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Wstęp

II wojna światowa odcisnęła piętno na obywatelach całego kraju. Szczególnie poszkodowani 
zostali mieszkańcy Górnego Śląska. Byli narażeni na represje zarówno w czasie wybuchu wojny, 
jak i podczas wyzwolenia. Wysłuchanie relacji starszego pokolenia umożliwia nam opowiedzenie 
losów życia zwykłych ludzi, którzy na własne oczy widzieli  tamte wydarzenia. Zostali częścią 
historii tak istotnej w dziejach ludzkości, a dla nich smutnej, tragicznej przeszłości. Wspominają 
tamte czasy jako lata pełne cierpienia i niepewności, gdzie walka o byt stanowiła najważniejszy 
punkt ich egzystencji. Trudne przeżycia zapisały się w ich pamięci na stałe. Opowiadając nam o 
wojnie, Ci starsi dzisiaj ludzie podchodzili do tematu bardzo emocjonalnie. Pamiętamy jeszcze 
słowa pani Oklesińskiej: To było straszne, jo nawet niy chca o tym mówić.
W ten sposób wypowiadała się większość osób, z którymi rozmawiałyśmy. Wspomnienia 
przywoływane w konwersacjach otwierały bolesne rany w ich sercach. Pomimo 
przykrych uczuć, rozmówcy zgodzili się na odtworzenie tamtych wydarzeń, aby 
zachować realia pierwszej połowy XX wieku oraz uświadomić młodym pokoleniom, co 
działo się podczas wojny. 
Uczniowie naszej szkoły od lat podejmują się uczestnictwa w konkursie Historia bliska. Konkurs 
daje możliwość zapoznania się z historią współczesną, o której tak mało wie dzisiejsza młodzież. 
Ponieważ dla nas samych realia wojny nie są dobrze znane, mogłyśmy znacznie poszerzyć 
własną wiedzę opartą na przekazach naocznych świadków. Dzięki temu dowiedziałyśmy się jak 
wyglądało życie mieszkańców mojej „Małej Ojczyzny” kilkadziesiąt lat wcześniej. 
Nasza praca będzie bazować na opowieściach ludzi z Przyszowic. W czasie wojny miejscowość 
należała do strony polskiej. Graniczyła z niemieckimi Gliwicami i Makoszowami.
W wypowiedziach naszych rozmówców zachowałyśmy pierwotną formę (gwarę śląską).

Fot. 1 i 2  Autorki, przygotowujące pracę konkursową
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Zarys sytuacji politycznej Górnego Śląska w latach 1921-1939

Górny Śląsk zyskał autonomię w czerwcu 1922r. Nastąpiło to dzięki podpisaniu 15 maja 1922r. 
Traktatu w Genewie pomiędzy rządem polskim a niemieckim. Było to obustronne potwierdzenie 
wyników plebiscytu z roku 19211. Wraz z początkiem okupacji we wrześniu 1939r. województwo śląskie 
przestało funkcjonować. Zostało zlikwidowane na mocy dekretu Kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera z 8 października 
1939 r., następnie włączone  do III Rzeszy, do Okręgu Rzeszy, do  rejencji katowickiej. 

Fot. 3 Mapa II Rzeczypospolitej z roku 1939

1Plebiscyt ten dotyczył etnicznego pogranicza polsko-niemieckiego. Za Polską opowiedziało się 40,4%, a za 
Niemcami 59,5% wyborców.
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Kampania wrześniowa na Górnym Śląsku

Wojska niemieckie wkroczyły na terytorium II Rzeczypospolitej 1 września 1939 roku. Składały 
się one z 44 dywizji i 4 brygad piechoty, 4 dywizji zmotoryzowanych, 4 dywizji lekkich, 7 
dywizji pancernych oraz brygady kawalerii. Armia niemiecka liczyła ponad 1,85 mln żołnierzy. 
Miała około 10 000 dział, 2800 czołgów i ponad 2000 samolotów. Wojska przygotowane były na 
zdecydowany opór ze strony armii polskiej, dlatego wyruszyły z tak liczną armią i ogromną 
ilością wyposażenia militarnego. Ku własnemu zdziwieniu tereny Górnego Śląska, które 
znajdowały się na granicy polsko-niemieckiej, a zatem powinny stanowić główny punkt obrony 
terytorialnej, zostały poddane niemalże bez walk. Natomiast największe bitwy odbyły się w 
centralnej Polsce. 
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Krótka historia Przyszowic 

Przyszowice to wieś położona na Górnym Śląsku w powiecie gliwickim. Obszar Przyszowic 
zamieszkiwany był już na przełomie VIII i IX w. Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi pojawiła się 
w  księdze uposażenia biskupstwa wrocławskiego (Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis) 
i  pochodzi z roku około 1305. Za pierwszego właściciela ziemi przyszowickiej uważa się 
Michała Przyszowskiego. Do 1740r. Przyszowice należały do Czech. W 1742 roku Fryderyk II, 
król Prus włączył ziemię śląską do swojego państwa. W roku 1803 miejscowość przeszła w ręce 
prywatne Karola von Raczka. Od tego czasu do 1927r. pozostała własnością rodu von Raczek, 
następnie zostały włączone do II Rzeczypospolitej.

W roku 1921, po plebiscycie, Preiswitz już jako Przyszowice zostało przyłączone z powiatu 
gliwickiego do Polski. Wielu mieszkańców pracowało na kopalni Delbruck (obecnie 
Makoszowy), która znajdowała się po stronie niemieckiej. Kopalnia położona jest przy torach 
wyznaczających granicę polsko-niemiecką. 
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Fot. 4 Mapa Przyszowic z roku 1939

Przed wojną to tu były czterdzieści dwa sklepy, licząc szewskie itd. Sześć restauracji, trzy  
rzeźnie, pięć sklepów rzeźniczych, sześć piekarni. Oprócz tego był sklep monopolowy 
„Kukuła”,  tyle sklepów było... To była wioska o charakterze miejskim. Dużo zamknęli za  
Niemca, ale jeszcze więcej za Rusa.- mówi p. Szewioła.
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Fot. 5 Sklepy w Przyszowicach, rok 1935

Fot. 6 Przyszowice – widok z wieży kościelnej, rok 1938.
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Konfrontacja podręcznikowej wiedzy na temat pierwszych dni 
okupacji niemieckiej na ziemiach polskich z realiami życia 

mieszkańców Przyszowic

Rankiem 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały  
Polskę. Niemiecki plan „Fall Weiss” przewidywał wojnę błyskawiczną: atak z trzech stron,  
przełamanie linii obrony i zniszczenie głównych sił polskich. Wehrmacht prowadził wojnę  
totalną: niemieckie samoloty bombardowały miasta i wsie, ostrzeliwały tłumy bezbronnych  
uchodźców na drogach. W wielu miejscowościach Niemcy dokonywali egzekucji osób cywilnych.2 

       Dnia 1 września 1939 roku do Przyszowic, bez ostrzeżenia wkroczyła armia niemiecka. 
Natomiast jeśli chodzi o brutalność Niemców względem miejscowej ludności, z relacji 
przyszowiczan wynika, że wkraczająca armia nie terroryzowała miejscowej ludności. Skala 
działań militarnych, którą obrazuje powyższy cytat nie zgadza się z prawdziwym postępowaniem 
nazistów na ziemiach powiatu gliwickiego. Warto zaznaczyć, że specyfika takiego postępowania 
na Górnym Śląsku wynikała z faktu, że Niemcy uważali te tereny za własność. Wybrany 
fragment odnosi się głównie do wydarzeń mających miejsce w centralnej Polsce.

Hitler wydał swym wojskom rozkaz bezwzględnego unicestwienia nie tylko polskich sił zbrojnych,  
lecz także ludności cywilnej. Dowództwo Wehrmachtu zastosowało także nowatorską taktykę  
doskonale wykorzystując możliwości broni pancernej i lotnictwa.3 

Niemieckie wojska wiedziały, że Przyszowice są zamieszkiwane tylko przez ludność cywilną, 
która nie zamierzała atakować zbliżającej się armii. Na terenie wsi nie było żadnych organizacji 
wojskowych.

