
RYSZARD  KACZMAREK

Kiedy wojna
byśa codziennoscia

Bierun  Stary 1939-1945



”Kiedy wojna byśa codziennoscia ...Ń

Ryszard Kaczmarek 2

WRZESIEN  1939 r.

Dla loso w Go rnego S laska we wrzesniu 1939 r. decydujace okazaśy sie uderzenia
oskrzydlajace wojsk niemieckich ć  pierwsze na po śnocy, w kierunku na Zawiercie i drugie,
kierujace sie z pośudnia na Pszczyne. Przeznaczona dla obrony przemysśowego serca
przedwojennej Polski Samodzielna Grupa Operacyjna ” S laskŃ (GO ” S laskŃ), pod
dowo dztwem generaśa Jana Jagmina-Sadowskiego, zdośaśa utrzymac pozycje do 2 wrzesnia.
Kluczowa okazaśa sie kleska pod Pszczyna 6 Dywizji Piechoty (6 DP) dowodzonej przez
gen. brygady Bernarda Monda. Nacierajace w szybkim tempie zmotoryzowane oddzia śy
niemieckie wypeśniśy luke, jaka wytworzyśa sie na pośudniu i zacześy zagrazac
oskrzydleniem od pśd.- wsch. skutecznie broniacym sie do tej pory wojskom polskim
wysunietym na zacho d. Grozace okrazenie grupy gen. J. Jagmina-Sadowskiego zmusiśo go
do tworzenia pospiesznie zapo r przed nacierajacymi wojskami niemieckimi, chroniacych
przed uderzeniem na odkryte skrzydśo pod Kobio rem, badĆ na tyśy caśego zgrupowania w
okolicy Bojszo w. Wśasnie w tym kierunku posuwaśy sie bowiem oddziaśy niemieckiej 5
Dywizji Pancernej (5 D Panc.) pod dowo dztwem gen. porucznika Heinricha von Viettinghof
und Scheel.

Meldunek spod Pszczyny, kto ry dotarś do gen. J. Jagmina-Sadowskiego, byś bardzo
alarmistyczny. Generaś wezwany do telefonu okośo godziny 13.00 dnia 2 wrzesnia 1939 r.
odebraś nastepujaca informacje od gen. B. Monda: ”Nie licz na osśone pośudniowego
skrzydśa przeze mnie. Moja dywizja przestaśa istniec, jest rozjechana przez czośgi. Reszte
zbieram w Oswiecimiu i sam jade do OswiecimiaŃ. Gen. J. Jagmin-Sadowski postanowiś
sprawdzic ten meldunek. Niestety jego rozpoznanie lotnicze ju z wśasciwie nie istniaśo (z 3
samoloto w 2 zostaśy zestrzelone). Przeprowadzone przy pomocy ostatniego samolotu
rozpoznanie potwierdziśo jednak kierunek marszu pododdzia śo w 5 D Panc. na Bojszowy.

Stworzono dwie zapory wykorzystujac siśy odwodowe stacjonujacego w Oswiecimiu II
batalionu uzupeśniajacego 73 puśk piechoty (73 p. p.). Jedna z zapo r powstaśa w Bojszowach,
by stworzyc linie obrony wzdśuz rzeki Gostyni, a druga pod Siewierzem. Dla wzmocnienia
dodatkowo obrony w okolicy Bojszo w II batalionowi dysponujacemu kompania ciezkich
karabino w maszynowych przydzielono jeszcze dodatkowo jeden dziaśon 10 mm haubic z
baterii zapasowej 21 puśku artylerii, stacjonujacego ro wniez w Oswiecimiu. Dowo dca zapory
w Bojszowach zostaś kapitan Leon Fudaśowski.

Stworzona pospiesznie zapora zapobiegśa uderzeniu na Bojszowy i wyjsciu wojsk
niemieckich w rejon Bierunia Starego ć  Bierunia Nowego.

Mimo kleski pod Pszczyna mogśo sie wiec jeszcze 2 wrzesnia 1939 r. po pośudniu
wydawac, ze sytuacja zostaśa opanowana. Zaro wno front na zachodzie (Wyry, Gostynia,
Mikośo w), jak i obydwie zapory na pośudniu i po śnocy, chroniśy chwilowo Go rny S lask
przed raptownym zaśamaniem polskiej obrony. Gen. J. Jagmin-Sadowski kierowaś caśa ta
zaimprowizowana akcja 2 wrzesnia ze swojej kwatery w Mysśowicach.

Zwrot w przebiegu dziaśan  wojennych nastapiś w wyniku pogorszenia sie sytuacji na
caśym pośudniowym odcinku dziaśania Armii ”Krako wŃ. O ile sytuacja samej GO ” S laskŃ
zostaśa opanowana, o tyle jej oba skrzydśa byśy zagrozone okrazajacymi je klinami
pancernymi. Na po śnocnym skrzydle Krakowska Brygada Kawalerii pod dowo dztwem gen.
brygady Zygmunta Piaseckiego zostaśa zmuszona do cofniecia sie pod Zawiercie i realnie
groziśo jej obejscie przez bawarski VII Korpus Armijny dowodzony przez gen. piechoty
Eugena Rittera von Schoberta. Przesśona w okolicy Siewierza nie mogśa stanowic tutaj
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odpowiedniego zabezpieczenia w obliczu zdecydowanej przewagi niemieckiej. R o wniez na
pośudniu, wobec zaśamania sie obrony Armii ”Krako wŃ, zapora pod Bojszowami mogśa
tylko czasowo wyhamowac posuwanie sie 5 D Panc. W tej sytuacji 2 wrzesnia o godzinie 14
dowo dca Armii ”Krako wŃ, gen. brygady Antoni Szyling, zawiadomiś Naczelnego Wodza,
marszaśka Edwarda S migśego-Rydza, o zamiarze odwrotu, a wieczorem GO ” S laskŃ
otrzymaśa rozkaz odejscia w kierunku na Nide, gdzie miaśa zorganizowac obrone od 8
wrzesnia na froncie od Wislicy do Wisśy. Tak wiec bitwa o Go rny S lask zostaśa pod wieczo r
2 wrzesnia przerwana. Wojska polskie sprawnie przeprowadzi śy manewr odwrotowy,
unikajac okrazenia i odrywajac sie od nieprzyjaciela. Rankiem 3 wrzesnia oddziaśy
niemieckie zacześy zajmowac opuszczone tereny, na kto rych pozostaśy tylko oddziaśy
Obrony Narodowej zśozone z harcerzy i powstan co w slaskich.

W Bieruniu Starym pierwsze slady toczacej sie wojny daśy sie zauwazyc juz rankiem
1 wrzesnia 1939 r. Od zachodu dochodzi śy do miasta odgśosy toczacych sie walk po
Mikośowem, Wyrami i Gostynia. Na niebie pojawiśy sie tez samoloty niemieckiej Luftwaffe.
Fala uciekiniero w ciagnacych w kierunku Oswiecimia, zśozonych ”przede wszystkim z
napśywowej ludnosci, kto ra przybyśa na Go rny S lask po 1922 r., nie sprzyjaśa podnoszeniu
patriotycznych nastrojo w ludnosci, kto ra czuśa sie opuszczona. Dopiero jednak 2 wrzesnia
wojna z caśa przerazajaca moca okazaśa swa groze mieszkan com miasta, kiedy zacześy sie
przez jego ulice przetaczac pododdziaśy rozbitej 6 DP gen. B. Monda. Utraciwszy kontakt z
dowo dztwem dywizji pro bowaśy one jak najszybciej dojsc do Krakowa, gdzie kierowaśy ich
ostatnie rozkazy dowo dcy. Po wycofaniu sie oddziaśo w polskich wczesnym rankiem 3
wrzesnia do Starego Bierunia weszśy pierwsze pododdziaśy rozpoznawcze Wehrmachtu.

Na terenach zajetych przez Niemco w we wrzesniu 1939 r., do czasu normalizacji
stosunko w administracyjnych i ostatecznej decyzji co do los o w zajetych obszaro w, mamy
wśasciwie do czynienia z dwutorowoscia podejmowanych dziaśan  ze strony Niemco w. Z
jednej strony dziaśaśy tutaj specjalne przygotowane grupy do wyśapywania przeciwniko w
politycznych i do likwidowania istniejacego jeszcze oporu na tyśach frontu, a z drugiej z
mozośem budowano jednoczesnie staśa administracje. Na rozkaz Heinricha Himmlera na
tyśach wszystkich armii walczacych w Polsce przygotowano specjalne formacje zśozone z
funkcjonariuszy tajnej policji (Gestapo), policji kryminalnej ( Kriminalpolizei -Kripo) i
Sśuzby Bezpieczen stwa (Sicherheitsdienst - SD). Na terenie Go rnego S laska za
posuwajacymi sie na wscho d wojskami niemieckimi przesuwaśy sie dwie takie grupy.
Pierwsza z nich byśa tzw. Einsatzgruppe I pod dowo dztwem SS-Brigadefuehrera Brunona
Streckenbacha. Jeden z pododdzia śo w tej grupy, Einsatzkommando 4/1 (dowo dca SS-
Untersturnifuehrer Maack), operowaś od 6 wrzesnia do 5 paĆdziernika na terenie powiato w
rybnickiego i bielskiego. Druga grupa byśa grupa operacyjna do zadan  specjalnych
(Einsatzgruppe ze besonderen Verwendung), kto ra dowodziś SS-Obergruppenfuehrer Udo
von Woyrsch. Utworzona ona zostaśa 4 wrzesnia, a jej sztab od 6 wrzesnia znajdowaś sie w
Katowicach.

Einsatzgruppen zajmowaśy sie ”oczyszczaniemŃ terenu z dziaśajacych jeszcze w
pierwszych dniach wrzesnia rozproszonych oddziaśo w powstan czych, oraz koordynowaśy
dziaśalnosc majaca na celu spacyfikowanie caśego obszaru, likwidowanie dzia śaczy pow-
stan czych, inteligencji i duchowie n stwa polskiego. W rejonie Bierunia Starego operowa śa
przede wszystkim grupa U. von Woyrscha. Jej gśo wna siśa opieraśa sie na czterech
batalionach policji porzadkowej (Ordnungspolizei-Orpo) pod dowo dztwem puśkownika
policji Wolfstiega i 350-osobowego oddzia śu specjalnego policji bezpiecze n stwa
(Sonderkommando der Schutzpolizei) pod dowo dztwem SS-Oberlfuehrera Otto Rascha.
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Siśy te przeznaczono do likwidacji powsta n czych oddziaśo w pozostajacych jeszcze w lasach
pszczyn skich i rybnickich.

Niemcy posiadali dokśadne rozeznanie co do zakresu i charakteru dzia śalnosci polskich
organizacji w okresie miedzywojennym. Zapewniśo im to nie tylko dostarczenie informacji
przez miejscowych Niemco w, ale przede wszystkim zachowane dokśadne kartoteki
wszystkich dziaśaczy, kto re pozostaśy w urzedzie miasta, jak i w archiwach poszczego lnych
organizacji. Bierun  Stary nie byś tutaj wypadkiem wyjatkowym i w wielu relacjach
niemieckich z innych miejscowosci podkreslano dokśadne rozeznanie, kto re udaśo sie
uzyskac dzieki przejetym archiwom polskim. W okresie miedzywojennym istniaśo na terenie
miasta kilka organizacji, kto rych czśonko w niemiecka policja uwazaśa za, niebezpiecznych
dla nowego porzadku. Byśy to: Zwiazek Obrony Kreso w Zachodnich (265 czśonko w - stan z
1939 r.), Towarzystwo Gimnastyczne ”Soko śŃ (30 czśonko w), Zwiazek Powstan co w S laskich
(112 czśonko w), Zwiazek Harcerstwa Polskiego (38 czśonko w), Chrzescijan ska Demokracja
(35 czśonko w), Zwiazek Matek Polek (234 czśonkinie), Zwiazek Mśodych Polek (50
czśonkin ), Zwiazek Podoficero w (52 czśonko w), Organizacja Mśodziezy Powstan czej (40
czśonko w). Czśonko w Zwiazku Powstan co w S laskich i Organizacji Mśodziezy Powstan czej
szukano ze szczego lna zawzietoscia z jednej strony sśusznie widzac w nich obron co w pol-
skosci S laska, z drugiej jednak chodzi śo ro wniez o to, ze obarczano oddziaśy Obrony
Narodowej, stworzone na bazie organizacji powstan co w, odpowiedzialnoscia za rzekome
zbrodnie na mniejszosci niemieckiej. Pszczyna, obok Bydgoszczy, znalaz śa sie w specjalnym
wydawnictwie niemieckim poswieconym domniemanym zbrodniom polskim na ludno sci
niemieckiej w Polsce. Na listach uwiezionych i wywiezionych do osśawionego obozu w
Nieborowicach kośo Gliwic znaleĆli sie z Bierunia Starego aresztowani 10 paĆdziernika 1939
r.: Rudolf Piprek (przedwojenny burmistrz miasta, ur. 26.01.1889 r.), Wincenty Regu śa
(listonosz, prezes bierun skiego Zwiazku Powstan co w S laskich, ur. 14.07.1899 r.) i Rafa ś
Mśocek (robotnik, ur. 29.09.1902 r.). Na poczatku listopada 1939 r. aresztowano ponadto:
Jakuba Kostyre i Jana Spyre. Przesśuchiwano ro wniez wielokrotnie Pawśa Latoche. Nie
ulegaśo watpliwosci, ze chodziśo o fizyczne wyeliminowanie miejscowej inteligencji i przy-
wo dco w ruchu polskiego na terenie miasta. Jan Spyra byś kierownikiem miejscowej szkośy.
Jakub Kostyra byś jednym z przywo dco w Zwiazku Powstan co w S laskich w miescie.

