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                         I.  Śląsk  wczesnośredniowieczny  od  IV wieku  n. e.  do  863  roku.

  Lata 375 – 568 n. e. Wędrówka  ludów  z  nad  Morza  Czarnego  do  Europy  i  Skandynawii.

  Rok 476 r. n. e. Germański  wódz  wojsk  najemnych  w  cesarstwie  rzymskim  Odoaker,        
                            zdetronizował  ostatniego  cesarza  zachodniorzymskiego  
                            Rumulusa   Augustulusa   i  sam  został  przez  wojsko  obwołany  królem.

                Ludy  germańskie  to:  Goci  i  Longobardowie  w Italii,  Wizygoci  w  Hiszpanii,
                            Anglosasi  w  Brytanii,  Burgundowie  i  Frankowie  w  Galii.
                          
                            Na  terenie  dzisiejszych  Czech  i  Śląska  istnieje  sezonowe  państwo
                            Marboda – wodza  germańskich  Markomanów. 
                            Juliusz  Cezar  i  Galowie,  Germanią  i  Germanami  nazywali  tereny  i  ludy 
                            z  obszarów  położonych  na  wschód   od  Renu.

  VI - VII w. n. e. Na  Śląsk,  znad  Dniepru   i  znad  dolnego  Dunaju  przybywają  Słowianie .
     
      ok. 600 r.       W  Lubomii  k. Rybnika  istnieje  osada  ludzka.

      ok. 660 r.      Ziemie  na  północ  od  Dunaju  do  rzeki  Odry,  zostają  wyzwolone  z  pod
                            panowania    Awarów  przez  frankońskiego  kupca  Samona / od 625 r. /.

      Rok 739        Bonifacy - misjonarz  anglosaski,  później  biskup  Turyngii  i  arcybiskup
                            Germanii  ze  stolicą  w  Moguncji,  organizuje  strukturę  kościelną  w  Bawarii.
                            Powstają  biskupstwa  w  Ratyzbonie,  Passawie,  Freisingu  i  Salzburgu.
                            Ginie   śmiercią  męczeńską  w  755 r.  Kanonizowany.
      
      Rok 754       Pepin  Krótki - król  Franków  z  rodu  Karolingów,  syn  Karola  Młota, 
                           doprowadził  do  zwrotu  przez  Longobardów  papieżowi  Stefanowi  II  ziem  
                           w   rejonie  Rawenny.  Zerwanie  papieża  z  Bizancjum.
                           Początek  państwa  kościelnego  pod  opieką  króla  Franków / i  cesarzy /.
      
      Rok 789        Karol  syn  Pepina  Krótkiego -  król  Franków  wraz  z  arcybiskupem  Arno
                            eryguje  w  Salzburgu  metropolię  kościelną.  Jej  sufraganie  to:  Passawa,     
                            Freising,  Ratyzbona,  / a  od  994 r.  i  Brixen /.  
                            Celem  jej  utworzenia  były  m.  innymi  misje  chrystianizacyjne  
                            na  Morawach /  i  Śląsku ? /.
        
      Rok 800        Karol  król  Franków   ukoronowany  przez  papieża  Leona III  w  bazylice 
                            św.  Piotra  na  cesarza  zachodniorzymskiego. Ukształtował  się  system
                            rządów  i  administracji  państwowej / hrabstwa / oraz  kościelnej / parafie /.
                            
                            Przy  katedrach  i  klasztorach  zakładane  są  szkoły.
                            Program  nauczania  posiada  dwa  stopnie: trivium,  które  obejmuje
                            gramatykę,  retorykę  i  dialektykę  oraz  quadrivium,  które  obejmuje
                            arytmetykę,  geometrię,  astronomię  i  muzykę.

     Karol  Wielki  zmarł  w  814 r.  Jego  następcą  został  syn  Ludwik  Pobożny.
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    Rok  810    Prawdopodobna  data  założenia  Cieszyna. / przez  legendarnych  braci:
                       Bolka,  Leszka  i  Cieszka /.

     Rok 818    W  środkowej  Europie  pojawia  się  państwo  Wielkomorawskie / do 906 r. /.
 
     Rok 830    Mojmir,  jeden  z  książąt  plemiennych  na  Morawach  jednoczy  państwo       

           Wielkomorawskie.  Uznaje  on  zwierzchność  króla  Franków  Ludwika
                       Pobożnego -  syna  Karola,  w  latach  814 - 840   cesarza  zachodniorzymskiego.    
       
          ---          Arcybiskup  Salzburga  Adalram,  ochrzcił  jednego  z  książąt  Moraw  Pribinę.
                        Książę  Pribina  władał  na  obszarze  dzisiejszej  Słowacji.     
       
      Rok 843   Podział  państwa  Karola  Wielkiego  w  Verdun. 
                       Synowie  Ludwika  Pobożnego  dzielą  państwo  między  siebie.
                       - Karol  Łysy  dziedziczy  - Frankonię  Zachodnią,
                       - Lotar  - Lotaryngię,
                        -Ludwik II - Frankonię  Wschodnią,  w  skład  której  wchodzi  5- księstw
                         położonych  na  obszarze  między  Renem  a  Łabą,  mianowicie:
                         Szwabia, /Alamania /  wraz  z  Alzacją,  Bawaria,  Turyngia,  Saksonia,   oraz
                         Frankonia.
        ---          Tablica  ludów  z  Ratyzbony  nazwana  ''Geografem  Bawarskim''  obejmuje  zapis     
                       57 - plemion  żyjących  na  północ  od  Dunaju,  w  tym  : Działoszan  w  okolicy 
                       dzisiejszego  Głogowa,  Ślężan w  okolicy  Wrocławia  i Trzebnicy,  Opolan
                       w  okolicy  Opola,  Gołęszycan  w  okolicy  Cieszyna  i  Opawy.
                       Słowiańskie  plemiona  na  Śląsku  nie  są  Czechami,  Morawianami,  Niemcami, 
                       ani  Polakami.  Wodzowie  plemion  są  genetycznymi  suwerenami  na  Śląsku.

     Rok 845   W  Ratyzbonie  chrzest  przyjęło  14  czeskich  książąt  i  wielmożów.
        
     Rok 852    Synod  w  Moguncji  zajmuje  się  problemem  misji  chrystianizacyjnych          
                       na  ziemiach  czeskich.
        
     Rok 855    Nieudana  próba  podporządkowania  sobie  państwa  Wielkomorawskiego  przez
                       Ludwika II - króla  Frankonii  Wschodniej.

   ~Rok 857     Urodził  się  Borzywoj  książę  Czech  z  rodu  Przemyślidów.                   

     Rok 862     Rościsław  władca   wielkomorawski,  prosi  cesarza  bizantyjskiego  Michała III     
                        o  misjonarzy   władających  językiem  Słowian.  / w   roku  1994  ogłoszony
                        świętym  w  kościele  prawosławnym /.
           
     Rok 863     Do  Rościsława,  przybywają  z  Konstantynopola  jako  misjonarze 
                        bracia  Cyryl  i  Metody.  
                        Cyryl / Konstanty /  tworzy  alfabet  Słowian  tzw.  głagolicę.  
                        Chrzest  księcia  Rościsława,  Rzeszy  Wielkomorawskiej  i  Śląska / ? / .
                        
                       Konflikt  obrządku   greckiego  i  łacińskiego  na  terenie  Moraw.                            
                       Wg  legendy,  Pszów  na  Górnym  Śląsku  był  miejscem  działalności  misyjnej
                       Cyryla   i  Metodego.   
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                  II.  Śląsk  w  ramach  państwa  morawsko – czeskiego,  w  kręgu
                       cywilizacji  bizantyjsko – łacińskiej  od  863  do  990  roku.     
                                                  

   14.02.869.   W  Rzymie  zmarł  brat  Cyryl.  Miał  42  lata.  Pochowany  został  w  kościele
                      św. Klemensa  w  Rzymie.
            
  Rok 870     Przywrócenie  politycznego  i  kościelnego  zwierzchnictwa  karolińskiego  nad

         państwem  Wielkomorawskim.
                     Uwięzienie  Metodego  przez  arcybiskupa  Salzburga.  
                     Wprowadzanie  obrządku  łacińskiego.                        
            