Dlatego generalizacja zachowań armii hitlerowskiej względem Polaków mija się z celem. 
Ludność cywilna zwykle dostosowywała się do nowych warunków i wymagań okupanta. Zatem 
wojska nie miały powodu do tak agresywnej reakcji, jaka przedstawiona została w powyższych 
fragmentach. 

2T. Małkowski, J. Rześniowiecki. Historia III, Podręcznik do gimnazjum, część II. Gdańskie Wydawnictwo  
Oświatowe.
3Repetytorium Liceum Historia, Wydawnictwo Zielona Sowa.
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Pierwsze dni wojny w Przyszowicach

Z wywiadów, które przeprowadziłyśmy ze świadkami tamtych wydarzeń wynika, że armia 
niemiecka wkroczyła do Przyszowic 1 września 1939 roku około godziny 5:00.

- 1 września 1939, rano, 4:15....- rozpoczyna wypowiedź pan Wilczek -
− Nie, 5:00 prawie była – przerywa mu pan Szewioła. 
− Prawie 5:00 była. – poprawia się pan Wilczek - Wkroczyło do nas niemieckie wojsko. A  

myśmy byli ostatnia miejscowość na granicy polsko-niemieckiej. Szeinwald, czyli Bojków 
był już po niemieckiej stronie. A my byli po polskiej stronie. A wojsko niemieckie, dopiero 
była godzina 7:00 rano jak przechodzili. I dwie stodoły podpalili. Z jednej strony na 
majątku4 i z drugiej.

Fot. 7 Armia niemiecka przekraczająca granicę polsko-niemiecką pomiędzy Gliwicami a 
Przyszowicami  1 września 1939r

4Mowa tutaj o pałacu rodu von Raczek
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Do mieszkańców wsi już wcześniej docierały informacje na temat zbliżającej się armii 
hitlerowskiej. Zatem większość chciała jak najszybciej opuścić zagrożone tereny. Już w ostatnich 
dniach sierpnia trwały przygotowania rodzin, które zdecydowały ewakuować się. 

Tuż przed wojną to nam mama przygotowała paczki bo było tak źle tuż przed wojną każdy się  
każdego straszył. Sąsiad sąsiada, brat brata i wszyscy uciekać bo tu będzie wielka wojna. A mój  
kuzyn przyjechoł i mówi: „Ciocia co tu robisz tu nie ma czasu, bo to już trzeba uciekać”.  –  
opowiada pani Włoch.

To 39. Szybko napadli Niemcy na motorach na tych na tamtych. No to ludzie chcieli uciekać.  
Mój ojciec miał już konia, gospodarstwo było, no to zaprzągł konia i chcieli uciekać, ale nie  
zdążyli, bo przyjechali na motorach, no to ojciec stwierdził no to już nie ma po co uciekać. Ale  
uciekł od mamy brata syn no bo pieszo i taki drugi był co pomagał ojcu chłopak i oni uciekli.  
Syn pieszo do Przemyśla, a ten rowerem za Przemyśl bo tam rodzina była tam, ale tam go  
znowu Ruskie zabrali i wywieźli go aż gdzieś tam na Kaukaz. A ten wrócił z Przemyśla nie.  
Wrócił po tygodniu czy po półtora, a ojciec mówił: „No i co głodnyś, zimnyś”  bo spał gdzieś  
tam na łąkach. – wspomina pani Jadwiga.

Sylwetki niemieckich żołnierzy zaprezentowane nam przez rozmówców są bardzo zbliżone do 
obecnego stereotypowego postrzegania narodu niemieckiego. Powszechnie Niemiec kojarzy się z 
człowiekiem poukładanym, dbającym o szczegóły, czystym, dobrze zorganizowanym. 

A tu ino niemieckie żołnierze jechali na koniach bardzo te żołnierze fajne. Jakie te żołnierze
 były czyściutkie. Jakie były fajne. A my tu mieli dużo kwiatów, bo to był wrzesień, a oni chcieli  
kwiaty i to się w mundury wpinały. A tu nikogo w Przyszowicach nie zabili. A jak mieli postój  
to z nami rozmawiali. A ja umiała, bo mnie mama uczyła. I było bardzo fajnie, mi im te kwiaty  
dawali. Wehrmacht to byli ludzie kulturalni, czyści. Nikomu krzywdy nie zrobili.  Coś tam na  
polu my słyszeli jakieś strzały, ale to bardzo mało. Ten pierwszy front to był fajny.  – z 
uśmiechem opowiada pani Oklesińska.

Zachowania Niemców na terenie Przyszowic były różnie komentowane przez mieszkańców. 
W zależności od stanu majątkowego opinie bardzo różniły się od siebie. Jak wiadomo dla 
wiejskiej ludności gospodarstwo stanowi ważny element ich życia. Zbiory z pola zwykle 
starczają, by wyżywić rodzinę przez długi okres czasu. Również zwierzęta hodowlane pełnią 
ważne funkcje. Dostarczają pokarmu i same są spożywane, ale też pomagają w pracy na roli. 
Wojsko niemieckie odbierało część majątku każdej rodzinie, jednak straty te najbardziej 
dotknęły uboższych mieszkańców.   

     Na pytanie: „Czy Niemcy coś dla siebie zabierali?” pani Helena odpowiada:
Niemcy nie, jeno jak się świnię zabiło to przyszedł i poważył to wtedy kartek na mięso nie  
było. Zupełnie odmienny pogląd prezentuje nam pani Jadwiga:
Zabrali krowy, zabrali konia wszystko do dworu. Trzeba było do roboty. Szukaj człowieku żeby  
przeżyć. O nic się nie pytali tylko zabierali. 
W ciągu kilku dni od wkroczenia armii niemieckiej mieszkańcy Przyszowic zaczęli 
otrzymywać kartki z przydziałami żywności. 

Dostawali takie kartki, to była margaryna, tako kwadratowa kostka, trochę kaszy, sacharyna.  
Naraz jak to wszystko wykładał no to potem nie było jedzenia. – przekazuje pani Włoch.  
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Fot. 8 No a potem Niemcy mi kazali robić, wołami jeździć, tego nie sposób opowiedzieć. Człowiek 
czternaście lat miał. – pan Aleksander Wilczek. Fotografia z roku 1939.

Volkslista jest to dokument, na mocy którego daną osobę klasyfikowano do jednej z czterech 
grup. Na terenie II Rzeczypospolitej zaczęła obowiązywać od 4 marca 1941r.
Kategoria 1 – Volksdeutscher (osoby aktywnie wspierające III Rzeszę);
Kategoria 2 – Deutschstämmige (osoby bierne, ale na co dzień posługujące się językiem 
niemieckim);
Kategoria 3 – Eingedeutschte (osoby autochtoniczne5, uznane za częściowo spolonizowane)
Kategoria 4 – Rückgedeutschte (osoby pochodzenia niemieckiego uznane za całkowicie 
spolonizowane).

5Od 1945 narzucona przez władze nazwa przedstawiciela społeczności pogranicza polsko-niemieckiego.
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W zależności od przydzielonej grupy DVL 6 ludność otrzymywała obywatelstwo niemieckie. 
Osoby kategorii I i II zostawali obywatelami automatycznie, III grupę nabyte obywatelstwo było 
ważne przez dziesięć lat, natomiast przypisani do IV grupy uzyskali je na zasadzie wyjątku.  
Odmowa podpisania DVL mogła groziła wysłaniem całej rodziny do obozu koncentracyjnego. 
Dlatego większość mieszkańców wsi podpisało listę.
Mieszkańcy Przyszowic w większości otrzymali kategorię trzecią, co spotkało się z ich względną 
aprobatą. 
Jednym dali P, potem dali grupy. Ślązacy mieli dobrze bo dostali grupy. Niemcy już zrobili dwór,  
trzeba było iść do dworu pracować. Trzeba się było wpisywać na te listy. No i  oni sami trochę  
podzielili, a trochę kazali podpisać, mój ojciec nie podpisał i dostał P. Potem jak pracował na  
kopalni to dostawał tylko 60% wynagrodzenia.

