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Istebna, Jaworzynka i Koniaków 
podczas okupacji niemieckiej 

w świetle relacji mieszkańców.
Część I

Wraz z okupacją hitlerowską ziem polskich rozpoczęła się także okupacja trzech 
sąsiadujących ze sobą wsi Beskidu Śląskiego Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. 
Wsie te od początku swego istnienia nierozerwalnie związane ze Śląskiem 
Cieszyńskim wraz z nim zostały wcielone do Rzeszy Niemieckiej. Pod względem 
administracyjnym Śląsk Cieszyński został podzielony na dwa powiaty: cieszyński (z 
Istebną, Jaworzynką, Koniakowem) oraz bielski. W październiku 1939 r. Śląsk 
Cieszyński wszedł w skład nowo utworzonej rejencji katowickiej1.

Po zajęciu poszczególnych wiosek przez Wehrmacht zarządy gminne na Górnym 
Śląsku organizowali miejscowi Niemcy -  z reguły czołowi działacze Volksbundu 
i Jungdeutsche Partei w danej miejscowości. Równocześnie przystępowali oni do  
szykanowania Polaków i usuwania wszelkich oznak polskości2. Tak było i w Isteb
nej. Po wkroczeniu Niemców władzę objął leśniczy Delong, który prawdopodobnie 
już przed wojną utrzymywał kontakty z hitlerowcami (według wielu relacji 
utrzymywał łączność na terenie sąsiednich miej scowości z dywersantami, należał do 
Volksbundu), a podczas obrony wsi 1 IX 1939r. zdradziecko strzelał w plecy 
polskich żołnierzy z broni maszynowej3. Większość relacji stwierdza, że po 
wkroczeniu Niemców, Delong przyjął funkcję Amtskomisarza (czyli komisarza 
urzędowego zarządzającego tzw. Obwodem urzędowym w tym przypadku 
Istebną Jaworzynką Koniakowem4). Z kolei Niedoba stwierdził, że Delong został 
szefem tutejszej policji5. N ie ulega jednak wątpliwości, że w początkowymi okresie 
okupacji —  zarządu wojskowego i nieco dłużej najwyższą władzę w „Trójwsi” 
sprawował Delong. Swoją funkcję pełnił on prawdopodobnie do końca 1940 roku 
kiedy to przyszedł nowy Amtskomisarz Erich Schwarz (Austriak, mianowany 
przez administracyjne władze niemieckie6). Jednak według Anny Halama Schwarz 
miał przyjść do Istebnej w 1939 roku7, a według Józefa Sikory dopiero w 1941 
roku8.
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W okresie, gdy komisarzem urzędowym był jeszcze Delong doszło na terenie 
'T rój wsi” do aresztowania miejscowej inteligencji. 19 XII 1939 roku żandarmeria 
z Istebnej aresztowała — w ramach akcji specjalnej (Sonderaktion) i zgodnie 
z przygotowaną wcześniej listą następujące osoby: Jerzego Marekwicę, księdza (ur. 
14 IV 1905, zamieszkałego w Istebnej), Józefa Bajgera; nauczyciela (ur. 22 
I 1906,zamieszkałego w Koniakowie), Antoniego Chrobaka, nauczyciela szkoły 
średniej (ur. 4 IV 1904, zamieszkałego w Koniakowie), Jana Cyconia , kierownika 
kamieniołomu (ur. 12 VI 1883, zamieszkałego w Koniakowie), Emila Firlę, 
małżonka polskiej celniczki (ur. 9 V 1923, zamieszkałego w Istebnej), Józefa 
Majeranowskiego, ucznia (ur. 2 IX 1923, zamieszkałego w Istebnej), Władysława 
Brannego, księdza (ur. 9 II 1911, zamieszkałego w Istebnej), Emila Rychłego, 
przed wojną członka Rady Gminnej (ur. 6 X 1894, zamieszkałego w Istebnej), 
Pawła Gazurka, nauczycielka (ur. 4 V 1885, zamieszkałego w Istebnej), Tadeusza 
Urbaczkę, sekretarza gminnego (ur. 11 III 1919, zamieszkałego w Jaworzynce), 
Annę Kawulok, właścicielkę gospodarstwa rolnego (ur. 24 XII 1912, zamieszkałą 
w Istebnej)9. Zostali oni przewiezieni do więzienia w Cieszynie, a następnie do 
obozów koncentracyjnych w Oranienburgu i Dachau. Niektórym z nich udało się 
przeżyć (J. Marekwicy, E. Rychłemu, A. Chrobakowicz, J. Majeranowskiemu), 
inni (P. Gazurek, J. Cycoń, J. Probosz) zginęli10. Akcja ta wymierzona była 
w miejscową inteligencję. Już w październiku doszło jednak do aresztowań wśród 
innych mieszkańców „Trójwsi” . W tym czasie aresztowano m. in. Józefa Kobielu- 
sza, gajowego z Istebnej, uczestnika powstań śląskich (ur. 12 VIII 1896r.n).

