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WŃ ADZE MIASTA
30 stycznia 1945 r., dwa dni po oswobodzeniu Bierunia Starego, na og o lnym zebraniu
mieszkanco w wyóonió sie Polski Komitet Obywatelski jako tymczasowy zarza d miasta.
Weszli donludzie, kto rzy podczas okupacji ukrywali sie, dziaóali w ruchu oporu lub otwarcie
przyznawali sie do polskosci.
Przewodnictwo Komitetu obja ó Franciszek Pstrucha (ur. 24 IX 1902 r., jako zawo d
podano urzednik samorza dowy). Zastepca zostaó urzednik poczty Wincenty Reguóa,
sekretarzem Walenty Knopek, óawnikami Jo zef Ro zok, Paweó Kostyra, Stanisóaw
Kamien ski i Henryk Tajstra. Powoóano kilka sekcji ńbranzowychł , a dla uóatwienia im
pracy miasto podzielono na 10 rejono w (okrego w). Sekcja Budowlana kierowaó Augustyn
Seweryn, Sanitarna Ś Franciszek Nagi, Aprowizacyjno-Gospodarcza Ś Pstrucha,
Elektryko w Ś Emanuel Piprek, Stolarzy i S1usarzy Ś Ludwik Michalik. Nie jest znane
nazwisko kierownika Sekcji Porza dkowej. Na czele poszczego lnych okrego w staneli: Paweó
Latocha, Jan Madej, Franciszek Gibas, Jo zef Piekarczyk, Franciszek Go ralczyk, Paweó
Bóaszczyk, Tadeusz Kostyra, Jan Strzezyk, Paweó Go ralczyk i Wilhelm Niesyto.
15 lutego 1945 r. odbyóo sie drugie zebranie mieszkanco w, kto re wybraóo Tymczasowa
Rade Narodowa . W jej skóad weszli: Franciszek Pstrucha jako przewodnicza cy, Wincenty
Reguóa i dr Wiktor Zaóachowski Ś zastepcy przewodnicza cego, Wiktor Swierzy i Jo zef
Saternus - óawnicy.
Patrza c na sprawe od strony prawnej, uderza wymieszanie elemento w przedwojennego
ustroju miejskiego z ustaleniami ustawy z dnia 11 wrze snia 1944 r. o organizacji i zakresie
dziaóania rad narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 22) i dekretu z dnia 23 listopada 1944 r. o
organizacji i zakresie dziaóania samorza du terytorialnego (Dz. U. Nr 15 poz. 74). Wyóoniony
15 lutego 1945 r. organ byó nie tyle Rada Narodowa w sensie wymienionych przepiso w, ile
zbudowanym na starych zasadach Zarza dem Miejskim. Zgodnie z tymi zasadami Pstrucha
kojarzyó funkcje przewodnicza cego organu uchwaóodawczego (Rady Narodowej) z funkcja
burmistrza. Przepisy z 1944 r. przewidywaóy rozdzielenie obu urzedo w. Wybrany przez Rade
Narodowa burmistrz miaó kierowac organem wykonawczym, czyli zóozonym z kilku
czóonko w Zarza dem Miejskim. Tak jak przed wojna nazwano bierunski organ wykonawczy
Magistratem. W nawia zaniu do tradycji ustanowiono óawniko w. Dostosowywanie ustroili
miejskiego Bierunia do nowych dekreto w odbywaóo sie stopniowo, czesto dopiero po
interwencjach wóadz powiatowych.
Do czasu powszechnych wyboro w, kto rych w interesuja cym nas okresie w ogo le nie
przeprowadzono, w skóad rad narodowych miaóy wchodzic osoby wydelegowane przez partie
polityczne i stowarzyszenia spoóeczno-zawodowe. W Radzie bierunskiej, podobnie jak w
caóym kraju, przewage mieli czóonkowie Polskiej Partii Robotniczej. Gdy nieco okrze póy
pozostaóe ugrupowania rza dza cej koalicji, pojawili sie tez wysóannicy Polskiej Partii
Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego. Ze strzepko w informacji wynika, ze od czasu do
czasu odbywaóy sie miedzy zainteresowanymi rozmowy w sprawie ustalenia klucza
partyjnego. W poro wnaniu z okresem przedwojennym nasta pió znaczny spadek prestizu
radnego i organo w samorza du terytorialnego. Radny przestaó sie czuc gospodarzem gminy,
miaó swiadomosc, ze najwazniejsze decyzje zapadaja gdzie indziej, za jego plecami i ze
przypada mu tylko rola milcza cego potakiwacza. Brakowaóo mu poczucia niezawisóosci,
bowiem w kazdej chwili mo gó byc przez swoja partie odwoóany. Tak tez najczesciej sie
dziaóo. Skóad Rady zmieniaó sie jak w kalejdoskopie. Mozna odniesc wrazenie, ze funkcja
radnego stawaóa sie przykrym obowia zkiem, ucia zliwym dodatkiem do pracy zawodowej.
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Opro cz wymienionych (faktycznie jako czóonko w Zarza du Miejskiego) w skóad Rady
Narodowej, wybranej na zebraniu mieszkanco w w dniu 15 lutego 1945 r. weszli dalsi dwaj
urzednicy magistraccy Jo zef Ro zok i Paweó Kostyra obok rolnika Bernarda Fabiana,
mistrza stolarskiego Augusta Seweryna, nauczycielki Gabrieli Fenglerowej i rzeÓ nika
Jana Pogody.
Wkro tce dokooptowano ogrodnika Stanisóawa Kamien skiego i Jana Kucza oraz po
aresztowaniu Wiktora Swierzego Ś w marcu 1945 r. Marcina Knopka. Po miesia cu skóad
Rady uzupeóniono rolnikiem Jo zefem Jarkiem, kierownikiem szkoóy Mikoóajem Halskim,
Janem Strzezykiem i Jo zefem Piekarczykiem. Przewodnicza cym zostaó Zaóachowski.
W lipcu 1945 r. MRN powiekszyóa sie o Jana Czempasa, sekretarza komo rki miejskiej
PPR.
Dr Wiktor Zaóachowski peónió obowia zki pierwszego po wojnie kierownika ńLignozył .
Doskonaóy fachowiec, lecz politycznie zwia zany z kregami dosc odlegóymi od
pepeerowskich, nie miaó szans utrzymania sie na stanowisku. Jego pozycja od pocza tku byóa
zagrozona. 28 lutego 1945 r. zebranie za óogi, inauguruja ce dziaóalnosc Zw. Zaw. Przemysóu
Chemicznego i komo rke PPR-u, poczuóo sie zobowia zane stana c w obronie swojego szefa.
W uchwalonej rezolucji stwierdzono, ze daó sie poznac jako dobry organizator, kto ry
jeszcze ńw czasie swistania kul i granato wł kierowaó pracami przygotowawczymi do
uruchomienia zakóadu, oczysció fabryke z Niemco w i renegato w, pomagaó mieszkancom.
Podobna deklaracje uchwalióa Miejska Rada Narodowa i w dowo d zaufania wybraóa go
wtedy swoim przewodnicza cym. Juz jednak w paÓ dzierniku 1945 r. Zaóachowski musiaó
zrezygnowac z wszystkich funkcji spoóecznych, w tym takze z czóonkostwa i przewodnictwa
MRN.
Miasta licza ce nie wiecej niz 5 tys. mieszkanco w powinny byóy posiadac rady narodowe
zóozone z 12 czóonko w. Bierun miesció sie w tej grupie. W grudniu 1945 r. Zwia zek
Weterano w Powstan Sla skich, Polski Zwia zek Zachodni, Zwia zek WieÓ nio w IdeowoPolitycznych i Samopomoc Chóopska zaprotestowaóy przeciwko niedostatecznemu
uwzglednieniu ich reprezentacji w Miejskiej Radzie Narodowej. Protest powsta ó w wyniku
nowego ustalenia skóadu Rady, w kto rej przewage zdobyli czóonkowie PPR: Wiktor Wolnik,
Jan Madej, Jan Terefelko, Klemens Watoóa, Jan Czempas i Franciszek Ficek. Dwa
miejsca zarezerwowano dla PPS. jedno dla SL. Jako bezpartyjni wyst epowali: Bernard
Fabian, Mikoóaj Halski i Jo zef Saternus, kto remu powierzono przewodnictwo.
Dla celo w kronikarskich nalezy odnotowac dalsze przetasowania. W styczniu 1946 r. na
zebraniu komisji miedzypartyjnej ńwywia zaóa sie kro tka dyskusja na temat ob. Watoóy
Klemensa i podkreslono jego zóa przeszóosc, gdyz byó karany ciezkim wiezieniem za sprawy
niepolityczneł . W tych okolicznosciach PPR odwoóaóa swojego niedawnego sekretarza.
Usunieto takze Terefelke , bowiem okazaóo sie, ze wyprowadzió sie w nieznanym kierunku
bez wymeldowania. Na ich miejsce mieli wejsc przedwojenny burmistrz Rudolf Piprek
reprezentuja cy PPS i Walenty Goj z SL. Obaj jednak zostali czóonkami Zarza du Miejskiego
i w MRN zno w pozostaóy nie obsadzone dwa miejsca. Jedno z wolnych miejsc z ramienia
PPS zaja ó Jakub Kostyra.