To, co najbardziej doskwierało przyszowiczanom podczas okupacji niemieckiej to głód i strach 
przed obozem koncentracyjnym. Ludzie pomagali sobie wzajemnie. Wymieniali się towarami 
spożywczymi. Żyli jak najoszczędniej. Jedli niedużo, tylko tyle, by zaspokoić głód. 
Trzeba było chodzić do kogoś po trochę mąki do gospodarstwa. Bieda była, bieda. Ojciec się  
zabezpieczył, że zanim tam zabrali krowy, bydło to trochę dał gdzieś tam siana,  robił dom to  
trochę desek do schowania, no to potem za te deski za to tam no dali bochenek chleba czy czegoś.  
A potem był zawijany w płótno i wydzielany po kromeczce. Albo lekko okraszona ziemniaki na 
spuszczanym mleku, dynie. Ja nie lubię dyni, bo przez 6 lat codziennie była zupa z dyni na 
spuszczanym mleku i kawałek chleba do tego. Nie było tak, że człowiek sobie kupił. Mama potem 
zaczęła takiemu Niemcowi hodować drób, on chciał indyki. Zabrali wszystko. żeby się martwili z  
czego będziesz żył to mieli w nosie. – opowiada pani Włoch. Nie było tak. No bo tyś jest ten a tyś  
jest ten no to [ludzie sobie] pomagali. – dodaje.

Każdy kto sprzeciwił się systemowi okupanta bądź wydawał się Niemcom podejrzany (zdolny do 
spiskowania) był natychmiastowo wysyłany do obozu lub mordowany. No a wcześniej jak  
mojego ojca przyjaciel chciał odwiedzić to ten mówił: „Nie chodź mnie odwiedzić, bo patrzą, że  
się Polacy gromadzą.” – mówi pan Aleksander. -  Mojego ojca to w ’40 26 maja [zabrali]. I tak 
się zaczęły prześladowania ze strony niemieckiej. Wcześniej jeszcze Poloczka i Drylę zabrali do  
Dachau w styczniu ’40 przed moim ojcem i tam zmarli. A ponieważ on miał czterech synów 
wojskowych to go przenieśli do Sachsenhausen koło Berlina. Z kolei pani  Helena wypowiada się 
następująco: Ci co spokojni byli to nie mieli źle, za to ci co podskakiwali to tych zaraz do  
Oświęcimia brali, tak kilku zginęło...

6 Volksdeutsch – niemiecki odpowiednik nazwy „Volkslista”.
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Fot. 9 i 10 Zamieszczony powyżej list został napisany przez Pawła Wilczka, ojca jednego z naszych 
rozmówców – Aleksandra Wilczka.
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Tłumaczenie listu:7

Dachau, dnia 18.VIII.1940r.

Kochana Żono i Dzieci!

Niech Bóg Was pozdrawia.
Twój kochany list otrzymałem, który czytałem z głębokim wzruszeniem.
Kochana Żono, dłuższy czas nie pisałem bo czekałem na przekaz pieniędzy,
A Ty mnie pytasz, kiedy je otrzymałem.
Teraz mogę kilka słów więcej napisać,
Ponieważ mam trzy strony do zapisania.
A więc, Kochana Żono,
jestem tu dzięki Bogu zdrowy, już dość dawno nie pisałaś, ale to nic,
bo masz tyle w domu do roboty, pisz rzeczywiście dużo, Kochana Żono.
To pismo nie jest takie, jak być powinno, ale tu tyle mężczyzn,
gdzie każdy na drugiego czeka.
Piszesz kochana Żono o siostrze Marcie, która może Ci dużo pomóc
ale i inne prośby może spełnić i poradzić.
Napisz mi o żniwach, jak wypadły, o Lusiku, o Wandzie, o Bolesiu, Stasiu,
o Olesiu o którym najczęściej wspominam, ponieważ jeszcze jest niewyrośnięty.
Moja Kochana, dzielna Żono nie zapomnij wszystkich ode mnie pozdrowić.

Pozdrawiam i całuję Was wszystkich.
Pozostający Wasz Paul

7Chociaż list otrzymałyśmy od pana Wilczka, tłumaczenie pochodzi z książki pani Krystyny Grodoń, Trzy dni z  
dziejów Przyszowic. 
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Wehrmacht, czyli jak Polak stał się żołnierzem wroga.
Historia jednego z naszych bohaterów

Mianem Wehrmachtu określa się całość sił zbrojnych III Rzeszy powstałych 16 marca 1935 roku. 
Składają się one z trzech jednostek obejmujących: wojska lądowe (Heer), marynarka wojenna 
(Kriegsmarine) i lotnictwo (Luftwaffe). Podczas II wojny światowej współpracował z Gestapo i 
Waffen-SS.

W 1944r. utworzono Polnische Wehrmacht, czyli Polskie Siły Zbrojne. Pan Aleksander Wilczek, 
nasz rozmówca, został powołany na początku czerwca. 
Na początku roku przeprowadzono wstępną rejestrację potencjalnych żołnierzy. Obejmowała ona 
badanie lekarskie w celu wykluczenia niezdolnych do służby wojskowej.

Fot. 11 Pan Aleksander Wilczek, 1944r.

Więc ja pracowałem tam na tym majątku jak się na Gliwice jedzie aż do '44 do czerwca.  I w  
czerwcu przyszła karta wcielenia do wojska i do niemieckiego Wehrmachtu. 
Ale w lutym najpierw to jeszcze zrobili w Knurowie rejestrację wojskową. Badali serce, wszystko.  
Znaki szczególne. Mając lat pięć złamałem rękę, łokieć. Szczególne znaki. To zanotowali. Włosy -  
jasnoczerwone, rudzielec. Oczy – szaroniebieskie. Wszystko popisali. No i to był luty, a w 
czerwcu przyszło powołanie i trzeba było odjeżdżać.

Mężczyzna zdolny do czynnej służby w armii zostawał wysłany do koszar wojskowych, by tam 
szkolić się na zawodowego żołnierza. Miejsca te mogły znajdować się nawet poza granicami 
państwa polskiego. Później musiał przebyć długą drogę, by dotrzeć do punktu, w którym 
odbywał właściwą służbę wojskową.
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W wyniku braku zaopatrzenia poborowi byli źle wyposażeni. Zdarzały się wypadki, kiedy 
zwyczajni szeregowi otrzymywali mundury dopiero po kilku miesiącach od momentu wcielenia 
do wojska. 

I tak. Nas wzięli. Odwieźli nas do Sudetów. Ale myślmy byli po cywilu, bo nie było mundurów 
niemieckich. Jeszcze pamiętam. To była wigilia. Dostał każdy dwa orzechy, jeden cukierek. I  
jeszcze były śliwki suszone. Walizka z tektury [śmiech]. Chłopaczek siedemnaście lat. I do  
Jeleniej Góry. Z Jeleniej Góry do jak to się teraz nazywa... Lubin. Tam jest zagłębie  
miedziowe. Z Lubina dalej do Zielonej Góry. Z Zielonej Góry do Sagania, obecnie Żagań.  
Jeszcze nie było dla nas mundurów niemieckich, bo '44 rok, koniec roku, grudzień. A z tego  
Sagania nas wzięli obecnie się to nazywa, jest na mapce, Kożuchów. To się nazywało za  
Niemców Freystadt. I tam z tego Freystadtu potem za czwartego miejsca dopiero przyszły z  
magazynu mundury, że nas oblekli za niemieckich żołnierzy. I tam, stąd, do pociągu, wie Pani,  
do krytego, bydlęcego. Ja z tego obecnego Kożuchowa na Berlin, z Berlina na Danię. Z Danii  
wysiąść z pociągu i przyjść na taką małą komendę rozdzielczą. Były  dwa takie baraki, że  
mamy się przygotować na tą i tą godzinę, bo będziecie wchodzić na statek i odjedziecie do  
Norwegii. I tam nas rejestrowali. Wszyscy pooblekani.  

