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Wstęp
 

W latach 1945–1989 w Żorach nastąpiły istotne przeobrażenia demograficzne, 
społeczno-polityczne i gospodarcze. Miasto rozrosło się terytorialnie poprzez 
przyłączenie takich miejscowości, jak Rój, Rowień, Baranowice, Kleszczów, 
Osiny, Folwarki i Rogoźna. Wzrosła liczba ludności z 4,5 tys. w 1945 r. do 
65 tys. w 1989 r. Jednocześnie zmieniła się sytuacja gospodarcza miasta. Pierw-
sze dwadzieścia lat to działalność dwóch zakładów pracy – Odlewni Żeliwa 
i Zakładów Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych. Teren miał więc charak-
ter rolniczo-przemysłowy. Decyzja o budowie Rybnickiego Okręgu Przemysło-
wego spowodowała radykalne zmiany w funkcjonowaniu miasta.

Był to więc ciekawy okres w dziejach Żor, do tej pory dokładnie niezbada-
ny. Skłoniło to do wydania niniejszego opracowania, które jest pierwszą pró-
bą wszechstronnego, naukowego ujęcia historii miasta w latach 1945–1989. 
Dotychczas ukazała się bowiem jedynie praca Bogdana Cimały, której koń-
cowe rozdziały są poświęcone tylko wybranym problemom z dziejów powo-
jennych Żor1.

Celem pracy jest przedstawienie przemian społeczno-politycznych i  go-
spodarczych na terenach wchodzących w skład dzisiejszych Żor. Autorzy chcą 
także zwrócić uwagę na problemy rozwoju życia kulturalnego, religijnego, 
sportowego oraz szkolnictwa i oświaty.

Monografia została podzielona na siedem rozdziałów w układzie proble-
mowo-chronologicznym. Starano się tak wyodrębnić tematy badawcze, aby 
uchwycić dynamikę zmian zachodzących na omawianym obszarze, a jedno-
cześnie ukazać wpływ dziejów kraju na historię regionalną. W  pierwszym 
rozdziale omówiono przemiany demograficzne zachodzące w  Żorach oraz 
odbudowę i rozbudowę miasta tak zniszczonego w czasie działań kończących 
okres II wojny światowej w regionie żorskim. W kolejnym rozdziale przed-
stawiono przeobrażenia gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem dzie-
jów większych zakładów przemysłowych funkcjonujących na terenie miasta. 
Obszernie ukazano przemiany społeczno-polityczne. Podkreślono również 
zmiany oblicza miejscowości – jej infrastrukturę. Kolejna cześć pracy dotyczy 

1  B. Cimała, Żory. Zarys dziejów, wyd. II, Żory 1997.



stosunków wyznaniowych w Żorach. Ostatnie trzy rozdziały monografii po-
świecono dziejom szkolnictwa i oświaty, życiu kulturalnemu i sportowemu 
mieszkańców dzisiejszych Żor.

Do opracowania wykorzystano materiały źródłowe zgromadzone w Ar-
chiwum Archidiecezjalnym w Katowicach, Archiwum Państwowym w Ka-
towicach oraz jego Oddziale w Raciborzu, Archiwum Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Katowicach, Archiwum Urzędu Miasta Żory, Archiwum Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach, Archi-
wum Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach oraz tych archiwów pa-
rafialnych, do którego autorzy uzyskali dostęp. Starano się także uwzględnić 
informacje rozproszone w  szeregu publikacji naukowych, wydawnictwach 
okazjonalnych oraz opublikowanych dokumentach. Ważnym uzupełnieniem 
informacji, szczególnie dotyczących dziejów najnowszych, była lokalna prasa. 
Wykorzystano też wspomnienia i relacje.

Autorzy są świadomi niedoskonałości wielu fragmentów swojej pracy. 
Wynika to z  bardzo ograniczonej liczby źródeł, np. nie zachowały się do-
kumenty posiedzeń plenów i egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR z lat 
1975–1989. Na skutek braku źródeł nie omówiono też dokładnie przemian, 
jakie zachodziły w miejscowościach, które zostały przyłączone do Żor. Wy-
korzystano zachowane szczątkowe materiały archiwalne oraz publikacje do-
tyczące tych miejscowości2.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie stanowić wstęp do dal-
szych badań nad historią regionu żorskiego oraz że inicjatywy te zawsze 
spotkają się z aprobatą i poparciem władz samorządowych w takim stopniu, 
jak obecnych.

Autorzy pragną podziękować władzom miasta za cierpliwość, życzliwość 
i ogromną pomoc w przygotowaniu i wydaniu obecnej monografii. Dzięku-
jemy też pracownikom Muzeum Miejskiego, którzy pomagali w udostępnia-
niu źródeł do dziejów Żor.

Kazimierz Miroszewski

2  Szczegółowy ich wykaz znajduje się w bibliografii.



rozdział i

Odbudowa i rozwój miasta
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Obszar i ludność

Kazimierz Miroszewski

Po zakończeniu działań wojennych Żory znalazły się w powiecie rybnickim, 
który znajdował się na terenie województwa śląskiego, zwanego też wówczas 
śląsko-dąbrowskim1. Po II wojnie światowej liczba mieszkańców miasta wy-
raźnie się zmniejszyła. Jak podaje Z. Kaleta: 

•	 397 żołnierzy zginęło na frontach II wojny światowej,
•	 225 osób zginęło w  obozach koncentracyjnych i  podczas przymuso-

wych robót,
•	 23 osoby zginęły w trakcie walk o wyzwolenie w 1945 r.,
•	 238 osób zginęło w nieznanych okolicznościach,
•	 127 osób nie wróciło z emigracji,
•	 1088 osób opuściło Żory z powodu następstw wojennych.

W sumie liczba mieszkańców zmniejszyła się o 2096 osób2. Jednocześnie od 
wiosny 1945 r. do Żor napływało mało nowych osób. Odstraszały je zniszcze-
nia budynków administracyjnych, szkolnych i mieszkalnych.

Biuro Meldunkowe w Żorach w sprawozdaniu na 31 maja 1945 r. podawa-
ło, że zostało zarejestrowanych 4516 osób, w tym 1549 mężczyzn, 1986 kobiet 
i 981 dzieci. Skład narodowościowy przedstawiał się następująco: Polacy – 332 
(w tym 63 dzieci), reichsdeutsche (RD) – 37 (w tym 14 dzieci), obcokrajow-
cy – 2, volksdeutsche (DVL): I grupa – 1, II grupa – 457 (w tym 150 dzieci), 
III grupa – 3467 (w tym 1260 dzieci), IV grupa – 220 (w  tym 62 dzieci). 
W sprawozdaniu z 23 lipca 1945 r. podawano liczby: 21 RD i 22 DVL (I)3. 

1  Powszechnie stosowana na terenie samego województwa nazwa „województwo ślą-
sko-dąbrowskie” nigdy nie została usankcjonowana i zalegalizowana. W latach 1945–1950 
używano zarówno nazwy „województwo śląskie”, jak i „województwo śląsko-dąbrowskie”.

2  Z. Kaleta, Rozwój ludności miasta Żor w  latach 1272–1968, „Kalendarz Żorski”, 
Żory 1998, s. 49.

3  Archiwum Państwowe Katowice, Oddział w Raciborzu (dalej: AP Kat OR), Akta 
miasta Żory, sygn. 256, k. 757, sygn. 377, k. 235.
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Fragment zabudowań młyna i Odlewni Żeliwa

Panorama Żor
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Budynki przy ul. Gancarskiej i ul. Męczenników Oświęcimskich

Siedziba Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
oraz GS Samopomoc Chłopska przy ul. Męczenników Oświęcimskich
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Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej (MO) i  Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego (UBP) prowadzili akcję aresztowań i nieraz wywózek do obozów 
odosobnienia osób wpisanych na niemiecką listę narodowościową (Deutsche 
Volksliste – DVL). Według sprawozdania z 25 maja 1945 r., MO aresztowała 
jednego mieszkańca Folwarków oraz sześciu mieszkańców Rogoźnej, a Po-
wiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Rybniku jednego mieszkańca 
Baranowic. Paweł Hartman z Rownia został osadzony w obozie pracy Święto-
chłowice-Zgoda. W sprawozdaniu starosty rybnickiego z 18 czerwca 1948 r. 
podawano, że w Centralnym Obozie Pracy Jaworzno przebywa jeszcze dwóch 
mieszkańców Żor4.

Zgodnie z  ustawą Krajowej Rady Narodowej z  7 maja 1945 r. o  wyłą-
czeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów, zmienioną dekretem 
z 24 sierpnia 1945 r., ludność wpisana na DVL miała zostać zrehabilitowana. 
Osoby z  III i  IV grupy otrzymywały pełnię praw obywatelskich, jeżeli były 
wpisywane na listę wbrew własnej woli lub pod przymusem, a swoim zachowa-
niem wykazały się polską odrębnością narodową. Musiały złożyć przed organem 
państwowym I instancji „deklarację wierności Narodowi i Demokratycznemu 
Państwu Polskiemu”. W Żorach zrehabilitowano 2266 osób, w Baranowicach 
i Kleszczowie (od 25 lipca do 1 sierpnia 1945 r.) – 751, w Osinach, Rogoźnej 
i Skrzeczkowicach (od 4 do 31 sierpnia 1945 r.) – 883, a w Świerklanach Dol-
nych i Górnych oraz Roju (od 24 lipca do 23 sierpnia 1945 r.) – 2447 osób. 
Mieszkańcy wpisani do II grupy DVL mogli wystąpić z wnioskiem o rehabi-
litację do właściwego sądu grodzkiego. Początkowo wnioski składano do Sądu 
Grodzkiego w Żorach. 9 czerwca 1945 r. prezes Sądu Apelacyjnego w Katowi-
cach wyraził zgodę na funkcjonowanie Sądu Grodzkiego w Żorach w siedzibie 
Sądu Grodzkiego w Rybniku5. W wydzielonych pomieszczeniach znajdowały 
się akta i księgi żorskiego sądu, prowadzono również odrębną administrację. 
Obowiązki sędziego pełnił kierownik Sądu Grodzkiego w Rybniku. 9 sierpnia 
sędzią żorskiego sądu mianowano Edwarda Targosza. Przejął on 617 spraw re-
habilitacyjnych oraz 3 cywilne, 6 spraw niespornych i 7 karnych. Miejska Rada 
Narodowa (MRN) w Żorach wybrała na ławników do sądu w sprawach reha-

4  Tamże, Starostwo Powiatowe Rybnik, sygn. 13, k. 3, 6, 138, sygn. 15, k. 1; Nasze 
gniazdo. Rowień i Folwarki, red. Z. Łukaszczyk, L. Buchalik, Żory 2012, s. 33.

5  Po odbudowie siedzibę sądu w Żorach przeniesiono do budynku przy ul. Szeptyc-
kiego 12. Podlegał on Sądowi Okręgowemu w Katowicach. Żorski sąd przestał funkcjono-
wać z dniem 1 stycznia 1951 r. w wyniku wprowadzenia reformy administracyjnej kraju. 
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bilitacyjnych: Emila Janoszkę, Maksymiliana Karwota, Antoniego Wieczorka, 
Maksymiliana Kreta i Augustyna Biskupa. Sąd Grodzki w Żorach do 13 listo-
pada 1947 r. zrehabilitował 24 osoby. Ci, którzy nie zostali zrehabilitowani, 
a także mieszkańcy wpisani do I grupy DVL oraz reichsdeutsche byli wywożeni 
w transportach do stref okupacyjnych na terenie Niemiec. 23 lipca 1945 r. wy-
wieziono do Niemiec 5 RD i 18 DVL, a w niewiadomym kierunku wyjechało 
z Żor 14 RD. Cztery dni później, 27 lipca na liście do wysiedlenia do Niemiec 
znalazło się: z Żor 14 osób (w tym 2 RD), z Osin 1 RD i 7 DVL, a z Baranowic 
3 DVL. W Kleszczowie, Rogoźnej i Skrzeczkowicach nie zamieszkiwali w tym 
dniu RD i DVL z I grupy6.

Liczba mieszkańców Żor zwiększyła się w 1946 r. w wyniku przyłączenia 
sąsiednich miejscowości. Już w listopadzie 1945 r. powstał projekt utworzenia 
gminy zbiorczej Żory-Wieś z połączenia czterech wiosek: Baranowic, Klesz-
czowa, Osin i Rogoźnej. 18 stycznia Zarząd Miasta wyraził zgodę na przyłą-

6  AP Kat OR, Starostwo Powiatowe Rybnik, sygn. 19, k. 45, 67–68, sygn. 22; Akta mia-
sta Żor, sygn. 256, k. 667, sygn. 377, k. 118, 208, 225–226; A. Synoradzki, Dzieje żorskiego 
sądownictwa w latach 1922–1950, „Informator Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego” 
1971, s. 21–23.

Fragment zabudowy Rynku
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czenie do Żor Nowej Wsi, na wniosek mieszkańców tej gromady. 17 kwietnia 
Prezydium MRN podjęło decyzję o przyłączeniu gromady Folwarki. Była to 
małą wioską, w której znajdowały się 24 domy. 27 maja Starostwo Powiatowe 
w Rybniku wyraziło zgodę na przyłączenie gromad: Baranowice, Kleszczów, 
Rowień, Rogoźna i Osiny. Osiny również były małą wioską, w której lud-
ność żyła głównie z rolnictwa. Część dojeżdżała do pracy w Żorach i kopal-
ni „Jankowice”. Jej powierzchnia wynosiła 730 ha, znajdowało się tam 167 
gospodarstw i mieszkało 716 osób. 14 czerwca 1946 r. Zarząd Miasta Żory 
zaakceptował ten projekt. MRN w Żorach 17 lipca 1946 r. podjęła uchwałę 
o włączeniu do Żor przyległych gromad Rowień, Folwarki, Rogoźna, Osiny, 
Baranowice, Kleszczów i Nowa Wieś w związku z tym, że ludność tych miej-
scowości była związana gospodarczo i społecznie z Żorami. Liczba mieszkań-
ców wzrosła do 4730 osób, a w  listopadzie 1947 r. do 4995 osób. Obszar 
miasta wynosił 1865 ha. Dopiero w 1951 r. liczba mieszkańców zbliżyła się 
do stanu z końca 1939 r. i  osiągnęła 5,4 tys. osób7.

7  AP Kat OR, Prezydium MRN Żory 1950–1980 (dalej: PMRN Żory), sygn. 19, 
k. 29–30, Akta miasta Żor, sygn. 376, k. 152; B. Cimała, Żory. Zarys dziejów, Żory 1997, 

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach-Rogoźnej
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29 listopada 1954 r. gmina zbiorcza została zlikwidowana. Utworzono 
gromadę złożoną z Baranowic, Osin i Kleszczowa z siedzibą w Baranowicach. 
Jej obszar wynosił 27 km². W 1957 r. w gromadzie mieszkały 2134 osoby, 
a w 1963 r. 2448 osób. Rowień stał się samodzielną gromadą8.

W 1955 r. Żory osiągnęły liczbę 6 tys. mieszkańców. Pod koniec 1957 r. 
w Żorach mieszkało 6341 osób, a w 1961 r. 7053 osoby. Powierzchnia mia-
sta wynosiła 19 km². W 1958 r. w Żorach na 1 km² przypadało 346 osób, 
podczas gdy w Chwałowicach – 1155, Rydułtowach – 1024, Rybniku – 792, 
a w Wodzisławiu – 4819.

Na sesji MRN w Żorach 8 września 1961 r. rozpatrywano wniosek KP PZPR 
w Rybniku. W związku ze zmianami administracyjnymi w powiecie rybnickim 
sugerowano, aby gromadę Folwarki przyłączyć do Żor, a Rowień do gromady 
Gotartowice. Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Rowniu stwier-
dził, że większość mieszkańców chce przyłączenia do Żor. Tylko nieliczni rolnicy 
bali się większego podatku. Radni podjęli uchwałę, aby wystąpić z wnioskiem 
do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rybniku o przyłączenie gromady 
Rowień w całości do Żor. Motywowano to następująco:

•	 rolnicy Rownia mają grunty w Żorach, a rolnicy Żor posiadają grunty 
w Rowniu,

•	 Rowień bezpośrednio graniczy zabudowaniami z Żorami,
•	 Rowień jest gromadą o charakterze robotniczym,
•	 ludność Rownia korzysta z handlu i usług w Żorach,
•	 Urząd Stanu Cywilnego dla mieszkańców Rownia znajduje się w Żo-

rach,
•	 między obydwoma miejscowościami jest dobra komunikacja,
•	 według wytycznych VIII Plenum KC PZPR należy kierować się potrze-

bami zainteresowanych gromad.
Jednocześnie radni byli przeciwni przyłączeniu do Żor kolonii Folwarki, po-
nieważ „liczy zaledwie dwieście kilkadziesiąt obywateli, a terytorialnie jest duża 
i ma całą masę braków w urządzeniach komunalnych”. Pomimo tej uchwały 

s. 208; Nasze gniazdo…, s. 16; Osiny w latach 1305–2005, red. L. Buchalik, M. Baster, 
Żory 2005, s. 27–28; Z.J. Orlik, Baranowice. Szkice z dalszych i bliższych dziejów, Żo-
ry-Baranowice 2012, s. 29; E. Burcek, Kronika Urzędu Miasta Żory 1945–1990, mps 
w zbiorach Muzeum Miejskiego w Żorach, s. 19.

8  Z.J. Orlik, Baranowice…, s. 29–30; Nasze gniazdo…, s. 78.
9  „Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego” 1958, s. 54.
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Rowień i  Folwarki zosta-
ły w  1962 r. przyłączone 
do Gotartowic10.

W latach 60. XX 
stulecia w  Żorach na-
dal zwiększała się liczba 
mieszkańców. Było to 
spowodowane rozbudo-
wą Rybnickiego Okrę-
gu Węglowego (ROW). 
Żory stały się „sypialnią” 
dla górników z  okolicz-
nych kopalń. Także w sa-

mym mieście nastąpił rozwój zakładów przemysłowych. W 1967 r. Żory li-
czyły 7882 mieszkańców, w 1969 r. – 8243, a pod koniec roku – 835211.

1 czerwca 1975 r. weszła w życie ustawa z 29 maja 1975 r., wprowadzająca 
w Polsce dwuinstancyjny podział administracyjny. Na jej podstawie utworzono 
49 województw, którym bezpośrednio podlegały gminy miejskie i wiejskie. Zli-
kwidowano szczebel pośredni, czyli powiaty. W związku z tym również w Żorach 
nastąpiły zmiany administracyjne. Do Żor przyłączono wsie Baranowice, Folwar-
ki, Osiny, Rogoźna i Rowień. Największą miejscowością była Rogoźna, w której 
mieszkało 1030 osób. Powierzchnia Żor wzrosła do 58 km². Natomiast liczba 
mieszkańców zwiększyła się z 19 179 w 1974 r. do 23 180 w grudniu 1975 r.12.

19 stycznia 1977 r. MRN w Żorach podjęła uchwały o przyłączeniu so-
łectwa Rój wraz z kopalnią „Świerklany” (726 ha) z gminy Świerklany oraz 
gminy Suszec wraz z kopalnią „Suszec”. Uchwały o przyłączeniu tych terenów 
podjęły odpowiednio GRN w Suszcu (17 stycznia) i w Roju (18 stycznia). 
Zostały one zaakceptowane rozporządzeniem Ministra Administracji, Go-
spodarki Terenowej i  Ochrony Środowiska z  dnia 25 stycznia 1977 r. Od 
początku uchwały te nie były aprobowane przez społeczeństwo Suszca. Po-
wierzchnia miasta wzrosła do  140,2 km². Mieszkało w  nim ponad 39 tys. 
osób. Pod koniec 1979 r. liczba mieszkańców zwiększyła się do 50,7 tys. osób 

10  AP Kat OR, PMRN Żory, sygn. 34, k. 50–55; Nasze gniazdo…, s. 79.
11  „Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego” 1970, s. 109.
12  AP Kat OR, PMRN Żory, sygn. 32, k. 55; L. Buchman, E. Gwóźdź, Rogoźna 

przez wieki, Żory 2001, s. 18, 20; Z.J. Orlik, Baranowice…, s. 30.

Budowa kopalni „ZMP” w Roju
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(w tym w mieście – 43,4 tys. i w  gmi-
nie – 7,3 tys.) w  wyniku dalszej roz-
budowy infrastruktury miasta oraz 
rozwoju przemysłu13. Z  początkiem 
1977 r. przeprowadzono kolejną re-
organizację – obok dotychczas funk-
cjonujących miast i  gmin wiejskich 
wydzielono miasta i  gminy. 1 lutego 
Żory uzyskały status miasta i  gminy, 
które miały „wspólne terenowe orga-
ny władzy i  administracji państwo-
wej”. Po pięciu latach, 1 października 
1982 r., gmina Suszec oddzieliła się od 
Żor, ale Rój został w obrębie miasta. 
Rada Narodowa Miasta i Gminy Żory 
na  sesji 5 czerwca 1981 r. jednogło-
śnie wyraziła zgodę na samodzielność 

gminy Suszec. Postulat ten byłby zapewne wcześniej zrealizowany. Wprowa-
dzenie stanu wojennego wstrzymało decyzję w tej sprawie14.

W latach 60. i 70. na terenie ROW znaczną część ogólnego przyrostu po-
pulacji stanowiła ludność napływowa, przebyła z innych obszarów PRL. W sa-
mych Żorach odsetek ten wynosił 62%, w  Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu 
odpowiednio 72% i 65%. Ogółem na obszar całego okręgu już tylko w drugiej 
połowie lat 70. przybyło 33 tys. osób, czyli ok. 30% całkowitej migracji do wo-
jewództwa katowickiego (108,4 tys.)15. Tabela I.1 ukazuje zmianę liczy ludno-
ści w tych miastach między rokiem 1960 a 1981.

13  AP Kat OR, PMRN Żory, sygn. 33, k. 164–165, sygn. 34, k. 15, sygn. 37, 
k. 112; rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Śro-
dowiska z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany 
granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji pań-
stwowej w województwie katowickim (Dz.U. Nr 3, poz. 14).

14  Dz.U. 1981 Nr 26, poz. 139. AP Kat OR, Rada Narodowa Miasta i Gminy 
Żory 1975–1983 (dalej: RNMiG Żory), sygn. 4, k. 140. 

15  Rybnicki Okręg Węglowy. Ocena sytuacji regionu na tle rozwoju województwa w la-
tach 1976–1980, Katowice 1982, s. 4.

Skrzyżowanie ul. Męczenników  
Oświęcimskich z ul. Rybnicką
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Tabela I.1. Liczba ludności Żor, Jastrzębia-Zdroju i Wodzisławia Śląskiego  
w latach 1960 i 1981

MIasTo
lIczba ludnoścI

1960 r. 1981 r.

Żory 6 800 53 100

Jastrzębie-Zdrój 2 900 97 900

Wodzisław Śląski 53 700 105 900

Źródło: Rybnicki Okręg Węglowy. Ocena sytuacji regionu na tle rozwoju województwa  
w latach 1976–1980, Katowice 1982, s. 4.

Pod koniec 1981 r. Żory liczyły 55 tys. mieszkańców. W gospodarce uspołecz-
nionej zatrudnionych było 9 tys. mieszkańców. Pod koniec 1983 r. w Żorach 
mieszkało 62 tys. osób. W gospodarce uspołecznionej na terenie Żor pracowało 
13,5 tys., do  pracy tutaj dojeżdżało 5,5 tys., a poza miastem zatrudnionych 
było 4 tys. mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosiła 65 km². W  1989 r. 
w Żorach mieszkały 65 332 osoby16.

16  AP Kat, Komitet Wojewódzki PZPR Katowice (dalej: KW PZPR), Wydział  
Organizacyjny (dalej: WO), sygn. I/795, k. 74, sygn. I/883, k. 58. „Rocznik Statystyczny 
Województwa Katowickiego 1989, s. 46.

Nowy budynek na os. XXX-lecia PRL
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Odbudowa i rozbudowa 

Jan Delowicz

29 stycznia 1945 r. żołnierze radzieccy dotarli do Żor. W godzinach popo-
łudniowych na ul. Rybnicką wjechał czołg radziecki. Niestety, obrona nie-
miecka była jeszcze bardzo silna. Następnego dnia tuż obok czołgu, rozbitego 
na tej ulicy, leżał na śniegu młody „tankista” radziecki, zabity strzałem w gło-
wę, którego nie wolno było ruszać1. Rosjanie wycofali się na przedmieście 
miasta, do okalających je lasów. Tam na skraju zatrzymali się i okopali. W ten 
sposób linia frontu biegła na północ od Żor (w kierunku obecnej dzielnicy 
Rowień) wzdłuż rzeki Rudy, a na południe do Warszowic, nasypem toru ko-
lejowego, i podzieliła miasto2.

Śródmieście nadal znajdowało się pod okupacją niemiecką. Stacjonowa-
ły w nim jeszcze silne jednostki III Rzeszy, natomiast za torami, w  lasach 
woszczyckich i szczejkowickich, siły radzieckie przygotowywały się do sztur-
mu na miasto. Pomiędzy tymi wojskami trwała przez blisko dwa miesiące 
wojna pozycyjna. Z obu stron padały strzały, które nierzadko okazywały się 
śmiertelne również dla ludności cywilnej. Uszkodzeniu uległy także budyn-
ki. W tym czasie, pod koniec stycznia i na początku lutego, ewakuowały się 
z miasta niemieckie władze cywilne wraz z rodzinami.

O wydarzeniach związanych z działaniami frontowymi w tym okresie wspo-
minał po latach Alojzy Mirski (do 1964 r. nosił nazwisko Kocur). Rodzina 
Kocurów mieszkała w domu Kowolików, który w 1945 r. został zniszczony. 
Tak pisał: „Na czas walk Niemcy kazali nam opuścić nasze domy i przenieść 
się na ul. Ziegeleistrasse [obecnie ul. Kłapczyka – J.D]. Jeszcze przed świętami 
Bożego Narodzenia przewieźliśmy tam zapasy żywności, ubrania, leki. Front 
przyszedł nagle i najpierw byliśmy jeden lub dwa dni w Zakładzie św. Karola, 
który musieliśmy jednak opuścić i pierwsze dwa tygodnie najostrzejszych walk 
przeżyliśmy w piwnicy u państwa Kamińskich. Było nas tam około 30 osób. 

1  S. Chmielewska, Cena wolności, „Tak i Nie” 1986, nr 24, 13 czerwca. 
2  J. Delowicz, Czechosłowackie czołgi w  natarciu, „Gazeta Żorska” 2005, nr 5, 

11 marca. 
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Niemcy ustawili działa w pobliżu domu, a działa samobieżne stały gąsienicami 
na okienkach od piwnic. Wewnątrz był taki łomot od strzelających dział, że lu-
dzie wpadali w panikę: płakali, modlili się, przeklinali, co kto potrafił. Dopiero 
podczas krótkiej przerwy w strzelaniu moja matka i pan Kamiński sprawdzili 
stan domu i zaczęli przekonywać, że dom jest cały, żeby się nie bać. Po uspoko-
jeniu walk Niemcy zarządzili ewakuację do pobliskich miejscowości”3.

A tak początek walk o miasto wspominał ówczesny ks. proboszcz Karol 
Heda, zraniony odłamkiem w ręce, obojczyk i pięty: „We wtorek 30 stycznia 
w południe zaczęło się ostrzeliwanie miasta. Już na początku dom parafialny 
został przez ostrzał częściowo zniszczony.

Nazajutrz ostrzał artyleryjski trwał bez przerwy do wieczora. Miasto zosta-
ło poważnie zniszczone. Prawie każdy dom był częściowo zniszczony. W dom 
parafialny trafiły dwa pociski. Wieża kościelna została poważnie zniszczona. 
Niektóre domy paliły się”4.

3  A. Mirski, Wspomnienia z 1945 r., „Kalendarz Żorski” 2011, s. 26–27.
4  K. Heda, Kronika probostwa w  Żorach 30.01.1945 r. – 6.02.1945 r. G. Śl.,  

w: E. Nerlich, Aus der Geschichte der Stadt Sohrau OS, tłum. M. Szymura, Dortmund 
1972, s. 118–121.

Plan natarcia Armii Czerwonej i żołnierzy czechosłowackich w operacji ostrawskiej
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Świadkami zniszczenia 
wieży kościelnej była ro-
dzina Otrembów z obec-
nej dzielnicy Kleszczów-
ka, która schroniła się 
w  Rudziczce u  Matusz-
czyków. Na podwórku 
przy ich domu czerwo-
noarmiści ustawili po-
tężną armatę, której lufę 
skierowali na  Żory. Do-
wódca obsługi tej armaty 
otrzymał wiadomość, że 

na wieży żorskiego kościoła katolickiego św. św. Apostołów Filipa i  Jakuba 
przy ul. Rybnickiej było stanowisko karabinu maszynowego. Dostał rozkaz 
zlikwidowania go. Zwołał mieszkańców domu i kazał im popatrzeć na wieżę 
żorskiego kościoła, bo za chwilę spłonie i jej nie będzie. I tak się stało5.

Z kolei Wanda Zdrójkowska, mieszkająca na Kleszczówce w domu swoich 
dziadków Franciszka i Franciszki Kuczerów przy ul. Karola Miarki 10, tak po 
latach pisała o tym okresie: „Front zatrzymał się na torach kolejowych, a za 
torami, to jest około 300 metrów od naszego domu, byli Niemcy. Front stał 
do 24 marca 1945 r., kiedy Rosjanie wkroczyli dopiero do śródmieścia i poszli 
dalej na zachód. Takim sposobem my wszyscy, a z nami jeszcze liczni sąsiedzi, 
którzy u  siebie nie mieli bezpiecznych piwnic, znaleźliśmy się na pierwszej 
linii frontu, pod ciągłym ostrzałem artyleryjskim, razem 42 osoby. W tym cza-
sie, kiedy my siedzieliśmy w piwnicach (na nasze szczęście bardzo solidnych), 
aż 7 pocisków artyleryjskich spadło na nasz dom. Taki horror przeżywaliśmy 
przez 2 tygodnie, bo potem Rosjanie nas ewakuowali. Wyszliśmy z  piwnic 
w tym, co tam mieliśmy, bo mieszkania były już całkiem zrujnowane. Poszli-
śmy do Katowic, gdzie mój ojciec miał kuzynkę i wszyscy zatrzymaliśmy się 
u niej aż do zdobycia miasta Żory przez Armię Czerwoną. […]

Najprędzej do  naszego zrujnowanego domu wrócili nasi dziadkowie, 
bo byli najbliżej (w Orzeszu), reszta rodziny wróciła dopiero po tygodniu. 

5  B. Kieczka, S. Szwarc, Przedwojenna Kleszczówka we wspomnieniach mieszkań-
ców, Żory 2013, s. 98.

Zniszczone w wyniku działań wojennych  
kościół i budynki mieszkalne
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Zresztą nie było do   
czego wracać. Wszyst-
ko było zniszczone, 
ani jednej szyby, okna 
zniszczone, wszędzie 
pełno gruzu, zniszczo-
ne meble, bez dachu 
nad głową, bo pod 
naszą nieobecność 
jeszcze jeden jakiś 
potężny pocisk tra-
fił w  nasz dom i  wy-
rwał od zachodniej strony połowę ściany na strychu i jedną czwartą dachu”6.

Bezpiecznym miejscem nie była też obecna dzielnica Kleszczów. Od końca 
stycznia 1945 r. prawie codziennie nad domami i głowami mieszkańców tej 
wioski przelatywały pociski ostrzału artyleryjskiego. W Kleszczowie byli Ro-
sjanie, a w Żorach Niemcy. Rozdzielała ich linia kolejowa Żory–Pawłowice. 
Wielki strach i  przerażenie były prawie codziennie udziałem mieszkańców 
Kleszczowa. Były dni, kiedy żołnierze niemieccy dokonywali wypadów za li-
nię frontu i docierali do pierwszych zabudowań wioski, ale szybko się jednak 
wycofywali. Trwała wojna nerwów. Nikt nie był pewny dnia ani godziny, 
a żołnierze jednej i drugiej armii „zabawiali się”, ostrzeliwując się wzajemnie 
co jakiś czas. Wszystko co najgorsze miało się dopiero rozpocząć.

Gdy Rosjanie coraz częściej i  coraz celniej ostrzeliwali cele niemieckie 
w Żorach, Niemcy zorientowali się, że ktoś, ukryty blisko linii frontu, na-
prowadza skutecznie drogą radiową rosyjską artylerię na cel. Dokonali zwia-
du i odkryli nadajnik na strychu w domu Anny Kuś. Dom usytuowany był 
na  wzniesieniu, po lewej stronie przy drodze do  Suszca, tuż przed szkołą. 
Okna na poddaszu były z doskonałym widokiem na Żory. 3 lutego 1945 r., 
ok. godz. 15 nadleciał samolot niemiecki. Przeleciał nisko nad dachami do-
mów. W tej samej chwili dom A. Kuś wraz z zabudowaniami gospodarczymi 
stanął w płomieniach. Był to atak z użyciem fosforu. Gospodarstwo Kusio-
wej spłonęło doszczętnie wraz z całym dobytkiem i inwentarzem. Spaliły się 

6  W. Zdrójkowska, Nasz Dom Rodzinny i moje wspomnienia z czasów II wojny świa-
towej, „Kalendarz Żorski” 2004, s. 51–52.

Mogiła zbiorowa poległych żołnierzy  
radzieckich i czechosłowackich
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krowy, kilka świń i kozy. Nie 
wiadomo, czy z  płonącego 
domu wydostali się żołnierze, 
którzy na strychu obsługiwa-
li radiostację. Przebywająca 
w domu rodzina Kusiów i jej 
krewni z  Żor w  dramatycz-
nych okolicznościach zdążyli 
wydostać się z  domu. Jed-
nak w  czasie ucieczki ciężko 
ranna w  nogę odłamkiem 

pocisku została Anna Zegrodzka. Franciszek Kuś został lekko ranny w gło-
wę, a dziewięcioletnia Edyta Skrobol, najmłodsza siostra Anny, w szyję, gdyż 
Niemcy w tym czasie prowadzili cały czas ostrzał artyleryjski od strony Żor7.

5 lutego Niemcy zarządzili ewakuację mieszkańców miasta i  ogłosili 
Żory twierdzą (Festung Sohrau), przygotowując się do długotrwałej obrony. 
Umacniali swoje pozycje w mieście zasiekami i polami minowymi. Ludność 
natomiast zabierała najpotrzebniejsze rzeczy osobiste i  ruszyła na  zachód, 
do okolicznych wsi. Wielu podążało dalej w kierunku Bramy Morawskiej. 
Nie wszyscy jednak postanowili opuścić miasto. Wbrew nakazowi wiele osób 
zdecydowało się w nim pozostać, kryjąc się w piwnicach domów. Narazili się 
tym samym na wielkie niebezpieczeństwo8.

W  sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową, 24 marca, z  rana nastąpił 
zmasowany atak wojsk radzieckich, poprzedzony silnym przygotowaniem ar-
tyleryjskim i nalotem samolotów bombowych. Pod osłoną czołgów czecho-
słowackich około południa do  miasta wkroczyła piechota. Przeżycia z  tego 
dnia tak wspominał Henryk Pawlas, który w  tym czasie przebywał razem 
z  innymi (cztery rodziny) w  piwnicy domu przy obecnej ul. Kłapczyka 8: 
„Przygotowanie artyleryjskie w dniu 24 marca rozpoczęło się o godzinie 4 nad 
ranem. Prawdziwe piekło zaczęło się około godziny 5 i trwało do 8. W tym 
czasie na miasto i naszą ulicę spadły dziesiątki bomb oraz pociski z katiuszy. 
Mury mojego domu się trzęsły, w piwnicy zrobiło się takie podciśnienie, że 
sadze z komina zaczęły wydobywać się na piwnicę, trzaskały drzwi i klapy od 

7  B. Kieczka, S. Szwarc, Przedwojenna Kleszczówka…, s. 151.
8  E. Burcek, Kronika Urzędu Miasta…, s. 5.

Mogiła zbiorowa żołnierzy niemieckich
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komina, a my czuliśmy się, jakbyśmy już byli w piekle. Głośny płacz dzieci 
połączony z modlitwą trwał przez cały czas. W pewnej chwili bomba trafiła 
w budynek nr 6, w którym było troje ludzi – gospodarz, gospodyni i loka-
torka. Spod gruzów zaczynał wychodzić gospodarz budynku, lecz gdy udało 
mu się wydostać, będąc już na powierzchni, został trafiony odłamkiem żelaza 
w głowę i oblany fosforem z katiuszy, żywcem spłonął. W następnej kolejności 
wyszła spod gruzów lokatorka. Gdy przeszła parę kroków, spotkał ją identycz-
ny los co poprzednika, również spłonęła. Zdążyła jednak uklęknąć i  złożyć 
się do modlitwy. Pozostała z niej około 70-centymetrowa postać. Gospody-
ni po wydostaniu się spod gruzów, widząc ten straszliwy obraz, schowała się 
z powrotem i po około dwóch godzinach, gdy ustały bombardowania, przy-
biegła do naszej piwnicy z  tą straszliwą wiadomością. Nastąpił rozpaczliwy 
płacz dzieci obu rodzin. Po wyjściu z piwnicy byliśmy czarni od sadzy. Wojska 
sowieckie mówiły do nas «Co wy – Murzyni?». Nie było wody, ponieważ stud-
nia została zbombardowana. Myliśmy się sokiem z kompotu.

Uważam, że to, cośmy w tym dniu przeżyli, to był prawdziwy horror, jaki 
wydarzyć się może tylko w piekle”9.

Niemcy, cofając się, zdążyli jeszcze podminować i wysadzić w powietrze 
kościół katolicki św. św. Apostołów Filipa i Jakuba przy ul. Rybnickiej, który 
uległ znacznemu uszkodzeniu10. Przeświadczenie niektórych osób, że kościół 
w Żorach został unicestwiony w czasie wymiany ognia artyleryjskiego, nie 
jest więc prawdziwe. Nie był to także efekt świadomego i umyślnego działa-
nia czerwonoarmistów.

Niemieccy saperzy doprowadzili do zniszczenia także innych kościołów, 
zarówno katolickich (w Pawłowicach), jak i ewangelickich (w Warszowicach 
oraz Golasowicach). W  ich wysokich wieżach znajdowały się niemieckie 
punkty obserwacyjne, ale na początku marca, w obawie, że dostaną się w ręce 
czerwonoarmistów, postanowiono je wysadzić. Dokonała tego specjalna gru-
pa saperów leutnanta Liedtkego. Dowodzone przez niego Sprengkommando 
wywiązało się z postawionego zadania z naddatkiem. Nadmierna ilość użyte-
go wówczas dynamitu spowodowała nie tylko wysadzenie wież, ale i zrujno-
wanie naw kościelnych11.

9  H. Pawlas, Wspomnienia z  lat młodzieńczych – wojennych i  powojennych (frag-
ment), „Kalendarz Żorski”, s. 49–51.

10  E. Burcek, Kronika Urzędu Miasta…, s. 5.
11  Z. Orlik, Opowieści ziemi pszczyńskiej. Ludzie, rzeczy, zdarzenia, Tychy 2009, s. 219.
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Po przejściu frontu całe 
śródmieście z cenną archi-
tekturą było doszczętnie 
zniszczone. Na ulicach 
zalegały ogromne ilości 
gruzu z rozbitych domów, 
który uniemożliwiał ja-
kąkolwiek komunikację. 
Żory były jednym z  naj-
bardziej poszkodowanych 
w  wyniku działań wojen-
nych miast w  kraju. Jesz-

cze dotkliwsze były straty w ludziach. W ciągu dwóch miesięcy frontu oraz 
w samym dniu 24 marca, a także po przejściu frontu od niewypałów min, 
pocisków i amunicji życie straciło 111 mieszkańców12.

W materiale opracowanym w 1946 r. przez nieznanego autora, na zlece-
nie ówczesnego Wojewódzkiego Zarządu Architektoniczno-Budowlanego 
w Katowicach, o zniszczeniach wojennych miasta czytamy m.in.: „Wskutek 
zatrzymania się frontu mniej więcej na linii rzeki Rudy miasto Żory pozosta-
wało przez kilka miesięcy pod działaniem artylerii i tanków. Pod ostrzałem 
znalazły się budynki na pasie przebiegającym wzdłuż wschodniej strony toru 
kolejowego, budynki leżące wzdłuż ul. Dworcowej i centralna część śródmie-
ścia najcenniejsza pod względem zabytkowym.

W zasadzie nie ma budynku, który by nie poniósł pewnych uszkodzeń, śred-
nio natomiast zniszczenie ogólne ocenić można na 55–65%. Na 560 budynków 
mieszkalnych o kubaturze 343 tys. m³ ocalało jako tako zdolnych do zamiesz-
kiwania (nierzadko mimo braku dachu lub spękania ścian) około 250 domów 
o kubaturze 155 tys. m³, tj. 45,2% łącznej kubatury. W tym samym stosunku 
uległy zniszczeniu budynki gospodarcze, których przed wojną Żory liczyły 580 
sztuk o łącznej kubaturze 204 tys. m³, z której ocalało zaledwie około 83 tys. m³.

Stan zniszczeń w budynkach przemysłowych jest nieco korzystniejszy. Bu-
dynków tych było 23 o łącznej kubaturze 14,7 tys. m³. Uległy one zniszczeniu 
w 51%. Najsilniej uległy zniszczeniu zabudowania cegielni miejskiej, fabryki 
rowerów, fabryki Minerwa.

12  Obliczenia własne autora.

Grób rodziny Siemianowskich i Kadłubków, 
ofiar działań wojennych
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Największe zniszczenie  
dosięgło budynki użytecz-
ności publicznej, które 
określić można na  75%. 
Całkowitemu zniszczeniu 
uległy: ratusz, koszary, szko-
ła powszechna, zabudowania 
straży pożarnej, teatru, ko-
ściół parafialny pozbawiony 
został dachu i  ma zawalone 
sklepienia. Miejscowe gim-
nazjum i szpital miejski znaj-
duje się w analogicznym stanie. Znacznemu uszkodzeniu uległy zabudowania 
i urządzenia ruchowe PKP. Częściowemu uszkodzeniu urządzenia stacji pomp 
i  łaźni miejskiej, natomiast sieć kanalizacyjna w przeważającej części ocalała. 
Sieć kanalizacji zniszczona jest w 60%. Stosunkowo najmniej zostały uszko-
dzone drogi i ulice, natomiast zupełnemu uszkodzeniu uległy dwa mosty be-
tonowe na drodze do Palowic i na drodze do Pszczyny. Oszacowanie zniszczeń 
wojennych wykazują następujące cyfry:

Wartość zabudowań przed 1939 r. szacowano na  18 860 tys. zł. Wartość 
szkód w tym parytecie ocenia się na 11 280 tys. zł. Stanowi to około 60% war-
tości całkowitej. Uszkodzenia dróg państwowych ocenia się na: 233,5 tys. zł,

•	 dróg powiatowych: 155,9 tys. zł,
•	 dróg miejskich: 96,2 tys. zł.

Jak z powyższego widać, ogólny stopień zniszczeń wojennych miasta jest bar-
dzo wysoki, kwalifikujący je do zaliczenia Żor do rzędu najbardziej zniszczo-
nych miast w Polsce”13.

Natomiast powołana przez Zarząd Miasta Komisja Budowlana, w skład któ-
rej wchodzili, oprócz przedstawicieli zarządu, również osoby ze Starostwa Po-
wiatowego w Rybniku, dokonała szczegółowego szacowania szkód wojennych 
w zabudowie miasta i protokołem z 5 marca 1948 r. określiła wielkość uszko-
dzeń każdego budynku w procentach14. Z wykazu tego wynika, że na ogólną 

13  Żory. Studium wstępne do programu ogólnego planu zabudowania miasta, kserokopia 
w posiadaniu autora.

14  E. Burcek, Zniszczenia wojenne miasta i jego odbudowa, „Kalendarz Żorski” 2005, 
s. 23–25.

Zniszczone zabudowanie przedwojennej  
fabryki „Minerwa”
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liczbę 99 zniszczonych budynków – 35 zostało uszkodzonych od 95 do 100% 
i nadaje się tylko do rozbiórki, z  tego 9 w Rynku, a pozostałe przy ul. Szpi-
talnej (Moniuszki), Szeptyckiego, Męczenników Oświęcimskich, Bramkowej, 
Armii Czerwonej (Szerokiej), Zawadzkiego (Bałdyka). W przedziale 81–94% 
zniszczonych było 15 budynków: 2 w Rynku, 4 przy ul. Szeptyckiego, 5 przy 
ul. Szpitalnej (Moniuszki) oraz po 1 przy ul. Męczenników Oświęcimskich 
i  Kościuszki. W  tym stopniu zniszczeniu uległa też stodoła przy ul. Stodol-
nej i  oficyna przy ul. Męczenników Oświęcimskich. Od 70 do 80% uszko-
dzonych było 7 budynków mieszkalnych znajdujących się poza śródmieściem, 
przy ul. K. Miarki, Zawadzkiego (Bałdyka), Kościuszki, Boryńskiej, Armii 
Czerwonej (Szeroka). W granicach od 50 do 69% zniszczenia komisja oceniła 
17 budynków przy ul. Szeptyckiego, Rybnickiej, Pszczyńskiej, Dworcowej, Ko-
ściuszki i Armii Czerwonej (Szeroka). Stan wymienionych budynków według 
komisji nie pozwalał na szybką odbudowę, a tym samym do natychmiastowego 
zamieszkania dla powracających z ewakuacji. Pozostałe budynki – usytuowane 
przy ul. Rybnickiej, Biskupa, Kościuszki, Szeptyckiego, Pszczyńskiej, Brzozo-
wej, Szpitalnej (Moniuszki), Stawowej, Dworcowej, Mikołowskiej, Boryńskiej, 
Męczenników Oświęcimskich i w Rynku – uszkodzone zostały w stopniu poni-
żej 50% i po niewielkim remoncie mogły nadawać się do zasiedlenia.

Widok na zniszczone okolice Rynku
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Straty, jakie ponio-
sło miasto w  zabudowie 
mieszkaniowej, stwarza-
ły ówczesnym władzom 
miejskim ogromne trud-
ności w  zakwaterowaniu 
powracającej z  ewakuacji 
ludności. Stąd była ona 
zdana na własne siły, gdyż 
rejestrowane na mieszkań-
ca były tylko te osoby bądź 
rodziny, które we własnym zakresie wyremontowały lokal do zamieszkania.

Zadania, jakie stanęły przed władzami miejskimi po przejściu frontu, sku-
pione były w pierwszej kolejności na jak najszybszym doprowadzeniu do sta-
nu używalności dróg i  ulic miejskich, zasypanych zwałami gruzu. W  tym 
celu w gminie Pawłowice zakupiono 250 m szyn wąskotorowych, które uło-
żono wzdłuż ul. Strzeleckiej (dziś Kościuszki) i wagonikami wywożono gruz 
na tzw. Huloki. Do prac tych powołano mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat 
i kobiety od 18 do 40 lat. Do kierowania robotami utworzono w magistra-
cie referat budowlany i drogowy, a następnie powołano komisję odbudowy, 
której zadaniem było również ocenianie stanu technicznego ocalałych budyn-
ków, nadających się do zamieszkania.

W celu odbudowy zniszczonych domów mieszkalnych i obiektów publicz-
nych Zarząd Miasta postanowił w czerwcu 1945 r. uruchomić cegielnię ponie-
miecką przy ul. Folwareckiej i produkowaną w niej cegłę przeznaczyć na po-
trzeby Żor. Z lasu miejskiego dla tych celów przyznawano drzewo okrągłe.

Również w czerwcu 1945 r. wydano zezwolenie budowniczym Józefo-
wi Mikołajcowi i Ludwikowi Kroczkowi na  założenie własnych firm bu-
dowlanych, a Janowi Kuczmierczykowi – na uruchomienie produkcji papy 
do krycia dachów.

Mimo zaangażowania się w odgruzowywanie różnych grup społecznych: 
harcerzy, uczniów gimnazjalnych, pracowników różnych zakładów oraz rad-
nych MRN, odbudowa przebiegała bardzo wolno, głównie z braku środków 
pieniężnych oraz dostatecznej ilości materiałów budowlanych, a  także ta-
nich kredytów dla prywatnych inwestorów. Zaciągane przez Zarząd Miasta 
w  Banku Komunalnym w  Katowicach pożyczki i  otrzymywane na  te cele 
dotacje nie pokrywały wszystkich potrzeb związanych z odbudową gmachów 

Zniszczone budynki przy Rynku
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publicznych oraz doprowadzeniem do  użytku niezbędnej infrastruktury 
miejskiej: wodociągów, kanalizacji, oświetlenia, dróg, chodników itp.

W tym stanie rzeczy – czytamy w cytowanym już materiale opracowanym 
przez nieznanego autora w 1946 r. – „pierwszy rok po wojnie zaznaczył się 
bardzo małym tempem odbudowy; wręcz przeciwnie, wiele budynków miesz-
kalnych zdatnych jeszcze w 1945 r. do  remontu uległo w  tym czasie dalszej 
dewastacji i  zniszczeniu na  skutek działania wpływów klimatycznych, toteż 
mimo dokonanego remontu kilkunastu budynków, i to w rezultacie usilnych 
zabiegów władz miejscowych i  społeczeństwa, ogólne saldo stanu odbudowy 
tegorocznej daje minimalną przewyżkę nad powstałymi ubytkami”15.

Na początku 1946 r. uruchomiono Łaźnię Miejską w budynku przedwo-
jennych Miejskich Zakładów Przemysłowych przy ul. Męczenników Oświę-
cimskich, która, z  powodu braku łazienek w  starych budynkach, służyła 
mieszkańcom Żor do lat 70. ubiegłego wieku. Z łaźni korzystali też pracow-
nicy pobliskiej Huty Pawła16.

W połowie tego roku były już odremontowane i czynne zasadnicze urzą-
dzenia sieci wodociągowej. Do zasilania wodociągów służyły trzy studnie 
wybudowane w parku miejskim, z których czynne w tym czasie były tylko 
dwie, o wydajności 3200 m³ miesięcznie. Wodociągi obsługiwały w  tym 
czasie zaledwie 200 odbiorców. Głównymi odbiorcami wody były stacja 
kolejowa i  Huta Pawła. Natomiast spożycie wody wynosiło ok. 2,5 tys. 
m³ miesięcznie. W tym stosunku licząc, rocznie spożycie wody wynosiło 
30 tys. m³, tj. ok. 53,5% spożycia przedwojennego17.

Również ówczesna sieć kanalizacyjna była w przeważającej części nieczyn-
na i zagubiona pod gruzami domów i ulic. Zdawano więc sobie sprawę, że 
w przyszłej odbudowie miasta będzie musiało być uwzględnione zaprojek-
towanie nowej sieci. Dostateczne warunki dla normalnej kanalizacji miasta 
stwarzały ukształtowanie terenu i bieg rzeki Rudy18.

Kolejnym zadaniem, które podjęto w tym czasie, była odbudowa budyn-
ków publicznych, w tym szpitala. Najpierw jednak w tylnym pawilonie tej pla-
cówki, która nie ucierpiała zbyt mocno podczas frontu, po jej uporządkowaniu 
uruchomiono 3 maja 1946 r. kilka łóżek dla chorych. Zarząd Miasta zatrudnił 

15  Żory. Studium wstępne…
16  E. Burcek, Żorskie służby komunalne, Żory 2006, s. 10.
17  Żory. Studium wstępne… 
18  J. Delowicz, Z dziejów wodociągów i kanalizacji w Żorach, Żory 2007, s. 97.
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do  obsługi chorych dwie 
siostry zakonne z Zakładu 
św. Karola Boromeusza 
i  przyznał im wynagro-
dzenie po 500 zł miesięcz-
nie oraz salową (służącą) 
za 400 zł miesięcznie19.

Również w 1946 r. Za-
rząd Miasta, mający tym-
czasową siedzibę w budyn-
ku przy ul. Dworcowej 10, 
zadecydował o  wyremon-
towaniu pozostałej po działaniach wojennych części ratusza w Rynku i przenie-
sienia tam swojego urzędu, co nastąpiło w połowie roku.

Ponieważ w trakcie roku prace przy odgruzowaniu miasta nieco osłabły, 
Zarząd Miasta postanowił ponownie powołać do tych robót wszystkich męż-
czyzn w wieku od 16 do 55 lat przez jeden dzień w miesiącu. Tym postano-
wieniem zostały również objęte kobiety niezamężne w wieku od 18 do 45 lat 
oraz uczniowie Państwowego Gimnazjum i Liceum w Żorach20. Dla uchy-
lających się od tych robót istniała możliwość „wykupu”, tj. wpłacenia kwo-
ty równoważnej jednej roboczodniówki wyliczonej według wynagrodzenia 
pomocnika budowlanego. Na wniosek Zarządu Miasta Miejska Rada Na-
rodowa wprowadziła również „szarwark” w postaci robót publicznych przy 
odgruzowywaniu miasta. Utworzono też w mieście Hufiec „Służba Polsce”, 
do którego powołano młodzież w wieku 18 lat. Hufiec ten zasłużył się szcze-
gólnie przy odgruzowywaniu i odbudowie Szkoły Powszechnej nr 2 przy ów-
czesnej ul. Rybnickiej (obecnie ks. P. Klimka)21.

Miasto powoli się odbudowywało. W  miejscu odgruzowanych parceli 
powstawały nowe budynki, na budowę których Zarząd Miasta przydzielał 
z lasu miejskiego drewno, a z cegielni, która już pracowała pełną parą – ce-
głę oraz inne materiały z rozdzielnika. Budującym lub remontującym sprze-
dawano też piasek z  własnej piaskowni usytuowanej „za torami”. Nadal 

19  E. Burcek, Kronika Urzędu Miasta…, s. 16.
20  W. Gliński, Z. Laskowski, Kronika Miasta Żor od 24 marca 1945 do 31 grudnia 

1970, „Informator Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego” 1971, marzec.
21  E. Burcek, Kronika Urzędu Miasta…, s. 19.

Ruiny przedwojennej szkoły powszechnej
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wywożony był gruz z zawalonych budynków. Zarząd Miasta rozpisał prze-
targ na rozbiórkę ruin budynków byłych koszar wojskowych przy ul. Bram-
kowej za cenę nieodpłatnego pozyskania materiału rozbiórkowego (cegły, 
drewna) bez dźwigarów, które planowano wykorzystać na  cele miejskie. 
Z  podobną ofertą wystąpiono na  odgruzowanie szkoły przy ul. Rybnic-
kiej. Na odbudowę Zakładu św. Karola zarząd przyznał bezpłatnie 20 tys. 
sztuk cegły i 100 m3 piasku. Zarząd wezwał też właścicieli do odgruzowania 
prywatnych parcel. W przypadku niezastosowania się do wezwania oczysz-
czano je z  gruzu na koszt właścicieli lub zabezpieczano hipotecznie. Jed-
nak przebiegało to bardzo powoli. Jeszcze wolniej odbywała się odbudowa 
zniszczonych domów22.

23 marca 1947 r. odbył się wiec mieszkańców Żor z  udziałem starosty 
powiatowego w sprawie odbudowy zniszczonego miasta. Efektem wiecu było 
uchwalenie rezolucji do władz państwowych i  samorządowych pod hasłem 
„Żory wołają o pomoc!”. Na wiecu tym wybrano Obywatelski Komitet Od-
budowy Miasta, na czele którego stanął notariusz Adam Synoradzki. Pierwsze 
zebranie komitetu odbyło się 1 kwietnia. Ustalono na  nim priorytety od-
budowy miasta – szpital, gimnazjum i szkoła powszechna. Na wniosek ko-
mitetu zlecono, w ramach przetargu, roboty przy odbudowie szpitala firmie 
Ludwika Kroczka oraz przydzielono bezpłatnie z cegielni miejskiej 120 tys. 
szt. cegły na odbudowę gimnazjum i 30 m³ drewna okrągłego z lasu miej-
skiego na odbudowę szkoły powszechnej. Komitet zwrócił się też do różnych 
zakładów o pomoc finansową na odbudowę miasta23.

W maju Zarząd Miasta zapoznał się z przygotowanym przez Urząd Plano-
wania w Katowicach planem zagospodarowania przestrzennego miasta i po-
stanowił wnieść do niego następujące poprawki:

•	 poszerzyć ul. Rybnicką od Rynku do kościoła katolickiego,
•	 poszerzyć ul. Kościuszki (wzdłuż nieruchomości Ogiermana),
•	 poszerzyć ul. Szpitalną (obecnie Moniuszki) między nieruchomościami 

Halasa i Szczepankowej,
•	 przyjąć pod zabudowę teren przy drodze do Osin (zamiast kolonii Ba-

ranowice), gdyż są tam odpowiednie grunty miejskie i kościelne, a ulica 
posiada wodociąg, kanalizację i oświetlenie. Projekt ten został zrealizo-

22  Tamże, s. 20.
23  Tamże, s. 27.
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wany w  latach 50. i 60., gdy powstało osiedle domków jednorodzin-
nych, nazwane os. 1000-lecia.

Natomiast w sierpniu wystąpiono do Powiatowej Rady Narodowej w Ryb-
niku z  wnioskiem o  umieszczenie w  planie inwestycyjnym na  rok 1948 
następujących zadań:

•	 odbudowa Szpitala Miejskiego – koszt 14 858,5 tys. zł,
•	 odbudowa ratusza w Rynku – koszt 5 635 tys. zł,
•	 odbudowa kanalizacji – koszt 950 tys. zł,
•	 odbudowa sieci oświetlenia elektrycznego – koszt 960 tys. zł, 
•	 remonty mieszkań w  budynkach przejętych przez miasto – koszt 

10 mln zł24.
Rozpoczęto też sprzedaż parcel, przejętych przez państwo jako mienie ponie-
mieckie, na cele zabudowy mieszkalnej. Uzyskane z tego dochody zasilały bu-
dżet miasta i przeznaczone były na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych.

Z końcem 1947 r. Zarząd Miasta zdecydował o przystąpieniu w następ-
nym roku do  odbudowy zniszczonej przez działania wojenne szkoły po-
wszechnej przy ul. Rybnickiej.

W  lutym 1948 r. zapadła decyzja o  odbudowie budynku po Fran-
zu Kutzu (mienie poniemieckie) przy ul. Dworcowej z  przeznaczeniem 

24  Tamże, s. 28.

Pozostałości zniszczonego Ratusza 
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na  Ośrodek Zdrowia. Odgruzowanie parceli nastąpiło w  czynie społecz-
nym, do którego powołano mężczyzn od 16 do 50 lat, a także wszystkich 
posiadaczy środków transportowych (konnych i mechanicznych) do zwózki 
piasku i cegły na plac budowy. Przy tych i innych pracach na terenie miasta 
pomoc zadeklarowali harcerze w ilości 10 tys. roboczogodzin.

Podobnym systemem przy- 
stąpiono do  robót przy  
szkole powszechnej, gdzie 
zobowiązali się pracować je-
den dzień w miesiącu również 
radni. Gdy prace przy odgru-
zowywaniu szkoły zostały za-
kończone, a  na  plac budowy 
zwieziono odpowiednią ilość 
materiałów budowlanych 
(cegły i piasku), Zarząd Mia-
sta zawarł w  sierpniu 1948 r. 
umowę z firmą budowlaną Jó-
zefa Mikołajca na  wykonanie 
robót przy wznoszeniu nowe-
go budynku szkoły do  stanu 
surowego.

W  tym samym miesiącu 
zakończono odbudowę jedno-
piętrowego skrzydła gmachu 
gimnazjalnego, co umożliwiło podjęcie w nim nauki w nowym roku szkolnym 
1948/1949. Na odbudowę gimnazjum otrzymano m.in. 6,5 mln zł z Funduszu 
Odbudowy Szkół. Dzięki oddaniu do użytku odbudowanego prawego skrzydła 
gimnazjum i  liceum uzyskano kilka sal szkolnych wraz z  aulą, co pozwoliło 
przenieść tam szkołę podstawową z budynku przy ul. Kościuszki. Do budynku 
zajmowanego dotąd przez gimnazjum i liceum przy ul. Dworcowej 6 przenio-
sła się Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa i Biblioteka Miejska25.

Sprawnie postępowały również roboty przy budowie głównego budyn-
ku Szpitala Miejskiego. Pracami kierował Komitet Budowy, na czele z bur-

25  Tamże, s. 31.

Odbudowa przedwojennego liceum i gimnazjum

Szpital Miejski po odbudowie
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mistrzem oraz dyrektorem szpitala dr. Stefanem Łytkowskim. Pozwoliło to 
na oddanie do użytku tego budynku 20 listopada.

W 1949 r. do zadań, które były realizowane, należały odbudowa szkoły pod-
stawowej przy ul. Rybnickiej (obecnie ks. Klimka) oraz Ośrodka Zdrowia przy 
ul. Dworcowej, na którego dokończenie zapewnił środki w wysokości 5 mln zł  
Wojewódzki Komitet Odbudo-
wy Warszawy26. Umożliwiło to 
jego oddanie do  użytku 8 paź-
dziernika 1949 r.

Odbudowa miasta nadal jed-
nak postępowała bardzo powoli. 
Na koniec 1949 r. zanotowano 
oddanie do  użytku tylko sze-
ściu budynków o 50 izbach oraz 
17 w stanie surowym. Wynikało 
to z braku dostatecznej ilości ma-
teriałów budowlanych – papy, smoły, drewna, żelaza, cementu itp.27.

Następny, 1950 rok rozpoczęto od sprzedaży prywatnym inwestorom parcel 
po rozebranych, byłych koszarach przy ul. Bramkowej, pod zabudowę jednoro-
dzinną. Wobec likwidacji prywatnych firm budowlanych oraz rozwiązania żor-
skiego Hufca „Służba Polsce” Miejska Rada Narodowa w Żorach powołała wła-
sne Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane (MPRB). Jego celem 
było wykonywanie prac na terenie miasta o charakterze budowlanym, jak np. 
remont zniszczonych budynków. Do jego organizacji upoważniono budowni-
czego miejskiego Alojzego Dudka, którego później mianowano jego kierowni-
kiem. Na potrzeby tego przedsiębiorstwa przekazano zabudowania gospodar-
cze przy ul. Dworcowej (obok Ośrodka Zdrowia) oraz będące w posiadaniu 
miasta materiały budowlane, narzędzia i samochód ciężarowy chevrolet wraz 
z przyczepą. Skład materiałów budowlanych mieścił się początkowo na placu 
przy ul. Bramkowej (po rozebranych koszarach wojskowych).

Z  kolei 30 grudnia nastąpiło otwarcie odbudowanej Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy ul. Rybnickiej (dzisiejsze Gimnazjum nr 2). W uroczystości tej wzię-
ły udział władze powiatowe z przewodniczącym Prezydium PRN w Rybnikiu  

26  Tamże, s. 38.
27  Tamże, s. 36.

Otwarcie odbudowanej Szkoły Podstawowej nr 2 
(30 grudnia 1950 r.)
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Rufinem Suchoniem i jego zastępcą Władysławem Wsolakiem oraz inspekto-
rem szkolnym Janem Pilchem. Do budynku przeniesiono część klas z budynku 
przy ul. Kościuszki (Beigla). Reszta przeniosła się do  siedziby szkoły ogólno-
kształcącej. Poprawie uległa również baza lokalowa szkół w wyniku odbudowy 
gmachu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców. Przeniesiono do nie-
go liceum i wspomnianą wyżej resztę szkoły podstawowej jako SP nr 1.

Skutkiem tych zmian Średnia Szkoła Zawodowa uzyskała nowe pomiesz-
czenia, po ich opuszczeniu przez Liceum Ogólnokształcące, w  budynku 
przy ul. Dworcowej. Szkoła ta jednak dla celów dydaktycznych potrzebo-
wała warsztatów szkolnych. Prezydium MRN podjęło starania o  przyjęcie 
na potrzeby Średniej Szkoły Zawodowej pomieszczeń hali produkcyjnej byłej 
Fabryki Rowerów i  Maszyn Rolniczych Cecylii Barteckiej przy ul. Boryń-
skiej. W wyniku zawartej umowy Szkoła Zawodowa uzyskała pomieszczenia, 
w których urządzono warsztaty stolarskie.

W tym samym czasie utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządu Bu-
dynków Mieszkalnych w celu administrowania przejętymi budynkami ponie-
mieckimi. Przejęto również w administrację budynek byłego więzienia przy 
ul. Powstańców, który 1 stycznia 1952 r. został przekazany na  stan miasta 
przez Kwatermistrzostwo Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Katowicach. Budynek ten postanowiono zaadaptować na mieszkania. 
Opracowanie kosztorysu prac powierzono budowniczemu Alojzemu Dudko-
wi. Wykonawstwo robót zlecono MPRB.

Ponieważ w mieście nie było większej sali na organizowanie zebrań miesz-
kańców, w tym również sesji MRN, zastanawiano się nad odbudową Domu 
Ludowego na Dolnym Przedmieściu. Z uwagi na brak środków finansowych 
na taką inwestycję postanowiono w październiku 1951 r. wysłać delegację zło-
żoną z przewodniczącego Prezydium MRN Emila Tomeckiego i przewodniczą-
cego Komisji Oświatowej MRN Joachima Kominka do Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Katowicach w celu rozeznania możliwości uzyskania 
środków na tę budowę. Wkładem społeczeństwa miasta w realizację tej inwe-
stycji było odgruzowanie parceli w czynie społecznym. Budowa gmachu była 
ambicją ówczesnych władz miejskich. W tym bowiem miejscu, jeszcze przed 
I wojną światową, istniał budynek z jedyną w mieście salą teatralno-kinową, 
w której w czasie przygotowań do plebiscytu odbywały się zebrania mieszkań-
ców optujących za Polską. Prezydium MRN uchwałą nr 82/10/52 postanowiło 
rozpocząć inwestycję pod nazwą „budowa Domu Kultury”. Na jej realizację 
otrzymano w  następnym roku zapewnienie finansowania z  Wojewódzkiego 
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Komitetu Odbudowy Szkół 
w „Stalinogrodzie” w wysoko-
ści 952,8 tys. zł brutto. Rów-
nocześnie zdecydowano o po-
wierzeniu robót budowlanych 
MPRB w Żorach. Z ramienia 
Prezydium MRN budową tą 
zajmowała się zastępca prze-
wodniczącego Teresa Ślusar-
kowa, a po jej odejściu z  tego 
stanowiska do koordynacji robót związanych z budową obiektu upoważniono 
zastępcę przewodniczącego prezydium Stefanię Chmielewską28.

Na wniosek Zakładów Wytwórczych Części Wagonowych i  Hamulco-
wych postanowiono w kwietniu 1952 r. przydzielić sześć poniemieckich dzia-
łek budowlanych przy ul. Szpitalnej (Moniuszki), gen. Zawadzkiego (B. Bał-
dyka) i Rynku pod budownictwo wielorodzinne do zrealizowania przez ten 
zakład. Na parcelach tych w latach 50. powstało kilka budynków mieszkal-
nych dla pracowników: przy ul. Szeptyckiego (dla 6 rodzin), ul. Garncarskiej 
(6 rodzin) i ul. Dworcowej (18 rodzin) oraz budynek mieszkalny dla 25 ro-
dzin przy ul. Szpitalnej (Moniuszki)29.

W 1954 r. postanowiono przystąpić do wywozu gruzu z nieruchomości, któ-
rych właściciele, mimo wezwań, nie przystąpili do tych robót, na ich koszt. Do-
tyczyło to 11 parcel w Rynku i 3 przy ul. Szeptyckiego. Zlecono również MPRB 
wykonanie I etapu przebudowy sieci wodociągowej „od Miejskich Zakładów Wo-
dociągowych do Dolnego Przedmieścia” na kwotę 70 tys. zł. W późniejszym cza-
sie zlecenie to zmieniono na rejon od Dolnego Przedmieścia do ul. Mikołowskiej. 
Kontynuowano budowę Domu Kultury. W połowie stycznia miasto otrzymało 
kredyt w wysokości 1,5 mln zł. W tym roku zakończono roboty murowe w części 
świetlicowej i przystąpiono do wykonywania centralnego ogrzewania. Według 
kosztorysu opracowanego przez Ministerstwo Kultury budowa miała kosztować 
2,7 mln zł. Wyremontowano też budynek przy ul. Dworcowej 6 i przeznaczono 
go na internat dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żorach. Wyasfalto-
wano również ul. Józefa Stalina (obecnie Szeptyckiego).

28  W. Gliński, Z. Laskowski, Kronika Miasta Żor…
29  J. Delowicz, Z dziejów kolejnictwa na Śląsku, Żory 2008, s. 100.

Ruiny byłego Domu Ludowego  
na Dolnym Przedmieściu
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W planie działania na 1955 r. Prezydium MRN ustaliło następujące zada-
nia inwestycyjne i remontowe:

•	 kontynuacja budowy Domu Kultury;
•	 budowa kina. Poczyniono starania o nabycie parceli należącej do gmi-

ny żydowskiej, na której stała zniszczona w czasie działań wojennych 
synagoga, położona przy ul. Kościuszki. Na parceli tej postanowiono 
wybudować kino. Projekt budowy, jak na ówczesne warunki, przewi-
dywał bardzo funkcjonalne rozwiązania: duży hall kasowy, obszerną 
poczekalnię z bufetem, wygodne pomieszczenia dla personelu i salę wi-
dowiskową (na 450 miejsc) z balkonem, z którego prowadziło osobne 
zejście na zewnątrz30;

•	 budowa żłobka;
•	 odbudowa lub remont 30 budynków z Funduszu Gospodarki Mieszka-

niowej (w celu poprawienia trudnej sytuacji mieszkaniowej);
•	 oświetlenie ulic (budowa nowych punktów świetlnych);
•	 przebudowa Rynku na zieleniec. Przedtem w ramach prac społecznych 

podwyższono poziom Rynku gruzem pochodzącym ze zniszczonego 
miasta;

•	 dalsze roboty przy odgruzowywaniu miasta.
Na kontynuację budowy Domu Kultury przekazano MPRB dalsze 

90 tys. zł. Roboty nie przebiegały jednak planowo ze względu na braki materia-
łowe; brak rur uniemożliwiał wykonanie centralnego ogrzewania – otrzymano 
przydział na II kwartał 1955 r., gdy tymczasem potrzebne były w I kwartale. 
W sprawie przyśpieszenia 
dostaw interweniowano 
w  Biurze Sprzedaży Że-
laza i  Stali w  Gliwicach. 
W  międzyczasie zapadła 
decyzja o  finansowaniu 
dalszej budowy Domu 
Kultury przez Minister-
stwo Kultury i  Sztuki 
i  nadanie obiektowi sta-

30  S. Chmielewska, Żory – miasto mojego życia (fragmenty), „Kalendarz Żorski” 
2004, s. 47.

Odgruzowywanie Ratusza (1947)
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tusu Powiatowego Domu Kultury. Stan zaawansowania robót w tym okre-
sie był następujący: ukończono część świetlicową (wzdłuż ul. Dworcowej), 
w której znalazły się biblioteka, czytelnia, dwie sale dla zespołów – muzycz-
nego, teatralnego i tanecznego – oraz biura administracji (kierownika i se-
kretariatu). W sierpniu 1955 r. dokonano protokolarnego odbioru tej części 
budynku Domu Kultury, a oddano ją do użytku 2 grudnia 1955 r. Na po-
czątku 1956 r. pojawił się problem z pozyskaniem środków na ukończenie 
robót przy Domu Kultury, a data ostatecznego oddania budynku do użyt-
ku (22 lipca) się zbliżała. Termin ten jednak był ciągle zagrożony, również 
z  braku materiałów wykończeniowych, i  zachodziła potrzeba interwencji 
w  tej sprawie u  ówczesnego przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej płk. Jerzego Ziętka. Według wspomnień S. Chmielewskiej 
płk J. Ziętek miał wielkie zasługi w jego powstaniu. Często bywała u niego 
w sprawie środków na ukończenie budowy, on sam nieraz ją wizytował31. 
W maju roboty budowlane II etapu budowy Domu Kultury, tj. sali teatral-
nej z zapleczem, zostały zakończone. Potem trwały prace wykończeniowe, 
w tym sztukatorskie. Po licznych perypetiach, związanych przede wszystkim 
z brakiem odpowiednich materiałów wykończeniowych, udało się całkowi-
cie zakończyć budowę. Oficjalne otwarcie Domu Kultury nastąpiło 22 lip-
ca 1956 r. W  tym dniu odbyła się w  sali teatralnej uroczysta sesja MRN 
z  udziałem władz wojewódzkich i  powiatowych. Kierownikiem Domu 
Kultury został mianowany Tadeusz Burkot. W pomieszczeniach tej insty-
tucji znalazły siedzibę Miejska Biblioteka Publiczna i  Społeczne Ognisko  
Muzyczne.

1 września 1956 r. utwo- 
rzono Zakład Gospodarki 
Komunalnej i  Mieszka-
niowej (ZGKiM) podległy 
Prezydium MRN. W jego 
skład weszły dotychcza-
sowe służby: wodociągów, 
zieleni, łaźnia itp. Jed-
nocześnie zobowiązano 
Maksymiliana Kuczerę,  

31  Tamże, s. 45 i 48.

Dawna siedziba Przedsiębiorstwa Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej
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kierownika zakładu, do zorganizowania przy nim betoniarni, która produko-
wałaby wyroby na potrzeby miasta32.

W następnym roku ostatecznie zadecydowano o projekcie budowy ratu-
sza. Postanowiono do istniejącej zabytkowej części ratusza dobudować nowy, 
oddzielny segment bez rozbierania istniejącego. Prezydium MRN w przeszło-
ści już kilkakrotnie omawiało możliwości odbudowy budynku. Jednak za 
każdym razem stwierdzano brak w Urzędzie Miejskim dokumentacji doty-
czącej tej sprawy. Przekazano też działki przy ul. Rybnickiej dla pracowni-
ków Odlewni Żeliwa na budowę domków jednorodzinnych. Zaś na wniosek 
Zakładów Młynarskich wyrażono zgodę na  zabudowę parceli przy zbiegu 
ul. Rybnickiej i Męczenników Oświęcimskich budynkiem administracyjno-
socjalnym tych zakładów. Nastąpił również postęp w odgruzowywaniu mia-
sta i  jego odbudowie. Naprawiono wiele dróg i  chodników oraz punktów 
świetlnych, a także zbudowano oświetlenie niektórych ulic od nowa. Rozpo-
częto także urządzanie terenów zielonych, w tym zieleni na rynku.

Rok 1958 obfitował w wiele przedsięwzięć koordynowanych przez Pre-
zydium MRN. Były to: budowa kina (wykonawca MPRB), budowa stacji 
pomp, przygotowanie projektów odbudowy ratusza w Rynku oraz kontynu-
owanie odgruzowywania parcel. Jak wynika z  informacji dyrektora MPRB 
A. Dudka w  sprawie realizacji robót przy budowie kina, były one znacz-
nie opóźnione z  powodu braku niektórych materiałów wykończeniowych. 
W związku z tym ustalony na 31 listopada 1958 r. termin jego oddania nie 
mógł zostać dotrzymany33.

Miasto nadal też borykało się z trudnościami kwaterunkowymi. Przyby-
wało wniosków o przydział mieszkań, których nie można było zrealizować. 
W tej sytuacji Prezydium MRN zdecydowało w połowie roku o ograniczeniu 
norm zaludnienia mieszkań do 9 m² na osobę. Równocześnie zastanawiano 
się nad możliwością założenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, co spo-
tkało się z poparciem dyrektora Fabryki Sygnałów Kolejowych Ignacego Ję-
drychowskiego i przewodniczącego MK FJN Zygmunta Laskowskiego. Po-
stanowiono podjąć kroki w tej sprawie. Jednocześnie na południe od Żor, 
przy ul. Osińskiej rozpoczęto budowę osiedla domków jednorodzinnych. 
Później przydzielono Spółdzielni Mieszkaniowej w  Rybniku parcelę przy 

32  E. Burcek, Żorskie służby komunalne…, s. 11–12.
33  E. Burcek, Kronika Urzędu Miasta…, s. 65.
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ul. Kościuszki 12 na  budo-
wę mieszkań dla ludności 
miasta. Przydzielono też 
parcelę budowlaną przy 
ul. Zgaślika Miejskiej Spół-
dzielni Zaopatrzenia i Zby- 
tu w  Żorach na  magazyny, 
a  w  wyniku remontu bu-
dynku gospodarczego przy 
ul. Dworcowej 6 zlokalizo-
wano w  nim warsztat ślu-
sarski Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żorach.

Kolejny, 1959 rok rozpoczął się od ważnej dla miasta decyzji Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w sprawie rozbudowy Żor w la-
tach 1959–1965. Dzięki zapadłym tam ustaleniom możliwa stała się budowa 
bloków mieszkalnych w Żorach w ramach Rybnickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, do której chętni mieszkańcy mogli się zarejestrować. W zależności od 
liczby chętnych spółdzielnia ta miała przystąpić do przygotowania, w porozu-
mieniu z władzami miasta, terenów pod budownictwo. Kilka miesięcy później 
Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych (DBOR) w  Rybniku zwróciła się 
z pismem do władz miasta w sprawie zabudowy luk w śródmieściu w ramach 
budownictwa plombowego ze środków państwowych. Prezydium MRN od-
powiedziało na  tę propozycję pozytywnie, deklarując 30 tys. zł ze środków 
budżetowych na odgruzowanie parcel. W tej sprawie odbyła się 25 maja w sie-
dzibie Prezydium MRN narada, w której wzięli udział: przewodniczący Prezy-
dium PRN Edmund Grzeganek, zastępca przewodniczącego Prezydium PRN 
Władysław Wsolak, przewodniczący Powiatowej Komisji Planowania Gospo-
darczego Edmund Toman i przewodniczący MK FJN Zygmunt Laskowski. 
Rezultatem spotkania było podjęcie konkretnych decyzji umożliwiających 
rozpoczęcie przez DBOR działań dotyczących budowy „plomb” w  Rynku. 
W  ramach tego budownictwa wybudowano w  latach 1960–1965 budynki 
Rynek 15 i Bagnista 2. Natomiast budynki Rynek 18 i 22 w tym samym cza-
sie wybudowało MPRB Żory. Również prywatni właściciele parcel w Rynku 
przystąpili do budowy domów.

W ten sposób w latach 60. została zabudowana cała pierzeja rynkowa, oprócz 
niewykończonej „Szwarcówki” znajdującej się w stanie surowym. W toku były 
sprawy wywłaszczeniowe, gdyż właściciel tego budynku Paweł Szwarc, pomi-

Zygmunt Laskowski podczas rozmowy  
z mieszkanką miasta na „Małym Rynku”
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mo wezwań, nie wykazywał chęci jego wykończenia. Obiektem była zaintereso-
wana Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Żorach (MSZiZ), która za-
mierzała, po adaptacji, przeznaczyć budynek na Spółdzielczy Dom Handlowy. 
We wrześniu 1961 r. Prezydium MRN podjęło uchwałę nr 17/35/61 w spra-
wie przekazania niewykończonego budynku P. Szwarca na rzecz MSZiZ w celu 
jego wykończenia i zagospodarowania34.

Ciągle też szpeciła w Rynku niezabudowana „dziura” po ratuszu. Ale i wo-
kół tego miejsca zaczęło się coś dziać. W  maju 1959 r. rozpoczęto roboty 
budowlane, które polegały na dokończeniu odgruzowania parceli i przystą-
pieniu do wykonania fundamentów i piwnic. Wykonawcą robót było MPRB 
Żory według projektu wykonanego bezpłatnie przez architekta powiatowego 
mgr. inż. Rudolfa Fojcika.

Oprócz tego od 1 stycznia do 30 maja na terenie miasta realizowane były 
następujące zadania:

•	 przystąpiono do tynkowania elewacji budynków w śródmieściu;
•	 kontynuowana była budowa osiedla domków jednorodzinnych przy 

ul. Osińskiej;
•	 wybudowano przy ul. Rybnickiej (za parkiem) plac zabaw, który został 

oddany do użytku w Dniu Dziecka – 1 czerwca;
•	 oddano do użytku Państwowy Zakład Lecznicy Weterynaryjnej, wybu-

dowany przy ul. Rybnickiej, kosztem 11 744 tys. zł. Budynek mieścił 
salę apteczną, poczekalnię, gabinet lekarski, dużą salę zabiegową, sekre-
tariat i mieszkanie kierownika zakładu.

Ponadto w  1959 r. podniesiono poziom ul. Moniuszki i  Kościuszki oraz 
przeniesiono stolarskie warsz-
taty ZSZ z  prywatnego bu-
dynku przy ul. Pszczyńskiej 
23 do odremontowanego bu-
dynku przy ul. Boryńskiej 2. 
Zaś przy ul. 1 Maja powstało 
drugie osiedle domów jedno-
rodzinnych. Do roku 1970 
wzniesiono tam 24 budynki 
mieszkalne.

34  E. Burcek, Kronika Urzędu Miasta…, s. 67 i 75.

Nowe budynki przy ul. Osińskiej
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W 1960 r. do problemów, którymi zajmowały się władze Żor, należała 
przede wszystkim kontynuacja odgruzowywania miasta i  jego dalsza od-
budowa. Przejawiało się to m.in. w budowie i remontach głównych dróg 
(ulice: Szeptyckiego, Moniuszki, Męczenników Oświęcimskich, Kłapczy-
ka, Wolności, Sikorskiego), wodociągów i kanalizacji, budowie chodników 
i  zieleni, w  tym zieleni na  Rynku. W  wyniku prac społecznych budowę 
zieleńca na Rynku zakończono w listopadzie.

W następnym roku kontynuowano odbudowę budynków w  śródmie-
ściu. Miasto przekazało DBOR do zabudowy 26 parcel, które zostały cał-
kowicie odgruzowane na  koszt miasta. W  dość szybkim tempie DBOR 
opracował plany zabudowy luk w  śródmieściu. Prezydium MRN podję-
ło również uchwałę nr  14/31/61 w  sprawie wprowadzenia od 1 sierpnia 
nowych norm zaludnienia – 5–7 m² powierzchni mieszkalnej na  osobę. 
Otwarło także rachunek w  NBP na  środki pochodzące z  dobrowolnych 
świadczeń społecznych żorskich zakładów pracy oraz Śląskiej Gry Liczbo-
wej „Karolinka”, z  przeznaczeniem na  modernizację oświetlenia uliczne-
go w mieście oraz prace zabezpieczające ratusz. Na jego odbudowę miasto 
otrzymało dodatkowe środki z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w wysokości 2,3 mln zł. Jako wykonawcę robót wyznaczono MPRB w Żo-
rach. Również w 1961 r. miasto zdobyło III miejsce w konkursie czystości 
ogłoszonym przez Prezydium WRN. Nagrodę w wysokości 50 tys. zł prze-
znaczono na dalszą rozbudowę terenów zielonych. Pod koniec roku w mie-
ście było: 20,5 km dróg asfaltowych i o nawierzchni twardej, 13,2 km sieci 
wodociągowej, 13,2 km sieci kanalizacyjnej, 2,5 ha zieleńców na skwerach 
i przy chodnikach, 189 punktów oświetlenia jarzeniowego oraz 127 punk-
tów oświetlenia żarowego.

W  1962 r. rozpoczęto budowę domków jednorodzinnych (uchwała 
nr VIII/11/62) przy ul. Zielonej (bocznej od ul. Kradziejówka). Omawiano 
też postęp robót przy zabudowie parcel prywatnych w  Rynku. Stwierdzo-
no, że budujący mają trudności w  otrzymywaniu kredytów państwowych 
(pożyczki) ze względu na przekroczenie powierzchni budowanych obiektów, 
ustalonej na 110 m². Prezydium MRN postanowiło wystąpić poprzez Pre-
zydium PRN do Wojewódzkiej Rady Narodowej o umożliwienie uzyskania 
kredytów przez tych budujących, ze względu na nietypowy charakter zabu-
dowy działek. W tym samym roku miasto po raz kolejny otrzymało nagrodę 
w wojewódzkim konkursie czystości, uzyskując I miejsce. Pieniądze w wyso-
kości 170 tys. zł przeznaczono na dalsze upiększenie miasta.
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Na początku marca, przy udziale przewodniczącego Prezydium PRN 
w Rybniku Maksymiliana Miłka i dyrektora DBOR Tadeusza Jasicy, oma-
wiano postęp robót przy odbudowie śródmieścia oraz plan osiedlowej za-
budowy miasta. Zadecydowano też o wyburzeniu budynków zniszczonych 
w czasie działań wojennych – róg Rynku i ul. Kościuszki, a miejsca po nich 
przeznaczyć pod budownictwo DBOR. Natomiast miejscowemu Kółku Rol-
niczemu zlecono wywóz gruzu zalegającego jeszcze w niektórych miejscach 
na terenie miasta. Społecznym czynem wykonano też sieć wodociągową przy 
ul. Sikorskiego i trwałą nawierzchnię tej ulicy oraz ul. Kłapczyka. Wykonano 
również oświetlenie ul. Kradziejówka35.

W 1964 r. sytuacja w gospodarce mieszkaniowej nadal była bardzo trudna: 
zarejestrowanych zostało 225 wniosków o przydział mieszkań, z tego przydzie-
lono 18, a 19 załatwiono odmownie. Dwie rodziny musiały być wykwatero-
wane z budynków grożących zawaleniem, a 28 rodzin mieszkało w znacznym 
zagęszczeniu. Rozwiązanie tego problemu władze miasta widziały w dalszym 
rozwoju budownictwa, zarówno wielorodzinnego, jak i  jednorodzinnego. 
Trudną sytuację mieszkaniową w mieście polepszyło, ale tylko w niewielkim 

35  W. Gliński, Z. Laskowski, Kronika Miasta Żor…

Zabudowa zachodniej strony Rynku
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stopniu, oddanie do użytku w lutym dwóch budynków komunalnych wybu-
dowanych przez Okręgową Dyrekcję Inwestycji Miejskich w Rybniku (ODIM) 
jako tzw. plomby: budynek mieszkalny w Rynku (6 mieszkań) z  restauracją 
Rynkową i budynek mieszkalny przy ul. Bagnistej – 11 mieszkań.

W tym czasie MRN podjęła uchwałę o utworzeniu w mieście Stacji Pogo-
towia Ratunkowego. Projekt jej budowy na terenie przyszpitalnym opracował 
bezpłatnie A. Dudek, który zobowiązał się też społecznie pełnić nadzór nad 
realizacją obiektu. Rada zobowiązała prezydium do załatwienia formalności 
związanych z budową stacji. Dokonano też podziału otrzymanych dodatko-
wych środków finansowych:

•	 500 tys. zł z Prezydium WRN na dalszą modernizację urządzeń komu-
nalnych,

•	 700 tys. zł z  Prezydium PRN na  kontynuację budowy nawierzchni 
ul. Osińskiej36.

Ponadto miasto otrzymało jeszcze z PPRN w Rybniku 200 tys. zł na popie-
ranie czynów społecznych, z czego 100 tys. zł przeznaczono na budowę sieci 
wodociągowej przy ul. Rybnickiej, która została wykonana na długości 95 m. 
Na dalszą część opracowano dokumentację. Drugie 100 tys. zł przeznaczono 
na budowę kanalizacji przy ul. Pszczyńskiej i ul. Karola Miarki oraz wykona-
nie nawierzchni tej ulicy. Natomiast Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnali-
zacyjnych wykonały twardą nawierzchnię części ul. Brzozowej. Dalszą część 
miał wykonać Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żorach 
za kwotę 550 tys. zł przekazaną przez ZWUS37.

W następnym roku – 1965, miasto przyjęło do budżetu środki z dobro-
wolnych świadczeń PSS i GS (na zasadach funduszu celowego) z przeznacze-
niem 37,1 tys. zł na budowę Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz 300 tys. zł 
na sfinansowanie odgruzowania ostatnich już parcel przy Rynku i zabezpie-
czenia ich fundamentów. Przyjęło również do  budżetu miasta dodatkowe 
środki w  wysokości 50 tys. zł, otrzymane z  PPRN na  pokrycie wydatków 
związanych z rozbiórką starych stodół przy ul. Stodolnej i Folwareckiej oraz 
50 tys. zł na kontynuowanie budowy sieci wodociągowej przy ul. Rybnickiej. 
Nową sieć przy tej ulicy wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Żorach na odcinku 225 m. Zaś ponadplanowe dochody w wysokości  

36  E. Burcek, Kronika Urzędu Miasta…, s. 81.
37  W. Gliński, Z. Laskowski, Kronika Miasta Żor…
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24 tys. zł postanowiono 
przeznaczyć na  rozbudowę 
zieleni miejskiej38.

W 1965 r. wykonano też 
kanalizację przy ul. Fabrycz-
nej, a  ze środków ZWUS 
utwardzono jej nawierzch-
nię oraz ul. Piaskową, chod-
nik przy ul. Rybnickiej, 
asfaltowanie ul. Manifestu 
Lipcowego i  ul. Osińskiej 
oraz chodnik przy ul. Mi-
kołowskiej – ze środków budżetowych. Z tych samych środków wykonano 
instalację centralnego ogrzewania w „cieplarni” miejskiej. W ramach odbu-
dowy miasta oddano kolejne dwa budynki mieszkalne: Rynek 18 i Rynek 20, 
których wykonawcą było MPRB Żory. Natomiast ZWUS przystąpił do bu-
dowy ośmiu czteropiętrowych budynków mieszkalnych przy fabryce. Jed-
nak sytuacja mieszkaniowa w dalszym ciągu była trudna i MRN przedłużyła 
na lata 1966–1970 obowiązującą do tej pory normę zaludnienia w mieście 
do 5–7 m² powierzchni mieszkalnej na osobę.

Wprawdzie w 1965 r. wywożono jeszcze z niektórych miejsc gruz, jednak 
stan czystości i porządku w Żorach był na tyle dobry, że miasto zgłosiło swój 
udział w  ogłoszonym przez Wojewódzką Radę Narodową i  „Trybunę Ro-
botniczą” konkursie czystości i zdobyło II miejsce oraz 100 tys. zł nagrody. 
Środki te przeznaczono na budowę nawierzchni ul. Bagnistej i Poprzecznej 
oraz kanalizacji w ul. K. Miarki i Mickiewicza.

W tym czasie czekał na rozwiązanie problem własności parceli, na której 
wybudowano gmach Miejskiego Domu Kultury. Grunt ten okazał się wła-
snością prywatną Anny Borys (Beigel), która upomniała się o ten teren. W tej 
sprawie zapadł wyrok sądu. Prezydium MRN postanowiło wystąpić z wnio-
skiem o wywłaszczenie całej parceli.

1 maja 1966 r. oddano do użytku budynek Pogotowia Ratunkowego, wy-
budowany obok szpitala, całkowicie ze składek społeczeństwa (zakładów pracy), 
w czym znaczący udział mieli rzemieślnicy. Pogotowie obsługiwało teren Żor 

38  Tamże; E. Burcek, Kronika Urzędu Miasta…, s. 84.

Szklarnie PGKiM



43  | 

i okolicy z Boguszowi-
cami włącznie. Budy-
nek wykonało żorskie 
MPRB na  podstawie 
projektu opracowane-
go nieodpłatnie przez 
A. Dudka.

W 1966 r. w mie-
ście rozwijała się sieć  
placówek handlowych.  
Na przykład Pow- 
szechna Spółdzielnia 
Spożywców posiadała następujące sklepy: 20 spożywczych, 2 SAM-y, 16 
z artykułami przemysłowymi i 9 placówek usługowych (naprawy sprzętu 
gospodarstwa domowego, radiowo-telewizyjnego i  Ośrodek „Praktyczna 
Pani” z usługami fryzjerskimi i krawieckimi). Odnotowano również roz-
wój sieci placówek usługowych sektora uspołecznionego i  prywatnego. 
Ogółem na terenie miasta istniało 57 różnych warsztatów prywatnych wy-
konujących usługi dla ludności. Z sektora uspołecznionego m.in. GS „Sa-
mopomoc Chłopska” w Żorach prowadziła warsztat naprawy ciągników 
i maszyn rolniczych. Uruchomiono też pawilon gastronomiczny u  zbie-
gu ul. Dworcowej, Mikołowskiej i Piaskowej oraz trzy pawilony handlo-
we: u zbiegu ul. Dworcowej i Fabrycznej, przy ul. Wodzisławskiej i przy 
ul. Rybnickiej.

Wiosną 1967 r. przeprowadzono remont ul. Zostawa z  funduszu gro-
madzkiego. Potem z  tego funduszu zostały jeszcze naprawione ul. Mickie-
wicza i Sikorskiego. Zaś w połowie tego roku uruchomiono stały przystanek 
autobusowy obok dworca kolejowego w Żorach.

Oceniono też działalność MPRB w  1966 r. Przedsiębiorstwo to miało 
swój znaczący udział w odbudowie miasta, w tym budynków w śródmieściu 
(Rynek 18 i 22) na zlecenie ODIM. Było wykonawcą pawilonu meblowego 
w Żorach, adaptacji bażantarni „Jagusia” w Rowniu, budynku stacji pogoto-
wia ratunkowego, sieci wodnej dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągowo-Kanalizacyjnego, odbudowało szkołę podstawową w Osinach39.

39  Tamże, s. 89.

Pawilon handlowy przy ul. Rybnickiej
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W  połowie roku Żory 
po raz pierwszy przystą-
piły do  ogólnopolskiego 
konkursu o tytuł „Mistrza 
Gospodarności” i  zdobyły 
w nim V miejsce52. Zgło-
siły się też do  konkursu 
na  najlepiej zagospodaro-
wane w czynie społecznym 
osiedle i  dzielnice pery-
feryjne, zorganizowanym 
przez Prezydium WRN 
w  Katowicach, Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu i  redakcję 
„Trybuny Robotniczej”. Natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Remonto-
wo-Budowlane zajęło drugie miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie 
przedsiębiorstw40.

W kwietniu 1968 r., po adaptacji budynku „Szwarca” przy Rynku, zo-
stał otwarty Spółdzielczy Dom Handlowy „Żar”. Prezydium MRN oceniło 
udział żorskich zakładów pracy w budownictwie mieszkaniowym. ZWUS 
posiadał 21 budynków (244 mieszkań), głównie na  osiedlu wybudowa-
nym w latach 1961–1968 przy ul. Brzozowej, gdzie zlokalizowanych było 
14 budynków. Natomiast Fabryka Maszyn Elektronicznych „Celma” dys-
ponowała 9 budynkami41.

Na początku 1969 r. podsumowano dorobek Miejskiej Rady Narodowej 
w kadencji 1965–1969. Podkreślono, że najważniejszym osiągnięciem było fi-
nalizowanie zabudowy Rynku, w tym budowa ratusza. Jednak przeznaczona 
w budżecie miasta na odbudowę ratusza kwota 700 tys zł okazała się niewystar-
czająca. Postanowiono więc wystąpić o dofinansowanie. W tym czasie nastąpi-
ła też znaczna poprawa stanu dróg, chodników, oświetlenia ulicznego, zieleni 
miejskiej w centrum miasta, a także przy głównych trasach pieszych. Z trylinki 
wybudowano w mieście wiele ulic, m.in.: K. Miarki, Dębową, Bagnistą i Bram-
kową. Do prac porządkowych udało się zmobilizować społeczeństwo Żor. Przy-
gotowane zostały również plany rozbudowy miasta do 60  tys. mieszkańców. 

40  W. Gliński, Z. Laskowski, Kronika Miasta Żor…
41  Tamże.

Spółdzielczy Dom Handlowy „Żar”
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Realizacja tych planów miała 
nastąpić po 1970 r.

W  połowie 1969 r. sta-
raniem Wojewódzkiej Spół-
dzielni Spożywców „Społem” 
w Katowicach Oddział Żory 
zbudowano przy ul. Ryb-
nickiej 12 piekarnię mecha-
niczną o mocy produkcyjnej 
2,6 t wypieku na dobę. 

18 lipca odbyła się 
wspólna uroczysta sesja 
PRN w Rybniku i MRN w Żorach z okazji zdobycia przez miasto I miej-
sca w  ogólnopolskim konkursie „Mistrz Gospodarności”. Redaktor na-
czelny tygodnika „Rada Narodowa” dr Michał Szpringer wręczył władzom 
miasta dyplom „Mistrza Gospodarności”, a  przewodniczący Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach płk J. Ziętek dokonał od-
znaczenia miasta Złotą Odznaką „Zasłużonemu w  Rozwoju Wojewódz-
twa Katowickiego”. W przemówieniu wygłoszonym z  tej okazji J. Ziętek 
powiedział m.in.: „Obywatele Żor wyróżnili się swymi najpiękniejszymi 
cechami – tj. przywiązaniem do  swego umiłowanego miasta, dla którego 
odbudowy i rozbudowy nie szczędzili wysiłków. Toteż słuszną dumą i głę-
bokim zadowoleniem napawa nas fakt, że wśród 360 miast uczestniczących 
w ogólnopolskim konkursie – a w tym 37 miast naszego województwa – 
zaszczytny tytuł «Mistrza Gospodarności» oraz pierwszą nagrodę w kwocie 
5 mln zł przyznano właśnie Wam, mieszkańcom Żor. Serdecznie gratuluję 
Wam tak poważnego, w pełni zasłużonego wyróżnienia, które wojewódzkie 
władze partyjne oraz państwowe postanowiły ponadto wyróżnić nadaniem 
miastu Złotej Odznaki «Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowic-
kiego»”42. Z  nagrody zbudowano w  mieście zakład gastronomiczny „Fe-
niks” przy ul. Kościuszki.

Przez cały 1969 rok kontynuowane były dwie budowy – ratusza przy Ryn-
ku oraz dworca autobusowego przy ul. Męczenników Oświęcimskich. Ten 
drugi obiekt zamierzano ukończyć do końca roku 1969. Uruchomiono go 

42   „Rada Narodowa” 1969 nr 31, 2 sierpnia. 

Pawilon gastronomiczny „Feniks” przy ul. Kościuszki
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jednak dopiero 30 kwietnia 1970 r. Trwała też budowa targowiska na miej-
scu wyburzonych stodół przy ul. Folwareckiej oraz zagospodarowywano park 
miejski i skwery.

Najważniejszymi inwestycjami zrealizowanymi w 1970 r. były:
•	 oddanie do użytku 30 października nowej części (odbudowanej) ratusza 

przy Rynku, do  którego 
przeniesiono wszystkie 
biura Prezydium MRN 
ze starej, ocalałej części. 
Wybudowany ratusz usu-
nął ostatnie ślady znisz-
czonego wojennymi dzia-
łaniami śródmieścia;

•	 oddanie do użytku dwor-
ca autobusowego ze sta- Roboty elewacyjne przy odbudowanym Ratuszu

Gazeta „Wieczór” z 24 kwietnia1969 r.
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nowiskami postojowymi. Później wybudowano na placu dworcowym 
poczekalnię dla pasażerów;

•	 w  toku realizacji znajdowały się: zagospodarowanie kąpieliska „Śmie-
szek” i remont stadionu miejskiego przy ul. Wolności. W marcu zakoń-
czono utwardzanie płyty i przystąpiono do budowy ogrodzenia oraz pa-
wilonu z zapleczem socjalno-rehabilitacyjnym dla sportowców.

W planie była budowa nawierzchni dróg z trylinki na ul. Dębowej, Brzozowej, 
K. Miarki, Sikorskiego oraz chodników z płytek przy ul. Osińskiej, Rybnickiej, 
Pszczyńskiej i Bramkowej, asfaltowanie ul. Garncarskiej i budowa ul. 1 Maja. 
W tym czasie już na ponad 90% ulic w Żorach położony był asfalt.

Z początkiem lipca zostało powołane, zarządzeniem Ministra Górnictwa 
i Energetyki, Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego PW „Fadom” 
w Żorach. Nowe przedsiębiorstwo zajęło się wznoszeniem mieszkań dla ko-
palń na bazie fabryk domów. Pierwsza fabryka domów w Bziu została uroczy-
ście przekazana do użytku już 13 lipca 1969 r. Oddanie kolejnej – w Żorach, 
nastąpiło rok później. Załoga, licząca ponad 2700 osób, produkowała rocznie 
w obu fabrykach domów elementy dla 1600–1700 mieszkań oraz dla obiek-
tów infrastruktury (ok. 10 tys. m² powierzchni użytkowej)43.

W 1970 r. postanowiono przystąpić kolejny raz do konkursu o tytuł „Mistrza 
Gospodarności”. W  ramach przygotowań wykonano asfaltowanie placu 

43  K. Krawczyk, Wybudowali ćwierćmilionowe miasto, „Nowiny” 1984, nr 28.

Budynek dyrekcji (biurowiec) PBM PW „Fadom”
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dworca autobusowego przy 
ul. Męczenników Oświęcim-
skich oraz nawierzchni szere-
gu dróg i chodników, a także 
otynkowano 20 budynków 
w  Rynku i  8 na  os. ZWUS 
przy ul. Brzozowej. Reali-
zowano również inwestycje  
pozabudżetowe. Były to: 
osiedle mieszkaniowe przy 
ul. Rybnickiej oraz trasa 
E-16, otwarta 9 listopada jako obwodnica Żor.

Z  kolei os. 1000-lecia Państwa Polskiego przy ul. Osińskiej przystąpiło 
do wojewódzkiego konkursu na osiedle najlepiej zagospodarowane w czynie 
społecznym. Konkurs został zorganizowany przez Prezydium WRN w Kato-
wicach, Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu i redakcję „Trybuny 
Robotniczej”. W wyniku konkursu osiedle to zdobyło II miejsce i nagrodę 
w kwocie 125 tys. zł44.

44  W. Gliński, Z. Laskowski, Kronika Miasta Żor…

Fragment uroczystości jubileuszowych 700-lecia miasta

Trasa E-16 (obecnie 81)
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Na początku 1971 r. przyjęto do  realizacji następujące zadania: dalsza 
przebudowa stadionu miejskiego, budowa ul. Mickiewicza, ulepszenie 
nawierzchni ul. Kolejowej, Zostawy i  Folwareckiej, oświetlenie ul. Sikor-
skiego, zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych na ul. K. Miarki 
i Stodolnej oraz zagospodarowanie stawu „Śmieszek”.

W 1972 r., od 3 do 11 czerwca, odbywały się uroczystości jubileuszowe 
700-lecia miasta. Jubileusz ten pozostawił po sobie kilka trwałych śladów. 
Jednym z nich jest nazwa budowanego w  tym czasie osiedla przy ul. Ryb-
nickiej – os. 700-lecia Żor. Wtedy jego pierwsi lokatorzy otrzymali klucze 
do nowych mieszkań. W tymże roku MRN ustaliła nową normę zaludnienia 
lokali mieszkalnych na 7–10 m² powierzchni mieszkalnej na osobę.

Tradycyjnie już miasto rozpoczęło kolejny rok od zgłoszenia do udziału 
w ogłoszonym w 1973 r. konkursie na „Mistrza Gospodarności” i  zdobyło 
w skali województwa 224 punkty, plasując się na I miejscu. Stało się to moż-
liwe dzięki zaktywizowaniu społeczeństwa żorskiego, zakładów i  instytucji 
do  czynów społecznych w  takich dziedzinach jak: gospodarka komunalna 
i  mieszkaniowa, drobna wytwórczość, usługi rzemieślnicze, handel i  ga-
stronomia, na  które nie było środków w  budżecie miasta. Kontynuowano 
budowę os. 700-lecia Żor w  zakresie infrastruktury społecznej: pawilonów 
handlowych, klubu osiedlowego, któremu nadano nazwę „Azyl”, oraz szkoły 
podstawowej. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 3 września 1973 r. Do dyspo-
zycji 520 uczniów przygotowano 18 izb lekcyjnych, 6 klasopracowni specjali-
stycznych z gabinetami, salę gimnastyczną z zapleczem oraz świetlicę szkolną, 
jadalnię i kuchnię przystosowaną do gotowania ok. 100 posiłków dziennie. 
W  części gospodarczej przygotowano dwupokojowe mieszkanie służbowe. 
Teren rekreacyjno-sportowy stanowiły: boisko sportowe, kort tenisowy, place 
zabaw dla dzieci i bieżnia lekkoatletyczna45.

Rozpoczęto też budowę kolejnego osiedla, tzw. jednostki B pomiędzy 
ul. Wodzisławską i Boryńską. Wprawdzie były to inwestycje planu woje-
wódzkiego, jednak zadanie władz miejskich polegało na  koordynacji ro-
bót, szczególnie w zakresie kompleksowego oddawania obiektów, tzn. wraz 
z drogami, dojazdami, zielenią itp. W odbiorze poszczególnych etapów brał 
udział przedstawiciel Urzędu Miejskiego.

45  B. Kieczka, Informacja o  działalności w  latach 1973–1993 Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Żorach, „Informator Towarzystwa Miłośników Miasta Żory” 1993, s. 29.
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W  grudniu 1973 r. zelektryfikowano linię kolejową Rybnik–Żory–Chybie 
(36 km). W tym czasie przebudowano układy torowe na stacjach i posterunkach 
m.in. w Żorach46.

W  lutym następnego roku MRN nadała nowo budującemu się osiedlu 
mieszkaniowemu (jednostce B) nazwę os. XXX-lecia PRL (obecnie os. Księ-
cia Władysława). Osiedle to rozpoczęto wznosić w  1973 r. i  zakończono 
w  1978 r. Zamieszkały w  nim 2344 rodziny. Równocześnie wznoszono 
obiekty infrastruktury: dwie szkoły podstawowe (nr 4 – oddana w 1975 r. 
i nr 10 – w 1977 r.), pawilony sklepowe oraz przedszkole i klub osiedlowy. 
Wykonywane były też drogi dojazdowe, chodniki i place.

Z inwestycji lokalnych ukończono i oddano do użytku II piętro w prawym 
skrzydle gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. K. Miarki przy ul. Po-
wstańców. Decyzję o  dobudowaniu piętra podjęto w  1973 r. Prace trwały 
rok i już w 1974 r. szkoła średnia uzyskała pięć nowych pracowni, tj. dwie 
pracownie matematyczne, dwie pracownie języka rosyjskiego i pracownię ję-
zyka polskiego47.

Natomiast w ramach czynów społecznych budowana była przez „Fadom” 
poczekalnia na  dworcu autobusowym PKS. Analizując postęp robót przy 
wznoszeniu tego obiektu, Prezydium MRN zaleciło naczelnikowi miasta in-
terwencję u wykonawcy w celu oddania poczekalni przed zimą.

46  M. Krzempek, Historia kolei w Chybiu, mps w zbiorach autora.
47  L. Koper, Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Żorach, Żory 1997, s. 98–99.

Fragment os. XXX-lecia PRL
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Na początku stycznia 1975 r. MRN podzieliła nagrody uzyskane przez 
miasto za zajęcie premiowanego miejsca w konkursie „Mistrz Gospodarno-
ści” za lata 1973/1974:

•	 2 mln zł, przyznane przez Ogólnopolski Komitet FJN, przeznaczono 
na budowę szkoły podstawowej na Kleszczówce. W tym czasie w Urzę-
dzie Miejskim toczyły się rozmowy w tej sprawie. Urząd był w posiada-
niu dokumentacji. Całkowity koszt realizacji tego zadania miał wynieść 
14 875,5 tys. zł. Teren pod budowę szkoły został już wywłaszczony przez 
ODIM Rybnik. Były też prowadzone pertraktacje z potencjalnymi wy-
konawcami. Jednak ze względu na brak środków zabiegi władz miasta 
w sprawie budowy szkoły nie zostały wtedy sfinalizowane;

•	 1 mln zł, przyznane przez Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska, przeznaczono na dalszy rozwój i modernizację urządzeń ko-
munalnych (oświetlenie ulic, drogi, chodniki),

•	 500 tys. zł, przyznane przez Główny Komitet Kultury Fizycznej, prze-
znaczono na dalszą modernizację i rozbudowę stadionu sportowego48.

Również w  1975 r. starania władz miejskich i  zakładów pracy o  budowę 
obiektu dla szkoły zawodowej zostały uwieńczone sukcesem. Powstał on przy 
ul. Rybnickiej (za parkiem). 1 września rozpoczęto nowy rok szkolny uroczy-
stym otwarciem tej szkoły, która przyjęła nazwę: Zespół Szkół Zawodowych 
Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Kształciła ona kadry dla miejscowych 

48  E. Burcek, Kronika Urzędu Miasta…, s. 112.

Budowa bloku mieszkalnego na os. Powstańców Śląskich
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zakładów ZWUS, Pebe-
row, Fadom oraz dla za-
kładów rzemieślniczych. 

8 września otwarto 
pierwszą szkołę podsta-
wową na  os. XXX-lecia 
PRL (obecnie os. Księ-
cia Władysława), którą 
oznaczono numerem 4. 
Otrzymała imię Bolesła-
wa Bieruta, nazwę tę anu-
lowano w latach 90.

Po zakończeniu w 1974 r. 
kompleksowej budowy os. 700-lecia, w 1975 r. kontynuowana była budowa 
osiedla tzw. jednostki B – przez Międzyzakładową Rybnicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Rybniku oraz drugiego osiedla, tzw. jednostki A – przez in-
westora zastępczego ODIM. Ponadto przy drodze E-16 („wiślance”) Polmo-
zbyt budował Stację Obsługi Samochodów, a przy ul. Rybnickiej rozpoczęto 
budowę Fabryki Tworzyw Sztucznych Erg-II. Z inwestycji tzw. wydziałowych 
kontynuowana była budowa drogi Średnicowej i drogi Nowoboryńskiej oraz 
ulicy o roboczej nazwie A-B (obecnie ul. Dąbrowskiego).

Mieszkańcy wykonali też w  1975 r. wiele robót na  rzecz środowiska 
w  czynie społecznym. Była to m.in. budowa gazociągu przy ul. Mickie-
wicza i Bramkowej oraz wodociągu w ul. Zostawa i Pszczyńskiej, przy fi-
nansowym wsparciu Urzędu Miejskiego, środkami na popieranie czynów 
społecznych.

W przededniu ówczesnego Święta Odrodzenia, 21 lipca 1976 r., na uro-
czystej sesji MRN podjęto m.in. uchwałę nr XIV/52/76 o nadaniu budujące-
mu się osiedlu (jednostce A) nazwy os. Powstańców Śląskich.

Trwała też budowa os. XXX-lecia PRL. Przedmiotem zainteresowania 
radnych była zgodność realizacji budynków mieszkalnych z obiektami infra-
struktury: szkołami, przedszkolami, pawilonami handlowymi oraz drogami 
i  chodnikami. Budowa tych obiektów była znacznie opóźniona w  stosun-
ku do  oddawanych mieszkań, co powodowało liczne skargi mieszkańców 
na utrudnienia w funkcjonowaniu osiedli.

Ponieważ budownictwo wielorodzinne osiedlowe wraz z całą infrastruk-
turą rozliczane było w ramach inwestycji wojewódzkich i przebiegało trybem 

Osiedle 700-lecia
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wyznaczonym w  planach wojewódzkich, MRN w  Żorach nie miała wiele 
do powiedzenia w tych sprawach. Z inwestycji tego planu oddano do użytku 
ul. Nowoboryńską (potem al. Zwycięstwa, a obecnie al. Jana Pawła II), zaś 
w trakcie budowy była droga średnicowa (al. Armii Ludowej, przemianowa-
na później na al. Zjednoczonej Europy) oraz centralna kotłownia (II etap) 
wraz z  siecią magistralną i  sieć kanalizacyjna. W  trakcie końcowych robót 
znajdowała się telefoniczna centrala automatyczna przy ul. Boryńskiej (2 tys. 
abonentów) ze środków WUP. Trwała w dalszym ciągu budowa Zakładów 
Tworzyw Sztucznych Erg-II.

Urząd Miejski opracował też plan rozwoju budownictwa jednorodzinne-
go w mieście na lata 1976–1980. Pod to budownictwo przeznaczono tereny 
w rejonie ul. Rybnickiej i Folwareckiej (os. im. Władysława Broniewskiego), 
gdzie miało powstać 180 działek. Przygotowywano też tereny pod to budow-
nictwo w dzielnicy Kleszczówka, gdzie zaplanowano 325 działek.

Od września 1977 r. roz-
poczęły działalność dwie 
kolejne nowo wybudowane 
szkoły – Zasadnicza Szkoła 
Górnicza przy ul. Wodzi-
sławskiej i Szkoła Podstawo-
wa nr 10 na  os. XXX-lecia. 
Wynika z  tego, że w  ciągu 
czterech lat oddano w  mie-
ście do  użytku dwie szko-
ły podstawowe (nr 4 i  10) 
i dwie szkoły zawodowe (ZSZ 
i ZSG) z warsztatami i inter-
natami, cztery przedszkola, 
a  ponadto żłobek i  przy-
chodnię zdrowia. Powsta-
ły dwa nowo wybudowane 
kluby: Azyl na os. 700-lecia 
i  Rebus na  os. XXX-lecia49. 
Osiedle to znajdowało się już 

49  Tamże, s. 120.

Budowa ZSG przy ul. Wodzisławskiej
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na ukończeniu, tak jak i os. Powstańców Śląskich. Trwała budowa kolejnego 
osiedla – tzw. jednostki C.

W  1977 r. oddano też do  użytku automatyczną centralę telefoniczną 
o 2000 numerach. Kontynuowana była budowa oczyszczalni ścieków, kanaliza-
cji sanitarnej (zadania I i II), kanalizacji deszczowej (zadania III i V), II etap cie-
płowni oraz cmentarza komunalnego przy ul. Rybnickiej. W ramach czynów 
społecznych wykonano wiele inwestycji: wodociągów, gazociągów, dróg itp.

W następnym roku kontynuowano, z inwestycji planu centralnego, bu-
dowę KWK Suszec i KWK Świerklany oraz Zakładów Tworzyw Sztucznych 
Erg-II. W  trakcie budowy były sala gimnastyczna i  basen przy Zasadni-
czej Szkole Górniczej. Kończona była budowa budynków mieszkalnych 
na  os. XXX-lecia i  Powstańców Śląskich. W  1978 r. oddano 884 miesz-
kania. Kontynuowano budowę obiektów planowych z zakresu infrastruk-
tury technicznej: kanalizacji sanitarnej i  deszczowej, II etapu ciepłowni, 
drogi Średnicowej Zachodniej, ul.  Ogólnomiejskiej, szkoły i  przedszkola 
na os. Powstańców Śląskich i os. im. Wincentego Pstrowskiego (Wojciecha 
Korfantego), przychodni rejonowej na os. Powstańców Śląskich. General-
nym wykonawcą budowanych osiedli był KBM Fadom, który realizował 
całość robót związanych z  budownictwem mieszkaniowym wraz z  infra-
strukturą techniczną i społeczną – od uzbrojenia terenu do stanu finalnego, 
tj. oddania obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu. Postęp tych robót 
nie zawsze był zgodny z planem i często występowały opóźnienia, szczegól-
nie w robotach z zakresu infrastruktury.

Z zakresu czynów społecznych w 1978 r. zrealizowano:
•	 budowę hali widowiskowo-sportowej w  Rogoźnej, którą oddano 

do  użytku w styczniu,
•	 modernizację stadionu sportowego przy ul. Wolności, który oddano 

do użytku w maju,

Budowa KWK Świerklany w dzielnicy Rój
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•	 budowę strzelnicy sportowej,
•	 budowę gazociągu w ul. Biskupa i poprowadzono wodociąg w ul. Zo-

stawa50.
MRN nadała uchwałą nr I/7/78 nazwę osiedlu mieszkaniowemu – jednostce 
„C” przy ul. Osińskiej – os. Pstrowskiego (obecnie Korfantego). W 1979 r. 
uchwałą MRN nadano nazwę os. Władysława Pawlikowskiego, kolejnemu 
budowanemu osiedlu – jednostce „D”. 

W mieście co roku przybywało mieszkań spółdzielczych i zakładowych. 
Zachodziła więc konieczność stałej obsługi tych zasobów na wybudowanych 
już czterech osiedlach mieszkaniowych realizowanych w latach:

•	 1969–1972 – os. 700-lecia Żor, 864 mieszkania,
•	 1973–1978 – os. XXX-lecia PRL (Księcia Władysława), 3244 miesz-

kania,
•	 1976–1978 – 

os. Powstańców 
Śląskich, 1928 
mieszkań,

•	 1976–1979 – 
os. Pstrowskiego 
(Korfantego), 1428 
mieszkań51. 

50  Tamże, s. 124.
51  Tamże, s. 127.

Budowa os. im. Władysława Pawlikowskiego

Osiedle przyzakładowe ZWUS (ul. Brzozowa)
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Dlatego 1 stycznia 1980 r., na bazie istniejącej w mieście Administracji Budyn-
ków Osiedlowych Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, powstała Spółdziel-
nia Mieszkaniowa w Żorach ze stanem 4705 członków, w tym 42 założycieli. 
Spółdzielnia w chwili założenia zajmowała obszar 91 ha.

W 1980 r. Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Katowicach ogłosiło konkurs na najlepiej zagospodarowane w czynie 
społecznym osiedle mieszkaniowe. Do udziału w konkursie zgłosiły się żor-
skie osiedla: Powstańców Śląskich, przy al. LWP, W. Pstrowskiego (Korfantego) 
i przyzakładowe os. ZWUS (ul. Brzozowa). Przez cały rok trwały prace związa-
ne z odpowiednim zagospodarowaniem tych osiedli, powstały nowe zieleńce, 
kwietniki, place gier i zabaw dla dzieci. W pracach tych brało udział wiele osób, 
np. w os. ZWUS – 62. 9 lutego 1981 r. wojewoda katowicki poinformował 
Naczelnika Miasta i Gminy, że wyróżnienie i 300 tys. zł. nagrody uzyskało osie-
dle przyzakładowe ZWUS, kwalifikując się do grupy najlepiej zagospodarowa-
nych osiedli w województwie katowickim52.

W 1980 r., oprócz budownictwa realizowanego ze środków państwowych, 
wykonano kosztem nakładów budżetowych i przy udziale czynów społecz-
nych mieszkańców sieć gazową w ulicach: Moniuszki, Garncarskiej, Zgaślika, 
Szeptyckiego, częściowo Osińskiej oraz Rynku.

Na koniec 1980 r. zapadła decyzja w sprawie przeznaczenia budującego 
się hotelu rotacyjnego RZPW na  os. XXX-lecia, po odpowiedniej adapta-
cji, na  oddział dziecięcy Szpitala Miejskiego. W  założeniach hotel ten był 
prawdopodobnie przygotowywany na  potrzeby organizacji społeczno-poli-
tycznych w mieście, m.in. na siedzibę KM PZPR.

W mieście, obok budowanych nowych osiedli, było również wiele starych 
budynków, szczególnie w śródmieściu. Były one zarządzane przez Urząd Mia-
sta, jak i zakłady pracy – ZWUS i Odlewnię Żeliwa. Ogólnie stan budynków 
komunalnych był zły, niektóre z nich miały ponad 100 lat i nie nadawały się 
do  remontu. W większości mieszkań nie było wodociągów ani kanalizacji. 
Modernizacja tych budynków była utrudniona ze względu na brak w śród-
mieściu kanalizacji ogólnospławnej. Również budynki zakładowe, chociaż 
młodsze, powojenne, wymagały poważnych robót remontowych, na  które 
zakładów nie było stać. Na przykład Odlewnia Żeliwa proponowała przejęcie 
swoich budynków w administrację PGKiM. Nawoływanie więc przez Radę 

52  Tamże, s. 131.
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Miasta wszystkich gestorów istniejącej substancji mieszkaniowej w zasobach 
komunalnych i zakładowych do działań i należytej troski o utrzymanie bu-
dynków było przysłowiowym „głosem wołającego na pustyni”.

W 1981 r. przybyły 1064 mieszkania, przekazano do użytku przedszko-
le P-8 na os. Pawlikowskiego, żłobek UZ-8 na os. Pawlikowskiego i żłobek 
UZ-3 na os. Pstrowskiego (obecnie Korfantego). Nadano też kolejnej budo-
wanej jednostce mieszkaniowej „E” nazwę os. Władysława Sikorskiego. Z in-
westycji centralnych oddano:

•	 nową piekarnię w pawilonie na os. Pstrowskiego (Korfantego),
•	 miejską oczyszczalnię ścieków za Odlewnią Żeliwa.

W dalszym ciągu realizowane było os. Pawlikowskiego, którego budowa mia-
ła zakończyć się planowo w 1983 r. Jednak w 1982 r., po raz pierwszy, nie 
zostały zrealizowane zadania rzeczowe w zakresie budownictwa mieszkanio-
wego wielorodzinnego. Z planowanych 877 mieszkań oddano tylko 637, co 
stanowi 72,6%. Przyczyną tego stanu był brak materiałów i niepełne zatrud-
nienie, a także „wyjątkowo niekorzystny rozwój sytuacji gospodarczej i poli-
tycznej w kraju pod koniec 1981 r., a następnie stan wojenny”53.

4 grudnia, po trzech latach starań, Żory otrzymały komunikację miejską 
WPK. Uruchomiono trzy linie autobusowe łączące nowe osiedla ze śród-
mieściem i dworcami PKS oraz PKP. Z powodu trudności z pozyskaniem 
wystarczającej liczby autobusów poprzedni plan rozwiązania układu tras, za-

53  Tamże, s. 134.

Rok 1982. Początki komunikacji miejskiej w Żorach
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bezpieczający całkowicie 
potrzeby mieszkańców 
miasta oraz zakładów 
pracy, postanowiono zre-
alizować w  kilku kolej-
nych etapach54.

31 sierpnia 1983 r. 
przekazano do  użytku 
budynek szkoły pod-
stawowej na  os. Pawli-
kowskiego i  kontynu-
owano budowę szpitala 
na os. XXX-lecia. Jednak 
stan zaawansowania robót na tej budowie nie był zadowalający. Wystąpiło 
znaczne opóźnienie robót w  stosunku do  ustalonego harmonogramu, ze 
względu na konieczność zmian w dokumentacji, spowodowaną wystąpie-
niem trudnych warunków gruntowych. Czynione były starania o przyśpie-
szenie tempa robót, m.in. poprzez zaangażowanie rzemieślników.

W  czerwcu 1984 r. Urząd Miejski przeniósł się z  ratusza przy Rynku 
do zaadaptowanego na potrzeby władz miasta budynku po byłej siedzibie 
dyrekcji KBO ROW przy al. Wojska Polskiego 25. Do tego budynku zo-
stały również przeniesione biura Urzędu Miejskiego, mające tymczasową 
siedzibę w budynku klubu Rebus na os. XXX-lecia (Księcia Władysława) – 
Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Wydział Gospodarki Terenowej i Ochro-
ny Środowiska.

17 lipca 1984 r. uruchomiono dużą piekarnię mechaniczną przy ul. Tę-
czowej, do budowy której WSS „Społem” oddział Żory przystąpiła na po-
czątku lat 80. W Żorach bowiem od kilku lat były trudności z  zaopatrze-
niem mieszkańców w  pieczywo. Artykuły te były przywożone z  odległych 
miejscowości: Katowic, Zabrza, Tychów, Jastrzębia itp. Starania władz 
miejskich o budowę w Żorach nowej piekarni zostały w ten sposób uwień-
czone sukcesem. Ten „chlebny kombinat” składał się m.in. z  budynku 
głównego piekarni (części produkcyjnej i  administracyjnej), obszernego 
magazynu, stacji paliw, kotłowni i  oczyszczalni ścieków. Dość duży teren, 

54  Rusza miejska komunikacja autobusowa, „Nowiny” 1982, nr 40.

Zaadaptowany na potrzeby władz miasta budynek 
przy al. Wojska Polskiego
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jaki zajmowała (dziś już nieistniejąca) piekarnia, pozwolił na  zainstalo-
wanie zapasowego zbiornika wody oraz na  rozbudowę bazy warsztatowej. 
Piekarnia mogła produkować 24 tony pieczywa na  dobę. Ale nowa pie-
karnia – to były także kolejne, nowe miejsca pracy. Zatrudnienie otrzy-
mało prawie 100 osób, z  czego ok. 70 miejsc przewidziano dla kobiet55.

Ponadto w 1984 r. wybudowano sieć gazociągów w ówczesnym sołectwie 
Folwarki, na os. Broniewskiego w 80% oraz II etap ul. Rybnickiej, a  także 
przy ul.: Rzecznej, Folwareckiej, Kradziejówce, Leśnej, Dworcowej i Wolno-
ści (łącznie 27,1 km).

W 1988 r. realizowane były następujące zadania zawarte w planie społecz-
no-gospodarczym:

•	 kończono roboty w obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej na os. Paw-
likowskiego,

•	 kontynuowana była budowa os. Sikorskiego,
•	 prowadzone były roboty wykończeniowe w adaptowanym na szpital bu-

dynku przy ul. Dąbrowskiego,
•	 opracowywano dokumentację: dzielnicowego ośrodka sportowe-

go z  halą widowiskowo-sportową oraz kompleksem basenów i  boisk 
na os. Sikorskiego (wykonawca: Miastoprojekt Gliwice), supermarke-
tu o powierzchni ponad 10 tys. m² (inwestor: WPHW Rybnik), Po-
gotowia Ratunkowego (inwestor: UM), bazy WPK (inwestycja woje-
wódzka), II etapu ul. Średnicowej Zachodniej (od ul. Wodzisławskiej 
do  ul. Rybnickiej), obwodnicy południowej centrum (ul. Stodolna), 
I etapu obwiedni północnej (Kleszczów), kanalizacji w  śródmieściu 
i adaptacji budynku na Izbę Wytrzeźwień na Żwace.

W  drugiej połowie roku MRN przyjęła ramowy program działań na  lata 
1988–1992. Zawarto w  nim szereg zadań do  realizacji w  tym okresie, ta-
kich jak: zagospodarowanie wyrobiska pocegielnianego na cele rekreacyjne, 
rozbudowa szkoły w Rowniu, budowa szkoły w Baranowicach, zakończenie 
adaptacji szpitala, budowa stacji pogotowia ratunkowego, rozbudowa teleko-
munikacji, utworzenie sądu, prokuratury oraz biura notarialnego, budowa 
kanalizacji na Hulokach, budowa supermarketu na terenie centrum i budo-
wa Izby Wytrzeźwień na Żwace. Ponadto do programu wprowadzono budo-
wę wodociągów i gazociągów w ramach czynów społecznych.

55  P. Duda, Budowa żorskiej piekarni, „Nowiny” 1984, nr 7.



60  | 

Największym wydarzeniem w 1988 r. w Żorach było niewątpliwie odda-
nie do użytku nowego szpitala, powstałego z adaptacji budynku hotelu rota-
cyjnego na os. XXX-lecia (obecnie Księcia Władysława). 28 grudnia przyjął 
on pierwszych pacjentów na oddziale internistycznym, a 3 stycznia 1989 r. 
oddany został oddział dziecięcy tego szpitala. Dysponował on 142 łóżkami, 
z  tego: oddział wewnętrzny – 49 łóżek, oddział dziecięcy – 83 łóżek, izo-
latki – 4 łóżka i 6 OIOM, oraz częścią diagnostyczną i zapleczem56. Robo-
ty adaptacyjne rozpoczęły się w 1982 r. Ich realizacja napotykała na  różne 
nieprzewidziane trudności; główną przeszkodą było opóźnienie w dostawie 
kompleksowej dokumentacji. Generalnym wykonawcą robót budowlano
-montażowych był KBM PW Fadom. Roboty te zostały zakończone dopiero 
w lipcu 1988 r. i od tego czasu trwało wyposażanie szpitala w sprzęt specja-
listyczny. Koszt adaptacji – według cen z  1987 r. – wynosił 2 300 mln zł. 
Koszty zostały częściowo pokryte z Narodowego Funduszu Zdrowia, a KWK 
Krupiński przeznaczyła kwotę 68 mln zł na zakup sprzętu medycznego. Po 
oddaniu nowego szpitala baza lecznictwa zamkniętego w mieście dysponowa-
ła łącznie 268 łóżkami, w tym „stary” szpital – 126, na oddziale chirurgicz-
nym – 63 i oddziale ginekologiczno-położniczym – 63.

Ponadto w roku 1988 przekazano do użytku:
•	 120 mieszkań w budownictwie wielorodzinnym,
•	 46 mieszkań w budownictwie jednorodzinnym,
•	 obiekty dla Zawodowej Straży Pożarnej przy ul. Folwareckiej, która po-

wstała 1 marca,
•	 budynek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na os. Pawlikowskiego.

56  E. Burcek, Kronika Urzędu Miasta…, s. 155.

Nowy szpital na os. XXX-lecia (1988)
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Rozszerzono sieć telefoniczną o 980 abonentów na plan 500 oraz kontynu-
owano budowę kanalizacji w rejonie Huloków. W ramach czynów społecz-
nych wybudowano sieć gazową w sołectwie Baranowice, Rój i przy ul. Folwa-
reckiej oraz wykonano wodociąg w Kleszczowie i w rejonie kolonii Szoszowy. 
Nie uzyskano zgody wojewody na  rozpoczęcie dwóch nowych inwestycji: 
pogotowia ratunkowego i II etapu kolektora „J”.

Zawirowania polityczne roku 1989 nie miały jednak wpływu na  funk-
cjonowanie administracji państwowej. Urząd Miejski w  Żorach prowadził 
normalną bieżącą działalność wynikającą z  przepisów istniejącego prawa. 
W zadaniach na ten rok ujęto m.in. rekultywację wyrobiska pocegielniane-
go przy ul. Folwareckiej, kontynuację zakrycia otwartego rowu na Hulokach 
oraz przebudowę kanalizacji w starej części miasta. Ponadto w 1989 r. zostały 
zrealizowane następujące zadania, które były ujęte w planie rocznym:

•	 zarejestrowano znaczny wzrost nowo uruchamianych punktów usługo-
wych, rzemieślniczych i  handlowych sektora prywatnego; szczególnie 
dotyczyło to usług branży budowlanej i transportowej – ogółem 1122,

•	 wykonano kapitalne remonty chodników przy 12 drogach w centrum 
miasta, w tym plac przy dworcu PKS oraz ul.: Tęczowej, Makowej, Stra-
żackiej, Granicznej i Buchalików,

•	 kontynuowano remont kapitalny Miejskiego Ośrodka Kultury oraz filii 
biblioteki w Roju,

•	 prowadzono rewaloryzację dalszego ciągu murów obronnych wzdłuż 
cmentarza przy ul. Męczenników Oświęcimskich,

•	 przygotowano dokumentację na zagospodarowanie terenów wyrobiska 
pocegielnianego przy ul. Folwareckiej.

