
Relacja 

z wizyty słuchaczy UTW w Archiwum Państwowym w Katowicach w dniu 18-01-2013r. 

 

 Archiwum Państwowe w Katowicach mieści się przy ul. Józefowskiej 104 i należy do 

tzw. kat.„A” tj. takich, które gromadzą dokumenty historyczne mające znaczenie wieczystego 

przechowywania. Archiwum katowickie jest jednym z największych w kraju po warszawskim 

i wrocławskim. Posiada ono 7 Oddziałów Zamiejscowych usytuowanych w Bielsku – Białej, 

Cieszynie, Pszczynie, Gliwicach, Oświęcimiu, Raciborzu i Żywcu. Archiwum katowickie a 

także jego Oddz./Zam. posiadają własne pracownie naukowe, które może wizytować każdy 

kto zechce zapoznać się z materiałami archiwalnymi tamże zgromadzonymi. Należy tylko 

zgłosić się z dowodem osobistym i wypełnić stosowne formularze zgłoszeniowe z podaniem 

interesujących nas dokumentów. Poszukiwania materiałów archiwalnych można również 

odpłatnie zlecić ale taki sposób dotyczy w większości  przedsiębiorstw lub zakładów pracy. 

Oczywiście istnieją pewne ograniczenia w udostępnianiu akt, które mogą wynikać np. ze 

złego stanu technicznego dokumentu, ochrony danych osobowych lub innych okoliczności. 

Ostatnio stwierdza się duże zainteresowanie społeczne poznawaniem danych genealogicznych 

lub o znaczeniu historycznym, służących celom prywatnym albo naukowym. Archiwum, 

oprócz dokumentacji historycznej od roku 2002 gromadzi dokumentację płacową, głównie z 

przedsiębiorstw będących w stanie likwidacji. Nadto np. jeżeli interesującej nas dokumentacji 

płacowej nie ma w zasobach archiwalnych to można uzyskać  wiedzę, gdzie dokumentację 

taką można odnaleźć. W latach 1980 do 1990 r. masowo likwidowano różne przedsiębiorstwa 

i zakłady pracy a zgodnie z ustawą ich dokumentacje płacowe mają być przechowywane 

przez 50 lat. Pewnym udogodnieniem dla wizytujących pracownie naukową jest możliwość 

wykonywania zdjęć cyfrowych przeglądanej dokumentacji archiwalnej oraz jej kopiowanie. 

 

 Archiwum Państwowe w Katowicach powstało w 1932 r. i obchodzi 80 lat istnienia. 

Zasoby archiwalne stale narastają ale obecnie gromadzone są w obszernych zabudowaniach 

odzyskanych po byłej jednostce wojskowej. Dokumenty są dobrze chronione i składowane we 

właściwych warunkach. Najstarszy posiadany dokument pochodzi z 1287 roku i dotyczy 

przekazania własności ziemskiej w Mikołowie. Archiwum posiada wiele pracowni 

działających w zakresie ratownictwa zasobów archiwalnych i mieliśmy okazję ich zwiedzenia 

oraz zapoznania się z technologią prowadzonych tam prac. Pracownie wyposażone są w 

najnowsze urządzenia techniczne, na miarę XXI wieku, służące zabezpieczaniu archiwaliów. 

Istnieje także pracownia kartograficzna w której zgromadzono bogaty zbiór map górniczych i 

przemysłowych oraz plany różnych miast. Archiwum działało również w okresie II wojny 

światowej i z tego czasu posiada przebogaty zbiór plakatów pochodzący z prywatnej kolekcji. 

W zasobach zgromadzono kilkaset cennych pergaminów i mieliśmy rzadką okazję zobaczenia 

pergaminu z 1444 r. dot. przekazania praw własności przez organ cechowy. Archiwum ma 

akta z Urzędów Stanu Cywilnego z wyjątkiem dawnego zaboru rosyjskiego w którym zapisy 

narodzin, małżeństw i zgonów prowadzone były w księgach parafialnych różnych religii. 

Najcenniejsze oryginalne dokumenty są skanowane, degitalizowane i przekazywane do zbioru 

Archiwum Centralnego w Warszawie. Materiały archiwalne przechowuje się na półkach w 

regałach kompaktowych zamontowanych na szynach w olbrzymiej jasnej, przestrzennej i 

czystej hali oraz w optymalnych warunkach klimatycznych. Pojedynczy regał waży ok. 1,5 t. 

a zgromadzone akta mieszczą się na długości 10,5 km. Zbiór jest skomputeryzowany stąd 

przy użyciu komputera można w krótkim czasie odnaleźć poszukiwany dokument. 

 

 W zwiedzaniu Archiwum Państwowego w Katowicach, brało udział w dwóch grupach 

22-ch słuchaczy UTW wraz z  Panią dr Heleną Hrapkiewicz.       

Relację opracował: Franciszek Bara. 



 

 