Nasz bohater, pan Aleksander za najtrudniejszy etap podróży uważa drogę morską z Danii do 
Norwegii. Rekruci przez cały czas byli narażeni na ataki ze strony wojsk angielskich. Flota 
niemiecka liczyła pięć statków, z czego Anglikom udało się storpedować jeden z nich. Z 
relacji wynika, że ludzie przebywający na pokładzie przeżywali traumatyczne chwile. Wielu z 
nich w momencie zagrożenia zaczęło modlić się o cud, czuli bowiem, że zbliża się ich koniec. 
Wszystkim jednak udało zachować zimną krew i dostosować się do poleceń wydanych przez 
kapitana statku. 

Po świętach byliśmy już w tej Danii i już w Norwegii. Statkiem jechaliśmy. Ale będą c pięć  
godzin jazdy na morzu, odezwał się radioodbiornik na okręcie i zaczął: „Uwaga, uwaga,  
alarm. Łódź podwodna się zbliża. Oba silniki proszę zatrzymać.” Statek nie mógł jechać dalej.  
Wszystkie oświetlenia pogasić. Kamizelki napompować. I taki kołnierz był gumowy, jakby w  
razie czego trzeba było skakać do wody. I to była angielska łódź podwodna. Jakby nas  
storpedowała, a nas było tam niecałe tysiąc osób – 940 osób dokładnie z załogą... Ale nas  
jechało cztery czy pięć statków. Jeden wiózł tam materiały budowlane: cement, drzewo. Drugi  
wiózł słomę, siano różne... Bo w Norwegii mieli konie we wojsku, to trzeba było tam jeszcze  
dowieźć. Potem jeszcze jeden. A na środku jechał tankowiec, który wiózł ropę, benzynę, nie?  
Za nami jeszcze dwa jakieś inne statki. Ale ta łódź podwodna wiedziała, który jest tankowiec,  
a który... Musiała rozeznać. Jak powiedział ostatni meldunek, łódź się zbliżyła na jakieś 17 mil  
morskich, to było jakieś 20 km na wodzie. I zbliżył się jeszcze bliżej, co torpeda sięgnie.  To już  
my nie słyszeli nic, tylko ogromny huk.  Wszystko się zatrzęsło. Zaczli różańce wyciągać, zaczli  
się modlić, co teraz będzie z nami, nie? Wszystko się uspokoiło, a po takich drabinach my  
mogli wejść na pokład. Bo myśmy byli na dnie statku, całkiem na dole. I tam porobili takie  
prycze drewniane, porozciągali trochę koców i tam myśli leżeli. Chcąc wejść na pokład trzeba  
było iść 4-5 metrów do góry. Ale tam już stał niemiecki marynarz: „Nie wolno wychodzić z  
powrotem.”  Jak się uspokoiło wszystko, tośmy widzieli. Światła się oświeciły wszędzie. Oni  
torpedowali ten tankowiec, a to była łódź podwodna angielska. Jak nam pozwolili wejść na  
ten pokład – smród: ropa i benzyna. A na wodzie, takie małe okrągłe figurki. Tańczył smar i  
benzyna to się paliło. To jest lżejsze od wody. Benzyna i ropa pływają na wierchu, nie? I teraz  
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wszystko znowu. Silniki zaczły pracować, statek jedzie dalej. No, jedziemy, jedziemy dalej. Już  
minęło nad ranem, tak może czwarta. Ale ciemno, bo to w zimie. I naraz. W radioodbiorniku  
tam krzyczy: „Uwaga! Uwaga! Samolot!” I faktycznie. Znowu statek się zatrzymuje i myśmy  
słyszeli z daleka o wodę samolot spuszczał miny. Jakby ta mina była od statku jakieś 200 czy  
300 metrów... Ta mina jest namagnesowana, ona by leciała sama na nasz statek. Zaraz statek  
zatrzymać. Znowu silniki. I nie trwało długo. Może 10-15 minut i przyjechały pod nasz statek  
takie małe kutry rybackie. I my po takiej drabince ze sznura grubego. Po jednym, po jednym...  
I na ten kuter rybacki, a kuter na brzeg. Zaś, aż nas pozwoził te 920 chłopów i statek był  
próżny i stał. A my na tym brzegu: „Baczność! W prawo zwrot!” I w nocny marsz idziemy. I  
tośmy szli, proszę Pani, do rana, aż do wpół do siódmej. Jakieś trzy godziny. I już widzieliśmy,  
światła się świeciły, Oslo... Oslo, stolica Norwegii. I tak doszliśmy pieszo. Już do samego  
portu nie dojechaliśmy. Nie wiadomo, co by te miny zrobiły, nie? To były ogromne przeżycia. 

Warunki, w których musieli przebywać rekruci często były zbyt surowe. Zazwyczaj 
żołnierzami byli ludzie młodzi, nieprzyzwyczajeni do takich trudów. Wyposażeni byli w 
ciężką broń, obciążającą ich niemiłosiernie przez długie godziny pełnienia warty. Musieli być 
stale przygotowani na atak ze strony wroga, także strach przed śmiercią towarzyszył im na 
każdym kroku. 

Myśmy byli przy artylerii. To były lufy skierowane na morze, wie Pani? To było zabetonowane na 
takim fundamencie mocnym. Na dole się schodziło, to było wewnątrz jak w kopalni. Magazyn z  
pociskami. Armaty były takie wysokie. Ruły 8,8-9cm. To były te granaty takie wielkie i grube.  
Tam dziennie dyżur. I co drugi, co trzeci dzień w nocy na wartę. Kominiarka, hełm nałożony.  
Małe pudełko wazeliny. Policzki, nos nasmarować, broda, żeby nie odmrozić. Na swój wojskowy  
płaszcz, jeden płaszcz z wartowni, co był baranem podbity, gruby. Jeszcze na ten swój wojskowy 
to dwa płaszcze. A nogi... Były buty na takich tu tylko dwóch zapinkach, a na dole był trep 
drewniany. Góra była z filcu.  Na rękę zegarek ostry „Omega”, najlepszy. I bardzo wyraziste  
zielone cyfry, bo dwie godziny na warcie i zaś przyjdzie kolega na wymianę.  Na szyję lorneta. Za 
pas były dwie granaty, takie drewniane sztyle były zapięte pasem. I na szyi oprócz lornetki jeszcze  
pistolet maszynowy. Siedemdziesiąt dwa strzały. Hełm normalnie, obowiązkowo. I tak trzeba było  
chodzić dwie godziny jak King Kong. Ale ten wiatr... Jak przeszła godzina, to myśmy wyglądali:  
„Kurcze, jeszcze godzina.” I tylko gdzie szło, to o skałę się oprzeć, bo jak na wolnym powietrzu,  
wolna przestrzeń, Norwedzy skakali na nartach. I niemieckiego żołnierza nieraz [żołnierze  
Wehrmachtu] znaleźli na śniegu leżał, a gardło poderżnięte. Jak na nartach podskoczył to było  
po cichu, nie? No i tak to było w tej Norwegii, aż był pierwszy alarm. Dwa angielskie flitry, takie  
bombowce. Nad wodą jak jaskółki. I patrolowały i patrolowały. Myśmy zaraz alarm i normalnie:  
„Przygotować się do działań walnych”, „Uwaga, uwaga, ogień”. Strzelili parę razy, ale  
samoloty poszły nad morze i już nie było widać nic. To były całe działania wojenne. Nie było tam 
nic. 
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Marsz Śmierci

Marsz Śmierci to ewakuacja więźniów obozu koncentracyjnego z powodu zbliżającej się armii 
wroga. Największy Marsz Śmierci w Polsce odbył się na Górnym Śląsku i dotyczył likwidacji 
obozu Auschwitz-Birkenau. Celem trasy był oddalony o 63km Wodzisław Śląski, skąd 
więźniowie byli przetransportowani do innych obozów na terenie III Rzeszy. 
17 stycznia 1945r. z obozu w Oświęcimiu wyruszyło 56 000 skazańców. Marsz do Wodzisławia 
Śląskiego zajął im 2-6 dni. Z powodu mrozu, wyczerpania, ciężkich warunków transportu oraz 
miejscowych mordów i brutalności hitlerowców zginęło około 15 000 więźniów.