Przy udziale czynów społecznych natomiast wykonano następujące inwestycje:
•	 ukończono część dydaktyczną szkoły podstawowej w Baranowicach,

Obiekty Zawodowej Straży Pożarnej przy ul. Folwareckiej (1988)
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•	 kanalizację deszczową 
w ul. Nowej – 0,3 km,

•	 gazociąg Żory-Rój – 
10 km,

•	 gazociąg w ul. Rybnic-
kiej – 0,2 km,

•	 gazociąg w  ul. Traugut-
ta i Powstańców – 1 km,

•	 wodociąg Żory-Klesz-
czów – 18,4 km,

•	 wodociąg w  ul. Kaszta-
nowej – 1,2 km.

Na ukończeniu była budo-
wa wodociągu w Folwarkach 
oraz I  etap wodociągu przy  
ul. Mikołowskiej. Znacznie  
zaawansowane były też pra-
ce przy rozbudowie szko-
ły podstawowej w  Rowniu. 
Natomiast wobec odmowy 
wojewody przyznania do-
datkowych środków na  kon-
tynuowanie daleko zaawan-
sowanych robót przy realizacji inwestycji pn. „Uzbrojenie terenu dzielnicy 
Kleszczówka”, postanowiono dokonać korekty w innych wydatkach na rzecz 
dalszej realizacji robót kanalizacyjnych w tej dzielnicy (teren budowy dom-
ków jednorodzinnych). 

Odbudowa i  rozbudowa Żor przypadła na  lata 1945–1990, a  więc 
na okres PRL-u, który charakteryzował się centralnie sterowaną gospodar-
ką i administracją poprzez organy naczelne państwa. Nie było wtedy moż-
liwości samorządnego działania władz lokalnych, gdyż wszystkie ważniejsze 
decyzje zapadały na szczeblu wyższym. Kompetencje zarówno Rady Miasta, 
jak i Prezydium MRN w większości ograniczały się do roli realizatora uchwał 
władz centralnych. Nie można jednak nie doceniać wkładu władz lokalnych 
w Żorach, które – mimo ograniczenia swoich uprawnień – dokonały w tym 
czasie ogromnego dzieła odbudowy miasta ze zniszczeń wojennych, a następ-
nie jego rozbudowy.

Rewaloryzacja murów obronnych 
przy ul. Męczenników Oświęcimskich

Fragment szkoły podstawowej w Baranowicach
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Rozwój Żor w II połowie XX w. był nierozerwalnie związany z powstaniem 
Rybnickiego Okręgu Węglowego, którego Żory stanowiły ważną część skła-
dową. Miasto to, podobnie jak Rybnik, Wodzisław, Knurów i  Jastrzębie-
-Zdrój, dzięki znacznym nakładom finansowym poniesionym w okresie po-
wojennym, a zwłaszcza w latach 70., uległo dynamicznemu przekształceniu 
w ośrodek o charakterze stricte przemysłowym.

Początki uprzemysłowienia powiatu rybnickiego sięgają lutego 1945 r., 
gdy na mocy zarządzenia ministra przemysłu utworzono Centralny Zarząd 
Przemysłu Węglowego (CZPW), będący urzędem w Ministerstwie Przemy-
słu. Następnie w marcu 1945 r. w CZPW powołano pierwsze zjednoczenia 
rejonowe, m.in. Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego z tymczaso-
wą siedzibą w Katowicach dla kopalń okręgu rybnickiego. W 1952 r. przy-
gotowywano projekt Regionalnego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (ROP)1. Już w  kolejnym roku, 
w związku z sygnalizowaną przez resort górnictwa potrzebą znacznych inwe-
stycji w przemyśle węglowym, nie tylko zwiększono obszar okręgu z 491 km² 
do 654 km², lecz także zmieniono jego nazwę na Rybnicki Okręg Węglowy 
(ROW), co jednoznacznie wskazywało na charakter tego regionu. Rozwój 
ROW, obejmującego obszar powiatu rybnickiego, a  także części powiatów 
wodzisławskiego, pszczyńskiego, cieszyńskiego i tyskiego, był jednym z istot-
nych zagadnień omawianych podczas obrad III zjazdu PZPR w 1959 r. Pod-
jęto wówczas uchwałę w sprawie powołania pełnomocnika rządu do spraw 
Rybnickiego Okręgu Węglowego. W  tym samym czasie Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w  Katowicach zatwierdziło uchwałę w  sprawie 
kierunków rozwojowych Rybnickiego Okręgu Węglowego2. Zakładano 
zwiększenie zdolności produkcyjnej przemysłu górniczego węgla kamienne-
go poprzez modernizację oraz restrukturyzację istniejących kopalń oraz bu-
dowę nowych zakładów. Zamierzono stworzyć zaplecze techniczne, z czym 
były związane inwestycje pomocnicze, dążono również do poprawy warun-

1  M. Grabania, Rybnicki Okręg Węglowy. Problemy i perspektywy, Katowice 1968, s. 7.
2  Z badań nad Rybnickim Okręgiem Węglowym, red. S. Żmuda, Katowice 1975, s. 22.
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ków pracy górników3. W 1962 r. usankcjonowano uchwałę Rady Ministrów 
w sprawie zabezpieczenia prawidłowego i kompleksowego rozwoju Rybnic-
kiego Okręgu Węglowego w latach 1961–19654.

Lata 60. były okresem znacznych inwestycji na obszarze ROW. Na jego 
rozbudowę przeznaczono prawie połowę nakładów finansowych o  wartości 
62 mld zł, zaplanowanych na rozwój Górnośląskiego Zagłębia Węglowego5. 
Kluczowe znaczenie ROW w rozwoju przemysłu węglowego obrazuje wysokość 
nakładów inwestycyjnych poniesionych w latach 1961–1970. W przeliczeniu 
na jednego mieszkańca ROW państwo przekazało kwotę 88 293 zł, natomiast 
na jednego mieszkańca Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i  Bielskiego 
Okręgu Przemysłowego przypadały sumy odpowiednio 57 607 zł i 52 963 zł6.

Dekada Edwarda Gierka, jako I sekretarza KC PZPR, była okresem wielu 
inwestycji w polskim przemyśle, cechuje ją przede wszystkim ogrom nakładów 
przeznaczanych na modernizację górnictwa węglowego, w tym na rozbudowę 
ROW. Trzykrotnie w porównaniu z poprzednim dziesięcioleciem zwiększono 
środki zaplanowane na rozwój tego okręgu. Jedną trzecią tej kwoty przeznaczo-
no na unowocześnienie już istniejących kopalń, a pozostałą część na budowę 
nowych zakładów górniczych. W tym czasie oddano do użytku takie kopalnie, 
jak „Piast”, „XXX-lecia PRL” czy „Borynia”. Pod koniec lat 70. na obszarze 
ROW funkcjonowało 16 kopalń, w budowie pozostawały zakłady: „Suszec”, 
„Budryk” oraz „Kaczyce”. Według danych na rok 1980 ROW wytwarzał 23% 
produkcji krajowej węgla, co stanowiło 44 mln ton rocznie7.

Jednym z czynników wpływających na tak dynamiczny rozwój przemysło-
wy ROW była znaczna migracja ludności na obszar tego okręgu, zwłaszcza 
do głównych jego ośrodków: Żor, Wodzisławia czy Jastrzębia-Zdroju. Wraz 
z powstawaniem nowych kopalń i modernizacją już istniejących budowano 
zakłady im towarzyszące oraz fabryki innych sektorów gospodarki. Zakłady 
te potrzebowały takiej liczby pracowników, jakiej nie był w stanie zaspokoić 

3  J. Szymaszek, A. Piecha, J. Starowicz, Polityka inwestycyjna przemysłu węglowego, „Prze-
gląd Górniczy” 1959, nr 1–2, s. 20–22.

4  Z badań nad Rybnickim…, s. 22.
5  Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., red. J. Walczak, 

Katowice 1986, s. 321.
6  Z badań nad Rybnickim…, s. 69.
7  Rybnicki Okręg Węglowy. Ocena sytuacji regionu na tle rozwoju województwa w latach 

1976–1980, Katowice 1982, s. 8.
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miejscowy rynek, zatem 
zaczęto sprowadzać pra-
cowników nawet z najod-
leglejszych zakątków kra-
ju. W  latach 1976–1980 
liczba ludności zamiesz-
kującej obszar ROW 
wzrosła o 10,7%, co sta-
nowi znaczny przyrost, 
gdyż w całym wojewódz-
twie katowickim zanoto-
wano 7,1-procentowy wzrost liczby mieszkańców8. Zjawisko dynamicznego 
rozrostu ośrodków miejskich ROW pokazuje tabela I.1 (s. 15).

Pomimo dynamicznej urbanizacji ROW w dekadzie Gierka nie wszyst-
kie działania władz w zakresie inwestycji były pozytywnie oceniane. Już na 
początku lat 80. w raporcie Wojewódzkiej Komisji Planowania wskazano na 
„bardzo jednostronny, a tym samym niekorzystny rozwój Rybnickiego Okrę-
gu Węglowego, […] niedoinwestowanie w zakresie infrastruktury technicz-
nej i społecznej, a także budownictwa mieszkaniowego9”.

Decyzja o budowie ROP, a następnie ROW miała duży wpływ na ukształ-
towanie powojennej gospodarki całego regionu, w tym Żor – miasta, które 
w trakcie działań wojennych w 1945 r. uległo prawie całkowitemu zniszcze-
niu. Z tego powodu większość zakładów przemysłowych w okresie później-
szym będzie budowana od podstaw. W Żorach po 1945 r. oprócz Huty Paw-
ła nie było większych zakładów przemysłowych, które funkcjonowały przed 
wojną i  wznowiły działalność po jej zakończeniu. Ludność w  dużej części 
prowadziła gospodarstwa rolne. W latach 1945–1949 inwestycje w całym re-
gionie ROW były skierowane na odbudowę zniszczeń powojennych; począt-
kowo największe nakłady finansowe zostały przeznaczone na komunikację, 
a z czasem akcent zaczął przenosić się w stronę przemysłu10. Niestety w Żo-
rach w prawie całym okresie lat 50. i 60. inwestycje w przemysł były szcząt-
kowe i ograniczały się głównie do dwóch zakładów już wybudowanych. Przez 

8   Tamże, s. 4.
9   Tamże, s. 5–6.
10  Rybnik. Zarys dziejów…, s. 317–318.

Brama wejściowa na teren Odlewni Żeliwa
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pierwsze powojenne ćwierćwiecze region Żor wraz z okolicznymi gminami 
miał charakter rolniczo-przemysłowy, funkcjonowały tam tylko dwa więk-
sze zakłady produkcyjne (Odlewnia Żeliwa i Zakład Wytwórczy Urządzeń 
Sygnalizacyjnych). Powstanie ROW i znaczne nakłady inwestycyjne skiero-
wane na rozwój przemysłu w całym regionie umożliwiły uprzemysłowienie 
tego terenu, zmieniając całkowicie charakter regionu. W rozwoju przemysłu 
w Żorach istotną rolę odegrała lokalizacja tego miasta – centralne położenie 
pomiędzy Rybnikiem, Knurowem, Mikołowem, Tychami, Pszczyną, Bielsko- 
-Białą, Skoczowem i Jastrzębiem-Zdrojem. Zapewniło to dopływ wykwalifi-
kowanej kadry z miast ościennych, jak również możliwość budowy oddzia-
łów zakładów zlokalizowanych w pobliskich miastach.

Odlewnia Żeliwa

Przedwojenna Huta Pawła wśród żorskich zakładów doznała najmniejszych 
zniszczeń wojennych11. Uszkodzenia, które powstały w wyniku działań fron-
towych, nie były na tyle znaczne, więc zakład udało się odbudować jedynie si-
łami byłych pracowników. 30 marca 1945 r. prace zmierzające do odbudowy 
i przywrócenia funkcjonowania żorskiej huty zainicjował mistrz odlewnictwa 
Ryszard Bąk12. Dzięki tym działaniom pierwszy spust żeliwa w odbudowa-
nym po II wojnie światowej zakładzie nastąpił już 1 października 1945 r.

W  tym okresie Huta Pawła była jedynym większym zakładem produk-
cyjnym w  Żorach13. Do 1948 r. ta odlewnia żeliwa pod nazwą Zakładów 
Metalurgicznych w Żorach podlegała Zjednoczeniu Przemysłu Odlewnicze-
go w  Krakowie. Następnie zakład kilkukrotnie zmieniał swojego zarządcę 
i nazwę. W 1948 r. podlegał Zakładom Urządzeń Kotlarsko-Mechanicznym 
w Krakowie, a w latach 1949–1950, już jako Odlewnia Żeliwa w Żorach – 
Centralnemu Zarządowi Budowy Maszyn Ciężkich w Gliwicach. W latach 
1950–1962 nazwa została zmieniona na Odlewnię Żeliwa M-16, nad którą 

11  „Huta Pawła” – taka nazwa została nadana zakładowi na cześć syna pierwszego wła-
ściciela odlewni Waltera z Palowic jeszcze w XIX w. Por. J. Delowicz, Z dziejów hutnictwa 
i odlewnictwa w Żorach, „Kalendarz Żorski” 2007, s. 40.

12  Kronika Miasta Żor od 24 marca 1945 do 31 grudnia 1970, 1972, s. 6.
13  B. Cimała, Żory. Zarys dziejów, Żory 1997, s. 219.
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zarząd sprawowało Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, a bezpośrednio Cen-
tralny Zarząd Przemysłu Elektrotechnicznego. Od 1962 r. żorska odlewnia 
została przyłączona do cieszyńskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych „Celma”, 
która z  czasem przekształca się w  Zakłady Elektromaszynowe „Celma”14. 
W ramach cieszyńskiego przedsiębiorstwa Odlewnia Żeliwa funkcjonowała 
jako Zakład nr 415.

W okresie powojennym zakład ten został bardzo rozbudowany i częścio-
wo zmodernizowany. Powstały nowe hale produkcyjne, wybudowano nowe 
magazyny, kotłownię, transformator, kompresorownię, zainstalowano nowe 
„żeleźniaki”, zagwarantowano licznej załodze zaplecze w postaci takich obiek-
tów, jak nowoczesna łaźnia, szatnia czy świetlica. Z powodu systematycznego 
zwiększania produkcji i zatrudnienia nowych pracowników MRN w Żorach 
przekazała dla nich działki pod budowę domków jednorodzinnych16. Zakład 
produkował z  roku na rok więcej wyrobów żeliwnych, zaopatrując w kor-
pusy do motorów, tarcze, pokrywy i  dziesiątki innych elementów fabryki 
maszyn elektrycznych w  Katowicach, Cieszynie, Bielsku-Białej, Żychlinie, 
Wrocławiu, Tarnowie i  innych miastach. W  1958 r. odlewnia wykonała 
111% planowych zadań, przy zaledwie 97,7% zatrudnienia. Plan wydajności 
został wykonany w 113%. W tym okresie akumulacja została zrealizowana 
w 160%, w związku z czym z sumy 3,519 mln zł przeszło 0,5 mln zostało 
przelanych na fundusz zakładowy17.

W odlewni własnymi siłami zmodernizowano produkcję i unowocześniono 
zakład. Prężnie działał Klub Technika i Racjonalizatora (KTiR) żorskiej Odlew-
ni Żeliwa, którego inicjatywy miały na celu głównie ułatwienie ciężkiej pracy 
robotnikom, zmniejszenie ciężaru wytwarzanych tu odlewów oraz polepsze-
nie ich jakości. Udało się m.in. wprowadzić pomysł dyrektora Jana Drabka 
oraz Romana Czarnika i Jana Janika, by do procesu żeliwiakowego dodawać 
karbid, co wpłynęło na zmniejszenie zawartości siarki w żeliwie oraz znacznie 
skróciło czas pracy zalewaczy. Dzięki tym działaniom wytopy żeliwa dokony-
wane były przy użyciu koksu gorszego gatunku. Roczna oszczędność wynosiła 
ponad 300 tys. zł. Kolejnym pomysłem usprawniającym proces produkcyjny 

14 J. Delowicz, Z dziejów hutnictwa…, s. 42.
15  Odlewnia Żeliwa w Żorach – zakład z tradycjami, „Nowiny” 1985, nr 51–52, s. 3.
16 Kronika Miasta Żor…, s. 18.
17 W  sprawie przyszłości żorskiej odlewni. Zlikwidować? – Nie! Rozbudować? – Tak!, 

„Nowiny” 1959, nr 22.
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było przekonstruowanie zwykłego żeliwiaka; jedna z brygad racjonalizatorskich 
zamontowała w nim urządzenie z tzw. podgrzewanym dmuchem. Do żeliwiaka 
wbudowano rury kotłowe, którymi tłoczone do dysz powietrze podgrzewało się 
do temperatury 300 st. C. W ten sposób uzyskano wyższą temperaturę ciepłego 
żeliwa, co poważnie zwiększyło wydajność żeliwiaka i pozwoliło uzyskać dodat-
kową oszczędność 160 ton koksu w skali rocznej. W tym okresie do czołowych 
racjonalizatorów w żorskiej Odlewni Żeliwa należeli: inż. Kazimierz Kowalski, 
Ludwik Wronka, Henryk Kuś, H. Bober, mistrz Paweł Gruner, Franciszek Kle-
pek, Tadeusz Gerc, Henryk Koszczanowski, J. Kołodziejczyk, Gerard Draga, 
Ginter Liberda, E. Merda i inni18.

W  zakładzie wprowadzono rywalizację w  ramach przodownictwa pracy 
oraz nadawano oznaczenia z tytułu najlepszej Brygady Pracy Socjalistycznej. 

18  Dorobek żorskich racjonalizatorów, „Nowiny” 1962, nr 20, s. 3.

Zaloga Odlewni Żeliwa w dniu 1 maja1947 r.
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Na przykład w 1966 r. wyróżnienie to zdobyła brygada Aleksego Bazgiera 
w składzie: Eugeniusz Brzękalik, Wanda Kowalczyk, Jan Rojek i Irena Wosz-
czyk19. Do udziału w rywalizacji zgłaszało się coraz więcej brygad, co było wy-
nikiem z jednej strony socjalistycznej propagandy, z drugiej natomiast wiązało 
się ze zwiększeniem uposażenia dla robotników. W 1978 r. do współzawod-
nictwa o  tytuł najlepszej brygady z  okazji 70-lecia Związku Zawodowego 
Metalowców zgłosiło się już 21 brygad, z czego sześć zespołów uzyskało złotą 
odznakę Brygady Pracy Socjalistycznej, dziewięć srebrną, a cztery brązowe. 
Szczególnie wyróżniły się brygady: Jana Zelnera, Leona Wilczka i Klemensa 
Burka, a indywidualnie przodowała Zofia Piąta – rdzeniarz20.

W latach 1975–1976 Odlewnia Żeliwa przeszła kolejną częściową moder-
nizację, która w  dużym stopniu poprawiła efekty produkcyjno-ekonomiczne 

19  BPS w Żorach, „Nowiny” 1966, nr 31, s. 2.
20  Z wizytą u żorskich odlewników z okazji ich święta, „Nowiny” 1979, nr 49, s. 1.
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i przyczyniła się do wzrostu majątku 
trwałego z 31 mln do 94,6 mln zł. 
W 1975 r. rozpoczęto jej pierwszy 
etap. Wprowadzono wówczas no-
woczesną zmechanizowaną linię 
do odlewu kadłubów, która w du-
żym stopniu poprawiła warunki 
pracy załogi oraz zwiększyła wy-
dajność zakładu. Zainstalowano 
duński automat formierski typu 

„Disa-Matic”. Zrewolucjonizował on produkcję w zakładzie. Wybudowano też 
od podstaw stacje przerobu mas formierskich21. W drugim etapie modernizacji 
wymieniono pole wsadowe i piece, tzw. żeliwiaki. W halach zainstalowano nową 
wentylację22. Nastąpił też poważny przyrost produkcji: z 6 tys. ton w 1975 r. do 
8,2 tys. ton w 1977 r. Wiele odlewów, odznaczających się szczególnie dużym 
stopniem trudności wykonawstwa, przeznaczonych było na eksport23.

Warto dodać, że żorskie odlewy ważyły w zależności od zapotrzebowania 
w cyklicznej produkcji od 0,3 do 180 kg. Wszystkie zamówienia starano się 
realizować terminowo. Miała na to wpływ bardzo dobra organizacja pra-
cy i rytmiczne wykonywanie planów dekadowych. Zgodnie z założeniami 
techniczno-produkcyjnymi w  I  dekadzie każdego miesiąca realizowano 
24% planu, w II – 60%, reszta przypadała na III dekadę. Osiągano również 
dobre wskaźniki wydajności pracy. Od początku działalności produkcyjnej 
odlewnia zajmowała się wytwarzaniem odlewów z żeliwa szarego i usługami 
związanymi z obróbką i wykończaniem odlewów, a także omodelowaniem 
oraz działalnością handlową24. Zróżnicowany asortyment odlewów z żeliwa 
szarego znajdował odbiorców w kraju i za granicą z branży elektromaszy-
nowej, urządzeń teletechnicznych i  sygnalizacyjnych, zaworów ciśnienio-
wych oraz branży maszyn budowlanych, rolniczych, wydobywczych, a tak-
że z  przemysłu motoryzacyjnego i  papierniczego25. Najmniejszy element 
wyprodukowany w Zakładzie nr 4 cieszyńskiej „Celmy”, czyli w Odlewni 

21  U żorskich odlewników, „Nowiny” 1980, nr 27, s. 3.
22  Z wizytą u żorskich odlewników…, s. 1.
23   Z cyklu: miasta naszego regionu. Żorskie przeobrażenia, „Nowiny” 1978, nr 5, s. 5.
24  Tamże, s. 38.
25  Tamże, s. 39.

Budynek administracyjny Odlewni Żeliwa
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Żeliwa w Żorach, ważył zaledwie 20 dag, a największy – 285 kg. Rocznie 
w Żorach powstawało prawie 6 tys. ton odlewów26.

Nie wszystko jednak przebiegało bezproblemowo. Sporo kłopotów nastrę-
czały nierytmiczne dostawy materiałów i surowców, głównie surówki, koksu, 
złomu żeliwnego i pyłu węglowego27. Żorska Odlewnia Żeliwa była jedynym 
w kraju zakładem produkującym odlewy do silników montowanych w dźwi-
gach osobowych. Odlewnicy pomyślnie realizowali zadania planowe pomimo 
istniejących trudności zaopatrzeniowych. W  ciągu pięciu miesięcy 1980 r. 
wyprodukowano tu 3,4 tys. ton odlewów. Wartość globalnej produkcji wy-
nosiła 69,3 mln zł. W wyniku realizacji programów w zakresie efektywności 
gospodarowania uzyskano w  1980 r. obniżkę pracochłonności o  2567 ro-
boczogodzin, zaoszczędzono materiałów na kwotę 241 tys. zł (obniżka zu-
życia paliwa, chromolitu i drewna olchowego) oraz obniżkę zużycia energii 
elektrycznej na sumę 28,6 tys. zł28. W latach 80. zakład powiększył kilkakrot-
nie swoje zaplecze gospodarcze i zatrudniał wtedy ponad 350 pracowników29.

Odlewnia Żeliwa do 1992 r. funkcjonowała w strukturach cieszyńskiej „Cel-
my”, po czym się usamodzielniła. Produkcja jednak zaczęła gwałtownie spadać 
i nowo powstała spółka wytwarzała już tylko 180–200 ton odlewów miesięcz-
nie. 30 września 2005 r. została postawiona w stan likwidacji30. W ten sposób 
najstarszy, prawie 163-letni zakład produkcyjny w Żorach przestał istnieć.

 

Zakłady Wytwórcze  
Urządzeń Sygnalizacyjnych – ZWUS

Historia produkcji urządzeń sygnalizacyjnych dla kolejnictwa w  Żorach jest 
ściśle powiązana z  zakładem w  pobliskich Gotartowicach. W  1937 r. w  tej 
miejscowości powstała Fabryka Sygnałów Kolejowych, produkująca elementy 

26  Odlewnia Żeliwa w Żorach…, s. 3
27  Z wizytą u żorskich odlewników…, s. 1.
28  U żorskich odlewników…, s. 3
29  J. Maligłówka, Odlewnia żeliwa „Pawła” w Żorach, „Kalendarz Żorski” 2002, s. 39.
30  J. Delowicz, Z dziejów hutnictwa…, s. 42.
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zabezpieczenia ruchu kolejowego31. W okresie powojennym stale rosnące zapo-
trzebowanie na tego rodzaju produkty wymusiło budowę nowej fabryki. Za po-
wstanie obiektu odpowiedzialny był główny mechanik Maksymilian Marciniak. 
Żorskie zakłady zostały utworzone w 1948 r. jako filia Gotartowickiej Fabryki 
Sygnałów Kolejowych. Zlokalizowano je na miejscu zupełnie zniszczonej fabryki 
„Minerwa”. Pierwszym dyrektorem zakładu, do 1960 r., był Ignacy Jędrychow-
ski. Jego zastępcą dyrektora do spraw technicznych – Władysław Abramowicz, 
który został drugim, a zarazem ostatnim dyrektorem samodzielnych zakładów 
(w  latach 1960–1961). Pierwsze wyroby – nastawnice mechaniczne i  bloki 
elektromechaniczne – wytwarzano już w 1952 r. Zakład był początkowo w ge-
stii Zjednoczenia Sprzętu i Taboru Kolejowego, następnie został przejęty przez 
Centralny Zarząd Kolejowych Zakładów Produkcyjnych. W 1960 r. przez sześć 
miesięcy przedsiębiorstwo nosiło nazwę Fabryki Sygnałów Kolejowych (FSK)  
w Żorach. W 1961 r. Fabryka ta i tożsama w Gotartowicach oraz w Kato-
wicach-Wełnowcu zostały scalone w Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygna-
lizacyjnych (ZWUS) z siedzibą w stolicy Górnego Śląska. Żorskie zakłady 
wytwarzały nastawnice mechaniczne, napędy elektryczne dla zwrotnic, se-
mafory świetlne, urządzenia samoczynnego hamowania pociągu i urządze-
nia napędowo-sterujące do torowych hamulców szczękowych i  hamulce 
torowe. Przedsiębiorstwa te poza zasadniczą produkcją rozwinęły budow-
nictwo mieszkaniowe dla załogi w formie przyzakładowego osiedla32.

Żorski zakład produk-
cyjny ZWUS był często 
prezentowany na łamach 
lokalnej prasy. Rybnickie  
„Nowiny” wielokrotnie  
informowały o  jego suk-
cesach. Fragment jedne-
go z artykułów z 1959 r.  
brzmiał następująco:  
„FSK w Żorach urucho-
miła kuźnię i  otwarła 

31  Przed powstaniem Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych w tym miejscu znajdowała 
się huta, walcownia i emaliernia produkująca naczynia emaliowane na eksport. Por. Kronika 
XX-lecia ZWUS, mps, Katowice 1980, s. 7.

32  B. Cimała, Żory. Zarys…, s. 217.

Brama wjazdowa do żorskiego ZWUS-u
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klub fabryczny oraz salę szkoleniową. Szczególnie poważnym etapem na dro-
dze rozwoju zakładu był czwartek – 26 lutego. […] W dniu tym bowiem 
nastąpiło oddanie do użytku dużej kuźni odkuwek matrycowanych, piękne-
go klubu fabrycznego i sali szkoleniowej. […] Najwięcej czasu i uwagi po-
święcili napędowi elektrycznemu zwrotnicowemu – dziełu polskich, ściślej 
określając, żorskich inżynierów i techników. Mechanizm ten wszechstronnie 
przewyższa znany ze swej jakości napęd szwedzkiej firmy «Ericsson». Naj-
istotniejszymi walorami napędu wyprodukowanego przez żorzan jest to, że 
jego wymiar w zestawieniu z zagranicznymi jest znacznie mniejszy, łatwiejszy 
do zamontowania w torach i lżejszy o 160 kg od dotychczas stosowanych”33. 
Innymi racjonalizatorskimi sukcesami były skomplikowane urządzenia, spe-
cjalne hamulce szczękowe dla górek rozrządowych, względnie elektryczne 
urządzenia do automatyzacji pracy stacji kolejowej. Składał się na nie specjal-
ny pulpit nastawny, zza którego obsługujący go pracownik regulował pracę 
semaforów świetlnych, zwrotnic, urządzenia do samoczynnego hamowania. 
Wyprodukowany po raz pierwszy w 1959 r. w Żorach pulpit nastawczy zo-
stał wystawiony na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie wzbudził 
wielkie zainteresowanie, zwłaszcza wśród zagranicznych kupców. Znakomite 
wyroby FSK wystawione zostały również na targach w Moskwie34. Po pełnym 
uruchomieniu produkcji corocznie zakład wytwarzał ponad 1,5 tys. różnego 
rodzaju elementów, co świadczyło o szerokim wachlarzu produkcji35.

W 1961 r. monterzy żorskiej Fabryki Sygnałów Kolejowych zakończyli 
na stacji w Szczakowej montaż urządzeń do samoczynnego hamowania wa-
gonów na tzw. górkach rozrządowych. Były to mechanizmy hydrauliczno- 
-pneumatyczne, sprowadzone z  Niemieckiej Republiki Federalnej, przy 
czym żorscy monterzy przystosowali je do potrzeb polskich stacji kole-
jowych. Tego typu urządzenia produkowane były w  późniejszym czasie 
również w  Fabryce Sygnałów Kolejowych w  Żorach. Podobne urządze-
nia specjaliści żorskiej FSK zamontowali również na stacjach towarowych 
w Warszawie i Krakowie36.

33  FSK w Żorach uruchomiła kuźnię i otwarła klub fabryczny oraz salę szkoleniową, „No-
winy” 1959, nr 9, s. 3. Pierwszym kierownikiem kuźni matrycowej został Stanisław Busz.

34  Wyroby Żorskiej Fabryki Sygnałów, „Nowiny” 1959, nr 26, s. 2.
35  B. Wyrobek, Krótki rys historyczny Zakładu Wytwórczego Urządzeń Sygnalizacyjnych 

w Żorach, „Informator Towarzystwa Miłośników Miasta Żor” 1980, s. 24.
36   Nowoczesne urządzenia na liniach PKP – rodem z Żor, „Nowiny” 1961, nr 22, s. 1.
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Po utworzeniu Zakładów Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych z sie-
dzibą w Katowicach, w 1961 r. funkcję kierownika zakładu w Żorach objął 
Jerzy Karaś, który sprawował ją do 31 marca 1963 r. Natomiast dyrektorem 
ZWUS – jednolitego przedsiębiorstwa trzech zakładów produkcyjnych – zo-
stał Marian Mrowiec. W 1961 r. Oddział Montażowy połączono z istniejącym 
równolegle oddziałem w Katowicach, tworząc wspólnie Wydział Montaży Te-
renowych. Przy zakładzie pozostał nadal montaż torowych hamulców szczę-
kowych jako jednostka wyspecjalizowana przy remoncie i montażu ciężkich 
urządzeń. Strukturę funkcjonowania zakładu pokazuje schemat II.1.

Racjonalizatorzy żorskiego ZWUS na przestrzeni kilku lat istnienia tego 
zakładu (do 1962 r.) zgłosili 111 wniosków patentowych i  racjonalizator-
skich o łącznej wartości prawie miliona złotych. Najlepszymi wynikami na 
tym odcinku poszczycić się mogli: inż. Edward Plewnia, Rajmund Buchalik, 
inż. Ludwik Krasucki, Władysław Podżorski, Józef Gollasz, Ludwik Mańczok 
i Józef Barchański37.

Od 1 kwietnia 1963 r. do 30 września 1964 r. dyrektorem zakładu był Pa-
weł Podżorny, a zastępcą do spraw technicznych Bolesław Nogowczyk, który 
zaczął kierować ZWUS 1 października 1974 r. Wówczas funkcję zastępcy dy-
rektora do spraw technicznych pełnił Czesław Kasperski, natomiast zastępcą 
dyrektora do spraw ekonomicznych był Bogusław Wyrobek38. Równocześnie 
z powstaniem ZWUS przedsiębiorstwo bardziej się usamodzielniło jako ca-
łość. Poszczególne zakłady nie podlegały już Centralnemu Zarządowi Zabez-
pieczenia Ruchu i Łączności w Ministerstwie Komunikacji w Warszawie, ale 
bezpośrednio Ministerstwu Komunikacji. Zmiana ta umożliwiła zarządowi 
przedsiębiorstwa działania na prawach zjednoczenia w planowaniu produkcji, 
gospodarki finansowej, zbycie, remontów maszyn, strategii rozwoju, nadzo-
rze i kontroli poszczególnych jednostek, wyników gospodarczych, zatrudnie-
nia, funduszy płac, transportu, warunków socjalno-bytowych pracowników 
i innych. Mając pewną samodzielność, dokonano podziału produkcji na po-
szczególne zakłady, ustalając, że ten sam towar powinien być produkowany 
tylko przez jeden oddział. Zakładowi Produkcyjnemu w Żorach zlecono pro-
dukcję wyrobów ciężkich i dużych gabarytowo – głównie urządzeń hamul-

37  Dorobek żorskich racjonalizatorów, „Nowiny” 1962, nr 20, s. 3
38  B. Wyrobek, Krótki rys historyczny Zakładu Wytwórczego Urządzeń Sygnalizacyjnych 

w Żorach, „Informator Towarzystwa Miłośników Miasta Żor” 1980, maj, s. 25.
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cowych i napędowych; z czasem zaczęto produkować ich coraz więcej. Było 
to związane z tym, że zakład w Żorach posiadał własną bocznicę kolejową, 
dźwigi i suwnice.

Specjalizacja produkcji przez cały okres funkcjonowania ZWUS wyma-
gała wyszkolonych kadr, lecz mimo dużych nakładów na podnoszenie kwa-
lifikacji i wykształcenia poziom umiejętności pracowników w Żorach nie 
był zadowalający. Z  tego powodu pracobiorcy odbywali szkolenia, kursy, 
warsztaty, a także zdobywali wykształcenie zarówno średnie (tytuł techni-
ka), jak i wyższe (tytuły inżyniera i magistra) jako słuchacze szkół średnich 
i wyższych39.

Przy siedzibie głównej ZWUS w  miejsce Biura Rozwojowego powołano 
w 1964 r. Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Sygnalizacyjnych (CBKUS). 
Mimo że w Żorach istniał dział konstrukcyjny i  technologiczny, to CBKUS 
koordynowało pracę wszystkich działów. Dział Konstrukcyjny w Żorach mógł 
się poszczycić wieloma sukcesami konstrukcyjnymi. Największym z  nich 
było wprowadzenie do produkcji w 1966 r. aparatów elektrycznych napędów 
zwrotnicowych KEA 3. Opracowano również technologię produkcji belek 
i  szczęk hamulcowych, które wcześniej sprowadzano z  NRD. Rozwiązano 
problemy przy produkcji latarń sygnałowych EHA 10 i 1140.

Zakład specjalizował się głównie w  produkcji uniwersalnych stojaków 
przekaźnikowych zaciskowych AT-70, nastawnic posterunków blokowych, 
kontaktów silnoprądowych do nastawnic mechanicznych oraz szeregu podze-
społów urządzeń zabezpieczenia ruchu kolei. Wytwarzano również urządze-
nia skonstruowane przez CBKUS oraz elementy będące wynikiem kooperacji 
naukowej CBKUS i  szwedzkiej firmy Ericsson41. Lata 60. to okres dobrej 
koniunktury na eksport produktów ZWUS. Elementy żorskiego zakładu 
znajdowały nabywców w: NRD, Czechosłowacji, ZSRR, na Kubie, w Grecji, 
Szwecji, Indiach i Hiszpanii. Aby uniknąć sprowadzania drogich elementów 

39  Kronika XX-lecia…, s. 60. W 1964 r. wśród załogi było 28 pracowników z wykształ-
ceniem niepełnym podstawowym, 527 z podstawowym, 462 z  zasadniczym zawodowym, 
109 ze średnim i 21 z wyższym.

40  B. Molenda, Zakłady Wytwórcze Urządzeń…, s. 77. Innymi rozwiązaniami techno-
logicznymi były: wprowadzenie obróbki korpusu latarń 1-0008 na frezarce czterowrzeciono-
wej, konstrukcja i wykonanie przyrządu do jednoczesnego frezowania ośmiu korpusów la-
tarń, technologia spawania ramion do belek ruchomych i ramion do szczęki ruchomej i inne.

41  B. Wyrobek, Krótki rys historyczny…, s. 23.
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scheMaT II.1. Plan organizacyjny połączonych zakładów w ramach ZWUS

Źródło: B. Molenda, Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych w Katowicach,  
Katowice 2005, s. 70.
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kolejowych, zaczęto wytwa-
rzać produkty, które wcze-
śniej były dostępne tylko za 
granicą. Pierwszym takim 
elementem był w  1964 r. 
spawany torowy hamulec 
szczękowy typu „I” oraz 
produkowany od 1967 r. 
prototyp urządzenia napę-
dowo-sterującego42.

Zakłady w Żorach mogły 
się też poszczycić najwyższym wskaźnikiem wzrostu płac z zakładów wchodzą-
cych w skład ZWUS. Od 1961 do 1974 r. w Zakładzie Produkcyjnym w Kato-
wicach wzrost płacy nominalnej wynosił 99,8%, w Zakładzie w Gotartowicach 
103,7%, a w Zakładzie Produkcyjnym w Żorach już 112,4%. Mimo że wzrost 
płac w tym okresie był prawie dwukrotnie wyższy niż średni wynik w kraju, był 
on jednak niższy niż w przemyśle wydobywczym43.

W latach 1967–1969 rozbudowano stację transformatorową i kompreso-
rownię w Zakładzie Produkcyjnym w Żorach. Ponadto w latach 60. wybudo-
wano dla pracowników żorskiej fabryki osiedle mieszkaniowe składające się 
z ośmiu budynków.

Początek dekady gierkowskiej nie był udany dla ZWUS. Zakład borykał 
się z wieloma trudnościami, które nie zostały rozwiązane aż do 1989 r. Jed-
nym z głównych problemów był deficyt kadry inżynieryjnej oraz szeregowych 
pracowników odpowiedzialnych za produkcję. Wielu wykwalifikowanych 
robotników przenosiło się do innych zakładów pracy w regionie, w których 
wynagrodzenie było wyższe, a  czas otrzymania przydziału na mieszkanie 
mógł być również krótszy. W latach 70. główne środki finansowe na szczeblu 
centralnym i regionalnym były przeznaczane na górnictwo, w tym na rozwój 
tej branży, w ROW. Z tego względu wielu pracowników opuszczało ZWUS. 
Do tego problemu dochodziło zacofanie całej branży kolejowej, która nie 
wytrzymywała konkurencji państw zachodnich. Brak dewiz w państwowym 
budżecie dodatkowo komplikował zakup licencji na wytwarzanie nowocze-

42  Tamże.
43  B. Molenda, Zakłady Wytwórcze Urządzeń…, s. 106.

ZWUS. Teren Zakładu Produkcyjnego w Żorach
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snych urządzeń. Kolejną przeszkodą w ZWUS był starzejący się park maszy-
nowy – większość obrabiarek miała po kilkanaście lat.

Tabela II.1. Akumulacja zysku w ZWUS Zakład Żory (tys. zł)

laTa Plan WykonanIe

1965 19 281 20 615

1966 21 011 26 577

1967 23 851 25 376

1968 23 171 22 165

1969 30 912 29 462

1970 33 669 34 049

1971 43 084 44 455

1972 30 971 34 961

1973 27 764 30 716

1974 26 650 30 144

Źródło: B. Molenda, Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych w Katowicach, 
Katowice 2005, s. 83.

Z powodu braku obcej (zachodniej) waluty, na co miała wpływ fatalna sy-
tuacja gospodarcza kraju, nie można było kupić nowych maszyn, jak rów-
nież części zamiennych do już eksploatowanych. Części te musiały być wy-
twarzane przez ekipy remontowe we własnym zakresie, co podnosiło koszty 
remontu. Jednak bardzo często, ze względu na brak ślusarzy remontowych 
i odpowiednich obrabiarek, remonty urządzeń nie przywracały ich do peł-
nej eksploatacji. Natomiast remonty bieżące i średnie przeprowadzały ekipy 
remontowe przy udziale głównego mechanika w  ramach każdego zakładu 
należącego do ZWUS. Remontów kapitalnych maszyn dokonywały dwie 
jednostki – zewnętrzne przedsiębiorstwo Ponar-Remo (25% remontów) oraz 
baza remontowa ZWUS zlokalizowana w Żorach (75% remontów)44.

44  Tamże, s. 107
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W latach 70. wyroby Zakładów Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyj-
nych z  Żor wciąż cieszyły się dobrą opinią u  odbiorców zagranicznych 
z ZSRR, NRD, Czechosłowacji, Bułgarii, Węgier oraz Szwecji. W 1978 r. 
do zakładu wpłynęło zamówienie ze Szwecji na wykonanie w ciągu dwóch 
tygodni 800 płyt zaciskowych typu „JAZ”, które zostało pomyślnie zre-
alizowane45. Dynamika wzrostu produkcji, przy jednoczesnym obniża-
niu zatrudnienia, wynosiła w 1976 r. 108%, a w 1977 r. 112%. Wartość 
eksportu wzrosła z 2,4 mln zł w 1975 r. do 4,6 mln zł w 1977 r.”46. Do 
1980 r. zakład w Żorach wybudował i zabudował 140 torowych hamulców 
szczękowych47.

W 1980 r. racjonalizatorzy żorskiego ZWUS-u zgłosili 181 projektów ra-
cjonalizatorskich, z których przyjęto do realizacji 136, a zastosowano w pro-
dukcji 118. Zyski z tego tytułu wyniosły 4,5 mln zł. Do czołowych racjona-
lizatorów w  tym zakładzie należeli m.in. Grzegorz Kowolik, Feliks Papała, 
Marek Skrobol i Jerzy Brzęk48.

Przez cały okres funkcjonowania ZWUS trwała rywalizacja pomiędzy za-
kładami z Żor, Katowic i Gotartowic, dodatkowo Brygady Pracy Socjalistycz-
nej z żorskich zakładów podejmowały warty zjazdowe49.

Przekształcenia, jakie odbyły się po 1989 r., miały istotny wpływ na 
funkcjonowanie ZWUS. Przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane i prze-
jęte głównie przez kapitał zagraniczny. Zakład nosił nazwę ABB ZWUS 
Signal sp. z o.o., następnie Adtranz, potem DaimlerChrysler Rail Systems 
ZWUS sp. z o.o. oraz Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. 
Mimo kontynuacji produkcji w zakładzie w Katowicach, żorski oddział zo-
stał zamknięty w 2000 r.

45  Zrealizowali plan eksportu, „Nowiny” 1978, nr 50, s. 1.
46  Z cyklu: miasta naszego regionu. Żorskie przeobrażenia, „Nowiny” 1978, nr 5, s. 5.
47  B. Wyrobek, Krótki rys historyczny…, s. 24.
48  Najlepsi racjonalizatorzy ZWUS, „Nowiny” 1981, nr 14, s. 2.
49  Dla przykładu w 1983 r. członkowie BPS-ów przygotowali detale podzespołów po-

trzebnych do uruchomienia górki rozrządowej w Lublinie. Por. Brygady Pracy Socjalistycznej 
w ZWUS, „Nowiny” 1983, nr 14, s. 3.
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Przedsiębiorstwo budownictwa 
Mieszkaniowego Przemysłu 

Węglowego „fadom”

Budowa nowych zakładów pracy w ROW oraz związana z nią migracja lud-
ności ze wsi do miast wymuszały powstanie nowych lokali mieszkalnych dla 
robotników. Dlatego trzeba było zainwestować w sektor budowlany. Do reali-
zacji tego projektu niezbędna okazała się uchwała Rady Ministrów w zakre-
sie szybkiego zabezpieczania izb mieszkalnych dla ROW, a decydujące było 
zarządzenie Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z 1 lipca 1969 r. o powo-

łaniu Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Mieszkaniowego Przemysłu Węglowe-
go „Fadom”50. W skład nowo powstałe-
go przedsiębiorstwa jako pierwsza we-
szła fabryka domów w Bziu Zameckim 
koło Jastrzębia-Zdroju, uruchomiona 
w  1969 r. W  Żorach nastąpiło uro-
czyste uruchomienie drugiej w  ROW 
fabryki domów, w  której rozpoczęto 
produkcję w 1970 r. 13 lipca w inaugu-
racji rozpoczęcia produkcji w  drugim 
budowlanym gigancie uczestniczyli: 
członek Rady Państwa, przewodniczą-
cy Prezydium Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w  Katowicach Jerzy Ziętek, 
sekretarz Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w  Katowicach Tadeusz Pyka, 
minister górnictwa i  energetyki Jan 
Mitręga, kierownik Wydziału Wę-
glowego KW PZPR w  Katowicach 
Gerard Kroczek oraz przedstawiciele 
władz powiatu rybnickiego z  sekreta-

50  B. Cimała, Żory. Zarys…, s. 217.

„Dziennik Zachodni”, nr 103  
z 3 maja1967 r.
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rzem Komitetu Powiatowego PZPR Franciszkiem Ciesielskim na czele. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie J. Ziętek oraz J. Mitręga. 
W swoim wystąpieniu minister górnictwa i energetyki podkreślił znaczenie 
tego nowoczesnego obiektu przemysłowego dla rozwijającego się ROW oraz 
podziękował budowniczym za ich trud w realizacji inwestycji, oddanej sześć 
miesięcy przed terminem. Realizatorem tego ważnego przedsięwzięcia było 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego „Peberow”. Podobnie jak w Bziu 
Zameckim, żorska fabryka miała produkować gotowe elementy budynków na 
potrzeby miejscowego budownictwa mieszkaniowego. Zakładano, że powsta-
nie rocznie 200 mieszkań o 6 tys. izb, czyli 6 bloków 11-kondygnacyjnych51. 
Całość technologii produkcji została oparta na maszynach i urządzeniach za-
kupionych w  NRD, której fachowcy pomagali również przy ich montażu 
i rozruchu. Większość faz ciągu produkcyjnego odbywała się automatycznie, 
a  rola człowieka sprowadzała się tylko do kontroli urządzeń pomiarowych. 
Z elementów tu produkowanych składano 5-kondygnacyjne budynki o 100 
mieszkaniach oraz 11-kondygnacyjne o 352 mieszkaniach. Montaż takiego 
budynku trwać miał w założeniach zaledwie 160 dni, a wykonać go miała jed-
na brygada obsługująca jeden dźwig typu żuraw52. O powstaniu fabryki i jej 
osiągnięciach w dziedzinie budownictwa na bieżąco pisała regionalna prasa: 
„Jak informuje kierownictwo Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Budownictwa 
Mieszkaniowego w Żorach – przed kilku dniami nastąpił wstępny rozruch 
drugiej w naszym kraju Fabryki Domów w Żorach. Dzięki temu, do dnia 
30 czerwca br., w którym to nastąpi oficjalne przekazanie fabryki do użytku, 
wyprodukuje się już 80 mieszkań dla górników Jastrzębia. Tym samym cykl 
budowy żorskiej Fabryki Domów zostanie skrócony o 10 miesięcy”53. Żorski 
„Fadom” wytwarzał elementy wielkopłytowe dla budownictwa mieszkanio-
wego Żor, Jastrzębia, Wodzisławia, Rybnika, Leszczyn, Gliwic, Chorzowa, 
Rudy Śląskiej, Mikołowa, Tychów, Łazisk i Brzeszcz.

Stale rosnące zapotrzebowanie na mieszkania dla robotników ROW wy-
muszało zwiększenie produkcji, a co za tym idzie przyjęcie do pracy w „Fa-
domie” nowych pracowników. Dzięki temu, że zakład podlegał Zjednocze-
niu Budowlano-Montażowemu Przemysłu Węglowego, każdy pracobiorca 

51  Żorska fabryka domów rozpoczęła produkcję, „Nowiny” 1970, nr 28, s. 1.
52  Dwa tysiące mieszkań z żorskiego FADOMU, „Nowiny” 1970, nr 29, s. 3.
53  80 dodatkowych mieszkań z Żorskiej Fabryki Domów. Na dziesięć miesięcy przed termi-

nem, „Nowiny” 1970, nr 22, s. 1.
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mógł liczyć na przywileje przysługujące górnikom, co miało istotny wpływ 
na przyciągnięcie do przedsiębiorstwa nowych robotników54. W trosce o za-
pewnienie stałego dopływu załogi o  potrzebnych kwalifikacjach „Fadom” 
prowadził własną przyzakładową szkołę zawodową funkcjonującą w ramach 
Zespołu Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i  Energetyki w  Żo-
rach, gdzie kształcili się uczniowie w  zawodach: murarz-tynkarz, cieśla, 
stolarz, posadzkarz, monter wewnętrznych instalacji budowlanych, elektro-
monter, malarz-tapeciarz, ślusarz-spawacz, blacharz-dekarz oraz mechanik 
pojazdów samochodowych. Nauka zawodu trwała trzy lata. Po jej ukończe-
niu istniała możliwość kontynuowania kształcenia w technikum budowla-
nym dziennym lub wieczorowym55.

O ulepszaniu asortymentu wytwarzanych produktów na łamach „Nowin” 
mówił I sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR w „Fadomie” Zenon Sztoner: 
„Podejmujemy szereg inicjatyw mających na celu nie tylko zwiększenie pro-
dukcji naszego zakładu, lecz również poprawę jej jakości. Od niedawna wypo-
sażamy mieszkania w lepsze, zmywalne rodzaje tapet, w miejsce drewnianych 
wprowadzono bardziej estetyczne i hermetyczne ramy okienne z tworzyw. Za-
miast PCW stosuje się wykładanie podłóg Lentexem. Są to z pozoru drobiazgi, 
jakże jednak znaczące dla podniesienia komfortu. […] Dotychczas wytwarza-
no tu elementy służące do konstrukcji ścian zewnętrznych, o średniej grubości 
29 cm. Taka grubość zapewniała odpowiednią nośność ściany oraz izolowanie 
wnętrza od wpływów atmosferycznych. Obecnie postanowiono używać do 

54  Pracownikom zatrudnionym w PBMPW „Fadom” przysługiwały następujące prerogaty-
wy wynikające z przywilejów górniczych, tzn. z Karty górnika: deputat węglowy do 8 ton rocznie, 
specjalne wynagrodzenie miesięczne (tzw. dodatek stażowy od 10 do 25%), nagrody jubileuszowe 
co pięć lat, nagroda z okazji Dnia Górnika, nagroda z zysku, ubranie galowe (mundur górniczy) 
po uzyskaniu stopnia górniczego, górnicza służba zdrowia i sanatoria. Por. Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego FADOM, broszura, b.m. i d.w, s. 5.

55  Została wydana broszurka PBMPW „Fadom” zachęcająca młode osoby do eduka-
cji w przyzakładowej szkole zawodowej, a następnie do pracy w ramach tego zakładu pra-
cy. Liczbę abiturientów zwiększały różnego rodzaju dodatkowe zachęty, którymi „Fadom” 
zachęcał przyszłych pracowników: „Miłośnicy gór i narciarstwa mogą korzystać z ośrodka 
wypoczynkowego w Szczyrku, Bukowinie Tatrzańskiej i Jaworzu. Amatorów sportów wod-
nych oczekuje ośrodek wczasów sobotnio-niedzielnych w Paprocanach k. Tych. Żeglarze 
mogą korzystać z dwóch jachtów kabinowych «Orion» i «Wenus». Dzieci pracowników ko-
rzystają z kolonii letnich i zimowisk we własnym ośrodku kolonijnym w Barcicach k. No-
wego Sącza”. Por. tamże, s. 8–11.
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tych celów również weł-
ny mineralnej. Pozwoli 
to w  rezultacie zmniej-
szyć grubość ścian ze-
wnętrznych do 22 cm. 
Tym sposobem poczyni 
się znaczną oszczędność 
materiałów, głównie ce-
mentu, stali zbrojenio-
wej. […] Przez zainsta-
lowanie innych typów 
urządzeń, proces tzw. 
naparzania, czyli tward-
nienia zaprawy betono-
wej pod ciśnieniem pary, 
ma przebiegać znacz-
nie szybciej niż dotąd. 
Skróci to czas produkcji 
każdego z  elementów 
w  bardzo znacznym 
stopniu. Jak się oblicza, 
po zakończeniu moder-
nizacji wszystkich trzech 
fabryk, co ma nastąpić 
już w  roku przyszłym, 
Kombinat zwiększy pro-
dukcję mieszkań z 6 tys. 
do 8  tys. rocznie, czyli 
o  blisko jedną trzecią. 
W  «Fadomie» podjęto 
równolegle inne przed-
sięwzięcia oszczędno-
ściowe. W  ich wyniku 
zużyje się, bez uszczerb-
ku dla jakości, o  160 
ton mniej cementu, 
zaoszczędzi się 91 ton Gazeta „Trybuna Robotnicza”, nr 165 z 14 lipca 1970 r.
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stali zbrojeniowej, 2  tony 
paliw płynnych i  250 ton  
paliw stałych”56.

W  1976 r. zadania pla-
nowane, zakładające odda-
nie do użytku 1307 miesz-
kań, zostały zrealizowane 
w 100%. Z tej liczby w Żo-
rach wzniesiono ich 1052, 
w  Raciborzu 175 i  w  Ru-
dzie Śląskiej 80. Produkcja 

wszystkich scentralizowanych fabryk domów miała dać 6,5 tys. mieszkań. 
W ramach wykonawstwa rzeczowego w 1977 r. wyprodukowano 6503 lo-
kale mieszkalne, a zmontowano własnymi brygadami 5040, z czego klucze 
oddano do 1474. Z  tej liczby w Żorach przekazano 1164. W obrębie in-
frastruktury przekazano trzy pawilony handlowe, żłobek, przedszkole i przy-
chodnię lekarską w Żorach o łącznej powierzchni 7,6 km². Zadania na rok 
1978 przewidywały dalszy wzrost produkcji fabryki domów, która powinna 
wytworzyć wraz z zadaniami dodatkowymi 8 tys. mieszkań, z czego prawie 
7,8 tys. miało być zmontowanych przez własne ekipy. Zamierzano przekazać 
2070 całkowicie gotowych mieszkań. Budownictwo towarzyszące na 1978 
rok obejmowało ogólną powierzchnię ponad 3,5 km²57. Dynamika wzro-
stu zadań produkcyjnych osiągnęła w 1976 r. 123%, a w 1977 r. – 142,9%. 
W latach 1975–1977 fabryki domów żorskiego „Fadomu” wyprodukowały 
łącznie elementy dla 17,8 tys. mieszkań, z  czego zmontowano 12 950 lo-
kali mieszkalnych, natomiast pozostałe elementy zostały przekazane innym 
przedsiębiorstwom budowlanym. W tym okresie „Fadom” oddał 32,5 km² 
powierzchni użytkowej w budownictwie towarzyszącym58. W 1978 r. zwięk-
szono ilość i  wartość świadczonych usług z  47,7 do 49 mln zł. Kombinat 
w Żorach w ciągu pięciu miesięcy oddał do eksploatacji 876 mieszkań na 
zaplanowanych wcześniej 835. W stosunku do roku ubiegłego zanotowano 

56  2000 dodatkowych mieszkań dzięki wykorzystanym rezerwom. Lipiec w „Fadomie”, 
„Nowiny” 1977, nr 30, s. 3.

57  Coraz więcej mieszkań z „Fadomu”, „Nowiny” 1978, nr 12, s. 2.
58  Z cyklu: miasta naszego regionu. Żorskie przeobrażenia, „Nowiny” 1978, nr 5, s. 5.

Budynek dyrekcji kombinatu „Fadom”
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wzrost o 131,8%59, który uzyskano dzięki modernizacji fabryki domów i po-
zyskaniu dodatkowej zdolności produkcyjnej (o 1,6 tys. mieszkań), zainstalo-
waniu dwóch węzłów betoniarskich typu „Stetter”, likwidacji dużej ilości be-
toniarek oraz modernizacji transportu w Żorach i Jastrzębiu-Zdroju. Dużym 
osiągnięciem było zmniejszenie udziału kosztów materiałowych w wartości 
produkcji o  3,7% oraz podniesienie wskaźnika produktywności środków 
trwałych z planowanych 0,83 zł na 0,91 zł. Nad programem wykorzystania 
rezerw zgodnie z  uchwałą II Plenum KC PZPR w  kombinacie pracowało 
osiem zespołów roboczych i to ich dziełem są omawiane wyżej wskaźniki60.

Do realizacji zadań produkcyjnych w przedsiębiorstwie zostały utworzone 
specjalistyczne jednostki organizacyjne:

•	 Zespół Robót Inżynieryjnych w Jastrzębiu i Rybniku,
•	 Zespół Robót Budowlanych w Żorach i Rybniku,
•	 Zespół Robót Elektrycznych,
•	 Zespół Robót Instalacyjnych i Warsztatowych,
•	 Zespół Robót Wykończeniowych,
•	 Baza Sprzętu i Transportu.

Zakres robót prowadzonych przez te jednostki pozwalał na wykonanie 
praktycznie wszystkich prac – od przygotowania stanu zerowego aż do od-
dania „pod klucz”61.

Aby całkowicie wykonać zaplanowane zadania, w 1978 r. został opraco-
wany szczegółowy program działania, który analizowano podczas Konferen-
cji Samorządu Robotniczego. Zwrócono w nim szczególną uwagę na koniecz-
ność szybkiego dojścia do pełnej mocy produkcyjnej na tzw. linii fińskiej 
oraz linii produkcji dachów. Program ten zakładał też zwiększenie produkcji 
stropów oraz doprowadzenie wytwórni betonów do normalnej pracy w wa-
runkach zimowych62.

We wrześniu 1979 r. górnikom przekazano do użytku 914 mieszkań, czyli 
o 144 więcej niż planowano63. W ciągu pięciu miesięcy 1980 r. ekipy mon-
tażowe żorskiego „Fadomu” zbudowały 486 mieszkań w samych Żorach. Do 
końca roku planowano wykonać dalszych 704 lokali. Wraz z  budową no-

59  Dodatkowe mieszkania z „Fadomu”, „Nowiny” 1978, nr 25, s. 1.
60  J. Szychiński, „Fadomskie” tempo, „Nowiny” 1977, nr 44, s. 2.
61  Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego…, s. 5.
62  Coraz więcej mieszkań…, s. 2.
63  Żorski „Fadom” przoduje wśród budowlanych, „Nowiny” 1979, nr 40, s. 1.
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wych mieszkań wznoszone też były obiekty towarzyszące. Oddano do użyt-
ku pawilony handlowe na osiedlach im. Pstrowskiego i przy ul. Folwareckiej 
oraz szkołę, przedszkole i żłobek na osiedlu im. Pstrowskiego. W tym okresie 
zmontowano ogółem na wszystkich placach budów 1729 mieszkań. Brygady 
wykończeniowe przekazały klucze do 862 lokali oraz w 100% zrealizowały 
plan infrastruktury64. W 1980 r. załoga „Fadomu” podjęła wartę produkcyj-
ną. Dzięki temu na terenie fabryki wyprodukowano dwa dodatkowe miesz-
kania w elementach. Na prowadzonych placach budów w czasie warty zmon-
towano 10 mieszkań oraz w Żorach, Rybniku i Leszczynach wykonano spory 
zakres robót budowlano-montażowych65. W tym czasie trwały przygotowania 
do wprowadzenia nowej technologii produkcji i montażu. Był to tzw. system 
MG, który różnił się od dotychczasowego tym, że kuchnie i klatki schodowe 
miały bezpośrednie naświetlenie66.

W 1981 r. zakład dotknął kryzys spowodowany czynnikami ekonomicznymi 
i politycznymi, produkcja została zmniejszona, jednak już w 1984 r. znów osią-
gnęła poziom sprzed załamania. W połowie lat 80.  „Fadom” był w sektorze bu-
dowlanym gigantem wielobranżowym zatrudniającym ponad 2,7 tys. osób, wraz 
z fabryką w Bziu Zameckim wytwarzał rocznie elementy dla 1600–1700 miesz-
kań, mogąc wykończyć „pod klucz” wraz z pełnym uzbrojeniem zewnętrznym, 
drogami, placami, itp. 1000 mieszkań i 10 tys. m² obiektów infrastruktury67.

64  Rytmiczna praca „Fadomu”, „Nowiny” 1980, nr 25, s. 1.
65  Z żorskiego „Fadomu” dodatkowe mieszkania, „Nowiny” 1980, nr 14, s. 1.
66  Tamże.
67  B. Cimała, Żory. Zarys…, s. 462.

Elementy prefabrykowane w drodze na budowę
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Kombinat „Fadom” przez lata 
swojej działalności dorobił się bazy 
hotelowej dla 148 pracowników, 50 
zakładowych mieszkań, 56 mieszkań 
rotacyjnych, posiadał obiekt kolo-
nijny w  Barcicach i  ośrodek kem-
pingowy w Dźwirzynie68. Robotnicy 
fabryki domów wyjeżdżali za granicę 
na budowy do NRD, na Węgry, do 
Austrii, Związku Radzieckiego, a na-
wet Kuwejtu69.

Mimo realizowania założonych 
planów przedsiębiorstwo nie było w stanie zapewnić lokali mieszkalnych dla 
ludności stale napływającej do ROW. Z tego powodu Komisja Mieszkaniowa 
MRN w Żorach próbowała ograniczyć działalność „Fadomu” jedynie do te-
renu Żor, a budownictwo mieszkaniowe jedynie dla robotników pracujących 
w żorskich zakładach, co – ze względu na centralnie sterowany charakter przed-
siębiorstwa i potrzeby całego regionu – było postulatem nie do zrealizowania70.

Zmiany polityczno-gospodarcze z przełomu lat 80. i 90. odbiły się nieko-
rzystanie na funkcjonowaniu fabryki. W połowie 1990 r. w „Fadomie” pra-
cowały tylko 704 osoby71. Przedsiębiorstwo stanęło na progu bankructwa. 
Mimo pomysłów restrukturyzacji, komunalizacji (co dokonało się decyzją 
wojewody katowickiego w połowie 1992 r.) 15 lipca 1992 r. Rada Miejska 

68  Tamże.
69  Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego…, s. 11.
70  „W wyniku dyskusji Komisja stwierdziła, […] o ustalenie na obecnie realizowanej 

jednostce «E» efektów mieszkaniowych wyłącznie dla pracowników nowo budowanych ko-
palń na naszym terenie KWK «ZMP», «Suszec», «Pole Warszowickie» innych zakładów pra-
cy na naszym terenie oraz bieżących potrzeb dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej Żory. 
Do ww. wniosku ustosunkował się przedstawiciel KBM PW «Fadom» – ob. Jerzy Damecki, 
naczelny Inżynier, stwierdzając, że praktycznie kończy się budownictwo wielorodzinne na 
jednostce «E». […] Ukończenie budowy jednostki «E» jest zaplanowane w 1983 r. Infrastruk-
tura poza jednostkami «D» i «E» nie wchodzi w rachubę i miasto nie może na nią liczyć” (AP 
Kat OR, Protokoły Posiedzeń Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady 
Narodowej Miasta i Gminy Żory, od nr. 1/78 z dnia 9 marca 1978 r. do nr. 44/82 z dnia 29 
września 1982 r., Protokół nr 39/81, k. 153).

71  Raport o stanie gminy maj 1990 – maj 1994, Żory 1994, s. 65.

Tygodnik „Nowiny”, nr 11 z 17 mara 1971 r.
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w Żorach wydała decyzję o postawieniu przedsiębiorstwa w stan likwidacji72. 
Jeszcze w tym samym roku miasto zawarło umowę z dziewięcioma firmami, 
które od grudnia 1992 r. były dzierżawcami terenu byłej fabryki73.

Ponad 20-letnie funkcjonowanie przedsiębiorstwa „Fadom” chyba najsil-
niej odcisnęło swoje piętno na przeobrażeniach Żor i  całego regionu ROW. 
„Fadom” oddawał ok. 1,1 tys. mieszkań rocznie oraz 10 tys. m² powierzchni 
użytkowej obiektów towarzyszących. Dzięki „Fadomowi” w Żorach powsta-
ło sześć osiedli mieszkaniowych: os. 700-lecia Żor, os. Powstańców Śląskich,  
os. Pstrowskiego, os. Pawlikowskiego i os. im. Władysława Sikorskiego74.

Już po 15 latach działalności fabryki domów obliczono, że załoga „Fado-
mu” wybudowała w czasie istnienia zakładu „250-tysięczne miasto”75, mając 
swój udział przy powstawaniu osiedli mieszkaniowych w  takich miastach, 
jak: Żory, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław, Rybnik, Leszczyny, Gliwice, Cho-
rzów, Rudy Śląska, Mikołów, Tychy, Łaziska i Brzeszcze. Tam wysyłane były 
produkowane w żorskiej fabryce wielkopłytowe, betonowe elementy bloków 
mieszkalnych załadowane na potężne czeskie „Tatry”76. „Fadom” nie budo-
wał tylko samych budynków mieszkalnych, lecz także całą otaczającą infra-
strukturę – szkoły, przedszkola, żłobki, pawilony handlowe, przychodnie oraz 
obiekty infrastruktury technicznej.

72  Tamże, s. 67.
73  Fadom wreszcie sprzedany, „Trybuna Śląska” 1999, nr 102, s. 5.
74  Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego…, s. 5.
75  B. Cimała, Żory. Zarys…, s. 473.
76  Tamże, s. 461.

Plac magazynowy elementów wielkopłytowych w żorskim „Fadomie”
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Zakład tworzyw Sztucznych erg

Podobnie jak z budową Fabryki Sygnałów Kolejowych w Żorach pod ko-
niec lat 40., która była początkowo jedynie filią zakładu z Gotartowic, ana-
logicznie w latach 70. wyglądała budowa Zakładów Tworzyw Sztucznych 
w Żorach, jako element przedsiębiorstwa „Krywałd Erg” z Knurowa. Z tego 
powodu nazwa zakładu brzmiała Zakłady Tworzyw Sztucznych „Krywałd 
II – Erg” w Żorach. Decyzję o budowie zakładu podjęto w 1975 r. Wtedy 
już wyznaczono odpowiedni teren bez szkód górniczych pod budowę fa-
bryki. Pierwsze prace przygotowawcze rozpoczęły się we wrześniu 1975 r.77. 
Zanim generalny wykonawca inwestycji (Bielskie Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Przemysłowego – BPBP) wszedł na teren budowy, zostało wykupio-
nych 60 ha ziemi od rolników. Początek prac budowlanych datuje się na 
czerwiec 1976 r. Pierwszy etap budowy według pierwotnych założeń miał 
zostać zakończony w 1979 r.78. Niestety terminu tego nie udało się dotrzy-
mać, gdyż już w pierwszym roku budowy (1976) wykonano zaledwie 70% 
planowanych robót, a w następnych latach kolejno: 39% w 1977 r. i 57% 
w 1978 r. Efektem tego były prawie trzyletnie opóźnienia w wykonawstwie 
podstawowych obiektów i węzłów technologicznych. Niewykonanie robót 

77  E. Burcek, Kronika Urzędu Miasta Żory 1945–1990, mps, Żory 2002, s. 114.
78  S. Michalczyk, Żorski „Erg” już produkuje dla kraju i na eksport, „Nowiny” 1982, 

nr 14, s. 3.

Wjazd na teren budowy ZTS Krywałd. ERG przy ul. Rybnickiej 



92  | 

budowlanych przez BPBP ograniczyło wejście na teren budowy pozosta-
łych podwykonawców. Do podstawowych trudności w  realizacji poszcze-
gólnych etapów budowy należał brak mocy przerobowej generalnego wyko-
nawcy. Część murów postawiono już w 1976 r., ale roboty wykończeniowe 
oraz inne prace były systematycznie przesuwane na późniejsze terminy. 
W 1979 r. łączny koszt budowy nowych zakładów szacowany był na ponad 
2,5 mld zł. Na pierwszy etap założono nakłady o wysokości 1734 tys. zł, 
w tym na roboty budowlano-montażowe 740 tys. zł79. Oprócz opieszałości 
głównego wykonawcy problem stanowił zakup linii produkcyjnych, gdyż 
sprowadzanie ich z zagranicy wiązało się z wydatkowaniem dewiz, których 
w tym okresie brakowało w kraju80.

Problemy z budową fabryki i uruchomieniem produkcji nawet dla pra-
sy były niespotykane, a przesunięcia terminu ukończenia robót zaskakujące. 
Rybnickie „Nowiny”, będące jedyną gazetą regionalną w okresie PRL-u na 

79  J. Szychiński, Na budowie ZTS w Żorach nie budujące terminy, „Nowiny” 1979, 
nr 42, s. 2.

80  B. Cimała, Żory. Zarys…, s. 463.

Plac magazynowy wyrobów gotowych żorskiego ERG-u
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tym terenie, w latach 1976–1982 rok po roku ogłaszały niechybne ukończe-
nie robót, prezentując listę wyrobów, które miały być wytwarzane w żorskiej 
fabryce. W 1978 r. pisano: „W Żorach produkować się będzie artykuły che-
miczne, a więc polwinit – izolację do kabli, granulki styropianowe i płyty 
z nich (stosowane najczęściej jako izolacja termiczna i akustyczna), winileum, 
czyli wykładziny podłogowe, asortyment samogaszący stosowany na statkach, 
w wagonach kolejowych oraz budownictwie, uszczelki magnetyczne do lodó-
wek, pastę uszczelkową”81. Rok później podobny tekst ukazał się w tym sa-
mym tygodniku: „W pierwszych miesiącach przyszłego roku nastąpi rozruch 
technologiczny wydziału surowców i  następnie linii wytłaczarek. Pierwsze 
wyroby ukażą się na rynku jeszcze w marcu 1981 r., a do końca tego roku 
z Żor dostarczonych będzie 17 tysięcy ton gotowych produktów”82. Niestety 
te zapowiedzi były przedwczesne, tak jak kolejne, które sukcesywnie ukazywa-
ły się na łamach regionalnej prasy. „Nowiny” pisały: „Jak dowiedzieliśmy się 
w dyrekcji ZTS «Erg-Krywałd», przystąpiono do próbnych rozruchów kolej-
nych ciągów produkcyjnych. Rozruch rozpoczyna się od węzła ciepłownicze-
go. Sukcesywnie teraz będą uruchamiane: stacje pomp, filtrów i w pierwszych 
dniach grudnia podłączone już zostanie napięcie elektryczne. Podstawowym 
produktem tego zakładu będą kształtki i rury o różnych przekrojach przezna-
czone dla budownictwa. Zakład ten wyposażony jest w nowoczesne urządze-
nia. Maszyny znajdujące się w surowcowni pochodzą z Republiki Federalnej 
Niemiec. Wytłaczarki, których ustawiono 19, w przeważającej większości są 
produkcji krajowej. Wszystkie znajdujące się urządzenia produkcyjne są już 
po próbnym rozruchu mechanicznym, przeprowadzonym pod nadzorem 
serwisów fabrycznych”83. Jednak pierwszy rozruch linii produkcyjnych miał 
miejsce dopiero w połowie 1982 r.

W chwili uruchomienia produkcji zakład zatrudniał już ponad 200 osób. 
Większość z pracowników przeszła specjalistyczne szkolenia. Robotnicy pra-
cujący przy liniach produkcyjnych szkolili się na podobnych urządzeniach 
w Jaśle, pracownicy obsługi energetycznej zdobywali umiejętności w Elek-
trowni Rybnik, pozostali doświadczenie zbierali w macierzystym zakładzie 
w Krywałdzie84.

81  W przyszłym roku „Krywałd-Erg” w Żorach, „Nowiny” 1978, nr 37.
82   J. Szychiński, Na budowie ZTS w Żorach nie budujące terminy, „Nowiny” 1979, nr 42.
83  Żorski „ERG” przed rozruchem, „Nowiny” 1980, nr 49, s. 1.
84  Tamże.
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Przyjęty w założeniach program produkcji przewidywał roczne wykona-
nie 27 tys. ton rur i kształtek PCW (13 tys. ton rur ciśnieniowych do wody 
pitnej, 11 tys. ton rur kanalizacji zewnętrznej i 3 tys. ton rur osłonowych do 
kabli) oraz 8 tys. ton folii meblowej z PCW85.

Zapewnienia prasy dotyczące nie tylko uruchomienia zakładu, lecz tak-
że samej ilości wyprodukowanego towaru, często nie znajdowały pokrycia 
w  rzeczywistości86. Mimo sukcesu, jakim było uruchomienie fabryki, od 
początku istnienia borykała się ona z wieloma trudnościami. Podstawowy 
komponent do produkcji, jaki miał być używany w zakładzie, czyli poli-
chlorek winylu, powinien być dostarczany z  utworzonych w  1966 r. Za-
kładów Azotowych „Włocławek” we Włocławku87. Jednak bardzo długo 
budowano tam instalację do produkcji polichlorku winylu – aż dziewięć lat 
(1976–1985), a samą produkcję rozpoczęto dopiero w 1989 r. Z powodu 
opóźnień „Włocławka” żorskie zakłady musiały się posiłkować surowcem 
dostarczanym z Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. Próbowano 
zażegnać niektóre trudności prowadząc prace badawcze wspólnie z Insty-
tutem Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach i specjalistami z Krywałdu, 
aby m.in. uniezależnić produkcję od dostaw niektórych surowców kupo-
wanych z Europy Zachodniej za dewizy88. Ilość polichlorku winylu dostar-
czana przez zakład w Tarnowie-Mościcach była niewystarczająca, a nawet 
znikoma w porównaniu do mocy przerobowej żorskiego zakładu89. Był to 
jeden z głównych powodów uruchomienia tylko 12 z planowanych 18 li-
nii produkcyjnych. W 1982 r. z założonych 8 tys. ton rur wyprodukowano 
łącznie jedynie 6 tys. ton. Bilans roku 1983 był jeszcze gorszy, gdyż zdołano 
wyprodukować zaledwie 2,5 tys. ton, a  z  powodu braku surowca zakład 
nawet był zmuszony wstrzymać produkcję na trzy miesiące. W tym czasie 
załoga podjęła pracę w zakładzie Krywałd Erg w Knurowie.

85  B. Cimała, Żory. Zarys…, s. 463–464.
86  S. Michalczyk, Żorski „Erg” już produkuje Dla kraju i na eksport, „Nowiny” 1982, 

nr 14, s. 3. Fragment notki prasowej brzmiał: „W tym roku natomiast zostanie wyproduko-
wanych 8 tys. ton rur w siedmiu oddanych już do użytki liniach technologicznych. Warto 
podkreślić, że 90 proc. dostarczanych do zakładu surowców pochodzi z produkcji krajowej”. 
Przyjęte założenia produkcyjne okazały się zbyt optymistyczne.

87  Dzisiaj Zakłady Anwil Włocławek.
88  S. Michalczyk, Żorski „Erg” już produkuje…, s. 3.
89  B. Cimała, Żory. Zarys…, s. 463–464.
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Zakład Krywałd Erg II w Żorach nie przetrwał ciężkich lat transformacji 
gospodarczej; stale borykając się z problemami surowcowymi, w połowie lat 
90. zakończył działalność.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Żory”

Na początku lat 70. rozpoczęto przygotowania do budowy kopalni węgla 
kamiennego na obrzeżach Żor. W 1973 r. podjęto decyzje o lokalizacji i na-
zwie kopalni, która miała nosić imię KWK „Świerklany”. Obszar górniczy 
(OG „Borynia I”) dla nowo powstałej kopalni został ustalony na 16,7 km2, 
a teren górniczy na 19,6 km2. Prace przy budowie kopalni, ulokowanej przy 
ul. Klokocińskiej i Leśnej w sołectwie Rój, rozpoczęto w 1975 r. Wśród bu-
downiczych nowego zakładu wydobywczego znaleźli się pracownicy przedsię-
biorstw: Budowy Szybów z Bytomia, Robót Górniczych z Rybnika, Montażu 
Urządzeń Górniczych, Urządzeń Elektrycznych PW, Energomontażowego, 
Robót Budowlanych z Katowic, Budownictwa Węglowego „Peberow” z Ryb-
nika (generalny wykonawca), Robót Inżynieryjnych z Wodzisławia i Elektro- 
-montażowego „Elmont” z Chorzowa. Prace rozpoczęto od głębienia szybów 
głównych i  pomocniczych oraz budowy poziomów wydobywczych 580 m 
i 705 m, z których miano w przyszłości pozyskiwać 8 tys. ton węgla na dobę90.  

90 A. Frużyński, Rybnicki Okręg Węglowy w okresie Polski Ludowej, w: Studia z dziejów 
ziemi rybnicko-wodzisławskiej w latach 1945–1989, red. A. Dziurok, B. Kloch; „Zeszyty Ryb-
nickie” 2011, nr 12, s. 412.

Kopalnia ZMP w dzielnicy Rój
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Nadzór nad robotami w szybie I i II sprawował nadsztygar Alojzy Pośpiech. 
Szyb I schodził w ziemię na głębokość 875 m i był klatkowy, zjazdowo-ma-
teriałowo-wentylacyjny. Zamontowanych zostało tam około tysiąca ton kon-
strukcji, również różnego typu dźwigarów i  prowadników. Sam szyb miał 
przekrój 8 m91. Szyb II – wydechowy, wydobywczy, o  średnicy 7,5 m był 
zgłębiony do głębokości 923,2 m92.

W pierwszym etapie drążono przekopy udostępniające na głębokości 400 m 
od strony kopalni „Jankowice” oraz 588 m i 705 m od strony kopalni „Bory-
nia”. Prace przy wykonaniu chodników na poziomie 588 od strony kopalni 
„Borynia” w  dużej części przeprowadziła brygada młodzieżowa Jana Skoka, 
której zadaniem było wykonanie przekopu, by po pewnym okresie uzyskać 
zbicie z  szybem I  kopalni „Świerklany”. Drążenie przekopu zachodniego na 
poziomie 588 kopani „Borynia” w kierunku „Świerklan” rozpoczęto 1 czerw-
ca 1975 r. Do wykonania przekopu zastosowano na wstępie ładowarkę bocz-
no-wysypującą typu „Eimco-634” oraz wiertnicę zespołową typu „Tamrock 
MR-600”93. Poziom 588 m był budowany z odstawą i odbiorem urobku na 
kopalnię „Borynia”, natomiast poziom 705 m z odstawą urobku na szyb II. 
Poziom wentylacyjny 400 m w południowo-zachodniej części obszaru górni-
czego łączył się z wyrobiskami kopalni „Jankowice”. Drążenie poziomu o głę-
bokości 830 m zostało rozpoczęte – miał on zastąpić poziom 580 m, jednak 
nie został ukończony. Równocześnie powstawały wszystkie niezbędne obiek-
ty powierzchniowe. W  początkowym etapie robót kopalnia przyjęła nazwę 
„Świerklany w budowie”. Od 1 stycznia 1978 r. została nazwana KWK „Świer-
klany-Suszec-Kaczyce”, gdyż była budowana wraz z innymi kopalniami, mając 
wspólny zarząd. 4 sierpnia 1977 r. do Żor dołączono gminę Suszec i sołectwo 
Rój, na terenie którego rozpoczęto budowę nowej kopalni94.

Koszt budowy zakładu określono na ponad 5 mld zł, z czego na roboty 
budowlano-montażowe przewidziano blisko 4 mld. Od początku budowy do 
maja 1979 r. wykonano ponad 30 tys. m bieżących wyrobisk korytarzowych 
oraz ponad 40 tys. m3 wyrobisk komorowych. Niezależnie od prac realizo-
wanych m.in. przez Przedsiębiorstwo Robót Górniczych z Rybnika kopalnia 

91  Rodzi się nowa kopalnia, „Nowiny” 1978, nr 27, s. 2.
92   A. Ciołek, R. Tkocz, Kopalnia Węgla Kamiennego „Żory” 1979–1999, (online), http://

www.sitg.rybnik.pl/kopalnie-zlikwidowane-w-rop/zory.php (dostęp: 24 listopada 2014).
93  F. Pietrzyk, Przyśpieszają budowę kopalni, „Nowiny” 1977, nr 49, s. 3.
94  B. Cimała, Żory. Zarys…, s. 225.
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własnymi brygadami prowadziła roboty, które umożliwiały uzbrojenie pierw-
szej ściany i rozpoczęcie eksploatacji 3 grudnia 1979 r.95. Roboty górnicze na 
poziomach: 705, 580 i 400 były prowadzone w pierwszym okresie z sąsied-
nich kopalń, równolegle z  pracami przy głębieniu szybów i montażu wież 
na miejscach zastępczych. Ich konstrukcje zostały następnie przemieszczone, 
przy zastosowaniu nowoczesnej technologii, na ostateczne fundamenty.

29 maja 1979 r. na placu budowy kolejnego zakładu wydobywczego, 
w ROW – KWK „Świerklany w budowie” w Żorach odbyła się doniosła uro-
czystość. W obecności licznej rzeszy młodych górników, w strojach galowych, 
załogi i budowniczych „Świerklan” oraz przedstawicieli wszystkich kolekty-
wów kopalń Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego nadano ko-
palni imię „Związku Młodzieży Polskiej” (ZMP). W uroczystości brał udział 
członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Jerzy 
Łukaszewicz, minister górnictwa Włodzimierz Lejczak i sekretarz Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Katowicach Wiesław Kiczan. Ze strony gospoda-
rzy na uroczystości nadania imienia zakładowi byli obecni: dyrektor kopalni 
Włodzimierz Ostaszewski96, Jan Sutkowski – emeryt, były główny inżynier 
kopalni w trakcie jej budowy, honorowy członek załogi, Zbigniew Bednarek, 
starszy inspektor nadzoru robót maszynowych, któremu z  chwilą odejścia 
J. Sutkowskiego na emeryturę powierzono stanowisko głównego inżyniera97.

Uruchamiana kopalnia nie posiadała zakładu przeróbczego do głębokiego 
uszlachetniania urobku, co miało wpłynąć na zmniejszenie kosztów inwe-
stycyjnych. Zakładano, że wydobywany węgiel będzie kierowany do wzbo-
gacania w zakładach mechanicznej przeróbki węgla w sąsiednich kopalniach 
„Borynia” i „Manifest Lipcowy”, zaprojektowanych z myślą o jakościowych 
potrzebach „ZMP”. Znaczna część urobku miała być kierowana do „Boryni” 

95  Raport z budowy kopalni „ZMP”. Już za dwa miesiące pierwsze tony węgla, „Nowiny” 
1979, nr 40, s. 1.

96  Włodzimierz Ostaszewski przez sześć lat pracował w kopalni „Generał Zawadzki” 
jako górnik. W latach 1947–1952 studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
by z dyplomem inżyniera górnika podjąć pracę w ówczesnej kopalni „Wesoła” (później „Le-
nin”). Następnie przeszedł do pracy w ROW, gdzie kierował budową sześciu kopalń. KWK 
„ZMP” była trzecią z wybudowanych pod jego kierunkiem od podstaw.

97  Kopalnia w Świerklanach nazwana imieniem „Związki Młodzieży Polskiej”, „Nowiny” 
1979, nr 23, s. 1.
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bezpośrednio podziem-
nymi korytarzami trans-
portowymi98.

Mimo że zakład ofi-
cjalnie rozpoczął wydo-
bycie 1 stycznia 1980 r., 
to uroczysty początek 
fedrunku związany był 
z datą 4 grudnia 1979 r., 
a więc świętem górniczej 
patronki – św. Barbary. 
Ten symboliczny począ-
tek wydobycia stał się przyczyną zorganizowania wielkiej uroczystości w Żo-
rach i przybycia wielu prominentnych dygnitarzy państwowych. Po serdecz-
nym powitaniu goście udali się na wieżę wyciągową kopalni, gdzie I sekretarz 
KC PZPR Edward Gierek uruchomił klatkę szybową. Na szczycie wieży o go-
towości kopalni do uruchomienia zameldował Andrzej Trawiński – dyrektor 
przedsiębiorstwa „Peberow”. Meldunek o  rozpoczęciu normalnej produkcji 
w kopalni złożył I  sekretarzowi KC PZPR dyrektor zakładu W. Ostaszew-
ski99. Na zakończenie uroczystości głos zabrał E. Gierek, który powiedział 
m.in.: „Chciałbym serdecznie pogratulować budowniczym i  górnikom tak 
pięknej i nowoczesnej kopalni. Należy ona chyba do najpiękniejszych i najle-
piej pomyślanych kopalń przemysłu węglowego. Jestem pewny, że, tak jak wi-
dzieliśmy to na powierzchni, jest też i na dole, równie pięknie i gospodarnie. 
Chodzi nam przecież o to, aby nie tylko węgiel wydobywać, ale wydobywać 
go w  warunkach maksymalnego bezpieczeństwa”100. W  spotkaniu uczest-
niczyli również: sekretarz KW W. Kiczan, minister górnictwa W. Lejczak, 
przewodniczący ZG ZZG Jan Leś, I sekretarz KM w Żorach Jerzy Kuczek, 
kierownictwo RZPW z dyrektorem naczelnym Gerardem Horakiem, prze-
wodniczący ZW ZSMP Jarosław Klima oraz byli działacze ZMP101.

Zgodnie z planami, w 1980 r. nowo powstała kopalnia miała dać do-
bowe wydobycie ponad tysiąc ton urobku. Do końca 1980 r. dostarczyła 

98   J. Janiowski, Najmłodsza i już bogata, „Nowiny” 1979, nr 48, s. 4.
99   Kopalnia im. „ZMP”, symbol i zobowiązanie, „Nowiny” 1979, nr 49, s. 1.
100  Tamże.
101  Tamże.

Osiedle Gwarków przy KWK ZMP
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206 tys. ton węgla. W tym samym roku zabudowano w kopalni sprężarkę 
tłoczącą 32 tys. m³/godz. i ukończono budowę łaźni na 374 miejsc102.

W okresie tym w Żorach najbardziej wzrosło zatrudnienie w KWK „ZMP” 
(o 970 osób) oraz w KWK „Suszec” (o 384 osoby), a plany na kolejny rok 
zakładały dalsze przyjęcia do pracy nowych robotników103.

Tabela II.2. Zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej w Żorach w 1981 r.

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
miary

1981 r. (%)
plan: wyk.: 
wyk.

Plan 
1982 r.

Kąt 
wzrostu

1. Zatr. w gosp. usp. tys. osób 16,5 16,4 
99,4 17,1 103,6

Źródło:  AP Kat OR, Protokoły Posiedzeń Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego Rady Narodowej Miasta i Gminy Żory, od nr. 1/78  
z dnia 9 marca 1978 r. do nr. 44/82 z dnia 29 września 1982 r.,  
Protokół nr 39/81, k. 153.

2 sierpnia 1982 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 164/82, która usta-
nowiła obowiązkowe zrzeszenia, grupujące kopalnie węgla kamiennego. 
Uchwała weszła w życie 1 października 1982 r. i miała obowiązywać na pięć 
lat. Żorskie kopalnie – „ZMP” i „Suszec” weszły w skład Zrzeszenia Kopalń 
Węgla Kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju. W ten sposób zamierzano osiągnąć 
produkcję węgla kamiennego w ilościach określonych w planach wydobyw-
czych i bilansach paliwowo-energetycznych kraju. Pierwszą eksploatację roz-
poczęto w pokładzie 357/1 na poziomie 705104.

Plan ten powstał w okresie kryzysu ekonomicznego i  stanu wojennego, 
miał więc charakter deklaratywny, wprowadzając z  jednej strony program 
oszczędnościowy, z drugiej założenia inwestycji w kwestiach poprawy sytuacji 

102  A. Frużyński, Rybnicki Okręg…, s. 412.
103  AP Kat OR, Protokoły Posiedzeń Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicz-

nego Rady Narodowej Miasta i Gminy Żory, od nr. 1/78 z dnia 9 marca 1978 r. do nr. 44/82 
z dnia 29 września 1982 r., Ocena wykonania planu społeczno-gospodarczego Miasta i Gminy 
Żory za rok 1981, k. 235.

104  A. Ciołek, R. Tkocz, Kopalnia Węgla…
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socjalno-bytowej górników. Zrzeszenia zostały zobowiązane do: „prawidło-
wego gospodarowania złożami węgla, optymalnego wykorzystania mocy 
produkcyjnych, prowadzenia badań geologicznych, poprawy stanu bezpie-
czeństwa pracy, minimalizacji szkód górniczych, usuwania szkód górniczych, 
rekultywacji terenu, opracowania programów wydobycia węgla, poprawy wa-
runków socjalno-bytowych pracowników i ich rodzin, podejmowania wspól-
nych inwestycji i  przedsięwzięć oraz prowadzenia działalności badawczej, 
usługowej i doradczej”105.

W 1983 r. KWK „ZMP” otrzymała maszynę wyciągową o mocy 2,4 MW 
i łaźnię na 1,8 tys. miejsc oraz cztery sprężarki tłoczące 76 tys. m3/min. Trwa-
ły prace nad usprawnieniem wydobycia, które przy zatrudnieniu 8,7 tys. pra-
cowników osiągnęło poziom 700 tys. ton węgla106.

Przez kolejne lata kontynuowano roboty badawczo-udostępniające oraz 
przygotowawcze w pokładach węgla. Roboty górnicze ukierunkowane były na 
przygotowanie frontu eksploatacyjnego w parcelach określonych jako bilan-
sowe i przemysłowe, w dokumentacjach geologicznych i projektach zagospo-
darowania złoża. Prace wydobywcze koncentrowały się głównie w trzech rejo-
nach obszaru górniczego: południowym, centralnym i północnym. W partii 
północnej złoża eksploatowano pokłady 313/1, 315/1 i 318/1, w części połu-
dniowej pokłady 357/1, 358/1, 358/2-3 i 359/3, w części centralnej pokłady 
325/1, 325/2, 327/1-2, 327/4 i 327/5. W pozostałych pokładach wykonano 
jedynie pojedyncze wyrobiska o charakterze badawczym107.

Załoga kopalni „ZMP” masowo przystępowała do NSZZ „Solidarność”. 
Po jej zdelegalizowaniu i wprowadzeniu stanu wojennego działalność związ-
kowa uległa osłabieniu. Władze kopalni zezwoliły na powołanie 13 stycznia 
1983 r. Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych pracowników 
KWK im. „ZMP”. Wówczas wybrano Zarząd NSZZ Pracowników KWK 
im. „ZMP” i Komisję Rewizyjną. Na przewodniczącego związku wybrano 
Alfreda Welzmana108.

Podobnie jak w innych zakładach pracy, tak i w żorskiej kopalni pod-
jęto inicjatywy związane z  rywalizacją w  ramach przodownictwa pracy. 
W „ZMP” Zarząd Zakładowy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej 

105  A. Frużyński, Rybnicki Okręg…, s. 412, 421.
106  Tamże, s. 431.
107  A. Ciołek, R. Tkocz, Kopalnia Węgla…
108  Nowy program działania, „Nowiny” 1981, nr 49 s. 2.
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zainicjował w  1984 r. ten ruch współzawodnictwa brygad pracy socjali-
stycznej. W pierwszym półroczu 1984 r. pierwsze trzy miejsca zajęły bryga-
dy z oddziału wydobywczego G-7109.

Pod koniec lat 80. wydobycie węgla oraz liczba zatrudnionych pracow-
ników zmniejszyły się. O  problemach kopalni pisali jej ostatni dyrektor 
Andrzej Ciołek oraz Ryszard Tkocz: „Kopalnię «Żory» zbudowano na zło-
żu o bardzo trudnych warunkach geologicznych, zaliczonych do III grupy 
zmienności, z docelowym wydobyciem 5000 t/dobę. Kopalnia od początku 
istnienia borykała się z  dużymi problemami techniczno-ekonomicznymi 
wynikającymi z  trudnych warunków geologiczno-górniczych (zanieczysz-
czenie urobku, silne zuskokowanie złoża, małe miąższości pokładów, krót-
kie wybiegi ścian), nie osiągając zwykle planowanego, narzuconego odgór-
nie, poziomu wydobycia. Wyrobiska udostępniające oraz przygotowawcze 
w  pokładach odsłaniały zwykle znacznie bardziej skomplikowany obraz 
struktury, a zwłaszcza tektoniki złoża oraz często mniejszą zasobność i mniej 
korzystne parametry jakościowe pokładów w porównaniu do pierwotnych 
założeń”110. Oprócz trudności geologicznych problemem dla kopalni stało 
się to, co miało być jej zaletą, a mianowicie brak zakładu przetwórczego 
urobku. W założeniach takie rozwiązanie miało dać duże oszczędności, jed-
nak transport do innych zakładów przetwórczych (głównie kopalni „Bory-
nia”) zwiększał koszty i czas wydobycia. Innymi problemami, które nasilały 
się przez kolejne lata, były: brak własnego systemu odwadniania i składo-
wania skał płonnych oraz uzależnienie od sąsiednich kopalń ze względu na 
korzystanie z ich ciągów technologicznych.

W okresie zmian polityczno-ustrojowych kopalnia zmieniła swoją na-
zwę – KWK im. „ZMP” przemianowano na KWK „Żory”. W  1990 r. 
w  ciągu miesiąca zakład wydobywał ok. 75 tys. ton, a  w  lutym 1994 r. 
zaledwie 30 tys. ton. KWK „Żory” zatrudniała w 1990 r. 4,3 tys. pracow-
ników, by w 1994 r. osiągnąć liczbę 1725 pracobiorców. Było to wynikiem 
przekształceń związanych z jej częściową likwidacją, zarządzoną przez mi-
nistra przemysłu i handlu w  lipcu 1992 r.111. Rentowność w pierwszych 

109  W kopalni im. „ZMP” rozwija się ruch współzawodnictwa, „Nowiny” 1984, nr 35, s. 3.
110  A. Ciołek, R. Tkocz, Kopalnia Węgla…
111  Tamże. KWK „Żory” była likwidowana w dwóch okresach. Pierwszą decyzję o cał-

kowitej likwidacji wydał minister przemysłu i handlu w lipcu 1992 r. Decyzja ta została uchy-
lona w marcu 1993 r. i zamieniona na częściową likwidację.



103  | 

miesiącach 1990 r. wynosiła 0,55, a w tym samym okresie 1994 r. uzyskała 
jedynie wartość 0,05112.

W maju 1996 r. podjęto decyzję o całkowitej likwidacji kopalni. Węgiel 
przestano wydobywać w październiku 1996 r., po niespełna 18 latach od jej 
uruchomienia113. KWK „Żory” była jedną z pierwszych kopalń ROW, która 
została postawiona w stan likwidacji. W okresie budowy dyrektorem kopalni 
był Włodzimierz Ostaszewski, a w trakcie eksploatacji kolejno: Leon Guzy, 
Ireneusz Musioł, Aleksander Zięba, Stanisław Wrona i Andrzej Wrona. Dy-
rektorami technicznymi (naczelnymi inżynierami) w czasie budowy byli: Jan 
Sutkowski, Zbigniew Bednarek i Jan Królak, a w trakcie eksploatacji: Janusz 
Juras, Andrzej Grzonka, Andrzej Ciołek, i Michał Rodziewicz.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Suszec”

W  1975 r. minister górnictwa utworzył Obszar Górniczy „Suszec” o  po-
wierzchni 16,5 km2, co było zgodne z wcześniej przygotowaną bazą Założeń 
Techniczno-Ekonomicznych dla ROW. Obszar Górniczy „Suszec” obejmował 
tereny Kleszczowa, Rudziczki, Suszca i Kryr. Kopalnia otrzymała obszar gór-
niczy o powierzchni 28 km2, budowany na zasobach sięgających 240 mln ton 
węgla. W październiku 1976 r. przystąpiono do głębienia pierwszego szybu.

Zakładano, że Kopalnia Węgla Kamiennego „Suszec” w Suszcu zostanie 
wybudowana w latach 1976–1985, a w 1982 r. rozpocznie wydobycie. Pla-
nowano, że urobek utrzyma się na poziomie 12 tys. ton na dobę, tj. ok. 4 mln 
ton w skali roku, przy zatrudnieniu ok. 5,6 tys. pracowników114.

4 sierpnia 1977 r. gminę Suszec i  sołectwo Rój dołączono do Żor, 
w  związku z  czym kopalnia administracyjnie zmieniła swoją lokalizację. 
W tym samym roku rozpoczęto budowę poziomów wydobywczych 620 m 
i 820 m. Od 1 stycznia 1978 r. zakład ten, budowany wspólnie z  innymi 
okolicznymi kopalniami, nosił już nazwę KWK „Świerklany-Suszec-Ka-

112  Raport o stanie gminy…, s. 66.
113  Zlikwidowana kopalnia „Żory”. Krótka świetność, „Nasz Powiat Prezentacje” Żory, 

Gniezno, Pruszków, 1999, nr 4, s. 2–5.
114  J. Jankowski, Przekazanie do eksploatacji kolejnej kopalni w ROW. Rusza wydobycie 

w kopalni „Suszec”, „Nowiny” 1983, nr 48, s. 1.
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czyce” w budowie. W 1980 r. kopalnia „Suszec” otrzymała i zamontowała 
wentylator o wydajności 6 tys. m3/min115.

Prasa informowała, że realizacja zadań inwestycyjnych w nowo powstają-
cej Kopalni Węgla Kamiennego „Suszec” w początkach 1981 r. przebiegała 
zgodnie z planem, a wobec zakończenia głębienia szybu II będzie można zin-
tensyfikować prace górnicze116. Te doniesienia po dwóch miesiącach musiały 
zostać sprostowane. Ograniczenia inwestycyjne związane z budową kopalni 
„Suszec” w 1981 r. były poważne. Na planowaną wartość robót inwestycyj-
nych kopalnia miała otrzymać 1 mld 420 mln zł, z resortu górnictwa jednak 
przekazano środki jedynie w wysokości 827 mln, co stanowiło 57% całorocz-
nych nakładów inwestycyjnych. W tej sytuacji termin uruchomienia kopalni 
na rok 1981 został przesunięty na rok następny117.

Od 1981 r. trwały prace przy budowie poziomu 420 m, z  którego mia-
no uzyskiwać 6 tys. ton na dobę. Zostały wybudowane wszystkie podstawowe 
obiekty technologiczne na powierzchni oraz wykonano roboty dołowe w celu 
udostępnienia złoża do wydobycia. Wybudowano m.in. trzy szyby (wydobyw-
czy, zjazdowy i  wentylacyjno-materiałowy), zostały zamontowane dwie ma-
szyny wyciągowe o mocy 2,4 MW i 14 MW, sześć sprężarek tłoczących po 
73 tys. m3/min i trzy wentylatory o wydajności po 10 tys. m3/min, trzy wen-
tylatory o wydajności po 15 tys. m3/min, zbudowano łaźnię na 3,5 tys. miejsc 
i lampownię 7,2 tys. lamp118. W tym czasie wydrążono ok. 33 km kamiennych 
przekopów i  chodników kamienno-węglowych. Wykonano 3 tys.  m piono-
wych wyrobisk i wzniesiono cztery szyby. Wraz z nimi powstały: nowoczesny 
zakład przeróbki węgla, stacja odmetanowania, rozdzielnia główna, magazyny, 
warsztaty i obiekty socjalne, a także dworzec kopalniany. W budowę tego zakła-
du zainwestowano ponad 11 mld zł119.

Podobnie jak KWK „ZMP”, wciąż budowana KWK „Suszec”, zgodnie 
z uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r., weszła w skład Zrzesze-
nia Kopalń Węgla Kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju. Uroczyste rozpoczęcie 
eksploatacji odbyło się w początkach grudnia 1983 r., co lokalna prasa przed-

115  A. Frużyński, Rybnicki Okręg Węglowy…, s. 413.
116  W kop. „Suszec”. Szyb II – gotowy, „Nowiny” 1981, nr 5, s. 1.
117  Czy decyzje resortu górnictwa są słuszne? Węgiel z kopalni „Suszec” osiemnaście miesięcy 

później, „Nowiny” 1981, nr 14, s. 1.
118  A. Frużyński, Rybnicki Okręg Węglowy…, s. 431.
119  Kopalnia „Krupiński” w Suszcu oddana do eksploatacji, „Nowiny” 1983, nr 49, s. 4.
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stawiła na swoich łamach. Rybnickie „Nowiny” pisały: „W sobotę 3 grudnia 
w Suszcu oddano do eksploatacji nową kopalnię węgla kamiennego. Meldu-
nek o gotowości nowego zakładu do rozpoczęcia eksploatacji złożył ministro-
wi górnictwa i energetyki gen. dyw. Czesławowi Piotrowskiemu dyrektor kop. 
«Suszec-Kaczyce-Pawłowice» w budowie Włodzimierz Ostaszewski. Minister 
górnictwa wręczył akt nadania kopalni imienia prof. Bolesława Krupińskiego 
oraz dokonał odsłonięcia tablicy z jej nazwą”120. Był to dziewiąty nowy zakład 
wydobywczy w ROW, dziewiętnasty w ostatnim okresie w kraju.

1 października 1982 r. gmina Suszec, w której wybudowana została kopal-
nia, usamodzielniła się, a tym samym nie wchodziła w skład miasta-gminy 
Żory121. W ten sposób Żory utraciły zakład pracy.

inne zakłady produkcyjne w Żorach

Po zakończeniu działań wojennych niezbędne w  procesie odbudowy miasta 
okazało się uruchomienie przedwojennej żorskiej cegielni, która została podpo-
rządkowana Zarządowi Miasta. Firma budowlana Ludwika Kroczka wybudo-
wała nowy ceglany komin. Na ten cel i rozbudowę cegielni miasto zaciągnęło 

120  Tamże, s. 1.
121  Suszec samodzielną gminą, „Nowiny” 1982, nr 32, s. 1.

Cegelnia Miejska przy ul. Folwareckiej
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pożyczkę. Mimo że cegielnia funkcjonowała już od połowy 1945 r., jej pełny 
rozruch nastąpił przy udziale starosty rybnickiego Rufina Suchonia dopiero 
28 października 1946 r. Największe zasługi w jej rozwoju miał Augustyn Kotas, 
który równocześnie zarządzał cegielnią i pełnił funkcje burmistrza Żor. Zakład 
ten odegrał decydującą rolę w odbudowie miasta ze zniszczeń wojennych122.

W Żorach funkcjonowało ponadto Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych 
nr 5, które świadczyło usługi specjalistyczne głównie dla kolejnictwa i stacji 
Żory. Zajmowało się ono przebudową i modernizacją stacji kolejowej w Żo-
rach oraz wykonywało wiele usług transportowych dla miejscowych jedno-
stek gospodarczych123.

Kolejnym żorskim przedsiębiorstwem był powstały przy Urzędzie Miasta 
Żory Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM), który pod 
koniec lat 50. rozdzielił kwestie budowlane na dwa sektory swojej działalno-
ści. W 1958 r. przy ul. Kolejowej uruchomiono Zakład Prefabrykacji Beto-
nowej, produkujący wyroby betonowe do budowy dróg i chodników. Jego 
kierownikiem został Jan Kuczmierczyk124. Natomiast zadaniem Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego była m.in. odbudowa zniszczo-
nych budynków, dodatkowo dla swoich pracowników sporządzało ono pre-
fabrykaty żużlobetonowe wykorzystywane przez nich do budowy własnych 
domów125. Przy ZGKiM funkcjonował Zakład Produkcji Pomocniczej, któ-

122  „Kalendarz Żorski 2000”, Żory 1999, s. 50.
123  Z cyklu: miasta naszego regionu. Żorskie przeobrażenia, „Nowiny” 1978, nr 5, s. 5.
124  E. Burcek, Żorskie służby komunalne, Żory 2006, s. 12.
125  W  ten sposób koszt prefabrykatów żużlobetonowych na potrzeby własne pra-

Zakład produkcyjny firmy Mokate na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Żorach
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rego kierownikiem był Marian Zacher, a jego zastępcą Władysław Pierzchała. 
W składzie tego zakładu funkcjonowała betoniarnia oraz baza sprzętu i trans-
portu. Mistrzem betoniarni był Jerzy Brzęczek, a bazy sprzętu i  transportu 
oraz głównym mechanikiem mgr inż. Edward Trzeciak126.

Ponadto w mieście znajdowała się Baza Sprzętu Rybnickiego Przedsiębior-
stwa Budownictwa Węglowego „Peberow”127.

Zakończenie

Powstanie Rybnickiego Okręgu Węglowego przyczyniło się do wszechstron-
nego rozwoju regionu, na czym skorzystały również Żory. Wraz z budową 
nowych kopalń i modernizacją już istniejących budowano zakłady im towa-
rzyszące. Zakłady te potrzebowały takiej ilości pracowników, jakiej nie był 
w stanie zaspokoić miejscowy rynek, zatem zaczęto sprowadzać pracowników 
nawet z najodleglejszych zakątków kraju. Doprowadziło to, wraz ze skierowa-
niem się nadwyżek przyrostu naturalnego z miejscowości wiejskich do miast 
i przemysłowych osiedli, do dynamicznej urbanizacji okręgu.

Symboliczną sytuacją obrazującą zmianę charakteru całego regionu było 
zaproponowanie przez władze miasta Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
i  Mieszkaniowej z  Żor przejęcia będących w  budowie obiektów Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej w  Baranowicach128. Uprzemysłowienie regionu 
spychało kwestie rolnictwa na dalszy plan. Zmienił się profil regionu z rol-
niczo-przemysłowego na przemysłowo-rolniczy, czemu podporządkowane 
zostały wszystkie inwestycje. Najważniejszą żorską fabryką było przedsiębior-
stwo „Fadom”, które nie tylko zatrudniało kilka tysięcy pracowników, lecz 

cowników był nieznaczny, a przeważnie obejmował jedynie robociznę przy ich produkcji 
– z której wywiązywali się po godzinach pracy. Por. Prefabrykaty MPRB z Żor, „Nowiny” 
1959, nr 20, s. 3.

126  E. Burcek, Żorskie służby…, s. 22–23.
127  AP Kat OR, Protokoły Posiedzeń Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicz-

nego Rady Narodowej Miasta i Gminy Żory, od nr. 1/78 z dnia 9 marca 1978 r. do nr. 44/82 
z dnia 29 września 1982 r., Protokół 1/79, Protokół kontroli społecznej Przedsiębiorstwa Bu-
downictwa Węglowego „Peberow”, k. 164.

128  E. Burcek, Żorskie służby…, s. 22–23.
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także, poprzez budowę nowych osiedli pracowniczych, zapewniło dopływ 
robotników do pozostałych zakładów.

Jednak żorskie zakłady produkcyjne nie przetrwały ciężkiego okresu trans-
formacji, jak również funkcjonowania w ramach gospodarki wolnorynkowej. 
Zaczęły upadać zakłady pracy, które przez wiele lat były chlubą regionu – Od-
lewnia Żeliwa, Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, żorski „Fa-
dom”, Zakłady Tworzyw Sztucznych „Krywałd II – Erg” oraz KWK „Żory” 
czy mniejsze przedsiębiorstwa, takie jak RPBW „Peberow” SA, Fabryka Rur 
Preizolowanych „ABB Zamech”. Kryzys gospodarczy nie dotykał już tylko 
istniejących zakładów pracy, lecz także tych będących w trakcie budowy, któ-
rych wznoszenia ostatecznie nie ukończono (dotyczy to zamknięcia w 1990 r. 
KWK „Pole Warszowickie”).

Pomimo utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej, jak również pozy-
skania inwestorów budujących zakłady produkcyjne w  rejonie Żor, obszar 
ten po okresie transformacji należał do miejsc o najwyższej stopie bezrobocia 
w Polsce. Choć główne zakłady przemysłowe funkcjonujące w okresie PRL 
zakończyły działalność, pozostała z tamtych czasów infrastruktura drogowa, 
mieszkaniowa i usługowa, która jeszcze przez wiele lat będzie służyć miesz-
kańcom Żor.



rozdział iii

Życie społeczno-polityczne 
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budowa systemu hegemonii PPr  
(1945–1948)

Kazimierz Miroszewski

Nowa sytuacja polityczna

12 stycznia 1945 r. rozpoczęło się natarcie 1 Frontu Ukraińskiego z przyczół-
ka sandomierskiego. Jego efektem były m.in. walki prowadzone przez Armię 
Czerwoną na terenie Górnego Śląska. Dowództwo niemieckiej Grupy Armii 
„Środek”, w związku z wycofującą się 17 Armią, obawiało się zamknięcia jej 
w „kotle górnośląskim”. Stąd też było zainteresowane jak najdłuższym utrzy-
maniem linii odwrotu, drogami: Katowice–Pszczyna–Bielsko i Katowice–Mi-
kołów–Żory–Wisła. Do 30 stycznia Niemcom udało się utworzyć tymczasową 
linię obrony między Pszczyną, Żorami, Rybnikiem i Raciborzem. Dlatego też 
Żory przez następne tygodnie stały się miejscem walk radziecko-niemieckich. 
Dopiero 24 marca natarcie 38 Armii i 1 Armii Gwardii doprowadziło do opa-
nowania miasta przez siły radzieckie1.

Mieszkańcy Żor znaleźli się w  nowej rzeczywistości. Wkroczenie Armii 
Czerwonej na ziemie polskie przyniosło przede wszystkim zmiany polityczne 
i gospodarcze. 21 lipca 1944 r. powstał w Moskwie, za zgodą Józefa Stalina, Pol-
ski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN). 31 grudnia 1944 r. PKWN 
przekształcono w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie tzw. 
Polski Lubelskiej stworzono system partyjny, oparty na Polskiej Partii Robotni-
czej (PPR), Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), Stronnictwie Ludowym (SL) 
i Stronnictwie Demokratycznym (SD). Uznawały one kierowniczą rolę PPR. 
Nazwano je „koncesjonowanymi” lub „lubelskimi”. Nowy ośrodek władzy 
był całkowicie uzależniony od ZSRR. Do Stalina należało ostatnie zdanie we 
wszystkich kluczowych decyzjach. „Rząd lubelski” nie uznawał rządu RP na 
uchodźstwie oraz podległej mu Rady Jedności Narodowej (w jej skład wcho-

1  B. Warzycha, Działania wojenne na Górnym Śląsku w 1945 roku, w: Województwo 
śląskie 1945–1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok i R. Kaczmarek, Katowice 
2007, s. 39–53.
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dzili przedstawiciele m.in. Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność, Równość, 
Niepodległość – WRN, Stronnictwa Narodowego – SN, Stronnictwa Ludowe-
go – SL i Stronnictwa Pracy – SP), Armii Krajowej i Krajowej Rady Ministrów.

W  1945 r. J. Stalin, kontynuując politykę uzależnienia Polski od ZSRR, 
doprowadził na konferencji jałtańskiej (4–11 lutego 1945) i konferencji mo-
skiewskiej (czerwiec 1945) do utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Na-
rodowej (TRJN), którego podstawę stanowił Rząd Tymczasowy RP, poszerzo-
ny o działaczy demokratycznych z kraju i emigracji. Jednocześnie doprowadził 
do rozbicia Polskiego Państwa Podziemnego – aresztowania 16 działaczy przez 
NKWD (marzec 1945) i procesu szesnastu w Moskwie (czerwiec 1945).

Jak pisze M. Zaremba: „Polacy byli wówczas społeczeństwem przetrąconym, 
pozbawionym elit i  instytucji, przelewającym się we wszystkich kierunkach, 
jak nigdy dotąd w historii. Konsekwencje traumy Wielkiej Wojny rozłożone 
były w czasie”2. Mieszkańcy tej nowej Polski zostali zmuszeni do wyboru jed-
nej z trzech dróg: 1) czynna akceptacja narzuconych marionetkowych władz; 
2) walka z nową okupacją – sowiecką; 3) bez względu na sympatie politycz-
ne, włączenie się w  funkcjonowanie kraju. Jak pisze R. Kaczmarek: „Trudno 
określić poziom akceptacji dla działań nowej władzy, przystosowania do powo-

2  M. Zaremba, Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 
2012, s. 140.

Panorama zniszczonych Żor, widok od strony ul. Ogrodowej
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jennych warunków czy zasięg oporu społecznego po 1944 r. Postawy Polaków 
były zróżnicowane, w zależności od podziału warstwowego społeczeństwa pol-
skiego, doświadczeń indywidualnych i grupowych, ale także szans dostrzega-
nych w zmianie systemowej czy strachu przed przeciwstawieniem się władzy”3. 
W  społeczeństwie „dominowało poczucie bezładu, anarchii i  niepewności. 
Wpływ na to miało kilka czynników. Pierwszym z nich było pojawienie się żoł-
nierzy Armii Czerwonej, których zachowanie – grabieże i gwałty – w znaczącej 
mierze wydłużyły rządy chaosu. Drugim była obecność «ludzi z demobilu», se-
tek tysięcy osób, które wojna wpędziła w «zbędność». Spośród niej rekrutowali 
się członkowie grup bandyckich i szabrowniczych. […] Szaber i bandytyzm to 
trzeci i czwarty z naszych generatorów chaosu. Piątym, szczególnie traumatycz-
nym, była wielka wędrówka ludów”4.

W  Żorach początkowo władzę sprawowała przede wszystkim radziecka 
komendantura wojenna. W skład żorskiej komendantury wchodzili: mjr Ale-
jew, mjr Kochan i kpt. Zdanowski5. Jej kompetencje były bardzo rozległe. 
Zapewniał to rozkaz Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej nr 230172/5 
z 9 sierpnia 1944 r. Bez jej zgody nie mogły działać żadne polskie organiza-
cje i instytucje. Sprawowała ona nadzór nad zajętymi obszarami, także pod 
względem gospodarczym. Zdobyte tereny traktowano jako trofeum wojenne. 
W Osinach codziennie 30–40 mieszkańców pracowało w  folwarkach zaję-
tych przez komendanturę6. Traktując mieszkańców jako darmową siłę robo-
czą, wywożono ich do ZSRR. W Spisie górników wywiezionych do ZSRR, spo-
rządzonym w 1946 r. przez Centralne Zjednoczenie Przemysły Węglowego, 
wśród 9877 osób znajdowało się 20 mieszkańców Żor7. Nie były to wszystkie 
osoby wywiezione do ZSRR. W spisie nie ma następujących nazwisk wywie-
zionych do ZSRR mieszkańców:

•	 Żor: Gerhard Kaczmarczyk, Józef Widryński, Ignacy Wróbel, Franci-
szek Nowak, Józef Mordzioł i Jan Zając,

3  R. Kaczmarek, Historia Polski 1914–1989, Warszawa 2010, s. 520.
4  M. Zaremba, Wielka Trwoga…, s. 148.
5  J. Delowicz, L. Kowalczyk, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach 1776–2006, Żory 

2006, s. 35.
6  M. Wieczorek, Żory w okresie II wojny światowej – wybrane zagadnienia z dziejów 

miasta pod rządami nazistowskimi III Rzeszy Niemieckiej, w: Zrozumieć Śląsk, red. D. Keller 
i B. Kloch, Rybnik 2012, s. 218.

7  Z. Woźniczka, Z Górnego Śląska do sowieckich łagrów, Katowice 1996, s. 106–337.
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•	 Baranowic: Mańka, 
•	 Folwarków: Przeliorz, Jan Bilich, Roman Gembalczyk, Jan Gołyszny, 

Franciszek Konsek, Wincenty Konsek, Emil Szopa i Ludwik Urbanek8.
Mieszkańcy Folwarków byli „angażowani” przez Armię Czerwoną jako pa-
stuchowie do przepędzania bydła do ZSRR, skąd już nie wrócili. Więcej szczę-
ścia miał Chmiel z Osin, który pędził bydło na rozkaz radzieckich władz z Ra-
ciborza do Krakowa. On wrócił do domu9.

W raportach sporządzonych przez rybnickie starostwo znajdują się nastę-
pujące dane:

•	 sprawozdanie z 25 maja 1945 r. – 12 mieszkańców Żor aresztowanych 
przez Armię Czerwoną trafiło do obozów radzieckich w  Oświęcimiu 
i Raciborzu, a 4 osób los jest nieznany,

•	 sprawozdanie z 25 maja 1945 r. – z Folwarków Armia Czerwona aresz-
towała 5 osób z III kategorii DVL10 i skierowała do obozu pracy,

•	 z Rogoźnej 1 mieszkaniec aresztowany przez Armię Czerwoną,
•	 z  gminy Rój 4 osoby aresztowane przez Armię Czerwoną i  osadzone 

w obozie radzieckim albo przebywały w Oświęcimiu (od 20 lutego do 
19 kwietnia 1945 r.),

•	 z  Baranowic 3 mieszkańców osadzonych w  obozie radzieckim albo 
w Oświęcimiu, 1 mieszkaniec aresztowany przez Armię Czerwoną 
i skierowany do Katowic-Ligoty11.

W sprawozdaniach nie podawano nazwisk aresztowanych ani informacji, czy 
zostali oni wywiezieni do ZSRR. 

Za zgodą i pod nadzorem radzieckiej komendantury działacze PPR two-
rzyli aparat Milicji Obywatelskiej (MO) i Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego (UBP). Pierwszym komendantem posterunku w Żorach, utworzonego 
26 marca 1945 r. przy ulicy Dworcowej 7, został Józef Jośko. Później funkcję 

8   B. Cimała, Żory. Zarys dziejów, Żory 1997, s. 204–205; Nasze gniazdo. Rowień 
i Folwarki, Żory 2002, s. 33.

9   Nasze gniazdo…, s. 13; Osiny w  latach 1305–2005, red. L. Buchalik, Żory 
2005, s. 27.

10  DVL (Deutsche Volksliste) – niemiecka lista narodowościowa. Osoby będące na liście 
określano mianem Volksdeutschów. Do III grupy DVL przydzielani byli m.in. Górnoślązacy 
[przyp. red.].

11  Archiwum Państwowe Katowice, Oddział w Raciborzu (dalej: AP Kat OR), Staro-
stwo Powiatowe Rybnik, sygn. 13, k. 3, 6, 25, 93, 138, sygn. 18, k. 467.
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tę pełnił Tadeusz Sikorski. W następnych latach komendantami posterunku 
byli: 1946 – Kazimierz Ziajski, 1947 – st. sierż. Tadeusz Gołąb, 1948 – st. 
sierż. Jan Śmieja. Natomiast Powiatowy UBP w Rybniku miał pod swoim 
nadzorem również teren dzisiejszych Żor. W listopadzie 1947 r. postanowio-
no utworzyć dwuosobową placówkę terenową PUBP w Żorach12.

Pod auspicjami radzieckiej komendantury tworzono również struk-
tury organizacyjne PPR. 8 kwietnia 1945 r. odbyło się zebranie konstytu-
cyjne Komitetu Miejskiego PPR (KM PPR) w Żorach, w lokalu PPR przy 
ul. Szeptyckiego, z udziałem radzieckiego komendanta wojskowego. Wybra-
no Zarząd KM PPR w składzie: Jan Ryt – przewodniczący, Emil Janoszka – 
zastępca przewodniczącego, Augustyn Biskup – sekretarz, Wiktor Sitnikow – 
zastępca, Antoni Szafarczyk – skarbnik, Piotr Woźnica, Bolesław Krawczyk, 
Adolf Wyrobek – ławnicy. W następnych miesiącach funkcję I sekretarza KM 
PPR pełnili kolejno: Antoni Zawisza, E. Janoszka i  A. Biskup. A. Biskup 
został postrzelony 6 stycznia 1946 r. w Kleszczowie na przyjęciu u Dźwigo-
ła. Zmarł następnego dnia w mikołowskim szpitalu. Nowym I sekretarzem 
został J. Ryt. Żorska organizacja PPR była stosunkowo mała. Według spra-
wozdania z 7 października 1945 r. liczyła 43 członków, w tym 14 robotni-
ków, 8 chłopów i 21 inteligentów. W połowie 1946 r. liczba ta wzrosła do 
65 członków. Według oceny KM PPR z kwietnia 1946 r., słaby rozwój PPR 
był wynikiem terroru prowadzonego przez podziemie antykomunistyczne. 
Wpłynęło to też na próby utworzenia organizacji miejskiej Związku Walki 
Młodych (ZWM)13. Jednak mając poparcie radzieckiego komendanta, PPR 
odgrywała główną rolę w życiu społeczno-politycznym miasta.

W 1945 r. nie doszło do powstania struktur organizacyjnych koncesjo-
nowanej PPS. Jednak jej członkowie brali udział w  życiu społeczno-po-
litycznym miasta. Dopiero 27 września 1946 r. zorganizowano Miejski 
Komitet PPS w Żorach. Jego przewodniczącym został Alojzy Tomecki, a se-
kretarzem Ryszard Wilczok. Do PPS na terenie Żor należało w tym czasie 
20 członków14.

12  „CZASYPISMO o historii Górnego Śląska” 2014, nr 5, s. 143; „Informator Miłośni-
ków Regionu Żorskiego w Żorach” 1972 , s. 6; Leksykon żorski, red. L. Buchalik, Żory 2010, 
s. 228–229.

13  Archiwum Państwowe Katowice (dalej: AP Kat), Komitet Powiatowy PPR Rybnik 
(dalej: KP PPR), sygn. 167, k. 1, 3, 15, sygn. 170, k. 1, sygn. 171, k. 8, 31, 53.

14  AP Kat, Powiatowy Komitet PPS (dalej: PK PPS) Rybnik, sygn. 7, k. 6; AP Kat OR, 
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Natomiast szybko wzrastała liczba członków SP. PPR próbowała ogra-
niczyć wstępowanie mieszkańców Żor do SP, m.in. poprzez organizowanie 
konkurencyjnych zebrań; np. 20 stycznia zwołano na tę sama godzinę, co 
zebranie Koła Miejskiego SP, zebranie Cechu Cholewkarsko-Obuwniczego. 
Jednym z  najaktywniejszych działaczy SP był Teofil Kasprzak. W  1945 r. 
wstąpił do PPR, ale nie mogąc pogodzić się z ideologią i działalnością partii, 
opuścił ją i wstąpił do SP, popierając grupę Karola Popiela. Został członkiem 
Rady Naczelnej SP. W 1946 r. prezesem koła SP był Józef Wyrobek, a człon-
kami Zarządu Koła Miejskiego m.in.: Józef Brózda – zatrudniony jako pra-
cownik umysłowy w Zarządzie Miejskim w Żorach, Paweł Polok – pracował 
jako robotnik w kopalni „Chwałowice”, Maciej Machulec – emeryt, Frydolin 
Popek – robotnik w  tartaku, i Ludwik Szendera. Według oceny KM PPR 
w połowie 1946 r. Koło Miejskie SP w Żorach skupiało 300 członków15.

Jesienią 1945 r. doszło do zmian w ruchu ludowym na terenie powiatu 
rybnickiego. We wrześniu 1945 r. Zarząd Powiatowy Stronnictwa Ludowego 
na czele z Czesławem Szulcem przeszedł do Polskiego Stronnictwa Ludowego 
(PSL). Podobnie uczyniły koła SL w poszczególnych miejscowościach tego 
powiatu. W skład zarządów poszczególnych kół PSL weszli:

•	 Rogoźna: Jan Kusz – prezes, Ludwik Fyrla – wiceprezes, Ludwik Hel-
mrich – sekretarz, Maria Kowalczyk – skarbnik,

•	 Baranowice: Franciszek Szkrupka (Skróbka) – prezes, Jan Blonka – wi-
ceprezes, Teofil Piszczelok – sekretarz, Józef Machulec – skarbnik,

•	 Żory: Józef Stonowski – prezes, Jan Wowra – wiceprezes, Teodor Pytlik 
– sekretarz, Alojzy Fojcik – skarbnik,

•	 Rój: Jan Zniszczoł – prezes, Józef Musiolik – wiceprezes, Konstanty 
Grzybek – sekretarz, Antoni Gamoń – skarbnik,

•	 Kleszczów: Stanisław Garus – prezes, Ludwik Muras – wiceprezes, Józef 
Przątka – sekretarz, Antoni Śmietana – skarbnik.

W  kwietniu 1946 r. do nowego Powiatowego Zarządu PSL w  Rybniku zo-
stał wybrany F. Skróbka. W SL pozostali pojedynczy działacze, popierani przez 
PPR, aby utrzymać kierownictwo np. w  Związku Samopomocy Chłopskiej 
(ZSCh), na czele której w Żorach stał Wincenty Szymura. Natomiast na tym 

Akta miasta Żor, sygn. 256, k. 506–507.
15  AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 167, k. 7, sygn. 169, k. 2, sygn. 171, k. 53; Archi-

wum Instytutu Pamięci Narodowej Katowice (dalej: AIPN Ka), sygn. IPN Ka 032/42 cz. 2, 
k. 44, 324–328. 
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terenie nie powstały struktury organizacyjne Związku Młodzieży Wiejskiej RP 
„Wici”. Członkowie tego związku nie przejawiali aktywniejszej działalności16.

Władze miasta

Wraz z zakończeniem walk na terenie Górnego Śląska zaczęła powstawać ad-
ministracja, tworzona przez Grupę Operacyjną „Śląsk” Rządu Tymczasowego 
RP kierowana przez gen. Aleksandra Zawadzkiego, mająca organizować na 
opanowanych przez Armię Czerwoną terenach Polski struktury władzy oraz 
nawiązywać łączność z miejscowymi komunistami i ich organizować. Współ-
pracowała ona z poszczególnymi komendanturami radzieckimi.

Wybory pierwszych władz Żor odbyły się 29 marca 1945 r. z  inicjatywy 
kpt. Zdanowskiego. Na zebraniu z udziałem ok. 150 mieszkańców wybrano 
następujące osoby: Adam Synoradzki – burmistrz, Stanisław Jagielski – zastęp-
ca i Piotr Fizia – sekretarz, a do Rady Miejskiej: Ludwik Kroczek, Franciszek 
Mikołajec, Józef Dastyk, Ryszard Bąk i Maksymilian Goszyc. Następnego dnia 
odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej z udziałem zaproszonych osób: 
Karolczaka (kierownika PCK), Teofila Kasprzaka (kierownika referatu mieszka-
niowego), Mieczysława Schnotalego (członka referatu mieszkaniowego), Emila 
Tomeckiego (członka referatu budownictwa i drogownictwa) i Teodora Białec-
kiego (członka referatu aprowizacji i handlu). Postanowiono na nim powołać 
mieszkańców Żor – mężczyzn w wieku 16–60 lat i kobiety w wieku 18–40 lat 
– do odgruzowania miasta. Zajęto się również kwestiami mieszkaniowymi – re-
montami, przydziałem lokali do zamieszkania oraz zaopatrzeniem mieszkańców 
w żywność i lekarstwa. Na grudniowej sesji zmieniono następujące nazwy ulic: 
Strzelecka na Tadeusza Kościuszki, Ogrodowa na Ignacego Paderewskiego, Ba-
gnista na Poprzeczna, Drzewna na Szpitalna, Do Cegielni na Józefa Kłapczyka, 
Do Osin na Osińska, Górna na Generała Zawadzkiego, Haińcówka na Marszał-
ka Roli Żymierskiego, Królewska na Wolności, Nowa na Romualda Traugutta, 
Podwiejska na Leśna, Szeroka na Armii Czerwonej, Folwarecka na Polna, Bo-
ryńska na Wspólna, Strzelecka na Do Plebanii, Zielona na Adama Mickiewicza, 
Dworcowa – Tartak na Marii Konopnickiej i Zostawa na Kolejowa17.

16  AIPN Ka, sygn. IPN Ka 032/10, t. 1, k. 53, sygn. IPN Ka 032/7 cz. 2, k. 227–229, 
237, 239, 244; AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 171, k. 32.

17  AP Kat OR, Akta miasta Żor, sygn. 256, k. 507, 667, 814.
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Sytuacja aprowizacyjna miasta była bardzo ciężka. Żory zostały zwolnio-
ne z dostarczania świadczeń rzeczowych dla Armii Czerwonej. Dzięki temu 
w  rękach mieszkańców pozostało przeszło 100 sztuk bydła, ale jak pisano 
w sprawozdaniu Wydziału Aprowizacyjno-Handlowego za okres kwiecień–
maj 1945 r.: „uległy również zniszczeniu wszelkie zapasy żywności pozostałe 
po Niemcach. Rozdano jedynie większą ilość ziemniaków, w  sumie około 
200 m, oraz przynajmniej 10 metrów żyta częściowo tylko zdatnego do użyt-
ku. Bardzo potrzebna na naszym terenie kuchnia ludowa nie została jeszcze 
uruchomiona”. W ostatniej dekadzie kwietnia rybnickie starostwo przekazało 
mieszkańcom Żor 1800 kg cukru, 1000 kg kaszy i 8500 kg mąki. Spółdziel-
nia Spożywców „Żar” ograniczyła się właściwie tylko do rozdziału przydzielo-
nych towarów. Władze miasta wydały zezwolenia na działalność 3 warsztatów 
szewskich, 3 krawieckich i 1 stolarskiego, 2 zakładów fryzjerskich, 2 kuźni, 
5 piekarni, 2 młynów i 1 mleczarni18.

5 kwietnia 1945 r. Antoni Zawisza (PPR) został mianowany przez Urząd 
Wojewódzki Śląski burmistrzem Żor, a Julian Stanek (PPR) wiceburmistrzem. 
23 kwietnia odbyła się pierwsza sesja Miejskiej Rady Narodowej w Żorach. 
Wzięło w niej udział 22 radnych oraz m.in. kpt. Alejew i przedstawiciele MO. 
W następnych miesiącach skład MRN oraz Zarządu Miasta ulegał częstym 

18  Tamże, k. 785.

Grupa mieszkańców miasta na tle ruin Ratusza (czerwiec 1945),  
w mundurze – komendant miasta Alejew
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zmianom. W  czerwcu 1945 r. w  skład MRN wchodzili: Adolf Wyrobek 
(mistrz stolarski) – przewodniczący, Wilhelm Bielich (lekarz) – zastępca 
przewodniczącego, Zygmunt Laskowski (dyrektor gimnazjum), Augustyn 
Biskup (sekretarz PPR), Paweł Lipina (kupiec) – członkowie Prezydium 
MRN, ks. Amand Morys (proboszcz parafii), Alojzy Smyczek (kierownik 
szkoły), Konstanty Kremiec (mistrz krawiecki), Paweł Michalski (rolnik), 
Józef Bartecki (właściciel fabryki), Paweł Kłapczyk (robotnik), Wiktor Kania 
(mistrz szewski), Dominik Szafarczyk (prezes koła ZWM) i  Jan Kołodziej 
(rolnik, prezes ZSCh). Natomiast do Zarządu Miasta, oprócz burmistrza 
i  wiceburmistrza, wybrano następujące osoby: Piotr Fizia – sekretarz, 
F. Mikołajec, J. Dastyk, L. Kroczek, R. Bąk i M. Goszyc19.

