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FRAGMENTY WSPOMNIEŃ

Urodziłem się 2 VII 1906 r. jako trzeci syn w rodzinie. W tym czasie 
rodzic mój staczał potyczki z władzami pruskimi. Od wczesnego dzieciń
stwa mówiłem gwarą opolską, oglądałem ryciny polskich książek i czaso
pism, podziwiałem wiszące w naszym mieszkaniu portrety bohaterów na
rodowych, jak Kościuszki, Jana Sobieskiego i innych. W świadomości 
utkwiła mi głęboko chwila zawieszenia na ścianie reprodukcji obrazu 
Matejki Bitwa pod Grunwaldem z wypisanymi wyjątkami z Krzyżaków 
Sienkiewicza. Wtenczas pierwszy raz w życiu usłyszałem z ojcowskich 
ust fragment cudownego opisu bitwy grunwaldzkiej. Było to w r. 1910, 
roku pięćsetnej rocznicy bitwy, w której zjednoczone hufce wojsk słowiań
skich odniosły walne zwycięstwo nad germańskimi kolonizatorami spod 
znaku krzyża, ognia i miecza.

W r. 1912 rozpocząłem naukę w obowiązkowej niemieckiej szkole po
wszechnej. Mój ojciec pracował wtedy jako cieśla w hucie ,,Pokój“. W każ
dą sobotę przyjeżdżał do domu. Niewysłowiona radość napełniała mą duszę, 
gdy po drodze z dworca odwiedzał mnie na pastwisku, gdzie pasłem krowę. 
Nazajutrz zbieraliśmy się na lekcję języka polskiego (2 starsi bracia i ja). 
Nauczycielem był nam ojciec, przewodnikiem sprowadzony z Polski ele
mentarz. I tak pobierałem naukę w „dwóch szkołach“: w dni powszednie 
w Volksschule1, w niedziele w domu rodzicielskim. Po pierwszej wojnie 
światowej zaprowadzono u nas w niemieckiej szkole podstawowej naucza
nie języka polskiego. Nauczyciel mówił słabo po polsku. Niejednokrotnie 
pomagałem mu w czytaniu dłuższych tekstów.

Po ukończeniu ósmego roku życia przeżyłem wybuch pierwszej wojny 
światowej. W r. 1917 ojciec został wcielony do wojska i wysłany na front 
wschodni. Dzięki temu nie uczestniczył w żadnych bitwach. Matka miała 
moc starości1 2 z naszym utrzymaniem. A było nas czterech chłopaków. 
Powszechny był brak żywności, przykre było uczucie głodu. Na kartki 
sprzedawali przeważnie marmoladę. Na wsi najbardziej głodowali chałup-

1 Szkoła ludowa.
2 Kłopoty, troski.



nicy i komornicy. Onych było mocka3 na Małej Wsi (środkowa dzielnica 
Sławięcic), kaj4 mieszkaliśmy i dzisiaj jeszcze hauzujemy5. Jak nas bieda 
przycisła, to wio do pamponiów na fecht6. U nich trudno było coś kupić.

Po „wyjściu“ ze szkoły w r. 1920 nie miałem możliwości ani nadziei 
na dalszą naukę. Ano bo tysz nie stykłoby waluty na opłacenie gimnazyji7. 
Ojciec zarabiał w latach powojennych mniej niż przed wojną. Potem przy
szła inflacja i rodzice utracili swoje dawniejsze oszczędności. Z rozpaczą 
rządzili8: „trza bedzie tymi szmatoma wylepić chajziel“9. Myśl o dalszym 
kształceniu się przesłoniły wnet inne ważniejsze sprawy. Z czasem pochło
nęły mnie całkowicie. Przecież zbliżał się plebiscyt. Musiałem i ja przyczy
nić się do propagandy. Od rana do wieczora roznosiłem „Sztandar Polski“, 
„Grenzzeitung“10 11 i rozmaite ulotki. Moi starsi bracia i 03ciec przemawiali 
na zebraniach plebiscytowych. Owoce tej kampanii nie dały na siebie 
długo czekać. Jeszcze w r. 1920 w wyborach do rady gminnej uzyskaliśmy 
większość w stosunku 7:5 (7 radnych polskich i 5 niemieckich). Przy tym 
warto dodać, że to głosowanie odbyło się w miejscowości, która od wie
ków była siedzibą niemieckich hrabiów i książąt. Ostatnio, do II wojny 
światowej, rezydował w tutejszym .pałacu książę Hans von Hohenlohe- 
Oeringen. W Sławięcicach mieściła się administracja gospodarcza księcia, 
w niej zatrudniony był cały sztab urzędników. Sprowadzono ich z głębi 
Rzeszy lub mianowano spośród zniemczonej inteligencji górnośląskiej. 
Książę był właścicielem olbrzymich dóbr ziemskich, posiadał też poważne 
udziały w towarzystwach przemysłowych. Niektóre obiekty były jego wy
łączną własnością11. Ze Sławięcic wychodziły dyrektywy prawie na cały 
Górny Śląsk, rozgałęziały się nici biurokratycznej maszynki.

Poważną grupę ludności tworzyła u nas niemiecka inteligencja. Ona 
i jej wpływ na mniej rozbudzonych i mało samodzielnych Polaków spra
wiły, że z listy przeciwników wyborczych zostało wybranych aż 5 radnych; 
m. in. te same przyczyny ukształtowały wynik plebiscytu w naszej wiosce. 
Na pierwszym swym posiedzeniu rada gminna obrała głowę samorządu

3 Ich było mnóstwo.
4 Gdzie.
5 Mieszkamy.
6 Do zamożniejszych rolników na żebraninę.
7 Nie starczyłoby pieniędzy na opłacenie gimnazjum.
8 Mówili.
9 Trzeba będzie te banknoty ponaklejać w wychodku.

10 Gazeta propolska redagowana w języku niemieckim.
11 Książę był właścicielem koncernu „Hohenlohe- Werke, Actiengesellschaft“, Od 

r. 1905, tj. od chwili przekształcenia się majątku ks. Hohenlohe w koncern, w Sła
więcicach mieściła się tylko administracja dóbr ziemskich. Natomiast administracja 
przemysłowa została przeniesiona do Wełnowca koło Katowic.



gminnego. Został nią zasłużony działacz polski Kruk12. Sławetny pan 
Amtsrat13 był wyprowadzony z równowagi, „chodził jak zatruty“, nie 
mógł zgoła pojąć tej rewelacji w miejscowym samorządzie. Na domiar 
ktoś bardziej rebeliancki oddał do niego dwa niecelne strzały i wylękniony 
Herr Amtsrat zrzekł się stanowiska.

Akcję społeczno-polityczną przeplata robota kulturalno-sportowa. 
Powstało Towarzystwo Śpiewacze „Wanda“. Jego przewodniczącym był 
mój ojciec. Młodzież i dorośli garnęli się z zapałem do szeregów Towa
rzystwa. Gdy chór już pięknie śpiewał, założono kółko teatralne. Dużo 
ludzi schodziło się na więczorki artystyczne. Sala nie była w stanie po
mieścić wszystkich widzów. Spóźnieni nasłuchiwali, podglądali przez okno. 
A przyłajzili dziwać się14 starzy i młodzi.

Jednocześnie utworzono towarzystwo młodzieżowe „Sokół“. Dc niego 
należała większość córek i synów rodzin robotniczych i chłopskich. Przy 
nim powstały sekcje lekkoatletyki, piłki nożnej i ręcznej. Zdawało się. 
iż Niemcy wściekną się na widok „sokołów“ defilujących ulicami z polską 
piosenką na ustach. Niebawem przystąpiono do wypełnienia donioślejszych 
zadań. „Sokół“ ruszył z potajemnym szkoleniem zbrojnym, podyktowa
nym przez wymogi samoobrony. Z głębi Niemiec przybywały oddziały 
orgeszów, „stostrupów“ itp. W przysposobieniu wojskowym wyróżnił się 
sławięcięłd urzędnik, powstaniec Filip Piela. Ów instruktor-dowódca 
okupił własną krwią „zdradę“ interesów swoich przełożonych i koloniza- 
torskich chlebodawców. Nie wybaczyli mu nigdy jego współpracy z po
wstańczym ludem. Bliżej nie znani oprawcy zamordowali przywódcę 
w ohydny sposób.