Fot. 12 Pamiątkowa tablica ofiar Marszu Smierci z Auschwitz-Birkenau na Cmentarzu Centralnym 
w Gliwicach
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Do Przyszowic dotarli mniej więcej w połowie drogi. Prowadzono ich ulicą Gliwicką w stronę 
Gleiwitz. No a przez Przyszowice to dwa transporty w ‘45 z Auschwitz przechodziły.

Był likwidowany obóz Oświęcim i oni ich prowadzili kolumnami do Mikołowa. Szli przez 
Paniówki. Na skrzyżowaniu przez wioskę szli i z powrotem na Gliwicką szli. Bo ci, co ich 
pilnowali chcieli się tu czegoś ciepłego napić. A styczeń i mróz był.- wspomina pan Szewioła.

A jeszcze pamiętam jedno zdarzenie z dziecka, jak prowadzili przez Przyszowice więźniów 
oświęcimskich. I to tak, myśmy jako dzieci chcieli to widzieć, a rodzice się bali. Bo jeszcze ich  
prowadzili Niemcy. – opowiada pani Widuch.

Mieszkańcy Przyszowic byli wstrząśnięci widokiem więźniów oświęcimskich. Skazańcy byli 
wygłodzeni, wycieńczeni przebytą już drogą, ale także otaczającymi ich warunkami. Pomimo 
srogiej zimy, która dogłębnie paraliżowała ich przemarznięte kończyny, byli zmuszeni do 
przezwyciężenia własnego wyczerpania fizycznego. 

A potem jeszcze wyprowadzali z Oświęcimia. Boże kobiety z dziećmi szły, takie chłopy 16 lat.  
Bosy w tym 40 stopniowy mróz, a śniegu było jak wysokie chłopy. To było coś strasznego. A 
głodni byli. – opowiada pani Helena. 
Byli wygłodzeni, chudzi. – opisuje pani X
Do marszu zmuszeni byli wszyscy niezależnie od wieku. Kilometry drogi przemierzali zarówno 
starzy jak i młodzi.
A najgorzej było jak prowadzili dzieci. Cała kolumna takich po osiem i dwanaście lat. No i 
kobiety były.- mówi pan Szewioła.

W dzień chłopy szły a w nocy kobiety i dzieci. Małe dzieci, średnie dzieci i młodzież.- opisuje 
pani Oklesińska.

Żołnierze niemieccy nie mieli litości dla prowadzonych przez nich ludzi. Każdy, kto zwalniał 
tempo marszu, zatrzymywał się, bądź próbował odłączyć się od grupy został zabijany na miejscu. 
Mieszkańcy Przyszowic podczas drogi skazańców niejednokrotnie słyszeli strzały, a wielu z nich 
było naocznymi świadkami brutalnego traktowania przez nazistów. Byli pouczani, jak należy 
potraktować pozostawionych w tyle więźniów. 
A przed wioską było dużo postrzelanych, tych, co się od kolumny odłączali. A nam jeden 
Niemiec powiedział, że mamy brać i ich dobijać. Ci z tyłu byli najsłabsi, ale dzieci nie było 
żadnego, żeby tu zginęło. Później, jak z wioski wykręcili, to my słyszeli strzały, a wszystkich to 
około siedemdziesięciu było. – wspomina pan Szewioła. 

Ci ludzie tam głodni, wrzeszczą, biją ich tam.- mówi pani Oklesińska, a pani Widuch dodaje:
Jak już potem za ten kościołek szli, to było słychać strzelanie.

Wojskowi próbowali oszukać miejscową ludność, przekazując im informacje, że więźniowie  
obozu to Żydzi. Jednak społeczeństwo miało świadomość, iż większość skazańców stanowią  
obywatele polscy, ponieważ wielu członków ich rodzin zostało wziętych do niewoli niemieckiej. 
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A nam mówili, że są Żydzi, a oni mówią, że takie są Żydy, wszystko polskie było.- opowiada 
pani Helena. 
Likwidowali, żeby ludzie cywile nie dowiedzieli się prawdy.- dodaje pan Hubert.

Przyszowiczanie dotknięci tragedią niewolników oświęcimskich, pragnęli pomóc im w 
jakikolwiek sposób. Zdawali sobie sprawę z tego, że za udzielenie wsparcia grozi im śmierć.
Ja chciała dać, ale ten powiedział „chce pani dołączyć”? Pomimo to, mieszkańcy wsi  
angażowali się w pomoc skazańcom. Ale ja im zaniosła to jedzenie i jak się odwrócił to im dała. – 
mówi pani Oklesińska. 
Wielu wspomagało wychudzonych uczestników marszu poprzez przekazywanie żywności i 
ciepłych napojów. Sami więźniowie prosili o cokolwiek do jedzenia. 
Ale mama mówi tak: „Jeżeli dzieci pójdą z jedzeniem, to Wam nic nie zrobią.” Wszystkie z tych  
matek nam dały chleba, w butelkach takich po piwie herbaty gorącej i oni wyciągali do nas ręce,  
ci więźniowie. I po polsku mówili, po rusku mówili, po niemiecku mówili żeby im dać. I myśmy im 
to dawali jako dzieci, więc nam nic nie zrobili. Pozwolili im dać.- przywołuje wspomnienia pani 
Widuch.
Niektórzy nawet odważyli się ukrywać więźniów, którym cudem udało się niepostrzeżenie 
odłączyć od grupy. Pani X relacjonuje: Dwóch moja mama uratowała, bo się skulili w takim 
rowie. No i jak mleko odwozili z dworu i ktoś zauważył ,że oni tam są. Bo Chcieli opróżnić  
Oświęcim ni i wyprowadzali tych ludzi.. A zima była, i w nocy poszedł brat z takim innym no i  
przyprowadzili do domu takich dwóch. To im mama dawała mąkę na wodzie i pomalutku  
przeżyli. A nie wolno było im udzielać pomocy.
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Konfrontacja podręcznikowej wiedzy na temat tzw. „wyzwolenia” 
przez Armię Czerwoną  ziem polskich z realiami życia 

mieszkańców Przyszowic

(...) Armia Czerwona wyzwala wraz z Polakami ich ziemie. W ciągu następnych miesięcy  
oddziały Wojska Polskiego brały udział w wypieraniu Niemców na zachód przez siły radzieckie.8

Powyższy cytat przedstawia armię radziecką w całkiem w dobrym świetle. Brzmi co najmniej 
tak, jakby Rosjanie wkroczyli na tereny Polski tylko po to, by pomóc armii polskiej wyzwolić się 
z pod wpływów III Rzeszy. Tak naprawdę Stalin nie planował przywrócenia 

II Rzeczypospolitej wolności. Chciał jedynie wyciągnąć korzyści dla własnych interesów. 