W grudniu 1939 r., w ramach akcji organizowanej w polskiej części rejencji 
katowickiej, przeprowadzono na terenie „Trójwsi” spis ludności połączony 
z wydawaniem dwujęzycznych dowodów tożsamości z odciskiem palca (tzw. 
palcówka). Głównym celem spisu miało być ustalenie składu narodowościowego 
ludności na terenach polskich wcielonych do Rzeszy, z wyjątkiem okręgu Gdańsk
— Prusy Zachodnie12. Aby otrzymać dowód tożsamości, zainteresowany podawał 
imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, stan cywilny, narodowość, język, którym 
posługiwał się w domu, wyznanie, zawód, a także „od kiedy mieszka na nowym 
obszarze Rzeszy” . W pierwszym dniu przeprowadzonego spisu na terenie „Trój
wsi” 80% mieszkańców opowiedziało się za narodowością polską. Jednakże 
aresztowania jakie potem nastąpiły z namowy Delonga, groźby wysiedleń spowo
dowały, że ludność zaczęła przepisywać się na narodowość śląską13. Ogółem na 
6254 mieszkańców „Trójwsi” narodowość niemiecką podało 1,4% ogółu ludności, 
narodowość polską — 20,6%, a śląską 78%14.

Segregacji narodowościowej ludności ziem wcielonych miała służyć jednak 
przede wszystkim akcja wpisu na niemiecką listę narodowościową — Deutsche 
Volksliste (DVL). Zgodnie z rozporządzeniem z 4 II 1940 r. (częściowo zniesionym 
rozporządzeniem z 311 1942 r . ) o wpisie na DVL miało decydować przyznanie się 
do narodowości niemieckiej przed 1 IX 1939, niemieckie pochodzenie oraz 
przydatność rasowa. Niemiecka lista narodowościowa dzieliła się na 4 grupy. Do 
pierwszej zakwalifikowano tych wszystkich, którzy w przedwojennej Polsce 
wykazali się aktywną niemiecką postawą i przekonaniami. Do grupy drugiej
— osoby, które przed wojną nie wykazywały szczególnej aktywności, ale zachowały
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niemiecką narodowość. Trzecią grupą objęto osoby pochodzenia niemieckiego 
(czyli na Śląsku całą ludność autochtoniczną), które uległy polonizacji, m. in. 
poprzez małżeństwa mieszane. Do czwartej grupy zakwalifikowano spolonizowa
nych autochtonów aktywnie działających na rzecz wzmocnienia polskości, których 
hitlerowcy uznali za renegatów, ale którym jednocześnie dawano szansę powrotu 
do niemcczyzny15.