    Rok 875   Książę  czeski   Borzywoj  i  jego  żona  Ludmiła  przyjęli  chrzest. 
                    Jednoczą   oni  plemiona  czeskie. 
                    Budują  pierwszy  kościół  Panny  Marii  na  Hradczanach.
                    Chrzest  przyjęli  także  ich  synowie:  Spitygniew  oraz  Wratysław.

    Rok 877   Chrzest  Wiślan / Wiślica,  Sandomierz  i  Kraków /. Zapewne  powtórnie  i  Śląska ?

    Rok 878   Na  interwencję  papieża  Jana VIII   uwolnienie  Metodego  z  więzienia.
        
    Rok 879   Syn  króla  Ludwika  II - Ludwik III  z  rodu  Karolingów,  król  Frankonii
                     Wschodniej,  zajął  Lotaryngię.
            
    Rok 881   Papież  Jan VIII,  koronuje  Ludwika  III  na  cesarza.
                     Jego  synowie to:  Karloman,  książę  Bawarii,
                                                   Karol III,    książę  Szwabii /Alemania /,
                                                   Ludwik IV,            
    Rok 885   We  Welehradzie  zmarł  arcybiskup  Moraw - Metody. 
                     Jego  następcą  został  biskup  Wichman  - z  pochodzenia  Frankon.
                                                                                                      
    Rok 887   Frankonię  Wschodnią  tworzą  4  księstwa:  Saksonia,  Frankonia,  Bawaria     
                     i  Szwabia  / Alemania /.
                  
    Rok 891   Zmarł  pierwszy  chrześcijański   książę  Czech - Borzywoj.

    Rok 895   Koczownicze  i  pasterskie  ludy  z  Azji  / Madziarowie /  najeżdżają 
                     Kotlinę  Naddunajską.  Początek  rozpadu  Rzeszy  Wielkomorawskiej. 
                     Śląsk w  obszarze  wpływów  książąt  czeskich.
    
    Rok 896-899  Arnulf -  syn  Karlomana  cesarzem  Frankonii  Wschodniej.

    Rok 899-911  Ludwik  Dziecię   syn  Arnulfa,  ostatnim  dziedzicznym  władcą  dynastii
                           karolińskiej  we  Frankonii  Wschodniej.    
              
    Rok 906      W  wyniku  najazdu  Węgrów  upadło  państwo  Wielkomorawskie. 
                        Plemiona  czeskie  sukcesorem  Wielkich  Moraw.  
                        Śląsk  i  Kraj  Wiślan  pod  zwierzchnictwem  czeskich  Przemyślidów / do 990 r. /. 
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     Rok 911-918  Konrad -  miejscowy  książę  frankoński   królem  Frankonii  Wschodniej.
                          
     Rok 919    Książę  saski  Henryk  wybrany  królem.  Zjednoczone  i  pokrewne  pod
                       względem  językowym  i  kulturowym  federacje  plemion,  tworzą  księstwa.
                      
                       Saksonia,  Szwabia,  Frankonia,  Bawaria,  i  Lotaryngia,  zrzeszając  się  jako
                       samodzielne  księstwa   tworzą  Rzeszę  i  dają  początek   państwu,  nazwanym
                       później  Niemcami.
                       Król  Henryk I  daje  początek  dynastii  saskiej / do 1024 r. /.

     Rok 929    Książę  czeski  Wacław I  składa  królowi  Henrykowi  I  hołd  lenny.
                       Czechy,   jako  lenno  koronne  króla  Henryka I,  stają  się  wraz  ze  Śląskiem,
                       częścią  składowa  Niemiec.  Pod  względem  jurysdykcji   kościelnej,  Czechy 
                       i  Śląsk  podległe  są  biskupowi  w  Ratyzbonie  i  metropolicie  w  Salzburgu.

   Rok 930     Urodził  się  Mieszko I,  książę  Polan.

   Rok 935     Wacław I  książę  czeski  zamordowany  przez  brata - Bolesława I  Okrutnego.
                      Bolesław I  jest  ojcem  Dąbrówki,  żony  Mieszka I – księcia  Polan.

   Rok 936      Otton I syn  Henryka I  saskiego / Ptasznika /  koronowany  w  Akwizgranie
                      / Aachen /  na  króla  Rzeszy,   w  skład  której,  początkowo  wchodzą:   Sasi
                      i  Frankowie,  a  później  Szwabi,  Bawarowie,  Lotaryńczycy,  Czesi 
                      i  Słowianie  Połabscy.

   Rok 937     Otton I -  król  Rzeszy  założył  klasztor  św.  Maurycego  w Magdeburgu. 
                      Jego  zadaniem   jest  pełnienie  misji  chrystianizacyjnej  wśród  Słowian.
 
   Rok 950    Otton I - król  Rzeszy  zmusza  Czechy  do  płacenia  trybutu / opłata  za  opiekę /.  
      
   Rok 955    Otton I - król  Rzeszy   pokonał  Węgrów  nad  rzeką  Lech.

  ~ Rok 956    W  Libicach  urodził  się  Wojciech  Sławnikowic – książę  czeski.

   02.02.962.  Otton I  ukoronowany  przez  papieża  Jana XII   na  cesarza  rzymskiego.
                       / Cesarstwo  Rzymskie /.  Koronacja  odbyła  się  w  bazylice  św. Piotra  w  Rzymie.
                        Odtąd  tytuł  cesarski  zostanie  już  przy  królu  niemieckim. 
                        Dnia 13.02.962.  w  otrzymanym  od  papieża  przywileju,
                       Cesarz  Rzymski  uzyskuje  prawo  do  opieki  nad  Kościołem  i  do  aprobaty
                       papieża   -  elekta  przed  jego  sakrą.  Papież  Jan XII, potwierdza  wcześniejsze
                       ustalenia  z  Ottonem,   wg  których,  zchrystianizowane  tereny  Słowian 
                       i   ich   biskupstwa  podlegać   będą  arcybiskupowi  Magdeburga. 

       Rok 965   Pierwsza  misja  chrystianizacyjna  w  Gnieźnie. 
                        Misjonarze  pochodzą  prawdopodobnie  z  miasta  Laon / dzisiejsza  Francja /.

               ---     Mieszko I książę  Polan,  bierze  ślub  z  księżniczką  czeską  Dobrawą.
                        Jest  Ona  córką  Bolesława I  Okrutnego.  Ślub  poprzedzony  został  chrztem
                        Mieszka I  i  możnych.  Chrztu  dokonał  biskup  Jordan.
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    14.04.966.   Mieszko I  książę  Polan  wprowadza  do  Wielkopolski  chrześcijaństwo. 
                        Początek  długiego  procesu  chrystianizacji  ziem  polskich. 
                        Burzenie  posągów  bóstw,  wycinanie  świętych  gajów,  chrzest  ludności.
                        Mieszko I  nazwany  przyjacielem  cesarza,  przestaje  płacić   trybut  z  ziem
                        „ aż do  rzeki  Warty''. 
                        Przyjęcie  chrześcijaństwa  we  Wielkopolsce  obyło  się  bez  męczenników.
                                  

   ---     Podróżnik  i  kupiec  żydowski  z Kordoby,  Ibrahim  ibn  Jakub   potwierdza
                        panowanie  Czechów  nad  Krakowem.
            
               ---     Polska,  na  obszarze  ok. 110  tys.  km.  kw.  liczy  ok. 750 tyś. do  1,0 mln
                        mieszkańców.
                        Niemcy  zaś,  około -  3,5 mln.  Czechy  i  Morawy,  około  450 tys.  mieszkańców.
                                                                           
  Rok 966/967 Urodził  się  Bolesław I / Chrobry /.  Jest  synem  Mieszka I  i  Dobrawy  Czeskiej.

  Rok 967/968  Papież  Jan XIII  eryguje  metropolię  w Magdeburgu  / korzystając  ze   struktury
                          organizacyjnej  klasztoru  św.  Maurycego /. Pierwszym   arcybiskupem, nowej
                          metropolii,  osobiście  konsekrowanym  przez  papieża  został   Adalbert.

      Rok 968     W  Polsce  ordynacja  pierwszego  biskupa  Jordana.  Nie  jest  pewne  czy  był
                         biskupem  misyjnym  czy  diecezjalnym.

      Rok 970     Po  łupieżczych  wyprawach  w  Europie,  koczownicze  plemiona  Madziarów
                         pod  wodzą,  od  904 r. / gyuli  /Arpada /, osiedlają  się  w  Kotlinie  Naddunajskiej.

