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Udziań mieszkan cow Bierunia Starego
w walce o narodowe wyzwolenie
Gornego Sla ska w latach
1919-1921

”Udziań mieszkan cow Bierunia Starego w walce ...Ł
Zadawaąem kwestia : Sla sk i Prusy
utracią naro d polski przez arystokracje ;
jakim sposobem je odzyszcze?
I nikt nie umiaą odpowiedziec, ze przez lud.
Joachim Lelewel, wykąady wilenskie

1.NA PRZE— OMIE LAT 1918ś 1919
Wiadomos ci o wybuchu rewolucji w Niemczech, podpisaniu aktu ka pitulacji w dniu 11
listopada 1918 roku i o ucieczce cesarza Wilhelma II do Holandii z jednej strony oraz o
powstaniu niepodlegńego pan stwa polskiego z drugiej, szybko dotarńy na Gorny Sla sk a takze
i do mieszkan cow Bierunia Starego. Wzbudzińy one powszechna nadzieje na rychńe zrzucenie
jarzma wielowiekowej niewoli narodowej. Jednakze manifestowana w tych dniach rados c w
wielu rodzinach przesńaniań bol po s mierci mezow i synow na frontach pierwszej wojny
s wiatowej. Nie jest znana dokńadna liczba Bierunian, ktorzy oddali zycie za obca sprawe.
Sa dzic nalezy, ze polegńo ich conajmniej piecdziesieciu trzech ś wiekszos c we Francji i w
Belgii.
Powrot z wojska setek zmobilizowanych zońnierzy przyczyniń sie walnie do ozywienia
zycia narodowego i spońecznego. Spontanicznie organizowano wiece i zgromadzenia
publiczne, na ktorych ludnos c polska gńos no artykuńowańa pragnienie przyńa czenia Gornego
Sla ska do pan stwa polskiego. W listopadzie 1918 roku manifestacje narodowe odby ńy sie we
wszystkich gminach owczesnego powiatu pszczyn skiego. Pod wpńywem rewolucyjnych
wydarzen w Niemczech zaczeńy tez powstawac na Gornym Sla sku rady delegatow
robotniczych, chńopskich oraz zońnierskich. W Bieruniu Starym rozpoczeńa dziańalnos c Rada
Delegatow Robotniczych, beda ca pod wpńywami niemieckich socjaldemokratow. Rada
ogńosińa przejecie w swe rece wńadzy cywilnej, wojskowej i policyjnej w mies cie. Niebawem
podjeńa tez decyzje o usunieciu ze stanowiska burmistrza Stefana Kordylewskiego,
zarzucaja c mu naduzycia finansowe, zaniedbywanie obowia zkow sńuzbowych oraz
”obrazanie kobietŁ .
Duza aktywnos c spońeczna w pamietnych, listopadowych dniach 1918 roku przejawiali
rowniez mieszkan cy okolicznych wiosek, powońuja c do zycia organy radzieckie.
W Bijasowicach, Cielmicach, Jaroszowicach i Urbanowicach rozpocz eńy dziańalnos c rady
delegatow chńopskich. Jest wielce znamienne, iz tworzone z inspiracji niemieckich
socjaldemokratow instytucje rad nie speńnińy oczekiwan ludnos ci polskiej. Zarowno rady
robotnicze, jak i chńopskie, pod naciskiem nowych socjaldemokratycznych wńadz w
Niemczech oraz niemieckiej administracji nie tylko realizowańy na Gornym Sla sku cele rza du
niemieckiego, cle rowniez przeciwstawiańy sie narodowowyzwolen czym da zeniom
Gornos la zakow. W tej sytuacji na wezwanie przywodcow polskiego ruchu narodowego juz w
listopadzie zaczeto tworzyc polskie rady ludowe. Pierwsza tego rodzaju rada powsta ńa w
Bytomiu 12-go tegoz miesia ca. Ska pe przekazy Órodńowe nie pozwalaja ustalic dokńadnej
daty powstania polskiej Rady Ludowej w Bieruniu Starym, a tak ze jej czńonkow. Sa dzic
nalezy, ze powstańa ona w kon cu listopada lub w pocza tkach grudnia 1918 roku. Pocza tkowe
liczyńa ona pieciu czńonkow. Z chwila , gdy powiat pszczyn ski podzielono na piec obwodow,
bierun ska Rada Ludowa speńniańa rowniez zadania rady obwodowej. Z jej to inspiracji
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powońano do dziańania straze ludowe, zwane rowniez obywatelskimi, zapewniaja ce ńad
i porza dek w poszczegolnych miejscowos ciach. Bierun ska Rada Ludowa, podobnie jak
wszystkie rady ludowe na Gornym Sla sku, wspierańa rozwoj polskiego ruchu narodowego,
gromadzińa datki pieniezne na fundusz narodowy, troszczyńa sie o aprowizacje najubozszych
mieszkan cow miasteczka itp. Nalezy w tym miejscu nadmienic, ze niemieckie wńadze
rejencji (urzeduja ce w Opolu) uznańy wszelkie poczynania rad ludowych za ciezkie
przestepstwo, okres laja c je mianem zdrady stanu. Dlatego tez jej czńonkowie dziańali w
konspiracji, by nie narazic siebie i swych rodzin na represje. Wielka to szko da, ze nie znamy
nazwisk czńonkow bierun skiej (i nie tylko tej) Rady Ludowej, bowiem otwarte przyznanie si e
wowczas do polskos ci byńo wyrazem wielkiego patriotyzmu, a zarazem tez i niemniejszej
odwagi.
Kleska Niemiec oraz powrot z wojny sporej gromady mezczyzn spowodowańy, ze
zaktywizowańy sie i rozpoczeńy dziańalnos c organizacje spońeczno-zawodowe i polityczne:
komorki Zjednoczenia Zawodowego Polskiego i Centralnego Zjednoczenia Zawodowego
Polskiego oraz Narodowego Stronnictwa Robotnikow i Polskiej Partii Socjalistycznej.
W grudniu przysta piono tez do reaktywowania Zespońu Spiewaczego ”PoloniaŁ . Starania
mińos nikow polskiej pies ni zakon czyńy sie sukcesem: z dniem 1 stycznia 1919 roku zespoń
rozpocza ń statutowa dziańalnos c. Prezesem wybrany zostań znany w mies cie dziańacz
narodowy, murarz z zawodu, Klemens Latocha. Czńonkowie tego zespońu (ktory doczekań sie
oddzielnej publikacji piora J. Czempasa) poprzez zbiorowy s piew polskich pies ni,
wystawianie utworow scenicznych, organizowanie pogadanek i odczytow itp. pogńebiali
znajomos c jezyka ojczystego oraz poczucie polskiej s wiadomos ci narodowej.
W pocza tkach 1919 roku rozpoczeńo w Bieruniu Starym dziańalnos c Towarzystwo
Gimnastyczne ”SokońŁ (przyjete do zwia zku w sierpniu tego samego roku), ktore skupińo
spory zastep polskiej mńodziezy. Prezesem miejscowej komorki (gniazda) zostań S. Plucin ski,
a naczelnikiem Franciszek Kocurek. ”SokońŁ byń nie tylko krzewicielem kultury fizycznej
i sportu, ale takze mowy polskiej. Stal sie tez baza rekrutacyjna czńonkow dla przyszńej
organizacji niepodlegńos ciowej. Godny podkres lenia jest takze udziań w ruchu narodowym
bierun skich kobiet. Skupińy sie one w kole Towarzystwa Polek, ktore zorganizowane zostańo
juz w 1917 roku z inspiracji Rozalii Bńaszczyk. Towarzystwo stawiańo sobie za cel
pogńebienie s wiadomos ci narodowej Gornos la zaczek m.in. poprzez zapoznanie ich z histori a
i kultura polska .