W czasie powstan  slaskich byś dwukrotnie aresztowany przez policje w 1920 r., a w czasie
II powstania dowodziś uwien czonym powodzeniem opanowaniem posterunku zandarmerii w
miescie. W czasie III powstania, jako dowo dca 5 kompanii II batalionu 1 puśku, braś udziaś w
walkach o Stare KoĆle. W okresie miedzywojennym byś jednym ze zwolenniko w
propiśsudczykowskiego kierunku w Zwiazku Powstan co w S laskich. Paweś Latocha z kolei
byś jednym z pierwszych zaprzysiezonych czśonko w Polskiej Organizacji Wojskowej
Go rnego S laska w Bieruniu Starym, kto ra dowodziś wtedy Klemens Latocha.

Na posterunku zandarmerii w Bieruniu Starym odbywaśy sie pierwsze przesśuchania
wszystkich zatrzymanych, kto re prowadziś jego o wczesny dowo dca - wachmistrz Marschall.
Warto zacytowac moze tutaj chociaz dwa z tych zeznan , pamietajac, ze skśadali je ludzie
przerazeni szalejacym woko ś terrorem i starajacy sie za wszelka cene uchronic wśasne
rodziny przed represjami.

I zeznanie: Pawet Latocha.

”Paweś Latocha, urodzony 27.06.1900 r. w Szopienicach, pow. katowicki, zamieszka śy w
Bieruniu Starym.
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Od 1903 r. mieszkam w Bieruniu Starym. Od 1914 r. do 1924 r. pracowa śem w
Szopienicach jako stolarz. Przez dwa lata byśem bezrobotny, a potem zaczaśem pracowac od
1926 r. w fabryce materiaśo w wybuchowych, gdzie pracuje az do dzisiaj. W II i III powstaniu
walczyśem na Go rnym S lasku po stronie polskiej. Byśem az na Go rze S w. Anny. Od 1934 r.
byśem czśonkiem Zwiazku Powstan co w, poniewaz chciaśem zachowac swoja prace. Jestem
zonaty i mam 3 dzieci w wieku 3, 5 i 12 lat. W Zwiazku Powstan co w peśniśem od 1937 r.
funkcje sekretarza, nie miaśa ona jednak jakiejs specjalnej roli. Byśem wprawdzie
sekretarzem, ale praca kierowaś mo j szwagier, przewodniczacy Zwiazku Powstan co w,
listonosz Wincenty Reguśa. On uciekś razem z caśym urzedem pocztowym (po powrocie
zostaś aresztowany - RK). Ja sam zostaśem w Bieruniu Starym i od 6.09.1939 r. pracuje
znowu w Lignozie. Nie posiadam zadnych materiaśo w Zwiazku Powstan co w, ani tez broni.
Moje mieszkanie zostaśo przeszukane okośo 5 wrzesnia przez policje pomocnicza w
poszukiwaniu broni i pism Zwiazku Powstan co w, ale bez rezultatu. Innych informacji na ten
temat nie potrafie juz dodac. Na zakon czenie chciaśem jeszcze powiedziec, ze obok Zwiazku
Powstan co w istniaśa ro wniez tajna organizacja, skśadajaca sie z okośo 27 oso b
(prawdopodobnie chodzi tutaj o cz śonko w Obrony Narodowej - RK). Jej zadaniem byśo
odseparowanie niepozadanych oso b. Kierowaś ta organizacja polski inzynier z Lignozy,
Kwiatkowski, kto ry uciekś z miasta. Nie znam innych oso b z tej organizacjiŃ.

II zeznanie: Alfons Franke.

”Kasjer Zwiazku Powstan co w Alfons Franke, urodzony 31.07.1895 r., w Zawodziu, pow.
katowicki, zamieszkaśy w Bieruniu Starym.

Mieszkam w Bieruniu Starym od 1918 r. Tutaj sie ozeniśem i mam szescioro dzieci w
wieku od 12 do 21 lat. Pracowa śem w Zakśadach Gieschego od 1919 r. na kopalni. Po
zśozeniu podania dostaśem prace w fabryce materiaśo w wybuchowych w Bieruniu Starym.
Braśem udziaś w III powstaniu i zostaśem wtedy ranny pod KoĆlem. Postrzelono mnie wtedy
w miednice. Od tego czasu nalezaśem do Zwiazku Powstan co w. Wskutek odniesionej rany w
1921 r. zostaśem uznany za inwalide z 45% utrata zdrowia i dostawaśem comiesieczna rente
w wysokosci 60 zś. W Zwiazku Powstan co w byśem kasjerem. Listy czśonko w, jak i caśa
korespondencje, wziaś ode mnie podczas mojej nieobecnosci prezes Zwiazku, listonosz
Wincenty Reguśa. Byśo to 2 albo 3 dni przed wkroczeniem wojsk niemieckich. O ile mi
wiadomo te rzeczy zgineśy. Moze zona Reguśy zna kryjo wke gdzie ukryto te rzeczy. Reguśa
uciekś razem z urzedem pocztowym, ale jego zona jest tutaj i mieszka w Bieruniu Starym. Ja
sam ro wniez uciekśem przed wkroczeniem niemieckich oddzia śo w pod Oczo w i stamtad
wro ciśem do Bierunia Starego. Nie walczyśem jednak tym razem z bronia w reku. Po
powrocie zostaśem aresztowany przez zośnierzy, kiedy zameldowaśem sie w urzedzie. Byśem
trzymany w kosciele jako zakśadnik, a w piatek zeszśego tygodnia zwolniony. Obecnie jestem
bezrobotnyŃ.

Przy wydaniu decyzji w obu tych przypadkach kluczowe znaczenie miaśa opinia
miejscowych Niemco w. Wydawaś ja bierun ski maz zaufania najwiekszej przed wojna
niemieckiej organizacji na terenie polskiego G o rnego S laska - Niemieckiego Zwiazku
Ludowego (Deutscher Volksbund). W Bieruniu Starym byś nim slusarz - Johann Thomalla.
W wypadku Pawśa Latochy opinia wypadśa pozytywnie i brzmiaśa: ”Latocha pochodzi z
rodziny, kto ra zawsze lojalnie zachowywaśa sie w stosunku do Niemco wŃ. Jednak w
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wypadku A. Franke obciazajaca go ocena jako ”podzegajacego przeciwko NiemcomŃ,
skon czyśa sie niestety aresztowaniem w kilka dni po Ćniej.

Bierun  Stary nie uchroniś sie ro wniez przed tak typowymi dla bezprawia, kto re na caśym
Go rnym S lasku zapanowaśo we wrzesniu 1939 r., egzekucjami bez wyroku sadowego. W
pierwszej pośowie wrzesnia zostaśa tutaj przez pszczyn skie gestapo rozstrzelana jedna osoba,
a jej zwśoki zakopano w polu, bez oznaczenia slado w miejsca pocho wku. Dopiero na
prześomie paĆdziernika i listopada sytuacja zacześa sie powoli normalizowac.

W STRUKTURZE ADMINISTRACYJNEJ III RZESZY

Na podstawie rozporzadzenia Adolfa Hitlera z 8 paĆdziernika 1939 r. po dśugotrwaśych
wahaniach, w kon cu rozstrzygnieto los Go rnego S laska. Paragraf 4 tego rozporzadzenia
ustalaś, ze:
”poprzez wśaczenie nadgranicznych tereno w (...) do Prowincji S laskiej zostaje utworzona
Rejencja KatowickaŃ. Rozporzadzenie weszśo w zycie 26 paĆdziernika, a dyskusje na temat
granic poszczego lnych powiato w, szczego lnie na wschodzie, toczyśy sie mimo to jeszcze
nadal. Bierun  Stary do kon ca wojny pozostaś w granicach rejencji katowickiej. Jedyna
zmiana jaka nastapiśa dotyczyśa utworzenia Prowincji Go rnoslaskiej, kto ra objeśa 2 rejencje:
katowicka i opolska, odśaczone od Prowincji S laskiej. Rejencja Katowicka obejmowaśa
obszar 8 923,64 tys. km2 i liczyśa w 1941 r. 2 966 852 mieszka n co w. Posro d jej 18 powiato w
pszczyn ski byś czwarty pod wzgledem zajmowanej powierzchni - 106 915 ha (po pow.
cieszyn skim, zywieckim i bielskim). Jednakze biorac pod uwage tylko dawny pruski Go rny
S lask byś to najwiekszy powiat. Pod wzgledem liczby mieszkan co w (165 594) zajmowaś
dopiero 5 miejsce, o czym decydowaś w wiekszosci jego rolniczy charakter. Powiat
pszczyn ski rozciagaś sie w srodku rejencji siegajac na po śnocy po zindustrializowany pow.
katowicki, a na zachodzie po pow. rybnicki; na po śudniu graniczyś z pow. bielskim i na pśd.-
wsch. z pow. chrzanowskim. W czasie wojny pow. pszczyn ski liczyś 69 gmin z kto rych 18
(w tym 4 miasta: Pszczyna, Mikośo w, Tychy i Bierun  Stary) liczyśo ponad 3 tys.
mieszkan co w. Jak wspomniano w przewazajacej czesci byś to powiat, kto ry zachowaś swo j
rolniczy charakter i nie zmienia śo tego funkcjonowanie tutaj 6 kopal n  wegla kamiennego oraz
zakśado w chemicznych i browaro w. W wiekszosci na wsi przewazaśy maśe gospodarstwa.
Sposro d ponad 14 tys. wiecej niz pośowa miaśa mniej niz 2 ha areaśu, 1/4 od 2-5 ha, 842 od
10-20 ha, a tylko 243 ponad 20 ha. Kro lowaśa uprawa zyta i ziemniako w. Dosc dobrze
rozwinieta byśa hodowla koni i trzody chlewnej, o wiele gorzej, ze wzgledu na karśowatosc
gospodarstw, hodowla bydśa. Na tle powiatu Bieru n  Stary nie stanowiś jakiegos wyjatku.
Miasto liczyśo w 1941 r. 3 989 mieszkan co w tworzacych 1119 rodzin w przewazajacej czesci
mieszkajacych w domach na terenie miasta. Wiekszosc sposro d 488 budynko w byśa juz
zbudowana z cegśy. Tylko 35 byśo jeszcze drewnianych, badĆ miaśy zaledwie podmuro wke.
Na 1 izbe mieszkalna w miescie przypadśo w czasie wojny okośo 1,6 mieszkan ca. Ludnosc
miasta w okresie wojny byśa
dosc jednorodna. Pod wzgledem wyznaniowym - tak jak i przed wojna - wyśacznie katolicka
(3 937 katoliko w, 45 ewangeliko w i pojedyn cze przypadki innych wyznan ). Posśugiwanie sie
na codzien  jezykiem polskim deklarowaśy w 1940 r. 2792 osoby, niemieckim 1195 i po 1
ukrain skim i rosyjskim. Ro wniez pod wzgledem podziaśu na pśec utrzymywaśa sie
ro wnowaga, z pewna przewaga kobiet (1923 mezczyzn i 2053 kobiety).

