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Gdy ma siê 14 lat, my�li siê o ró¿-
nych rzeczach: o tym, co trzeba
zrobiæ w gospodarstwie, o szkole, o
dziewczynach. O strasznych rze-
czach siê nie my�li. W doros³ym
¿yciu mo¿e uda siê ich unikn¹æ, a
je�li nie � to wtedy bêdzie czas na
rozmy�lania. Czasem jednak na-
wet nie mo¿na wyobraziæ sobie, co
tak naprawdê mo¿e byæ straszne.

W sobotê, 22 stycznia 1945 roku
wieczorem, rodzina Twardoniów, jak
zapewne wiele innych rodzin w po-
wiecie strzeleckim, nas³uchiwa³a ko-
munikatów radiowych. O dwudzie-
stej drugiej rozg³o�nia berliñska po-
da³a informacjê, ¿e rosyjskie czo³gi s¹
na przedmie�ciach Czêstochowy. Za
chwilê z nastawni kolejowej w Strzel-
cach Opolskich lini¹ telefoniczn¹ na-

desz³a inna: dy¿urni schodz¹ z po-
sterunku, bo ruskie czo³gi s¹ ju¿ w
Strzelcach. To dlatego pan Nowak,
dró¿nik kolejowy, 6 kilometrów przed
Strzelcami zatrzyma³ ostatni poci¹g
towarowy, jad¹cy z Pyskowic do
Brochowa.
- Ten poci¹g stan¹³ za naszym do-
mem w Warm¹towicach � wspomina
pan Pawe³ Twardoñ, który mia³ wów-
czas 14 lat. - Zaskoczeni takim roz-
wojem wydarzeñ, bo przecie¿ radio-
we komunikaty brzmia³y zgo³a ina-
czej, byli nie tylko cywile, tak¿e nie-
mieccy ¿o³nierze, zakwaterowani w
domu Twardoniów: og³oszono alarm,
zbiórkê i rych³y wymarsz oddzia³u
przez Balcarzowice w kierunku Opo-
la � Zaodrza. Zaraz po tym na szosie
od strony Bytomia czy Gliwic poja-
wi³a siê kolumna wiê�niów w pasia-
kach; z jakiego obozu byli � nie wia-
domo, mówiono potem, ¿e z O�wiê-
cimia, ale czy tak by³o rzeczywi�cie,
nikt nie wiedzia³ na pewno � opowia-
da pan Pawe³.
- W niedzielê po po³udniu w wio-
sce zjawi³ siê pierwszy radziecki
zwiad: dwa samochody, jednak do�æ
szybko zawróci³y w kierunku Strze-
lec. Dopiero w poniedzia³ek, oko³o
pi¹tej rano, do Warm¹towic od stro-
ny lasu, duktami od Jemielnicy i Cen-
tawy, wesz³a rosyjska piechota i ka-
waleria. Dwie godziny pó�niej od
strony Strzelec przyby³y czo³gi i inne
pojazdy; wojsko rozdzieli³o siê �
czê�æ skierowa³a siê na Bytom - Gli-
wice, czê�æ stanê³a na skraju lasu, ko³o
le�niczówki w Warm¹towicach. Po-
jazdy zamaskowano ga³êziami. Zaczê-
³o siê pl¹drowanie domów, zabieranie
zwierz¹t, zw³aszcza koni (pierwsze
z pytañ to �Loszad jest?�), strzelani-
na, gwa³cenie kobiet, podpalenia (pod-
palono szko³ê, dom Baumgartów, re-
stauracjê Grundów, drewnian¹ stodo-

