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Albert Smagon. Materiały do biografii 
pierwszego cieszyńskiego kreisleitera

Pierwszy przywódca N SD A P w powiecie cieszyńskim do tej pory  raczej nie 
spotykał się z większym zainteresowaniem. Jego postać zasługuje na  to  z dwóch 
względów:
1. Jako jeden z nielicznych działaczy mniejszościowych zrobił dość szybką karierę 
polityczną w czasie wojny, co było raczej wypadkiem wyjątkowym; 2. Po wojnie 
prowadził ożywioną działalność w organizacjach wysiedlonych Niemców.

Dotychczas jedyne obszerniejsze inform acje na  tem at jego biografii m ożna 
znaleźć w starej już publikacji o N SD A P na  Śląsku Cieszyńskim p ió ra  M . M yśki1. 
Część tych danych jest jednak nieprecyzyjna. Publikow ane poniżej (tłum aczone 
przez au to ra  artykułu), po raz pierwszy, dane pochodzące z archiwów niem ieckich2 
stanowią uzupełnienie tych fragm entarycznych infomacji.

Dokument I
Lebenslauf Berlin, 23 VI 1938.
Albert Smagon
Biuro Niemieckiego F ron tu  Pracy 
Potsdammerstrasse 180— 182

Urodzony 11 sierpnia 1897 r. w Karwinie na Śląsku, obecnie Czechosłowacja. Pięć 
lat uczęszczałem do szkoły ludowej, trzy lata do szkoły średniej, a  podczas 
trzyletniej pracy w górnictwie równocześnie uczęszczałem 2 la ta  d o  szkoły 
górniczej.
Od 1 lipca 1912 r. do 31 m aja 1932 r. pracowałem  w Berg- und H iitten 

Gesellschaft w Pradze, na końcu jak o  technik w sprawach zleconych. 
Zgłosiłem się ochotniczo do  służby wojskowej w 1925 r., uznany zostałem  za 
dolnego do służby, ale przeniesiono m nie do pracy w górnictwie.
W roku 1922 i 1924 brałem udział w ćwiczeniach w wojsku czechosłowackim. Ze 
względu na działalność polityczną jak o  narodow y socjalista od 1929 r. byłem 
W1 elokrotnie karany dyscyplinarnie przez swoją firmę. 31 m aja 1932 r. zostałem
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kamie przeniesiony na inne stanowisko i za namowami różnych niemieckich 
organizacji i ze względu na moje znaczące stanowisko w życiu publicznym 
odszedłem na niewielką rentę.

Życiorys polityczny.
Według do dzisiaj jeszcze posiadanej przeze mnie legitymacji od 1 m aja 1919 r. 

byłem członkiem Narodowosocjalistycznej Partii Robotniczej w Czechosłowacji. 
Od początku swojego członkostwa, byłem założycielem grupy terenowej tej partii 
w Karwinie, aż do rozwiązania partii w 1933 r., kiedy stałem już na jej czele 
w okręgu, pełniłem następujące funkcje:
—  1919 r., kierownik okręgowy okręgu Ostrawa-Karwina; reprezentowałem 
okręg na zjeździe w Dux;
— 1919 r. do 1926 r., przyłączyłem ponad 20 miejscowości na M orawach i na 
Śląsku do ruchu poprzez zakładanie grup terenowych;
—  1921 r., byłem członkiem komisji plebiscytowej dla wschodniego Śląska 
(Ostschlesien);
— 1923 r. zostałem ranny podczas narodowosocjalistycznej demonstracji w Zirkus 
Krone w Monachium podczas starć z policją bawarską;

-  1923 r., organizowałem z wielkim sukcesem w okrągu sudeckim zbiórki po 
zajęciu Zagłębia Ruhry;
—  1926—1932, przewodniczący powiatowy w okręgu wyborczym Ostrawa-Opawa 
(poseł inżynier Rudolf Jung); moim sekretarzem był wówczas poseł Leo Schubert;
— 1928—1933, działalność w charakterze naródowosocjalistycznego radnego 
miejskiego i członka zarządu na polu polityki komunalnej na terenie Sudetów;
— 1932 r., do rozwiązania partii przez władze czeskie byłem jej kierownikiem 
powiatowym, jako następca Leo Schuberta w okręgu M orawska Ostrawa-Kar
wina;
— 1931 r., do zakazu (działania partii — RK) członek krajowego zarządu 
Morawsko-śląskiego Volkssport (Volkssport =  SA);
— 1931 r., do czasu rozwiązania partii członek jej zarządu krajowego oraz 
ogólnokrajowy propagandysta.