11 marca 1946 r. Saternus zrezygnowaó z przewodnictwa. Tydzien po Ó niej przysiege
zóozyli nowi czóonkowie: Franciszek Kucharczyk, Ludwik Martyna, Augustyn Seweryn,
Wawrzyniec Jagoda, Ludwik Jagoda, Alojzy Gretka. Przewodnictwo obja ó Kostyra.
W maju 1946 r. PPR odwoóaóa ze skóadu MRN Wiktora Wieczorka, Stanisóawa
Kamien skiego, kto rzy wysta pili z partii. Po miesia cu slubowanie zóozyó Emanuel Piprek z
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PPS. W grudniu tegoz roku usta pienie zgóosió byóy kierownik szkoóy Mikoóaj Halski. Na
jego miejsce wszedó Franciszek Banot (PPS). Usta pienie zgóosió ro wniez Bernard Fabian.
W cia gu 1947 r. wymienili sie radni Ś czóonkowie PPS. W marcu nowym radnym z
ramienia tej partii zostaó Rafaó Móocek, w kwietniu Stefan Kubina, we wrzesniu w miejsce
Karola Karwata wszedó Jo zef Kocurek. Do Rady wszedó ponadto Paweó Laby jako
reprezentant Zwia zku Byóych WieÓ nio w Politycznych. Od 26 wrzesnia 1947 r. obradom
przewodniczyó Jan Czempas. W grudniu tegoz roku w zwia zku z odwoóaniem przez PPR
Franciszka Ficka i Wiktora Wolnika odezwaóy sie góosy uzasadniaja ce nieprawosc tej
decyzji i wskazuja ce na Ficka jako wysóannika nie tylko PPR-u, lecz ro wniez Zwia zku
Weterano w Powstan Sla skich. W tym samym czasie zaprzysiezono Jana Bóaszczyka,
wkro tce potem Ludwika Kule .
Wedóug stanu z marca 1948 r. w skóad MRN wchodzióo 16 oso b:
Franciszek Banot, Jan Bóaszczyk, Jan Czempas, Ludwik Jagoda, Wawrzyniec Jagoda,
Jo zef Kocurek, Jakub Kostyra, Franciszek Kucharczyk, Ludwik Kula, Stefan Kubina,
Paweó Laby, Rafaó Móocek, Emanuel Piprek, Augustyn Seweryn, Jan Strzezyk. Dalsze
zmiany w 1948 r. objeóy:
15 kwietnia wprowadzenie Rudolfa Piprka (PPS) i Jana Nowaka (SL), 15 czerwca Ś
Jana Ro zoka (PPR) i Franciszka Norasa (SL), 19 listopada Ś Jo zefa Czai i Kazimierza
Przybycina.
Mniejsze zmiany nasta pióy po zjeÓ dzie zjednoczeniowym partii robotniczych, na kto rym
utworzono PZPR. W paÓ dzierniku 1949 r. nowym czóonkiem Rady partia ustanowióa Karola
Gawlika, typuja c jednoczesnie na stanowisko przewodnicza cego Jo zefa Kocurka.
Czempas jako pracownik Zarza du Miejskiego peónió obowia zki przewodnicza cego wbrew
przepisom. Zamiast Kocurka przewodnicza ca zostaóa Agnieszka Appelt.
W styczniu 1950 r. w Radzie widoczne sa dwie inne kobiety (Janina Pilarska i Gertruda
Skiba) i z nowych mezczyzn Alojzy Franke i Jo zef Ro zok. Ostatniego skóadu nie sposo b
ustalic, gdyz nie zachowaóy sie protokoóy.
Organem wykonawczym Miejskiej Rady Narodowej byó Zarza d Miejski zóozony z
burmistrza i 3Ś 6 czóonko w. Zarza d Miejski, przed wojna i w pierwszych powojennych
miesia cach zwany Magistratem, dzielió sie na poszczego lne komo rki organizacyjne i referaty.
Odtworzenie struktury organizacyjnej nasta pióo juz z pocza tkiem marca 1945 r. Chetnych na
posady miejskie nie brakowaóo, lecz wybo r byó trudny, gdyz kandydaci nie posiadali
odpowiednich kwalifikacji. Wedóug stanu z 1946 r. personel Zarza du Miejskiego poza
burmistrzem stanowili: sekretarz miejski Jan Noras, kasjer Teodor Myalski, urzednik
obwodowy Jan Bycz, asystent Alojzy Pietruszka, sekretarz policyjny Augustyn Figiel,
kierownik aprowizacji Jo zef Heimlich, pomocnicy biurowi Jerzy Grabowski, Paweó
Latocha, Walenty Cichy, Maria Knopek, Bronisóawa Latocha, Leokadia Skopek i
Wiktoria Kocurkowa.
Radzie przysóugiwaóo prawo wybierania burmistrza. W rzeczywistosci zupeónie nie
liczono sie z jej zdaniem, kaza c czesto po fakcie akceptowac ńprzywiezionego w teczceł
kandydata. Odbywaóo sie wtedy góosowanie, choc jego wynik byó z go ry przesa dzony.
Fluktuacja objeóa nie tylko radnych, lecz takze burmistrzo w. Stanowisko burmistrza utracióo
dawna range spoóeczna , przestaóo byc atrakcyjne z powodu coraz nizszych poboro w. Reszty
dokonaóa samowola w polityce kadrowej. Odchodzili nie pokorni, ich miejsce zajmowali
ńmierni, ale wiernił .
Rza dy Franciszka Pstruchy trwaóy zaledwie kilka miesiecy. 24 kwietnia 1945 r. MRN
wybraóa Zarza d Miejski w skóadzie: Alojzy Zwolin ski Ś burmistrz, Wincenty Reguóa Ś
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zastepca burmistrza, Walenty Pocza tek i Jan Kucz Ś czóonkowie (óawnicy). Juz 8 maja
radni dowiedzieli sie, ze starosta ńdla dobra miastał zdja ó z urzedu prof. Zwolin skiego,
powierzaja c agendy ojca miasta wiceburmistrzowi Regule. Niekto rzy, przyzwyczajeni do
dawnej praworza dnosci, nie byli w stanie poja c, ze taki przypadek zignorowania organu
uchwaóodawczego w ogo le mo gó sie wydarzyc. 10 lipca Reguóa przedstawió Radzie nowego
burmistrza. Zostaó nim Stanisóaw Sobocinski, nauczyciel, urodzony 21 stycznia 1914 r. w
Go rze Wóodowskiej w powiecie zawiercianskim.
Stosunki miedzy radnymi i burmistrzem nie uóozyóy sie najlepiej. We wrzesniu 1946 r.
Rada wyrazióa Sobocinskiemu wotum nieufnosci. Uznaóa jego dziaóalnosc za
nieodpowiednia , oskarzaja c o niewykonywanie, wrecz sabotowanie uchwaó, lekcewaza ce
odnoszenie sie do Sla zako w, czerpanie korzysci ze sprzedazy mienia poniemieckiego. Rada
zwro cióa sie do starosty o odwoóanie Sobocinskiego ze stanowiska i powierzenie jego
obowia zko w czóonkowi Zarza du, Rudolfowi Piprkowi. Nawiasem mo wia c, stanowisko Rady
swiadczyóo, ze ńsprawa Piprkał , przedwojennego burmistrza bierunskiego, juz wo wczas nie
istniaóa. Podczas okupacji prowadzió sklep materiaóo w bóawatnych w Strumieniu. Gdy po
zakonczeniu dziaóanwojennych powro ció na swoje dawne miejsce do Bierunia, podejrzany o
jakies niejasne postepki, znalazó sie nawet w areszcie. Odmo wiono mu prawa zajmowania
wóasnego domu. Podczas rewizji milicja zarekwirowaóa u niego 23 pary dzieciecych
buciko w, kto re przekazano ochronkom.
Chwilowo konflikt z Sobocinskim zostaó zazegnany. W protokole posiedzenia MRN z 22
paÓ dziernika zapisano, ze przewodnicza cy Kostyra i burmistrz podali sobie rece na znak
zgody, co zebrani przyjeli oklaskami. Pojednanie nie trwaóo dóugo. 10 stycznia 1947 r.
Sobocinski usta pió. Jego miejsce zaja ó Kazimierz Zaja czkowski, referent swietlicowy w
Powiatowym Urzedzie Informacji i Propagandy w Pszczynie. Przed wojna byó go rnikiem, od
1932 r. dziaóaczem PPS-u w Zagóebiu Da browskim.
