwem, zatrudnio-
nych dotychczas w zakładach przemysłowych (zwłaszcza kopalniach) po niemieckiej 
stronie granicy – w Gliwicach, Bytomiu czy Zabrzu. Zadaniem dowodzonego przez 
rezydującego w  Bytomiu kpt. Ernsta Ebbinghausa9 (stąd nazwa) Freikorpsu miało 

8  Czyni to np. Bartłomiej Warzecha; B. Warzecha, Niemieckie kampanie nieregularne w kampanii na polskim Gór-
nym Śląsku. Problem V Kolumny [w:] Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku, red. G. Bębnik, Katowice–Kraków 2008, 
s. 75–95.
9  Zob. G. Bębnik, Der vergessene Direktor. Eine Notiz aus der Geschichte des Grubenrettungswesens in Oberschle-
sien, „Confinium. Beiträge zur oberschlesischen Geschichte” 2008, nr 3, s. 314–317. Również: idem, Ernst 
Ebbing haus – od górnika do freikorzysty [w:] Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI 
wieku, red. A. Barciak, Katowice 2010, s. 161–172.



49

Członkowie niemieckich grup dywersyjnych

być – jak można domniemywać – zasadniczo możliwie wczesne opanowanie waż-
niejszych instalacji przemysłowych polskiego Górnego Śląska, tak by uniemożliwić 
ich planowane, jak zakładano, zniszczenie czy uszkodzenie przez stronę polską. Przy 
okazji zaś atak freikorzystów miał wprowadzić zamieszanie na przedpolu oraz bezpo-
średnim zapleczu polskiej obrony. O tym, że to drugi aspekt mógł być uważany za 
istotniejszy dla ogólnego przebiegu działań bojowych, zdaje się świadczyć fakt pozo-
stawienia przez Wehrmacht poszczególnych oddziałów Freikorpsu własnemu losowi; 
po opanowaniu wybranych obiektów, zmagający się z kolejnymi, coraz silniejszymi 
polskimi przeciwnatarciami, podkomendni Ebbinghausa na próżno wypatrywali od-
sieczy regularnej armii10. Nie uprzedzajmy jednak faktów.

Jak już wspomniano, werbowani do Freikorpsu wywodzili się z dwóch zasadni-
czych grup: uciekinierów z terenu województwa śląskiego, nierzadko aktywistów or-
ganizacji mniejszościowych, zaangażowanych w niemiecką działalność dywersyjną, 
oraz – na pewno w większej części – z Górnoślązaków z polskim obywatelstwem, za-
trudnionych w zakładach przemysłowych na terenie pobliskich Niemiec. Zajmują-
cy się niegdyś tym właśnie problemem Andrzej Szefer wyróżnił jeszcze trzecią grupę, 
pisząc, iż „przez granicę przekradały się też elementy aspołeczne – przestępcy krymi-
nalni, przemytnicy, którzy również byli mile widziani w szeregach Freikorpsu”11. Nie 
ulega wątpliwości, że do Sonderformation istotnie przeniknęły jakieś elementy krymi-
nalne (o takim przypadku będzie tu jeszcze mowa), na pewno jednak nie stanowiły 
liczącego się procentowo udziału; nie zmienia to faktu, że ich wyczyny były tym bar-
dziej widoczne. Określenie liczebności Sonderformation napotyka na nieprzebytą ba-
rierę braku źródeł – można przypuszczać, że najbliższe prawdy są rachunki wrocław-
skiej Abwehrstelle, mówiące o 1,6 tys. ludzi; pytanie, czy dotyczy to wielkości wyj-
ściowej, czy też tej po stoczonych już walkach i poniesionych w nich wcale niema-
łych stratach12.

Niestety, nie dysponujemy stosownymi listami członków Sonderformation, to-
też ich udział można uchwycić niemal wyłącznie poprzez analizę aktów zgonu 
w odpowiednich urzędach. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że chaos pierwszych 
dni wojny zaowocował również zmianą reguł rejestracji zgonów; poległych freiko-
rzystów odnotowywano bowiem najczęściej nie, jak nakazywałyby reguły sztuki, 

