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„W 50 ROCZNICĘ TRAGEDII NA 
PROBOSTWIE”

Ks. Kan. Oskar Kuska

W pięćdziesiątą rocznicę zakończenia wojny, a zarazem tragicznej 
śmierci na probostwie Ks. Alojzego Gałuszki i Ks. Emila Skudrzyka wraz 
z innymi osobami, parafia pragnie uczcić martyrologię strumieńskich 
ofiar, specjalną uroczystością. W ramach obchodów tej rocznicy odda
jemy do rąk parafian i przyjaciół ziemi strumieńskiej, skromną broszurkę 
stanowiącą zbiór opracowań na bazie archiwalnych zapisów i relacji ży
jących jeszcze naocznych świadków. Po pięćdziesięciu jednak latach od 
wydarzeń wojennych, trudno było odtworzyć niektóre fakty, a nawet usta
lić liczbę osób zabitych na probostwie w wyniku wybuch bomby dnia 
15. 02.1945 roku.

Kronika parafialna w Strumieniu, opierając się na księdze zgonów i za
piskach Siostry Marii Czesławy ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de No- 
tre Damę, wymienia liczbę zmarłych na 19 parafian i dwu księży, natomiast 
kronika parafialna w Cierlicku, parafii pochodzenia ks. Gałuszki, mówi o 27 
osobach i dwu duchownych. Okolicznościowa relacja z tragicznych wy
darzeń w Strumieniu zamieszczona w Gościu Niedzielnym z dnia 
8.05.1945, podaje jeszcze inną liczbę zabitych; w sumie 18 osób. Po prze
prowadzeniu badań wśród naocznych świadków: Alojzego Puzonia, Erwina 
Michalczyka, Tadeusza Adamczyka, Jana Wieliczki i innych, należy przyjąć, 
że dnia 15.02.1945 r. między godziną 17:00 a 18:00 na probostwie w Stru
mieniu zginęli: ks. dziekan Alojzy Gałuszka, ks. wikary Emil Skudrzyk, 17 
parafian i przeszło sześciu żołnierzy rosyjskich.

Ze względu na rolę jaką odegrali w strumieńskiej społeczności ks. 
dziekan Alojzy Gałuszka i ks. wikary Emil Skudrzyk, nazywany w Strumieniu 
profesorem, zamieszczamy w tej broszurce ich biografie. Warto pokazać 
współczesnemu pokoleniu pracę kapłańską i narodową księży w trudnych 
warunkach wojny. Mam również nadzieję, że zamieszczenie w tym miejscu, 
opracowania dotyczącego męczeństwa naszych rodaków w obozach kon
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centracyjnych, poszerzy obraz bezwzględności wojny, i odda hołd tym, 
którzy z Oświęcimia przemaszerowali strumieńskimi ulicami w kierunku 
Pawłowic. Niestety, skromne wydanie tej broszury pomija kwestię ży
dowską w Strumieniu, sprawę klasyfikacji zniszczeń i utraty mienia, czy 
zabranie przez hitlerowców dzwonów z wieży kościelnej. Mam nadzieję, że 
obchody pięćdziesięciolecia od zakończenia wojny uruchomią prace na
szych środowisk twórczych nad dokumentacją faktów z tego okresu i od
powiedzą na powyższe pytania.

Dopełnieniem tej bro
szury niech na razie będzie 
zorganizowana okoliczno
ściowa wystawa i sympo- 
zium na temat tragedii i 
skutkach wojny w Stru
mieniu. Ukoronowaniem 
jednak obchodów 50-lecia 
od wybuchu bomb na pro
bostwie w Strumieniu, bę
dzie uroczysta Msza Św. z 
udziałem Ks. Biskupa Ja
nusza Zimniaka, który do
kona poświęcenia płyty 
nagrobnej pod odnowiony 
grobow iec tragicznie 
zmarłych księży.

Dziękuję wszystkim , 
którzy przyczynili się do 
wydania tego opracowania 
oraz do zorganizowania 
obchodów 50-tej rocznicy 
zakończenia II wojny świa
towej. Niech wspomnienia 

tych tragicznych dni uwrażliwią nas i następne pokolenia, na wartość po
koju i szacunku do każdego życia.
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ŻYCIE PARAFII STRUMIEŃSKIEJ 
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Ks. Stanisław Chrostek

Nowy kościół św. Barbary, zbudowany z materiału trwałego, otrzymał 
Strumień za panowania cesarza Józefa II. Jego poświęcenie odbyło się 
5 grudnia 1790 roku, a w następnych latach dokonano wystroju wnętrza. 
Ta piękna świątynia przetrwała nieuszkodzona I wojnę światową (1914- 
1918). Dopiero II wojna światowa (1939-1945) zadała mocne rany stru- 
mieńskiej świątyni, i to właściwie na krótko przed jej zakończeniem, w lu
tym 1945 roku.

Duszpasterzami parafii Strumień w czasie II wojny światowej byli: ks. 
proboszcz Alojzy Gałuszka, równocześnie dziekan dekanatu strumieńskie- 
go, oraz ks. wikary prof. Emil Skudrzyk. Obydwaj zginęli w czasie działań 
wojennych, zasypani w piwnicy probostwa 15 lutego 1945 roku wraz z 19 
parafianami. Zarówno ks. dziekan Alojzy Gałuszka, jak i ks. wikary Emil 
Skudrzyk, cieszyli się wielkim szacunkiem parafian Strumienia. Jeszcze 
dziś parafianie zdobią ich groby kwiatami. Często też pamiętają o nich 
w modlitwach, zwłaszcza przy Drodze Krzyżowej, na odpustach, w Dniu 
Zadusznym i w rocznice śmierci.

Charakterystyka ludności w ostatnich latach przed wojną
Obszar Strumienia według spisu z 1931 roku zamieszkiwały 1984 oso

by. Przez całe dwudziestolecie międzywojenne liczba mieszkańców miasta 
utrzymywała się niemal na jednakowym poziomie. W 1939 roku Strumień 
liczył 2100 mieszkańców. Pod względem narodowościowym zdecydowaną 
przewagę miała ludność polska. Istniały jednak silne wpływy kultury nie
mieckiej i austriackiej. Mniejszość stanowili Niemcy i Żydzi. Mieli oni jed
nak wysoką pozycję gospodarczą i polityczną w mieście. Tuż przed wojną 
Żydzi notowali stały wzrost liczebny.

Pod względem wyznaniowym zdecydowaną przewagę stanowili kato
licy - 93%, ewangelicy - 4%, Żydzi - 3%. Ci ostatni mieli małą bóżnicę
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przy obecnej ulicy ks. Londzina. Większość handlu miejskiego tuż przed 
wojną była w rękach żydowskich. Z rodzin żydowskich wypada, przy
najmniej przykładowo, wymienić takie jak: Goldberger, Gross, Hecker, In
dyk, Kamelgan, Kohane, Pelcner, Regenbogen, Rusinek, Schweid, Seiler, 
Silbiger, Steiner, Thieberger, Vogelbaum i Wiener.

Kiedy dochodziły głosy o zbliżającej się wojnie, Żydzi zaczęli opuszc
zać Strumień. W pierwszych dniach wojny, we wrześniu już tylko nieliczni 
Żydzi ukrywali się w Strumieniu. Były nawet przypadki mordowania Ży
dów, topienia ich w Wiśle (Vogelbaum?). W czasie II wojny światowej 
kwestia żydowska w Strumieniu już właściwie nie istniała.

Trudne koleje wojenne przechodziła natomiast ludność narodowości 
polskiej i niemieckiej.

Przebieg II wojny światowej
Wybuch II wojny światowej zastał parafian strumieńskich na nabo

żeństwie ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień 1 września był 
pierwszym piątkiem miesiąca. Dość liczna grupa parafian i sióstr zakon
nych zgromadziła się w kościele na uroczystej mszy świętej pierwszopiąt- 
kowej. Pod koniec mszy świętej już było słychać warkot samolotów i spa
dające bomby w niedalekiej odległości od kościoła. Parafianie obecni 
w kościele w pierwszej chwili spojrzeli na siebie z przerażeniem. Zaczęli 
się jednak uspokajać, że to na pewno ćwiczenia lotnicze. Spokojnie zatem 
dotrwali do końca nabożeństwa. Dopiero po wyjściu z kościoła stwierdzili, 
że prawdziwe bomby spadły w Zabłociu, w Bąkowie, a także na tory ko
lejowe.

Zaczęła się wojna, a z nią niepokój, zamieszanie, strach i przerażenie. 
U niektórych jednak występował jakiś dziwny optymizm i niezrozumiała 
pewność siebie. Inteligencja, nauczycielstwo, policja i kolejarze otrzymali 
rozkaz wyjazdu na Wschód. Dlatego też oni pierwsi i właściwie jedyni 
opuścili Strumień. Reszta, zwłaszcza młodzież, zakrzątnęła się koło szkoły, 
przygotowując ją dla polskich żołnierzy. Spodziewano się, że wkrótce znaj
dą się oni w Strumieniu, wycofując się znad granicy niemieckiej. Tymcza
sem piechoty polskiej w ogóle nie ujrzano w miasteczku, jedynie konnicę, 
uciekającą w zdenerwowaniu i pośpiechu na Wschód.