Z początkiem r. 1921 agitacja przedplebiscytowa osiągnęła swój szczyt. 
Górowali w niej Niemcy. Dysponowali szerszym wachlarzem środków 
i -większą liczbą przygotowanych ludzi. Znajdowali oparcié materialne 
i moralne w istniejących terenowych organach niemieckiej administracji 
rządowej. Poza tym grasowały na G. Śląsku przeróżne bojówki, które na
padały na polskich działaczy, przeszkadzały w odbywaniu wieców. Naj
boleśniejsze były dla nas pielgrzymki niezliczonych emigrantów śląskich, 
których niesłusznie ściągnięto na 20 III 1921, tj. na dzień głosowania. 
Mimo to wyrocznia plebiscytowa zabrzmiała w Sławięcicach 47°/o za Polską. 
Nastał okres wyczekiwania, obie strony spodziewały się posunięć odgór
nych, decyzji międzynarodowej dyplomacji. Złowróżbny był kwietniowy 
spokój, niczym cisza przed burzą. Wtajemniczeni przeczuwali przyszły 
przelew krwi. Ogół był zajęty wiosennymi siewami i pracą w ogródkach.

12 W r. 1940 rodzina po zmarłym działaczu znalazła się na wykazie osób wyty
powanych do wysiedlenia na teren Generalnej Gubernii.

13 Radca urzędowy, przedstawiciel władzy rządowej w gminie pruskiej.
14 Przychodzili przypatrywać się.



3 maja o świcie rozległy się odgłosy strzałów karabinowych z kierunku 
miasteczka Ujazd. Trzecie powstanie górnośląskie rozgorzało. Napływ 
ochotników do wkraczających pododdziałów powstańczych był zdumiewa
jąco liczny. Młodzież rwała się do czynu zbrojnego. Do walki orężnej 
stanęli również dwaj moi starsi bracia: Paweł i Jan. Jako 14-letni chło
piec gromadziłem broń i amunicję. W szopie był mały (podręczny arsenał. 
Pewnego dnia orgesze przyszli do nas z zamiarem aresztowania mego 
starszego brata. W sieni za drzwiami stały 3 gywery15, a Niemcy tuż przy 
furtce od podwórza. Wartko pozbieraliśmy te strzelby i pobiegliśmy z nimi 
do sąsiedzkiego stogu.

Zacięte boje toczyli powstańcy pod odległym o 9 km Kędzierzynem. 
W czasie niemieckiego kontrataku w lesie kędzierzyńskim mój brat Jan 
uległ ciężkiemu poranieniu. Utraciwszy dużo krwi, został umieszczony 
w szpitalu sławięcickim. Nieudana operacja spowodowała jego przeniesie
nie do Sosnowca.

Baony powstańcze były kiepsko uzbrojone, brakowało im broni maszy
nowej i artylerii. Lwia część ochotników nie posiadała nawet dobrych ka
rabinów. Te strzelby, które przynosili z domu lub otrzymywali od dowódz
twa, były z reguły „swojskiej“ roboty, tzn. wykonane sposobem gospodar
czym w domu na faj rantach16. Lufę wraz z zamkiem wyciągało się ze 
sterty złemu przy hucie żelaza, a kolbę dorabiało się samemu. Nasz domowy 
zapas składał się właśnie z tego typu broni palnych. M. in. mój ojciec 
jeszcze grubo przed wstąpieniem na drogę walki zbrojnej przywoził w po
dejrzanych paczkach ze światu17 * takie emerytowane oręże. To wybrako
wane żelastwo (rozkalibrowane lufy i zardzewiałe zamki) było wątpliwej 
wartości, ale w biedzie diabeł jada muchy — mówi przysłowie. Ileż nie
złomnej woli i poświęcenia wymagała od powstańców konieczność podnie
sienia sprawności bojowej, by móc skutecznie przeciwstawić się zaciekłym 
atakom wroga wyposażonego w doskonały sprzęt. i

Podczas gdy rząd i klasy panujące Niemiec ze wszech miar popierały 
wszelką akcję mającą na celu stłumienie tzw. P o lerip u tsch u to ówczesne 
sfery rządzące w Polsce w zasadzie odmawiały pomocy i wręcz nie życzyły 
sobie masowego zrywu ludu górnośląskiego. Słyszałem o jednej polako
żerczej książce19, w której autor powołuje się skwapliwie na autentyczną 
haniebną wypowiedź Piłsudskiego. Gdy w sierpniu 1919 r. wybuchło pier
wsze powstanie górnośląskie, przedstawiciele' organizacji powstańczych

15 Karabiny.
16 w  godzinach wolnych po pracy.
17 Okręgu przemysłowego.
1S Niemiecka pogardliwa nazwa powstania śląskiego.
10 Dr J. K a.p s, Die Tragoedie Schlesiens 19U5jU6 in Dokumenten, München 1954, 

s. 22.



udali się do Warszawy. Prosili marszałka o udzielenie pomocy w formie 
dostawy sprzętu wojennego. Oświadczył im, że nie może jej zapewnić, po
nieważ jest związany umowami międzynarodowymi z Niemcami. Przy 
tym  Piłsudski powiedział dosłownie: „Górnego Śląska wam się zachciewa? 
To niemożliwa sprawa. Górny Śląsk jest przecież prastarą niemiecką 
kolonią“.

Ochotniczy zaciąg powstańczy ustał w Sławięcicach i okolicy, skoro 
tylko ludzie spostrzegli zdradę. Nastroje niezadowolenia i zniechęcenia 
w szeregach organizacji zbrojnych miały swe korzenie także w mnóstwie 
niedostatków, nadużyć i niedbalstw wewnątrz tych formacji. Odczuwano 
brak trwałego zaplecza. Broń i naboje zdobywano od nieprzyjaciela. Za
pasy żywnościowe ubogiej ludności topniały. Żołnierski głód zmuszał do 
gwałtów. Tu jesteśmy u źródła tej oziębłości, jaka wśliznęła się w sto
sunki codzienne między uzbrojonym ludem a,cywilnym. Pamiętam przy
kry wypadek, kiedy powstańcy chcieli zabrać wdowie ostatnią krowę. 
Dzięki Bogu do tego nie doszło, a raczej dzięki solidarnym sąsiadom, którzy 
wstawili się za właścicielką. Z własnej obserwacji wiem, iż w pododdzia
łach naszych szerzyła się smutna plaga pijaństwa, nastąpiło rozluźnienie 
dyscypliny. Częściowo te zjawiska przyczyniły się do zguby; wielu po
wstańców poległo lub wpadło w ręce wroga w stanie nietrzeźwym. Gorzka 
to prawda. Demobilizująco cdziaływały pierwsze niepowodzenia, w szcze
gólności utrata Góry Św. Anny, symbolu bohaterstwa powstańców. Po
nowne zdobywanie Góry było połączone z niesłychanymi ofiarami życia, 
złożonymi na ołtarzu wówczas mało wdzięcznej Ojczyzny. Wreszcie wmie
szali się alianci, zapcśredniczyli w zawarciu rozejmu. Fałszywcy występu
jący pod szyldem Grenzschutzu20 nie tylko nie wycofali się na ustaloną 
linię demarkacyjną, lecz znienacka rzucili się na ustępujące zgodnie z po
rozumieniem oddziały polskie. I tak 4 czerwca Niemcy znowu wkroczyli 
do mojej wsi rodzinnej. Rozkołysała się fala bestialskiego odwetu. Pod 
starym murowanym parkanem otaczającym śliczny chiński pawilon (ten 
zabytek architektoniczny jest dziś jeszcze ozdobą wsi) niemiecki pluton 
egzekucyjny rozstrzelał 11 bojowników o wolność. Ich jedyną winą było 
to, że za długo bronili powierzonych im posterunków i nie zdążyli ujść. 
Sami musieli wykopać sobie grób. Po salwie śmierci ciała wpadały doń 
same. Po II wojnie światowej w miejscu ich stracenia wzniesiono skromny 
pomnik, ufundowany przez Związek Weteranów Powstań Śląskich. Spo
śród poległych patriotów Sławięcic przypominam sobie Strużynę, Fuksa 
i Żabkę.