Jedynym wiekszym zakśadem przemysśowym w miescie w okresie wojny pozostaśa
fabryka materiaśo w wybuchowych ”LignozaŃ. Po powrocie pod zarzad spo śki Lignose
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Aktiengesellschaft zakśad objeto zarzadem komisarycznym. Poczatkowo zainteresowanie
przejeciem ”LignozyŃ (w czasie wojny zakśad nosiś nazwe ”Aktiengesellschaft Altberun,
Sprengstoffć und ZuendmittelfabrikŃ) wykazywaś znany koncern chemiczny 10
Farbenindustrie. Zamierzano poprzez Urzad Powierniczy przejac majatek zaro wno
”LignozyŃ jak i Sprengstoffe Oberschlesien GmbH w Katowicach. Jednak wkro tce
zaniechano tych usiśowan , poniewaz okazaśo sie, ze dla wielkiego koncernu dwie spo śki nie
posiadaja wiekszego znaczenia. Przez caśy okres wojny zakśadem kierowaś dyrektor Walter
Lukowczyk. Zatrudniano w nim oko śo 130 robotniko w i 200 robotnic oraz 22 urzedniko w.
Nadzo r nad zakśadem sprawowaśa 15 osobowa straz przemysśowa. Produkowano, jak
i dzisiaj, zapalniki, wykonujac ponadto specjalne zamo wienia przemysśu zbrojeniowego.

Bierun  Stary peśniś w okresie wojny wyraĆnie sśuzebna role w stosunku do otaczajacych je
gmin wiejskich. Dlatego tez opro cz fabryki materiaśo w wybuchowych brak byśo w nim
wiekszych zakśado w przemysśowych. Dominowaśy drobne zakśady rzemieslnicze i usśugowe
(razem 75). Wsro d nich: 6 piekarni, 5 masarni, 6 zakśado w szewskich, 2 slusarskie, 2
fryzjerskie, 5 restauracji, 10 sklepo w z towarami kolonialnymi, 1 kowal i wytwo rnia wo d
gazowanych. Budowa nowej administracji na terenie poszczeg o lnych powiato w rozpocześa
sie jeszcze przed utworzeniem rejencji katowickiej. Juz wczesniej przygotowano specjalne
grupy operacyjne, kto re po zajeciu powiatu przejmowaśy zadania administracyjne. Oficjalnie
4 wrzesnia Bernhard von Derschau, dotychczasowy landrat w Grotkowie, zostaś powośany na
stanowisko komisarycznego landrata (staroste) w Pszczynie. Nowy 36-letni landrat miaś juz
za soba dśuga kariere w momencie nominacji. Zaraz po pierwszej wojnie swiatowej byś
czśonkiem osśawionej, nacjonalistycznej Brygady Erhardta, a potem terenowym przywo dca
skrajnie nacjonalistycznej mśodziezowej organizacji ”Orśy i SokośyŃ (”Adler und FalkenŃ).
Po ukon czeniu studio w prawniczych w 1924 r. i zdaniu egzaminu pa n stwowego na wyzsze
stanowiska administracyjne 1928 r., pracowaś najpierw w Landraturze w Belzig. W marcu
1932 r. zostaś czśonkiem odnoszacej coraz to wieksze sukcesy wyborcze NSDAP.
Awansowano go w 1933 r. przenoszac do wydziaśu komunalnego; w Ministerstwie Spraw
Wewnetrznych. W 1937 r. zostaś samodzielnym landratem w Grodkowie (rejencja opolska),
gdzie dotrwaś do wybuchu wojny.

B. von Derschau przyjechaś do Pszczyny wraz z trzema innymi urzednikami.
Najwazniejszym zadaniem w tych pierwszych dniach byśo powośanie komisarycznych
burmistrzo w i naczelniko w gmin. Obsadzono ro wniez urzednikami wczesniejsze stanowiska,
by szybko znormalizowac sytuacje w terenie, zapewnic dostawy zywnosci, elektrycznosci,
wody itd. Juz od 5 wrzesnia podjeto normalne urzedowanie, a od 11 wrzesnia zaczaś
ukazywac sie oficjalny dziennik ”Plesser KreisblattŃ. Powośano tez policje pomocnicza ć
Hilfspolizei ć  (rozwiazana po normalizacji sytuacji). Do pracy w urzedach przyjmowano
tylko zaufanych volksdeutschy, starajac sie od poczatku wprowadzac na terenie powiatu
zasady polityki ”zniemczeniaŃ (Eindeutschung). 13. von Derschau chciaś przede wszystkim
szybko wprowadzic niemieckie ustawodawstwo komunalne na terenie pow. pszczyn skiego.
Zro wnywaśoby to teren powiatu pod wzgledem prawnym z tzw. Stara Rzesza. Konieczne do
tego byśo przeprowadzenie spisu ludnosci (wprowadzenie tzw. Deutsche
Gemeinschftsordnung, ustawy samorzadowej, uzaleznione byśo od zaistnienia na terenie
powiatu przewagi ludnosci niemieckiej) oraz szybkim uporzadkowaniu administracji.
Konieczne byśo takze stworzenie sieci urzedo w policyjnych. Pszczyna nalezaśa do II obwodu
ochronnego (Schutzbezirk II), kto rego siedziba znajdowaśa sie w Mikośowie. Na czele policji
w miastach stali zas jej burmistrzowie, jako zwierzchnicy terenowych si ś policyjnych.
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Burmistrzem Starego Bierunia mianowano Willi Grueninga. Byśo to dla niego znaczne
wyro znienie. Niewielu dziaśaczy przedwojennej mniejszosci niemieckiej siegneśo bowiem po
tak znaczace stanowiska. Nowy burmistrz Bierunia Starego mia ś 49 lat (ur. 26.01.1890 r.). W
momencie wybuchu wojny byś zonaty i posiadaś troje dzieci (21. 25 i 18 letnie). Byś
wyznania ewangelickiego. Do NSDAP wstapiś w 1941 r. Przed wojna W. Gruening daś sie
poznac przede wszystkim jako dziaśacz w bierun skim, a potem pszczyn skim niemieckim
ruchu sportowym i turystycznym. Uczestniczy ś i organizowaś coroczne zloty ko ś niemieckich
organizacji sportowo-gimnastycznych skupionych w Niemieckim Zwiazku Gimnastycznym
(Deutscher Turnschaft). Jego wspo śpracownikami w urzedzie gminy w wiekszosci byli
miejscowi volksdeutsche. Po wprowadzeniu na terenie gminy od 1 kwietnia niemieckiej
ustawy samorzadowej i na podstawie uchwalonego statutu powo śano burmistrzowi do
pomocy 2 honorowych asesoro w (Beigeordnete): piekarza Sylwestra Lubetzkiego
i budowniczego Josefa Banascha. Opro cz tego czynnikiem doradczym i opiniujacym byśa
szescioosobowa rada gminna. Nie miaśa ona jednak gśosu decydujacego. W mysl zasad
ustawodawstwa niemieckiego naczelna reguśa byśa tzw. zasada wodzostwa (Fuehrerprinzip),
co na terenie gminy oznacza śo wyśaczna odpowiedzialnosc za podejmowane dziaśania przez
burmistrza. Burmistrz przedkśadaś wśadzom powiatowym i rejencji swoich radco w do
zatwierdzenia. Radcy gminni mieli tylko g śos doradczy i nie byli traktowaniu jako organ
kolegialny, co oznaczaśo, ze kazdy z nich wypowiadaś swoje zdanie indywidualnie, bez
po Ćniejszego gśosowania. W Bieruniu Starym radcami zostali mianowani: kupiec August
Byok, portier Paul Stenzel, slusarz Theodor Mika, kupiec August Dittrich, kupiec Alfons
Gawlik i rzeĆnik Karl Braier.

Jako burmistrz W. Gruening odpowiadaś za dziaśalnosc policji na swoim terenie. Okregi
policyjne nie pokrywaśy sie jednak w peśni granicami z obszarem poszczego lnych gmin.
Miasta peśniśy z reguśy nadzo r nad wiekszym terenem. Jurysdykcja W. Grueninga pod tym
wzgledem rozciaga sie opro cz Bierunia Starego na: Cielmice, Urbanowice, Jaroszowice,
Ledziny, Bierun  Nowy, Imielin i Murcki. W Bieruniu Starym znajdowaś sie posterunek
zandarmerii posiadajacy na terenie podlegśego sobie obszaru odrebne placo wki. W sumie siśy
zandarmerii na terenie caśego obszaru podporzadkowanego W. Grueningowi liczyśy 21
zandarmo w. Z tego w samym Bieruniu Starym byś jeden starszy podoficer i 7 zandarmo w.
Stanowili oni jedyna staśa siśe policyjna na tym obszarze w okresie wojny. Do wykonania
zadan  specjalnych przydzielano zawsze siśy z placo wek gestapo w Pszczynie (po Ćniej z
Oswiecimia), badĆ tez siśy policyjne podporzadkowane bezposrednio landratowi.

Przed wojna Bierun  Stary nie zaliczaś sie do miejscowosci, gdzie dziaśalnosc organizacji
mniejszosci niemieckiej wywieraśyby znaczace pietno. Najsilniejsza pod wzgledem
liczebnosci byśa najwieksza na terenie Go rnego S laska organizacja ć Deutscher Volksbund.
Liczyśa ona przed wybuchem wojny w miescie 43 czśonko w. Istniaśy ro wniez grupy
terenowe dwo ch jawnie nacjonalistycznych organizacji politycznych: Deutscher Volksblock
(15 czśonko w) i Jungdeutsche Partei (17 czśonko w). W obu przypadkach nie prowadziśy one
jednak zbyt ozywionej dziaśalnosci. Niemieckie zwiazki zawodowe na terenie miasta (w
1939 r. istniaśy dwa: Gewrschaft Deutscher Arbeiter i Verband Deutscher Angesrellten)
liczyśy 5 czśonko w. Nie byśa to dobra baza na tworzenie na terenie Bierunia Starego silnej
organizacji NSDAP w oparciu o miejscowych volksdeutschy. W. Gruening pro bowaś opierac
sie czesciowo na skierowanych do pracy na wschodnich terenach Reichsdeutschy, ala i tutaj
spotkaśo go rozczarowanie. Pod koniec wojny skarzyś sie na stosunek do pracy
przydzielonych mu do pomocy Niemco w: ”Wielu przybyśych w ogo le nie nadawaśo sie do
pracy. Czesc z nich po prostu uciekaśo z powrotem do RzeszyŃ. Przypadki takie potwierdza
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zachowana korespondencja dotyczaca pochodzacego z Turyngii kierownika oddzia śu
powiatowej kasy oszczednosci w Bieruniu Starym ć Walthera Volga. Skierowano go do
pracy na Go rnym S lasku w grudniu 1939 r. Na poczatku 1942 r., zwro ciś sie jednak z prosba,
by go odwośano, poniewaz nie chce pozostawac na Go rnym S lasku i chce wro cic do swojej
rodziny (miaś w Turyngii zone i troje dzieci). Po zasiegnieciu opinii landrata w Pszczynie
prosbe jego oddalono motywujac to tym, ze: ”Vogel nie moze zostac zwolniony z pracy w
odbudowie administracji w Pszczynie i landrat w Pszczynie nie moze z niego zrezygnowacŃ
Trudno przypuszczac, zeby byś wielki pozytek z takich ”przymusowoŃ zatrzymywanych
urzedniko w. Wiekszosc skierowanych na Go rny S lask Reichsdeutschy uwazaśa prace tutaj za
wyjatkowo ciezka. Raczej nie sprowadzano ze soba rodzin, ze wzgledu na gorsze warunki
mieszkaniowe oraz na nizszy poziom nauczania w szkośach. Tak wiec uznawano pobyt na
terenach wcielonych do Rzeszy za czasowe ”zesśanieŃ. Sytuacja zmieniśa sie wraz z
rozpoczeciem walk na froncie wschodnim. Pobyt w bezpiecznej strefie, nie zagro zonej
alianckimi bombardowaniami, nabra ś zupeśnie innego znaczenia. Wtedy jednak nie
dochodziśo juz wśasciwie do nowych skierowan . Wśadze niemieckie borykaśy sie bowiem z
brakiem wykwalifikowanych siś na wszystkich okupowanych terenach i Go rny S lask nie miaś
juz tak uprzywilejowanej sytuacji pod tym wzgledem, jak w 1939 r. Wiekszosc zadan
administracyjnych i prowadzenie polityki narodowosciowej spocześa w mniejszych
miejscowosciach na barkach volksdeutschy. Tak byśo tez w Bieruniu Starym, kto ry jest
dobrym przykśadem funkcjonowania niewielkiego miasta, bez duzej liczby Niemco w, w
systemie administracyjnym Rzeszy.