Dnia 3 września 1939 roku weszli do Strumienia Niemcy. Kolumny 
wojskowe przemaszerowały tylko pozostawiając miejscową ludność 
w spokoju. Dopiero tydzień później zajęły Strumień cywilne władze nie
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mieckie. Wypędziły one pozostałych jeszcze Żydów. Otwarto również 
miejscową szkołę w której zaczęto uczyć po niemiecku.

Religii uczyła siostra de Notre Damę Benedykta i to latem, w kościele, 
a zimą w kaplicy klasztornej. Przez kilka lat uczyła dzieci w języku polskim. 
Dopiero później, po długich przesłuchaniach na Gestapo, musiała uczyć 
po niemiecku.

Obrońcą polskości w Strumieniu, jak już wyżej wspomniano, był 
przede wszystkim ks. wikary prof. Emil Skudrzyk. W czasie wojny uczył 
młodzież polską prywatnie, przerabiając z nią cały materiał gimnazjalny 
w języku polskim. Był on prostym, bardzo serdecznym i bezpośrednim 
człowiekiem. Z ludźmi rozmawiał po polsku. Volkslisty nie podpisał. Dbał 
o biednych. Otrzymane fundusze, zwłaszcza od możnych obywateli (Wa
lenty Gnidziński, właściciel fabryki kafli), sprawiedliwie rozdzielał wśród 
potrzebujących. Jemu też należy chyba przypisać to, że do końca 1943 
roku wszystkie kazania w Strumieniu i nabożeństwa odbywały się w języku 
polskim. Msze święte odprawiano po łacinie, odczytywano tylko perykopę 
w języku niemieckim, a kazania nie było w ogóle. W listopadzie 1939 roku 
miał miejsce w Strumieniu pierwszy spis ludności w czasie wojny, tak 
zwany „Fingerabdruck” (odcisk palca). W czasie tego spisu parafianie po 
raz pierwszy mieli oświadczyć, czy są Polakami, czy Niemcami. Już wtedy 
wiele osób podało, że należy do narodowości niemieckiej. Pomimo takiego 
oświadczenia Strumień miał zewnętrznie charakter zupełnie polski. Wszys
cy na ulicach i publicznie mówili po polsku. W kościele śpiewano tylko 
polskie pieśni i przez długi czas głoszono tylko polskie kazania. Nawet 
późniejsi tzw. „Volksdeutsche” mówili po polsku.

W grudniu 1939 roku Niemcy zaczęli wywozić miejscową ludność na 
przymusowe prace do Niemiec. Ci z mieszkańców Strumienia, którzy po
dali się za Niemców, początkowo byli zadowoleni ze zmiany narodowości, 
bo nie wywożono ich na roboty. Wkrótce jednak zaczęto ich powoływać 
do wojska i wysyłać na front. Wtedy zrozumieli, że lepiej może było dla 
nich jechać na roboty aniżeli służyć w Wehrmachcie. Jak widać, pierwsze 
miesiące wojny nie były dla Strumienia zbyt straszne. Chociaż była bieda, 
ludzie pomagali sobie wzajemnie. Nawet ci, co podawali się za Niemców, 
rzadko znali język niemiecki i nawet pomagali Polakom.

Bardzo dał się we znaki tutejszej ludności niemiecki burmistrz Stru
mienia Wruk, który postawił sobie zadanie zgermanizowania miejscowo
ści. Nie mógł znieść tego, że w Strumieniu wszyscy mówią po polsku.
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W 1940 roku usunął on z rynku figurę Chrystusa Króla, która cieszyła się 
wielką czcią ze strony mieszkańców, prawdopodobnie jako wotum błagal- 
no dziękczynne, by Bóg zachował Strumień od nawiedzanych go powodzi, 
gdy woda sięgała aż po rynek. Burmistrz chciał ją nawet zniszczyć, ale 
parafianie przenieśli ją do kościoła. Zanotowano przy tym dziwny fakt. Na 
rynku znajdowała się studnia, bogata w dobrą wodę, z której wielu ludzi 
czerpało. Kiedy figurę z rynku usunięto, studnia wyschła i więcej w niej 
wody nie było. Po zakończeniu wojny, przeniesiono figurę z kościoła na 
rynek i umieszczono na jej dawnym miejscu, gdzie do dziś patronuje mia
stu.

Za czasów tego burmistrza zaczęto wywozić ludzi do obozu koncentra
cyjnego w Oświęcimiu. Wywożono przede wszystkim inteligencję polską. 
Nie wiadomo, czy podobnego losu nie podzieliliby również miejscowi 
duszpasterze oraz siostry zakonne de Notre Damę, gdyby nie fakt, że bur
mistrz wyjechał na pewien czas ze Strumienia na Zachód i tam nagle 
zmarł. Strumień nadal pozostał ostoją polskości na całą okolicę.

Toteż skoro rozeszła się wieść, że w kościele w Strumieniu odbywają 
się nabożeństwa w języku polskim, że śpiewa się polskie pieśni i można 
wysłuchać polskich kazań, zjeżdżało do Strumienia na niedziele i święta 
wielu Polaków z okolicy, nawet z odległej Pszczyny.

W 1941 roku rozpoczęły się w Strumieniu tak zwane „Volkslisty” . 
Zdecydowana większość tutejszych mieszkańców przyjęła „Volkslistę” , nie
wielu podało się wtedy za Polaków. W tym roku przebywali również 
w Strumieniu klerycy francuscy, którzy zostali przywiezieni z Francji do 
prac przy instalacjach elektrycznych. Ich duszpasterzem był ks. Emil Sku- 
drzyk. W grudniu 1941 roku przejeżdżali przez Strumień na front wschodni 
żołnierze włoscy, którzy bardzo przychylnie odnosili się do miejscowej 
ludności.

Na początku 1942 roku przybyła do Strumienia nieliczna grupa Nie
mców z Górnego Śląska, zaś budynek klasztoru i szkoły sióstr de Notre 
Damę zajęła „Hitlerjugend” .

W 1943 roku coraz częściej można było zauważyć nad Strumieniem 
samoloty alianckie, przelatujące na północ w celu bombardowania Oświę
cimia i Kędzierzyna. W grudniu 1943 roku zakazano w kościele śpiewania 
polskich pieśni i urządzania polskich nabożeństw, jak również głoszenia 
polskich kazań. Odtąd ewangelię czytano tylko w języku niemieckim, a ka
zania w ogóle nie było.
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Na początku 1944 roku Niemcy zabrali z kościoła trzy duże spiżowe 
dzwony. W tym roku po raz pierwszy zaczęły się ukazywać nad Strumie
niem samoloty rosyjskie. Zwiastowało to przesuwanie się frontu w tutejsze 
okolice.

Najtrudniejszym rokiem wojny dla Strumienia był rok 1945. Wtedy 
parafia strumieńska przeżywała najstraszniejsze chwile, po których zostały 
ogólne zniszczenia, ruina zabudowań i śmierć wielu parafian, z miejsco
wymi duszpasterzami, ks. dziekanem A. Gałuszką i ks. wikarym prof. 
E. Skudrzykiem na czele. W połowie stycznia 1945 roku zaczęły przesuwać 
się przez Strumień fale niemieckich uchodźców ze Wschodu. Wraz z nimi, 
opuścili Strumień przebywający tu Niemcy napływowi, urzędnicy wraz 
z rodzinami. „Hitlerjugend” też opuściła klasztor.

Teraz zaczęto zwozić do Strumienia rannych żołnierzy niemieckich. Tu 
udzielono im pierwszej pomocy lekarskiej. Głównym miejscem operacji był 
klasztor sióstr de Notre Damę. Byli to przede wszystkim żołnierze z od
mrożeniami. Wielu umierało. Trupy wywożono wieczorem ciężarówkami. 
Na początku stycznia 1945 roku przeszła przez Strumień część więźniów 
z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po przejściu więźniów oświę
cimskich opuścili Strumień ostatni Niemcy. Została tylko ludność miejsco
wa. Ostatnim Niemcem opuszczającym Strumień był kierownik szkoły 
Geissler.

Najgorsze dni wojny dla strumieńskiej parafii nadeszły dopiero w lu
tym 1945 roku. W niedzielę 11 lutego miało się rozpocząć w kościele 
40-godzinne nabożeństwo. Tymczasem na ranne nabożeństwo przyszło 
zaledwie kilka osób i to wyłącznie ze Strumienia, gdyż z okolicznych wio
sek nikt się na to nie odważył. W Zabłociu bowiem byli już Rosjanie, 
a w okolicy trwała ciągła strzelanina. Ks. proboszcz odprawił tylko cichą 
mszę świętą, a po jej zakończeniu oznajmił obecnym, że dzisiaj nie będzie 
już więcej nabożeństw, bo zbliża się front i jest niebezpiecznie. Ks. wikary 
Skudrzyk odprawił natomiast cichą mszę świętą u Sióstr. Strzelanina nie 
ustawała. Około godziny 13.30 nadleciał ze strony Zabłocia pierwszy po
cisk, który trafił w wieżę kościelna i mocno ją uszkodził. Dach, okna i drzwi 
kościoła wyleciały w powietrze. Popękało też sklepienie. Również wieżę 
ratusza uszkodziły pociski. W tym czasie weszli do Strumienia żołnierze 
rosyjscy. Cały sztab i dowództwo ich wojsk zajęło klasztor sióstr de Notre 
Damę. Noc z 11 na 12 lutego 1945 roku prawie wszyscy w Strumieniu 
spędzili w piwnicach. Kiedy wojska rosyjskie zaprzestały trochę ognia,
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wojska niemieckie rozpoczęły kontrofensywę. Zaczęły z Pawłowic zbliżać 
się przez Dębinę do Strumienia. Od strony łąk podeszły nawet do klasztor
nego ogrodu. Doszło do wymiany ognia. Inna grupa wojsk niemieckich 
zaczęła zbliżać się do kościoła od strony cmentarza. Stan taki trwał przez 
całą noc z 12 na 13 lutego.

