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SLĄZACY W POWSTANIU SLOWACKIM 

Przed dwoma laty obchodzono uroczyście 30 rocznicę powstania sło
wackiego (SNP - Slovenske narodne powstanie). Rozpoczęło się ono 
29 VIII 1944 r. bezpośrednio w wyniku poprzedzających je akcji party
zanckich i aktywności rewolucyjnych rad narodowych. Jego organizato
rami były: V kierownictwo centralne Komunistycznej Partii Słowacji 
(K. Smidke, G. Husak, L. Novomesky), podziemna Słowacka Rada Na
rodowa i centralny ośrodek (sztab) wojskowy powstania. 

Powstanie było szczytowym punktem zbrojnego ruchu oporu w Cze
chosłowacji. Przywódcy krajowego ruchu oporu opracowali dwa warianty 
planu powstania. Plan optymalny zakładał, że najdogodniejszym momen
tem wybuchu powstania będzie wyzwolenie Krakowa przez wojska ra
dzieckie: ,,Obsadzenie Słowacji według planów słowackiego centralnego 

sztabu wojskowego byłoby możliwe tylko w najbardziej sprzyjających 
okolicznościach, tj. przy założeniu, że Kraków będzie wolny" 1. Liczono 
na to, że Armia Radziecka przystąpi do natarcia na Kraków wcześniej 
niż na Przełęcz Dukielską i Łupkowską, które wprawdzie otwierały dro
gę krótszą, ale znacznie trudniejszą i niebezpieczniejszą. Natomiast tzw. 
plan defensywny przewidywał, że w wypadku okupacji Słowacji przez 
wojska hitlerowskie należy przystąpić_ do walki powstańczej bez względu 
na sy!uację operacyjną w południowej Polsce i postępy ofensywy Armii 
Radzieckiej. 

W rzeczywistości sytuacja frontowa złożyła się tak niekorzystnie, że· 
Ar,rnia •Radziecka po ciężkich i zaciętych działaniach zaczepnych zmu
szona była zatrzymać się na północ od Karpat. W tym czasie zresztą 
(koniec sier,pnia) w związku z powstaniem antyfaszystowskim w Buka
reszcie główny radziecki wysiłek militarny przesunął się do Rumunii. 

1 Państwowe Centralne Archiwum w Pradze, nr E-22-12-14, cyt. według: J. Ja

b 1 o n i ck y, Słowackie powstanie narodowe a ruch oporu i front w poludniowo
-ws5hodniej Polsce latem 1944 r., Kraków 1973 (druk powielony).
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W dodatku niemiecka grupa armii „Nord Ukraine" �rzystąpiła do wy
konania operacji pod kryptonimem „Kartoffelernte", mającej na celu 
prewencyjne rozbrojenie dwóch dywizji wschodniosłowackich, które 
zgodnie z planem c.entralnego ośrodka wojskowego powstańców miały 
odegrać kluczową rolę w powstaniu słowackim. Z chwilą wtargnięcia 
dywizji hitlerowskich do Słowacji powstanie musiało wybuchnąć w wa
runkach niesprzyjających (tj. według wariantu defensywnego), gdy front 
walk regularnych był jeszcze oddalony. Wobec faktu jednak obsadzenia 
Słowacji przez te dywizje celem zdławienia powstania dłużej nie można 
już było zwlekać, jeżeli wszelkie szanse nie miały być całkowicie za
przepaszczone. 

Siły powstańcze, złożone z żołnierzy słowackiej armii regularnej, 
którzy przystąpili do powstania, oraz z jednostek partyzanckich 2, dzia
łając jako 1 Armia Czechosłowacka, liczyły łącznie, wraz ze służbami 
pomocniczymi, prawie 100 tysięcy ludzi i toczyły w ciągu 2 miesięcy 
zacięte walki w obronie wyzwolonego terytorium. 

