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PAMIĘTAMY WALKI O POLSKI ŚLĄSK   
w  ROCZNICĘ WYBUCHU  I i II  POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 

 Po zakończeniu I wojny światowej sprawa granicy polsko - niemieckiej miała 
zostać rozstrzygnięta na konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie już od stycznia 1919 
r. trwały obrady, których celem było podpisanie traktatu pokoju z Niemcami. Udział 
w niej brała także delegacja polska, na której czele stanęli R. Dmowski i I. Paderewski.  
 Po długich negocjacjach 28 czerwca 1919 r. w końcu podpisano w Wersalu trak-
tat pokojowy z Niemcami. Polska otrzymywała: Pomorze Wschodnie bez Gdańska 
i prawie całą Wielkopolskę. Ponadto na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach, miały 
być przeprowadzone plebiscyty, od których wyników zależały dalsze losy tych tere-
nów. Z Gdańska utworzono wolne miasto. Jednocześnie delegacja polska podpisała 
traktat o ochronie praw mniejszości narodowych, zwany "małym traktatem wersal-

skim". Takiego podpisu nie złożyły Niemcy. Oznaczało to, że mniejszość niemiecka w Polsce mogła składać skargi 
na władze polskie do Ligi Narodów, z kolei mniejszość polska w Niemczech takiego prawa nie posiadała. 
Żadna ze stron nie była zadowolona z decyzji o plebiscycie i rozpoczęły przygotowania do walki zbrojnej.  
I powstanie śląskie wybuchło w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r. i objęło tereny powiatu rybnickiego i pszczyńskiego 
oraz część okręgu przemysłowego. Na jego czele stanął śląski działacz polityczny Alfons Zgrzebniok, który kierował 
zrywem z Sosnowca. 
 Powstanie wybuchło po tym, jak władze niemieckie dokonały masakry górników z kopalni "Mysłowice", którzy 
domagali się zaległych wypłat. Gdy 15 sierpnia 1919 r. tłum wtargnął przez bramę na teren zakładu, niemieckie wojsko 
otworzyło ogień. Zginęło siedmiu górników, dwie kobiety i trzynastoletni chłopiec. 
Była to kropla, która przelała czarę goryczy, bo nastroje na Śląsku były już wcześniej gorące.  
Walki zaczęły się w nocy 16 sierpnia od ataków na posterunki niemieckiej straży granicznej. Powstańcy opanowali 
m.in. Tychy, Radzionków, Piekary i część Katowic, w tym dworzec kolejowy w Katowicach-Ligocie. Niemcom udało 
się wkrótce odbić te punkty. Szybko też okazało się, że przewaga Niemców jest zbyt duża, a powstanie nieprzygotowa-
ne. 24 sierpnia dowódcy powstania wstrzymali walki. Pomimo klęski militarnej o Śląsku zrobiło się głośno na świecie. 
Pod naciskiem opinii międzynarodowej Niemcy ogłosili amnestię dla uczestników powstania. Teoretycznie. 
 Po powstaniu z Górnego Śląska w obawie przed represjami uciekać musiało około 9 tys. 
powstańców i działaczy politycznych (z rodzinami było to około 22 tys. osób) Dla uchodźców 
ze Śląska stworzono obozy przejściowe w Sosnowcu, Grodźcu, Szczakowej, Oświęcimiu, Ja-
worznie, Zawierciu i kilka mniejszych. Od dnia 23 sierpnia 1919 r. uchodźcami zajął się Głów-
ny Komitet Niesienia Pomocy Ślązakom Zagłębia Dąbrowskiego oraz Podkomisariat Naczelnej 
Rady Ludowej dla Górnego Śląska.  
Nie był to koniec walki o Śląsk – rok później, 19 sierpnia 1920 roku wybuchło II powstanie ślą-
skie. Tym razem było zaplanowane i zostało ogłoszone przez Dowództwo Główne Polskiej 
Organizacji Wojskowej Górnego Śląska i Polski Komisariat Plebiscytowy. Głównym celem by-
ło wyparcie niemieckiej Policji Bezpieczeństwa z obszaru plebiscytowego i zastąpienie jej strażą 
obywatelską, a następnie - nowo utworzoną policją plebiscytową. 24 sierpnia 1920 r. Międzyso-
jusznicza Komisja Plebiscytowa ogłosiła rozwiązanie niemieckiej policji i powołała Policję Gór-
nego Śląska o polsko-niemieckim składzie. Powstańcy uzyskali też zapewnienie ukarania przywódców antypolskich 
ekscesów i usunięcie z obszaru objętego plebiscytem osób, które przybyły tam po 1 sierpnia 1919 r. 
Trzecie powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921. Było reakcją na niekorzystny dla Polski werdykt 
interpretującej wyniki Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej - Polska miała otrzymać tylko powiaty pszczyński i 
rybnicki. W wyniku powstania Rada Ambasadorów zdecydowała o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska. Z tere-
nu objętego plebiscytem do Polski przyłączono jedynie 29 proc. obszaru i 46 proc. ludności. 
Bez wątpienia obecne podczas wszystkich trzech powstań konsekwencja i ogromna wola walki Ślązaków przy-
czyniły się do ustalenia zachodniej granicy II Rzeczypospolitej. Winniśmy o tym pamiętać.   (oprac M.I.) 