10  Najjaskrawiej podobne pozostawienie „na lodzie” zauważalne jest na przykładzie walk wokół kopalni 
„Michał” (vel „Max”) w Michałkowicach. Atakujący tam oddział Freikorpsu, dowodzony przez Obersturmfüh-
rera (podpułkownika) bytomskiego SA-Standarte 156 Wilhelma Pisarskiego, został po całodziennej walce 
kompletnie rozbity; Pisarski poległ wraz z 64 podkomendnymi, reszta dostała się do niewoli. Zob. G. Bęb-
nik, Walki o kopalnię „Michał” w 1939 r. – próba nowego spojrzenia, „Siemianowicki Rocznik Muzealny” 2007, 
nr 6, s. 124–132; idem, Jeszcze o  kopalni „Michał” w 1939 r. Niemieccy uczestnicy walk – próba socjologicznej 
analizy zbiorowości, „Siemianowicki Rocznik Muzealny” 2008, nr 7, s. 136–146.
11  A. Szefer, Mniejszość niemiecka w Polsce w służbie V Kolumny hitlerowskiej [w:] Irredenta niemiecka w Europie 
środkowej i południowo-wschodniej przed II wojną światową, red. H. Batowski, Katowice–Kraków 1971, s. 140.
12  Dywersyjno-sabotażowa działalność wrocławskiej Abwehry na ziemiach polskich w przededniu agresji hitlerowskiej 
w 1939 r., oprac. A. Szefer, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” 1987, 
t. XXXII, dok. nr 23: Meldunek wrocławskiej Abwehrstelle o efektach działania KO i SO, kierowanych przez 
wrocławską placówkę Abwehry, 5 X 1939 r., s. 368.
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w miejscu śmierci, lecz w miejscu ostatniego zamieszkania. Toteż z terenu obec-
nych Gliwic (w 1939 r. na ich obszarze znajdowały się trzy urzędy stanu cywil-
nego: Gliwice I, Gliwice II [Sośnica] oraz Łabędy) dysponujemy następującymi 
zapiskami: 

Tabela nr 1.

L.p. Nazwisko Imię Zawód Adres w Gliwicach Data zgonu Miejsce zgonu

1. Burzan
Alfred 
Alfons

górnik
Gliwice-Sośnica, 

Hohenlohestraße, 
Schlafhaus

1 IX 1939 r.
kopalnia  

„Walenty-Wawel”  
w Rudzie Śl.

2. Czok Vinzent stolarz
Łabędy, 

Langestraße 13
1 IX 1939 r.

kopalnia „Śląsk” 
w Chropaczowie

3. Kahsmann Gerhard górnik
Gliwice-Sośnica, 

Hohenlohestraße, 
Schlafhaus

1 IX 1939 r.
kopalnia „Śląsk” 
w Chropaczowie

4. Knetsch Roman
pracownik 

cegielni
Łabędy, 

Wilhelmstraße 18
1 IX 1939 r.

kopalnia  
„Walenty-Wawel”  

w Rudzie Śl.

5. Kuzia 
Alois 

Vinzent
górnik

Gliwice-Sośnica, 
Zechenweg 12

1 IX 1939 r.
kopalnia  

„Walenty-Wawel”  
w Rudzie Śl.

6. Lojek Josef górnik
Gliwice-Sośnica, 

Hohenlohestraße, 
Schlafhaus

1 IX 1939 r.
kopalnia „Pokój”  

w Nowym Bytomiu

7. Mika Paul Alois górnik
Gliwice, Gleiwitzer-
grube, Schlafhaus

1 IX 1939 r. Ruda Śl.

8. Ordon Ludwig
pracownik 

cegielni
Stare Gliwice, 

Labanderweg 59
1 IX 1939 r.

huta „Zygmunt”  
w Łagiewnikach

9. Schewiola August górnik
Gliwice-Sośnica, 

Damman(?)straße 4
1 IX 1939 r.

kopalnia  
„Walenty-Wawel”  

w Rudzie Śl.

10. Trautmann
Richard 
Albert

górnik
Gliwice-Sośnica, 

Hohenlohestraße, 
Schlafhaus

1 IX 1939 r.
kopalnia  

„Walenty-Wawel”  
w Rudzie Śl.

Opracowanie własne na podstawie: Księga zgonów USC Gliwice za lata 1939–194113.

Dodatkowo kilku gliwiczan (w sensie urzędowo ujętego miejsca zamieszkania) od-
notowanych zostało w księdze zgonów gminy Bielszowice, pozostającej dziś w grani-
cach Rudy Śląskiej. W Bielszowicach mamy zatem do czynienia z dwiema zamieszka-
łymi w ówczesnych Gliwicach osobami: 

13  Zachowano niemieckie nazwy ulic, zgodnie z brzmieniem oryginału, przetłumaczono natomiast nazwy 
miejscowości oraz kopalń. W jednym przypadku – kopalni „Śląsk” – przyjęto, że chodzi o zakład, nie zaś  
o noszącą tę samą nazwę miejscowość  (Schlesiengrube).
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Tabela nr 2.