Główną formą pomocy dla SNP była operacja karpacko-dukielska 
Armii Radzieckiej i 1 Czechosłowackiego Korpusu Armijnego, która roz
poczęła się 8 IX 1944 r. Jednak przewaga wroga (7 hitlerowskich dy
wizji) nad siłami powstańczymi była zbyt wielka i musiała w końcu do
prowadzić do klęski wojskowej powstania. 27 X 1944 r. po generalnym 
ataku wezwanych przez klerofaszystowski rząd słowacki ks. Tiso na po
moc dywizji hitlerowskich padł główny ośrodek powstania - Banska 
Bystrica. Z upadkiem tego miasta zakończył się pierwszy, tj. zorganizo
wany etap powstania, a w całej Słowacji rozpoczęły się dni grozy; -
krwawej zemsty faszystów. Partyzanci nie złożyli jednak broni, wyco
fywali się na północ, w Wysokie Tatry, wysadzali w powietrze transpor� 
ty hitlerowskie i kontynuowali walkę przez całą zimę. Wielu z tych, 
którzy znaleźli się na pograniczu, spotkało się z serdeczną postawą lud
ności polskiej. 

Jeśli SNP nie zakończyło się sukcesem militarnym, to przecież przy
czyniło się ono w istotnym stopniu do ostatecznego zwycięstwa nad 
hitleryzmem. Powstanie było nie tylko egzaminem szeroko pojętego pa
triotyzmu, ale i swoistą kuźnią przemian, których ukoronowaniem jest 
obecny charakter Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Powsta
nie stanowiło początek narodowodemokratycznej rewolucji w Czecho
słowacji. 

Nie było dziełem przypadku, że do szeregów powstania włączyli się 

2 Składały się one z: grup partyzantów-spadochroniarzy wysłanych przez 

-Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego, grup partyzanckich przybyłych z okupowa

nych ziem polskich oraz lokalnych grup partyzanckich sformowanych głównie przez 

KP Słowacji. 
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przedstawiciele 27 narodów. Szło przecież o szeroki front narodów wal
czących o wolność, o niezależność swycb krajów. Walka narodowowy
zwoleńcza ludu słowackiego, :podobnie jak i innych narodów ujarzmio
nych, przeciwko okupantowi hitlerowskiemu była ściśle związana z mię-

- dzynarodową walką mas pracujących przeciwko faszyzmowi. Udział
bojowników z innych krajów w walkach ludu słowackiego o wolność od
powiadał sprawiedliwemu charakterowi walki koalicji antyhitlerowskiej.
Podobnie jak Czesi i Słowacy walczyli w szeregach ruchu oporu we
Francji, Jugosławii czy w Polsce, gdzie można wspomnieć chociażby
o bohaterskim dowódcy oddziału partyzanckiego Gwardii Ludowej Cze
chu „Jirim Nedosinskym" - J

i

fim Moudrym lub o plutonie Słowaków
walczącym w powstaniu warszawskim, tak i antyfaszyści innych naro
dów uważali za swój patriotyczny i internacjonalistyczny obowiązek włą
czyć się do frontu antyhitlerowskiego na tych terenach, na które rzu
ciły ich losy wojny. Powstanie więc - to również jeszcze jeden przykład
przyjaźni i braterstwa broni między Polakami i Słowakami.

Wśród przedstawicieli niemal wszystkich narodów europejskich wal
czących w powstańczych szeregach nie mogło więc zabraknąć Polaków,
sąsiadów zza Tatr. W SNP wzięli liczny udział Polacy. W niniejszym
artykule zajmiemy się tymi naszymi rodakami, którzy byli jak najbar
dziej związani ze Śląskiem jako stali jego mieszkańcy. Mowa więc będzie
o udziale Ślązaków w powstaniu słowackim.