Najwazniejsza organizacja polityczna w monopartyjnym systemie III Rzeszy byśa
oczywiscie NSDAP. Trzeba podkreslic, ze poczatkowo przyjecia do partii volksdeutschy
byśy bardzo rzadkie i dotyczyśy tylko zasśuzonych dla partii przywo dco w organizacji
mniejszosciowych na Go rnym S lasku (jak Rudolf Wiesner czy Otto Ulitz). Dopiero w latach
1940-1942 rozpoczeto szersza akcje nadawania legitymacji partyjnych sprawdzonym juz w
pracy na terenie miasta volksdeutschom. W Bieruniu Starym organizacja partyjna NSDAP
liczyś 19 czśonko w (13 czśonko w i 6 czśonkin ), zgrupowanych w 4 komo rkach (Zellen). Na
jej czele, jako kierownik grupy terenowej (Ortsgruppenleiter) staś burmistrz, W. Gruening.
Kierownikiem propagandy byś Oswald Noras (po Ćniej Johann Uhl). Sekretarzem zostaś Franz
Myalski (po Ćniej Fritz Ostermann) a kierownikiem organizacyjnym Franz Heinecke (po Ćniej
Feliks Walter). Kierownikami poszczego lnych komo rek zostali: Johann Thomalla, Paul
Stenzel, August Dittrich i Georg Tischler. Trzeba podkreslic, ze dziaśalnosc partii najczesciej
miaśa charakter fasadowy. Decyzje o waznym znaczeniu dla miasta zapada śy w waskim
kregu oso b z otoczenia burmistrza, badĆ byśy wynikiem polecen , kto re kierowaś landrat badĆ
rejencja. Organizacja partyjna sśuzyśa w zasadzie przede wszystkim celom mobilizacji
ludnosci do dziaśania na rzecz toczacej sie wojny i wykorzystania wszystkich srodko w,
zgodnie z ogśoszona zasada wojny totalnej. Niemniej istotna sprawa byśo zbieranie
informacji o nastrojach spośecznych i tworzenie sieci konfidento w, co nalezaśo do zadan  tzw.
kierowniko w blokowych (Blockleitero w). Dobrym przykśadem takiego fasadowego,
majacego wywrzec propagandowe wrazenie na ludnosci, przedsiewziecia, byśy pro by
przeniesienia na Go rny S lask zwyczaju masowych przemarszo w partyjnych. W 1940 r. z
okazji rocznicy przejecia przez Adolfa Hitlera wśadzy w Niemczech, po raz pierwszy w
Bieruniu Starym odbyśa sie taka wśasnie manifestacja, kto ra w swoim sprawozdaniu opisaś
sekretarz partyjny w nastepujacy sposo b:

”Grupa terenowa NSDAP Bierun  Stary i jej czśonkowie zorganizowaśy z okazji rocznicy
narodowego zrywu w uroczysty sposo b potezna manifestacje - pocho d z pochodniami przez
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miasto. Manifestacja rozpocześa sie marszem przez miasto, a kolumny poprzedza śo 120
uczestniko w niosacych zapalone pochodnie.
Z przodu szśa 25 osobowa orkiestra z fabryki materia śo w wybuchowych ”LignozaŃ. Po
przemarszu uczestnicy manifestacji zgromadzili sie przed ratuszem miejskim. Dowo dca
oddziaśu SA, Felix, zameldowaś kierownikowi partyjnemu NSDAP, ze nadeszśy wszystkie
formacje. Kierownik partyjny NSDAP i burmistrz miasta, towarzysz partyjny Gruening, z
balkonu ratusza wygśosiś mowe, w kto rej zarysowaś wszystkim historyczny rozwo j przez
Adolfa Hitlera partii. Wskutek przejecia wśadzy 30.01.1933 r. przez Fuehrera, Adolfa Hitlera,
Niemcy wyszśy z gśebokiego kryzysu i znowu staśy sie politycznie niezaleznym
mocarstwem. Siedem lat zelaznych wysiśko w NSDAP, pod kierownictwem Adolfa Hitlera,
miedzy innymi daśo Niemcom takze Wehrmacht, kto ry zagwarantowaś nam wolnosc i
zwyciestwo po wymuszonych na Niemcach dziaśaniach wojennych. Przysiega wiernosci
zgromadzonych formacji NSDAP na wiernosc Fuehrerowi, zabrzmiaśa zgodnym ”Sieg HeilŃ.
Po odspiewaniu Deutschland-und Horst-Weselliedes towarzysz Gruening zamknaś
zgromadzenie. Po manifestacji kolumny przemaszerowa śy do sali restauracji ,,Zum
Deutschen EckŃ, aby wysśuchac wspo lnie mowy Fuehrera w najgśebszym skupieniu.Ń

Organizacja partyjna regularnie takze organizowaśa szkolenia, na kto re przysyśano
referento w badĆ z centrali (Gauleitung Oberschlesien), badĆ z kierownictwa powiatowego
(Kreisleitung). Tematyka tych spotka n  z reguśy dotyczyśa tzw. biezacej pracy partyjnej
i omo wieniu sytuacji politycznej i militarnej.

Wśasciwie wazniejsze zadania peśniśy wszelkiego rodzaju afiliowane przy NSDAP
organizacje. Czśonkostwo w nich nie wiazaśo sie juz z przynaleznoscia partyjna, zapewniaśo
zas partii śatwosc dostepu do ro znych srodowisk. Na czele kobiecej organizacji (NS ć
Frauenschaft) staśa zona burmistrza, Margerite Gruening. Szefem miejscowego oddzia śu
Sturmabteilungen (SA) byś wspomniany juz kierownik poczty ć Scharfuehrer Walter Felix
(SA Sturm 24). Na czele 4 komo rek Zwiazku Niemieckiego Wschodu (Bund Deutscher
Osten), staś miejscowy kupiec Richard Smetana. Opro cz tego na terenie miasta istniaśy
ro wniez organizacje: charytatywne, zawodowe, sportowe, obrony przeciwlotniczej itp.

Niewatpliwie w pracy propagandowej najwiecej uwagi poswiecano pracy z mśodzieza.
Indoktrynacje tej grupy prowadzono zaro wno w szkole, jak i poprzez organizacje
mśodziezowe. W szkole bierun skiej w czasie wojny byśo okośo 700 ucznio w i 7 niemieckich
nauczycieli. Szkośa kierowaś najpierw pochodzacy z Holsztyna Wilhelm Schneider, z zawodu
chemik, a po Ćniej wywodzacy sie z Brzegu Erich Erler. Na czele organizacji Hitlerjugend
(HJ) staś Standortfuehrer NSDAP Hitlerjugend, Bann 786, Stamm X ć Josef Byok.
Organizacja dziewczeca - Bund Deutscher Maeeel ć kierowaśa BDM-Fuehrerin - Edith
Banasch. Szkośa wraz z organizacjami mśodziezowymi stanowiśa jedno z najwazniejszych
sposobo w szerzenia propagandy. Nie nalezy zapominac, ze formy pracy z mśodzieza w HJ
byśy bardzo jak na swoje czasy nowoczesne i niejednokrotnie skutecznie wp śywaśy na
swiadomosc, szczego lnie najmśodszych. Praca w organizacji nie mia śa charakteru stricte
politycznego, lecz raczej zadaniowy. C wiczenia gimnastyczne, grupy zainteresowa n , zajecia
praktyczne, cwiczenia wojskowe, wszystkie te zajecia pośaczone ze szkoleniami i wyjazdami,
tworzyśy dosc atrakcyjny obraz organizacji, wspierany bardzo sugestywna propaganda
radiowa i filmowa (w organizacji NSDAP w Bieruniu Starym istnia śa osobna osoba
odpowiedzialna za propagande filmowa). Wraz z ponoszonymi po 1943 r. kleskami na
frontach oddziaśywanie tych srodko w propagandowych ulegśo zahamowaniu, ale w
poczatkowym okresie niewatpliwie stanowiśo dosc skuteczny srodek oddziaśywania na
swiadomosc mśodziezy.
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LUDNOS C  MIASTA W OKRESIE WOJNY

Dla wśadz niemieckich problemem najbardziej skomplikowanym okaza śa sie polityka
narodowosciowa. Przeprowadzony pod koniec 1939 r. policyjny spis ludno sci nie przynio sś
pod tym wzgledem rozstrzygniecia, poniewaz wiekszosc mieszkan co w Go rnego S laska,
kierujac sie zasada ”maskowaniaŃ, kto ra zaproponowaś biskup Stanisśaw Adamski, podawaśa
jako swo j jezyk ojczysty niemiecki, badĆ slaski, co automatycznie kwalifikowa śo do grupy
niemieckiej. Wyniki (okośo 90% w pow. pszczyn skim optowaśo w ten sposo b za Niemcami,
co dla wszystkich byśo oczywistym nonsensem, biorac pod uwage plebiscyt i przedwojenne
spisy powszechne) miaśa wiec dopiero zweryfikowac zarzadzona przez Reichsfuehrera
i szefa niemieckiej policji Heinricha Himmlera, Niemiecka Lista Narodowosciowa (Deutsche
Volksliste - DVL). Niestety, jak i dla innych miejscowosci w pow. pszczyn skim, brak jest
dokśadnych danych dla poszczego lnych gmin. Mozemy tylko oprzec sie na danych z caśego
powiatu. Wedśug stanu z 10 paĆdziernika 1943 r. ogo lna liczba ludnosci wynosiśa 169.629, z
tego 3 787 stanowili obywatele Rzeszy i 3 107 obywatele innych narodowo sci oraz robotnicy
z tereno w wschodnich. Reszte ludnosci, wedśug wypeśnionych ankiet, przyporzadkowano do
4 grup DVL. Powośanie do okreslonych grup odbywaśo sie w landraturze w Pszczynie po
wypeśnieniu szczego śowego kwestionariusza (na Go rnym S lasku byśo to obowiazkowe -
kazdy, pod groĆba natychmiastowego wysiedlenia, musia ś tego dokonac). Zasady
przyporzadkowania do okreslonej grupy byśy dosc skomplikowane. Ogo lnie mozna
stwierdzic, ze do grupy I DVL zaliczano te osoby, kto re do 1.09.1939 r. nalezaśy do
niemieckich organizacji politycznych, gospodarczych, kulturalnych lub sportowych, a do
grupy II DVL te, kto re byty tzw. krwi niemieckiej, ale wskutek ”polskiego terroruŃ nie byśy
w stanie dziaśac w niemieckim duchu, albo jawnie manifestowac swojej niemieckosci.
Obydwie pierwsze grupy otrzymywaśy peśne obywatelstwo niemieckie. Na terenie caśego
powiatu do grupy I zaliczono 7 929 oso b, a do grupy 1111 294 (razem 11%). III kategoria
oso b miaśa dotyczyc tzw. warstwy posredniej. Pierwotnie zamierzano ich przeniesc do
Rzeszy, celem zniemczenia, jednakze wkro tce mozliwosc wykonania tak gigantycznego
zadania okazaśa sie zwykśa mrzonka. Grupa III DVL otrzymaśa obywatelstwo niemieckie na
10 lat z mozliwoscia odwośania. Do tej grupy zaliczano wiekszosc rodzinnej ludnosci na
Go rnym S lasku. W Pow.
pszczyn skim liczyśa ona 128 184 (76%). Znacznie mniej liczna by śa grupa IY. Stanowili ja,
w mysl wytycznych wśadz niemieckich, ci Niemcy, kto rzy zostali spolonizowani, utracili
wiec mozliwosc otrzymania obywatelstwa niemieckiego i tylko czesc z nich (szczego lnie
mśodziez), miaśa podlegac zniemczeniu na terenie Rzeszy i w konsekwencji otrzymac
ewentualnie po wojnie prawa obywatelskie. Grupa ta liczy śa w pow. pszczyn skim 10 609
(8%) oso b. Poza DVL, a wiec bez jakichkolwiek praw i z przeznaczeniem do wysiedlenia,
pozostaśa grupa ludnosci deklarujaca sie jako polska. Liczyśa ona na terenie powiatu 7 826
oso b.