Po wycofaniu się powstańców Mała Wieś stała się przedmiotem 
■obstrzału polskiej artylerii. Piekielny ogień otworzyły ciężkie działa oko-

20 Dosłownie: ochrona granicy — niemiecka formacja wojskowa.



pane na tzw. szubienicy. (Było to wzgórze odległe od nas o 5 km. W mrocz
nych czasach średniowiecza i później, dopóki Ujazd korzystał w pełni 
z przywilejów miejskich, na tym pagórku odbywały się egzekucje skazań
ców. Stąd jego nazwa). W ów dzień kanonady okrutny los zrządził nam 
nie lada nieszczęście. Eksplodujące pociski miały razić rozwścieczonych 
Grenzschutzów. Przekora przypadku kazała inaczej. Jeden z granatów- 
wybuchł na podwórzu pod oknem naszego domku. Moja matka, chwilowo 
znajdująca się w kuchni, upadła na podłogę ciężko ranna. Odłamki po
szarpały jej górną część ciała. Bezzwłoczne odwiezienie do szpitala i na
tychmiastowa pomoc lekarska uratowały jej życie. Jednakże od czasu tej 
tragedii matka zapadała coraz bardziej na zdrowiu i po upływie kilku lal 
umarła.

W zagajnikach rozciągających się na południowy wschód od naszej wsi 
powstańcy stawiali zacięty opór. Dziesiątki fanatycznie usposobionych 
żołnierzy niemieckich znalazło tu śmierć. Pod samotną brzozą, tuż obok 
lasu, nieznany strzelec wyborowy zabił w sumie 13 Niemców. Z ostatnich 
walk w naszej okolicy interesujące wydaje się takie zdarzenie: Niemcy 
nacierają na sławięcicki dworzec kolejowy, tory znajdują się pod mor
derczym ogniem. Wtem z kierunku Rudzińca zajeżdża na stację samotny 
parowóz, wyskakuje palacz. Nie zważając na ostrzał z broni maszynowej, 
zaczepia do parowozu stojący na torze polski pociąg sanitarny. Cały skład 
wagonów rusza. Ranni są uratowani. Heroiczny palacz pada trupem od 
nieprzyjacielskiej kuli. Z biegiem lat postać ofiarnego palacza staje się 
wprost legendarna. Zna ją każdy Polak pochodzący ze Śląska.

Powstanie upadło. Wzmogły się represje wobec uczestników i sympa
tyków powstania. Rozlała się fala aresztowań i egzekucji. Kto pragnął 
ich uniknąć, musiał uchodzić, ukrywać się. Mój ojciec uciekł do pow. 
strzeleckiego. Przez kilka miesięcy ukrywał się u znajomych po wsiach'. Po 
powrocie cudem (a właściwie przy pomocy przyjaciół) nie został ujęty 
przez grasujące patrole wojskowe (czytaj: bandy terrorystyczne). W owe 
dni potwornych prześladowań Grenzschutz uwięził mego najstarszego 
brata, Pawła. Za czynny udział w walce groziło, mu rozstrzelanie. Wespół 
z innymi aresztantami przewieziono go do Leśnicy. Załadowani na drabi
niaste wozy musieli klęczeć na tłuczonym szkle. Szos asfaltowych wtedy 
w naszej okolicy nie było. Wozy toczyły się w galopowym tempie po 
kocich łbach. Udręka klęczących (przed eskortującym „bożyszczem“) była 
nadludzka. W Leśnicy byli bici do krwi. Większość więźniów, skoro prze
szła średniowieczne rózgi, poddano rozstrzelaniu. Brat wyszedł z tej ka
torgi żywy m. in. dzięki wstawiennictwu piekarza Schmolkiego. Ubła
gany przez moją matkę pojechał do Leśnicy, jako Niemiec poręczył oso
biście za brata i w naszym imieniu zaproponował złożenie kaucji. Poży



czyliśmy 3000 marek i wysłaliśmy do Leśnicy. Te lompy-1 z kierownictwa 
straży ponoć sami dzielili się tymi wygórowanymi kaucjami. Z kolei brat 
przewędrował do więzienia w Krapkowicach. Tam spędził kilka tygodni, 
zanim został zwolniony.

Godność ludzi żyjących poza granicami Ojczyzny kazała nam strzec naj
droższych klejnotów prostej, nie wykształconej duszy: macierzystego 
języka,, miłości do narodu i honoru Polaka na obczyźnie. Kuźniami, w któ
rych hartowano wierność dla polskości, były szkoły mniejszościowe, 
świetlice prowadzone przez rozmaite stowarzyszenia kulturalne, organi
zacje Związku Polaków w Niemczech, polska prasa i nabożeństwa kościel
ne. Podjęliśmy ,,wojowanie z Germanami od nowa'*. W jesieni 1923 wstą
piliśmy z ojcem do Związku Polaków. Przypominam sobie I Zjazd Po
wiatowy Związku, który odbył się w lutym 1924 r. w Koźlu. Po wyzwoleniu 
rozmawiałem na temat tego zjazdu z ówczesnym członkiem Zarządu 
Powiatowego ZP w Koźlu, Józefem Planetorzem z Czyszek. Z wzruszeniem 
wspominaliśmy wygłoszone na zjeździ e przemówienie przedstawiciela 
Zarządu Dzielnicy I ZP w Opolu, Malczewskiego. Ze  ̂ łzami w oczach 
słuchaliśmy jego słów. Składał hołd i podziękowanie wszystkim tym, co 
w powstaniu oddali życie, co byli więzieni w Kottbusie i innych miejscach 
kaźni. Szczególne wyrazy uznania padły z ust Malczewskiego dla naszego 
powiatu. Nawoływał, by delegaci wzięli sobie do serca potrzebę umocnienia 
organizacji związkowej, bo „tylko silna organizacja zapewni nam egzysten
cję polityczną i stanie się gwarancją niepowtórzenia się sromotnych cio
sów zadanych Polakom, zwłaszcza w pow. kozielskim“. Przewodniczącym 
Zarządu Powiatowego ZP wybrano wtedy Emila Kuźnika z Rogów. Sekre
tarzem został Franciszek Bartkowiak, którego biuro znajdowało się w sie
dzibie.Banku Ludowego w Koźlu.

W latach dwudziestych wyszukanie pracy zarobkowej natrafiało na 
poważne przeszkody. W 17 roku życia uzyskałem zatrudnienie — dzięki 
znajomościom ojca — w walcowni blachy huty „Pokój“. Robota była 
diabelnie ciężka i mało opłacalna.

Po powstaniu życie kulturalno-artystyczne w Sławięcicach wymarło 
prawie całkowicie. Z wyjątkiem nielicznych zabaw tanecznych nie było 
żadnych innych rozrywek. Członkowie tzw. polskiej mniejszości narodo
wej w naszej wsi nie mieli swojej świetlicy and szkoły.

Ożywioną działalność przejawiały zespoły świetlicowe powiatów są
siednich: strzeleckiego i raciborskiego. Przebywając nieraz w stolicack 
tych powiatów, byłem świadkiem i widzem pięknych występów tamtej
szych zespołów chóralnych i teatralnych. W kwietniu 1932 r. w sali „Rod
nika“ *w Strzelcach odbył się festiwal zespołów chóralnych pow. strzelec-

Łotry, łajdaki.



kiego. Dyrygentem był obywatel Gawlik. Do konkursu stanęły następujące 
stowarzyszenia śpiewacze: „Lutnia“ z Zalesia (15 osób); „Gwiazda“ ze 
Strzelec (19 osób); „Nowa Wieś“ (15 osób); „Lutnia“ z Grodziska (14 osób); 
„Jutrzenka“ z Rozmierki (15 osób); „Imielnica“ (18 osób); „Cecylia“ z San- 
dowic (15 osób).

Dostojnym gościem festiwalu był polski konsul generalny w Opolu, 
Malhomme. Z gospodarzy festiwalu przypominam sobie niestrudzonego 
działacza z Zalesia, kierownika Banku Ludowego w Strzelcach — później
szego więźnia hitlerowskich obozów koncentracyjnych, obecnego aktywistę 
ZSL — Franciszka Witkowskiego. Znanym na cały Śląsk Opolski kołem 
śpiewaczym była raciborska „Harmonia“, której siedzibą była „Strzecha“ 
w Raciborzu, powstała w r. 1926. Z początkiem lat trzydziestych jej dyry
gentem był Eryk Sobocik, pochodzący z Miejsca Odrzańskiego, pow. Koźle. 
W naszym powiecie świetny rozgłos zdobyły sobie zespoły chóralne w Dzier- 
gowicach i Czyszkach. Obsługiwał je także E. Sobocik, młody, zdolny dyry
gent. Dziergowicki chór powstał 26 I 1931 r. przy tamtejszym Towarzy
stwie Młodzieży Polsko-Katolickiej. Organizatorem i kierownikiem tego 
zespołu był chałupnik August Klinik. W jego domu odbywały się próby. 
Chór liczył 25 osób. Stowarzyszenie Śpiewacze „Echo“ w Czyszkach, istnie
jące od listopada 1929 r„ zaktywizowało się znowu w połowie 1931 r. 
W każdy piątek w domu Józefa Planetorza zbierało się na próby chóru 
około 30 osób. Kilka lat później Towarzystwo wywalczyło własny lokal 
świetlicowy. Widzimy, że mimo nie sprzyjających warunków ludzie uczyli 
się polskiej pieśni, a następnie popularyzowali ją2-.