1 czerwca 1948 r. Zaja czkowski zostaó usuniety, jak stwierdzono w protokole MRN, ńna
skutek niedobrej wspo ópracy pewnej warstwy obywatelił . Inaczej mo wia c, nazbyt
energicznie zabraó sie do przeóamywania niekto rych miejscowych ukóado w personalnych,
chociazby w pro bie wykwaterowania Sobocinskiego z poniemieckiej willi Kwiotko w, kto ra
MRN chciaóa przeznaczyc na osrodek zdrowia. W protokole posiedzenia z 21 kwietnia 1948
r. czytamy: ńMRN z oburzeniem przyjmuje do wiadomosci pismo Wojewo dzkiej Rady
Narodowej (...) nakazuja ce wstrzymanie eksmisji St. Sobocinskiego z willi i potepia jego
ohydne postepowanie i upo r kto ry dana wille podstepnie sobie przywóaszczyó podczas swego
urzedowania jako burmistrz w roku 1945, a obecnie utrudnia przywr o cenie willi dla celo w
spoóecznych przy pomocy jego popleczniko wł . Wo wczas MRN wyrazióa Zaja czkowskiemu
peóne poparcie, ale okazaóo sie ono niewystarczaja ce. W kazdym razie nie ma sladu, aby
Rada sprzeciwióa sie kolejnemu narzuconemu burmistrzowi. Byó nim Czesóaw Duda PPRowiec, dotychczasowy wo jt z Ledzin (ur. 5 lutego 1925 r. w Tychach). Formalne wybory
odbyóy sie 5 czerwca 1948 r.
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Kluby PPR i PPS zgóosióy kandydature Dudy. Rada dokonaóa jednomyslnego wyboru.
Zaja czkowski zostaó przeniesiony na urza d wo jta w Pawóowicach.
Wyóaniaóy sie trudnosci z obsadzeniem stanowiska wiceburmistrza. Byóa to posada
niepóatna. Wiceburmistrz zastepowaó burmistrza podczas jego nieobecnosci urlopu lub
choroby. 26 wrzesnia 1947 r. wybrano Augustyna Figla, ale ten wyboru nie przyj a ó, wolaó
pozostac urzednikiem miejskim. 23 marca 1948 r. Rada obdarzyóa zaufaniem Franciszka
Kostyre, mistrza rymarskiego, dziaóacza konspiracyjnego z czaso w okupacji (pseudo Kos),
wieÓ nia obozo w w Oswiecimiu i Gross-Rosen, czóonka Komitetu Miejskiego PPR.
Zatwierdzony przez wojewode, nie odebraó dyplomu nominacyjnego. W tym stanie 6
listopada 1948 r. powto rzono wybory. Sposro d dwo ch kandydato w, Alojzego Frankego Ś
przewodnicza cego Rady Zakóadowej ńLignozył , i móynarza Feliksa Neulica, czóonka PPS,
wiceburmistrzem zostaó ten drugi.
Duda byó burmistrzem 20 miesiecy. Wyznaczony na analogiczne stanowisko w
Mikoóowie, z dniem 31 stycznia 1950 r. podaó sie do dymisji. Dwa dni wczesniej Rada
wybraóa burmistrzem Augustyna Figla, referenta wojskowego w Zarza dzie Miejskim.
Urodzony 24 wrzesnia 1910 r., do wybuchu wojny pracowaó w bierunskim Magistracie.
W czasie okupacji przebywaó w Sosnowcu, gdzie zwia zaó sie z ruchem konspiracyjnym, za
co dostaó sie do Dachau. Byó czóonkiem PZPR, sekretarzem Podstawowej Organizacji
Partyjnej.
Na Figlu zamkna ó sie poczet bierunskich burmistrzo w. Ustawa z 20 marca 1950 r. o
terenowych organach jednolitej wóadzy panstwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130), znosza c
dotychczasowe zwia zki samorza du terytorialnego, dokonaóa gruntownego przeobrazenia
ustroju miast i wsi. 16 czerwca 1950 r. Zarza d Miejski w Bieruniu Starym zebraó sie na swoje
ostatnie posiedzenie. 22 czerwca skonczyó dziaóalnosc, powierzaja c agendy nowo
ustanowionemu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Pierwszym przewodnicz a cym
Prezydium MRN zostaó dotychczasowy czóonek Zarza du Miejskiego Ś Henryk Tajstra.

LIKWIDACJA SKUTKO W WOJNY
Wrzesien 1939 r. nie wyrza dzió Bieruniowi prawie zadnych szko d. Zniszczenia
spowodowaóa natomiast kampania styczniowa 1945 r. Spodziewaja c sie ataku od strony
po ónocno-wschodniej, Niemcy na grobli i jej zapleczu porobili schrony i umocnienia,
wykopali rowy. Tymczasem Rosjanie natarli z innego kierunku, od strony Jaroszowic, i nie
skonczyóo sie tylko Ś jak po dwudziestu latach pisaó dziennikarz ńTrybuny Robotniczejł (nr
l8 z 22 11965) Ś na chaotycznej strzelaninie i pospiesznym wycofaniu sie nieprzyjaciela w
kierunku Swierczynca na Pszczyne. Dosc powazne zniszczenia powstaóy w wyniku obstrzaóu
artyleryjskiego. Po obu walcza cych stronach padóo wielu zabitych i rannych. Wyzwolenie
nasta pióo 28 stycznia.
Usunieciem szko d i uporza dkowaniem miasta zaja ó sie utworzony 30 stycznia 1945 r.
Polski Komitet Obywatelski. On tez miaó zapobiec ńdalszej grabiezy i pla drowaniu przez
osoby cywilne i inne do tego nie uprawnione ł . Najpierw zabrano sie do pochowania
polegóych. Sprawozdanie Komitetu podaje, ze na miejscowym cmentarzu pogrzebano 54
zoónierzy radzieckich, 98 niemieckich i 8 os o b cywilnych. Trudno powiedziec, czy byóy to
liczby ostateczne. Na marginesie trzeba zauwazyc, ze Ó ro dóo o ekshumacji zoónierzy
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radzieckich w 1951 r. z cmentarza bierunskiego do Pszczyny wymienia 81 wydobytych
zwóok.
Na pocza tku listopada 1945 r. na terenie nieczynnej cegielni, po óozonej po po ónocnozachodniej stronie miasta, odkryto gro b wieÓ nio w Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau.
7 listopada komisja sa dowo-dochodzeniowa dokonaóa ekshumacji. Z doóu czesciowo
wypeónionego wapnem i bóotem wydobyto 10 zwóok. Z zeznan swiadko w wynikaóo, ze
zbrodnia miaóa miejsce wieczorem 24 stycznia 1945 r. podczas pieszej ewakuacji wi eÓ nio w
obozu. Ofiary usmiercano strzaóem w tyó góowy. Wskazywaóy na to przedziurawione czaszki.
W niedziele, 11 listopada, o godz. 12.00 odbyóa sie uroczystosc pogrzebowa.
Tablica nagrobkowa na bierunskim cmentarzu, ufundowana w 1954 r. przez miejscowe
koóo ZBoWiD, informuje o spoczynku dziesieciu nieznanych wieÓ nio w politycznych,
zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta w 1945 r. Obecnie luk e o bezosobowosci
wieÓ nio w mozemy czesciowo zapeónic, opieraja c sie na materiaóach o wczesnej komisji
ekshumacyjnej przechowywanych w Muzeum Obozu w Oswiecimiu, i fragmentarycznie
zachowanej ewidencji personalnej wieÓ nio w w tym Muzeum:
1) Wieziennr 127294, nazwisko nie znane. Do Oswiecimia zostaó przywieziony 1 lipca
1943 r. w transporcie wieÓ nio w zydowskich z obozu koncentracyjnego w Majdanku.
2) Izaak Aleksandrowicz nr 76205, przy wieziony do KL Auschwitz 17 listopada 1942 r.
w transporcie Zydo w deportowanych z gett w okregu ciechanowskim.
3) 3) Edmund Oporski nr 162944, do Oswiecimia dostarczony 16 listopada 1943 r. z
wiezienia w Wisniczu.
4) Brak danych.
5) Jo zef Czwartosz lub Czwartasz nr 162518, do obozu dosta ó sie 12 listopada 1943 r.
transportem sformowanym przez policje w Radomiu.
6) Brak danych.
7) Jo zef Zeliga, urodzony 4 lutego 1900 r., do Oswiecimia przekazany jako polski
wiezienpolityczny.
8) Brak danych.
9) Brak danych.
10) Fajwel Majzel lub Feiwel Meisel, urodzony w 1917 r. w miejscowo sci Ostrynia koóo
Grodna, tam zamieszkaóy, z zawodu stolarz, do KL Auschwitz przywieziony 2 grudnia
1942 r. transportem Zydo w deportowanych z getta w Grodnie.
Sekcja Aprowizacyjno-Gospodarcza Polskiego Komitetu Obywatel skiego wobec
pogóebiaja cego sie deficytu zywnosci, zajeóa sie ustaleniem i zabezpieczeniem istnieja cych
jeszcze zapaso w. W sprawozdaniu czytamy: ńPrzeprowadzono rewizje i zabrano u niekto rych
obywateli, kto rzy wykorzystali chwile bezkro lewia i przywóaszczyli spora ilosc produkto w
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zywnosciowych z magazyno w miastał . Zwoóano zebranie rolniko w w celu nakóonienia ich do
wiekszej ofiarnosci na rzecz najbardziej potrzebuja cych. Zaóatwiono przydziaó mleka dla
rodzin z maóymi dziecmi.