Sprawa volkslisty budziśa zaro wno w okresie wojny, jak i budzi wspo śczesnie, wiele
emocji. Niekto rzy urzednicy wskazywali juz w latach 1941ć 1944 niepotrzebny podziaś,
kto ry ona wprowadzaśa. Utrudniaśa ona urzednikom administracji cywilnej i funkcjonariu-
szom NSDAP realizacje naczelnej zasady, kto ra propagowano tak usilnie, czyli tworzenia
”wspo lnoty narodowejŃ ć Volksgemeinschaft. III grupa DVL wyraĆnie zostaśa
odseparowana od I i II grupy. Wśasciwie z czasem stawaśa sie ona coraz bardziej, wraz z
kleskami na froncie wschodnim, opozycyjnie nastawiona do nowych w śadz. W slad za
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obowiazkami, kto re na nia naśozono, nie szśy prawa jakie otrzymaśy dwie pierwsze grupy. W.
Gruening potwierdzaś to zjawisko w 1944 r., kiedy wyraĆne juz byśy efekty tej akcji:
”Ogo lny nastro j ludnosci pogarsza sie i jezeli sytuacja na froncie nie ulegnie zmianie bedzie
sie to pogśebiac. Jednak czesc ludnosci jest powsciagliwa i w dalszym ciagu czeka i jest to
zrozumiaśe, biorac pod uwage caśa strukture ludnosci Bierunia Starego. W okresie polskiej
wśadzy nie byśo tutaj prawie zadnych niemieckich zwiazko w. Jedynie Volksbund
i Jungdeutsche Partei miaśy tutaj swoje komo rki. Nie dziaśaśy one jednak otwarcie, poniewaz
ludnosc niemiecka, odwrotnie jak np. w Pszczynie, nie mog śa sie opierac w peśni na tych
zwiazkach niemieckich i poprzez ich samo istnienie byc wzmacniana w swoim
proniemieckim nastawieniu. Brak niemieckich zwiazko w bez watpienia doprowadziś do tego,
ze ludnosc niemiecka sśabo okazywaśa swoje proniemieckie stanowisko i nieuchronnie
dawaśa sie wprzegac do polskich zwiazko w. Dlatego tez liczba Volksgenossen, kto rzy zostali
przyjeci do I i II DVL jest stosunkowo maśa, poniewaz prawie wszyscy, za wyjatkiem
dziaśaczy niemieckich, pozwalali sie zapisywac do polskich organizacji.Ń

Niezadowolenie oczywiscie pogorszyśo sie w momencie rozpoczecia masowego poboru
do Wehrmachtu. Na poczatku przypuszczano powszechnie, ze bedzie to dotyczyśo tylko
posiadaczy tzw. niebieskiego Ausweisu (czyli nalezacych do I i II grupy DVL), jednakze
komisje poborowe juz wkro tce zacześy masowy pobo r z wszystkich trzech grup DVL.
Wśadze terenowe nie ukrywaśy, ze budzi to olbrzymie niezadowolenie. Burmistrz Bierunia
Starego skarzyś sie szczego lnie na postawe zośnierzy przyjezdzajacych na urlop. Podlegali
oni jurysdykcji wojskowej, jezeli nie popeśnili przestepstwa, a wiec W. Gruening nie miaś
bezposredniego wpśywu na ich zachowanie. Skarzyś sie tez do powiatowego kierownictwa
partyjnego na arogancje tych mśodych ludzi, kto rzy przestrzegali swoich znajomych przed
prawdziwym obliczem wojny, znacznie odbiegajacym od bohaterskiej wizji pokazywanej w
gebelsowskich kronikach filmowych. Najbardziej niezadowoleni byli oczywi scie powośani z
grupy III DVL, poniewaz niekiedy ich pozycja prawna w stosunku do grupy IY DVL by śa
absurdalna. Ci ostatni bowiem unikali wojny, a jednocze snie zośnierze Wehrmachtu z grupy
III DVL nie mieli szeregu przywilejo w grupy I i II. W. Gruening pisaś w zwiazku z tym:
”Bez watpienia zaklasyfikowanie sśuzacych w Wehrmachcie do III DVL nie dziaśa
korzystnie. Jest bardzo wiele skarg, kto re do mnie docieraja, wsro d kto rych stale powtarza
sie: ”Musze walczyc na wschodzie, a przyjety zostaśem tylko do III DVLŃ. Prawdopodobnie
w zrecznej formie jest to opinia podnoszona przez ruch oporu, ze czśonkowie III DVL beda
przez nas traktowani jako Polacy. Szczego lne niezadowolenie daje sie zauwazyc ze strony
tych zośnierzy Wehrmachtu, kto rzy wprawdzie przyjeci zostali do III DVL, ale ich rodzice
maja kategorie IY.Ń Te niekonsekwencje w klasyfikowaniu i brak jasnej perspektywy, co do
przyszśych loso w przynaleznosci pan stwowej oso b nalezacych do kategorii III DVL, nie
zostaśo precyzyjnie ustalone az do kon ca wojny. S lady narodowosocjalistycznej polityki
narodowosciowej trwaśy zreszta przez caśy okres powojenny, poniewaz nie daje sie, tak jak
tego chciaś H. Himmler, tylko na zasadzie ustalenia kategorii DVL arbitralna decyzja
urzednika, okreslic przynaleznosci narodowej. Jak wyzej wskazywano poszczego lne opcje
byśy wynikiem splotu szeregu czynniko w, nie majacych niekiedy nic wspo lnego z
prawdziwymi przekonaniami co do w śasnej identyfikacji narodowosciowej.

Osobna kategoria wsro d ludnosci byli tzw. obcy narodowo (Fremdyoelkische). Zaliczano
do nich Polako w, kto rzy znaleĆli sie poza DVL, oraz robotniko w wschodnich z byśego
Zwiazku Radzieckiego. Praktycznie byli oni pozbawieni praw politycznych i prawa
wśasnosci. Ro wniez ich uprawnienia do otrzymania kartek na zywnosc, odziez i obuwie byśy
ograniczone. Podlegali ponadto specjalnemu opodatkowaniu na rzecz pa n stwa niemieckiego.
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W ”LignozieŃ znajdowaśy sie w okresie wojny baraki, gdzie pracowaśy polskie robotnice
przymusowo. Pilnie strzezono, by nie dochodziśo do kontakto w miedzy nimi i ludnoscia
miejscowa. Szef komo rki partyjnej w ”LignozieŃ przestrzegaś kierownictwo partyjne przed
zbytnia swoboda, jaka miaśy jakoby te polskie robotnice (21 kobiet i 5 dzieci). Wieczorami
wychodziśy one bowiem, wbrew regulaminowi, wykorzystujac zaciemnienie obowiazujace w
miescie i swobodnie poruszaśy sie po Bieruniu Starym i okolicy. Poprzez zawarte znajomosci
udawaśo im sie w ten sposo b zdobywac zywnosc. Oburzenie niemieckiego funkcjonariusza
partyjnego na ten nieporzadek byśo tak duze, ze skarzyś sie wprost, by ukro cic ten proceder:
”Kto ma dzisiaj w czasie racjonowania zywnosci zbyt wiele, zeby mo gś jeszcze zywic
Polako w? Czy nie byśoby celowe, zeby wyraĆnie oznaczyc te Polki. WyraĆnie zauwazalny
znak ”PŃ wystarczyśby, zeby wykluczyc tśumaczenie o niewiedzy tych przyjacio ś Polako wŃ.
Wina za te, jak uwazano, skandaliczne stosunki w fabryce, obarczano jej dyrektora, W.
Lukowczyka. Dopiero jednak kiedy do fabryki dotar śy ro wniez robotnice ze wschodu, a
sytuacja zacześa sie powtarzac, dyrektor otrzymaś wyraĆne polecenie, by zaprzestac tych
kontakto w miedzy robotnicami i miejscowa ludnoscia.
W. Gruening mo gś w kon cu z satysfakcja zameldowac swoim prześozonym, ze:,, dyrektor
nasz nie okazaś zrozumienia dla wspo lnoty narodowej na samym poczatku. Teraz jednak,
mimo wczesniejszego oporu, wspo śpraca pomiedzy nim, a miejscowym kierownikiem
komo rki partyjnej i przywo dca Niemieckiego Frontu Pracy (Deutscher Arbeitsfront) ć
organizacji zawodowej ć  wyglada wreszcie nalezycieŃ. Kazda mozliwosc bliskich
stosunko w pomiedzy Polakami, czy pracownikami z tereno w wschodnich, wydawaśa sie
niebezpieczna dla wśadz niemieckich, zagrazaśa bowiem z takim trudem budowanej,
propagandowej wizji pa n stwa. Szczego lnie oczywiscie to niebezpieczen stwo zagrazac miaśo
mśodziezy, wobec kto rej konsekwentnie stosowano metody indok trynacji swiatopogladowej.

Specyficzna grupe na terenie miasta tworzyli przybyli do Bierunia Starego uciekinierzy z
Rzeszy, zagrozeni alianckimi bombardowaniami. Caśy S lask peśniś wtedy role miejsca
schronienia dla Niemco w, kto rych domy zostaśy badĆ zburzone, badĆ mieszkali w duzych
miastach szczego lnie narazonych na ataki anglosaskiego lotnictwa.
W Bieruniu Starym schroniśa sie w okresie wojny kobieta z dwojgiem maśych dzieci (12 i 10
letnie) z Berlina oraz 65 letnia staruszka z Essen.

FORMY OPORU

Prawie ro wnoczesnie z pojawieniem sie nowych wśadz weszśy w zycie rozporzadzenia
majace doprowadzic, jak to wtedy okreslano, do zniemczenia Go rnego S laska. Akcja ta
dotyczyśa wszystkich zewnetrznych przejawo w polskiego zycia. Przede wszystkim chodziśo
o usuniecie z zycia codziennego jezyka polskiego. Za jego uzywanie w miejscach
publicznych groziśy kary policyjne. Znikneśy z ulic polskie napisy i szyldy. W ich miejsce
pojawiśy sie nowe nazwy, czesto odwośujace sie do narodowosocjalistycznej tradycji. W
urzedach wolno byśo posśugiwac sie wyśacznie jezykiem niemieckim, wszystkie druki
urzedowe byśy tylko w tym jezyku. Zniemczano na wydawanych po spisie policyjnym
dokumentach tozsamosci nazwiska i nadawano niemieckie imiona. Wszystkie te
przedsiewziecia miaśy sśuzyc udowodnieniu odwiecznej niemiecko sci przyśaczonych do
Rzeszy ziem na wschodzie.

Pierwszymi ofiarami polityki okupanta, po tragicznych wydarzeniach wrze snia 1939 r.,
byli Zydzi. W Bieruniu Starym pozostaśo ich po wybuchu wojny tylko kilkunastu, wiekszosc,
jak na caśym Go rnym S lasku, wraz z napśywowa ludnoscia polska, uciekśa na wscho d.
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Zydo w bierun skich wywieziono, jak pisze W. Jaworski, do obozu przesiedle n czego w
Oswiecimiu, a potem do gett w Bedzinie i Sosnowcu. Stamtad przewozono ich od sierpnia
1943 r. do stycznia 1944 r. do obozu zag śady KL Auschwitzć Birkenau. Mieniem
pozydowskim w Bieruniu Starym zarzadzaś, jako komisaryczny zarzadca majatku gminy
zydowskiej, miejscowy nauczyciel, Emil Ohlendorf. Byś to Reichsdeutsch przeniesiony do
Bierunia Starego do pracy w miejscowej szkole. Majatek ruchomy Zydo w bierun skich
czesciowo zostaś rozdany miejscowym Niemcom.

Formy oporu ludnosci polskiej byśy ro znorodne. Niewatpliwie najczestsza byś bierny
opo r, pro ba przeczekania i oszukania przeciwnika. Te swoista gre rozpoczaś juz w 1939 r.
wspomniany ordynariusz katowickiej diecezji ć  biskup S. Adamski, nawośujac do
”maskowaniaŃ, a wiec do ukrywania swoich prawdziwych przekona n , by przetrwac
najtrudniejszy okres i nie dac sie wysiedlic. Niemcom nie udaśo sie tez wyplenic z zycia
codziennego jezyka polskiego. Nagminnie powtarzaja sie raporty skśadane przez zandarmo w
na posterunku w Bieruniu Starym o ukaranie os o b posśugujacych sie jezykiem polskim.
Czesto zreszta kary nakśadane za uzywanie jezyka polskiego nie byśy wynikiem
nadgorliwosci jedynie zandarmo w, ale swoistej ”czujnosciŃ miejscowych volksdeutschy.
S wiadczy o tym przypadek rodziny Boblo w. Blokowy Zwiazku Niemieckiego Wschodu,
Thomas Zollna, w marcu 1942 r., poskarzyś sie bowiem na syna Anny Bobla, Jana, wdowca z
trojgiem dzieci. Nadgorliwy volksdeutsch donosiś, ze w tym domu mo wi sie wyśacznie po
polsku. Sam T. Zollna pro bowaś nawet nakśaniac matke, by zaprzestali tego robic, na co
starsza juz kobieta miaśa rezolutnie odpowiedziec, ze: ”Fuehrer pozwoliś przeciez na Go rnym
S lasku mo wic po polsku i ona wśasnie moze mo wic jak chceŃ. Sprawa wyglada na pozo r
niezbyt powaznie, ale w konsekwencji przeprowadzono sledztwo i dopiero spisane na
posterunku oswiadczenie dorosśych czśonko w rodziny powstrzymaśo ukaranie oskarzonych.