W styczniu 1945 roku wielka ofensywa przesunęła front sowiecko-niemiecki z Wisły nad Odrę (...)  
W kwietniu 1945 roku ruszyła ostatnia ofensywa sowiecka, zwana operacją berlińską.    W jej  
wyniku Armia Czerwona zajęła obszar między Odrą a Łabą wraz z Berlinem. Pierwsza armia  
LWP9 atakowała na północ od Berlina, ale jej wybrane jednostki brały udział w walkach o  
miasto. Polski sztandar zawisł obok czerwonej flagi sowieckiej nad ruinami stolicy Trzeciej  
Rzeszy.10

Czytelnik zamieszczonego przez nas fragmentu mógłby z niego wywnioskować, że obydwie 
armie są sobie równe, tak samo traktowane i szanowane przez dowódcę armii radzieckiej. 
Wskazuje na to symboliczne wywieszenie flag: polskiej i rosyjskiej obok siebie na murach 
wspólnie zdobytego miasta.

Mieszkańcy Przyszowic wierzyli, że zbliżająca się armia radziecka wyzwoli ich z rąk okupanta. 
Niemalże ze zniecierpliwieniem wyczekiwali nadchodzących żołnierzy. Jak później się okazało, 
Rosjanie nie mieli zamiaru przywrócić polskim terenom niepodległość, lecz jedynie samemu 
przejąć nad nimi kontrolę. Ponieważ Górny Śląsk leżał przy granicy polsko-niemieckiej, Armia 
Czerwona większość śląskich miejscowości uważali za niemieckie. Byli nastawieni na 
natychmiastowe likwidowanie każdego, kto miał cokolwiek wspólnego z Niemcami. 

8Mikołaj Gładysz, Historia II, Podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, 
część II, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
9Ludowe Wojsko Polskie - polskie siły zbrojne.
10Repetytorium Liceum Historia, Wydawnictwo Zielona Sowa.
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Koniec wojny w Przyszowicach 

Wkroczenie wojsk radzieckich

Wojska radzieckie wkroczyły do Przyszowic dnia 26 stycznia 1945 roku. Mieszkańcy Przyszowic  
spodziewali się ich nadejścia ze strony Katowic, jak nakazywałaby logika. 

Jak by się mieli przyjść z Rosji to by musieli iść od Mikołowa.- mówi pani Helena. 
Wojska rosyjskie nie przyszły jednak najkrótszą drogą, lecz okrążyły Przyszowice, mając 
nadzieję, że zaskoczą  nieliczne już stacjonujące w okolicy jednostki wojska niemieckiego.
Dzięki tej taktyce liczyli na nieprzygotowanie wrogiej armii i niezdolność do obrony.

Myśmy się ich spodziewali od Katowic, a oni od Opola, a w międzyczasie plądrowali po stronie  
niemieckiej. Wojsko rosyjskie na terenie niemieckim przez 24 godziny mogli robić co im się  
podobało. Przez to jak oni weszli do nas to oni nie wiedzieli czy to granica. Skąd mogli wiedzieć,  
że nasza wioska jest już po polskiej stronie.- opowiada pan Szewioła. 
Ze względu na swobody, na które im pozwolono żołnierze, nie zwrócili uwagi na przebieg 
granicy polsko- niemieckiej. Z tego względu okoliczne tereny traktowali w ten sam sposób, jak te 
po niemieckiej stronie.
Oni dopiero tam na tej stronie od Bojkowa zbadali kamień, że ze strony kamienia była litera 
„D”, czyli Deutchland. A z tej naszej strony tu „P” - Polska. Oni dopiero wtedy zrozumieli- 
powiedział pan Wilczek.

Dopiero potem się w głowę bili, ale było już za późno.- dodaje pan Szewioła.
 
Zanim dotarli jednak do Przyszowic natrafili za pokaźny zapas alkoholu. Według stereotypu, 
żaden Rosjanin nie odmówi sobie wódki, tak też było i tym razem.
Okrążyli no a w Gliwicach trafili na dużo wódki. Chyba w szkole tam było. No i Rosjanie się tak  
popili, że trzy dni nie było działań.- wspomina pani Oklesińska.
A jeszcze pijani szli od Gliwic. – mówi pani Włoch. 
Żołnierze rosyjscy byli tak pijani, że ich zachowania przechodziły od wręcz komicznych do 
całkowicie nieludzkich.
A u mojego wujka, tam w Gierałtowicach też przyszły Ruskie, takie młode, pijane.. A mioł cztery  
dziewczyny zamknięte tam, gdzie kartofle. W tej komórce. Tam miały pierzyny, tam były  
schowane. I przyszły te Ruskie do mojego wujka, a on siedział. Też chory był. Siedział na beczce i  
„chadziaj, panienki!” Ten wujek: „chobyście mnie zastrzelili to i tak panienki nie dom”, tak  
powiedzioł. „Bo jo nie mom. Jo mom syna i jest na wojnie.” Ci Rus, by go był zastrzeloł. Ciotka  
przyszła, łaps go za rękaw tego Rusa, a za nim trzech innych. I ciągnie go. Otwarła przy piecu  
tako, jak my tam mieli na woda, w kaflokach. Wyciągła flaszka i wodą święconą leje tych  
Ruskich. Żegno ich, modli się za nich. Rusy patrzą na nia, postoli, postoli. I mówią: „Chadziaj,  
idź spać! Chadziajta, ty też! A my też”. I mówiła: „Widzisz, żeby nie jo, to by cię Rusy byli  
zastrzelili. Święcono woda mnie uratowała i tych Rusów. Padała: „Tak zrobiłam, święcono woda 
pomogła!”- opowiada pani Gertruda.
W chwili ostateczności, nie znajdując ratunku z jakiejkolwiek strony, ludzie swoje życie 
powierzali Bogu. Jak powszechnie wiadomo, w polskich wioskach mieszkańcy byli bardzo 
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religijni. Świadczy o tym zachowanie bohaterki powyższej opowieści i wiara w to, że ocalenie 
zesłał im Bóg.

Charakterystyka poszczególnych rzutów Armii Czerwonej

Rosyjska armia wkraczając do Przyszowic była podzielona na trzy rzuty. Nie powiedziano tego 
oficjalnie, jednak to wynika z rozmów ze świadkami. Kolejne jednostki, które przechodziły przez 
wieś różniły się od siebie: narodowością, wyglądem, stopniem wojskowym, wykształceniem, 
wyposażeniem a przede wszystkim zachowaniem. 

Pierwsze dwa zostały opisane w sposób jednoznacznie negatywny. Byli:
− brudni i zaniedbani;
− brutalni i bezwzględni;
− okrutni;
− agresywni;
− analfabetami;
− bez butów;
− prostakami;
− niekulturalni.

Pierwszą linię stanowili żołnierze pochodzenia „mongolskiego.” tj, z azjatyckich republik ZSRR.
I szukali tylko panienek, żeby je gwałcić. Najpierw te Mongole, takie skośne oczy i to mieli te 
ogniomiecze. To były najgorsze.- wspomina pani Widuch.

Kolejna linia armii składała się z żołnierzy pochodzenia rosyjskiego, którzy jednak nie byli ani 
wykształceni ani przygotowani do służby. 
Ojciec powiadał, że druga linia co szła to sami kryminaliści.- mówi pani Włoch i dodaje -     A 
jak już Ruski wpadł do domu to raz w nocniku chciał rozpuścić słoninę i gotować bo był głodny, a  
kuchni to oni polowej nie mieli. Ruski był bardzo niegramotny.
Z kolei pani Helena opisuje: Ruskie brudne były ale jakie brudne, mundury miały takie 
obsmarowane. To byli bardzo niechlujni ludzie. Ja żem myślała to są żołnierze to są żołnierze? 
Jak oni wyglądają jak oni są brudni.

Lejtlanci11 (trzecia linia) byli dużo lepiej opisywani. Byli:
− czyści, schludni;
− wykształceni;
− kulturalni;
− ugodowi.

11Lejtnant - oficerski stopień wojskowy w armii rosyjskiej i radzieckiej; w przybliżeniu odpowiednik porucznika.
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Trzecia linia zawierała wyższych rangą oficerów.
Dużo wśród ruskich oficerów umiało obcy język jeszcze: albo niemiecki albo francuski..- 
relacjonuje pan Aleksander. 
Potem szła ta właściwa armia co potrafili czytać, może i potrafił pisać. Bo oni tacy mądrzy byli.- 
mówi pani Jadwiga. 