2.NIEMIECKI TERROR. UTWORZENIE
WOJSKOWEJ GO RNEGO SLA SKA

POLSKIEJ

ORGANIZACJI

Rozwoj polskiego zycia narodowego na cańym Gornym Sla sku, jaki dokonań sie na
przeńomie 1918/1919 roku i spotegowanie polskich nastrojow narodowowyzwolen czych,
wywońańo spore zaniepokojenie Niemcow. Nowy rza d Rzeszy (socjaldemokratyczny) nie
zamierzań rezygnowac z uprzemysńowionego Gornego Sla ska, tym bardziej ze Niemcy
utracińy na rzecz Francji Alzacje i Lotaryngie. W tej sytuacji za wszelka cene starań sie o
utrzymanie Gornego Sla ska w granicach Rzeszy. Pierwszym dziańaniem w tym kierunku byńo
przeciwstawienie sie rozwojowi polskiego ruchu narodowego i niedopuszczenie do w ńa czenia
Gornego Sla ska do pan stwa polskiego. 31 grudnia 1918 roku prezydent rejencji opol skiej
wydań zarza dzenie, w ktorym takie da zenia Polakow-Gornos la zakow uznane zostańy za
zdrade stanu. ”Wszelkie usińowania zmierzaja ce do odńa czenia Gornego Sla ska od Rzeszy ś
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gńosiń okolnik tegoz prezydenta ś sa zbrodnia zdrady stanuŁ . A za ”zdrade stanuŁ grozińo
wieloletnie wiezienie.
Kres rozwojowi polskiego zycia narodowego na Gornym Sla sku miańo pońozyc utworzone
w Opolu Wolne Zjednoczenie dla Obrony Gornego Sla ska (Freie vernigung zum Schutze
Oberschlesiens), skupiaja ce hakatystyczne elementy. Zorganizowana akcje przeciwko
polskim masom ludowym podjeli tez niemieccy wńas ciciele zakńadow przemysńowych,
tworza c w tym celu specjalne bojowki (freikorpsy). Wńadze niemieckie wzmocnińy takze
stacjonuja ce tutaj oddziańy wojskowe nowa dywizja (117 piechoty), przemianowana na straz
graniczna (Grenzschutz). Wńadze zas administracyjne i policyjne nasilińy antypolskie
szykany; do akcji przysta piń niemiecki kler, niemieccy nauczyciele oraz obszarnicy. Jakby
tego wszystkiego byńo jeszcze mańo, w styczniu niemiecki komisarz ogńosiń w niektorych
powiatach stan oblezenia. W kon cu tego miesia ca rozcia gniety on zostań na powiat
pszczyn ski. Rozplakatowane na murach i pńotach obwieszczenia gńosińy, ze ”wszelki opor
stawiany policji, bedzie karany s miercia , a w razie okolicznos ci ńagodza cej ś domem
karnymŁ . W konsekwencji tego wielu dziańaczy polskich zostańo aresztowanych. Coraz
czes ciej dochodzińo tez do starc pomiedzy manifestuja cymi masami polskiego proletariatu, a
bojowkami i policja niemiecka .
Wzmagaja ce sie systematycznie represje wńadz oraz terrorystyczna dziańalnos c bojowek
niemieckich powodowańy zrozumiańy niepokoj ludnos ci polskiej. Pojawiańy sie tez coraz
liczniejsze za dania, kierowane pod adresem przywodcow narodowych, podjecia bardziej
zdecydowanych dziańan maja cych na celu jej obrone oraz odzyskania narodowej wolnos ci.
Podkres lic nalezy, ze na postawe Gornos la zakow duzy wpńyw wywierańa aktywnos c
Wielkopolan, ktorzy to w kon cu grudnia 1918 roku chwycili za bron , wywalczaja c w ten
sposob wolnos c narodowa . W tym miejscu nasuwa sie wiec pytanie: dlaczego nie uczynili
tego polscy mieszkan cy Gornego Sla ska?
Spos rod wielu czynnikow, ktore legńy u podstaw specyficznej sytuacji politycznej na
Gornym Sla sku istotna role odegrańo przekonanie polskich przywodcow narodowych, iz
powrot cańej piastowskiej dzielnicy gornos la skiej do Polski nasta pi na mocy decyzji traktatu
pokojowego z Niemcami, jaki przygotowywańy zwycieskie mocarstwa na konferencji
paryskiej. Jedynym wiec rezultatem owej radykalizacji oraz oddolnego nacisku na
przywodcow polskiego zycia narodowego byńo powońanie na pocza tku 1919 roku tajnej ś
Polskiej Organizacji Wojskowej Gornego Sla ska (POW G.Sl.). Organizacja ta stawiańa sobie
za cel przygotowanie Gornos la zakow do ewentualnej walki zbrojnej o rychńy powrot
Gornego Sla ska do Macierzy.
Juz w kon cu stycznia 1919 roku zarowno w Bieruniu Starym, jak i okolicznych
miejscowos ciach, zaczeńy powstawac tajne komorki Polskiej Organizacji Wojskowej
Gornego Sla ska (POW G.Sl.). Z relacji uczestnikow walk zbrojnych z Niemcami wynika, ze
komorke POW G.Sl. zańozono w Bieruniu Starym 27 stycznia 1919 roku. W jej szeregi
pierwsi wsta pili czńonkowie miejscowego gniazda ”SokońaŁ oraz Towarzystwa Spiewaczego
”PoloniaŁ . Komendantem bierun skiego oddziańu zostań wymieniony wyzej ś Klemens
Latocha. Wstepuja cy wowczas w szeregi POW G.Sl. skńadali nastepuja ca przysiege:
”Przysiegam Panu Bogu Wszechmoga cemu, ze jako dobry zońnierz bede speńniań wszystkie
rozkazy mojej przeńozonej wńadzy powstan czej. Slubuje dochowac tajemnicy organizacyjnej
i na wezwanie walczyc z bronia w reku o przyńa czenie Gornego Sla ska do Polski. Tak mi
dopomoz BogŁ . Pierwsza przysiege odebrac miań rejonowy komendant POW G.Sl. ś Jan
Jeczmyk z Bojszow.
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W pocza tkowym okresie w szeregach tej wojskowej organizacji nie podlegńos ciowej
znalazńo sie okońo 40 czńonkow, a ws rod nich byli m.in.
Jan Lubecki, Karol Stencel, Jan Noras, Jozef Kostyra, Jan i Jozef Kocurkowie, Walenty
Jańowy, Marcin Knopek, Augustyn Seweryn, Jakub Kostyra, Walenty Pocz a tek, Franciszek
Karwat, Karol Labus, Franciszek Nagi, Antoni Nyga, Paweń Bńaszczyk, Teodor i Tomasz
Czempasowie, Teodor Figiel, Stefan Paweńczyk, Jan Mńoczek, Wincenty Watońa, Sylwester
Lubecki, Franciszek Mńoczek, Paweń Latocha oraz wspomniany juz dowodca ś Klemens
Latocha.
Dziańalnos c tej organizacji koncentrowańa sie przede wszystkim na prowadzeniu cwiczen z
mńodzieza , gromadzeniu broni i amunicji, zdobywaniu w kopalniach materiańow
wybuchowych. Bron dostarczań rowniez posterunek i Biuro wywiadowcze POW, znajduja ce
sie w pobliskim Os wiecimiu. Te cenna zdobycz ukrywano w stodole Antoniego Nygi.
Dodajmy jeszcze, ze czńonkowie POW G.Sl. chronili przed napadami niemieckich bojowek
uczestnikow polskich wiecow i zebran .
Na rozwoj tej organizacji oraz jej dziańalnos c, zwńaszcza w 1919 roku, duzy wpńyw
wywarńa decyzja wńadz naczelnych POW G.Sl. z 18 kwietnia 1919 roku, na mocy ktorej
organizacje peowiackie z Bierunia Starego, Bierunia Nowego, L edzin, Kosztow, Murcek,
Krasow i innych miejscowos ci podporza dkowane zostańy Powiatowej Komendzie w
Katowicach. Decyzja ta, podyktowana potrzeba wzmocnienia szeregow powstan czych w
Katowicach i Mysńowicach, nie byńa najszczes liwszym posunieciem, a w kazdym ba dÓ razie
utrudnińa integracje szeregow POW G.Sl. w byńym powiecie pszczyn skim oraz ich
przygotowanie do przyszńych dziańan bojowych.
Mimo obiektywnych trudnos ci, z upńywem czasu rosńy szeregi bierun skiej komorki POW
G.Sl. Aktywizowańy swoja dziańalnos c takze inne polskie organizacje. Ogńoszenie przez
wńadze czasowego zawieszenia stanu wojennego w dniu 1 maja wykorzystane zosta ńo do
masowych demonstracji pod hasńami narodowymi. Ulicami miasteczka w dniu tym kroczyń
barwny pochod. Przyjeta przez uczestnikow rezolucja zawierańa, obok za dania szybkiej
poprawy warunkow bytowych, rowniez sńowa niezadowolenia z odwlekania decyzji w
sprawie powrotu Gornego Sla ska do Macierzy.