      Rok 972    Wojciech  Sławnikowic /z  bierzmowania  Adalbert / uczy  się  w  szkole  katedralnej
                        w  Magdeburgu.  Jest  tam  pod  opieką   biskupa  miejsca  - abpa   Adalberta.

      Rok 973    Erygowanie  biskupstw   w  Ołomuńcu  i  w  Pradze. 
                        Biskupstwo  w   Pradze   / w  wyniku  podziału  diecezji  ratyzbońskiej /  podlega
                        bezpośrednio  Stolicy   Apostolskiej.  
                        W  opisie  jego  granic,  obejmuje  ono:  Śląsk,  Kraków  i  Sandomierz.
                        Biskupem  Pragi / i  Śląska / jest  Ditmar.  
           
               ---     Chrzest  Arpada  Gejzy - ojca  Vajka / św.  Stefana /  i  Węgrów..
             
               ---     Zmarł  Otton I  Wielki.  Jego  następcą  zostaje  syn  Otton II.  
                        Od  roku   967,  współrządził  on  wraz  z  ojcem  jako  cesarz  rzymski.

      Rok 976    Biskupstwo  w  Pradze  sufraganią  moguncką.

      Rok 979    Książę  Polan  Mieszko I  uznaje  się  wasalem  cesarza   rzymskiego  Ottona II.

      Rok 982    W  Pradze  Wojciech  Sławnikowic / lat 26 / otrzymał  z  rąk  biskupa  Ditmara
                        święcenia  kapłańskie.
                        Zmarł  biskup  praski  Ditmar.  Jego  następcą,  z  rekomendacji  księcia  Czech
                        Bolesława II  z  rodu  Przemyślidów,  został  Wojciech  Sławnikowic.
                        Rody  książęce  Przemyślidów  i  Sławnikowiców  są  w  konflikcie  politycznym.
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                        Biskup  Wojciech  rozpoczął  walkę  z  wielożeństwem  możnych  i  procederem
                        handlu  niewolnikami  w  Pradze.  Duchownym  nakazał  oddalić   żony.
                        Domaga  się  w  życiu  publicznym  wysokich  standardów  moralnych.

      Rok 983    Zmarł  Otton II. Miał  lat 28. Jego  następca  został  syn  Otton III.  Ma  3 lata.

               ---     Osamotniony  w  swojej  misji,  opuszczony  prawie  przez  wszystkich,
                        biskup  Wojciech  porzucił  Pragę  i  uciekł  do  Rzymu  pod  opiekę   papieża  
                        Jana XV.  Wstąpił  do  klasztoru  św  św.  Bonifacego  i  Aleksego  na  Awentynie.
                        Złożył  śluby  zakonne,  przyjął  habit  benedyktyński.

     Rok 985     I – szy  najazd  księcia  Polan  Mieszka I  na  Czechy.
    
     Rok 986     Książę  Polan  Mieszko I  popiera  regentkę,  wdowę  po  Ottonie II,  cesarzową
                        bizantyńską  Teofano.  Sprawuje  ona  władzę  w  imieniu  małoletniego  króla
                        Niemiec  Ottona III / 983 -1002 /.  Jest  ona  w  konflikcie  z  księciem  czeskim 
                        Bolesławem II  Pobożnym,  panującym  w  Czechach  w  latach  967 - 999.
                       
                        Umożliwia  to  Mieszkowi I  czynić  starania  o  przyłączenie  Śląska  i  Małopolski 
                        z  Krakowem  do  Polski.  Składa  on  na  zjeździe  Kwedlinburgu  sześcioletniemu
                        Ottonowi  III  hołd  i  poddaje  się  jego  zwierzchnictwu.                                    
           
               ---     Wojna  polsko - czeska.  Zdobycie  dla  Polski  Moraw / do  1029 r. /.
                        Czesi  próbują  odzyskać  Kraków.
            
               ---     Vajek / św.  Stefan /, syn  Gejzy  z  rodu   Arpadów   królem  Węgrów / do  1038 r. /.

     Rok 990    Śląsk / oraz  Małopolska  i  Ziemia  Sandomierska / w  granicach  państwa  polskiego.
                       Śląsk  / posag  ślubny  Dobrawy ? / obejmuje  wówczas  obszar  ok. 45,0  tys. km kw.
                       Zamieszkały  jest  przez   ok. 300 tyś.  mieszkańców.

   Rok 990-992 ,, Dagome  iudex'' -  nazwa  najstarszego  dokumentu  w  języku  łacińskim
                           w  którym  Mieszko I  prosi  papieża  Jana XV,  o  przyjęcie  na  „własność”
                            państwa  polskiego. 
                           
                            Wielkopolska,  Śląsk,  Małopolska  i  Ziemia  Sandomierska  w  granicach
                            państwa  polskiego.  
                            Ziemię  te,  prawdopodobnie  podlegają  kościelnej  jurysdykcji  biskupa
                            poznańskiego.
                            
                           Praga  nie  ma  biskupa  miejsca / ordynariusza /.  
                           Biskup  Pragi  Wojciech  przebywa  w  Rzymie.
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                      III.   Śląsk  w  ramach  państwa  piastowskiego  Polan,
                             w  kręgu   cywilizacji  łacińskiej  od  990  do  1138 roku.

  
  26.05.992.      Zmarł  książę  Polan  Mieszko I. Żył  lat 62. Jego   następcą  został  syn  Bolesław.

    Rok 992        Posłowie  księcia  Bolesława II  z  Pragi / synod  biskupi /, żądają  w  Rzymie 
                          od  biskupa  Pragi / Krakowa  i  Sandomierza /  Wojciecha  jego  powrotu. 
                          Biskup Wojciech,  jako  przyjaciel  Ottona III - przyszłego  króla,  jest  potrzebny
                          księciu   Bolesławowi II  ze  względów   politycznych 
                          / utrata  ziem  na  rzecz  Polan /. Powrót  biskupa  Wojciecha  do  Pragi.

   Rok 994         Biskup  Wojciech  ponownie  ucieka  z  Pragi  na  Awentyn  do  Rzymu. 
                          Ma  przeciwko  sobie  księcia  Bolesława II,  ród  Wrszowców  i  wielu  możnych.
                          Książę  Polski  Bolesław I  Chrobry,  zawiera  tajne  porozumienie / ? / 
                          z  księciem  Libic  Sobiesławem  Sławnikowicem.
                          W  drodze  do  Rzymu,  w  Ostrzyhomiu  ochrzcił  króla  Węgrów  Vajka,  
                          któremu  na  chrzcie  nadano  imię  Stefana. 
 
   Rok 995         Pełnoletni  Otton III  Sas  samodzielnym  władcą  Niemiec.

  29.08.995.       Wyprawa  rodu  Wrszowców  na  Libice.  Wymordowanie  czterech  młodszych
                          braci  Sobiesława  Sławnikowica  wraz  z  rodzinami. 
                          Książę  Sobiesław  schronił  się  na  dworze  Bolesława  I Chrobrego.
                          Książę  Czech  Bolesław II  na  stolicy  biskupiej  w  Pradze 
                          osadził  swego  brata  Christiana.

   21.05.996.      Otton III  koronowany  w  Rzymie  przez  papieża  Grzegorza V / krewnego /
                    na  cesarza   rzymskiego.
             
                ---       Arcybiskup  Moguncji  wytoczył  biskupowi  Pragi  / Krakowa  i  Sandomierza / 
                           Wojciechowi  Sławnikowicowi  przed  synodem  rzymskim  proces  o  porzucenie
                           wiernych. Nałożenie  na  biskupa  Wojciecha  kar  kościelnych.                 
             
                ---       W  czasie  uroczystości  konsekracji  biskupa  Pragi  w  katedrze  w   Moguncji,  
                            biskup  Christian  popadł   w  obłęd.

                ---       Jednym  z  warunków  / postawionych   przez  papieża  Grzegorza V /   uniknięcia
                           przez  biskupa  Pragi  / Krakowa  i  Sandomierza /  Wojciecha  nałożonych  kar
                           kościelnych,  jest  podjęcie  przez  niego  misji  chrystianizacyjnej  wśród   pogan.
   