Losy przyszowiczan

Rosjanie wyrządzili mieszkańcom wsi wiele krzywd. Przyszowice bardzo ucierpiały, gdyż w tych 
okolicach miało miejsce zetknięcie się armii rosyjskiej z niemiecką. Z powodu toczonych przez 
nich walk, sporo ludzi straciło życie, dachy nad głową czy też majątki. 
I jak te działania były, jak zaczęli to obstrzeliwać Przyszowice, bardzo dużo domów wypalili,  
zagród się dużo spaliło, zboża się dużo spaliło. A pamiętam był taki 40 stopniowy mróz. Bydło  
chodziło po ulicach bo jak w czasie działań czołgi jeździły to nie było płotów. To ty był jedna 
ruina te krowy te konie i wszystko. Bo się paliło to potem to ludzie puszczali to wszystko na  
podwórko. To wszystko chodziło po całych Przyszowicach. Wyszłam za 3 dni chyba na 4 dzień, to  
po tych działaniach żech wyszła to się za głowę złapała i godom: „Boże nasze Przyszowice!” Nie  
było płotów nie było drzew. Wszystko tak poniszczyli tymi czołgami. – smutne wspomnienia 
przywołuje pani Helena.

Dużo kobiet zostało brutalnie zgwałconych. Były nieliczne przypadki, kiedy to kobiety ze strachu 
przed gwałtem, jak i te, które doświadczyły tej traumy, popełniały samobójstwo.  

I były przypadki, że jak jakiś żołnierz ruski skrzywdził naszą kobietę albo chciał zgwałcić, ten  
ruski oficer zastrzelił na miejscu. Tacy byli niejedni ruscy oficerowie, sumienni i kulturalni. Nie 
uznawali przemocy, tylko proszę robić swoją robotę.- opowiada pan Wilczek.
Gwałt dla oficerów był niegodny żołnierza i należało potępiać takie zachowanie. 

Właśnie wtedy przyszli dwóch takich Ruskich z tortem, takim dużym fajnym tortem. A moje  
siostry miały siedemnaście, szesnaście lat. Za to jak pójdą z nim, to ten tort da im. Ta moja tak  
się kryła za babcię i uciekła. Leciała do tych tam wyższych oficerów. A ten przyszedł, ino  
spojrzoł na nich. Uciekali jak nie wiem. To mi śmieszne było takie. Jak widziałam jak ten tort  
zostoł a ci uciekali.- opowiada pani Ludwika.

Ta historia najlepiej obrazuje stosunek wyższych rangą wojskowych do aktów przemocy oraz 
diametralną różnicę kultury osobistej żołnierzy armii rosyjskiej.

Zupełnie inaczej kobiety były traktowane przez podrzędnych żołnierzy. 
A później od mojej cioci córka, Ruscy ją wywlekli do pokoju na piwnicy i przystawili pistolet i 
gwałcili. Jakby się nie poddała to by ją zabili. Bo ona chciała żyć jeszcze i się poddała. – mówi 
pani Adamczyk. 

Niektóre kobiety miały na tyle odwagi w sobie, że nie poddały się oprawcom.

Anna się nazywała. Miała dziewiętnaście lat. Nie chciała się poddać Rusom, bo chcieli ją 
zgwałcić. I tak się broniła, że za to ją zastrzelił jak psa. - opowiada pani Widuch. 
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Niestety konsekwencją takiej decyzji była zwykle natychmiastowa śmierć.
Jak się jednak okazuje, cuda się zdarzają. Było tak w przypadku dziewczyny, której nie zdołali 
uchronić najbliżsi, ale uchronił ją czysty przypadek.

Jeszcze zapomniałam jednej historii z domu, gdzie siostra mojego męża, młodziutka mężatka. Jak 
wpadł żołnierz Ruski pijany i zastał ją w domu z dzieckiem na ręku ze swoją mamą i najmłodszym 
bratem i Leonem, moim mężem. I szarpał się z nią, bo chciał iść do góry się kochać. A Jadzia 
skamieniała i słowa z siebie nie umiała wydobyć. Nie tłumaczyła się, nie płakała. Ale trzymała 
kurczowo swoje dziecko na rękach. On ją szarpał. I młody, dwanaście lat chłopak, sklęknoł i 
prosił Ruskiego, żeby ją zostawił, bo ona ma malutkie dziecko. To jak Ruski go kopnął, to 
przeleciał przez całą kuchnię. Mama prosiła, nie pomogła nic. I wydawało się, że ją będzie dalej 
szarpał do pokoju, ale w tym momencie. Do tego domu przyszedł odłamek jakiegoś pocisku i 
Ruski się przestraszył i wtedy uciekł. I tak udało jej się uratować od najgorszego. Jadzia 
powiedziała: „Choćby mnie był zastrzeloł, z tym dzieckiem w ciąży i na rękach, on by mnie nie 
był ruszył. Jo nie umiała słowa wydać.” – relacjonuje pani Gertruda.

Na terenie Przyszowic po odejściu armii rosyjskiej miały miejsce liczne aborcje. Kobiety nie 
chciały wychowywać dzieci spłodzonych przez oprawców. Przypominałyby im o tragicznej 
przeszłości. 
Doktor Letocha po wojnie bardzo dużo kobiet... On nie był ginekologiem, ale on normalnie to  
robił. Widocznie miał nakaz, że kobiety nie chciały rodzić tych dzieci- mówi pani Widuch. 
Dlatego dziewczyny postępowały w następujący sposób: to one się brudziły sadzami i takie  
chustki se wiązały, żeby się robiły staruszkami. – dodaje pani Ludwika. 
Potwierdza to wypowiedź pana Szewioły: A jak Ruski gwałcił to się kobiety smarowały 
i ubierały jak chłopki.

Fot 13 Pani Helena Oklesińska w wieku 16 lat

Rosjanie doszukiwali się u Przyszowiczan elementów, które wskazywały na utożsamianie się  z 
Niemcami. Ponieważ jak wcześniej wspomniałyśmy pierwsze linie armii radzieckiej zwykle 
składały się z analfabetów, obojętnie jaki znak III Rzeszy był pretekstem do zamordowania danej 
osoby.
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...nawet ten ausweis12 co miał papier, i na tym ausweis było wszystko napisane, tako karteczka to  
była, ale ostatnia była swastyka i Ruski nie musiał czytać, tyś jest german i zastrzelił.
− relacjonuje pani Jadwiga.

Względem ludzi służących Hitlerowi „Ruscy” byli bezwględni. Nie dawali szansy nawet na 
wytłumaczenie. Jakiekolwiek powiązanie z armią wroga kończyło się tragicznie dla danej osoby. 
Świetnym przykładem takiego potraktowania jest relacja pani Widuch:
26 stycznia dwóch niemieckich żołnierzy nie chce dalej walczyć dla Hitlera. Krzyczą: „Hitler 
kaputt”. Jak mówili, że dalej nie chcą iść i gdzieś się chcą przebrać. Sa tak blisko domu, że już 
dalej nie chcą walczyć. Bo pochodza z Katowic, są Ślązakami, Polakami. Ze chcą zrzucić 
mundury, przebrać się i przeżyć wojnę w którejś z piwnic. Jeden – jak później się dowiedzieliśmy 
– przebrał się u gospodyni Magdaleny. Przeżył wojnę w piwnicy razem z domownikami. Po 
wojnie ich odwiedził po dwóch latach, przyjeżdżając z żoną, bo chciał im pokazać, gdzie przezył 
wojnę. Drugiego przebrali w innym domu u pani Franciszki, ale sam sobie zaszkodził, gdyż nie 
ściągnął swetra szarego z zieloną obwódką i po tym poznali go żołnierze radzieccy: „Ty 
niemiecki żołdak, na bok, odstąpić albo do piwnicy.” Tego Niemca, zołnierza ze Śląska zabrali i 
jakieś 200m na ulicy Polnej rozstrzelali po krzyżem, a miał tak blisko do domu. 