Szczego lnie śatwo oczywiscie byśo mozna zostac ukaranym za uzywanie jezyka polskiego
w pracy. Czesto robotnicy zapominali o obowiazku posśugiwania sie wyśacznie jezykiem
niemieckim. Zreszta jego znajomosc nie byśa zno w az tak powszechna, szczego lnie w
pokoleniu 20 i 30 ć latko w i nadzorujacy praca volksdeutsche, czesto kierowali wnioski o
ukaranie za to wykroczenie. Zwyczajowa kara byśo 30 marek grzywny. Przytoczmy dla
przykśadu dwie takie sprawy: .

I. ”Blokowy Biela melduje, ze zatrudniony w Lignozie Franz Kamienski ze Starego
Bierunia podczas pracy rozmawiaś z 4 kobietami po polsku. Na napomnienie Bieli, zeby
przestaś, odpowiedziaś smiechem. Kamienski wiele razy namawiaś kobiety, by mo wiśy po
polskuŃ. E Kamienski ukarany zostaś 30 markami grzywny.

II. ”Bronisśaw Natonik, mimo ciagle powtarzajacych sie ostrzezen  ze strony kierownika
oddziaśu - dr. Backa i majstra Przibylli w zakśadzie uzywaś jezyka polskiego, mimo ze na tyle
zna jezyk niemiecki, zeby mo c byc zrozumianym. Prosze o ukaranie Natonika za wywośanie
publicznego zgorszenia i podac te kare do powszechnej wiadomosci, zeby zaśoga mogśa
potraktowac to jako ostrzegawczy przykśadŃ. B. Natonik zostaś ukarany 30,6 marek grzywny.

O wiele powazniejszym wykroczeniem, kto re w niekto rych przypadkach traktowano
wrecz jako sabotaz, byśo bumelanctwo. W najlepszym wypadku opuszczenie dni o wki
kon czyśo sie tylko  meldunkiem na policje. Dśuzsza nieobecnosc powodowaśa kary policyjne,
a nawet interwencje Gestapo. Ciagle tez przeprowadzano kontrole dziaśalnosci zakśado w,
razem z pszczyn ska placo wka tajnej policji. Na zwośywanych maso wkach w zakśadzie
ostrzegano przed karami, jakie czekaja za umyslne uchylanie sie od pracy (wśacznie z
wysśaniem do obozu koncentracyjnego). W ostatnich latach wojny nadz o r nad Bieruniem
Starym przejeśo gestapo z Oswiecimia. Straszliwa sśawa otaczajaca tamtejszy obo z zagśady
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miaśa byc wystarczajacym straszakiem dla wszystkich, kto rzy zamierzali uchylac sie od
pracy. Jednakze byli i tacy, kto rzy nie przerazali sia ta wizja. Jedna z robotnic w ”LignozieŃ,
Monika Czempas, zostaśa przeniesiona z oddziaśu zajmujacego sie produkcja gilz do oddziaśu
wytwarzajacego zapalniki. Protestujac przeciw temu, bez jej zgody bowiem przeprowadzono
to przeniesienie, przestaśa przychodzic do pracy. Po odesśaniu jej do urzedu pracy nie
przyjeśa do wiadomosci potwierdzenia przeniesienia. Dopiero interwencja policji sk śoniśa ja
w kon cu do powrotu do pracy.

O wiele powazniejszy charakter miaśy donosy dotyczace tzw. wrogiej propagandy. W tym
wypadku sledztwo prowadziśa juz nie miejscowa zandarmeria, ale sprawe przekazywano
gestapo. Z powodu takich doniesie n  aresztowano niewinnych ludzi nawet jeszcze jesienia
1944 r. Byli to: Walentyna Wilk (IV DVL), Jan Klekot (III DVL) i Monika Madeja (III
DVL), kto rzy zostali aresztowani przez gestapo za szerzenie wiadomosci o tym, ze Fuehrer
zdymisjonowaś caśy rzad Rzeszy i powośaś nowy, a ten zaproponowaś Amerykanom
i Anglikom zawieszenie broni. Tak blacha plotka zaowocowaśa w tym wypadku oskarzeniem
przed sadem.

Czesto niedocenianym elementem oporu ludno sci Go rnego S laska przeciwko Niemcom
byśa jego religijnosc i przywiazanie do Kosciośa Katolickiego., Niemcy nie mieli co do tego
watpliwosci i w sprawozdaniach sytuacyjnych landro w i burmistrzo w sprawa udziaśu
wiernych w mszach i nastawieniu Kosciośa do nowych wśadz poswieca sie znacznie wiecej
uwagi niz zorganizowanemu ruchowi oporu. Dostrzegano bowiem olbrzymia siśe tkwiaca w
przywiazaniu do tradycyjnych wartosci, kto rych usilnie trzymaś sie Koscio ś. Stanowiśy one
skuteczna tame przed propaganda narodowosocjalisyczna. Poniewaz zas wiekszosc
duchowien stwa w diecezji katowickiej byśa gśeboko patriotyczna, ta wieĆ z Kosciośem
Go rnoslazako w stawaśa sie samoistnie elementem ich wiezi z Polska. Nie brak na to
dowodo w w caśej diecezji, a i w samej parafii bierun skiej ro wniez.

Zycie religijne w parafii bierun skiej do wybuchu wojny byśo bardzo ozywione, o czym
swiadczy duza liczby istniejacych na jej terenie organizacji katolickich: Zwiazek Mśodziezy
Katolickiej, Zwiazek Dziewczat Katolickich, Zwiazek Mezo w Katolickich, Zwiazek Kobiet
Katolickich, Kongregacja Panien, III Zakon sw. Franciszka, Apostolat, Bractwo Ro zan cowe.
W czasie wojny w Bieruniu Starym przebywaś nie tylko tutejszy proboszcz, ks. Paweś
Macierzyn ski, ale takze ks. Jan Trocha, ks. Armand Morys, ks. Emanuel Piwon i ks. Jan
Kudera. W niedalekim klasztornym budynku schronienie znajdowa śo ro wniez 6 sio str
zakonnych. Kierowaśa nimi siostra Emerita (Dorothea Mieciwonka). Zgromadzenie to, kto re
macierzysty dom zakonny miaśo w o wczesnym Bergstadt w pow. Strzelce Opolskie,
rozwiazano, a majatek przejaś urzad powierniczy.

Ks. R Macierzyn ski zostaś aresztowany po raz pierwszy przez zandarmerie bierun ska
4.10.1939 r. razem z Gertruda Latocha, Alfonsem Franke i burmistrzem Rudolfem Piprkiem.
Po zwolnieniu zaangazowaś sie w pomoc wieĆniom obozu koncentracyjnego w Oswiecimiu,
a szczego lnie przebywajacym tam ksiezom. Razem z ksiezmi Janem Trocha, Augustem
Zajacem i Teofilem Szczerbowskim zorganizowaś siec pomocy obozowi, dostarczajac
zywnosc, odziez, hostie, wino mszalne, brewiarze. Poprzez to posrednictwo starano sie, jak
pisze w swojej monografii diecezji katowickej w okresie wojny, ks. Jerzy Myszor, opracowac
liste wieĆnio w z nowych transporto w. Spisy te trafiaśy do nuncjusza watykan skiego w
Berlinie, Cesare Orseniegb, za posrednictwem pracujacej w Berlinie dr Macierzyn skiej. Za
udziaś w tym przedsiewzieciu bohaterski proboszcz bierun ski zapśaciś pobytem w obozach
koncentracyjnych. Po ponownym aresztowaniu 17.01.1944 r. odes śano go najpierw do KL
Auschwitz, a po Ćniej do KL Sachsenhauseni i KL Bergen-Belsen gdzie zmarś 25.03.1945 r.
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Aresztowanie ks. Macierzyn skiego byśo wielkim szokiem dla ludnosci miasta. Miaśo ono
miejsce w momencie narastania uczuc religijnych w obliczu klesk niemieckich na froncie
wschodnim w 1944 r. Jak pisaś w swoim sprawozdaniu bierun ski burmistrz: ”Ze wzgledu na
aresztowanie proboszcza Macierzyn skiego zaro wno ludnosc tutejsza, jak i duchowni, sa
mocno wstrzasnieci. Patrzac na to zupeśnie z zewnatrz wieksza czesc ludnosci zachowaśa sie
w stosunku do niego z dystansem. Czy jednak naprawde tak mysleli, jest oczywiscie bardzo
trudno ustalicŃ.

Olbrzymim szacunkiem cieszyś sie ro wniez przebywajacy w czasie wojny w Bieruniu
Starym proboszcz z Brzezinki, Jan Kudera. Otwarcie manifestowaś on swoja polskosc, a wiec
nie mo gś peśnic funkcji kapśan skich na Go rnym S lasku. Jego smierc w 1943 r. staśa sie
pretekstem do olbrzymiej manifestacji ludno sci polskiej, jaka miaśa miejsce w Bieruniu
Starym. W. Gruening tak opisaś ten dzien  23.11.1943 r. w sprawozdaniu do powiatowego
kierownictwa partyjnego w Pszczynie: ”Jan Kudera zostaś pochowany tutaj w Bieruniu
Starym 23.11.1943 r. Mimo ze on sam uznawaś sie za czśonka narodu polskiego, udzia ś
ludnosci, szczego lnie z Brzezinki, jego ostatniego miejsca dzia śania, byś olbrzymi.
Gdybysmy podczas naszych oficjalnych manifestacji mieli tak wiele uczestnik o w, jak miaś
ich ten polski ksiadz, moglibysmy byc zadowoleni. Ten ksiadz byś za polskich czaso w
duchownym w Brzezince. Gestapo zabroniśo mu dalszego prowadzenia mszy i nakaza śo mu,
by przebywaś poza Brzezinka. Przenio sś sie wtedy do Bierunia Starego i zyś tutaj w bardzo
duzym odosobnieniu. Nie widziaśo sie go prawie nigdy poza codziennym, porannym
wchodzeniem do Kosciośa. Udziaś ludnosci w tym pogrzebie byś rzeczywiscie nadzwyczaj
wielki.

Mieszkan cy Brzezinki przyjezdzali do Bierunia Starego wszystkimi mozliwymi
srodkami transportu (...). Ponad 95% uczestniko w stanowiśy kobietyŃ. Koscio ś w Bieruniu
Starym byś pod staśym, bacznym nadzorem niemieckich wśadz. Duze zaniepokojenie budzi śa
sytuacja mśodziezy. Bezsilnie obserwowano, ze tak ugruntowana na Go rnym S lasku tradycja
silnej wśadzy rodzicielskiej i poszanowanie przez dzieci ich autorytetu, w konsekwencji
prowadzi do bezposredniego wpśywu na ich wychowanie przez Koscio ś. Rodzice nie
dopuszczali bowiem do mozliwosci, by ich dzieci odchodziśy od religii na rzecz nowej
narodowosocjalistycznej ideologii. O ile zreszta wpśyw na wychowanie byś mozliwy w okre-
sie nauki w szkośach powszechnych, gdzie metodami nacisku pr o bowano ograniczac role
tradycyjnych norm, o tyle po jej uko n czeniu, jak z rezygnacja pisano: ”Mśodziez, kiedy
kon czy szkośe powszechna i idzie do szkośy zawodowej, zapomina zaraz o wszystkim czego
jej tam nauczonoŃ. Tylko czesc mśodych ludzi, skśoniona do tego w organizacjach
mśodziezowych, unikaśa udziaśu w mszach, mimo wyraĆnego oporu rodzico w, bezsilnych
jednak wobec mozliwosci ukarania za dziaśalnosc wroga Rzeszy. Pro bowano wyraĆnie w tym
wzgledzie wkraczac z interesami totalitarnego pan stwa w stosunki rodzinne, dokonac
rozerwania tradycyjnych wiezi na rzecz przywiazania mśodziezy do idei Tysiacletniej
Rzeszy. Usiśowania te byśy jednak w zasadzie bezowocne. W 1944 r. W. Gruening pokusiś
sie o podsumowanie swojej prawie czteroletniej pracy i z duza rezygnacja pisaś o tych
usiśowaniach budowy nowej Volksgemeinschaft w Bieruniu Starym: ”Doswiadczenia z mojej
ponad czteroletniej pracy jako kierownika grupy partyjnej NSDAP i burmistrza, pokazuj a ze
mocno przywiazana do Kosciośa i prawie wyśacznie katolicka ludnosc Bierunia Starego, byśa

zadowolona z wyzwolenia z polskiego jarzma i powrotu do niemieckiej ojczyzny, jednak z
drugiej strony jest jeszcze bardzo nieufna wobec partii, poniewa z jak uwazaja ortodoksyjni
katolicy, partia w caśosci kieruje sie przeciwko Kosciośowi i pewna czesc tych ludzi wolaśaby
nalezec do obecnego pan stwa, niz pozwolic sie zaprzac w sśuzbe partiiŃ. W 1944 r. zreszta, w
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obliczu ciagśych klesk wojsk niemieckich na froncie wschodnim popularnosc Kosciośa ciagle
wzrastaśa. Koscio ś byś w czasie wojny peśen wiernych i wśadze niemieckie nie osmielaśy sie
nawet hamowac w jakikolwiek sposo b tego zjawiska. Proboszcz Trocha zachowywaś zreszta
bardzo praktyczna postawe, nawośujac do akceptowania zarzadzen , przy jednoczesnym
jednak wypeśnianiu swych religijnych obowiazko w. Na terenie miasta dziaśaś ro wniez
zorganizowany ruch oporu, o kontaktach kt o rego z ks. P. Macierzyn skim wspomniano juz
powyzej. Wśasciwym organizatorem ruchu oporu na terenie pow. pszczy n skiego byś Jan
Rerich, ps. ”RysŃ. To on powiazaś samoistnie powstajace organizacje na terenie Pszczyny,
Tycho w i caśej wschodniej czesci powiatu. Dysponujemy zachowanym zeznaniem Jo zefa
Porwita o poczatkach konspiracji na prześomie paĆdziernika i listopada 1939 r. we
wschodniej czesci powiatu. J. Porwit po ucieczce z niewoli w Wadowicach ukrywa ś sie z
rodzicami w Smardzowicach i tam przyjechaś do niego J. Rerich. Poinformowaś on go o
utworzeniu, jak wtedy powiedzia ś, Siś Zbrojnych Polski, czyli Zwiazku Walki Zbrojnej.