Po przeniesieniu A. Zawiszy do Tarnowskich Gór, 25 września 1945 r., 
starosta rybnicki powołał A. Biskupa na burmistrza Żor. Funkcję tę objął 
1 października. Także we wrześniu 1945 r. doszło do zmian w MRN, ponie-
waż oceniono poprzednią radę jako „mało reprezentatywną politycznie”. KM 
PPR chciał mieć pełną kontrolę nad funkcjonowaniem MRN. Została ona 
rozwiązana na podstawie ustawy o organizacji i zakresie działania rad narodo-
wych z 11 września 1944 r. 5 września 1945 r. powołano nową MRN. Weszli 
do niej: Wacław Michałowski (PPR) – przewodniczący, Alfred Marklowski 
(ZSCh) – zastępca przewodniczącego, Karol Masłowski (Związek Więźniów 
Politycznych), F. Mikołajec (Stowarzyszenie Kupieckie), E. Janoszka (PPR) 
– członkowie Prezydium MRN, Teodor Wajsman (PPR), Teodor Dziadek 
(PPR), Jan Chmielnik (PPR), Władysław Papak (ZWM) i  A. Smyczek 
(PZZ20). Zarząd Miasta, oprócz burmistrza i wiceburmistrza, tworzyli: Ry-
szard Bąk (związki zawodowe), P. Lipina, Paweł Kołodziej (SCh), Stanisław 
Jagielski (PZZ), L. Kroczek (PZZ) i A. Wyrobek (PZZ). W 1945 r. odbyły 
się w sumie trzy sesje MRN, w trakcie których załatwiono 15 spraw, oraz jed-
no posiedzenie Prezydium MRN. Na sesji MRN 28 grudnia 1945 r. radnego 
J. Dziadka zastąpił Piotr Woźnica (PPR)21.

W październiku 1945 r. nastąpiła kolejna zmiana burmistrza Żor. Urząd 
Wojewódzki Śląski nie zaakceptował A. Biskupa, a wojewoda śląski miano-
wał burmistrzem Augustyna Kotasa (PPR). 8 października odbyło się nad-

19  Tamże, k. 729, 778, 792, 809.
20  PZZ – Polski Związek Zachodni. Jego koło w Żorach utworzył 15 kwietnia 1945 r. 

Z. Laskowski. Por. B. Cimała, Żory. Zarys dziejów…, s. 207.
21  AP Kat OR, Akta miasta Żor, sygn. 256, k. 478, 666, 729.
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zwyczajne posiedzenie MRN, na którym postanowiono sprzeciwić się decyzji 
wojewody i podtrzymać uchwałę o wyborze A. Biskupa: „MRN nie przyjmuje 
i nie zatwierdzi innego burmistrza miasta Żor oraz żąda kategorycznie i jedno-
głośnie cofnięcia tej decyzji […], gdyż społeczeństwo żorskie nareszcie znalazło 
wzorowego gospodarza w osobie obyw. Biskupa Augustyna”. 11 października, 
na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego, funkcję burmistrza 
objął A. Kotas. 31 stycznia 1946 r., na sesji MRN na wniosek PPR na burmi-
strza miasta wybrano dotychczasowego komisarycznego burmistrza A. Kotasa. 
W tajnym głosowaniu 7 na 10 radnych opowiedziało się za A. Kotasem. Na 
wiceburmistrza, spośród kandydatur E. Janoszki i A. Wyrobek, radni wybrali 
E. Janoszkę. W trakcie obrad nie wszyscy radni – członkowie PPR i ZWM – 
głosowali zgodnie z sugestiami KM PPR, a członek PPR J. Chmielnik zapro-
ponował drugiego kandydata na wiceburmistrza – A. Wyrobka. Stąd też J. Ryt 
wystosował do KP PPR w Rybniku wniosek o rozwiązanie MRN, jednak nie 
został on zrealizowany22.

Natomiast w trakcie sesji MRN 18 marca 1946 r. dokonano wymiany po 
jednym radnym z partii: PPR, ZWM i ZSCh. W sumie rada liczyła 14 osób. 
Nowymi radnymi zostali: E. Tomecki – związki zawodowe, Bolesław Głazow-
ski – SP, Wilhelm Bielich – bezpartyjny oraz F. Mikołajec – wiceprzewodniczą-
cy MRN w miejsce K. Masłowskiego, J. Staniek – członek Prezydium MRN 
w miejsce E. Janoszki, Emanuel Wilczek – członek Prezydium MRN w miejsce 
P. Woźnicy, W. Szymura (ZSCh) w miejsce K. Masłowskiego i D. Szafarczyk 
(ZWM) w miejsce W. Papka. Spośród radnych tylko lekarz W. Bielich miał 
wyższe wykształcenie, a średnie posiadali nauczyciele A. Smyczek i S. Wilczek23.

Pierwszymi sołtysami/wójtami w okolicznych wsiach w 1945 r. byli: Ro-
goźna – Broda, Folwarki – Franciszek Karwot, Rowień – Jan Konsek, Osi- 
ny – Wiktor Kania i Baranowice – Józef Orszulik24.

22  AP Kat OR, Prezydium MRN Żory 1950–1980, sygn. 19, k. 1–3; AP Kat, KP 
PPR Rybnik, sygn. 171, k. 13–14; Leksykon żorski…, s. 16, 169; E. Burcek, Kronika Urzędu 
Miasta…, s. 12.

23  AP Kat OR, Akta miasta Żor, sygn. 256, k. 566, 595–598.
24  Nasze gniazdo…, s. 17; Z.J. Orlik, Baranowice…, s. 29; Osiny w latach…, s. 29; 

L. Buchman, E. Gwóźdź, Rogożna…, s. 19.
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Referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego.  
Likwidacja opozycji

Jesienią 1945 r. PPR wystąpiła z  koncepcją utworzenia wspólnego bloku wy-
borczego z udziałem PPR, PPS, PSL, SL, SD i SP. Z partii koncesjonowanych 
SL i SD poparły ją bez oporów. Problemem pozostawała postawa PPS, ponie-
waż w województwie śląskim w partii aktywne były dwie grupy: „prawicowa” – 
zwana przez działaczy PPR „wuenerowską” i „lewicowa” – „jednolitofrontowa”, 
skora do podporządkowania się PPR. Do starcia między nimi i  dyskusji nad 
koncepcją ewentualnego wspólnego bloku doszło 20 stycznia 1946 r. na II Wo-
jewódzkim Zjeździe PPS. Pomimo głosów krytycznych poparto koncepcję PPR, 
domagając się jednocześnie większego udziału PPS w administracji i zarządzaniu 
przemysłem oraz partnerskiej współpracy pomiędzy obydwu partiami. Ponieważ 
PSL i SP do końca lutego nie weszły w skład wspólnego bloku wyborczego, PPR 
utworzyła tzw. blok demokratyczny oparty na PPR, PPS, SL i SD.

17 marca 1946 r. PPR zorganizowała w  Żorach wiec popierający blok 
demokratyczny. Wzięło w  nim udział mało mieszkańców Żor. Jednocześnie 
przy słabym rozwoju organizacyjnym PPR rosły wpływy SP, szczególnie wśród 
urzędników. Według KM PPR w Żorach duży wpływ na działalność SP miał 
Z. Laskowski, który nie był członkiem tego stronnictwa. Dlatego też KM PPR 
wnioskował o przeniesienie go do pracy w innym mieście. Do połowy kwietnia 
1946 r. czterech pracowników magistratu wystąpiło z PPR i wstąpiło do SP 
lub Związku b. Więźniów Politycznych, kierowanego przez Z. Laskowskiego25.

14 kwietnia 1946 r. KM PPR postanowił powołać komisję międzypartyjną 
(porozumiewawczą). Jednak dopiero 30 maja wystosował pismo do SP i PZZ 
z prośbą o podanie kandydatów do komisji porozumiewawczej. PPR zapro-
ponowała swoich przedstawicieli: A. Kotasa, W. Michałowskiego i urzędnika 
Teodora Kaczera. 5 czerwca PZZ wysunął do komisji Z. Laskowskiego, Adama 
Kubika (mistrza kowalskiego) i  Jana Kusia (kolejarza), a  SP zaproponowało 
do komisji: J. Wyrobka (dyrektora i założyciela Banku Ludowego w Żorach), 
Edwarda Szulika (rolnika) i B. Głazowskiego (drogerzystę)26.

W tym czasie trwała już kampania przed referendum ludowym. Stało się 
ono swoistą próbą sił dla PPR – miało pokazać, czy można przeprowadzić 

25  AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 171, k. 24, 31
26  Tamże, sygn. 169, k. 1, 7, 9–10, sygn. 170, k. 3.
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wybory do Sejmu Ustawodawczego bez ich fałszowania. Społeczeństwo miało 
odpowiedzieć na trzy pytania27. Blok demokratyczny proponował głosować 
trzy razy „tak”, PSL na jedno pytanie „nie”, SP dało swoim zwolennikom 
wolny wybór, Zrzeszenie Wolność i  Niezawisłość (WiN) na dwa pierwsze 
pytania „nie”, NSZ – trzy razy „nie”. W akcji propagandowej przed głoso-
waniem w Żorach KM PPR zorganizował, według sprawozdania PPR, trzy 
udane wiece z udziałem społeczeństwa Żor: 9 czerwca – 150 osób w Domu 
Kultury, 12 czerwca – 700 osób na Rynku i 23 czerwca – 400 osób na Ryn-
ku. Jedynym incydentem było spalenie trybuny przygotowanej na obchody 
święta 1 Maja w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 1946 r.28.

Referendum ludowe odbyło się 30 czerwca 1946 r. Jak pisano w sprawoz-
daniach KP PPR w  Rybniku: „Nastroje ludności w  powiecie w  okresie re-
ferendum były wybitnie opozycyjne. Potwierdził to sam wynik głosowania 
ludowego”. Zachował się opis przebiegu głosowania w Żorach, sporządzony 
przez KM PPR. Społeczeństwo Żor głosowało w obwodzie nr 13 i 14. Fre-
kwencja wynosiła 97%. Bardzo duża była liczba głosujących trzy razy „nie”, co 
budziło zdziwienie sekretarza PPR, który był przewodniczącym Obwodowej 
Komisji Głosowania Ludowego nr 13. Na pierwsze pytanie ponad 200 osób 
odpowiedziało „tak”. Między godziną 14 a 15 komendant posterunku MO 
oświadczył członkom komisji wyborczych, na podstawie otrzymanego telefo-
nogramu, że po zakończeniu głosowania akta i urny mają być przewiezione 
do punktu zbiorczego bez liczenia. Mimo to, zgodnie z zaleceniem Głównego 
Komisarza Wyborczego, obliczono głosy. Następnie zabezpieczone akta prze-
kazano przedstawicielowi Okręgowej Komisji Wyborczej. Wyniki obliczono 
w  lokalu obwodowym nr 14, gdzie przewodniczącym Obwodowej Komisji 
Głosowania Ludowego był W. Michałowski. Między godziną 1 a 2 nad ranem 
żołnierze podziemia antykomunistycznego zaatakowali lokal nr 13. Zginął 
żołnierz Wojska Polskiego ochraniający lokal, kanonier Marian Materkowski. 
Jego pogrzeb odbył się 3 lipca29.

27  1. Czy jesteś za zniesieniem senatu? 2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konsty-
tucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i  unarodowienie pod-
stawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy 
prywatnej? 3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Od-
rze i Nysie Łużyckiej?

28  AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 13, k. 72, sygn. 171, k. 34, 48–49. 
29  Tamże, sygn. 7, k. 6, sygn. 171, k. 51–54.
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Oficjalne wyniki referendum zostały sfałszowane. Według nich wygrał 
blok demokratyczny. A. Paczkowski podaje w swojej pracy, na podstawie ma-
teriałów z archiwum prezydenta KRN Bolesława Bieruta, następujące wyniki 
głosowania na terenie powiatu rybnickiego. Głosowano w 116 obwodach. 
Oddano 105 348 głosów ważnych, na pierwsze pytanie „tak” odpowiedziało 
13 175 osób (12,5%), „nie” – 92 203 (87,5%), na drugie pytanie „tak” – 
28 924 (27,5%), „nie” – 76 434 (72,5%), na trzecie pytanie „tak” – 39 538 
(37,5%), „nie” 66 820 (62,5%)30. W  anonimowym zestawieniu wyników 
głosowania, znajdującym się w  zbiorach Archiwum Państwowego w Kato-
wicach, podano następujący rzeczywisty wynik głosowania w 29 obwodach 
powiatu rybnickiego: głosowały 30 022 osoby, na pierwsze pytanie „tak” od-
powiedziało 6040 (20,1%), „nie” – 23 971 (79,9%), na drugie pytanie „tak” 
– 6759 (22,6%), „nie” – 23 182 (77,4%), na trzecie pytanie „tak” – 14 514 
(48,3%), „nie” – 15 562 (51,7%)31.

Po referendum odpowiedzią PPR i UBP na wzrost wpływów PSL było 
nasilenie represji. W sierpniu 1946 r. rozwiązano koło PSL w Żorach, które 
liczyło 32 członków, i Baranowicach – 11 członków. Nadal prowadziły dzia-

30  Referendum z 30 czerwca 1946 r., oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1993, s. 105.
31  A. Dziuba, „Demokracja burżuazyjna się skończyła”. Scena polityczna powiatu rybnic-

kiego w latach 1945–1948, w: Studia z dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej w latach 1945–
1989, red. A. Dziurok i B. Kloch, Rybnik 2011, s. 44–45.

Pochód pierwszomajowy na Rynku w Żorach
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łalność koła: Rogoźna – 24, Kleszczów – 14 i Rój – 17 członków. 16 paździer-
nika 1946 r. funkcjonariusze PUBP w  Rybniku dokonali rewizji w  lokalu  
PZ PSL w Rybniku. Równolegle dokonywano rewizji m.in. w lokalach kół: 
Rogoźna, Rój i  Kleszczów. Nie znaleziono w  nich tzw. materiałów obcią-
żających (ulotki, broń). Mimo to PZ PSL został zawieszony pod zarzutem 
współpracy z podziemiem antykomunistycznym32.

Natomiast KM PPR nadal nie miał dobrej opinii wśród mieszkańców Żor. 
Pod koniec sierpnia 1946 r. do PPR należało 50 osób. Próbą poprawy sytu-
acji było odsunięcie J. Ryta z funkcji I sekretarza KM PPR. Dokonano tego na 
nadzwyczajnym walnym zebraniu MK PPR, które odbyło się 21 października 
1946 r. Na zebranie doprowadzono pijanego J. Ryta. Na I sekretarza wybrano 
W. Sitnikowa, na II sekretarza T. Kaczera, a Edmunda Gebela na III sekretarza33.

Dobrze zaczęły się układać stosunki z PPS. 22 września 1946 r. na wiecu 
zorganizowanym przeciwko przemówieniu sekretarza stanu USA Johna Byr-
nesa przemawiali przedstawiciele PPR i PPS. 14 października PPS zaproszo-
no do komisji porozumiewawczej34.

We wrześniu i październiku 1946 r. przeprowadzono zmiany w składzie 
Zarządu Miasta i MRN. 2 września na sesji MRN trzech radnych pozbawio-
no stanowisk, a z Zarządu Miasta wykluczono P. Lipinę i A. Wyrobka z po-
wodu kilkukrotnych nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach 
zarządu. Na kolejnej sesji MRN, 19 października, postanowiono zwiększyć 
liczbę radnych do 24. Dokooptowano następującą liczbę radnych: PPR – 1, 
PPS – 4, SD – 1, SP – 1 i Związek b. Więźniów Politycznych – 1. Czterech 
miejsc nie obsadzono. Przewodniczącym klubu radnych PPS został Marian 
Pilny. Radni byli przedstawicielami następujących partii politycznych i orga-
nizacji społecznych: PPR – 7, PPS – 4, SD – 1, SP – 1, ZWM – 1, Związek 
b. Więźniów Politycznych – 1, Związek Inwalidów Wojennych – 1, ZSCh 
– 1, Związek Nauczycielstwa Polskiego – 1, PZZ – 1 i Związek Kupców – 1. 
Ten skład nie odzwierciedlał faktycznych wpływów PPR w MRN. Część rad-
nych z organizacji społecznych należała również do PPR. Do Zarządu Miasta 
wybrano Franciszka Tatarczyka i Józefa Brózdę. Na wniosek PPR odwołano 
wiceburmistrza E. Janoszkę. Został on wykluczony z PPR przez KW PPR 

32  AIPN Ka, sygn. IPN Ka 032/7, cz. 2, k. 274, 276.
33  AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 167, k. 43, sygn. 170, k. 5.
34  Tamże, sygn. 169, k. 13, sygn. 171, k. 58.
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w Katowicach. Spośród zgłoszonych kandydatur – Mieczysława Schnotalego, 
L. Kroczka i Pawła Szwarca – radni wybrali P. Szwarca. Do 1 lutego 1947 r. 
MRN odbyła 15 posiedzeń, na których załatwiono 163 sprawy. Rada zajmo-
wała się uchwaleniem budżetu miasta, uregulowaniem spraw podatkowych 
oraz pożarnictwa, przejęciem i  funkcjonowaniem cegielni, uchwaleniem 
szarwarku w celu usuwania gruzu, sprawami szkolnictwa i odbudowy szpi-
tala miejskiego. 31 stycznia 1946 r. wybrano Komisję Kontroli Społecznej, 
która przeprowadziła cztery kontrole w administracji samorządowej i jedną 
w przedsiębiorstwach przemysłowych. Przewodniczącym komisji był F. Mi-
kołajec. Radni pracowali również w komisjach: podatkowej, oświatowej, rol-
nej i leśnej, opiniodawczej, upiększania miasta, odbudowy i budowy miasta, 
aprowizacyjnej, gospodarczej, sanitarnej, szpitalnej, kwalifikacyjno-oświato-
wej oraz Miejskim Komitecie Opieki Społecznej i Pomocy Zimowej35.

W grudniu 1946 r. i styczniu 1947 r. nasiliły się represje wobec przeciwni-
ków bloku demokratycznego. PSL było inwigilowane przez UBP. Próby pro-
wadzenia agitacji przedwyborczej przez działaczy PSL były udaremniane. PSL 
przeszło do działalności na wpół konspiracyjnej – prowadziło propagandę szep-
taną, rozrzucało ulotki. Podobnie czynili członkowie podziemia antykomuni-
stycznego. W dniu wyborów przed lokalami wyborczymi próbowano wręczać 
kartki z cyfrą „5” – numerem listy PSL w tym okręgu. Na terenie powiatu ryb-
nickiego dokonano 250 rewizji i 235 zatrzymań, 12 osób zwolniono z pracy, 
a w dziewięciu przypadkach zamknięto sklepy. Wykorzystując ordynację wy-
borczą z 22 września 1946 r., pozbawiono praw wyborczych ok. 8,5 tys. osób 
spośród ok. 486 tys. uprawnionych do głosowania w okręgu nr 40 (obejmował 
miasto i powiat Katowice, miasto Chorzów i powiat rybnicki)36.

Cały ciężar kampanii przedwyborczej spadł na barki członków PPR. Do 
społeczeństwa starano się dotrzeć poprzez obywatelskie komitety wyborcze. 
Miały one przekonać, poprzez akcję propagandową, do głosowania na li-
stę nr 3 – listę bloku demokratycznego. W powiecie rybnickim utworzono 
71 obwodowych i 2 tys. blokowych komitetów. Nie udało się stworzyć gro-
madzkich i  domowych komitetów obywatelskich, co świadczyło nie tylko 
o małych wpływach PPR, lecz także o negatywnym nastawieniu społeczeń-

35  AP Kat OR, Akta miasta Żor, sygn. 256, k. 478–479, 501, 506–507, 526, 536; 
Prezydium MRN Żory 1950–1980, sygn. 19, k. 43–45.

36  A. Dziuba, „Demokracja burżuazyjna…, s. 48.
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stwa powiatu rybnickiego do bloku demokratycznego. Na początku stycznia 
1947 r. Wojewódzka Trójka Partyjna PPR negatywnie oceniła działalność 
propagandową m.in. na terenie powiatu rybnickiego. Postanowiono wysłać 
tam działaczy partyjnych z powiatów katowickiego, będzińskiego i Sosnow-
ca, aby wzmocnić lokalne trójki partyjne. Dużą wagę przywiązywano do agi-
tacji indywidualnej. W trakcie rozmów starano się zebrać podpisy na listach 
kandydatów z bloku demokratycznego. Na terenie powiatu rybnickiego spo-
śród ok. 120 tys. uprawnionych do głosowania 40,5% podpisało listy, a 10% 
agitowanych odmówiło złożenia podpisu37.

Ważnym elementem walki przedwyborczej był skład komisji wyborczych. 
Wyciągając wnioski z przebiegu referendum ludowego, PPR i UBP starały się 
o właściwy dobór członków komisji. W powiecie rybnickim przewodniczący 
obwodowych komisji wyborczych należeli do: PPR – 15, PPS – 17, SD – 2, 
związki zawodowe – 33, ZSCh – 4, a zastępcy przewodniczącego do: PPR 
– 17, PPS – 28, związki zawodowe – 21, ZSCh – 5. Natomiast członkowie 
obwodowych komisji wyborczych należeli do: PPR – 33, PPS – 27, SD – 13, 
SP – 2, związki zawodowe – 111, ZSCh – 27, Liga Kobiet – 2, a zastępcy 
członków do: PPR – 16, SD – 5, SP – 1, związki zawodowe – 71, ZSCh – 
20 (stan na 20 listopada 1946 r.). Nie oddaje to w pełni składu partyjnego 
komisji, ponieważ wśród przedstawicieli związków zawodowych i ZSCh byli 
członkowie PPR, PPS i PSL. W nocy z 11 na 12 grudnia 1946 r. na odpra-
wie funkcjonariuszy UBP odpowiedzialnych za zabezpieczenie komisji wy-
borczych oceniono, że na 71 obwodowych komisji wyborczych „całkowicie 
pewnych” było 21, „niepewnych” – 26, a pozostałe nie zostały jeszcze spraw-
dzone. Wśród członków PPR i  ZSCh ujawniono kilku zakamuflowanych 
członków PSL. Ostatecznie w wyniku działań UBP z rybnickich komisji ob-
wodowych usunięto 180 członków, a 26 przesunięto38.

PPR i UBP nie dopuściły członków PSL zarówno do komisji wyborczych, 
jak i na listy mężów zaufania. Każdy mąż zaufania reprezentujący partie po-
lityczne i organizacje społeczne musiał przedstawić świadectwo moralności. 
Były one wydawane tylko przez kierowników referatów społeczno-politycz-
nych w starostwach. Przedstawiciele PSL nie otrzymywali takich zaświadczeń.

37  H. Rechowicz, Pierwsze wybory. Rola PPR wyborach do Sejmu Ustawodawczego 
w 1947 r. w województwie śląsko-dąbrowskim, Katowice 1963, s. 75, 92, 124.

38  Tamże, s. 142, 144; A. Dziuba, „Demokracja burżuazyjna…, s. 51–52.
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19 stycznia 1947 r. odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Miały 
one spokojny przebieg. Zgodnie z instrukcjami PPR, odbywały się w zorga-
nizowanych grupach, w sposób jawny. Często na czele grupy szła orkiestra, 
niesiono transparenty popierające blok demokratyczny. W lokalach wybor-
czych nie było kabin, które umożliwiałyby tajne głosowanie. Same wyniki 
wyborów zostały sfałszowane. „Istotne jest także pytanie o skalę fałszerstwa 
wyborczego. Jednoznaczna odpowiedź jest tu na razie niezwykle trudna, a na-
wet wydaje się – wręcz niemożliwa. Jak dotąd brakuje bowiem innych niż 
przedstawione przez władzę, potwierdzonych podpisami członków komisji, 
wyników wyborów. […] Jest wielce prawdopodobne, że do spreparowania 
wyników głosowania w poszczególnych okręgach i  obwodach zastosowano 
system d’Hondta”39. Według oficjalnych wyników w  powiecie rybnickim 
spośród 126  384 uprawnionych do głosowania głosowało 121  635 osób. 
Głosów nieważnych oddano 359. Liczba głosów oddanych na poszczególne 
listy wynosiła: Blok Demokratyczny – 115 984 (95,2%), SP – 1695 (1,4%), 
PSL – 3455 (2,9%), PSL „Nowe Wyzwolenie” – 142 (0,4%)40. Wywiad WiN 
zdobył dane zgromadzone w  katowickim Komitecie Wojewódzkim PPR. 
Według informacji ze 163 obwodów, spośród 245 obwodów okręgu nr 40 
na listę Bloku Demokratycznego oddano 53,3% głosów, a  na listę PSL – 
32,9%41. Oznaczało to i tak zwycięstwo Bloku Demokratycznego. PPR i par-
tie koncesjonowane osiągnęły sukces na skutek terroru i presji wywieranej na 
społeczeństwo. W okręgu nr 40 PSL i SP nie zdobyły mandatu poselskiego. 
„Wybrano” 12 posłów, w tym Władysława Gomułkę (sekretarza generalnego 
KC PPR, wicepremiera), Adama Kuryłowicza (ministra pracy i opieki spo-
łecznej) oraz Jerzego Ziętka (wicewojewodę śląsko-dąbrowskiego). Powiat 
rybnicki nie miał swojego posła. Skład partyjny posłów przedstawiał się na-
stępująco: PPR – 5, PPS – 4, SL – 1, SD – 1, bezpartyjny – 1.

Wybory te złamały opór społeczny wobec nowej władzy, pogrążyły znaczną 
część populacji w apatii i zniechęceniu. Pozostali, pragnąc stabilizacji i spoko-
ju, zaakceptowali nową rzeczywistość. Rozbicie legalnej opozycji i zwycięstwo 
partii koncesjonowanych zapoczątkowało nowy etap życia politycznego.

39  C. Osękowski, Wybory do sejmu z  19 stycznia 1947 r. w  Polsce, Poznań 2000, 
s. 147, 149.

40  H. Rechowicz, Pierwsze wybory…, s. 40.
41  Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t. 2, Lipiec 1946 – styczeń 1947, 

red. M. Uchla i in., Wrocław 1997, s. 521–522.
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Wiosną 1947 r. rozwiązano pozostałe koła PSL w miejscowościach Ro-
goźna, Kleszczów i Rój. W następnych dwóch latach nie doszło do odbudo-
wy struktury organizacyjnej PSL w Żorach. 29 lutego 1948 r. Alojzy Mokry 
z Rybnika, jeden z czołowych rybnickich działaczy PSL, stwierdził, że trudno 
będzie reaktywować PSL, ponieważ ludzie obawiają się represji i aresztowań 
oraz PPR masowo wciąga ich do siebie. Na posiedzeniu Komisji Porozu-
miewawczej Wojewódzkich Zarządów PSL i SL w Katowicach 17 listopada 
1948 r. ustalono, że w związku planowanym połączeniem stronnictw nie na-
leży powoływać zarządów powiatowych, tylko trzyosobowe komitety PSL, 
które będą weryfikować członków i współdziałać z SL42. 

Jednocześnie PPR dążyła do odbudowy SL. 18 marca 1947 r. Egzekutywa 
KP PPR w Rybniku zadeklarowała pomoc KP PPR w tworzeniu SL. „Nale-
ży poświęcić kilka pepeerowców i dopomóc w organizowaniu tego stronnic-
twa, aby położyć PSL na obie łopatki i zdemokratyzować wieś”43. 22 marca 
1947 r. powołano Tymczasowy Zarząd Powiatowy SL. Jednak społeczeństwo 
podchodziło do tego ugrupowania z dużą rezerwą. Dlatego też dopiero we 
wrześniu powstało koło SL Żory Wieś (13 członków), a w Żorach Mieście 
był W. Szymura, członek ZP SL w Rybniku. Według oceny prezesa PZ SL 
w Rybniku Karola Moszczyńskiego z 17 lipca 1948 r., po reaktywacji SL do 
stronnictwa zapisywali się zarówno bezpartyjni, jak i członkowie PSL. Gdy 
SL zaczęło się domagać miejsc w radach narodowych i ZSCh, zostało nega-
tywnie ocenione przez PPR, ponieważ zgłaszało tam dawnych członków PSL. 
Ludność nie garnęła się do działalności politycznej w związku z represjami po 
wojnie w  stosunku do przedwojennych członków organizacji społecznych, 
powstańców oraz osób wpisanych na DVL. Dlatego nie chciała należeć do 
żadnych organizacji, by w przyszłości nie być pociągana do odpowiedzialno-
ści. Istotny był też „brak stałych granic i ciągłe widmo wojny. […] Ostatnio 
pojawił się i trzeci hamulec, mianowicie wypadki w Jugosławii”44. W 1948 r. 
SL miało swoich radnych w GRN Żory Wieś (4 osoby), ale nie posiadało rad-
nych w MRN Żory. W grudniu 1948 r. koło Żory Wieś liczyło 31 członków, 
a jego prezesem był listonosz Zagada45.

42  AIPN Ka, sygn. IPN Ka 032/7, cz. 2, k. 74, 139, sygn. IPN Ka 032/10, t. 1, k. 50.
43  AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 4, k. 15.
44  AIPN Ka, sygn. IPN Ka 032/7, cz. 2, k. 115.
45  AP Kat, Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego (dalej: ZW PSL), 

sygn. WZ SL 31, k. 18, 65, 78, 215, sygn. Pow ZSL 206, k. 149, 197. 
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20 marca 1947 r. odbyło się w  Żorach zebranie organizacyjne SD, na 
którym powołano koło SD. Obecnych było 14 osób. Prezesem koła został 
Ryszard Bąk46.

Aktyw PPR próbował również sprawować pieczę i kontrolę nad organiza-
cjami społecznymi. Obsada funkcji kierowniczej była najczęściej praktyko-
waną drogą do osiągnięcia tego celu. W 1948 r. na terenie miasta funkcjo-
nowały: Polski Związek Zachodni, Związek Weteranów Powstań Śląskich47, 
Związek byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów Wojennych, 
Polski Czerwony Krzyż48, Towarzystwo Ogródków Działkowych, Towarzy-
stwo Przyjaciół Żołnierza49, Związek Pszczelarzy50, Związek Hodowców Go-

46  AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 170, k. 8; AP Kat OR, Akta miasta Żor, sygn. 256, 
k. 268.

47  Żorska grupa miejscowa liczyła na przełomie 1945/1946 r. 26 członków, a na prze-
łomie 1948/1949 r. 87 członków. Por. AP Kat, Związek Weteranów Powstań Śląskich, sygn. 
4, k. 6, sygn. 29, k. 308.

48  Koło PCK powstało w 1946 r. Por. Polski Czerwony Krzyż ziemi rybnicko-wodzi-
sławskiej, red. W. Wieczorek, Rybnik 1969, s. 52.

49  Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza w Żorach powstało 21 listopada 1945 r., a pierw-
szym prezesem koła był Franciszek Pniak. Por. B. Cimała, Żory. Zarys dziejów…, s. 208.

50  W  skład Zarządu Związku Pszczelarzy w  Żorach 13 lipca 1947 r. wchodzili: 
prezes – Józef Piekoszowski, zastępca prezesa – Stanisław Urban, sekretarz – Walenty 
Domagała i skarbnik – Wincenty Piksa. Swoją działalnością obejmował m.in. Baranowi-
ce, Osiny, Rogoźną, Rój, Kleszczów i Folwarki. Por. AP Kat OR, Starostwo Powiatowe 
Rybnik, sygn. 111.

Przemarsz harcerzy przez żorski Rynek
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łębi Pocztowych51 i Liga Kobiet52. PPR dużą wagę przywiązywała do działal-
ności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, które na początku 1947 r. 
skupiało 32 członków. W październiku 1947 r. w skład zarządu towarzystwa 
wchodzili: Franciszek Gawlik, E. Tomecki, J. Stanek, Piotr Pyka i E. Gebel53. 
Nie zachowały się materiały archiwalne dotyczące większości tych organizacji. 

Pozostawał niezależny Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP). Hufiec Har-
cerzy w Żorach został reaktywowany przez Komendę Chorągwi w Katowicach 
w pierwszych dniach kwietnia 1945 r. W  skład Komendy Hufca wchodzili: 
hufcowy Paweł Urbanek, później Tadeusz Szarowicz, przyboczny hufcowe-
go Tadeusz Wyrobek oraz członkowie: Franciszek Garus, Tadeusz Ślusarek, 
Henryk Sojka i Antoni Szczęsny. W żorskim gimnazjum powstała I Drużyna 
Harcerzy im. Karola Miarki, której drużynowym był Tadeusz Ślusarek, a na-
stępnie A. Szczęsny. Przy szkole podstawowej utworzono II Drużynę Harcerzy  
im. Franciszka Żwirki, której drużynowym był Franciszek Garus. Żeńska Dru-
żyna Harcerek przy Gimnazjum i Liceum w Żorach oraz Żeńska Drużyna Har-
cerek przy Szkole Pod-
stawowej weszły w skład 
Żeńskiego Hufca w Żo-
rach. W  następnych la-
tach powstały drużyny: 
w  Żorach – kolejowa, 
w  Baranowicach, Ro-
goźnej i Roju. Drużyny 
prowadziły pracę wy-
chowawczą oraz orga-
nizowały m.in. obozy 
harcerskie w Białej koło 

51  Związek wznowił działalność w 1945 r. z  inicjatywy przedwojennych działaczy. 
Należeli do nich m.in.: Franciszek Różański – prezes Oddziału V-23, Rudolf Dyrda, Ludwik 
Reich, Jan Mordzioł i Antoni Piekoszowski. Por. M. Heesch, Polski Związek Hodowców 
Gołębi Pocztowych – historia działalności na terenie miasta i okolic Żor, „Kalendarz Żorski” 
2006, s. 248.

52  Koło Ligi Kobiet utworzono w Żorach 18 maja 1948 r. Por. „Informator Towarzy-
stwa Miłośników Regionu Żorskiego w Żorach” 1972, s. 15.

53  AP Kat OR, Akta miasta Żor, sygn. 256, k. 578; AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 
167, k. 67, sygn. 171, k. 65.

Składanie przyrzeczenia harcerskiego
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Makowa Podhalańskiego (1946), Baranowicach (1946), Paprocanach (1947) 
i Piwnicznej (1948). W 1948 r. zorganizowano zlot hufca z okazji XV roczni-
cy jego istnienia. Żorski hufiec nie prowadził akcji zuchowej z powodu braku 
instruktorów54.

Samodzielność utrzymywała też Ochotnicza Straż Pożarna OSP w Żorach 
rozpoczęła działalność 7 maja 1945 r. Jej prezesem został Leon Lenartowicz. 
OSP w Rowniu reaktywowano 23 maja. Zarząd tworzyli: Wincenty Gamoń – 
prezes, Józef Nowak – komendant, Teodor Pytlik – sekretarz, Emanuel Polok – 
skarbnik i Stanisław Misała – gospodarz. W remizie brakowało sprzętu strażac-
kiego. Dysponowano jedyne ręczną sikawką, przystawianą drabiną i bosakiem. 
Dopiero dzięki pomocy okolicznych kopalń uzupełniono sprzęt o 15 hełmów 
z kopalni „Jankowice” oraz 100 m węża strażackiego z kopalni „Chwałowice”. 
W następnych latach strażacy otrzymali z  kopalni „Chwałowice” wóz, węże 
i tzw. drabinę Szczerbowskiego, a od powiatowej straży pożarnej w Rybniku 
40 m węża i kombinezony strażackie. Reaktywacja OSP w Baranowicach na-
stąpiła w 1945 r. W skład pierwszego zarządu weszli: Jan Szala – naczelnik, 
Emil Nowak – sekretarz, Franciszek Owczarek – skarbnik i Stanisław Kowal-
czyk – członek. W 1948 r. rozpoczęto budowę remizy strażackiej. 6 grudnia 
1945 r. założono OSP w Roju, której zarząd tworzyli: Józef Handkus – prezes, 
Antoni Kempny – komendant, Jan Zimończyk – zastępca komendanta, Karol 
Dajka – sekretarz i Antoni Witala – skarbnik. W  skład Komisji Rewizyjnej 
wchodzili: Franciszek Skorupa – przewodniczący, Alojzy Kolon i Ludwik Ski-
ba. W 1948 r. Urząd Gminy w Boguszowicach przekazał na rzecz OSP ręczną 
sikawkę, a ze składek członkowskich zakupiono strażackie mundury. W 1946 r. 
powołano nowy zarząd OSP w Osinach. W  jego skład weszli: Józef Klepek 
– komendant, Sylwester Niesporek – zastępca komendanta i Józef Gawliczek 
– sekretarz. Tutaj dzięki kopalni „Chwałowice” uzupełniono sprzęt strażacki 
m.in. o  węże i  złączki. Aktywnych członków straży było dwudziestu. OSP 
w Rogoźnej została reaktywowana w 1947 r. Jej komendantem został Antoni 
Herman – syn, prezesem Karol Cyrulik, skarbnikiem Antoni Pompa, a sekre-
tarzem Henryk Sojka55.

54  J. Konat-Zgódka, Z  dziejów harcerstwa żorskiego, „Kalendarz Żorski” 1998,  
s. 73; E. Dudek, Dzieje ruchu harcerskiego w Żorach, „Informator Towarzystwa Miłośników 
Regionu Żorskiego w Żorach” 1971, s. 14–15.

55  J. Delowicz, M. Wieczorek, Żory w latach 1172–1990. Kalendarz wydarzeń, Wo-
dzisław Śląski 2005, s. 40; L. Buchman, E. Gwóźdź, Rogoźna…, s. 56; Nasze gniazdo…, 
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Pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) powstało w Rowniu 3 grud-
nia 1948 r. Jego inicjatorką była nauczycielka Adelajda Kamińska. Do zarzą-
du weszły też: Jadwiga Kalisz – sekretarz i Hildegarda Hyła – skarbnik. Koło 
zajmowało się upowszechnianiem czytelnictwa, organizowaniem kursów go-
towania oraz kroju i szycia56.

Istotnym, a właściwie jedynym zadaniem stało się ułożenie wzajemnych 
stosunków między PPR i PPS. Wiosną 1947 r. można było zaobserwować 
ponowne konflikty pomiędzy tymi partiami. Nasiliły się one szczególnie po 
kwietniowym Plenum KC PPR, na którym dyskutowano o  zjednoczeniu 
ruchu robotniczego. Obydwie partie próbowały zwiększyć liczbę członków. 
Miał to być jeden z istotnych argumentów w walce o podział miejsc w apara-
cie państwowym, samorządowym i w przemyśle. Do obu partii wstępowało 
wiele nowych osób, często dotychczas nieaktywnych politycznie z przyczyn 
nie tylko ideologicznych. Dostrzegli bowiem w członkostwie, w zwycięskich 
partiach politycznych możliwości awansu.

23 lutego 1947 r. odbyło się zebranie KM PPR w Żorach. Na I sekretarza 
wybrano E. Gebela, II sekretarza Mariana Pilnego, a członkami Egzekutywy KM 
zostali: A. Kotas, J. Stanek, Feliks Zawada i W. Sitnikow. 29 października 1947 r., 
po rezygnacji M. Pilnego, II sekretarzem został Franciszek Gawlik. Nowemu 
I sekretarzowi udało się utworzyć dwa zakładowe koła i jedno wiejskie koło PPR. 
28 marca 1947 r. Egzekutywa KM PPR postanowiła wykluczyć z  PPR jedną 
osobę za pijaństwo, dwie za posiadanie niemieckiej listy narodowościowej oraz 
J. Ryta za podważanie autorytetu partii. Od marca do kwietnia 1947 r. liczba 
członków PPR wzrosła z 85 do 125, w tym 98 robotników, 7 chłopów i 20 inte-
ligentów. Ostatecznie w grudniu 1947 r. do PPR należało119 członków, w tym 
5 kobiet skupionych w kołach: miejskie – 59, przy Hucie Pawła – 32 na 253 za-
trudnionych, przy Zarządzie Miejskim – 14 na 156 zatrudnionych, przy młynie 
w Baranowie – 9 na 29 zatrudnionych, przy Zarządzie Gminy Żory Wieś – 5. 
Zwiększyła się również liczba członków ZWM – do 4857.

13 kwietnia 1947 r. odbyło się zebranie miejskiego koła PPS w Żorach. 
Wybrano nowy zarząd koła w składzie: R. Wilczok – prezes, Józef Ogierman 

s. 114–115; Z.J. Orlik, Baranowice …, s. 139, 141; J. Woryna, Dzieje Roju…, s. 78; Osiny 
w latach…, s. 48–49.

56  Nasze gniazdo…, s. 103.
57  AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 167, k. 49–51, 66, sygn. 168, k. 4, sygn. 170, k. 6, 

8, sygn. 171, k. 65, sygn. 172, k. 1.
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– zastępca prezesa, Józef Oszuścik – I sekretarz, Gustaw Kornas – II sekre-
tarz i  Jan Leśnik – skarbnik oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Jan Brze-
ski, A. Tomecki i Maria Kolon. Na Zjeździe Powiatowym PPS w Rybniku 
14 września 1947 r. do Rady Powiatowej PPS został wybrany A. Tomecki. 
W marcu 1948 r. do koła PPS należało 67 osób, w tym członków – 19 męż-
czyzn i 11 kobiet oraz kandydatów – 31 mężczyzn i 6 kobiet58.

Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego relacje pomiędzy PPR i PPS były 
napięte. Nie udało się powołać Komisji Mediacyjnej z PPS, gdyż jej przedsta-
wiciele nie przybyli na zebranie zaproponowane przez PPR. Dopiero 12 lipca 
1947 r. doszło do posiedzenie komisji porozumiewawczej PPR i PPS. Na tym 
spotkaniu E. Gebel nawoływał do współpracy obu partii jako robotniczych, 
mających wspólne cele. W podobnym tonie wypowiadał się burmistrz mó-
wiący o potrzebie współpracy w MRN. Przyjęto m.in. wniosek, by zastęp-
ca przewodniczącego MRN był z PPS, a nie bezpartyjny. Efektem spotkań 
komisji porozumiewawczej były wspólnie zorganizowane dożynki 7 września 
1947 r. Przemawiali na nich przedstawiciele PPR i  PPS oraz W. Szymura 
z ZSCh i Z. Laskowski, jako dyrektor gimnazjum59.

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy PPR i PPS, na sesji MRN, która 
odbyła się 17 lipca 1947 r., przyjęto rezygnację wiceprzewodniczącego MRN 
F. Mikołajca. Funkcję tę objął Edward Targosz z PPS. Został on również wy-
brany na przewodniczącego Komisji Kontroli Społecznej. W  jej skład we-
szli też A. Tomecki, jako zastępca przewodniczącego, oraz Szczepan Wilczek, 
W. Szymura i Janina Ramotowska – członkowie. W tym czasie skład partyjny 
radnych przedstawiał się następująco: PPR – 8, PPS – 4, SD – 4, SP – 2, 
bezpartyjni – 5, a Gminnej Rady Narodowej (GRN) Żory Wieś: PPR – 2, 
SL – 1, PPS – 3, SD – 1 i bezpartyjni – 2. Przewodniczącym GRN był Fran-
ciszek Szkróbka z SL60.

Rok 1948 był ostatnim i  decydującym okresem walki o  tzw. zjednocze-
nie ruchu robotniczego, a więc stworzenia systemu monopartyjnego na wzór 
sowiecki. Od lutego tamtego roku trwała tzw. obróbka członków PPS celem 
przekonania ich do potrzeby zjednoczenia z PPR. Na zebraniach PPR apelowa-
no o prowadzenie wspólnych zebrań z poszczególnymi kołami PPS. W kierow-

58  AP Kat, PK PPS Rybnik, sygn. 1, k. 10, sygn. 7, k. 26, sygn. 56, k. 1.
59  AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 169, k. 15, sygn. 170, k. 6, sygn. 171, k. 1.
60  AP Kat OR, Akta miasta Żor, sygn. 256, k. 390; AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 

21, k. 16, ZW PSL, sygn. Pow ZSL 206, k. 167.
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nictwie żorskiej PPS doprowadzono do przejmowania funkcji przez „jednoli-
tofrontowców”, czyli idących na pełną współpracę z PPR. W czerwcu 1948 r. 
utworzono Zarząd Koła PPS przy Hucie Pawła, na czele którego stanął G. Kor-
nas, a skarbnikiem został Karwocik. 8 lipca 1948 r., na Walnym Zebraniu MK 
PPS, na którym obecnych było 33 członków, wybrano nowy Zarząd MK PPS. 
W jego skład weszli: R. Wilczok – I sekretarz, A. Targosz – II sekretarz, J. Le-
śnik – skarbnik, a do Komisji Rewizyjnej: J. Brzeski i Garus61.

Proces zjednoczeniowy, przygotowywany przez tzw. szóstki międzypartyj-
ne, został zakłócony w  wyniku przyjętych przez Plenum KC PPR uchwał 
o odchyleniu prawicowo-nacjonalistycznym (31 sierpnia – 3 września 1948). 
Władysław Gomułka i jego najbliżsi współpracownicy zostali usunięci z KC 
PPR. Sekretarzem generalnym został B. Bierut. Władzę w  PPR przejęli 
działacze całkowicie podporządkowani J. Stalinowi, gotowi realizować bez-
względnie jego politykę. Od października rozpoczęto akcję „oczyszczania” 
szeregów PPR i PPS. Przy wykluczaniu członków partii głównymi zarzutami 
były: postawa prawicowa, obcość klasowa i nieetyczne zachowanie. W sierp-
niu 1948 r. żorska PPR liczyła 152 członków, w  tym 9 kobiet. Natomiast 
według sprawozdania na 15 grudnia 1948 r. do PPR należało 132 członków 
w 6 kołach, a do PPS 62 członków w 4 kołach62.

Działacze PPR próbowali również doprowadzić do wstępowania w szeregi 
partii członków PSL i SP. W lutym 1948 r. prezes koła SP w Żorach T. Ka-
sprzak stwierdził, że 30 stycznia burmistrz A. Kotas zażądał, by członek SP, 
referent w Zarządzie Miejskim, wystąpił z SP i wstąpił do PPR, ponieważ tylko 
członkowie partii rządzącej mogą zajmować kierownicze stanowiska. Oczywi-
ście oficjalnie KM PPR w Żorach oświadczył, że nie prowadzi takiej akcji63.

Akcją „oczyszczenia” objęto Miejską Radę Narodową. Na sesji 10 marca 
1948 r. poinformowano radnych, że W. Michałowski pismem z  25 lutego 
zrezygnował z funkcji członka i przewodniczącego MRN. Odbyło się to za 
zgodą KP PPR w Rybniku. 4 marca J. Stanek na posiedzeniu komitetu złożył 
wniosek o odwołanie W. Michałowskiego. Radni powołali, na wniosek KM 
PPR w Żorach, na przewodniczącego MRN E. Targosza (PPS), a na wiceprze-
wodniczącego E. Tomeckiego (PPR). Natomiast 23 marca dokonano reorga-

61  AP Kat, PK PPS Rybnik, sygn. 56, k. 2, 4.
62  AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 20, k. 46, sygn. 172, k. 8.
63  Tamże, sygn. 13, k. 122–124.
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nizacji Komisji Kontroli Społecznej. Weszli do niej: Bogdan Wyrobek – prze-
wodniczący, A. Smyczek – zastępca, J. Romantowska, M. Pilny i S. Wilczok. 
Według sprawozdania z  12 czerwca radni należeli do następujących partii 
politycznych: PPR – 16, PPS – 4, SD – 2, SP – 1 i bezpartyjny – 1. Kolejne 
zmiany w składzie Prezydium MRN i Zarządzie Miejskim nastąpiły w trakcie 
sesji MRN 28 września. Na wiceprzewodniczącego MRN wybrano W. Sit-
nikowa, a na członków Prezydium MRN R. Wilczoka i M. Pilnego. Wyklu-
czono z Zarządu Miejskiego R. Bąka, P. Kołodzieja i L. Kroczka „za niepo-
stępowanie w czynnościach członka Zarządu Miejskiego po linii wytycznych 
przez państwo demokratyczne”64. Na członków Zarządu Miejskiego powo-
łano E. Tomeckiego, Jana Dulembę i E. Gebela. Od 6 lipca do 28 września 
1948 r. uchwałą MRN pozbawiono mandatu radnego 12 osób, w  tym na 
skutek rezygnacji – Emila Tomeckiego, decyzją szóstki partyjnej – 7, decyzja-
mi PPR – 1 i PPS – 1 oraz braku udziału w posiedzeniach MRN – 2. W paź-
dzierniku 1948 r. na przewodniczącego Komisji Kontroli Społecznej został 
wybrany Piotr Pełka. Pod koniec listopada radni reprezentowali następujące 
partie i organizacje społeczne: PPR – 5, PPS – 4, SD, SP, SCH, Liga Kobiet, 
Związek Weteranów Powstań Śląskich, Związek b. Więźniów Politycznych, 
Nauczycielstwo, Spółdzielnia, bezpartyjni, Rzemieślnicy, Związek Kupców 
Polskich, ZMP, PZZ, Związek Pracowników – po 1. 30 grudnia 1948 r., na 
sesji MRN, na wniosek Biura Prezydialnego PRN w Rybniku przeprowadzo-
no reorganizację składu MRN. Wykluczono radnych z: PPR – 3, PPS – 2, 
ZMP – 1 i Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego 
– 1. Nowymi członkami MRN zostali radni z: PZPR – 2, SD – 1, Związku 
Zawodowego Pracowników Samorządowych – 1, ZMP – 1 i Ligi Kobiet – 1. 
Wykluczono wiceburmistrza P. Szwarca (piastował stanowisko społecznie od 
23 czerwca 1947 r.), jako obcego klasowo, oraz E. Gebela z powodu areszto-
wania. Na wiceburmistrza został wybrany Emil Tomecki, a na członków za-
rządu F. Talarczyk i P. Przeliorz. Natomiast przewodniczący GRN Żory Wieś 
należał do SD, a wiceprzewodniczący był członkiem PPR65.

64  AP Kat OR, Akta miasta Żor, sygn. 256, k. 275.
65  Tamże, sygn. 2, k. 27–28. AP Kat OR, Akta miasta Żor, sygn. 256, k. 168, 174, 

178, 182–185, 301–302, 332–334, 421, Prezydium MRN Żory 1950-1980, sygn. 19, 
k. 128–129. A. Dziuba, „Demokracja burżuazyjna …”, s. 62–63.
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Druga konspiracja.  
Działania podziemia niepodległościowego 

w Żorach i okolicach (1945–1947)

Adam Dziuba

Inspektorat rybnicki Armii Krajowej i Delegatury Sił Zbrojnych

Inspektorat rybnicki Armii Krajowej (AK) był jednostką rozległą terytorial-
nie. Operował w powiatach: rybnickim, pszczyńskim, częściowo katowickim 
(od 1944 r.) oraz na ziemiach raciborskiej i kozielskiej, stanowiących przed 
wojną część Niemiec. Do końca 1944 r. podlegał mu również podinspektorat 
cieszyński, działający w powiecie cieszyńskim i na terenach Zaolzia. Jednostką 
dowodził, do momentu swego aresztowania w lutym 1944 r., por. Władysław 
Kuboszek „Bogusław”. Przejściowo zastąpił go Jan Spyra „Lech”, a od marca 
inspektorem rybnickim był por. Paweł Cierpioł, występujący pod pseudoni-
mem „Pleban”66.

Jednostki bojowe inspektoratu przydzielono do obwodów: rybnickiego, 
pszczyńskiego, wodzisławskiego i zewnętrznego (ziemie raciborskie i koziel-
skie). W podinspektoracie cieszyńskim utworzono trzy kolejne obwody. Sztab 
W. Kuboszka zakładał, że każdy z obwodów wystawi po jednym batalionie, 
jednak okazało się, że obwód Wodzisław jest w stanie wystawić dwa bataliony 
(Wodzisław Śląski i Rydułtowy), natomiast podinspektorat Cieszyn, któremu 
przypisano trzy bataliony, mógł wystawić dwa67.

Gdy w 1944 r. Okręg Śląski AK zaczął się przygotowywać do wykona-
nia zadań w ramach planu „Burza”, nastąpiło urealnienie stanów osobowych 
i ścisłe przyporządkowanie żołnierzy do jednostek bojowych, w których mieli 
operować. Żory i  okoliczne miejscowości znalazły się w obszarze działania 

66  T. Miler, Inspektorat Cisu i Rybitwy. Działalność i struktury rybnickiego inspektoratu 
ZWZ-AK w latach 1939–1945, http://www.pamiec.jasnet.pl/pdf/inspektorat.pdf [dostęp: 
11.08.2016], s. 40, 42; tenże, Sylwetki rybnickich inspektorów Armii Krajowej, w: Armia 
Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej w latach 1942–1947, red. A. Dziurok, 
Rybnik 2004, s. 20–24.

67  T. Miler, Inspektorat…, s. 95–97.
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batalionu „Orzesze” wystawionego przez obwód Rybnik. Dowodził nim naj-
pierw Wilhelm Szwajnoch „Kolbenstein”, „Prom”, a od listopada 1943 r. ko-
mendę przejął Maksymilian Chrobok „Orlik”, „Bukowy”. Funkcję zastępcy 
dowódcy obwodu/batalionu pełnił Adolf Szewczyk „Kowal”68.

W skład batalionu Orzesze wchodziły kompanie: Rybnik, pod dowódz-
twem Antoniego Staiera „Feliksa”, „Lwa”; Żory, dowodzona kolejno przez 
Karola Masłowskiego, Michała Kohuta i Franciszka Skrobola (zastępcą do-
wódcy kompanii Żory był Stanisław Strykowski); Mikołów z  dowódcami 
Stanisławem Piszczkiem „Karolem” i  Ryszardem Śmieją „Radomieszym”; 
Pawłowice, dowodzona przez Karola Markitona „Stanisława” oraz Knurów 
z nieustalonym dowódcą69.

Wyodrębnionym pionem inspektoratu był wywiad. Wiadomości otrzy-
mywał za pośrednictwem własnej siatki i od dowódców batalionów. Pionem 
tym kierował do 1944 r. Wiktor Trybuś „Jelicz”, „Witalis”, jego zastępcą był 
Antoni Pawlica „Witold”. Po objęciu stanowiska inspektora przez P. Cier-
pioła obaj zostali odsunięci od dowodzenia, a  wywiadem zaczął najpraw-
dopodobniej zawiadywać Teofil Wita „Broda”. Główną przyczyną czystki 
było zapewne przekonanie dwóch kierowników komórki wywiadowczej, że 
za aresztowaniem W. Kuboszka przez Niemców stał P. Cierpioł, który był 
od dawna skonfliktowany z przełożonym. Niejasności związane z  areszto-
waniem W. Kuboszka oraz żywione przez W. Trybusia i A. Pawlicę przeko-
nanie, że „Pleban” dybał także na ich życie, istotnie zaciążyły na dalszych 
dziejach inspektoratu70.

Na terenie inspektoratu Rybnik została zorganizowana pomoc społecz-
na. Tą komórką kierował Franciszek Machulik z  Katowic-Ligoty. Funkcję 
komendanta Wojskowej Służby Ochrony Powstania (WSOP), drugorzu-
towych jednostek inspektoratu, wyznaczonych do zabezpieczenia zakładów 
przemysłowych przed zniszczeniem podczas walk frontowych, był J. Spyra71. 

68  Tamże, s. 98.
69  Tamże, s. 98–99.
70  Tamże, s. 38–43; A. Dziuba, Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrow-

skim w latach 1945–1947, Kraków 2005, s. 103–104. Sam W. Kuboszek był przekonany, że 
wydał go P. Cierpioł, o czym powiedział swej łączniczce. Stanowisko A. Pawlicy i W. Trybusia 
podzielali też inni sztabowcy inspektoratu – np. J. Spyra i Bogdan Wyrobek.

71  AIPN, WUSW Katowice, sygn. 03/190, Zeznania własne Spyry Jana złożone w re-
feracie III Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rybniku, Rybnik, 29 czerwca 
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Enigmatyczna pozostaje postać zastępcy inspektora rybnickiego. Najprawdo-
podobniej po nominacji „Plebana” na stanowisko dowódcy jednostki został 
nim Franciszek Żymełka „Rębacz”72.

Konflikt tlący się pomiędzy częścią sztabu inspektora a nim samym zo-
stał załagodzony, a sama jednostka bez większych strat dotrwała do zimowej 
ofensywy Armii Czerwonej. Od stycznia do początków lutego 1945 r. front 
szybko się przemieszczał, jednak pod Rybnikiem sowieckie natarcie zostało 
wstrzymane i linia frontu zatrzymała się niemal do końca marca. Północne 
tereny inspektoratu z obwodem pszczyńskim i częścią terenów obwodu ryb-
nickiego zostały wówczas odcięte od siedziby sztabu, a łączność i koordynacja 
działań stały się niemożliwe73.

Poważnym problemem mógł stać się brak rozkazów objaśniających, w jaki 
sposób zachowywać się wobec wkraczających wojsk sowieckich, jednak już 
wcześniej poczyniono pewne ustalenia, co należy robić pod rządami komen-
dantów Armii Czerwonej i nowych polskich władz. A. Staier w  listopadzie 
1944 r., podczas jednej z odpraw dowódców plutonów kompanii rybnickiej, 
rozmawiał z podwładnymi o spodziewanym wydaniu rozkazu, o rozwiązaniu 
AK, co miało uchronić żołnierzy przed spodziewanymi represjami. Podko-
mendni A. Staiera uznali, że czeka ich kolejna konspiracja i trzeba magazy-
nować broń porzuconą na polach bitew przez wojska niemieckie i  sowiec-
kie. Uzbrojenie miało się przydać w czasie oczekiwanego konfliktu aliantów 
zachodnich ze Związkiem Sowieckim. Na przedłużenie działań podziemia 
w nowych warunkach nie zgodziło się dwóch uczestników narady, toteż od-
sunięto ich od dalszych prac74.

1951 r., k. 67–68; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 032/17, t. 2, Zeznania Jana Spyry, 
b.d., b.p.

72  F. Żymełka przesłuchiwany przez UBP zeznał, że zastępcą inspektora rybnickiego 
został w 1944 r. (prawdopodobnie po czystce w sztabie przeprowadzonej przez „Makopo-
la”). Zaprzeczał jednak stanowczo, by był związany z konspiracją po 1945 r. UBP nie dał 
mu jednak wiary, tym bardziej że domysły funkcjonariuszy pośrednio potwierdzały zazna-
nia innych żołnierzy inspektoratu – np. łączniczki P. Cierpioły, Anieli Mrozek „Czarnej”. 
Por. AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/775, t. 1, Protokół przesłuchania podejrzane-
go Żymełki Franciszka z 6 kwietnia 1948 r., k. 70; A. Dziuba, Podziemie poakowskie…, 
s. 103–104.

73  T. Miler, Inspektorat…, s. 144; A. Dziuba, Podziemie poakowskie…, s. 106.
74  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 32, Doniesienie informatora „505” 

z 18 maja 1950 r., k. 455.
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19 stycznia 1945 r. Armia Krajowa przestała formalnie istnieć, komen-
dant główny gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” wydał bowiem rozkaz 
o jej rozwiązaniu. Zwalniając żołnierzy z przysięgi, podkreślił jednak, że Pol-
ska znalazła się faktycznie pod sowiecką okupacją i wezwał ich do działań na 
rzecz odzyskania wolności i ochrony ludności przed zagładą. Uzupełnienie 
stanowiły tajne rozkazy dla dowódców, nakazujące im pozostanie w konspi-
racji i utrzymywanie szkieletowej sieci łączności75.

Z kolei komendanci zachodnich okręgów wydali swym podkomendnym 
polecenia ukrycia sprzętu i przeniknięcia do struktur administracyjnych, mi-
licji i  urzędów bezpieczeństwa. Bezwzględnie zakazali przyznawania się do 
przynależności do AK. Oddziały partyzanckie należało rozwiązać, a zdekon-
spirowani żołnierze mieli opuścić teren, na którym operowali. Podobne roz-
kazy wydał zapewne także komendant Okręgu Śląskiego AK mjr Zygmunt 
Janke „Walter”. AK przechodziła zatem w stan likwidacji, ale nie została ze 
skutkiem natychmiastowym rozformowana. Funkcjonowały zakonspirowane 
sztaby inspektoratów i obwodów, żołnierzom wypłacano pieniądze potrzebne 
do skutecznego ukrywania się i zaopatrywano ich w dokumenty76.

W styczniu 1945 r., prawdopodobnie już w warunkach zaczynającej się 
ofensywy Armii Czerwonej, „Pleban” zorganizował w Żorach, w mieszkaniu 
Bolesława Głazowskiego, naradę sztabową. Ciekawie dobrał jej uczestników, 
wezwał bowiem Bogdana Wyrobka, A. Pawlicę, W. Trybusia i A. Staiera. Od-
prawa trwała dwie godziny, ale inspektor, zasłaniając się brakiem rozkazów, 
nie przekazał podkomendnym żadnych dyspozycji, tłumacząc, że na razie 
oczekuje na polecenia komendanta okręgu. Później „Makopol” nie kontakto-
wał się już z podwładnymi, toteż można domniemywać, że chciał ich w ten 
sposób odsunąć od prac konspiracyjnych77. 

75  Rozkaz gen. Okulickiego do żołnierzy o rozwiązaniu Armii Krajowej z dnia 19 stycznia 
1945 r., por. Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 5, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1991, s. 239–240; R. Śmietanka-Kruszelnicki, Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w la-
tach 1945–1948, Kraków 2002, s. 51.

76  M. Korkuć, Zostańcie wierni tylko Polsce… Niepodległościowe oddziały partyzanckie 
w Krakowskiem (1944–1947), Kraków 2002, s. 102–104, 108; R. Śmietanka-Kruszelnicki, 
Podziemie poakowskie…, s. 51; A. Dziuba, Podziemie poakowskie …, s. 38–40.

77  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 26, Protokół przesłuchania Trybusia Wik-
tora z 11 grudnia 1948 r., k. 293; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 02/591, t. 1, Protokół prze-
słuchania podejrzanego W. Trybusia z 31 grudnia 1948, k. 9 – 10; T. Miler, Inspektorat…, s. 144.
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Znacznie bardziej konkretna okazała się narada zwołana także w styczniu 
przez M. Chroboka. Uczestniczył w niej sztab obwodu rybnickiego. Dowód-
ca polecił utrzymywać łączność, a także zorganizować sąd rozpatrujący spra-
wy osób współpracujących z władzami komunistycznymi78.

Wraz z  wkraczaniem Armii Czerwonej na teren działania inspektoratu 
rybnickiego rozpoczęły się aresztowania wśród żołnierzy AK. Dotknęły one 
przede wszystkim członków sztabu inspektoratu i wywołały chaos w szere-
gach konspiracji. Już w  lutym, po skutecznej ochronie kopalni „Knurów” 
przed wycofującymi się wojskami niemieckimi, został aresztowany i wywie-
ziony do ZSRR M. Chrobok. Represje sowieckie dotknęły również licznych 
szeregowych żołnierzy79. Najprawdopodobniej tak wysoką skutecznością 
w penetrowaniu struktur podziemia wykazał się 215 Pułk NKWD, który do 
końca marca stacjonował w Bielsku, a od 1 do 20 kwietnia znajdował w Ryb-
niku, skąd następnie przesunął się do Raciborza80.

A. Staier zakazał ujawniania przynależności do AK. Żołnierze AK nie 
otrzymali natomiast wytycznych na temat ponownego podjęcia działalności 
konspiracyjnej i utrzymywania kontaktów81. Jak zeznawał jeden z dowódców 
plutonów w kompanii A. Staiera Stanisław Błażejewski, żołnierze mieli „zaj-
mować wszystkie urzędy w gminie i mieć je w swoim posiadaniu”82.

Dowódca kompanii żorskiej AK Franciszek Skrobol trafił do MO. Jak 
później zeznawał przed funkcjonariuszami UBP, w  sierpniu 1944 r. prze-
stał pracować w Fabryce Sygnałów w Gotartowicach, zaś gdy został wysłany 
do kopania rowów przeciwczołgowych (czyli prawdopodobnie w  styczniu 
1945 r.), zbiegł do lasów pod Woszczycami i ukrywał się tam do momentu 

78  AIPN Ka, sygn. 03/1504, t. 3, Protokół przesłuchania świadka W. Rojka [1953 r.], 
k. 85. Powyższe zdarzenie wskazuje, że P. Cierpioł chciał wyłączyć z dalszych prac organizacyj-
nych swoich oponentów i celowo ich dezinformował. Pogląd ten podziela historyk zajmujący 
się dziejami inspektoratu rybnickiego AK T. Miler. Zob. T. Miler, Sylwetki rybnickich inspek-
torów…, s. 28–29.

79  A. Dziuba, Podziemie poakowskie…, s. 52–53; T. Miler, Inspektorat…, s. 147–148.
80  D. Węgrzyn, Aparat bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych na Górnym 

Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1956, Katowice–Kraków 2007, s. 108. 
81  Relacja Franciszka Bluszcza złożona 5 czerwca 2003 r., w zbiorach OBUiAD IPN 

Katowice, kopia w zb. autora.
82  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/715, t. 15, Protokół przesłuchania S. Błaże-

jewskiego z 11 marca 1945 r., k. 1–2; Protokół przesłuchania S. Błażejewskiego z 20 marca 
1945 r., k. 4–5; Protokół przesłuchania S. Błażejewskiego z 21 kwietnia 1945 r., k. 10.
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wkroczenia Armii Czerwonej. Od lutego 1945 r. pracował w MO w Susz-
cu, a następnie w Żorach – do lipca 1945 r. był nawet osobistym szoferem 
sowieckiego komendanta wojennego. Wstąpił też do PPR (niewątpliwie nie 
z przekonań, lecz dla lepszego kamuflażu)83.

Niektórzy żołnierze AK zostali zdekonspirowani, ale zdołali uniknąć 
aresztowania. Ukrywający się zaczęli spontanicznie tworzyć zbrojne oddziały 
partyzanckie. Jeszcze w  kwietniu 1945 r. w  powiecie rybnickim rozpoczął 
działalność patrol dywersyjny dowodzony przez byłego oficera broni kompa-
nii rybnickiej AK Wilhelma Kulę „Bogackiego”. W lesie pod Boguszowica-
mi żołnierze wybudowali ziemiankę i zaczęli wykonywać rozkazy A. Staiera. 
Pierwszym z nich było polecenie gromadzenia porzuconej w lasach broni84.

Jak się wydaje, w tym czasie P. Cierpioł nie był w stanie sprawować efek-
tywnego dowództwa nad swymi podkomendnymi. Uniemożliwiały to aresz-
towania w kręgu jego sztabowców, oznaczające m.in. przerwanie kontaktów 
i  bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa samego inspektora. Możliwe na-
wet, że jak uważa T. Miler, inspektor opuścił zagrożony teren85.

W tej sytuacji wśród niektórych jego sztabowców pojawiła się inicjatywa, 
by podjąć samodzielną działalność konspiracyjną bądź włączyć istniejące struk-
tury podziemia do Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Motorem tych działań 
byli: Roch Koziołek, A. Staier i zbuntowany przeciwko P. Cierpiołowi A. Paw-
lica. Grupa ta usiłowała przekonać do swego pomysłu J. Spyrę. Spotkanie w tej 
sprawie odbyło się w kwietniu lub na początku maja w Boguszowicach. Spyra 
wspominał, że „zabrał głos Pawlica, który odezwał się: co będziemy kolorować 
i w bawełnę obwijać, wojna się skończyła, ale nie dla nas. AK jest rozwiązane, 
ale mamy potężniejszą organizację – NSZ i obowiązkiem każdego Polaka jest 
brać w niej udział. Następnie, odwracając się wprost do mnie, wysunął propo-
zycję, bym objął dowództwo na powiat Rybnik”86. J. Spyra nie chciał jednak 
przystąpić do montowanej przez kolegów organizacji87.

83  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 19, Protokół przesłuchania F. Skrobo-
la z 29 lipca 1946 r., k. 131–132.

84  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713 t. 26, Protokół przesłuchania podej-
rzanego W. Kuli, 1948 r., k. 20; t. 24, Protokół przesłuchania S. Ogiermana z 3 listopada 
1947 r., k. 119.

85  T. Miler, Inspektorat…, s. 151.
86  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 032/17, t. 2, Zeznania Jana Spyry, b.d., b.p.
87  Tamże. W tym okresie na terenie powiatu rybnickiego istniała struktura Narodowe-
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W  czerwcu 1945 r. okoliczności się zmieniły. „Makopol”, wezwany 
przez komendanta Z. Jankego do podjęcia ponownej pracy konspiracyj-
nej w charakterze inspektora rybnickiego Delegatury Sił Zbrojnych (DSZ), 
odbudował kontakty i odzyskał zwierzchnictwo nad znaczną częścią byłego 
inspektoratu. Przybrał pseudonim „Rokowski”, którym odtąd posługiwał 
się w  kontaktach z  podwładnymi. Udało mu się ponownie podporząd-
kować A. Staiera wraz z  partyzantami W.  Kuli, za pośrednictwem swego 
zastępcy dotarł do dowództwa batalionu pszczyńskiego. Skontaktował się 
również z grupą knurowską. Przystąpił do rozbudowy siatki wywiadowczej 
na bazie swych podkomendnych, którzy znaleźli się w MO i UBP. Rozpo-
czął też intensywną działalność propagandową. Zdekonspirowani żołnierze 
byli kierowani do patroli dywersyjnych. Patrole te, wspierane przez niezde-
konspirowanych milicjantów-akowców, karały osoby uznane za zdrajców 
i podejmowały próby przeprowadzenia akcji dywersyjnych oraz ekspropria-
cyjnych. Co najmniej raz stoczyły potyczkę z żołnierzami Armii Czerwonej, 
gdy jeden z oddziałów usiłować odbić bydło wywożone koleją na wschód. 
Poza strukturami inspektoratu rybnickiego znaleźli się A. Pawlica i W. Try-
buś, oskarżeni przez inspektora o związki z NKWD88.

Rozkaz rozwiązujący DSZ wyhamował rosnącą aktywność rybnickiej kon-
spiracji. W warunkach wzmożonych działań aparatu bezpieczeństwa i postępu-
jącego rozpadu Okręgu Śląskiego DSZ „Rokowski” 30 września wydał rozkaz, 
w którym nakazywał powstrzymanie się od jakiekolwiek czynnego zaangażo-
wania konspiracyjnego i ograniczenie kontaktów do końca stycznia 1946 r.89.

Po wydaniu przez komendanta Z. Jankego apelu prasowego, wzywające-
go podkomendnych do ujawnienia się, P. Cierpioł wystosował, datowaną na 
19 października 1945 r., odezwę do swych podkomendnych, w której pozosta-
wił im samym wybór, czy skorzystają z amnestii, czy też, jak on sam, pozostaną 

go Zjednoczenia Wojskowego (NZW) kierowana przez Wilhelma Boruckiego. W czerwcu 
przystąpiła do rozbudowy sieci placówek. UBP odnotował, że istniały one wówczas w Rybni-
ku, Jaśkowicach, Orzeszu i Rzędówce. Jesienią 1945 r. została rozbita. Nie ma natomiast jed-
noznacznych dowodów na istnienie NSZ. Por. AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 02/695, 
Sprawozdanie z grupy antypaństwowej organizacji NZW, odpis pisma sporządzonego po za-
trzymaniu grupy w listopadzie–grudniu 1945 r., k. 32–33.

88  A. Dziuba, Podziemie poakowskie…, s. 112–116.
89  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/775, t. 5, Pismo „Rokowskiego” z 30 wrze-

śnia 1945 r., k. 25.
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w podziemiu. Wezwał ich jedynie, by nie zdradzali terenów działania, przydzia-
łów organizacyjnych i kontaktów. Ujawnili się pojedynczy żołnierze90.

Osiny i Żory jako siedziba sztabu Komendy Powiatowej „Leśniczówka” 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego

Wiktor Kania „Felek”, „Mrówka”, „Andrzej” nie był postacią nieznaną 
wśród podkomendnych P. Cierpioła – sam się zresztą spośród nich wywo-
dził. W  okresie międzywojennym był mieszkańcem Żor, gdzie jego ojciec 
miał kamienicę. Walczył w kampanii wrześniowej w szeregach Obrony Na-
rodowej miasta Żory. Został ranny i leczył się w niemieckich szpitalach, skąd 
trafił do Rzeszy na przymusowe roboty. Zwolniony z nich w 1940 r., podjął 
prace w  kopalni „Blücher” („Jankowice”). Trafił do konspiracji ZWZ/AK 
i w 1943 r. objął dowodzenie oddziałami partyzanckimi w okolicach Brennej 
(nadano im kryptonim „Wędrowiec”), podlegającymi dowództwu inspek-
toratu Rybnik. Pod koniec sierpnia 1944 r. jego oddział zaczęli infiltrować 
żołnierze sowieckiego oddziału dywersyjno-rozpoznawczego, desantowani 
w  tym czasie w  Beskidach. Sowiecki dowódca podporządkował sobie czę-
ściowo „Wędrowca”, co ostatecznie doprowadziło do odebrania dowodzenia 
W. Kani i przekazania go 1 września 1944 r. do dyspozycji inspektora P. Cier-
pioła. Dowodzenie „Wędrowcem” przejął Paweł Heczko „Edek”91.

W kwietniu 1945 r. W. Kania wziął udział w tworzeniu organów nowej 
władzy, zostając naczelnikiem gminy Osiny i radnym MRN w Żorach. Skon-
taktował się ze swymi byłymi podwładnymi z  „Wędrowca” i wystawiał im 
tymczasowe dokumenty. 2 maja 1945 r. wystosował list do P. Cierpioła, in-
formując, że pozostaje lojalny wobec rządu na emigracji w Londynie i ocze-
kuje na dalsze dyspozycje dla oddziału „Wędrowiec”. „Pleban” nie odpowie-
dział, skontaktował się jednak później z komendantem Z. Jankem i wyjaśnił 
mu, że ofertę tę odrzucił, podejrzewając, że stał za nią W. Trybuś, działający 
na polecenie NKWD92.

90  Tamże, Pismo „Rokowskiego” z 19 października 1945 r., k. 16.
91  T. Miler, Wiktor Kania, w: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik 

biograficzny, t. 2, red. T. Balbus, W. Frazik, Ł. Kamiński i in., Kraków–Warszawa–Wrocław 
2004, s. 209–210.

92  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/775, t. 5, Pismo „Plebana” z 17 czerwca 
1945 r., k. 8; A. Dziuba, Podziemie poakowskie…, s. 109.
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W tym czasie część partyzantów „Wędrowca” znalazła się w  szeregach 
Komendy Powiatowej „Czesław 20” Narodowego Zjednoczenia Wojsko-
wego (NZW)93. Już od maja w rejonie Skoczowa i okolic zaczęła operować 
grupa wypadowa dowodzona przez P. Heczkę. Liczyła ona ok. 10 żołnierzy. 
Zajmowała się akcjami zaopatrzeniowymi oraz ekspropriacyjnymi. Nieraz 
dochodziło do starć miedzy partyzantami a milicjantami i funkcjonariusza-
mi UBP. W pierwszych dniach października grupa została niemal zupełnie 
zlikwidowana, ale niedobitki wycofały się w góry, gdzie zaczęły odtwarzać 
grupę wypadową. Jednak już 15 października duże siły MO i UBP odna-
lazły „Edka” i  jego ludzi na Błatniej, gdzie doszło do potyczki. Oddział 
P. Heczki został rozproszony, a on sam na krótko trafił w szeregi zgrupowa-
nia NSZ Henryka Flamego „Bartka”94.

W. Kania, odsunięty od prac inspektoratu rybnickiego DSZ, rów-
nież związał się z NZW. Gdy w październiku 1945 r. Komenda Powiato-
wa „Czesław 20” została rozbita, a  jej żołnierze trafili do aresztów, został 
zdekonspirowany. W listopadzie do Żor przyjechali funkcjonariusze UBP 
i polecili miejscowym milicjantom doprowadzić im podejrzanego. Zatrzy-
mania „Andrzeja” dokonał milicjant Szczepan Wach w asyście ośmiu kole-
gów. W. Kania został odstawiony do Cieszyna, gdzie rozpoczęto przeciwko 
niemu śledztwo95.

Już niebawem aresztant był ponownie na wolności. Okoliczności opusz-
czenia więzienia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Cie-
szynie przez „Andrzeja” są niejasne. Wedle notatki sporządzonej przez re-
ferenta PUBP w Rybniku Karola Krzyżanka W. Kania został „aresztowany 
i  zawerbowany przez UB Cieszyn, poszedł do bandy i obecnie jest głów-
nym inicjatorem wszystkich napadów i mordów na naszym terenie”. Inny 
funkcjonariusz, Edward Jezierski z Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w  Katowicach, stwierdził lakonicznie, że zatrzymany zbiegł 

93  NZW powstało pod koniec 1944 r. przy Stronnictwie Narodowym. Była to organi-
zacja zbrojna zrzeszająca oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i Narodowych 
Sił Zbrojnych (wcześniej scalone z AK), a nawet niektóre lokalne siatki akowskie. W czerwcu 
1945 r. Edward Bąk „Strzemię”, wykorzystując już istniejące w terenie placówki, utworzył 
Komendę Powiatową NZW o kryptonimie „Czesław 20”.

94  D. Węgrzyn, Aparat bezpieczeństwa…, s. 116–118.
95  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 19, Protokół przesłuchania S. Wacha 

z 21 lipca 1946 r., k. 22–23.
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z więzienia 15 grudnia 1945 r. „i do chwili obecnej [tj. najpóźniej do końca 
kwietnia 1946 r. – A.D.] nie jest jeszcze schwytany”96.

Ewentualna zgoda W. Kani na współpracę z  UBP, o  ile w  ogóle zosta-
ła przezeń wyrażona, była jedynie pozorna. „Andrzej” niebawem dotarł do 
ukrywających się pod Skoczowem P. Heczki i Emila Ruśnioka i wraz z nimi 
przeniósł się do Osin. Kryjówkę znalazł najpierw u Heleny Fizi, następnie zaś 
przeniósł się do jej matki Katarzyny, u której mieszkał już wcześniej, gdy był 
jeszcze wójtem gminy. Korzystał też z kwater u Marii Cimały, siostry Kata-
rzyny, i w domu Chmielów97.

Samo ukrywanie się nie było jednak celem partyzantów. „Andrzej” 
zaczął poszukiwać kontaktu z  pozostającymi w  konspiracji żołnierzami 
rybnickiego AK/DSZ. Nawiązał go, jeśli wierzyć zeznaniom jego podko-
mendnych, 1 stycznia 1946 r. w okolicznościach dosyć niecodziennych. 
Tego dnia u Chmiela zjawili się dwaj milicjanci z posterunku MO w Żo-
rach, by szukać u niego aparatury do produkcji bimbru. Jeden z milicjan-
tów, zastępca komendanta posterunku Rudolf Bednarz, udał się na strych, 
gdzie czekali na niego uzbrojeni W. Kania, P. Heczko i E. Ruśniok. Mi-
licjant został natychmiast rozbrojony. Niebawem na strychu zjawił się 
drugi milicjant, którym okazał się Franciszek Skrobol. Również został 
rozbrojony, ale gdy wyznał, że podobnie jak ukrywający się partyzanci 
również należał do AK w  czasie wojny (możliwe zresztą, że W. Kania 
i jego podkomendni znali go już wcześniej), odzyskał pistolet. R. Bednarz 
obiecał wówczas, że nie zdradzi faktu spotkania „Andrzeja” i  jego towa-
rzyszy przełożonym, co zresztą potwierdził F. Skrobol. Wówczas W. Kania 
zapytał R. Bednarza, czy chce wstąpić w szeregi konspiracji, a gdy uzyskał 
odpowiedź potwierdzającą, jemu również oddał broń. Następnie wyjaśnił 

96  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 31, Dane dotyczące bandy grasującej 
w naszym powiecie, Rybnik 2 kwietnia 1946 r., k. 37; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 
03/713, t. 36, Raport E. Jezierskiego funkcjonariusza WUBP Katowice [styczeń–kwiecień 
1946], k. 72.

97  AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. IPN Ka 1/1, Protokół przesłuchania P. Heczki [li-
piec 1946], k. 13–14; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 34, Doniesienie in-
formatora UB ps. „Wprowadzony” z 3 lutego 1951 r., k. 89; Doniesienie informatora UB 
ps. „Wprowadzony” z 19 lutego 1951, k. 106; sygn. 03/713, t. 19, Protokół przesłuchania 
A. Szlotawy z 20 lipca 1946 r., k. 12; sygn. 03/713, t. 19, Protokół przesłuchania F. Skrobola 
z 29 lipca 1946 r., k. 132.



145  | 

milicjantom, że celem organizacji, w której działa, jest walka z komuni-
zmem i obecnym rządem98.

6 stycznia 1946 r. W. Kania przeprowadził egzekucję A. Biskupa, sekreta-
rza KM PPR w Żorach i członka miejscowej MRN. Sekretarz został zastrze-
lony w czasie wizytacji w Kleszczowie99. Niebawem ok. 50 członków PPR 
z  Żor i  okolicznych osiedli otrzymało ostrzeżenia sygnowane przez „1-szy 
Pluton «NSZ»”. Dane członków partii ustalili i przekazali „Andrzejowi” Teo-
dor Białecki i Masłowski. Ostrzeżenia zawiózł na pocztę w Rybniku T. Białec-
ki i stamtąd rozesłał je adresatom. Pogróżki, wraz z poleceniem wystąpienia 
z PPR, otrzymali m.in. burmistrz Żor A. Kotas, Alojzy Kwiatoń, milicjant 
z posterunku w Żorach, oraz Janoszek, Jan Ryt i Kaczorowie (ojciec i syn)100.

W tym czasie F. Skrobol skontaktował partyzantów z Wilhelmem Szwaj-
nochem „Promem”, byłym dowódcą batalionu pszczyńskiego AK. Do spotka-
nia doszło jeszcze w styczniu, prawdopodobnie w mieszkaniu Józefa Mikołajca 
w Żorach, w którym W. Kania także często przebywał. „Prom” odebrał przy 
okazji przysięgę organizacyjną od F. Skrobola i R. Bednarza, który otrzymał 
wówczas pseudonim „Hes”. Przy przysiędze, oprócz trójki ukrywających się 
partyzantów, asystował jeszcze trzeci milicjant z posterunku MO w Żorach – 
Alojzy Gawlas. Jak się okazało, A. Gawlas, znajomy P. Heczki ze Skoczowa, już 
w czerwcu 1945 r. został zwerbowany do konspiracji przez F. Skrobola i pod-
porządkowany „Promowi”, występującemu wówczas jako lokalny dowódca 
NSZ. Już wtedy A. Gawlas otrzymał od W. Szwajnocha polecenie prowadzenia 
wywiadu w MO i UBP, a także rozpracowania miejscowej komórki PPR, jed-
nak aż do stycznia 1946 r. nie prowadził ponoć aktywnej działalności101.

Według R. Bednarza W. Szwajnoch oznajmił zebranym, że jest dowód-
cą całej organizacji NSZ w  powiecie rybnickim i  przestrzegł zaprzysiężo-

98  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 19, Protokół przesłuchania F. Skro-
bola z 29 lipca 1946 r., k. 132–133; t. 36, Protokół przesłuchania R. Bednarza z 26 lutego 
1947 r., k. 40–41.

99  Tamże, t. 13, Raport E. Ruśnioka „Gustlika” (Ruśnioka), zawartość koperty z dowo-
dami rzeczowymi, b.p.

100  AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. IPN Ka 1/1, Protokół przesłuchania E. Ruśnioka 
z 24 lipca 1946 r., k. 42.

101  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 36, Protokół przesłuchania R. Bed-
narza z 26 lutego 1947 r., k. 41; t. 25, Protokół przesłuchania A. Gawlasa z 5 lipca 1948 r., 
k. 280–281; t. 27, Protokół przesłuchania J. Mikołajca z 15 lutego 1949 r., k. 195.
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nych przed zdradą, ponieważ, jak stwierdził, dysponuje dobrym wywiadem 
i o przypadku nielojalności się dowie. W czasie rozmów ustalono, że mili-
cjanci będą informowali o obławach i  innych przedsięwzięciach mogących 
zaszkodzić członkom podziemia. W. Szwajnoch występował także w imieniu 
A. Pawlicy, W. Trybusia i Wyrobka, z którymi „Andrzej” również poszukiwał 
kontaktu102. W ten sposób na spotkaniu w Żorach w kręgu stałych oponen-
tów P. Cierpioła zaczęła się zawiązywać organizacja, która podjęła niebawem 
próbę przejęcia podwładnych byłego inspektora AK/DSZ. Wkrótce W. Try-
buś, mieszkający w  Żorach, skontaktował w  swoim mieszkaniu W. Kanię 
z R. Koziołkiem, który w tym czasie przygotowywał się wraz ze swoimi pod-
komendnymi do przechwyceniu konwoju wiozącego pieniądze do kopalni 
„Dębieńsko”.

Żołnierze spotkali się 30 stycznia 1946 r. w leśniczówce (prawdopodobnie 
w Rzędówce). Wyróżniali się W. Kania i jego dwaj towarzysze, na mundurach 
posiadali bowiem oznaki NSZ. R. Koziołek nie wziął bezpośredniego udziału 
w akcji, ponieważ jako kierownik Wydziału Paszportowego MO w Rybniku 
mógł zostać rozpoznany. Akcja powiodła się mimo pewnych perturbacji – par-
tyzanci pomylili się i najpierw zatrzymali samochód z konwojentami, których 
rozbroili, a  potem musieli zdobytym autem gonić ciężarówkę z pieniędzmi. 
Finał pogoni nastąpił niespełna pół kilometra przed bramą kopalni. Trójka żoł-
nierzy „Odry” („Andrzej” i jego podwładni pilnowali w lesie strażników) zatrzy-
mała ciężarówkę i po rozbrojeniu kolejnych konwojentów i kierowcy odebrała 
pieniądze. Gdy napastnicy odjeżdżali zarekwirowanym pojazdem, zaczepił ich 
jeszcze funkcjonariusz MO w Rybniku, ale go przepłoszyli103.

W. Kania znalazł konspiracyjne kontakty nie tylko w kręgu osób wywo-
dzących się z inspektoratu rybnickiego AK. Z datą 27 stycznia wysłał list do 
Pawła Stopy „Dęba”, zastępcy dowódcy Okręgu Śląskiego „Klimczok” Kon-

102  Tamże, t. 19, Protokół przesłuchania F. Skrobola z  29 lipca 1946 r., k. 133; 
t. 36, Protokół przesłuchania R. Bednarza z 26 lutego 1947 r., k. 41; AIPN Ka, WSR 
Katowice, sygn. IPN Ka 1/1, Protokół przesłuchania W. Szwajnocha z 18 lipca 1946 r., 
k. 114; AP Kat, WSR Katowice, sygn. R 811/46, t. 1, Protokół przesłuchania J. Waw-
rzyńczyka z 23 kwietnia 1946 r., k. 22; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 02/591, t. 1, 
Protokół przesłuchania W. Trybusia z 31 grudnia 1948 r., k. 10–11.

103  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 15, Protokół przesłuchania J. Waw-
rzyńczyka z 28 lutego 1946 r., k. 205, Protokół przesłuchania J. Wawrzyńczyka z 23 kwietnia 
1946 r., k. 269; t. 15, Raport dotyczący napadu pod kopalnią „Dębieńsko”, k. 111–112.
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spiracyjnego Wojska Polskiego (KWP)104. „Andrzej” zdecydował się podpo-
rządkować KWP, widząc w nim sukcesora Okręgu Śląskiego AK/DSZ i orga-
nizację o charakterze ponadlokalnym. Podkreślał, że pisze w imieniu całego 
byłego inspektoratu rybnickiego i  zdezawuował P. Cierpioła, oskarżając go 

104  Założycielem i dowódcą KWP był kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”. KWP było 
organizacją o charakterze militarnym, a do jej priorytetów należały zbrojne działania związane 
z ochroną konspiracji i społeczeństwa przed terrorem. Komenda Wojewódzka KWP „Klim-
czok” objęła swoimi strukturami organizacyjnymi znaczną część Górnego Śląska i stała się 
najsilniejszą na tym obszarze organizacją konspiracyjną.

Kopia pokwitowania odbioru broni przez UB od grupy podporucznika Antoniego Staiera



148  | 

o niechęć do aktywnych działań konspiracyjnych105. Na przełomie stycznia 
i lutego 1946 r. W. Kania uzyskał pozytywną odpowiedź komendanta „Klim-
czoka” Gerharda Szczurka i grupa, którą wówczas reprezentował, składająca 
się z niego samego, „Proma”, „Odry” i ich ludzi, została włączona do KWP106.

Na początku lutego do Osin przybył P. Stopa, który przeprowadził roz-
mowy ze swoimi nowymi podwładnymi. Wzięli w  nich udział W. Szwaj-
noch i W. Kania, a także A. Pawlica oraz B. Wyrobek. Między „Andrzejem” 
a „Promem” wybuchł wówczas spór o zasady funkcjonowania byłego inspek-
toratu Rybnik w  ramach KWP. W. Szwajnoch i  A. Pawlica nie chcieli, by 
został on podzielony na mniejsze jednostki powiatowe (a taka była pragma-
tyka w KWP). Pojawiła się też kwestia, kto zostanie dowódcą, bo – jak się 
okazało – W. Kania nie chciał podporządkować się „Promowi”. P. Stopa na 
razie pozostawił tę sprawę w zawieszeniu. Ustalono jedynie, że działalnością 
informacyjną na potrzeby organizacji w powiecie rybnickim zajmie się trójka 
milicjantów z posterunku w Żorach: R. Bednarz, A. Gawlas i F. Skrobol 107. 
W efekcie w lutym 1946 r. na terenach powiatu rybnickiego powstała Ko-
menda Powiatowa „Leśniczówka” KWP.

Bez problemów udało się za to dogadać „Andrzejowi” z  „Odrą”. Do ich 
spotkania, z udziałem W. Trybusia, doszło także w lutym (już po wizycie P. Sto-
py w Osinach). Omówiono sprawę podporządkowania dowództwu KWP ba-
talionów Orzesze i Wodzisław, a W. Kania z R. Koziołkiem podzielili między 
siebie teren operacji w powiecie rybnickim. Utworzyli dwie grupy partyzanckie 
Samoobrony i Ochrony Społeczeństwa. Pierwsza, pod dowództwem „Odry”, 
składała się z sześciu żołnierzy i miała operować w okolicach Knurowa i Ryb-

105  AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. 107/1, t. 4, List do Pawła Stopy podpisany przez 
W.K. (Wiktora Kanię) z 27 I 1946 r., teczka 1 dowodów rzeczowych, k. 23.

106  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/912, t. 1, Protokół konfrontacji pomiędzy 
P. Stopą a G. Szczurkiem z 29 lipca 1946, Oświadczenie G. Szczurka, k. 164. Nazwy KWP 
i „Klimczok” żołnierze rybnickiej konspiracji poznali na początku 1946 r., przy czym nazwę 
„Klimczok” utożsamiali z dowódcą organizacji, za którego początkowo mylnie uważali P. Sto-
pę. Podkomendny „Odry” Józef Wawrzyńczyk „Pepik”, zatrzymany 20 lutego 1946 r. w Gli-
wicach, zeznał, że pisane na maszynie rozkazy odczytywał całej grupie „Odra”, natomiast „na 
rozkazie był podpisany d-ca „«Klimczok»”. Por. AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, 
t. 15, Protokół przesłuchania J. Wawrzyńczyka [luty–kwiecień 1946], k. 212.

107  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 25 Protokół przesłuchania A. Gaw-
lasa z 5 lipca 1946 r., k. 281; AIPN Ka, WSR Katowice sygn. IPN Ka 1/1, Protokół przesłu-
chania W. Szwajnocha z 18 lipca 1946 r., k. 114–115.
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nika. Drugą, ośmioosobową, dowodził W. Kania i  miała działać w okolicach 
Żor. Zasilili ją zdekonspirowani podwładni G. Szczurka z Rudy Śląskiej, z jego 
łącznikiem – adiutantem Stefanem Gürtlerem na czele. Na zorganizowanych 
po tym spotkaniu odprawach dowódcy wyjaśnili żołnierzom nowe zasady 
podległości organizacyjnej i przekazali im wytyczne na przyszłość, nakazujące 
przede wszystkim znaczne zwiększenie aktywności działań partyzanckich108.

„Rokowski” zdawał sobie sprawę, że teren i dowodzenie wymykają mu się 
z rąk, ale nie był na razie w stanie skutecznie temu przeciwdziałać. Oskar-
żał jak zwykle W. Trybusia o  rozbijanie jedności inspektoratu rybnickiego, 
doprowadzenie nieuzgodnioną akcją pod kopalnią „Dębieńsko” do areszto-
wania 70 osób i  wreszcie o  organizowanie napadów rabunkowych. Groził 
„Jeliczowi”, że zostanie za to pociągnięty do odpowiedzialności109.

W nocy z 19 na 20 lutego 1946 r. W. Kania i jego żołnierze zaatakowali 
lokal PPR w Żorach. Według depeszy Komendy Powiatowej MO w Rybni-
ku: „nieznani sprawcy włamali się do biura PPR w Żorach przez wytłuczenie 
wszystkich szyb w oknach, poczem zniszczyli wszystkie znajdujące się w biu-
rze akta, kradnąc maszynę do pisania oraz sztandar PPR-u. Po dokonaniu 
napadu zbiegli w niewiadomym kierunku”110.

W nocy z 4 na 5 marca żołnierze W. Kani wdarli się do mieszkania pepe-
erowca Józefa Morawieckiego (wcześniej otrzymał już listowne ostrzeżenie 
przed działalnością partyjną). Spotkali tam jego kolegę Mariana Wardzyń-
skiego, pracownika cywilnego UBP w  Rybniku. Zapytali go, czy należy 
do PPR, a gdy uzyskali odpowiedź odmowną, jeden z żołnierzy wyciągnął 
listę pepeerowców i  stwierdzili, że M. Wardzyński jednak jest członkiem 
partii, choć nie w Żorach, lecz w Rybniku. J. Morawiecki stracił pistolet, 
10 tys. zł i został pobity, jego gościowi zaś nic złego się nie stało – można 
przypuszczać, że dlatego, iż nie otrzymał wcześniej ostrzeżenia przed przy-
należnością do PPR111.

108  AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. IPN Ka 107/1, t. 4, teczka 4 dowodów rzeczo-
wych, Raport sytuacyjny KP „Leśniczówka” podpisany przez „Odrę” i  „Andrzeja” w dniu 
5 marca 1946 r., k. 5.

109  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/775, t. 5, Pismo „Plebana”, nr l. 1/4/5/6 
[styczeń–luty 1946], k. 44.

110  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 15, Fonogram 604/30 Komendy 
Powiatowej MO w Rybniku, k. 192.

111  Tamże, t. 31, Doniesienie M. Wardzyńskiego z marca 1946 r., k. 27.
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Tej samej nocy W. Kania i  jego żołnierze pobili burmistrza A. Kotasa, 
sekretarza KM PPR w Żorach Janoszka i pepeerowca Ryta. Zdewastowali też 
ponownie lokal PPR w  mieście. R. Bednarz zapewnił partyzantom spokój 
w czasie trwania akcji, wysyłając na patrole milicjantów związanych z pod-
ziemiem, pozostałych pozostawiając na posterunku, by nie zdążyli skutecznie 
zareagować112. Jak potem raportował W. Kani: „stał się popłoch na terenie 
miasta Żor, a tym samym, że nastąpiła obawa wstąpienia do partii politycz-
nej [PPR – A.D.], że poszkodowany Janoszek wyzywał od pierońskich band, 
że zaprzestanie działalności w partii z obawy następstw ze strony bandy”113. 
Na podstawie danych wywiadowczych przekazanych przez W. Szwajnocha 
oddział dowodzony przez „Andrzeja” 13 marca 1946 r. przeprowadził rekwi-
zycję w garbarni skór w Jaśkowicach koło Orzesza. Trzy dni później W. Kania 
wraz z R. Kulą zastrzelili w  Jaśkowicach Jana Rajcę, I  sekretarza KM PPR 
w Mikołowie, przedwojennego działacza komunistycznego114.

18 marca 1946 r. w Żorach, w mieszkaniu F. Skrobola, odbyło się spo-
tkanie dowództwa „Klimczoka” z „Promem” i „Andrzejem”. Jego celem było 
ostateczne rozstrzygnięcie kwestii dowodzenia i podziału terenów dawnego 
inspektoratu rybnickiego. Sztab Komendy Wojewódzkiej „Klimczok” KWP 
reprezentowali G. Szczurek, P. Stopa, dowódca kompanii bielszowickiej KWP 
T. Hassa „Vis”, oraz dwójka adiutantów. Kierownictwo miejscowe stanowili 
W. Szwajnoch, W. Kania z P. Heczką, A. Gawlas i Teodor Białecki. „Andrzej” 
został mianowany przez „Rega” zwierzchnim dowódcą komend w powiatach 
rybnickim, pszczyńskim i cieszyńskim. Objął też osobiste dowodzenie Ko-
mendą Powiatową KWP „Leśniczówka” w powiecie rybnickim. Szwajnoch 
otrzymał stanowiska zastępcy P. Kani oraz dowódcy Komendy Powiatowej 
„Prom” w powiecie pszczyńskim (ale musiał ją najpierw stworzyć w zasadzie 
od podstaw). P. Heczko został wyznaczony na przyszłego komendanta Ko-
mendy Powiatowej „Wędrowiec”, mającej powstać w powiecie cieszyńskim. 
W. Szwajnoch odrzucił propozycję objęcia powiatu pszczyńskiego, toteż od-

112  AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. 107/1, t. 4, Meldunek „Andrzeja” z  26 marca 
1946 r., teczka 3 dowodów rzeczowych, k. 13.

113  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 36, Protokół przesłuchania R. Bed-
narza z 27 lutego 1947 r., k. 46 –47.

114  Daty poszczególnych akcji P. Kania podał w  swoim meldunku do „Klimczoka”. 
AIPN Ka, sygn. 107/1, t. 4, Raport KP „Leśniczówka” do „Klimczoka” z 12 kwietnia 1946, 
teczka 3 dowodów rzeczowych, k. 12.
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dano go do dyspozycji P. Kani, jako Kierownika Walki z Bezprawiem, czyli 
jego zastępcy. Ostatecznie po kilku dniach „Andrzej” miał powiedzieć „Pro-
mowi”, że otrzyma inną funkcję, a jego stanowisko objął „Odra”115.

Za wyznaczeniem P. Kani zwierzchnim dowódcą KWP w powiecie ryb-
nickim niewątpliwe przemawiały udane akcje, które przeprowadził w ciągu 
kilku ostatnich tygodni. „Prom” nie osiągnął w tym czasie niczego – nie uda-
ło mu się przejąć z rąk „Makopola” batalionu pszczyńskiego i nie zorganizo-
wał żadnej akcji bojowej.

Już następnego dnia po naradzie sztabowej z G. Szczurkiem i  P. Stopą, 
W. Kania zorganizował udaną zasadzkę na funkcjonariusza UB w Rybniku 
Zygmunta Ćwiklińskiego, na którym od dawna ciążył wyrok śmierci za zwal-
czanie podziemia. Z. Ćwiklińskiego „wystawił” partyzantom R. Bednarz, 
który przez F. Skrobola przekazał „Andrzejowi” informację, że funkcjonariusz 
pojedzie motocyklem z Żor do Rybnika w towarzystwie I sekretarza Powia-
towego Komitetu PPS w Rybniku Augustyna Buchalika. Pod Gotartowicami 
czekali W. Kania, P. Heczko i E. Ruśniok. Gdy zbliżył się motocykl, oddali 
strzały w jego stronę i zastrzelili obu pasażerów116.

W następnych dniach grupa W. Kani zdewastowała siedzibę PPR w Świer-
klanach. Żołnierze wychłostali miejscowych pepeerowców oraz komendanta 
MO w tej miejscowości. Dokonali też najścia na lokal PPS w Szczejkowi-
cach, gdzie podając się za milicjantów, uzyskali od miejscowego sekretarza 
listę członków. Następnie podarli sztandar organizacji, a sekretarzowi wymie-
rzyli tyle razów, ile odprowadził miesięcznych składek na partię117.

30 marca 1946 r. W. Kania, zgodnie z daną G. Szczurkowi obietnicą, wy-
słał P. Heczkę, E. Ruśnioka oraz czterech innych partyzantów na tereny po-

115  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t.19, Protokół przesłuchania F. Skro-
bola z 29 lipca 1946 r., k. 19. AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. IPN Ka 1/1, Protokół prze-
słuchania W. Szwajnocha z 18 lipca 1946 r., k. 115, 120.

116  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 36, Protokół przesłuchania R. Bed-
narza z 27 czerwca 1948 r., k. 45–46; AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. 107/1, t. 4, Meldu-
nek „Andrzeja” z 26 marca 1946 r., teczka 3 dowodów rzeczowych, k. 13; AIPN Ka, WSR 
Katowice, sygn. IPN Ka 1/1, Protokół przesłuchania E. Ruśnioka z 24 lipca 1946 r., k. 43, 
Protokół przesłuchania P. Heczki [lipiec 1946], k. 15.

117  AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. 107/1, t. 4, Meldunek „Andrzeja” z  26 marca 
1946 r., teczka 3 dowodów rzeczowych, k. 13; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 
03/713, t. 31, Raport referenta PUBP w Rybniku K. Krzyżanka, k. 35.
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wiatu cieszyńskiego, by zorganizowali tam kolejną komendę powiatową KWP. 
Sam zamierzał się zająć montowaniem siatki organizacyjnej KWP w powiecie 
pszczyńskim, ponieważ „Promowi” nie udawało się jej stworzyć. Poprosił też 
dowództwo „Klimczoka”, by kolejnych zdekonspirowanych członków orga-
nizacji nie kierowano już do „Leśniczówki”, lecz w Beskidy – na tereny nowo 
powstającej KP „Wędrowiec”118.

W połowie kwietnia W. Kania wraz ze swoimi podkomendnymi udał się 
do leśniczówki w Rzędówce (obecnie w Czerwionce-Leszczynach) na spotka-
nie z  „Odrą” i  jego partyzantami. Przybyło także dowództwo „Klimczoka” 
– „Reg” i „Dąb”. Chodziło im o zdyscyplinowanie żołnierzy – odbył się wów-
czas sąd nad dowódcą polowym oddziału R. Koziołka por. Henrykiem Szy-
mikiem ps. „Czarny”. Za rabunki, których dopuszczał się wraz z podkomend-
nymi, „Czarny” został skazany na karę śmierci i natychmiast rozstrzelany. Po 
koncentracji oddział W. Kani powrócił do Osin119. Wieczorem 22 kwietnia 
1946 r. „Andrzej” zjawił się na zabawie we wsi Woszczyce. Żołnierze rozdali 
bawiącym się ludziom ulotki, a następnie ich dowódca wygłosił przemówie-
nie, przychylnie przyjęte przez uczestników zabawy120.

30 kwietnia 1946 r. oddział W. Kani zarekwirował pieniądze na wypłaty 
w Fabryce Sygnałów w Gotartowicach. Łupem żołnierzy padło prawie 300 tys. 
zł. Odbiór tej kwoty z rąk kasjera W. Kania pokwitował pisemnie, a następnie, 
na prośbę jednego z pracowników, powiadomił oczekujących na wypłatę ro-
botników, że pieniądze zostały zabrane na potrzeby podziemia. Zaraz po akcji 

118  AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. IPN Ka 107/1, t. 4, Meldunek KP „Leśniczówka” 
do „Klimczoka” z 12 kwietnia 1946 r., teczka 2 dowodów rzeczowych, k. 12.

119  AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. IPN Ka 1/1, Protokół przesłuchania Z. Kołodzieja 
z 25 lipca 1946 r., k. 59; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/103, Raport dekadowy 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach za okres 11–21 kwietnia 
1946 r., k. 6.

120  A. Dziuba, Woszczyce, w: Dzieje Orzesza po 1945 r., red. R. Ratajczak, Orzesze 
2003, s. 160–161. Obecność na zabawach była istotnym elementem w działaniach propagan-
dowych oddziałów partyzanckich. Podziemie manifestowało w ten sposób siłę i aktywność, 
jednocześnie wyjaśniając cele swych działań ludziom w mniejszych miejscowościach. Przemo-
wa W. Kani w Woszczycach była zapewne podobna do wygłoszonej przez niego w grudniu 
1945 r. na zabawie w podcieszyńskim Bąkowie: „Polacy – Rodacy, stoimy przed fazą wy-
borczą, żeby nie głosować po stronie PPR – u i tej gangryny bolszewickiej, że oni są nasłani 
z Moskwy. Polska jest katolicka. My nie pozwolimy, żeby nami rządziła Komuna i Żyd. Precz 
z PPR-em, precz z Komuną, niech żyje Anders!” (tamże, s. 159).



153  | 

partyzanci przeszli z Gotartowic do Żor, gdzie spalili trybunę przygotowaną na 
uroczystości pierwszomajowe. Następnie powrócili do Osin121.

W  tym czasie KP „Leśniczówka” była już intensywnie rozpracowywa-
na przez aparat bezpieczeństwa, który zwerbował wśród kontaktujących się 
z W. Kanią osób agenta używającego pseudonimu „Jan Kuczera” (lub „Kutrze-
ra”). To właśnie on doniósł z datą 26 kwietnia, że w czasie wizyty w Osinach 
u swojej bratowej Katarzyny Fizi w jej domu przebywało dwóch uzbrojonych 
partyzantów. W Osinach spotkał też W. Kanię i majora – dowódcę „Klim-
czoka”122. Rzeczywiście, na początku maja 1946 r. „Reg” wraz z żoną wyru-
szył do Wisły. Później zamierzał, już bez małżonki, powrócić do partyzantów, 
wśród nich czuł się bowiem bezpieczniej. 4 maja znalazł się w Osinach, gdzie 
chciał się spotkać z W. Kanią i przenocować przed dalszą podróżą. Późnym 
wieczorem „Andrzej” zebrał żołnierzy i kazał im wymaszerować na akcję do 
Gorzyc. Sam do północy rozmawiał jeszcze z G. Szczurkiem, a później udał 
się do swojej kwatery123.

W tym czasie pod Osiny podchodziła już wezwana przez WUBP w Ka-
towicach grupa operacyjna 7 Samodzielnego Baonu Operacyjnego Wojsk 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wzmocniona elewami Szkoły Podoficerskiej 
WBW. Przeszło setką żołnierzy dowodził por. Szarłat. Otoczyli oni Osiny, ale 
okazało się, że oddział partyzancki zdołał już wyjść na akcję, a informator nie 
znał kierunku, w którym wymaszerowali. W tym czasie jeden z patroli prze-
szukujących zabudowania został ostrzelany przez jakiegoś mężczyznę, który 
starał się uciec do lasu. W wyniku wymiany ognia został on zabity – dopiero 
rankiem, gdy zwłoki zostały odnalezione przez przechodniów, okazało się, że 
ofiarą przypadkowych kul stał się „Andrzej”124.

121  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 26, Protokół przesłuchania J. Drze-
wińskiego z 5 września 1948 r., k. 199; AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. IPN Ka 1/1, Proto-
kół przesłuchania Z. Kołodzieja z 25 lipca 1946 r., k. 59.

122  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 032/67, t. 4, List „Jana Kuczery” z 26 kwietnia 
1946 r., k. 57.

123  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/912, t. 1, Protokół przesłuchania 
A. Sławińskiej z 31 sierpnia 1946 r., k. 76–77; AIPN Ka, sygn. 107/1, t. 1, Protokół prze-
słuchania T. Hassy z 16 sierpnia 1946 r., k 16; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 032/67, 
t. 2, Raport specjalny WUBP Katowice do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z 27 
czerwca 1946 r., k. 29.

124  J. Zieliński, Śląska jednostka Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w walce z reak-
cyjnym podziemiem. Luty 1945 – kwiecień 1947, Katowice 1966, s. 131.
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Sam „Reg” po usłyszeniu wystrzałów zdołał uciec przez okno i wymknąć 
się żołnierzom WBW, natomiast w ich ręce wpadła jego żona, Anna Sławiń-
ska. Aresztowano też łączniczki i  „meliniarki” KP „Leśniczówka” – Marię 
Cimałę, Katarzynę Szlotawę, Anastazję Szlotawę i  K. Fizię. Funkcjonariu-
sze WUBP szybko ustalili, że w ich ręce wpadła żona dowódcy „Klimczoka” 
i ustalili jego personalia125.

Kolejną porażką „Leśniczówki” okazała się akcja w Gorzycach, którą do-
wodził Hubert Zombek „Taśka”. Nie powiodła się próba opanowania miej-
scowego posterunku MO przez zaskoczenie, milicjanci spostrzegli napastni-
ków i otworzyli do nich ogień. W walce zginął jeden z partyzantów, zabity 
detonacją własnego granatu. „Taśka” nakazał odwrót i po wysadzeniu pomni-
ka żołnierzy Armii Czerwonej wycofał się do Jodłownika niedaleko Wodzi-
sławia Śląskiego. Tam żołnierze dowiedzieli się o śmierci swego dowódcy. Na-
stępnie partyzanci przekwaterowali się do lasów w Kamieniu koło Rybnika, 
gdzie ok. 15 maja odnalazł ich „Odra”126.

R. Koziołek zdołał odtworzyć placówki „Leśniczówki” w Żorach, Knuro-
wie, Gierałtowicach i Rybniku, zreorganizował też siatkę cywilną organiza-
cji. Utracił wprawdzie kontakt z W. Trybusiem, natomiast nawiązał łączność 
z A. Pawlicą, a poprzez niego z baonem wodzisławskim byłego inspektoratu 
rybnickiego AK/DSZ. Gdy zaś do „Leśniczówki” dotarł po ucieczce z więzie-
nia Paweł Górecki „Hanys”, komendant partyzancki w inspektoracie rybnic-
kim AK, „Odra” mianował go dowódcą oddziału W. Kani. Odtworzony też 
został kontakt z G. Szczurkiem127.

Pod koniec maja podkomendni „Odry” opanowali posterunek Służby 
Ochrony Kolei w Rybniku, by zdobyć broń. W tym samym celu napadli na po-
sterunek MO w Boguszowicach, gdzie zostali wpuszczeni przez współpracują-
cych z podziemiem milicjantów. Niestety, komendant posterunku Teodor Wie-

125  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/912, t. 1, Protokół przesłuchania A. Sławiń-
skiej z 31 sierpnia 1946 r., k. 76–77; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 032/67, t. 2, Raport 
specjalny WUBP Katowice do MBP z 27 czerwca 1946 r., k. 29.

126  AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. IPN Ka 1/1, Protokół przesłuchania Z. Kołodzieja 
z 25 lipca 1946 r., k. 60; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 02/593, t. 1, Odpis zeznania 
B. Gomolewskiego (b.d.), sporządzony 12 września 1956 r., k. 19.

127  AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. 107/1, t. 4, Raport sytuacyjny „Odry” z 26 maja 
1946 r., teczka 3 dowodów rzeczowych, k. 5; AIPN Ka, sygn. 032/67, t. 4, Doniesienie in-
formatora „Jana” z 31 maja 1946 r., k. 71A.
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czorek zginął w  czasie 
szarpaniny z  napastni-
kami od przypadkowe-
go postrzału128.

Tymczasem UB, 
po zorientowaniu się 
w  charakterze kontak-
tów łączących „Rega” 
z  „Odrą”, wprowadził 
do otoczenia R. Kozioł-
ka swojego kolejnego 
informatora – „Jana”. 
Był on, jako akowiec 
i partyzant z Beskidów, 
znany „Odrze” i  jego 
ludziom, dzięki cze-
mu pozyskał ich zaufanie. Agent przedstawiał się jako pułkownik działający 
w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” (WiN), szukający możliwości skon-
taktowania się z dowódcą organizacji, by przekonać go do zaprzestania działań 
bojowych129.

W  doniesieniu datowanym na 3 czerwca 1946 r. „Jan” zawiadamiał, że 
nawiązał kontakt z komendantem „Klimczoka”. Ponownie spotkał go w Gli-
wicach po kilku dniach i udał się z nim do restauracji, gdzie rozmawiali na 
temat celów KWP i WiN130.

Na pewno „Jan” nie był jedynym informatorem pracującym dla UBP 
przy likwidacji „Klimczoka”. Funkcjonariusze UBP dzięki wytężonej pracy 

128  AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. 107/1, t. 4, Raport sytuacyjny „Odry” z 1 czerwca 
1946 r., teczka 3 dowodów rzeczowych, k. 9; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, 
t. 16, Odpis meldunku do Komendanta Oddziałowego SKP w Rybniku z 26 maja 1946 r., 
k. 87; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 27, Protokół przesłuchania H. Filipec-
kiego z 6 lutego 1949 r., k. 149–150; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 02/593, t. 1, Odpis 
zeznania Bronisława Gomolewskiego (b.d.), sporządzony 12 września 1956 r., k. 20.

129  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 032/67, t. 2, Raport specjalny WUBP Katowi-
ce do MBP z 27 czerwca 1946 r., k. 29–30.

130  AIPN Ka, sygn. 032.67, t. 4, Doniesienie informatora „Jana” z 3 czerwca 1946 r., 
k. 76; Doniesienie informatora „Jana” z 7 czerwca 1946 r., k. 80.

Pomnik upamiętniający „żołnierzy wyklętych”
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agentów zdołali w miarę dokładnie ustalić sztab i  jego terenową strukturę. 
Ponieważ obawiali się zmasowanej akcji dywersyjnej i propagandowej pod-
ziemia przed mającym się odbyć 30 czerwca referendum ludowym, zaplano-
wali aresztowanie dowódców na 20 czerwca 1946 r., jednak w obawie przed 
ucieczką „Rega” zaczęli ją dwa tygodnie wcześniej – 6 czerwca 1946 r.131.

G. Szczurek został zatrzymany przez UBP 10 czerwca 1946 r. R. Kozio-
łek, za zgodą dyrektora Departamentu III MBP, został wypuszczony, by mógł 
dotrzeć do żołnierzy i wyprowadzić ich z lasu. „Odra” nie był jednak szczegól-
nie łatwowierny – skontaktował się ze swoimi żołnierzami za pośrednictwem 
łączników i  powiadomił ich o  „wsypie”, a  potem zniknął z  pola widzenia 
podkomendnych i UBP132.

Informacje o tym, co zdarzyło się później, są wyjątkowo niejasne. Około 
13 czerwca P. Górecki, wraz z przebywającym z oddziałem zdekonspirowa-
nym szefem wywiadu „Klimczoka”, udał się na spotkanie do Rybnika. Wrócił 
tylko szef wywiadu KWP i  stwierdził, że „Hanys” został aresztowany, a on 
sam cudem uniknął zatrzymania. Oddział się rozproszył, część ludzi udała 
się w Beskidy do „Wędrowca”, część opuściła Kamień, pozostając jednak na 
terenie powiatu rybnickiego133.

Okręg „Klimczok” KWP faktycznie przestał istnieć. UBP zatrzymał do 
27 czerwca 78 powiązanych z  nim osób134, ale w  terenie pozostali nadal 
niezdekonspirowani, choć pozbawieni dowódców żołnierze. Zapewne im 
należy przypisać próbę ataku na posterunek MO w Żorach i jeden z lokali, 
gdzie nocą 30 czerwca odbywało się liczenie głosów oddanych w czasie re-
ferendum. Już po północy funkcjonariusze UBP i milicjanci przebywający 
w budynku MO dostrzegli dwóch ludzi kręcących się nieopodal. Gdy wy-

131  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 032/67, t. 2, Raport specjalny WUBP Katowi-
ce do MBP z 27 czerwca 1946 r., k. 30–31.

132  Tamże, k. 31; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 107/1, t. 1, Protokół przesłucha-
nia J. Kostorza z 12 czerwca 1946 r., k. 486–487.

133  AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. IPN Ka 1/3, Protokół przesłuchania A. Tko-
cza z 2 września 1946 r., k. 7; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 24, Protokół 
przesłuchania S. Ogiermana [listopad 1947 r.], k. 121; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 
02/593, t. 1, Odpis zeznania B. Gomolewskiego (b.d.), sporządzony 12 września 1956 r., 
k. 21; AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. IPN Ka 1/1, Protokół przesłuchania podejrzanego 
E. Ruśnioka z 24 lipca 1946 r., k. 45.

134  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 032/67, t. 2, Raport specjalny WUBP Katowi-
ce do MBP z 27 czerwca 1946 r., k. 40.
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szli, by sprawdzić, kim są, intruzi uciekli. Później dostrzeżono trzech ludzi 
uciekających w  stronę rynku. Obsada posterunku wraz z  pracownikami 
UBP pobiegła za nimi, a wtedy usłyszeli strzelaninę. To bronili się żołnie-
rze pilnujący jednego z obwodów wyborczych. Ściągnięto dodatkowe siły 
z Rybnika, te zaś ruszyły na obławę w stronę Osin, ale nikogo podejrzanego 
nie zatrzymano. W nocnej potyczce zginął jeden z żołnierzy135.

Inni podkomendni „Erga” opuścili zagrożony teren i udali się w Beskidy, 
gdzie zasilili oddział P. Heczki (dowodzony w polu przez E. Ruśnioka), który 
po katastrofie KWP z  powrotem przystał do zgrupowania NSZ „Bartka”. 
Został on rozbity w starciu z siłami UBP i MO 8 lipca 1946 r. w leśniczów-
ce w lasach pod Pierścem. W walce zginęło wówczas czterech partyzantów, 
kilku innych ujęto żywych. Później przez kilka tygodni funkcjonariusze UBP 
wyłapywali w  „melinach” ukrywających się żołnierzy, dzięki wymuszonym 
od nich zeznaniom docierając do kolejnych. E. Ruśniok został aresztowany 
w Zabrzu 22 lipca136.

Zeznania zatrzymanych doprowadziły do ostatecznej dekonspiracji siatki 
podziemia w Żorach, która do początku lipca utrzymywała łączność z grupą 
P. Heczki. R. Bednarz wprawdzie 13 lipca przestrzegł kolegów, że następ-
nego dnia do miasta przyjedzie UBP i aresztuje współpracowników podzie-
mia, ale F. Skrobol czuł się pewnie. Na to „Hes” odpowiedział, że zna UBP 
i uważa go za gorszy od Gestapo, i  jeszcze tego samego dnia zbiegł. Wraz 
z nim uciekł A. Gawlas. Udało się jeszcze uniknąć zatrzymania Józefowi Mi-
kołajcowi, bo gdy, zgodnie z zapowiedzią R. Bednarza, przyszli go następ-
nego dnia aresztować funkcjonariusze, akurat nie było go w domu. Skrobol, 
Masłowski i reszta cywilnej siatki została zatrzymana137. Żory jako ośrodek 
konspiracji już się nie odrodziły.

135  AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 03/713, t. 30, Raport funkcjonariusza PUBP 
Rybnik H. Boryka z 1 lipca 1946 r., k. 277.

136  A. Dziuba, Podziemie poakowskie…, s. 238–240.
137  AIPN Ka, WUSW Katowice, 03/713, t. 36, Protokół przesłuchania R. Bednarza 

z 26 lutego 1947 r., s. 41; AIPN Ka, WUSW Katowice, 03/713, t. 27, Protokół przesłucha-
nia J. Mikołajca z 15 lutego 1949 r., k. 195; AIPN Ka, WUSW Katowice, 03/713, t. 20, 
Protokół przesłuchania F. Skrobola z 19 sierpnia 1946 r., k. 45–46.
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Okres stalinizmu (1948–1956)
Kazimierz Miroszewski

Partie polityczne i organizacje młodzieżowe

Dojście do władzy Bolesława Bieruta zapoczątkowało w naszym kraju okres 
tzw. polskiego stalinizmu. B. Bierut miał pod kontrolą kluczowe stanowiska 
partyjne i państwowe. Funkcjonowanie państwa było wzorowane na modelu 
radzieckim. W partii obowiązywała zasada centralizmu demokratycznego, ale 
faktycznie wszystkie decyzje podejmowało Biuro Polityczne Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej (PZPR), w którym prym wiedli B. Bierut, Jakub 
Berman i Hilary Minc. Prowadziło to do utrwalenia systemu kultu jednostki 
– pierwszego sekretarza. Rozrośnięty aparat partyjny dublował aparat admi-
nistracyjny i gospodarczy państwa. Podejmowane decyzje na poszczególnych 
szczeblach PZPR, nawet błędne, musiały być realizowane. Prawodawcza rola 
Sejmu została zastąpiona decyzjami Rady Państwa. W 1950 r. ograniczono 
też uprawnienia rad narodowych. Lata 1949–1950 upłynęły w obozie wła-
dzy pod hasłem zjednoczenia ruchu robotniczego i  ludowego, a  w  konse-
kwencji całkowitego podporządkowania nowej Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) i  Stronnictwa 
Demokratycznego (SD). Dodatkowo działalność społeczeństwa paraliżował 
bezwzględny terror, prowadzony przede wszystkim przez UBP; ogarnął on 
wszystkie grupy społeczne, od działaczy podziemia londyńskiego po komu-
nistów. Prawa obywatelskie praktycznie nie funkcjonowały. Także polityka 
gospodarcza opierała się na modelu radzieckim. W  gospodarce forsowano 
rozwój przemysłu ciężkiego, a w rolnictwie prowadzono kolektywizację, li-
kwidując gospodarstwa indywidualne.

15 grudnia 1948 r., po połączeniu PPR i PPS w Polską Zjednoczoną Partię 
Robotniczą (PZPR), rozpoczął się proces budowy struktur organizacyjnych 
PZPR w terenie. W Żorach 15 stycznia 1949 r. ustalono skład osobowy Ko-
mitetu Miejskiego PZPR (KM PZPR), do którego weszło 10 członków PPR 
i 3 członków PPS. Nie wybrano I sekretarza KM PZPR. Dopiero na Konfe-
rencji Miejskiej PZPR, która odbyła się 30 stycznia 1949 r., ustalono pełny 
skład KM PZPR. Weszli do niego: Piotr Pyka – I sekretarz, Franciszek Pniak 
– II sekretarz, W. Sitnikow – III sekretarz, A. Tomecki, Józef Beran, Alojzy 
Sitnikow, E. Tomecki, Piotr Woźnica, A. Kotas, Jan Dulemba, Jan Brzeski, 
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Antoni Grabowski i Paweł Kłosek. W tym czasie do partii akces złożyło 195 
osób w czterech kołach PZPR: miejskim, Baranowice, Młyn Żory i Zarząd 
Miejski. W następnych miesiącach i latach w Żorach dochodziło do częstych 
zmian na kierowniczych stanowiskach partyjnych, co było zjawiskiem po-
wszechnym w tym okresie. Tak mała liczba członków PZPR była związana 
z niechęcią części członków PPR i PPS do wstępowania w szeregi partii. Tak-
że przyjęcie stalinowskiej tezy o zaostrzeniu walki klasowej w miarę rozwo-
ju budownictwa socjalistycznego spowodowało czystki w  szeregach PZPR. 
6 kwietnia 1949 r., po rezygnacji z powodu złego stanu zdrowia P. Pyki, no-
wym I sekretarzem został Wicha. Funkcję tę sprawował przez miesiąc. Brak 
współpracy młodego I sekretarza z pozostałymi członkami KM PZPR oraz 
krytyka KM PZPR ze strony KP PZPR i szefa UBP w Rybniku spowodowa-
ły jego odwołanie. 7 maja nowym I sekretarzem KM PZPR został Gradzik. 
W 1950 r. funkcję tę przejął Antoni Grabowski. Członkowie PZPR należeli 
do 11 Podstawowych Organizacji Partyjnych (POP): przy Hucie Pawła, Mły-
nie Żory, Zarządzie Miejskim, Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Cegielni, 
Urzędzie Pocztowym, Mleczarni, a także nauczycielskiej, terenowej i w Bara-
nowicach. Podsumowaniem pierwszego okresu działalności była Konferencja 
Miejska PZPR, która odbyła się 17 kwietnia 1951 r. Do PZPR należało 171 
członków, w tym 96 pracowników fizycznych, 71 pracowników umysłowych, 
3 członków ZMP, 1 chłop i 1 robotnik rolny. PZPR nie miała więc poparcia 

Odbudowa zniszczonych budynków przy ul. Szeptyckiego



160  | 

na terenie Żor Wieś. W trakcie konferencji słabo oceniono działalność or-
ganizacyjną poszczególnych członków KM PZPR. Wybrano nowy komitet 
w składzie: A. Grabowski – I sekretarz, Czesław Gawlik – II sekretarz, Anna 
Brzezicka, Teodor Kieczka, E. Gebel, Albert Gruszka, Jakub Wereszczak, 
Hubert Mosz, Agnieszka Bartecka, P. Kłosek i Jan Czarnecki. Tylko dwóch 
członków KM należało wcześniej do PPS. W lutym 1953 r., na polecenie KP 
PZPR w Rybniku, A. Grabowski został zastąpiony przez W. Sitnikowa. Na 
kolejnej Konferencji Miejskiej PZPR, 5 czerwca 1953 r., do Komitetu Miej-
skiego wybrano następujące osoby: W. Sitnikowa – I  sekretarza, F. Pniaka 
– II sekretarza, Józefa Szatana, A. Grabowskiego, Jana Dulembę, Franciszka 
Juraszczyka, P. Pykę, P. Kłoska, Eugeniusza Szeję, Henryka Hozera i Józefa 
Kuca. PZPR nadal nie miała wpływów na wsi. Nie posiadała nawet grup 
kandydackich w Osinach, Rogoźnej i Kleszczowie. Chłopi z  tych gromad, 
jak stwierdzono na posiedzeniu KM PZPR, mieli niską świadomość oraz byli 
„przepojeni wrogą propagandą”. Kolejna wymiana I  sekretarza KM PZPR 
nastąpiła 7 czerwca 1955 r. – na posiedzeniu KM PZPR został „wprowadzo-
ny” Leonard Szymura. Decyzję tę potwierdziła Konferencja Miejska, która 
odbyła się 19 czerwca. W skład KM PZPR weszli też: F. Pniak – II sekretarz, 
Józef Kiszka, A. Grabowski, Władysław Gocyła, Stefania Kowalkowska, Jan 
Boryś, Marian Burkot, F. Juraszczyk i Kazimierz Czupryk138.

W  chwili tzw. zjednoczenia ruchu ludowego i  powstania ZSL (listopad 
1949) koło SL Żory Wieś liczyło 46 członków, a Żory Miasto – 12. 14 grudnia 
1949 r. Tymczasowy Powiatowy Komitet Wykonawczy ZSL w  Rybniku za-
twierdził Tymczasowe Gminne Komitety Wykonawcze. W gminie Żory Wieś 
w skład komitetu weszli: przewodniczący – Jan Szulik (chłop), wiceprzewodni-
czący – Jan Zniszczoł (robotnik) i sekretarz – Szczepan Kania (kierownik szkoły 
w Osinach). Według sprawozdania z 31 grudnia 1950 r. do ZSL w Żorach 
Wieś należało 29 członków, a w Żorach Miasto 17 członków. Według oceny 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach dokona-
nej za okres 1–31 sierpnia 1950 r., koła ZSL w Żorach były powiązane z tzw. 
kułakami, a  prezes koła ZSL Żory stwierdził, że „Spółdzielnie Produkcyjne 
są niższą formą gospodarki i zostało to przyjęte z dużym zadowoleniem przez 

138  AP Kat, Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KP 
PZPR) Rybnik, sygn. 331/XV/IV/1, k. 1, 5, 10, 12–13, 80, 105, 127, 132, sygn. 331/
XV/I/1, k. 1–2, 9–10, 40–42
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kułaków”139. Na Powiatowym Walnym Zjeździe ZSL w  Rybniku 15 kwiet-
nia 1951 r. Żory były reprezentowane przez: Pawła Kołodzieja, Jana Paszka, 
Michała Kanię i Rufina Janasa. M. Kania, prezes koła ZSL w Rybniku, został 
wybrany na członka PKW ZSL. Na kolejnych powiatowych zjazdach ZSL, 
do 1955 r., nie było już działaczy ZSL z Żor. Próby kolektywizacji rolnictwa 
(w Żorach nie udało się stworzyć spółdzielni produkcyjnej) oraz fakt, iż ZSL 
jedynie przekazywało założenia polityki PZPR do swojego środowiska, sprawi-
ły, że chłopi nie wstępowali także do ZSL. Pod koniec 1952 r. w Żorach ZSL 
liczyło 47 członków. 24 stycznia 1953 r. rozwiązało się koło ZSL w Rogoźnej, 
ponieważ sześciu członków oddało legitymacje członkowskie140.

W roku 1950 swoją działalność zakończyło Stronnictwo Pracy. Na terenie 
Żor 58 członków SP wstąpiło do SD, m.in. prezes koła SP T. Kasprzak141.

Po tzw. zjednoczeniu ruchu młodzieżowego Związek Młodzieży Polskiej 
(ZMP)142 i Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)143, wzorowane na sowiec-
kich pionierach i  komsomole, stały się przybudówkami PZPR. W 1949 r. 

139  AIPN Ka, sygn. IPN Ka 032/7 cz. 2, k. 108.
140  AP Kat, ZW PSL, sygn. WZ SL 31, k. 312, sygn. Pow ZSL 206, k. 6–7, sygn. Pow 

ZSL 210, k. 28, 92, sygn. Pow ZSL 193, k. 3, 5; AIPN Ka, sygn. IPN BU 1572/317, k. 109.
141  AP Kat, Stronnictwo Demokratyczne Rada Okręgowa (dalej: SD RO), sygn. 