3.PIERWSZE POWSTANIE SLA SKIE
Fala wzburzenia ogarneńa ludnos c polska na wiadomos c o podpisaniu 28 czerwca 1919
roku w Wersalu pod Paryzem, traktatu pokojowego z Niemcami, w ktorym zawarte byńo
postanowienie (artykuń 88) o przeprowadzeniu na Gornym Sla sku plebiscytu. Decyzja ta
podjeta zostańa pod naciskiem Wielkiej Brytanii, ktora kieruja c sie wńasnymi interesami
politycznymi, nie chciańa zbytniego osńabienia Niemiec. Dla Gornos la zakow oznaczańa ona
nieliczenie sie z ich wola i odwleczenie urzeczywistnienia da zen ludnos ci polskiej.
Jednoczes nie końa rza dowe w Berlinie, dostrzegaja c w plebiscycie szanse dalszego
utrzymywania Gornego Sla ska w swych rekach, postanowińy ja maksymalnie wykorzystac.
Nasilańy wiec antypolskie szykany, w wyniku czego wiezienia zapeńniańy sie polskimi
dziańaczami narodowymi. Wzrosńa tez dziańalnos c bojowek niemieckich. Charakterystyczne
jest tez, ze w zakńadach pracy na miejsce zwolnionych polskich robotnik ow zaczeto
zatrudniac czńonkow bojowek niemieckich, wywodza cych sie z rozwia zanego w sierpniu
1919 roku Gornos la skiego Korpusu Ochotniczego. Wszystko to powodowa ńo wzrost napiecia
spońecznego, ktore po masakrze robotnikow w kopalni ”MysńowiceŁ doprowadzińo do
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spontanicznego wybuchu gniewu ludnos ci polskiej; znalazń on niebawem ujs cie w postaci
wybuchu I powstania s la skiego.
Powstanie rozpoczeńo sie w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku. Godnym podkres lenia jest
fakt, iz pierwsi rozpoczeli dziańania bojowe powstan cy z Urbanowic i Tychow. Przebieg ich
walk zostań szeroko opisany w literaturze, sta d nie ma potrzeby ich przypominac. Zajmiemy
sie zatem wydarzeniami pamietnego dnia 17 sierpnia 1919 roku w Bieruniu Starym. Kiedy
wybuchńo powstanie Grenzschutzu na miejscu nie byńo. Mimo tego miejscowi peowiacy
przysta pili samorzutnie do akcji, opanowali urz a d pocztowy i budynek magistratu oraz
rozbroili miejscowych policjantow. Nastepnie sformuńowali dwie grupy, ktore wyruszyńy w
kierunku Bojszow i Jedliny. Po drodze rozbrojono posterunek Grenzschutzu na mo s cie rzeki
Gostyn , a nastepnie wraz z grupa peowiakow z Bojszow zaatakowano stacjonuja cy w tej
wiosce szwadron niemieckiej kawalerii strzelcow konnych. Wykorzystuja c zaskoczenie
Niemcow, szybko obezwńadniono przeciwnika. Zońnierze zńozyli bron i oddali cańy tabor
i konie. Zdobycz te przekazano kawalerii polskiej w Os wiecimiu, a jen cow odprowadzono za
Wisńe, rowniez do Os wiecimia ś do obozu dla internowanych.
Sukcesy odniesione przez powstan cow w Urbanowicach, Tychach, Paprocanach
i Bojszowach okazańy sie niebawem krotkotrwańe. Jak wiadomo, w wyznaczonym dniu walke
z Niemcami podjeli tylko peowiacy w powiecie pszczyn skim i rybnickim. Ponadto w
niektorych miejscowos ciach, jak np. w Pszczynie nieprzyjaciel zostań uprzedzony o
zamiarach powstan cow. Umozliwińo mu to skoncentrowanie siń i podjecie natychmiastowej
kontrakcji. Juz w godzinach popońudniowych 17 sierpnia wojsko niemieckie zaj eńo ponownie
Tychy i sa siednie miejscowos ci, opanowane uprzednio przez powstan cow. Powstan cy zostali
zmuszeni do wycofania sie za Wisńe. Czes c bierun skich peowiakow znalazńa sie w
Os wiecimiu, czes c zas w Dziedzicach. W miejscowos ciach tych wńadze polskie
zorganizowańy dla uchodÓcow specjalne obozy, zapewniaja c im rownoczes nie niezbedne
s rodki do zycia. Z obozow tych podejmowali oni kilkakrotnie wypady na pograniczne tereny
Gornego Sla ska, m.in. na Cheńm. Kopciowice (gdzie w zabudowaniach dworskich
stacjonowań silny oddziań Grenzschutzu) oraz — a ke. W czasie jednej z tego rodzaju akcji
wypadowej w dniu 24 sierpnia 1919 roku w — a ce polegń w walce z Grenzschutzem
komendant bierun skiego oddziańu POW G.Sl. Klemens Latocha. Warto jeszcze nadmienic, ze
miań on wowczas dopiero 33 lata oraz ze Niemcy znecali sie nad nim w sposob okrutny
(zńamano mu ramie, a reka i gńowa byńy peńne sin cow).
Zywiońowa i rozproszona walka powstan cow gornos la skich z przewazaja cymi sińami
dobrze uzbrojonego wroga zakon czyńa sie, mimo wielkiej ich determinacji i pos wiecenia,
kleska . 24 sierpnia 1919 roku dowodca powstania, Alfons Zgrzebniok, wydań rozkaz
nakazuja cy zaprzestanie dalszej walki.
Mimo, ze powstanie zakon czyńo sie niepowodzeniem (o przebiegu powstania pisz a
obszernie historycy: Tadeusz Jedruszczak, Kazimierz Popiońek, Mieczysńaw Wrzosek, Jan
Przewńocki i inni), to jednak powstan czy czyn odbiń sie gńos nym echem daleko poza
granicami Gornego Sla ska. Wykazań on, ze ziemia gornos la ska w przewazaja cej wiekszos ci
zamieszkańa jest przez ludnos c polska oraz ze z wola tej ludnos ci musza sie liczyc mocarstwa
zachodnie, decyduja ce o zachodniej granicy pan stwa polskiego. Nie mozna tez zapominac o
dos wiadczeniu zdobytym przez peowiakow w bezpos redniej walce z niemieckimi oddziańami
wojskowymi. Wspomniec nalezy rowniez, ze dzieki walce Polakow - Gornos la zakow
znienawidzony Grenzschutz zmuszony zostań do opuszczenia Gornego Sla ska. Jego miejsce
zajeńa policja bezpieczen stwa (Sicherheitspolizei), zwana potocznie sipo.
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Po zakon czeniu powstania nasta piń okres wzmozonego niemieckiego terroru, ktory trwań
przez okres szes ciu tygodni. Od 18 sierpnia dziańańy sa dy doraÓne. Wielu aktywnych
dziańaczy narodowych znalazńo sie w wiezieniach. Przez Grenzschutz 20 sierpnia 1920 roku
zostali zamordowani: Jan Pilszczek ś chańupnik z Wygorzela, ojciec dwojga dzieci oraz
Karol — ukaszek ś robotnik kolejowy i Stanisńaw Habuda. Dopiero po ogńoszeniu
1 paÓdziernika 1919 roku amnestii (po interwencji mo carstw zachodnich na specjalna pros be
strony polskiej) ulegńa pewnej poprawie sytuacja spońeczno-polityczna na terenach objetych
powstaniem. Do swych domow powrocili wszyscy ci, ktorzy schronili sie na terenie pan stwa
polskiego. Mimo tego od kuli tajnego policjanta zgin a ń 27 listopada niespeńna 19-letni Jan
Dziubany.
Niepowodzenia bojowe powstan cow, a takze szaleja cy przez kilka tygodni terror
niemiecki nie zańamańy ducha polskich mieszkan cow Gornego Sla ska. Swiadcza o tym m. in.
wyniki wyborow samorza dowych, ktore odbyńy sie tu w listopadzie 1919 roku. W Bieruniu
Starym na listy polskie oddano 805 gńosow (na ogolna liczbe 989 gńosow), dzieki czemu
Polakom przypadńo 10 mandatow (na l2) w radzie miejskiej Jeszcze wiekszym sukcesem
szczycili sie mieszkan cy pobliskich wiosek. Tak na przykńad w Bijasowicach
i Urbanowicach 100% czńonkow rady byńo Polakami.
Dla porownania podamy jeszcze, ze w cańym owczesnym powiecie pszczyn skim ludnos c
polska zdobyńa ponad 85% mandatow w radach. Dane powyzsze s wiadcza dowodnie o
polskim obliczu Bierunia Starego i cańej Ziemi Pszczyn skiej.