L.p. Nazwisko Imię Zawód Adres w Gliwicach Data zgonu Miejsce zgonu

1. Cebulla Franz czeladnik piekarski
Gliwice-Sośnica, 

Hohenlohestraße 15
1 IX 1939 r. Bielszowice

2. Parchainski Alfred szewc Gliwice-Sośnica 1 IX 1939 r. Bielszowice

Opracowanie własne na podstawie: Księga zgonów gminy Bielszowice za rok 1939.

Mimo skromnej raczej bazy (nieporównywalnej choćby w odniesieniu do akt USC 
w Bytomiu)14, zauważalnych jest tu kilka przynajmniej charakterystycznych dla ogó-
łu freikorzystów cech. Po pierwsze, stałe miejsce zamieszkania tych ludzi znajdowało 
się poza granicznym kordonem w województwie śląskim – w Gliwicach, jak widać, 
zamieszkiwali oni bardzo często w tzw. Schlafhausach, domach noclegowych, czyli lo-
kowanym przy kopalniach ówczesnym odpowiedniku hoteli robotniczych. Wiązał się 
z tym rodzaj wykonywanej pracy – w siedmiu przypadkach na 12 mamy do czynie-
nia z górnikami; w kilku innych można zaś podejrzewać, że w odpowiedniej rubry-
ce odnotowano zawód wyuczony, a nie wykonywany. Miejsca śmierci – zauważmy, 
że wszyscy polegli w tym samym dniu, 1 września 1939 r. – pokrywają się z kierun-
kami natarcia oddziałów Freikorpsu dowodzonych przez Ramdohra i Rollego (o oby-
dwu będzie jeszcze mowa); z okolic Zaborza i Poręby w ogólnym kierunku na Cho-
rzów, z jednej strony przez Nowy Bytom, z drugiej – przez Chropaczów i Lipiny. Dzi-
wi jednak, że w żadnym przypadku nie mamy do czynienia z datą zgonu wcześniej-
szą aniżeli 1 września; w licznych publikacjach można bowiem przeczytać o dużych 
stratach poniesionych przez Freikorps jeszcze w końcu sierpnia podczas całej serii przy-
granicznych starć15.

Znane są punkty werbunkowe Freikorpsu w  trzech przygranicznych miastach – 
Bytomiu, Zabrzu oraz Gliwicach. W tym ostatnim przypadku były to wspomniane 
już koszary 22. pułku SA; notabene w tym samym miejscu w drugiej połowie września 
działała placówka likwidacyjna (Abwicklungsstelle) Freikorpsu, uprawniona m.in. do wy-
dawania byłym już bojownikom zaświadczeń o służbie. Takie umiejscowienie dobitnie 
zresztą ukazuje rolę, jaką przy formowaniu Freikorpsu odgrywało gliwickie SA. Sam 
dowódca 22. pułku, Standartenführer (pułkownik) Hans-Otto Ramdohr, zamieszki-
wał wówczas w Gliwicach, w domu przy ówczesnej Jahnstrasse 9 (dziś ul. Michała 

14  Zob. G. Bębnik, Jeszcze o kopalni „Michał”…
15  A. Szefer wyszczególnił 45 miejsc w województwie śląskim, w których od 23 VIII 1939 r. (pierwszy za-
notowany incydent w Makoszowach) aż po pierwsze godziny 1 września tr. doszło do ataków na polskie pla-
cówki i obiekty przemysłowe. Znakomita większość tych incydentów dotyczy okręgu przemysłowego, np. 
Bielszowice (dziś dzielnica Rudy Śl.) atakowane były aż trzykrotnie: w nocy 27/28 sierpnia, 30 i 31 sierpnia. 
A. Szefer, Prowokacje hitlerowskie na Górnym Śląsku w przededniu agresji niemieckiej na Polskę w 1939 r. [w:] Śląsk 
wobec wojny polsko-niemieckiej 1939 r., red. W. Wrzesiński, Wrocław–Warszawa 1990, s. 137–138. Odnośnie 
pierwszego z tych starć P. Dubiel podaje, iż zabito wówczas 48 dywersantów, a 18 wzięto do niewoli. P. Du-
biel, Wrzesień 1939 na Śląsku, wyd. 2, Katowice 1963, s. 105–106. Tymczasem w tamtejszych księgach 
zgonów brak jakichkolwiek wzmianek o poległych przed 1 IX 1939 r.
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 Wolskiego)16; jego podkomendny, mający odegrać we wrześniu 1939 r. jednoznacznie 
ponurą rolę, Sturmführer (podporucznik) Karl Rolle, mieszkał przy Spitzwegstrasse 13 
(dziś ul. Na Zbiegu)17.