31265, k. 7. T. Kasprzak został zwerbowany przez UBP w Rybniku 12 grudnia 1949 r., 
działał pod pseudonimem „Kabot”. Był wykorzystywany do rozpracowania elementów kle-
rykalnych. Dostarczane przez niego materiały były mało wartościowe, dlatego też UBP nie 
zrealizował żadnej sprawy operacyjnej. Starał się unikać kontaktów, był niechętny (por. 
Wniosek z 5 stycznia 1955 r. o wyeliminowanie z sieci agentów, w związku z wyborem na 
radnego MRN). W 1956 r. odmówił w kategoryczny sposób współpracy. Por. AIPN Ka, 
sygn. IPN Ka 001/75, k. 5, 7, sygn. IPN Ka 00144/424, cz. II, k. 9–10.

142  ZMP utworzono na Zjeździe Zjednoczeniowym Związku Walki Młodych, 
Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, Związku Młodzieży Demokratycznej i  Orga-
nizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, który odbył się 22 lipca 
1948 r. we Wrocławiu.

143  W  październiku 1949 r. Naczelnictwo ZHP wprowadziło nową odznakę wzo-
rowaną na znaczku ZMP – napis „czuwaj” otoczony kołem zębatym i kłosem. 1 stycznia 
1950 r. ZHP zostało przekształcone w Organizację Harcerską ZMP, która od radzieckich 
pionierów przejęła nawet wzór ubiorów. Wycofano krzyże harcerskie i lilijki. Od kwietnia 
zakazano używania czapek harcerskich – rogatywek. Na ich miejsce wprowadzono fura-
żerki. Pozdrowienie „czuwaj”, zastąpiono zwrotem „w nauce, w pracy, w walce – czuwaj”. 
Członkami organizacji mogły być osoby do 14. roku życia. W szkołach drużynami kiero-
wali przodownicy harcerscy.
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Komenda Hufca Harcerzy w Żorach podała się do dymisji. Zrzeszała w tym 
czasie 11 drużyn w: Żorach (gimnazjalna, szkolna, kolejowa), Pawłowicach, 
Golasowicach, Baranowicach, Warszowicach, Roju, Rogoźnej, Osinach 
i  Woszczycach. Funkcję szkoleniową pełniła Drużyna Drużynowych. Od 
1950 r. Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i  Licealnego oraz 
Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymały etatowych nauczycieli pełniących funkcję 
przodowników Organizacji Harcerskiej144. Natomiast ZMP w 1948 r. miała 
na terenie Żor trzy koła. Na wsi tylko w Baranowicach powstało koło ZMP. 
Młodzież nie wstępowała do ZMP ze względów ideologicznych oraz z po-
wodu słabej pracy organizacyjnej prowadzonej przez ZMP. Według oceny 
A. Kotasa, przedstawionej na posiedzeniu KM PZPR w  1949 r., do ZMP 
wstępowano po to, by uzyskać poparcie w szkołach lub zakładach pracy. Po-
stulował on wykluczenie tych członków ZMP, którzy nie udzielają się w pracy 
koła. Na Konferencji Miejskiej PZPR 17 czerwca 1951 r. skrytykowano rów-
nież „Powiatowy Zarząd ZMP, który w ogóle nie przejawiał żadnego zainte-
resowania życiem młodzieży i ich pracą organizacyjną”145.

Miejska Rada Narodowa

Funkcjonowanie państwa wzorowane na modelu radzieckim sprawiło, że 
o  wszystkim decydowała PZPR, od Biura Politycznego KC PZPR poczy-
nając, a na komitetach miejskich i gminnych kończąc. Inne organy władzy, 
w tym Sejm i rady narodowe, zostały faktycznie podporządkowane decyzjom 
jedynej partii. Odtąd więc Komitet Miejski PZPR w Żorach był głównym 
decydentem w sprawach politycznych, społecznych i gospodarczych. Na ze-
braniach jego egzekutywy i plenach omawiano zmiany składu rad narodo-
wych, a kandydatury na radnych konsultowano w Komitecie Miejskim.

W 1949 r. nastąpiły kolejne zmiany w składzie MRN. W sumie wymie-
niono siedmiu radnych, m.in. na wniosek Ligi Kobiet odwołano i powoła-
no trzy radne. Rada odbyła 13 posiedzeń, na których omówiono 98 spraw. 
Radni nie przyjęli rezygnacji wiceburmistrza E. Tomeckiego (7 październi-
ka 1949) oraz burmistrza A. Kotasa (10 września 1949). Nieporozumienie 

144  J. Konat-Zgódka, Z dziejów harcerstwa żorskiego…, s. 73; E. Dudek, Dzieje ruchu 
harcerskiego…, s. 15.

145  AP Kat, ZW PSL, sygn. WZ SL 31, k. 215, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/
IV/1, k. 3, sygn. 331/XV/I/1, k. 30.
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z burmistrzem wynikało z tego, że został dyrektorem Cegielni Miejskiej i za-
czął pobierać dwie pensje, co było niezgodne z  okólnikiem nr 102 Mini-
sterstwa Administracji Publicznej. Na posiedzeniu MRN 10 lutego 1950 r. 
na nowego członka Zarządu Miasta została wybrana Jadwiga Bałdyk, ponie-
waż F. Talarczyk został przewodniczącym Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”. Ostatnie posiedzenie MRN odbyło się 16 czerwca 1950 r. Skład 
partyjny radnych wyglądał następująco: PZPR – 15, SD – 2, SL – 1, SP 
– 1 i bezpartyjni – 5, a społeczny: robotnicy – 11, chłopi – 2, pracownicy 
umysłowi – 9 i rzemieślnicy – 2146.

Ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 20 marca 
1950 r. zlikwidowała m.in. urzędy burmistrzów, przekazując ich kompetencje 
prezydiom rad narodowych. Odtąd w Żorach dotychczasowymi kompetencja-
mi burmistrza obdarzono Prezydium MRN z przewodniczącym, jego zastępcą, 
sekretarzem i kilku członkami. Na sesji MRN 16 czerwca 1950 r. na przewodni-
czącego Prezydium MRN wybrano dotychczasowego burmistrza A. Kotasa, na 
zastępcę przewodniczącego Teresę Ślusarek, a sekretarzem został F. Pniak. MRN 
obradowała w tym samym składzie. 19 sierpnia 1950 r., na sesji MRN nowymi 
członkami Prezydium MRN zostali Joachim Kominek i Alojzy Dudek. Biura 
Prezydium MRN mieściły się w budynku byłej Komunalnej Kasy Oszczędno-
ściowej. Tam też od połowy 1950 r. odbywały się posiedzenia MRN. Wcześniej 
prowadzono je w szkole. 23 stycznia 1951 r., po rezygnacji F. Pniaka, radni wy-
brali nowego sekretarza Stefana Rożka (PZPR). Natomiast 23 lutego 1951 r. na 
nowych członków Prezydium MRN wybrano P. Pykę (PZPR) i T. Kasprzaka 
(SD), ponieważ J. Kominek zrezygnował, a A. Dudek został kierownikiem Ko-
munalnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego. Na tej sesji rezygnację 
złożył również A. Kotas, motywując to względami zdrowotnymi, a na następnej 
sesji, 28 lutego, brakiem poparcia ze strony PZPR. Ostatecznie A. Kotas zo-
stał przewodniczącym Prezydium MRN w Pszczynie, a MRN 31 lipca 1951 r. 
na przewodniczącego Prezydium MRN wybrała E. Tomeckiego, zgłoszone-
go przez klub PZPR z poparciem klubu ZSL. Klub SD zgłosił kandydaturę  
T. Kasprzaka, ale poparło go 2 spośród 17 radnych. MRN liczyła w tym czasie 
24 radnych, w tym PZPR – 12, SD – 3, ZSL – 2, ZSCh – 1, bezpartyjni – 2, 

146  AP Kat OR, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (dalej: PMRN) Żory 1950–
1980, sygn. 21, k. 1–3, 12–14, 36–38; Akta miasta Żor, sygn. 256, k. 27, 69, 124–126, 
145, 148–151.
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Liga Kobiet – 3 i ZMP – 1. Członkowie Prezydium 
MRN należeli do: PZPR – 3, SD – 1 i Liga Kobiet – 
1. Natomiast skład socjalny GRN Żory Wieś przed-
stawiał się następująco: robotnicy – 6, chłopi – 4, 
pracownicy umysłowi – 4, a pod względem przynależ-
ności partyjnej: PZPR – 8, ZSL – 2, SD – 1 i bezpar-
tyjni – 3. Przewodniczącym Prezydium GRN Żory 
Wieś był Maksymilian Goik, a jego zastępcą Magda-
lena Jendrysik. W 1953 r. funkcję przewodniczącego 
Prezydium GRN Żory Wieś sprawował Józef Czar-
necki. W 1953 r. radni wyrazili zgodę na odwołanie 
ze stanowiska T. Ślusarek, która uzasadniła swoją 
decyzję pogarszającym się stanem zdrowia (26 czerw-

ca) oraz na odwołanie członka Prezydium MRN P. Pyki (27 października). Na 
jego miejsce wybrano Wincentego Cimałę, który został wprowadzony w skład 
MRN na sesji w tym samym dniu. Ostatnia zmiana przewodniczącego Prezy-
dium MRN nastąpiła na sesji MRN 27 marca 1954 r. W miejsce odwołanego 
E. Tomeckiego wybrano J. Stanka. Jednocześnie, po rezygnacji T. Kasprzaka, 
na nowego członka Prezydium MRN wybrano Antoniego Grabowskiego.  
Radni należeli do następujących komisji: Zdrowia, Oświaty, Budżetowej, 
Kontroli Społecznej, Mieszkaniowej, Gospodarki Drogowej i  Urządzenia 
Osiedli oraz Rolno-Leśnej147.

Pierwszy raz wybierano radnych w całym kraju w głosowaniu powszech-
nym dopiero 10 lat po wojnie, 5 grudnia 1954 r. Tego wymagała uchwalo-
na 22  lipca 1952 r. Konstytucja PRL, zaliczająca rady narodowe wszelkiego 
szczebla do organów władzy państwowej (a nie samorządowej!). Akcję przed-
wyborczą prowadził Miejski Komitet Frontu Narodowego (MK FN). W Żo-
rach MK FN utworzono w sierpniu 1952 r. w związku z wyborami do Sej-
mu. Przewodniczącą komitetu była T. Ślusarek. Powstał też Gminny Komitet 
Frontu Narodowego na terenie Żory Wieś. Komitety te po zakończeniu ak-
cji wyborczej w październiku 1952 r. nie prowadziły żadnej działalności. We 
wrześniu 1953 r. przewodniczącym MK FN w Żorach był W. Michałowski, 

147  AP Kat OR, PMRN Żory 1950–1980, sygn. 21, k. 1–3, sygn. 22, k. 14, 21–22, 
47–50, 53–54, 57, 104–108, 142, sygn. 23, k. 9–10; Powiatowy Komitet Frontu Narodo-
wego w Rybniku 1952–1957 (dalej: PK FN Rybnik), sygn. 15, k. 21; AP Kat, KP PZPR 
Rybnik, sygn. 331/XV/I/1, k. 31.

Augustyn Kotas
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jego zastępcą Adam Synoradzki, a  sekretarzem P. Przeliorz. Komitet składał 
się z 20 członków. W kwietniu 1954 r. przewodniczącym MK FN był E. To-
mecki, a w następnym miesiącu komitet powiększono do 50 osób o przed-
stawicieli z zakładów pracy. Komitet organizował zebrania przedwyborcze, na 
których zgłaszano kandydatów na radnych, a następnie spotkania z nimi. Pa-
dały na nich postulaty takie jak: niedostateczne zaopatrzenia w mięso, sprawy 
mieszkaniowe, chuligaństwo w  mieście, brak kina, mało oświetlenia na uli-
cach, gazyfikacja miasta oraz ukończenie budowy Domu Kultury. 14 listopada 
1954 r., na posiedzeniu MK FN ustalono listę kandydatów do MRN. Było 
ich tylu, ile miejsc w radzie. 40 kandydatów reprezentowało następujące partie 
i organizacje społeczne: PZPR – 20, ZSL – 4, SD – 1, ZMP – 2, Liga Ko-
biet – 4 i bezpartyjni – 9, a 15 kandydatów na zastępców radnych: PZPR – 7, 
SD – 3, Liga Kobiet – 1 i bezpartyjni – 4. Kandydatury te zatwierdził ostatecz-
nie KM PZPR. Skład polityczny i socjalny rady musiał być zgodny z wytycz-
nymi KW PZPR i WRN w Katowicach. Uprawnionych do głosowania było 
3944 mieszkańców Żor. W wyborach wzięło udział 3800 osób. Nieważnych 
głosów oddano 26. Zdarzało się, że wyborcy wrzucali do urn po jednej lub 
dwie karty zamiast trzech, a niektórzy puste koperty. Były też skreślenia, moż-
liwość wchodzenia za zasłony lub dopisywania nazwisk. Na terenie powiatu 
rybnickiego na 92 526 wyborców głosowały 87 733 osoby, głosów ważnych 
oddano 87 596, przeciwko Frontowi Narodowemu 2152. Pierwsza sesja MRN 
odbyła się 18 grudnia 1954 r. Wybrano Prezydium MRN w składzie: Antoni 
Waśniewski (PZPR) – przewodniczący, M. Burkot (PZPR) – zastępca, Serafin 
Lepich (ZMP) – sekretarz, Stefania Kowalkowska (LK) i P. Kołodziej (ZSL) 
– członkowie oraz przewodniczących komisji: Drogowa – Edward Szulik, Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Antoni Grabowski, Finansów i Bu-
dżetu – Piotr Pełka, Oświaty i Kultury – Joachim Kominek, Rolna – Wiktor 
Zagała, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej – Barbara Wyrobek. 19 stycznia 
1955 r. uzupełniono skład Prezydium MRN o kolejnych członków – Stefanię 
Chmielewską i F. Pniaka. W 1955 r. w miejsce gminy utworzono w Rowniu 
gromadę. Na przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej (GRN) wybra-
no Jana Dyczkę. W Roju przewodniczącym GRN był Alojzy Kolon148.

148  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/IV/1, k. 54, 68, ZW PSL, sygn. 
Pow ZSL 208, k. 70; AP Kat OR, PK FN Rybnik, sygn. 60, bp., PMRN Żory, sygn. 23,  
k. 74–77, 80–81, 84–86; Nasze gniazdo. Rowień i Folwarki, Żory 2002, s. 78; J. Woryna, 
Dzieje Roju…, s. 53.
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Niestety, MRN nadal była instytucją fasadową. Miała za słabe kompetencje 
i za mało środków na zaspokojenie potrzeb miasta. Jak pisał E. Burcek: „budżet 
miasta zależny był w dużej mierze od dotacji ustalanej na szczeblu powiatu. 
Stąd działalność gospodarcza Prezydium MRN uzależniona była od wielkości 
środków, jakie otrzymało z powiatu i do wysokości tych środków konstruowa-
no własny budżet i zadania gospodarcze. Szukano więc najtańszych środków 
realizacji swoich zamierzeń. Takim zabiegiem oszczędnościowym było m.in. 
powołanie w 1951 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego, 
które w ramach kosztów własnych wykonywało wiele prac na terenie miasta 
o  charakterze budowlanym (inwestycyjnym i  remontowym) i  z  tego tytułu 
przynosiło zysk do budżetu miasta. Toteż władzom miasta zależało na rozwoju 
tego przedsiębiorstwa”149. O większych inwestycjach decydowały władze wo-
jewódzkie lub centralne. Dlatego też M. Burkot na Plenum Komitetu Frontu 
Narodowego w 1956 r., oceniając działalność MRN, mówił o braku środków 
finansowych na budowę nowej szkoły zawodowej, przedszkola, żłobka, kina 
czy rozbudowę szpitala. Posiedzenia MRN był formalne i schematyczne, po-
nieważ większość uchwał już wcześniej zatwierdzał KM PZPR w Żorach. Na 
przykład Komisja Rolno-Leśna ustalała plany zasiewów roślin kontraktowych, 
kontrolowała plany przyrostu pogłowia, ale wspólnie z czynnikami społeczno
-politycznymi dokonywała klasyfikacji gruntów na terenie Żor. Natomiast KM 
PZPR m.in. kontrolował akcję żniwno-omłotową przydzielając opiekunów 
dla poszczególnych gromad: Kleszczów, Baranowice, Osiny, Rogoźna i Żory 
czy też analizował dostawy obowiązkowe, np. stwierdzając, że w 1952 r. w Żo-
rach Miasto dwóch rolników nie wywiązało się z dostawy ok. 1200 kg zboża, 
a w Żorach Wieś były zaległości w dostawach ziemniaków. Komitet analizował 
również kontraktację trzody chlewnej, cieląt, prosiąt i warchlaków. Większość 
radnych traktowała swój udział w MRN jako kolejną pracę społeczną. W tym 
okresie powstało zapewne sformułowanie „radny bezradny”. Brak aktywne-
go uczestnictwa w posiedzeniach MRN oraz jej komisjach wynikał głównie 
z niewiary radnych w możliwość realnego wpływu na decyzje podejmowane 
przez MRN. S. Kowalkowska w  trakcie obrad Plenum MK FN 25 stycznia 
1955 r. stwierdziła, że mieszkańcy są zniechęceni do pracy społecznej, gdy 
widzą, że radni uchylają się od wypełniania swoich obowiązków. Rezygnacja  

149  E. Burcek, Kronika Urzędu Miasta Żory 1945–1990, mps w zbiorach Muzeum 
Miejskiego w Żorach, s. 51.
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przewodniczącego Prezy-
dium MRN A. Waśniew-
skiego też się do tego 
przyczyniła. Został on 
przeniesiony przez władze 
powiatowe do Państwo-
wego Ośrodka Maszy-
nowego w  Wodzisławiu. 
W  czasie sesji MRN 16 
lutego 1955 r. został on 
wybrany na członka Pre-
zydium MRN. Przewod-
niczącym prezydium został M. Burkot, a jego zastępcą S. Chmielewska. Po 
rezygnacji A. Waśniewskiego z członka Prezydium MRN 15 kwietnia 1955 r. 
wybrano na jego miejsce Alojzego Dudka. W związku z powołaniem S. Lepi-
cha do służby wojskowej, na sesji MRN 16 stycznia 1956 r. na nowego sekre-
tarza wybrano Władysława Gocyłę. W 1955 i 1956 r. na wszystkich sesjach 
MRN była słaba frekwencja radnych, np. 6 kwietnia 1956 r. na 39 radnych 
obecnych było 22. 11 z nich nie usprawiedliwiło swojej nieobecności150.

Organizacje społeczne

Pod ścisłą kontrolą KM PZPR w Żorach pozostawały również wszystkie or-
ganizacje społeczne. Szczególnie preferowano działalność Ligi Kobiet (LK) 
i  Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR). Przewodniczącą koła 
LK była J. Bałdyk. W 1950 r. na czele TPPR stał E. Gebel. Towarzystwo sku-
piało 474 członków w kołach zorganizowanych we wszystkich zakładach pra-
cy i szkołach. Jednak bardzo mało osób uczestniczyło w pracach i zebraniach. 
W 1953 r. przewodniczącym Zarządu Miejskiego TPPR był W. Michałow-
ski, zastępcą przewodniczącego Jan Benisz, a  sekretarzem Józef Baran. Ak-
tywnie działało koło Ligi Lotniczej, które powstało 1 sierpnia 1950 r. Liczyło 
245 członków, a jego przewodniczącym był A. Synoradzki. Natomiast Liga 

150  AP Kat OR, PK FN Rybnik, sygn.17, 60, bp., Prezydium MRN Żory 1950–1980,  
sygn. 22, k. 11, sygn. 23, k. 84–86, 175–178, 185; AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn.  
331/XV/IV/1, k. 53, 76.

Odbudowany Szpital Miejski
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Przyjaciół Żołnierza nie wykazywała większej aktywności. Jej zarząd wybrano 
zaocznie, przewodniczącym został W. Gocyła. 1 września 1949 r. utworzo-
no koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD). Jego 
prezesem został Piotr Woźnica. 2 stycznia 1950 r. założono Koło Łowieckie, 
którego prezesem był F. Pniak, a łowczym Stefan Łytkowski151.

W życiu społeczności żorskiej widoczni byli strażacy ochotnicy. Nie tylko 
prowadzili profilaktyczną akcję przeciwpożarową i uczestniczyli w gaszeniu po-
żarów, lecz także byli zaangażowani w prace społeczne, np. elektryfikację, a tak-
że budowę i utwardzanie lokalnych dróg. OSP w Żorach w 1955 r. skupiała 
28 członków, komendantem był Łazarz. W Roju w latach 1949–1950 wybu-
dowano remizę strażacką, a 25 maja 1950 r. OSP otrzymała motopompę wraz 
z przyczepką zakupioną ze zbiórek społecznych. W 1955 r. nastąpiły zmiany 
w funkcjonowaniu OSP Baranowice. Nowym naczelnikiem został Teofil Orszu-
lik. Oddano do użytku parter remizy strażackiej z pomieszczeniami na konną 
sikawkę, bosaki, haki i inny sprzęt strażacki. Strażacy z Osin organizowali zaba-
wy, z których dochód przeznaczony był na zakup sprzętu strażackiego. Aktywną 
działalność prowadziło 20 strażaków. Wielokrotnie zdobywali I miejsce w rejo-
nowych zawodach strażackich. Strażacy z OSP w Rowniu również mieli sukcesy, 
w zawodach strażackich na szczeblu wojewódzkim – w 1954 r. zdobyli II miej-
sce, a w 1955 r. IV miejsce. W 1946 r. komendantem został Jan Dyczka, a po 
nim Józef Nowak. Społecznie wyremontowano dach remizy strażackiej (1955). 
W tym samym roku OSP otrzymała motopompę zakupioną ze zbiórek spo-
łecznych w gromadach Rowień i Folwarki. W Rogoźnej, po śmierci Jana Sojki 
w 1954 r., na czele OSP stanął Franciszek Dajka. 18 września 1955 r. miejscowa 
społeczność przekazała strażakom motopompę z czterema prądnicami152.

Działalność rozwijały też koła gospodyń wiejskich. 11 grudnia 1949 r. 
powstało nowe koło w Roju. Do jego zarządu wybrano: Marię Zimończyk 
– przewodniczącą, Wiktorię Dębską – sekretarza i Annę Pustelnik – skarbni-
ka. W następnych latach skład zarządu ulegał częstym zmianom. W 1950 r. 
przewodniczącą koła została Maria Szewczyk. W 1954 r. do zarządu wybrano 

151  AP Kat OR, PMRN Żory, sygn. 22, k. 88–89, PK FN Rybnik, sygn. 60, bp; 
„Informator Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego w Żorach” 1972, s. 18.

152  AP Kat OR, PMRN Żory, sygn. 23, k. 184; J. Woryna, Dzieje Roju…, s. 78; 
Z.J. Orlik, Baranowice. Szkice z dalszych i bliższych dziejów, Żory-Baranowice 2012, s. 141; 
Osiny w latach 1305–2005, Żory 2005, s. 49; Nasze gniazdo..., s. 115–116; L. Buchman, 
E. Gwóźdż, Rogoźna przez wieki, Żory 2001, s. 56–57.
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następujące osoby: Gertrudę Kuczerę – przewodniczącą, Pelagię Murę – se-
kretarza i Halinę Przeliorz (Karwot) – skarbnika. Koło zorganizowało wypo-
życzalnię sprzętu gospodarstwa domowego153.

Nie zachowały się dokumenty na temat funkcjonowania związków za-
wodowych. Na pewno uczestniczyły one w propagowaniu tzw. współzawod-
nictwa pracy. W Odlewni Żeliwa w 1950 r. udział pracowników w tej akcji 
wzrósł z 47,3% do 95,4%. Przodownikami pracy byli m.in.: rdzeniarka Ma-
ria Nowak (200% normy), formierz Paweł Kłosek (190% normy) i formierz 
Hubert Mosz (198% normy)154.

Propaganda

Koncesjonowane i kontrolowane życie społeczno-polityczne było „urozma-
icane” obchodami nowych, wolnych od pracy świąt: 1 Maja, Odrodzenia 
Polski (22 lipca), Rewolucji Październikowej (7 listopada). Udział w akade-
miach, pochodach czy masówkach był obowiązkowy, a aktyw PZPR pilno-
wał, by frekwencja była jak największa. Obok nich odnotować trzeba kam-
panię zbierania w  1950 r. podpisów pod Apelem sztokholmskim w  sprawie 
zakazu używania broni atomowej, wystosowanym przez Światowy Kongres 
Obrońców Pokoju. Akcję tę prowadził Komitet Obrońców Pokoju (KOP), 
utworzony w styczniu 1949 r. W Żorach Miejski Komitet Obrońców Poko-
ju powstał 23 października 1949 r. Jego pierwszym przewodniczącym został 
T. Kasprzak. Komitet 17 maja 1951 r. przeprowadził Narodowy Plebiscyt 
Pokoju, a wcześniej, od 7 maja, prowadził akcję propagandową na temat tego 
wydarzenia. Popularyzował też uchwały I i II Światowego Kongresu Obroń-
ców Pokoju. 4 kwietnia 1955 r. zbierano podpisy pod apelem wiedeńskim 
Światowej Rady Pokoju. W czterech punktach zebrano 2891 podpisów na 
2891 mieszkańców objętych akcją, w: Odlewni Żeliwa M-16 – 377 podpi-
sów na 405 pracowników, Sygnały Żory 524 na 524, a Szpital 95 na 95155.

W 1952 r. zorganizowano dwie kampanie polityczne. Najpierw rozpro-
pagowano akcję dyskusji nad projektem nowej konstytucji, opublikowanym 

153  J. Woryna, Dzieje Roju…, s. 85.
154  AP Kat OR, PMRN Żory, sygn. 22, k. 76.
155  Tamże, k. 84; PK FN Rybnik, sygn. 60, bp. AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 

331/XV/IV/1, k. 40; „Informator Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego w Żorach” 
1972, s. 18.



170  | 

przez Sejm Ustawodawczy 23 stycznia 1952 r. Po półrocznej pozorowanej 
dyskusji projekt został poprawiony i zaakceptowany przez J. Stalina. Po ofi-
cjalnym uchwaleniu Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 22 lipca 
1952 r., przystąpiono do przygotowania wyborów parlamentarnych. W Żo-
rach zgodnie z  odgórnymi wytycznymi zorganizował je Miejski Komitet 
Frontu Narodowego pod kontrolą KM PZPR. Celem kampanii propagan-
dowej było przekonanie społeczeństwa do manifestacyjnego głosowania na 
kandydatów z jedynej listy Frontu Narodowego. Organizowano więc zebra-
nia, wiece i masówki. Kandydatów na posłów i zastępców posłów na listach 
wyborczych było tyle samo, co miejsc. W następnym roku KM PZPR i MK 
Frontu Narodowego przygotowywały wspólne masówki i akademie po śmier-
ci J. Stalina, na których wychwalano jego zasługi. MK Frontu Narodowego 
organizował również miesiące przyjaźni polsko-radzieckiej oraz dni mickie-
wiczowskie. Przyjmował też skargi i zażalenia od mieszkańców Żor. Komuni-
katy o ich pozytywnym załatwieniu były podawane w miejskim radiowęźle156.

156  AP Kat OR, PK FN Rybnik, sygn. 60, sygn. 61, bp.

Pochód pierwszomajowy na Rynku (1950)
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Po październikowym przełomie 
(1956–1970)

Kazimierz Miroszewski

Nowy okres w dziejach Polski przyniosła tzw. odwilż, spowodowana zarówno 
wydarzeniami w ZSRR (XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radziec-
kiego), jak i zmianami w Polsce. Moskwa odeszła od polityki wprowadzania 
radzieckiego modelu komunizmu. Zezwoliła na własną drogę dochodzenia do 
niego, czyli na zmianę polityki społecznej i gospodarczej oraz stosunku PZPR 
do stronnictw politycznych i  organizacji społecznych. Po śmierci Bolesława 
Bieruta nastąpił upadek autorytetu władzy. Usuwano ze stanowisk stalinow-
ców, a zaczęto stopniowo przyjmować tzw. kolektywne kierownictwo. Sejm na 
sesji 27 kwietnia 1956 r. przyjął ustawę o amnestii, wolność odzyskało ponad 
9 tys. więźniów politycznych. Jednocześnie rozpoczęły się procesy rehabilita-
cyjne osób niesłusznie skazanych w poprzednich latach. Prasa, szczególnie „Po 
Prostu” i „Nowa Kultura”, aktywizowała społeczeństwo. Pojawiły się żądania 
rehabilitacji AK, reform gospodarczych oraz poprawy warunków bytowych. 

Do otwartego buntu społeczeństwa przeciwko polityce władz doszło 
w Poznaniu (tzw. poznański Czerwiec). Protest robotników przeciwko wyco-
faniu się rządu z obietnic płacowych (m.in. zwrot podatku od wynagrodzeń 
za godziny nadliczbowe, zmiana systemu pracy akordowej opartego na za-
wyżonych normach) był efektem nagromadzonej frustracji i niechęci społe-
czeństwa do dotychczasowej polityki społeczno-gospodarczej władz państwo-
wych. Podczas VII Plenum KC PZPR w lipcu 1956 r. w kierownictwie partii 
rozpoczęła się dyskusja nad koniecznością przemian w kraju. Władze uzmy-
słowiły sobie, że brak reform doprowadzi do kolejnych demonstracji, przez 
co ponownie poleje się krew na polskich ulicach. Oczywiście ustrój miał po-
zostać ten sam – oparty na monopolu PZPR i sojuszu z ZSRR. Na plenum 
październikowym na I sekretarza KC PZPR wybrano Władysława Gomułkę. 
Zapoczątkowało to normalizację życia w  kraju. Znowelizowano ordynację 
wyborczą, która zapowiadała wprowadzenie bardziej demokratycznych zasad. 
Unormowano stosunki z  Kościołem katolickim. W  wyniku porozumienia 
w Moskwie określono status wojsk radzieckich stacjonujących w Polsce, wy-
cofano oficerów radzieckich z Wojska Polskiego oraz uzgodniono kwestię re-
patriacji ludności polskiej z ZSRR.
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Tak zwany polski Październik przyniósł zmiany w życiu społeczno-poli-
tycznym również w Żorach. Na wiecach i zebraniach krytykowano politykę 
gospodarczą władz. Zwracano uwagę na potrzebę walki z biurokracją i roz-
szerzenia kompetencji rad zakładowych. Podkreślano, że powinny one współ-
decydować o materialnym położeniu robotników (płace, normy, premie, czas 
pracy) oraz o warunkach pracy (bhp, odzież ochronna). Wyrazem zmian była 
również uchwała MRN z 30 października 1956 r., na mocy której ul. Gene-
ralissimusa Stalina wróciła do starej nazwy – gen. Stanisława Szeptyckiego. 
Wniosek złożył Miejski Komitet Frontu Narodowego. Tym samym utraciła 
moc uchwała MRN nr V/13/53 z marca 1953 r.157.

O dalszym biegu rzeczy miały – jak podkreślały środki masowego prze-
kazu – przesądzić wybory parlamentarne trzy miesiące po październikowych 
zmianach. Nowością było wprowadzenie zasady, że liczba kandydatów na li-
ście wyborczej powinna być większa niż liczba posłów lub radnych przypada-
jących na dany okręg wyborczy, ale nie więcej niż o dwie trzecie. Każda orga-
nizacja społeczna mogła zgłaszać kandydatów na swoich listach. W. Gomułka 
zaapelował jednak o głosowanie na listy Frontu Jedności Narodu (FJN) bez 
skreśleń. A tuż przed wyborami, obawiając się utraty przez PZPR większo-
ści w  Sejmie, zaszantażował społeczeństwo hasłem „skreślenie kandydatów 
naszej partii – to przekreślenie niepodległości naszego kraju”. W. Gomułka 
mógł sobie na to pozwolić, ponieważ zdawał sobie sprawę, że dzięki wyda-
rzeniom październikowym zyskał ogromny kredyt zaufania wśród Polaków.

Kampanię wyborczą prowadził KM PZPR wspólnie z działaczami ZSL 
i SD oraz Miejskim Komitetem Frontu Jedności Narodu, który powstał je-
sienią 1956 r. w miejsce MK Frontu Narodowego. Na jego czele stał Z. La-
skowski. Początkowo na naradzie działaczy ZSL, SD i PZPR krytykowano 
kandydatów na posłów, jednak po spotkaniach z nimi ucichły głosy kry-
tyczne ze strony partii rządzących. Mimo to wśród społeczeństwa żorskiego 
pojawiły się listy z hasłami: „Pozbyć się Rosjan, a następnie rozprawić się 
z komunistami – grono rozważnych Polaków”. Listy kandydatów na po-
słów ustalała Powiatowa Komisja Porozumiewawcza w Rybniku. Po apelu 
W. Gomułki pojawił się problem z kolejnością osób na listach. Na czwar-
tym miejscu, gwarantującym miejsce w Sejmie przy małej liczbie skreśleń, 
była umieszczona bezpartyjna Elżbieta Liszka, a na piątym miejscu (nie-

157  AP Kat OR, PMRN Żory, sygn. 23, k. 220–221.
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mandatowym) – Stanisław Kiermaszek z PZPR. Ostatecznie układu listy 
nie zmieniono, a E. Liszka weszła do Sejmu z drugim wynikiem. 

Dzień wyborów, 20 stycznia 1957 r., miał niewiele wspólnego ze świętem 
demokracji, stał się plebiscytem poparcia dla ekipy W. Gomułki. Co prawda 
w Żorach na listach skreślano niektórych kandydatów z PZPR, ale większość 
mieszkańców miasta poparła apel W. Gomułki i listę FJN. Zasada głosowania 
bez skreśleń utrwaliła się na wiele następnych lat. Działacze PZPR podkre-
ślali później opinię na temat wyborów wyrażoną przez dziennikarzy z USA, 
którzy obserwowali je w obwodzie nr 21. Dziwili się oni, że wybory zostały 
przeprowadzone w sposób demokratyczny158.

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Mimo przemian październikowych partia nie straciła jednak swej dotych-
czasowej pozycji. W  przeciwieństwie do innych miejscowości, nie doszło 
w  Żorach do zmian kadrowych w  KM PZPR. Na Miejskiej Konferencji 
PZPR 29 października 1956 r. na I sekretarza KM PZPR wybrano L. Szy-
murę. W skład KM PZPR weszli również: Alfred Krawczyk – II sekretarz, 
Jan Kłosek, M. Burkot, S. Kowalkowska, J. Boryś, F. Juraszczyk, K. Czupryk, 
P. Pielorz, Leonard Cimała i W. Sitnikow. Przeprowadzono natomiast wery-
fikację członków PZPR. Akcja ta była skutkiem decyzji W. Gomułki, który 
rozpoczął walkę o jedność partii. Dążył do likwidacji istniejących rozbieżno-
ści ideologicznych, które określił jako rewizjonistyczne i dogmatyczne. Już 
w marcu 1957 r. skreślono z PZPR pięć osób, w trakcie wymiany legityma-
cji partyjnych usunięto siedem kolejnych. W  sumie szeregi partii opuściło 
50 członków. Jako przyczyny skreśleń podawano: bierność, na własną prośbę, 
klerykalizm, dogmatyzm, dwulicowość, warcholstwo, pijaństwo, korupcję, 
naruszenie dyscypliny partyjnej i obcość ideologiczną. W 1959 r. do PPZR 
należało tylko 105 członków i 37 kandydatów w następujących Podstawo-
wych Organizacjach Partyjnych (POP): FSK – 37 członków, 17 kandydatów; 
Odlewnia Żelaza M-16 – 14 członków, 8 kandydatów; MPRemBud – 6 człon-
ków, 1 kandydat; MSZZ – 7 członków, 3 kandydatów; GS – 6 członków, 
1 kandydat; Młyn – 11 członków; Międzyszkolna – 7 członków, 1 kandydat; 
PMRN – 8 członków, 3 kandydatów i Terenowa – 9 członków, 3 kandydatów. 

158 AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/II/4, k. 1–4, 11, 14.
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Skład socjalny wyglądał następująco: robotników – 61, pracowników umy-
słowych – 73 i 14 kobiet159.

Po odwilży październikowej członkowie partii zaczęli głośno wyrażać swo-
je bolączki. Trafnie sytuację społeczeństwa Żor przedstawił 3 stycznia 1959 r. 
na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KP PPZR Rybnik sekretarz POP 
FSK Mieczysław Domański. Zwrócił uwagę na takie problemy jak:

•	 centralne zarządzanie gospodarką jako hamulec dalszego rozwoju 
przemysłu,

•	 zły dobór kadry inżynieryjno-technicznej dla Żor, dla której jest to „we-
getacja w Żorach, pojmowana jako skazanie”,

•	 bardzo ograniczona liczba obiektów kulturalno-rozrywkowych,
•	 brak odgruzowania miasta – upiorny widok ruin,
•	 słaba aprowizacja i gatunkowość wędlin,
•	 różne płace pracowników fizycznych – różnica do 700 zł,
•	 mały limit kwot inwestycyjnych („czy miasto Żory nieskazane zostało 

na całkowitą zagładę?”),
•	 uprzywilejowanie członków rad robotniczych.

Rady robotnicze tworzono na mocy ustawy sejmowej z listopada 1956 r. Mia-
ły stać się autentycznymi samorządami robotniczymi, decydującymi o funk-
cjonowaniu zakładów m.in. poprzez kontrolę ich dyrekcji. Rady zatwierdza-
ły bilanse zakładów, ustalały podział funduszu zakładowego i opracowywały 
programy obniżania kosztów własnych. W FSK i M-16 były inicjatorami zo-
bowiązań produkcyjnych i czynów społecznych. W ich składzie nie zasiadali 

członkowie PZPR. Dlatego 
też, kiedy w  1959 r. po-
wstały Konferencje Samo-
rządu Robotniczego, PZPR 
doprowadziła do „właści-
wego doboru członków” 
rad robotniczych, usuwając 
tzw. elementy przypadko-
we. Działacze PZPR kry-
tykowali również związki 

159  Tamże, sygn. 331/XV/I/1, k. 51–58, sygn. 331/XV/IV/2, k. 253–255, sygn. 
331/IV/24, k. 40.
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zawodowe. Uważali, że broniły one interesów robotników bez względu na to, 
czy byli bumelantami, czy rzetelnie pracowali160.

Zmiany personalne w KM PZPR zaszły dopiero podczas Konferencji Spra-
wozdawczo-Wyborczej KM PZPR 15 lutego 1959 r. Na I sekretarza KM PPZR 
został wybrany Longin Pustek, a  II sekretarzem został F. Juraszczyk. Do KM 
PZPR weszli też: M. Burkot, K. Czupryk, Jan Drabek, Henryk Hozer, W. Sit-
nikow, Władysław Abramowicz, S. Kowalkowska, Jan Dulęba i Henryk Palut. 
W  trakcie dyskusji padły głosy świadczące o  małym wpływie KM PZPR na 
społeczeństwo Żor: „W Żorach głęboko wśród społeczeństwa zakorzeniony jest 
światopogląd idealistyczny”; „Partia w  Żorach nie odgrywa kierowniczej roli 
w życiu społeczno-politycznym”; „Partia miała zbyt mały autorytet, a prym wio-
dły koła klerykalne” oraz na dyrekcje zakładów pracy: „Podczas akcji redukcji 
etatów całkiem nie zwracano uwagi na takie fakty, że niejednokrotnie reduko-
wano stanowiska pracy dlatego, że zajmowali je towarzysze partyjni”. 

W styczniu 1960 r., na wniosek KP PZPR w Rybniku, L. Pustak został prze-
niesiony na I  sekretarza KM PZPR w Niedobczycach, aby uaktywnić na tym 
terenie PZPR. 14 stycznia 1960 r. nowym I sekretarzem KM PZPR został Jan 
Wawrzyńczyk. Do kolejnych zmian doszło w trakcie Konferencji Sprawozdawczo- 
-Wyborczej KM PZPR 7 grudnia 1961 r. W skład KM PZPR weszli: Stanisław 
Szuligowski – I  sekretarz, Mieczysław Domański – II sekretarz, Tadeusz Bur-
kot – sekretarz propagandy, W. Abramowicz, J. Beran, K. Czupryk, H. Hozer, 
F. Juraszczyk, S. Kowalkowska, Mieczysław Marciniak i H. Palut. W tym roku 
PZPR rozpoczęła proces umasywniania partii; liczba członków wzrosła z 122 do 
161, a  kandydatów było 
22. W  połowie 1965 r. 
największymi POP były: 
ZWUS – 151 członków 
i  kandydatów na 1150 
pracowników, Odlewnia 
Żeliwa – 47 członków 
i  kandydatów na 303 
pracowników, PMRN 
– 5 członków i kandyda-
tów na 11 pracowników, 

160  Tamże, sygn. 331/I/4, k. 1–4, sygn. 331/XV/IV/2, k. 245.
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PSS – 13 członków i kandydatów na 215 pracowników, stacja kolejowa – 10 
członków i kandydatów na 56 pracowników, MPRB – 8 członków i kandydatów 
na 150 pracowników, a na posterunku MO wszyscy milicjanci byli członkami 
partii. Działalność KM PZPR podsumowano podczas Konferencji Sprawozdaw-
czo-Wyborczej KM PZPR 20 kwietnia 1966 r. Do PZPR należało 295 członków 
i 109 kandydatów w 11 POP, w tym 59 kobiet. Największy wzrost liczby człon-
ków i kandydatów PZPR nastąpił w ZWUS i Celma Żory (por. tabela III.1). 
Wybrano nowy skład KM PZPR: S. Szuligowski – I sekretarz, M. Domański – 
sekretarz organizacyjny, Michał Hilewicz – sekretarz propagandy, Bolesław No-
gowczyk – sekretarz ekonomiczny, Jan Cimała, K. Czupryk, J. Drabek, Joachim 
Konieczny, Adam Krupa, Ryszard Leśnikowski, Florian Matulewicz, Czesław 
Majewski, Ludwik Mrozik, H. Palut i Antoni Śmietana161.

Tabela III.1. Liczba członków i kandydatów PZPR w KM PZPR Żory  
w latach 1966–1967

organIzacja PoP
sTan na 20 kWIeTnIa 1966 r. sTan na 10 Maja 1967 r.

członkóW kandydaTóW członkóW kandydaTóW

ZWUS 125 43 157 21

Celma 43 15 57 4

Zakłady  
Młynarskie

24 0 25 0

PSS b.d. b.d. b.d. b.d.

GS 10 0 10 5

MPRB 8 3 7 3

PMRN 16 3 16 3

Szpital 4 8 9 7

Międzyszkolne 13 5 18 4

PKP 9 7 16 1

Terenowa 22 10 23 5

Razem 274 94 338 53

Źródło: AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/I/1, k. 297.

161  Tamże, sygn. 331/XV/I/1, k. 60–68, 126, 134, 225, 232, 244–245, sygn. 331/
XV/IV/3, k. 9–10, 331/XV/IV/5, k. 62–68.
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Wydarzenia marcowe w 1968 r., jak pisał B. Cimała, „nie wstrząsnęły Żorami. 
Ludzie borykający się z trudnościami aprowizacyjnymi nie do końca wiedzie-
li, co się stało”162. Nadal zwiększały się szeregi PZPR. Według sprawozdania 
na 31 sierpnia 1970 r., partia liczyła 475 członków i 45 kandydatów, w tym 
179 pracowników fizycznych. W latach 1965–1970 skreślono z ewidencji KM 
PPZR 10 członków i 7 kandydatów, w tym 4 na skutek śmierci. Na terenie Żor 
nie było POP w Cegielni, Poczcie i Zakładach Mleczarskich. W 1970 r. prze-
prowadzone wybory do władz, w 10 POP na 13 wypadły zgodnie z propozy-
cjami KM PZPR. Zwiększono udział przedstawicieli pracowników fizycznych. 
W jednym przypadku niezgodnie z propozycjami KM PZPR wybrano delegata 
na konferencję powiatową. Natomiast na Konferencji Sprawozdawczo-Wybor-
czej KM PZPR 25 listopada 1970 r. wybrano nowy skład KM PZPR: Euge-
niusz Ćmok – I sekretarz, M. Domański – sekretarz organizacyjny, Jan Drabek 
– sekretarz propagandy, B. Nogowczyk – sekretarz ekonomiczny, Eugeniusz 
Gabrysiak, Mieczysław Gęgotek, Bogusław Biały, A. Krupa, Edward Ciernik, 
Bolesław Bartecki, Jerzy Kuczmierczyk, R. Leśnikowski, H. Palut, Romuald 
Kowalczyk i Ludwik Mrozik. Według oceny KM PZPR z 18 grudnia 1970 r. 
wydarzenia na Wybrzeżu spowodowane tzw. regulacją cen, czyli podwyżką cen 
artykułów spożywczych, nie spowodowały strajków czy też zakłóceń w pracy 
żorskich zakładów pracy. Jednak istniało „pewne niezadowolenie wśród zało-
gi” WPBM, „wyraźne przygnębienie wśród załogi” ZWUS, ponieważ np. ceny 
na mleko i dżemy wzrosły, a okoliczni rolnicy nie mieli gdzie sprzedać mleka 
i owoców. M. Domański przytoczył opinię krążącą wśród mieszkańców, „że na 
tym posunięciu zmiany cen robotnik został poszkodowany”163.

Stronnictwa polityczne i organizacje społeczno-polityczne

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe na terenie Żor w skali powiatu rybnickiego 
było stosunkowo małą organizacją. W okresie gomułkowskim liczba członków 
stronnictwa nieznacznie się zwiększyła. Według sprawozdania na 31 grudnia 
1956 r. poszczególne koła ZSL posiadały następującą liczbę członków: Żory – 
16, Baranowice – 23 i Rogoźna – 21, a według sprawozdania na 20 kwietnia 

162  B. Cimała, Żory. Zarys dziejów…, s. 221.
163  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/I/1, k. 313, 330–331, 341, 354–355, 

sygn. 331/XV/IV/9, k. 257.
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1968 r.: Baranowice – 21, Osiny – 9, Rogoźna – 8 i Żory – 16. Zapewne z po-
wodu tak małej liczby członków żorscy działacze nie znajdowali się we władzach 
powiatowych ZSL. Uczestniczyli oni w  Rybniku w  zjazdach powiatowych: 
21 października 1956 r. – Bronisław Stroński i  Stanisław Urban, w  1959 r. 
– R. Janas i Bronisław Stroński, 4 października 1964 r. – Teodor Szmajduch. 
Dopiero w 1965 r. do Komisji Rewizyjnej wszedł Franciszek Dziwoki (rolnik). 
W 1967 r. we władzach poszczególnych kół ZSL zasiadały następujące osoby:

•	 Baranowice – Teofil Piszczelok (prezes), Halina Kanak (wiceprezes), Eu-
geniusz Niemczyk (sekretarz) i Józef Machulec (skarbnik),

•	 Osiny – Aniela Bujak, Antoni Hupka, Brunon Sojka i Anna Wrzenziel,
•	 Rogoźna – Brunon Motyka, Emil Lanc, Kazimierz Walla i Maria Walla,
•	 Żory – F. Dziwoki, Wiktor Zagała, Bernard Matiolański i Adam Duda164.

Małe było również Koło Stronnictwa Demokratycznego. Według oceny Pre-
zydium Powiatowego Komitetu SD w  Rybniku z  13 marca 1959 r., koło 
w Żorach brało udział w życiu politycznym i gospodarczym miasta, ale obser-
wowano „wstrzemięźliwość” – tak jak wszędzie – w zaangażowaniu, stąd trud-
ności w werbowaniu nowych członków. W 1966 r. koło SD w Żorach liczyło 
31 członków, a w 1967 r. – 34. Przewodniczący zarządu koła T. Kasprzak jako 
przyczynę tak małej liczby członków SD wskazywał również złą pracę Cechu 
Rzemiosł. Według niego władze cechu nie dbały o upolitycznienie swych człon-
ków. W 1965 r. na terenie Żor było 70 rzemieślników, ale tylko 3 należało do 
SD, a w 1968 r. na 66 rzemieślników 5 było członkami SD. W styczniu 1970 r. 
odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SD. Do zarządu koła wy-
brano następujące osoby: T. Kasprzaka – przewodniczącego, Józefa Marcisza 
– zastępcę, Mariana Kunickiego – sekretarza, Jana Galgasa – skarbnika, Bole-
sława Wieczorka i Barbarę Rotter – członków165.

PZPR przywróciła działalność Komisji Porozumiewawczych Stronnictw 
Politycznych oraz popierała funkcjonowanie FJN. W Żorach Komisja Poro-
zumiewawcza, w przeciwieństwie do wielu innych miejscowości wojewódz-
twa katowickiego, została utworzona dopiero w  II połowie 1959 r. W  jej 
skład wchodzili przedstawiciele PZPR, ZSL i SD. Natomiast FJN był kolejną 
fasadową organizacją, która kamuflowała hegemonię PZPR wśród wszystkich 

164  AP Kat, ZW PSL, sygn. Pow ZSL 194, k. 99, 102, 136, sygn. Pow ZSL 195, 
k. 53, 91, sygn. Pow ZSL 210, k. 178, 199–203.

165  AP Kat, SD RO, sygn. 31 268, k. 31, 159, sygn. 31266, k. 69–70, 200, sygn. 
31 269, k. 4.
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stronnictw politycznych i organizacji społecznych. MK FJN, po wyborach do 
sejmu w 1957 r., nie organizował spotkań ze społeczeństwem ze względu na 
trudności zaopatrzeniowe. Przeprowadzał jedynie zbiórki pieniędzy na budo-
wę szkół – tzw. tysiąclatek. Z. Laskowski w 1960 r. zrezygnował ze względu 
na stan zdrowia z przewodniczenia komitetowi. 9 lutego 1961 r. KM PZPR 
zaaprobował Jerzego Karasia jako przewodniczącego MK FJN. Faktycznym 
powodem zmian w MK FJN, jak podano w sprawozdaniu KM PZPR, było 
to, że „Komitet FJN uważał, że może podejmować decyzje w oderwaniu od 
organizacji partyjnej. Należało zmienić kierownictwo tej organizacji, przeana-
lizować program pracy i działalności, co też zostało dokonane”166. Pod koniec 
następnego roku na konferencji PZPR stwierdzono, że rola FJN wyraźnie 
wzrosła, szczególnie przy organizowaniu czynów społecznych oraz obchodów 
uroczystości państwowych i lokalnych. Wykonano prace porządkowe na te-
renie ulic, parków, zieleńców i  skwerów, szczególnie na peryferiach miasta 
i w zaniedbanych dzielnicach. Posadzono drzewa i krzewy. Łączną wartość 
tych prac oszacowano na 471,5 tys. zł. Powstały komitety czynów społecz-
nych: budowy kanalizacji przy ul. Miarki, ulepszania nawierzchni na ul. Fol-
wareckiej, budowy kąpieliska, przedłużenia wodociągów przy ul. Rybnickiej, 
podłączenia do wodociągu ul. Sikorskiego. Kąpielisko Miejskie otwarto 
22 lipca 1964 r. Na czele Społecznego Komitetu Budowy Kąpieliska Miej-
skiego stał Maksymilian Marciniak. Czyn społeczny był realizowany przez 
zakłady pracy, wojsko, młodzież szkolną i mieszkańców. Wybudowano natu-
ralny basen z plażą, szatnie i budynek gospodarczy. 

W 1966 r. w skład Prezydium MK FJN wchodzili: J. Karaś, Alojzy Dudek 
– zastępca przewodniczącego, Jerzy Rojek – sekretarz, S. Szeligowski i  Jan 
Cimała – członkowie, a  w  skład MK FJN 42 członków, w  tym 5 kobiet: 
PZPR – 24, ZSL 3, SD – 5 i 10 bezpartyjnych. MK FJN kontynuował ideę 
czynów społecznych. W  1965 r. wartość wykonanych prac w  ramach czy-
nów społecznych wyniosła 838 tys. zł, w tym m.in. rozbudowano wodociągi 
przy ul. Rybnickiej, ulepszono drogi ulic Folwareckiej i Sikorskiego oraz upo-
rządkowano tereny zielone, a w I połowie 1966 r. wartość wykonanych prac 
wyniosła 681 tys. zł. W 1967 r. z inicjatywy KM PZPR, przy pomocy MK 
FJN, wybudowano w czynie społecznym budynek pogotowia ratunkowego. 
W akcji wzięły udział wszystkie zakłady pracy oraz szkoły. W 1986 r. zmiany 

166  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/IV/3, k. 73.
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we władzach PMRN oraz PZPR spowodowały zmiany w  Prezydium MK 
FJN. W jego skład weszli: J. Karaś – przewodniczący, T. Krzemiński – za-
stępca przewodniczącego, E. Ćmok (PZPR), T. Kasprzak (SD) i Adam Cudo 
(ZSL) – członkowie, J. Rojek – sekretarz. MK FJN nadal liczył 47 członków, 
w tym: PZPR – 26, ZSL – 2, SD – 4 i bezpartyjni – 15. W tym roku wyko-
nano pracę w ramach czynów społecznych o wartości 916 250 zł167.

Kolejną przybudówką wspieraną przez KM PZPR była Ochotnicza Rezer-
wa Milicji Obywatelskiej (ORMO). W 1959 r. do żorskiego ORMO należało 
18 członków, w tym 7 aktywnych. Miejska Rada ORMO powstała 10 marca 
1962 r. W jej skład wchodzili: przewodniczący S. Szeligowski, zastępca prze-
wodniczącego Jan Biela (ORMO) oraz dyrektorzy i kierownicy zakładów pracy 
jako członkowie. Liczba członków zwiększyła się do 42, w tym 28 czynnych. 
W 1966 r. do ORMO należały 44 osoby. Natomiast w 1970 r. ORMO liczyła 
52 członków, a jej komendantem był Zdzisław Obstój168.

Polski Październik przyniósł także przemiany w  ruchu młodzieżowym. 
Krytyka działalności ZMP doprowadziła do jego rozwiązania. Po Krajowej 
Naradzie Zjednoczeniowej Związku Młodzieży Robotniczej i Rewolucyjnego 
Związku Młodzieży w styczniu 1957 r. w Warszawie powołano Związek Mło-
dzieży Socjalistycznej (ZMS). Początkowo żorska młodzież niechętnie wstępo-
wała w jego szeregi. W grudniu 1961 r. w Odlewni Żeliwa na 135 zatrudnionej 
młodzieży było 17 członków ZMS, a w ZWUS – 57 członków ZMS na 307 
zatrudnionej młodzieży. Przy pomocy działaczy PZPR zaczęto tworzyć koła 
ZMS w poszczególnych zakładach pracy. Pod patronatem tej młodzieżowej or-
ganizacji tworzono Brygady Pracy Socjalistycznej (BPS). Do ZMS przy ZWUS 
należało w 1962 r. 71 osób, w tym 10 było członkami PZPR. Powstało tam 12 
BPS, w tym 3 otrzymały tytuł BPS. Związek Młodzieży Socjalistycznej „Cel-
ma” Żory patronował jednej BPS. W następnych latach nastąpiło umasowienie 
ZMS m.in. przez wprowadzenie organizacji do szkół średnich. W 1966 r. funk-
cjonowało 7 kół ZMS, przy: ZWUS – 160 członków, LO – 152 członków, 
ZSZ – 45 członków, PSS – 38 członków, Zakładach Młynarskich – 15 człon-
ków, „Celmie” Żory – 12 członków i Terenowe – 18 członków (w sumie 440 

167  Tamże, sygn. 331/XV/IV/3, k. 1–3, sygn. 331/XV/I/1, k. 148, 207–208, 294, 
sygn. 331/XV/IV/5, k. 78, 210–214, 331/XV/IV/9, k. 8, 12; AP Kat OR, PMRN Żory 
1950–1980, sygn. 24, k. 118–120.

168  Tamże, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/IV/2, k. 183, sygn. 331/XV/IV/5, 
k. 217–218, sygn. 331/XV/IV/9, k. 250; AP Kat OR, PMRN Żory, sygn. 26, k. 138.
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członków). W 1970 r. ZMS patronował BPS w następujących zakładach pracy: 
ZWUS – 23, WPBM – 47, „Celma” – 8 i PPRB – 4169.

Reorganizacji nie uniknęło również harcerstwo. W  sierpniu 1956 r., po 
krytyce programu Organizacji Harcerskiej ZMP, Plenum Zarządu Głównego 
ZMP zatwierdziło zmianę jej nazwy na Organizację Harcerską Polski Ludo-
wej170. A na Ogólnopolskim Zjeździe Działaczy Harcerskich w Łodzi, który 
obradował w dniach 8–10 grudnia 1956 r., postanowiono powrócić do trady-
cyjnej nazwy Związek Harcerstwa Polskiego. W Żorach nie doszło do reakty-
wacji hufca, powstające drużyny podlegały jednostce rybnickiej. Już w 1956 r. 
powstała pierwsza drużyna zuchowa w Szkole Podstawowej nr 2 pod opieką 
nauczyciela Ryszarda Leśnikowskiego oraz drużyna ZHP przy Miejskim Domu 
Kultury pod opieką Ireny Morgały. Po utworzeniu w następnym roku drugiej 
drużyny przy MDK zorganizowano tam Szczep Starszoharcerski. W 1957 r. 
powstała Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki przy SP nr 2 oraz Druży-
na Harcerska im. Zawiszy Czarnego w ZSZ. W 1959 r. w SP nr 1 i LO działały 
2 drużyny zuchów chłopców i dziewcząt po 12 osób, 3 drużyny harcerzy – 30 
osób i jeden zastęp harcerek – 12 osób. W ZSZ drużyna harcerska im. Zawi-
szy Czarnego liczyła 22 harcerzy oraz 8 harcerek – uczennic szkół rybnickich 
mieszkających w Żorach. Drużyna Harcerzy im. T. Kościuszki liczyła 22 har-
cerzy i  20 zuchów. W  1962 r. przy MDK powstała Drużyna Komandosów 
pod opieką Teodora Szczęsnego (w latach 1968–1969 działała przy „Celmie” 
jako 23 Drużyna im. Czerwonych Beretów). Rok później utworzono Drużynę 
Zuchów „Skrzaty” przy SP nr 1, którą od 1964 r. opiekowała się Barbara Rot-
ter, oraz Drużynę Wodną przy Liceum Ogólnokształcącym. W 1965 r. przy 
SP nr 1 i LO utworzono Szczep Harcerski. Szczepowymi były kolejno: Ire-
na Morgała, Józefa Rotter i B. Rotter. Powstał również Szczep Harcerski przy 
SP nr 2. Od 1967 r. działał krąg instruktorski „Pajęczyna”. Żorscy harcerze 
uczestniczyli w alertach harcerskich oraz obozach w: Kamieniu Ząbkowickim 
(1962), Jarnołtówku (1963), Turawie (1964), Międzygórzu (1965) i Ustroniu 
(1966–1970). Brali udział akademiach i pochodach organizowanych na terenie 
miasta, opiekowali się mogiłami powstańców śląskich i żołnierzy WP poległych 
we wrześniu 1939 r. oraz więźniów oświęcimskich zmarłych w 1945 r. w czasie 

169  Tamże, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/IV/3, k. 190, sygn. 331/XV/IV/4, 
k. 11–12, sygn. 331/XV/I/1, k. 248, 36; Zarząd Wojewódzki ZMS, sygn. 1, k. 55.

170  Wprowadzono wtedy również nowy system zdobywania sprawności harcerskich, 
a także podniesiono górną granicę wieku przynależności do harcerstwa – do 16. roku życia.
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„marszu śmierci”. W roku szkolnym 1967/1968 powstało Koło Przyjaciół Har-
cerzy przy SP nr 2, a w 1970 r. miejskie Koło Przyjaciół Harcerzy171.

Organizacje młodzieżowe, jak i pozostałe organizacje społeczne nadal pozo-
stawały pod kontrolą PZPR – polski Październik niczego w tym względzie nie 
zmienił. Aby poprawić ich działalność, bardzo często kierowano do nich aktyw 
partyjny i usuwano z nich członków, którzy nie chcieli poddać się odpowied-
nim dyrektywom. Typowym tego przykładem była działalność ZBoWiD-u. 
W tym środowisku było 12 członków PZPR. Partyjni i bezpartyjni członkowie 
tej organizacji uczestniczyli w akcjach organizowanych przez FJN. PZPR nadal 
ściśle współpracowała z Ligą Kobiet. W 1959 r., według oceny S. Kowalkow-
skiej, najlepiej pracowało Koło LK przy Odlewni Żeliwa M-16, a słabo praco-
wały koła przy Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, Szpitalu oraz FSK. Dwa lata 
później, według oceny KM PZPR, aktywnie pracowało tylko Koło Terenowe 
LK. W Żorach w tym roku do LK należały 72 osoby. W następnych latach KM 
PZPR doprowadził do umasowienia tej organizacji. Rozwijano działalność To-
warzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, którego zadaniem było popularyzowa-
nie osiągnięć ZSRR. Do kół masowo wpisywano pracowników żorskich zakła-
dów pracy, np. w 1962 r. w „Celmie” było 108 członków, a w GS SCH – 96. 
W 1966 r. 7 kół przyzakładowych liczyło 897 członków TPPR. Przy zakładach 
pracy powstały w 1962 r. koła Ligii Obrony Kraju (LOK): „Celma” – 18 człon-
ków, ZWUS (koło powstało z przekształcenia Koła Ligii Przyjaciół Żołnierza, 
założonego 28 listopada 1958 r. przez Władysława Abramowicza) – 15 człon-
ków i GS SCH – 16 członków. 18 listopada 1959 r. utworzono Koło Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jego prezesem został Józef Wyrobek172.

16 lutego 1958 r. z inicjatywy Wiktora Piksy i Józefa Piekoszowskiego po-
wołano Koło Pszczelarzy w Żorach. 28 lutego 1958 r. odbyło się zebranie wy-
borcze, w którym uczestniczyło 33 pszczelarzy. W skład zarządu koła weszli: 
Emil Oślizło – prezes, J. Piekoszowski – zastępca prezesa, W. Piksa – sekretarz, 
Alojzy Jośko – skarbnik i Walenty Domagała – członek. W późniejszym cza-
sie A. Jośkę zastąpił E. Gebel. Pszczelarze poszerzali uprawy roślin, krzewów 
i drzew miododajnych, m.in. w 1959 r. zasadzili 350 akacji. 5 kwietnia 1964 r. 
wybrano nowy zarząd koła w składzie: J. Piekoszowski – prezes, E. Oślizło – za-

171  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/IV/2, k. 109–110; J. Konat-Zgódka, 
Z dziejów harcerstwa żorskiego…, s. 73–74; E. Dudek, Dzieje ruchu harcerskiego…, s. 15–18.

172  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/I/1, k. 64, 148, 249, sygn. 331/XV/
IV/3, k. 105, sygn. 331/XV/IV/4, k. 11, 13–15; Kronika Urzędu Miasta…, s. 36.
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stępca prezesa, E. Gebel – II zastępca prezesa, Piotr Dymarski – sekretarz i Józef 
Hałacz – skarbnik. 5 kwietnia 1970 r. w kolejnych wyborach do zarządu we-
szli: E. Gebel – prezes, E. Oślizło – zastępca prezesa, J. Piekoszowski – zastępca 
prezesa, Bolesław Michalski – sekretarz i J. Hałacz – skarbnik173.

Rozwój ochotniczych straży pożarnych był uzależniony od stosunku do 
nich miejscowych władz. W 1961 r. komendantem OSP w Żorach był Bo-
lesław Kołodziejczyk. W  1962 r. jednostka ta liczyła 32 członków, w  tym 
20 czynnych. W 1961 r. strażacy wyjeżdżali do 14 pożarów, a w 1962 r. do 
11, w tym 4 na terenie miasta. Skontrolowali 825 obiektów. OSP posiadała 
jedną motopompę. Brakowało ubrań. Siedziba jednostki mieściła się w bu-
dynku zakładów wodociągowych, ponieważ nie było strażnicy. Brakowało też 
suszarni dla węży strażackich. W 1965 r. liczba członków OSP zmniejszyła 
się do 26, w tym 14 czynnych. Strażacy uczestniczyli w gaszeniu 11 pożarów, 
w tym 3 na terenie Żor, oraz przeprowadzili kontrolę przeciwpożarową 357 
budynków i 3 punktów omłotowych. W następnym roku liczba członków 
zwiększyła się do 43, w  tym 11 w  sekcji młodzieżowej, a  w  1967 r. było 
34 członków, w tym 10 w sekcji młodzieżowej. W 1969 r. sekcja ta już nie 

173  E. Dudek, Z  działalności Polskiego Związku Pszczelarzy w  Żorach, „Informator 
Miłośników Miasta Żor” 1979.

Rynek w Żorach na początku lat 60. XX w.
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funkcjonowała. Do OSP należało 36 członków, w tym 29 czynnych. W skład 
zarządu wchodzili: Paweł Kołodziejczyk – naczelnik, B. Kołodziejczyk – pre-
zes, Józef Bortnik – zastępca prezesa i Eryk Jabłonka – zastępca naczelnika. 
Naczelnikiem honorowym był Leon Lenartowicz. W latach 1950–1969 OSP 
w Żorach wyjeżdżała do 212 pożarów. 

Działalność OSP w Rowniu była uzależniona od pomocy Prezydium GRN. 
W 1957 r. wybrano nowy Zarząd OSP w składzie: Józef Wyżgoł – prezes, Józef 
Nowak – komendant, Emil Śpiewok – zastępca komendanta, Wincenty Ga-
moń – sekretarz, Emanuel Polok – skarbnik, Alfred Szalik – gospodarz i Jan 
Dyczka – delegat PGRN. W tym czasie działalność OSP ograniczyła się do 
przeprowadzania kontroli przeciwpożarowych. PGRN nie wyraziło zgody na 
budowę dwóch zbiorników przeciwpożarowych oraz udostępnienie miejsca na 
ćwiczenia strażaków. Z powodu tych trudności zarząd podał się do dymisji. 
Nowy wybrano w lutym 1960 r. w składzie: Ludwik Klenart – prezes, J. Nowak 
– komendant, E. Śpiewok – zastępca komendanta, Grzegorz Kowalik – sekre-
tarz i J. Dyczka – skarbnik. Jednak dopiero od 1962 r. prace zarządu przyniosły 
konkretne osiągnięcia: oddano do użytku elektryczną syrenę, przeprowadzono 
remont remizy, a ćwiczenia odbywały się głównie na Folwarkach i w Szczej-
kowicach. Mimo że przeprowadzono mało ćwiczeń (nadal nie dysponowano 
placem na ten cel), strażacy zajęli w 1963 r. I miejsce na zawodach rejowych 
i II miejsce na zawodach powiatowych. Po rezygnacji w 1964 r. J. Nowaka ko-
mendantem OSP został E. Śpiewok, a prezesem J. Dyczka. Lata 1964–1966 to 
okres zawieszenia działalności OSP. W 1967 r. sekretarzem został W. Gamoń. 
Wznowiono ćwiczenia i kontrole przeciwpożarowe. 

Rok później 20 strażaków z Rownia, strażacy ochotnicy z Żor i Boguszo-
wic oraz straż zawodowa brali udział w gaszeniu gospodarstwa na terenie wio-
ski. W tym roku OSP otrzymała od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej 
w Rybniku motopompę M-400, a od PGRN motopompę M-800. W Ro-
goźnej w 1958 r. wybrano nowy zarząd w składzie: Teodor Solich – prezes, 
A. Herman – naczelnik, Rafał Karwot – zastępca naczelnika, H. Sojka – se-
kretarz i Gerard Herman – skarbnik. Strażacy przebudowali remizę, w której 
urządzono świetlicę, i dobudowali garaż. Po śmierci A. Hermana (grudzień 
1959 r.) w lutym 1960 r. komendantem został Leon Kopiec. Do wybranego 
w 1962 r. zarządu weszli: Hieronim Solich – prezes, L. Kopiec – naczelnik, 
H. Sojka – sekretarz, Maksymilian Zniszczoł – skarbnik, Emanuel Karwot 
i Rafał Karwot – członkowie. Trzy lata później prezesem został Alojzy Kon-
sek, skarbnikiem Emanuel Machulec, a gospodarzem Antoni Potempa. 
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Z  inicjatywy OSP powołano Społeczny Komitet Budowy Wodociągów. 
W 1969 r. w całej wsi powstała sieć wodociągowa oraz wybudowano 38 hy-
drantów przeciwpożarowych. Po zakończeniu tych prac zarząd przystąpił do 
budowy nowej remizy strażackiej, która została oddana do użytku po dwóch 
latach. OSP w Osinach już w listopadzie 1957 r. otrzymała od Powiatowej 
Komendy Straży Pożarnej w Rybniku motopompę, dla której w następnym 
roku wykonano wóz z gumowymi oponami. Mieściło się na nim ośmiu stra-
żaków i sprzęt strażacki. W latach 1959–1961 wybudowano remizę strażac-
ką, w której znajdowały się dwa garaże, wieża do suszenia węży strażackich, 
świetlica, kuchnia i biuro. 

W 1961 r. w skład Zarządu OSP w Osinach wchodzili: Sylwester Szopa 
– prezes, Józef Wróbel – zastępca prezesa, Bolesław Górka – komendant, 
Sylwester Niesporek – zastępca komendanta, Alojzy Mikołajec – skarbnik, 
Jan Wowra – sekretarz, Jan Kreis i Franciszek Chmiel – członkowie. Trzy lata 
później ster władzy przejęli młodzi strażacy ochotnicy. Do zarządu wybrano 
następujące osoby: Kazimierza Kuczerę – prezesa, Sylwestra Szopę – zastępcę 
prezesa, Joachima Gryta – naczelnika, Bolesława Górkę – zastępcę naczelni-
ka, Romana Witoszka – skarbnika, S. Kreisa – sekretarza, Jana Sojkę – gospo-
darza i S. Niesporka – członka. 

Świetlica strażacka stała się miejscem spotkań i zabaw miejscowej młodzie-
ży. Przez trzy lata działał przy remizie zespół teatralny zorganizowany przez 
Emila Konska. Od 1967 r. działał tam też Klub Rolnika. OSP w Baranowi-
cach w 1965 r. otrzymała od Kółka Rolniczego w Baranowicach samochód 
typu Żuk, który zastąpił konny zaprzęg. Strażacy uczestniczyli w  gaszeniu 
domów i  zabudowań gospodarczych we wsi oraz współuczestniczyli w  ga-
szeniu torfowiska w Baranowicach. Strażacy z OSP w Roju w 1958 r. kupili 
samochód marki Renault. W następnych latach kupowano nowocześniejszy 
sprzęt gaśniczy oraz samochody Dodge i Żuk174.

Członkinie KGW w Rowniu wybrały w 1956 r. nowy zarząd koła w skła-
dzie: Augustyna Motykowa – przewodnicząca, A. Kamińska – zastępca 
przewodniczącej, Ruta Musioł – sekretarz i  Maria Szewieczek – skarbnik. 

174  AP Kat OR, PMRN Żory 1950–1980, sygn. 24, k. 112, 292–293, sygn. 26, 
k. 135–136, sygn. 27, k. 167, sygn. 30, k. 76–77; AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/
XV/IV/7, k. 93; J. Woryna, Dzieje Roju…, s. 78; Z.J. Orlik, Baranowice…, s. 141; Osiny 
w  latach…, s. 49; Nasze gniazdo…, s. 116–118; L. Buchman, E. Gwóźdż, Rogoźna…, 
s. 57–59.
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W latach 1964–1967 przewodniczącą koła była Renata Gamoń. Rozwój koła 
nastąpił od 1967 r., kiedy wybrano nowy skład zarządu: Aniela Piecha – prze-
wodnicząca, Aniela Szewieczek – zastępca przewodniczącej, Krystyna Wilem 
– sekretarz i M. Szewieczek – skarbnik. KGW w Baranowicach rozpoczęło 
działalność w 1964 r. Jego pierwszą przewodniczącą była Stefania Borska175.

Miejska Rada Narodowa

Na przełomie lat 1956 i 1957 krytycznie oceniono działalność MRN w Żo-
rach. Uznano, że typowanie kandydatów doprowadziło do wejścia w jej skład 
osób przypadkowych, biernych. Dlatego na sesjach frekwencja dochodziła 
do 50%. Na przykład na sesji MRN 15 listopada 1957 r. na 39 radnych 
obecnych było 18, a 15 radnych nie usprawiedliwiło swej nieobecności. Rów-
nie małe było zainteresowanie pracami w komisjach. Na skutek błędów ka-
drowych wielu działaczy samorządowych pozostawiono na uboczu. Jesienią 
1957 r. rozpoczęto kampanię wyborczą do rad narodowych. Na spotkaniach 
przedwyborczych przedstawiono kandydatów na radnych oraz dyskutowano 
nad założeniami nowych planów MRN. Kandydatów analizowano na po-
siedzeniach Egzekutywy KM PZPR oraz KP PZPR w Rybniku, a następnie 
formalnie zatwierdzono na posiedzeniach MK FJN. Jak stwierdzono w spra-
wozdaniu KM PZPR: „Zasługą naszej organizacji partyjnej był fakt, że krzy-
kacze i malkontenci zostali wyeliminowani ze składu Rady Narodowej, a ich 
miejsce zajęli ludzie o pełnym poczuciu obowiązku obywatelskiego”176. 

W wyborach do rad narodowych, które odbyły się 2 lutego 1958 r., fre-
kwencja wyniosła 96,4%. 80% głosujących korzystało z  zasłon, ale skre-
śleń było bardzo mało. Wybrano 30 radnych, w tym 16 z PZPR, 3 z ZSL, 
3 z SD i 8 bezpartyjnych. Spośród radnych 25 było pracownikami umysło-
wymi, 4 rolnikami, a 1 rzemieślnikiem. Posiadali: wykształcenie wyższe – 6, 
średnie – 7, a reszta podstawowe. KM PZPR na przewodniczącego PMRN 
wytypował M. Burkota, a na jego zastępcę Bolesława Wieczorka. 13 lutego 
1958 r., na wspólnym posiedzeniu Klubu Radnych PZPR z przedstawicie-
lami klubów radnych ZSL, SD i  bezpartyjnych radni nie wyrazili zgody 

175  Nasze gniazdo…, s. 104; Z.J. Orlik, Baranowice…, s. 149.
176  AP Kat OR, PMRN Żory 1950–1980, sygn. 23, k. 300, 311–320; AP Kat, KP 

PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/I/1, k. 145, 150.
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na kandydaturę M. Burkota, zarzucając mu brak szerszego zainteresowania 
pracami MRN oraz nieodpowiednią postawę etyczną i moralną. Wniosko-
wano o przełożenie posiedzenia MRN. Jednak 17 lutego na posiedzeniu 
radnych PZPR poparto M. Burkota. Następnie odbyła się pierwsza sesja 
MRN. Na początku debaty przewodniczący MK FJN Z. Laskowski wyraził 
zdziwienie, że Klub Radnych PZPR zgłosił kandydaturę M. Burkota na 
przewodniczącego PMRN, skoro wcześniej kluby radnych uzgodniły kan-
dydaturę Władysława Gocyły. Po przerwie Klub Radnych PZPR ponownie 
wysunął kandydaturę M. Burkota, a Klub Radnych SD kandydaturę Emila 
Madeja. W  tajnym głosowaniu wygrał M. Burkot. Do PMRN wybrano 
też: F. Pniaka, B. Wieczorka i Sylwina Łypka, a przewodniczącymi komisji 
zostali: Finansów i Budżetu – Stefania Chmielewska, Ochrony Porządku 
i  Bezpieczeństwa Publicznego – Joachim Kominek, Budownictwa i  Go-
spodarki Komunalnej – Alojzy Dudek, Zaopatrzenia Ludności i Handlu 
– Franciszek Dziwoki, Oświaty i Kultury – Władysław Gliński, Zdrowia, 
Zatrudnienia i  Pomocy Społecznej – Stefan Łytkowski i  Rolnej – Paweł 
Kołodziej. 

Radni tej kadencji byli zaangażowani w  prace poszczególnych komisji. 
Według oceny KM PZPR z 1961 r.: „szczególnie aktywne są: Komisja bu-
downictwa, bezpieczeństwa publicznego, oświaty i zdrowia. Komisje te śledzą 
potrzeby miasta i wysuwają wnioski mające na celu poprawę bytową wybor-
ców”. Jednak strategiczne decyzje dotyczące funkcjonowania miasta zapadały 
najpierw na posiedzeniach KM PZPR, a dopiero później były uchwalane na 
poszczególnych sesjach MRN177.

Drugie w tym okresie wybory, które odbyły się 16 kwietnia 1961 r., były 
po raz pierwszy wspólnymi wyborami do Sejmu i rad narodowych. Wybrano 
30 radnych, w tym z PZPR – 17, ZSL – 2, SD – 3 i bezpartyjnych – 8. Skład 
socjalny radnych przedstawiał się następująco: robotnicy – 2, pracownicy 
umysłowi – 18, rolnicy – 4, nauczyciele – 3 i inne zawody – 3. Na pierwszej 
sesji MRN 28 kwietnia 1961 r. Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Po-
litycznych zaproponowała M. Burkota na pełnienie kolejnej kadencji prze-
wodniczącego PMRN. Do prezydium wybrano również: Alojzego Dudka, 
P. Kołodzieja i F. Pniaka. 

177  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/IV/2, k. 1, 8–10, 13, sygn. 331/XV/
IV/3, k. 62–63.
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Według oceny KM PZPR „w obecnym składzie osobowym wpływ partii 
poprzez radnych, członków PZPR jest niewątpliwy, co ma duży wpływ na po-
dejmowanie ważnych politycznie i gospodarczo uchwał”178. Jednak zaangażo-
wanie radnych w pracę MRN sukcesywnie spadało. Frekwencja na sesjach rady 
malała: w 1961 r. wynosiła 73%, a w 1962 r. – 67%. Na sesjach zatwierdzano 
plany pracy i roczne budżety, a także omawiano sytuację w rolnictwie – mówio-
no o akcji siewnej, żniwnej i omłotowej, o realizacji dostaw obowiązkowych, 
pracy kółka rolniczego. Podejmowano też temat sytuacji bytowej społeczeństwa 
– chodziło głównie o zaopatrzenie, szczególnie w węgiel i artykuły żywnościowe 
(niska jakość wędlin i pieczywa oraz ich zbyt mała ilość, nieuprzejma obsłu-
ga w sklepach), a także realizacji czynów społecznych. Podejmowano również 
uchwały, np. 11 sierpnia 1961 r. w sprawie ograniczenia wieku i czasu przeby-
wania młodzieży szkolnej i pozaszkolnej w miejscach publicznych. Miało to na 
celu ograniczenia tzw. chuligaństwa w mieście. W sprawozdaniach podkreślano 
dbałość o podnoszenie estetyki miasta, np. w 1961 r. położono 10 325 m² as-
faltu na drogach, 2545 m² kostki i trylinki oraz 6475 m² chodników, a tak-
że wybudowano 79 punktów jarzeniowego oświetlenia ulicznego. 25 stycznia 
1965 r. na sesji MRN M. Burkot zrezygnował z  funkcji przewodniczącego 
PMRN. W związku z tym radni 22  lutego 1965 r. upoważnili F. Pniaka do 
zastępowania przewodniczącego179.

Ustawa sejmowa z 19 grudnia 1963 r. przedłużała kadencję rad narodo-
wych z trzech lat do czterech. W związku z tym kolejne wybory nie tylko do 
Sejmu, lecz także do rad narodowych odbyły się 30 maja 1965 r. 20 kwietnia 
1965 r. Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Politycznych w Rybniku za-
twierdziła i poprawiła programy wyborcze oraz listy kandydatów na radnych 
w Żorach. Głosowano ponownie na listy FJN. Wybrano 30 radnych, w tym 
4 kobiety. Radni należeli do: PZPR – 19 osób, ZSL – 3 i SD – 4. Czterech 
radnych było bezpartyjnych. Na pierwszej sesji MRN 11 czerwca 1965 r. 
I  sekretarz KP PZPR w  Rybniku w  imieniu Powiatowej Komisji Porozu-
miewawczej przedstawił kandydatury do PMRN w Żorach. W skład prezy-
dium weszli: Jan Cimała – przewodniczący, F. Pniak – zastępca przewodni-
czącego, Alojzy Duda, Joachim Kominek i P. Kołodziej – członkowie oraz  

178  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/I/1, k. 207.
179  AP Kat OR, PMRN Żory 1950–1980, sygn. 24, k. 1–2, 149–151, 158, sygn. 25, 

k. 164, 167, 184, 186, sygn. 28, k. 85–86; 
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Magdalena Weber – sekretarz. Przewodniczącymi komisji zostali: Finansów 
i Budżetu – Bolesław Wieczorek, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej 
– Henryk Bober, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – B. No-
gowczyk, Zaopatrzenia Ludności i Handlu – A. Śmietana, Podkomisji ds. 
Rolnictwa – F. Dziwoki, Oświaty i Kultury – P. Lokaj, Zatrudnienia, Zdro-
wia i Pomocy Społecznej – S. Łypek i Mandatowej – F. Pniak. 

KM PZPR w 1967 r. nadal oceniał frekwencję na posiedzeniach MRN 
jako niską. Żorskie zakłady pracy nie wykazywały zainteresowania działal-
nością swoich pracowników, którzy byli radnymi. 23 kwietnia 1968 r. KM 
PZPR podjął decyzję o  odsunięciu J. Cimały z  funkcji przewodniczącego 
PMRN oraz KM PZPR. Zarzucano mu przede wszystkim zbyt małe zain-
teresowanie pracami rady i czynami społecznymi oraz złą obsadę stanowisk 
w  PMRN. Na nowego przewodniczącego PMRN wytypowano Tadeusza 

Krzemińskiego. Na sesji MRN 23 kwietnia 1968 r. przyjęto rezygnację J. Ci-
mały i wybrano T. Krzemińskiego. MRN nadal organizowała czyny społecz-
ne, m.in. poprzez komitety blokowe. W 1967 r. funkcjonowało 6 komitetów 
i 1 komitet domowy. Wykonywano głównie prace porządkowe oraz poma-
gano przy budowie wodociągów czy też remoncie ulic. Jednak największą  

Rynek w Żorach (1969)
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akcję czynów społecznych przeprowadzono w 1966 r. w związku z obchodami 
1000-lecia państwa polskiego. Wartość czynów wynosiła 1 mln 467 tys. zł180.

Kolejne wybory odbyły się w  1969 r. W  akcję przedwyborczą zaanga-
żowano 88 aktywistów MK FJN, w  tym 48 z PZPR. W wyborach wzięły 
udział 5283 osoby na 5446 uprawnionych do głosowania. Ponownie wybra-
no 30 radnych. Radni na sesji MRN 12 czerwca 1969 r., na wniosek MK 
FJN zaaprobowany przez Powiatową Komisję Porozumiewawczą Stronnictw 
Politycznych w  Rybniku, wybrali do PMRN następujące osoby: T. Krze-
mińskiego – przewodniczącego, Henryka Bobera – zastępcę przewodniczą-
cego, P. Kołodzieja, B. Wieczorka i  Jana Kuczmierczyka – członków oraz 
M. Weber – sekretarza, a na przewodniczących komisji: Finansów i Budżetu 
– B. Kusia, Ochrony Porządku i  Bezpieczeństwa Publicznego – P. Lokaja, 
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – Damiana Wydrę, Zaopatrzenia 
Ludności – B. Nogowczyka, Oświaty i Kultury – Tadeusza Gerca, Zdrowia 
i Pomocy Społecznej – S. Łypka, Rolnej – Bernarda Matiolańskiego i Manda-
towej – Jerzego Karasia. Praca rady za okres 1969–1970 została dosyć surowo 
oceniona przez KM PZPR: „w dalszym ciągu daje się odczuć schematyzm 
w załatwianiu spraw, brak konkretnego planu zamierzeń i sposobu jego reali-
zacji. Za mało troski wykazuje RN [Miejska Rada Narodowa – K.M.] w za-
kresie budowy i  rozbudowy ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych. Brak 
umiejętności wykorzystania praw w zakresie partycypowania przez zakłady 
pracy na rzecz miasta”181. Były jednak i symptomy poprawy sytuacji bytowej 
mieszkańców Żor. Zaczęto modernizować Szpital Miejski. Poprawiono roz-
mieszczenie sieci handlowej. Tworzyły ją:

•	 WSS o Żory – 24 sklepy spożywcze, 19 przemysłowych i Spółdzielczy 
Dom Handlowy, a w gastronomii – restauracje Rynkowa i Myśliwska, 
bar Żorzanka i Strzelnica, kawiarnia Pod Arkadami,

•	 GS SCH – Wiejski Dom Towarowy – 3 sklepy,
•	 Spółdzielnia Pracy Inwalidów – kiosk spożywczy,
•	 sektor prywatny – 4 sklepy i kwiaciarnia,
•	 Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu – 2 sklepy przemysłowe.

180  AP Kat OR, PMRN Żory 1950–1980, sygn. 25, k. 232–233, 236–237, 239–
240, sygn. 26, k. 38, sygn. 28, k. 70; AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/IV/6, 
k. 38, sygn. 331/XV/IV/7, k. 129–130, sygn. 331/XV/I/1, k. 294, ZW PSL, sygn. Pow 
ZSL 209, k. 33–34, sygn. Pow ZSL 198, k. 77.

181  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/I/1, k. 361.
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Poprawiono jakość obsługi ludności w placówkach handlowych i usługo-
wych oraz biurach i urzędach. 30 października 1970 r. oddano do użytku 
dobudowaną część ratusza w  Rynku. Znalazły się w  nim referaty i  biura 
PMRN, sala obrad MRN oraz Biblioteka Miejska. W 1969 r. miasto zdo-
było I  miejsce w  ogólnopolskim konkursie na „Mistrza Gospodarności” 
oraz otrzymało Złotą Odznaką „Zasłużonemu w  Rozwoju Województwa 
Katowickiego”. Swoistym podsumowaniem dorobku miasta były obchody 
700-lecia Żor w  dniach 3–11 czerwca 1970 r. Na uroczystej sesji MRN 
3 czerwca 1970 r. wprowadzono sztandar miasta. Powstał on z  inicjatywy 
T. Krzemińskiego182.

rządy edwarda gierka (1970–1980)

Kazimierz Miroszewski

Strajki robotnicze w grudniu w 1970 r., szczególnie na Wybrzeżu oraz w in-
nych miejscowościach, doprowadziły do zmian na szczytach władzy partyj-
nej i rządowej. Zmiany w kierownictwie KC PZPR spotkały się z odzewem 
mieszkańców Żor. Nie żałowali oni odejścia Władysława Gomułki i innych 
członków Biura Politycznego KC PZPR, obwiniając ich za sytuację w kraju. 
Byli niezadowoleni z  ekstensywnego modelu rozwoju gospodarczego, lan-
sowanego przez dotychczasową ekipę rządzącą. Pogłębiło to lukę technolo-
giczną, nie tylko pomiędzy przemysłem polskim a krajów zachodnich, lecz 
także niektórych krajów bloku wschodniego, jak Węgry czy NRD, gdzie 
przeprowadzono reformy ekonomiczne. Zwiększenie płac realnych zostało 
zahamowane, a słaby wzrost produkcji rolnej powodował obniżenie poziomu 
życia społeczeństwa. Po wyborze Edwarda Gierka na I sekretarza KC PZPR 
w  indywidualnych rozmowach społeczeństwo popierało tę zmianę. Ekipa 
E. Gierka zapowiedziała liberalizację życia oraz kolejną próbę reformy syste-
mu władzy w celu demokratyzacji ustroju państwa.

182  Tamże, sygn. 331/XV/IV/9, k. 56; AP Kat OR, PMRN Żory 1950–1980, 
sygn. 29, k. 82–84, 100–102, sygn. 30, k. 254–256. Sztandar był używany do 1995 r. Po 
ufundowaniu nowego sztandaru stary został przekazany Muzeum Miejskiemu. 
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Dziennik „Trybuna Robotnicza”, nr 176 z 26–27 lipca1969 r.
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Jednakże VI Zjazd PZPR (6–11 grudnia 1971 r.) oraz wybory do Sejmu 
i rad narodowych (19 marca 1972 r.) zapoczątkowały okres propagandy suk-
cesu, bezkrytycznego podchodzenia do działalności PZPR i rządu. Nastąpiła 
powtórna ideologizacja życia publicznego, syconego chwytliwymi hasłami: 
„Budowa drugiej Polski”, „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej”. 
Kolejne wybory, pochody pierwszomajowe czy tzw. masówki w  zakładach 
pracy stały się sterowaną przez PZPR polityczną manifestacją. Uczestnic-
two w nich nie było jednak przejawem poparcia społecznego, lecz skutkiem 
sprawnego działania aparatu partyjnego i administracyjnego oraz oportuni-
stycznego zachowania wielu obywateli. Ośrodkiem władzy pozostawał nadal 
I sekretarz KC PZPR i kierowane przez niego Biuro Polityczne KC PZPR, 
a  nie konstytucyjne ośrodki władzy, czyli Sejm i  Rada Państwa. Monopol 
władzy nie został osłabiony. Stworzono pozory dialogu i  liczenia się z opi-
nią publiczną. Liberalizacja życia nie była więc, jak zapowiadano, drogą do 
stworzenia ośrodków samorządowych w różnych środowiskach społecznych, 
które mogłyby oddziaływać na władzę i głosić poglądy dla niej niewygodne. 
Niepokornych obywateli pacyfikowano przez zastraszanie, blokowanie karie-
ry zawodowej i przesuwanie na gorsze stanowiska pracy. Unikano spektaku-
larnych aresztowań i procesów. Jednocześnie rozszerzano wolność indywidu-
alną obywateli, zwiększając możliwość wyjazdów nie tylko do krajów bloku 
wschodniego, lecz także na Zachód. Starano się również zaspokoić apetyty 
konsumpcyjne. Umożliwiano rozwój kultury masowej wzorowanej na za-
chodniej. Polityka ta miała zniechęcić społeczeństwo do interesowania się 
sprawami publicznymi.

Partia i stronnictwa polityczne oraz organizacje społeczne

Początek dekady Gierka przyniósł pewne zmiany w kierownictwie PZPR. 
Na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KM PPZR 29 listopada 1972 r. 
I  sekretarz KM PPZR M. Domański został zastąpiony przez Antoniego 
Śmietanę. W  skład Egzekutywy KM PZPR weszli również: sekretarz 
organizacyjny – M. Domański, sekretarz ekonomiczny – B. Nogowczyk 
i sekretarz propagandy J. Drabek. Na kolejnej Konferencji Sprawozdawczo- 
-Wyborczej KM PZPR, 26 listopada 1974 r., do KM PZPR wybrano 
23 członków, a Egzekutywa KM składała się z: A. Śmietany – I sekretarza, 
J. Drabka – II sekretarza, Ryszarda Leśnikowskiego – sekretarza pro-
pagandy i  organizacyjnego, B. Nogowczyka – sekretarza ekonomicznego 
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i  Władysława Myszakowskiego – sekretarza rolnego. Liczba członków 
PZPR wzrosła w Żorach z 495 do 630, a w Baranowicach z 56 do 65183.

Status PZPR został unormowany w znowelizowanej konstytucji PRL w lu-
tym 1976 r. Umieszczono w niej zapisy o socjalistycznym charakterze państwa 
i przewodniej roli partii. Tym samym potwierdzono, że PZPR zarządza lokalną 
polityką społeczno-gospodarczą. Formalnie umocowano system nomenklatury. 
Nadal na posiedzeniach Egzekutywy KM PZPR zatwierdzano osoby miano-
wane na najważniejsze stanowiska w mieście. Po VII Zjeździe PZPR (8–12 
grudnia 1975 r.) na skutek masowego werbowania do partii szybko wzrosła 
liczba członków żorskiej PZPR. Wpłynęło na to także przyłączenie sołectwa 
Rój i gminy Suszec wraz z kopalniami węgla kamiennego. Ponieważ 1 lutego 
1977 r. Żory uzyskały status miasta i gminy, zmieniono status Komitetu PZPR 
na Komitet Miejsko-Gminny PZPR. Jego I sekretarzem został Jerzy Kuczek. 
Stąd nie dziwi, że według sprawozdania z 31 marca 1980 r. liczba członków 
PZPR wzrosła z 1953 do 2061, w tym 323 kobiety. Funkcjonowały 4 Komi-
tety Zakładowe PZPR i 31 Podstawowych Organizacji Partyjnych (POP)184.

Na początku lat 70. nieznacznie zwiększyła się liczba członków ZSL. 
Według sprawozdania na 8 sierpnia 1972 r., GK ZSL Żory Wieś posiadał 

183  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/I/2, k. 1–2, 10, 34, 39, 41, 59, 73.
184  AP Kat, Komitet Wojewódzki PZPR Katowice (dalej: KW PZPR), Wydział Or-

ganizacyjny (dalej: WO), sygn. II/214, k. 3.

Tygodnik „Nowiny”, nr 10 z 11 marca 1970 r.
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następujące koła: Żory – 22 członków, Rowień – 9, Folwarki – 4, Rogoź-
na – 9, Osiny – 14, Baranowice – 27 i Kleszczów – 11. Od 1977 r. preze-
sem Miejsko-Gminnego Komitetu ZSL był Henryk Marek. W 1975 r., po 
utworzeniu 49 województw, koło miejskie SD przekształcono w MK SD 
w  Żorach, podległy pod Wojewódzki Komitet SD w  Katowicach, zgod-
nie z uchwałą WK SD z 19 czerwca 1975 r. W 1977 r. prezesem Miejsko- 
-Gminnego Komitetu SD został B. Kuś185.

Radykalne zmiany przeprowadzono w  organizacjach młodzieżowych. 
Kontynuacją podporządkowania ich partii było powołanie w  kwietniu 
1973 r. Federacji Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (FSMP). Miała ona pro-
wadzić działalność pod ideowo-politycznym kierownictwem PZPR. Weszły 
do niej ZMS, ZHP, Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej (ZSMW), 
Socjalistyczne Zrzeszenie Studentów Polskich (SZSP) oraz Socjalistyczny 
Związek Młodzieży Wojskowej (SZMW). Zmiany w  nazwach niektórych 
tych organizacji wynikały z  decyzji władz o  dodaniu do nich przymiotni-
ka „socjalistyczny”. W 1974 r. przewodniczącym Zarządu Miejskiego ZMS  

185  AP Kat, ZW PSL, sygn. Pow ZSL 210, k. 205, SD RO, sygn. 31267, k. 134–135. 
AP Kat OR, PMRN Żory, sygn. 35, k. 42, sygn. 36, k. 279.

Widok na budynki Odlewni Żeliwa
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został Tadeusz Knyps. Objął tę funkcję po M. Soszyńskim. Do ZMS należało 
350 członków, w tym ZWUS – 150, Fadom – 55, WSS – 44, PBROW – 26, 
Odlewnia – 35 i LO – 40. W 1975 r. do ZSMW należało 249 członków (por. 
tabela III.2). 5 maja 1975 r. doszło do połączenia ZMS, ZSMW i SZMW 
w jedną organizację – Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP). 
W 1976 r. liczyła ona 1212 członków, w tym na wsi – 435, młodzież szkol-
na – 491 i młodzież pracująca – 683. W połowie 1977 r. do ZSMP należało 
1406 spośród 10 140 osób zameldowanych w Żorach w wieku 15–30 lat, 
co stanowiło 13,8% ludności. Funkcjonowały 3 zarządy zakładowe ZSMP 
(Fadom, KWK „Świerklany” i ZWUS) spośród 14 żorskich zakładów pracy. 
W zakładach pracy było 820 członków, w szkołach – 304. Kolejne lata to 
wyraźny wzrost liczby członków w wyniku tzw. akcji umasawiania, szczegól-
nie w zakładach pracy. W 1978 r. było 2501 członków, w tym na wsi – 256, 
młodzież szkolna – 694 i młodzież pracująca – 1771. 205 członków należało 
do PZPR, a  1 członek do ZSL. Rok później było 2780 członków ZSMP, 
w tym na wsi – 220, młodzież szkolna – 269 i młodzież pracująca – 2478. 
304 członków należało do PZPR, a 2 członków do SD. Zwiększył się rów-
nież stan kół ZSMP z 69 w 1978 r. do 92 w 1979 r., w tym 50 zakładowych, 
29 szkolnych i 13 w miejscu zamieszkania. W 1980 r. do ZSMP należało 
3038 członków.

Członkowie ZSMP brali udział w akcjach „Każdy kłos na wagę złota”, „Mło-
dy Mistrz Mechanizacji”, „Młodzież dla postępu”, a także w Olimpiadzie Wie-
dzy Społeczno-Politycznej (w 1979 r. 1237 członków z 61 kół ZSMP), Tur-
nieju Młodych Mistrzów Gospodarności (w 1979 r. 1070 członków), Turnieju 
Młodych Mistrzów Techniki (w 1979 r. 71 członków zgłosiło 81 projektów) 
oraz sprawowali patronat nad budownictwem mieszkaniowym (w 1979 r. od-
dano 40 mieszkań patronackich) i młodzieżowymi brygadami pracy (w 1979 r. 
39 brygad, 45 członków ZSMP otrzymało tytuł „Przodownika Pracy Socjali-
stycznej”). W 1979 r. w 14 zakładach pracy prowadzono plebiscyt na „Najlep-
szego Mistrza, Nauczyciela i Wychowawcę Młodzieży”, w którym wzięło udział 
1574 członków ZSMP. Młodzież patronowała modernizacji obiektów rekre-
acyjnych „Park Kleszczówka” i „Śmieszek”, budowie placów gier i zabaw dla 
dzieci, kompleksowi boisk w Suszcu, remontowi klubów w sołectwach. Brała 
także udział w patronacie wewnątrzzakładowym, w ramach którego zbudowa-
no: w PBROW – szkołę podstawową, w Fadomie – niektóre bloki mieszkalne, 
a w ZWUS – linię obróbki mechanicznej. Uczestniczyła też w czynach społecz-
nych: „Wiosna czynów” oraz „Zazielenił się kraj cały”. Dla swoich członków 
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Zarząd Miejsko-Gminny ZSMP organizował masowe imprezy sportowe oraz 
turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego. ZSMP było natural-
nym miejscem rekrutacji w szeregi PZPR. W 1979 r. 16 kół ZSMP posiadało 
prawo rekomendacji do PZPR. W skład ZMG ZSMP w 1979 r. wchodzili: 
Krzysztof Burzan – przewodniczący, Małgorzata Beran, Bernard Kałuża, Feliks 
Psiuk i Stanisław Szewerda – wiceprzewodniczący186.

186  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/I/2, k. 41, Zarząd Wojewódzki ZSMP, 
sygn. 1, k. 1–3, 11–13, 23, 17–19, sygn. 2, k. 44, 48–50, 88, sygn. 5, k. 9–10; K. Burzan, 
Ruch młodzieżowy w Żorach, „Informator Miłośników Miasta Żor” 1980, s. 7.

Dziennik „Trybuna Robotnicza”, nr 63 z 16 marca 1971 r.
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Tabela III.2. Koła ZSMW w Żorach w 1975 r.

nazWa koła PrzeWodnIczący koła lIczba członkóW

ZSR Janina Woźnica 90

Centrala Nasienna Anna Helis 21

Żory-Rogoźna Andrzej Brachaczek 37

Żory-Osiny Mieczysław Mrowiec 34

Żory-Baranowice Ryszard Dyrna 33

Żory-Kleszczów Salomea Tetla 16

GS Żory Adam Helis 18

Źródło: AP Kat, Zarząd Wojewódzki ZSMW, sygn. 40, k. 1–2.

Początek lat 70. przyniósł zmiany organizacyjne w  ZHP. W  1971 r. zo-
stała powołana Komenda Środowiskowa ZHP Żory na podstawie decyzji 
Komendy Hufca w  Rybniku. Komendantem została B. Rotter, zastępcą 
ds. zuchowych A. Matiolańska, zastępcą ds. harcerzy J. Rotter, a zastępcą 
ds. drużyn starszych T. Szczęsny. W następnym roku powołano Komendę 
Środowiskową ZHP Baranowice, a  w  1973 r. powstał Gminny Związek 
Drużyn Harcerskich w Świerklanach i Gminny Związek Drużyn Harcer-
skich w  Suszcu. 1 września 1973 r. przywrócono w  Żorach hufiec ZHP. 
Obejmował on Żory oraz Rowień, Folwarki, Osiny, Rogoźną, Baranowice 
i Kleszczów. Komendantem hufca została Irena Morgała. W hufcu zareje-
strowanych było 369 zuchów, 594 harcerzy, 423 druhów Harcerskiej Służ-
by Polsce Socjalistycznej, 53 przybocznych i 57 kadry. Łącznie dawało to 
1496 harcerzy zorganizowanych w sześciu szczepach – pięć przy szkołach 
podstawowych i jeden przy liceum. W styczniu 1976 r. utworzono Harcer-
ską Drużynę Wodną. Po zmianach administracyjnych w 1977 r. do hufca 
przyłączono Gminny Związek Drużyn Harcerskich w  Suszcu i  Drużynę 
Harcerską w  Roju. Pod koniec tego roku hufiec skupiał 2215 harcerzy. 
W  następnym roku przeniesiono harcówkę z  budynku Liceum Ogólno-
kształcącego do pomieszczenia przy pl. Dworcowym. W  1979 r. powstał 
Krąg Instruktorów „Żagiew” przy Szkole Podstawowej nr 4. Żorscy har-
cerze trzykrotnie zdobyli I miejsce w kraju w Harcerskich Ogólnopolskich 
Zawodach na Orientację, a w 1979 r. hufiec zajął I miejsce w akcji letniej 
„Śląsk 79”. W 1980 r. hufiec skupiał 3719 zuchów, harcerzy i instruktorów 
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w  64 drużynach zuchowych, 46 harcerskich i  16 HSPS. Komendantem 
hufca był Henryk Buchalik187.

KM PZPR nadal próbował rozwijać działalność ORMO. W 1972 r. or-
ganizacja liczyła 51 członków, w tym 27 należało do PZPR. Jednak wyka-
zywali oni bardzo małą aktywność. Komendant posterunku MO w Żorach 
Krajewicz na zebraniu PZPR stwierdził, że „Współpraca ta w roku 1972 nie 
układała się korzystnie i MO nie miało ze strony ORMO żadnej pomocy”. 
W związku z tym powołano Rączkę na nowego komendanta ORMO188.

Działalność kontynuowały Ochotnicze Straże Pożarne. Do OSP w  Żo-
rach w 1972 r. należało 33 członków i 64 członków wspierających. Strażacy 
ochotnicy byli wspierani w gaszeniu pożarów przez straże przemysłowe przy 
ZWUS, Odlewni Żeliwa „Celma” i Peberow. Z Powiatowej Komendy Straży 
Pożarnej w Rybniku otrzymali ubrania bojowe oraz sprzęt – gaśnice, hełmy 
i węże strażackie. W latach 1973–1975 strażacy z Roju wybudowali nową re-
mizę. W latach 70. prezesem tamtejszej OSP nadal był A. Kolon. Przy OSP 
w Baranowicach funkcjonowały dwie młodzieżowe drużyny strażackie: męska 
pod dowództwem Franciszka Gruszki i żeńska pod dowództwem Krystyny Ku-
szpiel. Szkolenie wewnętrzne strażaków prowadził Teofil Orszulik, a po 1975 r. 
Jan Turocha. Nie udało się wybudować remizy strażackiej w Rowniu. Było to 
spowodowane zarówno nieporozumieniami wewnątrz OSP, jak i negatywnym 
stosunkiem władz gminy Baranowice, do której był przyłączony Rowień.

W lutym 1974 r. wybrano nowy zarząd OSP w składzie: W. Gamoń – pre-
zes, Alfred Szulik – naczelnik, Bronisław Mikołajec – zastępca naczelnika, Ma-
rian Kudla – sekretarz, Henryk Jerc – skarbnik i Paweł Gamoń – gospodarz. 
29 maja 1977 r. OSP otrzymała swój sztandar ufundowany przez mieszkańców 
Rownia i Folwarków. Przez następne trzy lata był on „aresztowany” w siedzi-
bie KM PZPR w Żorach, ponieważ na sztandarze był napis „Święty Florianie, 
módl się za nami”. W 1978 r. nastąpiły zmiany w składzie zarządu. Nowymi 
osobami byli: Jan Benisz – naczelnik, Wilibald Sierny – zastępca naczelnika, 
Marek Sierny – sekretarz i Jan Szweda – gospodarz. Strażacy z OSP w Rogoźnej 
kontynuowali budowę nowych obiektów. W latach 1972–1976 doprowadzili 

187  AP Kat, Związek Harcerstwa Polskiego (dalej: ZHP), sygn. 9, k. 49; J. Konat-
-Zgódka, Z dziejów harcerstwa żorskiego…, s. 74 –75; E. Dudek, Dzieje ruchu harcerskiego 
…, s. 17; K. Burzan, Ruch młodzieżowy w Żorach; „Informator Towarzystwa Miłośników 
Miasta Żory” 1980, s. 6–7. Leksykon żorski…, s. 233.

188  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/IV/11, k. 31, 115.
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do wybudowania sali widowiskowo-sportowej. W  1980 r. nowym prezesem 
OSP został Antoni Tomaszczyk189.

Działalność rozwijały również Koła Gospodyń Wiejskich. W Osinach koło 
zostało założone 21 marca 1971 r. z inicjatywy S. Borskiej. Pierwszy zarząd koła 
tworzyły: Helena Wita – przewodnicząca, Małgorzata Kroczek – wiceprzewod-
nicząca, Helena Skuła – sekretarz, Brunon Sojka – skarbnik, Stanisława Nie-
sporek, Cecylia Mika i Aniela Wróbel – członkinie. Kolejną przewodniczącą 
została S. Niesporek. W Rogoźnej koło powstało 23 marca 1973 r. W skład 
zarządu weszły: Irena Możdżeń, Jadwiga Dzida i  Hildegarda Ochojska. We 
wrześniu, po rezygnacji J. Dzidy, przewodniczącą została H. Ochojska. Koło 
prowadziło wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego i prasowalnię elek-
tryczną. W Rowniu skład zarządu uległ zmianie w 1977 r. Tworzyły go: Wero-
nika Konsek – przewodnicząca, Maria Juraszczyk – zastępca przewodniczącej 
i Lidia Adamczyk – sekretarz. Nowy zarząd koła w Roju wybrano 12 grudnia 
1972 r. Weszły do niego: Bernadeta Granek – przewodnicząca, G. Kuczera – 
zastępca przewodniczącej, P. Mura – sekretarz i Gertruda Dajka – skarbnik. 
Od 1974 r. koło w Roju prowadziło dla mieszkańców wsi elektryczny magiel, 
a koło w Baranowicach od 1971 r. – wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa do-
mowego i magiel. Koła nie tylko organizowały zabawy, występy dzieci, wyjazdy 
turystyczne, lecz także rozprowadzały pisklęta drobiu. Kontynuowano organi-
zowanie różnych kursów i pokazów mających ułatwić życie kobietom na wsi. 
Koła były współorganizatorami dorocznych dożynek190.

Spośród innych organizacji z terenu Żor Koło Polskiego Związku 
Pszczelarzy kontynuowało swą działalność. Starano się dbać o podnoszenie 
kwalifikacji pszczelarskich. W 1979 r. do koła należało 62 członków, któ-
rzy gospodarowali 581 pniami. Do zarządu wchodzili: E. Gebel – prezes, 
E. Oślizło – zastępca prezesa, Henryk Skupień – zastępca prezesa, Jan Krzyk 
– sekretarz i J. Hałacz – skarbnik. Prezesem koła ZBoWiD był T. Kasprzak, 
a prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego Komitetu Ligi Kobiet – Barbara 
Wyrobek-Kaczmarczyk191.

189  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/IV/11, k. 29; AP Kat, PMRN Żory, 
sygn. 31, k. 75; J. Woryna, Dzieje Roju…, s. 79; Z.J. Orlik, Baranowice…, s. 143; Nasze 
gniazdo…, s. 118; L. Buchman, E. Gwóźdź, Rogoźna…, s. 59–60.

190  Osiny w latach…, s. 99; Nasze gniazdo…, s. 104–105; J. Woryna, Dzieje Roju…, 
s. 85; Z.J. Orlik, Baranowice…, s. 151; L. Buchman, E. Gwóźdź, Rogoźna…, s. 47.

191  AP Kat OR, PMRN Żory, sygn. 36, k. 279; E. Dudek, Z działalności Polskiego 
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Miejska Rada Narodowa i samorząd mieszkańców

W latach 1972–1975 doszło w Polsce do reformy administracyjnej. 29 li-
stopada 1972 r. Sejm w miejsce ponad 4 tys. gromad i osiedli wprowadził 
ok. 2,3 tys. gmin. Rok później zlikwidowano prezydia rad narodowych, czyli 
kolegialne organy administracji państwowej. W ich miejsce powołano orga-
ny jednoosobowe: wojewodów, prezydentów miasta, naczelników powiatów, 
miast, gmin oraz dzielnic. Jednocześnie Biuro Polityczne KC PZPR ustaliło, 
że przewodniczącymi rad narodowych będą pierwsi sekretarze KM PZPR. 
W wyniku tych reform zmieniły się uprawnienia rad narodowych. Miały one 
być organami władzy i samorządu społecznego. Teoretycznie zwiększono ich 
uprawnienia w zakresie oddziaływania na instytucje planowania centralnego, 
m.in. w sprawach socjalnych i inwestycji komunalnych oraz na przedsiębior-
stwa, instytucje i organizacje społeczne. Rady miały inspirować i mobilizo-
wać społeczeństwo do realizacji planów społeczno-gospodarczych, nadzoro-
wały i kontrolowały działalność administracji.

Związku Pszczelarzy w Żorach, „Informator TMMŻ” 1979, s. 16.

Budynek przy ul. Kościuszki
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Wybory do rad narodowych odbyły się 9 grudnia 1973 r. Organizował 
je MK FJN, którego przewodniczącym był od 17 września 1970 r. Walenty 
Sobik. Wybrano 40 radnych, w tym z: PZPR – 23, ZSL – 4, SD – 6, ZMS 
– 1 i 6 bezpartyjnych. Na pierwszej sesji MRN 18 grudnia 1973 r. wybrano 
Prezydium MRN w składzie: A. Śmietana – przewodniczący, Henryk Bober 
i Augustyn Buchman – zastępcy przewodniczącego oraz przewodniczący ko-
misji: Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Usług – B. Nogowczyk, Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej – Edward Burcek, Oświaty, Kultury i Spraw 
Socjalnych – Krystyna Pluta oraz Ładu i Porządku Publicznego – P. Lokaj. 
Na naczelnika miasta wybrano T. Krzemińskiego. W  1975 r., w  związku 
z przyłączeniem Baranowic do Żor, doszło do połączenia MRN Żory i GRN 
Baranowice. Liczba radnych zwiększyła się do 74. Na sesji MRN 19 czerw-
ca 1975 r. na nowego przewodniczącego PMRN wybrano J. Kuczka, a jego 
zastępcami zostali A. Śmietana i Stefan Zielonka. Do PMRN weszli też prze-
wodniczący komisji: Rozwoju Gospodarki i Zaopatrzenia – H. Bober, Go-
spodarki Miejskiej i Rolnictwa – E. Burcek, Wychowania, Oświaty, Kultury 
i Spraw Socjalnych – K. Pluta oraz Przestrzegania Praw i Porządku Publicz-
nego – P. Lokaj. Naczelnikiem miasta został Zenon Wujek, dotychczasowy 
zastępca naczelnika Rybnika, a jego zastępcą H. Marek, wcześniej naczelnik 
gminy Baranowice. Na sesji MRN 26 listopada 1975 r. zmieniono nazwy ulic 
w nowych dzielnicach miasta: trzech w Baranowicach i Kleszczowie, dwóch 
w Osinach, sześciu w Rogoźnej i dziewięciu w Rowniu oraz nadano nazwy 
13 ulicom w Żorach. Na sesji MRN 3 lutego 1976 r., po rezygnacji K. Pluty, 
nowym przewodniczącym komisji został F. Pniak.

Miasto kontynuowało wówczas politykę rozbudowy infrastruktury, zapo-
czątkowaną m.in. udziałem w konkursach „Mistrz Gospodarności”. W 1971 r. 
zdobyło II miejsce na najlepiej zagospodarowane w czynie społecznym miasto 
do 10 tys. mieszkańców, a w 1972 r. – I miejsce. Według sprawozdania na-
czelnika miasta za rok 1975 oddano do użytku osiem budynków (3442 izby 
mieszkalne) oraz 45 domów (226 izb mieszkalnych), wykonano 3,2 km sieci 
wodociągowej i 10 km sieci kanalizacyjnej, wyremontowano ulice Folwarecką, 
1 Maja i plac rynkowy. W 1976 r. oddano w budownictwie spółdzielczym 444 
mieszkania (1302 izby), w zakładowym – 600 mieszkań (1760 izb) oraz ulice 
Nowoboryńską i Średnicową. Sieć handlową i usługową tworzyły:

•	 WSS Katowice oddział Żory: 60 sklepów, 8 zakładów gastronomicz-
nych, 4 punkty tzw. małej gastronomii, ośrodek „Praktyczna Pani”,

•	 GS „Samopomoc Chłopska”: 21 sklepów, 1 zakład gastronomiczny, 
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2 punkty usługowe „Nowoczesna Gospodyni”, warsztat mechanicz-
no-ślusarski, zakład masarniczy, piekarniczy oraz wytwórnia wód 
gazowanych i  rozlewnia piwa, a  także sprzedaż towarów masowych 
i skup produktów rolnych,

•	 rybnicki oddział PHS: 8 sklepów,
•	 Dom Książki: 3 placówki,
•	 Cepelia: 1 placówka,
•	 Foto-Optyka: 1 placówka,
•	 Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Gliwice: 1 placówka,
•	 rybnicki oddział Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżo-

wych: 2 placówki,
•	 Wojewódzki Zarząd Aptek: 1 placówka.

Jednak zaopatrzenie społeczeństwa Żor w artykuły spożywcze i przemysłowe 
nie było wystarczające. Brakowało galanterii czekoladowej i czekolady, soków 
pitnych i kompotów, mieszanek warzywnych, groszku konserwowego, mąki 
ziemniaczanej, kawy zbożowej, konserw dla dzieci BoboVita oraz niektórych 
asortymentów konserw rybnych i mięsnych. W branży przemysłowej za mało 
było ubrań dziecięcych, wyrobów z  tkanin teksas, bielizny męskiej, mło-
dzieżowej i dziecięcej, obuwia dziecięcego, kołder bawełnianych, dywanów, 
obuwia sportowego, szkła i porcelany, rowerów i motorowerów, mebli, ma-
gnetofonów, kuchni gazowych 
i  elektrycznych oraz sprzętu 
elektrycznego. W  branży wa-
rzywniczej brakowało okre-
sowo jabłek, cebuli, warzyw 
smakowych i cytrusów192.

1 lutego 1977 r., po przyłą-
czeniu gminy Suszec i sołectwa 
Rój, liczba radnych zwiększy-
ła się do 111. Przewodniczący 
Miejsko-Gminnego Komitetu 
(MGK) FJN W. Sobik w imie-

192  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/I/2, k. 66; AP Kat OR, PMRN Żory, 
sygn. 31, k. 168, 195–196, sygn. 32, k. 34, 38, 41–42, 102–103, 176–177, 183, 189, 
sygn. 33, k. 18–21, 151–152.

Grupa pracowników Prezydium MRN (lata 70.). 
Siedzą: przewodniczący Tadeusz Krzemiński  

i sekretarz Magdalena Weber
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niu partii politycznych zaproponował na przewodniczącego Prezydium Rady 
Narodowej Miasta i Gminy (PRNMiG) J. Kuczka, na I zastępcę przewodniczą-
cego B. Nogowczyka, a na II zastępcę przewodniczącego Jana Wilczka z daw-
nej gminy Suszec. Do PRNMiG weszli też przewodniczący komisji: Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej – H. Bober, Zaopatrzenia Produkcji 
Rolnej i Usług – E. Burcek, Wychowania, Oświaty i Kultury – F. Pniak, Prze-
strzegania Prawa i  Porządku Publicznego – Szczepan Czech oraz Zdrowia, 
Spraw Socjalnych i  Ochrony Środowiska – P. Lokaj. Na naczelnika miasta 
i gminy wybrano Z. Wujka, a na jego zastępcę Józefa Dajkę, dotychczasowego 
naczelnika gminy Suszec. Na sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy (RNMiG) 
29 listopada 1977 r. nowym naczelnikiem został Grzegorz Utrata, kierownik 
Wydziału w Urzędzie MiG Żory. Na sesji Rady 28 kwietnia 1977 r. zmieniono 
sześć nazw ulic w Roju. Niestety na sesjach rady nadal była niska frekwencja, 
np. 28 kwietnia 1977 r. obecnych było tylko 62 radnych193.

W dniach 2–8 stycznia 1978 r. MGK FJN przeprowadził zebrania konsul-
tacyjne przed wyborami do rady narodowej. 11 stycznia zatwierdził listy kandy-
datów na radnych. Natomiast w dniach 16–25 stycznia zorganizował 17 spo-
tkań z kandydatami na radnych, w których uczestniczyło 1185 osób. Wybrano 

193  AP Kat OR, PMRN Żory, sygn. 34, k. 1–2, 25, 45, 129.

Pochód 1 maja 1974 r.
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60 radnych. Na pierwszej sesji RNMiG, 16 lutego 1978 r., na przewodniczą-
cego rady wybrano ponownie J. Kuczka – I sekretarza KMG PZPR. Jego za-
stępcami zostali: Stanisław Zając – sekretarz KMG PZPR i H. Marek – prezes 
MGK ZSL. Do PRNMiG weszli też przewodniczący komisji: Rozwoju Gospo-
darczego i Gospodarki Miejskiej – Zygfryd Płoneczka, Zaopatrzenia, Produkcji 
Rolnej i Usług – B. Nogowczyk, Wychowania, Oświaty i Kultury – Urszula 
Jewusiak, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Piotr Szastok, Zdro-
wia oraz Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska – E. Burcek. 31 maja 1978 r. 
w miejsce odwołanego Piotra Szastoka nowym przewodniczącym komisji został 
W. Myszakowski. Ponieważ S. Zając został I sekretarzem KG PZPR w Pawło-
wicach na sesji rady 18 września 1979 r. na nowego zastępcę przewodniczącego 
PRNMiG wybrano Antoniego Kubaca – sekretarza KMG PZPR. 

Rada i FJN kontynuowały ideę czynów społecznych. W 1978 r. wartość 
wykonanych czynów wyniosła 3 mln 386 tys. zł, m.in. wybudowano nowe 
obiekty sportowe, dokonano modernizacji elewacji zewnętrznych budynków, 
wykonano zieleńce, przeprowadzono prace porządkowe na osiedlach, konser-
wację dróg sołeckich oraz zasadzono drzewka i krzewy ozdobne, a rok później 
wykonano sieć gazową (0,5 km) w  ulicach Garncarskiej, Moniuszki, Zga-
ślika, Szeptyckiego i Rynek oraz wodociąg w ulicach Zostawa – Pszczyńska 
(1,4 km). Nadal rozwijano budownictwo mieszkaniowe. W 1978 r. oddano 
704 mieszkania spółdzielcze na os. Pstrowskiego, 180 mieszkań zakładowych 
na os. Powstańców Śląskich oraz 117 budynków indywidualnych, a w na-
stępnym roku 1030 mieszkań spółdzielczych i zakładowych oraz 130 indy-

Uroczystość odsłonięcia pomnika-czołgu (5 maja 1975 r.)
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widualnych. Frekwencja radnych na sesjach rady nadal była niezadowalająca, 
np. na sesji 29 marca 1979 r. 36 było nieobecnych, w tym 9 usprawiedliwio-
nych, a na sesji 8 sierpnia 1980 r. – 27 nieobecnych194.

MK FJN, oprócz wyborów do rad narodowych i Sejmu, przeprowadzał tak-
że wybory do samorządów mieszkańców. 10 maja 1973 r. Biuro Polityczne KC 
PZPR przyjęło uchwałę o rozwoju samorządów mieszkańców w miastach, m.in. 
w celu poprawy sytuacji, rozwiązywania lokalnych problemów oraz uwzględ-
nienia potrzeb samych mieszkańców. W ślad za tym Rada Państwa 11 dni póź-
niej podjęła uchwałę w sprawie regulaminu pracy samorządów mieszkańców. 
Miały one dać mieszkańcom poczucie współdecydowania o swoim otoczeniu, 
a komitety partyjne miały się konsultować z nimi w tych sprawach. W kwiet-
niu i maju 1978 r. wybrano 2 komitety osiedlowe, 2 komitety obwodowe, 110 
komitetów blokowych i domowych, w których znalazło się 430 aktywistów. Te 
organy samorządu miały zaktywizować mieszkańców miasta195.

Ostatnie lata Prl (1980–1989)

Kazimierz Miroszewski

W okresie strajków i „Solidarności”

Wydarzenia z lata 1980 r. wpłynęły na funkcjonowanie PZPR. Część człon-
ków partii wstąpiła do NSZZ „Solidarność”. Pojawiała się krytyka polityki 
władz partyjnych i rządowych. Opowiadano się za demokratyzacją i daleko 
idącymi zmianami w kierunku odnowy życia społeczno-politycznego. Kry-
tykowano też tzw. nomenklaturę. Niektórzy członkowie PZPR oddawali 
legitymacje partyjne. Jak stwierdzono na Miejsko-Gminnej Konferencji 
Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR 29 maja 1981 r., od września 1980 r. do 
maja 1981 r. poza PZPR znalazło się 250 członków, w  tym „wiele osób 
uczciwych, niemogących pogodzić się z deformacjami, jakie miały miejsce 

194  Tamże, sygn. 35, k. 1–3, 12, 42, 196, sygn. 36, k. 59–60, 100, 125, 134, 228 
sygn. 37, k. 114–116, 128, 318.

195  Tamże, sygn. 37, k. 234 – 236.
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w Polsce”196. Według sprawozdania na 31 grudnia 1980 r. żorska organizacja 
liczyła 2263 członków, w tym 393 kobiety. Z PZPR wydalono 5 członków 
i skreślono 57. Faktyczny spadek liczby członków PZPR nastąpił w 1981 r. 
W kwietniu tego roku, tuż po kryzysie bydgoskim, w KMG PZPR legity-
macje partyjne oddało 86 osób, w ZWUS na takie działanie zdecydowa-
ło się kolejnych 36 członków. Jednocześnie z PZPR wydalono 24 osoby, 
w  tym 4 za nadużycia gospodarcze w  POP: Terenowa, Osiedle 700-lecia 
i Międzyszkolna Organizacja Partyjna I. W PZPR pozostało 2095 człon-
ków, w tym 1212 robotników i 20 chłopów. Najwięcej członków liczyły: 
KWK ZMP – 565, KWK Suszec – 237, Fadom – 350 i ZWUS – 164. 

Przed konferencją, w trakcie kampanii wyborczej w POP, członkowie PZPR 
zgłosili 121 wniosków, z czego 41 przekazano do realizacji w zakładach pra-
cy i  instytucjach, 37 skierowano do władz miejsko-gminnych Żor, a  43 do 
KW PZPR w Katowicach. Natomiast Miejska Komisja Kontroli Partyjnej nie 
stwierdziła nadużyć członków partii w  Żorach przy budowie własnych do-
mów, co często zdarzało się w innych miejscowościach. W konferencji brało 
udział 37 delegatów, w tym 2 kobiety. 16 należało do branżowych związków 
zawodowych, a 21 do NSZZ „Solidarność”. Wybrano nowe władze. I sekre-
tarzem KMG PZPR został Bogdan Jakubczyk, a do egzekutywy weszli: Adam 
Plewniok – sekretarz ekonomiczny, M. Soszyński – sekretarz organizacyjny, 

196  AP Kat, KW PZPR, WO, sygn. I/795, k. 11.

Skrzyżowanie przy młynie
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W. Myszakowski, Czesław Górecki, Kazimierz Miksa, Leon Krzykala, Marian 
Hupka, Tadeusz Kocemba, Grzegorz Trojanowski i Otton Niedoba. Według 
sprawozdania na 31 grudnia 1981 r. w PZPR było 2022 członków, w tym 340 
kobiet, skupionych w 3 KZ i 32 POP. 764 górników należało do PZPR197.

W  celu odnowienia współpracy PZPR z  ZSL i  SD powołano Komisję 
Współdziałania Partii i  Stronnictw Politycznych. Doszło do zmian we wła-
dzach miasta i liczbie radnych. 13 października 1980 r. mandatu radnego po-
zbawiono dwóch mieszkańców Żor, którzy wyjechali z kraju. Po złożeniu re-
zygnacji przez A. Kubaca ze stanowiska zastępcy przewodniczącego PRNMiG 
9 grudnia 1980 r., na posiedzeniu Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw 
Politycznych z udziałem przewodniczącego MGK FJN zaproponowano dwóch 
bezpartyjnych na tę funkcję – Edwarda Białeckiego i Ambrożego Borysa. Na 
sesji rady 12 grudnia 1980 r. radni wybrali A. Borysa na zastępcę przewod-
niczącego PRNMiG. Natomiast na zapytanie J. Kuczka, czy nadal ma pełnić  
funkcję przewodniczącego PRNMiG, radni nie zgłosili wniosku o odwołanie. 
Zmiana przewodniczącego PRNMiG nastąpiła na sesji rady 5 czerwca 1981 r. 
J. Kuczek zrezygnował z mandatu radnego i przewodniczącego PNMiG. W. So-
bik w imieniu Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych zapro-
ponował kandydatury A. Borysa, Mariana Cieśli i B. Nogowczyka. A. Borys 
i Marian Cieśla nie wyrazili zgody. Z sali zaproponowano W. Myszakowskiego, 
który nie wyraził zgody, oraz Zygfryda Płoneczkę, który ostatecznie został prze-
wodniczącym. Przed-
stawicielka delegatury 
NSZZ „Solidarność” 
Barbara Rusek zapytała, 
dlaczego radni zgodzili 
się na poprzedniej sesji 
na udzielenie dotacji 
finansowej rybnickiej 
filharmonii i aeroklubo-
wi ROW, skoro są pil-
ne potrzeby w  mieście,  
jak kwestia zagęszczenia 

197  Tamże, sygn. I/795, k. 22, 58, 60, 82–84, 88, sygn. II/197, k. 328 i n., sygn. 
II/217, k. 4, sygn. II/219, k. 3.

Moment wręczenia aktu „Honorowego Obywatela Miasta” 
uczestnikowi walk o Żory – Swietowi Sawwiczowi Turunowowi
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w  szkołach podstawo-
wych. B. Rusek zapro-
ponowała przekazanie 
części pomieszczeń za-
wodowych szkół gór-
niczych, zwróciła też 
uwagę na niewłaściwą 
reglamentację słodyczy 
i brak mleka oraz prze-
dłużający się termin od-
dania do użytku base-
nu. Natomiast Tadeusz 
Gerc mówił m.in. o nieprzygotowaniu kąpieliska „Śmieszek”, negatywnie oce-
nił też pracę Urzędu Miasta i Gminy w zakresie bieżącej naprawy dróg i ulic. Na 
sesji Rady 24 sierpnia 1981 r. postanowiono zreorganizować Miejsko-Gminny 
Komitet Kontroli Społecznej, który wcześniej, jak to określono, był tylko „na 
papierze”. Na 23 osoby 4 były z NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym komi-
tetu został Ryszard Płoneczka. Na posiedzeniu Prezydium RNMiG 9 grudnia 
1981 r. postanowiono, w  związku z  istniejącą sytuacją społeczno-polityczną, 
nie zwoływać sesji rady w grudniu. Potwierdzono złe zaopatrzenie mieszkańców 
w mięso i wyroby mięsne – ilościowe i asortymentowe, braki na rynku mebli, 
odzieży, sprzętu zmechanizowanego AGD i wielu artykułów spożywczych198.

Zmiany nastąpiły również w  ZHP. W  1980 r. powstała Środowiskowa 
Techniczno-Obronna Drużyna Harcerzy Starszych. Pod koniec roku żorski 
hufiec liczył najwięcej harcerzy w  historii: skupiał 4403 zuchów, harcerzy 
i instruktorów. Jednak w następnym roku liczba ta zmniejszyła się o połowę. 
Praktycznie zanikło harcerstwo w Liceum Ogólnokształcącym199.

Po wprowadzeniu stanu wojennego

Dekret o  stanie wojennym (wprowadzony 13 grudnia 1981 r.) pozbawił 
mieszkańców miasta złudzeń co do możliwości przeprowadzenia reform 

198  AP Kat OR, PMRN Żory, sygn. 37, k. 435–437, RNMiG Żory, sygn. 4, k. 92–
94, 136–138, 147–148, 270, sygn. 13, k. 113, 115.

199  J. Konat-Zgódka, Z dziejów harcerstwa…, s. 74–75.

Sztandar NSZZ „Solidarność” w KWK „ZMP”
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w  kraju. Zostały zawieszone związki zawodowe i  organizacje społeczne. 
Mieszkańców obowiązywała godzina milicyjna i zakaz podróżowania do in-
nych miejscowości bez przepustki. Rozmowy telefoniczne były kontrolowa-
ne. Doszło do internowania działaczy NSZZ „Solidarność”. Do Żor przybył 
komisarz Terenowej Grupy Operacyjnej mjr Wojciech Bonczek, w stanie 
wojennym pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju. Z jego udziałem odby-
wały się posiedzenia PRNMiG oraz egzekutywy KMG PZPR. KM PZPR 
wspólnie z komisarzem wojskowym przeprowadził rozmowy z kadrą kierow-
niczą przedsiębiorstw i instytucji działających w mieście. Ocenił jej postawę 
społeczno-polityczną, prezentowaną przed i po 13 grudnia. Efektem były 
czystki w szeregach partyjnych oraz eliminowanie ze stanowisk w zakładach 
pracy zwolenników reform. W 1982 r., na skutek braku samookreślenia się 
oraz niewywiązywania z obowiązków, wyprowadzono ze składu KM PZPR 
sześciu członków, a dwóch wydalono z PZPR. Spośród zastępców człon-
ków KM PZPR jednego wydalono z PZPR, a  jednego wyprowadzono ze 
składu na skutek braku samookreślenia się. Trzech członków wystąpiło 
z egzekutywy KM PZPR z prośbą o zwolnienie z funkcji, dwóch pozostało 
w KM PZPR, jeden przeszedł do Suszca, a dwóch wyprowadzono ze skła-
du, ale pozostali w KM. Spośród sekretarzy KM PZPR w marcu 1982 r. 
A. Plewniok wystąpił z prośbą o zwolnienie, w jego miejsce wprowadzono 
Pawła Olszówkę. W sierpniu 1982 r. Plenum KM PZPR przyjęło rezygna-
cję B. Jakubczyka z  funkcji I  sekretarza KM PZPR, ale pozostał w  skła-
dzie egzekutywy. Nowym I sekretarzem został M. Soszyński. Na Miejskiej 
Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 9 grudnia 1983 r. wybrano Sekre-
tariat KM PZPR w składzie: M. Soszyński – I sekretarz KM, O. Niedoba – 
sekretarz organizacyjny, Jan Stawarczyk – sekretarz ekonomiczny oraz An-
drzej Leśnik – sekretarz propagandy. Liczba członków i kandydatów PZPR 
spadła do 1310, w tym 584 robotników i 6 rolników, w 2 KZ i 26 POP. 
Przyczynami były:

•	 utworzenie gminy Suszec, odejście 281 członków i kandydatów,
•	 skreślenie 427 członków i  kandydatów, wydalenie 117 członków 

i kandydatów,
•	 wyjazd z miasta 242 członków i kandydatów,
•	 śmierć 14 członków i kandydatów.