   Rok 996/997   Biskup  Pragi, / Krakowa  i  Sandomierza / Wojciech  Sławnikowic,  krewny
                           cesarza  Ottona III,  przybywa  na  dwór  księcia  Polan,  przyjaciela  rodu
                           Sławnikowiców  Bolesława I Chrobrego.
                           Przeszedł  z  Węgier  do  Gniezna  przez  przełęcz  Dukielską,  Kraków, 
                           Ziemię  Bytomską  / Radzionków ? /,  Jemielnicę,  Opole. 

     Rok 996        Biskup  Miśni,  przywilejem  cesarza  Ottona III,  pobiera  dziesięcinę  ze  Śląska 
                           tj.  z  obszaru  od  źródeł  rzeki  Odry  do  ujścia  Nysy  łużyckiej.
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        03.997.    Biskup  Wojciech  w  towarzystwie  przyrodniego  brata  Gaudentego – Radzima
            i  ochroną  / do  granicy / rycerzy  Bolesława  I  Chrobrego,  wyruszył  z  misją

                        chrystianizacyjną,  przez  Gdańsk   do  Prus. 

   23.04.997.   Męczeńska  śmierć  biskupa  Wojciecha  na  wzgórzu  Święty  Gaj  w  Prusach.
                       Książę  Bolesław  wykupił  od  Prusów  ciało  męczennika   i  pochował  
                       w  Gnieźnie.  Stanowi  ono  teraz   relikwię  / i  argument  polityczny /. 

    Rok 999     Kanonizacja  biskupa  Wojciecha  przez  papieża / od  02.04.999 r. / Sylwestra  II.
                              
             ---      II  najazd  Polaków  na  Czechy.  Ziemia  Gołęszycka, / płd. Górny  Śląsk - Cieszyn  
                       Racibórz  i  Opawa /, kraj  Wiślan,  Czechy,  Morawy,  dzisiejsza  Słowacja 
                       pod  panowaniem  Bolesława  I  Chrobrego.    
       
    Rok 1000  Pielgrzymka  cesarza  rzymskiego  Ottona III  do  grobu  św.  Wojciecha  w  Gnieźnie.
                      Spotkanie  z  księciem  Bolesławem I  Chrobrym,  któremu  nadaje
                      prawo  do  inwestytury  biskupów  i  opatów.  Obdarza  go  również  tytułem
                      patrycjusza  rzymskiego  oraz  wyraża  zgodę  na  jego  koronację  na  króla.

                      Uwalnia  Bolesława I  od  obowiązków  trybutarnych  oraz  wyraża  zgodę  na  
          utworzenie  w  Polsce  niezależnej  prowincji  kościelnej  z  metropolią  w  Gnieźnie.

                      Pierwszym  metropolitą  został  przyrodni  brat  świętego  Radzim - Gaudenty 
                      / „ arcybiskupem  Świętego  Wojciecha ” /.

                      Metropolii  podlegają  3 - nowo  założone  biskupstwa:  w  Krakowie / bp  Poppo /,
                      Kołobrzegu  i  na  Śląsku,  we  Wrocławiu / biskup Jan /.
                      Poza  jurysdykcją  metropolii   pozostał  biskup  Unger  w  Poznaniu.
                      Bolesław I Chrobry  wysłał  do  Rzymu  opata  klasztoru  O O. Benedyktynów
                      / założonego  przez  św.  Wojciecha  w  Czechach  /  Astaryka – Atanazego, 
                      aby  wyjednał  mu  u  Papieża  Sylwestra II  koronę  królewską. 
                      Koronę  otrzymał  Stefan  Węgierski,  a  posłaniec  został  arcybiskupem  Węgier.
        
    Rok 1002  Książę  Bawarii  Henryk,  jako  Henryk II  królem  Niemiec.

    Rok 1000 -1010 W  rejonie  dzisiejszej  Oławy  przebywa  św.  Świerard -  pustelnik  i  eremita.  

    Rok 1003  Bolesław I  Chrobry  wezwany  przez  Czechów  celem  położenia  kresu 
                      zbrodniom  jego  kuzyna,  księcia  Czech  Bolesława III  Rudego,  zbrojnie  zajmuje
                      Pragę.  Wygnany  przez  Bolesława III  jego  brat  Jaromir,  składa  królowi
                      Henrykowi II  w  Ratyzbonie  hołd  lenny  z  Czech   i  uzyskuje  jego  pomoc .
                      Bolesław I  Chrobry  odmawia  złożenia  Henrykowi II  hołdu  z  Czech.  

   Rok 1003   Pierwsza  wzmianka  o  Piekarach  / Śląskich / 
    
   Rok 1004   Jaromir,  przy  pomocy  króla  Niemiec  Henryka II  zajmuje  Czechy.  
                      Bolesław I  Chrobry  uchodzi  z  Pragi.
                          
             ---     Papież  Jan XVIII  zatwierdza  decyzję  króla  Henryka II  o  erygowaniu
                      biskupstwa  w  Merseburgu.  Pierwszym  bpem  został  Thietmar -  kronikarz.
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  Rok 1005  Wyprawa  Henryka II  na  Polskę.  Oblężenie  Poznania.  Czechy  w  sojuszu
                      z  Henrykiem II,  podejmują / nieudaną / próbę  odzyskania  Śląska.

    Rok 1007  Erygowanie  biskupstwa  w  Bambergu.

    Rok 1011  Czesi  w  sojuszu  z  Henrykiem II,  kolejny  raz  podejmują  próbę  odzyskania
                      Śląska.     
                                          
    Rok 1013  Mieszko II  syn  Bolesława  I  Chrobrego,  żeni  się  z  Rychezą,  siostrzenicą  cesarza
                      Ottona   III,  córką  Palatyna  Renu  Ezona  i  Matyldy,  siostry  późniejszego  króla  
                      Niemiec  Konrada II / od  1024 r. /.

  14.02.1014  Król  Niemiec  Henryk II   cesarzem  rzymskim / do 1024 r. /.                      
                             
              ---    Mieszko II  z  misją  dyplomatyczną  w  Pradze.  Uwięziony  przez  księcia
                      Udalryka,  dzięki  interwencji  cesarza  Henryka II  odzyskuje  wolność.

   26.07.1016. Urodził  się  Kazimierz  Odnowiciel.  Jest  synem  Mieszka II  i  Rychezy.

    Rok 1017   Cesarz  Henryk II  oblega  z  wojskiem  Niemczę. Mieszko II  z   wojskiem
                       polskim  plądruje  Czechy.  Bolesław I  Chrobry  z  wojskiem  na  Śląsku.

    Rok 1018   Utrata  przez  Bolesława I  Chrobrego  Czech  i  dzisiejszej  Słowacji. 
                       Morawy  zostają  przy  Polsce.

    Rok 1020   Bolesław I  Chrobry  buduje  zamek  myśliwski  na  Mons  Sutichalli - wzgórzu  
                       św.  Małgorzaty  w  Bytomiu.

   13.06.1024. Zmarł   cesarz  rzymski  i  król  Niemiec  Henryk II  z  dynastii  Sasów.  
                       Później  kanonizowany.  Jego  następcą  został  Konrad II.
                           

   ---    Biskup   wrocławski  Jan   przekazał  kościołowi  w  Opolu  relikwie  Krzyża  Św.
                       Otrzymał  je  od  św.  Emeryka,  syna   św.  Stefana -  króla  Węgier. 
                       W  herbie  miasta  Opola,  do  piastowskiego  orła  dodana  zostanie  połowa  krzyża.

  
    Rok 1024/1025  Koronacja  Bolesława I  Chrobrego  na  króla  Polski.  Koronacja  miała
                               miejsce  w  Boże  Narodzenie  1024  roku  lub  w  Wielkanoc  1025 roku.
                               Odbyła  się  bez  zgody  obecnego  cesarza  i  papieża.
      
    17.06. 1025.  Zmarł  król  Polski  Bolesław I  Chrobry.  Żył  lat  58.
       
    Rok 1027      Król  Niemiec  Konrad  II  z  dynastii  salickiej / frankońskiej /  koronowany
                          w  Rzymie  na  cesarza  rzymskiego.

    Rok1028      Mieszko II  syn  Bolesława I  Chrobrego, król  Polski,  najazdem  pustoszy  
                         Saksonię.  W  odwecie,  cesarz  rzymski  Konrad II  najeżdża  na  Polskę.