Poza karami dyscyplinarnymi w miejscu pracy i wieloma karami policyjnymi 
byłem karany więzieniem w latach:
— 1932 r., skazany przez sąd wojenny w Ostrawie na sześć miesięcy więzienia;
—  1933 r., zostałem aresztowany na cztery miesiące przed rozwiązaniem partii 
jako pierwszy kreisleiter i 23 grudnia 1933 r. skazany na rok ciężkiego więzienia
0 obostrzonym rygorze;

-  1934 r., po zwolnieniu otrzymałem zakaz opuszczania Morawskiej Ostrawy
1 nakaz codziennego meldowania się w dyrekcji policji;
—  1935 r., jako organizator i później do 1938 r. gauleiter „Volkshilfe” (NSV) 
w gau Północne Morawy, działalność z ogromnymi sukcesami;
—  1935— 1938, jednocześnie kierownik krajowy nielegalnej organizacji narodo
wosocjalistycznej na Morawach i na Śląsku (Aufbruchkreis). W spółpraca z niemie
cką SD. Zbudowana przeze mnie sieć mężów zaufania pracuje do dzisiaj dla 
różnych placówek w Rzeszy.
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Od 27 grudnia 1936 r. od 4 marca 1937 r. znowu w więzieniu.
30 marca 1938 r. ze względu na groźbę ponownego uwięzienia ucieczka do Niemiec. 
Świadectwa i świadkowie tych danych są do dyspozycji.

Podpisany 
A lbert Smagon

Dokument II
Wniosek na stopień SS-Obersturmbannfiihrer,
dla SS-Sturmbannfuhrera Smagona Alberta, urodzonego 11.8.1897 w Karwi- 
nie-Ostschlesien, SS-Nr 309.712, członek partii nr 6606 004, stanowisko 
DAF-Hauptabteilugsleiter, ostatni wniosek 11.9.1938 r. na stopień SS-Sturmban- 
nfuhrer.

Dokładne uzasadnienie: Smagon posiada wszystkie pożądane cechy charakteru 
i jest wielkim idealistą. Od 1.5.1919 r. był członkiem DNSAP w ówczesnych 
Czechach i działał wtedy aktywnie. To spowodowało jego liczne kary policyjne, 
a23.12.1933 r. został skazany na rok ciężkiego więzienia. Po zwolnieniu do 1938 r. 
działał nadal nielegalnie i współpracował z SD.
1.9.1939 r. Smagon rozpoczął pracę w SS (kierownik oddziału w Siedlungsamt des 
RuS-Hauptamtes). 1.10.1939 r., na życzenie zastępcy gauleitera Śląska, został mu 
oddany do dyspozycji, jako kreisleiter dla okręgu zaolziańskiego (Olsagebiet). 
1.5.1941 r. odszedł z tego stanowiska, ponieważ na prośbę ministerstwa spraw 
zagranicznych i Dr. Leya zostało mu powierzone zadanie na Słowacji. Jako 
kierownik wyższego oddziału DAF w Zentralamt fur Internationale Sozielgestal- 
tung został jednocześnie członkiem poselstwa niemieckiego w Preszburgu i również 
doradcą do spraw polityki społecznej i prawa pracy (zatrudniony przez rząd 
słowacki). Smagon jest ojcem 4 dzieci, posiada złotą odznakę honorow ą NSDAP 
i HJ oraz honorową odznakę gau Saksonia.
Na podstawie jego zasług i stanowiska służbowego proszę o przyznanie stopnia 
SS-Obersturmbannfiihrer.
Berlin, 7.1.1942.

Dokument III
SS-Oberabschnitt Siidost do Reichsfiihrera SS, Breslau, 25 września 1939 r.
Dot.: SS-Sturmbannfiihrer Smagon Albert, Katowice.

Zastępca gauleitera Śląska, towarzysz partyjny Fritz Bracht, kieruje poprzez 
SS-Oberabschnitt Siidost prośbę do szefa RuS H auptam t SS, żeby oddać mu 
do dyspozycji jako kreisleitera na obszar Olsagebiet A lberta Smagona, tym 
bardziej, że Smagon obecnie nie uczestniczy jeszcze w pracach osiedleńczych 
wzędu.

SS-Gruppenfuhrer von dem Bach popiera prośbę zastępcy gauleitera i prosi 
0 zwolnienie Sturmbannfiihrera Smagona.
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D okum ent IV
A lbert Smagon, SS-Sturm bannfiihrer am RuS H au p tam t SS. Pressburg, 15.9.1941. 

Składam następujący meldunek:
Od 1.5.1941 r. odszedłem ze stanowiska kreisleitera N SD A P, pow iat Cieszyn, gau 
Oberschlesien. na  życzenie ministerstwa spraw zagranicznych i d ra  Leya i ze 
specjalnym zleceniem skierowano mnie na  Słowację. Jak o  kierow nik wyższego 
oddziału D A F w Zentralam t fur Internationale Sozialgestaltungjestem  jednocześ
nie członkiem niemieckiego poselstwa w Preszburgu i przez nie skierow ano mnie 
jak o  doradcę do spraw polityki społecznej i p raw a pracy do  rządu słowackiego.

Przypisy

1 M. Myśka: Z tajnych zpraw NSDAP o Teśinsku, Ostrava 1964, s. 19.
2 Bundesarchiv, AuBenstelle Zehlendorf, SSO, Albert Smagon.
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