4.PRZYGOTOWANIA DO PLEBISCYTU. UDZIA— W II POWSTANIU
SLA SKIM
Z pocza tkiem 1920 roku rozpoczeńy sie przygotowania do plebiscytu. 20 lutego tego roku
wńadze na Gornym Sla sku przejeńa, zgodnie z decyzja postanowien traktatu wersalskiego,
Miedzysojusznicza Komisja Rza dza ca i Plebiscytowa. Jej to zadaniem byńo przygotowanie
i przeprowadzenie gńosowania ludnos ci w sprawie przynaleznos ci pan stwowej Gornego
Sla ska. Na podstawie wynikow tego plebiscytu miań byc dokonany podziań tej ziemi
pomiedzy Polske i Niemcy. Warto przypomniec, ze w skńad Komisji wchodzili
przedstawiciele Francji, Wielkiej Brytanii i Wńoch. Komisja dysponowańa tez wńasna sińa
zbrojna , ktora skńadańa sie z oddziańow wojskowych wyzej wymienionych pan stw, a jej
przedstawiciele objeli tez najwyzsza wńadze w poszczegolnych powiatach. W Pszczynie
obowia zki te peńniń major wńoskiej armii Caricati, zwany potocznie kontrolerem
powiatowym.
Niewa tpliwie przybycie na obszar plebiscytowy Miedzysojuszniczej Komisji oraz wojsk
alianckich, najpierw wńoskich i francuskich, poÓniej angielskich, stwarzańo ludnos ci polskiej
korzystniejsze warunki dla prowadzenia kampanii propagandowej. Nast a pińa takze ogolna
poprawa sytuacji bytowej ludzi pracy m. in. z tego wzgl edu, ze niemieccy przedsiebiorcy,
da za c do pozyskania polskich mas robotniczych, zwi ekszali produkcje, podnosili zarobki
i likwidowali bezrobocie. Nie sprzyjań im natomiast ten jakze istotny fakt, ze Wńosi, jawnie
opowiadali sie po stronie niemieckiej, przymykaja c oczy na terrorystyczne poczynania sipo
i bojowek niemieckich. W raporcie Powiatowego Komitetu Plebis cytowego z 25 lutego 1920
roku czytamy m. in. ”Sipo pod roznymi pozorami aresztuje mszcza c sie za udziań w
powstaniu. Aresztowano Jana Jarosza z Woli i Franciszka Kocurka z Bierunia Starego.
Aresztowania takie sa na porza dku dziennymŁ .
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Ze strony polskiej kampania plebiscytowa kierowań Polski Komisariat Plebiscytowy na
czele z Wojciechem Korfantym, ktorego siedziba znajdowańa sie w Bytomiu. Na obszarze
objetym gńosowaniem dziańańy powiatowe, obwodowe oraz terenowe (gminne) komitety
plebiscytowe, skupiaja ce wokoń siebie czońowych dziańaczy narodowych. Juz w styczniu
1920 roku rozpocza ń dziańalnos c w Bieruniu Starym Obwodowy Komitet Plebiscytowy, ktory
sprawowań piecze nad kilkunastoma lokalnymi komitetami. W tym samym miesia cu
powstańy lokalne komitety plebiscytowe m. in. w Bieruniu Starym, Bijasowicach,
Cielmicach, Jaroszowicach, Scierniach i w Urbanowicach. W przekazach Órodńowych
zachowańy sie tylko fragmentaryczne dane o skńadzie osobowym tych komitetow. Tak na
przykńad w Bijasowicach w kwietniu 1920 roku jego dzia ńalnos cia kierowań Jozef Magiera,
Franciszek Kula i Kocurek, w Cielmicach ś Jan Targiel, Jan Orocz i Jan Gańocha,
Scierniach ś Walenty Janota, Jozef — ukaszek i Mikońaj Grabowski, w Jaroszowicach ś
Paweń Szojda, w Urbanowicach ś Walenty Biolik, Paweń Pustelnik i Walenty Goj, a w
Wygorzelu ś Jozef Sojka i Michań Mierny. Nie ma w Órodńach nazwisk czńonkow obydwu
bierun skich komitetow plebiscytowych. Autor ma nadzieje, ze starsi wiekiem mieszkan cy
Bierunia Starego i okolicznych miejscowos ci zachowali je w pamieci oraz ze zechca je
ujawnic, by ocalic od zapomnienia.
Analogiczne komitety plebiscytowe organizowali Niemcy. Ich liczba w Bieruniu Starym
byńa niewielka, a w okolicznych wioskach jedynie pojedyncze osoby przynale zańy do
narodowos ci niemieckiej. Rekrutowali sie oni spos rod dozoru technicznego pobliskiej
kopalni ”PiastŁ oraz miejscowych zakńadow chemicznych, urzednikow miejskich, celnikow,
nauczycieli, policji, niektorych miejscowych rzemies lnikow i kupcow. Maja c powazne
wsparcie materialne ze strony ksiecia pszczyn skiego i innych obszarnikow i kapitalistow oraz
rza du niemieckiego, prowadzili oni ”usilna prace agitacyjno-polityczna na rzecz Niemiec!Ł
Przewodzic miań im Josef Banasz (czyli Jozef Banas ).
W okresie kampanii przedplebiscytowej podejmowali r owniez agitacje zwolennicy
autonomii Sla ska spod znaku Pronobisa. Wysuwane przez nich has ńa rzekomej niezaleznos ci
pan stwowej Gornego Sla ska w istocie zmierzańy do osńabienia polskiego ruchu narodowego,
a w konsekwencji sńuzyńy stronie niemieckiej. W Bieruniu Starym nie znajdowa ńy one
zwolennikow. Jednym z nielicznych agitatorow separatystycznych tendencji byń Klemens
Knopek.
Wiosna 1920 roku wńadze niemieckie znow nasilińy terror w stosunku do ludnos ci
polskiej. Mimo obecnos ci wojsk alianckich, bojowki przysta pińy do akcji. W kon cu marca
stosunki spońeczne na Gornym Sla ska zaostrzyńy sie do tego stopnia, ze Wojciech Korfanty
zmuszony byń interweniowac kilkakrotnie w Komisji Miedzysojuszniczej, domagaja c sie
unieszkodliwienia terroru i prowokacji niemieckich. Tymczasem Niemcy, mimo zakazu
wńadz koalicyjnych, urza dzili 13 kwietnia 1920 roku wielka demonstracje w Opolu.
Odpowiedzia na niemieckie prowokacje oraz milczenie przedstawicieli koalicji byń
dwudniowy strajk protestacyjny robotnik ow gornos la skich oraz wiece demonstracyjne w
dniu 25 kwietnia 1920 roku. Uchwalone rezolucje zawierańy protest przeciwko gwańtom
i terrorowi niemieckiemu. Poszczegolne gminy przesyńańy je do Komisji Miedzysojuszniczej
w Opolu.
Kolejna okazja do ponownych, masowych wysta pien ludnos ci polskiej stańa sie rocznica
uchwalenia Konstytucji 3-Majowej. Ze wzgledu na to, ze w 1920 roku dzien ten przypadń na
poniedziańek, Polski Komisariat Plebiscytowy postanowiń uczcic to historyczne wydarzenie
w niedziele ś 2 maja. Uczcili je rowniez mieszkan cy Bierunia Starego. Na miejscowy rynek
przybyńa w ods wietnych strojach rowniez ludnos c okolicznych miejscowos ci. Manifestanci
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nies li ze soba biańo-czerwone chora gwie, symbolizuja ce ich da zenia i nadzieje. Warto
nadmienic, ze miejscowi hakatys ci nie odwazyli sie zakńocic tej podniosńej uroczystos ci (w
Opolu, Raciborzu i Lublin cu polańa sie nawet krew). W osiem dni poÓniej gornicy wzieli
udziań w poteznym strajku protestacyjnym (l0ś 11 maja 1920 r.), ktory odbyń sie na Gornym
Sla sku pod hasńami likwidacji dominacji Niemcow w administracji, policji i szkolnictwie.
”Gazeta RobotniczaŁ pisańa, ze w regionie pszczyn skim wszystkie kopalnie zostańy
unieruchomione na okres 48 godzin. Tak wi ec gornicy pobliskiej kopalni ”HeinrichsfreudeŁ
w Ledzinach, ws rod ktorych byńo wielu mieszkan cow Bierunia Starego, w peńni
solidaryzowali sie ze wzmiankowanymi wyzej hasńami narodowymi.
W drugiej pońowie maja 1920 roku sytuacja na Gornym Sla sku ulegńa znacznemu
pogorszeniu. Przyczynińo sie do tego szereg czynnikow, spos rod ktorych trzy wydaja sie
odgrywac role najwazniejsza . Byńa to bezczynnos c Miedzysojuszniczej Komisji wobec
postulatu reform, pewnos c siebie bojowek niemieckich oraz ogolna sytuacja polityczna, a w
szczegolnos ci niepowodzenia wojsk polskich w wojnie z Rosja . Narastań tez niemiecki terror
a jednym z licznych tego przykńadow moze byc napad bojowek w dniu 27 maja na Polski
Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu. Takze i w Bieruniu rosńo napiecie, na co niemańy
wpńyw miańo dwukrotne aresztowanie przez policje jednego z czońowych miejscowych
dziańaczy narodowych ś Jakuba Kostyry i butne zapowiedzi, ze z ra k sipo: ”zywy on nie
wyjdzie.Ł
Wspomniec nalezy takze i o tym, ze rza d niemiecki czyniń usilne zabiegi, wykorzystuja c
niepowodzenia polskie w wojnie na wschodzie, by bez plebiscytu opanowa c cańy Gorny
Sla sk. Bojowki niemieckie przygotowywańy sie do wypedzenia czńonkow
Miedzysojuszniczej Komisji. Sytuacja ta zmusińa przywodcow polskiej ludnos ci do
reaktywowania Polskiej Organizacji Wojskowej Gornego Sla ska i podjecie na szersza skale
akcji samoobrony. Zadanie to powierzyńo 3 grudnia 1919 roku Ministerstwo Spraw
Wojskowych Alfonsowi Zgrzebniokowi. W pońowie kwietnia 1920 roku organizacja ta
liczyńa w powiecie pszczyn skim zaledwie 450 zaprzysiezonych czńonkow. Dodajmy jeszcze,
ze funkcje komendanta powiatowego peńniń Stanisńaw Krzyzowski ś pracownik Banku
Ludowego w Pszczynie, urodzony w Tychach, w ”znanej z gńebokiego patriotyzmu rodzinie
Anny i Jana Krzyzowskich.
W miare upńywu czasu rosńy szeregi reaktywowanej organizacji wojskowej. Ze
sprawozdania Powiatowej Komendy w Pszczynie wynika, ze w kon cu drugiej dekady maja
1920 roku reaktywowana POW G.Sl. w interesuja cym nas regionie skupiańa 106
zaprzysiezonych czńonkow, z tego: w Bijasowicach ś 8, w Bieruniu Starym ś 55,
Cielmicach ś l0, Czarnuchowicach ś
8, Jaroszowicach ś
9, Scierniach ś
6,
Urbanowicach ś 10. Dla porownania podajmy, ze w cańym owczesnym powiecie
pszczyn skim POW G. Sl. skupiańa niewiele ponad 900 (909) czńonkow.
W drugiej pońowie 1920 roku nasilińy dziańalnos c bojowki niemieckie. Buta i pewnos c
kleski pan stwa polskiego najwidoczniej sprawińy, ze bierun scy aktywis ci mniejszos ci
niemieckiej poczeli coraz gńos niej artykuńowac swoje da zenia i marzenia. Wymownym tego
dowodem byńo wydarzenie, jakie miańo miejsce 8 sierpnia. W jednym z przekazow
Órodńowych czytamy, ze tego dnia w godzinach nocnych (okońo godziny 23.30) ulicami
miasteczka maszerowańa grupa Niemcow, skńadaja ca sie z miejscowego sipo oraz Zwia zku
Wiernych OjczyÓnie Gornos la zakow, s piewaja c gńos no ”Deutschland, Deutschland ueber
alles...Ł (Niemcy, Niemcy ponad wszystko...). Dodajmy w tym miejscu, ze manifestacje te
odwazyń sie zakńocic, jakis nieznany osobnik, ktory rzuciń granat reczny. Policja czyn ten
przypisywańa Jakubowi Kostyrze i zapowiadańa zemste.
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W pońowie sierpnia 1920 roku na ulicach miast g ornos la skich doszńo do licznych
ekscesow. Tak na przykńad w Katowicach bojowki niemieckie demolowańy polskie sklepy
i biura. Zniszczeniu ulegńa m.in. siedziba Polskiego Komitetu Plebiscytowego oraz dokonano
ohydnego mordu na lekarzu Andrzeju Mieleckim w chwili, gdy udzielań on pomocy
medycznej rannemu bojowkarzowi niemieckiemu.
Terror ze strony bojowek niemieckich wywońań zrozumiańe zaniepokojenie oraz oburzenie
ludnos ci polskiej na cańym obszarze plebiscytowym i stań sie bezpos rednia przyczyna
wybuchu drugiego, zbrojnego powstania ludu g ornos la skiego. 18 sierpnia 1920 roku w
godzinach wieczornych samorzutnie akcje bojowa wszczeli powstan cy powiatu katowickiego
a w kilka godzin poÓniej takze powiatu pszczyn skiego. 19 sierpnia dowodztwo POW. G. Sl.
wydańo formalny rozkaz do rozpoczecia powstania pod hasńem samoobrony. Odezwe do
ludnos ci polskiej (wzywaja c ja do walki) skierowań rowniez Wojciech Korfanty.
Jednoczes nie na wies c o krwawych zajs ciach w Katowicach i w innych miastach przywodcy
polskich zwia zkow zawodowych proklamowali strajk generalny.
Jak juz wzmiankowano, dziańania bojowe rozpoczeńy sie w owczesnym powiecie
pszczyn skim w godzinach nocnych z 18 na 19 sierpnia, a sygna ń do samoobrony dali
powstan cy Kosztow, Imielina, a sta d powstanie rozprzestrzenińo sie w kierunku na Murcki,
Bierun Nowy i Ledziny. Oddziańy powstan cze przysta pińy natychmiast do rozbrajania policji.
Odbierano rowniez bron urzednikom pan stwowym, strazy granicznej, celnikom i dozorcom
drog. Powstan cy zajmowali rowniez urzedy gminne oraz pocztowo-telekomunikacyjne.
W opanowanych miejscowos ciach powońywano polskie wńadze i Straz Obywatelska .
Akcje rozbrojenia sipo przeprowadzili bierun scy peowiacy, rownie skutecznie jak w
innych miejscowos ciach. wykazuja c przy tym rzadko spotykana inwencje. Miejscowy
komendant POW G. Sl. ś
Jakub Kostyra, postanowiń najpierw osńabic czujnos c
miejscowych strozow porza dku i dlatego 18 sierpnia w godzinach wieczornych wda ń sie z
nimi w libacje zakrapiana obficie alkoholem. Nastepnego zas dnia w godzinach rannych udań
sie on do biura policji, ktore znajdowańo sie w miejscowej fabryce materiańow wybuchowych.
Kostyra zabrań ze soba Franciszka Myalskiego i Walentego Boble. Po przybyciu do celu
pozostawiń swych towarzyszy przed drzwiami biura policji, sam zas wszedń do wnetrza,
przywitań sie uprzejmie z policjantami i pytań o samopoczucie po wczorajszej libacji.
Nastepnie wycia gna ń pistolet, wezwań zandarmow do podniesienia ra k do gory i uderzeniem
nogi w drzwi dań znak Myalskiemu i Bobli, by z broni a gotowa do strzańu wkroczyli do biura
sipo. Ten nagńy i niespodziewany atak trojki s miańkow sprawiń, ze na Niemcow padń blady
strach i posńusznie podnies li rece do gory. W tym czasie Kostyra zabrań bron i urzedowe akta.
Nastepnie padń rozkaz zabrania osobistych przedmiotow i opuszczenia miejsca
zakwaterowania. Cańa szostke policjantow potraktowano jako jen cow, a nastepnie
odprowadzono do zorganizowanego w Bieruniu Nowym (dzielnica Solce) obozu dla
internowanych. 19 sierpnia 1920 roku Bierun Stary opanowany zostań przez powstan cow a na
ratuszu zawisńa biańo-czerwona chora giew.
Po tej udanej akcji, a nastepnie po zabezpieczeniu ńadu i porza dku w miasteczku,
bierun scy powstan cy pod wodza Jakuba Kostyry wyruszyli w kierunku Pszczyny, by
wzmocnic gromadza ce sie w Jankowicach oddziańy, przygotowuja ce sie do oblezenia tego
miasta. Zgodnie bowiem z rozkazem Naczelnego Dowodztwa POW G. Sl. do miast, w
ktorych znajdowańy sie sińy wojskowe aliantow powstan cy mieli nie wkraczac, lecz otoczyc
je piers cieniem i podja c ich blokade, a nastepnie rozmowy na temat usuniecia sipo.
Na pozycjach tych przebywali bierun scy powstan cy do wtorku 24 sierpnia. W dniu tym
przeprowadzono pozorowany atak na miasto. Przedstawiciele koalicyjnych w ńadz zywia c
Franciszek Serafin