    Rok 1030     Zmarł  trzeci,  po  bp. Poppo  i  bp. Gompo  biskup  krakowski  Lamber.
                         Był  synem  Bolesława I  Chrobrego  i  Niemki  Ody.  Uczeń  św.  Romualda. 
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                         Jego  następcą  został   biskup  Rachelm.   Pochodził  z  Italii.

    Rok 1031     Brzetysław I  książę  Czech, sojusznik  cesarza,  odbiera  Polsce  Morawy.

   Rok 1032     Mieszko II  w  niewoli  księcia  Czech.  Poddany  kastracji.  
                        Uwolniony  dzięki  cesarzowej  Gizeli,  siostrze  jego  matki  Matyldy. 
                        Czesi / książę  Oldrzych /  odzyskują  ziemię  gołęszycką,  czyli: 
                        opawską,  cieszyńską,  głubczycką,  raciborską,   rybnicką  i  pszczyńską.
  
    Rok 1033     Król  Polski  Mieszko II  na  zjeździe  w  Merseburgu,  zrzekł  się  korony
                         i  tytułu  królewskiego.  Uznał  zwierzchnictwo  cesarza  rzymskiego  nad  Polską.

   10.05.1034.  Zmarł  Mieszko II,  król  Polski.  Żył  lat 44.  Nawrót  pogaństwa  / do 1051 r. /.

    Rok 1038    Najazd  księcia  czeskiego  Brzetysława  oraz  biskupa  Pragi  Sewera  na  Polskę.
                        Zagarnięcie  Śląska.  Śląsk  ponownie  w  diecezji  praskiej. 
                        Wykradzenie  z  Gniezna  relikwii  św.  Wojciecha /  z  wyjątkiem  głowy / 
                        i  ciała  przyrodniego  brata  Wojciecha -  Radzima.  Węgrzy  zajmują  Słowację.

    Rok 1039    Zmarł  cesarz  Konrad II.  Królem  Niemiec  wybrano  księcia  Bawarii  Henryka III.

    Rok 1040    Władzę w  Polsce  obejmuje  Kazimierz  Odnowiciel.  Król  Niemiec  Henryk III
                         pomaga  mu  atakować   Czechy  i  pokonać  księcia  Brzetysława.
                    
               ---     Urodził  się  Bolesław II  Śmiały. Jest  synem  Kazimierza  Odnowiciela  
                         i   Dobroniegi - córki  Włodzimierza  ruskiego / ? /.      
                  
    Rok 1041    Król  Henryk III  sankcjonuje  zabór  Śląska,  dokonany  przez  jego  lennika,
                        księcia  Czech  Brzetysława / układ  w  Ratyzbonie /.

    Rok 1046    Król  Niemiec  Henryk III   cesarzem  rzymskim.

                ---    Konsekracja  biskupa  wrocławskiego  Hieronima.  Pochodzi  on  z  Rzymu / ? /.

    Rok 1048    Biskupem  krakowskim  zostaje  Aron. Posiada  przywilej  konsekracji  biskupów.
             / pierwszy  arcybiskup  w  Polsce ?/  Przed  przyjazdem  do  Polski,  sakrę  biskupią
                        otrzymał  w  Kolonii.  Tamże  otrzymał  paliusz,  będący  wyrazem  godności
                        arcybiskupiej. Próba  odbudowy  struktury  kościelnej  po  najeździe  czeskim.

               ---     III  najazd  Polaków  na  Śląsk.

    Rok 1050    Kazimierz  Odnowiciel  syn  Mieszka II  i  Rychezy,  siostry  arcybiskupa  Kolonii
                        Hermana,  zajmuje   Śląsk  i  przyłącza  go  ponownie  do  Polski. 
                        Arcybiskupstwo   kolońskie,  obejmuje  obszarowo  teren  m. innymi  dzisiejszej
                        Belgii.  Stamtąd  też  następuje  napływ  duchownych  na  teren  Śląska. 
                       
                        Ziemia  bytomska  i  pszczyńska,  oddzielona   od  ziemi  opolskiej  pasem  ziemi
                        we  władaniu  Czechów  / Cieszyn,  Racibórz  i  Toszek /,  wcielona  została 
                        do  ziemi   krakowskiej / Kraków - jedyne  biskupstwo  w  państwie  Kazimierza /.
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   Rok 1051     Reaktywowanie  diecezji  wrocławskiej / bez  ziemi  bytomskiej  i  pszczyńskiej /. 
                        Ingres  bpa  Hieronima – Rzymianina / ? /.
                          
  22.05.1054.  Na  zjeździe  w  Kwedlinburgu,  cesarz  Henryk III  uznał  przynależność
                        Śląska  do  Polski,  z  zastrzeżeniem  płacenia  przez  Polskę  rocznego  trybutu
                        z  tych  ziem  w  wysokości  500 grzywien  srebra  i  30  grzywien  złota  Czechom
                         / 1,0 grzywna = 3,5 grama /.  Polacy  płacą  trybut  z  przerwami  do  roku 1114.
                        Polska  uznaje  zwierzchnictwo   cesarskie  i  niemieckie.

                ---     Schizma  w  Kościele.  Podział  Kościoła  na  bizantyjski / grecki /  i  rzymski 
                         / łaciński /,   Wschodni  i  Zachodni.

   Rok 1056     Zmarł  cesarz  Henryk III.  Jego  następcą,  jako  król  Niemiec,  został  jego 
                        nieletni  syn  Henryk IV.                   

   28.11.1058.  Zmarł  / b.  król  Polski / Kazimierz  Odnowiciel.  Żył  lat 42. 
                        Władzę  w  Polsce  objął   jego  syn   Bolesław II  Śmiały.
  
   Rok 1059     Zmarł  biskup.  krakowski  Aron / arcybiskup ? /. 

   Rok 1060     IV najazd  Polaków  na  Śląsk   zakończony  klęską  pod  Hradcem  k.  Opawy.

   Rok 1061    Bolesław II  Śmiały  zaniechał  zapłaty  trybutu  ze  Ślaska  Czechom.
                       Biskupem  krakowskim  został  Suła - Lambert.  Pochodzi  z  Liege.

   Rok 1062    Zmarł  biskup  wrocławski   Hieronim.  Jego  następcą  został  biskup  Jan I - Polak.
 
   Rok 1071   Turcy  zdobywają  Jerozolimę.
              
              ---    Zmarł  biskup   krakowski,  Suła - Lambert.

   Rok 1072   We  Wrocławiu  istnieje  szkoła  katedralna.
             
               ---   Zmarł  biskup   wrocławski  Jan I.  Jego  następcą  od 1074 r.  jest  biskup  Piotr I.
             
               ---   Z  nadania  Bolesława II  Śmiałego,  biskupem  krakowskim  został 
                      Stanisław  ze  Szczepanowa.

     Rok 1075   Reorganizacja  polskiej  prowincji  kościelnej / diecezje:  gnieźnieńska,  poznańska, 
                        krakowska,  wrocławska,  płocka /. Bolesław II  Śmiały  nadaje  abpowi  w  Gnieźnie
                        kopalnie  srebra  w  okolicy  Bytomia - Chorzowa / Zversov /.
                 
        03.1075.   Dictatus  papae - tekst  27  zadań  dotyczących  kościoła  rzymskiego,  inwestytury  
                         i  prerogatyw  papieża  wydany  przez  Grzegorza VII.

    14.02.1076.  Papież  Grzegorz VII  ekskomunikuje  króla  Niemiec   Henryka IV.
                   
    25.12.1076.  Koronacja  Bolesława II  Śmiałego  na  króla  Polski. 
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                         Koronacji  dokonuje  arcybiskup  Bogumił  w  obecności  legatów  papieskich 
                         i  15 - tu  biskupów   polskich  i  obcych.

    Rok 1077     Publiczna  pokuta  króla  Henryka IV  w  Canossie.  Pojednanie  z  Papieżem.

  11.04.1079.   Zabójstwo  biskupa  Stanisława  na  Skałce  w  Krakowie. 
                        Król  Bolesław  II  Śmiały  uchodzi  z  kraju.  
                        Władzę  w  Polsce  objął  jego  młodszy  brat  Władysław  Herman.

    03.04 1081. W  Osjaku  k. Villach /  Chorwacja /  zmarł  król  Bolesław II  Śmiały. Żył  lat 40.
                        
    Rok 1082    Lambert III  biskupem  krakowskim.