Zburzony kościół w 1945 r.

Dowódca rosyjski tego odcinka frontowego bez przerwy wzywał po
mocy. Upragniona pomoc nadeszła 13 lutego około południa od strony 
Czechowic. Wojska niemieckie zostały znowu odparte w kierunku Pawło
wic. Wieczorem tego dnia było widać jeden wielki pożar. Walki trwały 
również przez cały dzień 14 lutego.

Jednak najsmutniejszym dniem dla całej parafii strumieńskiej był 15 luty 
1945 roku. W piwnicy probostwa przebywali miejscowi duszpasterze —  
ks. dziekan Alojzy Gałuszka i jego wikary ks. prof. Emil Skudrzyk oraz 19 
parafian. Rano o godzinie 8-mej ktoś z miasta przebiegł do piwnicy na pro
bostwie i powiedział, że Rosjanie plądrują kościół. Ks. wikary Skudrzyk po
szedł więc do kościoła, zabrał kielichy z zakrystii i Najświętszy Sakrament 
z tabernakulum i przeniósł do piwnicy na probostwie. Podobno obecni w pi
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wnicy wyspowiadali się i przyjęli komunię świętą. Spożyto wszystkie konsek
rowane hostie. Szczegóły te miały opowiedzieć panie (gospodyni i służąca 
z probostwa i pani Pusch), które przyszły z piwnicy na probostwie do piwnicy 
klasztornej, by się dowiedzieć, co dzieje się z siostrami. Siostry przekazały 
również tym paniom wiadomość dla ks. Skudrzyka, by przyszedł i je wyspo
wiadał. Po pewnej chwili wróciła służąca z probostwa oświadczając, że ks. 
Skudrzyk nie przejdzie teraz, bo nie chce zostawić ks. dziekana samego. Prze
kazał tylko, że przyjdzie do sióstr po południu, gdy będzie spokojniej. Jednak 
już nie zdążył. Po południu bowiem rozpoczęły się naloty niemieckie na Stru
mień. Bombardowano zwłaszcza klasztor (siedziba sztabu rosyjskiego) i naj
bliższe otoczenie. Po chwili dał się słyszeć przeraźliwy huk. Do piwnicy 
klasztoru przyszli żołnierze rosyjscy i powiedzieli „Siostry, dom tu blisko ka- 
putl” . Myślały siostry, że chodzi o dom sąsiadki. Ale kiedy inny dodał: „Księża 
wasi nie żyją” —  siostry zrozumiały, że chodzi o probostwo i miejscowych 
duszpasterzy. Wiadomość ta szybko obiegła Strumień. Nie można było rato
wać zaraz zasypanych w piwnicy probostwa, bo zaczęła się straszna ofensywa 
wojsk rosyjskich, z pomocą czołgów i katiuszy. Po kilku godzinach nastała 
cisza. Wojska rosyjskie poszły na Zbytków, Bąków i Pruchną. Wojna powoli 
odchodziła od Strumienia, ale zostawiła po sobie ruinę i zgliszcza.

Zburzone probostwo w 1945 r.
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Noc z 15 na 16 lutego była już spokojna. Bomba, która spadła na 
probostwa spowodowała zapadnięcie się połowy budynku i zasypanie pi
wnicy, w której ukrywali się ludzie wraz z miejscowymi duszpasterzami. 
Kiedy odkopano zasypaną piwnicę, znaleziono wszystkich nieżywych.

Wśród poległych byli: ks. Alojzy Gałuszka (proboszcz i dziekan 
w Strumieniu), ks. prof. Emil Skudrzyk (wikary w Strumieniu), Anna Stok
łosa (gospodyni na probostwie), Jadwiga Faruga (służąca na pro
bostwie), Franciszek Pusch (były burmistrz i kierownik szkoły), Anna 
Pusch (nauczycielka, żona Franciszka), Sylwester Kojzar (lat 43, rolnik), 
Rozalia Kojzar (lat 40, żona Sylwestra), Helena Kojzar (lat 16 córka Syl
westra i Rozalii), Anna Kojzar (lat 15, córka Sylwestra i Rozalii), Stanisław 
Kojzar (lat 11, syn Sylwestra i Rozalii), Katarzyna Keller (lat 37), Józefa 
Keller (lat 14, córka Katarzyny), Genowefa Keller (lat 12, córka Katarzy
ny), Elżbieta Keller (lat 10, córka Katarzyny), Maria Keller (lat 8, córka 
Katarzyny), Maria Gmuzdek (lat 50), Helena Wowra (lat 14), Maria Broił 
(lat 49).

Wszystkich złożono do wspólnego grobu przed kościołem. Niektórzy 
zostali potem ekshumowani.

Parafia strumieńska została bez duszpasterzy. Powtarzano też pytanie: 
czyżby ci, co zginęli, byli ofiarą za całą parafię? Poza nimi bowiem nie 
zginęło wielu innych.

Księży nie było. Ludzie umierali bez sakramentów świętych. Jedynie 
siostry przygotowywały ciężko chorych na śmierć. Parafianie, nie mogąc 
mieć przed śmiercią przy sobie księdza, pragnęli mieć przynajmniej siostrę 
zakonną.

W 1984 roku przesłał na adres parafii swoje wspomnienia z czasów 
II wojny światowej ówczesny ministrant, mieszkający obecnie w RFN, Aloj
zy Wieczorek. Pisze w nich między innymi, kiedy dowiedział się o śmierci 
strumieńskich duszpasterzy, zwłaszcza ks. prof. Emila Skudrzyka. „Nie 
mogłem sobie wyobrazić, że nigdy już nie będę służył mu podczas mszy, 
zwłaszcza odbywanych wczesnymi rankami w klasztorze miejscowym, że 
nie odbędziemy żadnej wycieczki w nieznane, i że w ogóle go już nigdy 
nie zobaczę” . A kiedy wraz z całą rodziną musiał opuszczać Strumień, tak 
wspomina: „Przed kościołem znajdowały się na ziemi ułożone zwłoki przy
kryte prześcieradłami, prawdopodobnie tych, którzy zginęli na probostwie. 
Chcieliśmy do nich podejść, ktoś jednak nakazał jak najszybciej udać się 
w dalszą drogę i nie zatrzymywać się w miasteczku. W strachu opuszcza
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liśmy Strumień, idąc dalej przez rynek w kierunku Wisły, udając się w nie 
wiadomo jakie czasy i strony” .

Klasztor sióstr de Notre Damę
Klasztor sióstr szkolnych de Notre Damę w Strumieniu został założony 

w 1876 roku. Siostry prowadziły szkołę podstawową na prawach państwo
wych i szkołę gospodarczą dla dziewcząt z pensjonatem. Początkowo nie 
było w klasztorze kaplicy. Później siostry zaczęły prowadzić również przed
szkole. Przed II wojną światową liczba sióstr w strumieńskim klasztorze 
dochodziła do 30. W czasie wojny, w 1942 roku budynek klasztorny został 
zajęty przez „Hitlerjugend” , która przebywała w nim do stycznia 1945 roku. 
Siostry mieszkały wtedy jedynie w kilku pokojach i to bardzo skromnie. 
Ich zajęcie stanowiła praca fizyczna na polecenie „Hitlerjugend” . Prały bie
liznę, sprzątały pokoje, gotowały posiłki. Kaplicę im pozostawiono.

Po opuszczeniu klasztoru przez „Hitlerjugend” w styczniu 1945 roku 
siostry mogły powrócić do swoich pomieszczeń. Jednak nie na długo, 
gdyż w niedzielę 11 lutego 1945 roku do budynków klasztornych weszło 
dowództwo frontu, oficerowie i cały sztab wojsk rosyjskich. Dopiero pod 
koniec lutego 1945 roku opuścili oni klasztor, który przedstawiał wtedy 
widok opłakany.

Od roku szkolnego 1946/1947 siostry znowu zaczęły prowadzić szkołę 
gospodarczą i pensjonat. Aż do roku 1954. W 1955 roku państwo przejęło 
budynki klasztorne, oddając je pod zarząd „Caritasu” . Mieścił się w nich 
Dom Pomocy Społecznej „Caritas” dla dzieci. W klasztorze nadal istnieje 
kaplica w której nabożeństwa odprawiane są codziennie.