Hans-Otto Ramdohr w 1939 r. 
dowódca gliwickiego 22. pułku SA  
(SA-Standarte 22). Fotografia 
z ok. 1933 r.
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Pierwszy z nich zamieszkał w Gliwicach stosunkowo późno, bo dopiero w począt-
kach 1939 r. Wcześniej stał na czele pułku 38., stacjonującego w Kłodzku, oraz pułku 
63. – w Opolu. Epizodycznie powiązany był również z okręgiem przemysłowym – 
w 1935 r. pełnił funkcję dowódcy likwidowanego już w  tym czasie zabrzańskiego 
pułku 271. Pułk ten wcielono do bytomskiego 156., zaś sam Ramdohr trafił do Opo-
la, na bez wątpienia bardziej prestiżowe stanowisko szefa tamtejszego pułku SA18. 
Informacji odnośnie osoby Rollego mamy znacznie mniej; na pewno jeszcze przed 
1933 r. działał w pułku gliwickim – w pochodzącym z 1934 r. okolicznościowym 
wydawnictwie widzimy go w mundurze SA-Standarte 2219, dobrze znał również do-
wodzącego wówczas tym pułkiem Wilhelma Metza, późniejszego prezydenta policji 
w Opolu i Katowicach20. Nie ujmuje go jednak spis adresowy z roku 193121; być 
może dlatego, że w momencie jego redagowania Rolle mógł już odsiadywać sied-
mioletni wyrok ciężkiego więzienia nałożony nań za zamordowanie w 1932 r. dwóch 

16  Gleiwitzer Heimatkalender 1940 für das Gleiwitzer Land, Gleiwitz 1939, s. 122. 
17  Einwohner-Buch der Stadt Gleiwitz 1936, cz. 1: Einwohner-Verzeichnis, Gleiwitz 1936, s. 296.
18  Służbowa droga Ramdohra jest trudna do prześledzenia, dokumentujące ją akta zawierają sporo nieja-
sności. Nie wspominają one np. o pobycie w Zabrzu. Zob. BA Berlin-Lichterfelde, NS 23/1034, passim. 
Odnośnie epizodu zabrzańskiego zob. Standartenführer Ramdohr verlässt Hindenburg, „Der Oberschlesische 
Wanderer”, 19 III 1935 r.
19  Vom Kampf und Sieg der schlesischen SA, red. K. Gundelach [i in.], Breslau 1933, b.p.
20  AP Kat, Sąd Specjalny w Katowicach, 214, Pismo Juliusa Bedenka do policji kryminalnej w Katowicach, 
18 II 1941 r., k. 187–190. 
21  Adressbuch Gleiwitz, Gleiwitz 1931.
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policjantów (ewentualnie mógł znajdować się w areszcie śledczym)22. Paweł Dubiel 
twierdzi, że Rolle pochodził z Głogówka w powiecie prudnickim; w zachowanych 
aktach katowickiego Sondergerichtu zapisano natomiast, że urodził się w Kłodzku (tłu-
maczyłoby to w jakiś sposób jego znajomość z Ramdohrem); notabene nie zgadzają się 
tu nawet daty urodzenia23.