    Rok 1084    Antypapież  Klemens III  koronuje  w  Rzymie  króla  Niemiec  Henryka  IV  na  
                        cesarza  rzymskiego.  Papież  Grzegorz VII  oblegany  jest  przez  Niemców
                        w  zamku  św.  Michała,  skąd  uwolniony  zostanie  przez  Normanów  z  Sycylii.

   20.08.1085. Urodził  się  Bolesław III  Krzywousty. Jest  On  synem  Władysława  Hermana 
                        i  Judyty  czeskiej.  Wg  Galla  Anonima,  jego  narodzenie  przypisuje  się
                        wstawiennictwu   św.  Idziego  z  St.  Gilles  w  Prowansji. 
                        Do  jego  sanktuarium  wysłano  wcześniej  w  tej  intencji  poselstwo  z  darami.

   Rok 1086    Książę  czeski  Wratysław II,  za  udział  w  wojnie  przeciwko  Polsce  po
                       stronie  cesarza  Henryka IV,  otrzymuje  „ ad  personam” tytuł  królewski.

              ---    Cesarz  Henryk IV  na  prośbę  Wratysława II  czeskiego  i  biskupa  praskiego
                      Jaromira  wystawia  w  Ratyzbonie  tzw.  „Dokument  praski”.  Dokument  ten
                      informuje,  że:  do  diecezji  praskiej  należą  Śląsk  i  Małopolska  aż  po  rzekę
                      Bug  i  Styr.  W  dokumencie  wymienione  zostały  4  plemiona  śląskie:  Ślężanie,
                      Trzebowianie,  Bobrzanie  i  Działoszanie.  Niewymienione  plemiona
                      górnośląskie,  przypisano  prawdopodobnie  diecezji  ołomunieckiej.  
                                                                                                                                                
   Rok 1092 i1093 Celem  ściągnięcia  od  Władysława  Hermana  zaległego  trybutu , 
                              wyprawy  windykacyjne  króla  Czech  Brzetysława II  na  Śląsk. 
                              Czesi  odzyskują  Kłodzko.

   Rok 1096   Przybycie  z  Czech  i  Niemiec  pierwszych  Żydów  do  Polski. 
                  
              ---     Z  Europy  Zachodniej  wyrusza  I - sza  Wyprawa  Krzyżowa  do  Ziemi  Świętej.
       
   Rok 1097   Konsekracja  katedry  pod  wezwaniem  św.  Wojciecha  w  Gnieźnie.
                 
              ---     Książę  Władysław  Herman,  młodszy  brat  króla  Bolesława II  Śmiałego, 
                       zasiada  na  tronie  książęcym  w  Krakowie..

   Rok 1101   Zmarł  biskup   Krakowski  Lambert III.  Decyzją  księcia  Władysława  Hermana, 
                      jego  następcą  został  biskup  Czesław / do 1103 roku /.

  04.06.1102. Zmarł  książę  Władysław  Herman.  Rządy  w  Polsce  sprawują  jego  synowie.
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                      Zbigniew / + 1112 r. /  otrzymuje:  Mazowsze,  Kujawy  i  Wielkopolskę;
                      Bolesław III  Krzywousty  otrzymuje:  Śląsk / wątpliwy  tytuł  prawny  w  kontekście
                      comesa  / władcy / Piotra  Własta / Vlast – właściciel /  i  Małopolskę  z  Krakowem.

   Rok 1103   Zbigniew  brat  Bolesława III,  przy  pomocy  Czechów  plądruje  Śląsk.
                  
   Rok 1103   W  Rzymie  sakrę  biskupią  otrzymuje   biskup  krakowski  Baldwin.
                      Pochodzi  z  zachodniej  Frankonii. 
                      Reformator  prawa  kanonicznego  i  liturgii. 
                      Założyciel  biblioteki  kapitulnej  w  Krakowie.    
               
              ---     Pierwsza  wzmianka  o  Piekarach / na  Górnym  Śląsku /.

   Rok 1104    Bolesław III  Krzywousty  przeprowadził   wyprawę  odwetową  na  Morawy.
                       Zdobył  Racibórz  i  odbudował  Koźle.
       
   Rok 1105    Urodził  się  Władysław II. Jest  pierworodnym  synem  Bolesława III Krzywoustego
                       i  pierwszej  żony  Zbysławy,  córki  Świętopełka -  księcia  ruskiego.

   Rok 1106    Zmarł  król  Niemiec  i  cesarz  rzymski  Henryk IV. 
                       Jego  następcą,  jako  król  Niemiec  został  syn  Henryk V.    

   Rok 1108    We  Wrocławiu  przy  kościele  N. M. Panny  założony  został  pierwszy  na 
                       ziemiach  polskich  szpital.                     

   Rok 1109    Wyprawa  wojenna  króla  Niemiec  Henryka V  na  Śląsk. 
                       Króla  wspomagają  Czesi.  Obrona  Głogowa.  Klęska  Niemców  na  Psim  Polu.
             
   09.09.1109. Zmarł  biskup  krakowski   Baldwin.  Następcą  został  jego  rodak   biskup  Maur.
      
   08.10.1110. Odwetowa  wyprawa  Bolesława III  przez  Sudety  do  Czech.
                       Zwycięska  bitwa  pod  Trutiną.  Bolesław III  reguluje  między  braćmi,  Czechami:
                       Borzywojem II,  Władysławem I  i  Sobiesławem I  sprawę  ich  dziedzictwa.

    Rok 1111    Król  Niemiec  Henryk V  cesarzem  rzymskim.

              ---     Zmarł  biskup  wrocławski  Piotr I.  Jego  następcą  został  biskup  Żyrosław I.

    Rok 1115   Drugie  małżeństwo  Bolesława III  Krzywoustego  z  Salomeą , 
                       córką  hrabiego  Bergu.

   09.03.1118  Zmarł  biskup  krakowski  Maur.  Jego  następcą  został  biskup  Radost.

   Rok 1119.   W  Bolonii  założony  został  pierwszy  uniwersytet  w  Europie.

   Rok 1120    Zmarł  bp  wrocławski  Żyrosław I.  Następcą  został  bp  Heymo - Lotaryńczyk / ? /.

   Rok 1122    Wormacja. Ugoda  między  Kościołem  Rzymskim  a  Cesarzem   Rzeszy.  
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                       W  Niemczech,  biskupi  i  opaci  są  wybierani  przez  kapitułę  i  klasztory, 
                       a  intronizacja   i  uzyskanie  sakry  następuje   po  otrzymaniu  od  króla  lenna. 
                       W  Italii i  Burgundii  jest  na  odwrót.
      
   05/06.05.1124. We  Wrocławiu  przebywa  Otto  z  Bambergu.
    
   Rok 1123-1125 Legat  papieski  Idzi  z  Tuskulum  potwierdza  fakt  istnienia   w  Bytomiu
                            targu  oraz  dwóch  karczm,  dającym  dochody  opactwu  O O.  Benedyktynów 
                            w  Tyńcu  k. Krakowa.
   
   Rok 1125   Bytom  siedzibą  kasztelana / do  roku 1291 /.  Gród  kasztelański  wybudowany
                      później  przez  księcia  Mieszka  Starego,  wspomniany  jest  parę  lat  wcześniej.
                      Obszar  kasztelanii  wynosi  ok. 700,0 km. kw.  Obejmuje  w  okresie  późniejszym
                      ok. 40  miejscowości. 
                      Granice  kasztelanii  wyznaczone  są  wzdłuż  rzeki  Brynicy,  od  miejsca  w  którym
                      wpływa  do  niej  Rawa,  dalej  w  górę  do  Żychcic,  zostawiając  w  granicach
                      kasztelanii  dzisiejsze  Siemianowice,  Dąbrówkę,  Piekary,  omijając  Świerklaniec 
                      i  Nakło  do  Żyglinka  i  dalej  w  kierunku  rzeki   Małej  Panwi  w  rejonie  Kalet.
                      Dalej  granica  przebiega  w  kierunku  Połomii  i  Miedar  do  Rokitnicy i  Mikulczyc.
                      Dalej  do  Maciejowa,  skąd  od  ujścia  rzeki  Bytomki  do  Kłodnicy,  w  górę  tej
                      ostatniej,  skrajem  Bujakowa  i Borowej  Wsi,  do  Kuźnicy  Halembskiej.  
                      Od  Halemby  do  Załęża,  skąd  wzdłuż  Rawy  do  jej  ujścia  do  Brynicy.    
                   
