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ARTYKUŁY

Alicj3 P y ly p e n k o  -  C zep czo r 
Istebna

Istebna, Jaworzynka i Koniaków podczas 
okupacji niemieckiej w świetle relacji 

mieszkańców. 
Część I II : Ostatnie miesiące okupacji

W styczniu 1945 roku Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę zimową, która roz
wijała się w błyskawicznym tempie. Już w tym samym miesiącu wyzwolono Kielce, 
Częstochowę, Kraków i Opole. W wyniku strategicznego manewru całe Podbeski
dzie, a w tym Istebna, Jaworzynka i Koniaków, zostało otoczone z trzech stron. 
Walka o wyzwolenie tych ziem trwała ponad trzy miesiące1. Przyczyną tego było 
skoncentrowanie wojsk niemieckich na pogórzu cieszyńskim i w Beskidzie Ślą
skim. Błyskawiczna ofensywa styczniowa i zaskoczenie manewrem okrążającym 
spowodowały bowiem szybkie wycofanie się Niemców z pozycji obronnych na linii 
frontu ukształtowanej latem 1944 roku. W zasadzie jedyną wolną drogą ich odwrotu 
był kierunek na Ostrawę i Bramę Morawską2. Stąd, wspomniana wyżej, koncentracja 
niemieckich wojsk na tym terenie.

Śląsk Cieszyński został obsadzony licznymi jednostkami odwodowymi i gospo
darczymi, przygotowywano stanowiska artyleryjskie, szkolono oddziały „Volks- 
sturmu” rekrutując pozostałe jeszcze starsze roczniki mężczyzn. Resztę, w tym także 
kobiety, zmuszano do kopania rowów, stawiania zasieków3. Niemcy przeprowadzali 
rekwizycje bydła, trzody chlewnej oraz pasz na potrzeby wojska. Przystąpiono także 

1 do ewakuacji urzędów oraz obozów jenieckich4, a w niektórych miejscowościach 
nawet ludności cywilnej.

Podobnie było także na terenie Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Już z począt
kiem 1945 roku, zimą, Niemcy zmuszali miejscową ludność do odśnieżania dróg. 
Przejezdna musiała być zwłaszcza droga przez Beskid prowadząca do Jabłonkowa. 
W tym celu werbowano codziennie po 30 osób -  kobiet i mężczyzn5. Oprócz tego 
Mieszkańców wsi zmuszano do kopania okopów między innymi na Matysce, Mło- 
dcj Górze, Czerchli6.

Ofensywa styczniowa Armii Czerwonej rozbudziła nadzieje miejscowej ludności 
na szybkie wyzwolenie. Przez Istebnę, Jaworzynkę i Koniaków przewijały się wy
cofujące wojska niemieckie. Wkrótce jednak front zatrzymał się na granicy powiatu 
cteszyńskiego. Nie wiedząc o tym partyzancka grupa „Kostrzewy” podjęła realiza
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cję tragicznej w skutkach decyzji. 27 stycznia 1945 roku postanowiono wziąć do 
niewoli Amtskomisarza Schwarza i jego niemieckich współpracowników. Jeszcze 
tego samego dnia, wieczorem, aresztowano między innymi Amtskomisarza, inspek
tora Behle, nadleśniczego Bellę oraz niemiecką pielęgniarkę, o której brak bliż
szych informacji. Po ostrzeżeniu, ze zbliżają się wojska niemieckie, grupa „Kostrze
wy” przewiozła aresztowanych saniami na Baranią Górę. Tam, z rozkazu dowódcy 
desantu radzieckiego, z którym łączność nawiązano już wcześniej, kapitana Maksi
ma, zlikwidowano przedstawicieli władz niemieckich7. Zwolniona pielęgniarka za
mordowana została wkrótce po wyzwoleniu, gdyż -  jak stwierdzono w relacjach-„za 
dużo wiedziała”8.

Jednocześnie przejeżdżające przez Istebnę wojska niemieckie zorientowały się o 
braku lokalnej władzy. Nie wiedziały jednak dokładnie, co się wydarzyło. Według 
relacji, miano przekonać dowódców niemieckich, że urzędnicy sami uciekli. Chyba 
jednak nie o końca się to udało, gdyż okupanci poustawiali przy wylotach dróg z 
wioski tablice z napisem: „Partisanendorf” . Mimo to, Istebna była wolna od Niem
ców. Ukształtowały się tymczasowe władze, na nabożeństwach kościelnych przy
wrócono język polski, do domów zaczęli powracać ukrywający się w pobliskich 
lasach, z przydomowych kryjówek wychodzili pozostali. Taka sytuacja istniała w 
Istebnej aż do 10 (11?) IV 1945 roku9. Przez ten czas wieś penetrowali szpiedzy 
niemieccy, których zadaniem było wykrycie, kto z mieszkańców pomaga partyzan
tom. Bardzo dobrze zamaskowani, z łatwością pozyskali zaufanie mieszkańców Isteb
nej, Jaworzynki i Koniakowa. Szpiedzy często podszywali się pod partyzantów lub 
uciekinierów z kajdankami na rękach, szukających kontaktów z tutejszymi grupami 
partyzanckimi. Zaufanie kobiet szpiedzy zdobywali zwłaszcza swoją religijnością. 
Za tę nieostrożność wielu z mieszkańców musiało zapłacić najwyższą cenę.

Bezpośrednią ofiarą nieostrożności partyzantów był Jan Gazur z Pietraszonki. 
Według relacji gestapowcy, którzy ulokowali się pod koniec wojny w sanatorium na 
Kubalonce, znaleźli w jego domu (lub pobliskiej chacie) ślady pozostawione przez 
partyzantów. Jan Gazur został wzięty na przesłuchanie, a po kilku dniach sąd spe
cjalny złożony z SS- manów skazał go na karę śmierci. Został w bestialski sposób 
rozstrzelany10.

