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Z życia Zofii Kossak-Szczuckiej

W aktach Staatsarchiv Kattowitz przechowywanych w Archiwum Państwowym 
w Katowicach zachowały się materiały dotyczące Zofii Kossak-Szczuckiej, a kon
kretnie jej pobytu w Górkach Wielkich i związanych z tym problemów w latach 
okupacji1. Dotyczą one m. inn. sprawy wypożyczenia przez pisarkę w okresie 
międzywojennym z parafii katolickiej w Skoczowie od proboszcza Grim m a kroniki 
kościelnej, której nie zwróciła do chwili wybuchu wojny. W broszurce L. Musioła: 
„Archiwum i archiwalia w Województwie Śląskim” , wydanej w Katowicach w 1936 
r. nie ma żadnej wzmianki na temat tej kroniki, również w zachowanych aktach 
brak bliższych danych. Nie wiemy więc z jakiego okresu pochodziła ta  kronika 
i jaką miała objętość.

Niemieckie władze już jesienią 1939 r. podjęły aktywne działania celem 
zabezpieczenia i przejęcia dokumentacji archiwalnej na terenach polskich opano
wanych przez wojska III Rzeszy2. Landraci w 1940 r. wydali zarządzenia do 
burmistrzów i innych władz na podległym sobie terenie, aby przeprowadziły 
wstępne rozeznanie jakie archiwalia znajdują się w parafiach i w rękach osób 
prywatnych. Burmistrz Skoczowa stosownym pismem powiadomił landrata w Cie
szynie, że kronika skoczowska powinna być w rękach Z. Kossak-Szczuckiej. 
W kolejnym piśmie burmistrza z sierpnia 1941 r. do Archiwum Państwowego 
w Katowicach znajdujemy wyjaśnienie, że pisarka wyjechała z Górek Wielkich tuż 
przed wybuchem wojny w 1939 r. i prawopodobnie zatrzymała się w Warszawie. Jej 
dokładny adres nie jest znany, ale wiadomo, że brat jej — jako  oficer polski, 
powinien znajdować się w niemieckim obozie jenieckim i z pewnością może udzielić 
informacji o aktualnym miejscu pobytu Z. Kossak.

Dyrektor Staatsarchiv Kattowitz mający rozliczne, ważne obowiązki, dopiero 
w marcu 1942 r. zwrócił się do Dyrekcji Archiwów przy Rządzie Generalnej 
Guberni i w Krakowie z prośbą o podjęcie u stosownych władz w Warszawie 
działań, celem ustalenia miejsca pobytu Kossak-Szczuckiej, stwierdzenia czy 
kronika ze Skoczowa jest nadal w jej rękach i ewentualnego jej zwrotu. Z od
powiedzi dyrektora Archiwów G G  w Krakowie wynika, że poszukiwana przez
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władze niemieckie polska pisarka do 17 I 1941 r. przebywała w Warszawie, lecz 
aktualne miejsce jej pobytu nie zostało ustalone i działania w tym zakresie trwają, 

W kilka miesięcy potem do Archiwum Państwowego w Katowicach dotarł odpjs 
pisma Komendantury Bezpieczeństwa i Służb Specjalnych na Dystrykt Warszaw, 
ski wyjaśniający, że Zofia Szatkowska z domu Kossak-Szczucka, urodzona 8 VII| 
1889r. była osobą podejrzaną, ale przez ucieczkę uniknęła aresztowania i jej obecne 
miejsce pobytu nie jest znane. Część rzeczy do niej należących odnaleziono 
w piwnicy domu przy ul. Adama Idzikowskiego 4 w Warszawie, ale nie znaleziono 
tam poszukiwanej kroniki.

Dyrektor Staatsarchiv Kattowitz d r Karol Bruchmann odpisał więc burmist
rzowi w Skoczowie za pośrednictwem landrata w Cieszynie, że nie m a nadziei na 
odzyskanie kroniki.

Jeszcze kilka razy szły pisma z Katowic do Warszawy z zapytaniem o miejsce 
pobytu Kossak-Szczuckiej, ale ostateczna odpowiedź była negatywna. Pisarka 
znalazła się tymczasem w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, ale występowała 
tam pod przybranym nazwiskiem i nie można jej było zidentyfikować3.

Oto fragment korespondencji w omówionej wyżej sprawie:

Abschrift.

Der Kommandeur 
der Sicherheitspolizei u. des SD 

fur den Distrikt Warszau

B. Nr. 1263/42 - 111 A 2.
Eing.:l 1.6.42 
Tgb.Nr. 1257/42

BetrifTt: Kirchenkronik von Skotschau, K r. Teschen.
Vorgang: Dort.Schreiben vom 12.5.1942 — Tgb.Nr.1257/42.

D oepoinischeSchriftstellerinZofia S z a t k o w s k a  geb. Kossak-Szczucka,geb.8.8.1889, 
ist hier nachteilung in Erscheinung getreten und hat sich ihrer Festnahme durch die Flucht 
entzogen. Der Aufenthal der Sz.konnte bisher nicht ermittelt werden. Ein Teil ihres 
Nachlasses befinfet sich in einem Keller des Hauses Adama-Idzkowskiego 4, der, ergebnislos 
durchsucht wurde.
Beglaubigt: Auftrage
unleserl. Unterschrift (L.S.) Sez. H ó h m a n n .
Kanzleiangestellte.
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