            ---      Zmarł  cesarz  Henryk V.  Jego  następcą  jako  króla  Niemiec,  wybrano księcia
                      saskiego,  margrabiego  Miśni  i  Łużyc  Lotara III.     

            ---      Urodził  się  Bolesław  IV Kędzierzawy.  Był  czwartym  synem 
                      Bolesława III  Krzywoustego  a  trzecim  z  drugiego  małżeństwa  
                      z  Niemką  Salomeą,  hrabianką  Bergu.

   Rok 1126   Urodził  się  Mieszko III  Stary.  Jest  synem  Bolesława III  i  Salomei
               
             ---     Zmarł  biskup  wrocławski  Heymo.  Jego  następcą  został  biskup  Robert I.
                      Później,  jako  biskup  krakowski,  ukończy  budowę  katedry  pod  wezwaniem 
                      św. Wacława  na  Wawelu. 
               
   Rok 1127   Urodził  się  Bolesław  Wysoki.  Jest  synem   Władysława II  Wygnańca 
                      i  Agnieszki,  córki  Leopolda III  Babenberga,  margrabiego  Austrii.  

  14.02.1130. Frakcja  niemieckiego  kanclerza  w  Rzymie  oraz  mniejszość  zgromadzonych  tam
                      kardynałów  jako  papieża  wybrała  Innocentego II.
                      W  tym  samym  dniu,  większość  kardynałów  wybiera  papieża   Anakleta II.
                      / Pierleoni - Żyda  z  pochodzenia /.

   Rok 1131   Papież  Innocenty II  popierany  przez  Niemców  w  Rzymie,  a  w  szczególności
                      Norberta - arcybiskupa  Magdeburga,  potwierdza   przynależność  diecezji
                      poznańskiej  do  metropolii  magdeburskiej. 
                      Św.  Norbert  z  Westfalii, wówczas  kanclerz  Italii,  jest  założycielem  zakonu
                      premonstratensów / norbertanów /.



                                                                          - 17 -
                  
   Rok 1131/?/ Urodził  się  Mieszko  Plątonogi.  Jest  synem  Władysława II  Wygnańca 
                        i  bratem   Bolesława  Wysokiego.

   Rok 1132-1134. W  trzech  wyprawach  wojennych,  książę  czeski  Sobiesław I  pustoszy  Śląsk.
                              Są  to  kolejne,  nieudane   próby  odzyskania  przez  Czechy  Śląska. 
                              Zniszczony  został  m. innymi  gród  w  Koźlu.   
                   
  04.06.1133. Papież  Innocenty II  koronuje  na  Lateranie  Lotara III  na  cesarza  rzymskiego.     

           Wcześniej  Lotar III,  jako  król  Niemiec  wprowadza  papieża  Innocentego II 
                       do  Rzymu.  Bazylika  św.  Piotra  jest  w  rękach  antypapieża   Anakleta II.
              
  04.06.1133. Bullą  papieża  Innocentego II,  osiem  biskupstw  w  Polsce  podporządkowanych
                      zostało  metropolii  w  Magdeburgu.
                      Jest  to  ostatnia  próba  podporządkowania  kościoła  w  Polsce  metropolii 
                      w  Magdeburgu.  
                      Bulla  ta  jest  skutkiem  poparcia / ? / jakiego  Bolesław III   Krzywousty udzielił, 
                      antypapieżowi  Anakletowi II  / w  wyniku  rad  udzielonych  księciu  przez  legata
                      papieskiego  Idziego  z  Tuskulum /.
                      Idzi  z  Tuskulum,  wychowanek  opactwa  w  Cluny,  wprowadził   w  Polsce 
                      reformę gregoriańską.  Założył  i  wyznaczył  granice  nowych  diecezji.  
                      Wcześniej,  w 1124 roku,  potwierdził  przywileje  opactwa  w Tyńcu.

  15.08.1135. W  Merseburgu  Bolesław III  Krzywousty  składa  cesarzowi  Lotarowi III  hołd  
                      i  uznał  się  jego  lennikiem.

                      Bolesław III Krzywousty   przez  17  lat  przebywał  w  Altenburgu.  
                      Przez  babcię,  spokrewniony  był  z  cesarzem  Fryderykiem  Barbarossą 
                      / był  jego  kuzynem /. Tam  po  raz  pierwszy  żonaty  z  Adelheid,  
                       córką  hrabiego   Berengar I  von  Sulzbach.

  07.07.1136.  Po  śmierci  Norberta  arcybiskupa  magdeburskiego,  na  prośbę  arcybiskupa
                       gnieźnieńskiego  Jakuba  ze  Żnina,  papież  Innocenty II 
                       bullą  „ Ex  comisso  nobis  a  Deo”,  potwierdza  niezależność  kościoła  w  Polsce
                       od  metropolii  w   Magdeburgu.  
                      
                      Bulla wspomina  także  o „ kopaczach  srebra”  w  okolicy  Bytomia. 

   Rok 1137  Układy  pomiędzy  Bolesławem III  Krzywoustym  a  czeskim  księciem
                     Sobiesławem I  w  Kłodzku. 
                     
                     Czesi  zrzekli  się  większej  części  Śląska  i  trybutu  z  tej  Krainy. 
                     Władysław II / Wygnaniec /,  został  ojcem   chrzestnym  syna  Sobiesława.

  04.12.1137. Zmarł  król  Niemiec  i  cesarz  rzymski  Lotar III. 
                      Był  ostatnim  władcą  z  dynastii  Sasów,  rządzącej  od  919 roku,
                      której  początek  dał  Henryk I Ptasznik.
                      Jego  następcą /od  roku 1138 /  jako  król  Niemiec,  wybrany  zostanie  Konrad III 
                      z  dynastii  Stauffów.                                    
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                  IV.  Śląsk  w  okresie  rozbicia  dzielnicowego  od  1138  do 1335 roku.
                          
 
  28.09.1138. Zmarł  książę  Bolesław III  Krzywousty.  Żył  lat 53.
                      Zgodnie  z  jego  testamentem,  zaprzysiężonym  przez  biskupów  i  urzędników
                      dworu  książęcego,  potwierdzonym  przez  nowo  wybranego  króla  Niemieckiego
                      Konrada III  i  papieża,  Śląsk  stał  się  dziedziczną   dzielnicą  jego  najstarszego
                      syna -  seniora  Władysława II  / Wygnańca /.
                      Objął  on,  zgodnie  z  testamentem  ojca  władzę  w  Polsce. 
                      Z  tego  tytułu  przypadła  mu  w  udziale  dzielnica  senioralna – Małopolska,  
                      ze  stolicą  państwa  w  Krakowie.  Rządzi  więc  ziemią  bytomską  i  pszczyńską.

              ---    Piotr  Włostowicz / Włast / funduje   dla  konwentu  O O. Benedyktynów  opactwo
                       św. Wincentego  we  Wrocławiu / przed 1139 r. /. 
                      Zwierzchnictwo  nad  konwentem  sprawuje  opat   w  Tyńcu  k. Krakowa. 
                      Pierwszym  opatem  we  Wrocławiu  został  Radulf.
                      
   Rok 1139   Benedyktyni  z  Wrocławia,  mający  swój  macierzysty  klasztor  w  Tyńcu,
                      budują  kościół  p. w.  św. Małgorzaty  w  Bytomiu.  Drewniany  kościół  stanął   
                      u  bram  miasta,  będąc  przez  ok. 100  lat  jedynym  dla  miasta  i  okolicy.

             ---    Urodził  się  Kazimierz II  Sprawiedliwy / Pogrobowiec /.
                     Jest  synem  Bolesława III  Krzywoustego  i  Salomei.
     
  19.01.1142. Zmarł  biskup  krakowski  Radost.  W  jego  miejsce,  z  Wrocławia  do  Krakowa
                      przeniesiony   został  bp  Robert I.  Ukończył  on  budowę  katedry  św.  Wacława.
                      Jego  następcą  we  Wrocławiu  został  biskup  Robert II.                  

                             
  Rok 1143    Juniorzy,  synowie  Bolesława III,  bez  wiedzy  i  zgody  seniora  Władysława II,
                      zwołują  więc  w  Łęczycy.           