Po jednorocznym bezrobociu poszedłem na kopalnię. Codziennie dojeż
dżałem pociągiem do kopalni „Sośnica“ pod Gliwicami. W r. 1932 zostałem 
zwolniony na skutek ogólnej redukcji pracowników fizycznych. Światowy 
kryzys gospodarczy lat 1929—1933 nie oszczędził również nielicznych 
kopalni węgla kamiennego w niemieckiej części Górnego Śląska. 30 I 1933 
r. władzę w Rzeszy objęła Partia Narodowo-Socjalistyczna. Wnet pozna
liśmy w bolesny sposób prawdziwe oblicze tej partii oszustów politycznych.

22 Dane liczbowe przytoczone na podstawie akt WAP Wrocław, Obcrpraes. Min
derheitsbeschwerden, nr 135—137. Ogółem w rejencji opolskiej pracowały 33 towarzy
stwa śpiewacze, do których należało 1225 osób (kobiet i mężczyzn). Częstym repre
sjom byli poddawani dyrygenci. Nauczyciel Jojko, który pracował jako dyrygent 
w polskich chórach, został wysiedlony do Polski. W tajnym piśmie opolskiego Polizei- 
präsidenta do nadprezydenta czytamy: „Odkąd znany nam muzyk E. Sobocik, obsłu
gujący zespoły pieśni i tatica w powiatach Koźle i Racibórz, rozpoczął swą działalność, 
daje się zauważyć pewien wzrost ruchu polskich stowarzyszeń śpiewaczych w wymie
nionych powiatach“. A w piśmie nadprezydenta z 4 XII 1930 r. do landrata koziel
skiego znajdujemy takie zdania: „Proszę złożyć nam raport o bliższych personaliach 
tego nowego dyrygenta [Sobocika]. Co wiecie tam o jego dotychczasowej pracy poli
tycznej?“



Po podpaleniu Reichstagu przez faszystów w parze z terrorem przeciwko 
niemieckiej klasie robotniczej rozpoczął się nowy okrutny rozdział w dzie
jach mniejszości narodowych. Masowe aresztowania komunistów i socjal
demokratów w pow. kozielskim i strzeleckim zbiegały się z aresztowaniami 
przywódców polskości. Oto niektóre fakty: 2 III 1933 r. o godz. 11,30 
w Kluczach, pow. Strzelce, zajechało przed dom członka mniejszości pol
skiej, krawca Jana Banerta, auto z 3 policjantami i 3 SA-manami, którzy 
wtargnęli do domu, pytając o młodszego syna. Równocześnie zaczęli rewi
dować całe domostwo. Kiedy Banert zwrócił się do nich z uprzejmym 
zapytaniem, czy mają zezwolenie na rewizję, jeden z członków SA przyło
żył'm u browning do piersi krzycząc, aby natychmiast się wyniósł, bo nie 
ma tu nic do szukania. W jednym z pokojów policjanci zastali syna, Win
centego, któremu założyli kajdanki, a na koniec zabrali go ze sobą tłuma
cząc, iż należy on do związku komunistycznego. Cała bowiem rodzina 
uczestniczyła w pracach kulturalnych mniejszości polskiej. Banert był 
moim powinowatym. Słyszałem, że jego syn Wincenty należał do partii 
komunistycznej23.

W styczniu 1956 r. odwiedziliśmy wspólnie z moim synem znanego 
działacza ludowego pow. kozielskiego, Józefa Planetorza, zamieszkałego 
w Cisku (dawniej Czyszki). Było to krótko przed jego tragicznym zgonem. 
Opowiadał-nam o wstrząsających wypadkach marcowych, które rozegrały 
się w Czyszkach i okolicy w pamiętnym r. 1933. Z uzasadnionym namasz
czeniem pokazywał nam — przechowywane niczym relikwie — numery 
„Nowin Codziennych“, które donosiły o aresztowaniu jego wraz z Anto
nim Karkcszem oraz o krokach podjętych przez ZP w celu ich zwolnienia. 
Przypatrzmy się kronice wydarzeń owych dni marcowych.

W mieszkaniu A. Karkosza zjawił się żandarm w towarzystwie 7 hitle
rowców uzbrojonych w karabiny. Zażądali oni wydania broni i amunicji.

-3 Potwierdzają to akta WAP Wrocław, Oberpraes. Minderheitsbeschwerden, 
nr 405. W piśmie Kreisinspektor a do prezydenta rejencji z 12 VI 1933 r. czytamy: 
„Was die politische Betätigung für die KPD anbelangt, so habe ich festgestellt, dass
H. Bannert für die KPD Flugblaetter, Zeitungen an die Bevoelkerung verteilte und 
Bücher, das Stück für 0,20 RM verkaufte. Zeuge für die Verteilung der Flugblätter 
ist der Landwirtssohn Johann Matuschek in Klutschau. Dass Bannert ein ausgespro
chener Kommunist war, war schon daraus zu ersehen, dass er in jeder Gastwirtschaft 
die anwesenden Gäste beim Betreten des Schankraumes immer mit dem Gruss »Rot 
Front« begrüsste. Auch äusserte er im Sommer 1932 vor dem Tischlergesellen Klimek 
in Klutschau, dass er nur für die kommunistische Partei lebe und für sie auch sterben 
will“.

Jego ojciec zeznał do protokołu Landjägereiposten w Zalesiu 13 VI 33: „Was die 
politische Betätigung meines Sohnes Winzent anbelangt, so muss ich zugeben, dass 
mein Sohn von' der KPD kommunistische Zeitungen, Flugblätter und Bücher erhalten 
hatte welche er auch hier verteilte ... Wie ich mich erinnern kann, hatte mein Sohn 
nur an einer Kommunistischen Versammlung in Klutschau teilgenommen“.



Skoro tylko odpowiedziano im, że broni nie ma, żandarm wydał polece
nie przeszukania szaf i łóżek, zabrania polskich czasopism i książek. Broni 
ani amunicji oczywiście nie znaleziono. Pragnąc uzyskać zwrot książek 
i gazet, Karkosz udał się do oberży Knocha. Stamtąd wypędzili go hitle
rowcy towarzyszący żandarmowi, obrzucając obelżywymi wyzwiskami, 
jak np. polnisches Schwein. W pół godziny po tym incydencie przybyli 
do domu Karkosza ponownie 2 hitlerowcy uzbrojeni w karabiny i kazali 
mu pójść jeszcze raz do karczmy Knocha. Tam oświadczono mu, że jest 
aresztowany. Po krótkiej chwili przyprowadzono tam także Józefa Plane- 
torza. Obydwóch wsadzono wśród zbiegowiska zastraszonych ludzi do 
samochodu i w asyście 3 żandarmów jak zbrodniarzy odstawiono do gos
pody w Lancmierzu. Następnie przeniesiono ich do więzienia sądowego 
w Koźlu. W celi więziennej, do której ich zamknięto, znajdowali się już 3 
aresztowani Polacy z Kobylic. Wszystkich tych niewinnych ludzi trzymano 
w nie opalanej celi więziennej, gdzie spali na gołych deskach. Zwolnienie 
z więzienia nastąpiło dopiero w 5 IV 1933. Opolskie „Nowiny Codzienne“ 
z 13 IV 1933 (nr 76) zamieściły podziękowanie J. Planetorza o następu
jącej treści: „Karkosz i ja myśleliśmy, że ten areszt dłużej potrwa, lecz 
i to dobre, bo powoduje w nas i w naszych rodzinach większe zahartowa
nie. Żałuję tylko, że w młodych latach nie zamknięto mnie za moją 
świętą sprawę. Tym więcej byłbym z tego dumny. Proszę redakcję o zło
żenie wyrazów mojego podziękowania dla p. adwokata Kwoczka i p. A. 
Bożka za ich wysiłki w celu naszego uwolnienia“. W tym samym czasie 
aresztowano kilkudziesięciu komunistów i socjaldemokratów z Czyszek 
i okolicznych wsi. Planetorz i Karkosz byli podejrzewani o współpracę 
z nimi24.