10

”Udziań mieszkan cow Bierunia Starego w walce ...Ł
przekonanie, ze powstan cy mimo zakazu Dowodztwa Gńownego zdobeda sińa miasto, podjeli
z nimi pertraktacje. Kontroler powiatowy mjr Caricatti i jego zast epca por. Sitala przyrzekli
rozbrojenie sipo i usuniecie go z Pszczyny. W zamian za to powstan cy zrezygnowali ze
szturmu na miasto, a nastepnie powrocili do swych domow.
Wybuch drugiego powstania, a przede wszystkim skoncentrowany atak i szybko s c
prowadzonych przez powstan cow dziańan bojowych najwyraÓniej zaskoczyńy Niemcow.
W cia gu kilkunastu godzin opanowali oni wi ekszos c miejscowos ci we wschodniej czes ci
obszaru plebiscytowego; bojowki niemieckie zostańy wyeliminowane na tym terenie; a
policja przestańa w ogole istniec. ”Dzieki powstaniu ś pisze prof. Tadeusz Jedruszczak ś
przekres lone zostańy niemieckie plany wykorzystania trudnej sytuacji Polski i zagarniecia sińa
Gornego Sla skaŁ . Rezultatem powstan czego zrywu byńa decyzja Komisji Miedzysojuszniczej
(wydana 24 sierpnia) o likwidacji Sicherheitspolizei i zast a pieniu jej polsko-niemiecka
policja mieszana (tzw. Apo). Jednoczes nie nasta pińo tez rownouprawnienie jezyka polskiego
w urzedach. Wspomniec nalezy rowniez o ucieczce niemieckich urzednikow, zandarmow,
nauczycieli (m.in. z Bierunia Starego) i innego nap ńywowego z gńebi Niemiec elementu.
Dziańania bojowe drugiego powstania trwańy do 25 sierpnia, aczkolwiek formalnie dopiero
28 sierpnia ucichńy ostatnie strzańy powstan cow. Zaprzestanie walk nasta pińo na wezwanie
Wojciecha Korfantego. Powstan cy niechetnie skńadali bron , zdobyta z takim trudem. Czynili
to tym bardziej opornie, ze oddawac ja mieli w rece aliantow. Dlatego tez najczes ciej miast
przekazywac ja zońnierzom wńoskim, ukrywano ja w bezpiecznym miejscu. Wielu
powstan cow zywińo bowiem przekonanie, ze walka o Gorny Sla sk nie zostańa jeszcze
zakon czona.