³e przy le�niczówce).
- U nas � opowiada p. Pawe³ �
spl¹drowali pokoje i chlew; strzelali
przy tym. Moj¹ ciociê, Mariê Janik,
która nie zd¹¿y³a siê ukryæ przed so³-
datami, zgwa³cili na moich oczach i
ca³ej naszej rodziny. By³a w siódmym
miesi¹cu ci¹¿y. Tego samego dnia w
Warm¹towicach zosta³a zastrzelona
pierwsza ofiara � Zofia Makosz, s³u-
¿¹ca w restauracji Grunda. Wieczo-
rem ciocia zaczê³a rodziæ. Mama po-
sz³a poprosic o pomoc s¹siadkê, pani¹
Mariê Baumgarten; sama nie by³a w
stanie zaj¹æ siê siostr¹. Poród prze-
szed³ dobrze, a ja przy nim trzyma-
³em gromnicê, bo przecie¿ �wiat³a nie
by³o. Jeszcze nastêpnego dnia przed
wpó³ do dwunastej w po³udnie przy-
sz³a ona sprawdziæ, jak czuje siê
dziecko i po³o¿nica (obydwoje prze-
¿yli i to, i ca³¹ wojnê). Jakie� dwie-
trzy godziny pó�niej, czyli miêdzy
wpó³ do pierwszej a drug¹ po po³u-
dniu, poszed³em do s¹siadów, pañ-
stwa Baumgartenów, co� za³atwiæ.
Przez p³ot zobaczy³em straszny wi-
dok: i pani Maria i jej m¹¿ Pawe³ le-
¿eli na �niegu zastrzeleni. Kiedy tak
sta³em, z I piêtra zbieg³a ich lokator-
ka, p. Lipok z czwórk¹ swoich dzieci
i z czwórk¹ dzieci Baumgartenów.
Skry³a siê we wsi.
- Kolejnego dnia przyszed³ do na-
szego domu ruski ¿o³nierz, mówi¹c,
¿e trzeba siê zaj¹æ krow¹ u nastêp-
nych s¹siadów, bo inaczej zdechnie.
Mama na to odpowiedzia³a, ¿e tam
s¹ trzy kobiety, które mog¹ to zro-
biæ.
- One ubite � odpowiedzia³.
- W tej sytuacji mama kaza³a mi
i�æ sprawdziæ, co siê tam sta³o. Na
podwórzu, ko³o psiej budy znalaz³em
obna¿on¹, zgwa³con¹ m³odsza Anê,
obok niej � zastrzelonego psa. W po-
koju le¿a³a zgwa³cona starsza El¿bie-

ta. Dalej � matka Marta, te¿ zgwa³-
cona, w komórce, na stercie buraków.
Zabra³em krowê, mama odprowadzi-
³a j¹ do jednego z gospodarzy, by tam
siê ni¹ zajêli.
- W kolejn¹ niedzielê w po³udnie
do naszego domu przysz³o z p³aczem
dwoje dzieci: mówi³y, ¿e nie wiedz¹,
gdzie jest mama, Rosjanie wyjechali,
a im kazali i�æ do ludzi. Przedstawi³y
siê: Hubert i Krimchilda Mnochy.
Moja mama zaprowadzi³a tê dwójkê
do wsi, do pañstwa Zyzików (któ-
rzy nie mieli w³asnych dzieci), by
zaopiekowali siê nimi.
- Którego� marcowego dnia, kiedy
wracali�my z ko�cio³a z Centawy, na-
przeciw nam wybieg³a starsza kobie-
ta, ostrzegaj¹c, ¿e Rosjanie pl¹druj¹
wie� i zabieraj¹ wszystkich mê¿-
czyzn. Prosi³a, by nie wracaæ do
domu. Ci, których wówczas zabrali,
ze Strzelec przez obóz w Gliwicach-
£abêdach trafili na Sybir. Niektórzy
stamt¹d nie wrócili.

- Kiedy nasta³y cieplejsze dni pod
koniec marca, trzeba by³o pogrzebaæ
wszystkie ofiary na cmentarzu. Wcze-
�niej nie by³o to mo¿liwe: ziemia by³a
zbyt zmarzniêta, tak samo zamarzniê-
te by³y cia³a. Trzeba by³o te¿ pocho-
waæ zastrzelonych przez Rosjan de-
zerterów: dwóch le¿a³o przed wrota-
mi naszego s¹siada z przeciwka, trze-
ciego znale�li�my na skraju lasu.
- Przygotowany zosta³ karawan:
wóz drabiniasty zaprzêgniety w dwa
wo³y, którym jecha³o siê przez ca³¹
wie�, od domu do domu. W le�niczów-
ce nie mo¿na by³o nikogo znale�æ. W
koñcu kto� odkry³ dwie zamordowa-
ne starsze kobiety na stercie �niegu,
przykryte ga³êziami: to by³y panie
Maria Makosz i jej córka Otylia Mno-
chy. Pomordowani przez Rosjan po-
chowani zostali we wspólnej mogile,
na której pomnik upamiêtniaj¹cy ofia-
ry stan¹³ ju¿ w 1945 roku.

Zapisa³a M. Górka

Pawe³ Twardoñ w dzieciñstwie

Wspólny grób pomordowanych w styczniu 1945 r.