Wszystkie siostry przeżyły działania wojenne i ani na moment nie 
opuściły klasztoru. Trzeba to też przypisać Bożej Opatrzności. W kronikach 
parafialnych zanotowane jest opowiadanie pewnej siostry z klasztoru 
w Strumienu. Na kilka dni przed zbliżeniem się frontu do Strumienia, miała 
dziwny sen. Słyszy głos syren alarmowych. Zaczyna zbierać do fartucha 
najbardziej potrzebne rzeczy, zamierzając udać się do piwnicy. Gdy je za
brała, chciała wyjść ze swej celi na korytarz. Wtedy słyszy głos: „Zabierz 
mnie ze sobą, a nie zginiecie” . Zdziwiona wraca do celi rozważając, co 
jeszcze miałaby zabrać ze sobą. Nic takiego nie zauważyła. Powtórnie chce 
wyjść na korytarz, bo słychać już warkot samolotu. Znowu słyszy te same 
słowa. Zawahała się, nie wiedząc co robić. Wtedy po raz trzeci słyszy głos 
i słowa: „Zabierz mnie ze sobą, a nie zginiecie” . Wraca do swego pokoju
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z zamiarem zabrania tego kogoś. Wtem wzrok jej padł na obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej, wiszący na ścianie. Pomyślała, że z pewnością 
chodzi o ten obraz. Bez namysłu zdejmuje go ze ściany, bierze do fartucha 
i szybko schodzi do piwnicy. Wtedy sen się skończył. Kiedy kilka dni 
później zaczęło się bombardowanie Strumienia i trzeba było schodzić do 
piwnicy siostra owa nic ze sobą nie zabrała, jedynie obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej, który wisiał w jej celi, i przyniosła go do piwnicy. Tam 
powiesiła na ścianie i siostry modliły się przed nim. Z piwnicy wyniosła 
go dopiero wtedy, gdy front się oddalił i nastał pokój. Klasztor i siostry 
ocalały. Siostry są przekonane, że to właśnie Matka Boska Częstochowska 
je ocaliła.

Parafia i kościół św. Barbary 
w pierwszych dniach powojennych

Po zakończeniu działań wojennych kościół parafialny św. Barbary 
w Strumieniu przedstawiał straszny widok bez wieży i dachu, okien 
i drzwi. W kościele tym, przedtem jeszcze ogołoconym i zbezczeszczonym, 
Rosjanie urządzili stajnię. Wprowadzili do niej konie, które nakrywali or
natami i innymi ornatami liturgicznymi, tak że po wojnie wszystkie para
menty liturgiczne były zniszczone. Bieliznę kościelną używano na bandaże 
i opatrunki. Po wojnie parafianie sami przynosili po kawałku materiału, 
szyli i naprawiali ornaty, kapy i inne szaty liturgiczne. Tak samo sztandary 
kościelne. Dużo zasług ma tutaj Sodalicja Mariańska z Marią Tyrtanią, jej 
prezeską na czele. Trzeba było odkrywać polskie napisy, zasłonięte i zmie
nione na niemieckie i wszystkie odrestaurować.

Jeszcze gorszy los spotkał plebanię. Pocisk w dniu 15 lutego 1945 
roku uszkodził probostwo do tego stopnia, że nie nadawało się do odre
staurowania. Trzeba było budować zupełnie nowe.

Również większość domów zostało uszkodzonych lub całkowicie 
zniszczonych, tak że ludzie w pierwszych dniach po wojnie musieli miesz
kać w piwnicach.

Po tragicznej śmierci ks. dziekana A. Gałuszki i jego wikarego ks. 
E. Skudrzyka 15 lutego 1945 roku, parafia strumieńska na długie tygodnie 
była bez duszpasterzy. Dopiero w połowie marca przybył tutaj ks. Augu
styn Machalica, proboszcz z Jastrzębia. Ponieważ walki toczyły się w oko
licach Jastrzębia, uszedł on do Strumienia, by uniknąć frontu. Tak więc 
miasto przypadkowo otrzymało kapłana. Msza święta odbywała się jedynie
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w kaplicy klasztornej. Warto zauważyć, że ks. A. Machalica uprzednio w la
tach 1920-1921 był już wikarym w Strumieniu.

Około Wielkanocy przybył do Strumienia urzędowo wyznaczony na 
administratora parafii, ks. Tadeusz Frey. Był to Polak z terenów wschod
nich, zajętych przez Rosjan. Należał do Diecezji Łuckiej. Na Wielkanoc 
odprawił pierwszą po wojnie mszę świętą w kościele parafialnym. Uprzed
nio jednak trzeba było kościół odgruzować, oczyścić, uporządkować i pro
wizorycznie zabezpieczyć.

W lipcu 1945 roku przyszedł do Strumienia w charakterze administra
tora ks. Bernard Barysz. Z powodu braku plebanii zamieszkał u p. Ochod- 
ka. Zadanie miał bardzo trudne. Odremontowanie dachu, okien, drzwi 
i wieży kościoła. Następnie odgruzowanie plebanii, gromadzenie materia
łów na budowę nowej. Doprowadził budowę nowej plebanii do parteru. 
Ks. B. Barysz był administratorem w Strumieniu do kwietnia 1953 roku. 
Do czasu wybudowania nowej plebanii księża mieszkali jeszcze w klaszto
rze sióstr de Notre Damę i w willi ks. kanonika Henryka Prokscha.

Tak pokrótce przedstawiają się dzieje kościoła i parafii św. Barbary 
w Strumieniu w okresie II wojny światowej. Wiem, że jest to tylko mały 
wycinek bogatej historii wojennej, i że dotyczy tylko spraw kościelno-pa- 
rafialnych. W opracowaniu korzystałem jedynie z materiałów źródłowych 
archiwum parafialnego, kroniki parafialnej, jak również z relacji starszych 
parafian, którzy sami doświadczyli tych czasów, a jednocześnie byli zwią
zani z życiem parafii i ówczesnych duszpasterzy. Dokładniejsze opracowa
nie przebiegu II wojny światowej w Strumieniu należy do historyków, któ
rzy powinni tego dokonać póki żyją jeszcze naoczni świadkowie tych 
wydarzeń.
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NIE DOCZEKALI...

Na przepięknej ziemi cieszyńskiej, tam gdzie królowa rzek polskich 
zmienia swój bieg, leży zaciszne miasteczko Strumień. Niewielkie ono, ale 
tradycją swą sięga daleko w historię ziemi cieszyńskiej. Wiele już mia
steczko to przeszło; najwięcej jednak strat poniosło w czasie ostatnich 
działań wojennych.

Dzień 15 lutego 1945 r. 
—  to jeden z najstraszniej
szych w dziejach Strumienia 
dni. Sypał się grad kul, spa
dały bomby, czyniąc wielkie 
spustoszenie. Jedna bomba 
trafiła w plebanię, grzebiąc 
pod gruzami osiemnaście 
osób, a między nimi zacnych 
duchownych: Ks. Dziekana 
Alojzego Gałuszkę i Ks. Pro
fesora Emila Skudrzyka. Lo
tem błyskawicy dotarła 
straszna wiadomość do pi
wnic i natychmiast boha
terska młodzież Strumienia 
z narażeniem własnego życia, 
udała się z pomocą zasypa
nym. Zanim jednak załoga 
ratunkowa dotarła do piwnic, 
ofiary strasznego wypadku 
zakończyły życie. Wydobyte 
zwłoki pochowano obok ko
ścioła, gdyż przeniesienie ich 
na cmentarz było niemożli-Pierwotny grób
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wością. Od tego wypadku minęły długie, pełne ciężkich przeżyć tygodnie, 
zanim nad Strumieniem zabłysło słonko, niosąc ze sobą równocześnie 
jutrzenkę wolności. Natura, jakoby chcąc zetrzeć ślady zniszczenia, powoli 
swym płaszczem zieleni zaczęła okrywać miasto. Na mogiłach ofiar uka
zały się krzyżyki drewniane, a ręce wdzięcznych złożyły pierwsze kwiaty.

W dniu imienin i urodzin Ks. Dziekana Gałuszki, 21 czerwca 1945 r., 
odbyło się uroczyste, żałobne nabożeństwo oraz pogrzeb ofiar. To już nie 
był pogrzeb, ale manifestacja uczuć wobec obu księży. Na tę żałobną uro
czystość przybyli duchowni dekanatu strumieńskiego, rodzina, władze 
miejscowe, dzieci szkolne i ludność. Na przybranym w kwiaty katafalku 
umieszczono insygnia kapłańskie. Dokoła katafalku stały dzieci w bieli ze 
świecami i z kwiatami. Po uroczystej Mszy świętej i po przemówieniu 
kondukt wśród żalących się dzwonów ruszył na mogiłę. Tu jeszcze raz

w treściwych słowach Ks. 
Tadeusz Frej, miejscowy 
administrator, oraz przed
stawiciel władzy świeckiej, 
burmistrz I. Barcik, pod
kreślili zasługi ofiar.

Podkreślono w prze
mówieniach działalność

Skudrzyka nie tylko jako 
kapłana, ale jako Polaka. 
Zaznaczono, jak ciężki los 
spotkał go, gdy władze 
niemieckie zamknęły mu 
usta, zakazując głoszenia 
kazań polskich. Ale nie 
zraził się tym Ks. Profesor 
Skudrzyk. Przez dłuższy 
czas odczytywał ewangelię 
po polsku, wlewając te 
święte słowa w dusze 
ludzkie jak balsam. W koń
cu i tego zakazano. Słowo 
polskie musiało się ukryć

Ks. Profesora Emila

Grób aktualny
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w domach i chatach, a działalność jego musiała się ograniczyć do rozda
wania książek polskich do nabożeństwa i pomocy materialnej rodzinom. 
Z pogodnym obliczem i uśmiechem na ustach znosił ciosy wymierzane 
przez okupantów i żył z wiarą, że jego wyśniona Polska wróci, a z nią 
polskie słowo głoszone z ambony. Z niecierpliwością czekał na tę chwilę 
i właśnie, gdy to szczęście zdawało się uśmiechać do niego, Bóg zabrał 
go do siebie. Znaleziono na jego piersi medalik z napisem: „Dla Ciebie 
Ojczyzno, dla Ciebie Polsko” .