Po kilku tygodniach do wsi wkroczyło Gestapo, wśród nich wielu niedoszłych 
„partyzantów” i „uciekinierów”. Niemcy mieli przygotowane listy, według których 
aresztowano podejrzanych o współpracę z partyzantami. 10(11?) kwietnia aresztowa
no 38 mieszkańców Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, z których część zwolniono, a 
większość doprowadzono do więzienia w Jabłonkowie. Tutaj znowu doszło do po
działu: 12 osób pozostało w Jabłonkowie, a pozostałych przewieziono do więzienia w 
Cieszynie, a następnie część do więzienia w Mirowie na Morawach. Ci, którzy pozo
stali w Jabłonkowie zostali 13 IV 1945 roku rozstrzelani na cmentarzu żydowskim •

W  trakcie kwietniowej obławy na terenie Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa ge
stapo zamordowało kilka osób. Wśród nich znaleźli się: Jan Byrtus z placu Haratyki, 
listonosz Jerzy Urbaczka, Jadwiga Suszka z Koniakowa, Macichin, także F ra n c iszek  
Macichin, Franciszek Rabin i Jan Sniegoń -  wszyscy z Istebnej.

Trzy tygodnie przed wyzwoleniem Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, w momen
cie, kiedy większość ziem polskich była już wyzwolona, mieszkańcy „Trójwsi
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p rz e ż y li największą na przestrzeni przeszło pięciu lat tragedię ze strony wycofujące
go się okupanta. Dlaczego wlas'ciwie doszło do niej, czy odpowiedzialność za to 
ponoszą bezmyślni dowódcy partyzantów, którzy doprowadzili do aresztowania 
u rz ę d n ik ó w  Amtskomisariatu, czy też przyczyna była całkowicie inna? Czy rzeczy
wiście musiało dojs'ć do likwidacji Schwarza i jego współpracowników? Opinie na 
ten temat są podzielone, zwłaszcza wśród samych mieszkańców wsi.

Historyk czeski M.Borak uważa, że wzięcie do niewoli pracowników Amtskomi
sariatu w Istebnej nie było najważniejszą i jedyną przyczyną pacyfikacji wsi. We
dług niego chodziło o wyczyszczenie całego terenu z partyzantów i ich współpra
cowników, by w ten sposób uzyskać bezpieczną drogę ucieczki12. Można przychy
lić się do opinii Boraka, ale dlaczego nie zrobiono tego wcześniej? Wydaje się, że 
nie było wtedy takiej potrzeby, ponieważ do tej pory partyzanci nie stanowili więk
szego zagrożenia dla Niemców. Dopiero nieprzemyślana akcja partyzantów (i wcze
śniejsze pojedyncze akty) mogła wzbudzić zaniepokojenie okupanta i w efekcie 
zrodzić plan oczyszczenia terenów Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa z uciążliwych 
partyzantów i ich współpracowników.

Wydarzenia te mają jeszcze wiele innych problematycznych kwestii, na które 
trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Na pewno do takich zaliczyć trzeba kryte
ria, jakimi kierowali się Niemcy w oddzielaniu aresztowanych w więzieniu jabłon
kowskim. Zagadnieniem spornym jest także samo aresztowanie Schwarza i jego 
współpracowników oraz zamordowanie niektórych z nich na Baraniej Górze. Nie 
mając rozeznania w aktualnej sytuacji na froncie, podjęta decyzja była nieodpowie
dzialna. Poza tym wydaje się, że nie trzeba było tego robić, gdyż rodziny urzędni
ków wyjechały już z Istebnej i prawdopodobnie wkrótce mieli uczynić to także oni 
sami.

Przez ostatnie miesiące okupacji przez Istebnę, Jaworzynką i Koniaków przecho
dziły wycofujące się niemieckie wojska frontowe. Dopiero jednak w początkach 
kwietnia 1945 roku część z nich pozostała tu aż do wkroczenia wojsk radzieckich. 
Do wsi Niemcy przywieźli dwa ciężkie działa. Zabroniono mieszkańcom swobodne
go poruszania się.

Istebna, Jaworzynka i Koniaków zostały wyzwolone przez wojska 1 Armii Gwar
dii 4 Frontu Ukraińskiego na czele, której stał gen. płk Andrzej Greczko13. Wkracza
jący Rosjanie napotkali na opór wojsk niemieckich. Nie obyło się bez potyczek. W 
jednej z nich, w pobliżu Krzyżowej, zginął radziecki oficer.

1 maja do wsi wkroczyły małe oddziały wojska radzieckiego. Większe -  poszły 
dalej, na Jabłonków. Według relacji Rosjanie byli bardzo pewni siebie, często byli 
pijani, okradali mieszkańców z dobytku. Wielu góralom groziła śmierć z rąk „wy
zwoleńców”14 . Kobiety musiały się ukrywać w obawie przed gwałtem15.

W yzwolenie przyniosło wolność, ale nie taką, na jaką oczekiwano. Mimo to, 
mieszkańcy Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa w większości z radością przyjęli oswo- 
bodzicieli. Były to przecież wojska sojusznicze, wojska, które wyparły niemieckie
go okupanta i przyniosły tak oczekiwaną wolność. Najważniejsze wtedy było to, ze 
skończyła się wreszcie wieloletnia udręka okupacji hitlerowskiej. Do dzisiejszego 
dnia jednak mieszkańcy „Trójwsi” wspominają znaczące różnice w zachowaniu 
żołnierzy radzieckich i niemieckich (na korzyść tych ostatnich), poczucie zagroże-
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nia ze strony Rosjan, ich rabunki i gwałty na miejscowej ludności.
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