Doskwieraó góo d. Najpilniejszym zadaniem staóo sie zapewnienie srodko w do zycia
najbardziej potrzebuja cym rodzinom. W krytycznej sytuacji znajdowa óy sie kobiety samotnie
wychowuja ce dzieci, wdowy i zony, kto rych mezowie nie wro cili z wojska, wiezien
i obozo w. W marcu 1945 r. sporza dzono wykaz 17 takich rodzin, wsro d kto rych znalazóy sie
Weronika Kostyra z szesciorgiem dzieci, Katarzyna Janik i Maria Kostyra, wychowuja ce po
tro jce dzieci. Ich mezowie przebywali wo wczas jeszcze w obozach koncentracyjnych. Sieroty
znalazóy przytuóek w klasztorze. W ciezkim poóozeniu znaleÓ li sie urzednicy i
funkcjonariusze panstwowi.
Kierownik szkoóy zamiast zapóaty pobieraó dziennie dwa litry mleka. W Zarza dzie
Miejskim powstaó referat opieki spoóecznej, kierowany pocza tkowo przez Ludwika
Czarnynoge. Utworzono tez ciaóo spoóeczne w postaci miejskiej komisji opieki spo óecznej.
Miasto podzielono na kilka rejono w, w kto rych organizowaniem pomocy sa siedzkiej zajeli
sie Franciszek Kostyra (Kopiec), Franciszek Go ralczyk (Zakoscio óek), Jan Madej (Adama),
Jan Nagi (Mikoóowska).
Najtrudniejsze byóy pierwsze lata. Po Ludwiku Czarnynodze opiek a spoóeczna w
Zarza dzie Miejskim kierowaó Paweó Latocha. 21 kwietnia 1947 r. rozpoczeóa prace kuchnia
ludowa, wydaja ca dziennie do 30 obiado w. Istniaóa do marca nastepnego roku. Okoóo 80
rodzin korzystaóo z opieki miejscowego ńCaritasuł . Szczego lna ruchliwoscia w zakresie
organizowania pomocy spoóecznej odznaczyó sie ksia dz proboszcz Jan Trocha.
W cia gu 1945 r. Starostwo kilkakrotnie nakóadaóo na poszczego lne gminy kontyngenty
swiadczen na rzecz Armii Radzieckiej. Swiadczenia obejmowaóy zboze, ma ke, ziemniaki,
siano i sóome. W wyniszczonym i ogoóoconym przez wycofuja cego sie okupanta kraju
wykonanie obowia zkowych dostaw przekraczaóo niejednokrotnie mozliwosci rolniko w.
Odwoóywanie sie od drakonskich decyzji nie skutkowaóo. Opro cz tego poszczego lne
oddziaóy wojskowe dokonywaóy samowolnych rekwizycji. Grasowaóy bandy marudero w,
kradna c, gwaóca c i zabijaja c. Niemal zupeónie wystrzelano zwierzyne lesna i polna . Przy
uzyciu granato w recznych wyniszczono ryby w stawach i rzekach. Ofiara przemocy padó
nawet burmistrz bierunski. Oficer sowiecki, groza c pistoletem, zmusió go do otwarcia
magazynu i wydania resztek zywnosci przeznaczonej na zaopatrzenie ludno sci.
W wyniku dziaóan wojennych zupeónemu zniszczeniu ulegóy trzy domy (Augustyna
Byoka, Rudolfa Bendla i Karola Norasa), kilkadziesia t innych, w tym i zabudowania
inwentarskie, doznaóo wiekszych lub mniejszych uszkodzen. Do naprawy dacho w posóuzyóy
deski z rowo w strzeleckich na grobli.
Pilnej naprawy wymagaóy zniszczone i uszkodzone mosty. Wycofuja c sie Niemcy
wysadzili most zelazny na Mlecznej na góo wnej szosie do Mikoóowa. Koniecznosc
natychmiastowego udostepnienia tej trasy dla transportu wojskowego spowodowa óa ze na
rumowisku uóozono pospiesznie drewniana kóadke. Resztki zwalonego mostu utrudniaóy
jednak przepóyw wody. W okresie letnich opado w nasta pióo przerwanie waóo w. Usuniecia
zatoro w podjeóy sie przedsiebiorstwo budowlane Jo zefa Banascha (peónomocnik Dziubany)
i warsztat slusarski Ludwika Michalika.
Powaznych uszkodzen doznaó tez drewniany most na Mlecznej przy ulicy Piaskowej.
Pocisk artyleryjski zburzyó ponadto inny drewniany most nad Gostynia , óa cza cy Bierun z
Cielmicami i Swierczyncem.
Edward Dóugajczyk
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Powaznej dewastacji ulegóo wnetrze ratusza, co utrudnióo ńrozruchł nowej miejskiej
administracji. Przepadóa spora czesc dawnych akt, zwóaszcza z okresu dwudziestolecia
miedzywojennego. Nie ostaóa sie zadna z siedmiu maszyn do pisania. Przez pewien czas
pisano na jednej wypozyczonej z ńLignozył . Na pierwszych dokumentach miejskich
widnieje odcisk okra góej pieczeci z oróem w koronie i napisem: Urza d policyjny BierunStary.
Posóuzono sie taka piecza tka jako jedyna ocalaóa z przedwojnia. Pozostaóe piecza tki zabraó
z soba we wrzesniu 1939 r. burmistrz Piprek i podczas ucieczki schowaó w maóym dworku w
gminie Pawóo w koóo Szczucina. Podjete po wojnie pro by ich odnalezienia nie powiodóy sie.
O szkole wspominamy w innym miejscu. Dotkliwe straty poniosóa straz pozarna. Podczas
okupacji spóoneóa wieza, po Ó niej, w okresie ruchu wojsk, rozgrabiono caóy sprzet. Sikawke
zabrali Rosjanie. Zlokalizowano ja potem w Bojszowach na terenie urza dzonego przez armie
radziecka lotniska polowego. Mimo uporczywych staran, nie udaóo sie jej odzyskac.
Uprawe po l utrudniaóy kilometrami cia gna ce sie rowy, zapory przeciwczoógowe, schrony
i stanowiska ogniowe. Duze poóacie wymagaóy rozminowania.
Jesli mowa o stratach wojennych, nalezy tez wspomniec o obrazie koronacji Najswietszej
Marii Panny z koscio óka sw. Walentego. Przekazany przed wojna do Muzeum Sla skiego w
Katowicach, zostaó przez Niemco w wywieziony przed zblizaja cym sie frontem i odta d slad
po nim zagina ó.
Pod koniec 1945 r. wóadze miejskie podjeóy pro be zsumowania martyrologii okupacyjnej
bierunian. Okupant pozbawió wolnosci, umieszczaja c w obozach i wiezieniach, 14 oso b, z
czego smierc poniosóy 4 osoby. Na pracach przymusowych znalazóo sie 65 mieszkanco w
Bierunia, wro cióo 59, jedna zmaróa. Wsro d zamordowanych znalazó sie kierownik szkoóy Jan
Spyra. Dwukrotnie hitlerowcy zamykali bierunskiego proboszcza Pawóa Macierzyn skiego.
Jego los dóugo pozostawaó nie znany. Wreszcie nadeszóa wiadomosc, ze zmaró w obozie
juz po wyzwoleniu.
Trudne do rozwia zania staóy sie sprawy narodowosciowe. Okupant posegregowaó
Sla zako w na kilka grup. Po wojnie wóadze polskie zarza dzióy obowia zek rehabilitacji
wszystkich posiadaczy Volkslisty. Nieco po Ó niej ograniczyóy obowia zek sa dowej
rehabilitacji tylko do grupy II. Reichsdeutsche i osoby grupy I zostali przeznaczeni do
wysiedlenia. Zwóaszcza w pierwszych powojennych miesia cach na tym tle wyrza dzono
ludziom wiele krzywdy. Takze w Bieruniu. Pod przykrywka zwalczania niemczyzny
zaóatwiano osobiste porachunki. Wóadza przeszóa w rece napóywowych nadgorliwco w i oso b
miejscowych, kto rzy z tej racji, ze nie splamili sie wspo ópraca z okupantem, uznali sie za
moralnie uprawnionych do decydowania o cudzym losie. Tr zeba poja c ogrom nienawisci
spowodowany przez wojne, aby usprawiedliwic i to, co ludzie ludziom zgotowali juz po
wyzwoleniu.
Najpierw zabrano sie energicznie do usuwania wszelkich zewnetrznych slado w
niemczyzny. W przecia gu kilku dni znikneóy niemieckie nazwy ulic, szyldy ze sklepo w,
ro zne inne napisy, plakaty i obwieszczenia. Pod koniec lutego burmistrz Pstrucha donio só:
ńMowy niemieckiej od pierwszego dnia zupe ónie nie sóyszy sie, gdyz pozostali obywatele
tutejszego miasta wóadaja przewaznie ojczystym jezykiem, zas wywrotowcy i wyrodkowie,
jak ro wniez ci, kto rzy nadcia gneli z Niemcem (...) sami opuscili miasto wzglednie
odprowadzeni zostali tam, gdzie szkodzi c i agitowac nie moga ł .