Kolejna Miejska Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza odbyła się 23  paź-
dziernika 1986 r. Wybrano nową egzekutywę KM PZPR w składzie: J. Sta-
warczyk – I sekretarz, Stanisława Pastusiak – sekretarz organizacyjny, H. Kro-
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sny – sekretarz ekonomiczny, Krzysztof Węziak – sekretarz ideologiczny oraz  
Zenon Żołnieruk, Józef Sadowski, Zbigniew Kożuch, Paweł Lempart, Zyg-
munt Gomulski, Alfred Cieślar i Lidia Śleziak – członkowie. W trakcie kaden-
cji 1983–1986 z PZPR wydalono 15 osób za drastycznie negatywną postawę 
moralną, dwulicowość, nadużywanie stanowisk służbowych i przestępstwa.  
85 osób skreślono z powodu braku zainteresowania życiem partii, wystąpie-
nia na własną prośbę i przeniesienia do innych POP. Jednocześnie przyjęto 
86 kandydatów. W następnych latach następowały dalsze skreślenia i wydala-
nia z szeregów PZPR. Jednocześnie przyjmowano nowych kandydatów. Jesz-
cze w 1989 r. szeregi PZPR zasiliło 19 kandydatów, skreślono 71 i wydalono  
18 członków i kandydatów. Według sprawozdania na 31 grudnia 1989 r. żor-
ska organizacja liczyła 1209 członków i kandydatów, w tym 320 kobiet200.

Stosunkowo małą liczbę członków posiadały ZSL i SD. Prezesem MK ZSL 
był nadal H. Marek. W 1984 r. do SD należało 49 mężczyzn i 7 kobiet, w tym 
19 rzemieślników, w kołach SD: rzemieślnicze, terenowe i Suszec. Na II Zjeź-

200  AP Kat, KW PZPR, WO, sygn. II/237, k. 188, sygn. I/883, k. 29, 49–50, sygn. 
I/941, k. 3, 7–8, 20, 47.

Dziennik „Trybuna Robotnicza”, nr 248 z 14 grudnia 1981 r.
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dzie SD w Żorach 15 stycznia 1985 r. wybrano Prezydium MK SD w składzie: 
B. Kuś – przewodniczący, E. Burcek – wiceprzewodniczący, Jolanta Foltyn – 
sekretarz oraz Bolesław Pilar i Władysław Marciniec – członkowie201.

Powoli swe szeregi odbudowywał ZHP. W 1983 r. do Hufca Żory przyłą-
czono Hufiec Świerklany (6 drużyn harcerskich i 6 zuchowych). W 11 szcze-
pach i  3 drużynach starszoharcerskich było 3372 harcerzy, w  tym zuchy 
– 2039 w 35 drużynach, harcerze – 1034 w 40 drużynach i starszoharcerze – 
56 w 2 drużynach. Na stanowisku komendanta hufca ZHP H. Buchalika za-
stąpił Andrzej Tomczuk. Po powołaniu A. Tomczuka do wojska, do 29 kwiet-
nia 1983 r. komendantem hufca była Eugenia Laszko. Harcerze uczestniczyli 
w  alertach naczelnika ZHP, akcji „Bieszczady” i  „Harcerska służba Wiśle”, 
olimpiadach wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, konkursach: „Harcerze 
współgospodarzem miasta” i „Harcerze współgospodarzem wsi”. W 1986 r. 
do ZHP należało 4200 harcerzy, w tym 120 instruktorów. 

Z kolei szeregi ZSMP się zmniejszyły. Przewodniczącym ZM ZSMP byli 
m.in. Bogdan Musiał i Zenon Paszkowski. W 1986 r. do organizacji należało 
1650 członków w 49 kołach. Powrócono do patronowania indywidualnemu 
współzawodnictwu pracy, np. w kopalni „ZMP” i budownictwie mieszkanio-
wym. Próbowano organizować imprezy kulturalne i  sportowe, dlatego ape-
lowano do władz miasta o budowę 
bazy kulturalno-sportowej na tere-
nie Cegielni czy o budowę kortów 
tenisowych. W tych pracach ZSMP 
deklarował udział. W 1982 r. w ze-
spole szkół powstałym na bazie 
Zasadniczej Szkoły Rolniczej utwo-
rzono Koło Związku Młodzieży 
Wiejskiej. Stan koła zwiększył się 
z  30 członków do 62 w  1986 r. 
Koło prowadziło akcję „Ojczyźnie 
– Wsi – Sobie”. Starano się organizować czas wolny członków i podnosić po-
ziom ich wiedzy rolniczej. Od 1985 r. współpracowano z kołem ZMW utwo-
rzonym w Osinach. Liczyło ono 30 członków202.

201  AP Kat, SD RO, sygn. 20, k. 11, 23, 47–48.
202  AP Kat OR, Miejska Rada Narodowa w  Żorach 1982–1990 (MRN Żory  

Ulotka podziemnej „Solidarności”
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Kontynuowały swą działalność i  inne, funkcjonujące w  latach poprzed-
nich, organizacje społeczne. T. Kasprzak, prezes Koła Miejskiego ZBoWiD, 
został odwołany z funkcji w październiku 1986 r. Jednym z powodów było 
zawieszenie krzyża w lokalu organizacji. Po odwołaniu krzyż został usunię-
ty. W OSP Osiny prezesem został w 1985 r. J. Gryt. Dzięki pomocy J. Sta-
warczyka, prezesa Miejskiego Związku OSP w  Żorach, wyremontowano 
strażnicę. Jednostka otrzymała nowy samochód typu Żuk. Trzy lata później 
prezesem był Antoni Niesporek. OSP otrzymała sztandar. OSP Rogoźna 
sztandar posiada od 10 lipca 1982 r. W 1984 r. wybrano nowy zarząd w skła-
dzie: Konrad Broda – prezes, Hubert Samol – naczelnik, Bogdan Wacław-
czyk – zastępca naczelnika, H. Sojka – sekretarz, Marek Stempin – skarb-
nik i Walter Molitor – gospodarz. Również w 1982 r. OSP Rój otrzymała 
sztandar. 16 lutego 1986 r. na prezesa OSP wybrano, w miejsce Stanisława 
Skorupy, Herberta Mura. Do zarządu weszli też: Leon Kempny – sekretarz, 
Jan Witala – naczelnik, Rajmund Fojcik – zastępca naczelnika, A. Gamoń 
– skarbnik i Janusz Ferona – gospodarz. W Rowniu nowe władze powołano 
w 1982 r.: R. Przeliorz – prezes, Jan Benisz – naczelnik i W. Sierny – zastępca 
naczelnika. W przeciągu trzech lat wybudowano nową strażnicę. W 1985 r. 
do zarządu weszli: Władysław Biskupski – prezes, J. Benisz – naczelnik, 
H. Jerc – skarbnik, Marian Dyczka – sekretarz i Jan Sobik – gospodarz. OSP 
otrzymała nowy samochód Żuk. Dwa lata później powstała Młodzieżowa 
Drużyna Strażacka. W 1989 r. ponownie prezesem został W. Biskupski203.

Ze zrozumiałych względów związki zawodowe pozostawały problemem 
dla władz. Nie mogły one bowiem zezwolić na odnowienie „Solidarności”. 
Organizacje związkowe zostały więc reaktywowane w nowych uwarunkowa-
niach prawnych, na mocy ustawy o związkach zawodowych z 8 październi-
ka 1982 r. Pierwsze grupy powstały już w październiku z inicjatywy PZPR 
w  KWK ZMP, Fadom, ZWUS, PSS i  Wydziale Oświaty. W  listopadzie 
istniał jeden związek zawodowy w żorskim zakładzie pracy, a w sześciu za-
kładach funkcjonowały grupy i komitety założycielskie. W pozostałych za-
kładach pracy związki zawodowe utworzono do końca stycznia 1983 r. Do 

1982–1990), sygn. 8, k. 37–40, AP Kat, ZHP, sygn. 10,16, AP Kat, KW PZPR, WO, 
sygn. I/899, k. 73, 78; J. Konat-Zgódka, Z dziejów harcerstwa…, s. 75.

203  AIPN Ka, sygn. IPN Ka 00144/424, k. 9; Osiny w latach…, s. 51–52; L. Buch-
man, E. Gwóźdź, Rogoźna…, s. 60; J. Woryna, Dzieje Roju…, s. 79; Nasze gniazdo…, 
s. 118–119.
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końca 1982 r. do związków było zapisanych 409 pracowników. Pod koniec 
1983 r. w 11 zakładach było 2788 członków związków zawodowych, w tym 
593 należało do PZPR. Stanowiło to 27,5% ogółu zatrudnionych. W listo-
padzie 1984 r. powołano Miejskie Przedstawicielstwo Związków Zawodo-
wych. W skład zarządu weszli: Bogdan Kilim – przewodniczący NZZ PBM 
PW Fadom, Damian Kubica – ZNP i Krystyna Łaptuch – ZZ PSS Społem. 
Tak zwane uzwiązkowienie w  żorskich zakładach pracy wynosiło 40,6%. 
W 1986 r. wszystkie organizacje związkowe na terenie miasta były w Poro-
zumieniu Związków Zawodowych, ale uzwiązkowienie wynosiło 51,5%. Nie 
wszyscy członkowie PZPR należeli do związków zawodowych. Przewodni-
czącym porozumienia był Adam Seneczko204.

Aby wykazać dynamikę działania w terenie, władze uruchomiły działal-
ność inspekcji robotniczo-chłopskich (IRCH). Kandydaci na inspektorów 
byli wyłaniani na zebraniach otwartych PZPR, organizacji społeczno-poli-
tycznych i  zebraniach środowiskowych, a  następnie ich kandydatury były 
analizowane przez egzekutywę KM PZPR i Miejski Zespół Koordynacyjny 
ds. IRCH-y. W Żorach formalny wybór 36 członków IRCH-y nastąpił na 
sesji MRN 14 maja 1985 r.205.

Po skompromitowaniu się Frontu Jedności Narodowej206 i  nieudanej 
próbie powołania Frontu Porozumienia Narodowego, 11 stycznia 1982 r. 
władze stanu wojennego doprowadziły do utworzenia Obywatelskiego Ko-
mitetu Ocalenia Narodowego (OKON), który później przemianowano na 
Obywatelski Komitet Odrodzenia Narodowego. Stał się on podstawą dla 
utworzonego 20 lipca 1982 r. Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodo-
wego (PRON), który miał zastąpić FJN i przełamać izolację społeczną, jaka 
nastąpiła po ogłoszeniu stanu wojennego. W Żorach już wcześniej z inicja-
tywy KMG PZPR odbyło się pierwsze spotkanie Miejskiego Frontu Porozu-
mienia Narodowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele: PZPR, ZSL, SD, 
ZBoWiD-u, Związku Kółek Rolniczych, ZSMP, ZHP, ZNP, Związku Za-
wodowego Branżowego, a  także przewodniczący Samorządu Mieszkańców. 
Nie przybył na nie przedstawiciel „Solidarności”. 21 grudnia 1981 r. powoła-

204  AP Kat, KW PZPR, WO, sygn. I/883, k. 56–57, sygn. II/148, k. 446, 466, sygn. 
I/941, k. 6, 31.

205  AP Kat OR, MRN Żory 1982–1990, sygn. 4, k. 196–198.
206  16 lipca 1983 r. OK FJN na posiedzeniu plenarnym podjęło decyzję o zakończe-

niu działalności.
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no Grupę Inicjatywną Miejskiego Komitetu Ocalenia Narodowego (później 
Odrodzenia Narodowego). Została ona przekształcona we wrześniu 1982 r. 
w Miejską Radę PRON. Na jej czele stanął B. Kuś207.

PZPR, szukając poparcia społecznego i nawiązując do wcześniejszych prak-
tyk, tworzyła komitety obwodowe samorządów mieszkańców (KOSM). Wybo-
ry do nich zostały przeprowadzone w dniach 27 listopada – 4 grudnia 1984 r. na 
podstawie ustawy o radach narodowych i samorządzie terytorialnym z 20 lipca 
1983 r. Wybrano następujące samorządy: osiem osiedlowych, dwa obwodowe, 
siedem sołeckich i  trzy samorządy mieszkańców na osiedlach spółdzielczych. 
Zebrania nie cieszyły się dużym poparciem społecznym. Wszystkie odbyły się 
w drugim terminie, a frekwencja wahała się od 18 do 80 osób. Według kon-
cepcji PZPR KOSM-y miały być partnerem – a nie tak jak dotychczas organem 
pomocniczym – dla rad narodowych i organów administracji samorządowej. 
Kolejne wybory przeprowadzono w dniach 10–30  listopada 1988 r. Odbyło 
się 12 zebrań sprawozdawczo-wyborczych i trzy zebrania sprawozdawczo-pro-
gramowe na osiedlach 700-lecia Żor, XXX-lecia PRL oraz im. Pstrowskiego, 

207  AP Kat, KW PZPR, WO, sygn. I/883, k. 57–58, sygn. II/16, k. 285.

Kopalnia Węgla Kamiennego „ZMP” (1985)
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ponieważ tam, zgodnie z wytycznymi Rady Państwa, działały rady osiedlowe 
– organy samorządu spółdzielczego. Także te zebrania ze względu na słabą fre-
kwencję przeprowadzono w drugim terminie. Wybrano cztery komitety osie-
dlowe, dwa obwodowe i sześć sołeckich208.

Po ogłoszeniu stanu wojennego działalność Miejskiej Rady Narodowej 
została zawieszona na kilka miesięcy. Na sesji MRN 28 kwietnia 1982 r. 
obecnych było 30 spośród 58 radnych. Radni zapoznali się ze stanem reali-
zacji budownictwa mieszkaniowego w 1981 r. (wybudowano 1064 miesz-
kania) oraz gazyfikacji miasta (gazociągi w ulicach Osińskiej – 785 m i Ryb-
nickiej – 535 m). Kolejna sesja MRN odbyła się 27 października 1982 r. 
W związku z reaktywacją gminy Suszec 12 radnych przeszło go GRN Su-
szec. Natomiast G. Utrata przestał pełnić funkcję naczelnika miasta i gmi-
ny, został wybrany na pierwszego prezydenta miasta Żory. Na sesji MRN 
21 lutego 1983 r. Z. Płoneczka złożył rezygnację z funkcji przewodniczące-
go PMRN. B. Kuś w imieniu Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw 
Politycznych zaproponował na przewodniczącego B. Nogowczyka, radne-
go WRN i  dyrektora Zakładu Wytwórczego Urządzeń Sygnalizacyjnych; 
został wybrany przy jednym głosie przeciw i dwóch głosach wstrzymują-
cych. Spowodowało to zmiany na stanowiskach przewodniczących komisji 
MRN. Przewodniczącym Komisji Zaopatrzenia, Produkcji Rolnej i Usług 
został w miejsce B. Nogowczyka W. Myszakowski, a przewodniczącym Ko-
misji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – W. Sobik za W. My-
szakowskiego. Na wiceprezydenta miasta wybrano Stanisława Tatarczyka. 
Praca radnych uległa pewnej poprawie. Według oceny Miejskiej Komisji 
Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z 23 stycznia 1984 r., 34 
na 45 radnych pracowało dobrze209.

Pierwsze po zniesieniu stanu wojennego (22 lipca 1983 r.) wybory do MRN 
wyznaczono na 17 czerwca 1984 r. Przebiegały one pod hasłami deklaracji wy-
borczej PRON, według nieco zmienionych zasad. Kolegia wyborcze mogły 
wpisywać na listę kandydatów osoby, które na spotkaniach przedwyborczych 
uzyskały poparcie wyborców, dlatego było ich dwa razy więcej niż mandatów. 
Jednak wybory nie były do końca demokratyczne, listy kandydatów zatwier-

208  Tamże, sygn. II/148, k. 451–452; AP Kat OR, MRN Żory 1982–1990, sygn. 13, 
k. 236.

209  AP Kat OR, MRN Żory 1982–1990, sygn. 1, k. 1–2, 9, 90–94, sygn. 5, k. 1, 9, 
14–15, 19; AP Kat, KW PZPR, WO, sygn. II/148, k. 550.
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dziło bowiem najpierw Plenum KM PZPR (18 kwietnia) oraz plena MK SD 
i ZSL (18–23 kwietnia). 24 kwietnia Kolegium Wyborcze przyjęło listę kan-
dydatów. W dniach 26 kwietnia – 13 maja oraz na przełomie maja i czerwca 
1984 r. odbyły się dwie tury zebrań konsultacyjnych kandydatów na radnych. 
Frekwencja mieszkańców Żor na zebraniach wahała się od 34 do 88 osób. 
Wybory przebiegły bez żadnych incydentów. W głosowaniu do Wojewódzkiej 
Rady Narodowej z  listy wojewódzkiej frekwencja wyniosła 74,96%, oddano 
51 pustych kopert i 308 głosów nieważnych, a z listy miejskiej frekwencja wy-
niosła 75,36%, oddano 48 pustych kopert i 361 głosów nieważnych. W wy-
borach do MRN frekwencja wyniosła 75,23%, oddano 36 pustych kopert 
i 337 głosów nieważnych. Wybrano 80 radnych, w tym: PZPR – 40, ZSL – 5, 
SD – 3 i bezpartyjnych – 32. 26 radnych należało do ZSMP, a 4 do ZHP. 
Wszyscy kandydaci umieszczeni na pierwszych miejscach mandatowych zostali 
wybrani do MRN. Pierwsza sesja MRN odbyła się 27 czerwca 1984 r. Skład 
PMRN ustalono na posiedzeniu Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw 
Politycznych. Weszli do niego: B. Nogowczyk – przewodniczący, F. Kozyra, 
B. Kuś, M. Soszyński, R. Płoneczka – wiceprzewodniczący oraz przewodniczą-
cy komisji: ds. Samorządów – R. Płoneczka, Rozwoju Gospodarczego, Budże-
tu, Finansów i Zatrudnienia – Genowefa Wolska, Planowania Przestrzennego, 
Budownictwa i Architektury – Aleksander Filar, Rolnictwa, Gospodarki Żyw-
nościowej i Leśnictwa – H. Marek, Wychowania, Oświaty i Kultury – W. So-
bik, Przestrzegania Prawa, Administracji i Porządku Publicznego – K. Węziak, 
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki – Bogusław Musiał, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – Tadeusz Kazieczko, Handlu, Drobnej Wy-

Fragment ul. Rybnickiej z zabudowaniami Odlewni Żeliwa i młyna
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twórczości i Usług – W. Myszakowski, Gospodarki Komunalnej, Komunikacji 
i Łączności – Teresa Morciszek. 

Prezydentem miasta nadal był G. Utrata, a  wiceprezydentami zostali 
Józef Kajfosz i Jan Stawarczyk. Po śmierci B. Nogowczyka, od 24 września 
1985 r. obowiązki przewodniczącego PMRN pełnił M. Soszyński. Na sesji 
MRN 20 listopada 1985 r. na przewodniczącego MRN wybrano W. Sobika. 
W  trakcie kadencji następowały zmiany przewodniczących niektórych ko-
misji: 21 grudnia 1984 r. za W. Sobika – F. Pniak, 14 maja 1985 r. za Tere-
sę Morciszek – K. Burzan, 29 stycznia 1987 r. za K. Węziaka – Michał Kra-
jewicz. 31 sierpnia 1987 r. z funkcji wiceprezydenta zrezygnował J. Kajfosz. 
1 października zastąpiła go Maria Pałuchowska. 

Z powodu trudnej sytuacji gospodarczej w kraju, w Żorach zmniejszyła się 
liczba oddawanych do użytku mieszkań. W 1984 r. przekazano 420 mieszkań 
w budownictwie wielorodzinnym, a  rok później tylko 320. Z powodu bra-
ku materiałów budowlanych praktycznie nie rozwijało się budownictwo jed-
norodzinne. Dopiero w 1987 r. przekazano 42 budynki jednorodzinne oraz 
101 mieszkań, w tym 45 w budynku komunalnym na os. Sikorskiego. Dużo 
prac zrealizowano w ramach czynów społecznych przy gazyfikacji miasta. Od-
dano do użytku 73,8 km sieci gazowej. W ramach czynów wykonano również 
wodociągi w ulicach: Boryńskiej – 200 m, od Rybnickiej do Polnej – 500 m, 
Tęczowej – 400 m oraz I etap w Kleszczowie. Powoli zwiększała się liczba pla-
cówek handlowych i usługowych. W lipcu 1984 r. oddano mechaniczną pie-
karnię przy ul. Rybnickiej, a 1 sierpnia pawilon handlowy na os. Pawlikow-
skiego, w  którym mieściły się: 2 sklepy, kawiarnia PSS, sklep przemysłowy 
WPHW i księgarnia Domu Książki. W sumie działalność handlową prowadzi-
ło 187 placówek detalicznych, usługową 56 uspołecznionych i 407 rzemieśl-
niczych, gastronomiczną 13 zakładów, 12 punktów małej gastronomii, 8 sto-
łówek zakładowych, 5 prywatnych zakładów gastronomicznych i 6 punktów 
małej gastronomii. W następnym roku oddano do użytku jeszcze pawilon na 
os. Sikorskiego, w którym mieściło się 8 sklepów i 1 punkt małej gastronomii, 
PSS „Społem” uruchomiła sklep „Wszystko dla dzieci” przy ul. G. Przedmie-
ście, a WPHW sklep motoryzacyjny przy ul. Wodzisławskiej210.

210  AP Kat, KW PZPR, WO, sygn. II/148, k. 492– 94, 498, 505, 516–517; AP Kat 
OR, MRN Żory 1982–1990, sygn. 2, k. 79, 81, 90–92, sygn. 3, k. 127, sygn. 4, k. 25–26, 
176, sygn. 5, k. 11, 55, sygn. 6, k. 2, 12, sygn. 7, k. 23 130, sygn. 9, k. 1, 3, sygn. 11, 
k. 100, 234.
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Warto zaznaczyć, że w  tym okresie Żory miały swojego posła – He-
lenę Jarczyk, nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 16 w Żorach. Została 
wybrana 13 października 1985 r. Frekwencja w tych wyborach w Żorach 
wynosiła 84,2%211.

Kolejne wybory do MRN odbyły się cztery lata później. Tradycyjnie już 
Plenum KM PZPR zatwierdziło listę rekomendowanych kandydatów na 
radnych. Kampania przedwyborcza przebiegała w  okresie trudnej sytuacji 
politycznej i  gospodarczej – pogłębiająca się inflacja, braki zaopatrzenia na 
rynku. W  części sklepów nie chciano wieszać plakatów wyborczych. Były 
trudności ze znalezieniem odpowiedniej liczby kandydatów na radnych. 
Społeczeństwo bojkotowało wybory, mimo że zniesiono preferencje wyborcze, 
a listy kandydatów były ułożone alfabetycznie, ale pod auspicjami PRON. Na 
spotkania przedwyborcze przychodziło mało mieszkańców Żor. Zgłoszono jednak 
136 wniosków dotyczących inwestycji w mieście i likwidujących najważniejsze 
bolączki mieszkańców. Wybory odbyły się 19 czerwca 1988 r. Wzięło w nich 
udział 20 376 uprawnionych do głosowania – 54,22%. Był to wynik wyższy 
niż średnia wojewódzka. W poszczególnych dzielnicach Żor frekwencja układała 
się różnie, od 86% w  Baranowicach do 33% na os. Sikorskiego. Mniejsza 
frekwencja była szczególnie tam, gdzie mieszkańcami byli ludzie młodzi, 
niezadowoleni z  ówczesnej sytuacji. Wybrano 80 radnych, w  tym 28 kobiet. 
Po raz pierwszy radnymi były 62 osoby. PZPR nadal sprawowała kontrolę nad 
radą, ponieważ 40 radnych należało do PZPR, do ZSL i SD po 4 radnych, a 32 
radnych było bezpartyjnych, w  tym jeden był członkiem PAX-u. Do PRON 
należało 46 radnych, do ZSMP – 14, a do ZHP – 5. Na pierwszej sesji MRN, 

211  AP Kat, KW PZPR, WO, sygn. I/941, k. 54.

Czoło pochodu pierwszomajowego, lata 70.
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30 czerwca 1988 r., na przewodniczącego PMRN wybrano Zbigniewa Kożucha, 
a zastępcami przewodniczącego zostali: Lucjan Ćwięczek, Henryk Krosny, B. Kuś 
i R. Płoneczka. Przewodniczącymi komisji zostali: Rozwoju Gospodarczego, 
Zagospodarowania Przestrzennego, Budżetu i  Finansów – Krzysztof Haras, 
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki – Halina Wojtynek, Rolnictwa, 
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej – Walerian Hupka, 
Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności – K. Burzan, ds. Samorządów 
– R. Płoneczka, Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług – Augustyn Buchman, 
Oświaty, Wychowania i  Kultury – Krystyna Pawełek, Przestrzegania Prawa, 
Administracji i Porządku Publicznego – Andrzej Pałuchowski.

Prezydentem miasta nadal był G. Utrata, a na wiceprezydentów wybrano 
M. Pałuchowską i K. Węziaka. W 1988 r. ukończono gazyfikację Baranowic, 
ul. Folwareckiej (I etap) i Roju (II etap), wodociągi w Kleszczowie (I i II etap) 
oraz w  dzielnicy Szoszowy w  Baranowicach. Przekazano też 120 mieszkań 

Dziennik „Trybuna Robotnicza”, nr 75 z 30 marca 1989 r.
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w budownictwie wielorodzin-
nym i 46 budynków jednoro-
dzinnych, pawilon handlowy 
na os. Pawlikowskiego oraz 
przebudowaną kanalizację 
w  rejonie tzw. Huloki. Rok 
później oddano gazociągi 
w Roju (III etap), w ul. Ryb-
nickiej i  w  rejonie ulic: Mę-
czenników Oświęcimskich, 
Traugutta i Powstańców oraz 
wodociąg w  ul. Kasztanowej. 
Ogółem zbudowano 19,6 km  
wodociągów, 11,2 km gazociągu i 0,3 km kanalizacji deszczowej212.

W  wyniku obrad okrągłego stołu (luty 1989 r.) doszło do zalegalizowania 
NSZZ „Solidarność”. 1 maja 1989 r. zawiązał się w Żorach Komitet Obywatelski 
„Solidarność” (KO). Wspierał on kandydatów Lecha Wałęsy w wyborach do tzw. 
sejmu kontraktowego (czerwiec 1989 r.). Inicjatorem komitetu był Jan Huza-
rewicz – szef sztabu wyborczego. Przewodniczącym został Stanisław Ratajczyk. 
W skład KO wchodzili: Janina Hoły, Gabriela Makula, Henryk Folek i Stefan 
Wasilewski. Po wyborach S. Ratajczak z upoważnienia posła Obywatelskiego Klu-
bu Parlamentarnego (OKP) zorganizował w Żorach Senatorsko-Poselskie Biuro 
OKP. 14 września 1989 r. po raz pierwszy w sesji MRN uczestniczył sekretarz 
MKK NSZZ „Solidarność” Tadeusz Jedynak. Do pięciu komisji MRN powołano 
przedstawicieli „Solidarności” jako członków komisji spoza rady, a 20 grudnia do 
komisji MRN dokooptowano kolejnych ośmiu przedstawicieli KO „Solidarno-
ści”. Uaktywnili oni prace MRN. 17 października 1989 r., w związku z uzyska-
niem renty inwalidzkiej, G. Utrata przestał pełnić obowiązki prezydenta miasta. 
Dzień później wojewoda katowicki powierzył pełnienie tej funkcji na trzy miesią-
ce M. Pałuchowskiej. MRN 14 listopada 1989 r. ustaliła regulamin konkursu na 
stanowisko prezydenta miasta. Na sesji MRN 20 grudnia 1989 r. kandydaci na 
prezydenta M. Pałuchowska i Teodor Szczęsny nie otrzymali wymaganej liczby 
głosów. Do ponownego głosowania doszło na sesji 13 lutego 1990 r. Kandytami 

212  AP Kat OR, MRN Żory 1982–1990, sygn. 11, k. 21, sygn. 13, k. 1, 4, 13, 15, 
51–54, sygn. 14, k. 1, 130, 151, sygn. 15, k. 135.

Biuletyn Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”  
w Żorach (1989)
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nadal byli M. Pałuchowska i T. Szczęsny. B. Kuś złożył protest przeciw rozdawaniu 
ulotek szkalujących M. Pałuchowską. Ulotka była podpisana przez Konfederację 
Polski Niepodległej (KPN), Polską Partię Zielonych i Duszpasterstwo Ludzi Pra-
cy. W trakcie dyskusji T. Jedynak stwierdził, że MKK nie angażuje się w wybory 
prezydenta i będzie współpracować z nowymi władzami. B. Kuś oznajmił, iż SD 
i PSL popierają M. Pałuchowską. Z kolei J. Huzarewicz, przewodniczący Żorskie-
go Komitetu Obywatelskiego (ŻKO), potwierdził, że T. Szczęsny jest członkiem 
KO, ale ŻKO 27 grudnia 1989 r. i 5 stycznia 1990 r. postanowił udzielić poparcia 
M. Pałuchowskiej, która nie zwracała się o nie. Ostatecznie 46 radnych spośród 
61 oddało głos na M. Pałuchowską. Wiceprezydentami miasta zostali 28 lutego 
1990 r. Zygmunt Łukaszczyk i Stanisław Pidek. 14 marca 1990 r. ks. Durczok na 
spotkaniu z przedstawicielami MRN stwierdził, że Duszpasterstwo Ludzi Pracy 
odcina się od ulotki – była to samowola KPN. Szef KPN M. Augustyński uznał, 
że zachowanie na sesji było niewłaściwe213.

Żorska „Solidarność” (1980–1988)

Katarzyna Wilczok

Czas rewolucji „Solidarności” (1980–1981)

W sierpniu 1980 r. doszło w PRL do zjawiska niespotykanego w jakimkolwiek 
innym państwie tzw. demokracji ludowej. W kraju nastąpił okres masowych, 
skoordynowanych ze sobą protestów. Początek im dała Stocznia Gdańska 
im. Lenina, gdzie grupa osób skupionych w Wolnych Związkach Zawodowych 
14 sierpnia zainicjowała strajk w obronie wyrzuconej z pracy na pięć miesięcy 
przed przejściem na emeryturę suwnicowej Anny Walentynowicz. Strajk dał 
początek spisaniu słynnych 21 postulatów, z którymi zaczęli się solidaryzować 
pracownicy innych zakładów, nie tylko z regionu gdańskiego. Lista ta zawie-
rała nie tylko żądania o  charakterze ekonomicznym, jak np. podwyżki płac 
czy poprawy zaopatrzenia w żywność rynku wewnętrznego. Jej wyjątkowość 

213  Tamże, sygn. 14, k. 303, 316, 393, 422, 427, sygn. 15, k. 1–7, 18, 34, 125; 
Leksykon Żorski…, s. 163; Kronika Urzędu Miasta…, s. 164.
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polegała przede wszystkim na oczekiwaniu powołania niezależnej od władzy 
i partii organizacji związkowej, rzeczywiście reprezentującej interesy pracow-
nicze wobec pracodawcy, którym w tym przypadku było państwo o charak-
terze represyjnym. Ponadto domagano się zagwarantowania prawa do straj-
ków, wolności słowa, druku i  publikacji (zniesienia cenzury), udostępnienia 
środków masowego przekazu przedstawicielom wszystkich wyznań, zwolnienia 
więźniów politycznych oraz zniesienia represji za przekonania214. Rozpoczął się 
trudny okres negocjacji powołanego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowe-
go w Gdańsku z komisją rządową.

Mimo blokady medialnej informacje o strajkach na Wybrzeżu docierały tak-
że na Górny Śląsk. 28 sierpnia 1980 r. 20 górników dołowych kopalni ZMP 
w Żorach odmówiło podjęcia pracy215. Kopalnia działała zaledwie od dwóch lat 
i była jedną z najmłodszych w Rybnickim Okręgu Przemysłowym. Pracowali 
w niej przede wszystkim ludzie młodzi, niektórzy przyjechali do Żor także z in-
nych stron Polski216. Następnego dnia rano protest przybrał charakter masowy, 
w początkowej jego fazie strajkowało 300 górników pierwszej zmiany217. Wkrót-
ce powołano Komitet Strajkowy, który nawiązał kontakt, a  następnie zgłosił 
akces do zawiązanego już Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS) 
z  siedzibą w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju. 2 września w ce-
chowni kopalni ZMP proboszcz Jan Szewczyk na prośbę strajkujących odprawił 
mszę św., w której wzięli licznie udział nie tylko górnicy, lecz także ich rodziny. 
Z kościoła przyniesiono na teren zakładu figurę św. Barbary218. Szybko doszło 
jednak do blokady żorskiej kopalni przez wozy opancerzone, funkcjonariusze 
MO próbowali zagrodzić ludności dostęp do strajkujących. W odpowiedzi na 
podjęte wobec strajkujących działania MKS w Jastrzębiu-Zdroju zagroził zerwa-
niem rokowań ze stroną rządową, wobec czego blokadę natychmiast usunięto219.

214  Pełna lista 21 postulatów gdańskich jest dostępna na http://www.solidarnosc.org.pl.
215  J. Neja, Robotnicy województwa katowickiego w lecie 1980 r. w świetle materiałów 

Służby Bezpieczeństwa, w: Dla władzy. Obok władzy. Przeciw władzy. Postawy robotników 
wielkich ośrodków przemysłowych w PRL, red. J. Neja, Warszawa 2005, s. 132.

216  A. Grajewski, Wykuwanie trzeciego ogniwa, „Gość Niedzielny” 1981, nr 37, s. 5; 
Uroczystości ku czci św. Barbary, „Gość Niedzielny” 1980, nr 50, s. 1.

217  T. Kurpierz, J. Neja, „Solidarność” śląsko-dąbrowska 1980–1981. Szkic do mono-
grafii i dokumenty własne, Katowice 2012, s. 49.

218  Uroczystości ku czci św. Barbary, „Gość Niedzielny” 1980, nr 50, s. 1.
219  J. Jurkiewicz, Jedna dekada – trzy epoki. 1980–1989. Region Śląsko-Dąbrowski  
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Tymczasem 31 sierpnia w sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina doszło do 
podpisania tzw. porozumienia gdańskiego i tym samym wyrażenia przez wła-
dzę zgody na powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
(NSZZ). Porozumienie precyzyjnie nie określało jednak, czy możliwość two-
rzenia NSZZ obowiązuje tylko na terenie Wybrzeża, czy też obejmuje cały kraj. 
Niemniej po tym wydarzeniu, transmitowanym przez telewizję, pracownicy 
zaczęli lawinowo spisywać swoje postulaty i powoływać niezależne organiza-
cje związkowe. Zaczęto prowadzić indywidualnie rozmowy z dyrekcją w celu 
wywalczenia swoich żądań lub też zawiązujące się zakładowe komitety strajko-
we/robotnicze (nie zawsze dochodziło bowiem do protestów) zgłaszały akces 
do międzyzakładowych komitetów strajkowych/robotniczych. Z  informacji 
Komitetu Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej (KW MO) w  Katowicach 
z 2 września 1980 r. wynika, że w tym czasie na terenie Żor strajk podjęto także 
w Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego „Fadom”220.

3 września 1980 r. powołana na szczeblu centralnym Komisja Rządowa na 
czele z wicepremierem PRL Aleksandrem Kopciem podpisała porozumienie 
z MKS-em z  siedzibą w KWK Manifest Lipcowy, reprezentującym w  tym 
momencie załogi 56 zakładów pracy. Porozumienie, zwane jastrzębskim, za-
liczane do czterech kluczowych w skali kraju dla powstania niezależnego ru-
chu związkowego, wyrażało poparcie dla 21 postulatów gdańskich, ponadto 
gwarantować miało zgodę władz na wprowadzenie z dniem 1 stycznia 1981 r. 
wszystkich wolnych sobót oraz zniesienie czterobrygadowego systemu pra-
cy w górnictwie (wprowadzonego w kopalniach od 1978 r.)221. Wśród wy-
mienionych w dokumencie 56 zakładów zrzeszonych w MKS-ie Jastrzębie 

NSZZ „Solidarność” w latach 1980–2005, w: Droga do niepodległości. Solidarność  
1980–2005. Warszawa 2005.

220  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach [dalej AIPN Ka], sygn. IPN 
Ka 0103/107, t. 2, Informacja dot. rozpoznania aktualnego stanu nastrojów w środowiskach 
społecznych i bieżących wydarzeń w województwie katowickim z dn. 02.09.1980 r., k. 474.

221  Najszerzej na ten temat, jak również na temat innych strajków sierpniowo-wrze-
śniowych zob. J. Neja, T. Kurpierz, „Solidarność” śląsko-dąbrowska 1980–1981. Szkic…, 
s. 43–73; ponadto J. Neja, T. Kurpierz, NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski,  
w: Solidarność 1980–1989, t. 6, Polska Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, 
Warszawa 2010, s. 173–176, 178–180; charakter bardziej syntetyczny ma praca J. Neja, 
T. Kurpierz, Solidarność śląsko-dąbrowska 1980–1981. Trudna droga do zjednoczenia,  
w: Czas przełomu. Solidarność 1980–1981, red. W. Polak, P. Ruchlewski, V. Kmiecik, J. Ku-
fel, Gdańsk 2010, s. 386 i n.
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widnieją nazwy trzech żorskich przedsiębiorstw: KWK ZMP, Zakłady Robót 
Inżynieryjnych oraz Baza Techniczna „Peberow”222.

W końcu górnicy w KWK ZMP mogli odetchnąć i zakończyć tryum-
falnie strajk. Jeszcze tego samego dnia, 3 września, mszę św. w cechowni 
kopalni odprawił ks. Kazimierz Kopeć223.

Efektem podpisanego porozumienia było zniesienie systemu czterobryga-
dowego w kopalniach objętych porozumieniem już15 września 1980 r. Oczy-
wiście dotyczyło to również KWK ZMP224. Natomiast 17 września podczas 
spotkania w Gdańsku reprezentantów wszystkich utworzonych w kraju Mię-
dzyzakładowych Komitetów Założycielskich Niezależnych Samorządnych 
Związków Zawodowych podjęto decyzję o powołaniu jednej niezależnej or-
ganizacji związkowej o strukturze ogólnopolskiej. Podstawą działania związku 

222  Załącznik nr 1 do Protokołu porozumienia zawartego przez Komisję Rządową 
i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 3.09.1980r. w Kopalni Węgla Kamiennego 
Manifest Lipcowy, w: T. Kurpierz, J. Neja, „Solidarność” śląsko dąbrowska…, s. 192 i n.

223  A. Grajewski, Wykuwanie trzeciego ogniwa…, s. 7.
224  Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: AP Kat], Komitet Wojewódzki Pol-

skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Katowice [dalej: KW PZPR Katowice], Wydział 
Organizacyjny [dalej: Wydz. Org.], sygn. II/195, Informacja na temat realizacji postulatów 
oraz wypadków naruszania porozumienia zawartego w Jastrzębiu i Hucie „Katowice”, Ka-
towice dn. 26.09.1980 r., k. 188.

Fragment protokołu porozumienia w kopalni „Manifest Lipcowy”
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miały być jednak silne organizacje podstawowe (zakładowe) i mocny region, 
organy szczebla ogólnokrajowego miały natomiast mieć charakter porozumie-
wawczo-koordynacyjny, przybierając nazwę Krajowej Komisji Porozumiewaw-
czej. Wtedy także padła propozycja Karola Modzelewskiego, aby związek przy-
jął oficjalną nazwę NSZZ „Solidarność”225. 22 września przyjęto wspólny statut 
związku, a 10 listopada – po tzw. kryzysie rejestracyjnym, Sąd Wojewódzki 
w Warszawie go zatwierdził i od tego momentu można było w pełni kontynu-
ować rozpoczętą już znacznie wcześniej działalność.

Okres od września do grudnia 1980 r. to czas powoływania i organizowania 
zakładowych struktur związkowych. Zgodnie z  ustawą o  związkach zawodo-
wych tzw. komitetom założycielskim NSZZ „Solidarność” przysługiwało prawo 
do posiadania własnego lokalu, telefonu, miejsce na tablicy ogłoszeń oraz dostęp 
do radiowęzła zakładowego. Ponadto porozumienia sierpniowo-wrześniowe da-
wały możliwość wydawania własnej, tzn. wewnątrzzwiązkowej prasy, która nie 
miała podlegać ocenzurowaniu. Z takiej możliwości skorzystali działacze „Soli-
darności” w Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego „Fadom”, gdzie 
zaczęto wydawać związkowy biuletyn „Błyskawica”. Nastąpiło to jednak sto-
sunkowo późno, gdyż pierwszy numer ukazał się 4 września 1981 r. Łącznie 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zdołała wydać 14 numerów, ostatni 
nosi datę 11 grudnia226. Oczywiście podstawowym zadaniem zakładowych 
struktur „Solidarności” była obrona praw pracowniczych, a zwłaszcza wyegze-
kwowanie od przełożonych oraz władz pełnej realizacji zawartych porozumień.

Z  materiałów źródłowych znajdujących się przede wszystkim w  Archi-
wum Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” wynika, 
że z terenu Żor do „Solidarności” z pewnością przystąpili pracownicy z 13 za-
kładów. Niestety dane dotyczące udziału w sierpniowo-wrześniowych straj-
kach, treści postulatów, terminu powołania Komitetu Zakładowego NSZZ/
NSZZ „Solidarność”, daty i miejsca rejestracji w międzyzakładowej struktu-
rze związkowej, terminu wyborów do komisji zakładowej, liczby członków 
czy wreszcie udziału w kolejnych strajkach solidarnościowych zawierają licz-
ne luki i nie pozwalają na sporządzenie statystyk, dokonania porównań czy 
wreszcie wyciągnięcia wniosków wykraczających poza ramy tabeli III.3.

225  Powstanie KKP (posiedzenie delegacji MKZ – 17 IX 1980 w Gdańsku), „Krytyka” 
1984, nr 18, s. 87–116.

226  Archiwum Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” [dalej: 
AZRŚD], pismo „Błyskawica”, nr. 1–6, 8–14 (brak numeru 7).
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Tabela III.3. 
Powstanie NSZZ „Solidarność” w żorskich zakładach pracy w 1980 r.

nazWa zakładu Pracy daTa akcesu MIejsce akcesu

TerMIn WyboróW do 
koMIsjI zakładoWej 

nszz „solIdarność”

KWK „ZMP”  
– strajk 28.08–3.10.1980 r.

2.09.1980 r. MKR Jastrzębie

Odlewnia Żeliwa  
– strajk 2.09–4.09.1980 r.

2.09.1980 r. MKR Jastrzębie
23.01.1981 r.  

(283 członków)

Zakłady Robót Inżynieryjny chb.d. MKR Jastrzębie b.d.

Baza Techniczna PEBEROW b.d. MKR Jastrzębie b.d.

Przedsiębiorstwie  
Budownictwa Mieszkaniowego 

„Fadom”
b.d. b.d.

we wrześniu 1981 r.  
– ponad 2555  

(na ogólną liczbę 
zatrudnionych 2969)

Zakłady Wytwórcze Urządzeń 
Sygnalizacyjnych ZP

27.10.1980 r. MKR Jastrzębie
18.12.1980 r. 

(876 członków)

Samopomoc Chłopska Żory istniała 
30.10.1980 r. b.d. b.d.

Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych 
Budownictwa Stołówka nr 9

6.11.1980 r. MKR Jastrzębie b.d.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 27.11.1980 r. b.d.
09.01.1981 r.,
201 członków

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej

b.d. b.d. 26.11.1980 r.

Pracownicy Oświaty  
i Wychowania

b.d. b.d. 21.11.1980 r.

Źródło: Archiwum Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”,  
sygn. Żo. 0/6; „Błyskawica” nr 1.

Na początku października 1980 r. w KWK ZMP do NSZZ „Solidarność” na-
leżało aż 95% załogi227, czyli ok. 2440 pracowników228. KWK ZMP i Fadom 

227  J. Neja, T. Kurpierz, NSZZ „Solidarność” Region…, s. 184.
228  AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydz. Org., sygn. II/195, Wykaz większych zakła-

dów pracy, w których jest tworzony NSZZ sporządzony przez KW PZPR dla KC PZPR, 
Katowice dn. 04.10.1980 r., k. 276.
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tworzyły najliczniejsze, a zarazem najsilniejsze struktury związkowe w mieście. 
W kopalni ZMP na tablicy ogłoszeń nowego związku pojawiła się uchwała 
postulująca zaniechanie świeckiego charakteru szkół oraz usunięcie sekretarzy 
Komitetu Zakładowego PZPR z Konferencji Samorządu Robotniczego229.

Jednym z bardzo często podnoszonych przez strajkujących postulatów było 
przywrócenie na teren zakładów pracy figur bądź obrazów świętych patronów. 
Na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim dotyczyło to zwłaszcza powrotu 
do kopalń kultu św. Barbary, a do hut czci oddawanej św. Florianowi. 9 listopa-
da biskup katowicki Czesław Domin poświęcił figurę św. Barbary w cechowni 
KWK ZMP. Na podniosłej uroczystość i tym razem licznie zgromadzili się gór-
nicy. Przedstawiciel Komitetu NSZZ „Solidarność”, witając księdza biskupa, 
miał stwierdzić, że uroczystości ta nie jest jednorazową manifestacją wiary, lecz 
początkiem nieustającego uświęcenia ciężkiej górniczej pracy. Mszę św. pod 

przewodnictwem księdza proboszcza Franciszka Wąsali koncelebrowali wszy-
scy księża dekanatu żorskiego. Podczas homilii bp Cz. Domin miał powiedzieć, 
że praca górnika była i  jest nierozdzielnie związana z  Bogiem i  Kościołem, 

229  Tamże, sygn. II/196, Informacja o niektórych wydarzeniach, komentarzach i opi-
niach społecznych, Katowice dn. 22.10.1980 r., k. 157.

Poświęcenie figury św. Barbary w cechowni KWK ZMP (9 listopada1980 r.)



230  | 

a wyrazem tego stał się uroczysty powrót św. Barbary do kopalń230. W Żorach 
z  inicjatywy „Solidarności” pracownicy stacji PKP rozpoczęli budowę postu-
mentu pod figurę św. Katarzyny, która miała zostać usytuowana na dworcu 
kolejowym. Uroczystość poświęcenia zaplanowano na 30 listopada 1980 r.231.

21 września mieszkańcy Żor mogli pierwszy raz od niepamiętnych cza-
sów wysłuchać transmisji mszy św. z kościoła św. Krzyża w Warszawie, cele-
browanej przez sufragana warszawskiego bp. Jerzego Modzelewskiego232. Od 
tej pory msza św. była nadawana przez Polskie Radio w każdą niedzielę233. 
W 1980 r. po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat nadano także bezpośrednią 
transmisję pasterki z katedry wawelskiej w Programie 2 Polskiego Radia oraz 
na falach UKF234.

230  Uroczystości ku czci św. Barbary, „Gość Niedzielny” 1980, nr 50, s. 1.
231  AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydz. Org., sygn. II/ 197, Informacja o przebiegu 

zebrań partyjnych i  sytuacji społeczno-politycznej w województwie katowickim, Katowice 
dn. 26.11.1980 r., k. 244.

232  AP Kat, KW PZPR Katowice 1793, Wydz. Org., sygn. II/195, Informacja nr 2 
o sytuacji społeczno-politycznej w województwie. Tajne dla I Sekretarza KMG PZPR, Kato-
wice 23.09.1980 r., k. 130; Msza św. w Polskim Radiu, „Gość Niedzielny” 1980, nr 40, s. 5.

233  Msza św. w Polskim Radio, „Gość Niedzielny” 1980, nr 40, s. 5.
234  Z Katedry Wawelskiej radiowa transmisja „pasterki”, „Trybuna Robotnicza” 1980, 

nr 275, s. 7. Transmisje radiowe pasterki były nadawane przed wojną i bezpośrednio po 
niej, następnie zostały wstrzymane.

Informacja prasowa o wizycie L. Wałęsy w Jastrzębiu (20 października 1980 r.)



231  | 

Formą związkowej reakcji na łamanie przez władzę warunków porozu-
mień społecznych były strajki, do których prawo zostało zagwarantowane 
w 2 punkcie porozumienia gdańskiego. Mogły one przybrać różne formy – 
od ostrzegawczych po generalne włącznie.

Po raz pierwszy Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” 
ogólnopolski jednogodzinny strajk ostrzegawczy zapowiedziała na 3 paździer-
nika 1980 r. w  związku z  wielokrotnym utrudnianiem tworzenia struktur 
związku. Upominano się także o szybsze wdrażanie podwyżek płac wynego-
cjowanych w sierpniu 1980 r. oraz o dostęp do środków masowego przekazu. 
Niestety na podstawie zachowanych dokumentów nie można odpowiedzieć 
na pytanie, czy w strajku brała udział żorska „Solidarność”.

W niedługim czasie stało się oczywiste, że władza nie zamierza całkowicie 
zrezygnować z sobót, które miały być wolne od 1 stycznia 1981 r.; pierwsza 
taka sobota przypadała 3 stycznia. Rząd podjął decyzję, aby tylko 25 sobót 
w roku było wolnymi od pracy, na co KKP odpowiedziała ogłoszeniem akcji 
protestacyjnych od 23 stycznia. W województwie katowickim czterogodzin-
ny strajk ostrzegawczy został wyznaczony na 27 stycznia, a jego organizacją 
zajmowały się regionalne centra związkowe. Do przeprowadzenia protestu 
zostały wyznaczone zakłady pracy. Generalnie miano strajkować pomiędzy 
godz. 6.00 a 10.00. Z terenu Żor nie desygnowano żadnego przedsiębiorstwa 
do udziału w tym strajku235.

Powszechną mobilizację środowiska „Solidarności” wywołało brutalne 
pobicie zaproszonych na sesję Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgosz-
czy przedstawicieli miejscowej NSZZ „Solidarność” z Janem Rulewskim na 
czele (19 marca), którzy przybyli tam w celu poparcia środowiska rolników 
chcących legalizacji własnej „Solidarności”. Kiedy niespodziewanie odmó-
wiono im prawa zabrania głosu i zarządzono przerwę w sesji, działacze „So-
lidarności” odmówili opuszczenia sali, co zakończyło się interwencją MO. 
Wydarzenie to odebrano jako atak na cały związek i  zażądano ukarania 
winnych zajścia. Po uchwale KKP wszystkie regionalne ośrodki związko-
we przekształciły się w MKS-y i przeniosły swoje siedziby na tereny zakła-
dów przemysłowych. 27 marca w województwie katowickim między godz. 

235  AZRŚD, sygn. Z35, t. 146, Wykaz zakładów pracy upoważnionych zgodnie 
z uchwałą delegatów 1017 przedsiębiorstw z dnia 22.01.80 r., należących do ZR MKZ Ka-
towice do przeprowadzenia strajku ostrzegawczego w dniu 27.01.1981 r. w godz. od 6.00 
do 10.00.
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8.00 a 12.00 stanęło 65 kopalń, 24 huty i 874 innych zakładów pracy236 
– był to moment, w  którym „Solidarność” pokazała swoją siłę, jedność 
oraz niesamowitą zdolność powszechnej mobilizacji. 30 marca w Warsza-
wie grupa negocjacyjna z Lechem Wałęsą na czele parafowała porozumienie 
z rządem, na mocy którego m.in. postanowiono odwołać strajk generalny. 
Następnie po burzliwych dyskusjach i obradach ugoda została zaakcepto-
wana na posiedzeniu KKP237, chociaż samo posunięcie, niepodlegające ob-
radom Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”, wywo-
łało wśród członków związku szczebla regionalnego i  lokalnego mieszane 
odczucia i zróżnicowane komentarze.

Pierwszy etap budowy zakładowych struktur związkowych kończył się 
wraz z demokratycznymi, opartymi na przygotowanej przez ośrodki regional-
ne ordynacji wyborczej, powszechnymi wyborami do komisji zakładowych 
(KZ) NSZZ „Solidarność”. Z niepełnej zachowanej dokumentacji wynika, 
że w  Żorach wybory do KZ zostały przeprowadzone pomiędzy grudniem 
1980 r. a  lutym 1981 r. W  zebraniach wyborczych zazwyczaj brał udział 
przedstawiciel struktury regionalnej, do której zgłosił akces dany zakład 
pracy. Jego zadaniem było przede wszystkim objaśnienie członkom związku 
paragrafów statutu oraz zasad ordynacji wyborczej do KZ. Ponadto repre-
zentanci szczebla regionalnego niejednokrotnie referowali członkom struktur 
zakładowych bieżący program działań „Solidarności”, wypływający zazwyczaj 
z aktualnej sytuacji w kraju. Takie tematy podjął m.in. przedstawiciel związ-
kowych władz regionalnych podczas zebrania wyborczego do KZ WSS Kato-
wice Oddz. Żory238.

Z inicjatywy KMG PZPR w Żorach odbyło się pierwsze spotkanie Miej-
skiego Frontu Porozumienia Narodowego. Wzięli w nim udział przedstawi-
ciele: PZPR, ZSL, SD, ZBOWiD, Związku Kółek Rolniczych, ZSMP, ZHP, 
ZNP, Związku Zawodowego Branżowego oraz Przewodniczący Samorządu 
Mieszkańców. Nie przybył na nie przedstawiciel „Solidarności”239.

236  J. Neja, T. Kurpierz, „Solidarność” śląsko-dąbrowska 1980–1981. Szkic…, s. 128 i n.
237  Szerzej zob. K. Osiński, P. Rybarczyk, Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, 

konsekwencje, t. 1, Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2013, s. 181–214.
238  AZRŚD, sygn. Żo. 0/6, Protokół z zebrania Kom. Zał. NSZZ „Solidarność” przy 

WSS K-ce Oddz. Żory.
239  AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydz. Org., sygn. II/16, Informacja o działaniach 

partyjnych i opiniach oraz komentarzach społecznych, Katowice dn. 12.12.1981 r., k. 285.
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13 maja na pl. św. Piotra w Rzymie zamachowiec Ali Agca postrzelił Jana 
Pawła II, a 28 maja po długiej chorobie zmarł prymas Polski kard. Stefan 
Wyszyński. Atmosferę przygnębienia po tych wydarzeniach z pewnością po-
tęgowały narastające problemy z zaopatrzeniem sklepów w towary i będąca 
tego konsekwencją reglamentacja coraz szerszej ich grupy. Jeszcze w kwietniu 
pojawiły się talony na mięso, ale w  maju już na masło i  tłuszcze, zaczęto 
reglamentować mąkę, przetwory zbożowe i  ryż, od czerwca wprowadzono 
abonament na mleko dla niemowląt, w  sierpniu – kartki na alkohol, pa-
pierosy, proszek do prania (300 g miesięcznie), mydło, reglamentowano też 
wyroby czekoladopodobne i cukierki, a ubiegając bieg wydarzeń, w paździer-
niku pojawiły się kartki na dziecięce pieluszki240. Pogłębiający się kryzys eko-
nomiczny kraju prowadził do pogorszenia nastrojów, wzrostu społecznego 
napięcia aż do organizacji tzw. marszów głodowych, w których uczestniczyły 
przede wszystkim kobiety z dziećmi.

Istotnym zadaniem „Solidarności” śląsko-dąbrowskiej był wybór jednego, 
wspólnego dla Śląska i Zagłębia zarządu regionu. W województwie katowic-
kim długo nie można było doprowadzić do skutecznego i trwałego połączenia 
poszczególnych ośrodków regionalnych NSZZ „Solidarność” w jedną strukturę 
– funkcjonowało ich pięć. Wiosną 1981 r. udało się powołać wspólną Komisję 
ds. Organizacji Wyborów Regionalnych, pod koniec kwietnia zatwierdzono or-
dynację wyborczą. Wybory przebiegały dwustopniowo. W I etapie, mającym się 
zakończyć do 15 czerwca, to zakłady pracy wybierały swoich reprezentantów na 
zjazd, bazując na zasadzie, że na 1000 członków „Solidarności” przypadał jeden 
delegat, wobec czego mniejsze przedsiębiorstwa musiały organizować wspólne 
spotkania w celu jego wyłonienia. W II etapie, przebiegającym w trzech turach, 
wyłonieni delegaci mieli dokonać wyboru Zarządu Regionalnego, Komisji Re-
wizyjnej oraz wytypować reprezentantów na Zjazd Krajowy241.

Gospodarzem I  Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Śląska 
i  Zagłębia (WZD) była Huta Baildon w  Katowicach, której sala sportowa 
6 lipca pomieściła 871 przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych. 
Najwyższą władzą w województwie katowickim było WZD, które – wybierane 
na dwuletnią kadencję – miało zbierać się przynajmniej raz na pół roku. 

240  J. Solska, Jak było z kartkami na żywność. 13 postulat, „Polityka” 2000, nr 43, s. 68 i n.
241  AZŚRD, Regionalna ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność”, k. 1 i n.; J. Neja, 

T. Kurpierz, „Solidarność” śląsko-dąbrowska 1980–1981. Szkic…, s. 151–153.
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Bieżącymi sprawami kierował Zarząd Regionu, do którego najważniejszych 
kompetencji należało reprezentowanie organizacji na zewnątrz, podejmowanie 
decyzji o  strajku, zwoływanie WZD oraz wybór członków 15-osobowego 
prezydium. Określone zostały również podstawowe cele, założenia 
i  strategiczne kierunki działalności śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, pod 
którymi podpisywała się również żorska „Solidarność”. Zamierzano walczyć 
z  przyczynami kryzysu gospodarczego, a  nie jego skutkami, występować 
w  obronie praw obywatelskich, społeczno-politycznych i  pracowniczych, 
kierować się w podejmowanych działaniach zasadami demokracji związkowej 
(równość, parlamentaryzm, pluralizm poglądów, decentralizacja, utrzymanie 
jedności w  szeregach „Solidarności”). W  oddzielnej uchwale określono 
stanowisko wobec PZPR i  władz, uznając, że aktualny kryzys gospodarczy 
jest wynikiem „sposobu pełnienia przewodniej roli przez Polską Zjednoczoną 
Partię Robotniczą”, WZD „nie widzi realnych dróg współpracy z PZPR przy 
obecnym sposobie pełnienia przez nią przewodniej roli w  państwie. Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ «Solidarność» musi w tej sytuacji założyć 
prowadzenie pertraktacji jedynie z władzami państwowymi, mimo że są one 
obecnie całkowicie uzależnione od PZPR”242. Ponadto w kolejnych uchwałach 
podjęto m.in. kwestię dostępu „Solidarności” do środków masowego przekazu, 
utworzenia lub nadzorowania prac ośrodków i organów działających na rzecz  
Zarządu – Regionalnego Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych, Regionalnego 
Wydawnictwa Związkowego oraz Wszechnicy Związkowej, ponadto wytycz-
nych dla delegatów na Zjazd Krajowy. Podczas II tury WZD, która rozpoczęła 
się 27 lipca, przewodniczącym połączonego Zarządu Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” został Leszek Waliszewski (Tychy)243.

Stałe pogarszanie się sytuacji aprowizacyjnej województwa oraz fiasko roz-
mów prezydium KKP z rządem stały się podstawą podjęcia przez Zarząd Regio-
nu decyzji o przeprowadzeniu czterogodzinnego strajku 7 sierpnia w godz. 6.00–
–10.00. Domagano się przede wszystkim przywrócenia poprzednio ustalonych 
racji na mięso, zwiększenia kontroli nad dystrybucją żywności, zaprzestania rzu-
cania oszczerstw wobec związku, realnego dostępu „Solidarności” do środków 
masowego przekazu244. Gotowość strajkowa w regionie została utrzymana do 

242  J. Neja, T. Kurpierz, „Solidarność” śląsko-dąbrowska 1980–1981. Szkic…, s. 162.
243  Szerzej zob. tamże, s. 151–155, 157–163.
244  Tamże, s. 164.
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13 sierpnia, na ten czas zarząd powołał spośród swoich członków sześcioosobo-
wy sztab strajkowy245. Mimo wyczuwalnej nagonki na związek 12 sierpnia KKP, 
w porozumieniu z Zarządem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i prezydium Kra-
jowej Komisji Koordynacyjnej Sekcji Hutnictwa, wychodząc naprzeciw Komi-
tetowi Rady Ministrów, który podczas rozmowy z KKP zaapelował o poparcie 
związku „na rzecz wydobycia węgla”, wystosowała apel o przepracowanie ośmiu 
wolnych sobót w przemyśle wydobywczym, motywując to zaistnieniem nad-
zwyczajnie trudnej sytuacji gospodarczej i potrzebą kierowania się w tym czasie 
interesem całego kraju. Apel ostro podzielił działaczy związkowych, ale również 
partyjnych. Odpowiedzią władzy na zaproponowane de facto ustępstwo „Soli-
darności” i przejaw dobrej woli, które z drugiej strony stawiały związek w roli 
dysponenta wolnych sobót, była uchwała nr 199/81 Rady Ministrów z 11 wrze-
śnia, regulująca pracę w wolne ustawowo dni. Uchwała zapewniała bardzo ko-
rzystne rozwiązania finansowe i socjalne dla górników, którzy zdecydują się na 
pracę w wolne soboty. Stanowiła prawdziwą próbę dla jedności związku i mogła 
doprowadzić do zniweczenia z takim trudem wypracowanego punktu porozu-
mienia jastrzębskiego. Z drugiej strony zaproponowane w uchwale rozwiązania 
świadczyły o braku pomysłu władzy na wyjście z impasu gospodarczego246.

Kolejnym istotnym dla całego związku wydarzeniem był I Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność” w gdańskiej hali Oliwii. Obrady odbyły się 
w dwóch turach: I – od 5 do 10 września, II – od 26 września do 7 paździer-
nika, uczestniczyło w nich blisko 900 delegatów. Region śląsko-dąbrowski 
reprezentowała delegacja 106 osób, wyłonionych w trakcie I WZD. Jednym 
z delegatów wywodzącym się z żorskiego zakładu pracy był Józef Kula (ZWUS 
Żory, pracownik umysłowy)247. Powiązany z Żorami przez miejsce zamiesz-
kania był także Tadeusz Jedynak – delegat z KWK Manifest Lipcowy, który 
został wybrany na członka nowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”248.

245  Tamże, Dokument nr 109, Uchwała Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność” dotycząca powołania sztabu strajkowego, Katowice dn. 08.08.1981 r.

246  Szerzej zob. J. Kazimierski, PZPR w województwie katowickim wobec NSZZ „Soli-
darność” w latach 1980–1982, praca doktorska napisana pod kier. doc. dr. hab. A. Topola, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, obroniona w 2011 r., s. 222–240; por. J. Neja, T. Kur-
pierz, „Solidarność” śląsko-dąbrowska 1980–1981. Szkic…, s. 168 i n.

247  Dokumenty I Walnego Zebrania Delegatów, Katowice 1981, s. 33.
248  Ludzie Solidarności. Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidar-

ność” – MSW Biuro „C”, przyg. M. Piotrowski, Lublin 2002, s. 317.
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Podczas I KZD przede wszystkim uchwalono program działania związku, 
który do historii przeszedł pod nazwą Samorządna Rzeczpospolita oraz bu-
dzący wiele emocji, w gruncie rzeczy lakoniczny dokument Posłanie do ludzi 
pracy Europy Wschodniej (8 września). W Posłaniu… została wyrażona soli-
darność z narodami bloku wschodniego w walce o poprawę bytu wszystkich 
ludzi pracy, w tym w walce o wolny ruch związkowy. Posłanie... spotkało się 
z ostrą reakcją kierownictwa KPZR, a dopiero potem KC PZPR.

28 października zgodnie z decyzją KK NSZZ „Solidarność” przeprowa-
dzono jednogodzinny strajk ostrzegawczy, który nie miał jednak charakteru 
powszechnego. Był on odpowiedzią związku na wyrzucenie z  samochodu 
przez niezidentyfikowane osoby przed kopalnią „Sosnowiec” trzech fiolek 
o nieznanej zawartości. Jedna z fiolek pękła, a wydobywający się z niej gry-
zący gaz doprowadził do zatrucia ponad 60 osób, które trafiły do szpita-
la. Tego samego dnia gotowość strajkową ogłosiły sosnowieckie kopalnie, 
a  następnie KK zadecydowała o  strajku ostrzegawczym249. Do protestu 
przystąpili pracownicy żorskiego Fadomu. W tym dniu członkom KZ „So-
lidarność” zablokowano dostęp do zakładowego radiowęzła. Z  biuletynu 
„Błyskawica” wynika, że na obecnych w zakładzie w czasie strajku ok. 1900 
pracowników do protestu przystąpiło ok. 900 osób. W biuletynie redakcja 
zawarła jeszcze inną informację: „Podane przez nas liczby dotyczą osób, 
które przyznały się do strajku, w rzeczywistości strajkujących było o wiele 
więcej, lecz nie chcieli oni znaleźć się na listach sporządzanych na polecenie 
administracji Kombinatu”250.

Jesienią 1981 r. nastąpił wyraźny wzrost obecnego już od lata napięcia 
w  relacjach pomiędzy NSZZ „Solidarność” a  władzami PRL. Coraz czę-
ściej zaczęło dochodzić do różnych „prowokacji”, o  które wzajemnie się 
oskarżano. W tej atmosferze od 30 listopada do 2 grudnia odbyła się I tura 
II Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Miejscem 
obrad była ponownie hala sportowa Huty Baildon w Katowicach. Delegaci 
zobowiązali Zarząd Regionu do „spowodowania nadzwyczajnych środków 
celem przygotowania organizacji zakładowych do działań w sytuacji ogło-
szenia stanu wyjątkowego w kraju”251. Wystosowano także apel do Sejmu 

249  J. Neja, T. Kurpierz, „Solidarność” śląsko-dąbrowska 1980–1981. Szkic…, s. 173.
250  AZRŚD, „Błyskawica” 1981, nr 9.
251  J. Neja, T. Kurpierz, „Solidarność” śląsko-dąbrowska 1980–1981. Szkic…, s. 178 i n.
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PRL, w  którym wzywano posłów do „niepodejmowania ustawy o  szcze-
gólnych pełnomocnictwach dla rządu”252, który był odpowiedzią na za-
mierzenie wniesienia pod obrady Sejmu projektu ustawy o nadzwyczajnych 
środkach działania w interesie ochrony obywateli i państwa przez premiera 
Wojciecha Jaruzelskiego253.

Okres represji stanu wojennego 

Plany premiera gen. W. Jaruzelskiego dotyczące rozwiązania sytuacji w  Pol-
sce były jednak inne niż rozważana przez zjazd możliwość nadania rządowi 
nadzwyczajnych uprawnień. 13 grudnia 1981 r. na całym obszarze PRL został 
wprowadzony stan wojenny. Podpisany przez Radę Państwa m.in. Dekret o sta-
nie wojennym oddawał pełnię władzy Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego, 
na której czele stał oczywiście gen. W. Jaruzelski. Dekret regulował całą sytuację 
w kraju: zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie, zakazana stała 
się działalność wszystkich organizacji społecznych i zawodowych – w tym oczy-
wiście „Solidarności”, nielegalne były wszelkie zebrania, zgromadzenia, manife-
stacje i strajki, ograniczono możliwość swobodnego przemieszczania się, wpro-
wadzono godzinę milicyjną między 22.00 a 6.00 rano, zawieszono wydawanie 
prasy poza dziennikami partyjnymi, wprowadzono oficjalną cenzurę korespon-
dencji oraz kontrolę rozmów telefonicznych. Wprowadzeniu stanu wojenne-
go towarzyszyły trzy operacje o kryptonimach: „Azalia” – odcięcie łączności 
telefonicznej i teleksowej, „Jodła” – masowe zatrzymania osób wytypowanych 
wcześniej do internowania, podejrzanych o prowadzenie wrogiej działalności 
oraz „Klon” – przeprowadzanie rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych słu-
żących zastraszeniu działaczy opozycyjnych, wymuszeniu na nich podpisania 
oświadczenia o lojalności wobec Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (tzw. lojalki) 
czy pozyskaniu ich do współpracy254. Prawdziwym celem wprowadzenia stanu 
wojennego było zdelegalizowanie działalności NSZZ „Solidarność” ze względu 
na jego „kontrrewolucyjne” poczynania.

Bezprawne, gdyż niezgodne z  Konstytucją PRL, wprowadzenie stanu 
wojennego spotkało się z oporem społecznym. Na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 

252  Tamże, s. 179.
253  Tamże.
254  J. Neja, Grudzień 1981…, s. 50–55, 73–75.
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Dąbrowskim według raportów SB w okresie od 13 do 28 grudnia 1981 r. 
miało miejsce ok. 50 akcji strajkowych lub prób organizacji protestu, w tym 
w 24 kopalniach255.

Decyzja o podjęciu strajku z pewnością była o wiele trudniejsza niż w sierp-
niu 1980 r. Podjęli ją jednak pracownicy KWK ZMP, gdzie protest trwał od 
13 do 15 grudnia256. 15 grudnia przy użyciu siły milicyjno-wojskowej została 
przeprowadzona pacyfikacja strajków na terenie całego Rybnickiego Okręgu 
Węglowego, dotknęło to także KWK ZMP257. 16 grudnia doszło do zabój-
stwa sześciu górników podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach, 
w przeciągu dwóch tygodni zmarli kolejni trzej górnicy biorący udział w pro-
teście. Użycie broni przez tzw. pluton specjalny uzmysłowiło społeczeństwu, 
że dalsze stawianie czynnego oporu będzie nieskuteczne. Ostatni strajk, pod-
ziemny, został zakończony 28 grudnia.

13 grudnia rozpoczęły się masowe zatrzymania osób wytypowanych do 
internowania; byli to przede wszystkim czołowi działacze NSZZ „Solidar-
ność”. Najczęściej zatrzymań dokonywano w zakładach pracy lub nocą, siłą 
wyciągano podejrzanych z domów. Czyniono to na oczach współmałżon-
ków oraz dzieci, traktując ich jak pospolitych przestępców, często nie poda-
jąc powodu ubezwłasnowolnienia ani miejsca przewiezienia. W decyzjach 
o  internowaniu najczęściej podawanym powodem odosobnienia pojawia-
ły się sformułowania typu: „jest w stanie inspirować i organizować strajk 
w miejscu pracy”258, „w określonych sytuacjach może być aktywnym w or-
ganizowaniu działań przeciwko partii i rządowi”259. Wykaz osób internowa-
nych i aresztowanych powiązanych z Żorami poprzez miejsce zatrudnienia 
bądź zamieszkania (czasami jedno i drugie) obejmuje 43 osoby. Warto go 
zaprezentować w całości:
Augustyński Zbigniew – ur. 29.03.1944 r., zam. Żory, technik rencista 

na pół etatu w  WPK (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) 
Rybnik, członek „S”, areszt. 17.11.1982 r. za kolportaż ulotek, wyrok 

255  Tamże, s. 149.
256  J. Neja, Górny Śląsk, Podbeskidzie, Ziemia Częstochowska, w: Stan wojenny w Polsce 

1981–1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003, s. 91.
257  J. Neja, T. Kurpierz, NSZZ „Solidarność”…, s. 246.
258  AIPN Ka, sygn. IPN Ka 036/2488, k. 10; sygn. IPN Ka 230/2864 t. 2; sygn. IPN 

Ka 39/195, k. 4.
259  AIPN Ka, sygn. IPN Ka 043/715, k. 2; sygn. IPN Ka 043/948, k. 2.
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z 21.04.1983 r.: 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 
20 tys. zł grzywny.

Baumgart Klaudiusz – ur. 13.09.1940 r., zam. Żory, zatr. w KWK Mani-
fest Lipcowy (górnik), przewodniczący Oddziałowej „S”; intern. 6.10–
29.10.1982 r., sankcje prokuratorskie, areszt. 4.10.1982 r. za druk ulotek 
i  organizowanie podziemia, wyrok z  19.05.1983 r.: 1,5 r. pozbawienia 
wolności; więziony m.in. ZK Strzelin.

Błoniarz Krzysztof – ur. 2.05.1950 r., zam. Żory, zatr. Elektrownia Łaziska, 
inżynier, intern. 29.08.1982 r. Zabrze-Zaborze, zw. 1.12.1982 r., ponad-
to dwukrotnie zatrzymywany: 18.12.1981 r., maj 1982 r.).

Czuczman Zbigniew – ur. 9.02.1953 r., zam. Żory, zatr. KWK XXX-lecia 
PRL, członek KS z 1980 r., intern. 17.12.1981 r. Jastrzębie-Szeroka; KW 
MO w Katowicach; zwolniony 13.02.1982 r.

Głowacki Sylwester – ur. 14.12.1952 r., zam. Żory, zatr. KWK Borynia, czło-
nek KS z 1980 r., areszt. 30.12.1981 r. za udział w strajku, członek Komitetu 
Strajkowego, wyrok z 23.01.1982 r.: 2 lata pozbawienia wolności w zawie-
szeniu na 4 lata, 2 lata pozbawienia praw publicznych; przywrócony do pracy.

Gołębiowski Marian – ur. 20.09.1948 r., zam. Żory, zatr. Zakłady Trans-
portu Kolejowego i  Gospodarki Kamieniem w  Boguszowicach, współ-
organizator strajku w  sierpniu 1980 r.; intern. 30.01.1982 r. KW MO 
Katowice, od 5.02.1982 r. Jastrzębie-Szeroka, od 23.02.1982 r. Uherce; 
zwolniony 14.07.1982 r.

Grab Czesław – ur. 15.12.1935 r., zatr. KWK ZMP, intern. 9.08–23.11.1982 r.
Grabowski Antoni – ur. 25.07.1953 r., zam. Żory, zatr. ZMP Żory (górnik), 

członek KS w 1980 r., członek KZ „S”, intern. dwukrotnie: pierwszy raz: 
13.12.1981 – 9.03.1982 r. Jastrzębie-Szeroka, od 19.02.1982 r. Koko-
tek; drugi raz 12.05–30.11.1982 r. Jastrzębie-Szeroka, Uherce, Grodków; 
areszt. 22.09.1982 r. w hotelu Irena w Katowicach-Szopienicach podczas 
próby nadania audycji „S”, wyrok z 30.09.1982 r.: 7 miesięcy pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 30 tys. grzywny.

Greń Robert – ur. 1.04.1942 r., zatr. Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnali-
zacyjnych Żory, członek „S”, intern. 13.12.1981 – 2.01.1982 r. Jastrzębie- 
-Szeroka; zwolniony 2.01.1982 r.

Hancka Krzysztof – ur. 8.08.1954 r., zam. Żory, zatr. KWK Borynia, czło-
nek KS z  1980 r., członek KZ „S” oraz KS w grudniu 1981 r., intern. 
19.12.1982 r. Jastrzębie-Szeroka; od 24.12.1982 r. sankcje prokurator-
skie, areszt. 24.12.1981 r. za udział w  strajku, wyrok z  23.01.1982 r.: 
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1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 2 lata pozbawienia 
praw publicznych.

Jandt Andrzej – ur. 10.03.1951 r., zam. Jastrzębie Zdrój, zatr. KWK ZMP 
Żory (górnik), intern. 12.05.1982 r. KW MO Katowice, od 15.05.1982 r. 
Zabrze-Zaborze, areszt. 15.09.1982 r., wyrok z 11.05.1983 r.: 1 rok po-
zbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

Jarnicki Wiesław – ur. 27.08.1933 r., zam. Żory, zatr. Peberow Żory (kierowca), 
współorganizator strajku we wrześniu 1980 r.; czł. Kom. Założycielskiego 
„S” i KZ „S”, intern. 26.12.1981 – 14.06.1982 r.: od 4.01.1982 r. Jastrzę-
bie-Szeroka, od 23.03.1982 r. Uherce, nast. szpital w Sanoku.

Jedynak Tadeusz – ur. 16.04.1949 r., zam. Żory, zatr. KWK Manifest Lip-
cowy, wiceprzewodniczący MKS z 1980 r., sygnatariusz porozumienia ja-
strzębskiego, członek Tymczasowego Prezydium Krajowej Komisji Poro-
zumiewawczej „S”, członek Komisji Krajowej „S”, intern. 13.12.1981 r.: 
KW MO Katowice, Zabrze-Zaborze, Nowy Łupków, zw. 23.12.1982 r. 
Ponadto w podziemiu członek Regionalnej Komisji Wykonawczej Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego, członek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej 
„S”, areszt. 17.06.1985 r. w  Warszawie, więziony w  Areszcie Śledczym 
w Warszawie przy ul. Rakowieckiej; zw. 11.09.1986 r. na mocy amnestii.

Kąkol Augustyn – ur. 24.05.1948 r., zam. Żory, zatr. Fadom Żory, przewod-
niczący KZ „S”, intern. 13.12.1981 – 3.02.1982 r. Jastrzębie-Szeroka.

Kisiel Zdzisław – ur. 3.09.1956 r., zam. Żory, zatr. KWK ZMP Żory (ślu-
sarz), intern. 5–19.11.1982 r. KW MO Katowice.

Kokoszka Lesław – ur. 11.12.1954 r., zam. Żory, zatr. KWK ZMP (gór-
nik-kombajnista), członek KPN, intern. 19.04.1982 r. Zabrze-Zaborze, 
zwolniony 28.06.1982 r., areszt. 9.02.1983 r. za „organizowanie poligrafii 
podziemnej oraz grup terrorystycznych”, wyrok z  11.05.1983 r.: 3 lata 
pozbawienia wolności; więziony po wyr. w ZK Wrocław, od 3.03.1984 r. 
w ZK Strzelin, nieobjęty amnestią z 1983 i 1984 r.

Kosiński Marian – ur. 8.10.1935 r., zam. Jastrzębie-Zdrój, zatr. KWK ZMP 
Żory, czł. KS 1980 r., areszt. 13.01.1982 r. – członek Komitetu Strajko-
wego, wyrok z 12.02.1982 r.: 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu 
na 2 lata oraz 10 tys. zł grzywny.

Koskowski Stefan – PB ROW Żory, intern. Uherce.
Kraus Edward – ur. 26.05.1926 r., zam. Żory, emerytowany funkcjonariusz 

MO, intern. 29.12.1981 r. KW MO Katowice; Zabrze-Zaborze; Darłówek.
Kula Józef – ur. 5.11.1931 r., zam. Suszec-Radziczka, zatr. Zakłady Wytwór-
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cze Urządzeń Sygnalizacyjnych Żory, przewodniczący KZ „S”, intern. dwu-
krotnie: po raz pierwszy 13.12.1981 r. Jastrzębie-Szeroka, od 23.03.1982 r. 
Uherce, od 19.04.1982 r. Załęże; zwolniony 14.07.1982 r.; po raz drugi 
intern. 27–31.08.1982 r. KW MO Katowice, Zabrze-Zaborze.

Kuleszyński Wiesław – ur. 22.07.1930 r., zam. Żory, zatr. Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych Imielin; Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, in-
tern. 17.04.1982 r. KW MO Katowice, Zabrze-Zaborze; zwolniony 
27.07.1982 r., zmarł 1.10.1995 r.

Lipka Czesław – ur. 4.08.1949 r., zam. Żory, zatr. KWK ZMP Żory (górnik), 
uczestnik strajku w  1980 r., czł. KZ „S”, współpracownik KPN, intern. 
dwukrotnie: pierwszy raz 27–31.08.1982 r. – KW MO Katowice, Zabrze
-Zaborze; drugi raz: 10.10.1982 r. KW MO Katowice, areszt. 3.11.1982 r., 
wyrok z  11.05.1983 r.: 4,5 r. pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia 
praw publicznych; osadzony w ZK w Strzelinie, nieobjęty amnestią w 1983 
i 1984 r; zw. 8.03.1985 r.; od 1986 r. emigracja: Australia.

Listwan Witold – ur. 25.02.1947 r., zam. Żory, zatr. Przedsiębiorstwo 
Transportowo Spedycyjne Budownictwa Węglowego Oddz. w Jastrzębiu, 
intern. 14.11.1982 r., areszt. 29.11.1982 r. za kolportaż ulotek, wyrok 
z 24.04.1983 r.: 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 
20 tys. zł grzywny.

Łukasik Stanisław – ur. 18.04.1952 r., zam. Żory, zatr. KWK XXX-lecia 
PRL, tymczasowo areszt. 10.01.1982 r. za udział w  strajku na terenie 
KWK ZMP po ogłoszeniu stanu wojennego (organizował straż robot-
niczą), wyrok z 23.02.1982 r.: 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na 4 lata, 1 rok pozbawienia praw publicznych.

Maciaszek Waldemar – ur. 30.07.1954 r., zam. Żory, zatr. KWK Manifest 
Lipcowy, członek KS z 1980 r., przewodn. KZ „S”, intern. 9.01.1982 r., 
areszt. 10.01.1982 r. za organizowanie strajku i kierowanie nim, wyrok 
z 28.04.1982 r. – umorzenie.

Mazurek Stanisław – ur. 14.10.1952 r., zam. Czarlin (Żory), zatr. 
WPHW Rybnik, kierownik sklepu, członek Prezydium KZ „S”, in-
tern. 13.12.1981 r. ZK Jastrzębie-Szeroka, Uherce, Racibórz? (między 4 
a 5.06.1982 r. wywieziony do szpitala), zwolniony 16.07.1982 r.

Moćko Henryk – ur. 08.11.1952 r., zatr. KWK ZMP Żory, czł. Prezydium KZ 
„S”, intern. 13.12.1981 – 3.02.1982 r. Jastrzębie-Szeroka, zmarł 3.08.2000 r.

Papierzański Ryszard – ur. 11.06.1948 r., zam. Żory, zatr. KWK ZMP 
Żory (górnik), członek „S”, intern. 29.08.1982 r., areszt. 15.09.1982 r. 
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za kolportaż, wyrok z 11.05.1983 r.: 1 rok pozbawienia wolności, zw. 
16.05.1983 r.

Pietrzyk Alojzy – ur. 31.03.1951 r., zam. Żory, zatr. KWK Manifest Lipco-
wy, współinicjator i uczestnik strajku w 1980 r., członek „S”, od 1981 r. 
członek KZ „S”, współorganizator miejskiego KOWzaP w  Jastrzębiu- 
-Zdroju, uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy w grudniu 1981 r., 
intern. 30.04.1982 r.: KW MO Katowice, Zabrze-Zaborze; zwolniony 
23.07.1982 r.

Pińkawa Marian – zam. Żory, zatr. KWK Manifest Lipcowy, intern.
Piwowar Bronisław – ur. 26.02.1946 r., zam. Żory, zatr. KWK ZMP Żory, 

cieśla górniczy, współorganizator strajku w KWK ZMP w sierpniu 1980 r., 
członek KS; intern. 15.01.1982 – 14.02.1982 r.

Pluta Ryszard – ur. 27.09.1948 r., zam. Żory, zatr. KWK ZMP Żory (to-
karz), czł. KS z  1980 r., intern. 27–31.08.1982 r. KW MO Katowice, 
Zabrze-Zaborze.

Potęga Wiesław – ur. 17.04.1944 r., zam. Żory, zatr. KWK Borynia (gór-
nik), członek „S”, intern. po strajku, nast. 31.12.1981 r. aresztowany, wy-
rok z 23.01.1982 r.: 1,5 r. pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 
2 lata pozbawienia praw publicznych.

Rusek Barbara – ur. 23.10.1948 r., zam. Żory, zatr. WPHW Żory (ekspe-
dientka), przewodnicząca MKK Żory, intern. 13.12.1981 r., pobita, Sze-
roka-Sosnowiec 23.01.1982 r. Darłówek, nast. Miechowice; zwolniona 
29.04.1982 r., 15.12.1983 r. wyjazd do USA.

Sacha lub Socha Kazimierz – ur. 21.01.1955 r., zam. Żory, zatr. KWK Ma-
nifest Lipcowy, intern. 5–10.11.1982 r. sankcje, areszt. 10.11.1982 r., wy-
rok z 11.05.1983 r.: 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

Sawicki Mieczysław – ur. 24.03.1949 r., zam. Żory, zatr. Przedsiębiorstwo 
Budowy Szybów w  Bytomiu (mechanik samochodowy), członek MKR 
Jastrzębie, intern. dwukrotnie: pierwszy raz 13.12.1981 r. Jastrzębie-Sze-
roka, zwolniony 15.02.1982 r.; drugi raz 6.11.1982 r.

Stawski Grzegorz – ur. 11.05.1955 r., zam. Żory, zatr. KWK Manifest Lip-
cowy (górnik), członek KS z 1980 r., sygnatariusz porozumienia jastrzęb-
skiego, członek Prezydium MKR „S” w Jastrzębiu-Zdroju, członek Prezy-
dium ZR Śląska i Zagłębia, członek KKP „S”, intern. 13.12.1981 r., od 
22.01.1982 r. KW MO Katowice, od 16.02.1982 r. Jastrzębie-Szeroka, 
od 23.03.1982 r. Uherce; zwolniony 25.05.1982 r.

Szczepkowski Marian – ur. 28.09.1954 r., zam. Żory, zatr. KWK XXX-le-
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cia PRL (zaplatacz lin), członek KS w 1980 r., intern. 18.12.1981 r. Ja-
strzębie-Szeroka – 28.12.1981 r., sankcje; areszt. 29.12.1981 r. – za udział 
w  strajku, członek Komitetu Strajkowego, wyrok z 23.02.1982 r.: 1 rok 
pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, 1 rok pozbawienia praw 
publicznych.

Tętlewicz Henryk – ur. 17.02.1951 r., zam. Żory, zatr. Zakład Transportu 
Kolejowego i Gospodarki Kamieniem w Boguszowicach, maszynista loko-
motyw spalinowych; członek ZKR „S”, intern. 13.12.1981 r. Jastrzębie- 
-Szereka; zwolniony 18.01.1982 r.

Tkocz Jacek – ur. 12.12.1950 r., zam. Rybnik, zatr. KBO PW Fadom Żory, 
intern. 15.10–24.11.1982 r.

Wasilewski Stefan – ur. 2.09.1952 r., zam. Jastrzębie, zatr. Rybnickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego Baza Sprzętu Żory (ślusarz), 
współorganizator strajku w  1980 r., współzałożyciel ZKR; intern. 
18.12.1981 – 14.06.1982 r. Zabrze-Zaborze, od 23.12.1981 r. Jastrzębie- 
-Szeroka, od 23.03.1982 r. Uherce; zwolniony 14.06.1982 r.

Wołowicz Piotr – ur. 27.01.1944 r., zam. Żory, zatr. KWK ZMP Żory, czł. 
KS w 1980 r.; czł. ZKR; działacz „S”, intern. 13.12.1981 r. Jastrzębie-Sze-
roka, 19.02.1982 r. – Kokotek; zwolniony 9.03.1982 r.

Zgryźniak Henryk – ur. 22.01.1950 r., zam. Wolica Piskowska, zatr. KWK 
ZMP Żory, przewodniczący Komitetu Strajkowego w 1980 r., współorgani-
zator „S”, członek KZ „S”, intern. dwukrotnie: po raz pierwszy 13.12.1981 r. 
Jastrzębie-Szeroka; zwolniony 29.01.1982 r.; po raz drugi 10.11.1982 r.; 
areszt. 16.11.1982 r., wyrok z 11.05.1983 r. – sprawę umorzono260.

260  Z.Z., Internowani w 1981 i 1982 r., „Zeszyty Historyczne Solidarności Śląsko-Dą-
browskiej” 2000, nr 5, s. 33, 45–47, 49–51, 54, 59–62, 64 i n.; AIPN Katowice, Lista osób re-
presjonowanych ze względów politycznych w latach 1981–1988 na terenie dawnych województw 
bielskiego, częstochowskiego i katowickiego, oprac. zespół w składzie: T. Brodzka – koordyna-
tor, P. Dyjak (Stowarzyszenie Pokolenie), M. Kobylańska (AIPN), powołany w 2011 r. przez 
A. Drogonia, dyrektora Oddziału AIPN w  Katowicach; P. Miśkiewicz, Jedynak Tadeusz, 
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl; A. Kamiński, Kula Józef, http://www.encyklope-
dia-solidarnosci.pl; H. Żwirska, Lipka Czesław, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl; 
H. Żwirska, Papierzański Ryszard, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl; P. Miśkiewicz, 
Pietrzyk Alojzy, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl; P. Miśkiewicz, Stawski Grzegorz, 
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl. Informacje umieszczone w wykazie zostały spraw-
dzone, sprostowane bądź uzupełnione na podstawie odnalezionych w katowickim oddziale 
Instytutu Pamięci Narodowej akt internowania/tymczasowego aresztowania o następujących 
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Po 13 grudnia 1981 r. internowano aż 43 osoby powiązane z  Żorami 
poprzez miejsce zamieszkania (21 osób) czy pracy (10 osób), bądź jedno 
i  drugie (12 przypadków). Internowane zostały przede wszystkim osoby 
młode, urodzone w latach 40. i 50. Najmłodszy internowany miał 25 lat,  
najstarszy 55 lat. Jak na niewielkie miasto, liczba osób zatrzymanych jest 
duża i  z  pewnością wynikała ona z  uczestnictwa w  strajku pracowników 
kopalni ZMP w  proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, 
za co zostało ujętych przynajmniej siedem osób. Wśród wymienionych  
43 nazwisk uderza spory odsetek osób najpierw internowanych, a następnie 
aresztowanych. Wyroki sądowe zostały wydane w aż 17 przypadkach.

Warunki internowania w większości ośrodków (czy też raczej obozów), powo-
łanych zarządzeniem ministra sprawiedliwości, były co najmniej trudne. Wiele 
z nich mieściło się w zakładach karnych w Bytomiu-Miechowicach, Grodko-
wie, Nowym Łupkowie, Raciborzu, Rzeszowie-Załężu, Sosnowcu, Uhercach 
czy Zabrzu-Zaborzu. Wzorcowy ośrodek internowania, utworzony na potrzeby 
wizytacji Komisji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, znajdował się w Ko-
kotku, gdzie do tego celu zaadaptowano tamtejszy hotel Silesiana.

Wielu działaczy zawieszonej „Solidarności” postanowiło zaangażować się 
w pomoc internowanym kolegom, organizując zbiórki pieniężne w zakładach 
pracy dla ich rodzin. Na takie akcje decydowały się również osoby dopiero co 
zwolnione z ośrodków odosobnienia. Przykładowo P. Wołowicz tuż po opusz-
czeniu ośrodka internowania przeprowadził zbiórkę pieniędzy w kopalni ZMP. 
Został za nią zatrzymany i osadzony w areszcie na dwie doby261. Zbiórki na 
rzecz rodzin internowanych organizowali także Cz. Lipka i H. Zgryźniak262.

Cz. Lipka i H. Zgryźniak postanowili odpowiedzieć na łamanie praw czło-
wieka w PRL także w sposób bardziej aktywny. 31 stycznia spróbowali wysadzić 
pomnik Wyzwolenia (w kształcie czołgu) zlokalizowany na os. XXX-lecia PRL, 

sygnaturach: IPN Ka 43/434; IPN Ka 036/2460; IPN Ka 036/2488; IPN Ka 043/466; IPN 
Ka 34/87 t. 1; IPN Ka 39/55; IPN Ka 048/270; IPN Ka 043/715; IPN Ka 043/489; IPN 
Ka 043/729; IPN Ka 230/2864 t. 2; IPN Ka 255/335 t. 1; IPN Ka 34/162 t. 1, 2; IPN Ka 
34/71; IPN Ka 43/307; IPN Ka 34/94 t.1; IPN Ka 036/2363; IPN Ka 036/2617; IPN Ka 
36/43; IPN Ka 043/483; IPN Ka 043/517 t. 1, 2; IPN Ka 043/518; IPN Ka 043/521; IPN 
Ka 043/948; IPN Ka 036/2490; IPN Ka 043/395 t. 2; IPN Ka 0169/1103/J.

261  AIPN Ka, sygn. IPN Ka 230/2864, t. 1, k. 34.
262  AIPN Ka, sygn. IPN Ka 0169/1103/J; H. Żwirska, Lipka Czesław, http://www.

encyklopedia-solidarnosci.pl.
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kilka miesięcy później (październik) zo-
stali aresztowani263. Inicjatorem oraz 
głównym organizatorem akcji w Żorach 
był Cz. Lipka, który od grudnia 1981 r. 
do października 1982 r. był członkiem 
podziemnej grupy o nazwie Legion Pol-
ski. Pełnił on tam funkcję szefa podgru-
py do zadań specjalnych, konstruował 
ładunki wybuchowe i współorganizował 
różne akcje dywersyjne. Dopiero 11 maja 
1983 r. zapadł wyrok w sprawie Cz. Lip-
ki i H. Zgryźniaka. Sąd Śląskiego Okrę-
gu Wojskowego we Wrocławiu skazał 
Cz. Lipkę na 4,5 roku pozbawienia wol-
ności i 2 lata pozbawienia praw publicz-
nych. Nie objęła go amnestia w 1983 r. 
ani w  1984 r. Został zwolniony dopie-
ro w  1985 r.264. Sprawę H. Zgryźniaka 
umorzono.

Wraz z końcem 1982 r. niemal wszy-
scy działacze „Solidarności” zostali zwolnieni z  ośrodków internowania, nie-
jednokrotnie czyniono im przeszkody w  podjęciu pracy na dotychczasowym 
stanowisku czy w ogóle w miejscu zatrudnienia. 8 października 1982 r., wraz 
z przyjęciem przez Sejm PRL nowej ustawy o związkach zawodowych, doszło 
do faktycznej delegalizacji NSZZ „Solidarność”.

W podziemiu (1983–1988)

Mimo wprowadzenia stanu wojennego i  zdelegalizowania związku część 
działaczy „Solidarności” postanowiła udowodnić, że dorobku społecznego 
16 miesięcy tzw. karnawału „Solidarności” nie da się tak łatwo unicestwić. 
Postanowiono pokazać, że „Solidarność” żyje (częste hasło pojawiające się na 

263  AIPN Ka, sygn. IPN Ka 0169/1103/J.
264  H. Żwirska, Lipka Czesław, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl. Po opusz-

czeniu aresztu Cz. Lipka, z powodu braku możliwości podjęcia pracy, zdecydował się na 
opuszczenie kraju i w czerwcu 1986 r. wyemigrował do Australii.

„A to życzenia od rzeczywistości  
nas otaczającej. Kochajcie Partię!”  

(napis na odwrotnej stronie zdjęcia)
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ulotkach czy murach), co oznaczało prowadzenie działalności konspiracyjnej. 
Struktury podziemne związku, zarówno w województwie, jak i w Żorach, 
nie mogły funkcjonować w sposób skoordynowany, co wynikało ze specyfiki 
aglomeracji, ale było także podyktowane względami bezpieczeństwa. Dzia-
łalność podziemna polegała przede wszystkim na kolportażu pism drugie-
go obiegu, wydawaniu własnej „bibuły”, organizacji podziemnych drukarni, 

pewnej aktywności i  zdolności do mobilizacji w  określonych momentach. 
Osoby, które zdecydowały się na jej prowadzenie, niejednokrotnie nie znały 
się osobiście, w kontaktach między nimi pośredniczyli łącznicy, bardzo często 
zamiast nazwisk używano wyłącznie pseudonimów.

Z zachowanych meldunków dziennych SB z terenu Żor wynika, że spo-
radycznie w mieście, a zwłaszcza w kopalni ZMP, pojawiały się napisy, któ-
re przypominały o  istnieniu podziemia. Ich treść była różna, przykładowo: 
„KPN – żądamy wolności dla polskich robotników”, „1 maja nie dajcie się 

Cenzura korespondencji w okresie stanu wojennego
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bałamucić przez władzę”, „Solidarność walczy”, „Solidarność nie zginęła”265. 
W mieście kolportowana była podziemna prasa, jak jastrzębska „Solidarność 
podziemna”, „RIS” czy „Wiktoria”. Rozrzucano ulotki z okazji rocznic czy 

265  AIPN Ka, sygn. IPN Ka 103/139, t. 90, Meldunki dzienne Żory 1983–
1984 r., Meldunek z  29.03.1983 r., k. 47; Meldunek z  1.05.1983 r., k. 69; Meldunek 
z 30.08.1983 r., k. 142; Meldunek z 31.01.1984 r., k. 235.

Ulotka podziemnej „Solidarności”
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innych ważnych wydarzeń, np. po otrzymaniu przez Lecha Wałęsę Pokojowej 
Nagrody Nobla pojawiły się ulotki z tą informacją, zatytułowane „Głośno”266.

W działalność podziemną, polegającą na druku ulotek i kolportażu pism 
drugiego obiegu, z pewnością byli zaangażowani L. Kokoszka, R. Papierzań-
ski oraz jeszcze dwie inne osoby o nazwiskach Andrzejewski i Pokorski – jak 
wynikało z rozpoznania operacyjnego SB267.

Sytuacja gospodarcza i ekonomiczna w PRL nie ulegała poprawie, a nieza-
dowolenie społeczne, jeśli nie wzrastało, to stało się stałym elementem atmos-
fery w państwie. Ekipie gen. W. Jaruzelskiego było coraz trudniej radzić sobie 
z osiągnięciem jakiejkolwiek stabilizacji gospodarczej. Od 1985 r. w Związku 
Socjalistycznych Republik Sowieckich, po dojściu do władzy Michaiła Gor-
baczowa, zaczyna także dochodzić do istotnych zmian – wprowadzony zosta-
je program przebudowy i jawności, nadchodzi kres obowiązywania doktryny 
Breżniewa w państwach bloku wschodniego.

Od 1987 r. działacze związkowi skupieni wokół L. Wałęsy stopniowo 
zaczęli przechodzić do działalności półjawnej, aż wreszcie w październi-
ku 1987 r. doszło do powołania Krajowej Komisji Wykonawczej (KKW) 
utworzonej w wyniku porozumienia trzech struktur: Tymczasowej Komi-
sji Koordynacyjnej, biura L. Wałęsy oraz Tymczasowej Rady Solidarności; 
przewodniczącym KKW został Lech Wałęsa. W poszczególnych regionach 
kraju zaczęto tworzyć tzw. regionalne komisje wykonawcze. Ponadto co-
raz częściej w  zakładach pracy myślano o  reaktywowaniu NSZZ „Soli-
darność”. Już 15 marca 1987 r. T. Jedynak, przewodniczący RKW Śląska 
i Zagłębia, założył jawną komisję zakładową NSZZ „Solidarność” w żor-
skim Fadomie268.

W połowie lipca 1988 r. władza wprowadziła nowe stawki zasadniczego 
wynagrodzenia. Wkrótce okazało się, że górnicy otrzymali niższe pensje niż 
w poprzednim miesiącu. Wywołało to w regionie śląsko-dąbrowskim krótkie 
strajki pomiędzy 15 a 19 lipca. Podwyżek i  poprawy warunków życia do-

266  Tamże, Meldunki dzienne Żory 1983–1984 r., Meldunek z  6.07.1983 r., 
k. 111, Meldunek z 4.08.1983 r., k. 127; Meldunek z 19.10.1983 r., k. 145; Meldunek 
z  24.11.1983 r., k. 177; sygn. IPN Ka 103/139, t. 91, Meldunki dzienne Żory 1985–
1986 r., Meldunek z 12.10.1985 r., k. 228.

267  AIPN Ka, sygn. IPN Ka 043/521, k. 1.
268  J. Jurkiewicz, Jedna dekada – trzy epoki…, s. XXXVIII.
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magali się pracownicy dziewięciu kopalń, w tym również kopalni ZMP269. 
Do strajku w  KWK Manifest Lipcowy, rozpoczętego 15 sierpnia 1988 r., 
przyłączyły się w kolejnych dniach ZMP i Krupiński270. Komitet Strajkowy 
wysunął m.in. postulat relegalizacji „Solidarności” oraz przywrócenia plurali-
zmu związkowego. Kiedy siła strajkujących topniała, aktyw partyjny w KWK 
ZMP 25 sierpnia pod osłoną sił porządkowych wypchnął protestujących za 
teren kopalni271. Wychodzących z niej górników bito pałkami272. 31 sierpnia, 
w ósmą rocznicę podpisania porozumienia w Gdańsku, doszło do spotkania 
gen. Czesław Kiszczaka z L. Wałęsą, podczas którego przewodniczący KKW 
pomoc w zakończeniu strajków uzależnił od ponownej rejestracji „Solidarno-
ści”. 2 września L. Wałęsa osobiście zjawił się w kopalni „Manifest Lipcowy”, 
nakłaniając do przerwania protestu i podkreślając, że najważniejsze sprawy 

269  J. Neja, T. Kurpierz, NSZZ „Solidarność”…, s. 294.
270  J. Jurkiewicz, Jedna dekada – trzy epoki…, s. XXXIX; J. Neja, T. Kurpierz, NSZZ 

„Solidarność”…, s. 296.
271  J. Jurkiewicz, Jedna dekada – trzy epoki…, s. XL.
272  J. Neja, T. Kurpierz, NSZZ „Solidarność”…, s. 299.

Strajk górników KWK ZMP (sierpień 1988)
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zostaną załatwione przy okrągłym stole, wobec czego w nocy strajkujący pod-
pisali porozumienie z dyrekcją273.

Jednym z rezultatów letniej fali strajków stało się przekształcanie komi-
tetów strajkowych w komitety/komisje założycielskie NSZZ „Solidarność”, 
które zaczynały składać do sądów wnioski o  rejestrację. 31 października 
1988 r. Piotr Wołowicz, pracujący w tamtym czasie w KWK Śląsk, prze-
mawiał na wiecu zorganizowanym przez zwolenników relegalizacji NSZZ 
„Solidarność” w kopalni ZMP. Z raportów SB wynika, że zachęcał do wstę-
powania do „Solidarności”, która najprawdopodobniej już w  tym czasie 
rozpoczęła w kopalni swoją, w dalszym ciągu nielegalną, aczkolwiek jaw-
ną działalność. Do końca roku pracownicy kopalni ZMP złożyli do sądu 
wniosek o rejestrację zakładowej „Solidarności”274.

273  Tamże, s. 290–300.
274  AIPN Ka, sygn. IPN Ka 230/2864, t. 1, k. 83; por. J. Neja, T. Kurpierz, NSZZ 

„Solidarność”…, s. 302.

Zakończenie strajku w KWK ZMP (25 sierpnia 1988 r.)
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trudne początki
Koniec wojny oznaczał dla Żor początek całkowicie nowego okresu. Z jed-
nej strony działania wojenne spowodowały zniszczenia w  infrastrukturze 
miejskiej, w tym także w budowlach sakralnych1, a także spustoszenie mo-
ralne i traumę dla mieszkańców miasta, którzy przeżyli. Z drugiej jednak 
strony wojna zakończona sukcesem militarnym Związku Radzieckiego 
i wyzwoleniem ziem polskich przez Armię Czerwoną oznaczała nadejście 
całkowicie nowej ery w stosunkach społeczno-politycznych. Przejęcie wła-
dzy w  Polsce przez komunistów związanych z  radzieckim kręgiem poli-
tycznym spowodowało włączenie Polski do bloku państw tzw. demokracji 
ludowej, a  także konieczność ułożenia stosunków społeczno-politycznych 
zgodnie z marksistowsko-leninowskim modelem ideologicznym. Motywy, 
jakimi kierowały się nowe władze, miały konsekwencje także w dziedzinie 
religijnej, w  tym w  działalności Kościoła katolickiego. Zasady wolności 
religijnej, rozdziału Kościoła od państwa, a  także postępująca w  szybkim 
tempie laicyzacja2, wprowadzana metodami administracyjnymi3, były naj-
ważniejszymi czynnikami wpływającymi na pracę Kościoła w Polsce (w tym 
w Żorach) w latach 1945–1989.

Działalność Kościoła katolickiego w pierwszych latach powojennych od-
znaczała się z jednej strony nadzieją na poprawę sytuacji w związku z zakoń-
czeniem walk i upadkiem reżimu nazistowskiego, a z drugiej obawą o dalsze 
funkcjonowanie w  ramach krystalizującej się pozycji polskich komunistów 
i budowy państwa socjalistycznego. Niepokój ten narastał wraz z kolejnymi 
posunięciami polskich władz, zmierzającymi do budowy państwa laickiego.

1  Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: AP Kat], Komitet Powiatowy PPR 
w Rybniku [dalej: KP PPR Rybnik], sygn. 171, k. 2, Memoriał miasta Żor do Wojewódz-
kiego Komitetu PPR w Katowicach z dnia 12 V 1945 r.; B. Cimała, Żory. Zarys dziejów, 
w: B. Cimała, J. Delowicz, P. Porwoł, Żory. Zarys dziejów. Wypisy, Żory 1994, s. 204; 
B. Cimała, Żory. Zarys dziejów, Żory 1997, s. 200.

2  Laicyzacja – zeświecczenie różnych poziomów życia społecznego, prowadzone 
przez różne ośrodki, które kierują się różnymi motywami: ideologicznymi, politycznymi, 
komercyjnymi, czasem przybiera formy administracyjne (por. Współczesna laicyzacja, w: 
Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945–1974, Paryż 1975, s. 261).

3  Tamże, s. 261.
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budowa nowej socjalistycznej 
rzeczywistości przez władze Żor

Początkowo nowe władze nie zamierzały prowadzić otwartej walki z Kościo-
łem katolickim – do 1947 r. umacniały swoją pozycję oraz walczyły z opozycją 
polityczną. Dopiero po ostatecznym ugruntowaniu swoich rządów i wyelimi-
nowaniu przeciwników nadszedł czas na rozprawę z jedyną siłą opozycyjną, 
jaką pozostał Kościół. Sytuacja wyglądała tak w całym kraju, także w Żorach. 
Zniszczenie kościoła parafialnego w  trakcie działań wojennych i  czasowe 
przeniesienie nabożeństw do świątyni poewangelickiej zostały odnotowane 
w memoriale do Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej (KW 
PPR) w  Katowicach 12 maja 1945 r. W  dokumencie tym przedstawiciele 
żorskiego Komitetu Miejskiego (KM) PPR sygnalizowali konieczność pomo-
cy miastu, mocno zniszczonemu w trakcie działań wojennych4. Poruszenie 
w piśmie kwestii budowli sakralnej potwierdza brak otwartej walki ze środo-
wiskiem duchownym w tym czasie. Na zebraniu KM PPR w Żorach 27 lip-
ca 1945 r. zgromadzeni usłyszeli od przedstawiciela Komitetu Powiatowego 
(KP) PPR w Rybniku następujące słowa: „Nasza Partia PPR nie prowadzi ani 
też nie będzie prowadziła walki z kościołem i nie ma zamiarów odbierania 
majątków kościelnych”5.

18 stycznia 1947 r. na probostwie parafii świętych Apostołów Filipa i Jaku-
ba w Żorach pojawił się porucznik Wojska Polskiego, który domagał się włą-
czania dzwonów kościelnych 19 stycznia przez 10 minut, co godzinę od 6.00 
do 19.00 w  związku z  wyborami do Sejmu Ustawodawczego, które nazwał 
„największym świętem Polski”. Mimo braku zgody ówczesnego administratora 
Karola Brzozy, w dniu wyborów do kościoła przybyli jeden uzbrojony milicjant 
i żołnierz, którzy sami włączali dzwony6. Sytuacja ta ma podwójne znaczenie. 
Z jednej strony władze były świadome siły oddziaływania Kościoła na ludność, 
a z drugiej – wydarzenie było zapowiedzią przyszłych działań zmierzających do 

4  AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 171, k. 2, Memoriał miasta Żor do Wojewódzkiego 
Komitetu PPR w Katowicach z dnia 12 V 1945 r.

5  Tamże, sygn. 167, k. 3, Protokół zebrania z dnia 27 VII 1945 r.
6  Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach [dalej: AA Kat], Akta Lokalne, Żory. 

Parafia św. Filipa i Jakuba. Ogólne 1931–1978, sygn. AL. 02596, k. 176, Pismo z dnia 
21 I 1947 r.
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likwidacji Kościoła. Próba ułożenia poprawnych stosunków między państwem 
a Kościołem katolickim nie miała jednak znaczenia w dłuższej perspektywie 
czasowej, ponieważ już na zebraniu KM PPR 7 października 1947 r. przestrze-
gano przed szkodliwym działaniem kleru katolickiego: „Dalej zaznaczył, że po-
nieważ kler sieje demagogię z ambony, należy zwrócić na to szeroką uwagę”7.

Z negatywnymi reakcjami spotkało się także wydanie dekretu Świętego 
Oficjum z 1 lipca 1949 r., który nakładał ekskomunikę na członków partii 
komunistycznych8. Na zebraniu partyjnym członkowie Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej (PZPR) w Żorach potępili decyzję papieża, nazywając 
ją „pociągnięciem politycznym godzącym w  interesy Państwa Polskiego”9 
oraz uderzającym w  „zachodnie granice Polski”10. W  związku z  wystąpie-
niem papieża Piusa XII przygotowano zebrania uświadamiające dla Podsta-
wowych Organizacji Partyjnych (POP)11. Głośnym echem odbiły się także 
w żorskiej instancji partyjnej list biskupów polskich do biskupów niemiec-
kich z 1965 r. oraz obchody tysiąclecia chrztu Polski12. W okresie obchodze-
nia tzw. Wielkiej Nowenny władze wymieniały kilka aspektów stosunków 
z Kościołem, które powodowały napięcia: „Przykrym zgrzytem w społeczeń-
stwie polskim konsolidującym się z programem PZPR a zjednoczonym we 
Froncie Jedności Narodu były echa niesławnego orędzia biskupów polskich, 
a w szczególności antypolski charakter wystąpień kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, organizującego pod płaszczykiem praktyk religijnych antypaństwo-
we manifestacje peregrynacyjne”13. Władze zorganizowały konkurencyjne 
do kościelnych uroczystości tysiąclecia państwa polskiego, które w Żorach 
obchodzono w postaci święta Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
(PKWN) 22 lipca 1966 r. Zdaniem rządzących uroczystości te nie zostały 

7   AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 167, k. 65, Protokół z dnia 7 X 1947 r.
8   H. Dominiczak, Organy Bezpieczeństwa PRL wobec Kościoła katolickiego 

w latach 1944–1989, Warszawa 2000, s. 40; K. Pawlicka, Polityka władz wobec Kościoła 
katolickiego (grudzień 1970 – październik 1978), Warszawa 2004, s. 20; A. Dudek, 
Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, Kraków 1995, s. 17.

9   AP Kat, Komitet Powiatowy PZPR w Rybniku [dalej: KP PZPR Rybnik], sygn. 
331/XV/II/1, k. 6, Protokół z dnia 6 VIII 1949 r.

10  Tamże, k. 6.
11  Tamże, k. 6.
12  Tamże, sygn. 331/XV/IV/6, k. 152, Referat.
13  Tamże, k. 290, Referat.
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należycie przygotowane i nie odniosły zamierzonego celu. Krytyce podda-
no przede wszystkim organizację obchodów w szkołach: „Dekoracje szkół 
były słabe w porównaniu do pozostałych obiektów. Widać, że nauczyciel-
stwo bazuje całkowicie na młodzieży i nie objawia osobistego zaangażowania 
w tego rodzaju pracach”14. Negatywnie ocenione zostały także obchody pe-
regrynacyjne w Żorach, a przede wszystkim udział członków PZPR w tych 
uroczystościach15. Kościół katolicki był przez propagandę oskarżany także 
o współdziałanie z tzw. warstwą kapitalistów: „Dzielnie w zakusach kapita-
listycznych pomaga kapitalistom kler z Watykanem na czele, który wyraża 
ubolewanie i czyni zastrzeżenia do ziem odzyskanych”16.

Ważnymi kwestiami, którymi zajmowała się żorska instancja partyjna, 
były wychowanie dzieci i młodzieży w duchu ideałów socjalistycznych oraz 
przeciwdziałanie wywieraniu wpływu Kościoła katolickiego na nauczanie 
najmłodszych obywateli. Sprawy te były omawiane wielokrotnie na zebra-
niach partyjnych, m.in. 22 września 1949 r.17. Innym razem na zebraniu 
Międzyszkolnej Organizacji Partyjnej (MOP) I  sekretarz MOP w  Żorach 
R. Leśnikowski w następujący sposób referował zadania, przed jakimi została 
postawiona szkoła i nauczyciele: „Najważniejszym zadaniem szkoły i szkolnej 
organizacji partyjnej jest wychowanie i wykształcenie człowieka współczesne-
go, budowniczego socjalizmu. Aby oddziaływać w duchu takiego wzoru, każ-
dy wychowawca musi w sobie zbudować wzór człowieka epoki socjalizmu. 
Tylko nauczyciel wychowawca o  wykształconej osobowości socjalistycznej 
może wpływać na młodzież, kształtując ją na wzór ludzi epoki socjalizmu, 
pomoże jej stawać się budowniczymi nowego ustroju”18.

Działania laicyzacyjne w szkołach zostały zawieszone w związku z wyda-
rzeniami w Poznaniu w 1956 r. Wrócono do nich po tzw. odwilży paździer-
nikowej, w 1957 r. Zdaniem władz młodzież, oprócz demoralizacji, ulegała 
także prądom rewizjonistycznym oraz klerykalnym19. Kwestię tę poruszono 
także na posiedzeniu egzekutywy KM PZPR 26 kwietnia 1959 r.: „w szkołach 

14  Tamże, sygn. 331/XV/IV/5, k. 205, Informacja.
15  Tamże, k. 196–197, Protokół Nr 17/67 z dnia 12 X 1967 r.
16  Tamże, sygn. 331/XV/I/1, k. 27, Sprawozdanie.
17  Tamże, sygn. 331/XV/II/1, k. 9, Protokół z dnia 22 IX 1949 r.
18  Tamże, sygn. 331/XV/IV/6, k. 221, Sprawozdanie.
19  Tamże, sygn. 331/XV/I/1, k. 62, Protokół z dnia 15 II 1959 r.
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stwierdza się nawrót do klerykalizmu”20. Szczegółową analizę wpływu prądów 
religijnych i zakorzenienia wiary wśród mieszkańców miasta oraz problemów 
w dziedzinie laicyzacji, przed jakimi zostali postawieni przedstawiciele żor-
skiego KM PZPR, przeprowadzono w  lutym 1959 r.: „W Żorach głęboko 
wśród społeczeństwa zakorzeniony jest światopogląd idealistyczny. Niejed-
nokrotnie nawet członkowie Partii PZPR uczęszczają do kościoła w sposób 
bardzo oficjalny. Patrzy na to młodzież i jest niezdecydowana co do właści-
wego wyboru światopoglądu. Nie widzi ona również właściwego przykładu 
ze strony rodziców, którzy nie dość zdecydowanie wierzą w  światopogląd 
materialistyczny lub wręcz go nie uznają. W tej sytuacji koniecznym wydaje 
się zorganizowanie na terenie miasta i szkół grup ZMS [Związku Młodzie-
ży Socjalistycznej – M.S.]”21. Do innych negatywnych zjawisk w stosunkach 
państwo – Kościół katolicki władze Żor zaliczyły także szykanowanie dzieci 
członków PZPR przez duchowieństwo22.

W 1961 r. w całej Polsce nauczanie religii zostało usunięte ze szkół w związ-
ku z ustawą z 15 lipca 1961 r., która jednoznacznie określiła charakter pol-
skich szkół jako instytucji wyłącznie świeckich. Całość katechezy Kościoła 
katolickiego została przeniesiona do punktów katechetycznych, które były 
tworzone przy parafiach23. Nadal jednak władzom nie udało się całkowicie 
zlikwidować wpływu duchownych na wychowanie najmłodszych: „Następ-
nie mówca omówił sprawę wpływu kleru na kształtowanie się światopoglądu 
wśród młodzieży. W tym kierunku posiadamy już pewne wyniki w postaci 
wyeliminowania nauki religii w szkołach. Jednak w dalszym ciągu kler ma 
poważny wpływ na młodzież. W tym wypadku do zadań KM PZPR należeć 
będzie, ażeby poszczególne organizacje społeczne, jak i zawodowe urządzały 
w niedziele wycieczki”24.

20  Tamże, sygn. 331/XV/IV/2, k. 106, Protokół nr 6/59 z dnia 28 IV 1959 r.
21  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 1817, sygn. 331/XV/I/1, k. 63, Protokół z dnia 

15 II 1959 r. 
22  Tamże, k. 131, Protokół z dnia 7 XII 1961 r.
23  R. Adamiak, M. Palka, Represje wobec katechizacji w diecezji katowickiej w latach 

1945–1989, Katowice 2012, s. 89–117; Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz 
państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w  latach 
1956–1970, Katowice 2009, s. 438–444.

24  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/I/1, k. 133, Protokół z dnia 7 XII 
1961 r.
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Działania zmierzające do zintensyfikowania budowy socjalistyczne-
go szkolnictwa zostały podjęte po objęciu rządów przez Edwarda Gierka 
w  1970 r. 18 marca 1971 r. R. Leśnikowski na posiedzeniu egzekutywy 
KM PZPR w  Żorach przekonywał o  wpływie postawy i  przekonań na-
uczycieli na dzieci i młodzież: „Szkoła w Polsce Ludowej jest socjalistycz-
na, a  więc nauczyciel szkoły socjalistycznej powinien sam być socjalistą, 
aby móc skutecznie i z przekonaniem kształtować światopogląd naukowy 
u młodzieży szkolnej. Postawa moralna nauczyciela oraz jego przekonania 
polityczne wpływają decydująco na kierunek i  treść jego działalności wy-
chowawczej”25.

Na posiedzeniu KM PZPR podjęto także temat reformy oświaty, która zo-
stała przeprowadzona w dekadzie Edwarda Gierka26. 12 stycznia 1973 r. żor-
ska instancja partyjna podjęła decyzję o konieczności wprowadzenia zmian 
w systemie oświatowym. I sekretarz KM PZPR Antoni Śmietana stwierdził: 
„uchwała VI Zjazdu Partii w sposób szczególnie mocny podkreśla odpowied-
nie funkcje systemu oświaty i wychowania w realizacji celów i zadań budow-
nictwa socjalistycznego w  naszym kraju. W  związku z  tym istotnego zna-
czenia nabiera rodzaj i jakość przygotowania człowieka do wypełniania jego 
funkcji jako człowieka społeczności socjalistycznej”27.

Działaniom ateizacyjnym władz w szkołach sprzeciwiał się Kościół kato-
licki. Tak proponowano je zwalczać na konferencji dekanalnej 27 września 
1972 r.: „Kierownicy szkół otrzymali poufne i do wewnętrznego użytku pro-
gramy ateistycznego działania w szkołach. (Jest to nowa fala ateizacji w szko-
łach młodzieży). Atakować kierowników z tego powodu”28.

W związku z koniecznością prowadzenia katechizacji poza szkołami du-
chowni byli zmuszeni organizować salki katechetyczne na terenie kościelnym, 
co bardzo często sprawiało duże problemy lokalowe29. 3 listopada 1985 r. 

25  Tamże, sygn. 331/XV/IV/10, k. 55, Informacja z dnia 12 III 1971 r.
26  A. Friszke, Polska Gierka, seria Dzieje PRL, Warszawa 1995, s. 80; A. Dudek, 

Z. Zblewski, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, Warszawa 2008, s. 232.
27  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/IV/11, k. 81, Protokół nr 3 z dnia 

12 I 1973 r.
28  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach [dalej: AIPN Kat], Wo-

jewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach [dalej: WUSW Kat], sygn. IPN Ka 
0040/65, t. 4, k. 171, Sprawozdanie z dekanalnej Konferencji w dniu 27 września 72 r.

29  R. Adamiak, M. Palka, Represje wobec katechizacji…, s. 89–117; Ł. Marek, „Kler 
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wizytator diecezjalny ks. Jerzy Lisczyk w następujący sposób charakteryzo-
wał sytuację katechizacji w Żorach-Rogoźnej: „Katechizacja jest prowadzona 
w salkach mieszczących się w dolnej części kościoła. Salki są dość estetyczne. 
Jedna z salek jest ogrzewana piecem węglowym, a do drugiej dochodzi kanał 
ogrzewania ropnego. Salki są wyposażone w  ławki z  oparciem i  pulpitami 
do pisania. Brakiem aktualnych pomieszczeń katechetycznych są kamienne 
posadzki, które należy ocieplić. Salki w piwnicach są złem koniecznym, dla-
tego po wybudowaniu probostwa należy pomyśleć o budowie nowego domu 
katechetycznego”30.

Innym przejawem istniejącego w okresie PRL-u konfliktu między pań-
stwem a Kościołem katolickim była sprawa zorganizowania wieczornicy przez 
koło ZMS istniejące przy Odlewni Żeliwa w  Żorach w  trakcie żałoby po 
śmierci papieża Piusa XII, 9 października 1958 r. Zdaniem władz impreza 
była obserwowana przez jednego z członków rady parafialnej, a następnie po-
tępiona przez księży z ambony31. Kolejnym potwierdzeniem konfliktu było 
rozpatrywanie nielegalności zmuszania mieszkańców Żor do płacenia skła-
dek na rzecz Kościoła (najprawdopodobniej chodziło o namawianie wiernych 
przez duchownych do składania w trakcie mszy św. ofiar na rzecz Kościoła 
lub do podpisywania tzw. deklaracji przez wiernych, którzy decydowali się na 
regularne przeznaczanie pewnej kwoty na rzecz parafii, zazwyczaj na określo-
ny cel – remont lub doposażenie świątyni, zakup opału itp.)32.

W 1961 r. władze ostatecznie rozpoczęły walkę z religią także w szpitalach. 
W grudniu 1961 r. ks. Antoni Jochemczyk w następujący sposób opisywał sy-
tuację w  żorskim szpitalu: „W  listopadzie br. rozpoczęła się akcja «laicyzacji 
szpitali» jak wszędzie, tak i w Żorach. Polecono, a raczej nakazano dyrekcjom 

to nasz wróg”…, s. 438–444; H. Konopka, Działania represyjne władz oświatowych w Polsce 
wobec katechetów w okresie stalinizmu, w: Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześci-
jańskich w  okresie stalinowskim w  państwach byłego bloku wschodniego, red. J. Myszor, 
A. Dziurok, Katowice 2004, s. 167–178; A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 90; Ł. Marek, 
„Dręczenie pod pozorem prawa”. Państwo wobec Kościoła na terenie województwa katowick-
iego 1956–1970, „CzasyPismo o historii Górnego Śląska” 2012, nr 2, s. 30.

30  Archiwum Parafii Rogoźna [dalej: AP Rog], Protokoły wizytacji kanonicznych 
i dziekańskich, Protokół z wizytacji stanu katechizacji w parafii Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła w Rogoźnej, [b.s.].

31  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/I/1, k. 63, Protokół z dnia 15 II 1959 r.
32  Tamże, k. 88, Protokół z dnia 19 XII 1960 r.
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szpitali zawrzeć nowe umowy z kapelanami szpitala i zobowiązać ich do ścisłe-
go przestrzegania tzw. «planu pracy»”33. Z kolei w piśmie do dyrekcji Szpitala 
Miejskiego w Żorach ks. Jochemczyk wyjaśniał charakter prowadzonej laicy-
zacji: „Według planu pracy posługi religijne, wykonywane dotychczas przez 
ks. kapelana, zostały w znacznej mierze ograniczone. Ponieważ chorzy, górnicy 
i lud pracujący, o tych ograniczeniach się dowiedzą, bo dowiedzieć się muszą, 
reakcja ludności może przybrać skutki nie bardzo pożądane. Lud śląski jest 
bardzo czuły na punkcie swego życia religijnego. Kto tedy weźmie odpowie-
dzialność za to? Uważam, że nikomu, a mnie już najmniej, nie zależy na tym, 
by w obecnych czasach istniały jakieś fermenty społeczne”34.

Władze zwalczały także różne objawy kultu publicznego, przede wszyst-
kim pielgrzymki i procesje. 23 kwietnia 1967 r. nie wydały zezwolenia parafii 
w Żorach-Roju na zorganizowanie procesji z okazji Dni Krzyżowych, które 
miały się odbyć 3 maja 1967 r. W uzasadnieniu podano powód negatywnej 
decyzji: „Odmowne załatwienie prośby w sprawie zorganizowania, odbycia 
precesji z okazji «Dni Krzyżowych» w dniu 3 maja 1967 r. w miejscowości 
Rój jest podyktowane aż nazbyt oczywistymi względami z uwagi na odbywa-
nie podstawowych uroczystości z okazji «Międzynarodowego Święta Pracy», 
co spontanicznie uświetniane jest organizowanymi manifestacjami, festyna-
mi i defiladami trwającymi do dnia 3 maja włącznie. W tej też sytuacji or-
ganizowanie drugich uroczystości kościelnych na taką samą skalę jest nie do 
pogodzenia, a ustępstwo musi nastąpić ze strony tych drugich na rzecz «Mię-
dzynarodowego Święta Pracy»”35.

Władze nie ukrywały także tego, że laicyzacja i walka z Kościołem kato-
lickim w Żorach nie były zadaniami łatwymi: „sprawa klerykalizmu, która 
na terenie Żor jest sprawą niełatwą”36. Sprawa była o  tyle skomplikowa-
na, że nawet we własnych szeregach rządzący mieli problemy z dyscypliną 
partyjną, także jeśli chodzi o wyznawanie światopoglądu materialistyczne-

33  AP Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i Jakuba. Szpital 1958–2003, sygn. 
AL. 03725, k. 6, Pismo księdza Antoniego Jochemczyka z dnia 31 XII 1961 r.

34  Tamże, k. 7, Pismo księdza Antoniego Jochemczyka do Dyrekcji Szpitala Miejskiego 
z dnia 29 XII 1961 r.

35  AP Kat, Urząd Wojewódzki w Katowicach [dalej: UW Kat], Wydział do Spraw 
Wyznań [dalej: WW], sygn. 628, k. 22, Decyzja z dnia 23 IV 1967 r.

36  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/IV/2, k. 107, Protokół Nr 6/59 z dnia 
28 IV 1959 r.
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go przez członków PZPR. Duże problemy pod tym względem sprawiała 
POP przy miejscowym młynie. Jej członkowie, zdaniem egzekutywy KM 
PZPR, notorycznie łamali dyscyplinę partyjną: „Stwierdza beznadziejność 
pracy POP przy Młynie i podkreśla, że praca ta jest parodią pracy partyjnej. 
Prowadzą ją bowiem ludzie niepredestynowani do tego. Wpływ na orga-
nizację wywierają należące do jej szeregów kobiety, fanatycznie religijne, 
nieprzywiązujące większej uwagi do faktu posiadania legitymacji partyj-
nej”37. Początkowo zamierzano rozwiązać organizację. Ostatecznie jednak 
zdecydowano się powołać komisję weryfikacyjną, której zadaniem było 
przeprowadzenie rozmów z członkami POP przy młynie oraz wykluczenie 
z  członkostwa osób hamujących pracę tej organizacji. Postanowiono tak-
że przeprowadzić rozmowę z dyrektorem młyna w celu zachęcenia go do 
działań zmierzających do aktywizacji działalności POP oraz zaproszenia do 
kandydowania do POP zasłużonych pracowników zakładu, w szczególności 
wśród załogi fizycznej38.

Zdaniem żorskich władz przyczyną niewielkiego zainteresowania wstę-
powaniem w szeregi PZPR był duży wpływ Kościoła katolickiego na miesz-
kańców w  tym mieście: „nawiązując do spraw działalności kleru, stwier-
dza, iż w ostatnim czasie działalność ta znacznie wzrosła, co ma swój wyraz 
w małym naborze kandydatów z terenu Żor w szeregach naszej Partii PZPR. 
W związku z tym należy wzmóc prace w tej dziedzinie, aby dotychczasowe 
stosunki uległy pewnej poprawie”39. Zgodnie z opinią władz silna pozycja 
Kościoła w  mieście wynikała z  braku wiedzy w  dziedzinie ideologicznej: 
„Dotychczasowa dyskusja wykazała istnienie poważnych niedomagań, je-
żeli chodzi o  kształtowanie światopoglądu. Dlatego też przyszła egzeku-
tywa winna w  szczególności zwrócić uwagę na systematyczne szkolenia  
ideologiczne”40.

Władze Żor sprzeciwiały się także stanowczo dzieleniu przez Kościół 
obywateli na wierzących i  niewierzących: „W  walce z  reakcyjną działal-
nością części kleru nie dopuścimy do jakichkolwiek prób dzielenia spo-
łeczeństwa na wierzących i niewierzących: wynika to z założenia, że pod-
stawowym kryterium oceny obywatela Polski Ludowej i  jego stosunku 

37  Tamże, sygn. 331/XV/IV/3, k. 112, Protokół z dnia 18 X 1961 r.
38  Tamże, k. 113.
39  Tamże, sygn. 331/XV/I/1, k. 88, Protokół z dnia 19 XII 1960 r.
40  Tamże, k. 89–90.
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do socjalizmu jest jego osobiste miejsce w procesie socjalistycznego prze-
kształcania naszego kraju, a  w  związku z  tym jego rzeczywisty stosunek 
do pracy społeczno-pożytecznej”41. W  związku z  ustaleniami poczynio-
nymi 19 grudnia 1960 r. KM PZPR podjął uchwałę o następującej treści: 
„Zwrócić szczególną uwagę na szkodliwą działalność miejscowego kleru na 
społeczeństwo miasta Żory”42.