5. PLEBISCYT I TRZECIE POWSTANIE SLA SKIE
Po zakon czeniu II powstania s la skiego rozpoczeńy sie intensywne przygotowania do
plebiscytu. Oba obozy mobilizowańy wszystkie sińy do ostatecznej rozgrywki. Rozpoczeńa sie
wiec, jak to potocznie okres lano, walka o dusze Gornos la zakow. Wzrosńa ogromna
aktywnos c polskich towarzystw kulturalno-os wiatowych, zawodowych, sportowych oraz
organizacji politycznych. W grudniu niemal we wszystkich miejscowo s ciach odbywańy sie
wiece i zgromadzenia, na ktorych podejmowano rezolucje protestacyjne przeciwko udzia ńowi
emigrantow w plebiscycie. Po ich uchwaleniu przesyńano je z kolei do Miedzysojuszniczej
Komisji Rza dza cej i Plebiscytowej, urzeduja cej w Opolu. Ta masowa akcja protestu nie
wpńyneńa jednak na zmiane decyzji aliantow w tej bulwersuja cej ludnos c polska sprawie.
Na przeńomie 1920 i 1921 roku odbyńo sie w Bieruniu Starym wiele zebran ludnos ci
polskiej oraz imprez aktywizuja cych zycie kulturalne i spońeczno-polityczne. Do akcji
wńa czyńa sie rowniez mńodziez szkolna. Z informacji zamieszczonej na ńamach ”Dziennika
Sla skiegoŁ dowiadujemy sie, ze ”dzieci Bierunia Starego ”zagrańyŁ 25 grudnia 1920 roku
”JaseńkaŁ , a nieco poÓniej wystawińy na scenie Ciocie Jadzie z Krakowa ś F. Baran skiego
oraz Nauczycielke polska ś nieznanego autora. Na uwage zasńuguje rowniez informacja tego
dziennika, iz ruch teatralny i rozne inne formy kultywowania polskos ci wspierań miejscowy
proboszcz ś ks. Bielok. On takze czesto rezyserowań utwory sceniczne i sprawdzań teksty
nowych utworow.
W styczniu 1921 roku na obszarze plebiscytowym rozpocz eńy dziańalnos c tzw. komitety
parytetyczne reprezentuja ce w rownej ilos ci ludnos c polska oraz niemiecka . Gminny
Plebiscytowy Komitet Parytetyczny w Bieruniu Starym liczyń osiem osob. Strone polska
reprezentowali:
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Marcin Knopek ś elektromonter, Jan Urban czyk ś rolnik, Walenty Jańowy ś rolnik i Jozef
Kocurek ś gornik. Strone zas niemiecka : Franz Gawlik ś malarz, Josef Banasz ś mistrz
ciesielski, Johan Lubecki ś mistrz masarski i Johan Ryguńa ś s lusarz. Do zadan Komitetu
nalezańo sporza dzenie list gńosuja cych, rozgraniczenie obwodow gńosowania i nadzor nad
jego przebiegiem w danej gminie. Warto nadmieni c, ze strona polska kierowańa do nich nie
tylko gora cych patriotow, ale rowniez wńadaja cych biegle, w mowie i pis mie, jezykiem
polskim i niemieckim. Chodzińo o to, aby zapobiegli dowolnej interpretacji przepis ow o
plebiscycie i sprawdzili tozsamos c zgńaszaja cych sie do gńosowania emigrantow.
Zasadniczy ciezar dziańalnos ci propagandowej spoczywań na lokalnych komitetach
plebiscytowych oraz na polskich organizacjach. Na czo ńo wysuneńy sie wiece, a to z tego
wzgledu, ze nie wszyscy mieszkan cy umieli czytac po polsku. Do tych co posńugiwali sie w
mowie i w pis mie jezykiem polskim adresowane byńy plakaty, druki ulotne, broszury oraz
gazety. Ws rod mieszkan cow Bierunia kolportowano takie polskie czasopisma jak: ”KatolikŁ ,
”Gazeta LudowaŁ , ”PolakŁ , ”Kurier Sla skiŁ , ”Dziennik Sla skiŁ , ,,Gazeta RobotniczaŁ ,
”Strzecha Sla skaŁ , ”Oredzie SokoleŁ , ”Gńosy znad OdryŁ , ”Gńos GornikaŁ i inne. Duza
poczytnos cia cieszyńo sie pismo satyryczne ś ”KocynderŁ , redagowane przez Jana Ligonia.
Do tych zas co nie znali jezyka polskiego adresowane byńy: ”Weisse AdlerŁ , ”Katolische
volkszeitungŁ , ”Oberschlesische PostŁ i inne. Niemiecka propaganda takze siegańa po prase.
Charakterystyczne byńo bezpńatne rozdawnictwo niemieckich czasopism za po s rednictwem
miejscowego urzedu pocztowego. Tak na przykńad w kon cu grudnia 1920 roku kolportowane
byńy: ”Czarny OrzeńŁ ś
100 egzemplarzy, ”BieronŁ ś
takze 100 egzemplarzy,
”VolksstimeŁ ś 40 egzemplarzy, ”DzwonŁ ś 50 egzemplarzy. Z samochodu rozrzucano
takze pismo separatystow ś ”Wole LuduŁ .
Na ńamach prasy polskiej autorzy roznych artykuńow odwońywali sie do historii, wskazuja c
m. in. na zwia zki Sla ska z pan stwem polskim w przeszńos ci, odpierano zarzuty strony
niemieckiej, informowano o zyciu spońeczno-gospodarczym w Polsce (m. in. o realizowanej
reformie rolnej). Nie brak tez byńo ostrej satyry, kierowanej pod adresem renegatow.
Obydwie strony odwońywańy sie tez do uczuc Gornos la zakow i kierowańy do nich roznego
rodzaju apele. ”Pamietaj Gornos la zaku i Gornos la zaczko ś pisańa ”Strzecha Sla skaŁ ś ”ze
kartka, jaka wrzucisz do urny podczas plebiscytu rozstrzygniesz los swoj, swoich dzieci
i swego rodzinnego kraju! Gdy sie poradzisz serca i duszy swojej i gdy sie wsńuchasz w
odpowiedÓ to usńyszysz: Pamietaj zes corka s la skiej ziemi, ktora od wiekow byńa sńowian ska ,
polska kraina (...).Ł
Ws rod Gornos la zaczek kra zyńo w odpisie ni. in. przykazanie plebiscytowe, uńozone w
czasie gliwickiego sejmiku Towarzystwa Polek. Pierwsze z tych dziesieciu przykazan
gńosińo: ”Nie masz innej Ojczyzny nad PolskeŁ , drugie: ”Nie uzyjesz gńosu swego na
krzywde naroduŁ . Z braku miejsca rezygnujemy z cytowania dalszych przykazan .
W czasie agitacji wszystkie s rodki byńy dozwolone, wszystkie obietnice mozliwe do
speńnienia, bowiem ludnos c nie miańa moznos ci tego wszystkiego sprawdzic.
Plebiscyt wyznaczony zostań na 20 marca 1921 roku. Na dziesiec dni przed ta data zjawili
sie juz pierwsi emigranci. Ich tak wczesna obecnos c byńa dziańaniem celowym. Stronie
niemieckiej chodzińo o to, aby emigranci swoja obecnos cia , a przede wszystkim szeptana
propaganda pozyskiwali gńosy na rzecz przyńa czenia Gornego Sla ska do Niemiec. Do
Bierunia Starego przybyńo na plebiscyt 116 emigrantow, z tego tylko 12 gńosowańo poÓniej za
przynaleznos cia spornego terytorium do Polski. W pobliskich miejscowo s ciach liczba
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”przybyszowŁ byńa juz znacznie mniejsza. Tak np. w Bijasowicach zg ńosińy sie na plebiscyt
24 osoby, w Cielmicach 12, w Jaroszowicach 35, Scierniach li, a w Urbanowicach 26 osob.
20 marca 1921 roku ludnos c Bierunia Starego, podobnie jak i cańej Ziemi Pszczyn skiej,
manifestowańa swe polskie oblicze, daja c temu wyraz w gńosowaniu. Dane liczbowe na ten
temat prezentujemy w ponizszej tabeli.
Wyniki plebiscytu z 20 marca 1921 roku w Bieruniu Starym
i w sa siednich miejscowos ciach
Lp.

Miejscowos c

Ilos c
upowazni
onych

Ilos c
gńosuja cych

Za
Polska

Za
Niemcami

1
Bijasowice
427
423
358
63
2
Bierun Stary
1455
1427
1172
255
3
Cielmice
454
448
423
24
4
Czarnuchowice
89
88
84
4
5
Jaroszowiec
409
401
359
42
6
Sciernie
176
175
156
19
7
Urbanowice
685
684
617
50
Z r o d ą o: Encyklopedia Powstan Sla skich. Opole 1982, s. 692 695.