Karl Rolle w mundurze 22. pułku SA. 
Fotografia z 1933 r.
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Ci związani z Gliwicami dowódcy poszczególnych oddziałów Freikorpsu utrwalili 
się w najnowszej historii Górnego Śląska raczej nie poprzez śmiałe dokonania bojowe. 
Atakujący z  rejonu Zabrza Freikorps uderzył w pierwszym rzędzie na położone tuż 
przy granicy kopalnie i szyby; jak donoszono w meldunku z godz. 7.00 z dnia 1 wrze-
śnia 1939 r., zajęto wówczas: kopalnię „Orzeł Biały” (Blei-Scharley-Grube) w Brzezi-
nach Śląskich, kopalnię galmanu „Szczęście Samuela” (Samuelsglück) – także w Brze-
zinach Śląskich, jeden z szybów kopalni „Karol Emanuel” (wówczas już część kopalni 
„Walenty-Wawel”; Karl-Emanuel-Grube) w Rudzie Śląskiej, kopalnię „Walenty-Wa-
wel” w Rudzie Śląskiej (Wolfgang-Grube), kopalnię „Hrabia Franciszek” (Graf-Franz-
Grube), również w Rudzie Śląskiej, kopalnię „Karol” (Gotthart-Schacht) w  Orzegowie24. 
 Późniejszy, bo pochodzący już z początków października 1939 r. meldunek o aktyw-
ności wrocławskiej Ast podczas Polenfeldzug przynosi dodatkowo informacje o zajęciu 

22  AP Kat, Sąd Specjalny w Katowicach, 214, Pismo Karla Rollego do radcy kryminalnego Mielenza w Ka-
towicach, 9 II 1941 r., k. 125.
23  P. Dubiel, „Hauptmann” Karl Rolle, „Poglądy” 1969, nr 17, s. 7; AP Kat, Sąd Specjalny w Katowicach, 
168, Protokół przesłuchania Karla Rollego, 11 VII 1940 r., k. 39.
24  BAMA Freiburg, RW 5-143, Anruf Ast VIII (H[au]pt[mann] zu Eickern), 1 IX 1939 r., k. 172/55. Oz-
naczenia poszczególnych szybów i kopalń mogą sprawiać pewne kłopoty; z jednej strony w latach Drugiej 
Rzeczypospolitej poddawano je częstokroć spolszczeniu (np. kopalnia „Max” w Michałkowicach zmieniła się 
w „Michała”), z drugiej – liczne były fuzje i podziały, zwłaszcza w odniesieniu do kopalń. Terminy podane 
w niemieckiej dokumentacji podano w nawiasach kursywą.
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wsi Kończyce i Makoszowy, obsadzeniu dworca kolejowego w Bielszowicach oraz ko-
palni „Bielszowice”25. Jak można sądzić, Freikorps i podporządkowane Ramdohrowi 
oddziały poniosły w pierwszych godzinach działań wojennych straty na tyle poważne, 
że zostały wycofane – czy też raczej same się wycofały – z pierwszej linii, w ciągu na-
stępnego dnia po prostu „liżąc rany”26.

Dopiero 3 września zostały użyte powtórnie, tym razem jednak w zupełnie innej 
roli – jako oddziały pacyfikacyjne do „uspokojenia” bezpośredniego zaplecza fron-
tu. I  tak oddział Rollego, samozwańczo nazwany przez swego dowódcę Sturmabte-
ilung Rolle, wmaszerował w  tym dniu, rzekomo na wezwanie utworzonych ad hoc 
niemieckich władz gminnych, do Nowego Bytomia27. Trzeba nadmienić, że władze 
wojskowe oddzielenie się grupy Rollego od głównych sił Freikorpsu potraktowały jako 
samowolę28; w warunkach szybkiego przesuwania się linii frontu i trudności w zapro-
wadzaniu nowej administracji cywilnej Rolle zyskał jednak niezwykłą samodzielność, 
na okrągły tydzień (dopiero 10 września do Nowego Bytomia przybyły pododdziały 
niemieckiej policji) stając się panem życia i śmierci mieszkańców Nowego Bytomia 
(dzielnicy Rudy Śląskiej). Opis wyczynów podkomendnych gliwickiego Sturmführera 
nawet dziś, po upływie ponad 70 lat, potrafi zmrozić krew w żyłach. Na tym polu 
odznaczył się zwłaszcza jeden z członków Sturm abteilung Rolle, pochodzący z Knuro-
wa Emanuel Donitzka (vel Doniczka), któremu dzielnie sekundował niejaki Theodor 
Augustin. Ich dokonania (nade wszystko jednak Donitzki) stanowczo zasługują na 
odrębne opracowanie29.