Żorskie duchowieństwo zaangażowało się także w wydarzenia sierpnia 
1980 r., niosąc pomoc duszpasterską strajkującym górnikom w  kopalni 
ZMP w Żorach-Roju. W listopadzie 1980 r. bp Czesław Domin w trakcie 
wizytacji kanonicznej w  dekanacie żorskim poświęcił figurę św. Barbary 
i odprawił mszę św. na terenie Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) „ZMP” 
w Roju, w asyście proboszcza parafii świętych Apostołów Filipa i Jakuba ks. 
Jana Szewczyka43.

Jesienią 1981 r. krzyże zaczęły wracać do żorskich szkół44, z czym nie do 
końca zgodziły się władze. Z tego względu w 1983 r. krzyże ponownie zaczęły 
znikać z miejsc publicznych, czemu sprzeciwiało się duchowieństwo, o czym 
donosił Tajny Współpracownik (TW): „Jeżeli sytuacja jest sprzyjająca, to na-
leży przeciwdziałać, tłumaczyć, że katolicy chcą obcować z krzyżem, zwłasz-
cza młodzież szkolna i chorzy w szpitalach. Nie wolno jednak dopuścić do sy-
tuacji konfliktowej”45. Sprawa krzyży w żorskich szkołach miała następujący 
finał: „Bp Herbert Bednorz, kontynuując ten temat, powiedział, że w Żorach 
ks. Jan Szewczyk bardzo ładnie załatwił sprawę krzyży. Dowiedział się, że 
dyrektorzy zamierzają pozdejmować, więc udał się do tych szkół i powiedział 
dyrektorom, że jeśli chcą mieć spokój, to niech nie ruszają krzyży. W efekcie 
czego krzyże wiszą nadal”46.

Po przemianach politycznych 1980 r. zaszły duże zmiany w działaniach 
duszpasterskich Kościoła katolickiego w  Żorach. W  1981 r. rozpoczęto 

41  Tamże, k. 113.
42  Tamże, k. 121, Sprawozdanie Komisji Wniosków z dnia 19 XII 1960 r.
43  M. Wolnik, Rozwój parafii w latach współczesnych i jej podział, „Kalendarz Żor-

ski” 2009, s. 50–51.
44  AIPN Kat, WUSW Kat, sygn. IPN Ka 0040/65, t. 6, k. 49, Notatka ze spotkania 

TW „Jurek” z dnia 22 XII 1981 r.
45  Tamże, k. 169, Notatka ze spotkania TW „Jurek” z dnia 2 XII 1983 r.
46  Tamże, k. 173, Notatka ze spotkania TW „Jurek” z dnia 6 XII 1983 r.
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pracę duszpasterską w środowisku harcerzy47. Nastąpił także rozwój ruchu 
oazowego. W  1982 r. do żorskiej oazy należało 40 osób. Młodzież brała 
udział w codwutygodniowych spotkaniach, a w czasie wakacji wyjeżdżała 
na obozy do Wisły, Ustronia i Brennej48.

Zmiany zaszły także w dziedzinie opieki duszpasterskiej w szpitalach. 
17 marca 1986 r. proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i  Męczenni-
ka ks. Jan Anders oraz ks. dziekan Jan Szewczyk skierowali do Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach pismo w  sprawie zlokalizowania w nowo 
budowanym szpitalu w Żorach na os. XXX-lecia PRL kaplicy mszalnej: 
„Żywimy jednak głęboką nadzieję, że zgodnie z  rozporządzeniem władz 
centralnych, które zapewniają kaplicę w każdym szpitalu, znajdzie się tak-
że godne miejsce dla kaplicy w nowo budowanym szpitalu w Żorach, aby 
móc zaspokoić potrzeby duszpasterskie przyszłych chorych. Większość 
bowiem mieszkańców Żor, dla których budowany jest szpital, to wierzą-
cy i  praktykujący katolicy”49. W  1989 r. został oddany nowy szpital na 
os. XXX-lecia PRL, w którym, dzięki staraniom duchownych, górników 
i ich rodzin, znalazła się kaplica50.

Zdarzało się także, że władze państwowe szukały współpracy z Kościołem 
katolickim w Żorach. Na przykład 9 września 1951 r. planowano zorganizo-
wać propagandową akcję poszukiwania stonki ziemniaczanej. Władze zwró-
ciły się do księży o pomoc w zachęceniu ludności do poszukiwania szkodni-
ka: „w związku z poszukiwaniem stonki ziemniaczanej w dniu 9 września br. 
należy zwrócić się w swoim terenie, ażeby proboszczowie, względnie kapelani 
zachęcili ludność z ambon do tej akcji”51.

Podobna sytuacja miała miejsce 4 czerwca 1972 r., kiedy Żory obchodziły 
jubileusz 700-lecia istnienia. Z tej okazji w kościele pw. świętych Apostołów 
Filipa i Jakuba odbyła się uroczysta msza św. do Opatrzności Bożej i świętych 
patronów miasta, w  której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta oraz 
komitetu organizującego obchody52.

47  Tamże, k. 41, Notatka ze spotkania TW „Jurek” z dnia 9 X 1981 r.
48  Tamże, k. 87, Notatka ze spotkania TW „Jurek” z dnia 30 VII 1982 r.
49  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 621, k. 9, Pismo z dnia 17 III 1986 r.
50  http://www.stanislaw-zory.pl.
51  Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Raciborzu [dalej: AP Kat OR], 

Akta Gminy Żory Wieś, sygn. 19, k. 9, Telefonogram z dnia 30 VIII 1951 r.
52  M. Wolnik. Rozwój parafii…, s. 48.
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rozwój parafialny i budownictwo sakralne 
w Żorach

Żory – parafia świętych Apostołów Filipa i Jakuba

Do jednych z najcenniejszych zabytków miasta zalicza się kościół pw. świę-
tych Apostołów Filipa i  Jakuba53, który pochodzi z XVI w. Zachowało się 
w nim wiele elementów gotyckich, m.in. portal54. Kościół jednak w wyniku 
zniszczeń wojennych został pozbawiony swego barokowego wystroju55. 

Informacje o  wydarzeniach z  początku 1945 r. znajdują się w  kronice 
parafialnej. 30 stycznia 1945 r. zapisana została następująca notatka: „Oko-
ło południa w odległości 3 km od miasta znajdowało się wojsko rosyjskie. 
W południe zaczęło się ostrzeliwanie miasta. Już na początku dom parafial-
ny został przez ostrzał częściowo zniszczony. Proboszcz Karol Heda został 
zraniony odłamkiem w  ręce, obojczyk i  pięty”56. Następnego dnia została 
zniszczona wieża kościelna, a w dom parafialny uderzyły dwa pociski. Ko-
lejne szkody w majątku kościelnym zostały wyrządzone 2 lutego 1945 r.57. 
Wojska niemieckie, opuszczając Żory 23 marca 1945 r., wysadziły filary 

53  A. Kudła, Zabytki ziemi rybnicko-wodzisławskiej, w: Ziemia rybnicko-wodzi- 
sławska, red. J. Ligęza, Katowice 1970, s. 122.

54   Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach [dalej: APAN OKat], 
Czesław Thullie, sygn. 13, k. 4, Żory; Żory 1272–1997, red. J. Chmiel, Bielsko-Biała 1997, 
s. 4; J. Delowicz, P. Porwoł, Żory wypisy, w: B. Cimała, J. Delowicz, P. Porwoł, Żory. Zarys 
dziejów…, s. 272; Historia miasta Żory na Górnym Śląsku. Z dokumentów i akt urzędowych 
opracował Augustyn Weltzel, Żory 1888, s. 184; A. Nowack, Kościół Farny pod wezwaniem św. 
św. Filipa i Jakuba w Żorach, Żory 1992, s. 7–8; J. Delowicz, Żorskie zabytki, w: Co warto 
chronić i o czym warto pamiętać. Materiały z II Śląskiej Konferencji Naukowej Ochrona Histo-
rycznego Dziedzictwa Kulturowego, Żory 2007, s. 8; R. Rajnich, Żory – zabytki architektury, 
w: Materiały z sesji popularnonaukowej „Żory – historia, tradycja”, Żory 1992, s. 61. 

55   Ecclesia nostra – śś. Filip i  Jakub, Żory, red. L. Buchalik, J. Chmiel, K. Podyma, 
B. Biczek-Szczepańska, Żory 2001, s. 5; S. Babuchowski, Parafia pw. śś. Apostołów Filipa 
i Jakuba w Żorach. Ogień nie strawi ducha, „Gość Niedzielny” 2006, nr 37, s. VIII; Pamiąt-
kowa Księga miasta Żory. 700-lecie miasta Żory 1272–1972, „Informator TMMŻ” nr 9, s. 16; 
Kronika miasta Żor od 24 marca 1945 do 31 grudnia 1970, „Informator TMMŻ” nr 7, s. 4.

56  J. Delowicz, P. Porwoł. Żory wypisy…, w: B. Cimała, J. Delowicz, P. Porwoł, Żory. 
Zarys dziejów…, s. 420.

57  Tamże, s. 420–421.
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kościoła. Zostało wówczas zniszczone sakralne wyposażenie: ołtarz główny, 
ołtarze boczne, ambona, organy, a filary, sklepienie, barokowa wieża i dach 
legły w gruzach. Ocalały jedynie mury kościoła oraz późnogotyckie kielichy 
i monstrancje przechowywane w piwnicy. 

W związku z dużymi zniszczeniami kościoła w Żorach nabożeństwa musiały 
się przenieść do świątyni poewangelickiej, co było możliwe, ponieważ więk-
szość mieszkańców Żor wyznania ewangelickiego została ewakuowana jeszcze 
w trakcie działań wojennych lub wyjechała po ich zakończeniu. Do swej świą-
tyni katolicy wrócili dopiero w 1950 r., po pięcioletniej odbudowie58.

Zarząd Miejski uchwałą z 23 kwietnia 1945 r., w związku ze zniszczeniem 
w trakcie działań wojennych kościoła katolickiego, oddał świątynię i pleba-
nię ewangelicką do użytkowania katolikom na czas remontu zniszczonego 
kościoła. Pod uwagę została wzięta liczba katolików, którą określano na 9 tys. 
osób, podczas gdy protestantów – na 300 osób59. Decyzja przydzielająca Ko-

58  AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 171, k. 2, Memoriał miasta Żor do Wojewódzkiego 
Komitetu PPR w  Katowicach z  dnia 12 V 1945 r.; B. Cimała, Żory. Zarys dziejów, w: 
B. Cimała, J. Delowicz, P. Porwoł. Żory. Zarys dziejów…, s. 204; B. Cimała. Żory. Zarys 
dziejów…, s. 204; Kronika miasta Żor od 24 marca 1945 do 31 grudnia 1970, „Informator 
TMMŻ” nr 7, s. 7; J. Delowicz, M. Wieczorek, Żory w latach 1172–1990. Kalendarz 
wydarzeń, Wodzisław Śląski 2005, s. 40.

59  AP Kat OR, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żorach [dalej: PMRN Żory], 
sygn. 65, [b.s.], Pismo z dnia 4 XI 1950 r.; Kronika miasta Żor…, s. 7; M. Wieczorek, 

Odbudowa kościoła świętych Apostołów Filipa i Jakuba
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ściołowi katolickiemu dobra poewangelickie nie była wyjątkiem. Władze, 
odbierając ewangelikom ich majątki, powielały stereotyp ewangelika-Niem-
ca. Wysuwane były także inne argumenty, natury: demograficznej (kościół 
powinien przypaść większości na tym terenie), narodowościowej (ewangelicy 
to Niemcy), historycznej (był Kościołem o korzeniach przedreformacyjnych, 
więc w rzeczywistości był Kościołem katolickim), a także ekonomicznej (zbyt 
mała liczba wiernych nie będzie w  stanie utrzymać kościoła)60. Z  decyzją 
władz nie zgodzili się mieszkańcy Żor wyznania ewangelickiego, którzy m.in. 
w 1946 r. skierowali do rządzących pismo, w którym w następujący sposób 
motywowali chęć odzyskania swojej świątyni: „My, niżej podpisani członko-
wie Polskiej Parafii Ewangelickiej Żory-Warszowice (województwo śląsko-dą-
browskie), prosimy uprzejmie o pomoc w odzyskaniu naszego kościoła w Żo-
rach, którego bezprawnie odebranie nam przez Parafię Katolicką odczuwamy 
jako największą krzywdę. Jesteśmy Polakami, osiadłymi tu z dziada pradziada, 
i sami wybudowaliśmy sobie ten kościół na miejscu dawnego, w latach 1929–
1931. Teraz musimy patrzeć, jak dzieło rąk naszych niepotrzebnie niszczeje, 
ponieważ Parafia Katolicka nie naprawia mocno uszkodzonej wieży, którą 
już dawno bylibyśmy wyremontowali”61. Parafianie ewangeliccy uskarżali się 
także na to, że 300 wiernych musiało gromadzić się na nabożeństwach w pry-
watnym mieszkaniu62. 

25 maja 1945 r. rozpoczęto prace przy odgruzowywaniu kościoła, znisz-
czonego w trakcie wojny. Żorskie władze początkowo wspierały odbudowę 
katolickiej świątyni. 15 czerwca 1945 r. zdecydowały pokryć dotychczasowe 
koszty inwestycji z własnego budżetu63. 18 kwietnia 1947 r. uchwalono bez-
płatne przekazanie z Miejskiej Cegielni 120 tys. cegieł na prace budowlane64. 

5 maja 1946 r. bp Stanisław Adamski wizytował zniszczony kościół w Żo-
rach. Budynek odbudowano w latach 1946–1950, wtedy też dobudowano 

Spór o majątek kościoła unijnego w Żorach w latach 1945–1950, http://www.zory24.pl/
artykul/z-historii-miasta,6690.html.

60   Dziel i rządź. O polityce wobec kościołów protestanckich w PRL z Ryszardem Michala- 
kiem rozmawia Barbara Polak, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 3, s. 18–20.

61  AP Kat OR, PMRN Żory, sygn. 65, [b.s.], Odpis pisma.
62  Tamże.
63  Kronika miasta Żory…, s. 8; J. Delowicz, M. Wieczorek, Żory w latach 1172–

1990…, s. 41–42.
64  J. Delowicz, M. Wieczorek, Żory w latach 1172–1990…, s. 45.
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drugą kaplicę (sześcioboczną w stylu pseudorenesansowym), przylegającą do 
kościelnego prezbiterium, wraz z zakrystią65.

Głównym organizatorem odbudowy kościoła był ks. Adam Bieżanowski, 
który zaopatrzył świątynię w nowe ołtarze, posadzkę, witraże, organy, dzwo-
ny, ogrzewanie i  salki katechetyczne. Odrestaurował także zburzoną wieżę 
kościelną66. Kościół po odbudowie został ponownie poświęcony 4 czerwca 
1950 r. Powtórnej konsekracji świątyni dokonał 11 maja 1962 r. biskup po-
mocniczy Juliusz Bieniek. Obecne wyposażenie wnętrza kościoła zaprojekto-
wał architekt Zbigniew Wzorek z Krakowa. Rzeźby wykonała artysta plastyk 
Janina Reichert-Toth, a projekt witraży sporządził artysta plastyk Łukasz Kar-
wowski. W prezbiterium znajduje się pochodzący z 1690 r., słynący łaskami 
obraz Matki Bożej Miłosierdzia (Żorskiej)67.

Warunki i  termin oddania kościoła parafii ewangelickiej zostały ustalone 
w trakcie spotkania 14 stycznia 1950 r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele: 
Zarządu Miasta Żor (burmistrz Augustyn Kotas oraz członkowie zarządu: Pa-
weł Przeliorz, Emil Tomecki, Jan Dulemba i Franciszek Tatarczyk), Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej (przewodniczący Edward Targosz oraz członkowie: 
Joachim Kominek, Wiktor Sitnikow, Wincenty Szymura, Stanisław Krupski), 

65  http://www.filipjakub.webon.pl.
66  Pochowani na cmentarzu przy ulicy Smutnej. Tworzyli historię Żor, cz. 1, Żory 

2011, [b.s.]. 
67  Śladami krzyży i kapliczek naszej Małej Ojczyzny, Żory 2009, s. 9; http://www.

filipjakub.webon.pl.

Uczesnicy pierwszej komunii świętej na Rynku przy ul. Zgaślika (początek lat 50.)
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parafii rzymskokatolickiej świętych Apostołów Filipa i Jakuba (administrator 
ksiądz Karol Brzoza oraz Alojzy Jośko) oraz parafii ewangelicko-augsburskiej 
(ksiądz administrator Jan Karpecki oraz członkowie Rady Kościelnej: Adolf 
Obracaj, Emil Żabka i Gustaw Kornas). Termin oddania świątyni na rzecz Za-
rządu Miejskiego ustalono na 1 lipca 1950 r.68. Władze miejskie zdecydowały 
się na oddanie budynków parafii ewangelickiej pod warunkiem natychmia-
stowego remontu. Parafia w piśmie z 23 stycznia 1950 r. nie wyraziła na to 
zgody, argumentując, że przeprowadzenie prac budowlanych nie było możliwe, 
ponieważ odbywały się tam jeszcze nabożeństwa katolickie69. Remont kościoła 
był jednak niezbędny, o czym już w listopadzie 1949 r. informował posterunek 
Milicji Obywatelskiej (MO) w Żorach70. W związku z brakiem zgody na re-
mont Zarząd Miejski planował przekazać plebanię domowi kultury, a budynek 
świątyni przeznaczyć na teatr71. Kościół ostatecznie wrócił w posiadanie parafii 
ewangelicko-augsburskiej 12 czerwca 1950 r.72. Kilka dni wcześniej, 4 czerwca 
1950 r., duchowni Kościoła katolickiego opuścili świątynię i plebanię ewange-
licką, przeprowadzając się do wyremontowanego kościoła. 

W  latach 1941–1945 administratorem parafii był ks. Karol Heda73, 
w latach 1945–1953 – ks. Karol Brzoza74, a od 1953 r. – ks. Zygfryd Wo-
łek75, który w 1956 r. został mianowany proboszczem. W 1957 r. nowym 

68  AP Kat OR, PMRN Żory, sygn. 65, [b.s.], Protokół z  dnia 14 I  1950 r.; 
M. Wieczorek, Spór o majątek kościoła…

69  Tamże, [b.s.], Pismo z dnia 23 I 1950 r.
70  Tamże, [b.s.], Pismo z dnia 14 XI 1949 r.
71  Tamże, [b.s.], Wyciąg z protokołu z dnia 10 II 1950 r.
72  Tamże, [b.s.], Zaświadczenie z dnia 22 XII 1950 r.
73  Karol Heda urodził się 11 sierpnia 1909 w Józefowcu, 24 czerwca 1934 r. otrzy-

mał w Katowicach z rąk bp. Teofila Bromboszcza święcenia kapłańskie, zmarł 3 września 
1992 r. (por. http://www.encyklo.pl).

74  Karol Brzoza urodził się 24 maja 1907 r. w Katowicach, święcenia kapłańskie 
przyjął 26 czerwca 1932 r. w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach 
z rąk bp. Stanisława Adamskiego, zmarł 6 stycznia 1986 r. w Gorzycach Śląskich (por. 
http://www.encyklo.pl).

75  Zygfryd Wołek urodził się 10 września 1914 r. w  Witosławicach w  powiecie 
kozielskim, święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1939 r. w katedrze świętych Apos-
tołów Piotra i  Pawła w  Katowicach z  rąk bp. Stanisława Adamskiego, zmarł 6 lutego 
1986 r. w Wyrach (por. http://www.encyklo.pl).



268  | 

administratorem został ks. Adam Bieżanowski76, który od 1958 r. pełnił 
funkcję proboszcza77.

Cennym zabytkiem żorskim był krzyż pokutny78, który w 1955 r. został 
przeniesiony z ul. Rybnickiej na stary cmentarz79 przez Zygmunta Laskow-
skiego w porozumieniu z proboszczem Bieżanowskim80. 

Najważniejszy żorski zabytek przechodził liczne remonty, m.in. w 1959 r. 
odbudowana została wieża kościelna. Na pamiątkę częściowego zniszczenia 
murów w  trakcie wojny umieszczono w  południowej ścianie dwa pociski: 
rozbrojony niewypał niemiecki i katiuszy – radziecki. W okresie milenium 
chrztu Polski odnowiono kaplicę Matki Boskiej Miłosierdzia81. W  1967 r. 
miało miejsce malowanie kościoła82. W tym samym roku przekuto zamuro-
wany otwór drzwiowy w północnej ścianie nawy oraz obudowano go wiatro-
łapem83. W 1985 r. miało miejsce malowanie całego kościoła, które wykonał 
artysta plastyk Józef Kołodziejczyk84. 

6 listopada 1975 r. zmarł proboszcz ks. Adam Bieżanowski, którego zastą-
pił 13 listopada wikariusz ekonom ks. Ernest Miller85. Nowy administrator 
rozpoczął aktywną pracę wśród żorskiej młodzieży. Jednak decyzją biskupa 
– po negatywnej opinii władz w  sprawie mianowania ks. Millera probosz-
czem – 20 czerwca 1976 r. nowym wikariuszem ekonomem został ks. Gerard 

76  Adam Bieżanowski urodził się 13 lipca 1910 r. w Jarosławiu, święcenia kapłańskie 
przyjął 24 czerwca 1934 r. z  rąk biskupa Stanisława Adamskiego, zmarł 6 listopada 
1975 r. w Skoczowie (por. http://www.encyklo.pl).

77  http://www.encyklo.pl.
78  Jedna z  teorii głosi, że krzyż rozgraniczał włości klasztorne. Według innej był 

to krzyż pokutny postawiony na miejscu zbrodni (por. Śladami krzyży i kapliczek naszej 
Małej Ojczyzny, Żory 2009, s. 13).

79  Stary cmentarz pochodzi z ok. 1679 r. (por. http://www.encyklo.pl).
80  P. Lokaj, Zagadkowy krzyż kamienny w Żorach, „Informator TMMŻ” 1980, nr 13, 

s. 31–32; Śladami krzyży i kapliczek…, s. 13; T. Krotoski, Krzyże pokutne w Rybnickiem 
i jego sąsiedztwie, w: Kroniki rybnickie, red. J. Kucharczyk, Rybnik 1983, s. 48–53. 

81  Z. Laskowski, Żorskie zabytki sakralne, „Informator TMMŻ” nr 8, s. 42–47.
82  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 620, k. 143, Pismo z dnia 9 VI 1967 r.
83  Tamże, k. 150, Pismo z dnia 28 I 1967 r.
84  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 620, k. 32, Zezwolenie z dnia 30 VII 1985 r.
85  Ernest Miller był wikariuszem ekonomem parafii pw. świętych Apostołów Filipa 

i Jakuba w Żorach w latach 1975–1976 (por. http://www.encyklo.pl; AA Kat, Akta Lo-
kalne, Żory. Parafia św. Filipa i Jakuba. Obsadzenia 1896–1987, sygn. AL. 02594, [b.s.], 
Dekret z dnia 13 XI 1975 r.).



269  | 

Gulba86. W związku z problemem objęcia przez niego parafii, 28 września 
1976 r. wydano drugi dekret, mianujący ponownie wikariuszem ekonomem 
ks. Gulbę87. 28 listopada 1976 r. parafię żorską objął ks. Jan Szewczyk88, któ-
ry zastąpił obecnego w parafii kilka dni ks. Franciszka Hornika89. 4 marca 
1977 r. biskup mianował ks. Szewczyka proboszczem90. 

86  Gerard Gulba był wikariuszem ekonomem parafii pw. świętych Apostołów Filipa 
i Jakuba w Żorach w 1976 r. (por. http://www.encyklo.pl; M. Wolnik. Rozwój parafii…, 
s. 49; AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i Jakuba. Obsadzenia 1896–1987, 
sygn. AL. 02594, [b.s.], Dekret z dnia 14 VI 1976 r.).

87  AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i Jakuba. Obsadzenia 1896–1987, 
sygn. AL. 02594, [b.s.], Dekret z dnia 28 IX 1976 r.

88  Jan Szewczyk – proboszcz parafii pw. świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żor-
ach w latach 1976–2003 (por. http://www.encyklo.pl; AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Para-
fia św. Filipa i Jakuba. Obsadzenia 1896–1987, sygn. AL. 02594, [b.s.], Dekret z dnia 22 
XI 1976 r.).

89  Franciszek Hornik był wikariuszem ekonomem parafii pw. świętych Apostołów 
Filipa i Jakuba w Żorach w 1976 r. (por. http://www.encyklo.pl; AA Kat, Akta Lokalne, 
Żory. Parafia św. Filipa i Jakuba. Obsadzenia 1896–1987, sygn. AL. 02594, [b.s.], Dekret 
z dnia 6 XI 1976 r.).

90  AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i Jakuba. Obsadzenia 1896–1987, 
sygn. AL. 02594, [b.s.]. Dekret z dnia 4 III 1977 r.

Krzyż kamienny (pokutny) na „starym” cmientarzu przy ul. ks. Klimka
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Liczne zmiany 
personalne w  parafii 
żorskiej w  1976 r. 
były podyktowa-
ne powstaniem –  
w  związku z  odej-
ściem ks. E. Mille-
ra – konfliktu, któ-
ry został nazwany 
żorskimi zajściami. 
Część wiernych opo-
wiedziała się za pozostaniem w Żorach ks. Millera, który również chciał nadal  
pracować w  tym mieście, o  czym donosił TW „Jurek”: „Ks. Miller zjednał 
sobie młodzież. W każdą niedzielę o godz. 11.30 odprawiana jest msza święta 
z muzyką bigbeatową dla starszej młodzieży. Obecnie na tę mszę przychodzą 
również starsze osoby. Po zachowaniu ks. Millera można dojść do wniosku, że 
bardzo zależy mu na pozostaniu w Żorach. Ks. Joachim Jachowski uważa, że 
był to dla niego życiowy sukces. Sądzi, że ks. Miller również tak to ocenia”91. 
Delegacja wiernych w sprawie ks. Millera udała się nawet do Warszawy, do 
Urzędu do Spraw Wyznań oraz do Sekretariatu Episkopatu Polski92. Po skie-
rowaniu na miejsce ks. Millera nowego kapłana, ks. Gulby, sytuacja w parafii 
stała się napięta. TW „Jurek” informuje, że nowy administrator „uskarżał się 
że kobiety dokuczają mu. Utrudniają mu w  prawidłowym zorganizowaniu 
pracy duszpasterskiej. Podobno w godzinach wieczornych odprawiają specjal-
ne modły za ponownym przyjściem księdza Millera”93.

Od 1 października 1976 r. żorzanie gromadzili się wieczorem w kościele, 
gdzie odbywały się modlitwy o  powrót ks. E. Millera do Żor94. 3 listopada 

91  AIPN Kat, WUSW Kat, sygn. IPN Ka 0040/65, t. 5, k. 73, Informacja pisana ze 
słów TW „Jurek” z dnia 14 VI 1976 r.

92  Tamże, k. 79 v., Informacja pisana ze słów TW „Jurek” z dnia 13 VII 1976 r.; AA 
Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i Jakuba. Casus 1975–1976, sygn. AL. 03718, 
k. 4, Casus Żory Śl.

93  AIPN Kat, WUSW Kat, sygn. IPN Ka 0040/65, t. 5, k. 109, Informacja pisana 
ze słów TW „Jurek” z dnia 18 X 1976 r.

94  AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i Jakuba. Casus 1975–1976, sygn. 
AL. 03718, k. 7, Casus Żory Śl.

Odbudowany kościół parafialny
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1976 r. delegacja wiernych spotkała się w Katowicach z bp. Herbertem Bed-
norzem, który oświadczył zebranym, że ks. E. Miller nie wróci do Żor. Po 
odejściu delegacji do Żor został wysłany kanclerz kurii katowickiej ks. Nor-
bert Niemiec w celu rozmowy z ks. G. Gulbą95. W tym samym dniu nastąpiła 
eskalacja konfliktu – na probostwie jako zakładnik został zamknięty kanclerz 
kurii katowickiej. Opisy tych wydarzeń zachowały się w  materiałach Służ-
by Bezpieczeństwa (SB): „Ponieważ dotychczas zdaniem zebranych w liczbie 
około 30 osób byli przez kurialistów okłamywani postanowili zatrzymać ks. 
Niemca na plebanii jako zakładnika do czasu przybycia biskupa. W tym celu 
w  godzinach nocnych wypuścili z  kół samochodu powietrze oraz zabaryka-
dowali drzwi do plebanii, a do zamków kościoła wrzucono papier i kawałki 
drutów”96. 4 listopada ok. godz. 7.00 ks. Jan Kapuściok i ks. Kazimierz Ko-
peć uciekli z probostwa przez okno. Ścigani przez zgromadzone osoby, udali 
się na dworzec autobusowy, skąd odjechali taksówką do Katowic97. Następ-
nie „Gdzieś o godz. 12.30 do Żor przyjechał ks. Rudolf Brom, który razem 
z  księżmi dekanatu żorskiego otworzyli drzwi wejściowe do plebanii mimo 
czynnego oporu zgromadzonych. W tym okresie w obrębie plebanii i kościoła 
zebranych było około 400 osób. Po przyjeździe ks. R. Broma zebrani księża 
na plebanii postanowili za wszelką cenę doprowadzić do otwarcia kościoła. 
W tym celu wyszli z plebanii księża: Izydor Harazin, Gniewek – emeryt, Kazi-
mierz Kopeć i ks. R. Brom. Zebrani ludzie zaatakowali tych księży, w wyniku 
czego poturbowani zostali ks. Kopeć i ks. J. Harazin. Po wejściu do kościoła 
zostali zabarykadowani od zewnątrz. Po pewnym czasie ks. Brom otworzył 
okno w zakrystii i usiłował przemówić do zebranych ludzi. Zebrani w  ilości 
około 400 osób nie pozwolili mu dojść do słowa, wznosząc pod jego adresem 
obelżywe okrzyki. Wówczas księża zamknięci w kościele zaczęli odmawiać mo-
dły słyszane na zewnątrz przez głośniki”98. Ostatecznie ks. N. Niemiec został 
wywieziony z Żor przez księży przybyłych z Jastrzębia-Zdroju – ks. Henryka  

95  Tamże, k. 9–10.
96  AIPN Kat, WUSW Kat, sygn. IPN Ka 0040/65, t. 5, k. 117, Informacja pisana 

ze słów TW „Jurek” z dnia 8 XI 1976 r.
97  AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i Jakuba. Casus 1975–1976, sygn. 

AL. 03718, k. 12, Casus Żory Śl.
98  AIPN Kat, WUSW Kat, sygn. IPN Ka 0040/65, t. 5, k. 119, Informacja pisana 

ze słów TW „Jurek” z dnia 8 XI 1976 r.
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Jośkę, Bernarda Czerneckiego i Antoniego Stycha99. Zdaniem księży dekanatu 
żorskiego wpływ na zajścia miał ks. Miller, a także być może wyznawcy Kościo-
ła polsko-narodowego, który miał swoją siedzibę w Rybniku-Chwałowicach. 
Prawdopodobnie 4 listopada na placu kościelnym znajdował się między zebra-
nymi Józef Dutkiewicz, ksiądz Kościoła polsko-narodowego w Chwałowicach. 
Podczas swojej obecności rozdawał kartki z  zaproszeniem do Chwałowic 10 
listopada na godz. 17.00100.

Na wpływ Kościoła polsko-narodowego zwrócił także uwagę Marek 
Wolnik, który w  swoim artykule opisał w  następujący sposób wydarzania 
z 1976 r.: „Odwołaniu z parafii uprzedniego zarządcy ks. Millera towarzyszy-
ły niepokojące wydarzenia, spowodowane niezadowoleniem pewnej grupy 
parafian. Ta zaistniała sytuacja była skrzętnie wykorzystywana przez «pewne 
czynniki» usiłujące doprowadzić do rozbicia jedności wspólnoty parafialnej 
przez agitację na rzecz kościoła narodowego. Do rozbicia jedności wśród pa-
rafian jednak nie doszło dzięki postawie większości parafian”101.

O wpływie SB na zajścia mogło świadczyć m.in. posiadanie nocą z 3 na 
4 listopada alkoholu oraz kanapek, które były dostarczane na plac przyko-
ścielny przez nieznane osoby102. Potwierdzenie tej tezy można odnaleźć w li-
ście pasterskim bp. Herberta Bednorza, skierowanym do żorskich parafian: 
„Koło probostwa i na placu kościelnym rozsiadły się grupy podpitych męż-
czyzn, którym półlitrowe butelki z wódką sterczały z kieszeni, razem z in-
nymi jedli kiełbasę, owiniętą w jeden i ten sam rodzaj papieru, co każdemu 
daje wiele do myślenia”103. Potwierdza to także notatka zachowana w mate-
riałach kurii diecezjalnej w Katowicach. Wynika z niej, że funkcjonariusze 
przywieźli z magazynu MO w Rybniku 150 porcji żywnościowych dla mili-
cjantów i pomocników, którzy w cywilu, zaopatrzeni w krótkofalówki, brali 
udział w wystąpieniach. Z kolei w gmachu MO w Żorach oczekiwał na sy-
gnał – jednocześnie grając w karty – pluton umundurowanych milicjantów. 

99  Tamże, k. 119, Informacja pisana ze słów TW „Jurek” z dnia 8 XI 1976 r.
100  AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i  Jakuba. Casus 1975–1976, 

sygn. AL. 03718, k. 16, Casus Żory Śl.
101  M. Wolnik. Rozwój parafii…, s. 49.
102  AIPN Kat, WUSW Kat, sygn. IPN Ka 0040/65, t. 5, k. 122, Informacja pisana 

ze słów TW „Jurek” z dnia 18 XI 1976 r.
103  AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i Jakuba. Ogólne 1931–1978, 

sygn. AL. 02596, k. 503, List pasterski z dnia 6 XI 1976 r.
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Duchowni uzyskali te informacje w trakcie odwiedzin duszpasterskich (tzw. 
kolędy) w 1976/1977 r.104. Także materiały kurii diecezjalnej w Katowicach 
podkreślały działanie władz politycznych: „jest wielce prawdopodobne, że 
owa grupa już wtedy działała z  inspiracji pochodzącej od «zewnątrz»”105. 
W związku z wydarzeniami w Żorach powstał nawet ironiczny wiersz na-
wołujący do pozostania ks. Millera i zachęcający bp. Herberta Bednorza do 
zmiany decyzji:

„Pisz, pisz Herbert [Bednorz – M.S.],
pisz już dziś dekret, pisz.
Miller musi u nas być
i nie może iść.
Nie siej zgorszenia
wśród ludu twego,
rządź sprawiedliwie,
słuchaj próśb jego.
My dziś walczymy,
walczyć będziemy,
bo go tu chcemy.
Pisz, pisz dekret, pisz”106.

W uspokojenie sytuacji w Żorach zaangażował się także bp H. Bednorz, który 
przeprowadził rozmowy telefoniczne z Komendą MO w Żorach i Komendą 
Wojewódzką MO w Katowicach. Biskup w  trakcie rozmowy z milicjantem 
dyżurującym w Żorach zarzucił MO brak interwencji wobec działania ludzi, 
a także zagroził, że poinformuje o bezczynności żorskiej milicji I sekretarza Ko-
mitetu Centralnego PZPR Edwarda Gierka, przewodniczącego Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Katowicach Zdzisława Grudnia oraz Komendę Wojewódz-
ką MO w Katowicach. Funkcjonariusz odłożył słuchawkę w trakcie rozmowy 
z  biskupem, po czym duchowny zatelefonował do Komendy Wojewódzkiej 
MO w Katowicach, przedstawiając sytuację w Żorach. Następnie do bp. Bed-
norza zatelefonował wicewojewoda katowicki Zdzisław Gorczyca, który zapro-
ponował, żeby wysłać na miejsce duchownego w celu porozmawiania z bun-

104  Tamże, k. 521, Notatka do akt Żory.
105  Tamże, sygn. AL. 03718, k. 5–6, Casus Żory Śl.
106  Tamże, k. 138, Wiersz.
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townikami. Zasugerował także, by pojechał tam bp H. Bednorz, który jednak 
nie wyraził na to zgody. Z kolei z Wydziałem do Spraw Wyznań w Katowicach 
rozmawiał bp Czesław Domin, który otrzymał informację, że za uspokojenie 
sytuacji w Żorach bierze odpowiedzialność kierownik Wydziału do Spraw Wy-
znań w Katowicach Zbigniew Rzepa. W trakcie drugiej rozmowy bp. H. Bed-
norza z Komendą Wojewódzką MO w Katowicach funkcjonariusz ponownie 
zaproponował biskupowi udanie się do Żor w celu rozmowy z wiernymi107.

Zdaniem księdza prałata Jana Szewczyka, za wydarzenia 1975 i 1976 r. od-
powiadały władze. Świadczyć o tym miało ich poparcie dla okupujących ko-
ściół, a  także uspokojenie sytuacji w Żorach po interwencji ks. J. Szewczyka 
u naczelnika miasta w 1977 r. W trakcie rozmowy ksiądz ostrzegał władze przed 
możliwością wybuchu „wojny domowej”. Jego zdaniem o inspiracji władz mo-
gło również świadczyć podłożenie 4 lutego 1977 r. w konfesjonale w kościele 
materiałów wybuchowych (metanitu powietrznego) wraz z baterią. Do paczki 
dołączona była kartka z napisem: „Baczność, materiały wybuchowe”, a także 
informacja, że w  przypadku nieprzybycia do pracy w  Żorach ks. E. Millera 
miasto spotka powtórzenie wypadków z 1583 r., czyli pożaru Żor, kiedy więk-
sza część miasta wraz z kościołem spłonęła108. Mimo interwencji MO nie udało 
się wykryć sprawców podłożenia materiału wybuchowego109.

Nie ulega wątpliwości, że władze ponosiły pośrednią odpowiedzialność za 
wydarzenia w Żorach. Potwierdzać to może geneza konfliktu – wszystko za-
częło się od odmowy władz zatwierdzenia ks. E. Millera na proboszcza w Żo-
rach. Wydział do Spraw Wyznań w Katowicach uzasadniał negatywną decyzję 
sprzeciwem trzech żorskich parafian, którzy oskarżali ks. E. Millera o wyzy-
wanie wiernych od „polskich świń”110. Wydział zarzucał też ks. E. Millerowi 
nastawienie proniemieckie oraz negatywny stosunek do władz Polski Ludowej: 
„Wyraża się to w tym, że nie stawił się do urny wyborczej podczas wyborów po-
wszechnych. Młodzieży powiedział, że dlatego nie pójdzie do wyborów, bo nie 
ma zamiaru popierać komunistów, zebrania partyjne nazywa złośliwie «czerwo-

107  Tamże, k. 18–23, Rozmowy Biskupa Ordynariusza z  władzami świeckimi 
w sprawie wypadków w Żorach.

108  AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i Jakuba. Ogólne 1931–1978, 
sygn. AL. 02596, k. 518, Protokół z dnia 5 II 1977 r.

109  Wywiad przeprowadzony 9 listopada 2013 r. przez autora z ks. Janem Szewczy-
kiem (mps w posiadaniu autora), s. 2–3.

110  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 620, k. 198, Protokół z dnia 11 VI 1976 r.
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nym różańcem»”111. Ksiądz E. Miller został przeniesiony przez bp. Bednorza do 
parafii św. Wawrzyńca w Wirku; powodem przeniesienia według materiałów 
SB było „niezatwierdzenie przez władze świeckie na proboszcza. Biskup ordy-
nariusz miał mu powiedzieć: «krzywdy księdzu nie wyrządzam, tam też będzie 
dobrze, a dla dobra sprawy trzeba ponieść pewne ofiary»”112. Biskup Bednorz, 
a także inni pracownicy kurii katowickiej oskarżali samego ks. Millera o wy-
wołanie zamieszania w Żorach, o czym otrzymujemy informacje z materiałów 
SB: „Niedawno Miller był wzywany do Kurii Diecezjalnej. Z polecenia ordy-
nariusza rozmawiał z nim bp Józef Kurpas, udzielając mu ostrej reprymendy za 
sytuację, którą spowodował w Żorach. Przekazując zdanie Bednorza, powie-
dział, że ordynariusz czyni go odpowiedzialnym za pisanie petycji, montowanie 
delegacji, które atakowały bpa i pracowników Kurii”113. 

Zdaniem samego ks. E. Millera odmowna decyzja władz w sprawie mia-
nowania proboszczem wynikała ze zbyt dużego zaangażowania duszpaster-
skiego, o  czym otrzymujemy informacje z  materiałów SB: „Snując rozwa-
żania odnośnie niezatwierdzenia go na proboszcza, przypuszcza, że zaważyć 
na takiej decyzji mogła jego aktywna praca ze studentami, w czasie spotkań 
z nim mógł czasem coś za dużo powiedzieć”114. Z zebranych materiałów ar-
chiwalnych dotyczących ks. E. Millera wynika, że był księdzem bardzo ak-
tywnym, zaangażowanym w pracę duszpasterską. W trakcie pobytu w Żorach 
zorganizował dwie nowe salki katechetyczne115, w tym klub dla akademików, 
w trakcie wakacji letnich organizował wycieczki dzieci i młodzieży do pobli-
skiego lasu116, a nawet planował przygotować żłobek dla dzieci w wieku od 
roku do pięciu lat w niedzielne przedpołudnie, tak aby ich matki mogły brać 
udział we mszy świętej. Dzieci miały być pilnowane przez siostry zakonne117. 
Potwierdzenie tej tezy można znaleźć także w piśmie bp. Herberta Bednorza 

111  AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i  Jakuba. Casus 1975–1976, 
sygn. AL. 03718, k. 1, Casus Żory Śl.

112  AIPN Kat, WUSW Kat, sygn. IPN Ka 085/44/1, cz. 1, k. 403, Informacja 
z dnia 24 VI 1976 r.

113  Tamże, k. 313, Informacja z dnia 25 IX 1976 r.
114  Tamże, k. 403, Informacja z dnia 24 VI 1976 r.
115  Tamże, k. 439 v., Informacja z dnia 12 V 1976 r.
116  Tamże, k. 360, Informacja z dnia 11 VIII 1976 r.
117  Tamże, k. 488, Notatka informacyjna ze spotkania z TW „Korzeniowski” odbytego 

18.03.76 r.
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do ks. Gerarda Gulby z 14 czerwca 1976 r.: „Obejmując tę parafię, zwracam 
Księdzu uwagę, że należy brać pod uwagę to wszystko, co zostało dokonane 
po śmierci ks. prob. A. Bieżanowskiego. Parafia została wyraźnie ożywiona na 
odcinku katechezy dzieci, młodzieży i dorosłych. Urządzono dodatkowe salki 
katechetyczne. Dzieła te są zasługą ks. E. Millera”118.

Inną przyczyną mogła być eskalacja konfliktu między ludnością rodzimą 
a nowymi mieszkańcami, którzy przybyli do Żor w poszukiwaniu lepszych 
warunków bytowych i do pracy w górnośląskim przemyśle. Na taką przyczy-
nę – jako jedną z wielu – wskazywał w wywiadzie udzielonemu autorowi ks. 
Jan Szewczyk. Jego zdaniem ludność rodzima opowiadała się za pozostaniem 
ks. E. Millera w Żorach119.

Wśród przyczyn wydarzeń w Żorach pojawiają się także teorie o nastawie-
niu proniemieckim ks. E. Millera, o  czym otrzymujemy informacje z mate-
riałów SB: „Zdaniem księdza Bernarda Czerneckiego bezpośrednią przyczyną 
wezwania Millera do kancelarii prymasowskiej były listy czy nawet delegacja 
wiernych z Żor, którzy domagali się pozostawienia Millera w Żorach. Miller, 
odpowiadając na zarzuty bp. Bronisława Dąbrowskiego, rozpętanie wokół sie-
bie burzy, proniemieckiego nastawienia, aroganckich wystąpień do władz wo-
jewódzkich miał odpowiedzieć: «[…] do działań inspirujących wiernych w kie-
runku pozostawienia mnie w Żorach nie przykładam ręki, ludziom spodobała 
się moja aktywność i również sugestia, iż jest nastawienia proniemieckiego mija 
się z prawdą; owszem, mam niemieckie nazwisko i w przeszłości czasem posłu-
giwałem się językiem niemieckim, ale to po prostu z racji sytuacji na Śląsku, 
gdzie wiele osób używa tego języka […]. W związku z zarzutem dotyczącym 
kłótni czy afrontu wobec kogoś z władz wojewódzkich, stwierdzam, że to nigdy 
nie miało miejsca, a posądzenie to uważam za oszczerstwo»”120. 13 październi-
ka 1976 r. ks. Miller napisał oświadczenie, w którym jednoznacznie odcinał 
się od podsycania nastrojów wśród wiernych w Żorach: „Oświadczam, że nie 
mam nic wspólnego z tymi, którzy sieją zamęt i niepokój na terenie parafii. Ich 

118  AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i  Jakuba. Obsadzenia 1896–
1987, sygn. AL. 02594, [b.s.], Pismo księdza biskupa Herberta Bednorza do księdza Gerar-
da Gulby z dnia 14 VI 1976 r.

119  Wywiad przeprowadzony 9 listopada 2013 r. przez autora z ks. Janem Szewczy-
kiem (mps w posiadaniu autora), s. 3.

120  AIPN Kat, WUSW Kat, sygn. IPN Ka 085/44/1, cz. 1, k. 360, Informacja 
z dnia 11 VIII 1976 r.
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działalność rozbija jedność Kościoła i jest pożywką dla jego wrogów”121. Jednak 
w materiałach kurii diecezjalnej w Katowicach zachował się fragment wskazują-
cy na udział ks. Millera w podsycaniu wiernych: „Wyczuwało się, że ks. E. Mil-
ler pozostaje w łączności z ludźmi domagającymi się pozostawienia jego w Żo-
rach”122. Zachował się także inny opis w materiałach SB, wskazujący na powód 
odwołania z Żor: „Ks. Bartoszek Józef powiedział o Millerze, że wśród księży 
krążą pogłoski, że Miller został niezatwierdzony, gdyż jest germanofilem. Kiedy 
byłem w Siemianowicach w jednej z parafii z ks. Millerem, mogłem zoriento-
wać się, jak patrzy on na życie i jaki jest jego stosunek do niektórych spraw. 
Zauważyłem, że zawsze zachwalał to, co jest z Zachodu, zwłaszcza z RFN (np. 
nasze samochody to lipa, ale niemieckie są wspaniałe). […] Ks. Roman Wójcik 
w Siemianowicach opowiadał mi kiedyś, że Miller, będąc wikarym w Michał-
kowicach, na lekcji religii próbował nauczać dzieci niemieckich pieśni. Pisał ich 
teksty w języku niemieckim na tablicy. Zauważył to proboszcz ks. Jan Klyczka, 
zrobił mu awanturę i zapowiedział, że nie życzy sobie w przyszłości tego rodza-
ju praktyk”123. Już parę dni po mianowaniu ks. Millera wikariuszem ekono-
mem w Żorach, 16 listopada 1975 r. zostało skierowane pismo do Wydziału do 
Spraw Wyznań w Katowicach. Autorzy pisma, podpisani jako „parafianie żor-
scy”, ostrzegali w nim Wydział przed księdzem o nastawieniu proniemieckim: 
„Zwracamy uwagę Wydziałowi do Spraw Wyznań, że mianowany przez Kurię 
w Katowicach na proboszcza w Żorach ks. Ernest Miller pochodzi z rodziny 
o korzeniach niemieckich z Kobióra. Jeśli jeszcze jest czas, to wyciągnijcie z tej 
naszej wiadomości odpowiednie postanowienia. Chyba jest dość księży Pola-
ków w diecezji katowickiej, aby na tak odpowiednie, eksponowane stanowiska 
mianować księży o jasnym przekonaniu narodowym”124. Możliwe, że SB miała 
udział w powstaniu pisma. Świadczy o tym przede wszystkim jego treść i użyte 
argumenty, które mają charakter informacji pozyskanych drogą agenturalną. 
Dodatkowym potwierdzeniem może być fakt, że pismo zachowało się w mate-
riałach kurii diecezjalnej w Katowicach. 

121  AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i  Jakuba. Casus 1975–1976, 
sygn. AL. 03718, k. 117, Oświadczenie z dnia 13 X 1976 r.

122  Tamże, k. 4, Casus Żory Śl.
123  AIPN Kat, WUSW Kat, sygn. IPN Ka 085/44/1, cz. 1, k. 403 v., Informacja 

z dnia 24 VI 1976 r.
124  AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i Jakuba, Ogólne 1931–1978, 

sygn. AL. 02596, k. 497, Pismo z dnia 16 XI 1975 r.
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Żory-Osiny – parafia Matki Bożej Wniebowziętej

Duszpasterstwo w  Osinach zaczęło się organizować na początku XIX w. 
W 1800 r. chałupnik Mateusz Klimza z Osin wybudował za własne środ-
ki kaplicę mszalną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą 
w 1833 r. powiększył za drobne datki. Poświęcenie miało miejsce w 1842 r. 
W  1908 r. kaplica została odnowiona na koszt Pawła Szczepana z  Żor125. 
W latach 1945–1948 odbywały się tam codzienne msze święte, sprawowane 
przez emerytowanego proboszcza z Kobióra ks. Wiktora Drewnioka, który 
zamieszkał w Osinach po zakończeniu działań wojennych, w wyniku któ-
rych stracił swój dom w Żorach. Nabożeństwa odprawiał w tamtejszej kaplicy 
do swojej śmierci 3 września 1948 r.126. Po wojnie w Osinach nie odbywały 
się nabożeństwa, mieszkańcy musieli korzystać z kościoła w Krzyżowicach. 
W 1957 r. część osinian została włączona do parafii świętych Apostołów Fili-
pa i Jakuba w Żorach. 

Mieszkańcy Osin rozpoczęli starania w kurii katowickiej o ustanowienie 
nowej parafii. W 1965 r. biskup wyraził wstępną zgodę na przybycie nowego 
duszpasterza. Jednak w związku z brakiem dalszych działań kurii, 28 grudnia 
1967 r. wierni z Osin skierowali pismo do bp. Herberta Bednorza, w którym 
zwracali się z prośbą o ustanowienie samodzielnej placówki duszpasterskiej 
i mianowanie duszpasterza. Swoją prośbę motywowali dużą odległością od 
kościoła w Krzyżowicach i w Żorach oraz związanymi z tym trudnościami 
z  katechizacją dzieci i  młodzieży. Wierni informowali także o  staraniach 
świadków Jehowy oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w celu przejęcia 
kaplicy katolickiej w  Osinach. Prośbę motywowali także zwiększeniem 
religijności: „Ustanowienie samodzielnej placówki duszpasterskiej roz- 
wiązałoby wszystkie dotychczasowe trudności, a wierni w większym niż dotąd 
stopniu mogliby uczestniczyć we wszystkich praktykach religijnych”127.  

125  APAN OKat, Ludwik Musioł, sygn. 20, k. 107, Osiny, Krzyżowice, Borynia; 
A. Nowack, Historia parafii wiejskich Archiprezbiteratu Żory na Górnym Śląsku, przełożył 
z niemieckiego M. Kula, Opole 2011, s. 141–142; A. Burda-Szostek, Parafia św. Józefa 
Robotnika w Osinach. W zaciszu Osin, „Gość Niedzielny” 2005, nr 43, s. VIII.

126  Z. Przeliorz, Osińska parafia, w: Osiny w latach 1305–2005, red. L. Buchalik, 
Żory 2005, s. 63.

127  AA Kat, Akta Lokalne, Osiny. Parafia Wniebowzięcia NMP. Ogólne 1946–
2000, sygn. AL. 01630, k. 16, Pismo z dnia 28 XII 1967 r.
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Pismo wiernych poparł 2 stycznia 1968 r. proboszcz parafii św. Michała 
Archanioła w  Krzyżowicach ks. Franciszek Kuboszek128. 1 września tego 
roku do Krzyżowic został skierowany ks. Edward Raszczyk129, który został 
rektorem w Osinach. Odtąd kaplica stała się kościołem filialnym świątyni 
w Krzyżowicach130. Od września do grudnia 1968 r. ksiądz rektor mieszkał 
na probostwie w  Krzyżowicach, później zamieszkał u  rodziny Szenderów 
w Osinach, a następnie u Woźniców, gdzie przebywał do 1974 r.131. 

W 1968 r. kaplica przeszła pierwszy remont – stary drewniany chór został 
zamieniony na murowany. W tym samym roku wykonano pierwszą drewnia-
ną przybudówkę, którą zgłoszono władzom jako poczekalnię PKS. W stycz-
niu 1969 r. rządzący zorientowali się, że powstał nielegalny obiekt, który 

128  Tamże, k. 60, Pismo księdza Franciszka Kuboszka z dnia 2 I 1968 r.
129  Edward Raszczyk był rektorem wspólnoty pw. św. Józefa Robotnika w Żorach- 

-Osinach w latach 1968–1981, a następnie jej proboszczem w latach 1983–1986 (por. 
http://www.encyklo.pl); AA Kat, Akta Lokalne, Osiny. Parafia Wniebowzięcia NMP. 
Ogólne 1946–2000, sygn. AL. 01630, k. 26, Pismo księdza biskupa Herberta Bednorza 
do księdza Edwarda Raszczyka z dnia 31 VII 1968 r.

130  Z. Przeliorz, Osińska parafia…, s. 63.
131  Tamże, s. 64.

Kościół pw. Matki Bożej Wniebowziętej w dzielnicy Osiny
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scharakteryzowali w piśmie z 27 stycznia: „W czasie wizji lokalnej stwierdzo-
no, że do istniejącej kaplicy w Osinach dobudowano od strony drogi głównej 
przedsionek o konstrukcji drewnianej o wymiarach 4,30 × 2,25 m i 2,80 m 
wys. Ściany do wysokości 1 m nad ziemią obito deskami. Resztę przeszklono. 
Dach drewniany kryty papą. Fundatora, jak i budowniczego nie dało się usta-
lić. Wartość budowli 5 tys. złotych. Indagowany w tej sprawie ks. Raszczyk 
oświadczył, że w parafii tej przebywa dopiero od dwóch miesięcy. W mo-
mencie przybycia przybudówka już istniała”132. Władze nakazały rozbiórkę 
nielegalnie powstałego budynku133, jednak do niej nie doszło. W  1975 r. 
drewnianą dobudówkę zamieniono na murowaną. 

Najpilniejszą potrzebą nowo powstającej wspólnoty była jednak budowa 
probostwa. W tym celu założono komitet budowy, w skład którego weszli: Jan 
Kreis, Brunon Sojka, Antoni Klepek oraz Rufin Mura. Teren pod budowę ofia-
rowali Anna Szopa oraz Bronisława i Bolesław Górkowie. Pierwotnie wierni 
Osin próbowali uzyskać zgodę na budowę probostwa pod pretekstem budowy 
„budynku przeznaczonego na magazyn sprzętu liturgicznego i gospodarczego 
oraz ustępy publiczne przy kaplicy w Osinach”134. Jednak władze wydały opinię 
negatywną, więc prace rozpoczęto nielegalnie. Budowę, która została zgłoszo-
na na Jana Kreisa, rozpoczęto wiosną 1969 r., a zakończono pięć lat później. 
Odtąd wspólnota miała własne, ale nielegalne probostwo. Pierwsza decyzja na-
kazująca wstrzymanie budowy została wydana 6 czerwca 1969 r.135. 16 sierpnia 
1971 r. Prezydium WRN w Katowicach wydało nakaz wstrzymania budowy 
i  rozbiórki nielegalnego obiektu. Władze motywowały tę decyzję informacją 
o przeznaczeniu nowego budynku na cele probostwa136. 

Jednocześnie ks. Raszczyk prowadził starania o budowę kościoła. W 1974 r. 
w protokole z wizytacji dziekańskiej w następujący sposób przedstawiał tę spra-
wę: „koniecznie potrzebne byłoby zezwolenie na rozbudowę kościoła, plany są 
już gotowe… Robiono starania w tym kierunku u władz gromadzkich i powia-
towych – bez skutku…”137.

132  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 624, k. 8, Pismo z dnia 27 I 1969 r.
133  Tamże, k. 8.
134  Tamże, k. 76, Pismo z dnia 27 V 1969 r.
135  Tamże, k. 72, Decyzja z dnia 6 VI 1969 r.
136  Tamże, k. 43, Pismo z dnia 16 VIII 1971 r.
137  AA Kat, Akta Lokalne, Osiny. Parafia Wniebowzięcia NMP. Ogólne 1946–

2000, sygn. AL. 01630, k. 60, Protokół wizytacji dziekańskiej z dnia 21 XI 1974 r.
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Pod koniec lat 60. i w latach 70. kaplica w Osinach przeszła liczne remonty 
oraz zakupiono nowe wyposażenie. W latach 1969–1975 wspólnota zakupi-
ła szaty liturgiczne oraz nowe sprzęty: puszkę, ornaty, monstrancję, świecznik, 
kielichy, stajenkę bożonarodzeniową, mikrofon oraz głośniki. W 1974 r. przy 
kościele postawiono nielegalnie krzyż misyjny oraz parkan. W  tym samym 
roku w prezbiterium położono nowe płytki. W 1975 r. wybudowano zakrystię 
(pozwolenie władz uzyskano 22 sierpnia138) oraz położono w kościele nową 
posadzkę z płytek marmurowych. W 1976 r. wyremontowano dach, zakupio-
no organy elektryczne oraz wstawiono dwa nowe witraże. W  1977 r. jedno 
z  pomieszczeń zostało zaadaptowane na salkę katechetyczną. We wrześniu 
1977 r. kaplica w Osinach wzbogaciła się o trzy dzwony, przekazane przez pa-
rafię w Warszowicach, która zakupiła dla swojego kościoła nowe. W tym sa-
mym roku obok kościoła rozpoczęto budowę dzwonnicy, którą zakończono 
w 1978 r. Drewnianą zakrystię zamieniono w tym roku na murowaną, otynko-
wano cały kościół, wymieniono instalację elektryczną, odmalowano ściany oraz 
zmieniono wystrój kaplicy zgodnie z zaleceniami posoborowymi. Zakupiono 
także nowe ławki, a  za kaplicą postawiono nowy ołtarz polowy. W  1979 r. 
z prawej strony dobudowano przybudówkę, w której znalazł się konfesjonał139. 

Parafia Matki Bożej Wniebowziętej w Osinach została erygowana dekre-
tem bp. Herberta Bednorza 15 marca 1981 r., na co władze wyraziły zgodę 
27 stycznia 1981 r.140. Rektor kościoła filialnego, ks. Raszczyk, był ocenia-
ny przez władze jako duchowny bardzo przedsiębiorczy: „Bardzo energicz-
ny – dąży za wszelką cenę do rozwoju placówki”141. W  sierpniu 1983 r.  
ks. Raszczyk został przeniesiony do Kaczyc, a  nowym administratorem  
został ks. Rudolf Myszor, który pracował w parafii dwa lata. Kolejnym admi-
nistratorem 8 sierpnia 1985 r. został ks. Józef Hajda, który dekretem biskupa 
z 22 października został mianowany proboszczem142. 

138  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 624, k. 4, Decyzja z dnia 22 VIII 1975 r.
139  Z. Przeliorz, Osińska parafia…, s. 65–66.
140  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 624, k. 1, Decyzja z dnia 27 I 1981 r.; AA Kat, 

Akta Lokalne, Osiny. Parafia Wniebowzięcia NMP. Ogólne 1946–2000, sygn. AL. 01630, 
k. 97, Dekret erekcji Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Osinach z dnia 6 III 
1981 r. W 1995 r. wezwanie zostało zmienione z Matki Bożej Wniebowziętej na św. Józefa 
Robotnika, Leksykon żorski, red. L. Buchalik, T. Górecki. Żory 2010, s. 272.

141  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 624, k. 34, Ankieta.
142  Z. Przeliorz, Osińska parafia…, s. 66
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W  tym samym roku został złożony wniosek o  budowę nowej świątyni. 
W tym celu powstał komitet budowy kościoła, w skład którego weszli: Ambroży 
Borys, Bolesław Brząkalik, Sylwester Kreis, Ludwik Wróbel – przewodniczący 
oraz Hildegarda Mikołajec – sekretarka. Autorem projektu był inżynier archi-
tekt Antoni Czernów z Tychów. 11 kwietnia 1989 r. parafia otrzymała zezwo-
lenie na budowę. Działkę zakupiono od Cecylii i Gerarda Mików. Inwestycję 
rozpoczęto 24 lipca 1989 r., do końca września były już gotowe fundamenty. 
Nowy kościół został poświęcony 1 maja 1995 r. Przy tej okazji wezwanie parafii 
zostało zmienione z Matki Bożej Wniebowziętej na św. Józefa Robotnika143.

Żory-Rój – parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

W 1954 r. do obsługi duszpasterskiej w obecnej dzielnicy Żorach-Roju został 
przydzielony ks. Bolesław Kopiec, który uczył katechezy w domu prywatnym 
Stefanii Kuczery, a msze święte odprawiał w kapliczce przy ul. Starowiejskiej. 
Następnie pracował w Roju ks. Nowak, a po nim ks. Franciszek Wąsala144. 
Do 1957 r. dzielnica Rój należała do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Boguszowicach. W tym samym roku proboszcz boguszowicki ks. Edward 
Tobola poświęcił tymczasowy kościół urządzony w  wynajętej sali jednego 
z miejscowych restauratorów. Opieką duszpasterską miał się zająć nowo mia-
nowany wikary ks. Franciszek Wąsala145. 22 sierpnia 1958 r. bp Stanisław 
Adamski erygował kurację pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w  Roju146 
(zgoda władz w tej sprawie została wydana 18 czerwca147).

Początkowo władze nie zgadzały się na budowę nowego kościoła. 13 mar-
ca 1958 r. przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (PRN) 

143  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 624, k. 10, Decyzja z dnia 11 IV 1989 r.; Z. Prze-
liorz, Osińska parafia…, s. 66–68; A. Burda-Szostek, Parafia św. Józefa Robotnika w Osin-
ach…, s. VIII; http://www.encyklo.pl.

144  J. Woryna, Dzieje Roju. Ocalić od zapomnienia, Żory-Rój 2008, s. 25.
145  Franciszek Wąsala – ekspozyt wspólnoty pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Żorach-Roju w latach 1957–1958, następnie jej kuratus w latach 1958–1975 i pro-
boszcz w latach 1975–1988 (por. http://www.encyklo.pl).

146  AA Kat, Akta Lokalne, Rój. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Ogólne 
1954–1996, sygn. AL. 02619, k. 47, Dekret erekcji kuracji pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Roju, pow. Rybnik z dnia 22 VIII 1958 r.; Leksykon żorski…, s. 272.

147  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 628, k. 45, Pismo z dnia 18 VI 1958 r.
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w  Rybniku P. Peterek wskazywał na brak konieczności powstania kościoła 
w Roju: „jest ona niecelowa, ponieważ na terenie gromady Rój znajduje się ka-
plica przebudowana z sali porestauracyjnej, która musi pomieszczać około pięć-
set osób i jest już dostosowana do odprawiania nabożeństw. Dla parafii liczącej 
około 2000 dusz jest zupełnie wystarczająca”148. 22 marca 1958 r. mieszkańcy 
Roju skierowali do WRN w  Katowicach wniosek o  wydanie zezwolenia na 
budowę nowego kościoła149. Zgodę uzyskano 4 kwietnia150, a budowa ruszyła 
6 kwietnia151. Kuratus Franciszek Wąsala planował wybudować w Roju kościół 
zgodnie z projektem świątyni w Książenicach-Kamieniu z 1949 r., na co jednak 
nie wyraził zgody wikariusz generalny Juliusz Bieniek152. Poświęcenie kamie-

148  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 628, k. 54, Pismo z dnia 13 III 1958 r.
149  Tamże, k. 52, Pismo z dnia 22 III 1958 r.
150  Leksykon żorski…, s. 272.
151  Tamże, s. 272.
152  AA Kat, Akta Lokalne. Budowy 1957–1985. Rój. Parafia Podwyższenia Krzyża 

św., sygn. AL. 03456, k. 11, Pismo wikariusza generalnego Juliusza Bieńka do księdza Fran-
ciszka Wąsali z dnia 7 VI 1958 r.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w dzielnicy Rój
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nia węgielnego przez bp. Herberta Bednorza odbyło się 15 sierpnia 1959 r.153. 
Poświęcenia kościoła dokonał 17 lipca 1960 r. biskup pomocniczy Juliusz Bie-
niek154, a 25 listopada 1975 r. kuracja została podniesiona do rangi parafii155. 
Od 1988 r. w parafii pracował ks. Janusz Frelich156.

Żory-Rogoźna – parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

„Parafia jest parafią wiejską, w której tradycje religijne są głębokie”157 – tak 
opisywana była w okresie PRL-u parafia w Rogoźnej. Jednak początki wspól-
noty katolickiej były o wiele wcześniejsze. Kapliczkę w Rogoźnej wybudo-
wano w 1717 r. za sprawą Adama Strączka. W 1955 r. doszło do wypadku 
samochodowego, podczas którego autobus zahaczył o róg kapliczki i zawa-
liły się jej dwie ściany. Przez dłuższy czas kapliczka nie była odbudowywa-
na. Dopiero gdy wójt gminy Alojzy Kolon otrzymał od władz powiatowych 
w Rybniku polecenie odbudowania lub zburzenia budynku, została podjęta 
decyzja o remoncie. Powstał komitet, w skład którego weszli: Józef Możdżeń 
jako przewodniczący oraz Paweł Machulec, Henryk Sojka, Robert Piecha, 
Franciszek Sitko i Józef Helmrich – członkowie. Informację o budowie ka-
plicy podano mieszkańcom na zebraniu wiejskim 10 lutego 1957 r. Projekt 
architektoniczny przygotował Sylwester Czerwiński. Jednak władze nie wy-
dały zgody na budowę nowej kaplicy. W tej sytuacji mieszkańcy podjęli decy-
zję o nielegalnej budowie, którą prowadził murarz Paweł Machulec. Pracami 
ciesielskimi kierowali Henryk Sojka i  Paweł Michalski. Stolarz Franciszek 
Sitko wykonał drzwi, a  Robert Piecha – okna. Nowym patronem kaplicy 
został św. Jan Nepomucen, którego rzeźbę przywieziono z  parafii Pogwiz-

153  AA Kat, Akta Lokalne, Rój. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Ogólne 
1954–1996, sygn. AL. 02619, k. 71, Protokół uroczystości poświęcenia kamienia węgiel-
nego nowego kościoła oraz wizytacji kanonicznej przeprowadzonej w dniu 15 VIII 1959 r. 
w kuracji pod wezw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju, dek. Żory.

154  A. Burda, Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żorach Roju. Jedziemy do 
Raju, „Gość Niedzielny” 2003, nr 12, s. 28; Śladami krzyży i kapliczek…, s. 59; J. Wory-
na, Dzieje Roju…, s. 29.

155  Leksykon żorski…, s. 272.
156  Janusz Frelich – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żorach- 

-Roju w latach 1988–1994 (por. http://www.encyklo.pl).
157  AP Rog, Protokoły wizytacji kanonicznych i  dziekańskich, Kwestionariusz do 

protokołu wizytacji parafii, [b.s.].
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dów koło Cieszyna. Następnie mieszkańcy zwrócili się do proboszcza Ada-
ma Bieżanowskiego z Żor z prośbą o poświęcenie nowej kaplicy. Ten jednak 
ze względu na sprzeciw władz odmówił poświęcenia, ale przybył do kaplicy 
i zaproponował, aby ją odmalować. Polecił do tej pracy swojego brata. Gdy 
władze dowiedziały się o powstaniu nielegalnego obiektu, rozpoczęły akcję 
represyjną wymierzoną w budowniczych. Trzy osoby odpowiedzialne za bu-
dowę: Józef Możdżeń, Paweł Machulec oraz Henryk Sojka, zostały skazane na 
karę grzywny w wysokości 100 zł. Ostatecznie kaplicę poświęcił 19 września 
1957 r. ks. Adam Bieżanowski158. 

158  40 lat kapliczki p.w. św. Jana Nepomucena w  Rogoźnej 1957–1997, Rogoźna 
1997, [b.s.]; A. Burda-Szostek, Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Ro-
goźnej. Parafia złotych rączek, „Gość Niedzielny” 2007, nr 40, s. XV; AP Rog, 50-lecie 
parafii N.M.P. Matki Kościoła w Rogoźnej, oprac. A. Bernert, [b.s.]; Leksykon żorski…, 
s. 272; Śladami krzyży i kapliczek…, s. 55; L. Buchman, E. Gwóźdź, Rogoźna przez wieki, 
Żory 2001, s. 65–66.

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w dzielnicy Rogoźna
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Dekretem z 13 października 1961 r. do parafii świętych Apostołów Fili-
pa i Jakuba w Żorach został skierowany wikary Franciszek Król159 z polece-
niem obsługiwania kaplicy w Rogoźnej. Ksiądz Król w tym czasie mieszkał 
kolejno u mieszkańców Rogoźnej: Franciszka Dajki, Atanazego Dzidy oraz 
Rufina Smyczka. Władze państwowe przez cały czas funkcjonowania kaplicy 
utrudniały sprawowanie nabożeństw oraz prowadzenie katechizacji. Naucza-
nie religii zostało początkowo przeniesione do starej strażnicy, a  następnie 
w 1964 r. wynajęto pomieszczenie w „familoku” Atanazego Dzidy, który za 
nielegalne udostępnianie pomieszczeń na cele katechetyczne został ukara-
ny karą grzywny w wysokości 875 zł. Władze komunistyczne ukarały także 
grzywną 16 innych osób i  ks. Króla za zorganizowanie nielegalnej zbiórki 
pieniędzy na zakup naczyń liturgicznych. Dwie organizatorki otrzymały karę 
grzywny w wysokości 1500 zł, pozostałe osoby po 1000 zł160. 

4 stycznia 1967 r. ks. F. Król złożył w Wydziale do Spraw Wyznań w Ka-
towicach wniosek zatytułowany: „Do Ojców Województwa Katowickiego”, 
w którym domagał się zgody na poszerzenie kaplicy oraz przeniesienie jej 
w bezpieczniejsze miejsce, ponieważ w obecnym – w związku z pracami nad 
poszerzaniem ul. Wodzisławskiej – była zagrożona szkodami161. 5 lutego 
mieszkańcy Rogoźnej zwrócili się do przewodniczącego Prezydium WRN 
w Katowicach Jerzego Ziętka, a 7 lutego nawet do I sekretarza KW PZPR 
w Katowicach Edwarda Gierka w sprawie uzyskania zgody na przeniesienie 
i poszerzenie kaplicy; do pisma dołączono 580 podpisów wiernych z Ro-
goźnej162. 2 marca kierownik Wydziału do Spraw Wyznań w Katowicach 

159  Franciszek Król urodził się 24 marca 1915 r. w  Pogwizdowie koło Bochni, 
święcenia kapłańskie przyjął 5 kwietnia 1947 r. w kaplicy kurii diecezjalnej w Katowi-
cach z rąk bp. Juliusza Bieńka. Był rektorem wspólnoty pw. Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła w Żorach-Rogoźnej w latach 1961–1977, a w latach 1977–1985 jej pro-
boszczem. Zmarł 16 maja 1985 r. w Żorach (por. http://www.encyklo.pl); AA Kat, Akta 
Lokalne, Rogoźna. Parafia NMP Matki Kościoła. Ogólne 1955–1988, sygn. AL. 01952, 
k. 8, Pismo księdza Juliusza Bieńka do księdza Franciszka Króla z dnia 13 X 1961 r.

160  40 lat kapliczki p.w. św. Jana Nepomucena w Rogoźnej…, [b.s.]; A. Burda-Szos-
tek, Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rogoźnej…, s. XV; L. Buchman, 
E. Gwóźdź, Rogoźna przez wieki…, s. 66; Pochowani na cmentarzu przy ulicy Smutnej, w: 
Tworzyli historię Żor, cz. 1, Żory 2011, [b.s.].

161  AA Kat, Akta Lokalne, Rogoźna. Parafia NMP Matki Kościoła. Ogólne 1955–
1988, sygn. AL. 01952, k. 37, Pismo księdza Franciszka Króla z dnia 4 I 1967 r.

162  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 625, k. 31, Pismo z dnia 7 II 1967 r.; AA Kat, 
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Edmund Łata w piśmie do ks. Franciszka Króla informował, że: „w chwili 
obecnej nie znajduje dostatecznych powodów do wydania zezwolenia na 
przeniesienie i rozbudowę kaplicy w Rogoźnej”163. 22 grudnia 1969 r. roz-
budowa kaplicy w  Rogoźnej została umieszczona w  planie budownictwa 
sakralnego na 1970 r.164.

W 1970 r. ks. Król zamieszkał przy ul. Wodzisławskiej, w domu, który był 
własnością jego oraz Mieczysławy i Henryka Warzyszyńskich. Za domem roz-
poczęto budować nielegalnie nowy kościół. W kwestionariuszu do protokołu 
wizytacji kanonicznej z 13 lutego 1970 r. odnotowany został powód starań ks. 
Króla o budowę nowego kościoła: „Ciasna kaplica nie pomieści wiernych na 
nabożeństwach”165. W  sprawę nielegalnie budowanego kościoła w  Rogoźnej 
włączył się bp Herbert Bednorz, który 21 grudnia 1970 r. zaproponował znie-
sienie kaplicy przy ul. Wodzisławskiej w zamian za pozwolenie na dokończenie 
budowy świątyni166. 

Ostatecznie – po zmianach politycznych, jakie zaszły w KC PZPR w War-
szawie w grudniu 1970 r. – 25 czerwca 1971 r. udało się uzyskać zgodę na 
przeniesienie kaplicy167. Projekt architektoniczny opracował inżynier Leszek 
Studnicki, a konstruktorem był inżynier Jan Kreis. Kamień węgielny wmu-
rowano 26 czerwca 1972 r. Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Ko-
ścioła poświęcił 16 grudnia 1973 r. bp Herbert Bednorz168. 30 marca 1977 r. 

Akta Lokalne, Rogoźna. Parafia NMP Matki Kościoła. Ogólne 1955–1988, sygn. AL. 
01952, k. 40, Pismo.

163  AA Kat, Akta Lokalne, Rogoźna. Parafia NMP Matki Kościoła. Ogólne 1955–
1988, sygn. AL. 01952, k. 55, Pismo kierownika Wydziału do Spraw Wyznań w Katowi-
cach Edmunda Łaty do księdza Franciszka Króla z dnia 2 III 1967 r.

164  AA Kat, Akta Lokalne, Rogoźna. Parafia NMP Matki Kościoła. Ogólne 1955–
1988, sygn. AL. 01952, k. 105, Pismo do Prezydium WRN Wydziału do Spraw Wyznań 
w Katowicach z dnia 22 XII 1969 r.

165  AP Rog, Protokoły wizytacji kanonicznych i  dziekańskich, Kwestionariusz do 
protokołu wizytacji parafii z dnia 13 II 1970 r., [b.s.].

166  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 625, k. 36, Pismo z dnia 21 XII 1970 r.
167  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 625, k. 39, Pismo z dnia 25 VI 1971 r.; Śladami 

krzyży i kapliczek…, s. 55.
168  40 lat kapliczki p.w. św. Jana Nepomucena w Rogoźnej…, [b.s.]; A. Burda-Szos-

tek, Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rogoźnej…., s. XV; AP Rog, 50-le-
cie parafii N.M.P. Matki Kościoła w Rogoźnej, oprac. A. Bernert, [b.s.]; Leksykon żorski…, 
s. 272; L. Buchman, E. Gwóźdź, Rogoźna przez wieki…, s. 67.
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władze wydały zgodę na erygowanie nowej parafii169, co nastąpiło 6 kwiet-
nia170. 2 kwietnia ks. F. Król został mianowany proboszczem171.

Ksiądz Franciszek Król tak opisywał budowę nowego kościoła i pracę w Ro-
goźnej: „Jako duszpasterz muszę dostrzegać te zmiany i odpowiednio mody-
fikować metody mojej pracy. Obecnym moim zadaniem jest rozwijanie tych 
zalążków więzi parafian między nimi i proboszczem, które zrodziła wspólna 
sprawa budowy kościoła. Wszyscy poczuli się odpowiedzialni za kościół – na 
tym polega moje zwycięstwo. Teraz nie wolno tego zgubić. Gromadzę wokół 
siebie radę parafialną. Moje zadanie polega na tym, aby sprząc życie z wiarą”172. 
16 maja 1985 r. ks. Król zmarł. 18 maja nowym administratorem, a następnie 
proboszczem został wikary ks. Józef Szulik173. W 1986 r. Rogoźna otrzymała 
zgodę na budowę probostwa, która rozpoczęła się 15 kwietnia 1986 r. 15 paź-
dziernika 1987 r. proboszcz wprowadził się do nowego probostwa174.

Z tą dzielnicą miasta wiąże się także historia cennego zabytku. W 1970 r. 
zabytkowy kamienny krzyż pokutny175, stojący przy drodze w Rogoźnej, został 
zakopany pod ziemią przez pracowników budowlanych w trakcie poszerzania 
drogi. W 1984 r. na krzyż ten szczęśliwie trafili pracownicy zajmujący się re-
montem kanalizacji. Dzięki temu zbiegowi okoliczności udało się uchronić 
ten cenny zabytek. Krzyż został uratowany przez mieszkańca sąsiedniej posesji, 
Jana Dworoka, który zabrał znalezisko na teren swojej działki176.

169  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 625, k. 16, Decyzja z dnia 30 III 1977 r.
170  AP Rog, Protokoły wizytacji kanonicznych i dziekańskich, Dekret erekcji parafii 

przy kościele Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła w Żorach-Rogoźnej z dnia 6 IV 1977 r., 
[b.s.].

171  AA Kat, Akta Lokalne, Rogoźna. Parafia NMP Matki Kościoła. Ogólne 
1955–1988, sygn. AL. 01952, k. 146, Dekret z dnia 4 IV 1972 r.

172  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 620, k. 142, Wycinek prasowy.
173  Józef Szulik w 1985 r. został administratorem parafii Najświętszej Maryi Pan-

ny Matki Kościoła w Żorach-Rogoźnej, a następnie jej proboszczem (por. http://www.
encyklo.pl).

174  AP Rog, 50-lecie parafii N.M.P. Matki Kościoła w Rogoźnej, oprac. A. Bernert, [b.s.].
175  Kamienny krzyż pokutny z Rogoźnej pochodzi z XIV–XVI w., jest klasycz-

nym krzyżem pokutnym w stylu łacińskim; por. J. Delowicz, P. Porwoł. Żory wypisy, w: 
B. Cimała, J. Delowicz, P. Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 523. 

176  J. Delowicz, P. Porwoł, Żory wypisy, w: B. Cimała, J. Delowicz, P. Porwoł, Żory. 
Zarys dziejów…, s. 523; L. Buchman, E. Gwóźdź, Rogoźna przez wieki…, s. 64; T. Kro-
toski, Krzyże pokutne…, s. 47–48.
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Żory-Rowień – parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

W 1956 r. został wzniesiony barak dobudowany do kaplicy pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, który został jednak rozebrany na skutek interwencji 
władz państwowych. W sierpniu 1957 r. Konstanty Pawlas otrzymał zezwole-
nie na wybudowanie drewnianego baraku na swojej działce przy ul. Szkolnej 
z przeznaczeniem na magazyn rolniczy. Właściciel postawił budynek niezgodnie 
z projektem, gdyż znalazła się w nim kaplica. 8 grudnia proboszcz boguszowic-
ki ks. Edward Tobola poświęcił kaplicę pw. Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny. Od grudnia 1957 r. w baraku odbywały się stałe nabożeństwa. 
Zdaniem ks. Antoniego Masarczyka kaplica działała mimo nakładanych licz-
nych kar finansowych przez rządzących177. Z kolei w dokumentach państwo-
wych znajdują się informacje, że po nałożonych na właściciela baraku licznych 
karach pieniężnych zdecydował się przebudować budynek zgodnie z projektem 
i nie udostępniać go na cele religijne178.

177  A. Masarczyk, Na początku była kaplica. Z dziejów kościoła i parafii w Rowniu, w: 
Nasze gniazdo. Rowień i Folwarki, red. Z. Łukaszczyk, L. Buchalik, Żory 2002, s. 52–53.

178  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 627, k. 29, Informacja z dnia 23 I 1961 r.; Archi-
wum Parafii Rowień [dalej: AP Row], Skrócone kalendarium życia wspólnoty parafialnej 
NSNMP w Rowniu, [b.s.]; A. Masarczyk, Na początku była kaplica…, s. 52.

Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w dzielnicy Rowień
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W 1961 r. nauka religii została usunięta ze szkół, katecheza odbywała się 
w kaplicy pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny179. 1 września 
1964 r. stałym duszpasterzem we wspólnocie został ks. Antoni Masarczyk180, 
dotychczasowy wikary z Boguszowic181. W 1965 r. do kaplicy została dosta-
wiona dobudówka182. 3 grudnia 1968 r. biskup Herbert Bednorz ustanowił 
rektorem kaplicy ks. Masarczyka i powierzył mu prowadzenie własnych ksiąg 
metrykalnych183. W  listopadzie 1969 r. doszło do kolejnego poszerzenia ka-
plicy184. W 1970 r. w kwestionariuszu ks. A. Masarczyk postulował potrzebę 
budowy nowej świątyni: „potrzeba budowy kościoła i probostwa”185. 

15 września 1971 r. ks. Masarczyk został mianowany proboszczem186. 
Nowa parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Rowniu zo-
stała erygowana 6 marca 1981 r.187, na co zgodę władze wydały 28 stycznia188. 
W 1983 r. rozpoczęła się budowa probostwa i salek katechetycznych189, które 

179  AP Row, Skrócone kalendarium życia wspólnoty parafialnej NSNMP w Rowniu, 
[b.s.].

180  Antoni Masarczyk – osobny duszpasterz we wspólnocie pw. Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny w  Żorach-Rowniu w  latach 1964–1968, następnie jej rektor 
w latach 1968–1981 i proboszcz w latach 1981–1999 (por. http://www.encyklo.pl).

181  AP Row, Skrócone kalendarium życia wspólnoty parafialnej NSNMP w Rowniu, 
[b.s.]; A. Masarczyk, Na początku była kaplica…, s. 53. 

182  AP Row, Skrócone kalendarium życia wspólnoty parafialnej NSNMP w Rowniu, 
[b.s.].

183  Tamże; AA Kat, Akta Lokalne, Rowień. Parafia Niepokalanego Serca NMP. 
Ogólne 1948–1998, sygn. AL. 02618, k. 15, Pismo biskupa Herberta Bednorza do księdza 
Antoniego Masarczyka z dnia 3 XII 1968 r.

184  AP Row, Skrócone kalendarium życia wspólnoty parafialnej NSNMP w Rowniu, 
[b.s.].

185  AA Kat, Akta Lokalne, Rowień. Parafia Niepokalanego Serca NMP. Ogólne 
1948–1998, sygn. AL. 02618, k. 19, Kwestionariusz z dnia 10 IX 1970 r.

186  AP Row, Skrócone kalendarium życia wspólnoty parafialnej NSNMP w Rowniu, 
[b.s.]; AA Kat, Akta Lokalne, Rowień. Parafia Niepokalanego Serca NMP. Ogólne 1948–
1998, sygn. AL. 02618, k. 40, Dekret z dnia 15 IX 1971 r.

187  AA Kat, Akta Lokalne, Rowień. Parafia Niepokalanego Serca NMP. Ogólne 
1948–1998, sygn. AL. 02618, k. 111, Dekret erekcji parafii Niepokalanego Serca Najśw. 
Maryi Panny w Rowniu z dnia 6 III 1981 r.; AP Row, Skrócone kalendarium życia wspól-
noty parafialnej NSNMP w Rowniu, [b.s.]; Leksykon żorski…, s. 272.

188  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 543, sygn. 627, k. 29, Decyzja z dnia 28 I 1981 r.
189  AP Row, Skrócone kalendarium życia wspólnoty parafialnej NSNMP w Rowniu, 



291  | 

zostały poświęcone 28 listopada 1987 r.190. Zgoda na budowę nowego kościo-
ła została wydana 10 marca 1986 r., a prace ziemne rozpoczęły się 13 marca 
1989 r. Projekt architektoniczny nowej świątyni przygotowali architekci Anto-
ni Pietras z Katowic i Adam Lisik z Chorzowa. Konstrukcje i obliczenia statycz-
ne wykonał inż. Piotr Mirecki z Rybnika191. 19 czerwca 1999 r. nowy kościół 
został konsekrowany przez ks. abp. Damiana Zimonia192.

Żory – parafia świętego Stanisława Biskupa i Męczennika

Trudna sytuacja społeczna, jaka powstała w Żorach w wyniku napływu ludności 
z różnych rejonów Polski, spowodowała narastanie konfliktów między ludnością 
rodzimą a nowymi przybyszami. Do ostrego starcia między obydwoma grupami 
doszło w Żorach na przełomie października i listopada 1976 r. Wydarzenia te 
nazwano „żorskimi zajściami”. Napiętą sytuację podsycały władze państwowe. 
Duchowni Kościoła katolickiego w Żorach zdawali sobie sprawę z trudności. 
Zdaniem księży problem mogłaby rozwiązać budowa nowej świątyni, która zin-
tegrowałaby różne środowiska. Jednak władze państwowe konsekwentnie sprze-
ciwiały się temu pomysłowi, mimo próśb delegacji mieszkańców. 

W okresie PRL-u głównym organem odpowiedzialnym za staranie się o zgo-
dę na budowę nowych kościołów była kuria diecezjalna, co wynikało przede 
wszystkim z  wydanego 27 marca 1957 r. Okólnika nr 3 Urzędu do Spraw 
Wyznań, który regulował przepisy prawa budowlanego i sposób uzyskiwania 
zezwoleń oraz materiałów budowlanych. Zgodnie z tym dokumentem bp Her-
bert Bednorz co roku, począwszy od 1975 r., umieszczał budowę kościoła na 
osiedlu w Żorach w planach budownictwa sakralnego, składanych w Wydziale 
do Spraw Wyznań w Katowicach. W planie na 1976 r., wysłanym 14 paździer-
nika 1975 r., bp Bednorz zanotował, że o budowę kościoła w Żorach proszą 
parafianie193. W planie budownictwa na 1977 r. inwestycja ta została wpisana 

[b.s.]; A. Masarczyk, Na początku była kaplica…, s. 54.
190  AP Row, Skrócone kalendarium życia wspólnoty parafialnej NSNMP w Rowniu, 

[b.s.]; A. Masarczyk, Na początku była kaplica…, s. 54.
191  AP Row, Skrócone kalendarium życia wspólnoty parafialnej NSNMP w Rowniu, 

[b.s.]; Leksykon żorski…, s. 272; A. Masarczyk, Na początku była kaplica…, s. 54–55.
192  AP Row, Skrócone kalendarium życia wspólnoty parafialnej NSNMP w Rowniu, [b.s.].
193  AA Kat, Akta Rzeczowe, Budownictwo kościołów w diecezji 1972–1979, sygn. 

ARZ 1076, k. 165, Pismo biskupa Herberta Bednorza do pierwszego zastępcy wojewody ka-
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na drugim miejscu, zaraz po budowie kościoła w Katowicach, na os. Tysiąc-
lecia194. Świadczyło to z jednej strony o dużym poparciu bp. Bednorza dla tej 
sprawy, a z drugiej o dużej potrzebie budowy nowego kościoła w tym mieście, 
ponieważ kolejność umieszczania pozycji w planie była przejawem pilności da-
nej budowy. 7 października 1977 r. bp Bednorz wysłał do Wydziału do Spraw 
Wyznań kolejny plan budownictwa sakralnego na rok 1978, w którym budowa 
kościoła na osiedlu w Żorach znalazła się na pierwszej pozycji, co świadczyło 
o tym, że była to najpilniejsza budowa w całej diecezji katowickiej w 1978 r.195. 
Ostatecznie władze wydały zgodę na budowę 26 maja 1978 r.196.

towickiego z dnia 14 X 1975 r.; W. Skworc, Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej 
w latach 1945–1989, Katowice 1996, s. 97–98.

194  AA Kat, Akta Rzeczowe, Budownictwo kościołów w diecezji 1972–1979, sygn. 
ARZ 1076, k. 206, Pismo biskupa Herberta Bednorza do pierwszego zastępcy wojewody 
katowickiego Zdzisława Gorczycy z dnia 6 X 1976 r.

195  Tamże, k. 249, Pismo biskupa Herberta Bednorza do wojewody katowickiego 
Stanisława Kiermaszka z dnia 7 X 1977 r.

196  Tamże, k. 264, Pismo pierwszego zastępcy wojewody katowickiego Zdzisława 
Gorczycy do kurii katowickiej z V 1978 r.; AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 621, k. 61, De-
cyzja z dnia 26 V 1978 r.; M. Wolnik, Rozwój parafii…, s. 49; K. Kopeć, Kilka faktów 

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy ul. Boryńskiej
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Każde wydanie zezwolenia budowlanego było poprzedzane rozpoznaniem 
operacyjnym SB. Przygotowywane meldunki służyły władzom wojewódz-
kim, a następnie centralnym do wydania zezwoleń w jak najmniej „szkodli-
wym” dla państwa miejscu. W 1978 r. SB przygotowała następującą notatkę 
dotyczącą planu budowy kościoła na osiedlu w Żorach: „W Żorach-Osiedlu 
mieszka aktualnie około 8 tysięcy mieszkańców, do roku 1980 zamieszkiwać 
w  nim będzie około 25 tysięcy osób a  w  roku 1990 60 tysięcy. Sąsiednie 
Osiedle Powstańców zamieszkuje około 6 tysięcy osób. W 75% są to górnicy. 
Kościół parafii św. Filipa i Jakuba o powierzchni około 700 m² mieści około 
2 tysięcy osób i jest oddalony od miejsca wnioskowanej budowy o 1–2 km. 
Najbliżej położone kościoły w Osinach i Rogoźnej są oddalone od osiedla 
o 2–5 km. Dojazd do tych kościołów jest utrudniony. Nie stwierdzono za-
angażowania mieszkańców. Kuria występuje z wnioskiem od 1976 r.”197. Do 
przygotowywanych opinii niezbędne były takie dane, jak liczba mieszkańców, 
liczba czynnych kościołów, plany władz państwowych dotyczące ewentualnej 
rozbudowy osiedla, od kiedy kuria katowicka starała się o budowę nowego 
kościoła, a także informacja o zaangażowaniu mieszkańców w starania o po-
zwolenie na budowę nowej świątyni.

Wydział do Spraw Wyznań w Katowicach przed każdym wydaniem ze-
zwolenia na budowę nowego kościoła weryfikował potrzeby Kościoła kato-
lickiego w porozumieniu z lokalnymi władzami miejskimi. 6 lutego 1978 r. 
naczelnik miasta i gminy Żory Grzegorz Utrata nie uznał roszczeń strony ko-
ścielnej dotyczących chęci budowy nowej świątyni w rejonie osiedli Powstań-
ców Śląskich i XXX-lecia PRL198. Mieszkańcy kierowali do władz miejskich 
petycje w  sprawie budowy nowego kościoła, w  których podawali powody 
swoich starań. Zaliczali do nich przede wszystkim stałe zwiększanie liczebno-

dotyczących budowy kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach na Osied-
lu, „Wiadomości Diecezjalne. Organ Kurii Diecezjalnej w  Katowicach” 1993, nr 12, 
s. 78–87; Leksykon żorski…, s. 273; Śladami krzyży i  kapliczek…, s. 23; http://www.
stanislaw-zory.pl; K. Banaś, Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach. 
Dokończyć dzieło budowy… „Gość Niedzielny” 1996, nr 31, s. 13.

197  AIPN Kat, WUSW Kat, sygn. IPN Ka 085/6, t. 5, k. 153–154, Plan budownic-
twa sakralnego o kościelnego na rok 1978, opracowany na podstawie zgłoszeń kurii. katowickiej,  
krakowskiej, opolskiej, kieleckiej i  częstochowskiej oraz innych kościołów i  związków 
wyznaniowych.

198  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 543, sygn. 621, k. 62, Pismo z dnia 7 II 1978 r.
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ści mieszkańców miasta i rozbudowę osiedli, małą liczbę miejsc w obecnym 
kościele oraz wyznanie katolickie większości mieszkańców199.

27 maja 1980 r. budowniczym kościoła na osiedlu w Żorach został ks. Ka-
zimierz Kopeć200, który rozpoczął żmudne starania o rozpoczęcie prac. Po-
czątkowo władze przeznaczały na teren budowy miejsca całkowicie niena-
dające się do tego celu. Dopiero na czwartą propozycję – lokalizację przy 
ul. Boryńskiej – duchowni wyrazili zgodę. Ostatecznie teren ten został prze-
znaczony na budowę 14 września 1978 r. Projektantem świątyni został inży-
nier architekt Jan Głuch z Katowic-Piotrowic. Kamień węgielny pod nowy 
kościół poświęcił papież Jan Paweł II 6 czerwca 1979 r. w Częstochowie. Przy 
okazji ks. Kopeć użył fortelu – poinformował władze państwowe, że papież 
życzy sobie, aby do każdego kamienia były dołączane pozwolenia na budowę. 
Przedstawiciele władzy uwierzyli w to kłamstwo i wydali zgodę na rozpoczęcie 
prac. Pierwszą mszę świętą w jeszcze niegotowym kościele odprawił bp Her-
bert Bednorz 24 grudnia 1980 r., kiedy została poświęcona dolna kondygna-
cja. W trakcie uroczystości biskup poinformował, że patronem nowej świąty-
ni będzie św. Stanisław Biskup i Męczennik. Dekret erygujący parafię został 
wydany 17 listopada 1981 r., co ogłoszono wiernym w pamiętnym dniu  
13 grudnia 1981 r.201. Górny kościół poświęcono 12 maja 1984 r.202. W tym 
samym roku nowym proboszczem został ks. Jan Anders203.

Żory-Kleszczów – parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Pierwsze plany budowy kościoła w Kleszczowie powstały w 1946 r., jednak 
nie doczekały się realizacji. W latach 70. rodzina Gertrudy i Augustyna Ka-

199  Tamże, sygn. 620, k. 106–107, Pismo z dnia 27 II 1978 r.
200  Kazimierz Kopeć – budowniczy kościoła w latach 1980–1984 (por. http://www.

encyklo.pl).
201  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 621, k. 61, Decyzja z  dnia 26 V 1978 r.;  

M. Wolnik, Rozwój parafii…, s. 49; K. Kopeć, Kilka faktów dotyczących budowy 
kościoła…, s. 78–87; Leksykon żorski…, s. 273; Śladami krzyży i  kapliczek…, s. 23; 
http://www.stanislaw-zory.pl; K. Banaś, Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika  
w Żorach…, s. 13.

202  K. Banaś, Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach…, s. 13.
203  Jan Anders – budowniczy, administrator i proboszcz parafii pw. św. Stanisława 

Biskupa i Męczennika w latach 1984–2004 (por. http://www.encyklo.pl); http://www.
stanislaw-zory.pl; AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 621, k. 9, Decyzja z dnia 13 IX 1984 r.
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niów przekazała parafii pw. świętych Apostołów Filipa i Jakuba dom z par-
celą w dzielnicy Kleszczów, w którym w 1981 r. dziekan ks. Jan Szewczyk 
przygotował salkę katechetyczną. 28 sierpnia 1981 r. została wydana zgoda 
na modernizację tego budynku i zorganizowanie w nim punktu sakralnego 
z salką katechetyczną. Projekt techniczny przygotował mgr inż. Stanisław Ta-
tarczyk, a nadzór budowlany sprawowali mgr inż. Piotr Mirecki oraz technik 
budowlany Alojzy Dudek. W sierpniu 1982 r. bp Herbert Bednorz skierował 
do Kleszczowa ks. Henryka Panka204, którego zadaniem było dokończenie 
modernizacji i  zorganizowanie parafii. 23 stycznia 1983 r. bp Bednorz po-
święcił nową świątynię, a 1 maja erygował nową parafię Matki Bożej Często-
chowskiej, na co władze wyraziły zgodę 5 kwietnia205. 3 czerwca proboszczem 
został ks. Panek, co rządzący zaaprobowali 27 maja206. Ostatecznie prace za-

204  Henryk Panek – urodził się 12 sierpnia 1942 r. w  Szopienicach, święcenia 
kapłańskie przyjął 4 czerwca 1967 r. w Katowicach. Samodzielny wikariusz we wspól-
nocie pw. Matki Bożej Częstochowskiej w  Żorach-Kleszczowie w  latach 1982–1983, 
następnie jej proboszcz w latach 1983–2008. Zmarł 26 września 2008 r. w Żorach (por. 
http://www.encyklo.pl).

205  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 622, k. 7, Decyzja z dnia 5 IV 1983 r.
206  Tamże, k. 9, Decyzja z dnia 27 V 1983 r.

Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w dzielnicy Kleszczów
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kończono w sierpniu 1985 r.207. Gotowy kościół poświęcił bp Józef Kurpas 
20 października 1985 r.208.

Żory-Baranowice – parafia świętej Jadwigi

2 maja 1983 r. wydano pozwolenie na budowę salki katechetycznej w Ba-
ranowicach, prace rozpoczęto w czerwcu. Projekt przygotował inżynier ar-
chitekt Rudolf Fojcik. Później budowniczowie wpadli na pomysł przezna-
czenia górnej części budynku na kaplicę mszalną. W tym celu wystąpili do 
władz o zmianę sposobu użytkowania punktu katechetycznego. Zgodę uda-
ło się uzyskać dopiero 22 kwietnia 1986 r. Mistrzem budowy został sołtys 
Wilhelm Kołodziej, a nadzór nad pracami sprawował inż. Piotr Mirecki209. 

207  H. Panek, Historia budowy kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kleszczow-
ie, „Wiadomości Diecezjalne. Organ Kurii Diecezjalnej w Katowicach” 2002, nr 4, 
s. 228–229; http://www.kleszczow-parafia.pl.

208  http://www.kleszczow-parafia.pl.
209  Z.J. Orlik, Baranowice. Szkice z dalszych i bliższych dziejów, Żory-Baranowice 

2012, s. 85.

Kościół pw. św. Jadwigi w dzielnicy Baranowice
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Nową świątynię pw. św. Jadwigi poświęcił 15 października 1986 r. bp Da-
mian Zimoń210. W  sierpniu 1984 r. do Żor-Baranowic został skierowany 
ks. Sylwester Niesyto, 24 sierpnia 1986 r. mianowany administratorem211. 
Nową parafię erygowano 1 stycznia 1987 r.212, na co zgodę władze pań-
stwowe wydały 9 lipca 1986 r.213. Rozbudowę kontynuowano w 1987 r.214. 
11 stycznia 1988 r. władze wyraziły zgodę na budowę plebanii215.

Żory – parafia Miłosierdzia Bożego

12 maja 1984 r., w trakcie uroczystości poświęcenia kościoła pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika, bp Herbert Bednorz poinformował wiernych o wyda-
niu zgody przez władze państwowe na budowę nowej świątyni na os. Władysła-
wa Sikorskiego216. Budowniczym został mianowany ks. Stanisław Garbocz217. 
Władze państwowe wyznaczyły pod budowę nowego kościoła teren o bardzo 
trudnych warunkach geologicznych, nieuzbrojony, zabagniony oraz pozbawio-
ny stabilności gruntu do głębokości 19 m. Zimą 1985 r. w stanie surowym od-
dano do użytku tymczasową kaplicę oraz salki katechetyczne, które zostały po-
święcone 29 maja 1986 r. Wezwaniem nowej świątyni uczyniono Miłosierdzie 

210  Relacje o  budowie i  poświęceniu nowych kościołów. Baranowice, „Wiadomości 
Diecezjalne. Organ Kurii Diecezjalnej w Katowicach” 1986, nr 12, s. 31–32; Z.J. Orlik, 
Baranowice. Szkice…, s. 85.

211  Sylwester Niesyto urodził się 15 sierpnia 1948 r., 7 kwietnia 1977 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie. Administrator parafii św. Jadwigi Śląskiej w  Żorach-Baranowi-
cach w 1986 r., w latach 1987–2006 proboszcz tej parafii (por. http://www.encyklo.pl); 
Z.J. Orlik, Baranowice. Szkice…, s. 85; AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 623, k. 18, Decyzja 
z dnia 10 IX 1986 r.

212  A. Burda-Szostek, Kościół św. Jadwigi Śląskiej w  Baranowicach stworzył centrum 
wioski. Do Baranowic na polowania, „Gość Niedzielny” 2006, nr 7, s. XV; Leksykon żor-
ski…, s. 273; Śladami krzyży i kapliczek…, s. 39; Z.J. Orlik, Baranowice. Szkice…, s. 87.

213  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 623, k. 15, Decyzja z dnia 9 VII 1986 r.
214  Tamże, k. 10, Pismo z dnia 8 VI 1987 r.
215  Tamże, k. 6, Pismo z dnia 11 I 1988 r.
216  K. Kopeć, Kilka faktów dotyczących budowy kościoła…, s. 78–87; Leksykon żor-

ski…, s. 273; Śladami krzyży i kapliczek…, s. 23; http://www.stanislaw-zory.pl.
217  Stanisław Garbocz urodził się 8 stycznia 1948 r. w Boguszowicach, święcenia 

przyjął 19 kwietnia 1973 r. z rąk bp. Herberta Bednorza, zmarł 26 lutego 2013 r. w szpi-
talu w Rybniku-Orzepowicach (por. http://www.encyklo.pl). 
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Boże218. Budowę kościoła rozpoczęto 24 marca 1987 r. Autorami projektu byli 
inżynierowie Kazimierz Poniatowski i Jerzy Domański. Projekt konstrukcyjny 
stworzył inż. Robert Szota. Erygowanie parafii odbyło się 3 kwietnia 1988 r. 
Gotową świątynię poświęcił abp Damian Zimoń 6 grudnia 1992 r.219.

Żorscy księża a działania operacyjne  
UbP i Sb

Działania służb specjalnych PRL wobec Kościoła katolickiego nie mogły 
ominąć także Żor. Jednym z  wielu zadań funkcjonariuszy była inwigilacja 
i kontrola środowiska kościelnego220. Jak wynika z dokumentacji zgromadzo-

218  K. Banaś, Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w  Żorach. Karty z  dziejów parafii, 
„Gość Niedzielny” 1996, nr 38, s. 15; A. Burda, Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Żorach. 
Były mokradła, jest kościół, „Gość Niedzielny” 2002, nr 14, s. 15; AP Kat, UW Kat, WW, 
sygn. 626, k. 3, Decyzja z dnia 18 I 1988 r.

219  Leksykon żorski…, s. 272; Śladami krzyży i kapliczek…, s. 27; http://www.zorymb.pl.
220  J. Myszor, Moralny aspekt agentury, „Gość Niedzielny” 2008, nr 28, dodatek 

„Przez morze czerwone. Kościół w Polsce pod rządami komunistów. Agentura w Kościele”, 
s. 2; B. Fijałkowska, Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w PRL w okresie 
popaździernikowym, w: Społeczeństwo – Państwo – Kościół (1945–2000). Materiały 
z  ogólnopolskiej konferencji naukowej, Szczecin 15–16 VI 2000 r., red. A. Kawecki, 
K. Kowalczyk, A. Kubaj, Szczecin 2000, s. 30.

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego na os. Sikorskiego 
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nej w Instytucie Pamięci Narodowej, działalność ta była w Żorach bardzo in-
tensywna. Dzięki wzmożonym wysiłkom władze miały duże możliwości ope-
racyjne i odnosiły liczne sukcesy. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, 
służby miały w mieście kilku informatorów, którzy stale dostarczali nowych 
informacji dotyczących działalności Kościoła katolickiego.

Służbie Bezpieczeństwa udało się m.in. uzyskać tajnego współpracownika, 
który został zarejestrowany pod pseudonimem „Edward”. Zdaniem władz: 
„Kandydat jest osobą wierzącą, jednak nie jest fanatykiem religijnym, cechu-
je go konstruktywny krytycyzm. Kontakty z SB nie wywołują u niego obaw 
natury moralnej. Walory osobiste świadczą o dużej możliwości uzyskiwania 
informacji i ich rzetelności”221. Celem działalności służb na tym terenie było 
przede wszystkim gromadzenie informacji na temat działalności Kościoła: 
„Zapewnienie dopływu informacji o działalności kleru katolickiego dekanatu 
żorskiego, szczególnie z siedziby dekanatu parafii św. Apostołów Filipa i Jaku-
ba. Budowa nowego kościoła na osiedlu w Żorach musi być zabezpieczona, 
kandydat ma tutaj naturalne możliwości śledzenia, sygnalizowania o powyż-
szym. Ponadto kandydata zamierza się wykorzystać do charakteryzowania 
znanych mu księży, fizycznego zabezpieczania uroczystości kościelnych”222. 
Tajny współpracownik został pozyskany 7 czerwca 1980 r.: „Kandydat wyra-
ził zgodę na współpracę z SB, tj. zgodę na kontynuowanie spotkań i rozmów 
na tematy dot. parafii, sytuacji w dekanacie, zebrań dekanalnych i  rejono-
wych, charakteryzowania osób duchownych”223. Od nowego współpracow-
nika nie zostało pobrane zobowiązanie do współpracy: „Nie pobierano od 
kandydata formalnego zobowiązania do współpracy, gdyż fakt ten mógłby 
zrazić go do kontynuowania współpracy z SB. Nadano wyżej wymienionemu 
pseudonim «EDWARD»”224. W zamian za udzielane informacje TW otrzy-
mywał podarunki i pieniądze225. Po trzech latach współpracy doniesienia TW 
„Edwarda” SB podsumowywała następująco: „Przekazywał szereg istotnych 
i wyprzedzających informacji z życia diecezji i kościoła lokalnego, obsługiwał 
w  miarę możliwości konferencje rejonowe i  dekanalne, sygnalizował spra-
wy drażliwe grożące konfliktem władze – wierni, przekazywał zamierzenia  

221  AIPN Kat, WUSW Kat, sygn. IPN Ka 0062/357, t. 1, k. 3, Kwestionariusz.
222  Tamże, k. 3 v.
223  Tamże, k. 4 v.
224  Tamże, k. 5.
225  Tamże, k. 43, Arkusz wypłat i świadczeń.
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i  inicjatywy kleru żorskiego w zakresie budownictwa sakralnego, dostarczał 
do wglądu dokumenty kościelne oraz przekazywał komentarze i opinie kleru 
i osób świeckich na tematy aktualne”226.

Inny tajny współpracownik, o pseudonimie „Adiunkt”, był wykorzysty-
wany w celu informowania na temat działalności kleru i pracowników po-
bliskich kopalń: „Uzyskiwanie informacji ze środowiska kleru parafialnego 
i górników pobliskich kopalń. W dalszej przyszłości wpływanie na lojaliza-
cyjne postawy kleru”227.

Najcenniejszym nabytkiem SB z  terenu Żor był TW „Jurek”, który zo-
stał jednak zwerbowany do współpracy dużo wcześniej, przed rozpoczęciem 
pracy w mieście: „Wymieniony został zwerbowany do współpracy z Organa-
mi Bezpieczeństwa Publicznego w dn. 22 V 1952 r. na podstawie materiałów 
kompromitujących natury moralnej”228. Agent „Jurek” był bardzo cennym 
źródłem informacji dla lokalnej SB: „Doniesienia przekazuje wartościowe, 
które kwalifikuje się do głębszego wykorzystania operacyjnego”229. Dodatko-
wych informacji o działalności TW „Jurka” otrzymujemy z „Charakterystyki” 
z 1964 r.: „Z obecnego miejsca pracy z upływem czasu, rozeznania środowiska 
przekazywał materiały odnośnie kleru z dekanatu żorskiego i rybnickiego oraz 
osób świeckich i kleru z kurii katowickiej. Do współpracy jest chętny – przez 
kilkuletnią pracę z  aparatem Służby Bezpieczeństwa związał się. Doniesienia 
sam pisze, na spotkania przychodzi punktualnie. Gdy na spotkanie przybył bez 
doniesienia, to opracowano na podstawie jego relacji notatkę”230. W 1965 r. 
był oceniany przez SB jako bardzo ważne ogniwo w siatce donosicielskiej do-
tyczącej Kościoła katolickiego: „Postawa polityczna, stosunek do socjalizmu 
polityki Partii i Rządu pozytywny, do prac społecznych nie angażuje się. Jest 
wierzącym praktykującym, jednak nie sfanatyzowanym. Zawodowo wywiązuje 
się ku zadowoleniu swych władz przełożonych. Pod względem etyczno-moral-
nym nie ma zastrzeżeń. W środowisku cieszy się dobrą opinią, podobnie jak 
u przełożonych. Specjalnej pozycji w Kurii nie posiada, ma on wpływ na zabez-
pieczane środowisko. Posiada perspektywę awansu służbowego, może być pro-

226  Tamże, k. 9–9 v., Charakterystyka tajnego współpracownika ps. „Edward”. 
227  Tamże, sygn. IPN Ka 0055/1550, t.1, k. 3 v., Kwestionariusz.
228  Tamże, sygn. IPN Ka 0040/65, t. 2, k. 333, Charakterystyka dotyczy informatora 

pseudonim „Jurek” z dnia 13 XI 1957 r.
229  Tamże, k. 68, Charakterystyka Agenta ps. „Jurek” z dnia 19 VII 1954 r.
230  Tamże, k. 343, Charakterystyka dot. TW „Jurek” z dnia 18 XI 1964 r.
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boszczem. Stosunek wymienionego do Służby 
Bezpieczeństwa i  przyjętych form współpracy 
– pozytywny. Zadania przyjmuje ze zrozumie-
niem i stara się je wykonać skrupulatnie. Dla 
wykonania zadań podejmuje dodatkowe stara-
nia w celu uzyskania dodatkowych informacji. 
Wymieniony informuje Służbę Bezpieczeństwa 
o wszystkim, co nas interesuje. Jest on szcze-
rym, prawdomównym i punktualnym”231. 

Część duchowieństwa pozostawała jed-
nak wierna swoim przyrzeczeniom i  jawnie 
przeciwstawiała się działalności władz komu-
nistycznych. Do tej grupy kapłanów można 
zaliczyć ks. Karola Brzozę, który w  mate-
riałach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego został scharakteryzowany 
w następujący sposób: „Po wyzwoleniu był członkiem Stronnictwa Pracy 
«Popiela», popierał prawicowe organizacje działające nielegalnie. Wrogo 
występował z  ambony przeciwko organizacjom postępowym. Przejawiał 
poglądy rewizjonistyczne, dużo używał języka niemieckiego. Oporny jest 
w  stosunku do władz terenowych. Szkalował członków partii. Utrzymy-
wał kontakt z  elementami znanymi z  rewizjonistycznych poglądów. Nie 
respektuje zarządzeń władz świeckich. Wykorzystywał ambonę do wrogich 
wystąpień pod adresem władz terenowych”232.

Głównym autorytetem dla duchownych pracujących w Żorach był ks. Jan 
Szewczyk, proboszcz parafii świętych Apostołów Filipa i Jakuba, dziekan de-
kanatu żorskiego. W 1984 r. przestrzegał księży przed kontaktami z pracow-
nikami SB: „Dziekan ks. Jan Szewczyk przypomniał o obowiązku pilnowania 
się, aby nie wpaść w sidła UB”233.

Po wprowadzenia stanu wojennego i zlikwidowaniu NSZZ „Solidarność” 
dziekan Szewczyk opowiadał się za postawą wskazywaną przez bp. Herber-
ta Bednorza: „Odnośnie «Solidarności» bp stwierdził, że Kościół jest za 

231  Tamże, k. 88–89, Raport dot. wyników analizy i oceny tajnego współpracownika 
ps. „Jurek” z dnia 9 IV 1965 r.

232  Tamże, sygn. IPN Ka 001/219, k. 9, Kwestionariusz personalny.
233  Tamże, sygn. IPN Ka 0040/65, t. 6, k. 224, Notatka ze spotkania TW „Jurek” 

z dnia 3 XII 1984 r.

Ksiądz prałat Jan Szewczyk
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tym ruchem jako związkiem zawodowym i  że jako taki należy popierać. 
Nie angażować się w  żadną działalność polityczną, nie bronić polityków 
związkowych, a doły, bo w nich są nasze korzenie. Popierając jednak ten 
ruch związkowy, musimy się dobrze orientować w temacie ich działalności. 
Księża nie mogą angażować się w powstające spontanicznie Komitety Oca-
lenia Narodowego, muszą zachowywać postawę wyczekującą, neutralną”234. 
Zdaniem ks. Szewczyka możliwości Kościoła katolickiego w okresie stanu 
wojennego były ogromne: „Kościół posiada poważne możliwości oddziały-
wania na umysły wiernych, na kształtowanie ich postaw i zapatrywań. Jest 
to tym bardziej silniejsze w czasach dzisiejszych, gdy nastąpiło załamanie 
zaufania do władzy państwowej”235. W czasie odwiedzin duszpasterskich na 
przełomie 1981 i 1982 r. wierni rozmawiali z duchownymi na temat wpro-
wadzonego stanu wojennego, podwyżek cen żywności i artykułów przemy-
słowych oraz prognoz co do dalszej działalności „Solidarności”236.

W 1989 r. ks. J. Szewczyk przestrzegał przed politycznym wykorzysty-
waniem świąt wielkanocnych: „Zresztą dziekan dekanatu ks. Szewczyk 
uczulił ich na to, by nie dali się wypuścić przez wiernych na polityczny 
wydźwięk «grobu» – jak najmniej haseł, a charakter wybitnie religijny”237. 
W podobnym tonie ks. Szewczyk namawiał duchownych z Żor do niepo-
pierania jawnie „Solidarności” w wyborach w 1989 r. Duchowny podkre-
ślał możliwość udostępniania salek na spotkania kandydatów związku z wy-
borami, ale jednoznacznie zaznaczał, że „nie powinno się jednak w sposób 
publiczny zachęcać wiernych do wybierania osoby tej lub innej”238.

234  Tamże, sygn. IPN Ka 0062/357 T. 2, k, 55. Notatka ze spotkania z TW „Edward” 
w dniu 26.02. br. z dnia 26 II 1982 r.

235  Tamże, k. 79 v., Notatka ze spotkania z TW „Edward” w dniu 13.10. br. z dnia 
14 X 1982 r.

236  Tamże, k. 51–51 v., Notatka ze spotkania z TW „Edward” w dniu 13.01.1982 r. 
z dnia 18 I 1982 r.

237  Tamże, sygn. IPN Ka 0055/1550, t. 2, k. 8, Notatka ze spotkania z TW „Adi-
unkt” w dniu 21 bm z dnia 22 III 1989 r.

238  Tamże, k. 13 v., Notatka ze spotkania z TW „Adiunkt” w dniu 12 bm z dnia 
2 V 1989 r.
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Żeńskie zgromadzenia zakonne  
w Żorach

Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza została sprowadzona 
do Żor 18 kwietnia 1898 r.239. W 1950 r., zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 
1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki240, zajęte zostały nierucho-
mości boromeuszek w Żorach. Siostry w piśmie do Ministerstwa Administracji 
Publicznej z 31 marca 1950 r. dowodziły, że niesłusznie zabrano im majątek 
o powierzchni 2 ha, ponieważ 0,25 ha zajmowały nieruchomości, a 0,25 ha 
– łąka. W domu przebywały wtedy 43 siostry o słabym zdrowiu w wieku 60 
i 70 lat241. Pracowały w szpitalu miejskim, a także prowadziły dom emerytal-

ny. W  1968 r. władze państwowe zamierzały odebrać 
siostrom grunt przy ul. Folwareckiej, na którym miał 
powstać budynek administracyjny oraz hotele robot-
nicze wraz ze stołówką242. Od nowego roku szkolnego 
katechetycznego 1971/1972 przy zakładzie św. Karola 
Boromeusza przy ul. Rybnickiej zaczęło działać duszpa-
sterstwo specjalistyczne głuchoniemych. Prowadził je wi-
kary ks. Michał Anczok243.

W  1957 r., kiedy nowym administratorem parafii 
świętych Apostołów Filipa i Jakuba został ks. Adam Bie-
żanowski, przybyły tam dwie zakonnice ze Zgromadze-
nia Sióstr Opatrzności Bożej244. 21 lipca 1960 r. bp Sta-
nisław Adamski erygował na probostwie w Żorach nowy 

239  AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i Jakuba. Siostry Boromeuszki 
1898–1992, sygn. AL. 03726, k. 162, Pismo z dnia 21 III 1960 r.

240  Dobra „martwej ręki” to dobra ziemskie – rolne znajdujące się poza granicami 
administracyjnymi miasta (por. Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”…, s. 101).

241  A. Dziurok, Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w powiecie ryb-
nickim w latach 1945–1956, w: Studia z dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej w latach 
1945–1989, Zeszyty Rybnickie 12, red. A. Dziurok, B. Kloch, Rybnik 2011, s. 284.

242  AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i Jakuba. Siostry Boromeuszki 
1898–1992, sygn. AL. 03726, k. 201, Pismo z dnia 17 IV 1968 r. 

243  M. Wolnik, Rozwój parafii…, s. 48.
244  AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia św. Filipa i  Jakuba. Siostry Opatrzności 

Bożej 1958–1965, sygn. AL. 03728, k. 2, Pismo z dnia 3 X 1958 r.

Franciszka Przybyła 
(przełożona sióstr  

w szpitalu)
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dom lokalny tego zgromadzenia245. W czerwcu 1989 r. bp Damian Zimoń roz-
począł starania o zlokalizowanie w parafii Miłosierdzia Bożego Szensztackiego 
Instytutu Sióstr Maryi246. W odpowiedzi przełożona prowincjonalna Miriam 
Ściborska zaznaczyła, że stworzenie domu zakonnego w Żorach będzie możliwe 
dopiero za dwa, trzy lata247.

Kościół ewangelicko-augsburski  
w Żorach

Początki parafii ewangelickiej 
w Żorach datuje się na rok 1569. 
W  1931 r. poświęcono obecny 
kościół. W wyniku działań wojen-
nych został poważnie zniszczony – 
pocisk artyleryjski uszkodził dach 
na wieży i w prezbiterium. W  la-
tach 1945–1950 świątynia i pleba-
nia zostały przejęte przez Kościół 
katolicki. Do 1950 r. nabożeństwa 
ewangelickie odbywały się w domu 
prywatnym państwa Malisiusów, 
a  religii uczono w domu Bajglów. 
Po wieloletnich staraniach ks. Jana 
Karpeckiego z  Mikołowa parafia 
ewangelicka odzyskała świątynię 
i plebanię. Kościół w krótkim cza-
sie został wyremontowany i  odre-
staurowany, 5 sierpnia 1951 r. mia-

245  Tamże, k. 13, Dekret z dnia 21 VII 1960 r.
246  AA Kat, Akta Lokalne, Żory. Parafia Miłosierdzia Bożego. Szensztacki Instytut 

Sióstr Maryi 1989, sygn. AL. 03715, k. 1, Pismo biskupa Damiana Zimonia do siostry 
Miriam Ściborskiej z dnia 27 VI 1989 r.

247  Tamże, k. 2, Pismo siostry Miriam Ściborskiej do biskupa Damiana Zimonia 
z dnia 12 VII 1989 r.

Kościół ewangelicko-augsburski pw. Zbawiciela 
przy ul. Osińskiej
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ła miejsce jego rekonsekracja. Początkowo na plebanii 
zamieszkał kościelny, następnie w 1956 r. dołączył do 
niego ks. Karol Bauman. W 1961 r. proboszczem zo-
stał ks. Emil Kowala. W latach 1973–1975 w parafii 
pracował ks. Adam Baworowski, który jednak zginął 
w  wypadku samochodowym. W  1976 r. zamieszkał 
w Żorach ks. Tadeusz Makula248, który w 1979 r. został 
wybrany na proboszcza249.

Władze państwowe zajęły także część majątku 
ewangelickiego. 23 marca 1949 r. oddano przedwo-
jenny budynek szkoły ewangelickiej wraz z ogrodem 
przy ul. Osińskiej do dyspozycji nowo powstałego 
przedszkola250. 13 kwietnia 1951 r., zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 1950 r. 
o  przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, 3,49 ha ziemi ornej należą-
cej do parafii ewangelicko-augsburskiej w Żorach przeszło na własność PRL. 
Reszta, tj. ok. 1 ha ziemi ornej, zabudowania, kościół oraz dom parafialny, 
została przeznaczona na cele kultu religijnego251.

W  latach 60. parafia ewangelicka angażowała się w  czyny społeczne, 
w ramach których w 1967 r. wykonała 80 m chodnika przy ul. Osińskiej252, 
a w 1969 r. wybudowano 30 m kanalizacji drogowej w Żorach na ul. Ko-
ściuszki253.

248  Tadeusz Makula urodził się 10 marca 1950 r. w  Goleszowie w  powiecie 
cieszyńskim, w  1969 r. rozpoczął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie, które ukończył w 1974 r. Ordynacja na księdza kościoła ewangelicko-augs-
burskiego PRL-u odbyła się 3 listopada 1974 r. w Ustroniu (por. AP Kat, UW Kat, WW, 
sygn. 664, k. 112, Życiorys).

249  B. Cieślar, 100 lat plebanii, „Kalendarz Żorski” 2008, s. 41; T. Makula, Zarys 
historii Kościoła i  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej „Zbawiciela” w  Żorach, w: Mate-
riały z sesji popularnonaukowej „Żory – historia, tradycja”, Żory 1992, s. 90; M. Bartoń, 
Ewangelicy, w: Osiny w latach 1305–2005, red. L. Buchalik, Żory 2005, s. 76–77; J. De-
lowicz, P. Porwoł, Żory wypisy, w: B. Cimała, J. Delowicz, P. Porwoł, Żory. Zarys dzie-
jów…, s. 321; http://www.luteranie.webd.pl.

250  J. Delowicz, M. Wieczorek, Żory w latach 1172–1990…, s. 48–49.
251  AP Kat, UW Kat, WW, sygn. 664, k. 83, Protokół.
252  Tamże, k. 23, Pismo księdza Emila Kowala do Prezydium WRN Wydziału Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 5 VI 1967 r.
253  Tamże, k. 20, Pismo księdza Emila Kowala do Prezydium WRN Wydziału do 

Ks. prob.
Tadeusz Makula
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Służba Bezpieczeństwa kontrolowała również środowisko Kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego. Cel działania, zgodnie z wytycznymi SB, był nastę-
pujący: „Zabezpieczenie dopływu informacji na temat działania Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego na naszym terenie, głównie w Żorach, kontro-
lowanie wyznawców tego Kościoła z Polski z wyznawcami z krajów Europy 
Zachodniej, głównie RFN. Pomoc finansowa Kościoła z RFN dla wyznaw-
ców i Kościoła w Polsce. Działalność organizacji Gustav-Adolf-Werke na 
terenie naszego województwa”254. Głównym celem SB było pozyskiwanie 
informacji o zamierzeniach i działalności Kościoła ewangelickiego, zabez-
pieczenie operacyjne uroczystości religijnych, kontrolowanie otrzymywa-
nych z zagranicy darów w celu zapobieżenia przemytu literatury bezdebito-
wej oraz urządzeń poligraficznych, zabezpieczenie informacji o nastrojach 
i komentarzach wiernych w związku z pogarszającą się sytuacją społeczno- 
-gospodarczą, a  także zabezpieczenie otrzymywania informacji z  konfe- 
rencji rejonowych duchownych Kościoła ewangelickiego255.

Wyznanie mojżeszowe w Żorach

Ludność żydowska osiedliła się w  Żorach najprawdopodobniej w  końcu 
XV w. Pierwsza wzmianka źródłowa na ten temat pojawiła się w 1511 r.256. 

Początkowo w  Żorach nabożeństwa 
odprawiano w  szkole żydowskiej. 
Później w południowej części miasta, 
blisko rynku, zbudowano drewnianą 
synagogę, która została zniszczona 
podczas pożaru 15 sierpnia 1807 r. 
Na tym miejscu w 1830 r. stanęła ma-
sywna, murowana synagoga. Cmen-

Spraw Wyznań w Katowicach z dnia 23 VIII 1969 r.
254  AIPN Kat, WUSW Kat, sygn. IPN Ka 0062/48, k. 3 v., Kwestionariusz.
255  Tamże, sygn. IPN Ka 00233-2189, t. 1, k. 15, Kierunkowy plan pracy dla TW 

„Adam” z dnia 5 IV 1983 r.
256  J. Delowicz, Gmina wyznania mojżeszowego w  Żorach 1511–1940. Z  badań 

nad historią miasta, Żory 2002, s. 11; J. Delowicz, P. Porwoł, Żory wypisy, w: B. Cimała, 
J. Delowicz, P. Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 283.

Zniszczona synagoga (zdjęcie powojenne)
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tarz żydowski (kirkut) w Żorach powstał w 1814 r. z inicjatywy Arona Blocha 
niedaleko obecnej stacji kolejowej przy ul. Cmentarnej w  dzielnicy Klesz-
czówka. Żorscy Żydzi podczas II wojny światowej zostali poddani ekster-
minacji, po której zostało kilkadziesiąt macew na żorskim kirkucie257. Po 
wojnie cmentarz stał się własnością skarbu państwa i  stopniowo niszczał. 
4 lutego 1956 r. żorskie władze zdecydowały o przebudowie synagogi przy 
ul. Kościuszki na salę kinową258, a 21 października 1960 r. wyraziły zgodę na 
likwidację cmentarza żydowskiego259. W 1985 r. miejscem tym zainteresowa-
ły się ponownie władze miejskie, które zadecydowały o jego zabezpieczeniu. 
W tym samym roku została przygotowana ekspertyza Okręgowego Ośrodka 
Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego w Katowicach pt. Ewidencja cmen-
tarza żydowskiego w Żorach oraz szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna, 
w której opisano stan zachowania zabytkowego cmentarza. Teren był ogro-
dzony, częściowo murem, częściowo siatką. Obszar cmentarza był bardzo za-
niedbany i zarośnięty. Zanotowano na nim ok. 50 macew260. W wyniku tej 

257  A. Żukowski, „Żorski kirkut” – cmentarz żydowski, „Kalendarz Żorski” 2001, 
s. 27; J. Delowicz, P. Porwoł, Żory wypisy, w: B. Cimała, J. Delowicz, P. Porwoł, Żory. 
Zarys dziejów..., s. 285–287.

258  Kronika miasta Żor..., s. 31; J. Delowicz, M. Wieczorek, Żory w latach 1172–1990..., 
s. 55.

259  Kronika miasta Żor..., s. 37; J. Delowicz, M. Wieczorek, Żory w latach 1172–1990..., 
s. 60.

260  J. Delowicz, Gmina wyznania mojżeszowego..., s. 69–70.

Cmentarz żydowski z 1814 r.
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ekspertyzy na cmentarzu wykonano wiele prac zabezpieczających i porządko-
wych. Wycięto krzewy oraz usunięto trawę porastającą groby, zrekonstruowa-
no także ogrodzenie i  zamontowano bramę. Jednak najcenniejsze zabytki, 
czyli macewy, nie zostały wtedy poddane konserwacji261.

Podsumowanie

Lata 1945–1989 charakteryzowały się w  Żorach stałym konfliktem na li-
nii władza państwowa – Kościół katolicki. Po początkowym okresie zgodnej 
współpracy, w  1947 r. rozpoczął się czas napiętych stosunków. W  Żorach 
władza państwowa dążyła do ateizacji społeczeństwa wszelkimi możliwy-
mi sposobami, przede wszystkim zwalczana była działalność duchownych 
w szkołach i szpitalach. Władza sprzeciwiała się również organizowaniu pro-
cesji i pielgrzymek. Z całą stanowczością zwalczane były wszelkiego rodzaju 
próby nielegalnego budownictwa sakralnego. Rozwój parafialny w  Żorach 
był możliwy wyłącznie dzięki zgodnej współpracy duchownych z wiernymi, 
którzy wspólnie domagali się wydawania zgód na budowę nowych świątyń. 
Władze próbowały również rozbić Kościół przez zaangażowanie się w 1976 r. 
w tzw. zajścia żorskie w parafii świętych Apostołów Filipa i Jakuba. Duchow-
ni byli także inwigilowani i wciągani do współpracy przez Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego i Służbę Bezpieczeństwa. 

Mimo tych wszystkich działań Kościół katolicki wyszedł z  tej walki 
wzmocniony. Nie należy zapominać także o Kościele ewangelicko-augsbur-
skim, który podobnie jak katolicki padł ofiarą systemu komunistycznego. 
W wyniku działań żorskich władz ewangelicy utracili na rzecz państwa część 
swojego majątku. Duchowni ewangeliccy również byli inwigilowani i wcią-
gani do współpracy ze służbami specjalnymi PRL, ale niezależnie od tego 
– podobnie jak w przypadku Kościoła katolickiego – działania władz zakoń-
czyły się fiaskiem. Jeśli chodzi o Żydów, to – w związku z ich eksterminacją 
przez nazistów podczas II wojny światowej – nie odnotowano w Żorach zor-
ganizowanej działalności tego wyznania. Można jedynie mówić o działaniach 
władz związanych z materialnymi pozostałościami przedwojennej obecności 
ludności żydowskiej w mieście.

261  Tamże, s. 70.
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Przedszkola
Jednym z postulatów nowego ustroju było objęcie pomocą instytucjonalną 
wszystkich dzieci i  młodzieży. W  tym celu służba zdrowia zorganizowa-
ła stacje opieki nad matką i dzieckiem, dla dzieci do trzech lat tworzono 
żłobki, a dla starszych, od czterech do siedmiu lat – przedszkola. Ich sieć 
powstała w prawie wszystkich miejscowościach powiatu rybnickiego, dzię-
ki czemu umożliwiono dostęp do nich także dzieciom matek pracującym 
zawodowo, ze środowisk wiejskich. Wiele przedszkoli, szczególnie na osie-
dlach i w miastach, prowadziło zajęcia siedmio- lub dziewięciogodzinne, 
co jeszcze bardziej ułatwiało pracę rodzicom i zapewniało ciągłą, fachową 
opiekę nad dzieckiem1.

Pierwsze przedszkole w  Żorach powstało przed II wojną światową jako 
ogródek jordanowski. Po wojnie nosiło nr 1 i działało do roku 1990. Równie 
długą historią, sięgającą II wojny światowej, może się także poszczycić placówka 
przedszkolna w Rogoźnej, która obecnie funkcjonuje jako Przedszkole nr 8. Po 
wojnie powstały przedszkola nr 2 i 3, które zakończyły działalność odpowied-
nio w 1989 i 2001 r.2.