Polak z Zaolzia, nadporucznik wojska czechosłowackiego Emil Krzy
stek {pseud. ,,Pavel Broda"), urodzony 5 III 1908 r. w m. Stanislavice 
pow. Czeski Cieszyn, członek KPCz, walczył od 26 VIII 1944 do 15 X 
1944 r. w szeregach partyzanckiej brygady „Za Slobodu Slovanov" (do
wódca Jewgienij Pawłowicz Valianskij, organizator partyjny. Ladislav 
Kalina) s. E. Krzystek dowodził w tym czasie samodzielnym oddziałem 
„Zilina", wchodzącym w skład tej brygady. Oddział prowadził akcje 
bojowe w rejonach: M.aluzina, Lipt. Luzna, Jelenec, Stare Hory, Kra
lova Studne, w Gaderskiej Dolinie. Później walczył w rej. Kralova Le
hotia, Poprad, Lipt. Sv. Mikulas. Natomiast w okresie od 15 X 1944 
do 5 V 1945 r. Emil Krzystek pełnił funkcję komisarza polityczntego 
w zgrupowaniu oddziałów partyzanckich „Pobieda" (dowódca mjr A. J. 
Makarienko, zast. szefa sztabu kpt. P. Barboriak), w którym walczyli: 
Czesi, Słowacy, Ukraińcy, Azerbajdżanie, Ormianie, Gruzini, Uzbecy, 
Serbowie, Rosjanie, Węgrzy, Żydzi, Rumuni, Belgowie, Francuzi, Niem
cy, Polacy. ,,Pobieda'' składała się z 4 oddziałów liczących łącznie 692 

3 Brygada powstała z 15-osobowej grupy spadochroniarzy zrzuconej w nocy 

z 5 na 6 VIII 1944 r. w rejonie Prasivej na bazę partyzanckiego oddziału pplka 
A. Wieliczki. Por.: M. Kr o p  i 1 a k, J. J a  b 1 o n i c k  y, Mały siovnik SNP, Bra

tislava 1970.
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partyzantów i walczyła na obszarze: Velky Sturec, Rokitnica, Żelezne, 
Biely Potok, Ruzomberok, Liptovska Revuca, Liptovska Osada, Podsu� 
cha. Krzystek brał osobiście udział w zniszczeniu kilku mostów drogo
wych, m. in. w Lazoch ii Dobrej Nive, oraz mostów żelaznych: w Liptov
skim Mikulasu, Kralovej Lehotie i Podsuchej pow. Ruzomberok, w uda
nym napadzie na m. Liptovsky Hradok i lotnisko -Mokrad. Oddział 
E. Krzystka przeżywał później - po upadku powstania - duże trudności
wskutek olbrzymich opadów śnieżnych (rejon Kri.zna) w górach ii oto
czenia z kilku stron przez wojska wroga w rej. Tur�. Blatnica. W wa
runkach mroźnej zimy i braku żywności przetrwali do końca działań
tylko najsilniejsi fizycznie, najwytrwa1Si spośród żołnierzy oddziału'·

W tej sytuacji niewątpliwie dużym osobistym sukcesem dowódczym 
Emila Krzystka było mistrzowskie zorganizowanie w dniu 3 IX 1944 r. 
w sposób skryty wyjścia podległych mu jednostek partyzanckich z okrą
żenia przez Niemców, w końcowym zaś okresie powstania - wy.cofa

nie oddziału w całości na północ do rejonu śtrba w Wysokich Tatrach. 
W szeregach „Pobiedy" walczyli - pod dowództwem E. Krzystka -

Ślązacy: Ryszard Wilk, urodz. w 1920 r. w Katowicach (stałe miejsce 
zamieszkania Swiętocbłowice), Wiktor Dejas, urodz. w 1922 r. w Pszczy
nie, Ludwik Kurdin, urodz. w 1913 r. w Handlovej, Alojzy Madja, 
urodz. w 1918 r. w Brennej, którzy przebywali w oddziale od 28 I· do 
11 IV 1945 r., oraz Dominik Furek (rocznik 1913) z pow. cieszyńskiego, 
przybyły do jednostki partyzanckiej 25 · I 1945 r. Wszyscy oni zbiegli 
z szeregów Wehrmachtu, do którego zostali przymusowo wcieleni 5• 

Ośmiu Ślązaków: Franciszek Nachtigal z Iszowa, Bruno Janeta z Czy
żowic, Gerchart Gawliczek i Poloczek z Katowic, Zygmunt Janas z Sos
nowca, Józef Maciejczyk z Ustronia, Emil Wilk z Chorzowa i Józef Wilk 
z Katowic-Ligoty 6, zdezerterowało w 1944 r. w czasie transportowania 
ich do więzienia wojskowego w Kłodzku. U dało im się tego dokonać na 
st. •Ruzomberok. W odległości 1 km od tej stacji znajdował się duży las. 
„Przyłączyliśmy się do 86-osobowego oddziału radzieckiej partyzantki 
mjr A. A. Martynowa, składającego się z Po_laków, Słowaków, Węgrów 