-4 Ibid., nr 400. Zeznania Oberland, jägermeistra P. Frommelta przed Komisją 
Mieszaną złożone dnia 26 VIII 33 r .: „Zarządziłem te rewizje domow;e w marcu na pod
stawie instrukcji landrata w Koźlu dra Bischofa. Pan Bischof instruował mnie, iż ta 
akcja ma być skierowana przeciwko ruchowi marksistowskiemu i że przede wszystkim 
muszą być poszukiwane broń i komunistyczne pisma rozkładowe. Zastanawiając się 
nad tym, że często komuniści ukrywali swój materiał propagandowy u lojalnych oby
wateli, landrat polecił wyraźnie, iż rewizje domowe należy przedsięwziąć bez wyjątku 
u wszystkich mieszkańców“.

Landrat pisze w liście do nadprezydenta w Opolu 9 X 1933: „Ponieważ domy
ślano się komunistycznego materiału dywersyjnego w tych drukowanych pismach, 
a ponadto znaleziono lufę małokalibrowego karabinka, aresztowanie Tlanetorza było 
konieczne“.

Już 15 VII 33 landrat kozielski informuje nadprezydenta prowincji górnośląskiej 
w Opolu: „W Czyszkach i w innych miejscowościach powiatu kozielskiego odbywa 
się ogólne poszukiwanie broni, amunicji i antypaństwowych materiałów propagando
wych. Poszukiwano planowo we wszystkich tych domach, których mieszkańcy znajdo
wali się w podejrzeniu posiadania lub rozprowadzania broni i pism rozkładowych, 
komunistów i socjaldemokratów“.



Bezprawne uwięzienie J. Planetorza i A. Karkosza było oczywistym 
pogwałceniem postanowień konwencji genewskiej, miało znaczenie ogólne 
dla mniejszości polskiej. Sprawą zajęła się Komisja Mieszana w Katowi
cach, przed którą m. in. Karkosz zeznał: „Wśród skonfiskowanych u mnie 
czasopism głównie znajdowały się »Nowiny Codzienne«. Były też między 
nimi stare gazety z okresu plebiscytu. Gdy zostaliśmy zwolnieni z wię
zienia, inspektor zapytał nas, czy zostaliśmy aresztowani jako socjaliści, 
czy jako komuniści. Odpowiedzieliśmy, że znaleziono u nas tylko polskie 
gazety. Na to urzędnik odpowiedział: »Teraz rozumiemy, dziwimy się, 
.skąd się biorą polskie głosy. W tym roku będą wisieli komuniści, w następ
nym roku zostaną powieszeni Polacy. W Niemczech mieszkacie, a za 
Polską głosujecie«“25. Identycznie zeznawał przed Komisją Mieszaną 
Planetorz.

Prezydent Komisji, Calonder, uznał opisany casus za naruszenie zo
bowiązań zaciągniętych przez Niemcy w konwencji genewskiej. Sprawa 
nabrała niebywałego rozgłosu. 4 VII 1934 r. pruski minister spraw we
wnętrznych w Berlinie wydał prezydentowi rejencji opolskiej polecenie 
treści następującej: ,,Po zajęciu stanowiska przez prezydenta Calondera 
należy przyznać obu członkom mniejszości odszkodowanie w wysokości 
utraconego zarobku jak również odpowiednie wynagrodzenie za ból fi
zyczny (:Schmerzengeld) i krzywdę moralną, poniesione w związku z rze
komo niesprawiedliwym aresztem ochronnym. To odszkodowanie jednak 
musi się mieścić w miernych granicach“26.

Aresztowania w pierwszej dekadzie marca miały nastraszyć ludność 
polską przed zbliżającymi się wyborami do Kreistagów i Provinzialland- 
tagów w dniu 12 III 1933 r. W tych wyborach kandydowałem do sejmiku 
powiatowego z ramienia polskiej listy mniejszościowej. Moja kandydatura 
już nie przeszła; były to pierwsze wybory faszystowskie w Niemczech, 
ich wynik był z góry przesądzony.

*
*

*

Cofnijmy się jeszcze o 11 lat wstecz, aby przynajmniej w zarysach 
naszkicować dalszą drogę walki mego brata Pawła. W 1922 r. rozpoczął 
on karierę ślusarską w Kolejowych Warsztatach Naprawy Parowozów 
w Gliwicach. Tam należał do lewicowych związków zawodowych wcho
dzących w skład Metalarbeiterverein. Te związki znalazły się pod prze
możnymi wpływami Komunistycznej Partii Górnego Śląska. Brat wstąpił 
do KPGŚ1. w r. 1923. Początkowo tę przynależność traktował jako robienie

25 Ibid,., nr 400.
26 Ibid.



na złość niemieckim urzędom, władzom rządowym i przemysłowym. 
Większość członków komórki partyjnej owych warsztatów kolejowych, 
gorąco pragnęła przeciwstawienia się kolonizatorom i szowinistom. Trafną 
sposobność do tego upatrywano we wszystkich strajkach, demonstracjach 
ulicznych, wyborach. KPGŠ1. świetnie wygrywała potęgujące się po upadku 
powstania rozgoryczenie, nastroje anty niemieckie robotników rejencji 
opolskiej. Z głębszych przeżyć lat międzywojennych mój brat wspomina 
wiece i manifestacje przedwyborcze w r. 1932. Niezapomniany był w Gli
wicach wiec, w czasie którego przemawiał Ernst Thaelmann. W płomien
nych słowach nawoływał on do jedności ruchu robotniczego, przewidział 
zbliżające się niebezpieczeństwo objęcia władzy przez partię hitlerowską. 
Po wiecu przemaszerował pochód głównymi ulicami miasta, m. in. przez 
słynną Wilhelmstrasse. Mój brat znalazł się ze sztandarem w czołówce 
tuż przy Thaelmannie. W brzemiennym w wydarzenia r. 1932 brat (podo
bnie jak ja) dostał papiery zwalniające. Do r. 1936 był bezrobotny. Ponow
nie zaczął pracować jako ślusarz w Fabryce Papieru i Celulozy w Koźlu- 
-Porcie. W latach wojennych w tejże fabryce zatrudniono jeńców angiel
skich. W latach 1943—1944 brat — już dawno zaprzyjaźniony z jeńcami — 
pomaga im w ucieczce z obozu, dostarczając ubrań cywilnych i przygoto
wując otwory w płocie z drutu kolczastego. Jeden ze zbiegłych Anglików, 
pozorując zamiatacza ulic, przedarł się aż do Jugosławii, gdzie wstąpił 
do partyzanckich oddziałów Józefa Broz-Tito. Stamtąd przysłał kartkę 
do obozu.

* *
*

W pierwszej części moich wspomnień nadmieniłem o współpracy ojca 
z Józefem Stanią, moim ojcem chrzestnym. Kiedyś w kozielskiej radzie 
powiatowej przeglądałem dokumenty zatargów i rękoczynów, do któiych 
dochodziło na tle odmienności przekonań między chrzestnym a jego ko
mornikiem SA-manem R. Schwammelem. 16 IV 1933 r. posterunek po
licyjny w Sławięcicach doniósł landratowi27:

„Chałupnik J. Stania, który jest gorliwym stronnikiem Polaków, został 
napadnięty i sterroryzowany za pomocą broni palnej przez R. Schwam- 
mela. 15 kwietnia jego małżonka, Genowefa Schwammel, powiedziała do 
córek Stani: »wy polskie wiedźmy«. Gdy Stania prosił Schwammela, by 
żonie zabronił obrażania dzieci, Schwammel chwycił go za szyję i zaczął 
dusić, przy czym bił go pięścią po twarzy i głowie. Następnie rzucił go na 
podłogę, deptał po nim nogami, groził mu pałką gumową i pistoletem.

27 Ibid.., nr 413.



Przy tym Schwammel miał się wyrazić następująco: »Ja was wszystkich 
jeszcze wystrzelam«“.

A oto co pisał o tym zajściu Zarząd Dzielnicy I Związku Polaków 
w Opolu w swym zażaleniu do nadprezydenta prowincji opolskiej: „Pan 
Stania, staruszek 67-letni, brocząc krwią z ran, udał się do miejscowego 
żandarma Thienela prosząc, żeby spisał protokół, aby odebrano broń 
Schwammelowi i zmuszono go do wyprowadzenia się z mieszkania... 
Wszystko było bezskuteczne, a Schwammel w ogóle w żaden sposób uka
rany nie został“.

