


Syn Jana i Heleny 
urodzony w 1935 roku  
w Rybniku 
 
Absolwent Technikum 
Budowy Maszyn 
Górniczych w Rybniku 

1942 rok – z rodzicami i młodszym bratem 



1949 rok – szósta klasa Szkoły Podstawowej nr 2 w Rybniku 



1953 rok – aktorzy spektaklu: Powracająca fala z profesorem 
Golikiem. Pierwszy z prawej u dołu – Tadeusz Kijonka (poeta) 



Schody, na których 
tle wykonano 
poprzednie zdjęcie  
 
Poznajesz to miejsce?  

 



Te same schody na zdjęciach  
z 1939 roku, z archiwum Sióstr 
Urszulanek 
 
Helena, Matka Jerzego przed wojną 
uczęszczała do szkoły prowadzonej 
przez Siostry Urszulanki  



W KL Auschwitz zginął ojciec i wujek 
Jerzego (Jerzy miał wtedy zaledwie 7 lat), 
więźniem była siostra matki 

Jan Klistała, 
ojciec Jerzego 



Jerzy Klistała pracuje 
dziennie po  
14- 16 godzin zbierając  
i porządkując 
materiały, by ocalić 
pamięć tych, którzy 
często nie mają nawet 
swoich grobów,  
a w obozach byli tylko 
numerami…  

Jerzy Klistała opracował 

około 15000 
biogramów 



Jestem pod ogromnym wrażeniem 
dzieła, jakie Pan wykonuje. Jako 
historyk świetnie zdaję sobie sprawę  
z tego ile trudu kryje się za każdą 
stronicą tych książek. Podziwiam Pana 
wytrwałość, determinację  
i umiejętności historyczne, dzięki 
którym te opracowania w bardzo 
cenny sposób dokumentują 
najbardziej dramatyczne karty naszej 
narodowej historii z okresu II wojny 
światowej 
  Profesor Tomasz Nałęcz 

  Doradca Prezydenta RP  
  ds. historii 

"Dziennik Zachodni. Tygodnik 
Powiatowy. Rybnik". 

5 grudnia 2008 nr 49 s. 2. 



Książki Klistały zawierające 
bogatą dokumentację, 
zaopatrzone w przypisy, 
bibliografię i rozległy indeks 
osobowy, to praca przede 
wszystkim o walorach 
historycznych - świadectwo 
ocalonej pamięci. Autor, który 
podjął się nader ambitnego 
zadania, nie tylko wykonał je, ale  
i znacznie poszerzył pierwotne 
ramy (…). To czego dokonał 
zasługuje na podziw i szacunek 

        Tadeusz Kijonka 

autograf Jerzego Klistały 



17 - w większości grubych woluminów 



Publikacje Jerzego 
Klistały liczą łącznie  

aż 6713 stron! 
Dzięki Autorowi w naszej bibliotece mamy komplet Jego opracowań 







Jestem pod wrażeniem 
Pańskiej wręcz 
benedyktyńskiej pracy, 
perfekcyjnych opracowań  
i konsekwencji  
w prowadzeniu 
poszukiwań prawdy  
o ofiarach hitlerowskich 
obozów  
 

prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek 



Kilka z licznych 
artykułów na temat 

Jerzego Klistały  
w różnorodnych 

czasopismach 



"Dziennik Zachodni" z 21 listopada 2008 roku, s. 3 



"Nowiny" z 26 listopada 2008 roku nr 48, s. 11 



"Dziennik Zachodni"  
z 28 sierpnia 2006 
nr 200 
 
"Gość Niedzielny" 
z 25 stycznia 2009  
nr 4, s. XIV 



"Gość Niedzielny" z 27 września 2009 r. 



"Śląsk" 2007, nr 5 



"Nowiny" z 20 listopada 2013, s. 7 



Kronika Beskidzka z 30 czerwca 2005 nr 26 