Smutną, a zarazem podniosłą uroczystość zakończono złożeniem 
wieńców i niezliczonej ilości kwiatów na mogile.

(Przedruk z: „Gość Niedzielny” nr 22 z 8.07.1945 r., str. 180)
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KS. ALOJZY GAŁUSZKA 
(1881-1945)

ORAZ KS. EMIL SKUDRZYK 
(1907-1945)

WSPOMNIENIE W  50-TĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

Halina Kowalczyk
(A rchiw um  Archid. w  Katowicach)

W dniu 3.05.1945 roku tymczasowy administrator parafii stru- 
mieńskiej ks. Tadeusz Frej, burmistrz Strumienia oraz Komitet Kościelny, 
skierowali do Kurii Diecezjalnej w Katowicach pismo obrazujące skalę 
zniszczeń wojennych zarówno w obrębie samego kościoła pw. św. Barba
ry, jak i jego wyposażenia: „Podczas działań wojennych w lutym i marcu 
br. kościół w Strumieniu został uszkodzony. Najwięcej jest uszkodzona 
wieża kościelna. Szczyt wieży, cała część drewniana, została stracona. 
Część wieży murowana wymaga małej naprawy [...] Sklepienie jest mało 
uszkodzone. Dość duże przebicie sklepienia jest nad bocznym chórem —  
nad kaplicą świętego Krzyża [...] Aparaty liturgiczne zostały poniszczone 
[...] z naczyń kościelnych ocalały: dwie monstrancje, dwie puszki i dwa 
kielichy. Archiwum, poza księgami metrykalnymi (od r. 1870): ochrzczo
nych, ślubów i zmarłych, jest całkowicie zniszczone. Może coś z archiwum 
znajdzie się w gruzach plebanii [...] Plebania jest bardzo rozbita przez 
bombę [...]”1. Kilka zdań z urzędowego powiadomienia władz kościelnych 
i miejskich o materialnych stratach wojennych oddaje jednak bez zbędnych

1 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach (dalej: AAKat), Akta lokalne (dalej: AL) parafii 
pw. św. Barbary w Strumieniu, Ogólne, t. 2  (1926— 1986), Pismo do Kurii Diecezjalnej 
w Katowicach (dalej: KD) z dn. 3. 0 5 .1 9 4 5  r.
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opisów dramat, jaki rozegrał się niespełna trzy miesiące wcześniej 
właśnie na terenie Strumienia. W czasie bombardowania w dniu 15 lu
tego 1945 roku w gruzach zniszczonej plebanii zginął proboszcz a zara
zem dziekan strumieński ks. Alojzy Gałuszka oraz jego wikary ks. Emil 
Skudrzyk. Śmierć poniesiona w takich okolicznościach budzić może wiele 
pytań, na które po upływie 50 lat trudno znaleźć wyczerpującą odpo
wiedź. Tym bardziej jednak uzasadnione wydaje się być prześledzenie 
biografii dwóch śląskich kapłanów w kontekście towarzyszącej im rzeczy
wistości historycznej.

Ks. Dziekan Alojzy Gałuszka

Ks. A lo jzy Gałuszka 
urodził się 21. 06.1881 r. 
w należącej wprawdzie do 
diecezji wrocławskiej para
fii w Cierlicku, aczkolwiek 
stanowiącej część admi
nistracyjnie wyodrębnio
nej części diecezji jaką był 
Książęco-Biskupi General
ny Wikariat z siedzibą w 
Cieszynie. Pochodził z ro
dziny ch łopsk ie j: ojciec 
Franciszek był właścicie
lem niewielkiego gospo
darstwa rolnego w Gór
nym C ie rlicku . M iejsce 
urodzenia ks. Gałuszki za
decydowało zapewne o 
ko le jnych etapach jego 
edukacji. Po ukończeniu 
szko ły  powszechnej w 
Cierlicku wstąpił on bo
wiem do polskiego Gim
nazjum w Cieszynie, które

ukończył egzaminem maturalnym w 1903 roku. Także w Cieszynie w dniu
15. 06.1902 r. przyjął sakrament bierzmowania. Kolejnym ważnym kro
kiem było rozpoczęcie w roku 1903 studiów teologiczno-filozoficznych 
w Książęco-Biskupim Seminarium Duchownym w Widnawie. Do tego
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bowiem właśnie seminarium kierowani byli w diecezji wrocławskiej kan
dydaci do kapłaństwa pochodzący z terenu Śląska Cieszyńskiego. Święce
nia diakonatu otrzymał ks. Gałuszka zatem w parafialnym kościele w Wid- 
nawie w roku 1907, natomiast święcenia kapłańskie w dniu 23.07.1907 
r. również w Widnawie. Akta personalne z okresu widnawskiego bio
grafii ks. Gałuszki podały jako istotny wyróżnik jego kwalifikacji 
duszpasterskich fakt, iż językiem macierzystym przyszłego kapłana był 
język polski1.

Sam ks. A. Gałuszka w wiele lat później, a mianowicie w listopadzie 
1928 r., ubiegając się o wakujące probostwo w Cieszynie w ten sposób 
scharakteryzował swoją postawę narodową: Je s t z pochodzenia i przy
należności Polakiem, włada językiem polskim i niemieckim i przyrzeka, 
że w razie otrzymania żądanej posady, będzie się starał według naj
lepszych s ił i zdolności pracować gorliwie dla Boga i Ojczyzny”2. 
Tymczasem jednak pierwszą placówką wikariuszowską ks. Gałuszki stał 
się Skoczów, następną zaś Łazy koło Orłowej. W roku 1912 przystąpił ks. 
Gałuszka w Cieszynie do egzaminu proboszczowskiego, który w owym 
czasie obejmował egzaminy z dogmatyki, katechetyki, prawa kanoniczne
go, teologii pastoralnej, moralnej oraz homiletyki3. Kolejnymi placówkami 
duszpasterskiej działalności młodego kapłana były Małe Kończyce (od 
1913 r.), w których przez blisko 10 lat pełnił obowiązki proboszcza, zaś 
od 16. 01.1923 r. Wielkie Kończyce4.

W roku 1929 ówczesny biskup katowicki Arkadiusz Lisiecki powierzył 
ks. Gałuszce obowiązki proboszcza w parafii pw. św. Barbary w Strumie
niu. Z tą właśnie parafią związał się ks. Gałuszka już do końca swojego 
życia. Tutaj także wojenne losy zetknęły go z ks. Emilem Skudrzykiem. 
Przeprowadzona już w roku 1929 wizytacja kanoniczna parafii stru- 
mieńskiej potwierdziła, iż na jej terenie istniały następujące bractwa i sto
warzyszenia kościelne: Bractwo Różańcowe (erygowane w 1904 r.), III

1 AAKat, Akta Personalne (dalej: AP) ks. Alojzego Gałuszki, Karta informacyjna 
Książęco-Biskupiego Seminarium Duchownego w Widnawie.

2 Tamże, Pismo ks. A. Gałuszki do KD w Katowicach w sprawie wakującej parafii 
w Cieszynie z dn. 3.11.1928 r.

3 Tamże, Pismo Generalnego Wikariatu w Cieszynie z dn. 2 7 .0 8 .1 9 1 2  r. zawiadamiające 
o zdanym egzaminie proboszczowskim.

4 Tamże, Życiorys ks. A. Gałuszki z dn. 3 .1 1 .1 9 2 8  r.
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Zakon św. Franciszka (od 1928 r.), Apostolstwo Modlitwy (od 1904 r.) oraz 
Kongregacja Mariańska Dziewcząt (od 1904 r.)1.

Kolejna wizytacja kanoniczna dokonana została osobiście przez biskupa 
Stanisława Adamskiego w dniu 2. 06.1931 r.: „Witali go uroczyście Bur
mistrz Strumieński, przedstawiciel komitetu kościelnego i dzieci szkolne 
pod bramą triumfalną, w kościele zaś niniejszy duszpasterz ks. Dziekan 
Gałuszka. Ks. Biskup w przemówieniu do parafian zachęcał ich do wzoro
wego i apostolskiego życia z wiary”2. Przypominane w tym miejscu pro
tokoły wizytacji kanonicznych parafii strumieńskiej pozwalają na zaobser
wowanie stopniowego rozwoju i wzbogacania się parafialnego życia 
religijnego o nowe jego przejawy. Ostatniej przed wybuchem II wojny świa
towej wizytacji parafii dokonał w dniu 2. 12. 1937 r. z polecenia bpa 
S. Adamskiego ks. Infułat Wilhelm Kasperlik. Jego zdaniem: „Stan religijny 
parafii jest dobry. Nabożeństwa uczęszczane. Ostatnie misje w roku bieżą
cym. Liczba komunii św. wzrasta stale. Niespełniających obowiązku wiel
kanocnego jest około 5%. Małżeństw dzikich nie ma. Zawartych w kościele 
ewangelickim jest kilka. Jedno z nich sanowano. Apostazji i konwersyj nie 
było. Związki kościelne istnieją następujące: Szkaplerz, Bractwo Różańcowe, 
Żywy Różaniec, Apostolstwo Modlitwy, Trzeci Zakon, Kongregacja Marjańska 
Panien, Stowarzyszenia Akcji Katolickiej istnieją wszystkie z Pakiem na czele 
[Parafialna Akcja Katolicka-HK]. Gość Niedzielny rozchodzi się w 100 egz. 
Głos Misji Wewnętrznej 30 egz. Dzwonek Maryi 15. Rekolekcje dla dzieci 
odprawiają się co rok. Obcy spowiednicy są zawsze do dyspozycji”3.