4 Archiv 'Ostavu Dejin Kom. Strany Slovenska (dalej A'OD KSS), f. 8, jedn. 
arch. 6. prir. I':. 17937/55; Slovenske narodne povstanie w r. 1944 (Sbernik prispevkov 

z narodnooslobodzovacieho boja 1938-1945, Bratislava 1965, s. 245). 
5 AUD KSS, f. 8, j. arch. 157, prir. I':. 14502/55. W tejże jednostce walczyło 

jeszcze kilku Polaków, m. in. Ignacy Falewicz (rocznik 1915) z Drohiczyna Podlaskie
go, Stanisław Wysocki (rocznik 1924) z Lipnicy pow. Chojnice, Eugeniusz Lopuszew
sk.i (rocznik 1922) z Jagielnicy pow. Czortków i Stanisław Trap (rocznik 1920) 
z wsch. Francji, wszyscy zbiegli z Wehrmachtu lub z obozów jenieckich. 

6 MiD WIH, teczka AL, nr 45, ,,Wspomnienia z partyzantki Nachtigala Fran
ciszka z Iszowa". 
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i ludzi radzieckich - pisał w swej relacji Franciszek Nachtigal. -
Otrzymaliśmy umundurowanie radzieckie, uzbroj,eni zostaliśmy w pisto
lety maszynowe PPSz, każdy dostał konia. Początkowo·terenem naszego 
działania była wieś Revuca (pow. Roziiava) i jej okolice. Otrzyµialiśmy 
od mjr Martynowa rozkaz wykonania napadu na jednostkę SS i wła
sowców zdążającą do m. Zvolen. W toku zaciętej walki zabito 18 wła
sowców, nasze straty wynosiły: 24 zabitych i 8 rannych. Zdobycz: 4 pary 
koni, większa ilość broni, trzy uszkodzone samochody. Po walce prze
nieśliśmy naszą bazę do góralskiej wioski Kaliste w pow. Banska Bystri
ca. Tam otrzymaliśmy wiadomość o transporcie Niemców jadących koleją 
na wschód - przez tunel Bystricy. Wieś Kaliste była oddalona ok. 
18 km od owego tUt1elu, który mieliśmy wysadzić w powietrze, aby 
uniemożliwić przejazd Niemcom. Rozkaz został tylko częściowo wyko
nany, gdyż tunel udało się jedynie uszkodzić. Następnego dnia musie
liśmy się wycofać z tej miejscowości, gdyż w okolicy pojawiły. się więk
sze oddziały niemieckie. Ok. godz. 2-ej dotarliśmy do wsi Podkonice. 
Wywiad nasz zauważył w tym czasie Niemców jadących na wozach. 
Dostaliśmy rozkaz zlikwidować ich. Nasza grupa zdobyła ten transport -
wozy z amunicją, bronią i żywnością, wybito też woźniców. Wieczorem 
wyruszyliśmy w kierunku wsi Harmanec. Na górze rozbiliśmy obóz 
i nazajutrz przystąpiliśmy do budowania bunkrów. Po kilkunastu dniach 
pobytu w tej bazie zostaliśmy okrążeni prz.ez silne oddziały SS i wła
sowców. Po zaciętych walkach, w których ponieśliśmy duże straty, udało 
się nam wreszcie przerwać pierścień nieprzyjaciela. Wycofaliśmy się do 
Lipt. Osady. Następnego dnia zostałem wysłany na zwiad. Stwierdzi
łem, że oddziały niemieckie wycofują się w kierunku m. Brezno. Po 
zameldowaniu o tym majorowi wysłał on nas do minowania dróg na 
tej trasie. Dostałem rozkaz przebrania się w strój kobiecy i wysłano 
mnie znów na zwiad, gdyż każdego mężczyznę hitlerowcy zatrzymy
wali i kontrolowali. W jednej z wiosek, wykorzystując nieuwagę 
SS-mana, sterroryzowałem go, zabrałem mu pistolet maszynowy i przy
prowadzi!em jeńca do dowódcy oddziału. Za ten czyn zostałem awanso
wany do stopnia plutonowego. Po 2 tygodniach z Ukraińskiego Sztabu 
Ruchu Partyzanckiego z Kijowa otrzymaliśmy rozkaz wycofania się 
z Lipt. Osady do wsi Polanki. Po drodze niszczyliśmy tory kolejowe 
i wysadzali mosty. Po kilku dniach, kiedy Niemcy zaczęli wycofywać 
się; uderzyliśmy na nich od tyłu, przełamując front, i dotarliśmy do 
żołnierzy Armii Czerwonej. Zostaliśmy mile przyjęci. Wycofano nas na 
zaplecze i dano kilka dni odpoczynku, po czym zwolniono do domu" 1. 