W innym miejscu podaje, ze zatrzymano 40Ś 50 oso b. Zgodnie z poleceniem Starostwa
osoby I i II grupy narodowosciowej zatrudniono przy niwelowaniu rowo w. Niekto rych
oddano do dyspozycji rosyjskich wóadz wojskowych, kto re skierowaóy ich do pracy przy
budowie lotniska polowego w Bojszowach.
Edward Dóugajczyk
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W tym samym czasie MRN wyóonióa 5-osobowa komisje weryfikacyjna w celu
ńprzeszeregowaniał mieszkanco w miasta pod wzgledem politycznym i narodowosciowym.
W skóad komisji weszli burmistrz Pstrucha, ńkomisarzł milicji Jo zef Kucz, Wiktor
Swierzy i Walenty Pocza tek.
W lipcu 1945 r. burmistrz wezwaó wszystkich mieszkanco w narodowosci niemieckiej oraz
posiadaczy Volkslisty do zgóoszenia sie w Zarza dzie Miejskim w celu rejestracji
i weryfikacji. Opornym zagrozió wywiezieniem do obozu karnego.
Dalej trwaóa akcja rehabilitacyjna. Ograniczano j a juz jednak tylko do ńdwo jkarzył .
Osoby grup III i IV zostaóy zwolnione z tego obowia zku. Rehabilitacje przejeóy sa dy.
W Bieruniu dziaóaóa komisja opiniodawcza MRN (Jo zef Ro zok, Jan Nagi, Franciszek
Kostyra, Paweó Bóaszczyk, Jan Lubecki, Jan Madej), scisle wspo ópracuja ca z miejscowym
koóem Polskiego Zwia zku Zachodniego (Walenty Pocza tek, Jo zef Piekarczyk, Emanuel
Piprek, Franciszek Ficek).
Komisja ustalióa, ze sposro d 3425 mieszkanco w miasta 50 to Reichsdeutsche i posiadacze
grupy I, 225 posiada grupe II, 2829 grupe III, 164 grupe IV, 178 Ś nie zaszeregowanych.
Wyóonió sie obraz typowy dla caóego przedwojennego wojewo dztwa sla skiego, na kto rym
okupant zdecydowana wiekszosc ludnosci zaszeregowaó do grupy III. Weryfikacji nie
podlegali Reichsdeutsche i Volksdeutsche grupy I. Dwie osoby spo sro d nich komisja
postawióa do dyspozycji wóadz bezpieczenstwa. Z grupy II zdaniem komisji na rehabilitacje
nie zasóugiwaóo 130 oso b. 41 oso b odstawiono na pocza tku sierpnia 1945 r. do punktu
zbornego w Tychach w celu wysiedlenia. Wro cióy one jednak z powrotem. O akcji
wysiedlenczej z Bierunia brak jest na razie innej dokumentacji.
Dramat polegaó na tym, ze denuncjowano ludzi niewinnych, niekiedy z nadgorliwo sci
narodowej, niekiedy z zemsty osobistej. MRN przez kil ka lat upominaóa sie o zwolnienie jej
zdaniem niewinnie pozamykanych. W marcu 1945 r. interweniowa óa w sprawie Jo zefa
Benskiego, Franciszka Norasa, Wawrzyn ca Jagody, Wilhelma Lubeckiego, Wincentego
Hycza i Franciszka Skiby, kto rzy pod zadnym wzgledem nie szkodzili panstwu i narodowi
polskiemu, posiadali III grupe listy narodowosciowej, a ich jedynym ńprzestepstwemł byóo
to, ze zostali wcia gnieci do Volkssturmu, miejscowych oddziaóo w samoobrony. W tym
czasie w rekach NKWD znajdowaó sie tez Wiktor Swierzy, czóonek MRN z ramienia PPR,
pracownik Zarza du Miejskiego, podczas okupacji wiezien obozu koncentracyjnego
Mauthausen-Gusen. Swierzego podobno aresztowano na wniosek jego macierzystej partii.
Przez pewien czas przebywaó w obozie pracy w Swietochóowicach. Dalszy slad po nim
zagina ó.
W sierpniu 1945 r. lista oso b, o kto rych zwolnienie zabiegaóa MRN, wydóuzyóa sie do 22.
Opro cz Wawrzyn ca Jagody znajdowali sie na niej:
Rudolf Bendel, Karol Dóugon , Augustyn Nyga, Jan Pawelczyk, Alfred Marczyk, Stefan
Klimza, Wilhelm Figiel, Ernest Felder, Paweó Musioó, Walenty Gopek, Ernest Madeja,
Franciszek Olczek, Jan Klekot, Alfons Mika, Jo zef Krawczyk, Wilhelm Paweóczyk,
Wilhelm Cichon .
W lutym 1947 r. MRN postanowióa wysóac memoriaó do klubo w poselskich PPR i PPS,
domagaja cy sie zwolnienia bierunian zabranych w 1945 r. na roboty przymusowe do ZSRR.
Przebywali oni podobno w miejscowosci Kurbas w poblizu granicy mongolskiej. Byli to:
Wincenty Hycz, Jan Paweóczyk, Wilhelm Figiel, Jan Smióowski, Paweó Stencel, Piotr
Ma dry, Alojzy Lubecki, Wilhelm Ż ubecki, Paweó Musioó, Augustyn Nyga i Tomasz
Z oóna.
Edward Dóugajczyk
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ZYCIE POLITYCZNE
W lutym 1945 r. MRN postanowióa przywro cic nazwy ulic sprzed 1939 r. Wyja tek
uczynióa dla ul. Piósudskiego, kto rej przywro cióa pierwotna nazwe ul. Krakowskiej.
W listopadzie 1946 r. ul. Pawóa przemianowaóa na Ignacego Daszynskiego. W lutym 1948 r.
nie zgodzióa sie na przemianowanie ul. Krakowskiej na 1 Maja, przystaóa natomiast na
zmiane ul. Móynskiej na Generaóa Swierczewskiego. W protokoóach posiedzenzapisano, ze
14 grudnia 1948 r. z okazji kongresu zjednoczenio wego partii robotniczych Rada
jednogóosnie uchwalióa przemianowac Rynek na Plac Adama Mickiewicza i ul. Piaskowa na
Okrzei.
I na tym na razie wyczerpaóa sie owa two rczosc nazewnicza, odbywaja ca sie pod
naciskiem zmieniaja cych sie okolicznosci politycznych.
Przed wojna komunisci nie mieli w Bieruniu zadnego oparcia. Klemens Szewczyk,
zastrzelony w Bieruniu podczas okupacji, pochodzi ó z pobliskich Ledzin. Na domu przy
Rynku, w kto rym zgina ó, odsóonieto pospiesznie tablice pamia tkowa . Miaóa ona swiadczyc o
mocnych korzeniach miejscowego ruchu rewolucyjnego, symbolizowa c prawo do legalnego
przejecia i sprawowania wóadzy. Rosóo zapotrzebowanie na legende.
Czoóowy aktyw Polskiej Partii Robotniczej w powiecie pszczy nskim rekrutowaó sie
sposro d przedwojennych komunisto w z Ledzin, Goóawca, Swinio w i Koszto w: Karola
Musioóa, braci Franciszka i Alojzego Oroczo w i Walentego Kubicy. W Bieruniu Starym
pierwsi PPR-owcy pojawili sie w lutym 1945 r. Pocza tkowo tworzyli jedna komo rke
partyjna , rozdzielona nastepnie na terenowa (miejska ) i fabryczna . 15 lutego do PPR
przystali: krawiec Klemens Watoóa i gajowy Ludwik Kula, wkro tce po nich elektryk
Emanuel Piprek (od 1 marca), kupiec Jo zef Broncel i krawiec Franciszek Tomala (od 1
maja), egzekutor miejski Jan Hycz, listonosz Jan Madej i fryzjer Wiktor Wieczorek (od 1
czerwca 1945 r.). Najdóuzszym stazem partyjnym w ńLignozieł legitymowali sie: Franciszek
Kucharczyk i Wiktor Wolnik (od 5 lutego), Augustyn Seweryn, Klemens Fijoó,
Franciszek Gibas (wszyscy trzej od 28 lutego), Bartóomiej Sajdok (od 1 kwietnia)
i Leopold Broja (od 1 sierpnia 1945 r.).
16 kwietnia 1946 r. powstaóo trzecie w Bieruniu Starym koóo PPR, zóozone z trzech
funkcjonariuszy Posterunku Milicji Obywatelskiej. W lu tym 1947 r. na dziesieciu
milicjanto w tego Posterunku szesciu nalezaóo do PPR, trzech do PPS, jeden pozostawaó
bezpartyjny. Do PPR nalezeli:
Karol Stolecki (od 28 maja 1945 r.), Stanisóaw Gretka i Ludwik Rogalski (obaj od 28
sierpnia), Alfred Rumian (od 23 wrzesnia), Stanisóaw Michalik (od 16 kwietnia 1946 r.)
i Daniel Kozera (od 2 listopada 1946 r.).