Ilos c
gńosow
niewaznych

Procent
gńosow za
Polska

2
1
7

84,3
82,1
94,4
95,4
89,5
89,1
90,2

Z cytowanych w tabeli liczb wynika, ze zdecydowana wiekszos c mieszkan cow Bierunia
Starego ś bo az 82% biora cych udziań w gńosowaniu ś opowiedziańa sie za przynaleznos cia
Gornego Sla ska do Polski. Jes li jeszcze pominiemy gńosy emigrantow, wowczas okaze sie, ze
90% stańych mieszkan cow miasta wyrazińo wole zjednoczenia swej ziemi z Polska . Na
szczegolne podkres lenie zasńuguje jeszcze wysoki odsetek gńosow oddanych na Polske w
gminach wiejskich, ktory wahań sie od 84,3% (Bijasowice) do 95,4% (Czarnuchowice).
Wyniki plebiscytu stanowińy zatem jednoznaczny dowod polskos ci tej ziemi.
Mowia c o wkńadzie mieszkan cow Bierunia Starego w kampanie przedplebiscytowa trzeba
jeszcze nadmienic, ze 12 miejscowych peowiakow peńnińo sńuzbe w Policji Plebiscytowej na
zagrozonych przez bojowki niemieckie terenach w Raciborzu, Lublin cu i Opolu. Peńnili oni
tam sńuzbe przy ochronie polskich wiecow, wystepow zespońow s piewaczych i teatralnych
itp., a takze przy zabezpieczeniu pomieszczen polskich organizacji (np. ”StrzechyŁ w
Raciborzu). Dodajmy takze, ze grupa bierun skich powstan cow osńaniańa polskie wiece takze
w sa siednich miejscowos ciach, goszcza c ni. in. w Pszczynie i Mikońowie.
Powrocmy jeszcze do wynikow plebiscytu, ale tym razem w skali ogolnej, bowiem miańy
one posńuzyc aliantom do podjecia ostatecznej decyzji w sprawie podziańu spornego
terytorium. Jak wynika z opublikowanych danych, za przynaleznos cia Gornego Sla ska do
Polski opowiedziańo sie 479 tys. wotantow, tj. 40,3% ogońu gńosuja cych. Ale traktat wersalski
stanowiń, ze wyniki plebiscytu obliczane beda w poszczegolnych gminach. Te zas byńy
korzystniejsze dla Polski, bowiem na 1474 gminy Polacy odnie s li zwyciestwo w 682
gminach, a to stanowińo 46,3% ich ogolnej liczby. Tak wiec na tle interpretacji wynikow
plebiscytu zarysowań sie spor w ńonie Miedzysojuszniczej Komisji Rza dza cej
i Plebiscytowej. To zas oznaczańo koniecznos c oczekiwania na ostateczna decyzje oraz
budzińo napiecie spońeczne i niepokoj. Wielu Polakow-Gornos la zakow dreczyńa wowczas
mys l, ze rza d polski zdońa na arenie miedzynarodowej obronic sprawe Gornego Sla ska.
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Atmosfere peńnego napiec wyczekiwania spotegowańy w kon cu kwietnia napńywaja ce z
Opola wies ci, ze Anglicy i Wńosi opowiedzieli sie za przyznaniem Polsce tylko skrawkow
pońudniowej czes ci ziemi gornos la skiej, a wiec bez obszaru stanowia cego jej centrum
przemysńowe. Spotkańo sie to ze zrozumiańym oburzeniem ludnos ci polskiej, dostrzegaja cej,
iz przywodcy tych mocarstw nie wzieli pod uwage jej woli i zywotnych interesow
narodowych.
Na wzrost niezadowolenia wpńyneńa rowniez demonstrowana buta niemiecka oraz powrot
do szykanowania ludnos ci polskiej, czego przejawem byńo zamykanie zakńadow pracy,
masowe zwalnianie robotnikow i ograniczanie produkcji. Sytuacja ta utwierdza ńa ludnos c
polska w przekonaniu, ze znow trzeba bedzie chwycic za bron przeciwko niemieckiej
administracji.
Jak juz wzmiankowano, po zakon czeniu drugiego powstania POW G.Sl. zostańa
rozwia zana. Od wrzes nia 1920 roku rozpoczeńa dziańalnos c w nowym ksztańcie organizacja
wojskowa pod kryptonimem Centrali Wychowania Fizycznego, kt ora na pocza tku 1921 roku
przeksztańcono w Dowodztwo Obrony Plebiscytu, a jednoczes nie wprowadzono wojskowa
strukture organizacyjna . W terenie powstawańy wiec druzyny, plutony, kompanie, bataliony
i puńki (te ostatnie w skali powiatu). W przededniu wybuchu trzeciego powstania s la skiego
peowiacy z Bierunia i sa siednich miejscowos ci wystawili kompanie licza ca 140 ludzi,
uzbrojona w karabiny reczne, peńna ilos c amunicji oraz w jeden karabin maszynowy.
Dowodca kompanii zostań Jakub Kostyra, a w skńad jej sztabu weszli ponadto: Augustyn
Seweryn, Jozef Szarek, Jan Kocurek i Tomasz Czempas. Kompania wchodzi ńa w skńad puńku
pszczyn skiego, ktorym dowodziń kpt. Franciszek Rataj.
W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchńo trzecie powstanie s la skie, poprzedzone ś
podobnie jak i dwa poprzednie zrywy ś powszechnym strajkiem robotnikow. Zgodnie z
rozkazem Naczelnego Komendanta Wojsk Powstan czych peowiacy mieli najpierw opanowac
poszczegolne miejscowos ci, nastepnie stawic sie do dyspozycji Komendy Powiatowej w
Pszczynie.
W cia gu kilku godzin bierun scy powstan cy opanowali, nie napotykaja c zreszta na opor
strony niemieckiej, magistrat, poczte i inne publiczne budynki. Sprzyjaja cym czynnikiem w
opanowanym przejeciu wńadzy w miasteczku byńo niewa tpliwie to, ze przewazaja ca liczba
czńonkow Policji Plebiscytowej staneńa po stronie powstan cow, a takze, ze jeszcze przed
wybuchem powstania opus cińa Bierun spora grupa niemieckich urzednikow oraz wszyscy
nauczyciele (szes c osob). Sńuzbe porza dkowa przejeńa wiec straz gminna, zńozona ze
starszych wiekiem peowiakow. Komendantem placu zostań Ignacy Drozdz. Nieco poÓniej
zorganizowano takze posterunek zandarmerii powstan czej oraz utworzono polska wńadze
administracyjna , ktorej troska stańo sie zapewnienie normalnego funkcjonowania zycia
spońecznego, w tym rowniez zakńadow pracy.
Kolejne zadanie, jakie postawione zosta ńo bierun skiej kompanii, zawierańo rozkaz
stawienia sie w peńnym rynsztunku bojowym w Naczelnej Komendzie Wojsk Powstan czych
w Szopienicach w dniu 3 maja. W czasie marszu w pobli zu kopalni ”PiastŁ w Ledzinach
kompania zostańa zaatakowana przez oddziań zońnierzy wńoskich. Jednakze rychńo dostrzegli
oni liczebna przewage polskich insurgentow, sta d tez zaniechali dalszej interwencji. W
Kosztowach nasta pińo pońa czenie trzech kompanii i uformowanie batalionu, nad kt orym
dowodztwo obja ń Jozef Szendera. Okońo godziny 18-tej kompanie dotarńy do wyznaczonego
celu.
W Szopienicach powstan cow zakwaterowano w pomieszczeniach tamtejszego browaru.
Pobyt trwań tu jednak krotko, bowiem juz w dniu nastepnym Naczelne Dowodztwo Wojsk
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Powstan czych skierowańo puńk pszczyn ski na front. Powstan cy zostali przetransportowani do
Knurowa, w powiecie rybnickim, gdzie nasta pińo uformowanie puńku. Po dwudniowym
postoju kompania bierun ska wraz z cańym puńkiem skierowana zostańa na front. W dniu 8
maja powstan cy przeszli chrzest bojowy w walce o Stare KoÓle. Miejscowos c ta byńa
poprzednio atakowana przez inne oddzia ńy powstan cze, sta d przyszńe pole walki usńane byńo
trupami. Niemcy umies cili gniazda karabinow maszynowych na wiezy tamtejszego kos ciońa,
ska d mieli doskonańy widok na pole walki i dobre pole obstrzańu. Ale brawurowy atak
bierun skiej kompanii spowodowań przeńamanie oporu wroga oraz jego ucieczke. Zdobyto
m.in. trzy karabiny maszynowe. Za wykazane mestwo w walce batalion otrzymań od
dowodcy Grupy ”WschodŁ ustna pochwańe.
9 maja kompania zostańa wycofana z pola walki na odpoczynek do Starego Ko Óla.
Jednoczes nie otrzymańa zadanie zabezpieczenia odcinka terenu na linii Stare Ko Óle ś
Bierawa. 13 maja nasta piń transport koleja do Raszowej, a sta d wymaszerowano do walki pod
Szymiszow i u podnoza Gory s w. Anny. W czasie tych walk polegli dwaj powstan cy z
bierun skiej kompanii: Jozef Niesyto i Jan Wilk, zas ciezko ranny zostań Alfons Franke. Po
tych krwawych walkach batalion skierowany zostań na odpoczynek do Kadńubca, gdzie
pozostawań chwilowo w rezerwie. 15 maja powstan cy bierun scy, (wraz z cańym puńkiem)
znow skierowani zostali na front pod Jasiona , gdzie pozostawańa w pogotowiu bojowym.
21 maja kompania uczestniczyńa w kontrataku, ktorego celem byńo odbicie z ra k wroga
Jasionej. Jednakze na skutek przewagi Niemcow cańy batalion zmuszony zostań do wycofania
sie do miejscowos ci Zyrowa. Nastepnie rozkazem dowodztwa frontu powstan cy zajeli
pozycje na linii Les nicaś Lichynia, ktora utrzymywali do 24 maja. W dniu tym zakon czyli
oni swoj bezpos redni udziań w trzecim powstan czym zrywie. Tak wiec kompania bierun ska
(pia ta) przebywańa na linii frontu przez 16 dni. Nie oznacza to, ze powstan cy mogli juz
powrocic do swych domow, bowiem trzecie powstanie s la skie trwańo ponad dwa miesia ce.
Kompania zostańa wycofana na tyńy frontu i przebywańa w pogotowiu na kwaterach w
Siemianowicach, w Nowym Bytomiu i wreszcie w Ornontowicach, gdzie nast a pińo
rozwia zanie oddziańow powstan czych. Tak wiec dopiero w lipcu 1921 roku uczestnicy
powstania powrocili do swych rodzin.
Przez cańy okres walk w Bieruniu Starym czynny byń szpital powstan czy. Mies ciń sie on w
budynku miejscowej szkońy, a chorymi opiekowańy sie, obok fachowego personelu
lekarskiego, czńonkinie miejscowego Końa Towarzystwa Polek: Maria Kuliberda, Rozalia
Bńaszczyk, Maria Kulski, Maria Piekarczyk i Marta Rozmus. Ten ich bezinteresow ny,
humanitarny czyn stanowi chlubne uzupeńnienie wkńadu Bierunian do walki o wyzwolenie
narodowe.
Przez cańy okres powstania w Bieruniu i w sa siednich miejscowos ciach funkcjonowańa
polska administracja i polski wymiar sprawiedli wos ci. O bezpieczen stwo mieszkan cow
i porza dek dbańa Straz Obywatelska; funkcjonowańy tez wszystkie zakńady przemysńowe.
Zaprowadzona tu polska wńadza przetrwańa praktycznie do lipca 1922 roku, tj. do przej ecia
Ziemi Pszczyn skiej przez Polske.
Powstan czy zryw ludnos ci polskiej Gornego Sla ska w 1921 roku wywarń niewa tpliwie
decyduja cy wpńyw na zmiane projektow decyzji w sprawie podziańu Gornego Sla ska. Po
wielu konferencjach i posiedzeniach, 20 paÓdziernika 1921 roku Rada Ligi Narodow
dokonańa ostatecznego podziańu terenu plebiscytowego. Na mocy tej decyzji po wielu
wiekach narodowej niewoli do Polski powrocińy wschodnie tereny Gornego Sla ska z
Katowicami, Chorzowem, Swietochńowicami, Tarnowskimi Gorami, Lublin cem, Rybnikiem
i Pszczyna . Ws rod miejscowos ci przywroconych Polsce znalazń sie takze Bierun Stary wraz z
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okolicznymi gminami. Miasto uroczys cie przejeńa administracja polska 29 czerwca 1922
roku.
Trwańym s wiadectwem wkńadu mieszkan cow Bierunia i okolicznych miejscowos ci do
walk o wyzwolenie narodowe Gornego Sla ska w latach 1919ś 1921 sa mogińy powstan cow
na bierun skim cmentarzu oraz wzniesiony przez bierun ska spońecznos c pomnik.
Na jednej z tablic upamietniono nazwiska tych, ktorzy oddali zycie za Polske. Sa to:
Klemens Latocha, Jan Dziubany, Stanisóaw Habuda, Jo zef Krupa, Karol ukaszek,
Jo zef Niesyto, Jan Pilszczek, Paweó Pilszczek, Karol Stencel i Jan Wilk.