Charakterystyczną cechą parafii w Strumieniu był niewątpliwie fakt 
istnienia w niej klasztoru Sióstr Szkolnych de Notre Damę. Aż do wybuchu 
II wojny światowej prowadziły one na terenie parafii szkołę podstawową 
oraz szkołę gospodarczą. Można przypuszczać, że obecność klasztoru 
i sióstr zakonnych wprowadzała szczególny klimat w parafialne życie 
religijne. Sama jednakże parafia obejmowała swym terytorialnym zasię
giem oprócz Strumienia również Zabłocie, Zbytków i Bąków. W 1939 r. 
łączna ilość mieszkańców parafii wynosiła zatem około 4000. Wybuch 
wojny nie przerwał prowadzonej od lat pracy duszpasterskiej; aczkolwiek

1 AL parafii pw. św. Barbaiy w Strumieniu, Ogólne, t. 2 (1926— 1986), Protokół wizytacji 
kanonicznej z dn. 1 3 .1 1 .1 9 2 9  r.

2 Tamże, Protokół wizytacji kanonicznej z dn. 2. 06 .1931  r.
3 Tamże, Protokół wizytacji kanonicznej z dn. 2 .1 2 .1 9 3 7  r.
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w warunkach okupacyjnych stawała się ona niejednokrotnie trudniejsza, 
a nawet niebezpieczna. Co najmniej do 1942 r. kazania w kościele pa
rafialnym wygłaszane były w języku polskim. Protokół wizytacji kano
nicznej dokonanej ponownie przez ks. Infułata W. Kasperlika w dniu 
26. 08.1940 r. zanotował, iż polskie kazanie wygłaszane jest w każdą 
niedzielę na Mszy św. o godzinie 8.30, zaś kazanie niemieckie o godzi
nie 10.001. Pomimo zakazu potajemnie działała także Kongregacja Ma
riańska Panien. Uniemożliwiona natomiast została niemal zupełnie pra
ca wychowawcza Sióstr de Notre Damę. Z chwilą wkroczenia wojsk 
okupacyjnych szkołę sióstr zlikwidowano przekształcając ją w obóz dla 
młodzieży niemieckiej2. W roku 1939 tra fił także do parafii ks. Emil 
Skudrzyk i niemal natychmiast rozpoczął organizowanie pomocy dla ro
dzin tych parafian, którzy znajdowali się w więzieniach oraz obozach kon
centracyjnych. Akcja prowadzona była na dość szeroką skalę i w oparciu 
o zwierzchnie władze kościelne w diecezji katowickiej. Ze strony Kurii 
Biskupiej nadzorował i kierował nią biskup Juliusz Bieniek3. Ks. E. Sku
drzyk należał natomiast do grupy tych księży, którzy dostarczali do ku
rialnej centrali nazwiska uwięzionych oraz żywność do przygotowywa
nych dla nich paczek. Pomocą materialną oraz duszpasterską starał się 
ponadto ks. Skudrzyk otoczyć francuskich jeńców wojennych zatrudnio
nych przez Niemców na terenie parafii4.

W tym miejscu należy przypomnieć w sposób dokładniejszy życiorys 
ks. Emila Skudrzyka, co pozwoli w pełniejszym świetle docenić wartość 
ostatnich kilku lat jego życia. Urodził się w dn. 23.01.1907 r. w Haźlachu 
na Śląsku Cieszyńskim w rodzinie szewca Karola Skudrzyka i Katarzyny 
zd. Żebrak5. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej wsi podjął 
naukę w Państwowym Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie 
(1918— 1926). W roku 1926 po zdaniu egzaminu maturalnego w tymże 
gimnazjum wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 
Świadectwo moralności potrzebne przy ubieganiu się o przyjęcie do semi

1 Tamże, Protokół wizytacji kanonicznej z dn. 26. 0 8 .1 9 4 0  r.
2 AAKat, sygn. ZS 856, Ankieta do dziejów diecezji katowickiej za lata 1939— 1945, 

teczka nr 2, k. 122.
3 J. Myszor, Stosunki kościół-państwo okupacyjne w diecezji katowickiej 1939— 1945, 

Katowice 1992, s. 169.
4 AAKat, sygn. ZS 856, dz. cyt., k. 123.
5 AAKat, AP ks. E. Skudrzyka, Życiorys z dn. 1 4 .1 0 .1 9 3 7  r.
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narium napisał przyszłemu kapłanowi ks. A. Gałuszka, ówczesny pro
boszcz parafii w Kończycach Wielkich: „ [...] p. Emil Skudrzyk pochodzi 
z rodziny szczerze katolickiej i głęboko religijnej, a sam jako student dawał 
przykłady żywej wiary i przez czas swoich studiów zachowywał się wzo
rowo i moralnie pod każdym względem” 1 2.

Z kolei katecheta cie
szyńskiego gimnazjum ks. 
Rudolf Tomanek w ten 
sposób scharakteryzował 
osobowość swojego wy
chowanka: „Skudrzyk Emil 
odznaczał się wzorową 
pilnością zachowaniem mo- 
ralnem i prawdziwą poboż
nością i był w internacie 
błog. Melchiora Grodziec- 
kiego („Celestinum” ) se
niorem i prezesem stu
denckiej Sodalicji 
Mariańskiej. Jeżeli obecnie 
po długim namyśle obiera 
stan duchowny, można 
przypuszczać, iż go głos 
Boży woła do ołtarza” . W 
latach 1926— 1931 ks. 
Skudrzyk był zatem stu
dentem Śląskiego Semina
rium Duchownego w Kra
kowie, a w dniu 26. 06. 
1931 r. z rąk biskupa Sta

nisława Adamskiego otrzymał święcenia kapłańskie w katowickiej proka- 
tedrze pw. św. Piotra i Pawła3. Ówczesny rektor Seminarium ks. Stanisław

1 Tamże, Świadectwo moralności wydane przez ks. A. Gałuszkę dn. 14. 10. 1926 r.
2 Tamże, Świadectwo moralności dla abiturienta gimnazjum wydane przez ks. R. 

Tomanka w  dn. 8 .1 0 .  1926 r.
3 AAKat, Katalog zmarłych księży pracujących w  diecezji katowickiej w  latach 

1 925— 1971, Kraków 1972 (m ps).

Ks. Emil Skudrzyk
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Maśliński w zwięzłej formie opisał duszpasterską przydatność młodego 
kapłana: „ zdrowie —  w porządku; zdolności dobre; charakter —  prawy, 
rozumny, dojrzały, uczynny, spokojny, sumienny. Urząd dziekana alumnów 
sprawował w ostatnim roku dobrze i z taktem; językiem niemieckim włada 
wcale dobrze chociaż z polska; kaznodzieja zapowiada się solidny”1. 
Pierwszą placówką wikariuszowską ks. Skudrzyka były Siemianowice Śląs
kie, gdzie oprócz obowiązków duszpasterskich pełnił także funkcję drugie
go katechety pomocniczego w siemianowickim gimnazjum miejskim2. Już 
jednak w czerwcu 1932 roku wikariusz generalny Kurii Diecezjalnej w Ka
towicach ks. Wilhelm Kasperlik zawiadomił ks. Skudrzyka, że „Kuria Bis
kupia proponuje śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu Waszą Wielebność 
do nominacji na tymczasowego katechetę etatowego przy Państwowem 
Gimnazjum w Tarnowskich Górach z początkiem roku szk. 1932/33. Od 
roku 1932 związał zatem się ks. Skudrzyk już na stałe z Tarnowskimi Górami 
zarówno jako gimnazjalny katecheta, duszpasterz więzienny4, prefekt tam
tejszego Konwiktu Biskupiego5 oraz patron Związku Młodzieży Polskiej Męs
kiej na okręg Tamogórski6. Od roku 1935 pełnił ponadto funkcję harcerskiego 
kapelana hufca męskiego i żeńskiego w Tarnowskich Górach7.

Zdobywane w ten sposób na wielu płaszczyznach pracy kapłańskiej 
doświadczenie pozwoliło ks. Skudrzykowi na przystąpienie w październiku 
1937 roku do egzaminu proboszczowskiego. Praca konkursowa poświę
cona została „Potrzebie i zasadom kierownictwa dusz dążących do dosko
nałości”  i oceniona została jako dobra8. Jeszcze przed wybuchem II wojny 
światowej, w kwietniu 1938 roku, odbył ks. Skudrzyk pielgrzymkę do Rzy
mu, natomiast już w 1939 r. przeniesiony został jako wikary na parafię pw. 
św. Barbary w Strumieniu. Tutaj więc dochodzi do spotkania pomiędzy ks. 
Skudrzykiem a ks. Gałuszką oraz wspólnej pracy duszpasterskiej w warun
kach najtrudniejszych, albowiem wojennych.