W marcu 1945 r. komo rka miejska PPR w Bieruniu liczyóa 16 czóonko w. Kierowaó nia
wo wczas Klemens Watoóa. Po nim na dóuzszy czas sekretarzowanie przeja ó Jan Czempas.
23 marca 1945 r. partia urza dzióa swo j pierwszy publiczny wystep Ś uroczystosc
rocznicowa z okazji utworzenia Armii Czerwonej. W pochodzie i wiecu na Rynku
uczestniczyóo okoóo 1 tys. oso b. Przemo wienia na czesc wyzwolicieli i ich wodza Jo zefa
Stalina wygóosili burmistrz Pstrucha i w imieniu partii Wiktor Swierzy.
25 lutego 1947 r. odbyóo sie zebranie sprawozdawczo-wyborcze koóa terenowego PPR.
Liczyóo wo wczas 20 czóonko w. Obrady przebiegaóy w euforii niedawnego zwyciestwa w
wyborach sejmowych, w kto rych 98 proc. uprawnionych do góosowania bierunian
Edward Dóugajczyk
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opowiedziaóo sie za Blokiem Demokratycznym. Sukces ten PPR zapisaóa na swoje konto,
miaó byc wyrazem sóusznosci obranej drogi i poparcia ze strony spoóeczenstwa.
Nie wspomniano tylko, jakimi metodami przeprowadzono te wy bory. Przy innej
sposobnosci miejscowe kierownictwo partii przyznaóo sie do ńprofilaktycznegoł
aresztowania kilku najzagorzalszych opozycjonisto w, miedzy innymi z Zarza du Spo óki
Wodnej. Po Janie Czempasie wybrano wo wczas pierwszym sekretarzem Augustyna Figla.
Czempas zostaó jego zastepca . W skóad egzekutywy weszli: Franciszek Kostyra, Jan
Bóaszczyk i Emanuel Piprek.
Zaledwie wegetowaóo koóo PPR w ńLignozieł , na kto rego czele w 1945 r. postawiono
Augustyna Seweryna. Niewiele wiecej dziaóo sie za jego nastepcy, Jana Borysowa, kto remu
potem wytknieto brak zmysóu organizacyjnego i jakiejkolwiek aktywno sci. Podczas zebrania
sprawozdawczo-wyborczego 15 lutego 1947 r. stwierdzono, ze koóo znajduje sie ńw
opóakanym stanieł . Wedóug oceny Komitetu Powiatowego nalezaóo do najsóabszych ko ó
zakóadowych w powiecie. Nie przedstawiono nawet sprawozdania za up óywaja ca kadencje,
gdyz nie miaó go kto przygotowac. Sekretarzem zostaó wo wczas Oswald Me drala i odta d
PPR w,, Lignozieł nabraóa rozpedu. Po kilku miesia cach byóo juz 57 czóonko w. Na kolejnym
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 21 lutego 1948 r. Me drala mo gó sie pochwalic: ńGdy
zostaóem wybrany sekretarzem koóa, zastaóem jedna kartke papieru, na kto rej byóo 9
czóonko w PPR. Zebrania nie odbywaóy sie. Dzisiaj, po po ótorarocznej pracy, musze
stwierdzic, ze z koóa staó sie komitet fabryczny. Z 9 czóonko w mamy 98ł .
Do ozywienia dziaóalnosci pepeerowskiej w ńLignozieł reke przyóozyó funkcjonariusz
powiatowy partii, przedwojenny komunista Karol Musioó, zatrudniony w fabryce na
stanowisku kierownika personalnego. Odt a d w zakóadzie wszystko zalezaóo od PPR-u, kto ry
wysuna ó sie ponad dyrekcje. O wszechwóadzy pepeerowskiej w ńLignozieł niech swiadcza
uchwaóy jednego z posiedzen egzekutywy fabrycznej z 1948 r., kto re we fragmencie tu
przytaczamy:
ń2. Dyr. techn. Zacharewicz, partyjnik dobry, nalezy go wysuna c na naczelnego
dyrektora.
3. Dyr. Zielinski prowadzi sie dobrze, jest czóonkiem PPS. Z pracownikami wspo ópracuje
dobrze, tak samo spoóecznikiem tez jest dobrym, jednak zyciem politycznym nie
interesuje sie, jest za sóaby.
4. Dyr. adm. Fischler jest wrogiem robotniko w, w partii sie zamaskowaó, nalezy go
usuna c.
5. Z Registratury usuna c Sobocinska , na jej miejsce wstawic Kiwadowicza Stanisóawa.
6. Gospodarka Materiaóowa: usuna c Piekorza Romana i Lubeckicgo Wilhelma z
powodu wrogiego usposobienia sie do naszego ustroju, przede wszystkim Piekorz
Roman. Na ich miejsce wstawic Z oóneczko Jo zefa oraz Ż aciaka Karola. (...)
8. Dynamit: usuna c mistrza Waluge Franciszka, na jego miejsce wstawic Mikosa Jo zefa.
9. Spóonki: usuna c caóy personel kierowniczy. Aczkolwiek sa to partyjnicy, jednakowoz nie
stosuja sie do programu partii i ida droga przywo dcy Jugosóawii, Tito. Na ich miejsce
wstawic jako kier, produkcji mistrza Buchacza Andrzeja i Michalskiego Karola.
10. Warsztat reparacyjny: usuna c Labusa Augustyna, na jego miejsce wstawic
Kaminskiego Ludwika.
11. Warsztat mechaniczny: usuna c Wiesioóka, na jego miejsce wstawic Michnola Ludwika.
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12. Ń uskownia: usuna c ob. Sóuge Karola, na jego miejsce wstawic Czaje Jo zefa, kto ry
obecnie jest przodownikiemł . (...) itd.
Przytoczone uchwaóy sa w gruncie rzeczy tylko powto rzeniem nieco wczesniejszych
decyzji, kto re zapadóy w wyniku lustracji przeprowadzonej w ńLignozieł przez ńkadre lotna ł
Komitetu Powiatowego PPR. Punkt pierwszy na liscie podjetych wo wczas decyzji brzmiaó
dosóownie:
ń.Dyr. Zaóachowski jako przeciwnik obecnego ustroju nie zas óuguje, zeby miec swe
stanowisko piastowacł . (Jezyk wystarczaja co duzo mo wi o poziomie wyksztaócenia
o wczesnych decydento w!). Podobne ńbrygady lotneł lub ńkadry lotneł nalatywaóy na
wszystkie wazniejsze przedsiebiorstwa i instytucje. W ich wyniku nastepowaóa
natychmiastowa wymiana kadr. Stare znikaóo jak za zdmuchnieciem swieczki.
Sympatyczniej prezentowaóa sie Polska Partia Socjalistyczna, przynajmniej dopo ki
przewagi nie zdobyóy w niej sióy jednolitofrontowe, podporza dkowuja ce sie linii PPRowskiej i zmierzaja ce do zespolenia obydwo ch odóamo w ruchu robotniczego.
1 maja 1945 r. zawia zaó sie Komitet Powiatowy PPS w Pszczynie. Pocza tki dziaóalnosci
tej partii w Bieruniu Starym nie sa znane. Sprawozdanie Komitetu Powiatowego za
maj 1946 r. wymienia w powiecie 32 komitety lokalne z 729 cz óonkami. Nie ma miedzy nimi
Bierunia. Wsro d aktywisto w powiatowych pada wo wczas nazwisko bierunianina Jakuba
Kostyry. Informacja o istnieniu Komitetu Miejskiego w Bieruniu Starym pojawia si e dopiero
w sprawozdaniu za sierpien1946 r.
Gdy 11 stycznia 1947 r. obowia zki burmistrza obejmowaó Kazimierz Zaja czkowski,
czóonek wóadz powiatowych PPS, aktywny dziaóacz tej partii, organizacja bierunska liczyóa
zaledwie 34 czóonko w. Komitetowi Miejskiemu przewodniczyó J. Kostyra, sekretarzem byó
Rafaó Móocek.
Odta d daje sie zauwazyc znaczny wzrost aktywnosci i liczby czóonko w.
31 stycznia 1947 r. odbyóo sie zebranie inauguracyjne komo rki PPS w ńLignozieł . Akces
zgóosióo od razu 130 kandydato w. W skóad zarza du koóa weszli: przewodnicza cy Jan Uszok,
zastepca Roman Piekorz, sekretarz Stanisóaw Michalik, zastepca Franciszek Gondzik,
skarbnik Jo zef Go ralczyk, zastepca Jo zef Madej. Organizacja rozrosóa sie do tego stopnia,
ze w lipcu 1948 r. postanowiono ja podzielic na siedem ko ó w poszczego lnych oddziaóach
fabryki. PPS liczyóa tam wtedy ponad 400 czóonko w, zdecydowanie dystansuja c swojego
PPR-owskiego partnera.