NIEDZIELA, 16 SIERPNIA 2015; 20 ZWYKŁA;  
 

   9:30 – Za śp. brata + Władysława i bratową + Irenę oraz siostrę + Zofię  
   i + Michała Wilińskich - w darze intencji od pp. Sztyrbickich 

    11:00 – Święto Żołnierza: Za poległych, zmarłych i żyjących członków SPK  
    - w darze intencji od Związku Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  
  11:00 – CHRZEST ZUZANNA SZATKOWSKA 
Harrogate 16.15 – O Błogosławieństwo Boże dla małżonków Sylwii i Dariusza Ćwiklińskich  
    - w 15 rocznicę ślubu i dla dzieci Darii, Macieja, Łucji, Mateusza 
          19:00 – O Błogosławieństwo Boże dla matki chrzestnej Marianny Gałęzia prosząc  
    o zdrowie z okazji imienin - w darze intencji od chrześniaczki Haliny z Mężem 
 

PONIEDZIAŁEK, 17 SIERPNIA; Wspomnienie Św. Jacka, prezbitera; 
 

 10:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla pani Basi, 
    Jasi, Kasi, Lusi, Ali, Małgosi i Krysa - w darze intencji od p. Heleny Monist 

 19:00 – Dziękując za 2 lata małżeństwa Joanny i Dawida Korczak  
          z prośbą o dalsze Błogosławieństwo i potrzebne łaski na kolejne lata małżeństwa 
  

WTOREK, 18 SIERPNIA 2015;   
 

 10:00 – Za śp. rodziców ++ Wandę i Mariana Biedka i śp. Pani + Chodór  
   - w darze intencji od pp. Biedka 
 19:00 – O Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski Ducha Świętego na rozpoczęcie  
   edukacji szkolnej i prosząc o zdrowie w dniu 6 urodzin córki Ameli Oczkoś  
   - w darze intencji rodziców Piotra i Wioletty 
  

ŚRODA, 19 SIERPNIA 2015; Św. Jana Eudesa, prezbitera;                   

 11:00 – Za śp. rodziców ++ Marię i Józefa oraz męża + Józefa i syna + Andrzeja Monist, 
   rodziców ++ Betty i Franciszka Gordon, oraz śp. + Bolesława Wolińskiego  
   - w darze intencji od p. Heleny Monist 
                  19:00 –  Za śp. dziadków ++ Katarzynę i Józefa Kostyra  
   - w darze intencji od wnuczki Wandy  
 

CZWARTEK, 20 SIERPNIA 2015; Wspomnienie Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła;  
 

 10:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski dla rodziny Janusza Pióro   
   - prosząc o dalsze Błogosławieństwo Boże 
 19:00 – INTENCJA WOLNA 