1 AAKat, AP ks. E. Skudrzyka, Ocena neoprezbitera ks. E. Skudrzyka przez regensa 
Seminarium ks. S. Maślińskiego, b.d.

2 Tamże, Pismo wikariusza generalnego ks. W. Kasperlika do ks. E. Skudrzyka z 3 5 .0 6 . 
1931 r.

3 Tamże, Pismo wik. gen. ks. W. Kasperlika do ks. E. Skudrzyka z dn. 17. 0 6 .1 9 3 2  r.
4 Tamże, Pismo ks. Milika do ks. Skudrzyka z dn. 22. 0 8 .1 9 3 2  r.
5 Tamże, Pismo bpa S. Adamskiego do ks. E. Skudrzyka z dn. 22. 0 8 .1 9 3 2  r.
6 Tamże, Pismo wik. gen. ks. W. Kasperlika do ks. E. Skudrzyka z dn. 30. 0 1 .1 9 3 3  r.
7 Tamże, Pismo bpa S. Adamskiego do ks. E. Skudrzyka z dn. 3 0 .1 0 .1 9 3 5  r.
8 Tamże, Zaświadczenie zdanego egzaminu proboszczowskiego z 1 0 .1 9 3 7  r.
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PRZECZUCIE MATKI

Joanna Jurgała-Jureczka

Ksiądz Emil Skudrzyk pochodzący z Hażlacha nie doczekał wyzwolenia. 
Zginął pod koniec II wojny światowej. Tego dnia — 15 lutego 1945 razem 
z mieszkańcami Strumienia i proboszczem parafii —  ks. Alojzym Gałuszką 
szukali schronienia przed bombami. Eksplozja jednej z nich zniszczyła bu
dynek probostwa, zginęli wszyscy, którzy chcieli tam znaleźć ocalenie.

W tym dniu w Haźlachu wiedziano o bombardowaniu Strumienia. Mat
ka ks. Emila —  Katarzyna przeczuwała śmierć syna. Jak wspomina Anna 
—  jej córka —  matka często wychodziła przed dom, patrzyła w stronę 
Strumienia, mówiła że widzi tam, na niebie krzyż. Ona pierwsza z rodziny 
wiedziała, że tego dnia ks. Emil zginął. Straszne przeczucie matki okazało 
się prawdą. Znaleziono przy nim zakrwawiony medalik z napisem: „Dla 
ciebie Polsko” .

Front trwał nadal, więc pospiesznie pochowano ofiary bombardowa
nia. Po zakończeniu działań wojennych 21 czerwca 1945 rodzina, miejsco
we władze, duchowieństwo, mieszkańcy Strumienia wzięli udział w uro
czystym nabożeństwie żałobnym. Grób księży znajduje się obok kościoła 
pod wezwaniem św. Barbary w miejscowości, w której zaskoczyła ich 
śmierć.

Dla ks. Emila Skudrzyka był to właśnie początek pracy duszpasterskiej. 
Urodził się w Haźlachu 23 11907 roku. Rodzina, z której pochodził wydała 
już wcześniej duchownego. Emil Skudrzyk był bratankiem ks. Józefa 
Skudrzyka. Zanim zaczął studia teologiczne w Śląskim Seminarium Du
chownym, kształcił się w cieszyńskim gimnazjum im. A. Osuchowskiego. Po 
otrzymaniu święceń kapłańskich w czerwcu 1931 roku rozpoczął pracę 
w Katowicach, potem w Siemianowicach, wreszcie w Tarnowskich Górach. 
Był katechetą w gimnazjum, nazywano go więc księdzem profesorem. Był 
też kapłanem hufca ZHP a także więziennym.

Ksiądz Józef Skudrzyk w liście do rodziny pisanym 6 II 1946 roku, 
a więc po tragicznej śmierci bratanka wspomina: „ks. Emil odszedł wtedy, 
kiedy wolność nadchodziła. Kiedy najgorsze zdawało się już być za nami.
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Odszedł, kiedy był tak bardzo potrzebny (...). Pozostawił po sobie pamięć 
jak najpiękniejszą. Zdarzyło mi się kilka razy, że wyrażali się o Nim jego 
znajomi jak najlepiej” .

W październiku 1939, uciekając przed Niemcami, schronił się w ro
dzinnym Haźlachu, potem trafił do Strumienia. Nie stał się pokornym, 
podporządkowanym Niemcom katechetą. Wręcz przeciwnie. Manifestował 
swoją polskość nie tylko w ten sposób, że w urzędowym „zgłoszeniu” 
w rubryce narodowości napisał: „narodowość polska” . Rozdawał polskie 
książki, pomagał ubogim, wielodzietnym polskim rodzinom. Zabroniono 
mu głosić kazania w ojczystym języku, więc przynajmniej Ewangelię czytał 
po polsku.

Matka w ciężkich wojennych czasach bardzo bała się o syna. Płakała, 
kiedy wyjeżdżał, a on w jednym z ostatnich listów z 2 8 IX 1944 r. tak pisze: 
„Pamiętajcie, że światem rządzi Pan Bóg i że wszystko, co On czyni jest 
dobre. Bez wiedzy Boga nie może człowiekowi ni włos spaść z głowy. 
Jeżeli stanie się nam co, to będzie to z dopuszczenia Bożego. (...) Piszę 
o tym w związku z ostatnim pobytem naszym w Haźlachu, kiedyście zno
wu płakali przy naszym odjeździe. Daj Boże, spotkamy się jeszcze parę 
razy, a mielibyśmy się nie spotkać, niech się dzieje wola Boża” .

Stało się to, co przeczuwała matka. Mieli już się nigdy nie spotkać 
a krzyż, który widziała nad Strumieniem zwiastował to najgorsze —  
śmierć. Ks. Emil Skudrzyk nie doczekał wolności. Nie żył długo, zaledwie 
38 lat, ale pozostawił po sobie dobre wspomnienia.
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RELACJE ŚWIADKÓW TRAGEDII

Księdza Skudrzyka zapamiętałem jako bardzo dobrego człowieka. 
Był pełen współczucia i  troski dla biednych i  chorych, których z wielką 
ofiarnością odwiedzał. Cierpiał też nad losem prześladowanych 
i  przepowiadał rychłą klęskę Rzeszy Niemieckiej. Jeszcze przed wojną 
jako katecheta szkół średnich był inicjatorem i  członkiem Społecznego 
Komitetu Budowy Kaplicy w Wapienicy.

K arol Stryczek

Pamiętam dzień wkroczenia wojsk rosyjskich do Strumienia. Była 
to niedziela, gdyż jako ministrant służyłem ks. Gałuszce w czasie os
tatniej Mszy św., na sumie. Już wtedy słychać było zbliżający się front 
i  samoloty rosyjskie. W tym dniu  —  11 lutego —  strącone zostały: 
iglica z ratusza oraz krzyż i  kopuła z kościoła parafialnego.

Po wybuchu bomby na probostwie brałem udział w odkopaniu za
sypanych. Razem ze mną pracowali przy odgruzowaniu: Marian Arku- 
lary, Stanisław Cudak, Erwin i  Ludwik Michalczyk, Wiktor Staroń oraz 
Brunon i  Franciszek Staroń.

Tadeusz Adamczyk

#  *  *

Kiedy był nalot niemieckich samolotów, 15 lutego, w czwartek po 
południu, jedna z bomb spadła również na zabudowania gospodarcze 
i  stodołę u Michalczyków na szczęście nie czyniąc większych szkód. 
Nikt nie zginął. Kiedy Rosjanie wyparli Niemców z terenów cegielni 
i  młyna przynieśli wiadomość o wybuchu bomby na probostwie. Mówili: 
„wasze popy kaput”. Wraz ze starszym bratem Ludwikiem Michalczy
kiem i  innymi brałem udział w odkopywaniu zasypanych w piwnicach 
probostwa księży —  ks. dziekana Gałuszki i  ks. Skudrzyka oraz reszty 
osób tam poległych. Pamiętam, że wydobywałem zwłoki Marii Broi,
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gospodyni Anny Stokłosy oraz ks. Gałuszki. Brat Ludwik dotarł do zwłok 
p. Puszą zasypanego w pozycji stojącej. Prymitywne trumny— skrzynie 
były robione u zegarmistrza Niemczyka na rynku. Księży pochowano 
w jednej trumnie.

Erwin M ichalczyk

*  *  *

Gdy w niedzielę 11 lutego wojsko niemieckie zaczęło bombardować 
wieżę kościoła, Mszę św. odprawiał ks. Gałuszka. Powstała panika 
w kościele, ludzie zaczęli uciekać. To była ostatnia Msza św. 
ks. Gałuszki. W czwartek przyleciał jeden samolot niemiecki i  zrzucił 
bombę, która uderzyła w probostwo akurat w miejscu, gdzie przebywali 
księża i  zgromadzeni tam ludzie. Zginęło 18 Parafian wraz z księżmi 
oraz 6 żołnierzy rosyjskich. Dopiero rano dowiedzieliśmy się, że na 
probostwo spadła bomba i  księża nie żyją. Brałem udział w odgruzowy
waniu i  pogrzebie poległych.

±3/ Si/ Nł/
t  “

Niemcy ukraińscy przejeżdżali i  zabrali mleko z probostwa. Ku
charka powiadomiła o zniknięciu mleka dowódcę. Okazało się, że byli 
to lotnicy niemieccy. Dowódca za karę posłał ich na front. Lotnicy 
wygrażali, że jak dostaną się do samolotu, to pierwszą bombę spuszczą 
na ten dom.