Landrat skierował doniesienie policji do prokuratora, który nie zarzą
dził ścigania przestępstwa z urzędu „ze względu na brak interesu publicz
nego“, a Stani polecił wnieść skargę prywatną. Tak postępowano w więk
szości przypadków przestępstw dokonanych na członkach mniejszości, 
i to już przed dojściem faszystów do władzy (np. sprawa pokrzywdzonego 
Ogazy w Niezdrowicach w r. 1929, kiedy to z okrzykiem totschlagen den 
Polaken zniemczeni Przezdzienk i Duk pobili do utraty przytomności 
jednego z działaczy naszej okolicy). Tak wyglądała rzeczywista ochrona 
mniejszości polskiej, formalnie postanowiona w konwencji genewskiej 
z 1922 r. '

Ponosząc koszty procesu, Stania zaskarżył Schwammela prywatnie 
i w końcu uzyskał wyrok, mocą którego uległ rozwiązaniu stosunek najmu 
i wydano nakaz eksmisji Schwammela. Odrobiną dalekowzroczności za
prawione są — związane z powyższym zajściem — zeznania G. Schwam
mel złożone przed Amtsvorsteherem Cieślikiem: „m. in. Paulina Stania 
[żona] odezwała się do mnie »precz z wami na pustynię brandenburską, 
a ż  p o  W r o c ł a w  w s j z y s t k o  n a l e ż y  d o  Pol sk i . . . «  Również 
Stania wyraził się pogardliwie o niemieckości. Kiedy jego synek namar 
lował raz na szopie swastykę, posiedział do niego takie słowa: »zmyj to, 
bo jak to widzę, to mi się niedobrze robi«“28.

Donosicielstwo było smutną plagą czasów hitleryzmu. Bardzo zniena
widzoną kreaturą nazistowską naszej wsi był gminny goniec, szpicel 
Seifert; nieraz przyłapano go na gorącym uczynku podsłuchiwania. Był 
on członkiem SA i NSDAP. Osobiście miałem różne zatargi z członkami 
NSDAP, SS i SA. Najczęściej wadziłem się z Amtsvorsteherem, który i 
z wielkopańską pychą dokuczał i ubliżał mi przy każdej sposobności.

W rejencji opolskiej nastały lata tzw. hitlerowskiego chrztu. Radykal
niej niż kiedykolwiek zabrano się do zacierania wszelkich śladów polskie
go rodowodu ludzi i ziemi. W latach 1933—1935 władze administracji 
terenowej usunęły wszystkie prastare nazwy miejscowości, a nadały im 
nowe, niemieckie. Sławięcice nazwano Ehrenforst, Ujazd Bischofstal, Za-

28 Ibid.



lesie Grosswaiden. W parze z „odświeżaniem zaśniedziałych nazw geogra
ficznych“ szła akcja zmieniania nazwisk. Stosowano przy tym bezprawny 
nacisk administracyjny. Przy pomocy podstępnych środków i groźby pró
bowano nakłonić ludzi do zmiany nazwiska. Byliśmy świadkami, jak część 
zastraszonej ludności wyrażała zgodę na cudaczną zmianę nazwisk. Niejaki 
Kapica dał się „przechrzcie“ na Koerner, Skowronek na Lercher itd. Do 
wyrzeczenia się nazwiska odziedziczonego po przodkach władze nakła
niały przy lada sposobności, kusiły jak ten przysłowiowy diabeł do zapi
sania duszy. Od zgody na taką zmianę uzależniono np. udzielenie pożyczki 
na budowę domu, odszkodowania, przyznanie zapomogi rodzinnej lub eme
rytury, przyjęcie do pracy, awans na określone stanowisko i inne korzyści 
materialne.

Od kwietnia 1939 r. miałem na utrzymaniu czworo dzieci i ojca. Przy
sługiwała mi zapomoga dla rodzin o licznym potomstwie. W odpowiedzi 
na wniesione podanie otrzymałem pismo tej treści: „Z przykrością jesteśmy 
zmuszeni zawiadomić Pana, że nie mogliśmy przyznać żądanej zapomogi, 
albowiem dzieci Pana nie są wychowywane na wartościowych obywateli 
niemieckiej Rzeszy“. Tak przedstawia się na ccdzień równość praw oby
wateli mniejszościowych.

Od dawien dawna nasza rodzina jniała opinię fanatycznych Polaków. 
W latach trzydziestych obdarzono nas zaszczytnym przydomkiem Gross
polen. W pewną wiosenną noc r. 1939 nieznani sprawcy dopuścili się 
nieco głupiej prowokacji wobec mojego chrzestnego i mnie. Przy użyciu 
czarnej farby sporządzili na domu Stani i na mojej stodole 2 napisy o do
słownym brzmieniu: Ich bleibe Pole. Doskonale widoczne od głównej ulicy 
wzbudzały powszechne zainteresowanie przechodniów i gapiów. Po prostu 
stały się sensacją dnia. Sam zgłosAm incydent na policji. Wszczęto 
dochodzenia. Podejrzewano nas o swoiście wymyślną demonstrację na
szego przywiązania do macierzy. Z braku dowodów winy nie postawiono 
nas w stan oskarżenia. Ten drobny fakt świadczy o tym, że w miejscowej 
policji byli jeszcze ludzie uczciwi. Polecono nam niezwłocznie usunięcie 
olbrzymich liter. Bielenie wapnem nie skutkowało. Wtedy ojciec wpadł na 
pomysł wykruszenia całego tynku dokładnie wedle liter napisu. W ten 
sposób wyryty inskrypt został lekko pobielony. Z biegiem lat wapienną 
biel spłukały deszcze i pod koniec wojny antypaństwowy slogan jawił 
się ponownie. Znamienne jest to, że wtedy już nikogo nie raził; przeciwnie, 
ludzie stali się dla nas śmiesznie serdeczni, zaczęli zabiegać o nasze wzglę
dy. Czasy się zmieniły. Rzeźbiony napis przetrwał do teraźniejszości.

* *
*



17 V 1939 r. odbył się powszechny spis ludności. Ankiety spisowe wypeł
niali członkowie partii hitlerowskiej. Z jakim niesmakiem alkoholik nau
czyciel Seidel zapisał słowo Polak w rubryce „narodowość“. Oczywiście, 
nie obeszło się bez pogróżek na temat konsekwencji, które miały wywołać 
u mnie spóźnione żale.

Stanęliśmy na progu tragicznego września 1939 r. Trwogą i niesamo
witą nienawiścią napełniał nasze serca warkot silników samochodów wio
zących na wschód masy butnego wojactwa. Zgrzyt i ciężki łoskot toczą
cych się szosą czołgów, dział i samochodów pancernych rodziły w naszej 
wyobraźni okropne sceny zagłady tysięcy niewinnych braci i sióstr za 
przerwanym kordonem granicznym. Wysoko lecące bombowce siały wśród 
nas niepokój i współczucie. Myślą i czuciem byliśmy przy naszych roda
kach w napadniętej i zdradzonej Ojczyźnie. Tym bardziej bolał nas każdy 
przejaw tępoty i zaślepienia bardziej zniemczonych ziomków; niektórzy 
z nich, ulegając namowie władz, wyszli na ulicę, by kwiatami i oklaskami 
pożegnać żołdaków wytresowanych według szatańskich metod milita- 
ryzmu.

W pierwszej dekadzie września przeżyliśmy ostatni walny szturm 
na bastiony polskości w rejencji opolskiej. Aresztowania czołowych 
przywódców i wysyłanie do obozów koncentracyjnych, wywłaszczanie 
z gospodarstw i przesiedlanie w głąb Niemiec — oto wtórne echo1 salw 
armatnich rozlegających się w pierwszych dniach napaści na Polskę.
1 września wezwano mnie do Koźla. Spodziewałem się aresztowania. Ku 
ogólnemu zdumieniu wróciłem z Koźla, gdzie w powiatowym kierownic
twie partii oświadczono mi, iż od 2 V 1939, tj. rejestracji roczników re
zerwowych, podlegam surowym przepisom wojskowego kodeksu karnego. 
To miało być dla mnie przestrogą.