 

PIĄTEK, 21 SIERPNIA 2015; Wspomnienie Św. Piusa X;  
  10:00 – W intencji Krysi prosząc o Błogosławieństwo Boże, zdrowie,  
    wszelkie łaski i rozwiązanie problemów 

       19:00 – Za śp. ++ Henryka i Henrykę Dudek, Zofię, Władysławę, Mieczysława Kondej 
  

SOBOTA, 22 SIERPNIA 2015; Wspomnienie Najświętszej Marii Panny, Królowej; 

 10:00 – INTENCJA WOLNA 
 13:00 – CHRZEST LEE MILO Strączek  
                               XXI TYDZIEŃ  ZWYKŁY 

 18:30 – O Błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla Ryszarda Smolka  
  - w 95 rocznicę urodzin 
 

NIEDZIELA, 23 SIERPNIA 2015; 21 ZWYKŁA;  
 

   9:30 – Za śp. męża + Tadeusza Stocki w 20 rocz. śmierci - int. od żony Heleny z Dzieć-
mi 
    11:00 – Za śp. siostry + Agnieszki i jej męża + Karola Dworaków  
    - intencja od siostry Krystyny Majsterek z synem Mieczysławem 
  12:00 – CHRZEST LIDIA Kurdybelska 
Normanton 16.15 – O Boże Błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla Zuzanny Skibińskiej  
    - w 1 rocznicę urodzin 
  19:00 – O Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla małżonków Renaty i 

P O R Z Ą D E K    M S Z Y    Ś W I Ę T Y C H    I    N A B O Ż E Ń S T W 



        Marcina Moruś w dniu 12 rocznicy ślubu oraz dla ich dzieci Zuzanny, Filipa i Błażeja   
GODZINA ŚWIĘTA - W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 19:30 DO 21:00 - zapraszamy na GODZINĘ 
ŚWIĘTĄ - każdego piątku możemy adorować Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie 
po Mszy Św. wieczornej od 19:30 do 21:00. W tym czasie także okazja do Sakramentu Pokuty. Apel 
Jasnogórski w łączności z Polską będzie o godz. 20:00 czasu angielskiego. 
 
 

LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela   16.08.15  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela   23.08.15      g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak            *   g. 11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 
Niedziela   30.08.15   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka                     *   g. 11.00 –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
Niedziela    06.09.15   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

Niedziela   13.09.15  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
*  ZAPISY DZIECI I KOMUNIJNYCH NA KATECHEZĘ - 2015/2016 - Prosimy rodziców 
dzieci, którzy pragną przygotować Je do Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii lub w polskich pa-
rafiach rodzinnych, aby zgłosili swoje pociech na katechezę do 15 sierpnia br. u Ks. Proboszcza. Prosi-
my wypełnić formularz zgłoszeniowy ze strony Internetowej Parafii i osobiście złożyć go w zakrystii na 
ręce duszpasterza. Katecheza dla dzieci rozpocznie się we wrześniu. 
*  ZAPISY NA KATECHEZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ DO BIERZMOWANIA 2016 - dla mło-
dzieży i dorosłych rozpoczniemy od WRZEŚNIA - Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej pa-
rafii. Prosimy je składać w zakrystii, przy kaplicy św. Stanisława na ręce duszpasterzy. Przyjęcie sa-
kramentu bierzmowania planujemy dla kandydatów w 2016 roku z okazji obchodów 40-lecia Poświę-
cenia Naszego Kościoła. Do Bierzmowania może przystąpić młodzież, która w tym roku ukończy 13 lat 
tzn. w przyszłym osiągnie wiek 14-nastoletni.  
* DAY  CENTRE  - zaprasza Seniorów Parafii każdej środy na spotkanie towarzyskie i obiad. 
∗ CZWARTKOWE PORANKI PRZY KAWIE W NASZYM OŚRODKU - od godz. 10:00. 