Podobny wzrost ilosciowy notowaóo koóo miejskie. Wprawdzie i tam przewage posiadali
robotnicy, to jednak bardziej niz do PPR garneli sie przedstawiciele innych warstw
spoóecznych. Wedóug stanu z lipca 1947 r. do koóa terenowego PPS w Bieruniu Starym
nalezaóo 265 czóonko w, w tym 143 robotniko w, 66 rzemieslniko w, 31 urzedniko w, 5
milicjanto w, 4 kupco w, 2 reprezentanto w wolnych zawodo w, 1 nauczyciel, 3 bez okreslenia
zawodu.
W miare umacniania linii jednolitofrontowej PPS pogr a zaóa sie w marazmie. Wstrzymano
nabo r nowych czóonko w. Przed zjazdem zjednoczeniowym partia staóa sie widownia
masowych czystek. Oczyszczono ja z elemento w ńobcych klasowo i ideologicznieł . Z koóa
miejskiego zostali usuniecie m.in. kupcy Rudolf Piprek i Paweó Dóugon , restauratorzy
Jakub Kostyra i Jo zef Setman. Lista wykluczonych w fabryce obejmowaóa 16 oso b.
Otwieraó ja ńwrogi ideologiił dyrektor inz. Bronisóaw Zielin ski.
Trzecim ogniwem Bloku Demokratycznego staóo sie Stronnictwo Ludowe, ugrupowanie
bez poro wnania mniejsze niz jego dwaj partnerzy. W powiecie pszczynskim rodzióo sie dóugo
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i w bo lach, mimo czuóej opieki ze strony PPR-u. Gdy wreszcie staneóo na nogi, opiekunowie
dbali, zeby chowaóo sie grzecznie i nie sprawiaóo kóopotu.
W Bieruniu Starym tlióy sie jeszcze, co prawda nikóe, jak zreszta na caóym Go rnym
Sla sko, tradycje przedwojennego ruchu ludowego. Usi óowaó je wskrzesic burmistrz
Stanisóaw Sobocin ski, kto ry do Stronnictwa zgóosió sie 1 kwietnia 1945 r. czyli jeszcze na
kursie administracyjnym w Wyzszej Szkole Nauk Spoóeczno-Gospodarczych w Katowicach.
W Bieruniu usadowió sie pierwszy tymczasowy Zarza d Powiatowy Stronnictwa
Ludowego. W jego skóad wchodzili: prezes Jo zef Zuber, sekretarz Benedykt Sabaóa i
skarbnik Franciszek Pasierb-Palski. Wedóug informacji pepeerowskich z poóowy 1946 r. SL
w caóym powiecie pszczynskim posiadaóo 6 ko ó i okoóo 150 czóonko w i nie rozwijaóo zadnej
dziaóalnosci. Sami SL-owcy utrzymywali, ze jest ich w powiecie blisko 200, skupionych w
10 koóach. Z dniem 1 czerwca 1946 r. Zarza d Powiatowy przenio só sie z Bierunia do
Pszczyny. PPR-owcy nie byli zadowoleni z tego zarza du. Twierdzili, ze zasiadaja w nim
ludzie nieodpowiedzialni. Zapowiedzieli potrzeb e zmian personalnych. We wrzesniu 1946 r.
usuneli z prezesostwa Jo zefa Zubra, zgodzili sie, aby jego obowia zki przeja ó Sobocin ski, na
wiceprezesa wsuneli do zarza du swojego towarzysza Piotra Kro la. Dokonawszy dzieóa z
zadowoleniem oznajmili: ńJest nadzieja, ze ten nowy zarza d bedzie lepiej te organizacje
rozwijaół .
Sobocinski peónió obowia zki prezesa powiatowego do zjazdu w maju 1947 r., potem Ś do
kwietnia 1949 r. Ś byó wiceprezesem. Byó tez od pocza tku przewodnicza cym koóa w
Bieruniu Starym. Na walne zebranie koóa 31 marca 1946 r. przybyóo 50 czóonko w
i sympatyko w SL. Wybrano zarza d w skóadzie: przewodnicza cy S. Sobocinski, zastepca
Jan Noras, sekretarz Ludwik Paweóczyk, skarbnik Jan Krupa, instruktor Jo zef Zuber.
Dalsze dane o kole bierunskim podaja , ze w marcu 1947 r. nalezaóo do niego 24 czóonko w, w
tym jedna kobieta. Mimo wszystko sóabo sie rozwijaóo. W czerwcu 1949 r. byóo 33
czóonko w, ale w grudniu tegoz roku, juz po powstaniu Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego Ś pozostaóo tylko 17. Opro cz oso b wymienionych w skóadzie zarza du z 1946 r. w
dokumentacji Stronnictwa najczesciej przewijaja sie nazwiska Alojzego Gretki, Franciszka
Nagiego i Jana Nowaka.
Z innych organizacji ńideowo-politycznychł dobre warunki rozwoju dzieki poparciu wóadz
panstwowych posiadaóy Polski Zwia zek Zachodni, Zwia zek Weterano w Powstan Sla skich
i Zwia zek Byóych WieÓ nio w Politycznych.
Zwóaszcza dwie pierwsze, grupuja ce radykalny element narodowy, wywieraóy przemozny
wpóyw na atmosfere polityczna w duchu swoiscie pojetego patriotyzmu, w tym takze na
ksztaótowanie polityki kadrowej. Bez pozytywnej opinii PPR-u i Polskiego Zwia zku
Zachodniego trudno byóo marzyc o lepszej posadzie, dostaniu sie do szkoóy sredniej lub na
studia. Sposro d miejscowych dziaóaczy Polskiego Zwia zku Zachodniego nalezy wymienic
Walentego Pocza tka i Jana Nagiego.
W organizacji byóych powstanco w szczego lna ruchliwoscia odznaczali sie Wincenty
Reguóa i Karol Karwat. Na pierwszym posiedzeniu Zarza du Powiatowego Zwia zku Byóych
WieÓ nio w Ideowo-Politycznych 12 wrzesnia 1945 r. uczestniczyli z Bierunia Paweó Kostyra
i Augustyn Nagi.
Do najruchliwszych stowarzyszen móodziezowych nalezaóo harcerstwo. Na pierwszym
etapie wszakze uwiedóo, spetane obca sobie ideologia i pozbawione swoich najlepszych
przewodniko w, kto rych zmuszono do odejscia. Instytucja rza dowa w dosóownym tego sóowa
znaczeniu byó Zwia zek Przyjacio ó Zoónierza, prowadzony przez referat wojskowy Zarza du
Miejskiego. Koóo bierunskie Zwia zku powstaóo w 1946 r. i liczyóo 20Ś 30 czóonko w, aby w
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1950 r. zachowac ich zaledwie 13 czyli tych, kto rzy tkwili w organizacji z zawodowego
obowia zku.
5 lutego 1947 r. zawia zaóa sie takze obowia zkowa dla niekto rych oso b organizacja Ś
Towarzystwo PrzyjaÓ ni Polsko-Radzieckiej. Prezesostwo z urzedu przypadóo burmistrzowi
Zaja czkowskiemu, sekretarzowanie z prostego skojarzenia funkcji Ś sekretarzowi
miejskiemu Janowi Norasowi. Towarzystwo wegetowaóo. Na wyznaczone na 13 lutego
1948 r. walne zebranie koóa z 27 czóonko w zjawióo sie 8. Wobec braku quorum nie doszóo do
skutku. Rok po Ó niej wprawdzie sie odbyóo, ale obecni nie zadali sobie nawet trudu wybrania
nowych wóadz. Z ulga przywitali z kartki odczytany skóad zarza du: prezes Ś burmistrz
Czesóaw Duda, zastepca prezesa Ś kierownik szkoóy Franciszek Banot, sekretarz Ś
urzednik miejski Alojzy Pietruszka, komisja rewizyjna Ś przewodnicza cy MRN Jakub
Kostyra i jako jedyny w tym gronie spoza aparatu wóadzy Ś restaurator Jo zef Setman.
Wszystkie obchody ku czci i z okazji, odbywaóy sie jednak z nalezyta powaga . Referat
kierownika Banota na uroczystym posiedzeniu MRN w 1948 r. z okazji rocznicy rewolucji
paÓ dziernikowej zebrani Ś jak zanotowano w protokole Ś ńprzyjeli hucznymi oklaskamił .
Sprawozdawca Zarza du Miejskiego, donosza c o tym dniu swojej wóadzy zwierzchniej,
podaó: ńNadmienic wypada, ze miasto byóo uroczyscie udekorowane, przy czym wydatnie
reprezentowaóy (!) sie duze transparenty. Szczego lnie efektownie udekorowano gmach
ratusza, na kto rym widniaó duzy portret generalissimusa Stalina, iluminowany lampami
elektrycznymi pomiedzy duzymi sztandarami purpurowymi i flagami narodowymi ł .
W 1947 r. PPR-owska przybudo wka móodziezowa Ś Zwia zek Walki Móodych Ś
skupiaóa w trzech oddziaóach 85 czóonko w. W tym samym czasie do Ligi Kobiet nalezaóo 30
pan.