O stanie przedszkoli w gminie Żory-Wieś świadczy pismo Zarządu Gminy 
do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z 31 lipca 1947 r., w którym zwra-
cano się o subwencję na remont przedszkola w Rogoźnej. Zaakcentowano, że 
kwota 240 tys. zł z budżetu gminy przeznaczona na cele remontowe w żadnym 
stopniu nie jest w stanie zaspokoić potrzeb w aż pięciu gromadach, tj. Barano-
wicach, Kleszczowie, Osinach, Rogoźnej i Skrzeczkowicach. Z pisma Inspekto-
ratu Szkolnego do Starostwa Powiatowego w Rybniku, datowanego na sierpień, 
można wywnioskować, że na wspomniane pismo odpowiedzi nie udzielono 
bądź też była ona odmowna. W  dokumencie tym pada bowiem wzmianka 
o zamknięciu przedszkola w Osinach ze względów lokalowych i o zaniedba-
niu remontu w Rogoźnej3. We wrześniu gmina Żory zwracała się o środki na 
remont w Kleszczowie, kosztorys opiewał na ponad 118 tys. zł. Działalność 
przedszkola nie została wznowiona po wojnie4.

1  Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligęza, Katowice 1970, s. 417–418.
2  Leksykon żorski, red. L. Buchalik, T. Górecki, Żory 2010, s. 314.
3  Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Raciborzu [dalej: AP Kat OR], 

Akta gminy Żory-Wieś, sygn. 11, k. 29.
4  Tamże, k. 41.
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Kolejne przedszko-
le, sygnowane nr. 4, 
powstało w  1968 r. 
W  1974 r. Żory do-
czekały się piątego 
przedszkola. Parę lat 
później do sieci tego 
typu placówek do-
łączyły przedszkola 
nr 13 i  19, położo-
ne na terenie os. Po-
wstańców Śląskich5. 
W 1979 r. placówki wychowania przedszkolnego były podzielone na 17 obwo-
dów. Obowiązujące obecnie granice administracyjne miasta wchodziły w skład 
wydzielonych obwodów 1–12. Każdy obwód był przyporządkowany odpowied-
niej szkole podstawowej, do której miały trafiać dzieci po ukończeniu wieku 
przedszkolnego. Na całość oddziałów przedszkolnych składało się 18 przed-
szkoli i tyleż samo ognisk przedszkolnych działających przy nich bądź też przy 
szkołach podstawowych. Uczęszczało do nich łącznie ponad 4 tys. dzieci, z cze-
go ponad tysiąc stanowiły sześciolatki6. Warto dodać, że w planach rozbudowy 
placówek oświatowych w  Żorach na lata 1976–1980 przedszkola zajmowały 
szczególna pozycję. W tym czasie zaplanowano oddanie do użytku aż sześciu 
nowych przedszkoli, w tym czterech na os. XXX-lecia PRL7. Ogromna potrzeba 
tej formy opieki nad dziećmi wśród kobiet pracujących zawodowo w mieście 
i jego okolicy musiała być niezwykle palącym problemem społecznym.

Jeden z  raportów znajdujących się w  zasobach magistrackiego Wydziału 
Oświaty zawiera wiele informacji z  dziedziny higieny i medycyny żorskiego 
szkolnictwa u schyłku lat 70. Zaopatrzenie szkół przedstawiało się rozmaicie. 
W wychowaniu przedszkolnym odnotowano problem ciasnoty związany z dużą 
liczbą przedszkolaków i bazą dydaktyczną, która nie była w  stanie zapewnić 
dzieciom komfortu8. Wspomniane plany rozbudowy sieci przedszkolnej do-

5   Leksykon żorski…, s. 314–315.
6   Archiwum Urzędu Miasta Żory [dalej: AUMŻ], Wydział Oświaty i Wychowania, 

sygn. 5018, k. 25–26.
7   Tamże, sygn. 631, k. 3.
8   Tamże, sygn. 5018, k. 33.

Przedszkole na os. 700-lecia
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czekały się realizacji w latach 80. Powstało wtedy osiem odrębnych zespołów 
przedszkolnych, z których część zamknięto po 1989 r. (przedszkola nr 6, 11, 
15, 20 i 21), a pozostałe funkcjonują do dziś (Przedszkole nr 16 na os. Sikor-
skiego, otwarte 1 lutego 1987 r.; Przedszkole nr 17 mieszczące się na os. Gwar-
ków w Roju, powstałe w sierpniu 1987 r.; Przedszkole nr 23, funkcjonujące od 
marca 1982 r.; na osobną wzmiankę zasługuje Przedszkole nr 22, działające od 
grudnia 1980 r.). Placówką na ówczesnym os. Pstrowskiego dowodziła przez 
siedem lat Halina Ciucias, zastąpiona później przez Halinę Fijałkowską. Po 
niespełna roku został utworzony pierwszy w mieście oddział przedszkolny dla 
dzieci niepełnosprawnych, który funkcjonował 16 lat9.

Szkolnictwo podstawowe

W wyniku działań wojennych w marcu 1945 r. budynek szkoły powszechnej 
został zniszczony. Odbudowy szkoły i organizacji procesu edukacyjnego pod-
jął się Alojzy Smyczek. Siedziba placówki została zlokalizowana przy ul. Ko-
ściuszki. Kierownik A. Smyczek zmagał się w  swej pracy z  licznymi trud-
nościami aprowizacyjnymi, z  powodu wojennych losów kłopoty sprawiało 
także skompletowanie kadry pedagogicznej. Uczniowie powrócili do zajęć 
już w maju 1945 r.10. W początkowym okresie przejściowym, trwającym do 
lipca, podstawowym zadaniem żorskich nauczycieli była nauka języka pol-
skiego, kilka lat okupacji zatarło bowiem w wielu uczniach znajomość mowy 
ojczystej. Właściwy rok szkolny 1945/1946 rozpoczął się zgodnie z tradycją 
1 września. Z biegiem czasu sytuacja się stabilizowała, do Żor wracali ucznio-
wie i nauczyciele. Grono pedagogów było dość liczne jak na powojenne za-
wirowania, gdyż liczyło 20 osób11. Budynek groził zawaleniem, podjęto więc 
działania zmierzające do odbudowy przedwojennej placówki przy ul. Rybnic-
kiej. Remont rozpoczął się wiosną 1948 r., na czas prac uczniowie szkoły po-
wszechnej mieli zajęcia wraz z licealistami w budynku przy ul. Powstańców. 
Miejska Rada Narodowa w Żorach zobowiązała obywateli do pracy społecz-
nej na rzecz placówki. Pomagać w remoncie mieli mężczyźni od 16. do 50. 

9   Leksykon żorski…, s. 314–317.
10  E. Dudek, Z dziejów Szkoły Podstawowej nr 1 w Żorach, w: Informator Towarzystwa 

Regionu Żorskiego w Żorach, t. 6, Żory 1971, s. 52.
11  Tamże, s. 53.
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roku życia oraz kobiety w wieku 16–40 lat, przez 
pięć dni w tygodniu. Właściciele koni musieli do-
starczyć 6 tys. cegieł i wystarczające ilości piasku. 
Cegły mieli także zwozić posiadacze samochodów 
ciężarowych. Do udziału w  pracach zobowiązano 
też członków partii i organizacji społecznych12.

W  związku ze zmianami systemu edukacyjne-
go, w roku szkolnym 1948/1949 utworzono szkołę 
11-klasową. System ten funkcjonował do 1967 r. 
Przez cały ten okres rządy w szkole sprawował Jo-
achim Kominek, który nieraz poświęcał swój pry-
watny czas na pracę społeczną na rzecz placówki. 
Mimo licznych trudności materialnych szkoła 
prezentowała dobrą jakość kształcenia, wynikającą 
z odpowiedniego doboru kadry nauczycielskiej13.

Szkoły położone na terenach wiejskich dzielnic Żor w latach 1945–1950 
borykały się z  podobnymi problemami – odbudową zniszczonych budyn-
ków, przygotowaniem ich do ponownej eksploatacji, zapewnieniem uczniom 
przestrzeni czy też zaopatrzeniem sal w odpowiednie materiały i podręczniki. 

12  AP Kat OR, Akta gminy Żory, sygn. 182, k. 14.
13  Tamże, k. 54.

Ewa Dudek, długoletnia 
nauczycielka SP nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Rybnickiej
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W Kleszczowie w 1945 r. największym kłopotem szkoły były zniszczenia wo-
jenne. Za doprowadzenie placówki do ładu miał odpowiadać kierownik Paweł 
Pilar. Dysponowała ona wtedy czterema izbami lekcyjnymi (dwiema typowymi 
i dwiema zastępczymi), kancelarią i salą zabaw dla przedszkola. Dzięki zaanga-
żowaniu społecznemu stopniowo polepszał się standard pomieszczeń14.

Wojenna zawierucha dotknęła też szkołę w  Osinach, w  której trzeba 
było przerwać zajęcia. Wznowiono je w  maju 1945 r. Jak w  większości 
placówek, głównym celem było dokończenie przerwanego roku szkolnego 
i dążenie do stabilizacji wraz z nastaniem kolejnego. Funkcję kierownika 
objął Szczepan Kania i piastował ją przez następne 17 lat15. Na początku 
okresu powojennego dwa razy decyzją władz uczniowie z  Osin pobierali 
naukę w pobliskich Baranowicach16.

Szkoła w Rogoźnej we wrześniu 1945 r., po uporządkowaniu szkód spo-
wodowanych zniszczeniami wojennymi, rozpoczęła kolejny rok nauki. Pracę 
podjęło tam trzech nauczycieli: Walenty i Anna Domagałowie oraz Edeltrauda 

14  Dzieje szkoły w Kleszczowie, mps w Bibliotece Towarzystwa Miłośników Miasta 
Żory, brak autora i daty wydania.

15  M. Zielonka, Dzieje szkoły w Osinach 1894–1996, Żory 1996, s. 34.
16  Tamże, s. 35.

Szkoła w Osinach podczas obchodów 60. rocznicy powstania
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Mzyk17, uczniów było 124. Zniszczenia wojenne w dalszym ciągu utrudnia-
ły prowadzenie zajęć, które odbywały się także w innych budynkach. W roku 
szkolnym 1946/1947 liczba uczniów wzrosła do 162. Rozpoczął się wtedy ge-
neralny remont pomieszczeń. Obowiązywał plan siedmioletniej szkoły podsta-
wowej, z klasami łączonymi. W 1948 r. naukę zakończyli pierwsi uczniowie re-
alizujący siedmioletni plan szkoły podstawowej, urodzeni w latach 1933 i 1934. 
W kolejnym roku pracę w szkole podjął Franciszek Szczypka. Z rocznika, który 
opuścił mury podstawówki w Rogoźnej, w 1949 r. tylko cztery osoby z 24-oso-
bowej klasy podjęły dalszą naukę. W następnym roku zakończył się generalny 
remont i odtąd zajęcia odbywały się wyłącznie w klasach szkoły. W kolejnych 
latach absolwenci szkoły trafiali do zasadniczej szkoły zawodowej18.

W Roju z powodu strat powojennych nauka w szkole rozpoczęła się dopiero 
w grudniu 1945 r. Placówka ocalała z pożogi, brakowało jednak podstawowych 
materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Naukę po wojnie 
rozpoczęło ponad 200 uczniów, a funkcję kierownika sprawował Paweł Friebe. 
W kolejnym roku szkolnym pracę podjęła Marta Śliwa, a w trakcie dołączyła 
Łucja Ożepińska. We wrześniu 1948 r. nauczyciela Bertholda Adamczyka zastą-
pił Józef Polok, dołączyły także nauczycielki z Limanowej i Sandomierza. Z po-
wodu zwiększenia liczby uczniów część lekcji musiała być prowadzona w domu 
prywatnym, brakowało jednak ławek. W kolejnym roku szkolnym grono peda-
gogiczne poszerzyło się o trzech kolejnych nauczycieli. Nastąpiła także zmiana 
kierownika – w miejsce J. Poloka zatrudniono Alojzego Pustelnika. Wiktoria 
Krasa, która w 1948 r. przyjechała do Roju z Limanowej, tak wspomina ten 
okres: „W tym czasie było ogromnie trudno znaleźć mieszkanie służbowe […]. 
W oknach starej szkoły zostały powstawiane szyby różnego rodzaju, np. z kre-
densu czy matowe. Pod oknami leżało jeszcze potłuczone szkło. […] Rok 1949 
przyniósł zmianę kierownika, którym została Kamila Bodzioch”19.

Problemy gospodarcze i  aprowizacyjne powojennej Polski wpływały na 
stan oświaty. Zaspokajanie bieżących potrzeb placówek edukacyjnych było 
nieraz zadaniem ponad siły ich kierownictwa. Władze zdecydowały więc o za-
wiązaniu Funduszu Odbudowy Szkół, którego celem była społeczna kwesta 
na rzecz oświaty. Pieniądze uzyskane podczas zbiórki miały być rozdzielane 

17  L. Buchman, E. Gwóźdź, Rogoźna przez wieki, Żory 2001, s. 75–76.
18  Tamże.
19  J. Woryna, Dzieje Roju. Ocalić od zapomnienia, Żory-Rój 2008, s. 63.
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przez władze wojewódzkie na rozwiązywanie najpilniejszych potrzeb aprowi-
zacyjnych. W zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach znajduje się 
wiele dokumentów obrazujących sytuację żorskiej oświaty u schyłku lat 40. 
Najstarszy z nich pochodzi z lipca 1945 r., jest to odręcznie spisany protokół 
z posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w Żorach. Podczas narady wybrano 
poszczególne komisje, w tym szkolną. W jej skład weszły następujące osoby: 
Augustyn Biskup, Józef Krygier, Jośko, Teodor Czardybon, Józef Fojcik i Jó-
zef Piekoszowski. 

Szkoły borykały się z brakiem opału. Ministerstwo Administracji Publicznej 
w okólnikach zobowiązało organy terenowe do rozwiązywania tych trudności 
i uznawało odwoływanie lekcji z powodu zimna za niedopuszczalne. Wszelkie 
prośby o wsparcie w tym zakresie należało kierować do wojewódzkich urzędów 
aprowizacyjnych lub do organów powiatowych. Następną sprawą, jaką podno-
sił urząd centralny, były konferencje szkoleniowe organizowane przez komór-
ki terenowe. Zwrócono uwagę na niską frekwencję i jej przyczyny (trudności 
komunikacyjne). W kwietniu 1947 r. baranowicka szkoła zwracała się do Za-
rządu Gminy Żory z prośbą o naprawę pieca i zapewnienie opału, a także prze-
prowadzenie remontu20. W piśmie datowanym na 17 października tego roku 
znajdują się informacje o stanie realizacji wnioskowanych remontów. Wykona-
no otynkowanie zewnętrzne i częściowo wewnętrzne ścian, a także malowanie 
zewnętrzne. Koszt prac w październiku przekroczył 60 tys. zł, powiat dotował 
jedynie szóstą cześć tej kwoty. Gmina w piśmie zawnioskowała o uzupełnienie 
tych środków celem pokrycia zaległych rachunków. Zarząd gminny podawał 
także, że zamierza poszerzyć infrastrukturę, kupując nowe ławki21.

Kolejny problem dotyczył szkoły w  Rogoźnej. W  piśmie skierowanym 
przez Zarząd Gminy do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach można prze-
czytać o  ogromnych trudnościach tej placówki. Remont wydawał się pil-
ną potrzebą, gdyż prawie połowa powierzchni szkoły ucierpiała w wyniku 
działań wojennych. Kwoty otrzymane na cele remontowe były zbyt małe, by 
można było w pełni go dokonać. Zarząd Gminy wymieniał potrzeby: napra-
wę klatki schodowej, wstawienie nowych ram okiennych, naprawienie pod-
łóg, poszerzenie ogrodzenia, naprawę szop, wymianę urządzeń sanitarnych 
i wstawienie pieców w salach lekcyjnych. Koszty tych przedsięwzięć zostały 

20  AP Kat OR, Akta gminy Żory-Wieś, sygn. 11, k. 34.
21  Tamże, k. 54.
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wycenione na 400 tys. zł, a gmina nie była w stanie z własnych środków zre-
alizować żadnego z wymienionych zadań22.

W  tym samym czasie swoje potrzeby sygnalizowała również placówka 
w Osinach. Poza kłopotami wymienianymi przy omawianiu sytuacji w Barano-
wicach i Rogoźnej zwrócono także uwagę na braki w materii godła państwowe-
go i portretów dostojników państwowych23. Gmina nie zapewniła ich dostawy, 
więc szkoła w Osinach złożyła skargę do inspektoratu powiatowego.

Pod koniec czerwca 1947 r. Ministerstwo Administracji Publicznej w okól-
niku zaleciło, by zatrudniać na nadchodzący rok szkolny bibliotekarzy zgod-
nie z ich wykształceniem kierunkowym24. Szerzej tą kwestią zajęły się władze 
wojewódzkie – podały zmianę procedur, która miała to ułatwić po 1 lipca. 
Zwrócono uwagę na nieodpowiednią drogę administracyjną obieraną przez 
organy samorządu terytorialnego. Podania kierowane były bowiem bezpośred-
nio do organu centralnego (Ministerstwa Oświaty), a należało je adresować do 
inspektoratów szkolnych. Pisma te wracały do tej komórki. Przyczyniało się to 
do poślizgów w podejmowaniu decyzji o przyznawaniu dotacji na poszerzenie 
stanu bibliotek25.

22  Tamże, b.p.
23  Tamże, k. 34.
24  Tamże, k. 78.
25  Tamże, k. 79.

Rozbudowana szkoła w Rogoźnej (1975)
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W piśmie datowanym na 8 lipca powraca kwestia zaopatrzenia szkół w opał 
– zobligowano gminy, by już w okresie wakacyjnym zapewniły go na zimę. 
O tym, że nie zawsze stosowano się do tych wytycznych, może świadczyć pismo 
z 18 października – dopiero wtedy Zarząd Gminy organizował transport opału 
do placówki w Rogoźnej26.

30 lipca zarząd zwracał się do organu powiatowego o przyznanie subwencji 
w wysokości 60 tys. zł. Motywował ten wniosek nakładami własnymi przezna-
czonymi na oświatę, które w małym stopniu pozwalają na realizację niezbęd-
nych remontów. Mała kwota, która musiała być w części przeznaczona na inne 
bieżące potrzeby, ograniczała ich pełne wykonanie27.

W lipcu 1948 r. wiejska gmina żorska apelowała do starostwa w Rybniku 
o przyznanie dotacji na zakup ławek szkolnych. W części szkół były one stare, 
w innych było ich za mało w stosunku do liczby uczniów uczęszczających na 
zajęcia. W piśmie tym pada stwierdzenie o zaopatrzeniu szkół w opał na zimę, 
co w porównaniu z  ubiegłym rokiem świadczy o  zmianie w  tym zakresie28. 
W sierpniu szkoła w Rogoźnej wystąpiła do Gminnej Rady Narodowej o zakup 
aparatu radiowego. Uzasadniano to rolą, jaką odgrywała placówka w życiu kul-
turalnym i społecznym, a także największą liczbą uczniów spośród okolicznych 
szkół29. Taki sam wniosek złożyła sąsiednia placówka w Osinach. W grudniu 
rodzice uczniów szkoły w Baranowicach zwrócili się z prośbą o stałą nominację 
kierowniczą dla miejscowej nauczycielki, Wiktorii Nalewajkowej, przekazując 
dobrą opinię na jej temat i przedstawiając merytoryczne argumenty w tej spra-
wie. Starania te wspierał również Inspektorat Szkolny30.

W miejskiej szkole podstawowej w roku szkolnym 1952/1953 ucznio-
wie po raz pierwszy zdawali egzaminy na zakończenie klas VI–VIII oraz 
egzamin kończący szkołę. Poza tym prowadzono także liczne zajęcia spor-
towe31. W kolejnych latach rozwijała się działalność społeczna. Zaowoco-
wało to m.in. zdobyciem nagrody przez Szkolne Koło Oszczędności czy 
też w konkursie na najlepszą gazetkę propagandową. W 1955 r. poprawiła 
się także baza materialna – zmodernizowano pracownię chemiczną i zajęć 

26  Tamże.
27  Tamże, k. 28.
28  Tamże, k. 33.
29  Tamże, k. 29.
30  Tamże, k. 7.
31  E. Dudek, Z dziejów Szkoły…, s. 55.
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praktyczno-technicznych oraz utworzono pracownię biologiczną. Stan bu-
dynku też był oceniany pozytywnie, chociażby przez prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Katowicach. Zlikwidowano egzaminy promocyjne. 
W dalszym ciągu harcerstwo nie spełniało oczekiwań przełożonych, kółka 
przedmiotowe natomiast dobrze realizowały swoje zadania32. W  1958 r. 
wprowadzono nowy regulamin szkolny, a także odznakę „wzorowy uczeń”. 
W kolejnych latach wizytatorzy chwalili estetykę szkoły oraz wciąż rosnące 
wyniki nauczania33.

W  szkole znajdującej się w  dzielnicy Osiny wraz z  rokiem szkolnym 
1952/1953 uzupełniono kadrę pedagogiczną o nauczyciela Mariana Grzebie-
la (gdyż braki w kadrze były przyczyną odsyłania dzieci do Baranowic). Pra-
cował on w szkole niespełna półtora miesiąca, jego miejsce objął w grudniu 
1952 r. Zygmunt Orlik34. Remonty, które prowadzono tuż po wojnie, miały 
za zadanie umożliwić jedynie prowadzenie lekcji na bieżąco. Pomimo wielu 
trudności w szkole odbywały się liczne imprezy okolicznościowe, organizo-
wano wycieczki, działały organizacje społeczne. Pewną stabilizację osiągnięto 
w roku szkolnym 1953/1954. Odtąd szkoła w Osinach realizowała w swych 
murach pełny, siedmioletni proces szkolnictwa powszechnego, dzięki czemu 
uczniowie nie musieli przechodzić do Baranowic. W tymże roku utworzono 
także organizację harcerską Związku Młodzieży Polskiej, zrzeszającą wielu 
uczniów. Szkoła korzystała z pomocy PKP Rybnik, który fundował liczne na-
grody i pomoce naukowe dla uczniów. Potrzeby z tym związane nie były jed-
nak w pełni zaspokajane35. Poprawa nastąpiła w latach 1956–1957 – szkoła 
wzbogaciła się o szafę, mikroskop, telefon, episkop oraz rzutnik. Krzewiono 
czytelnictwo oraz idee oszczędności. W miejsce nauczyciela Z. Orlika pracę 
podjęła Lucyna Krzemień, a następnie na okres 12 lat Aniela Bujok. W dru-
giej połowie lat 50. swój zakres działania znacznie poszerzył funkcjonujący 
już w szkole od dłuższego czasu Komitet Rodzicielski. Dzięki jego staraniom 
poprawiła się baza sportowa placówki36. W 1959 r. wzbogaciła się ona o tele-
wizor Belweder, podarowany przez Inspektorat Oświaty37.

32  Tamże, s. 56.
33  Tamże.
34  M. Zielonka, Dzieje szkoły w Osinach…, s. 36.
35  Tamże, s. 37.
36  Tamże, s. 38–40.
37  Tamże, s. 42.
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W 1950 r. w Rogoźnej zakończył się generalny remont i odtąd zajęcia odby-
wały się wyłącznie w klasach szkoły. W kolejnych latach jej absolwenci trafiali do 
zasadniczych szkół zawodowych górniczych i hutniczych38. W sierpniu 1952 r. 
Wydział Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Rybniku przyznał placówce 
w Rogoźnej dotację w wysokości 5,5 tys. zł. Środki te miały zostać przeznaczo-
ne na urządzenie IV klasy39. W roku szkolnym 1953/1954 pracę podjęli kolejni 
nauczyciele – Stanisław Nizioł i Maria Strzelec. Krótko uczył w niej także Jan 
Buch, zastąpiony przez Helenę Feronę, nauczycielkę kontraktową. Założyła 
ona i prowadziła szkolne harcerstwo. W szkole działały także inne organizacje 
społeczne, w tym Polski Czerwony Krzyż. W 1955 r. pracę ponownie podjął 
J. Buch. Początek roku szkolnego 1958/1959 zapisał się w historii szkoły smut-
nym akcentem. Niespodziewanie 21 września na zawał serca zmarł wieloletni 
kierownik i nauczyciel Walenty Domagała, jego obowiązki przejęła jego żona 
Anna40. W latach 1947–1961 liczba uczniów wahała się w przedziale 94–163 
(najmniej w roku szkolnym 1957/1958, najwięcej zaś – 1949/1950)41.

W szkole w Roju do przełomowego wydarzenia doszło u  schyłku lat 50. 
Placówka zmagała się z ciasnotą, dlatego zaapelowano do władz o włączenie 
dzielnicy do akcji „tysiąca szkół na tysiąclecie”, co spotkało się z przychylnością. 
Wiejski aktyw doprowadził do zgromadzenia odpowiednich funduszy i zebrał 
siłę roboczą. 15 września 1959 r. kierownik budowy zapoznał się z planami. 
Szkoła miała mieć sześć sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, a także pomieszcze-
nia administracyjne i mieszkanie przeznaczone dla nauczyciela. Budowę zloka-
lizowano na skrzyżowaniu drogi z Żor do Brodka42.

19 grudnia 1958 r. odbyło się zebranie Komisji Oświaty i Kultury przy 
Miejskiej Radzie Narodowej w  Żorach. W  skład tego gremium wchodzi-
li przewodniczący Władysław Gliński oraz członkowie: Anna Brzezicka, 
Tadeusz Burkot, Zygmunt Laskowski i  Adam Synoradzki. Podjęto decyzję 
o  powstaniu w  najbliższej przyszłości Miejskiego Komitetu Budowy Szkół 
„Tysiąclecia” w  związku z  obchodami Milenium. W  protokole można też 
znaleźć informacje o  stanie bibliotek u  schyłku lat 50. Spośród placówek 
oświatowych bibliotekami dysponowały szkoły podstawowe nr 1 i 2 oraz Li-

38  L. Buchman, E. Gwóźdź, Rogoźna przez wieki…, s. 76–78.
39  AP Kat OR, Akta gminy Żory-Wieś, sygn. 11, k. 38.
40  Tamże.
41  Tamże.
42  J. Woryna, Dzieje Roju…, s. 64.
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ceum Ogólnokształcące43. W marcu 1959 r. odbyło 
się kolejne spotkanie komisji w nieco zmienionym 
składzie – w miejsce A. Brzezickiej członkiem została 
Jadwiga Piksa. Wśród poruszonych tematów zna-
lazła się sprawa powstania „tysiąclatek”. W ramach 
akcji w  Żorach miały powstać szkoły zawodowa 
i podstawowa, jednak termin ich budowy ciągle się 
przesuwał. Na przeszkodzie stała chociażby wysokość 
środków przeznaczonych na realizację przedsięwzię-
cia. By wpłynąć na władze powiatowe i przyspieszyć 
budowę szkoły zawodowej, delegatami mianowano 
W. Glińskiego i Z. Laskowskiego44. Kolejny raz ko-
misja zebrała się 22 kwietnia. Spośród członków sta-
łych na posiedzeniu byli obecni jedynie przewodniczący i J. Piksa, w obradach 
wzięli także udział przedstawiciele żorskich szkół podstawowych. Podano do 
wiadomości, że termin budowy wspomnianych szkół nie uległ przyspieszeniu 
– szkoła zawodowa miała być oddana do użytku w roku szkolnym 1964/1965 
(warsztaty szkolne rok później), a  szkoła podstawowa – na początku roku 
szkolnego 1963/1964. Koszty obu inwestycji miały wynieść blisko 7 mln zł. 
Planowano również nowe mieszkania dla nauczycieli45.

21 kwietnia 1959 r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się kontrola, w pro-
tokole pokontrolnym można znaleźć wiele cennych informacji na temat pla-
cówki. Naukę pobierało wtedy 435 uczniów. Baza szkolna była wystarczająca, 
by zaspokoić bieżące potrzeby. Poza klasami w szkole znajdowały się pracownie 
fizyczne, robót ręcznych, a także sala muzyczna, biblioteka i świetlica. Ucznio-
wie regularnie uczęszczali na lekcje, nie notowano trudności wychowawczych. 
Szkoła zaspokajała także potrzeby żywieniowe uczniów, z dożywiania korzy-
stało 97 z  nich. Chwalono aktywność szkolnego komitetu rodzicielskiego 
i działania dyrekcji. Szkoła w 1963 r. rozpoczęła przygotowania do obchodów 
jubileuszu 20-lecia Polski Ludowej. Uczniowie wykonali wtedy wiele prac spo-
łecznych, takich jak asfaltowanie boiska szkolnego czy ufundowanie sztandaru. 

43  AP Kat OR, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żorach [dalej: PMRN Żory], 
sygn. 49, k. 148.

44  Tamże, k. 144.
45  Tamże, k. 139–140.

Ryszard Leśnikowski, 
długoletni dyrektor SP nr 2
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W 1965 r. uroczyście wprowadzono ślubowanie młodzieży46. Kwestie związane 
ze Szkołą Podstawową nr 2 były tematem odbywających się w latach 60. po-
siedzeń miejskiej Komisji Oświatowej. Na posiedzeniu 7 grudnia 1962 r. po-
ruszono problem zaniedbań w szkole. Od wielu lat nie mogła się ona doczekać 
generalnego malowania wewnątrz budynku, czego efektem był brud zalegający 
w pomieszczeniach. Zepsuty był także piec ogrzewający salę gimnastyczną, co 
sprzyjało rozwojowi chorób wśród dzieci. Opinia ta stała w opozycji do wnio-
sków z kontroli przeprowadzonej pod koniec lat 50. Wnioski przekazano do 
realizacji Miejskiej Rady Narodowej w Żorach. 27 marca 1963 r. obradowała 
komisja w składzie: W. Gliński, A. Brzezicka, T. Burkot i Paweł Lokaj. Obecna 
na zebraniu zastępczyni dyrektora SP nr 2 Helena Kuboszek poinformowała 
o rozwiązaniu z dniem 4 grudnia szkoły podstawowej dla pracujących. Powo-
dem była zbyt mała liczba uczniów47.

22 czerwca 1967 r. odbyła się ostatnia konferencja szkolna 11-letniej 
szkoły podstawowej. Począwszy od roku szkolnego 1967/1968 edukacja 

46  E. Dudek, Z dziejów Szkoły…, s. 56–57.
47  AP Kat OR, PMRN Żory, sygn. 49, k. 61–63.

Grono pedagogiczne i uczniowie szkoły w Osinach (1966)
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miała przebiegać według modelu ośmioletniej szkoły podstawowej i cztero-
letniego liceum ogólnokształcącego. W wyniku tych zmian powstała Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Żorach48, w dalszym ciągu jednak uczniowie uczęszczali 
na zajęcia do gmachu licealnego. Z powodu zwiększenia się liczby uczniów 
obu szkół borykano się z trudnościami lokalowymi. Uczniowie, by móc re-
alizować program nauczania, musieli chodzić na lekcje w systemie zmiano-
wym. W tym czasie nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora placówki – od 
1966 r. funkcję tę pełnił Sylwester Brząkalik49. Zatrudnionych było siedmiu 
nauczycieli etatowych oraz ośmiu licealnych. Przez pierwsze ćwierćwiecze ist-
nienia szkoła mogła się poszczycić ponad 800 absolwentami50.

Lata 60. rozpoczęły się od ważnego dla osińskiej społeczności wydarzenia 
– 19 czerwca 1960 r. szkoła obchodziła 60. rocznicę powstania. Kolejnym zna-
czącym momentem w dziejach placówki było odejście na emeryturę jej zasłu-
żonego kierownika Szczepana Kani. Funkcję tę objęła jego małżonka Jadwiga51. 
Po jej krótkim przewodnictwie nastał okres Józefa Szewieczka, który kierował 
osińską szkołą przez 20 lat52. W związku z  reorganizacją systemu nauczania 
ponownie pojawiło się widmo przenoszenia dzieci na lekcje do baranowickiej 
podstawówki. By temu zapobiec, zawiązano Społeczny Komitet Rozbudowy 
Szkoły53. W 1966 r. zaczęto gromadzić materiały potrzebne do przeprowadzenia 
inwestycji. Po zakończeniu roku szkolnego przystąpiono do rozbiórki starego 
budynku, pozostawiając jednak fundamenty, i w tym samym miejscu rozpoczę-
to wznoszenie nowego, obszerniejszego54. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
społecznemu szkoła została wzniesiona w ciągu zaledwie dwóch miesięcy, jeszcze 
przed rozpoczęciem roku szkolnego 1966/1967. W sierpniu poświęcenia gma-
chu szkoły dokonał ksiądz z parafii w Krzyżowicach, Gerard Kurpas. Wewnątrz 
budynku można było jeszcze napotkać utrudnienia55. Pełne zakończenie robót 
nadeszło wraz z rokiem szkolnym 1967/1968, kiedy rozwiązano Społeczny Ko-
mitet Rozbudowy Szkoły. W następnym roku szkoła wzbogaciła o się o piąte-

48  Tamże, k. 57.
49  Tamże.
50  Tamże, k. 60.
51  M. Zielonka, Dzieje szkoły w Osinach…, s. 43–44.
52  Tamże, s. 47.
53  Tamże, s. 47–48.
54  Tamże, s. 48.
55  Tamże, s. 51–54.
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go nauczyciela – Marię 
Gąsior56. Rok szkolny 
1969/1970 upłynął pod 
znakiem dwóch waż-
nych z punktu widzenia 
PRL wydarzeń: 25-lecia 
jego istnienia oraz 100. 
rocznicy urodzin Leni-
na, a także 25. rocznicy 
wyzwolenia Osin.57

Przełomowy okres  
dla szkoły w Kleszczowie nastał w połowie lat 60. W 1964 r. działalność rozpo-
czął społeczny komitet rozbudowy szkoły, jednak nie zyskał on wtedy przychyl-
ności władz. Wynikało to zapewne z decyzji o przejęciu przez szkołę w Rudziczce 
uczniów z Dębia i Lasoków, przez co liczba uczniów w szkole w Kleszczowie się 
zmniejszyła. Ostatecznie komitet zawiązano w 1966 r., w grudniu rozpoczęły się 
prace w budynku. Mieszkańcy dostarczali materiały niezbędne do przebudowy. 
W czerwcu 1967 r. prace w szkole rozpoczęło Państwowe Przedsiębiorstwo Ro-
bót Budowlanych w Żorach. Rozbudowa szkoły była częścią programu „Tysiąc 
szkół na tysiąclecie”. W tym okresie w szkole pracowało czterech nauczycieli, 
którzy łącznie prowadzili 135 godzin lekcyjnych58. Dzieci często uczestniczy-
ły w wydarzeniach rozgrywających się w centrum Żor. Nowy etap w dziejach 
kleszczowskiej podstawówki rozpoczął Bolesław Kania, który zastąpił dotych-
czasowego dyrektora, zasłużonego Pawła Pilara, udającego się na emeryturę. 
Nowy kierownik placówki z impetem rozpoczął działalność. Propagował spor-
ty zimowe, organizował wiele imprez kulturalnych. W 1966 r. z kleszczowskiej 
szkoły wyruszyły sztafety tysiąclecia. Począwszy od roku szkolnego 1966/1967, 
obowiązywał ośmioletni plan edukacyjny. Uczniowie z  Kleszczowa do ósmej 
klasy uczęszczali w szkole nr 1. Szkoła została zakwalifikowana do typu szkoły 
z pięcioma nauczycielami. Sprawiało to problemy mieszkaniowe, nauczyciele 
mieli jednak zapewnione mieszkania w  kwaterach prywatnych. W  kolejnym 
roku szkolnym utworzono klasę VIII i zwiększono liczbę pedagogów do sześciu. 

56  Tamże, s. 58.
57  Tamże, s. 62.
58  Dzieje szkoły w Kleszczowie…, s. 6.

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie (przed rozbudową)
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Trwający remont komplikował organizację pracy, zajęcia musiały się odbywać 
w późnych godzinach popołudniowych. Tym razem uczęszczanie dzieci z Dębia 
do szkoły w Rudziczce okazało się korzystne. Rok szkolny 1968/1969 rozpoczął 
się już w nowym, odremontowanym budynku. Szkoła dysponowała czterema 
klasami, izbą przedszkolną, kancelarią i pokojem nauczycielskim. Lekcje odby-
wały się w dogodniejszych i bardziej przestronnych salach, jednak remont wciąż 
trwał. Zawiązywały się kolejne koła zainteresowań i organizacje społeczne. Re-
mont w pełni zakończył się wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1969/197059.

Także dla społeczności dzielnicy Rój lata 60. zapisały się w pamięci po-
zytywną kartą. Prace związane z budową nowej szkoły trwały od 1960 do 
1964 r. Ostatecznie nowy budynek otwarto 18 lipca 1964 r., wtedy też odby-
ło się wiele imprez towarzyszących tej ważnej dla żorskiej dzielnicy uroczysto-
ści. Placówce nadano imię Gustawa Morcinka60. W chwili przenosin szkoły 
do nowej siedziby było w niej zatrudnionych 14 pedagogów. W kolejnych 
latach następowały roszady personalne61.

Na początku lat 70. baza w  Osinach przedstawiała się dobrze, o  czym 
może świadczyć raport z wizytacji inspektora szkolnego62. W roku szkolnym 
1972/1973 wprowadzono uroczyste przyjęcie uczniów klasy I w szkolne sze-
regi, kończone złożeniem przyrzeczenia63. W następnych latach prężnie dzia-
łały koło turystyczno-krajoznawcze oraz Spółdzielnia Uczniowska „Ptyś”, pa-
rokrotnie odznaczana nagrodami za swe osiągnięcia. Rok szkolny 1975/1976 
przyniósł zmiany w zarządzaniu oświatą przez miasto Żory, utworzono Wy-
dział Oświaty i Wychowania. Pod jego kuratelę trafiła szkoła w Osinach, która 
otrzymała nr 7. W 1976 r. w placówce wprowadzono nową tradycję – obchody 
Dnia Seniora. Końcówka lat 70. to okres sukcesów uczniów w licznych kon-
kursach przedmiotowych organizowanych na terenie miasta64.

Uroczyste otwarcie nowej szkoły w Kleszczowie nastąpiło 18 listopada 1970 r. 
Wtedy też rozwiązał się komitet rozbudowy szkoły, dzięki któremu powstał tam 
jeden z najładniejszych obiektów szkolnych w powiecie rybnickim. Warunki 
sprzyjały rozwojowi zainteresowań młodzieży i zrzeszaniu się w kolejnych orga-

59  Tamże.
60  J. Woryna, Dzieje Roju…, s. 64–65.
61  Tamże, s. 65.
62  M. Zielonka, Dzieje szkoły…, s. 63.
63  Tamże, s. 64.
64  Tamże, s. 65–71.
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nizacjach i kołach. W 1971 r. 
zmarł P. Pilar. Zdążył się jesz-
cze nacieszyć widokiem wy-
remontowanej szkoły, której 
poświecił wiele lat swego ży-
cia. W  1975 r. świętowano 
jubileusz stulecia powstania 
szkoły w  Kleszczowie65. Pod 
koniec lat 70. odmalowano 
budynek szkolny oraz  wykonano remont ogrodzenia66.

W 1974 r. w dziejach podstawówki w Roju miało miejsce kolejne ważne 
wydarzenie. Z wizytą przybyli goście z powiatu Bitterfeld, znajdującego się na 
terenie NRD. Miło wspominali pobyt w Żorach, o czym może świadczyć wpis 
w kronice szkolnej67. U schyłku lat 70. odremontowano świetlicę i mieszkania 
nauczycielskie68. W 1975 r. sfinalizowano prace budowlane w szkole w Ro-
goźnej69. 3 września 1973 r. na żorskim os. 700-lecia działalność zainauguro-
wała Szkoła Podstawowa nr 3. Jej pierwszym dyrektorem została Urszula Ro-
senstrauch, a placówce nadano imię generała armii Stanisława Popławskiego70. 
W 1979 r. naprawiono urządzenia sanitarne, szkołę poddano też renowacji71. 
W chwili inauguracji działalności placówka dysponowała obszernym zaple-
czem: 18 salami lekcyjnymi, 6 gabinetami przedmiotowymi, salą gimnastycz-
ną, świetlicą, jadalnią, obiektami sportowymi i placem zabaw. W pierwszym 
roku szkolnym naukę podjęło 520 uczniów w 20 klasach72. 8 września 1975 r. 
do użytku oddano pierwszą szkołę podstawową na os. XXX-lecia PRL. Pla-
cówka otrzymał nr 4, a patronował jej Bolesław Bierut73.

Remontu w połowie lat 70. doczekać się miała baranowicka podstawówka. 
W inwestycję włożono znaczne środki finansowe, komplikujące sytuację budże-

65  Dzieje szkoły w Kleszczowie…, s. 12.
66  AP Kat OR, Akta gminy Żory, k.10.
67  J. Woryna, Dzieje Roju…, s. 65.
68  AP Kat OR, Akta gminy Żory, k. 8.
69  L. Buchman, E. Gwóźdź, Rogoźna przez wieki…, s. 80.
70  Leksykon żorski…, s. 386.
71  AP Kat OR, Akta gminy Żory, k. 8.
72  G. Steuer, 22 lata SP-3 w Żorach, „Kalendarz Żorski” 1996, s. 46–48.
73  E. Burcek, Kronika Urzędu Miasta Żory 1945–1990, Żory 1999, s. 118.

Uroczystość oddania do użytku Szkoły Podstawowej  
nr 3 w Żorach (3 września 1973 r.)
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tową żorskiej placówki. Kapitalny remont miał przynieść poprawę warunków 
oraz zmniejszenie liczebności uczniów w oddziałach szkolnych74. Prace dekar-
skie i malarskie zakończono w 1978 r., naprawiono także sieć kanalizacyjną75.

W  związku z  coraz większym zapotrzebowaniem edukacyjnym i  przy-
rostem demograficznym 2 listopada 1975 r. powołano Miejską Komisję do 
spraw Reformy Systemu Edukacji Narodowej w Żorach76. Według ustaleń tego 
gremium przewidywano działalność 11 pełnych szkół średnich i 10 szkół fi-
lialnych. Poza zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury komisja starała się 
zadbać o  odpowiedni dobór kadry pedagogicznej, a  także podjęła działania 
zmieniające dotychczas realizowany plan treści i metod nauczania. Ustalono, 
że do pełnej realizacji założeń niezbędne jest zwiększenie bazy lokalowej o 265 
sal lekcyjnych. Do 1990 r. miały powstać cztery szkoły podstawowe na nowych 
osiedlach oraz szkoły w dzielnicy Kleszczówka. Bardziej szczegółowe dane do-
tyczące planów rozwoju sieci placówek edukacyjnych na lata 1976–1980 zakła-
dały powstanie szkół podstawowych nr 10 i 11 na os. XXX-lecia PRL (pierwsza 
w 1977 r., druga w 1979 r.)77. Corocznie na uzupełnianie potrzeb oświatowych 
Wydział Oświaty i Wychowania przekazywał kwotę rzędu 900 tys. zł. Wypo-
sażenie szkół podstawowych nr 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 i 14 oceniano dobrze78.

W chwili rozpoczęcia roku szkolnego 1978/1979 w Żorach działało 14 szkół 
podstawowych, w których uczyło się przeszło 5,7 tys. uczniów, oraz cztery pla-
cówki szkolnictwa średniego, do których uczęszczało ponad 2,1 tys. osób79. 
Wraz z początkiem lat 70. nauczyciele żorskich szkół rozpoczęli zrzeszanie się 
w ognisku Związku Nauczycielstwa Polskiego, podlegającemu rybnickiemu od-
działowi powiatowemu tej organizacji. W 1975 r. powstał odrębny, żorski od-
dział, na którego czele stanęła Barbara Kieczka, pełniąca tę funkcję do 1981 r.80. 
W raporcie magistrackiego Wydziału Oświaty (wspomnianym w podrozdzia-
le o  przedszkolach) zwracano uwagę na problemy żorskiego szkolnictwa na 
szczeblu podstawowym, takie jak praca dwuzmianowa i braki kadrowe wśród  

74  AUMŻ, Wydział Oświaty i Wychowania, sygn. 501, k. 26.
75  AP Kat OR, Akta gminy Żory, k. 7.
76  Informator Towarzystwa Miłośników Miasta Żory, maj 1979, bns.
77  AUMŻ, Wydział Oświaty i Wychowania, sygn. 0631, k. 3.
78  Tamże.
79  Zestawienie obejmowało także miejscowości Suszec, Mizerów, Radostowice i Kry-

ry, które obecnie znajdują się poza granicami administracyjnymi miasta Żory.
80  Z kart historii…, s. 122.
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grona pedagogicznego. Za niewystarczające uznano także działania prowadzone 
w zakresie gimnastyki międzylekcyjnej i korekcyjnej. Wskaźniki dotyczące do-
żywiania dzieci niestety również odbiegały od średniej wojewódzkiej. W dzie-
dzinie opieki medycznej sygnalizowano niesystematyczność działań; główną 
siłę medyczną stanowiły szkolne higienistki. Każdy z tych problemów wynikał 
z braku odpowiedniej infrastruktury; ich rozwiązanie w dużej mierze zależało 
od poprawy bazy lokalowej w żorskiej oświacie81.

W 1982 r. jubileusz trzydziestolecia świętowała SP nr 2 im. Powstańców 
Śląskich. 8 maja odbyły się uroczystości, podczas których szkoła otrzymała 
sztandar powstały dzięki lokalnej społeczności82. Budowa osiedla dla przyby-
wających do pracy górników przyczyniła się do utworzenia w Żorach kolejnej 
szkoły podstawowej. Osiedle Korfantego powstało w 1977 r., a Szkoła Podsta-
wowa nr 16 im. Marii Konopnickiej rozpoczęła funkcjonowanie od roku szkol-
nego 1980/1981, prace budowlane trwały jednak aż do 1983 r. Dyrektorem 
szkoły została Maria Pniak, pełniąca tę funkcję do 1992 r. Od początku szkoła 
była dobrze zaopatrzona w pomoce dydaktyczne, z biegiem czasu ich przyby-
wało83. Starano się wprowadzać indywidualne i grupowe metody nauczania. 
W  roku inauguracyjnym naukę pobierało 728 dzieci i młodzieży w 23 od-
działach. W kolejnych latach uczniów przybywało, co powodowało trudności 
lokalowe. W roku szkolnym 1984/1985 liczba uczniów wynosiła 1767, wtedy 
też zanotowano największy rozkwit działalności kół tematycznych i zaintereso-
wań84. Pierwsze lata działalności placówki przypadły na okres stanu wojennego 
w Polsce. W tym czasie kładziono nacisk na organizację zajęć w soboty. Szkoły 
początkowo musiały składać meldunki ze swej działalności bezpośrednio do mi-
nisterstwa. Uczniowie uczestniczyli w tym okresie także w pracach polowych85. 
Szeroko edukowano w dziedzinach życia społecznego i ustawodawstwa PRL. 
Przełomowy w działalności szkoły w tym okresie był rok 1984/1985. Funk-
cjonowało wtedy najwięcej kółek zainteresowań, a uczniowie licznie reprezen-
towali placówkę w konkursach i olimpiadach. W roku szkolnym 1987/1988 
powrócono do pięciodniowego tygodnia nauki. W 1989 r. zorganizowano uro-

81  AUMŻ, Wydział Oświaty i Wychowania, sygn. 0631, k. 3.
82  E. Burcek, Kronika…, s. 136.
83  G. Holeksa, Zespół Szkół nr 8 w Żorach, Żory 2005, s. 7.
84  Tamże, s. 8.
85  Tamże, s. 12.
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czystą akademię rocznicową z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości86. 
W chwili rozpoczęcia działalności, w roku szkolnym 1980/1981, szkołę ukoń-
czyło 21 uczniów, a w ostatnim roku dekady lat 80. – 165; w sumie w latach 
1980–1990 szkoła mogła się poszczycić 760 absolwentami87.

Jednym z  dowodów na przyrost demograficzny Żor może być liczba 
uczniów pobierających naukę w SP nr 3. W roku szkolnym 1984/1985 było 
ich 952 w 33 oddziałach. W tym samym roku w szkole odnotowano również 
rekordową liczbę kół przedmiotowych, które były prowadzone od początku 
istnienia placówki. Uczniowie rozwijali swe zdolności w 17 zespołach. Ponadto 
uczestniczyli w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach88.

20 sierpnia 1980 r. w kolejną dekadę swej działalności wkroczyła Szko-
ła Podstawa w Osinach. Od tego momentu obowiązywał pięciodniowy roz-
kład zajęć. Wprowadzono także innowację w postaci przyznawania uczniom 
świadectwa ukończenia szkoły ze srebrną tarczą. Rozrastał się zasób szkolnej 
biblioteki, w czerwcu 1981 r. wynosił już ponad 4 tys. woluminów89. Wraz 
z początkiem kolejnego roku urządzono pracownię biologiczno-chemiczną. 
Opiekę nad nią sprawowała Janina Kowalska, która zajmowała się również 
prowadzeniem szkolnego koła PCK. Początek 1983 r. zapisał się czarną kartą 
w dziejach osińskiej podstawówki. Przedwcześnie odeszli: nauczyciel szkoły 
w Osinach i jednocześnie dyrektor szkoły w Rowniu Stefan Zielonka (w wie-
ku 45 lat), dyrektor Józef Szewieczek (w wieku 44 lat), a  także wieloletni 
woźny Wiktor Kuczera90. Następcą zmarłego dyrektora został Janusz Gomo-
ła, który funkcję tę piastował do 31 sierpnia 1984 r.91. Po nim nastał czas 
rządów Alicji Śrubarz (do września 1989 r.)92. Za jej kadencji, przy wsparciu 
Komitetu Rodzicielskiego, doprowadzono do wielu istotnych zmian. Szkoła 
została podłączona do miejskiej sieci wodociągowej, uporządkowano ogród, 
w którym wydzielono plac zabaw dla przedszkolaków, powstało szkolne bo-
isko. Zmiany zaszły także wewnątrz budynku: w  salach pojawiły się nowe 
stoły i  ławki, zmodernizowano system ogrzewania, wymieniono parkiet 

86  Tamże, s. 13.
87  Tamże, s. 35.
88  G. Steuer, 22 lata…, s. 184–185
89  M. Zielonka, Dzieje szkoły w Osinach…, s. 75.
90  Tamże, s. 76.
91  Tamże, s. 78.
92  Tamże, s. 79.
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w sali gimnastycznej. W latach 1983–1985 do szkoły w Osinach uczęszczali 
uczniowie z os. Sikorskiego93. W latach 80. rozwijała się działalność Szkolnej 
Kasy Oszczędności (SKO). Uczniowie osiągali w drugiej połowie tej deka-
dy wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych, plastycznych i zawodach 
sportowych. Wielokrotnym laureatem konkursów artystycznych był uczeń 
Adam Zielonka. 1 września 1989 r. nowym dyrektorem szkoły został Walde-
mar Weisman, który urzędował przez jeden rok szkolny94.

Po latach oczekiwań kolejna żorska dzielnica – Baranowice – doczekała się 
powstania nowego budynku szkolnego. W  dotychczasowym, ze względu na 
jego stan, nie mogły się odbywać zajęcia. Rok szkolny 1985/1986 uczniowie 
rozpoczęli we dworze, a później krótko rezydowali w budynku szkoły w Osi-
nach. W  1986 r. podjęto decyzję o  lokalizacji nowego gmachu szkolnego, 
rok później teren został uzbrojony. Budowa trwała dwa lata i  zakończyła się 
w 1989 r., na czele społecznego Komitetu Budowy stał Józef Pawlas. Uroczyste 
otwarcie nastąpiło 1 stycznia 1990 r., a poświęcenia dokonał najsłynniejszy ab-
solwent baranowickiej podstawówki – ks. bp Alojzy Orszulik95.

W latach 80. w Żorach otwarto również pierwszą placówkę przeznaczoną 
wyłącznie dla uczniów niepełnosprawnych. W latach 60. problem kształce-
nia takich osób był traktowany zdawkowo – uczniowie uczęszczali do klas 
wraz z  w  pełni sprawnymi rówieśnikami. Jaskółką zmian było utworzenie 
w 1973 r. przy Szkole Podstawowej nr 3 pierwszej klasy specjalnej, do której 
uczęszczało dziewięciu uczniów w różnym wieku. Kolejne oddziały powstały 
w  roku szkolnym 1978/1979. Z powodu rozwoju szkolnictwa specjalnego 
i  zwiększenia liczby uczniów po latach oczekiwań idea utworzenia szkoły 
przeznaczonej wyłącznie dla osób niepełnosprawnych ziściła się 1 września 
1982 r. Przed oddaniem placówki do użytku w miesiącach wakacyjnych prze-
prowadzono generalny remont budynku przy ul. Dworcowej 6, w którym 
dotychczas mieściło się jedynie Przedszkole nr 12. Górna kondygnacja zosta-
ła przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w taki sposób, by ogra-
niczyć kontakty przedszkolaków i  uczniów szkoły specjalnej. Na potrzeby 
uczniów udostępniono także jadalnię zlokalizowaną w piwnicy96. Placówka 

93  Tamże, s. 81.
94  Tamże, s. 92.
95  Z.J. Orlik, Baranowice. Szkice z  dalszych i  bliższych dziejów. Żory-Baranowice 

2012, s. 109.
96  AP Kat OR, Akta gminy Żory, k. 5.
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otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12, w  dniu inauguracji 
grupowała 86 uczniów. Jej dyrektorem została Alina Pająk, która prowadziła 
zajęcia w pierwszej klasie specjalnej utworzonej dekadę wcześniej97.

Rok po powstaniu szkoły specjalnej utworzono kolejną placówkę szkol-
nictwa podstawowego – Szkołę Podstawową nr 13 zlokalizowaną na os. Paw-
likowskiego. Jej budowa, realizowana przy udziale przedsiębiorstwa Fadom, 
rozpoczęła się w 1982 r.98. Pomimo problemów gospodarczych w całym kra-
ju udało się dotrzymać terminu i  planowo oddać do użytku nowy budy-
nek szkolny. Jego powierzchnia użytkowa wynosiła 7530 m², do dyspozycji 
uczniów było: 26 sal lekcyjnych, osiem pracowni przedmiotowych, dwie sale 
gimnastyczne, biblioteka, dwie świetlice oraz stołówka. Naukę podjęło 1650 
dzieci i  młodzieży w  60 oddziałach klasowych99. W  murach szkoły miała 
miejsce inauguracja wojewódzka roku szkolnego 1983/1984. Końcówka lat 
80. przyniosła zapowiedź rozbudowy szkoły w  Rowniu i  budowę nowego 
budynku szkolnego w Baranowicach100.

97  E. Malec, Zespół Szkół im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach „Kalendarz Żorski” 
2005, s. 152–153.

98  „Informator Towarzystwa Miłośników Miasta Żory” 1993, maj, s. 66.
99  Tamże, s. 67.
100  E. Burcek, Kronika…, s. 162.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 1983 r. Oddanie do użytku  
nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 13 na os. Pawlikowskiego
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W II połowie lat 80. zaczęto usuwać symbole religijne ze szkół. W roku 
szkolnym 1985/1986 usunięto je w: SP nr 3 w Żorach, SP nr 5 w Żorach-Ba-
ranowicach i LO w Żorach101. W następnym roku proces ten uległ przyśpie-
szeniu, co obrazują tabele V.1 i V.2.

Tabela V.1. Obecność symboli religijnych w placówkach oświatowych  
na terenie Żor (stan z 1987 r.)

lP. nazWa PlacóWkI
brak syMbolI 

relIgIjnych

częścIoWa obecność 
syMbolI relIgIjnych 

(lIczba)

1 Szkoła Podstawowa nr 1 brak

2 Szkoła Podstawowa nr 2 w roku szkolnym 1986/1987  
zdjęto symbole religijne

3 Szkoła Podstawowa nr 3  brak

4 Szkoła Podstawowa nr 4  brak

5 Szkoła Podstawowa nr 5  brak

6 Szkoła Podstawowa nr 6  brak

7 Szkoła Podstawowa nr 7 6

8 Szkoła Podstawowa nr 8 brak

9 Szkoła Podstawowa nr 9 6

10 Szkoła Podstawowa nr 10 brak

11 Szkoła Podstawowa nr 11 w roku szkolnym 1986/87  
zdjęto symbole religijne

12 Szkoła Podstawowa nr 12  brak

13 Szkoła Podstawowa nr 13  brak

14 Szkoła Podstawowa nr 14  brak

15 Szkoła Podstawowa nr 15  brak

16 Szkoła Podstawowa nr 16  brak

17 Szkoła Podstawowa nr 17  brak

101  AUMŻ, Wydział Edukacji, sygn. 5018, k. 30.
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18 Zespół Szkół brak

19 ZSZ MGiE brak

20 ZSG brak

21 Wszystkie 22 placówki 
przedszkolne brak

Źródło: Archiwum Urząd Miasta Żory, Wydział Edukacji, sygn. 5018, k.45.

Tabela V.2. Placówki oświatowe, w których znajdowały się symbole religijne  
w roku szkolnym 1986/1987

lP. PlacóWka ośWIaToWa adres

syMbole 
relIgIjne We 
WszysTkIch 

PoMIeszczenIach

syMbole 
relIgIjne  
W częścI 

PoMIeszczeń

1 Szkoła Podstawowa 
nr 2 ul. Rybnicka 7, Żory tak

2 Szkoła Podstawowa 
nr 7 ul. Szkolna 8, Żory-Osiny tak

3 Szkoła Podstawowa 
nr 9

ul. Rybnicka 226,  
Żory-Rowień tak

4 Szkoła Podstawowa 
nr 11

ul. Wodzisławska 201, 
Żory-Rój tak

Źródło: Archiwum Urząd Miasta Żory, Wydział Edukacji, sygn. 5018, k. 28.

Szkolnictwo średnie

Szkoły zawodowe i technika

Szkoła zawodowa w Żorach została reaktywowana 28 października 1946 r. na 
mocy pisma kuratora w Katowicach. Początkowo funkcjonowała pod nazwą 
Publicznej Dokształcającej Szkoły Zawodowej, a  od 1947 r. jako Publiczna 
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Średnia Szkoła Zawodowa102. W 1950 r. nastąpiła kolejna zmiana nazwy na 
Państwową Średnią Szkołę Zawodową (PŚSZ). Placówka rozpoczęła powo-
jenną działalność w budynku tymczasowej szkoły podstawowej przy ul. Ko-
ściuszki. Funkcję kierownika sprawował Alojzy Smyczek, jednocześnie będący 
szefem szkoły podstawowej. Początkowo placówka borykała się z problemami 
kadrowymi, brakowało zwłaszcza nauczycieli przedmiotów zawodowych. Ka-
dra szkoły liczyła sześć osób, z czego tylko W. Gliński pracował w niej przed 
wojną. Dla nauczycieli zatrudnionych w innych placówkach były to dodatkowe 
godziny pracy. Program realizowany przez nich był dość okrojony. Uczniowie 
borykali się z brakiem odpowiednich podręczników. Szkoła miała za zadanie 
przeprowadzić proces edukacyjny w okresie przejściowym, po którym miała 
wyłonić się placówka o mocniejszych podstawach103. Po utworzeniu Publicznej 
Średniej Szkoły Zawodowej na funkcję kierownika został powołany Joachim 
Brachman (Kominek). Uczniowie PŚSZ odbywali zajęcia w budynkach liceum 
po zakończeniu lekcji przez uczniów tej placówki. Próbowano zgrupować Radę 

102  W. Gliński, Żorska Szkoła Zawodowa w obliczu Srebrnych Godów /1/, „Informator 
Towarzystwa Regionu Żorskiego w Żorach” 1969, s. 34.

103  Tamże, s. 35–36.

Budowa Zespołu Szkół Zawodowych  MGiE przy ul. Rybnickiej
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Opiekuńczą, jednak jej powołanie na niewiele się zdało. W dalszym ciągu do-
skwierał brak podręczników. W tym okresie powstawały organizacje społeczne, 
takie jak Szkolne Koło Przyjaciół Żołnierza.

1 września 1948 r. pierwszym dyrektorem szkoły został W. Gliński, który 
pełnił tę funkcję do 1967 r.104. Placówka pozostała w zajmowanych dotąd go-
ścinnie salach, gdyż liceum powróciło do swojej siedziby. Dzieliła sale ze szkołą 
przyzakładową Huty Paweł. Świeżo mianowany dyrektor po krótkim okresie 
zapewnił szkole umeblowanie. Podjęto starania o budynek przy ul. Dworco-
wej, zakończone powodzeniem, w dalszym ciągu jednak zajęcia odbywały się 
w  godzinach popołudniowych i  wieczornych. Wprowadzono do nauczania 
nowe podręczniki. W szkole naukę rozpoczęły także dziewczęta. Podjęto dzia-
łania mające na celu uzyskanie przez szkołę terenu, na którym mógłby po-
wstać odrębny budynek szkolny, użytkowany budynek przy Dworcowej był 
bowiem rozwiązaniem tymczasowym. Powstały Szkolne Koło ZMP i samorząd 
uczniowski. W roku szkolnym 1949/1950 po raz pierwszy odbył się egzamin 
kwalifikacyjny I  stopnia, wprowadzony w  miejsce egzaminu czeladniczego. 
Szkoła nie dysponowała jednak zapleczem i uczniowie musieli składać egzami-
ny w placówkach posiadających odpowiednie pracownie105.

W 1951 r. żorska szkoła zawodowa ponownie zmieniła nazwę i odtąd 
działała jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ). Do szkoły włączono 
szkołę przemysłową Huty Paweł106. Zarówno ta, jak i wspominane wcześniej 
zmiany nazewnictwa wiązały się ze zmianami profilu kształcenia – odtąd 
stawiano na podstawowe umiejętności zamiast ich doskonalenia i  posze-
rzania. W latach 1951–1958 uczniowie odbywali dwuletni kurs edukacyj-
ny, wraz z rokiem szkolnym 1958/1959 powrócono do cyklu trzyletniego. 
W trakcie roku szkolnego 1950/1951 doszło do przełomowego wydarzenia. 
W styczniu 1951 r. powstał warsztat drzewny, zlokalizowany w prywatnym 
budynku. Był to pierwszy krok do realizacji wiodących założeń programo-
wych, czyli kształcenia zawodowego. Kolejnym etapem na drodze rozwo-
ju bazy było uruchomienie 1 września 1951 r. warsztatu ślusarskiego przy 
ul. Boryńskiej. Kształcenie praktyczne miało wypełnić zapotrzebowanie na 
pracowników tych gałęzi przemysłu w regionie żorskim. Od tej pory w Żo-

104  Tamże, s. 37.
105  Tamże, s. 37–38.
106  Tamże, s. 34, 40.
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rach istniał jeden wiodący ośrodek kształcenia zawodowego. Jego kadra 
pedagogiczna powiększyła się do 10 osób (zatrudniono nauczycieli przed-
miotów praktycznych). Uczniowie po zakończeniu nauki mieli zapewnioną 
pracę w  zakładach regionu żorskiego. W  roku szkolnym 1951/1952 po-
wstała także świetlica szkolna107. Rok szkolny 1952/1953 uczniowie ZSZ 
rozpoczęli w murach LO przy ul. Powstańców108. Budynek przy Dworco-
wej docelowo miał pełnić funkcję internatu dla uczniów dojeżdżających 
na zajęcia spoza Żor, co miało sprzyjać naborowi w  zawodach wymaga-
jących dopływu kadr. Nawiązano w tym celu ścisłą współpracę z Fabryką 
Sygnałów Kolejowych w Żorach, która udostępniła szkole odlewnię żeliwa. 
Zawodu ślusarza uczyły się także dziewczęta. Praktyki były realizowane na 
bazie obowiązujących standardów kształcenia praktycznego109. Do wzrostu 
poziomu kształcenia miały się przyczyniać narady. Uczniowie licznie brali 
udział w zawodach sportowych oraz we współzawodnictwie. Wspomniana 
już współpraca pomiędzy fabryką a szkołą zaowocowała również utworze-
niem oddziału odlewniczo-modelarskiego110. W roku szkolnym 1954/1955 
otwarto internat w budynku przy ul. Dworcowej, gdzie mogło mieszkać 
ok. 75 uczniów. W  następnym roku szkoła odniosła sukces we współza-
wodnictwie na szczeblu województwa katowickiego. Do zasobów środ-
ków dydaktycznych dołączyły filmy instruktażowe, oświatowe i fabularne 
wyświetlane podczas zajęć. Szkoła stopniowo umacniała swoją pozycję111. 
W roku szkolnym 1957/1958 utworzono drużynę harcerską. Pomimo roz-
woju bazy dydaktycznej, infrastruktury i zwiększenia liczby uczniów prze-
mysł wciąż wykazywał braki w  doborze nowych pracowników. By temu 
zaradzić, podjęto działania w celu utworzenia przy ZSZ oddziałów dla mło-
dzieży pracującej. W roku szkolnym 1958/1959 przeprowadzono remont 
budynku przy internacie i utworzono w nim kolejną pracownię – warsztat 
mechaniczny. Rozwój lokalnego przemysłu i potrzeba kolejnych wykwali-
fikowanych pracowników sprawiła, że szkoła doczekała się wreszcie efektu 
swych wieloletnich starań – władze lokalne umieściły w planach budowę 

107  Tamże, s. 41.
108  W. Gliński, Żorska Szkoła Zawodowa w obliczu „Srebrnych Godów”. Cz. 2, w: In-

formator Towarzystwa Regionu Żorskiego w Żorach, t. 5, Żory 1970, s. 16.
109  Tamże, s. 17.
110  Tamże.
111  Tamże, s. 18.
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odrębnego budynku dla ZSZ. Do realizacji tych zamierzeń wiodła jednak 
jeszcze daleka droga (inwestycję zakończono dopiero w 1975 r.). W roku 
szkolnym 1959/1960 udoskonalono wyposażenie w warsztacie drzewnym 
przy ul. Boryńskiej i przeniesiono tam wszystkie zajęcia praktyczne związa-
ne z obróbką drewna112.

W  czerwcu 1961 r. w  ZSZ ponownie nagrodzono i  doceniono wysiłek 
uczniów na niwie współzawodnictwa na szczeblu wojewódzkim. Rok szkolny 
1961/1962 przyniósł poszerzenie oferty edukacyjnej o  kolejne klasy. Naukę 
rozpoczęli adepci kierunków elektrycznego i elektromechanicznego, powiąza-
nego ze ślusarstwem. W klasach elektrycznych kształciły się również dziewczę-
ta. W szkole popularyzowano czytelnictwo. Kolejny rok szkolny przebiegał pod 
znakiem aktywności organizacji ZMS i ZHP, czego dowodem były prace przy 
boisku „Kolejarza” czy też odśnieżanie miasta113. W roku szkolnym 1963/1964 
uczniowie pobierali praktyczną naukę na warsztatach szkolnych, a starsze klasy 
w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych. Jedynym problemem 
stale rozwijającej się placówki była lokalizacja warsztatów kształcenia w  róż-
nych punktach miasta, co utrudniało proces dydaktyczny, wziąwszy pod uwa-
gę stale rozrastającą się liczbę oddziałów (w roku szkolnym 1963/1964 – 13). 
W roku 1964/1965 szkoła zdobyła trzecie miejsce w konkursie z zakresu BHP 
na szczeblu wojewódzkim. W latach 1965–1967 odnotowano największą licz-
bę uczniów w historii placówki – 438 osób zgrupowanych w 14 oddziałach114. 
W roku szkolnym 1966/1967 księgozbiór biblioteczny liczył 6 tys. woliminów. 
W tym okresie w szkole funkcjonowały dwie gałęzie szkolnictwa: pierwsza dla 
uczniów stacjonarnych, nabywających zawód w  ramach szkoły zawodowej, 
uczącej się fachu na warsztatach, oraz druga dla młodzieży pracującej w zakła-
dach pracy. W latach 1968–1970 w szkole zainstalowano centralne ogrzewanie. 

W tabeli V.3 przedstawiono skład kadry pedagogicznej na przełomie lat 60. 
i 70. Ogółem w latach 1946–1971 w szkole pracowało 52 nauczycieli etato-
wych i 70 dochodzących. Nauka odbywała się na 12 kierunkach zawodowych 
i  w zawodach: ślusarza, stolarza, formierza, modelarza i  elektromechanika. 
Szkoła mogła się pochwalić przeszło 1,5 tys. absolwentów115.

112  Tamże, s. 19.
113  Tamże, s. 20.
114  Tamże, s. 21.
115  Tamże, s. 25.
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Tabela V.3. Kadra pedagogiczna ZSZ w Żorach w latach 1968–1970

IMIę I nazWIsko Funkcja

Władysław Gliński dyrektor (do 31 października 1966 r.)

Paweł Lokaj zastępca dyrektora szkoły, następnie dyrektor  
(od 1 listopada 1966 r.)

Leopold Kadłubiec kierownik szkoły, nauczyciel

Czesław Majewski kierownik warsztatów szkolnych

Tadeusz Wyrobek zastępca kierownika warsztatów, nauczyciel

Eugeniusz Smok kierownik internatu

Ryszard Cienciała nauczyciel

Janusz Gliński nauczyciel

Erwin Jeziorek nauczyciel

Bolesław Nogowczyk nauczyciel

Kazimierz Wawrzyczny nauczyciel

Rudolf Wyrobek nauczyciel

Agnieszka Wydra księgowa 

Emilia Skrobol zaopatrzeniowiec

Źródło:  W. Gliński, Żorska Szkoła Zawodowa w obliczu „Srebrnych Godów”. Cz. 2,  
w: Informator Towarzystwa Regionu Żorskiego w Żorach, t. 5, Żory 1970,  
s. 23–24.

W latach 60. wiodącym tematem posiedzeń miejskiej komisji oświatowej sta-
ło się powstanie nowej placówki kształcenia zawodowego. 28 stycznia 1960 r. 
komisja zebrała się w składzie: A. Brzezicka, J. Piksa, W. Gliński, T. Burkot, 
Z. Laskowski i  A. Synoradzki. Założenia budowy szkoły przedstawił prze-
wodniczący W. Gliński. Kontynuował starania, by obiekt został oddany do 
użytku rok wcześniej, niż zakładały plany władz powiatowych. Przedstawił 
plan działań mających wpłynąć na pozytywne decyzje w tej sprawie, apelował 
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też do władz miejskich o aktywność116. Na IV kwartał 1960 r. zaplanowano 
dwa spotkania komisji. Według protokołów część remontów szkół w Żorach 
została przełożona z uwagi na brak wykonawców. Żorskie Przedsiębiorstwo 
Remontowo-Budowlane, któremu zlecono większość tych prac, nie dyspono-
wało bowiem należytą liczbą robotników, by realizować wszystkie nałożone 
na nich zadania. Opóźnienia te następowały m.in. przy budowie Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej117. Problemy związane z budową szkół i remontami 
ponownie stały się przedmiotem debaty na zebraniu komisji we wrześniu 
1962 r. Sygnalizowano problemy wynikające z opóźnienia prac remontowych 
w internacie szkoły zawodowej. Budowa szerszego zaplecza dla szkolnictwa 
zawodowego ponownie została uznana za sprawę kluczową118. Kolejny z za-
chowanych protokołów jest datowany na 7 grudnia 1962 r. Wśród omawia-
nych wątków pojawiły się także te odnoszące się do spraw oświatowych. Ze 
względów proceduralnych nie doszło do utworzenia Społecznego Komitetu 
Budowy Szkoły Zawodowej. Pomimo jego zwołania w kwietniu aż do grud-
nia nie zorganizowano zebrania, które ukonstytuowałoby prace. Blokowało 
to podjęcie odpowiednich działań119. 27 marca 1963 r. obradowała komisja 
w składzie: W. Gliński, A. Brzezicka, T. Burkot i P. Lokaj. Na spotkaniu omó-
wiono przebieg posiedzenia Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Zawodo-
wej, które odbyło się 1 marca. Podjęto wtedy decyzję o delegacji członków 
tego gremium do rybnickiego przedsiębiorstwa budowlanego w  celu usta-
lenia planów budowy placówki w Żorach. Podczas posiedzenia głos zabrali 
także uczniowie z organizacji społecznych działających przy ZSZ120.

Realizacja planów miejskich związanych z nowym ośrodkiem kształcenia 
zawodowego nastąpiła dopiero po upływie dekady. 1 września 1975 r. swą 
działalność wraz z otwarciem nowego gmachu szkolnego przy ul. Rybnickiej 
uroczyście zainaugurował Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnic-
twa i Energetyki w Żorach. Powstał on na bazie Zespołu Szkół Zawodo-
wych, który do momentu powstania nowego budynku dzielił pomieszczenia 
z Liceum Ogólnokształcącym. Pierwszy etap nowej historii zainaugurowa-
ło 952 uczniów w  29 oddziałach klasowych pod kuratelą 23 nauczycieli. 

116  AP Kat OR, PMRN, sygn. 49, k. 125–127.
117  Tamże, k. 106–109.
118  Tamże, k. 95–97.
119  Tamże, k. 61–63.
120  Tamże, bp.
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Dysponowali oni 11 klasopracowniami, salą gimnastyczną, biblioteką, świe-
tlicą, gabinetem lekarskim i  boiskiem sportowym. W  dziele powstawania 
budynku wzięły udział takie firmy Rybnickiego Okręgu Węglowego, jak 
„Peberow”, Elrow i Fadom. Funkcję dyrektora powierzono wieloletniemu 
nauczycielowi żorskiej zawodówki – P. Lokajowi. Szkoła pracowała na trzy 
zmiany do godziny 19 w związku z utworzeniem Technikum Budowlanego 
dla Dorosłych. Pomimo tych utrudnień młodzież licznie uczestniczyła w za-
jęciach pozalekcyjnych. Z biegiem lat liczba uczniów wzrastała – w 1978 r. 
w 37 oddziałach uczyło się ich 1200121. W skład Zespołu Szkół Zawodo-
wych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki wchodziły następujące oddziały: 
Technikum Budowlane dla Pracujących Rybnickiego Przedsiębiorstwa Bu-
downictwa Węglowego „Peberow”, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracu-
jących Rybnickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Węglowego „Peberow” 
i  Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Przedsiębiorstwa Monta-
żu i  Urządzeń Elektrycznych Przemysłu Węglowego „Elrow”. W  grudniu 
1977 r. szkoła otrzymała za patrona Juliana Marchlewskiego122. Już od 
pierwszych lat działalności mogła się pochwalić sukcesami swych sportow-
ców. W roku szkolnym 1976/1977 uczniowie zdobyli cztery złote medale 
podczas Spartakiady Szkół Ministerstwa Górnictwa123.

Rok 1977 przyniósł powstanie kolejnej placówki edukacyjnej w  stale 
rozwijającym się mieście. Była nią Zasadnicza Szkoła Górnicza, mieszcząca 
się przy ul. Wodzisławskiej124. Rozkwit przemysłu górniczego i pewność za-
trudnienia po ukończeniu nauki sprawiały, że cieszyła się zainteresowaniem 
uczniów nie tylko z  obrębu Rybnickiego Okręgu Węglowego, lecz także 
z  innych rejonów Polski. Szkoła podlegała Państwowej Agencji Węgla Ka-
miennego. Do odbywania nauki w szkole górniczej mogły również zachęcać 
baza materialna oraz internat i warsztaty do odbywania zajęć praktycznych. 
W sztolni, stolarni i ślusarni wykonywano wiele prac na rzecz szkoły i przyspo-

121  http://www.zsbi.internetdsl.pl/zsbijoomla/index.php?option=com_content 
&view=article&id=11:historia-szkoy&catid=2:informacje-o-szkole&Itemid=19 [dostęp 
19 sierpnia 2013 r.].

122  Leksykon żorski…, s. 462.
123  J. Mirosławska, Zespół Szkół Budowlano-Usługowych. Monografia 1975–2000, 

Żory 2001, s. 7–8.
124  Jubileusz 30-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach 1977–

2007, red. U. Barnat, E. Barczyk, Żory 2007, s. 9.
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sabiano się do zawodu przed odbywaniem praktyk w kopalniach125. W roku 
1977/1978 szkoła nie dysponowała jeszcze salą gimnastyczną, w kolejnym 
roku oddano jednak do użytku wiele boisk do gier zespołowych. Ucznio-
wie mieli zatem możliwość rozwijania swych sportowych pasji w Szkolnym 
Związku Sportowym. Zaowocowało to licznymi osiągnięciami na niwie lo-
kalnej i  krajowej126. Poza krzewieniem kultury fizycznej rozwijało się koło 
zainteresowań o profilu artystycznym127, szkolny internat także tętnił życiem. 
W pierwszych latach funkcjonowania szkoła zapewniała kształcenie na nastę-
pujących kierunkach: górnik technicznej eksploatacji złóż, mechanik maszyn 
i urządzeń górnictwa podziemnego, elektromonter górnictwa podziemnego, 
monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej oraz mechanik 
maszyn i urządzeń przeróbczych128. Ostatni kierunek był przeznaczony dla 
dziewcząt i chłopców, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogli podjąć pracy 
przy wydobyciu. Szkoła zapewniała zaplecze socjalne w postaci stypendiów 
i opiekę medyczną. Z racji profilu dominowało organizowanie imprez zwią-
zanych z branżą górniczą. W czerwcu 1978 r. mury szkoły opuścili pierwsi 
absolwenci, którzy podjęli pracę w partnerskich kopalniach „XXX-lecia PRL” 

125  Tamże, s. 10.
126  Tamże, s. 53.
127  Tamże, s. 11.
128  Tamże.

Budowa Zasadniczej Szkoły Górniczej
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i „Żory”. Wydarzenie to było obchodzone uroczyście przy udziale młodszych 
roczników, orkiestry oraz władz kopalni i szkoły. Pierwszym dyrektorem ZSG 
był Franciszek Motyka, który sprawował tę funkcję od 1977 do 1982 r.129. 
W latach 1977–1979 szkołę ukończyło blisko 200 uczniów130.

Wraz z początkiem nowej dekady dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych 
został Józef Chmiel131, którego zadaniem stała się modernizacja i rozbudowa 
dotychczasowej bazy. Powstały dwie dodatkowe sale lekcyjne i druga sala gim-
nastyczna. Dyrektor J. Chmiel zainicjował utworzenie w 1982 r. Technikum 
Budowlanego na bazie ZSZ. 1 września 1982 r. Zespół Szkół Zawodowych 
uruchomił nowe oddziały, w skład których wchodziły: Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa Przyzakładowa Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego Przemy-
słu Węglowego „Fadom”, a także Technikum Budowlane Rybnickiego Przed-
siębiorstwa Budownictwa Węglowego „Peberow”132. O  rozbudowie gmachu 
szkolnego myślano już w 1980 r. Prace prowadzono w szybkim tempie, dzięki 
czemu 15 września 1982 r. oddano do użytku dodatkowe skrzydło budynku 
z ośmioma salami lekcyjnymi133.

Pod koniec lat 80. dwa razy zmieniano nazwę szkoły – w 1987 r. placówka 
otrzymała numer 1, a rok później uzyskała patronat Wspólnoty Węgla Kamien-
nego im. Juliana Marchlewskiego134. W tym czasie Zasadnicza Szkoła Górnicza 
stopniowo dążyła do zmiany profilu kształcenia, m.in. z powodu znacznego 
zwiększenia liczby uczniów. W  roku szkolnym 1987/1988 liczba oddziałów 
wzrosła do 24. Nauka odbywała się na trzy zmiany, od godziny 7 do 19. Wtedy 
też szkoła zmieniła swą nazwę na Zespół Szkół nr 2 Ministerstwa Górnictwa 
i Energetyki. W skład placówki wchodziły ZSG KWK XXX-lecia PRL, ZSG 
KWK ZMP oraz Technikum Górnicze. W latach 1980–1989 szkołę ukończy-
ło blisko 1200 absolwentów135.

129  Tamże, s. 28.
130  Tamże, s. 127–129.
131  J. Mirosławska, Zespół Szkół Budowlano-Usługowych…, s. 9.
132  http://www.zsbi.internetdsl.pl/zsbijoomla/index.php?option=com_content 

&view=article&id=11:historia-szkoy&catid=2:informacje-o-szkole&Itemid=19 [dostęp  
19 sierpnia 2013 r.]; Leksykon Żorski…, s. 462.

133  J. Mirosławska, Zespół Szkół Budowlano-Usługowych…, s. 10.
134  Leksykon żorski…, s. 463.
135  J. Mirosławska, Zespół Szkół Budowlano-Usługowych…, s.129–150.
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Licea

Już kilka dni po zakończeniu bitwy żorskiej władze oświatowe z Katowic zwró-
ciły się do Z. Laskowskiego o  odtworzenie w  mieście gimnazjum i  liceum 
koedukacyjnego136. Przywrócenie stabilizacji i wznowienie zajęć zajęło Z. La-
skowskiemu niespełna miesiąc. 27 kwietnia przy ul. Szeptyckiego, w  domu 
Kusa uczniowie ponownie podjęli naukę. Brakowało podstawowych pomocy 
naukowych, wyposażenia, a nawet zeszytów. Spore zasługi przy reaktywowaniu 
szkolnictwa mieli Józef Burkot i woźny Franciszek Merda. W połowie maja 
szkoła średnia objęła w dyspozycję budynek przy ul. Dworcowej. Znajdowało 
się tam 12 sal, z czego dziewięć przeznaczonych było na zajęcia szkolne. Bra-
kowało pomieszczeń, które można by przystosować na cele gabinetów przed-
miotowych, a także sali gimnastycznej oraz auli na uroczystości. Pomoce na-
ukowe przekazało chorzowskie gimnazjum. Podjęto działania mające na celu 
jak najszybszy powrót szkoły do macierzystego gmachu137. Remont rozpoczęto 
od sali gimnastycznej, którą oddano do ponownego użytku w styczniu 1946 r. 
W roku szkolnym 1946/1947 nie utworzono klas licealnych, działały jedynie 
oddziały gimnazjalne (klasy I–III, bez klasy IV)138. W kolejnych miesiącach 
odgruzowano teren szkoły, poszerzono też bazę sportową o szereg boisk. Osta-
tecznie powrót do budynku przy ul. Powstańców nastąpił w roku szkolnym 

136  B. Cimała, J. Delowicz, P. Porwoł, Żory. Zarys dziejów…, s. 201.
137  L. Koper, Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w  Żorach. Monografia 

1922–1997, Żory 1997, s. 94–96.
138  Tamże, s. 112.

Gmach Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki
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1948/1949. W  tym czasie wprowadzono nazewnictwo dla poszczególnych 
szczebli edukacyjnych szkolnictwa ogólnokształcącego: stopień podstawowy 
(klasy I–VII), stopień licealny (klasy VIII–XI) oraz stopień podstawowy i lice-
alny (klasy I–XI)139.

W roku szkolnym 1949/50 budynek szkolny został odremontowany oraz 
oddany do użytku, nie wykonano jednak smołowania dachu. Ponieważ robo-
ty nie zostały komisyjnie odebrane, a zachodziło niebezpieczeństwo powsta-
nia większych szkód z  powodu możliwości przeciekania wody deszczowej, 
dyrekcja postanowiła wykonać prace dekarskie we własnym zakresie. Udało 
się zakupić tani materiał (6 zł/kg, przy cenie rynkowej 50 zł/kg) i wykona-
no smołowanie. Podczas wakacji przeprowadzono jeszcze drobne naprawy 
murarskie, malarskie i  stolarskie. Koszt remontu ok. 2500 m2 powierzchni 
wyniósł 54 575 zł140.

Tabela V.4
Personel stopnia podstawowego szkoły (stan z 30 czerwca 1950 r.)

eTaToWych
Własnych

konTrakToWI

razeM

W TyM

brak norMalnej obsady 
lIczba godzInW  

PełnyM 
WyMIarze

W 
nIePełnyM 
WyMIarze

Mężcz. kob. kWal. nIekWal.

9 1 1 11 6 5 6 5

zwężono siatki 
z powodu braku sił  
II-1g. WF, IIIa 1g. WF  
i 1g. rel. IIIb 1g. WF  
i 1g. rel. V, VI, VII  
po 1 godz. PS.

Źródło:  Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Katowicach, Wydział Kuratorium Okręgu Śląskiego,  
sygn. 1246, k. 3–4.

19 października 1948 r. oddano do użytku część budynku, jednak nie zaspo-
koiło to wszystkich potrzeb lokalowych, dlatego niektórzy uczniowie nadal 
pobierali naukę przy ul. Dworcowej. W lutym 1949 r. do dyspozycji liceali-

139  Tamże.
140  Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 

w Katowicach, Wydział Kuratorium Okręgu Śląskiego, sygn. 1246, k. 3–4.
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stów był już cały budynek, a wiosną do egzaminu dojrzałości przystąpili pierw-
si powojenni abiturienci. Podczas prac wykończeniowych wewnątrz budynku 
wysprzątano także obejście zanieczyszczone wskutek działań wojennych oraz 
uporządkowano szkolny ogród. Sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe były 
gotowe, brakowało jednak pomocy naukowych141.

Dekada lat 50. w żorskim liceum rozpoczęła się od kolejnego remontu, 
który miał na celu poprawę estetyki budynku. Koszty tego przedsięwzięcia 
wynosiły 240 tys. zł. Stopniowo poprawiało się zaplecze materialne. Posta-
nowiono także, że remont budynku będzie przeprowadzany co cztery lata, 
co miało utrzymać go w należytym stanie. Część pomieszczeń służyła także 
uczniom miejscowej szkoły zawodowej, w 1956 r. część pracowni użytkowała 
też Zasadnicza Szkoła Rolnicza142. W latach 1950–1960 mury liceum opu-
ściło ponad 300 absolwentów143.

141  L. Koper, Liceum Ogólnokształcące…, s. 96–97.
142  Tamże, s. 97.
143  M. Wieczorek, Nieznane źródło dla dziejów szkoły w Żorach, „Kalendarz Żorski” 

2013, s. 10.

Rada pedagogiczna LO im. K. Miarki
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Tabela V.5.
Liczba uczniów Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 1951/1952

sToPIeń PodsTaWoWy

klasa
lIczba 

oddzIa- 
łóW

chłoPcy dzIeW-
czyny

ucznIoWIe Wg klas

razeM

ProMoW. nIePr. PoPr. nIeklas.

I 1 22 19 38 3 – – 41

II 1 28 19 42 5 – – 47

III 2 42 34 66 4 6 – 76

IV 1 29 20 38 3 8 – 49

V 2 39 37 61 14 1 – 76

VI 1 31 16 30 12 5 – 47

VII 1 20 20 36 4 – – 40

Ogółem 9 211 165 311 45 20 – 376

sToPIeń lIcealny

VIII 2 33 33 56 4 6 – 66

IX 2 36 20 50 2 4 – 56

X 1 23 9 30 – 2 – 32

XI 1 21 9 30 – – – 30

Ogółem 6 113 71 166 6 12 – 184

Źródło:  Archiwum Liceum Ogólnokształcącego w Żorach, Księga protokolarna 
z posiedzeń Rady Pedagogicznej LO z roku szkolnego 1951/1951.
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Tabela V.6. Struktura socjalna uczniów Liceum Ogólnokształcącego  
w roku szkolnym 1951/1952

sToPIeń PodsTaWoWy

zaWód ojca

klasa I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa VII

lIcz. % lIcz. % lIcz. % lIcz. % lIcz. % lIcz. % lIcz. %

Robotnicy 32 78 38 80,9 63 83 45 91,9 63 82,9 44 93,6 28 70

Nauczy-
ciele – – – – 1 1,3 – – – – – – 1 2,5

Pracow-
nicy 

umysłowi
6 14,7 6 12,7 8 10,5 4 8,1 6 8 3 6,4 8 20

Chłopi – – – – – – – – 1 1,1 – – 2 5

Rzemieśl-
nicy i kup-
cy bez sił 

najemnych
1 2,4 – – 2 2,6 – – 6 8 – – 1 2,5

Emeryci i 
inwalidzi 2 4,9 3 6,4 2 2,6 – – – – – – – –

razeM 41 100 47 100 76 100 49 100 76 100 47 100 40 100

sToPIeń lIcealny

zaWód ojca

klasa VIII klasa IX klasa X klasa XII

lIcz. % lIcz. % lIcz. % lIcz. %

Robotnicy 42 63,7 36 64,5 13 40,7 11 36,6

Chłopi do 2 ha 9 13,7 – – – – – –

Chłopi do 5 ha – – 2 3,7 2 6,2 1 3,3

Chłopi do 7 ha 3 4,6 1 1,7 2 6,2 4 13,4

Chłopi do 15 ha 3 4,5 1 1,7 1 3,1 – –

Chłopi ponad 
15 ha – – – – – – 1 3,3

Rzemieślnicy 
i kupcy bez sił 

najemnych
3 4,5 – – 1 3,1 – –

Pracownicy 
umysłowi 5 7,5 15 26,7 9 28,2 10 30,2

nauczycIele 1 1,5 1 1,7 4 12,5 3 13,2

razeM 66 100 56 100 32 100 30 100

Źródło:  Archiwum Liceum Ogólnokształcącego w Żorach, Księga protokolarna 
z posiedzeń Rady Pedagogicznej LO z roku szkolnego 1951/1951.
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W latach 60. liceum wzbogaciło się o telewizor i magnetofon. W 1962 r. po-
wstał ogródek geograficzny służący uczniom do zajęć lekcyjnych i pozalekcyj-
nych144. W 1969 r. dyrektorem został nauczyciel historii Walenty Sobik, któ-
ry zawiadywał żorskim ogólniakiem do przejścia na emeryturę w 1987 r.145. 
Szkołę ukończyło w tym okresie ok. 400 absolwentów146. W 1972 r. w liceum 
powstała Izba Pamięci Narodowej, ulokowana w gabinecie historycznym. Jej 
opiekunką była Henryka Kuczera147. Rok później w związku ze zwiększeniem 
liczby uczniów rozpoczęła się dobudowa drugiego piętra. W 1974 r. szko-
ła dzięki dobudowie mogła powiększyć swą bazę o pięć nowych pracowni 
przedmiotowych. Część skrzydła budynku wydzielono na szkołę podstawo-

wą. W 1975 r., w związku z przenosinami ZSZ do nowego gmachu, liceum 
uzyskało do dyspozycji kolejne powierzchnie, których część przeznaczono 

144  L. Koper, Liceum Ogólnokształcące…, s. 98.
145  Tamże, s. 119.
146  Tamże, s. 258–279.
147  Tamże, s. 98.

Maturzyści LO (1974)



349  | 

na utworzenie pracowni wychowania obywatelskie-
go, dobrze wyposażonej w  środki audiowizualne. 
W 1978 r. nauczycielka geografii i astronomii L. Ko-
per nabyła dla szkoły nowy komplet mebli. W tym 
roku rozpoczęto również przekształcanie sal lekcyj-
nych w klasopracownie przedmiotowe. W tym okre-
sie powstały także szkolna kuchnia i jadalnia148.

Od 1980 r. Liceum Ogólnokształcące wcho-
dziło w  skład powołanego wtedy Zespołu Szkół 
w  Żorach. Do placówki należały też Zasadnicza 
Szkoła Rolnicza o profilu ogólnorolniczym, Zasad-
nicza Szkoła Zawodowa o specjalnościach piekarza 
i  sprzedawcy oraz Liceum Zawodowe o  kierunku 
sprzedawca149. W  1983 r. nastąpiła radiofonizacja 
liceum – w klasach oraz na korytarzach pojawiły się głośniki ułatwiające 
kontakt nauczycieli z uczniami. Wcześniej, bo w roku szkolnym 1982/1983 
w jednym z pomieszczeń powstał klub, w którym urządzono jadłodajnię150. 
W tym okresie wymieniono także okna, odmalowano gmach oraz rozsze-
rzano stan posiadania szkolnych pracowni. W 1984 r. szkolne boisko po-
sypano żwirem. Rok później, z  inicjatywy nauczyciela Adama Hermana, 
utworzono w  szkole klub mikrokomputerowy. W 1987 r. przebudowano 
szatnię, powstało także nowe pomieszczenie na cele edukacyjne. W  roku 
szkolnym 1988/1989 rozpoczęła się gazyfikacja szkoły oraz podłączenie jej 
do sieci ciepłowniczej151. Po przejściu na emeryturę zasłużonego wielolet-
niego dyrektora W. Sobika, 1 września 1987 r. funkcję tę objął Andrzej Le-
śnik. Na początku roku szkolnego 1989/1990 na stanowisku tym zastąpił 
go nauczyciel wychowania fizycznego Czesław Fojcik152. W latach 1980–
1989 szkoła mogła się poszczycić ponad 1000 absolwentów153.

148  Tamże, s. 98–100.
149  Tamże, s. 113–114.
150  Tamże, s. 100.
151  Tamże, s. 101.
152  Tamże, s. 121–122.
153  Tamże, s. 304–330.

Walenty Sobik,
dyrektor LO 

w latach 1969–1987
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Tabela V.7. Wykaz szkół posiadających imiona i sztandary

lP. PlacóWka IMIę szkoły
daTa nadanIa 

IMIenIa

daTa WręczenIa 
szTandaru

adres szkoły

1 Szkoła Podstawowa 
nr 2

Powstańców 
Śląskich 15.06.1961 8.05.1981 ul. Rybnicka 7

2 Szkoła Podstawowa 
nr 3

Gen. Armii St. 
Popławskiego 1.09.1974 – os. 700-lecia Żor

3 Szkoła Podstawowa 
nr 4 Bolesława Bieruta 8.09.1975 – os. XXX-lecia PRL

4 Szkoła Podstawowa 
nr 6

Tadeusza 
Kościuszki 1.09.1975 – ul. Pszczyńska 81

5 Szkoła Podstawowa 
nr 9

Henryka 
Sienkiewicza 1.09.1960 – ul. Rybnicka 226

6 Szkoła Podstawowa 
nr 10

Feliksa 
Dzierżyńskiego 7.11.1977 – os. XXX-lecia PRL

7 Szkoła Podstawowa 
nr 11

Gustawa 
Morcinka 1.09.1964 – ul. Wodzisławska 

201

8 Szkoła Podstawowa 
nr 17

Stanisława 
Ligonia 1.06.1982 – os. Powstańców 

Śląskich

9 Liceum Ogólno-
kształcące Karola Miarki 10.1927 1964 ul. Powstańców 6

10 Zespół Szkół 
Zawodowych MgiE

Juliana 
Marchlewskiego 15.12.1977 – ul. Rybnicka 5

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Żory, Wydział Edukacji, sygn. 5018, k. 51.

Pisemny egzamin dojrzałości w LO (1980)
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Znani żorscy sportowcy
 

Do rozwoju powojennego sportu w Żorach w sposób szczególny przyczyniło 
się czterech sportowców: Paweł Dziura, Antoni Sobik, Jerzy Makula i Piotr 
Piekarczyk. Paweł Dziura karierę rozpoczął w 1945 r., startując na motocy-
klu Rudge 250 w wyścigach ulicznych i żużlowych. Od 1946 do 1956 r. był 
zawodnikiem Rybnickiego Klubu Motocyklowego, który zmieniał nazwy na 
Budowlani i Górnik Rybnik. W drużynowych mistrzostwach Polski na żużlu 
jego drużyna zdobyła trzy medale: srebrny (1950), brązowy (1951) i  złoty 
(1956; Dziura był wówczas jeżdżącym trenerem). Startował siedem razy w in-
dywidualnych mistrzostwach Polski w żużlu. Najwyższą, szóstą lokatę zdobył 
w 1950 r. W 1951 r. wygrał turniej dla zawodników kadry narodowej w Ka-
towicach na Muchowcu oraz turniej o „Złoty Łańcuch Herbowy” w Ostrow-
cu Wielkopolskim. W 1956 r. krótko był jeżdżącym trenerem w Śląsku Świę-
tochłowice. Po wypadku drogowym kilka razy startował w CKS Czeladź. Był 
członkiem kadry narodowej.

Antoni Sobik był bardzo wszechstronnym sportowcem. W okresie mię-
dzywojennym odnosił sukcesy w  lekkoatletyce, szczególnie w  biegach na 
400 m i 400 m przez płotki oraz szermierce. Zdobył VII miejsce indywidu-
alnie w szabli i IV miejsce drużynowo na igrzyskach olimpijskich w Berlinie 
(1936) oraz brązowy medal mistrzostw Europy drużynowo w szabli. Po woj-
nie na olimpiadzie w Londynie (1948) przegrał walkę w półfinale indywidu-
alnego turnieju w szabli, a jego drużyna uplasowała się na miejscu V–VIII. 
Zespół szpadzistów, w którym też walczył, przegrał w ćwierćfinale. W 1949 r. 
na mistrzostwach Polski w Poznaniu zdobył cztery złote medale i jeden brą-
zowy. W sumie był siedmiokrotnym mistrzem Polski w: szabli (1936, 1947, 
1949), florecie (1937, 1939, 1949) i szpadzie (1936) oraz siedem razy dru-
żynowym mistrzem Polski. Po zakończeniu kariery był trenerem, sędzią szer-
mierczym i działaczem sportowym. 

Jerzy Makula rozpoczął szkolenie szybowcowe na lotnisku w Gortatowicach 
w 1969 r. Był członkiem Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego (ROW). 
Siedem razy zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata w akrobacji szybow-
cowej (1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1999, 2011) oraz cztery srebrne medale 
mistrzostw świata w  akrobacji szybowcowej (1995, 2001, 2003, 2005). Był 
ośmiokrotnym mistrzem świata w drużynie oraz trzykrotnym indywidualnym 
mistrzem Europy (1994, 1998, 2004). Za swoje osiągnięcia oraz za działalność 
na rzecz popularyzacji sportów lotniczych otrzymał Medal Stulecia FAI. 
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Piotr Piekarczyk z Górnika Czerwionka trafił w 1977 r. do II-ligowego 
ROW Rybnik, w którym grał do 1980 r. Następnie przeszedł do II-ligowe-
go GKS Katowice. Od 1982 do 1990 r. występował w  I  lidze, w  86 me-
czach zdobył 12 goli. W sezonie 1985/1986 wywalczył z katowickim zespo-
łem Puchar Polski. W latach 1990–1992 reprezentował barwy szwedzkiego  
I-ligowego klubu GAIS. Na rundę wiosenną w 1992 r. wrócił do GKS-u. Po 
zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem piłki nożnej1.

Kluby sportowe

Po II wojnie światowej organizacja sportu wyczynowego w Polsce opierała 
się na wzorach radzieckich. Dyscypliny sportowe uznane za burżuazyjne, 
np. tenis ziemny czy żeglarstwo, nie były popierane przez państwo. Opiekę 
nad rozwojem sportu powierzono związkom zawodowym. 

W  Żorach stosunkowo szybko 
doszło do wznowienia działalno-
ści sportowej. 28 sierpnia 1945 r. 
utworzono Kolejowy Klub Sporto-
wy Związków Zawodowych „Ko-
lejarz”. W  pierwszych latach do 
zarządu klubu wchodzili: Czesław 
Dyndowicz – prezes, Bolesław Żur 
– wiceprezes, Józef Chmielecki 
– skarbnik, Maksymilian Murek 
– kierownik sportowy, Tadeusz 
Burkot – sekretarz, Paweł Gąsior 
– gospodarz, Władysław Gocyła 
– zastępca sekretarza oraz ośmiu 
członków. Kolejnymi prezesami 
klubu byli Stanisław Łytkowski 
i  Antoni Rajch. Działały sekcje: 
piłki nożnej, koszykówki i  piłki 

1  Historia sportu w Żorach, oprac. I. Stajer, Żory 2010, s. 127, 130–131, 133–135.

Gimnastycy z KS „Kolejarz” (1 maja 1954 r.)
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siatkowej. W 1947 r. do „Kolejarza” za-
pisanych było 123 członków. Pierwsze 
sukcesy odnosiła drużyna piłki nożnej, 
która w 1946 i 1950 r. zdobyła I miej-
sce w  mistrzostwach Śląska klubów 
kolejowych. Po wywalczeniu w 1949 r. 
mistrzostwa klasy A powiatu rybnickie-
go bez powodzenia starała się o awans 
do II ligi. Próby te nie powiodły się 
również w następnych latach. 

Na początku lat 50. rozpoczęła 
działalność sekcja gimnastyczna, którą 
opiekował się Henryk Bartniczek. Do 
popularyzacji tej dziedziny sportu przy-
czynił się występ w Żorach 14 paździer-
nika 1952 r. wicemistrza olimpijskiego 
w ćwiczeniach wolnych na olimpiadzie 
letniej w  Helsinkach (1952) Jerzego 
Jokiela i  olimpijki Doroty Horzonek. 
Rok później gimnastycy z  „Kolejarza” 
zajęli I miejsce na mistrzostwach Śląska. 
W  skład drużyny wchodzili: Henryk 
Smołka, Elżbieta Gerc, Maria Wierz-
chołek, Urszula Major, Róża Zegrodz-
ka, Bronisław Hanusek, Jan i Bolesław 
Dyrdowie, Tadeusz Gerc, Tadeusz 
i Henryk Ogińscy, Joachim Bartniczek, 
Jan Foks oraz Artur Jędrszczok. 8 maja 
1955 r. H. Smołka zdobył tytuł mistrza 
Polski juniorów w  wieloboju gimna-
stycznym2.

2  Archiwum Państwowe w  Katowicach, 
Oddział w Raciborzu [dalej: AP Kat OR], Sta-
rostwo Powiatowe Rybnik, sygn. 132, k. 5, 7; 
K. Stępień, M. Więcław, Historia sportu w Żo-
rach 1976–1996, „Kalendarz Żorski” 1997, 

Informacja prasowa o sukcesach  
sportowych Henryka Smołki
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W 1954 r. zmieniono nazwę klubu na Terenowy Klub Sportowy „Kole-
jarz” Żory. Przejął on w następnym roku zawodników sekcji motorowej Koła 
Zrzeszenia Sportowego „Stal” przy Odlewni Żeliwa w Żorach. Sekcja ta zo-
stała utworzona w  1951 r. przez zawodników występujących po II wojnie 
światowej w Rybnickim Klubie Motorowym, a następnie w sekcji motorowej 
przy Rybnickiej Fabryce Maszyn. Do zarządu sekcji weszli: Edmund Gebel 
– kierownik, Alojzy Buchalik – zastępca kierownika, Serafin Lepich – sekre-
tarz, Józef Bartecki – kapitan sportowy, Linus Krela – skarbnik i Walenty 
Kołodziejczyk – gospodarz. W latach 1952–1953 sekcja zakupiła ze składek 
członkowskich oraz funduszy pozyskanych z organizowanych zabaw i imprez 
sportowych trzy motocykle marki WFM 125 cm3. W mieście zaczęto organi-
zować zawody motokrosowe, wyścigi na trawie oraz zawody sprawnościowe. 
22 czerwca 1952 r. w  Żorach odbyły się zawody z  udziałem zawodników 
reprezentujących sześć klubów sportowych; E. Gebel zajął tam II miejsce 
w kategorii 500 cm3 z wózkiem. W II połowie lat 50. „Kolejarz” borykał się 
z brakiem środków finansowych na dalszy rozwój działalności swoich sekcji. 
Żorskie zakłady pracy nie dokładały się do działalności sportowej. Klub zrze-

s. 197; Historia sportu w Żorach…, s. 14–15.

Zawodnicy sekcji motorowej KS „Kolejarz” (początek lat 50.)
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szał w 1959 r. 208 członków, w tym 98 czynnych. Drużyna piłki nożnej grała 
w klasie B. 26 członków sekcji gimnastyki sportowej występowało w III lidze. 
Do sekcji motorowej należało 25 członków3. 

W  1960 r., z  okazji 100-lecia żorskiego sportu oraz 25-lecia „Kolejarza”, 
w mieście zorganizowano wiele imprez sportowych: wyścig kolarski z udziałem 
105 zawodników, międzywojewódzki turniej piłki palantowej, zawody lekko-
atletyczne, pokazy gimnastyki sportowej i  akrobatycznej, turnieje piłkarskie, 
pokazy dżudo i podnoszenia ciężarów, mecz bokserski oraz turniej tenisa sto-
łowego. W sali Strzelnica 28 lipca 1960 r. w międzynarodowym turnieju wy-
stępowała drużyna wicemistrza świata w piłce rowerowej Lokomotive Leipzig. 
Niestety w następnych latach nie zmieniła się sytuacja finansowa klubu, dzia-
łalność sportowa w mieście podupadła. Zakłady pracy nadal nie angażowały 
się w pomoc organizacjom sportowym, z wyjątkiem Zakładów Wytwórczych 
Urządzeń Sygnalizacyjnych, które na cele sportowe przekazywały 1 zł miesięcz-
nie na pracownika. Próbą ratowania sytuacji było utworzenie w 1966 r. Miej-
skiego Komitetu Kultury Fizycznej i  Sportu. Na sesji Miejskiej Rady Naro-
dowej 26 września 1969 r. przewodniczący komitetu E. Bartniczek wskazywał 
przyczyny braku zaangażowania żorskiej młodzieży w sport, takie jak zaniedba-

3  Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: AP Kat], Komitet Powiatowy PPR 
w  Rybniku [dalej: KP PPR Rybnik], sygn. 331/XV/IV/2, k. 150–151; Historia sportu 
w Żorach…, s. 34.

Drużyna KS „Kolejarz” na mistrzostwach Śląska (1954)
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ny stadion sportowy, niski 
poziom wychowania fizycz-
nego w  szkołach oraz brak 
środków finansowych. Pre-
zesem „Kolejarza” był wte-
dy Brunon Przeliorz. Sekcja 
piłki nożnej liczyła 52 człon-
ków. Drużyna seniorów po 
zajęciu ostatniego miejsca 
w  klasie B spadła do klasy 
C, a następnie w 1966 r. zo-
stała wycofana z  zawodów. 
Drużyna juniorów zajęła III 
miejsce od końca w  swo-
ich rozgrywkach. Powoła-
no drużynę trampkarzy na 
szczeblu powiatowym. Dru-
żyna seniorska została reak-
tywowana w  1968 r., roz-
poczęła rozgrywki od klasy 
C. Jej trenerem został Alojzy 
Stencel. Mecze rozgrywano na polanie Bimbrownia koło Fadomu, ponieważ 
od 1964 r. trwały prace remontowe na stadionie miejskim. W 1969 r. do sekcji 
należało 60 członków. Lepiej się wiodło drużynie piłki siatkowej. W 1965 r., po 
roku istnienia, wywalczyła awans do klasy A. W rozgrywkach tej klasy uczest-
niczyła także drużyna tenisa stołowego. W 1968 r. do sekcji należało 15 człon-
ków, a drużyna zajęła II miejsce w klasie A. Rok później w wojewódzkiej spar-
takiadzie kolejarzy zawodnicy „Kolejarza” zajęli I miejsce w grze pojedynczej 
kobiet i mężczyzn oraz drużynowo. 1 września 1966 r. reaktywowano sekcję 
gimnastyczną. Dwa lata później gimnastycy zaczęli zajmować czołowe miejsca 
w zawodach wojewódzkich. W mistrzostwach Śląska, w punktacji zespołowej 
wszystkich klas, zawodnicy „Kolejarza” zajęli VIII miejsce spośród 25 klubów. 
W 1969 r. do sekcji należało 22 członków, w tym 14 sklasyfikowanych (dwóch 
zawodników miało II klasę sportową). Niestety gimnastycy po ukończeniu 
szkoły zawodowej i rozpoczęciu pracy w górnictwie nie mieli już czasu na tre-
ning. Sekcja motorajdowa liczyła 25 członków. Największe sukcesy odnosił Jo-
achim Muszalik, który w 1966 r. zajął I miejsce w rajdzie strefowym. W 1968 r. 
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w wojewódzkich eliminacjach Pucharu Polski II miejsce zajął Foraiter, a III – 
Gołeczka. Do sekcji lekkoatletycznej i kolarskiej nie było chętnych4.

Rozkwit sportu w Żorach nastąpił dopiero w latach 70., wraz z rozwojem 
górnictwa na tym terenie oraz zwiększeniem zainteresowania sportem przez 
władze partyjne i  samorządowe. Oznaczało to radykalne zwiększenie wydat-
ków przeznaczonych na działalność sportową. W 1972 r. żorski klub przeszedł 
z Federacji „Kolejarz” do Federacji Sportowej „Górnik”. Nastąpiła zmiana jego 
nazwy: w 1972 r. – Międzyzakładowy Klub Sportowy Żory-Borynia, w 1973 r. 
– Górniczy Klub Sportowy Borynia-Żory, w 1977 r. – Górniczy Klub Sporto-
wy Żory. Drużyna piłki nożnej awansowała z klasy C (1974 r.) do klasy mię-
dzypowiatowej, a w 1975 r. do ligi wojewódzkiej. Skład zwycięskiego zespołu 
stanowili: F. Kaduk, J. Krosny, H. Cichoń, R. Podkowik, E. Bernard, Z. Kacz-
marczyk, H. Kłosek, J. Wawoczny, J. Hoła, A. Wróbel, H. Barcz, M. Harat, 
S. Świętuch i K. Tomecki. W tym czasie trenerami byli Jerzy Ignacek i Z. Kier-
maszek. W tej klasie rozgrywek drużyna występowała do 1989 r. Jej trenerami 
byli: Gerard Lizurek, R. Pilarek, Jerzy Machnik i F. Kaduk. Największy sukces 
zespół odniósł w sezonie 1979/1980, kiedy zajął III miejsce. 1 maja 1979 r. 
GKS otrzymał wreszcie swój stadion, m.in. z boiskami – pełnowymiarowym 

4  AP Kat, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/XV/IV/5, k. 109, sygn. 331/XV/IV/9, 
k. 33–35; AP Kat OR, PMRN Żory 1950–1980, sygn. 26, k. 268, 283, 306–307, sygn. 
28, k. 273–275, sygn. 29, k. 135, 145–146; Historia sportu w Żorach…, s. 15, 23.

Start i meta na ul. Powstańców podczas zawodów motorowych



359  | 

i treningowym. W 1979 r. rozpoczęła działalność sekcja żeńskiej piłki siatkowej. 
Trener Czesław Fojcik zaangażował do niej głównie uczennice żorskich szkół 
podstawowych i średnich. Sukcesy drużyny tenisa stołowego rozpoczęły się od 
przejęcia kierownictwa sekcji przez Sylwestra Grodonia. W 1973 r. jej grającym 
trenerem został Janusz Kosmala. W sezonie 1973/1974 zespół awansował do 
klasy okręgowej. W następnym sezonie drużyna w składzie: Małgorzata Kuśka, 
Roman Fajkus, Bogumił Krzyk, Jerzy Schreiber i J. Kosmala zajęła IV miejsce, 
a drugi zespół awansował do klasy A. W sezonie 1975/1976 drużyna awan-
sowała do klasy wojewódzkiej, a drugi zespół do klasy terenowej. Po odejściu 
J. Kosmali drużynę wzmocnił Jerzy Florczak, który zajął VIII miejsce w Ogól-
nopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Seniorów. W 1976 r. kierownikiem dru-
żyny i  grającym trenerem został J. Schreiber. Pomimo odejścia J. Florczaka 
drużyna zdobyła V miejsce, jednak w  latach 1978–1980 przegrała finałowe 
walki o awans do II ligi – w 1978 r. z AZS Częstochowa (5:10), a rok później 
ze Startem Piotrków Trybunalski (7:10). W 1979 r. wszystkie funkcje w sekcji 
przejął R. Fajkus, który nawiązał współpracę ze szkołami podstawowymi nr 3, 
6 i 17. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Piotr Murka zdobył tytuł wicemi-
strza Śląska juniorów młodszych, a drużyna juniorów, po zdobyciu mistrzostwa 
Śląska i  zwycięstwie w  zawodach półfinałowych, awansowała do mistrzostw 
Polski, w których zajęła IX miejsce. Było to zasługą Wojciecha Murka i An-
drzeja Nowaka. Także w 1979 r. utworzono drużynę kobiecą tenisa stołowego, 
która w składzie: M. Kuśka, Bożena Stencel, Romana Ignacek i Danuta Zając 
zajęła III miejsce w klasie terenowej. Zawodnicy sekcji motorowej występowali 
w międzypowiatowych eliminacjach do Pucharu Polski, które zorganizowano 
w Żorach w 1972 r. I miejsca zajęli Paweł Kołodziejczyk w klasie 50 cm³ i Pa-
weł Budnik w klasie 175 cm³. W 1977 r. w Pucharze Polski, rozegranym w Ki-
cinie koło Poznania, reprezentanci Żor zajęli I miejsce w punktacji klubowej, 
a Zenon Górka zdobył II miejsce w klasyfikacji indywidualnej. W drużynie 
występowali również: Jacek Siemianowski, Rudolf Gaszka, Eugeniusz Gemba-
la, Janusz Ertel, Marian Górka, Eugeniusz Husy i Korneliusz Krawczyk. Rok 
później wywalczyła ona II miejsce w finale Pucharu Polski. W 1980 r. Jerzy 
Bluszcz zdobył Puchar Polski w generalnej klasyfikacji indywidualnej5.

5  Historia sportu w Żorach…, s. 16, 23–25, 29–32; K. Stępień, M. Więcław, Historia 
sportu w Żorach…, s. 200.
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Lata 80. przyniosły zastój w finansowaniu sportu. Pogarszająca się sytuacja 
gospodarcza kraju, niedobory na rynku, a  także okres stanu wojennego źle 
wpłynęły na działalność i bazę sportową. W 1983 r. do zarządu klubu wchodzi-
li: Włodzimierz Ostaszewski – prezes, Krystian Bem – wiceprezes, A. Stencel – 
sekretarz, Leon Guzy, Jerzy Herman, Kazimierz Rompalski i Tadeusz Gęgotek 
– członkowie. W 1985 r. klub skupiał 319 zawodników, a rok później – 288. 
Oprócz sekcji piłki nożnej funkcjonowała sekcja piłki siatkowej kobiet i męż-
czyzn. Sukcesy odnosiła drużyna żeńska, która w sezonie 1980/1981 wygrała 
ligę okręgową i awansowała do ligi międzywojewódzkiej. Dwa lata później ze-
spół zajął II miejsce, premiujące udziałem w rozgrywkach o awans do II ligi. 
Brak środków finansowych spowodował rezygnację z  tych rozgrywek, a  na-
stępnie odejście części zawodniczek do innych klubów lub zakończenie kariery 
sportowej. Efektem było wycofanie drużyny z ligi seniorskiej. Kontynuowano 
natomiast szkolenie młodziczek i juniorek młodszych, współpracując ze szkoła-
mi podstawowymi nr 4 i 10. W ciągu 10 lat w różnych kategoriach wiekowych 
młode siatkarki zdobyły 10 tytułów mistrza Śląska i dwa tytuły mistrza makro-
regionu. W 1986 r. juniorki zdobyły wicemistrzostwo Polski w składzie: Sylwia 
Oleszak – kapitan, J. Petryszak, R. Idźczuk, Renata Ząbczyk, Aneta Mstowska, 
E. Maciejewska, G. Deręgowska, T.G. Kaźmierczak i C. Redaff. Sukces ten po-
nowiły w roku 1989 w składzie: R. Ząbczyk, A. Mstowska, Beata Bujok, El-
wira Maciejewska, S. Oleszak, Iwona Petryszek, Małgorzata Więcław, Agniesz-
ka Kożłowska, Agata Góralczyk i Gabriela Deręgowska. Pod koniec 1989 r. 
C. Fojcik ze względów finansowych wycofał sekcję z GKS. Podobna sytuacja 
nastąpiła w sekcji tenisa stołowego. Po awansie w 1979 r. do I ligi drużyny LKS 
Żory-Rój władze miasta zdecydowały o przekazaniu czołowych zawodników 
GKS Stefana Zaika i Henryka Grabowskiego do tego klubu. Z powodu bra-
ku środków finansowych w GKS postawiono bardziej na szkolenie młodzieży. 
W sezonie 1980/1981 W. Murek i A. Nowak zostali wicemistrzami juniorów 
w deblu, a Katarzyna Jendrzejewska zdobyła V miejsce w mistrzostwach Ślą-
ska. W  sezonie 1981/1982 tenisiści musieli dojeżdżać na treningi do Roju, 
ponieważ dyrekcja szkoły górniczej cofnęła pozwolenie na treningi w szkolnej 
auli. Utrudniało to przygotowania do rozgrywek ligowych, zawodnicy odnosili 
natomiast sukcesy indywidualne. W. Murek i A. Nowak zostali ponownie wi-
cemistrzami juniorów w deblu, a razem z H. Ostrowskim zdobyli III miejsce 
w mistrzostwach Śląska. Taki sam wynik osiągnęły M. Kuśka i K. Jendrzejew-
ska. Maria Loska została mistrzynią Polski kolejarzy oraz, razem z Danutą Zając, 
mistrzynią w deblu. Następny sezon to awans drużyny żeńskiej do klasy mię-
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dzywojewódzkiej. Sukcesy nadal od-
nosiła M. Loska – podwójna mistrzyni 
Polski kolejarzy. Natomiast tenisiści 
wygrali Wojewódzkie Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej. W sezonie 1983/1984 
drużyna żeńska tenisa stołowego zajęła 
IV miejsce w lidze, a pierwsza drużyna 
męska awansowała do ligi międzywoje-
wódzkiej. Druga drużyna męska dosta-
ła się do ligi terenowej. W 1986 r. do 
sekcji tenisa stołowego włączono dru-
żynę LKS Rój. Nowa drużyna męska 
w sezonie 1987/1988 spadła z II do III 
ligi, by w następnym sezonie powrócić 
do II ligi. Drużyna żeńska awansowa-
ła do II ligi. Najmniej przeobrażenia 
lat 80. wpłynęły na działalność sekcji 
motocyklistów, którzy odnosili suk-
cesy w  finałowych zawodach Pucharu Polski. W 1981 r. zdobyli III miejsce 
w klasyfikacji klubowej i wygrali w kategorii motocykli o pojemności 125 cm³. 
W następnym roku zajęli drużynowo II miejsce, w klasie 125 cm³ I miejsce 
zdobył Marian Górka, II – Eugeniusz Górka, a w klasie turystycznej 175 cm³ 
Józef Wałach – II miejsce oraz Andrzej Godziek – III. Gorzej powiodło się 
drużynie w  kolejnym sezonie, kiedy zajęła IV miejsce. Eugeniusz Gembala 
zdobył I miejsce w klasie 125 cm³. W klasie 175 cm³ Zenon Górka był drugi, 
a M. Górka trzeci. W 1984 r. Z. Górka wygrał klasę 125 cm³, a M. Górka był 
trzeci. Rok 1985 to tylko III miejsce E. Gembali w klasie 125 cm³. Sukcesy 
powróciły w roku następnym – drużyna wygrała Puchar Polski. W klasyfikacji 
indywidualnej II miejsce zajął Z. Górka, który wygrał też klasę 125 cm³. Uko-
ronowaniem sukcesów rodziny Górków był rok 1989 – Zenon zdobył tytuł 
mistrza Polski i Puchar Polski, drugi był Eugeniusz, a trzeci Marian6.

W latach 80. powstawały również kluby skatowe. Po II wojnie świato-
wej odbywały się turnieje skata na terenie Odlewni Żeliwa i ZWUS, a pod 

6  AP Kat OR, MRN Żory 1982–1990, sygn. 8, k. 36, 43; K. Stępień, M. Więcław, 
Historia sportu w Żorach…, s. 200; Historia sportu w Żorach…, s. 28–33.

Przerwa podczas zawodów
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koniec lat 70. w Miejskim Domu Kultury. Ich organizatorem był B. Prze-
liorz. W 1984 r. utworzono Związek Gry w Skata. W  tym samym roku 
powstał pierwszy klub skatowy w mieście – MDK Żory, który w sezonie 
1984/1985 uczestniczył w rozgrywkach I ligi. Drużynę tworzyli: Konrad 
Broda, Jerzy Boroń, Zygmunt i  Józef Olszewscy, Stanisław Srebro, Eryk 
Karwot, Marian Grzywok i Marian Jaworski. Wkrótce klub zmienił nazwę 
na Wisus Żory, przechodząc pod opiekę ZWUS. Największym sukcesami 
klubu było zdobycie II wicemistrzostwa Polski w  1987 r. oraz Pucharu 
Polski w 1988 r. W 1986 r. powstał klub KWK ZMP. Organizatorem tur-
niejów był Władysław Gielecki. Klubowe drużyny grały w III lidze i lidze 
okręgowej. Na tym samym szczeblu rozgrywek ligowych grały drużyny 
klubu Famil Żory, który powstał w 1989 r., a jego prezesem był Tadeusz 
Musiolik. Skład drużyn tworzyli członkowie rodzin: Ciemięgów, Szymu-
rów, Musialików i Langerów7.

ludowe Zespoły Sportowe 
i ludowe Kluby Sportowe

Ludowe Zespoły Sportowe (LZS) oraz Ludowe Kluby Sportowe (LKS) powsta-
wały spontanicznie po II wojnie światowej. Ich tworzenie i działalność były 
uzależnione od zaangażowania lokalnych działaczy sportowych. Próbą podpo-
rządkowania sportu wiejskiego, na wzór radziecki, było utworzenie Gminnej 
Rady Sportu Wiejskiego w Żorach. 23 lipca 1949 r. odbyło się zebranie zorga-
nizowane przez Gminą Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”. Do rady weszli: 
Brunon Przeliorz – przewodniczący, Hugon Kręcki – I zastępca, Józef Moczała 
– II zastępca, Emil Nowok – sekretarz, Adela Bronny – skarbnik, Franciszek 
Cyrulik, Franciszek Jagieła i Józef Pęchalski – członkowie. Brak zachowanych 
materiałów archiwalnych nie pozwala na omówienie formy i zakresu pracy tej 
rady8. Więcej informacji, aczkolwiek też często szczątkowych, zachowało się na 
temat LKS i LZS w poszczególnych miejscowościach.

7  Historia sportu w Żorach…, s. 67–68.
8  AP Kat OR, Starostwo Powiatowe Rybnik, sygn. 132, k. 30.
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W  Rogoźnej po zakończeniu działań wojennych wznowił działalność 
Klub Sportowy „Jedność”. Jego prezesem został Jan Pustelny. Początkowo, 
jednak dosyć krótko, grano w piłkę palantową. W 1946 r. funkcję prezesa 
objął Franciszek Cyrulik, który w następnym roku przekształcił klub w LKS 
Jedność Rogoźna. Szybko powstały nowe sekcje sportowe: piłki siatkowej, 
piłki nożnej, szachów, tenisa stołowego i  lekkoatletyki. Wśród szachistów 
wyróżniali się: Franciszek Sitko, Henryk Sojka, Roman Pawlas i bracia Ja-
błonkowie, wśród siatkarzy: H. Sojka, Józef Kurpas, Antoni Musioł, Konrad 
Gruszka, Eryk Zając i Ludwik Fyrla, a wśród tenisistów stołowych: Oskar 
i Eryk Zającowie, Jan Michalik, F. Cyrulik, Teodor Dzida i Józef Palarczyk. 
Trzon drużyny piłki nożnej stanowili: E. Zając, Alfred Marcisz, Stefan Za-
jąc, J. Michalik, Władysław Owczarek, F. Cyrulik, L. Fyrla, Jan Buch, Tade-
usz Kubica, Erwin Herman, Stefan Konsek i Florian Ciućko. Uzyskali oni 
w 1948 r. teren pod boisko i zostali zgłoszeni do rozgrywek klasy C. Naj-
większe sukcesy w latach 50. odnosiła drużyna piłki siatkowej, która przez 
sześć lat była mistrzem powiatu. Grała, jako jedyna z powiatu rybnickiego, 
przez pięć lat w wojewódzkiej klasie A. W 1962 r. została mistrzem woje-
wództwa drużyn LZS. W 1963 r. wycofano z rozgrywek drużynę piłki noż-
nej, zgłoszono do nich natomiast drużynę tenisa stołowego, która rok wcze-
śniej została mistrzem powiatu. Zespół awansował do wojewódzkiej klasy A. 
Jego najlepszym zawodnikiem był Jan Cyrulik, który zdobył trzykrotnie 
tytuł mistrza powiatu, raz tytuł mistrza województwa, a na mistrzostwach 
Polski zajął IV i V miejsce. Brak hali sportowej zmusił klub do wycofania 
drużyny piłki siatkowej z rozgrywek ligowych. W 1965 r. prezesem klubu 

Mistrzostwa Polski w piłce palantowej (Boguszowice, 13 października 1963 r.)
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został W. Owczarek, który ponownie zgłosił drużynę piłki nożnej do roz-
grywek ligowych. Szybko awansowała ona do klasy B. Grali w niej m.in.: 
Eugeniusz i Bolesław Owczarkowie, Dominik i Henryk Sitkowie, Henryk 
Zieliński, Bernard Tomecki, Robert i Bernard Podkowikowie, Brunon Mo-
tyka, Henryk Cięciała, Zygmunt Michalik, Józef Dajka i Alfred Kajzerek. 
W 1967 r. wybudowano pawilon sportowy, w którym tenisiści stołowi mo-
gli rozgrywać swoje mecze w klasie A. W latach 1969–1978 prezesem klubu 
był Franciszek Woźnica. Z powodu braku środków finansowych działalność 
klubu została zawieszona do 1979 r. Jego nowy prezes Eryk Karwot zgłosił 
klub do rozgrywek ligowych. Pod kierunkiem R. Podkowika drużyna awan-
sowała w sezonie 1980/1981 do klasy B. W sezonie 1986/1987 klub skupiał 
50 członków w sekcji piłki nożnej. Z powodu pogarszającej się sytuacji fi-
nansowej w 1988 r. klub zawiesił działalność9.

Również w Roju odbudowa życia sportowego nastąpiła w 1945 r. Jesienią 
z  inicjatywy Ludwika Motyki utworzono klub Jany, kontynuujący tradycje 
klubów Orkan i Unia. Nazwa klubu pochodziła od imion dwóch sportow-
ców – Jana Skorupy i Jana Kempnego, którzy zginęli w Auschwitz. Prezesami 
klubu byli L. Motyka (1945–1960) i Alojzy Sładek (1960–1990). Klub kon-
tynuował tradycje gry w palanta. Drużyna piłki palantowej zdobyła cztery 
tytuły mistrza Polski i kilka razy zajmowała II i III miejsce w mistrzostwach 
Polski. Czołowymi zawodnikami zespołu byli m.in.: Brunon, Robert, Jan, 
Eryk, Walter i Hubert Karwotowie, Antoni Lach, Józef Zimończyk, Franci-
szek, Berthold, Oswald i Robert Ciopałowie, Maksymilian Dworok, Edward 
Juraszczyk, Alojzy i Serafin Kuczerowie, Wilhelm Smyczek, Leon i Jerzy Mu-
rowie, Ryszard, Roman, Henryk, Walter i Oswald Motykowie. W 1973 r., po 
likwidacji Polskiego Związku Piłki Palantowej i rozwiązaniu drużyny, założo-
no zespół baseballowy. W 1958 r. utworzono sekcję tenisa stołowego. W la-
tach 60. drużyna w składzie: Zygmunt Laska, Jerzy Solich, Edward Ćmok, 
Tadeusz Konsek, Karol Kałus, Jerzy Sładek, Kozaczek i  Fajkis awansowała 
do ligi wojewódzkiej. Największy sukces osiągnęła w 1979 r., awansując do 
I ligi. Autorami zwycięstwa byli: Bronisław Gowin (grający trener), Andrzej 
Gebauer, Andrzej Kościałkowski, Z. Laska i E. Ćmok. Po roku drużyna spa-
dła do II ligi, a w 1986 r. została włączona do GKS Żory. W 1974 r. z inicja-

9  AP Kat OR, MRN Żory 1982–1990, sygn. 9, k. 223; Historia sportu w Żorach…, 
s. 47; L. Buchman, E. Gwóźdź, Rogoźna przez wieki, Żory 2001, s. 48–51.
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tywy A. Sładka, T. Konska, Bronisława Musioła i Wilhelma Kremca powsta-
ła sekcja piłki nożnej. Po roku drużyna, trenowana przez Mariana Halmę, 
awansowała z klasy C do B. Grała w niej do roku 1984, kiedy zawieszono 
działalność sekcji. W 1979 r. do LKS należało 111 członków w sekcjach: te-
nisa stołowego, piłki nożnej i softballa. W sezonie 1986/1987 klub skupiał 
60 członków w sekcji tenisa stołowego i baseballa10.

Na przełomie 1946 i  1947 r. z  inicjatywy Ryszarda Konska doszło do 
utworzenia LZS Rowień11. Klub składał się z dwóch sekcji: piłki palantowej 
i piłki siatkowej. W skład zarządu klubu wchodzili: Paweł Benisz – prezes, 
Jan Janicki – skarbnik i R. Konsek – sekretarz. Drużyna piłki palantowej 
opierała się na członkach rodzin: Konsków, Kąsków, Gamoniów, Olesiów, 
Kuczerów, Pytlików i Buchalików. Grali również m.in.: Franciszek Kuśka, 
Franciszek Babilas, Alojzy Brzęczek, Roman Ciemięga i  Alfred Fizia. Od 
1949 r. I drużyna występowała w klasie A, a II drużyna w klasie B. Grano na 
Biesie i Adlerowcu. Fundusze na działalność drużyny pozyskiwano, wzorem 
okresu międzywojennego, z przedstawień teatralnych. Aktorami byli sami 
sportowcy, a kierownikiem literackim Józef Wyżgoł (kierownik miejscowej 
szkoły podstawowej). Od 1956 r. prezesem klubu był Alojzy Fojcik. 
W 1959 r. zgłoszono do rozgrywek powiatowych drużynę piłki siatkowej. 
Grali w  niej m.in.: Marian Dyczka (kierownik i  kapitan drużyny), Józef 
Kafka, Roman Szulik, Roman Pustelnik, Wilibald Sierny, Horst Klimek, 
Józef Janicki i Wiktor Śpiewok. W 1964 r. zespół wycofano z  rozgrywek. 
W 1956 r. utworzono drużynę piłki nożnej, która w dużej mierze opierała 
się na zawodnikach piłki palantowej. Na Adlerowcu w klasie C grali m.in.: 
Erich Dyczka, Engel Kaczmarczyk, Antoni i  Maksymilian Konskowie, 
Alojzy i  Reinhold Buchalikowie, W. Sierny, Edward i  Zygmunt Kulowie, 
Alojzy Nikiel i Wacław Stajer. Pierwszym trenerem był Zygmunt Szymanek. 
W  latach 1959–1963 stanowisko prezesa klubu piastował Ludwik 
Klenart, który zmienił nazwę klubu na LZS Iskra Rowień. W  1963 r., 
pod opieką R. Konska, powstała sekcja tenisa stołowego, która rozgrywki 
ligowe rozpoczęła w  klasie C. Grali w  niej m.in.: Czesław i  Konrad 
Konskowie, Stanisław Fyrla, Ryszard Piechaczek, Jerzy Żyła i  Jolanta  

10  AP Kat OR, MRN Żory 1982–1990, sygn. 9, k. 223; Historia sportu w Żorach…, 
s. 48–49; J. Woryna, Dzieje Roju…, s. 90–92.