W rejencji katowickiej (w tym także na Śląsku Cieszyńskim) akcja wpisów na 
niemiecką listę narodowościową rozpoczęła się w marcu 1941 r. i trwała do drugiej 
połowy 1943r. Ludność rodzimą na byłych terenach pruskich i austriackich rejencji 
katowickiej zobowiązano do wypełnienia kwestionariusza w sprawie stwierdzenia 
niemieckiej przynależności narodowej. W kwestionariuszu należało określić się 
w zakresie pochodzenia, zaangażowania politycznego, stosunku do niemczyzny, 
itd.16 Ze względu na brak dokładnych danych dotyczących Istebnej, Jaworzynki 
i Koniakowa, nie jest możliwe ścisłe określenie wyników akcji wpisu na DVL na 
tym terenie. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że większość mieszkańców 
”Trójwsi” zakwalifikowała się do grupy III17, nieliczne wyjątki i to ludności 
napływowej — do grupy II. Pozostali mieszkańcy (stanowiący jak na ówczesne 
warunki pokaźną grupę) znaleźli się poza listą18. Relacje są zgodne co do sposobu 
przeprowadzenia spisu na DVL. Wg nich, specjalna komisja złożona z Niemców 
przyznawała poszczególnym osobom różne grupy zgodnie z własnym uznaniem. 
Zasadą było, że ci z mężczyzn, którzy podczas I wojny światowej służyli w wojsku 
austriackim lub byli urzędnikami austriackimi, bez wyjątku wpisywani byli na 
DVL19. Zdarzały się przypadki małżeństw, w których jedno z małżonków 
otrzymywało grupę III, a drugie znajdowało się poza niemiecką listą narodowoś
ciową20.

Ludność, która znalazła się poza DVL narażona była na różne formy terroru 
okupanta. Jedną z nich była akcja wysiedleńcza. W okresie okupacji z powiatu 
cieszyńskiego wysiedlono 265 rodzin. Akcja wysiedleńcza nie ominęła także 
”Trójwsi”. Pierwsza fala wysiedleń nastąpiła 25 VI 1942 r., kiedy to wysiedlono 26 
rodzin z Jasnowic21. Wśród wysiedlonych znalazła się rodzina Franciszka Burego, 
która (jak pozostali) znalazła się poza DVL. Wysiedlonych przewieziono m. in. do 
Oławy i Lewina Brzeskiego.

Do Jasnowic na miejsce wysiedlonych Polaków Niemcy sprowadzili osadników 
niemieckich. Wg Franciszka Burego przybyło 17 rodzin22, wg Józefa Sikory — 1023. 
Z kolei Andrzej Szefer podaje, że w Istebnej znalazło się 14 rodzin przesiedleńców 
niemieckich 24. Wszyscy są jednak zgodni co do tego, że pochodzili oni z Rumunii. 
Przesiedleńcy byli w większości robotnikami leśnymi i tartacznymi, co nie było bez 
znaczenia ze względu na sąsiadujące z gospodarstwami olbrzymie połacie leśne.

Druga fala wysiedleń nastąpiła 27 IX 1939 roku, kiedy to wysiedlono Pawła 
Byrtusa, Józefa Byrtusa oraz rodzinę byłego wójta Istebnej, Antoniego Juroszka. 
Oprócz nich wysiedlić miano jeszcze J. Urbaczkę z Istebnej oraz Szkwarana 
z Jaworzynki. Nie zastano ich jednak przy wysiedlaniu i dlatego nie mogli być 
przekazani do obozu dla Polaków25.

Wysiedlenia spowodowały, że część przyznających się dotąd do polskości 
mieszkańców „Trójwsi” zaczęła się starać o przyznanie DVL, a inni żyli w ciągłym
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strachu przed wysiedleniami. Nie była to jedyna forma represji w stosunku do 
ludności spoza niemieckiej listy narodowościowej. Represjonowanie Polaków 
polegało także na przyznawaniu znacznie niższych racji żywnościowych oraz 
wynagrodzeń za pracę. Za każde niemal przestępstwo groziła Polakowi kara 
śmierci26.