Hans-Otto Ramdohr natomiast, wraz z 300-osobowym oddziałem, został prze-
wieziony w okolice Orzesza w powiecie pszczyńskim. Dzień wcześniej doszło tam 

25  Dywersyjno-sabotażowa działalność…, dok. nr 23: Meldunek wrocławskiej Abwehrstelle o efektach działania 
KO i SO, kierowanych przez wrocławską placówkę Abwehry, 5 X 1939 r., s. 369.
26  Straty Sonderformation tylko w pierwszym dniu wojny miały wynieść 174 zabitych i 133 rannych. Zob. 
Katowice we wrześniu ’39…, dok. nr 2: Dziennik bojowy 3. Odcinka Straży Granicznej (fragment), 1 IX 
1939 r., s. 79.
27  P. Dubiel, „Hauptmann” Karl Rolle…, s. 7.
28  „Rolle wraz ze swoim oddziałem w dniu 3 września 1939 r. samowolnie [eigenmächtig] oddalił się od Sonder-
formation Ebbinghaus i tym samym wyszedł spod jej rozkazodawstwa”. AP Kat, Sąd Specjalny w Katowicach, 
168, Pismo szefa sztabu VIII okręgu wojskowego do sądu 148. dywizji w Gliwicach, 6 VI 1940 r., k. 25–26.
29  Wstępem mogą być tu ustalenia Pawła Dubiela, z konieczności przedstawione przezeń nader skrótowo. 
Godna opisu jest zwłaszcza scena zamordowania powstańca z Nowego Bytomia, nazwiskiem Herman Kubi-
ca (vel Kubitza). Zob. P. Dubiel, Wrzesień 1939 na Śląsku…, s. 106–107. Dubiel zapomniał jednak dodać, że 
w prowadzonym przed katowickim Sondergerichtem postępowaniu Donitzka został skazany na karę śmierci; 
jak motywowano to w sentencji wyroku, „krwawy czyn [Blutat] oskarżonego na więźniu Kubitzy wykonany 
został z tak nieludzkim okrucieństwem, że nie wymaga jakiegokolwiek bliższego wyjaśnienia to, że jest on 
[ten czyn] w najwyższym stopniu odrażający [im höchsten Maße verabscheuungswürdig]…”. Wyrok wykonano. 
Zob. AP Kat, Sąd Specjalny w Katowicach, 168, Sentencja wyroku na Emanuela Donitzkę, 30 V 1941 r., 
k. 123. Rolle, jako odpowiedzialny za wyczyny swoich podkomendnych (prócz tego za inne, nieznane nam 
bliżej kryminalne delikty), spędził natomiast dziesięć miesięcy w katowickim więzieniu, dokąd – jak później 
utrzymywał – trafił wyłącznie dzięki zajadłości Ramdohra. Prócz spraw toczonych przed katowickim Sonder-
gerichtem Rolle doczekał się również postępowania przed sądem honorowym SA w Berlinie; jego efekty nie są 
znane. Zob. AP Kat, Sąd Specjalny w Katowicach, 214, passim. Formułowane przez Dubiela opinie, jakoby 
Rolle był „pupilkiem” Ramdohra, a obydwu łączyło rzekome „pokrewieństwo dusz”, wydają się niniejszym 
bezpodstawne. Zob. P. Dubiel, „Hauptmann” Karl Rolle…, s. 7.



55

Członkowie niemieckich grup dywersyjnych

do znamiennego incydentu – kwaterujący akurat w  tej miejscowości sztab VIII 
Korpusu miał zostać ostrzelany przez niezidentyfikowanych sprawców; oczywiście 
natychmiast utożsamiono ich z  rzekomo wszechobecnymi powstańcami (Insurgen-
ten,  Heckenschützen, Freischärler itp.). W odwecie postanowiono spacyfikować miejsco-
wość. Charakterystyczne jednak, że podobną misją nie zamierzano obarczać regular-
nych oddziałów, stąd sięgnięcie po bezrobotnych chwilowo członków Sonderformation 
z oddziału Ramdohra. W dzienniku bojowym 3. Odcinka Straży Granicznej, które-
mu Freikorps został podporządkowany w drugim dniu wojny, 3 września o godz. 9.30 
zapisano: „3. Odcinek Straży Granicznej rozkazuje Organizacji Ebbinghausa oczysz-
czenie z pomocą około 300 ludzi terenów wokół Orzesza. Zostaną oni dowiezieni 
samochodami do Naczelnego Dowództwa VIII Korpusu Armijnego celem wykorzy-
stania w akcji oraz do zabezpieczenia skrzydeł przeciwko licznym partyzantom”30.