11  Lucjan Buchalik i Grzegorz Stec podają nazwę LKS „Iskra” Rowień (por. „Kalen-
darz Żorski” 2002, s. 231).
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Janicka. W 1969 r. drużyna awansowała do klasy A. Niestety rok po odejściu 
J. Janickiej drużyna została osłabiona, a sekcja tenisa – rozwiązana. W 1963 r. 
w skład zarządu klubu weszli: R. Konsek – prezes, Marian Kudla – sekretarz, 
Reinhold Buchalik – skarbnik i  Jan Benisz – gospodarz. Między innymi 
dzięki ich staraniom, przy współpracy z OSP Rowień, wybudowano boisko 
sportowe przy ul. Rybnickiej. Od 1970 r. trenerem drużyny był Longin Jona, 
który wychował kilka pokoleń rowieńskich piłkarzy. Pod jego kierunkiem 
zespół wędrował między klasą B i C (w klasie B grał w latach: 1973–1975, 
1977–1980, 1981–1984, 1986–1987 i 1989). W skład drużyny wchodzili 
m.in.: Antoni i Ryszard Fiziowie, Jan Buchalik, Teofil i Antoni Kuśkowie, 
Jan Szymura, Stefan Piksa, Krystian i Stanisław Jercowie, Mirosław i Andrzej 
Kąskowie, Roman i Gerard Kłoskowie. W tym czasie zmieniał się również 
często skład zarządu klubu: 1972 r. – Marian Kudla – prezes, A. Sobik – 
sekretarz i Maksymilian Marszolik – skarbnik; 1976 r. – R. Konsek – prezes, 
A. Sobik – sekretarz i Alojzy Groborz – skarbnik; 1980 r. – A. Sobik – prezes, 
Henryk Jerc – wiceprezes i Marian Kowalik – skarbnik; 1985 r. – R. Konsek 
– prezes, Alojzy Buchalik – wiceprezes, Andrzej Krawczyk – sekretarz 
i Marian Babilas – skarbnik; 1987 r. – Józef Wróbel – prezes, A. Buchalik – 
wiceprezes, Marek Polczyński – sekretarz i M. Babilas – skarbnik. W sezonie 
1986/1987 klub skupiał 65 członków w sekcji piłki nożnej, tenisa stołowego 
i  baseballa. Miał w  tym czasie poważne kłopoty finansowe, tak jak wiele 
innych klubów sportowych12.

LKS Baranowice powstał najprawdopodobniej 14 sierpnia 1949 r. Pierw-
szymi członkami zarządu klubu byli: Franciszek Pagieła – prezes, Jan Damek, 
Ewald Teichman i Eryk Borski. Kolejnymi prezesami byli m.in.: Jan Damek, 
Stanisław Folek, Norbert Korpecki i Józef Fojcik. Początkowo klub był jed-
nosekcyjny. Drużyna piłki nożnej grała w klasie C. W latach 60. utworzono 
również sekcję strzelecką. W 1969 r. do zarządu klubu wybrano następujące 
osoby: E. Teichman – prezes, Emil Nowak – sekretarz i Jan Grzywa – skarb-
nik. Drużyna piłki nożnej awansowała do klasy B podokręgu rybnickiego. 
W 1977 r. wybrano nowy zarządu klubu w składzie: Stefan Droździel – pre-
zes, Jan Jafernik – zastępca prezesa, Andrzej Grzywa – sekretarz, Roman Grzy-
wa – skarbnik i Józef Muras – kierownik drużyny. Piłkarze ponownie grali 

12  AP Kat OR, MRN Żory 1982–1990, sygn. 9, k. 223; Nasze gniazdo. Rowień i Fol-
warki, Żory 2002, s. 84–92; Historia sportu w Żorach…, s. 57–59.
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w klasie C. Po dwóch latach zawieszono działalność LKS, zarówno z powo-
du kłopotów finansowych, jak i braku zainteresowania lokalnej społeczności 
działalnością klubu. Po czterech latach, dzięki młodym miłośnikom sportu, 
takim jak Jerzy Grzywa, Krzysztof Skrobisz, Piotr Mrowiec i Grzegorz Przes-
dzink, doszło do reaktywacji LKS. 17 lipca 1982 r. wybrano zarząd klubu 
w składzie: Stanisław Piksa – prezes, Rufin Gruszka, K. Skrobisz – wicepre-
zesi, J. Grzywa – skarbnik, Stanisław Tomecki – sekretarz i Bernard Kubasa 
– kierownik drużyny. S. Piksa, były bramkarz „Jedności” Rogoźna, nie tylko 
prowadził drużynę piłki nożnej, lecz także inicjował organizację rozgrywek 
sportowych dla mieszkańców Baranowic. Piłkarze grali w klasie C, ich pierw-
szym trenerem był Eugeniusz Szymala. Finansowo wspierała ich Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna w Żorach. Rozgrywano również mecze oldbojów 
oraz współpracowano z miejscową szkołą podstawową. Po udanym I Wiej-
skim Turnieju Barbórkowym w  tenisie stołowym, rozegranym w  1984 r., 
powstała inicjatywa zorganizowania sekcji tenisa stołowego. Utworzono ją 
w marcu 1985 r. Przez jeden sezon drużyna w składzie: Adam Herok, An-
drzej Kuźniak, Tadeusz Kuźniak, Krzysztof Fira, J. Grzywa, Grzegorz Cier-
licki i Piotr Rozmus, grała w klasie B podokręgu rybnickiego. Ze względu na 
brak odpowiedniej sali do rozgrywania meczów zespół wycofano z  ligi, ale 
członkowie sekcji brali udział w turniejach organizowanych przez Wojewódz-
ki Zarząd LZS. W 1985 r. do klubu należało 40 osób. Pomimo skromnej 
bazy sportowej (brak szatni, ławek przy boisku) drużyna piłki nożnej awan-
sowała w 1987 r. do klasy B. W następnym roku wybrano nowe władze klu-
bu. Do zarządu weszli: S. Piksa – prezes, Grzegorz Smyczek – I wiceprezes, 
Marian Buchta – II wiceprezes, S. Tomecki – sekretarz, Krzysztof Szczypka 
– skarbnik i  B. Kubasa – kierownik drużyny, a  przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej został Emil Twardzik. W następnych latach klub kontynuował 
organizację imprez sportowych dla miejscowej społeczności. Dzięki zaanga-
żowaniu Franciszka i Danuty Rozmusów sukcesy w rozgrywkach rejonowych 
odnosili tenisiści stołowi. W  1989 r. drużyna juniorów zdobyła I  miejsce 
w mistrzostwach rejonowych, a Janusz Piksa zajął I miejsce wśród juniorów.  
Natomiast juniorki LZS Baranowice zdobyły cztery pierwsze miejsca, kolej-
no: Anna Pałka, Anita Waleczek, Katarzyna Damek i Teresa Hanusek13.

13  Z.J. Orlik, Baranowice. Szkice z  dalszych i  bliższych dziejów, Żory-Baranowice 
2012, s. 125–133; Historia sportu w Żorach…, s. 42–44.
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Krótko działalność sportową prowadził LZS Osiny, który powstał wio-
sną 1953 r. W skład zarządu klubu wchodzili: Józef Wróbel – prezes, Lucjan  
Kreis – sekretarz, Maksymilian Zielonka – skarbnik, Marian Hupka  
i Zygmunt Słowiński – członkowie. Drużyna piłki nożnej grała w klasie D 
w składzie: J. Wróbel, J. Kreis, Lucjan Kreis, Bronisław Wacławczyk, Bernard 
Grabarczyk, Rafał Kipka, Eryk Klepek, Jan Sojka, Zygmunt Słowiński, Eu-
geniusz Peszke, Stefan Gorol, Stanisław Samol, Marian i Mieczysław Hupko-
wie, M. Zielonka, Teodor Pawlas, Emil Dajka i Hubert Kipka. Początkowo 
klub uzyskał sprzęt sportowy od Huty Kościuszko, która miała swój ośrodek 
rekreacyjno-sportowy w Baranowicach, i „Kolejarza” Żory. Jednak z powodu 
braku środków finansowych w 1957 r. klub rozwiązano14.

 

rekreacja

W pierwszych powojennych latach działalność rekreacyjno-sportową prowadzi-
ły poszczególne zakłady pracy, które organizowały dla swych załóg zakładowe 
i branżowe spartakiady sportowe czy też (w latach 50.) Igrzyska Młodzieży Pra-
cującej. 3 maja 1957 r. założono w Warszawie Towarzystwo Krzewienia Kultu-

14  Osiny w latach 1305–2005, red. L. Buchalik, M. Baster, Żory 2005, s. 88–89; 
Historia sportu w Żorach…, s. 48.

Uczestnicy obozu narciarskiego w Zwardoniu, zorganizowanego przez PTTK ZWUS (1969)
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ry Fizycznej (TKKF). Zapewne przy poszczególnych żorskich zakładach pracy 
powstały ogniska TKKF, brak materiałów archiwalnych nie pozwala jednak 
na omówienie ich funkcjonowania. Dopiero w Kronice Urzędu Miasta Żory 
1945–1990 odnotowano, że w 1979 r. „ognisko TKKF «Budowlani» wykazu-
je słabą działalność”15. Prężnie natomiast rozwijał się TKKF Tytan. Ognisko 
to powstało z  inicjatywy Mariana Ciemięgi, Wernera Bonifacego i Tadeusza 
Banasiuka na terenie os. Pawlikowskiego, zostało zarejestrowane 11 listopada 
1977 r. Prezesem „Tytana” został M. Ciemięga. Pierwszą sekcją ogniska była 
sekcja kulturystyczna, w kolejnym roku utworzono sekcje: karate, tenisa ziem-
nego i piłki siatkowej, a w 1988 r. aerobiku i piłki nożnej. W 1979 r. do ogniska 
należało 41 członków. Kulturyści zdobyli IV miejsce w mistrzostwach Polski. 
W latach 1980–1989 „Tytan” był najsilniejszym polskim zespołem w trójboju 
siłowym. Zawodnicy zdobyli dziewięć tytułów Mistrza Polski w  trójboju si-
łowym. Zdobywali również tytuły Mistrza Śląska. Czołowymi zawodnikami, 
rekordzistami Polski, byli: Z. Szafrański, J. Szatan, J. Łuka, J. Drzazgowski 
i P. Pawlik. Członkowie ogniska zdobywali również czołowe miejsca w Ogól-
nopolskich Zawodach Kulturystycznych i mistrzostwach Polski. Ognisko stało 
się bardzo popularne wśród żorskiej społeczności, która zarówno brała udział 

15  Kronika Urzędu Miasta Żory 1945–1990, s. 126.

Załoga ZWUS przy ognisku na Koziej Górze koło Bielska-Białej (1973)
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w  jego pracach, kibicowała w  zawodach organizowanych przez ognisko, jak 
i  ćwiczyła w  poszczególnych sekcjach. W  1986 r. do „Tytana” należało 320 
członków, a dwa lata później – ok. 600. 

Początki ogniska TKKF Shogun sięgają roku 1982. Jesienią, z  inicjaty-
wy Zbigniewa Dreszlera i Jerzego Ludziejewskiego, powstał klub karate przy 
ZSMP. Zapisało się do niego ok. 120 osób. Treningi odbywały się w  sali 
gimnastycznej LO im. K. Miarki pod kierunkiem Andrzeja Kuby, medalisty 
mistrzostw Polski. Zimą 1983 r. siedem osób zdało egzamin na 7 kyu, a ok. 
30 osób na 8 kyu. Po rezygnacji z patronatu ZSMP sekcja stała się klubem 
sportowym przy ZM LOK. Do zarządu klubu weszli: Tadeusz Pytel – prezes, 
J. Ludziejewski – wiceprezes i Z. Dreszler – skarbnik. Wiosną 1984 r. liczba 
członków zmniejszyła się do 25, dopiero w wyniku kolejnych naborów wzro-
sła do 200. Ćwiczono w salach gimnastycznych LO i Zespołu Szkół Budow-
lanych pod kierunkiem A. Kuby i Stanisława Sokoła. W 1987 r. klub prze-
kształcił się w ognisko TKKF działające na terenie os. Sikorskiego. Ćwiczono 
w osiedlowym klubie Wisus. Na czele „Shoguna” stanął J. Ludziejewski. Do 
ogniska należało w tym czasie 80 osób. 

Inicjatorem kolejnego ogniska TKKF Maratończyk był Zygmunt Brilla. 
Powstało ono na bazie Klubu Biegacza w marcu 1983 r. Zrzeszało wówczas 57 

Członkowie PTTK „Sokół” podczas III Rajdu Budowlanych w Szczejkowicach (1981) 
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członków, działało na os. XXX-lecia PRL. Biegacze brali udział w Maratonie 
Pokoju w Warszawie, wygrywali cykl biegów o Paterę „Trybuny Robotniczej”. 
W następnych latach powstały również sekcje: skata sportowego, tenisa stoło-
wego i piłki nożnej. W sezonie 1986/1987 do ogniska należało 100 członków16.

Organizacją turystyki kwalifikowanej zajmowały się koła Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). W latach 60. prężnie działało 
koło PTTK przy ZWUS. W 1969 r. należało do niego 112 członków, któ-
rzy brali udział w  inwentaryzacji pomników przyrody, zorganizowali sześć 
wycieczek krajoznawczych i obóz narciarski, a w 15 rajdach górskich zdo-
byli odznaki turystyczne. Koło prowadziło wypożyczalnię sprzętu sportowe-
go oraz bibliotekę turystyczną. 27 listopada 1970 r. założono Koło PTTK 
„Sokół”, które początkowo skupiało 18 członków. Należeli do niego m.in. 
Zbigniew Parma, Jan Wawrzyńczyk i Józef Woryna – prezes koła. W 1985 r. 
było już 313 członków. Organizowano rajdy i wycieczki górskie (np. Rajd 
Górski w Beskidzie Małym w 1975 r., I Rajd Budowlanych na trasach ro-

16  AP Kat OR, MRN Żory 1982–1990, sygn. 9, k. 223; Kronika Urzędu Miasta...,  
s. 126; Historia sportu w Żorach..., s. 61, 63–64.

Uczestnicy XII Rajdu o „Srebrną Ciupagę” z PTTK „Sokół” w Jaworzynie Krynickiej (1974)
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werowych i pieszych w 1979 r.) oraz trzy rajdy samochodowe. Do 1987 r. 
odbyło się siedem spartakiad zimowych. Popularnością cieszyły się wyprawy 
rowerowe na Węgry i Słowację w latach 1978, 1979 i 1983 czy na Morawy 
w 1986 i 1989 r. Organizowano też wyprawy do Rumunii, Finlandii oraz 
wyprawy górskie w Góry Slańskie (Słowacja) i góry Piryn (Bułgaria). Trzy-
krotnie członkowie koła zdobyli I miejsce w rajdzie górskim Ziemi Sądeckiej 
o Srebrną Ciupagę. W trakcie rajdów, zlotów i wycieczek zdobywali górskie 
i kolarskie odznaki turystyczne. Do najaktywniejszych członków koła nale-
żeli m.in.: Małgorzata Widacka-Rumas, Czesława Forreiter, Leon Brzoskie-
wicz, Stefan Mehlich, Janina Plewa i Jerzy Gliwa. W 1986 r. Zarząd Główny 
PTTK odznaczył koło Srebrną Honorową Odznaką PTTK. W  latach 80. 
prężnie działały również inne koła PTTK. Powstała ekspozytura oddziału 
PTTK w Rybniku. W 1986 r. działały zakładowe koła PTTK: „Turysta” przy 
KWK ZMP, „Sokół” przy PBM PW Fadom, koło przy PKP i ZWUS, koło 
przy Odlewni Żeliwa „Celma” i miejskie koło „Diament”. Zrzeszały one 480 
członków. Szkolne koła PTTK funkcjonowały przy: LO, SP nr 2, 3, 4, 7, 
10, 11, 12, 14 i 16 oraz przy Zespole Szkół Zawodowych MGiE. Zrzesza-
ły one 430 dzieci i młodzieży. Ostatecznie, z inicjatywy J. Woryny, powstał 
w 1988 r. żorski oddział PTTK, który obejmował Żory i Suszec17.

17  AP Kat OR, PMRN Żory 1950–1980, sygn. 29, k. 146, MRN Żory 1982–1990, 
sygn. 9, k. 235; Anna Kupczak – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, „Kalen-
darz Żorski” 1997, s. 212; Bogusław Gryta – Memoriał Wojtka Kossowskiego, „Kalendarz 
Żorski” 2006, s. 254–256.
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Początki odradzania się kultury w Żorach po II wojnie światowej były bardzo 
powolne. Miasto uległo prawie całkowitemu zniszczeniu, dodatkowo po zakoń-
czeniu działań wojennych płonęło jeszcze przez trzy dni. Kultura nie stanowiła 
priorytetu, gdyż brakowało podstawowych warunków do egzystencji dla wielu 
mieszkańców, ludzie spali w piwnicach i strychach ocalałych budynków. Wiele 
miesięcy trwały prace nad odgruzowaniem Żor, przywróceniem komunikacji 
drogowej i kolejowej. Brakowało pieniędzy na odbudowę i aprowizację, a lokalne 
władze ze względu na swój tymczasowy charakter nie były w stanie wypracować 
jednolitej polityki dotyczącej rozwoju kultury i instytucji się nią zajmujących. 
Miasto otrzymywało zbyt małe środki z województwa, aby na tak zniszczonym 
terenie prężnie pobudzić życie kulturalne. Ubytek ludnościowy stanowił poważ-
ny problem w rozwoju kultury w pierwszym okresie powojennym dla i tak ma-
łego w ówczesnym czasie miasta. Pierwsze dane o liczebności Żor, sporządzone 
9 maja 1945 r. przez magistrat, podają liczbę 3984 osób. Od połowy 1945 r. 
liczebność mieszkańców się zwiększała, jednak głównie dzięki repatriacjom ze 
Wschodu. Osiedleńcy nie znali miejscowej kultury ani zwyczajów, potrzebowali 
czasu, aby zaaklimatyzować się w nowych warunkach, w których przyszło im 
żyć. Wiele znakomitych postaci z miejscowej społeczności związanych z kulturą 
zginęło w  czasie wojny. Ze względu na te problemy proces odbudowy życia 
kulturalnego nie mógł być szybszy. W pierwszym okresie powojennym życie 
kulturalne w Żorach było bardzo ubogie. Przedwojenne kino Casino zostało 
całkowicie zniszczone, przestało funkcjonować Bractwo Kurkowe. Z wydarzeń 
kulturalnych można wymienić jedynie reaktywację Towarzystwa Śpiewaczego 
„Feniks” oraz zbiórkę książek przez harcerzy dla przyszłej biblioteki.

12 maja 1946 r. wznowiono tradycję odbywania procesji w ramach lokal-
nych obchodów Święta Ognia. W ramach uroczystości proszono o omijanie 
miasta przez różnego rodzaju kataklizmy, głównie pożary.

towarzystwo Śpiewacze „feniks”

Historia ruchu śpiewaczego w  Żorach sięga 1912 r., gdy zostało powoła-
ne Towarzystwo Śpiewacze „Feniks”, działające nieprzerwanie do 1939 r.1. 

1  W 1919 r. nastąpiła jedynie krótkotrwała przerwa w działalności chóru ze wzglę-
du na aresztowanie prezesa Bonifacego Bałdyka i dyrygenta Juliana Samulowskiego. Por. 
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II wojna światowa tragicznie doświadczyła śpiewaków – w  nazistowskich 
obozach zginęło wielu członków organizacji, w tym Bonifacy Bałdyk – prezes 
towarzystwa, Julian Samulowski – dyrygent, Franciszek Hamerlak, Florian 
Leśnik i inni.

5 września 1945 r. zawiązało się Kółko Teatralno-Śpiewacze pod kie-
rownictwem Teodora Kaczera. Koło liczyło ok. 50 osób, głównie młodych 
ludzi, którzy przed wojną nie wchodzili w skład towarzystwa. Przedwojenni 
członkowie Feniksa także zaczynali działać w nowych strukturach, w spo-
sób tak prężny, że 20 stycznia 1946 r. doszło do przejęcia Kółka Teatralno-
Śpiewaczego przez reaktywowane Towarzystwo Śpiewacze „Feniks”. Prze-
wodniczącym został dotychczasowy prezes kółka, a dyrygentem nauczyciel 
Zenon Kaleta.

W ciężkich powojennych warunkach towarzystwo rozpoczęło działalność 
śpiewaczą, popularyzując pieśni patriotyczne i regionalne wśród lokalnej spo-
łeczności. W 1946 r. Feniks występował 18 razy, w tym brał udział w Śpie-
waczym Zjeździe Okręgu Rybnickiego. Członkowie towarzystwa borykali się 
z różnymi trudnościami, takimi jak brak lokalu do ćwiczeń, instrumentów 
czy nawet nut. Z małą pomocą przyszedł Zarząd Miejski w Żorach, który 
2 września 1948 r. przydzielił Feniksowi 10 tys. zł na zakup nut2. W 1948 r. 

L. Koper, Rola Towarzystwa Śpiewaczego „Feniks” w budowie świadomości narodowej w Żor-
ach, „Informator Towarzystwa Miłośników Miasta Żor” [dalej: ITMMŻ] 1991, s. 17.

2  Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Raciborzu [dalej: AP Kat OR], 
Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Rady Na-
rodowej Miasta i Gminy Żory od dnia 2.03.1978 r. do dnia 11.11.1980 r., sygn. 19/471, 

Dyrygenci chóru Feniks: Zenon Kaleta, Alojzy Cieplik i Józef Wyrobek
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na stanowisko prezesa wybrano Józefa Wyrobka, założyciela Towarzystwa 
Śpiewaczego „Feniks” i  znanego działacza społecznego3. Działalność chóru 
nabrała rozmachu. W  1948 r. wystawiono jednoaktówkę Werbel domowy, 
a rok później operetkę w trzech aktach Wisia Winiareczka. Także w tym roku 
Z. Kaletę na stanowisku dyrygenta zastąpił Alojzy Cieplik. Towarzystwu uży-
czono sali do ćwiczeń w  Średniej Szkole Zawodowej. W  następnym roku 
chór koncertował m.in. na XIX Zjeździe Śpiewaków Okręgu Rybnickiego 
oraz brał udział w Okręgowym Koncercie Śpiewaczym w Żorach. W 1950 r. 
chór wziął udział w Okręgowym Święcie Pieśni i Zjeździe Śpiewaków w Ka-
towicach, a następnie, w marcu i kwietniu 1951 r. wystawił wodewil W strasz-
nym młynie autorstwa Roberta Rydza, który publiczność mogła oklaskiwać 
w Żorach i Boguszowicach4. W połowie 1951 r. na kilka miesięcy z funkcją 
dyrygenta pożegnał się Alojzy Cieplik, którego w  tym czasie zastąpił Józef 
Smusz. 6 lipca 1952 r. odbyła się uroczystość 40-lecia Towarzystwa Śpiewa-
czego „Feniks” – oprócz koncertu jubilata swoje umiejętności zaprezentowały 
chóry Dzwon z Orzesza i Seraf z Rybnika.

W latach 1954–1955 Feniks został przejęty przez zespół śpiewaczy przy 
Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Żorach. Towarzy-
stwo w  tym czasie zawiesiło swoją działalność, a  większość jego członków 
działała w  ramach chóru MPRB. Mimo kilku sukcesów (m.in. pierwsze 
miejsce na festiwalu przyzakładowych amatorskich zespołów artystycznych 
w Wirku w marcu 1955 r.) chór przestał istnieć w połowie 1955 r.

Towarzystwo „Feniks” ponownie wznowiło działalność w 1956 r., mając 
do dyspozycji salę do prób w nowo wybudowanym Powiatowym Domu Kul-
tury. Dyrygentem został kolejny raz A. Cieplik, a jego zastępcą Czesław Sze-
liga. Chór zajął drugie miejsce wśród zespołów III kategorii na Okręgowym 
Zjeździe Śpiewaczym. W 1957 r. obchodzono 45-lecie istnienia chóru, listy 
z wyrazami uznania wysłał przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej 

Protokół z kontroli społecznej przeprowadzonej w dniu 4 czerwiec 1978 przez Komisję Oświa-
ty, Wychowania i Kultury Rady Narodowej w Żorach, k. 21.

3  W. Gliński, Z. Laskowski, Kronika Miasta Żor od 24 marca 1945 do 31 grudnia 
1970, ITMRŻ 1972, s. 9. W Kronice Miasta Żor objęcie funkcji prezesa Feniksa przez 
Józefa Wyrobka datowane jest na 5 września 1945 r., co wydaje się mało prawdopodobne, 
gdyż w  tym czasie nie został reaktywowany jeszcze sam Feniks. Por. 50 lat Towarzystwa 
Śpiewaczego Feniks w Żorach 1912–1962, Żory 1962, s. 19.

4  Tamże s. 21.
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Ryszard Nieszporek. Jubileuszową uroczystość uświetniły chóry Seraf z Ryb-
nika, Dzwon z Orzesza i Słowiczek z Popielowa.

Lata 1958–1959 to okres sukcesów towarzystwa. XXVI Zjazd Śpiewaczy 
Okręgu Rybnickiego zorganizowano w Żorach i był on wielkim sukcesem 
Feniksa. Chór zajął pierwsze miejsce wśród zespołów III kategorii, w kate-
gorii II zwyciężył 100-osobowy chór Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Był to też ostatni występ dotychczasowego dyrygenta, którego zastąpił Józef 
Kolanowski. Kolejny XXVII Zjazd Śląskich Kół Śpiewaczych Okręgu Ryb-
nickiego, na którym reprezentowanych było z terenu powiatu sześć chórów 
występujących w II i III kategorii śpiewaczej, odbył się w samym Rybniku. 
Regionalny tygodnik „Nowiny” tak przedstawił wyniki konkursu: „Nieby-
wały sukces odniósł chór «Feniks» z Żor, który w wyniku eliminacji auto-
matycznie zaszeregowany został z III do II-giej klasy, a tym samym w koń-
cowych obliczeniach jury zdobył drugie miejsce z  różnicą tylko jednego 
pkt. po chórze ZNP”5. Wobec wysokiego poziomu artystycznego i wielu 
osiągnięć muzycznych zakwalifikowanie Feniksa do II kategorii oznaczało, 
że należy on do najlepszych chórów powiatu rybnickiego. Cały rok 1959 
był okresem wytężonej pracy – Towarzystwo Śpiewacze brało udział jesz-
cze m.in. w Zjeździe Śpiewaczym Okręgu Mikołowskiego w Woszczycach, 
a w grudniu został przygotowany koncert dla uczczenia 150. rocznicy uro-
dzin Juliusza Słowackiego.

W  1961 r. chór dalej wykazywał dużą aktywność – występował w  Bo-
guszowicach na Okręgowym Zjeździe Śpiewaków, w  ramach Dni Kultury 
Powiatu Rybnickiego, następnie na jubileuszowym Zjeździe Śląskich Kół 
Śpiewaczych w Katowicach6. W 1962 r. Feniks osiągnął swój największy suk-
ces – na XXVIII Zjeździe Śpiewaczym Okręgu Rybnickiego, który odbył się 
w Czerwionce, chór z Żor zajął I miejsce w II kategorii zespołów. Ten suk-
ces oznaczał, że Towarzystwo Śpiewacze „Feniks” było najlepszych chórem 
w  powiecie rybnickim. Kolejnym potwierdzeniem wysokiego poziomu ar-
tystycznego był start Feniksa i zajęcie pierwszego miejsca w XVIII Zjeździe 
Śpiewaków Okręgu Rybnickiego, zorganizowanym w Dębieńsku pod hasłem 
„Pieśnią czcimy 40. rocznicę Czynu Powstańczego”7. W dniach 23–24 czerw-

5  Niebywały sukces żorskiego „Feniksa” na zjeździe śpiewaczym w Rybniku, „Nowiny” 
1959, nr 25, 26 czerwca – 2 lipca, s. 1.

6  50 lat Towarzystwa…, s. 23.
7  Z. Laskowski, Żorscy jubilaci, „Nowiny” 1962, nr 8, 20 lutego, s. 3.
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ca towarzystwo obchodziło 50. rocznicę istnienia. Z tej okazji zorganizowano 
uroczystość oraz wydano pamiątkową broszurę o historii żorskiego chóru8.

Lata 60. były trudnym okresem dla Feniksa, szczególnie pod względem 
zmniejszającej się liczby członków. Dopływ młodych osób był zbyt mały, aby 
uzupełnić braki kadrowe. Dochodziły problemy w finansowaniu codziennej 
działalności Feniksa. Działalność chóru powoli zamierała. Jak pisał Dariusz 
Filak: „Nie było wówczas sprzyjającej atmosfery dla działalności towarzystw 
propagujących tradycję i  kulturę śląską”9, a  takim właśnie był żorski chór. 
W  1971 r. towarzystwo zaprzestało działalności. 17 października 1975 r. 
zmarł jego wieloletni prezes J. Wyrobek, którego śmierć okazała się decydu-
jąca dla przyszłości zespołu.

Sentyment, jaki żorzanie żywili do pieśni, i wiele wspólnych wspomnień 
mieszkańców miasta z występów Feniksa skłoniło administratorów i  anima-
torów Powiatowego Domu Kultury do zapożyczenia nazwy i utworzenia na 
przełomie 1975 i 1976 r. Zespołu Pieśni i Tańca „Feniks”, który był głównie 

8  W. Gliński, Z. Laskowski, Kronika Miasta Żor…, s. 40.
9  D. Filak, Obrońcy tradycji, Towarzystwo Śpiewacze „Feniks”, „Gazeta Wyborcza” 

1997, nr 46, 24 lutego, dodatek do GW Katowice, nr 1, s. 21.

Przemarsz przez Rynek członków Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Żorskiej
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nakierowany na pracę z dziećmi i młodzieżą. Wcześniej nazwa grupy brzmiała: 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Żorskiej10. Zespół prowadzony był przez nauczy-
cielkę Renatę Hupkę. Przez kolejne lata Feniks działał w bardzo ograniczonym 
zakresie, by w 1978 r. całkowicie zawiesić swoją działalność. Komisja Oświaty, 
Wychowania i Kultury Rady Narodowej w Żorach w swoim protokole poin-
formowała, że „ze względu na odejście instruktora oraz młodzieży dojeżdżającej 
[której trzeba było zwracać koszty podróży – A.K.] przestał działać Zespół Pie-
śni i Tańca «Feniks»11. Próby jego kolejnej reaktywacji nie udały się12.

Miejska biblioteka Publiczna

Pierwszą osobą, która już w 1945 r. rozpoczęła gromadzenie książek po wojen-
nej pożodze, był działacz Związku Harcerstwa Polskiego Jan Kret13. 15 kwiet-
nia 1946 r. Miejska Rada Narodowa w Żorach wydała decyzję o powstaniu 
Biblioteki Powszechnej w Żorach. Jej kierownikiem został Bolesław Baster14. 
Pierwszą siedzibą biblioteki było prywatne mieszkanie Jana Kreta, skąd księ-
gozbiór został przeniesiony do budynku przy ul. Dworcowej 6. Książki po-
chodziły z przedwojennych zbiorów oraz od prywatnych darczyńców. Rada 
Polonii Amerykańskiej przekazała 100 tomów, a znany pisarz Gustaw Mor-
cinek – 200. W 1947 r. biblioteka posiadała ok. 680 tomów, a w roku na-

10  E. Burcek, Kronika Urzędu Miasta Żory 1945–1990, Żory 2002 (mps), s.117. Au-
tor pisze, że w MDK działały w 1976 r. dwa zespoły pieśni i tańca – Zespół Pieśni i Tańca 
[Ziemi Żorskiej – A.K.] i Zespół Pieśni i Tańca „Feniks”.

11  AP Kat OR, Protokoły z  posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i  Gos-
podarki Miejskiej Rady Narodowej Miasta i Gminy Żory z dnia 02.03.1978 r. do dnia 
11.11.1980 r., sygn. 19/471, Protokół z kontroli społecznej przeprowadzonej w dniu 4 czer-
wiec 1978 przez Komisję Oświaty, Wychowania i Kultury Rady Narodowej w Żorach, k. 21.

12  Tamże.
13  Za jego staraniem biblioteka miejska otrzymała z Wojewódzkiej Rady Narodowej 

bezpłatnie 287 tomów książek o  wartości 80 tys. zł. Jego działalność została doceniona 
przez lokalną społeczność. Prezydium MRN wystąpiło do Biura Prezydialnego Powiatowej 
Rady Narodowej w Rybniku o nadanie dyplomu uznania Janowi Kretowi za „wybitne bez-
interesowne zasługi położone w związku z uruchomieniem biblioteki miejskiej oraz pracę 
oświatową i społeczną”. Por. E. Burcek, Kronika Urzędu..., s. 33.

14  W. Gliński, Z. Laskowski, Kronika Miasta Żor..., s. 11.
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stępnym już 119015. 15 kwietnia 1947 r. placówka przyjęła nazwę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (MBP) w Żorach, a pod koniec tego roku została prze-
niesiona na ul. Strzelecką 12, do budynku zastępczego szkoły podstawowej. 
Nowym kierownikiem został Tadeusz Burkot.

W 1951 r. na stanowisku kierownika biblioteki Wacław Daszkiewicz zastą-
pił T. Burkota. Na posiedzeniu Prezydium MRN W. Daszkiewicz informował 
o złych warunkach lokalowych placówki16. Od stycznia 1953 r. nową kierow-
niczką została Lidia Burkot. Ze względu na stale powiększający się księgozbiór 
i liczbę czytelników w lutym 1952 r. ponownie biblioteka została przeniesio-
na. Nowa siedziba znajdowała się w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Ryb-
nickiej. W budynku przy ul. Dworcowej pozostał jedynie księgozbiór litera-
tury dziecięcej. Zmienił się także kierownik – L. Burkot pod koniec 1953 r. 
została zastąpiona Haliną Oberaj. Kolejne przeniesienie biblioteki nastąpiło 
już w 1955 r. do nowo wybudowanego budynku Powiatowego Domu Kultury 
przy ul. Dolne Przedmieście 1. Tam biblioteka oprócz wypożyczalni uzyskała 
drugie pomieszczenie, które zaadaptowano na czytelnię. Kierownik biblioteki 
podczas sesji MRN w 1962 r. przedstawiła dane dotyczące prowadzonej dzia-
łalności. Biblioteka była w posiadaniu 7621 książek, zapisanych zostało 460 
wypożyczających, a 9708 publikacji było wypożyczonych17. W 1964 r. MBP 
posiadała, według stanu na 31 grudnia 1963 r., 8205 tomów i 442 czytelników. 
Łączna liczba czytelników wszystkich bibliotek na terenie gminy i miasta Żory 
wynosiła 209 118. W 1965 r. księgozbiór biblioteki liczył 9138 woluminów, 
stałych czytelników było 605, natomiast od 1 stycznia do 30 września 1965 r. 
bibliotekę odwiedziło 6371 czytelników i zanotowano 10 357 wypożyczeń19.

W 1971 r. powstało Koło Przyjaciół Biblioteki, które działało 10 lat. Kolej-
ną zmianę lokalizacji MBP przyniósł rok 1979, kiedy została przeniesiona na 
ul. Dworcową 7. W nowym lokum na 112 m² znalazło się miejsce dla wypo-
życzalni, czytelni, dwóch pomieszczeń magazynowych i biura. Biblioteka Cen-
tralna poprawiła warunki swojej działalności. W dużo gorszych warunkach lo-
kalowych znajdowały się filie i punkty biblioteczne, które powstały równolegle 

15  Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach 1946–2006, Żory 2006, s. 22.
16  E. Burcek, Kronika Urzędu..., s. 49.
17  Tamże, s. 78.
18  W. Gliński, Z. Laskowski, Kronika Miasta Żor..., s. 43.
19  E. Burcek, Kronika Urzędu..., s. 84.
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z rozbudową miasta, a usytuowane były na peryferiach lub w miejscowościach 
należących do gminy Żory. Najgorsza sytuacja panowała w filii w Rowniu.20

Tabela VII.1 Sumaryczne zestawienie liczby księgozbioru, czytelników 
i wypożyczeń w bibliotekach publicznych miasta i gminy Żory w latach 70.

MIasTo/
gMIna

laTa
ksIęgozbIór 

W Tys. 
WoluMInóW

czyTelnIcy

WoluMIny
WyPożyczenIa  
W WoluMInach

na 1000 
ludnoścI

na 1 
czyTelnIka

W TysIącach
na 1 

czyTelnIka

Żory
1970
1975
1976

21
22
24

1679
1642
2369

1427
952
849

12,3
13,5
10,3

29
33
37

17,0
19,8
15,5

Żory 
(miasto) 

1977
1978

33
37

3012
4180

930
931

10,8
8,9

52
57

17,3
13,7

Żory 
(wieś)

1977
1978

18
20

936
1027

2495
2682

19,6
19,1

16
14

17,0
14,1

Źródła: Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego, Katowice 1977, s. 408;  
Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego, Katowice 1979, s. 376–379.

Jednak i to nowe lokum okazało się zbyt małe na potrzeby Biblioteki Cen-
tralnej. Od 1985 r. trwały prace na os. Pawlikowskiego przy budowie nowej 
siedziby. W 1988 r. rozpoczęło się przenoszenie zbiorów, a uroczyste otwarcie 
nastąpiło 31 sierpnia 1989 r.

Biblioteka Miejska w Żorach rozrastała się tak, jak zwiększała się liczeb-
ność mieszkańców Żor. Ze względu na budowę nowych osiedli oraz przyłą-
czanie okolicznych wsi i  sołectw Biblioteka Centralna sprawowała nadzór 
nad kilkoma filiami i punktami bibliotecznymi. Pod koniec lat 70. Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w Żorach posiadała osiem filii (w tym cztery filie 
w mieście Żory – os. XXX-lecia, Baranowice, Rowień, Rój i cztery filie na 
wsi – Suszec, Kryry, Kobielice i Mizerów)21. Sieć uzupełniał punkt biblio-
teczny działający w Kleszczowie, należący do filii w Baranowicach. Istniały 
jeszcze Gromadzkie Punkty Biblioteczne, które mieściły się w następujących 

20  AP Kat OR, Protokoły z  posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i  Gos-
podarki Miejskiej Rady Narodowej Miasta i Gminy Żory z dnia 02.03.1978 r. do dnia 
11.11.1980 r., sygn. 19/471, Protokół z kontroli społecznej przeprowadzonej w dniu 4 czer-
wiec 1978 przez Komisję Oświaty, Wychowania i Kultury Rady Narodowej w Żorach, k. 189.

21  AP Kat OR, Gmina Żory Wieś, sygn. 14, Sprawy biblioteki gminy 1980, k. 17.
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lokalach: Biblioteka Gminna – w Urzędzie Gminnym, Punkt Baranowice – 
w budynku szkolnym, Punkt Kleszczów – w mieszkaniu kierownika punktu, 
punkt Osiny – w budynku szkolnym, Punkt Rogoźna – w budynku szkol-
nym, Punkt Skrzeczkowice – w budynku szkolnym22.

Kina

Żory długo czekały na wybudowanie sali kinowej. Od 1951 r. istniało kino 
przy ul. Szeptyckiego w zaadaptowanym do tego celu poniemieckim sklepie, 
jednak ze względu na zbyt małą wielkość pomieszczenia (tylko 60 miejsc) 
i możliwość wyświetlania filmów tylko na taśmie 16 mm – ta lokalizacja oka-
zała się niewystarczająca.

9 marca 1955 r. MRN w Żorach podjęła uchwałę o budowie kina i wybrała 
na lokalizację centrum miasta, a dokładnie plac przy ul. Kościuszki, w którym 
kilka lat wcześniej stała synagoga zniszczona przez Niemców podczas II woj-
ny światowej. Dopiero dwa lata później zawiązał się komitet budowy kina, na 
czele którego stanął Zbigniew Burkot, zastępcą została Stefania Chmielewska, 

22  Tamże, Karta Rejestracyjna Biblioteki, k. 32.

Czytelnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej
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a w skład komitetu wchodzili jeszcze: Alojzy Dudek, Władysław Gliński, Jo-
achim Kominek i Franciszek Pniak, którzy zaangażowali się w jego budowę.

Budowę ukończono po prawie dwóch i pół roku intensywnych prac. 12 lip-
ca 1959 r. oddano do użytku nowo wybudowany gmach kina Znicz23. Obiekt 
posiadał 418 miejsc na widowni wraz z  balkonem, poczekalnię z  bufetem, 
przestronny hall z punktem kasowym. Do uruchomienia kina pozostawała wy-
posażenie go we wszelkie niezbędne urządzenia służące do projekcji filmów. 
Obiekt został wydzierżawiony Wojewódzkiemu Zarządowi Kin „Silesia-Film” 
w Katowicach. 5 lutego 1960 r. nastąpiło uroczyste otwarcie kina24. Pierwszym 
wyświetlanym tam filmem była włosko-francusko-niemiecko-jugosłowiańska 
ekranizacja powieści Juliusa Verne’a Kurier carski. Patronat nad kinem przejęło 
przedsiębiorstwo Silesia-Film z Katowic, które jako jeden z czołowych dystry-
butorów kinematografii zatrudniało pracowników i zapewniało repertuar.

Kino przez wszystkie lata swojego istnienia dbało o  zrównoważony re-
pertuar – wyświetlane były filmy o  różnorodnej tematyce z  wielu państw 
świata. Ponieważ posiadało szeroki ekran, zostało zaliczone do kin I kategorii. 
Zatrudniało w latach 70. dziewięć osób obsługi, wyświetlało w tym okresie 
trzy seanse dziennie z wyjątkiem wtorku i  soboty – w  te dni wyświetlano 
dwa seanse. W 1978 r. przeciętne zapełnienie sali kinowej wynosiło 22,1%25. 
W  tym roku wyświetlono 28 filmów polskich, 19 socjalistycznych, 29 ra-
dzieckich, 90 kapitalistycznych i 51 
tzw. porankowych26. W  1979 r. 
kino wyświetliło ogółem 207 tytu-
łów filmowych, w  tym 65 poran-
kowych, 62 filmów polskich (272 
seanse, 35  150 widzów), 31 pro-
dukcji radzieckiej (113 seansów), 
40 produkcji socjalistycznej (134 
seanse), 74 produkcji kapitalistycz-

23  W. Gliński, Z. Laskowski, Kronika Miasta…, s. 35.
24  Tamże, s. 36.
25  AP Kat OR, Protokoły z  posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i  Gos-

podarki Miejskiej Rady Narodowej Miasta i Gminy Żory z dnia 02.03.1978 r. do dnia 
11.11.1980 r., sygn. 19/471, Sprawozdanie z  działalności Kina „Znicz” w  Żorach za rok 
1978, k. 100.

26  Tamże.

Kino Znicz
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nej (583 seanse)27. W  1979 r. kino Znicz zorganizowało 225 seansów dla 
szkół i przedszkoli. Filmy obejrzało 33 745 dzieci. Z okazji Międzynarodo-
wego Roku Dziecka maju i czerwcu kino wyświetlało specjalne seanse w go-
dzinach przedpołudniowych dla dzieci i młodzieży28.

Tabela VII.2. Liczba seansów i widzów w kinach Znicz i Słońce w latach 1975–1978

MIasTo/
gMIna

laTa kIna
MIejsca  

na WIdoWnI
seanse

WIdzoWIe lIczba  
MIeszkańcóW  
na 1 MIejsceW TysIącach

na 1000 
ludnoścI

Żory 1975
1976

1
1

418
418

1009
1141

98
108

4558
4098

56
69

Żory 
(miasto) 

1977
1978

1
1

418
418

1078
1103

103
103

2940
2742

84
96

Żory 
(wieś)

1977
1978

1
1

116
116

144
111

4
4

623
525

63
63

Źródła: Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego, Katowice 1977, s. 417;  
Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego, Katowice 1979, s. 383-384.

W gminie Żory w omawianym okresie powstało też kino Słońce w Suszcu, któ-
re było kinem wiejskim stałym III kategorii. Pracowało w wymiarze 100 godzin 
w miesiącu i posiadało widownię z 116 miejscami (w tym 35 miejsc pierwszych 
i 81 miejsc drugich). Z powodu gorszych warunków lokalowych i słabszej ja-
kości prezentowanego obrazu i dźwięku kino to nie stanowiło konkurencji dla 
Znicza; korzystała z niego przede wszystkim młodzież ze wsi Suszec.

W  latach 80. kino Znicz przeżywało gorszy okres swojej działalności. 
W 1991 r. prywatna firma z Żor, którą reprezentowali Alicja Kowalska i Je-
rzy Domagała, przejęła kino z rąk Silesii, zmieniając przy tym nazwę kina 
na Vega29.

27  Tamże, Informacja o działalności placówek kinowych oraz stanu przygotowań do re-
montu kina „Znicz”, k. 236.

28  Tamże, k. 237.
29  J. Hrycak, Historia kina w Żorach sięga lat 50-ych XX wieku, „Kalendarz Żorski” 

2009, s. 186.
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Dom Kultury
Budowa Domu Kultury w Żorach była planowana już od 1946 r., jednak 
ze względu na braki finansowe i ważniejsze budynki do odbudowy pomysł 
porzucono na kilkanaście miesięcy. W 1948 r. włodarze miasta wystosowali 
pismo do Wojewódzkiej Rady Narodowej o przydział pożyczki na ten wła-
śnie cel. Dzięki poparciu przewodniczącego WRN w Katowicach płk. Jerzego 
Ziętka udało się w 1950 r. uzyskać przydział limitu inwestycyjnego w wyso-
kości 800 zł30. MRN w Żorach wystąpiła do Pracowni Urbanistycznej Mia-
stoprojektu Południe w Katowicach o wykonanie wstępnego projektu i szcze-
gółowego kosztorysu. Zwrócono się o  finansowanie budowy do Funduszu 
Odbudowy Stolicy, z którego uzyskano 1,5 mln zł kredytu. Odpowiedzialny 
za realizację projektu był Alojzy Dudek – dyrektor Miejskiego Przedsiębior-
stwa Budownictwa, a w wielu kwestiach związanych z budową wspierały go 
wiceprzewodniczące MRN – Teresa Ślusarkowa i Stefania Chmielewska.

Prace nad budową Domu Kultury trwały do połowy 1956 r. Działał on 
jednak już wcześniej, gdyż oddawane etapami, wykończone i  przygotowane 

30  B. Mierzwińska, Historia Domu Kultury w Żorach, „Kalendarz Żorski” 1998, s. 78.

Siedziba Miejskiego Domu Kultury
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sale były od razu 
używane, zanim 
prace budowlane 
zostały ukończo-
ne w  całym bu-
dynku. W 1955 r. 
administrowanie 
obiektem przeka-
zano Ministerstwu 
Kultury i Sztuki ze 
względu na zbyt 
małe fundusze 
MRN i  niemoż-

ność utrzymywania budynku i  pracowników. Budynek otrzymał nazwę Po-
wiatowego Domu Kultury (PDK) i zostały zatrudnione w nim trzy osoby – 
T. Burkot, jako kierownik, Stefania Ratajczak – sprzątaczka i palacz Stanisław 
Urbas. W budynku znajdowały się: sala dla zespołu muzycznego, sala dla zespo-
łu teatralnego, biuro, sekretariat, wydzielone pomieszczenia dla biblioteki (wy-
pożyczalnia i czytelnia), sala teatralna, szatnia, toalety, świetlica, magazyn, salka 
medyczna, operatornia, gabinet metodyczny, radiowęzeł, pracownia fotogra-
ficzna, pokój reżyserski, trzy garderoby, pracownia dla sceny, sala widowiskowa 
na 354 miejsca, kawiarnia, westybul kasowy i hall oraz mieszkanie dla palacza.

W 1956 r. w PDK działał zespół teatralny prowadzony przez Halinę Łat-
ko-Oberaj i Tadeusza Szarowicza, kwartet męski pod kierunkiem Wacława 
Daszkiewicza, zespół żeński prowadził Leopold Kadłubiec, klub modelarstwa 
Paweł Czerny, fotograficzny – Klaudia Wlokas. Działały również: klub tury-
styczny, sekcja szachowa, klub inteligencji, zespół taneczny i dwie orkiestry31.

Dom Kultury borykał się z trudnościami finansowymi, gdyż państwowe 
dotacje nie wystarczały. Próbowano pozyskiwać fundusze przez Radę Spo-
łeczną zorganizowaną przy PDK. Te działania okazywały się mało skutecz-
ne i ze względu na zbyt małe uposażenia zrezygnowało kilku instruktorów. 
W 1957 r. PDK został wyposażony w ekran kinowy. W tym samym roku 
w PDK został zorganizowany Zjazd Krajowy Działaczy Kultury, a w 1958 r. 
Ogólnopolska Konferencja Służby Elektrotechnicznej.

31  Tamże, s. 79.

Sekcja szachowa MDK
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Na przełomie lat 50. i 60. nastąpił konflikt pomiędzy żorskim środowiskiem 
nauczycieli a PDK. Nauczyciele zarzucali PDK prowadzenie imprez tanecz-
nych, które miały szerzyć zgorszenie wśród młodzieży, a także organizację zajęć 
pozaszkolnych, które odciągały dzieci od podobnych zajęć prowadzonych przez 
szkoły. Ze względu na sprzeciw nauczycieli wobec działalności PDK instytucja 
zmieniła swój profil. Ograniczono urządzanie potańcówek w kawiarni Pod Ar-
kadami, wstrzymano działalność sali telewizyjnej i wszystkich kół zaintereso-
wań, które były również organizowane przez żorskie szkoły. PDK organizował 
wieczory poezji radzieckiej, odczyty, wystawy, utworzono klub młodzieżowy 
Sparta i Towarzystwo Miłośników Wiedzy. Zorganizowano zajęcia z baletu dla 
dzieci, rytmiki, działała orkiestra młodzieżowa i Ognisko Muzyczne oraz dru-
żyna ZHP Komandosi. Po pierwszym entuzjastycznym przyjęciu przez miesz-
kańców Żor wszelkich inicjatyw kulturalnych proponowanych przez Dom na-
stępuje kryzys w jego działalności i zmniejszenie liczby uczestników zajęć. 

21 października 1961 r. w PDK odbył się Zjazd Działaczy Kulturalno- 
-Oświatowych Ziemi Rybnickiej. Jak dużą rangę i znaczenie dla kultury tego 
terenu miał żorski Sejmik Kulturalny, świadczył m.in. to, że przybył na niego 
wiceminister kultury Zygmunt Garstecki32.

W 1963 r. Dom przeszedł pod opiekę miasta, zmieniając nazwę z PDK na 
Miejski Dom Kultury (MDK). Problem potańcówek w kawiarni Pod Arkada-
mi doprowadził do konfliktu między kierownictwem PDK a Związkiem Mło-
dzieży Socjalistycznej (ZMS), które je organizowało. W chwili przejęcia PDK 
przez miasto sprzeciwy wobec działalności kawiarni Pod Arkadami przyniosły 
rezultat. Tak rozwiązanie konfliktu zrelacjonowały rybnickie „Nowiny”: „Pewną 
niespodzianką, może nawet początkowo przykrą dla pewnych kręgów, zwłaszcza 
młodzieżowych, było wypowiedzenie przez nowe kierownictwo MDK lokalu 
kawiarni Pod Arkadami”33. Lokal przekształcono w Klub Prasy. W latach 1963– 
–1964 MDK mógł się poszczycić wieloma sukcesami: sekcja modelarstwa zdo-
była puchar Aeroklubu ROW, spektakl Śmierć Hamleta zdobył I miejsce w po-
wiatowym przeglądzie34. Przy MDK powstało Towarzystwo Miłośników Ziemi 

32  Z udziałem wiceministra Z. Garsteckiego Sejmik kulturalny ROW odbędzie się w Żor-
ach, „Nowiny” 1961, nr 40, 17 października, s. 1.

33  Nowy wiatr powiał w żorskim MDK, „Nowiny” 1966, nr 32, 17 sierpnia, s. 5.
34  „Zespół teatralny, który przygotował sztukę A. Wydrzyńskiego «Śmierć Hamleta» 

i występował z nią dwukrotnie na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej w ramach festiwalu 
teatralnego, uzyskał I miejsce. Zespół ten wystawił dotąd cztery sztuki: «Diabeł łańcucki», 
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Żorskiej, rozpoczęła się nauka języka esperanto, byli zapraszani ciekawi goście 
oraz zespoły muzyczne. Prowadzono zajęcia instruktorów z MDK w świetlicach 
w Baranowicach i w Roju. W 1964 r. w  żorskim Domu Kultury odbyło się 
pierwsze spotkanie młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego, który po-
wstał dzięki staraniom miejscowej organizacji ZMS35. 4 czerwca 1964 r. posta-
nowiono zorganizować orkiestrę dętą przy MDK, jednak dopiero 14 październi-
ka 1965 r. powołano Miejski Społeczny Komitet Orkiestry Dętej36. W 1966 r. 
z inicjatywy H. Oberaj powstał „Teatrzyk Baśni” dla najmłodszych. W 1969 r. 
sprawozdanie z  działalności kierownika MDK przedstawiało się następująco: 
„Rolę wiodącą prowadzi MDK, który posiada następujące zespoły kulturalne: 
dziecięcy «Teatrzyk Baśni», który sztukę «Lampa Alladyna» wystawił 6 razy dla 
1800 widzów, młodzieżowy zespół dramatyczny przedstawił 8-krotnie sztukę 
«Okno w lesie», Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Żorskiej – wystąpił 8 razy dla 5600 
widzów, orkiestra symfoniczna dała 8 koncertów, których wysłuchało 3200 
osób, teatr poezji «Myśl» – grupa licealna wystawiła 6 razy z inscenizacją poetyc-
ką «Zderzenie z myślami» dla 2400 widzów, młodzieżowy teatr dramatyczny 
(powstał w 1967 r.) wystawił 9 spektakli, które obejrzało 3500 widzów”37.

Według danych z 1970 r. MDK zrzeszał ogółem 1025 słuchaczy członków 
sekcji i klubów, co stanowiło 10,2% mieszkańców Żor38. Na początku lat 70. 
nastąpiła zmiana działalności MDK – jedne sekcje zaprzestały działalności, 
na ich miejsce powstawały inne. Upadały sekcje modelarska i szachowa, prze-
stał działać chór Feniks, funkcjonowały kluby Wrzos, Kaktus i Albatros, teatr 
wokalny, sekcje rytmiki, powstał Zespół Pieśni i Tańca, Młodzieżowy Teatr 
Dramatyczny i Teatrzyk Baśni.

MDK miał swój pokaźny udział przy organizacji obchodów 700-lecia Żor. 
Młodzież wystawiła sztukę Rzecz o Koperniku, dzieci pokazały przedstawienie 
Bractwa Figlarzy, repertuar operowy i  operetkowy zaprezentowała orkiestra 
symfoniczna pod batutą Alfreda Paszendy, a  koncert muzyki polskiej orkie-
stra młodzieżowa. W 1974 r. dotychczasowego kierownika H. Oberaja zastąpił 
Zygmunt Kristof, który oprócz funkcji administracyjnych prowadził cieszącą 

«Kłopoty Złotopolskiego», «Ciotunia» i «Na urlopie». Reżyserem tych spektakli był Paweł 
Lokaj”. E. Burcek, Kronika Urzędu..., s. 87.

35   Filmowy Klub Dyskusyjny w żorskim DK, „Nowiny” 1964, nr 17, 22 kwietnia, s. 4.
36  W. Gliński, Z. Laskowski, Kronika Miasta..., s. 44, 48.
37  E. Burcek, Kronika Urzędu..., s. 97.
38  W. Gliński, Z. Laskowski, Kronika Miasta..., s. 64.
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się uznaniem orkiestrę Żorskie Smyczki. Przy orkiestrze zaktywizował się wo-
kalny Duet Cygański z udziałem tenorów – Zygmunta Krakowczyka i Alojze-
go Zubera. W latach 1975–1976 w MDK istniały następujące zespoły: zespół 
kameralny Żorskie Smyczki liczący 13 osób, muzyczny zespół młodzieżowy 
liczący 16 członków, zespół rytmiki dzieci przedszkolnych – 20 uczestników, 
dziecięco-młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca – 50 członków, zespół muzycz-
no-wokalny – 8 osób, soliści – Jolanta Wajs i Henryk Cuber, Kabaret Młodzie-
żowy „My i Oni” – 9 osób, Teatrzyk Satyry – 12 członków oraz wiele innych 
sekcji (fotograficzna, filatelistyczna, brydżowa i szachowa). W 1976 r. Zespół 
Pieśni i Tańca „Feniks” wystawił przedstawienie Polskie gody weselne39.

Ze względu na zwiększającą się liczebność miasta i budowę nowych osiedli 
mieszkaniowych w 1977 r. przy MDK powstały międzyspółdzielniane kluby 
Rebus i Azyl. W  tym drugim klubie, wobec odpływu młodzieży z MDK, 
postanowiono w  ramach intensyfikacji działań kulturalnych zorganizować 
Młodzieżowe Centrum Kultury.

Klub Azyl był placówką międzyspółdzielczą żorskiego oddziału WSS Spo-
łem i MRSM. Działalność miała charakter otwarty i była prowadzona na rzecz 
wszystkich mieszkańców Żor i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
mieszkańców os. 700-lecia. Od otwarcia klubu pod koniec maja 1977 r. dzia-

39  E. Burcek, Kronika Urzędu…, s. 117.

Zespół kameralny Żorskie Smyczki
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łalność była nakierowa-
na na młodzież i dzieci 
ze względu na prawie 
wyłączne zainteresowa-
nie młodej części miesz-
kańców osiedla działal-
nością w  klubie. Praca 
placówki była oparta 
na zajęciach w sekcjach 
i kołach zainteresowań, 
a prowadzona przez in-
struktorów zatrudnio-
nych na umowie-zlece-
niu przez WSS Społem. Na przełomie lat 70. i 80. działały następujące sekcje 
i koła zainteresowań:

•	 sekcja sportowa (drużyna piłki nożnej, tenis stołowy ziemny, brydż 
i skat) – instruktor Janusz Krypczyk,

•	 modelarnia lotniczo-okrętowa – instruktor Józef Caputa,
•	 koło miłośników teatru, telewizji, muzyki, filmu i literatury – instruk-

tor Jan Tomecki,
•	 koło PTTK – przewodniczący Janusz Krypczyk,
•	 kółko fotograficzne – instruktor Grzegorz Jaworski40.

Na początku 1980 r. działalność zawiesił Międzyspółdzielczy Klub „Azyl” na 
os. 700-lecia, gdzie rozpoczęto prace remontowe pod adaptację obiektu na 
Młodzieżowe Centrum Kultury, uruchomione 10 listopada.

W klubie Rebus zlokalizowanym na os. XXX-lecia PRL działały koło pla-
styczne (w tym grupa tkacka), zespół muzyczny (młodzieżowy-instrumental-
ny) oraz koło fotoamatorów. Klub był również placówką międzyspółdzielczą 
żorskiego oddziału WSS Społem i MRSM. Pracowali w nim: instruktorzy 
zatrudnieni na umowie-zleceniu przez „Społem”, kierownik zatrudniony na 
całym etacie i instruktor kulturalno-oświatowy zatrudniony na pół etatu41.

40  AP Kat OR, Protokoły z  posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i  Gos-
podarki Miejskiej Rady Narodowej Miasta i Gminy Żory z dnia 02.03.1978 r. do dnia 
11.11.1980 r., sygn. 19/471, Do Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury RN MiG Żory, 
k. 154.

41  Tamże, k. 161.

Zaproszenie na wystawę fotografii i rzeźby
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W 1978 r. do organizacji I Żorskiej Wiosny Młodości włączył się MDK. 
Była to impreza cykliczna, organizowana corocznie przez żorski magistrat, 
w której MDK przewodził w działalności artystycznej. W tym samym roku 
powstała galeria Trak.

W 1979 r. w MDK odbyła się uroczysta inauguracja Roku Kulturalnego. 
W  pierwszej części spotkania przedstawiono działaczom plany poszczegól-
nych placówek kulturalnych miasta i gminy. Szczególnie wiele uwagi poświę-
cono dalszemu rozwijaniu zespołów popularyzujących folklor regionalny, 
upowszechnianiu plastyki, zarówno profesjonalnej, jak i amatorskiej42.

W ramach działalności rozrywkowej MDK nie tylko sprowadzano różne 
zespoły zawodowe, lecz także szeroko propagowano rodzimą twórczość amator-
ską. Od stycznia 1979 r. MDK posiadał własną filię w Kryrach. Jej kierowni-
kiem był Henryk Bogocz43, który wspólnie z miejscowymi działaczami organi-
zował życie kulturalne w lokalnym środowisku. Powstał zespół folklorystyczny 
Kryrzanki, zainicjowano Święto Ludowe – imprezę o  charakterze folklory-
stycznym44. Zespół Kryrzanki miał za sobą duże osiągnięcia nawet na szczeblu 
wojewódzkim (np. w maju 1980 r. w Bielsku-Białej na przeglądzie zespołów 
regionalnych Kryrzanki zajęły II miejsce). Grupa uczestniczyła również w go-
ścinnych występach, w ramach święta „Trybuny Robotniczej” w Chorzowie45.

42  Uroczysta inauguracja w MDK Żory, „Nowiny” 1979, nr 40, 3 października, s. 3.
43  AP Kat OR, Do Komisji Wychowania, Oświaty i  Kultury RN MiG Żory, sygn. 

19/471, k. 151.
44  Z obrad Plenum KMG PZPR w Żorach. Analiza działalności kulturalnej, „Nowiny” 

1980, nr 30, 23 lipca, s. 1.
45  AP Kat OR, Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 

Estrada w „Jarze” podczas Żorskiej Wiosny Młodości (1986)
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W organizowaniu imprez MDK utrzymywał stałą współpracę z  innymi 
placówkami kulturalno-wychowawczymi, jak: Państwowy Teatr Lalki „Bania-
luka”, Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz 
z  zawodowymi instytucjami artystycznymi, jak: Filharmonia Rybnickiego 
Okręgu Węglowego, Filharmonia z Katowic oraz Teatr Ekspresji46. Na polu 
amatorskiej twórczości artystycznej zainspirowano społeczne współuczest-
nictwo w procesach twórczych poprzez prowadzenie amatorskich zespołów 
artystycznych w zakresie upowszechniania: plastyki, muzyki, fotografii oraz 
teatru i  tańca towarzyskiego. W 1979 r. w zajęciach uczestniczyło ok. 950 
osób, ogółem w  imprezach organizowanych przez MDK wzięły udział  
16 254 osoby47. W czasie III Żorskiej Wiosny Młodości w 1980 r. w MDK 
zorganizowano wystawę fotograficzną Dziecko z fotografii oraz w sierpniu wy-
stawę Żorskie dzieci w fotografii48.

Na całokształt działalności kulturalno-wychowawczej na terenie miasta 
i  gminy składała się praca klubów RSW Ruch i  Klubów Rolnika. Kluby 
RSW Ruch działały w dzielnicach wiejskich: Baranowice, Rogoźna, Klesz-
czów i Kryry49. Popularnością cieszył się Teatrzyk Baśni działający przy klu-
bie w Rudziczce. Mali członkowie teatrzyku byli oklaskiwani nie tylko przez 
mieszkańców Rudziczki, lecz także na gościnnych występach w placówkach 
kulturalnych na terenie miasta i gminy50.

W latach 80. działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Oscar” zamarła. 
Po jego likwidacji w 1989 r.51 w to miejsce powstało Kino Lektur Szkolnych 

Miejskiej Rady Narodowej Miasta i Gminy Żory z dnia 02.03.1978 r. do dnia 11.11.1980 r., 
sygn. 19/471, Protokół nr 31/80 z odbytego posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury 
Rady Narodowej Miasta i Gminy w dniu 17 listopada 1980 r., k. 283.

46  Tamże, Informacja działalność placówek kulturalno-oświatowych na terenie miasta 
i gminy, k. 279.

47  Tamże, k. 280.
48  AP Kat OR, Protokoły z  posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i  Gos-

podarki Miejskiej Rady Narodowej Miasta i Gminy Żory z dnia 02.03.1978 r. do dnia 
11.11.1980 r., sygn. 19/471, Informacja o przebiegu obchodów Międzynarodowego Roku Dz-
iecka, k. 198.

49  Tamże, Protokół nr 31/80 z  odbytego posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty 
i Kultury Rady Narodowej Miasta i Gminy w dniu 17.11.1980 r., k. 282.

50  Tamże; k. 284.
51  Co z żorskim DKF-em?, „Nowiny” 1989, nr 29, 19 lipca, s. 5.
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oraz klub filmowy dla dzieci i  młodzieży Oskarek52. W  MDK działał klub 
Obieżyświat, klub literacki i ekologiczny, odbywały się spotkania gitarowe.

Oprócz stałej działalności MDK na przestrzeni lat przygotowywał wiele 
imprez i koncertów kulturalnych oraz był ich gospodarzem. Dla przykładu 
Filharmonia Rybnickiego Okręgu Węglowego wystąpiła 6 lutego 1979 r. Me-
lomanów mogły ucieszyć dwie propozycje, jakie oferował jej koncert. Relacja 
prasowa z koncertu brzmiała: „Nader rzadko zdarza się słyszeć w roli solowe-
go instrumentu fagot. A jeszcze rzadziej ogląda się muzykującą na nim kobie-
tę. W Żorach w Koncercie na fagot B-dur (K.V.191) Wolfganga Amadeusa 
Mozarta wystąpiła Stanisława Szostak. A druga atrakcja koncertu w Żorach 
to występ katowiczanina Adama Han-Górskiego, wychowanka Antoniego 
Szafranka. Obecnie jest on koncertmistrzem Orkiestry Radiowej w Wiedniu, 
stale występuje jako solista w wielu krajach Europy. W Żorach grał Koncert 
skrzypcowy e-moll Feliksa Mendelssohna-Bartholdy-ego”53.

W  omawianym okresie na czele placówki stali kierownicy: T. Burkot 
(1 stycznia 1955 r. – 5 maja 1966 r.), H. Oberaj (6 maja 1966 r. – 31 grud-
nia 1973 r.), Z. Kristof (1 marca 1974 r. – 30 września 1980 r.), a następnie 
dyrektorzy: Irena Morgała (1 października 1980 r. – 31 lipca 1988 r.) oraz 
Irena Maj-Florczuk (15 grudnia 1989 r. – 31 grudnia 1990 r.)54.

towarzystwo Miłośników Miasta Żory

W  Żorach działalność kulturalno-oświatową prowadziło wielu działaczy 
społecznych, których zainteresowania były związane z tym regionem. Gro-
no tych pasjonatów historii i  kultury Żor postanowiło zinstytucjonalizo-
wać swoją działalność. W czasie dyskusji z wysuniętych dwóch propozy-
cji: utworzenia sekcji historycznej przy MDK lub powołania organizacji 
na prawach stowarzyszenia – zdecydowano się na drugą opcję. Pierwsze 
zebranie odbyło się w MDK 24 stycznia 1967 r. z udziałem 17 osób55.  

52  Śmieć „Oskara”, „Nowiny” 1989, nr 38, 20 września, s. 4.
53  Niezapomniany koncert w Żorach, „Nowiny” 1979, nr 8, 21 lutego, s. 3.
54  B. Mierzwińska, Historia Domu Kultury..., s. 77.
55  Tymi osobami byli: Zygmunt Laskowski, Stefan Łytkowski, Józef Krysztafkiewicz, 

Bogusław Rubiś, Maksymilian Kuczera, Zenon Kaleta, Hubert Oberaj, Barbara Wyrobek, 
Alojzy Dudek, Brunon Przeliorz, Michal Hilewicz, Bolesław Nogowczyk, Halina Oberaj, 
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Powołano na nim trzyosobową komisję (Z. Laskowski, H. Oberaj, Brunon 
Przeliorz), która opracowała statut przyszłego stowarzyszenia, a jemu same-
mu nadano nazwę Towarzystwo Miłośników Regionu Żorskiego (TMRŻ). 
Na kolejnym zebraniu, 2 lutego, komisja przedstawiła statut, który został 
jednogłośnie uchwalony.

Cel towarzystwa został zdefiniowany w  art. 2 statutu: „Celem Towa-
rzystwa jest szerzenie umiłowania Regionu Żorskiego, badania przeszłości, 
ochrona pamiątek, pomników i zabytków. Utrwalenie pamięci i oddawanie 
należytego hołdu bohaterom tej ziemi, którzy walczyli o wyzwolenie narodo-
we, klasowe, społeczne i kulturalne”56. Sposobami realizacji tych zamierzeń 
wedle statutu miały być: inicjowanie i popieranie badań naukowych związa-
nych z regionem żorskim oraz szerzenie wiedzy o nim, opieka nad pamiątka-
mi historycznymi, kulturalnymi i zabytkami regionu żorskiego, wydawanie 
publikacji o charakterze propagandowym, kulturalnym i naukowym. Celem 
towarzystwa miała być także: działalność kulturalno-oświatowa, prowadzenie 
placówek kulturalno-oświatowych, których działalność jest związana z cela-

mi statutowymi, dochód zaś przeznaczony jest na re-
alizację zadań towarzystwa, organizowanie odczytów, 
wykładów, zebrań dyskusyjnych, zjazdów i  wystaw, 
współpraca z innymi stowarzyszeniami oraz władzami 
konserwatorskimi w zakresie realizacji celów statuto-
wych57.

Na kolejnych zebraniach, 21 i  28 lutego 1967 r., 
wybrano zarząd w składzie: prezes Z. Laskowski oraz 
wiceprezesi H. Oberaj i  B. Nogowczyk58. Powoła-
no trzy komisje: historyczno-wydawniczą, kultural-
no-oświatową i  organizacyjno-programową. 12 maja 
1967 r. Towarzystwo Miłośników Regionu Żorskiego 
decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 

Urzędu Spraw Wewnętrznych nr SW.III.080/24/67 zostało wpisane do reje-
stru pod nr. 2692.

Paweł Lokaj, Boleslaw Wieczorek, Leopold Kadłubiec i Fryderyk Pietrzyk. Por. XXV lat 
działalności TMMŻ, ITMMŻ 1992, s. 15.

56   ITMMŻ 1967, s. 10.
57  Tamże.
58  Tamże, s. 8.

Zygmunt Laskowski,
pierwszy prezes TMMŻ
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We wrześniu 1967 r. TMRŻ wydało swój pierwszy „Informator” – biuletyn, 
który w formie artykułów przybliżał historię miasta i regionu – jego kulturę, 
zwyczaje oraz zasłużonych ludzi. Pod koniec 1967 r. liczba członków wynosi-
ła już 116 i w kolejnych latach znacznie się zwiększała – w 1968 r. było 160 
członków, a w 1969 r. już 25959. Oprócz corocznego wydawania „Informatora” 
w pierwszych latach działalności TMRŻ nawiązało współpracę z Wojewódz-
kim Wydziałem Kultury, Konserwatorem Wojewódzkim i Okręgową Komisją 
Ochrony Zabytków w  Katowicach, równocześnie rejestrując żorskie zabytki 
i opiekując się nimi; zainicjowano przygotowania do uroczystości obchodów 
700-lecia miasta; rozpoczęło prace konserwatorskie średniowiecznych mu-
rów obronnych; członkowie TMRŻ wygłaszali prelekcje i pogadanki w MDK 

i miejscowym liceum oraz organizowali liczne wystawy i konkursy z wiedzy 
o historii Żor. 13 października 1970 r. TMRŻ pełniło rolę gospodarza na spo-
tkaniu z jugosłowiańską delegacją kulturalną zorganizowanym w MDK w Żo-
rach, cztery dni później towarzystwo było współorganizatorem Okręgowego 
Zjazdu Społecznych Opiekunów Ochrony Zabytków60.

59  XXV lat działalności..., s. 16–18.
60  Tamże, s. 19.

Obchody 10-lecia TMMŻ
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Rok 1971 był rokiem poprzedzającym uroczystości 700-lecia miasta. Już 
wtedy wydano specjalny numer „Informatora”, poświęcając go w całości po-
wojennej historii miasta. Numer ten miał specjalny tytuł: Kronika miasta 
Żor od 24 III 1945 do 31 XII 1970. Z  inicjatywy TMRŻ odbyła się sesja 
popularnonaukowa poświęcona 50. rocznicy wybuchu III powstania ślą-
skiego. Inauguracyjną prelekcję wygłosił znany badacz historii Śląska, rektor 
Uniwersytetu Śląskiego prof. dr Kazimierz Popiołek. W 1972 r. TMRŻ wy-
dało Pamiątkową Księgę Miasta Żory w nakładzie 1200 egzemplarzy, organi-
zowało również wiele imprez kulturalnych związanych z  obchodami rocz-
nicy 700-lecia Żor. 25 października 1974 r., po śmierci pierwszego prezesa 
zarządu Z. Laskowskiego, wielce zasłużonego dla towarzystwa, na tę funk-
cję został wybrany Józef Brząkalik. 13 maja 1976 r. Walne Zgromadzenie 
Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego podjęło uchwałę zmieniającą 
nazwę stowarzyszenia na Towarzystwo Miłośników Miasta Żory (TMMŻ)61. 
Działalność towarzystwa opierała się na funkcjonowaniu czterech komisji: 
Informacji i  Propagandy, Historyczno-Wydawniczej62, Ochrony Zabytków 
oraz Kulturalno-Oświatowej. Został również wybrany nowy zarząd: prezesem 
został P. Lokaj, a wiceprezesami J. Brząkalik i B. Przeliorz; taki skład funkcjo-
nował do 1983 r. W 1977 r. z inicjatywy TMMŻ zorganizowano Dni Żor, 
które w kolejnych latach stały się cyklicznym wydarzeniem kulturalnym pod 
nazwą Żorska Wiosna Młodości. W 1979 r. towarzystwo osiągnęło rekordo-
wa liczbę członków – 50863.

1 grudnia 1981 r. władze miejskie oddały pod patronat TMMŻ utwo-
rzoną Izbę Muzealną w  budynku przy ul. Powstańców. Zorganizowano 
wystawę stałą o historii Żor, również członkowie towarzystwa prowadzili 
w tym miejscu lekcje pokazowe i prelekcje, prezentowano również wystawy 
okresowe.

61  Do tej pory w zakres regionu żorskiego zaliczane były okoliczne wioski: Barano-
wice, Kleszczów, Osiny, Rogoźna oraz Rowień. W związku ze zmianą granic miasta wspom-
niane wioski zostały włączone w obszar rozwojowego miasta Żory, wobec czego dotych-
czasowa nazwa stowarzyszenia – Towarzystwo Miłośników Regionu Żorskiego – częściowo 
się zdezaktualizowała.

62   Żory Moje Miasto, „Informator Towarzystwa Miłośników Miasta Żory” 1977, s. 48.
63  AP Kat OR, Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 

Miejskiej Rady Narodowej Miasta i Gminy Żory z dnia 02.03.1978 r. do dnia 11.11.1980 r., 
sygn. 19/471, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Żory, k. 162.
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Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. zgodnie z dekre-
tami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i Rady Państwa za-
wieszono działalność organizacji społecznych w PRL; tym samym TMMŻ 
zaprzestało działalności. Wznowiło ją na przełomie 1982 i 1983 r., gdy stan 
wojenny został zawieszony. 29 października 1983 r. Walne Zgromadzenie 
wybrało nowy zarząd w składzie: prezes – P. Lokaj oraz wiceprezesi: E. Burcek 
i Stefan Pinocy. W kolejnych wyborach Leokadia Koper zastąpiła S. Pinocego 
na stanowisku wiceprezesa. W 1987 r., po sześcioletniej przerwie towarzy-
stwo wznowiło wydawanie „Informatora”. Członkowie TMMŻ publikowali 
w tym czasie artykuły m.in. na łamach „Nowin” czy „Kronik Rybnickich”.

Towarzystwo wielokrotnie podejmowało rywalizację z innymi stowarzy-
szeniami i instytucjami kulturalnymi, uczestnicząc m.in. w: konkursie war-
szawskiego „Kuriera Polskiego” pt. „Bliżej Życia”, konkursie Ministerstwa 
Kultury i Sztuki oraz „Kuriera Polskiego” – „Bliżej regionu – bliżej kraju”. 
TMMŻ zorganizowało konkurs wiedzy dla żorskich szkół „Czy znasz po-
wiat rybnicki?”, jak również przeprowadzało coroczne zmagania „Czy znasz 
Żory?”. Dzięki swojej działalności kulturalnej i  oświatowej towarzystwo 
otrzymało różnego rodzaju nagrody, wyróżnienia i dyplomy: Wydział Kul-
tury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przyznał mu nagrodę 
pieniężną w 1978 r., 29 września 1979 r. towarzystwo zostało wyróżnione 
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki dyplomem honorowym za „osiągnięcia 
w upowszechnianiu kultury”64. Podobnie w 1998 r. Ministerstwo Kultury 
i Sztuki wysłało list z wyrazami uznania za dotychczasową działalność sto-
warzyszenia.

Przez wszystkie lata funkcjonowania towarzystwo urządzało spotkania oko-
licznościowe, odczyty, prelekcje, wieczory recytatorskie, wykłady, organizowało 
wystawy, gromadziło pamiątki historyczne dotyczące regionu. Dbało o zabytki 
w Żorach poprzez wyznaczenie społecznych opiekunów, rejestrację zabytków, 
a następnie ich znakowanie tablicami informacyjnymi. Dzięki TMMŻ udało 
się zachować średniowieczną zabytkową architekturę rynku, która została znisz-
czona w czasie II wojny światowej. Przez lata swojej działalności towarzystwo 
wydało kilkanaście numerów „Informatora”, w  którym artykuły przybliżały 
czytelnikom historię miasta od zarania do czasów współczesnych.

64  XXV lat działalności…, s. 26.
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izba Muzealna przy towarzystwie 
Miłośników Miasta Żory

Pomysł utworzenia w Żorach muzeum poświęconego historii regionu zro-
dził się wśród członków Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego przy 
okazji obchodów 700-lecia miasta. Z  taką inicjatywą do władz wystąpił 
prezes towarzystwa Z. Laskowski. W  tym celu towarzystwu przydzielo-
no małe pomieszczenia w  budynku żorskiego ratusza. 9 czerwca 1972 r. 
w dwóch pomieszczeniach na II piętrze otwarto izbę muzealną. Szczególne 
zasługi w powstaniu tego miejsca mieli prezes TMRŻ Z. Laskowski i  se-
kretarz towarzystwa W. Gliński, którzy osobiście zaangażowali się w zbie-
ranie eksponatów wśród mieszkańców. Pierwszą okolicznościową wystawę 
w  izbie muzealnej poświęcono 50-leciu przyłączenia Śląska do Macierzy. 
Mimo że izba funkcjonowała już od kilku miesięcy, to oficjalne przekaza-
nie przez Prezydium MRN lokum w  budynku ratusza nastąpiło dopiero 
we wrześniu 1972 r. Jednak już w 1975 r. izba zmieniła swoją lokalizację. 
Kolejna zmiana nastąpiła w 1981 r., gdy Urząd Miasta i Gminy przydzielił 
towarzystwu domek z niewielkim ogrodem u zbiegu ulic Traugutta i Po-
wstańców. W tym miejscu przez kilka lat znajdowała się izba muzealna, jak 
i zarząd TMMŻ. W Żorskiej Izbie Muzealnej znajdowały się liczne fotoko-
pie dokumentów traktujących o pięknej i bogatej historii Żor, fotogramy 
przedstawiające dorobek kultury materialnej i duchowej ludności zamiesz-
kałej w mieście i najbliższej okolicy oraz eksponaty. W 1981 r. magistrat 
przekazał TMMŻ 100 tys. zł na urządzenie i wyposażenie izby muzealnej65. 
Po oficjalnym otwarciu „minimuzeum” na łamach lokalnej prasy zachęcano 
mieszkańców do jego zwiedzania66.

Izba Muzealna TMMŻ wzbogaciła się w 1985 r. o cenny eksponat. Był nim 
sztandar działającego w okresie międzywojennym w Żorach Towarzystwa Matek 

65  E. Burcek, Kronika Urzędu…, s. 132.
66  Treść informacji prasowej brzmiała: „1 grudnia br. – po dość długim okresie wy-

czekiwania – nastąpiło otwarcie Żorskiej Izby Muzealnej, w  której zgromadzono liczne 
dokumenty i  eksponaty z  przeszłości Żor i  najbliższej okolicy. Izba muzealna powstała 
z  inicjatywy Wydziału Kultury Urzędu Miasta i  Gminy w  Żorach. Można ją zwiedzać 
w poniedziałki od godz. 15 do 18, natomiast w środy i piątki od godz. 10 do 13”. Zob. 
Otwarto izbę muzealną, „Nowiny” 1981, nr 49, 9 grudnia, s. 1.
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Polek – organizacji kobiecej krzewią-
cej idee patriotyczne. Ten cenny dar 
na ręce prezydenta miasta G. Utraty 
i prezesa TMMŻ P. Lokaja przekaza-
ła 3 maja 76-letnia mieszkanka Żor 
Tekla Mandla, która po II wojnie 
światowej sprawowała opiekę nad 
sztandarem. W czasie okupacji w za-
murowanej skrytce w domu swoich 
rodziców na Folwarkach przechowy-
wała go z narażeniem życia Akwilina 
Wyrobek67.

22 września 1984 r. otwarto 
wystawę czasową „1 wrzesień 1939 
w Żorach”. Zainaugurowała ją wdo-
wa po majorze Józefie M. Stranzu 
– Zofia68. W roku następnym, rów-
nież we wrześniu, TMMŻ zorgani-
zowało w izbie muzealnej wystawę 
poświęconą sylwetce mistrza świata 
w akrobatyce szybowcowej Jerzego 
Makuli. W maju 1987 r. otwarto wystawę „Żorscy żeglarze słodkich i  sło-
nych wód”. Jej głównym bohaterem był żeglarz Bernard Kuczera, który na 
jachcie „Czarny Diament” odbył podróż dookoła świata. W osobnej ekspo-
zycji zaprezentowano dorobek 90 Harcerskiej Drużyny Wodnej im. Wła-
dysława Morgały z Żor. W 1988 r. izba muzealna gościła byłych żołnierzy 
1 Czechosłowackiej Brygady Pancernej biorącej udział w  wyzwalaniu Żor 
w marcu 1945 r.

Na muzeum Żory musiały czekać jeszcze kilka lat. Decyzja o jego zorgani-
zowaniu zapadła dopiero w 1996 r., a otwarcie odbyło się w 2000 r.

67  E. Burcek, Kronika Urzędu..., s. 146.
68  Tamże, s. 140.

Fragment ekspozycji w Izbie Muzealnej
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rola zakładów pracy i hoteli  
robotniczych

Z biegiem lat po II wojnie światowej Żory stawały się miastem coraz bar-
dziej robotniczym. Dominowała ludność napływowa znajdująca zatrudnie-
nie w nowo powstających zakładach przemysłowych. Prawie każdy większy 
zakład miał na terenie Żor swój hotel robotniczy, gdzie jego mieszkańcom 
należało zapewnić nie tylko minimum bytowe, lecz także rozrywkę po pracy. 
Hotele współpracowały w tym zakresie z MDK. Działalność kulturalna w za-
kładach pracy nie ograniczała się tylko do inicjatyw skierowanych do osób 
mieszkających samotnie w hotelach robotniczych. Bardzo często obejmował 
całe rodziny robotnicze, organizowane były zajęcia dla najmłodszych, festyny, 
występy artystyczne, zapraszano teatry, kabarety, zespoły muzyczne itd.

3 sierpnia 1946 r. przy Hucie Paweł zorganizowano chór męski, którego 
dyrygentem został Tomasz Kucz69. Po przemianowaniu huty na Odlewnię 
Żeliwa działała tam świetlica, gdzie organizowano m.in. rozgrywki w tenisa 
stołowego i skata. Co roku odbywało się w niej kilkanaście imprez o charak-
terze oświatowo-kulturalnym, przy świetlicy istniał również pięcioosobowy 
rozrywkowy zespół wokalno-instrumentalny.

Jednym z najbardziej prężnych zakładów pracy pod względem działal-
ności kulturalnej była Fabryka Sygnałów Kolejowych w Żorach (od 1961 r. 
Zakład Wytwórczy Urządzeń Sygnalizacyjnych). Biblioteka zakładowa zo-
stała założona w 1953 r. w części jednego z pomieszczeń biurowych i w mo-
mencie uruchomienia posiadała 220 tomów, a liczba czytelników w ciągu 
miesiąca osiągnęła 28 osób. W 1958 r. liczyła 1100 tomów, a w 1980 r. – 
2800 książek, 240 czytelników i ponad 2000 wypożyczeń70. 1 maja 1958 r. 
jedno z pomieszczeń przeznaczono tylko na bibliotekę71. W zakładzie dzia-
łała także Komisja Kobieca, która w 1955 r. z  inicjatywy Bronisławy Po-
lok założyła Koło Gospodyń Wiejskich w  Gromadzie Borynia72. Zespół 
estradowy przy Fabryce Sygnałów Kolejowych w Żorach został utworzony 
w 1956 r. i przybrał nazwę Sygnał. W 1958 r. wystąpił 70 razy. Amator-

69  W. Gliński , Z. Laskowski, Kronika Miasta…, s. 12.
70  Tamże, s. 64.
71  Tamże, s. 32.
72  Tamże, s. 65.
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ski zespół świetlicowy w  latach 1963–1980 występował ponad 360 razy, 
w tym wielokrotnie w takich miastach, jak: Warszawa, Poznań, Katowice 
czy Gliwice, brał również udział w  imprezach zlotowych w  Rucianem73. 
Zespół występował przed kamerami Telewizji Polskiej i mikrofonami Pol-
skiego Radia, miał możliwość zaprezentowania się na występach w  Cze-
chosłowacji. Liczne występy przed delegacjami zagranicznymi spotykały 
się z życzliwymi opiniami gości wizytujących zakład74. Opiekunem zespołu 
była Helena Ciszkowa, a kierownikiem muzycznym Mieczysław Marciniak. 
Działalność zespołu często była przedstawiana na łamach lokalnej prasy75. 
Rybnickie „Nowiny” relacjonowały działalność kulturalną w żorskim zakła-
dzie: „W niedzielę dnia 25 września 1966 r. w sali widowiskowej Zakładów 
Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych w Żorach odbyła się uroczystość 
inaugurująca «IV Kolejarską Jesień Kulturalną 1966» z  udziałem Dyrek-
cji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP), zorganizowaną przez Związek 
Zawodowy Pracowników Kolejowych”76. W przeddzień inauguracji w klu-
bie ZZK ZWUS w Żorach odbyła się konferencja kierowników kolejowych 
placówek kulturalno-oświatowych z terenu katowickiego okręgu ZZK, po-
święcona programowi „Kolejarskiej Jesieni Kulturalnej 1966”. Objęła ona 
wiele imprez kulturalnych i  oświatowych o  charakterze okręgowym oraz 
imprezy, które zorganizowały poszczególne węzły kolejowe w październiku 
1966 r.77. Przy ZWUS w Żorach działał Klub Fabryczny, który przez wie-
le lat zajmował się szeroko rozumianą działalnością kulturalno-oświatową, 
rozrywkową i  sportową. Zorganizowano wiele spotkań z  ciekawymi po-
staciami kultury, wystaw, prelekcji filmów, występów artystycznych, wie-
czorków tanecznych, festynów, różnorodnych turniejów. Klub Fabryczny  

73  Kronika XX-lecia…, s. 62.
74  Tamże. We francuskiej prasie związkowej ukazała się przychylna notatka prasowe 

o żorskim zespole.
75  70 koncertów estradowych. Występy w Warszawie i Olsztynie. Przedstawiamy zespół 

z Żor, „Nowiny” 1959, nr 18, 8–14 maja, s. 5.
76  „Pierwszą «Kolejarską Jesień» zainaugurowano w  roku 1963 w  Katowicach, 

drugą w roku 1964 w Tarnowskich Górach, trzecią – w roku 1965 w Gliwicach. Zaszczy-
tu urządzania inauguracji IV Kolejarskiej Jesieni – doznały w tym roku Żory”. Por. „Kole-
jarska Jesień Kulturalna 1966”. Inauguracja w Żorach, „Nowiny” 1966, nr 40, 5 paździer-
nika, s. 2.

77  Tamże, s. 4.
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aktywizował dzieci i młodzież oraz pracowników zakładu78. Emeryci i ren-
ciści zakładu zrzeszeni w  Klubie Seniora spotykali się każdego miesiąca 
także w Klubie Fabrycznym. W trakcie spotkań, cieszących się dużą popu-
larnością, wyświetlano filmy, grano w szachy i skata, organizowano zabawy 
dla pracowników i emerytów z okazji Dnia Kolejarza i Dnia Seniora gdzie 
zespół estradowy przygrywał do tańca79.

Nim w nowo powstałej kopalni „Świerklany”80 rozpoczęto wydobycie wę-
gla, działalność kulturalna już kwitła w hotelach robotniczych. Dom Górnika 
przy KWK „Świerklany” w Żorach rozpoczął swoją działalność w maju 1978 r. 
Zgodnie z opracowanym planem działalności Dom organizował comiesięczne 
spotkania i dyskusje z działaczami społeczno-gospodarczymi, imprezy oświa-
towo-czytelnicze i kulturalno-rozrywkowe, turnieje sportowo-rekreacyjne. Od 
czasu rozpoczęcia działalności przez Dom Górnika do maja 1979 r. zorganizo-
wano 31 takich imprez, w których uczestniczyło 591 osób.81

W Hotelu Pracowniczym PUSB działały następujące sekcje i kółka zainte-
resowań: sekcja piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego, szachowa i warca-
bowa, kółko plastyczne, fotograficzne, kabaret Pakamera, Klub Miłośników 
Teatru Telewizyjnego. W latach 1978–1979 zorganizowano 13 imprez o cha-
rakterze kulturalno-rozrywkowym i artystycznym w wykonaniu przedstawi-
cieli Wojewódzkiej Agencji Imprez Artystycznych82.

Natomiast w  Hotelu Pracowniczym Rybnickiego Przedsiębiorstwa Bu-
dowlano-Montażowego „Peberow” w  zakresie pracy kulturalno-oświatowej 
przeprowadzano na terenie hotelu prelekcje, wyświetlano filmy, organizowa-

78  AP Kat OR, Protokoły z  posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i  Gos-
podarki Miejskiej Rady Narodowej Miasta i Gminy Żory z dnia 02.03.1978 r. do dnia 
11.11.1980 r., sygn. 19/471, Protokół z kontroli społecznej przeprowadzonej w dniu 4 czer-
wiec 1978 przez Komisję Oświaty, Wychowania i Kultury Rady Narodowej w Żorach, k.27.

79  Tamże, k. 28.
80  Żorska kopalnia początkowo miała nosić nazwę KWK „Świerklany”, następnie 

nazwana była KWK „Świerklany w budowie”, po ukończeniu jej budowy przyjęła nazwę 
KWK „ZMP”, by ostatecznie zmienić nazwę na KWK „Żory”.

81  AP Kat OR, Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospo-
darki Miejskiej Rady Narodowej Miasta i  Gminy Żory z  dnia 02.03.1978 r. do dnia 
11.11.1980 r., sygn. 19/471, Praca kulturalna i ideowo-wychowawcza w domu Górnika nr 2 
KWK „Świerklany”, k. 146.

82  Tamże, Sprawozdanie z działalności kulturalno-wychowawczej w Hotelu Pracownic-
zym – PUSB, k. 135.
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no występy w wykonaniu zespołów muzycznych. W 1979 r. w hotelu odby-
ło się przedstawienie w wykonaniu aktorów teatru studenckiego Kocynder 
z Chorzowa i zespołu kameralnego z MDK Żory83.

Innym hotelem działającym w  sferze oświatowo-kulturowej był hotel 
Ochotniczego Hufca Pracy (OHP) przy PUSB w Żorach. Funkcjonowały tam: 
kółko plastyczne, kółko fotograficzne i Koło Miłośników Teatru Telewizyjne-
go84. W roku kulturalnym 1979/80 zorganizowano: 10 odczytów, 17 imprez 
artystycznych w wykonaniu własnych zespołów, 11 imprez artystycznych w wy-
konaniu zespołów zawodowych, dziewięć turniejów, trzy wystawy, wycieczkę, 
dziewięć wyjść do kina i teatru oraz siedem innych form działalności kultural-
nej. Hotel brał udział w konkursie o Puchar „Trybuny Ludu” oraz we współ-
zawodnictwie Samorządów Hotelowych zorganizowanym przez dwutygodnik 
„Budowlani”. W hotelu mieściła się biblioteka licząca 800 woluminów, która 
była własnością działającego przy hotelu Centrum Kultury Budowlanych85.

Wydarzenia kulturalne

W powojennej historii Żor pewne wydarzenia kulturalne są warte odnoto-
wania. Niektóre związane były ze świętami państwowymi obchodzonymi 
w PRL-u, jednak na szczególną uwagę zasługują obchody 700-lecia miasta 
Żory oraz imprezy cykliczne, takie jak Żorska Wiosna Młodości.

W 1977 r. zainaugurowano uroczyste Dni Żor, które odtąd były organizo-
wane co roku jako Żorska Wiosna Młodości86. Ta cykliczna kilkudniowa im-
preza kulturalna miała corocznie zbliżony program, mający na celu prezentację 
gronu publiczności jak najszerszy wachlarz dziedzin kulturalnych. W 1978 r. 
odbyła się II Żorska Wiosna Młodości, podczas której gorącymi oklaskami 
mieszkańcy nagrodzili: orkiestrę młodzieżową pod dyrekcją Alojzego Paszendy, 
która wystąpiła z programem melodii ludowych, Zespół Pieśni i Tańca „Fe-
niks” prowadzony przez mgr Renatę Hupkę, trio akordeonowe pod kierownic-
twem Andrzeja Dybały wykonujące melodie Lutosławskiego, Czajkowskiego  

83  Tamże.
84  Tamże.
85  Tamże.
86  Żory. Tradycja i młodość, Bydgoszcz 1993, s. 49.
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i  innych87. Wystąpiły również członkinie KGW Kryrzanki, zespół rytmiki 
z  Domu Kultury prowadzony przez Teresę Glos i  solistka zespołu wokalno
-muzycznego Domu Kultury Janina Wystub. Ponadto przed liczną widownią 
zaprezentowały się zespoły z zakładów pracy, tj.: WSS Społem z Żor, Celmy 
(Odlewni Żeliwa), Zakładów Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych i Fado-
mu. Czwarty dzień „Wiosny” wypełniły występy zespołu estradowego Domu 
Kultury i kopalni Chwałowice, odbył się koncert Żorskich Smyczków, chętni 
mieszkańcy Żor mogli wziąć udział w „mikrofonie dla wszystkich”88. W mieście 
dominowały wtedy kultura i sport89. W trakcie IV Żorskiej Wiosny Młodości 
w MDK odbył się turniej szachowy, a następnie występ zespołu muzycznego 
Lombard. W Młodzieżowym Centrum Kultury wystąpił również Kazimierz 
Kowalski z zespołem Prokontra90. Podczas wszystkich Żorskich Wiosen Mło-
dości organizowany był barwny korowód przez ulice miasta, a  kilkukrotnie 
w kinie Znicz odbywał się nocny maraton filmowy91.

W kolejnych latach imprezy w ramach Żorskiej Wiosny Młodości miały 
bardzo zbliżony charakter. Jedyną zmianą była nowa lokalizacja koncertów, 
które odbywały się na estradzie plenerowej obok pomnika Braterstwa Broni. 
Pozostałe wydarzenia kulturalne miały miejsce w Młodzieżowym Centrum 
Kultury i Rozrywki ZSMP „Azyl”, w MDK, w klubie Rebus, w kinie Znicz 
oraz na miejscowych obiektach sportowych92.

6 stycznia 1984 r. w MDK w Żorach odbył się Rejonowy Przegląd Zespo-
łów Muzycznych „Dąbrowa Górnicza 84”, przygotowany przez miejscowy ZM 
ZSMP. Jurorzy najwyżej ocenili dwa zespoły z Jastrzębia – Menevis z ZSZ i Mi-
nus M z kopalni Jastrzębie, dwa zespoły miejscowe – Zakon Rocka z klubu 
Rebus i The Inny z Liceum Ogólnokształcącego oraz jeden z Suszca i Paragraf 
z kopalni Krupiński. Nagrodę publiczności otrzymał zespół The Inny93.

W  1988 r. w  Żorach miało miejsce ważne wydarzenie – Ogólnopolski 
Plener Malarski, zorganizowany przez katowicki oddział Polskiego Stowa-

87  Już druga udana Żorska Wiosna Młodości, „Nowiny” 1978, nr 22, 31 maja, s. 1.
88  Tamże, s. 2.
89  „Wiosna Młodości” zakończona, „Nowiny” 1978, nr 23, 7 czerwca, s. 2.
90  VI Żorska Wiosna Młodości, „Nowiny” 1982, nr 13, 26 maja, s. 2.
91  W dniach 27–29 maja Żorska Wiosna Młodości, „Nowiny” 1983, nr 21, 25 maja, 

s. 1–2.
92  Od 1–3 czerwca VIII Żorska Wiosna Młodości, „Nowiny” 1984, nr 22, 30 maja, s. 1.
93  W MDK w Żorach Najlepsze zespoły muzyczne, „Nowiny” 1984, nr 3, 18 stycznia, s. 5.
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rzyszenia Edukacji Plastycznej i  Wydział Kultury i  Sztuki Urzędu Miasta 
Żory. W  plenerze uczestniczyło 17 artystów plastyków z  Wrocławia oraz 
województw: katowickiego, bielskiego i częstochowskiego, którzy przez dwa 
tygodnie poznawali miasto i uwiecznili na płótnach jego najbardziej malow-
nicze fragmenty. Powstało w ten sposób 108 prac – głównie obrazów olejnych 
związanych z regionem żorskim94. Od każdego z uczestników pleneru Żory 
otrzymały w darze po jednym obrazie95. 30 lipca 1988 r. odbył się wernisaż 
wystawy poplenerowej, połączony ze sprzedażą obrazów.

Na przełomie lat 80. i 90. Żory gościły wykonawców muzyki gitarowej 
z kraju i zagranicy w trakcie Żorskich Spotkań Gitarowych 89. Impreza była 
kontynuowana w kolejnych latach, muzycy zaprezentowali swój artystyczny 
kunszt podczas Dni Muzyki Gitarowej 90 i  Międzynarodowego Festiwalu 
Gitarowego – Żory 9196.

W 1990 r. sprawami związanymi z kulturą w Żorach zajmował się Wy-
dział Rekreacji, Kultury i  Oświaty. Do jego zadań należało nadzorowanie 
działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i  Miejskiej Biblioteki Publicznej 
oraz prowadzenie klubów i  świetlic finansowanych z Miejskiego Funduszu 
Rozwoju Kultury – sali widowiskowo-sportowej w Rogoźnej, klubów w Osi-
nach, Rowniu i Kleszczowie. Jednak rok 1990 był ostatnim rokiem istnienia 
funduszów celowych, w  tym Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury. Pod 
koniec tego roku w wydziale utworzono stanowisko do spraw kultury97.

Zakończenie

Lata 1945–1989 były dla Żor czasem wytężonej pracy w ośrodkach kultu-
ry. Należy jednak zaznaczyć, że w  pierwszym okresie powojennym miejsc 
związanych z kulturą było bardzo mało w mieście, co wiązało się zarówno 
z brakiem infrastruktury, jak i dość wolnym w porównaniu do miast ościen-
nych wzrostem demograficznym. Większość przedsięwzięć kulturalnych była 
oddolnymi inicjatywami miejscowej społeczności, wśród której wybijało się  

94  P. Duda, W Żorach ponad 100 prac pokłosiem pleneru malarskiego, „Nowiny” 1988, 
nr 31, 3 sierpnia, s. 1.

95  Tamże, s. 5.
96  Żory. Tradycja i młodość…, s. 50.
97  Raport o stanie gminy maj 1990 – maj 1994, Żory 1994, s. 75.
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kilka prężnie działających postaci, m.in. J. Wyrobek, H. Oberaj i Z. Laskow-
ski. Dopiero od lat 70. można było zauważyć bardziej zcentralizowane i zapla-
nowane działania komórek partyjnych PZPR i organizacji z nią powiązanych 
w dziedzinie kultury. W 1980 r. plenum KMG PZPR w Żorach postanowiło 
powołać przy współpracy ZMG ZSMP centrum kulturalne, które koordyno-
wało życie kulturalne miasta zgodnie z potrzebami mieszkańców98.

Na charakter inicjatyw kulturalnych podejmowanych w  Żorach miało 
wpływ przybycie ludności z  centralnej części Polski, głównie w  latach 70. 
i 80. Mimo 15-krotnego przyrostu ludności między 1945 a 1980 r. inicja-
tywa w dziedzinie kultury w większości przypadków należała wyłącznie do 
autochtonów. Żory stały się ośrodkiem o typowo robotniczym charakterze, 
gdzie ludność napływowa w ograniczony sposób zaangażowała się w struktu-
ry instytucji kulturalnych. Działalność kulturalna podejmowana przez pra-
cowników fabryk była ściśle związana z zakładami pracy, w których byli oni 
zatrudnieni. Z tego powodu większość (miejskich) inicjatyw kulturalnych na 
terenie Żor była adresowana do dzieci i młodzieży, gdyż one chętniej brały 
udział w inicjatywach związanych z szeroko rozumianą kulturą.

Pod koniec omawianego okresu działalność kulturalna kwitła głównie 
w MDK, a także w czterech klubach osiedlowych: Azyl na os. 700-lecia Żor, 
Rebus na os. XXX-lecia PRL, Wisus na os. Sikorskiego i  świetlicy Smok 
na os. Pstrowskiego oraz Klubach Rolnika w Baranowicach, Kleszczowie, 
Osinach i Rowniu, modelarni Spółdzielni Mieszkaniowej na os. XXX-lecia, 
kinie Znicz, Klubie Fabrycznym ZWUS i kinie zakładowym kopalni ZMP 
(KWK Żory). Działało Towarzystwo Miłośników Miasta Żor i izba muze-
alna. Nie wszystkie jednak ośrodki przetrwały ciężkie chwile transformacji 
gospodarczo-ustrojowej.

98  Z obrad Plenum KMG PZPR w Żorach Analiza działalności kulturalnej, „Nowiny” 
1980, nr 30, 23 lipca, s. 2.
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Kołodziej Wilhelm 296
Kołodziej Zygfryd 152–154, 161, 

165, 187–188, 190

Kołodziejczyk Bolesław 183–184
Kołodziejczyk J. 70, 268
Kołodziejczyk Paweł 184, 359
Kołodziejczyk Walenty 355
Kominek Joachim 32, 163, 165, 

187–188, 266, 313, 334, 383
Konat-Zgódka J. 130, 162, 182, 

199, 209, 213
Konieczny Joachim 176
Konsek 365
Konsek Alojzy 184
Konsek Antoni 365
Konsek Czesław 365
Konsek Emil 185
Konsek Franciszek 113
Konsek Jan 119
Konsek Konrad 365
Konsek Maksymilian 365
Konsek Ryszard 365–366
Konsek Stefan 363
Konsek Tadeusz 364–365
Konsek Weronika 200
Konsek Wincenty 113
Kopeć Aleksander 224
Kopeć Kazimierz 225, 271, 292, 

294, 297
Koper Leokadia 50, 343, 345, 

348–349, 375, 397
Kopiec Bolesław 282
Kopiec Leon 184
Korkuć Maciej 138
Kornas Gustaw 132–133, 267
Korpecki Norbert 366
Kosmala Janusz 359
Kostorz Jerzy 156
Koszczanowski Henryk 70
Kościałkowski Andrzej 364
Kościuszko Tadeusz 116, 181, 350
Kosiński Marian 240
Koskowski Stefan 240
Kotas Augustyn 106, 118–120, 

131, 133, 145, 150, 158, 
162–164, 266

Kowala Emil 305
Kowalczyk K. 298
Kowalczyk Maria 115
Kowalczyk Romuald 177
Kowalczyk Stanisław 130
Kowalczyk Wanda 71
Kowalik Grzegorz 184
Kowalik Marian 366
Kowalkowska Stefania 160, 

165–166, 173, 175, 182
Kowalska Alicja 384
Kowalska Janina 329
Kowalski Kazimierz 70, 404
Kowolik 16
Kowolik Grzegorz 16, 81
Kozaczek 364
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Koziołek Roch pseud. „Odra” 140, 
146, 148, 152, 154–156

Kozyra F. 217
Kożłowska Agnieszka 360
Kożuch Zbigniew 211, 220
Krajewicz Michał 199, 218
Krakowczyk Zygmunt 389
Krasa Wiktoria 315
Krasucki Ludwik 76
Kraus Edward 240
Krawczyk Alfred 173
Krawczyk Andrzej 366
Krawczyk Bolesław 114
Krawczyk Korneliusz 359
Krawczyk K. 47
Kreis Jan 185, 280, 287, 368
Kreis Lucjan 368
Kreis S. 185
Kreis Sylwester 282
Krela Linus 355
Kremc Wilhelm 365
Kremiec Konstanty 118
Kret Jan 379
Kret Maksymilian 10
Kręcki Hugon 362
Kristof Zygmunt 388, 393
Kroczek Gerard 82
Kroczek Ludwik 25, 28, 105, 116, 

118, 124, 134
Kroczek Małgorzata 200
Krosny Henryk 210–211, 220
Krosny J. 358
Król Franciszek 286–288
Królak Jan 103
Krupa Adam 176–177
Krupiński Bolesław 105
Krupski Stanisław 266
Krygier Józef 316
Krypczyk Janusz 390
Krysztafkiewicz Józef 393
Krzemień Lucyna 319
Krzemiński Tadeusz 180, 189–191, 

202–203
Krzempek M. 50
Krzyk Bogumił 359
Krzyk Jan 200
Krzykala Leon 208
Krzyżanek Karol 143, 151
Kuba Andrzej 370
Kubac Antoni 205, 208
Kubaj A. 298
Kubasa Bernard 367
Kubica Damian 214
Kubica Tadeusz 363
Kubik Adam 120
Kuboszek Franciszek 279
Kuboszek Helena 322
Kuboszek Władysław pseud. 

„Bogusław” 135–136

Kuc Józef 160
Kucz Tomasz 400
Kuczek Jerzy 98, 194, 202, 

204–205, 208
Kuczera 365
Kuczera Alojzy 364–365
Kuczera Bernard 365, 399
Kuczera Franciszka 18
Kuczera Franciszek 18
Kuczera Gertruda 169, 200, 365
Kuczera Henryka 348, 365
Kuczera Jan 153, 365
Kuczera Kazimierz 185, 365
Kuczera Maksymilian 35, 365, 393
Kuczera Serafin 364–365
Kuczera Stefania 282
Kuczera Wiktor 329, 365
Kuczmierczyk Jan 25, 106, 190
Kuczmierczyk Jerzy 177
Kudla Marian 199, 366
Kudła A. 263
Kufel J. 224
Kula Edward 365
Kula Józef 235, 240, 243
Kula M. 278
Kula Wilhelm pseud. „Bogacki” 

140–141
Kula Zygmunt 365
Kuleszyński Wiesław 241
Kunicki Marian 178
Kupczak Anna 372
Kurpas Gerard 323
Kurpas Józef 275, 296, 363
Kurpierz T. 223–225, 228, 

232–236, 238, 249–250
Kuryłowicz Adam 126
Kusz Jan 115
Kuszpiel Krystyna 199
Kuś Anna 19
Kuś B. 190, 195, 212, 215–217, 

220, 222
Kuś Franciszek 20
Kuś Jan 120
Kuś Henryk 70
Kuśka Antoni 366
Kuśka Franciszek 365
Kuśka Małgorzata 359–360
Kuśka Teofil 366
Kutz Franz 29
Kuźniak Andrzej 367
Kuźniak Tadeusz 367
Kwiatoń Alojzy 145
Lach Antoni 364
Lanc Emil 178
Langer 362
Laska Zygmunt 364
Laskowski Zygmunt 27, 33, 36–37, 

40–41, 44, 48, 118, 120, 132, 
172, 179, 187, 268, 320–321, 

338, 343, 376–380, 383, 388, 
393–394, 396, 398, 400, 406

Laszko Eugenia 212
Lejczak Włodzimierz 97–98
Lempart Paweł 211
Lenartowicz Leon 130, 184
Lepich Serafin 165, 167, 355
Leś Jan 98
Leśnik Andrzej 210, 349
Leśnik Florian 375
Leśnik Jan 132–133
Leśnikowski Ryszard 176–177, 

181, 193, 255, 257, 321
Liberda Ginter 70
Liedtke 21
Ligęza Jan 263, 310
Lipina Paweł 118, 123
Lipka Czesław 241, 243–245
Lisczyk Jerzy 258
Listwan Witold 241
Liszka Elżbieta 172–173
Lizurek Gerard 358
Lokaj Paweł 189–190, 202, 204, 

268, 322, 338–340, 388, 394, 
396–397, 399

Loska Maria 360–361
Ludziejewski Jerzy 370
Łaptuch Krystyna 214
Łata Edmund 287
Łazarz 168
Łuka J. 369
Łukasik Stanisław 241
Łukaszczyk Zygmunt 9, 222, 289
Łukaszewicz Jerzy 97
Łypek Sylwin 187, 189–190
Łytkowski Stanisław 353
Łytkowski Stefan 31, 168, 187, 393
Maciaszek Waldemar 241
Machnik Jerzy 358
Machulec Emanuel 184
Machulec Józef 115, 178
Machulec Maciej 115
Machulec Paweł 284–285
Machulik Franciszek 136,178
Maciejewska Elwira 360
Madej Emil 187
Maj-Florczuk Irena 393
Majewski Czesław 176, 338
Major Urszula 354
Makula Gabriela 221
Makula Jerzy 352, 399
Makula Tadeusz 305
Malec Ewa 331
Maligłówka Jarosław 73
Mandla Tekla 399
Mańczok Ludwik 76
Mańka 113
Marciniak Maksymilian 74, 179
Marciniak Mieczysław 175, 401
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Marciniec Władysław 212
Marcisz Alfred 363
Marcisz Józef 178
Marek Henryk 195, 202, 205, 

211, 217
Marek Ł. 256–258, 303
Markiton Karol pseud. „Radomie-

szy”, „Stanisław” 136
Marklowski Alfred 118
Marszolik Maksymilian 366
Masarczyk Antoni 289–291
Masłowski Karol 118–119, 136, 

145, 157
Materkowski Marian 121
Matiolańska A. 198
Matiolański Bernard 178, 190
Matulewicz Florian 176
Mazurek Stanisław 241
Mehlich Stefan 372
Merda E. 70
Merda Franciszek 343
Michalczyk S. 91, 94
Michalik Jan 363
Michalik Zygmunt 364
Michalski Bolesław 183
Michalski Paweł 118, 284
Michałowski Wacław 118, 120–121, 

133, 164, 167
Mierzwińska B. 385, 393
Mika Cecylia 200, 282
Mika Gerard 282
Miłek Maksymilian 40
Mikołajec Alojzy 185
Mikołajec Bronisław 199
Mikołajec Franciszek 116, 

118–119, 124
Mikołajec Józef 25, 30, 145, 157
Mikołajec Hildegarda 282
Miksa Kazimierz 208
Miler Tomasz 135, 137–140, 142
Miller Ernest 268, 270–277
Minc Hilary 158
Mirecki Piotr 291, 295–296
Mirosławska Jadwiga 340, 342
Mirski Alojzy 16, 17
Misała Stanisław 130
Miśkiewicz P. 243
Mitręga Jan 82–83
Moczała Józef 362
Moćko Henryk 241
Modzelewski Jerzy 230
Modzelewski Karol 226
Mokry Alojzy 127
Molenda B. 77–80
Molitor Walter 213
Morawiecki Józef 149
Morcinek Gustaw 379
Morciszek Teresa 218
Mordzioł Jan 129

Mordzioł Józef 112
Morgała Irena 181, 198, 393
Morgała Władysław 399
Morys Amand 118
Mosz Hubert 160, 169
Moszczyński Karol 127
Motyka Brunon 178, 364
Motyka Franciszek 342
Motyka Henryk 364
Motyka Ludwik 364
Motyka Oswald 364
Motyka Roman 364
Motyka Ryszard 364
Motyka Walter 364
Motykowa Augustyna 185
Możdżeń Irena 200
Możdżeń Józef 284–285
Mrowiec Marian 76
Mrowiec Mieczysław 198
Mrowiec Piotr 367
Mrozek Aniela pseud. „Czarna” 137
Mrozik Ludwik 176–177
Mstowska Aneta 360
Mura Herbert 213
Mura Jerzy 364
Mura Leon 364
Mura P. 200
Mura Pelagia 169
Mura Rufin 280
Muras Józef 366
Muras Ludwik 115
Murek Maksymilian 353
Murek W. 360
Murka Piotr 359
Murka Wojciech 359
Musialik 362
Musiał Bogdan 212
Musiał Bogusław 217
Musiolik Józef 115
Musiolik Tadeusz 362
Musioł Antoni 363
Musioł Bronisław 365
Musioł Ireneusz 103
Musioł Ludwik 278
Musioł Ruta 185
Muszalik Joachim 357
Myszakowski Władysław 194, 205, 

208, 216, 218
Myszor J. 298
Myszor Rudolf 281
Mzyk Edeltrauda 314–315
Nalewajkowa Wiktoria 318
Neja J. 223–225, 228, 232–238, 

249–250
Niedoba Otton 208, 210
Niemczyk Eugeniusz 178
Niemiec Norbert 271
Niesporek Antoni 213
Niesporek Stanisława 200

Niesporek Sylwester 130, 185
Niesyto Sylwester 297
Nieszporek Ryszard 377
Nikiel Alojzy 365
Nizioł Stanisław 320
Nogowczyk Bolesław 76, 176–177, 

189–190, 193, 202, 204–205, 
208, 216–218, 338, 393–394

Nowack A. 263, 278
Nowak 282
Nowak Andrzej 359–360
Nowak Emil 130, 366
Nowak Franciszek 112
Nowak Józef 130, 168, 184
Nowak Maria 169
Nowok Emil 362
Oberaj (Łatko-Oberaj) Halina 380, 

386, 388, 393–394, 406
Oberaj Hubert 393
Obracaj Adolf 267
Obstój Zdzisław 180
Ochojska Hildegarda 200
Ogierman Józef 131
Ogierman Stefan 140, 156
Ogiński Henryk 354
Ogiński Tadeusz 354
Okulicki Leopold pseud. „Niedź-

wiadek” 138
Oleszak Sylwia 360
Oleś 365
Olszewski Józef 362
Olszewski Zygmunt 362
Olszówka Paweł 210
Orlik Zygmunt 12–13, 21, 119, 

131, 168, 185–186, 200, 
296–297, 319, 330, 367

Orszulik Alojzy 330
Orszulik Józef 119
Orszulik Teofil 168, 199
Osiński K. 232
Ostaszewski Włodzimierz 97–98, 

103, 105, 360
Ostrowski H. 360
Oszuścik Józef 132
Oślizło Emil 182–183, 200
Otremba 18
Owczarek Bolesław 364
Owczarek Eugeniusz 364
Owczarek Franciszek 130 
Owczarek Władysław 363–364
Ożepińska Łucja 315
Paczkowski Andrzej 122
Pagieła Franciszek 366
Pająk Alina 331
Palarczyk Józef 363
Palut Henryk 175–177
Pałka Anna 367
Pałuchowska Maria 218, 220–222
Pałuchowski Andrzej 220
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Panek Henryk 295
Papak Władysław 118–119
Papała Feliks 81
Papierzański Ryszard 241, 243, 248
Parma Zbigniew 371
Pastusiak Stanisława 210
Paszek Jan 161
Paszenda Alfred 388
Paszenda Alojzy 403
Paszkowski Zenon 212
Pawełek Krystyna 220
Pawlas Henryk 20
Pawlas Józef 330
Pawlas Konstanty 289
Pawlas Roman 363
Pawlas Teodor 368
Pawlica Antoni pseud. „Witold” 

136, 138, 140–141, 146, 148, 
154

Pawlik P. 369
Pełka Piotr 134, 165
Peszke Eugeniusz 368
Peterek P. 283
Petryszak J. 360
Petryszek Iwona 360
Pęchalski Józef 362
Piąta Zofia 71
Pidek Stanisław 222
Piecha Aniela 66, 186
Piecha Robert 284
Piechaczek Ryszard 365
Piekarczyk Piotr 352–353
Piekoszowski Antoni 129
Piekoszowski Józef 128, 182–183, 

316
Pierzchała Władysław 107
Pietrzyk Alojzy 242–243
Pietrzyk Fryderyk 96, 394
Piksa Jadwiga 321
Piksa Janusz 367
Piksa Stanisław 367
Piksa Stefan 366
Piksa Wiktor 182
Piksa Wincenty 128
Pilar Bolesław 212
Pilar Paweł 314, 324, 326
Pilarek R. 358
Pilch Jan 32
Pilny Marian 123, 131, 134
Pinocy Stefan 397
Pińkawa Marian 242
Piotrowski Czesław 105
Piotrowski M. 235
Piszczek Stanisław pseud. „Karol” 

136
Piszczelok Teofil 115, 178
Piwowar Bronisław 242
Plewa Janina 372
Plewnia Edward 76

Plewniok Adam 207, 210
Pluta Krystyna 202
Pluta Ryszard 242
Płoneczka Ryszard 209, 217, 220
Płoneczka Zygfryd 205, 208, 216
Pniak Franciszek 128, 158, 160, 

163, 165, 168, 187–189, 202, 
204, 218, 383

Pniak Maria 328
Podkowik Bernard 364
Podkowik Robert 358, 364
Podyma K. 263
Podżorny Paweł 76
Podżorski Władysław 76
Pokorski Andrzej 248
Polak W. 224
Polczyński Marek 366
Polok Bronisława 400
Polok Emanuel 130, 184
Polok Józef 315
Polok Paweł 115
Pompa Antoni 130
Poniatowski Kazimierz 298
Popek Frydolin 115
Popiel Karol 115
Popiołek Kazimierz 396
Popławski Stanisław 326
Porwoł Paweł 252, 263–264, 288, 

305–307, 343
Pośpiech Alojzy 96
Potempa Antoni 184
Potęga Wiesław 242
Przątka Józef 115
Przeliorz 113
Przeliorz Brunon 357, 362, 

393–394, 396
Przeliorz (Karwot) Halina 169
Przeliorz P. 134, 165
Przeliorz Paweł 266
Przeliorz R. 213
Przeliorz Z. 278–279, 281–282
Przesdzink Grzegorz 367
Przybyła Franciszka 303
Psiuk Feliks 197
Pustek Longin 175
Pustelnik Alojzy 315
Pustelnik Anna 168
Pustelnik Roman 365
Pustelny Jan 363
Pyka Piotr 129, 158–160, 163–164
Pyka Tadeusz 82
Pytel Tadeusz 370
Pytlik 365
Pytlik Teodor 115, 130
Rajca Jan 150
Rajch Antoni 353
Ramotowska Janina 132
Raszczyk Edward 279–281
Ratajczak Robert 152

Ratajczak Stefania 386
Ratajczyk Stanisław 221
Rączka 199
Redaff C. 360
Rechowicz H. 125–126
Reich Ludwik 129
Reichert-Toth Janina 266
Rodziewicz Michał 103
Rojek Jan 71
Rojek W. 139
Rojek Jerzy 179–180
Romantowska J. 134
Rompalski Kazimierz 360
Rosenstrauch Urszula 326
Rotter Barbara 178, 181, 198
Rotter Józefa 181, 198
Rozmus Danuta 367
Rozmus Franciszek 367
Rozmus Piotr 367
Rożek Stefan 163
Różański Franciszek 129
Rubiś Bogusław 393
Ruchlewski P. 224
Rulewski Jan 231
Rusek Barbara 208–209, 242
Ruśniok Emil pseud. „Gustlik” 

144–145, 151, 156–157
Rybarczyk P. 232
Rydz Robert 376
Ryt Jan 114, 119, 123, 131, 145
Rzepa Zbigniew 274
Sacha lub Socha Kazimierz 242
Sadowski Józef 211
Samol Hubert 213
Samol Stanisław 368
Samulowski Julian 374–375
Sawicki Mieczysław 242
Schnotale Mieczysław 116, 124
Schreiber Jerzy 359
Seneczko Adam 214
Siemianowski 22
Siemianowski Jacek 359
Sienkiewicz Henryk 350
Sierny Marek 199
Sierny Wilibald 199, 213, 365
Sikorski Tadeusz 114
Sitek Dominik 364
Sitek Henryk 364
Sitko Franciszek 284, 363
Sitnikow Alojzy 158
Sitnikow Wiktor 114, 123, 131, 

134, 158, 160, 173, 175, 266
Skiba Ludwik 130
Skok Jan 96
Skorupa Franciszek 130
Skorupa Jan 364
Skorupa Stanisław 213
Skrobisz Krzysztof 367
Skrobol 157
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Skrobol Edyta 20
Skrobol Emilia 338
Skrobol Franciszek 136, 139–140, 

144–146, 148, 150–151, 157
Skrobol Marek 81
Skuła Helena 200
Skupień Henryk 200
Skworc W. 292
Sładek Alojzy 364–365
Sładek Jerzy 364
Sławińska Anna 153–154
Słowiński Zygmunt 368
Smok Eugeniusz 338
Smołka Henryk 354
Smusz Józef 376
Smyczek Alojzy 118–119, 134, 

312, 334
Smyczek Grzegorz 367
Smyczek Rufin 286
Smyczek Wilhelm 364
Sobik Antoni 352, 366
Sobik Jan 213
Sobik Walenty 202–203, 208, 

216–218, 348–349 
Sojczyński Stanisław pseud. „War-

szyc” 147
Sojka Brunon 178, 200, 280
Sojka Henryk 129–130, 184, 213, 

284–285, 363
Sojka Jan 168, 185, 368
Sokół Stanisław 370
Solich Hieronim 184
Solich Jerzy 364
Solich Teodor 184
Solska J. 233
Soszyński M. 196, 207, 210, 

217–218
Spyra Jan pseud. „Lech” 135–137, 

140
Srebro Stanisław 362
Staier Antoni pseud. „Feliks”, 

„Lew” 136–141, 147
Stajer I. 353
Stajer Wacław 365
Stalin Józef 110–111, 133, 170
Stanek Julian 117, 129, 131, 133, 

164
Starowicz J. 66
Stawarczyk Jan 210, 213, 218
Stawski Grzegorz 242–243
Stec Grzegorz 365
Stempin Marek 213
Stencel Alojzy 357, 360
Stencel Bożena 359
Steuer G. 326, 329
Stępień K. 354, 359
Stonowski Józef 115
Stopa Paweł pseud. „Dąb” 146, 

148, 150–151

Stranz Józef M. 399
Stranz Zofia 399
Strączek Adam 284
Stroński Bronisław 178
Strykowski Stanisław 136
Strzelec Maria 320
Studnicki Leszek 287
Stych Antoni 272
Suchoń Rufin 32, 106
Sutkowski Jan 97, 103
Synoradzki Adam 10, 28, 116, 

165, 320, 338
Szafarczyk Antoni 114
Szafarczyk Dominik 118–119
Szafranek Antoni 393
Szafrański Z. 369
Szala Jan 130
Szalik Alfred 184
Szarłat 153
Szarowicz Tadeusz 129, 386
Szastok Piotr 205
Szatan J. 369
Szatan Józef 160
Szczepan Paweł 278
Szczepkowski Marian 242
Szczęsny Antoni 129
Szczęsny Teodor 181, 198, 221–222
Szczurek Gerhard pseud. „Reg” 

148–151, 153–154, 156
Szczypka Franciszek 315
Szczypka Krzysztof 367
Szeja Eugeniusz 160
Szeliga Czesław 376
Szeligowski S. 179–180
Szendera 279
Szendera Ludwik 115
Szewczyk Adolf pseud. „Kowal” 136
Szewczyk Jan 223, 261–262, 269, 

274, 276, 295, 301–302
Szewczyk Maria 168
Szewerda Stanisław 197
Szewieczek Aniela 186
Szewieczek Józef 323, 329
Szewieczek Maria 185–186
Szkróbka Franciszek 132
Szkrupka (Skróbka) Franciszek 115
Szlotawa Anastazja 144, 154
Szlotawa Katarzyna 154
Szmajduch Teodor 178
Szopa Anna 280
Szopa Emil 113
Szopa Sylwester 185
Szostak Stanisława 393
Szota Robert 298
Szpringer Michał 45
Sztoner Zenon 84
Szulc Czesław 115
Szuligowski Stanisław 175–176
Szulik Alfred 199

Szulik Józef 288
Szulik Edward 120, 165
Szulik Jan 160, 288
Szulik Roman 365
Szwajnoch Wilhelm pseud. 

„Kolbenstein”, „Prom” 136, 
145–146, 148, 150–151

Szwarc Paweł 37–38, 124, 134
Szwarc S. 18, 20
Szweda Jan 199
Szychiński J. 87, 92–93
Szymala Eugeniusz 367
Szymaszek J. 66
Szymanek Zygmunt 365
Szymik Henryk pseud. „Czarny” 152
Szymura 362
Szymura Jan 366
Szymura Leonard 160, 173
Szymura M. 17
Szymura Wincenty 115, 119, 127, 

132, 266
Ściborska Miriam 304
Śleziak Lidia 211
Śliwa Marta 315
Ślusarek Tadeusz 129
Ślusarek Teresa 163–164
Ślusarkowa Teresa 33, 385
Śmieja Jan 114
Śmieja Ryszard 136
Śmietana Antoni 115, 176, 189, 

193, 202, 257
Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard 138
Śpiewok Emil 184
Śpiewok Wiktor 365
Śrubarz Alicja 329
Świętuch S. 358
Targosz A. 133
Targosz Edward 9, 132–133, 266
Tatarczyk Franciszek 123, 266
Tatarczyk Stanisław 216, 295
Teichman Ewald 366
Tetla Salomea 198
Tętlewicz Henryk 243
Tkocz Antoni 156
Tkocz Jacek 243
Tkocz Ryszard 96, 99, 101–102
Toman Edmund 37
Tomaszczyk Antoni 200
Tomczuk Andrzej 212
Tomecki Alojzy 114, 132, 158
Tomecki Bernard 364
Tomecki Emil 32, 116, 119, 129, 

133–134, 158, 162–165, 266
Tomecki Jan 390
Tomecki K. 358
Tomecki Stanisław 367
Tobola Edward 282, 289
Topola A. 235
Trawiński Andrzej 98
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Trojanowski Grzegorz 208
Trybuś Wiktor pseud. „Jelicz”,  

„Witalis” 136, 138, 141–142, 
146, 148–149, 154

Trzeciak Edward 107
Turocha Jan 199
Turunow Swiet Sawwicz 208
Twardzik Emil 367
Uchla M. 126
Urban Stanisław 128, 178
Urbanek Ludwik 113
Urbanek Paweł 128
Urbas Stanisław 386
Utrata Grzegorz 204, 216, 218, 

220–221, 293, 399
Wach Szczepan 143
Wacławczyk Bogdan 213
Wacławczyk Bronisław 368
Wajs Jolanta 389
Wajsman Teodor 118
Walczak J. 66
Waleczek Anita 367
Walentynowicz Anna 222
Waligóra G. 224
Walla Kazimierz 178
Walla Maria 178
Wałach Józef 361
Wałęsa Lech 221, 230, 232, 

248–249
Wardzyński Marian 149
Warzycha B. 110
Warzyszyńska Mieczysława 287
Warzyszyński Henryk 287
Wasilewski Stefan 221, 243
Waśniewski Antoni 165, 167
Wawoczny J. 358
Wawrzyczny Kazimierz 338
Wawrzyńczyk J. 146
Wawrzyńczyk Jan 175, 371
Wawrzyńczyk Józef pseud. „Pepik” 

148
Wąsala Franciszek 229, 282–283
Weber Magdalena 189–190, 203
Weisman Waldemar 330
Welzman Alfred 101
Werner Bonifacy 369
Wereszczak Jakub 160
Węgrzyn Dariusz 139, 143
Węziak Krzysztof 211, 217–218, 

220
Wicha 159
Widacka-Rumas Małgorzata 372
Widryński Józef 112
Wieczorek Antoni 10
Wieczorek Boleslaw 178, 

186–187, 189–190, 394
Wieczorek Marcin 112, 130, 

264–265, 267, 305, 307, 345
Wieczorek Teodor 154

Wieczorek W. 128
Wierzchołek Maria 354
Więcław Małgorzata 354, 359–361
Wilczek Emanuel 119
Wilczek Jan 204
Wilczek Leon 71
Wilczek Szczepan 119, 132 134
Wilczok Ryszard 114, 131, 

133–134
Wilem Krystyna 186
Wita Helena 200
Wita Teofil pseud. „Broda” 136
Witala Antoni 130
Witala Jan 213
Witoszek Roman 185
Wlokas Klaudia 386
Wojtynek Halina 220
Wolnik M. 261–262, 269, 272, 

292, 294, 303
Wolska Genowefa 217
Wołek Zygfryd 267
Wołowicz Piotr 243–244, 250
Woryna Jadwiga 131, 165, 

168–169, 185, 200, 213, 282, 
284, 315, 320, 325–326, 365

Woryna Józef 371–372
Woszczyk Irena 71
Wowra Jan 115, 185
Woźnica 279
Woźnica Franciszek 364
Woźnica Janina 198
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