J. Porwit zeznaś po latach: ”Udaśem sie do miejscowosci Kosztowy, gdzie nawiazaśem
kontakt z Jo zefem Pypśaczem, harcerzem kon czacym gimnazjum w Mysśowicach i ten po
rozwazeniu wyraziś zgode. Nastepnie do Ledzin do Jana Czobera, ten tez wyraziś zgode, a
takze zwerbowaśem harcerza Jo zefa Wegrzyna z gimnazjum w Mysśowicach. W Imielinie
zwerbowaśem Wilhelma Malcharka. W Bieruniu nawiazaśem kontakt z Pawśem Labym, nie
harcerzem, kto ry juz nie zyje i Romanem Hyczem, kto ry zabrany do wojska niemieckiego
zginaś na froncie i Romanem Kostyra. W Bojszowach nawiazaśem kontakt z rodzina
Jeczmyko w. W Go rkach z Jerzym Jurowiczem. Przyrzeczenie skśadaśem w Dziedzicach w
obecnosci Rericha i Wśadysśawa Zupoka w okresie zimowym, mniej wiecej 6 tygodni po
upśywie rozmowy z Rerichem (...). Na spotkaniach omawialismy sposo b podchodzenia do
ludzi, zachowanie ostroznosci, wywiad, ruchy wojsk i przy tej okazji skśadaśem tez
sprawozdanie z minionego czasu. Kazdorazowo otrzymywaśem gazetke ” S witŃ. Innych gazet
nie otrzymywaśem. Poniewaz Rerich widocznie miaś za duzo czynnosci przyjezdzaś do mnie
w jego imieniu Jo zef Warwas, ps. ”ZeflikŃ. W grudniu 1940 r., poniewaz nalatywali na mnie
Niemcy, a w szczego lnosci Arbeitsamt, wyjechaśem do Karwiny i pracowaśem jako śadowacz
w kop. ”GabrielŃ. W tym czasie funkcje moje przejaś Jerzy Jurowicz, kto ry dosc czesto
przyjezdzaś do Karwiny i kontaktowaś sie ze mnaŃ. J. Porwit zostaś aresztowany ostatecznie
przez gestapo w paĆdzierniku 1942 r. za przynaleznosc do ruchu oporu i po
dwutygodniowym pobycie w areszcie najpierw w Cieszynie, a potem w Mys śowicach, zostaś
wysśany do KL Auschwitz. Podczas ewakuacji obozu uciek ś i ukrywaś sie do kon ca wojny
kośo Pszczyny.

Praca konspiracyjna nabraśa tempa ponownie dopiero na poczatku 1942 r. (wczesniej
aresztowano J. Rericha, a w 1941 r. seria denuncjacji spowodowaśa prawie caśkowite rozbicie
S laskiego Okregu ZWZ). Wtedy to J. Warwas przystapiś do utworzenia 3 batalionu Armii
Krajowej ”KobraŃ. Wojciech Gierak, ps. ”TarabanŃ, ”TarzanowskiŃ, kto ry zostaś jego
komendantem po smierci ”ZeflikaŃ, nawiazaś ponownie kontakt z J. Jurowiczem, ps.
”BrzoskaŃ w Bierniu i mianowaś go dowo dca 3 kompanii batalionu ”KobraŃ.

Na comiesieczne spotkania J. Jurowicz, dzieki kontaktom w fabryce ”LignozaŃ i na
kopalniach, przynosiś materiaśy wybuchowe, a takze ”pikryneŃ, kto rej uzywano do
wywośania sztucznej zo śtaczki dla chcacych uniknac sśuzby w Wehrmachcie. Niestety we
wrzesniu 1942 r. J. Jurowicz zostaś zdradzony i aresztowany. Na szczescie zdośaś wysśac
gryps z wiezienia, ostrzegajacy przed prowokacja: ”Kochani! Co sie staśo ze mna to
wiadomo. A wiec jestem zamkniety za prace konspiracyjna. Wsypaś nas zacny Jonkisz.
Podczas przesśuchania miaśem stycznosc z nazwiskami kolego w:
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Wrona, Bartoszek, Rymarz, Jasko śka, Biernas, Kruk, Jaruzel. Wyzej wymienionych prosze
natychmiast ostrzec. Nie ma innego wyjscia tylko do dziury. Ja o niczym nie wiem i nie
przyznaje sieŃ do niczego. Do stracenia mam tylko zycie i to ofiaruje. Ostroznie. Niech mi
rodzina dostarczy bielizny i jedzenia wprost do wiezienia. Szczesc Wam Boze w Pracy!
Z Bogiem Brzo skaŃ.

W lipcu 1943 r. batalion ”KobraŃ zostaś zreorganizowany jako oddziaś skśadajacy sie z 4
kompanii (I pszczyn ska, II tyska, III bierun ska i IV z Wyr i Kobio ra). III kompania juz do
kon ca wojny w tym skśadzie operowaśa w okolicach Bierunia Starego, opierajac sie w swojej
dziaśalnosci na pomocy mieszkan co w miasta.

Grupa bierun ska, wykorzystujac materiaśy wybuchowe zdobyte w kop. ”PiastŃ, razem z
grupa tyska w 1942 r. wysadziśa dwa maszty wysokiego napiecia w Bieruniu Starym i na
kilka dni przerwaśa dopśyw pradu do ”LignozyŃ. Przygotowano ro wniez obrone zakśado w
przed zniszczeniem w ramach tzw. Wojskowej Samodzielnej Organizacji Przemys śu.
Gśo wnym zadaniem jednak byśo przygotowanie do powszechnego powstania w momencie
zaśamania sie Niemco w. Niestety nadzieje na taki rozwo j sytuacji upadśy po klesce powstania
warszawskiego.

Opro cz sabotazu w zakśadach pracy i dywersji prowadzono ro wniez propagande majaca
zastraszyc miejscowych urzedniko w i funkcjonariuszy partyjnych. W sierpniu 1944 r.
burmistrz i kilku innych urzedniko w bierun skiego magistratu otrzymaśo na przykśad taki jed-
nobrzmiacy list: ”Do Pana Kierownika Polskiej Instytucji Magistratu w Bieru n  Stary (sic!).
Za brutalne obchodzenie sie z polskoscia na terenie tamtejszego zakśadu wydany zostaś na
Pana i pan skich prowokatoro w german skich wyrok, kto ry zostanie bezwzglednie wykonany.
Zawiadamiamy ro wniez, ze nie pomoze wam ucieczka, gdyz nazwiska was wszystkich sa
nam dobrze znane. W imieniu RPŃ.

Ostatnie aresztowania czśonko w ruchu oporu w Bieruniu Starym miaśy miejsce jeszcze w
styczniu 1944 r. Gestapo zatrzymaśo wtedy opro cz ks. R Macierzyn skiego piec innych oso b
za czynny opo r przeciwko wśadzom niemieckim. Byli to: rolnik Sylwester Gawlik, robotnik
Rafaś Mśocek, siodlarz Franciszek Kostyra, laborant w ”LignozieŃ Paweś Laby i chemik z
”LignozyŃ dr Wiktor Zalachowski. Organizacja na terenie powiatu zosta śa rozwiazana w
styczniu 1945 r.

Na terenie miasta praktycznie nie byśo organizacji komunistycznej. Co prawda 23.02.1944
r. zginaś w Bieruniu Starym jeden z jej gśo wnych two rco w na terenie pow. pszczyn skiego -
Klemens Szewczyk - zabity przez miejscowego zandarma, ale najblizsza komo rka Polskiej
Partii Robotniczej znajdowaśa sie w Cheśmie, a Komitet Dzielnicowy PPR w Ledzinach.

OSTATNIE MIESIA CE

GroĆnym memento zblizajacego sie nieuchronnego kon ca byś zamach na A. Hitlera w jego
kwaterze w Wilczym Szan cu. Po uzyskaniu informacji o szczesliwym przebiegu zamachu dla
Fuehrera, W. Gruening natychmiast zorganizowaś uroczysty przemarsz funkcjonariuszy
nazistowskich organizacji, a z zakśado w ”LignozaŃ wysśano specjalny telegram bezposrednio
na rece kanclerza Rzeszy, potepiajacy ”morderczy zamachŃ 20 lipca 1944 r. Nie zmienia śo to
jednak ogo lnie bardzo zśych nastrojo w w miescie. Dostrzegano przeciez wyraĆnie kleske
militarna, coraz bardziej oczywista wraz z przesuwaniem sie na zacho d frontu. Najlepszym
swiadectwem narastajacej apatii byś prawie zupeśny brak zainteresowania podjetymi na
szeroka skale, Z udziaśem miejscowej ludnosci, przygotowan  do obrony Go rnego S laska.
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Ludzie nie chcieli brac udziaśu w budowaniu rowo w przeciwczośgowych, wymawiajac sie
brakiem dobrze przygotowanej pracy.

Doskonaśym przykśadem tego marazmu byś ro wniez stosunek do Volkssturmu.
Podporzadkowany H. Himmlerowi miaś byc ostatnia szansa wykorzystania istniejacych
jakoby jeszcze rezerw ludzkich. W zbio rkach i szkoleniach brano udzia ś tylko dlatego, ze
obawiano sie ewentualnych konsekwencji sabotowania zarzadzen . W. Gruening pisaś w
paĆdzierniku 1944 r. z bezsilnoscia: ”Zeby uwolnic sie od sśuzby w Volkssturmie chwytaja
sie ludzie wszelkiego rodzaju preteksto w, kto re biorac pod uwage szczytny cel do kto rego
stworzono Volkssturm sa wprost smieszne. Ro wniez w tym przypadku, jak przy
powośywaniu do Wehrmachtu, ludnosc jest niezadowolona, ze volksdeutsche z IV grupy
DVL i takze Polacy znowu, wedśug ich mniemania, najlepiej na tym wyszli. Byśoby trzeba
rozwazyc na nowo kwestie ”czwo rkiŃ i Polako w, czy jakos ich nie zmobilizowac w
batalionach pracy, by w ten sposo b mozna byśo ich uzyc poza wspo lno - narodowaŃ.

Opinie takie na dwa miesiace przed ostateczna kleska z dzisiejszej perspektywy moga
wydawac sie niedorzeczne. Trzeba jednak pamietac, ze front znajdowaś sie jesienia 1944 r.
jeszcze daleko, a Niemcy w grudniu 1944 r. podjeli pro be ostatniej ofensywy w Ardenach.
Nawet w tych ostatnich dniach dochodziśo jednak do tragedii. Jeden z mieszka n co w Bierunia
Starego, powośany do Wehrmachtu w paĆdzierniku 1944 r. popeśniś samobo jstwo. Nie
dopuszczono zreszta do rozpowszechnienia tej wiadomosci, poniewaz samobo jstwa
traktowano jako przestepstwo przeciwko honorowi zośnierza niemieckiego.