Okupacja hitlerowska była także okresem walki z polską kulturą i sztuką. Już 
w 1940 roku Niemcy zmusili autora malowideł w istebniańskim kościele — Jana 
Wałacha — do przemalowania postaci prezydenta Ignacego Mościckiego, Michała 
Grażyńskiego, kardynała Hlonda znajdujących się na bocznej ścianie prezbiterium 
w kościele w Istebnej. W ich miejsce Jan Wałach namalował bezimiennych 
biskupów27. Dom rodzinny Wałachów nękano rewizjami, a jego mieszkańcy 
parokrotnie zmuszeni byli ukrywać się w lesie. Represje dotknęły także i rodzinę 
Konarzewskich (artystów i działaczy społecznych okresu międzywojennego; Lud
wik Konarzewski — senior współtworzył z Janem Wałachem wystrój kościoła 
w Istebnej). Hitlerowcy całkowicie rozgrabili zbiory biblioteczne i muzealne. 
Spośród 1200 prac malarskich Ludwika Konarzewskiego ocalało 30. Poza tym 
w siedzibie rodziny na „Buczniku” zostały rozebrane budynki28. Represje dotknęły 
także twórcę ludowego — Jerzego Probosza. Ten prozaik i poeta zasłynął jako 
twórca „Wesela górali istebniańskich” . W 1938 roku otrzymał Srebrny Wawrzyn 
Polskiej Akademii Literatury. Został aresztowany w grudniu 1939 roku i przewie
ziony do Cieszyna, a następnie do obozu w Dachau, gdzie zginął w maju 1942 
roku29.

Na terror okupanta ludność Trójwsi odpowiadała różnymi formami oporu 
i manifestowaniem polskości. W domach mówiono po polsku, dzieci uczono czytać 
i pisać w ojczystym języku, a nawet wywieszano na 3 maja na Młodej Górze 
i niektórych domach biało-czerwone flagi30.

Szczególną ostoją polskości na terenie „Trójwsi” był Kościół katolicki. Isteb- 
niańscy księża jak mogli pomagali góralom, nie wchodząc przy tym w zatarg 
z okupantem. Nie bali się oni pomagać partyzantom, zwłaszcza ksiądz Urbaczka, 
który często nocami wysłuchiwał ich spowiedzi31.

Oprócz spontanicznych form oporu w „Trójwsi” istniały także formy zor
ganizowane — działania grup partyzanckich. Ich wzmożona działalność w 1943 
roku, doprowadziła do pokazowych egzekucji w Istebnej i Mostach koło Jabłon
kowa. Miały one na celu zastraszenie pomagających partyzantom i samych 
partyzantów. 26 X 1943 roku w wyżej wymienionych miejscowościach gestapo 
powiesiło łącznie 15 Polaków. 10 osób — 5 Polaków i 5 Żydów — przywiezionych 
z Oświęcimia stracono w Mostach, resztę w Istebnej32. Wśród straconych w Istebnej 
znaleźli się: Paweł Haratyk (ur. 14 V I1913) z Jaworzynki, Roman Pydlich (ur. 17II 
1908) ze Zwardonia , Józef Frey (ur. 9 VIII 1924) z Karwiny, Marian Paliriski (ur. 
24 III 1926.) z Jaworzna i Zbigniew Wojczyk (Wójcik; ur. 5 VII 1924) z Karwiny. 
W obwieszczeniu jako powód stracenia podano, iż „wymienieni przyłączali się do 
bandy, która grasowała w powiecie cieszyńskim i ustawicznie dokonywała 
przestępstw na szkodę Niemców i Polaków”33. Jednocześnie ostrzegano przed 
udzielaniem jakiejkolwiek pomocy partyzantom, za co należało się liczyć z surowy
mi karami.

82



Wkrótce doszło do kolejnej egzekucji — w Nawsiu koło Jabłonkowa (14I I 1944), 
w której stracono mieszkańców okolicznych miejscowości. Wśród nich znalazł się 
paweł Łabaj (szewc z Istebnej)34.