Wszelkie symbole antyniemieckie były pozytywnie postrzegane przez Rosjan. Świadczy o tym 
zabawna historyjka opowiedziana przez panią Gertrudę:
Byliśmy już w kuchni, w mieszkaniu, ja, moja siostra i gospodyni córka Anna. I wpadło dwóch 
żołnierzy z takimi karabinami maszynowymi, takimi tarczami ogromnymi. I szukali czegoś, nie  
wiadomo czego szukali. Rozglądali się po całym mieszkaniu, a tu nagle jeden spojrzał na sufit i  
widzi zaczepione samolociki, z papieru, zabawki dziecięce. Ale skierowane były tak, że niemieckie  
samolociki były niżej, a ruskie samolociki bombardowały i rozstrzeliwały ich z góry. I z tego tak  
rozśmieszył się ten jeden żołnierz radziecki, że nam za to dał sucharki, po policzkach nas  
pogłaskał. Kazał nam iść do piwnicy i nic złego nam się nie stało i wyszli.  

Front w Przyszowicach trwał tylko trzy dni. Pozornie krótko, a jednak dla mieszkańców były to 
trzy najdłuższe i najbardziej tragiczne dni w ich życiu. 
Dużo było postrzelanych przez Ruskich. 119 osób zamordowali. No i ten nagrobek13 jest u nas na 
cmentarzu. – kończy swoją wypowiedź pan Szewioła.

Finał był taki, że w Przyszowicach spłonęło siedemdziesiąt domów i zginęło ponad stu ludzi,  
żołnierzy. Przyszowice bardzo wycierpiały. – podsumowuje pani Widuch.

12Ausweis - legitymacja poświadczająca miejsce zatrudnienia, wydawana w okresie okupacji niemieckiej Polski 
przez pracodawców.

13Pamiątkowa tablica na wspólnym grobie ofiar armii rosyjskiej. 
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Fot. 14 Pomnik żołnierzy poległych w czasie działań wojennych w 1945r., cmentarz w Przyszowicach

Fot. 15 Pomnik zamordowanych przez Armię Czerwoną w 1945r., cmentarz w Przyszowicach
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Kilka słów o naszych rozmówcach

Pani Jadwiga Włoch –  rozmowa odbyła się 5 stycznia 2012r., byłyśmy na niej obydwie; w 
drodze do domu pani Jadwigi czułyśmy największe obawy, gdyż miał to być nasz pierwszy 
wywiad. Jak się później okazało niepotrzebnie się stresowałyśmy. Była miła atmosfera, pani 
Włoch okazała się sympatyczną starszą panią.

Pani Helena Oklesińska - z panią Heleną wywiad przeprowadziłyśmy również 5 stycznia 2012r. 
Nasza rozmówczyni podeszła do tematu emocjonalnie. Najchętniej nie przywoływałaby 
smutnych wspomnień. 

Pani Gertruda Widuch -  miała roczek podczas wybuchu wojny, zapamiętała najlepiej ostatnie dni 
wojny i opowiedziała różne wydarzenia, które przekazano jej drogą słowną. Przygotowała się do 
spotkania (odbyło się 10 stycznia 2012r.) – spisała wydarzenia i zaprosiła do siebie swoją 
koleżankę,

Panią Ludwikę Adamczyk - swoją rówieśniczkę, która podzieliła się przeżyciami z tamtego 
okresu. 

Pan Aleksander Wilczek – z panem Aleksandrem rozmawiałyśmy dwukrotnie. Za pierwszym 
razem wywiad odbył się 5 lutego 2012r. Rozmawiało się bardzo dobrze, gdyż pan Wilczek jest 
sympatycznym człowiekiem. Na drugie spotkanie (22 lutego 2012r.) Pan Wilczek przyszedł ze 
swoim kolegą,

Panem Hubertem Szewioła - wywiad został przeprowadzony dnia 22 lutego 2012r. w jednym z 
przyszowickich lokali. Pan Hubert opowiedział nam dużo ciekawych rzeczy. Na przykład o 
Przyszowicach przedwojennych. Ciekawa była wymiana zdań obydwu panów i wspominanie 
czasów wojennych.
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Streszczenie

Wstęp – O tym, jak dowiedziałyśmy się o konkursie, dlaczego chcemy wziąć w nim udział. We 
wstępie znajduje się informacja o podjętym przez nas temacie pracy.

Zarys sytuacji politycznej Górnego Śląska w latach 1921-1939 –  o przynależności
Górnego Śląska w okresie międzywojennym, mapa Górnego Śląska.

Kampania wrześniowa na Górnym Śląsku – okoliczności wkroczenia wojsk niemieckich i ich 
stan militarny.

Krótka historia Przyszowic – jak Przyszowice zmieniały swych właścicieli na przestrzeni 
wieków.

Konfrontacja podręcznikowej wiedzy na temat pierwszych dni okupacji niemieckiej na ziemiach 
polskich z realiami życia mieszkańców Przyszowic  – porównanie wybranych fragmentów 
tekstów podręczników z ogólną opinią naszych rozmówców na temat armii niemieckiej.
Pierwsze dni wojny w Przyszowicach – zestawienie relacji o czasach okupacji niemieckiej, nasze 
krótkie wnioski wynikające z relacji. 

Wehrmacht, czyli jak Polak stał się żołnierzem wroga.
Historia jednego z naszych bohaterów – Opowieść Polaka zaciągniętego do Wehrmachtu; jego 
przeżycia i warunki w jakich dane mu było żyć.

Konfrontacja podręcznikowej wiedzy na temat tzw. „wyzwolenia” przez Armię Czerwoną  ziem 
polskich z realiami życia mieszkańców Przyszowic. - porównanie wybranych fragmentów 
tekstów podręczników z ogólną opinią naszych rozmówców na temat okupacji rosyjskiej.
Koniec wojny w Przyszowicach - zestawienie relacji o czasach okupacji rosyjskiej, nasze krótkie 
wnioski wynikające z wypowiedzi rozmówców. Rozdział podzielony na trzy części: 
- Wkroczenie wojsk radzieckich – zachowania Rosjan w chwili wejścia na teren Przyszowic.
- Charakterystyka poszczególnych rzutów Armii Czerwonej – krótki opis żołnierzy armii 
rosyjskiej.
- Losy przyszowiczan – wydarzenia z życia ludzi z czasie wkroczenia wojsk niemieckich do 
Przyszowic.

Kilka słów o naszych rozmówcach – krótkie informacje o przeprowadzonych wywiadach.
Podziękowania -  podziękowania dla osób, dzięki którym powstała ta praca.
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Podziękowania

Chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia naszej pracy. Doceniamy 
poświęcony nam czas i Wasze chęci pomocy. 
Dziękujemy naszym rozmówcom, świadkom wydarzeń, dzięki którym powstała kolejna praca 
dokumentująca historię Przyszowic. Zdajemy sobie sprawę z tego, że niełatwo jest opowiadać 
przykre wspomnienia z czasów wojny. Mamy nadzieję, że dzięki Waszym relacjom przyszłe 
pokolenia będą mogły zapoznać się z tą historią.
Podziękowania dla pani Heleny Oklesińskiej, pani Jadwigi Włoch, pani Gertrudy Widuch, pani 
Ludwiki Adamczyk, pana Aleksandra Wilczka i pana Huberta Szewioła. 
Dziękujemy panu Markowi Trojanowi za pomoc przy tworzeniu pracy, cenne rady, korektę 
stylistyczną i językową.

Fot. 16 i 17 Autorki (od lewej: Nadia i Agata) z panią Widuch

0

Fot. 18 Agata i Nadia w mieszkaniu pani Oklesińskiej
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