Zblizajacych sie wojsk radzieckich oczekiwano wsro d ludnosci cywilnej z niepokojem.
Propaganda gebelsowska sprawnie wykorzystywaśa strach przed komunizmem do realizacji
wśasnych celo w mobilizacji spośeczen stwa w totalnej wojnie. Wszystkich pociesza śo jednak
to, ze Go rny S lask ze wzgledu na swoje gospodarcze znaczenie bedzie musiaś w dalszym
ciagu dostarczac produkto w i surowco w. Tak wiec powszechne byśo mniemanie, ze tylko ci,
kto rzy zostali wpisani na I, badĆ II grupe DVL, beda musieli odpowiadac przed nowymi
wśadzami. Pozostali, jako konieczni do pracy robotnicy, b eda .pozostawieni w spokoju.
Dlatego tez w momencie ewakuacji wiekszosc ludnosci nie wyjechaśa. Ewakuacja nie miaśa
zreszta charakteru powszechnego, ale objeśa tylko Reichsdeutschy -- tych Niemco w i I i II
grupy DVL, kto rzy obawiali sie odpowiedzialnosci za swoja dziaśalnosc w czasie wojny.

Juz od jesieni 1944 r. skrupulatnie przygotowywano sie do ewakuacji Go rnego S laska, w
tym i pow. pszczyn skiego. Wszystkie urzedy miaśy przygotowany plan takiej ewakuacji. Na
hasśo ”NotverkehrŃ miano skonfiskowac srodki transportu i przygotowac je do wyjazdu.
Hasśo ”NikolausŃ uruchamiaśo wywo zke, badĆ zniszczenie wszystkich materiaśo w
urzedowych. Kluczowym byśo hasśo ”GoldfischŃ uruchamiajace natychmiastowa ewakuacje
ludnosci. Wczesnym rankiem 25 stycznia 1945 r. we wszystkich gminach powiatu
rozdzwoniśy sie telefony i podano hasśo ”GoldftschŃ. Burmistrz W Gruening natychmiast
musiaś od tego momentu dziaśac. Oznaczaśo to, ze wojska rosyjskie znajduja sie w najblizszej
odlegśosci. Fala uciekiniero w ruszyśa w kierunku Pszczyny w panicznej ucieczce.

Wyjazd z miasta poprzedziśa jednak wczesniej tragedia na terenie cegielni w poblizu
Bierunia Starego. W czasie ewakuacji obozu kon centracyjnego Auschwitz-Birkenau
24.01.1945 r. o zmierzchu, miedzy godz. 16.00 a 17.00, funkcjonariusze 55, kt o rzy
eskortowali jedna z kolumn wieĆnio w, wybrali 10 z nich i osadzili na posterunku zandarmerii
w Bieruniu Starym. Potem zazadali samochodu z ”LignozyŃ. Na zakryta ciezaro wke
zaśadowano wieĆnio w ubranych jedynie w obozowe pasiaki, kto rym dano śopaty. Opro cz
kierowcy (byś to pracownikkŃ miejskiej ”LignozyŃ ć  Jo zef Benecki) wsiadśo 3 SS-mano w
i jeden z mieszkan co w Bierunia Starego ć Nyga. Samocho d podjechaś do przydroznego
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krzyza przy ul. Mikośowskiej, niedaleko nieczynnej cegielni. W wozie pozosta ś tylko
kierowca i jeden z SS-mano w. WieĆnio w odprowadzono do cegielni i kazano wykopac do ś.
Po Ćniej SS-mani strzelali kolejno do stojacych nad dośem wieĆnio w w potylice. Zwśoki
zakopano. Po przeprowadzonej ekshumacji w listopadzie 1945 r. i sledztwie prowadzonym
przez Okregowa Komisje Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach, udaśo sie ustalic
tylko czesc nazwisk sposro d 10 zamordowanych w przeddzie n  wyzwolenia. Za o wczesna
komisja ekshumacyjna podaje je w swojej pracy E. Dśugajczyk:
1. Nazwisko nie znane, wiezien  nr 12729, przywieziony w transporcie wieĆnio w zydowskich

z obozu koncentracyjnego Majdanek;
2. Izaak Aleksandrowicz, wiezien  nr 76205, przywieziony do KL Auschwitz 17.11.1942 r. w

transporcie z getta w Ciechanowskiem;
3. Wiezien  Edmund Opowski, nr 162944, przywieziony do KL Auschwitz z wiezienia w

Wisnicy 16.11.1943 r.;
4. Brak danych;
5. Wiezien  Jo zef Czwatasz (lub Czwartosz, albo Czwartasz), nr 162518 z transportu

sformowanego w Radomiu 12.11.1943 r. (przy zw śokach zachowaśa sie poczto wka z
datownikiem ć District Radom, Kielce);

6. Brak danych;
7. Wiezien  Jo zef Zeliga, nr 175153, urodzony 04.02.1900 r., przybyś do Auschwitz jako

wiezien  polityczny, przy zwśokach zachowaś sie wstrzasajacy w swojej wymowie list od
zony i dzieci z �odzi: ”Drogi mezu, juz w niedśugim czasie zobaczymy sie, wojna jest na
ukon czeniu, przyjezdzaj, nie mam juz dśuzej siśy zyc bez Ciebie, dzieci dorastaja...
Tatusiu, zrobiśysmy Ci ciepśy sweter, tesknimy za Toba, liczymy dni powrotu...Ń;

8.  Brak danych;
9. Brak danych;
10.Fajzel Majzel (lub Meisel), ur. w 1917 r. kośo Grodna, do KL Auschwitz przywieziony

02.12.1942 r. w transporcie Zydo w deportowanych z getta w Grodnie.

Tych tragicznie zabitych w ostatnim dniu wojny wieĆnio w KL Auschwitz pochowano we
wspo lnej mogile opatrzonej tablica nagrobkowa na cmentarzu w Bieruniu Starym.

Wojska radzieckie weszśy do miasta 27.01.1945 r. po walkach w Nowym Bieruniu. By śy
to pododdziaśy 60 Armii pod dowo dztwem Pawśa Kuroczkina. Wedśug powojennych ustalen
(niekompletnych) starostwa w Pszczynie, kto re przeprowadzaśo rachunek strat 6 lat okupacji,
Bierun  Stary ponio sś stosunkowo niewielkie straty. Najbardziej dotkliwe by śy te ludzkie.

W wiezieniach przebywaśo 14 oso b, z czego 4 zgineśy, 65 oso b zatrudniono w pracach
przymusowych, z czego wro ciśo 59, a jedna na pewno zmarśa. Wsro d
zamordowanych znalazś sie wspomniany juz proboszcz ks. P. Macierzyn ski i kierownik
szkośy bierun skiej Jan Spyra. Stosunkowo niewielkie byśy straty materialne, kto re nastapiśy
dopiero w czasie walk w styczniu 1945 r.

Konsekwencje wojny jednak jeszcze dśugo ciazyśy nad mieszkan cami Bierunia Starego,
jak i nad caśym Go rnym S laskiem. Wyzwolenie w 1945 r. okazaśo sie jednak nie tym,
kto rego oczekiwano. Na Go rnym S lasku zaowocowaśo wywo zka go rniko w do ZSSR
i przesladowaniem czśonko w AK-owskiego podziemia. Nieszczesciem okazaśy sie ro wniez
konsekwencje polityki narodowosciowej prowadzonej przez Niemco w w czasie wojny.
Procesy weryfikacyjne i rehabilitacyjne ciagneśy sie jeszcze przez wiele lat, a konsekwencje
przynaleznosci do okreslonej grupy DVL okazuje sie, ze maja znaczenie nawet dzisiaj.



”Kiedy wojna byśa codziennoscia ...Ń

Ryszard Kaczmarek 21

BIBLIOGRAFIA

1. Materiaśy archiwalne.
Archiwum Pan stwowe w Katowicach, zespośy: Kreil3leitung P1e13, Regierung Kattowitz.
Archiwum Pan stwowe w Katowicach, Oddziaś Pszczyna, zespo ś:Akta miasta Bierun  Stary.
Bundesarchiv Koblenz, zespośy: R 18/1927, 1205, Ost - Dokumentation 7/164.
Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem, zespo ś: Rep. 77, 151.
Okregowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach,sygn.
11/67, ”PszczynaŃ sygn. 11P6.

2. Wykorzystane publikowane dokumenty i opracowania.
Boda-Krezel Z.: Sprawa Volkslisty na Go rnym S lasku. Koncepcja likwidacji problemu
i ich realizacja. Opole 1978.
Dśugajczyk E.: Trudne lata nadziei. Bieru n  Stary 1945ć 50. B.m.w. 1990.
Dubiel P.: Wrzesien  1939 r. na S lasku. Katowice 1960.
Grundriss zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815ć 1945.
Reihe A : Preul3en. Bd. 4. Schlesien. Bearb. von D. Stuettgen, H. Neubach, W. Hubatsch.
Marburg 1976.
Jaworski W.: Z dziejo w Zydo w bierun skich. B.m.w. 1989.
Krzyzowski F.: Wojna 1939 r. oraz okres do 13.09.1940 r. (maszynopis).
Leszczyn ski K.: Eksterminacja ludnosci na ziemiach polskich w latach 1939-1945.
Opracowanie materiaśo w z ankiety z 1945 r. (woj. slasko-dabrowskie i warszawskie).
”Biuletyn Gśo wnej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w PolsceŃ 1960, t.XI.
Myszor J. ks.: Stosunki Koscio ś-pan stwo okupacyjne w diecezji katowickiej 1939-1945.
Katowice 1992.
Niekrnsz J.: Z dziejo w AK na S lasku. Warszawa 1985.
Die polnische Greuelakten an den Volksdeutschen in Polen. Bearb. V. H. Schadenwaldt.
Berlin 1940. Plesser Heimatkalender 1940.
Pośozenie ludnosci w rejencji katowickiej w latach 1939ć 1945. Red, W. Dśugoborski.
”Documenta OccupationisŃ 1983, t.XI.
Rogalski T.: Od Lignozy do dzisiejszego Ergu. B.m.w., b.r.w.
Serafin F.: Stosunki polityczne, spo śeczne, ruch narodowy w Pszczyn skiem w latach
1918-1922. Katowice 1993.
Sulik A.: Przemysś ciezki rejencji katowickiej w gospodarce Trzeciej Rzeszy (1939ć
1945). Katowice 1984.
S lask wobec wojny polsko-niemieckiej 1939 r. W. Wrzesi n ski. Wrocśaw-Warszawa 1990.
Taschenbuch fuerr Verwaltungsbeamte 1941. Herausg. von Warnack. Berlin 1941.
Tychy. Zarys miasta i powiatu. Red. J. Kantyka. Katowice 1975. Wrzosek M.: Niemieckie
siśy policyjne na Go rnym S lasku w rejencji katowickiej w okresie od wrzesnia do grudnia
1939 r. ”Biuletyn GKBZH w PolsceŃ 1967, t. XVII.
Zielin ski J.: Generaś Jan Jagmin-Sadowski obron ca S laska 1895ć 1977. Katowice 1988.

Dr Ryszard Kaczmarek ć  ur. w 1959 r. w Mysśowicach. Po studiach historycznych na
Uniwersytecie S laskim w Katowicach od 1982 r. zatrudniony w Instytucie Historii tejze
Uczelni. Obecnie, po uzyskaniu w 1989 r. stopnia naukowego doktora nauk
humanistycznych, pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu S laskiego na stanowisku
adiunkta. Stypendysta Fundacji im. F. Eberta i Uniwersytetu w Tybindze. Specjalizuje sie w



”Kiedy wojna byśa codziennoscia ...Ń

Ryszard Kaczmarek 22

badaniach nad historia S laska XIX i XX w., a w szczego lnosci w dziejach spośeczno-
politycznych. Zajmuje sie ro wniez popularyzacja przeszśosci ziemi pszczyn skiej. Sposro d
opublikowanych 16 artykuśo w i recenzji oraz 3 ksiazek, kto rych jest autorem badĆ
wspo śautorem, do najwazniejszych naleza: Pomiedzy pragmatyzmem a ideologia. Go rny
S lask w oczach administracji niemieckiej podczas II wojny swiatowej. (”Przeglad ZachodniŃ
1992, nr 2); P. Greiner, R. Kaczmarek: Leksykon organizacji niemieckich w wojew o dztwie
slaskim 1922-1939. (1993); R. Kaczmarek: Jo zef Biniszkiewicz (1875-1940). Biografia
polityczna. (1994); M. Lipok-Bierwiaczonek, R. Kaczmarek: Tychy. Obrazy z przeszśosci.
(1994).