 

KOMITET PARAFIALNY SPRZEDAJE SYMBOLICZNE DACHÓWKI NA KOŚCIÓŁ  
 

 Szanowni Parafianie. Ruszyła zapowiadana FUNDACJA symbolicznych dachówek nowy dach 
kościelny. Wpłat dokonywać można u Ks. Proboszcza lub dyżurującego członka Komitetu Parafialne-
go, w Sklepiku lub w Szkole. Każda osoba, która dokona wpłaty dostanie świadectwo potwierdzające 
ten fakt. Bardzo liczymy na państwa hojność. Wzrost funduszów na pokrycie dachu będziemy mogli 
wszyscy obserwować na "termometrze" przy wejściu do naszej świątyni. Koszt zmiany dachu to 
30.500GBP.  

FUNDACJA jednej DACHÓWKI - symbolicznej cegiełki - to £5.00.  
Również wszelkie uroczystości, akcje i imprezy urządzane przez Komitet Parafialny będą miały na cel 
wspomożenie budowy dachu. Z góry składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 

ZPARASZAMY TAKŻE DO FUNDACJI KRZYŻA NA KOŚCIÓŁ  
W FORMIE GĄSIORU OZDOBY DACHOWEJ  

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2015 OTWARTA  - Prosimy Parafian o skła-
danie intencji mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Św.  
*  KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wieczo-
rem. Można umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin. 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA JESIENNA 2015 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 26 WRZEŚNIA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1 

godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, a po Mszy Św. 
godz. 18:00 – 2. konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz. I 
        W NIEDZIELĘ 27 WRZEŚNIA O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz. 2 
godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz. II, a po Mszy Świętej 
godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 



OBIAD WETERANÓW PSZ Z OKAZJI ŚWIĘTA ŻOŁNIERZA Koło Weteranów PSZ zaprasza na 
obiad z okazji Święta Żołnierza, który odbędzie się w niedzielę 16-go sierpnia po Sumie. Zapraszamy 
członków Koła, dla nich koszt obiadu zostanie pokryty z kasy Koła, jak również naszych przyjaciół. 
Koszt obiadu dla osób niezrzeszonych £12.00. Informacje u Prezesa Koła Stanisława Guścina. 
 

*  NIEODPŁATNE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NASZYM OŚRODKU OD WRZEŚNIA - Osoby zainte-
resowane bezpłatnymi kursami języka angielskiego, tak odbywającymi się w tygodniu, jak i weekendowymi, pro-
simy o podawanie swych nazwisk z nr kontaktowymi paniom w sklepiku lub w bibliotece. Ułatwi to sprawne za-
wiadomienie państwa o terminie wstępnego spotkania, na którym chętni kwalifikowani będą do grupy o odpo-
wiednim dla nich poziomie znajomości języka. Zachęcamy! 
 

  PARAFIALNA WYCIECZKA DO LAKE DISTRICT - Polska Parafia Leeds organizuje na prośbę Państwa 
kolejną jednodniową wycieczkę autokarowa na tutejsze pojezierze, czyli do Lake District. Jest to obszar w pół-
nocno-zachodniej Anglii w hrabstwie Kumbria, jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych UK. W swo-
jej centralnej części obejmuje Park Narodowy Lake District. Kraina, obfitująca w jeziora (Windermere, Ullswater) 
i góry (najwyższy szczyt Anglii Scafell Pike, 978 m n.p.m.), która stanowiła inspirację dla artystów. To z nią zwią-
zani są poeci William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge oraz Robert Southey (zwani angielskimi poetami 
jezior), a także pejzażysta John Constable, który nazwał ją "najpiękniejszym w świecie krajobrazem". My wybie-
rzemy się do Bowness i Ambleside. Będzie możliwość popływania stateczkiem po jeziorze, co przy każdej pogo-
dzie zostawia niezapomniane wrażenia, odwiedzenia dwóch wyżej wymienionych miasteczek i naprawdę miłego 
spędzenia czasu. Zanoszenie próśb do Najwyższego o ładną pogodę wskazane. Zapisy jak zawsze przyjmuje nasz 
sklepik, a przejazd kosztuje £15.00, czyli dokładnie tyle samo co 3 lata temu! Zapraszamy 
 