W partyzanckiej jednostce „Thalmanh", należącej do wymienionego 

7 Tamże. 
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wyżej oddziału mjra A. A. Martynowa, w 1945 r. walczył Polak Alojzy 
Hausmann (ur. w 1914 r.), rodem z pow. katowickiego, szczególnie zaś 
wyróżnił się działalnością bojową Zygfryd Kuperski z Katowic s. 

W kompanii „Dolne", wchodzącej w skład Hornonitrianskiej Brygady 
Partyzanckiej (dowódca S. Humaj, kom. polit. J. Malik, szef sztabu 
J. Valenta), utworzonej 14 IX 1944 r. i walczącej na pogórzu Rokosa,
znajdował się Polak Mieczysław Milan (ur. w 1922 r.), rodem z pow.
gliwickiego, były żołnierz Wehrmachtu (wcielony do jego szeregów
15 IX 1942 r.), który zbiegł do oddziału powstańczego 9.

W oddziale „Stefanik - Srdbar", wchodzącym w skład I Partyzan
ckiej Brygady im. M. R. Stefanika (dowódca ppłk A. Wieliczko), spoty
kamy fizyliera Jana Stelmaszaka (ur. 21 III 1912 r .. w Katowicach), który 

. walczył od 17 X 1944 do 27 XI. 1944 r. w szeregach tego oddziału 10.
W „Serwisie zagranicznym" Słowackiej (powstańczej) Agencji Pra

sowej (ZAS - Zpravodajska Agentura Slovenska) 11 zatrudniony był we 
wrześniu i październiku 1944 r. jako redaktor katowicki dziennikarz 
Szymon D. Gromow (rocznik 1909). Mieszkał on na początku wojny 
w Katowicach. Współpracował także w prasie powstańczej, podpisując 
swoje artykuły pseudonimem „Sigro" 12. W późniejszym czasie od 15 II 
1944 do 27 III 1945 r. Gromow uczestniczył w walkach I Brygady Par
tyzanckiej im. J. Stalina dowodzonej przez płka A. S. Jegorowa. Po 
upadku powstania brygada ta wycofała się w wysokogórskie rejony Tatr. 

Jak widzimy więc, spora gromadka Slązaków uczestniczyła w zmaga
niach przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy w szeregach powstania sło
wackiego. Wielu ich nazwisk jeszcze nie znamy, niemało szczegółów za
pewne nie da się już nigdy dokładnie ustalić, ale naród słowacki pamięta 
o polskich towarzyszach broni, któr_zy wnieśli swój serdeczny wkład
w dziE:ło wspólnej antyhitlerowskiej walki wyzwoleńczej w trudnych
latach okupacji.

a A'OD KSS, sygn. 147, 148 - popis bojovej Nnnosti. 
9 AÓD KSS, f. 8, jedn. arch. 16, prir. c. 14290/8/16/53. 
10 AUD KSS, f. 8, j, arch. 32, prir. ł:. 14534/55. 
11 Powstała po wybuchu powstania w Banskiej Bystricy. Opracowywała ma

teriały z nasłuchu różnych rozgłośni radiowych oraz od własnych korespondentów, 
zaopatrując w nie głównie liczną prasę powstańczą. Materiał agencyjny rozpoczęto 
wysyłać od 7 IX 1944 r. 

12 Informacja udzielona autorowi przez doc. dra Miroslava Hysko (Instytut 

Dziennikarstwa w Bratysławie). 