Droga na Górê �w. Anny przez
Suche £any -  Doln¹ - Porêbê jest
przez autokarowe grupy turystów
nieco rzadziej uczêszczana, wol¹ je-
chaæ przez Kalinów - Wysok¹. A szko-
da, gdy¿ daje nad wyraz wiele prze-
¿yæ estetycznych i zwi¹zanych z
przyrod¹. Wpierw biegnie nieos³oniê-
tymi, prawie p³askimi polami. Potem
pojawiaj¹ siê rozleg³e pagóry a¿ w
rejonie Dolnej wpada w pociête krê-
tymi serpentynami jary do�æ mocno
zacienione lipami, grabami, klonami,
buczyn¹. Sama Porêba, której prosta
nazwa bierze siê z karczowanego lasu,
znana by³a co najmniej w XV wieku,
jak brzmia³a wtedy: Poramba (1485).
Musieli tu mieszkaæ drzewiarze, drwa-
le, ludzie ¿yj¹cy z lasu. Nale¿a³a do
parafii w Le�nicy, za� odleg³o�æ do jej
centrum z ko�cio³em - tylko oko³o 3
kilometry - nie stanowi³o ¿adnego
specjalnego problemu. Jakby w cen-
trum wioski ci¹gn¹cej siê kilkume-
trow¹ drog¹ wzniesiono ju¿ w XVIII
wieku ko�ció³ Wniebowziêcia NMP
z fundacji Gaszynów, a za nim now-
szy Dom Sióstr S³u¿ebniczek NMP.
W tej okolicy dochodzi siê z Góry
�w. Anny spod samego klasztoru alej¹
lipow¹. Tu odbywaj¹ siê uroczysto-
�ci Wniebowziêcia, ale i Dró¿ek Matki
Boskiej. Pola okoliczne, jak ma³o które
w strzeleckim s¹ w du¿ej mierze do-
brej bonitacji, co jest skutkiem sprzed
milionów lat istniej¹cego tu niegdy�
wulkanu. St¹d te¿ i wsie zagospoda-
rowane s¹ przez wcale zamo¿nych
rolników, choæ i w rolnictwie ostatni-
mi laty tam wiele siê zmieni³o. W³a-
�ciwie nie ma ju¿ dawnego sposobu
gospodarowania, gdzie koñ by³ tak
wa¿ny, spotka siê go tu ju¿ coraz rza-
dziej, jako poci¹gowy, raczej pod

wierzch. Zast¹pi³ go traktor i ca³y park
skomplikowanych maszyn. Pozosta-
³y jeszcze dawne zabudowania z ka-
mienia wapiennego, z którego znana
jest ca³a okolica.

Przy wje�dzie do Porêby, od stro-
ny Dolnej jako jedne z pierwszych
odznak ludzkiej dzia³alno�ci wita nas
co dopiero niedawno odnowiony
krzy¿ kamienny na wysokim cokole.
W jego otoczeniu, na wyra�nie za-
znaczonym wzniesieniu w stosunku
do szlaku jezdnego, który sam znaj-
duje siê w w¹skim jarze s¹ cztery
okaza³e lipy ustawione jakby na gra-
nicy gospodarstwa licz¹ce oko³o 200
lat, a mo¿e nieco i ten wiek przekra-
czaj¹ce. Krzy¿ zosta³ wzniesiony w
1868 roku przez ówczesnych zamo¿-
nych gospodarzy P³acherczyków,
zaraz przy wje�dzie do ich sporego
obej�cia. Za wspomnianymi lipami
stoi do dzi� olbrzymia stodo³a, nie-
czêsto tak du¿ych rozmiarami na �l¹-
sku, której szczyt siod³owy jakby jest
ochron¹ i t³em wspomnianego monu-
mentu. Wchodz¹c do gospodarstwa
³atwo siê zauwa¿a, i¿ ca³e obej�cie
stoi na ostro schodz¹cym w dó³ sto-
ku pagórka. Olbrzymi podnó¿ec, ju¿
w dole zamyka w poprzek ustawio-
ny dom mieszkalny, a obok w czwo-
roboku dawne zabudowania gospo-
darcze, za� za obej�ciem stary sad z
jab³kami i gruszkami.

Od strony frontowej wspomnia-
nego krzy¿a umieszczono tablicê z
czarnego marmuru z incipitem -
wstêpnym wezwaniem kolejnych
stacji Drogi Krzy¿owej. Jest on na-
pisany po niemiecku:

�Wir beten dich an, Herr Jesus
Christus, und preisen dich, denn
durch dein heiliges Kreuz hast du die

Welt erloest�,
co znaczy:
�K³aniamy ci siê Panie Jezu Chryste
i b³ogos³awimy tobie, ¿e� przez �wiê-
ty krzy¿ �wiat odkupi³�.