rodńa i literatura
(wybor)
1. Archiwalia
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie
Zespońy:
Komenda powiatu pszczyn skiego
Oboz jen cow internowanych w Bieruniu Nowym
Wojewodzkie Archiwum Pan stwowe w Katowicach
Zespońy:
Polski Komisariat Plebiscytowy
Komisariat Rad Ludowych
Wojewodzkie Archiwum Pan stwowe w Katowicach ś Oddziań Terenowy w Pszczynie
Zespońy:
Niemiecki Podkomisariat Plebiscytowy
Powiatowy Komitet Plebiscytowy
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
2. rodńa drukowane
Da browski W.: Gorny Sla sk w walce o zjednoczenie z Polska . rodńa i dokumenty z lat
1918ś 1922. Katowice 1923.
Ludyga-Laskowski J.: Materiańy do historii powstan s la skich. Tom I 1919ś 1922.
Katowice 1925.
rodńa do dziejow powstan s la skich, pod red. K. Popiońka, t. I, cz. I wybor i opracowanie
H. Zielin ski. Wrocńaw ś Krakow 1963.
T. II opracowań T. Jedruszczak i J. Kolankowski. Wrocńaw ś Krakow 1970.
T. III, cz. I ś opracowań J. Przewńocki i W. Zielin ski. Wrocńaw. ś Krakow ś Gdan sk
1974.
3. Pamietniki, wspomnienia (drukowane)
Grzegorzek J.: Pierwsze powstanie s la skie 1919 roku w zarysie. Katowice 1934.
Godzina druga. Walki pod Gora s w. Anny w czasie trzeciego powstania na Gornym
Sla sku w 1921 r. (wspomnienia uczestnikow). Warszawa 1959.
Pamietniki powstan cow s la skich. T. I. Katowice 1957. T. II. Katowice 1961.
Szendera J.: Wspomnienia II baonu pszczyn skiego. ”Powstaniec Sla skiŁ 1936, nr 5.

Franciszek Serafin

16

”Udziań mieszkan cow Bierunia Starego w walce ...Ł
4. Opracowania
Brozek K.: Polska sńuzba medyczna w powstaniach s la skich i plebiscycie 1918ś 1922.
Katowice 1973.
Jedruszczak T.: Powstania s la skie. Wyd. 3. Katowice 1972.
Kozyra P.: Pierwsze powstanie w tyskim powiecie. W: Ziemi walcza cej. Katowice 1958.
Ludyga-Laskowski J.: Zarys historii trzech powstan s la skich 1919ś 1920ś 1921.Pod red.
A. Brozka. Warszawa ś Wrocńaw 1973.
Ogrodzin ski W.: Dzieje dzielnicy s la skiej ”SokońaŁ . Katowice 1937
Powstania s la skie i plebiscyt z perspektywy 60-leda. Materiańy na sesje naukowa z okazji
60-lecia powstan s la skich w Opolu. Opole 1981.
Przewńocki J.: Miedzysojusznicza Komisja Rza dowa i Plebiscytowa na Gornym Sla sku w
latach 1920ś 1922. Wrocńaw ś Warszawa ś Krakow 1970.
Reiter J.: Towarzystwo Os wiaty na Sla sku im. s w. Jacka. Opole 1968. Ryzewski W.:
Trzecie powstanie s la skie. Geneza i przebieg dziańan bojowych. Warszawa 1977.
Tychy. Zarys rozwoju miasta i powiatu, pod red. J. Kantyki. Katowice 1975.
Wrzosek M.: Powstania s la skie 1919ś 1921. Warszawa 1971.
Wyglenda .”TrauguttŁ J.: Plebiscyt i powstania s la skie. Opole 1966.
Zielin ski W.: Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa na G ornym Sla sku. Wrocńaw
ś Gdan sk 1972.
Zielin ski W.: Stosunek spońeczen stwa polskiego do powstania i plebiscytu na Gornym
Sla sku (1919ś 1921). Katowice 1968.
Zielin ski W.: Ludzie i sprawy hotelu ”LomnitzŁ . Katowice 1984.
5. Wydawnictwa encyklopedyczne, sńownikowe
Encyklopedia powstan s la skich. Opole 1982.
Sla ski Sńownik Biograficzny. Pod red. J. Kantyki I W. Zielin skiego.
T. I. Katowice 1977. T. II. Katowice 1979. T. III. Katowice 1981.

Dr hab. FRANCISZEK SERAFIN jest zatrudniony na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w Instytucie Historii Uniwersytetu Sla skiego w Katowicach. Interesuje sie
najnowsza historia Polski, a w szczegolnos ci dziejami wsi polskiej i ruchu ludowego oraz
powojennymi migracjami ludnos ci. W swoim dorobku posiada szes c publikacji zwartych,
m. in. ”Osadnictwo wiejskie i miejskie w wojewodztwie s la sko-da browskim w latach 1945ś
1948Ł (1973) i ”Wies s la ska w latach miedzywojennychŁ (1975) oraz okońo 70 artykuńow.
Nalezy do wspońautorow monograficznego opracowania dziejow Tychow i byńego powiatu
tyskiego. Przygotowuje do druku kolejna pozycje ksia zkowa , traktuja ca o walce ludnos ci
Ziemi Pszczyn skiej o wyzwolenie narodowe i spońeczne w latach 1919ś 1922. Jest
mieszkan cem Tychow.

Franciszek Serafin

17