M aria Rudnicka

*  *  *

W czwartek, 15 lutego 1945 r. Rosjanie kazali nam opuścić dom 
i  tak rozpoczęła się ewakuacja. W czasie ewakuacji wszyscy się pogu
biliśmy, rodzice poszli dalej w kierunku Chybia i  Zarzecza, a ja  pozos
tałem w Strumieniu u cioci Arkularowej, natomiast później u państwa 
Szweblików i  Szyjów. Przez to miałem możliwość jako 13-latek uczest
niczenia w różnych wydarzeniach na terenie Strumienia. Uczestniczy
łem między innymi przy odgruzowywaniu i  wydobywaniu ofiar tragedii. 
Pamiętam dziś dokładnie obraz układanych kolejnych ofiar mniej wię
cej obok obecnej bramy wejściowej na probostwo od strony kościoła. 
Pochówek tych ofiar był skromny, tak jak się to odbywa na lin ii frontu.
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Z opowiadania pana Puzonia wiem, że dla księży zbito trumnę z desek 
sufitowych probostwa i pochowano wspólnie. Resztę ofiar tuż obok, 
gdyż w tym czasie trudno było przedostać się na cmentarz. W póź
niejszym okresie ekshumowano i przeniesiono część ofiar na cmentarz.

Kościół był mocno zniszczony przez działania wojenne. Wieże były 
zniszczone na samym początku, gdyż najpierw dla Niemców a potem 
dla Rosjan stanowiły punkt obserwacyjny. Wschodnia strona kościoła 
zajęta była przez wojsko rosyjskie. Obok kościoła były kuchnie połowę, 
namiot sanitarny. Wewnątrz znajdowało się wojsko. W rejonie lewego 
ołtarza było rozpalone ognisko. Figura Chrystusa Króla z rynku w czasie 
okupacji znajdowała się w kościele po lewej stronie ołtarza, tam, gdzie 
obecnie znajdują się fotele. W zakrystii znajdował się punkt sanitarny. 
Przeprowadzano tam również zabiegi operacyjne. Poza tym kościół był 
splądrowany, tzn. nie było żadnych obrusów na ołtarzach, wszędzie 
była słoma, siano, składowisko różnych mat. Byli żołnierze i konie.

Jan Wieliczka

Naoczni świadkowie tragicznych wydarzeń wraz z dzisiejszymi duszpasterzami i przedstawicielem 
Radia „Maryja”
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MARTYROLOGIA MIESZKAŃCÓW 
ZIEMI STRUMIEŃSKIEJ W CZASIE 

II WOJNY ŚWIATOWEJ

Barbara Żerdka

50 lat temu został wyzwolony największy hitlerowski obóz koncentra
cyjny Auschwitz-Birkenau. Obozy koncentracyjne tworzone były od 1933 
r. na terenie Niemiec, a w czasie II wojny światowej na obszarach państw 
okupowanych. Tu zostały rozbudowane i przekształcone w obozy masowej 
zagłady. Więziono w nich przeciwników politycznych, działaczy spo
łecznych i politycznych, inteligencję. Zamykano i tracono ludzi ze wzglę
dów rasowych i narodowościowych.

KL Auschwitz został uruchomiony w maju 1940 roku. W pierwszych 
dwóch latach przebywali tu głównie Polacy.

W styczniu 1942 roku powstał wielki obóz w Brzezince (Auschwitz II), 
następnie rozbudowano tzw. Auschwitz III, w skład którego wchodziło 
około 40 różnej wielkości obozów filialnych -  głównie na terenie Górnego 
Śląska.

W Brzezince obok obozu koncentracyjnego (Ha mężczyzn i kobiet 
czynny był od wiosny 1942 roku obóz zagłady, gdzie uśmiercano ludzi 
gazem (cyklon B), zwłoki zakopywano, a w późniejszych miesiącach palo
no w krematoriach. W okresie największego nasilenia liczba mordowanych 
i palonych wynosiła około 20 tysięcy osób na dobę. Transporty przezna
czone na śmierć nie były rejestrowane. Dlatego dokładna liczba zamordo
wanych w Brzezince nie jest ustalona. Wynosi ona około 3,5 min.

Największe nasilenie transportów trwało od maja do sierpnia 1944 
roku i wiązało się z zagładą Żydów niemal wszystkich krajów Europy. 
Mordowano również Cyganów, Polaków, Francuzów, Rosjan i innych uz
nanych jako niezdolnych do dalszego wykorzystania jako niewolnicza siła 
robocza - a więc chorych, dzieci i starców. Przez obóz koncentracyjny 
w Oświęcimiu przeszło ponadto około 405 tys. rejestrowanych więźniów
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różnych narodowości —  w większości Polaków. Spośród nich zginęło 
około 340 tys. wyniszczonych ciężką pracą, głodem, chorobami, nie
ludzkim traktowaniem, czy w egzekucjach wykonywanych przy „ścianie 
śmierci” bloku XI.

Ratusz po działaniach wojennych
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Wobec zbliżającej się ofensywy radzieckiej na przełomie roku 1944/45 
hitlerowcy rozpoczęli przygotowania do ewakuacji obozu Auschwitz-Birke- 
nau. Palono dokumenty, zacierano ślady. 18 stycznia 1945 roku ewakuo
wano pospiesznie około 58 tys. więźniów. Maszerowano piątkami w ko
lumnie liczącej około 500 osób. Trasa prowadziła przez Brzeszcze, 
Pszczynę, Pawłowice, Jastrzębie do Wodzisławia, gdzie więźniów ładowa
no do bydlęcych wagonów i w nieludzkich warunkach transportowano 
w głąb Niemiec. Dla wielu więźniów ta 70-cio kilometrowa trasa pieszo 
w śniegu, wielkim mrozie, bez żywności okazała się naprawdę „marszem 
śmierci” . Ginęli z zimna, wycieńczenia, od kul esesmańskich.

27 stycznia 1945 roku wojska radzieckie I Frontu Ukraińskiego wyzwo
liły obóz z resztką więźniów. Było ich tam około 7 tys., w tym 180 małych 
dzieci —  przeważnie ciężko chorych.

Dzisiaj dla nas ta rocznica jest możliwością uczczenia pamięci wszyst
kich ofiar obozów zagłady. Jest też okazją do przypomnienia tego 
koszmarnego czasu, aby już nigdy nie powtórzyły się podobne zbrodnie.

Zburzony dworzec w Strumieniu
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Wśród milionów więźniów KL Auschwitz-Birkenau i innych obozóvy 
koncentracyjnych byli również mieszkańcy Strumienia i okolicy.

Zginęli w obozach:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Ferdynand Biliński 
Józef Jasiak
Zuzanna Lang-Bochenek 
Jan Lang 
Karol Omozik 
Marian Pisarek 
Wilhelm Popek 
Dominik Soboszek 
Erwin Staroń 
Jan Strządała 
Teofil Zieleźnik 
Elżbieta Żertka 
Karol Żertka 
Karol Żebrok

W czasie wojny padli od kul niemieckich w Strumieniu i okolicy:

1.
2.
3.
4.
5.

Ks. Józef Kania 
Ludwik Król 
Władysław Kuboszek 
Józef Różański 
Józef Stalmach

Więźniami obozów koncentracyjnych, którzy przeżyli tę gehennę, wró
cili do domów i zmarli w późniejszych latach, byli:

1. Jan Wroński
2. Ferdynand Michalczyk
3. Ludwik Staroń
4. Ernest Szymiczek
5. Józef Szymiczek
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Miesiące i lata obozowe przeżyli, przeżyli następne 50 lat i są dzisiaj 
wśród nas:

1. Adolf Kajstura
2. Antoni Krzempek
3. Bogdan Krzyżewski
4. Józef Szefer
5. Alojzy Szymiczek
6. Karola Witalewska
7. Kazimierz Wójtowicz
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FARSKIE WIERZBY

Nad wojennym grobem księży 
Co bliźniacze kryje ciała,
Rozszarpane bombą w frędzle,
Gdy się wojna kończyć miała.

Stoją wierzby dwie i płaczą,
Lat to już przeszło czterdzieści 
Liście sypią, łzami znacząc,
Gdzie ciał martwych ludzie znieśli.

Położyli rzędem wszystkich,
Zniekształconych śmiercią nagłą,
Aby mogli sobie wyśnić 
Liście wierzby co tu spadną.

Rośnij wierzbo dziekanowi 
Wysoko i rozłożyście, 
Strumieńskiego ludu głowę 
Opleć wieńcem uroczyście.

Nad wikarym z polskim sercem 
Druga wierzbo pochyl dłonie,
Na zielonym złóż kobiercu 
I ucałuj od nas w skronie.

Jak przystało duszpasterzom 
Nie są sami u wrót Boga;
Dzieci ośmiu, dwoje starców, 
Dorosłych druga połowa.
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Drogie wierzby, zimną porą 
Zziębnięte i bez zieleni,
Dusze braci także wolą,
By się ludzki los odmienił.

Niech ustaną gwałty wojny, 
Zabijanie w krwawej zemście, 
Daj nam Jezu czas spokojny, 
A wierzbom zielone liście.

Wieża kościoła w Strumieniu —  wygląd obecny