  KOMITET PARAFIALNY ZAPRASZA SERDECZNIE NA DOROCZNY  ODPUST PARAFIALNY z okazji świę-
ta naszego patrona Św. Stanisława Kostki. Bawimy się przy cieście i lampce wina, choc nie tylko przecież! ak zwy-
kle będą wszelkie możliwe atrakcje, a więc stoiska z rękodziełem artystycznym, stoisko z książkami, loteria, lody, 
grill, bouncy castle itd. A gdy nabawimy się już do woli Patriae Fidelis zaprasza nas na spotkanie z Grzegorzem 
Braunem.  Wrażeń na pewno nie zabraknie. Zapraszamy! 
 

Apel do Polaków: 
Od kilku tygodni w polonijnych i brytyjskich mediach mogliśmy czytać dyskusje i dywagacje nad tym co by się stało, gdyby 20 sierpnia 
Polacy w Wielkiej Brytanii nie poszli do pracy. Powody ku temu podawane to rosnąca dyskryminacja Polaków. 
Sama idea udowodnienia Brytyjczykom, że bez Polaków państwo miałoby problemy – jest słuszna. Temat takiego strajku w przyszłości 
być może można podnosić. Ale jeśli już mielibyśmy coś takiego organizować to należałoby włączyć do działania wszystkie polonijne 
organizacje i Polaków w związkach zawodowych. 
Strajk 20 sierpnia nie jest na to przygotowany, nie ma nawet wyłonionego ciała organizacyjnego. Nie ma też konkretnych powodów do 
organizowania go akurat teraz – sytuacja Polaków w Wielkiej Brytanii uległa znacznej poprawie. Taki strajk mógłby przynieść wręcz 
odwrotne skutki – zaangażowani w niego Polacy zdenerwowaliby się, że tak niewielka liczba ich rodaków włączyła się do akcji i nie 
będą już chętni działać w przyszłości. Brytyjczycy natomiast zobaczyliby, że nie potrafiliśmy się skutecznie zorganizować. 
Dlatego Patriae Fidelis proponuje przyłączyć się do akcji "20 Sierpnia nie strajkuję tylko ratuję życie" #polishblood, czyli masowe odda-
wanie krwi przez Polaków w Wielkiej Brytanii. 
Każdy Polak na Wyspach będzie mógł zwolnić się na dwie lub trzy godziny w celu oddania krwi w najbliższej placówce (wskazanie o nie 
wykonywaniu bardzo ciężkiej pracy po oddaniu krwi). Pokażemy się dzięki temu znów jako honorowa grupa, która pomaga innym w 
potrzebie. Mogliśmy strajkować, a oddaliśmy krew. Wyślemy ten sam sygnał, a w znacznie bardziej pozytywny sposób. 
Udowodnimy wszystkim po raz kolejny, że nie warto narzekać na Polaków. To będzie kolejny ważny krok w umacnianiu brytyjsko-
polskich relacji. 
audycja w bbc: http://www.bbc.co.uk/programmes/p02z3shj 
independent   http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/more-than-a-thousand-polish-expatriates-to-
donate-blood-in-solidarity-bid-with-britons-10448913.html 
Właściwie jest już echo w większości mediów: 
http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/216759,Poles-in-UK-plan-mass-blood-donation-to-offset-Polish-workers-strike 
    http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/458741/Polish-workers-give-blood-to-British 

Nawet w słowackiej telewizji o tym mowa: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/72204 

09 08/15  + Kopertki - £105.45 p. +  Ofiary GiC Aid - £257.00 p.  +  na tacę - £ 292.22 p.  + Biuletyn - £ 20.98p. 

Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać - PCM Leeds 
 

K O M U N I K A T Y 

S E R D E C Z E  +  P O D Z I Ę K O W A N I A  +  B Ó G  Z A P Ł A Ć 