Najgorsze było jednak jeszcze przed mieszkańcami „Trójwsi” . Trzy tygodnie 
przed wyzwoleniem Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa , w momencie kiedy 
w iększość  ziem polskich była już wyzwolona, mieszkańcy, przeżyli największą na 
przestrzeni przeszło pięciu lat tragedię ze strony wycofującego się okupanta. 
W kwietniu 1945 roku Niemcy aresztowali 58 mieszkańców wsi, których do
prowadzono do punktu zbornego na Krzyżowej. Tutaj zwolniono 6 osób, a resztę 
doprowadzono do więzienia w Jabłonkowie . Wieczorem wywołano wszystkich 
z cel i wyczytano 12 nazwisk osób, które miały pozostać w tutejszym więzieniu. 
Reszta przewieziona została pociągiem do Cieszyna35. W Jabłonkowie zostali 
: pochodzący z Istebnej — Paweł Byrtus (ur. 29 III 1921 ) ,  Antoni Juroszek ( ur. 
3 VII 1893) i jego dwaj synowie— Jan (ur. 20 VI 1922) i Stanisław (ur. 30X11 1923), 
Józef Kujawa (ur. 16 V 1908 ), Jadwiga Słowioczek (ur. 5 III 1910), Jadwiga 
Wawrzacz (ur. 27 II 1888), Franciszek Wawrzacz (ur. 20 I 1911) i Ewa Witoszek 
(ur. 27 II 1901 ) oraz z Jaworzynki — Zuzanna Czepczor (ur. 25 II 1921 ), Paweł 
Motyka (ur. 29 X 1910) i z Koniakowa Ferdynand Kobarski (ur. 12 IX 1888). 
Wszyscy oni zginęli rozstrzelani 13 IV 1945 roku na cmentarzu żydowskim 
w Jabłonkowie.

Powody tej akcji, a następnie zamordowanie kilkunastu mieszkańców „Trójwsi” 
w Jabłonkowie, nie są jasne. Opinie relacjonujących są podzielone. Część z nich jest 
zdania, że powodem było aresztowanie przez partyzantów urzędników Amts- 
komisariatu w styczniu 1945 roku. Z kolei pozostali uważają, że było to 
następstwem prowokacji gestapowców, którzy podszywając się pod partyzantów 
i uciekinierów zamierzali uzyskać informacje o osobach ukrywających się i par
tyzantach oraz ich pomocnikach. W efekcie doprowadzić to miało do całkowitego 
oczyszczenia terenów „Trójwsi” z uciążliwego dla Niemców „elementu” .

W kilka tygodni później doszło do zajęcia wsi przez wojska radzieckie: 
Koniaków — 31IV Istebna i Jaworzynka 1 V 1945 roku „Wyzwolenie” przyniosło 
wolność, ale nie taką na jaką oczekiwano. Mimo to, mieszkańcy „Trójwsi” 
w większości z radością przyjęli „oswobodzicieli” . Najważniejsze było to, że 
skończyła się wreszcie wieloletnia udręka okupacji hitlerowskiej.

Sytuacja „Trójwsi” —w aspekcie niemieckiej polityki narodowościowej — była 
typową dla terenów wiejskich na obszarze rejencji katowickiej w jej południowej 
i wschodniej części. Obowiązywały te same zarządzenia, dyskryminowano ludność 
znajdującą się poza niemiecką listą narodowościową poprzez przyznawanie im 
mniejszych racji żywnościowych i wynagrodzeń za pracę, wysiedlenia i zsyłki do 
obozów. Na terenie „Trójwsi” niszczono również wszelkie symbole polskości 
i zaraz na początku okupacji Niemcy zniszczyli pomnik Stalmacha, doprowadzili 
do przemalowania malowideł kościelnych. Podobnie jak na innych terenach 
okupowanych szczególnie prześladowano inteligencję polską i polskich działaczy 
polityczno-społecznych. Z tego właśnie powodu niektórzy z nich opuścili rodzinne 
strony. Ci, którzy z różnych względów pozostali, w większości trafili do obozów 
koncentracyjnych lub innych miejsc kaźni.
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