W drugim tygo'dniu września gestapo wysłało do obozów koncentra
cyjnych kilku moich znajomych, przeważnie starszych wiekiem lub nie
zdolnych do służby wojskowej. Wśród nich byli: J. Planetorz i znany 
w powiecie działacz związkowy Jacek z Dziergowic, który przyjeżdżał 
często także do mnie w ostatnich latach przedwojennych. Jacek zginął 
w hitlerowskim obozie kaźni. J. Planetorz cierpiał w obozie buchenwaldz- 
kim przez wszystkie lata wojny. Tam został zamordowany jego syn 
Damian. Drugi jego syn, Władysław, absolwent Uniwersytetu Wrocław
skiego, po kilku latach katorgi w obozach i więzieniach zmarł na gruźlicę 
w szpitalu więziennym w Kłodzku. Cześć pamięci tych bohaterów.

W r. 1940 wzmogło się tempo prac przy budowie gigantycznej wytwór
ni paliw syntetycznych w Blachowni Śląskiej (Blechhammer). Można było 
podziwiać sprawną organizację robót budowlano-montażowych. Gdyby 
chodziło o budowę fabryki na potrzeby pokojowe, należałoby niemieckim 
inżynierom wyrazić uznanie, jakiego czasem nie można wyrażać naszym.
Sobótka R. XII 1957, z. 3 5



Na miejsce budowy sprowadzono dziesiątki tysięcy cudzoziemców. Naj
więcej było Polaków (przymusowe roboty), Żydów, jeńców różnych naro
dowości. Latem 1940 r. przywoziłem z terenu budowy za darmo nabyte 
korzenie ściętych drzew. Przy wielu sposobnościach pomagaliśmy żywno
ścią głodującym jeńcom, którzy wykopywali te korzenie. Było to już po 
napaści Niemiec na Francję, stąd najwięcej było jeńców francuskich. Nie 
obeszło się bez dysput politycznych. Pocieszaliśmy się nawzajem, że wojna 
skończy się klęską Niemiec. Opowiedziałem jeńcom, jak krzepły moje 
uczucia przyjaźni dla żołnierzy Francji. Było to w czasie i po powstaniu. 
Francuzi nie tylko sympatyzowali, ale nieraz czynnie współpracowali 
z powstańcami. Niewysłowioną uciechę sprawiały nam łapanki niemiec
kich przybyszów, które Francuzi przeprowadzali w Sławięcicach. Po po
wstaniu Niemcy trzymali w rejencji opolskiej mnóstwo żołdaków przebra
nych za cywilów., Wbrew porozumieniu rozejmowemu nie -wywieźli ich 
z powrotem w głąb Rzeszy. W pobliskim Ujeźdżie stacjonowała jednostka 
wojsk sojuszniczych. Niespodzianie patrol francuski zjawiał się we wsi, 
chwytał podejrzanych osobników, ładował ich na samochód i wiózł do 
Ujazdu, gdzie po stwierdzeniu tożsamości zamykano tych pachołków do 
więzienia lub poddawano deportacji.

W październiku 1940 r. listonosz (ten sam, który do 1939 r. przynosił 
nam opolskie „Nowiny Codzienne“) wręczył mi kartkę powołania do woj
ska. Jesienne roboty w polu zdążyłem jeszcze ukończyć. Nawet kilka fur 
liści iiagrabiliśmy w parku. Ściółki nie powinno było braknąć w miesią
cach zimy. Ciężka była chwila pożegnania z rodziną. Niepewność losów 
każdej tułaczki wojennej budziła uczucia lęku o najbliższych, nasuwała 
niejedną czarną myśl. Okres rekrucki spędziłem w Głubczycach. Jakże 
znienawidziłem tamtejsze koszary. Zaraz w pierwszym dniu pobytu sta
nąłem przed dowódcą i szefem kompanii. Chcieli zapoznać się ze mną 
osobiście. Musieli zidentyfikować postać obmalowaną w  aktach perso
nalnych. W pierwszych dwóch latach pełniłem służbę wartowniczą, prze
ważnie pilnowałem jeńców w różnych miejscowościach Dolnego Śląska. 
Potem przydzielono mnie do oddziału eskortującego transporty wojskowe 
idące na wschód. Dużo sił i czasu poświęciłem niesieniu pomocy jeńcom 
i ludności cywilnej krajów podbitych. Najwięcej przyjaciół zjednałem 
sobie w Polsce, którą przejechałem kilkakrotnie wzdłuż i wszerz. Tak 
poznałem macierzysty kraj, zwiedziłem wiele miast i miasteczek. Wszędzie 
spotykałem ludzi jęczących w jarzmie okupacyjnej niewoli, lecz pełnych 
nadziei na przyszłość. Moi rozmówcy nie mogli zrozumieć, dlaczego czło
wiek odziany w znienawidzony mundur mówi po polsku. Niewiele słyszeli 
o Polakach w Opolskiem. Trwalszą znajomość zawarłem z pewnym, leka
rzem dentystą we Lwowie. Wzruszająca była jego gościnność wobec mnie. 
Po dzień dzisiejszy przechowuję pieczołowicie jego fotografię z dedykacją-



W jesieni 1942 r., przebywając na urlopie w domu, dowiedziałem się
0 tajnym nakazie wysiedlenia mnie i  mojej rodziny. Osoba, która mnie 
wtajemniczyła w tę sprawę, wyraziła przypuszczenie, iż nakaz wysiedle
nia został zawieszony na czas mojej służby wojskowej. Chodziło o wy
właszczenie z gospodarstwa i przesiedlenie do Generalnej Guberni29.

Dopiero w r. 1956 udostępniono mi w odpisie tajną opinię wystawioną 
w związku z planowanym wysiedleniem naszej rodziny. Po uprzednim 
naradzeniu się z partyjnym Kreisleiterem i „miejscowymi osobami zaufa
nia“ landrat kozielski zawyrokował: „B. Jońca jest Polakiem z przekona
nia i mężem zaufania Związku Polaków. Wychowuje swoje dzieci w pol
skim duchu. Do ostatniego czasu włącznie przyznawał się otwarcie do 
polskości. Jego ojciec, Stanisław, tak samo odpowiadał się otwarcie za 
polskością do ostatniego czasu“. Spisy wykazują, że ze Sławięcic zamie
rzano wysiedlić jeszcze dwie rodziny: Staniów i Kruków'.' Opinia o moim 
chrzestnym brzmi: „Stania był mężem zaufania Związku Polaków i utrzy
mywał żywą łączność z przywódcą Polaków, Jackiem. Jego syn Antoni 
uczęszczał do polskiego gimnazjum w Bytomiu. Do ostatniego czasu przy
znawał się do polskości“. Na spisie osób wytypowanych do przesiedlenia 
z pow. strzeleckiegó do Generalnej Guberni znajdował się także mój teść,

•ja w  tajnych aktach prezydenta rejencji, nr I 11-a 4/39 g., czytamy: „23 XII 39. 
Der Oberpraesident, Breslau—Geheim — Ąn den Herrn Regierungspraesidenten in 
Oppeln. Ich habe mich entschlossen, Angehóerige, insbesondere führende Persoenlich- 
keiten der polnischen Volksgruppe aus dem Regierungsbezirk Oppeln auszusiedeln und 
in das Gebiet des Reststaates Polen überführen zu lassen. An Stelle dieser Ausgesie
delten werden Staatsangehörige deutsches Blutes angesiedelt werden. Damit die 
Aussiedlung der Minderheitsangehörigen von vornherein einen entsprechenden Erfolg 
zu verzeichnen hat, ersuche ich aus den national-politisch gefährdeten Landkreisen 
40 bis 50 Personen je Kreis auszusuchen und mir nahmhaft zu machen. Es kommen 
in erster Linie nur solche Personen in Frage, die Grundbesitz haben, und die der 
sogenannten Intelligenzschicht angehören“. We wspomnianych aktach znajdują się 
wykazy osób wytypowanych do wysiedlenia wraz z krótkimi opiniami. Na spisach 
sporządzonych przez landrata kozielskiego m. in. znajdują się imiona i nazwiska
B. Jońcy i jego małżonki Marii z domu Rekus, ich czworga dzieci i ojca Stanisława 
J ońcy.