Jest to wersja nieco skrócona
wobec dzisiaj stosowanego wezwa-
nia, ale sens pozosta³ ten sam.

Wspomniani P³acherczykowie
wznie�li go w podziêce za udan¹ go-
spodarkê, z której byli znani, nieste-
ty nie mieli dzieci. Do pracy w go-
spodarstwie najmowali sporo ludzi
nawet spoza najbli¿szej okolicy.
Mieli te¿ wychowanka - Hipolita Pi-
sarskiego z Nogowczyc, miejscowo-
�ci w okolicy Jaryszowa - Sieronio-
wic ko³o Ujazdu. On to w spadku
otrzyma³ ca³e gospodarstwo. Po nim
odziedziczy³ je jego syn Franciszek,
a nastêpnie, ¿yj¹cy jeszcze Engelbert
zwany te¿ Janem; takie imiê nosi³
sporo lat po 1945 roku. Dzi� ju¿ ko-
lejne pokolenie jego dzieci i wnuków
gospodarzy na p³acherczykowej nie-
gdy� dziedzinie. Dobrze jest, i¿ ko-
lejni potomkowie dbaj¹ o wspomnia-
ny krzy¿, stoj¹cy tu ju¿ prawie 140
lat! I choæ wspomniany napis jest
przez wichury i deszcze nieco wy-
tarty jednak sam obiekt otoczony jest
serdeczn¹ pamiêci¹, odnawiany, ozda-
biany kwiatami d³ugo jeszcze bêdzie
�wiadczy³ o przedziwnych czasami
losach �l¹skich rodów spod Góry �w.
Anny. Niech te¿ spiesz¹cy siê têdy
pielgrzymi, czy tury�ci zatrzymaj¹
siê i wezm¹ z tego krzy¿a przyk³ad:
czêsto i nasz dobytek minie, ale za-
znaczymy swoj¹ obecno�æ i ucieszy-
my przechodnia choæby pamiêtnym
znakiem naszej europejskiej i rodzi-
mej kultury.

Korneliusz Pawe³ Pszczyñski
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Krzy¿ dziêkczynny P³acharczyków Jeszcze o �mierci
gen. Blocka

Damian Tomczyk w ksi¹¿ce o walkach na �l¹sku w 1945 roku pisa³ ¿e pod
strzelcami zgin¹³ dowódca 56 Korpusu Pancernego gen. Johannes Block:

W ostatnim �Strzelcu Opolskim� pojawi³a siê informacja ¿e w rzeczywisto�ci
gen. Block zgin¹³ gdzie indziej. A co o tym mówi¹ dokumenty?

Eichenlaubträger Johannes Block
General der Infanterie

Am 25.05.1944 erfolgte mit Wirkung vom 15.04.1944 die Kommandierung zur
Heeresgruppe Nordukraine zur Vertretung beurlaubter Kommandierender Ge-
nerale.
So übernimmt er dann am 25.04. bis zum 05.06.1944 die stellvertretende Füh-
rung des XIII. Armee-Korps und dann die des LVI. Panzer-Korps. Dort erfolgte
dann am 24.08.1944 mit Wirkung vom 15.07.1944 die Ernennung zum Kom-
mandierenden General dieses Panzer-Korps. In der Ausübung dieses Komman-
dos fällt er am 26.01.1945 im Baranow-Brückenkopf bei Kielce.

�ród³o: http://www.ritterkreuztraeger-1939-45.de/index.htm

 25 maja 1944 wydano rozkaz z moc¹ z dnia 15.04.1944 dla oddzia³u wojsk z
Pó³nocnej Ukrainy w sprawie zastêpstwa urlopowanego genera³a dowodz¹cego.
W ten sposób w dniach od 25.04. do 05.06.1944 przej¹³ on w zastêpstwie
dowództwo nad XIII Korpusem Armii oraz LVI Korpusem Pancernym.
Wówczas w dniu 24.08.1944 nadano nominacjê generalsk¹ z moc¹ z 15.07.1944
dowodz¹cemu Korpusu Pancernego. Przy wykonaniu tego rozkazu zgin¹³ w
dniu 26.01.1945 w Baranow-Brückenkopf niedaleko Kielc.

Styczeñ 1945 w Warm¹towicach - oczami 14-latka