Zaledwie kilka ska pych informacji udaóo sie zebrac o ugrupowaniach opozycyjnych:
Stronnictwie Pracy i Polskim Stronnictwie Ludowym. Gnebione przez bezpieke i aparat
pepeerowski byóy pozbawione mozliwosci swobodnego dziaóania. Na posiedzeniu
egzekutywy powiatowej PPR w Pszczynie 23 marca 1946 r. funkcjonariusz Urz edu
Bezpieczenstwa zauwazyó, ze koóo PPR w ńLignozieł skupia zaledwie szesciu maóo
aktywnych czóonko w, natomiast daje sie zauwazyc zywa akcje werbunkowa Stronnictwa
Pracy, kto re posiada tam juz 30 czóonko w. Do fabryki czesto przyjezdza Lanuszny z
Powiatowego Zarza du SP. Kierownik zakóadu, Zaóachowski, zdaje sie sprzyjac tej
organizacji.
Co do Polskiego Stronnictwa Ludowego dysponujemy wypowiedzi a Stanisóawa
Michalika, komendanta miejscowego posterunku MO, kt o ry w lutym 1947 r. pochwalió sie,
ze partie te ńzawczasu wykryto, kiedy liczyóa dopiero szesciu czóonko w, zwalczano i nie
dopuszczono jej do rozwiniecia sieł .
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KULTURA. OSWIATA, SŃ UZBA ZDROWIA
Z nakazu wóadzy powiatowej, aby w kazdej miejscowosci istniaó dom kultury, juz w marcu
1945 r. MRN postanowióa na ten cel przeznaczyc skonfiskowana poniemiecka posiadóosc
obok koscio óka sw. Walentego. Przed wojna i podczas okupacji Alfons Gomola prowadzió
tam restauracje. Obiekt wiec doskonale nadawaó sie na cele kulturalno-propagandowe.
Kulture wprzegnieto w rydwan propagandy. Przez selektywny dobo r wartosci kultura
miaóa sie stac podpora polityki. Nieprzypadkowo tez otwarcie domu kultury w Bieruniu
Starym nasta pióo 1 maja 1945 r.
Kierownikiem bierunskiej placo wki zostaó Paweó Kostyra. Powoóano sekcje: spiewu
(Franciszek Bratek), teatralna (Walter Fengler) i pióki noznej (Tadeusz Kostyra). Ten
ostatni byó wo wczas prezesem miejscowego koóa Zwia zku Walki Móodych. W konkursie prac
swietlicowych, jaki odbyó sie w Katowicach 14 i 15 sierpnia 1945 r., z powiatu
pszczynskiego wzieóo udziaó siedem zespoóo w, w tym takze z placo wki bierunskiej.
Zespo ó wro ció z nagroda . Nie miejsce tu na wyczerpuja ca kronike domu kultury.
Wspo ótworza c pejzaz o wczesnej kultury masowej miewaó lepsze i gorsze chwile. W grudniu
1949 r. miasto pozbyóo sie ucia zliwego balastu. Wetknieto go ńLignozieł . Po pewnym czasie
takze fabryka uwolnióa sie z pet narzuconego mecenatu. Lokal przy koscio óku wro ció do roli,
jaka mu niegdys wyznaczyli Gomolowie.
Potrzeby czytelnicze zaspokajaóa zrazu tylko skromna biblioteczka szkolna, potem
ro wniez zakóadowa przy ńLignozieł , wreszcie w 1949 r. urza dzono w miescie biblioteke
publiczna .
W 1946 r. rozegraóa sie batalia o bierunskie kino. Na nic zdaóy sie protesty radnych.
Monopolista w zakresie dystrybucji filmo w i prowadzenia sal kinowych Ś ńFilm Polskił Ś
wywio zó aparature projekcyjna . Na pewien czas Bierun zostaó pozbawiony tej jedynej w
miescie rozrywki kulturalnej.
W poóowie czerwca 1945 r. burmistrz przekazaó Starostwu spis zniszczonego sprzetu
szkolnego. Stwierdzió ze nauka odbywa sie w przygotowanych do uzytku siedmiu klasach,
zas pozostaóe sa ogoóocone, okna maja nie zaszklone z powodu braku materiaóu. W miare
posiadanych srodko w i mozliwosci przeprowadza sie najpilniejsze reperacje.
Pierwszym po wojnie kierownikiem szkoóy powszechnej w Bieruniu Starym byó Mikoóaj
Halski. Urodzony 17 maja 1914 r. w Wilkowyjach, prace pedagogiczna rozpocza ó jeszcze
przed wojna jako nauczyciel kontraktowy w Mizerowie. W Bieruniu przebywaó do konca
roku szkolnego 1945/46, po czym przeni o só sie do Pszczyny, a po kolejnym roku do
Prywatnej Szkoóy Przemysóowej w Sóawiecicach. Po Halskim, od wrzesnia 1946 r., prace na
stanowisku kierownika bierunskiej szkoóy powszechnej podja ó Franciszek Banot. On tez w
1948 r. zostaó pierwszym dyrektorem nowo urza dzonej ll-latki, tj. Szkoóy Podstawowej
i Liceum Ogo lnoksztaóca cego.
Juz przed wojna Bierun upominaó sie o gimnazjum. Za jego utworzeniem przemawiaóo
usytuowanie miasta, przeciwko trudnosci komunikacyjne, kto re miaóa rozwia zac budowana
linia kolejowa z Tycho w do Nowego Bierunia. Gdy w 1948 r. pojawióa sie perspektywa
umieszczenia w Bieruniu Starym szkoóy stopnia licealnego, miejscowa spoóecznosc przyjeóa
ten fakt z prawdziwym zadowoleniem. Na pocza tku czerwca 1948 r. MRN postanowióa
przysta pic natychmiast do adaptacji budynku szkolnego, przeznaczaj a c na ten ceó z wóasnego
budzetu kwote 3 miliono w zóotych. Prowadzenie robo t zlecióa budowniczemu miejskiemu
Janowi Grabowskiemu. Projekt przewidywaó dobudowanie od strony po ónocnej szesciu klas
i od strony poóudniowej trzech klas. Jeszcze w czasie trwania prac murarskich rozpoczeóa
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przy szkole podstawowej nauke pierwsza (a wóasciwie wedóug o wczesnej numeracji o sma)
klasa licealna.
Takie byóy pocza tki. Mankamentem pozostawaó brak sali gimnastycznej. Od jesieni do
wiosny zajecia wychowania fizycznego odbywaóy sie na korytarzach. Móodziez miaóa
trudnosci z dojazdem. Sytuacja pod tym wzgledem poprawiaóa sie w miare uruchamiania
nowych linii i zwiekszania czestotliwosci kursowania autobuso w. Zabiegi dyrektora Banota o
zaóozenie internatu nie powiodóy sie z powodu braku pomieszczen. Kilka pierwszych
roczniko w dojezdzaja cej móodziezy na okres przedmaturalny wynajmowaóo w Bieruniu
pokoje.
Juz przed wojna istniaóa w Bieruniu doksztaócaja ca szkoóa zawodowa, do kto rej
uczeszczali móodzi pracuja cy zawodowo, przewaznie u miejscowych rzemieslniko w. Po
wojnie kontynuowano tradycje ńzawodo wkił , najpierw w symbiozie ze szkoóa podstawowa ,
po Ó niej w powia zaniu z ńLignoza ł .
W 1945 r. do Bierunia przeniosóa sie Agnieszka Appelt (19 XII 1908 Ś 27 XI 1987), aby
od 1 czerwca obja c posade lekarki zakóadowej w ńLignozieł . Odta d na staóe zwia zaóa sie z
Bieruniem, zaskarbiaja c sobie powszechne uznanie mieszkanco w. Urodzona w Castrop w
Westfalii, studia medyczne ukonczyóa na Uniwersytecie w Poznaniu. Przed wojna pracowaóa
jako lekarka szkolna w Katowicach, potem przez ca óa okupacje i do konca maja 1945 r. w
Dyrekcji Kopalni Laso w SA Wielkich Pieco w i Zakóado w Ostrowieckich w Niekóaniu.
W 1948 r. staóa sie aktualna sprawa urza dzenia w miescie osrodka zdrowia. Szukaja c
lokalizacji brano pod uwage wille po doktorze med. Wiktorze Rybaku (27 II 1879 Ś 19 IX
1943) przy ul. Móynskiej i po Kwiotkach przy ul. Krakowskiej.
Kóopot polegaó na tym, ze w pierwszej mieszkaóa synowa Maógorzata (wdowa po inz.
Janie Rybaku) z co rka , druga nadal zajmowaó byóy burmistrz Sobocinski. Ostatecznie
osrodek zdrowia umieszczono w posiadóosci Ryboko w. W tym czasie w miescie przebywaóy
dwie akuszerki. W lekarstwa zaopatrywano sie w aptece prowadzonej przez wdowe Elzbiete
Lokayowa .
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WYKAZ Ó RO DEŻ
Archiwalia
Archiwum Panstwowe w Katowicach
Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Pszczynie
Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Pszczynie
Zarza d Wojewo dzki Stronnictwa Ludowego w Katowicach Archiwum Panstwowe w
Katowicach Oddziaó w Pszczynie
Zarza d Miejski w Bieruniu Starym
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