Jeszcze tego samego dnia na rynku miasteczka zgromadzono wszystkich męż-
czyzn. Przy czynnym udziale pochodzących z Orzesza freikorzystów wybrano tych, 
którzy mogli uchodzić za wrogów niemieckości – byłych powstańców czy też polskich 
działaczy narodowych i społecznych, łącznie 23 osoby. Uwięziono ich w piwnicy bu-
dynku miejscowego leśnictwa, skąd nazajutrz, 4 września, zostali wyprowadzeni do 
pobliskiego lasu, zwanego „Pasterniokiem”, i tam przez członków Sonderformation roz-
strzelani31. Nazajutrz z Gliwic do Wrocławia powędrował raport, w którym czytamy: 
„Pułkownik [Standartenführer] Ramdohr, członek Organizacji K [Bojowej] melduje 
poprzez [agenta] VC 1219, że w Orzeszu wszystko jest w porządku i również akcja 
przebiegła bez zarzutu [der Einsatz tadellos geklappt habe]”32.

Formację Ebbinghausa formalnie rozwiązano 8 września 1939 r. rozkazem Naczel-
nego Dowództwa 14. Armii33. Najpewniej jednak freikorzyści „do cywila” udawali się 
wyjątkowo niechętnie, toteż w pięć dni później, 13 września, rozkaz ponowiono, tym 
razem akcentując konieczność rozwiązania także grupy Ramdohra34; najwidoczniej 
dowódca gliwickiego pułku SA poczuł się na tyle swobodnie, że – wzorem Rollego 
– zaczął lekceważyć zapewne i tak formalne tylko zwierzchnictwo kpt. Ebbinghausa. 
Koszary SA w mieście nad Kłodnicą raz jeszcze gościły freikorzystów; przy Von-Krug-
straße 1 ulokowano bowiem punkt demobilizacyjny formacji (tzw. Abwicklungsstelle), 
poświadczający jej członkom służbę w szeregach Sonderformation35.

30  Katowice we wrześniu ’39…, dok. nr 2: Dziennik bojowy 3. Odcinka Straży Granicznej (fragment), 3 IX 
1939 r., s. 81.
31  Zob. B. Kalinowska, W okresie II wojny światowej [w:] Dzieje Orzesza, Orzesze 2002, s. 326–327, 348. 
Również: Archiwum Zakładowe Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Katowicach, S 24/09/Zn, passim.
32  BAMA Freiburg, RW 5-143, Abwehrstelle im Wehrkreis VIII an Abwehr-Abteilung II, 7 IX 1939 r., k. 172/29.
33  Katowice we wrześniu ’39…, dok. nr 2: Dziennik bojowy 3. Odcinka Straży Granicznej (fragment), 8 IX 
1939 r., s. 87.
34  Ibidem, dok. nr 2: Dziennik bojowy 3. Odcinka Straży Granicznej (fragment), 13 IX 1939 r., s. 90.
35  AP Kat, Kierownictwo Powiatowe NSDAP w Katowicach, 13, Zaświadczenie o służbie w Organizacji 
Ebbinghausa, 13 IX 1939 r., k. 7.
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Interesujące mogą być dalsze losy obydwu gliwickich SA-manów. Paweł Dubiel 
podaje, że Rolle miał jakoby zakończyć życie… jako więzień obozu koncentracyjnego 
w Buchenwaldzie, osadzony tam skutkiem nieznanych bliżej gospodarczych nadużyć36. 
Trudno powiedzieć, skąd te informacje – w księdze ofiar Buchenwaldu Rollego bowiem 
brak37. Hans-Otto Ramdohr natomiast bez żadnego wątpienia przeżył wojnę; zmarł do-
piero 3 lutego 1969 r. w Lubece38. Nie wygląda na to, by po 1945 r. był w jakiś sposób 
niepokojony z racji swej wojennej działalności.

Zaprezentowany obraz wydarzeń w żadnym razie nie rości sobie pretensji do wy-
czerpującego przedstawienia problemu. Zagadnienie udziału Górnoślązaków, w tym 
także gliwiczan z urodzenia czy wyboru, w rozmaitych formach niemieckiej dywersji 
wciąż czeka na pełne opracowanie. Być może jednak również i poczynione tu ustale-
nia znajdą tam swoje miejsce.

36  P. Dubiel, „Hauptmann” Karl Rolle…, s. 8.
37  Zob. http://www.buchenwald.de/totenbuch (dostęp: lipiec 2010 r.).
38  Jego nekrolog zamieszczony został w „Lübecker Nachrichten”, 5 II 1969 r.