W załączonym do wykazów piśmie landrata w Koźlu do prezydenta rejencji z 17
1 1940 r. czytamy: „Proszę p. nadprezydentowi zaproponować wysiedlenie wszystkich 
osób przedstawionych w załączonych spisach, gdyż chodzi tu o przekonanych Polaków, 
którzy do ostatniego czasu włącznie odpierali szczególnie ostro każdy niemiecki wpływ. 
Przez ich wysiedlenie zostaną usunięte z powiatu główne punkty oporu Polaków, 
a j e s z c z e  l i c z n e  w p o w i e c i e ,  m o c n o  na  p o l s k ą  s t r o n ę  s k ł a n i a 
j ą c e  s i ę  n i e p e w n e  e l e m e n t y  b ę d ą  z a b e z p i e c z o n e  p r z e d  d a l 
s z y m  w p ł y w e m  t y c h  P o l a k ó w ,  k t ó r z y  t a k ż e  u m a c n i a l i  j e  i s t o t 
n i e  w i c h  p o s t a w i e  w r o g i e j  n i e m i e c k o ś c i  [podkreślenie moje — B. . 
Nadmieniam, że nie wszystkie parcele gruntowe, czy to ze względu na ich stan, czy 
też przez wzgląd na ich nieznaczną wielkość, będą się nadawały do objęcia przez nie
mieckich osiedleńców“.



Franciszek Rekus ze Starego Ujazdu. Podobnie jak większość żywicieli 
rodzin skazanych na wygnanie był on niezamożnym rolnikiem.

Takie były wówczas mało znane, a czasami wręcz nie zbadane ścieżki 
przyszłych ludzkich losów. Koleje owych losów —wytyczone przez hitle
rowców— zatarł, a później całkowicie odwrócił dalszy przebieg wojny. Do
szedłem do wniosku, że starannie przygotowywana akcja wysiedleńcza 
nie doszła do skutku głównie dzięki niepowodzeniom wojsk niemieckich 
na froncie wschodnim. Hitlerowcy zaczęli tracić głowy, zwłaszcza po 
sromotnej klęsce pod Stalingradem. Początkowo odkładana akcja prze
siedleńcza poszła w chwilowe zapomnienie, a potem do lamusa haniebnej 
histerii III Rzeszy.

W obliczu narastającej groźby inwazji alianckiej Niemcy zaczęli kon
centrować wojska na zachodzie. We wrześniu 1943 r. skierowano mnie na 
zachodnie kresy „Wielkiej Rzeszy“. Wielu Górnoślązaków przerzucono 
wtedy, jako żołnierzy niepewnych, ze wschodu na zachód. Wszak było to 
już po utworzeniu Dywizji Kościuszkowskiej. Zostałem przydzielony do 
świeżo powstałej jednostki piechoty w okolicach Mozeli. Tu u stóp ma
lowniczo położonych winnic otrzymałem powtórne przeszkolenie bojowe, 
podług nowoczesnej taktyki. Kaprale tresowali nas niczym charty my
śliwskie. Rok 1944 powitał nas na niegościnnej ziemi francuskiej. Ludzie 
w uniformach Wehrmachtu nie korzystali z gościnności przeciętnego 
Francuza. Wkrótce znaleźliśmy się nad Sekwaną na północ od Paryża, 
Minęła łagodna zima francuska, nadeszła piękna wiosna. Żołnierzy naszego 
pułku przerzucano jak pionki po wielkiej szachownicy. Przeczuwaliśmy, 
że na zachodzie zbliża się finisz, a w następstwie zadana Niemcom we 
Francji końcówka matowa.

Czerwiec r. 1944. Ciepłe pogodne dni. Z czasem poczęły być gorące. 
Wybiła godzina inwazji. Na błękitnym niebie Normandii pojawiły się 
tysiące samolotów anglo-amerykańskich. Setki tysięcy niewinnych ludzi 
przeżywały sztuczne trzęsienie ziemi.

Jakoś przeżyłem to doczesne piekło. Po przyfrontowych perypetiach 
i kilku utarczkach z... przyjaciółmi, które okazały się nie do uniknięcia, 
powędrowałem do obozu jenieckiego, lecz nie na długo, bowiem przy 
pierwszej sposobności wstąpiłem do armii polskiej. Jako ochotnik nie 
mający obywatelstwa polskiego musiałem się zgodzić na 10 lat służby. 
We wrześniu 1944 r. stanąłem na gościnnej ziemi wysp brytyjskich. 
Wpierw przeszedłem krótkie przeszkolenie bojowe — trzecią serię ćwi
czeń wedle innej taktyki. Zaprawdę do trzech, razy sztuka.

Przy załatwieniu formalności ewidencyjnych spotkałem byłego konsula 
polskiego w Berlinie. Przed wojną odwiedzał on opolską organizację 
Związku Polaków. Odbyłem z nim serdeczną rozmowę. My, starsi, zazdro
ściliśmy wszyscy naszym młodszym towarzyszom broni, których przyjęto



do spadochroniarskich oddziałów desantowych i wysłano na front. Także 
dla nas zarządzono pogotowie bojowe. Przeprowadzono zmianę nazwisk, 
lecz jakże odmienną od owej hitlerowskiej, bowiem tylko tymczasową, na 
czas trwania działań wojennych, by uniknąć skazania za dezercję w wy
padku dostania się do niewoli niemieckiej. Odtąd nazywałem się Nowa
kowski. W końcu 1944 r. spodziewaliśmy się wyjazdu na front. Jednakże 
klęski wojsk hitlerowskich spowodowały odwołanie transportu dofronto- 
wego. Rozkazem wyższego dowództwa nasza kompania przeobraziła się 
w pododdział wartowniczy. Stróżowaliśmy obóz jeńców niemieckich 
w środkowej Anglii. Pewnej nocy szkopy urządzili masową ucieczkę. 
Nasze posterunki były zmuszone sprawić im masowe lanie.

Europejskie ognisko wojenne gwałtownie wygasało. Z napięciem słu
chaliśmy radiowych komunikatów o zwycięskim pochodzie armii polskich 
i rosyjskich w kierunku Odry i w głąb Niemiec. One niosły wyzwolenie 
ziemi moich przodków.

Nazajutrz po zakończeniu wojny zaczęliśmy marzyć o powrocie do 
kraju. Nie wszyscy mogli wrócić pierwszymi transportami w latach 
1945—1946. Pozostałych w Wielkiej Brytanii Polaków zdumiewała nagła 
odmiana naszych sojuszników. Angielscy i szkoccy przyjaciele coraz mniej 
nas lubili. Mówiło się: „Murzyn zrobił swoje i może odejść“. Nie bez zna
czenia był wpływ konserwatywnej prasy i powojenne trudności gospodar
cze Wielkiej Brytanii: Ciężko było o pracę. Polacy byli werbowani do 
tych gałęzi gospodarki, do których zabrakło chętnych gospodarzy. Naj
więcej moich rodaków zatrudniono w górnictwie i w rolnictwie. Miejscowe 
władze administracyjne w szczególności próbowały pokryć niedobór siły 
roboczej w folwarkach landlordów i w gospodarstwach zamożniejszych 
farmerów. Wraz z innymi zdemobilizowanymi żołnierzami przypadkowo 
znalazłem znośną pracę w fabryce narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych 
w środkowej Anglii. Wszystkim nam dokuczały nadal podsycane nastroje 
antypolskie. Gdy w jakimś bar ze pojawił się napis: „Polakom wstęp 
wzbroniony“, moi koledzy przemienili go na: „Polakom i psom wstęp 
wzbroniony“. Poskutkowało. Wywieszka znikła natychmiast. Później nie 
słyszeliśmy już o takich zakazach. Po dłuższym wyczekiwaniu na zbioro
wy transport repatriacyjny ostatecznie 4 IV 1948 r. stanąłem na pokładzie 
wojskowego okrętu pasażerskiego „Empire Trocper“. Statek olbrzym 
wyruszył z portu Southampton. Transport objął 1600 osób. Załoga skła
dała się m. in. z Hindusów i Murzynów. Wśród dowództwa załogi ucho
dzili oni za drugorzędny gatunek marynarzy. Była to moja pierwsza 
dłuższa podróż morska. Całymi dniami i wieczorami upajałem się czarem 
morza. Wsłuchiwałem się w to wieczne kotłowanie, wpatrywałem się w to 
nieustanne falowanie wody. W piątym dniu podróży pierwszy raz zoba-



czyłem skrawek polskiego wybrzeża. ,Był to półwysep Hel. Wzmógł się 
podniosły nastrój na statku. Holowniki wciągnęły okręt do portu gdyń
skiego. Z molo przywitały nas dźwięki orkiestry wojskowej. Przeżyliśmy 
chwile niezapomniane. Ileż wzruszenia było przy stawianiu pierwszych 
kroków na polskiej ziemi po latach tułaczki. Ludzie brali do garści piasek 
i całowali go.