              ---    Bolesław IV  Kędzierzawy,  drugi  syn  Bolesława III,  książę  kujawski 
                      i  mazowiecki,  Wielkim  Księciem  Krakowskim. 
                      Złamana  została  zasada   senioratu.
 
   Rok 1144   Zmarł  bp  krakowski  Robert I.  Jego  następcą  został  bp  Mateusz, zwany  Cholewą.
                   
              ---    Juniorzy,  synowie  Bolesława III,  bez  zgody  seniora  Władysława II,
                       zagarniają  oprawę  wdowią  po  swojej  matce  Salomei.
     
  06.06.1145. Z  Magdeburga  do  Wrocławia  przywieziono  relikwie  św.  Wincentego 
                      / II - gi  patron  katedry  i  diecezji /. 
                      Wcześniej,  Piotr  Włast  otrzymał  je  od  abpa  Magdeburga   Fryderyka  Wettyna.
                      Relikwie  bpa  z  Bewanga  / Umbria /  złożono   kościele  O O.  Benedyktynów. 
           
             ---   Wystąpienie  juniorów  Bolesława III  przeciw  bratu,  seniorowi  Władysławowi II.  
                     Arcybiskup  Jakub  ze  Żnina  obłożył  klątwą  Władysława II -  seniora
                     za  oślepienie  Piotra  Własta,  prowadzenie  bratobójczej  wojny  przy  pomocy
                     pogańskich  Prusów  i  pozbawienie  braci:  Bolesława  i  Henryka  księstw.
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   Rok 1146   Władysław II  zmuszony  został  uchodzić  z  kraju.  Zatrzymuje  się  na  dworze
                      swego  szwagra,  króla  Niemiec   Konrada  III  i  uznaje  się  jego  lennikiem. 
                      Władzę  na  Śląsku /  objął  Bolesław IV  Kędzierzawy. Ofiarował  on  benedyktynom
                      wrocławskim  opactwo  św. Wincentego  z  murowanym kościołem,  na  tympanonie
                      którego,  pokazany  jest   romański  kościół  p. w.  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu.
                      / Ziemia  bytomska  i  pszczyńska  w  jurysdykcji  księcia  i  biskupa  krakowskiego /.
                      Żoną  Władysława II  Wygnańca – seniora   jest  Agnieszka,  córka  Leopolda
                      Babenberga  z  Austrii / budowniczego  klasztoru  w  Melk /, siostra  przyrodnia
                      Konrada III,  wnuczka  króla  Niemiec  i  cesarza  rzymskiego  Henryka IV. 
      
  03.05.1146. Papież  Eugeniusz III  nakazał  biskupowi  morawskiemu   Henrykowi,
                      zdjąć  klątwę,  która  ciążyła  na  Władysławie II  Wygnańcu.. 
                                .
             ---     Zmarł  bp  wrocławski  Robert II.  Jego  następcą  został  biskup Jan II  z  Gryfitów
                      / Janik /.  Razem  z  bratem  Klemensem,  wcześniej,  bo  ok. 1140 roku,  ufundowali  
                       opactwo   cystersów  w  Jędrzejowie. 
                       Po  śmierci  abpa  Jakuba  z  Żnina /1149 r. / został  arcybiskupem  gnieźnieńskim.

   Rok 1148   Na  synodzie  w  Reims,  w  obecności  papieża  Eugeniusza III  potępiono  czyny
          Bolesława IV  Kędzierzawego,  Mieczysława  / Mieszka  Starego /  i  Henryka

                      / sandomierskiego /  wygnania  i  wyzucia  brata   /seniora / ze  Śląska.  Tamże,
                      wydana  została  / 04.04.1148. /  bulla  protekcyjna  dla  biskupstwa   wrocławskiego.
        
   Rok 1148    Papież  Eugeniusz III / cysters,  uczeń  św.  Bernarda /, wysłał  do  Polski  swoich
                       legatów,  kardynałów:  Humbalda  i  Gwidona,  celem  pogodzenia  zwaśnionych
                       synów  Bolesława III  Krzywoustego.
            
             ---     Legat  papieski  kardynał  Gwidon  rzuca  na  juniorów  klątwę  kościelną.  
                      Nakłada  także  na  kraj  interdykt / kara  kościelna -  poprawcza /. 
                      Domaga  się  od  króla  Konrada III  przywrócenia,  nawet  siłą  tronu  Władysławowi.
                      Duży  w  udział  w  tej  decyzji  jest  zasługą  Agnieszki,  żony  Władysława II,  
                      a  siostry  przyrodniej  króla  Niemiec  Konrada III.         

  Rok 1149    Walter  z  Liege  biskupem  wrocławskim. 

   Rok 1152    Zmarł  legendarny  fundator  77  kościołów  na  Śląsku  Piotr  Włast.
                       Zmarł  król  Niemiec  Konrad III.  Jego  następcą  wybrany  został  Fryderyk I
                       Barbarossa  /Rudobrody /. Jest  bratankiem   króla Konrada III  i  siostrzeńcem
                       Agnieszki,  żony  Władysława II  Wygnańca.

  23.04.1155.  Bulla  papieża  Hadriana IV  dla  biskupstwa  wrocławskiego   wymienia  50
                       polskich  nazw.  Określa  także  granice  diecezji  i  wylicza  15 grodów. 
                       Cieszyn  określony  został  jako  kasztelania,  a  ziemia  otmuchowska  jako
                       uposażenie  biskupa  wrocławskiego.
                          
  18.06.1155. Fryderyk I  Barbarossa  ukoronowany  został  przez  papieża  Hadriana IV 
                      w  bazylice  św.  Piotra  w  Rzymie  na   cesarza  rzymskiego. 
 
   Rok 1156   Z  księstwa  Bawarii,  cesarz  Fryderyk I  Barbarossa  wydzielił  księstwo  Austrii.  
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  21.07.1157. Wyprawa  cesarza  Fryderyka I  Rudobrodego  na  Śląsk.
                      Celem   wyprawy  jest  przywrócenie  władzy  Władysławowi II / Wygnańcowi /.
                      W  wyprawie  bierze  udział  książę  czeski  Władysław.
                     
                      W  Krzyszkowie  koło Poznania,  książę  Bolesław IV  Kędzierzawy   składa  hołd
                      lenny  cesarzowi,  uznaje  zwierzchnie  prawa  cesarza  nad  Polską.
                      Panom  niemieckim  zapłacić  musi  3.200  grzywien  złota,  a   Władysławowi II
                      zwrócić  Śląsk.  Rzesza  wzbogaciła  się  ponownie  o  Śląsk.  
          
              ---    Cesarstwo  rzymskie  staje  się „ Świętym  Cesarstwem  Rzymskim”.  

                Władza  cesarza  ma  charakter  uniwersalny. Wg  panującej  doktryny,  pochodzi 
                      ona  od  Boga  i  uprawnia   do  panowania  nad   światem.
                      Królestwo  wschodnio -  frankijskie,  na  którego  czele  stoi  król  Franków
                      Wschodnich  i  zarazem  cesarz  rzymski,  jest  nadal  konglomeratem  plemion,
                      którego  ośrodkiem  krystalizacji  sił  narodowotwórczych  są  symbole  polityczne 
                      i  religijne  przyporządkowane  cesarstwu. 

                      Pojęcie  narodu  niemieckiego  jeszcze  nie  zaistnieje.  
                      Jest  w  cieniu  mocnego,  obrosłego  mitami  cesarstwa  rzymskiego.
                      W  Rzeszy  kształtują  się  księstwa  podległe  wyłączne  władzy  książąt.
                      Sasi,  Bawarowie,  Frankowie,  Szwabowie  odczuwają  wspólność  jako spadkobiercy
                      cezarów  i  Rzymu.  Na  wspólnocie  przynależności  do  jednego  wspólnego
                      środowiska   rzymskiego,  kształtowały  się  bardzo  powoli  tożsamości  narodowe.
 
  01.11.1158. W  Ratyzbonie,  książę  Czech  Władysław II  wyniesiony  przez  cesarza  do
                      godności  królewskiej,  „ ad  personam''. 
                      Uzyskał  także  prawo  do  pobierania  trybutu  z  ziemi   polskiej.

   Rok 1158   Na  sejmie  Rzeszy,  na  Polach  Ronkalijskich  w  Lombardii,  cesarz  Fryderyk I
                      ustanawia  prawo  wolności  akademickiej  w  Europie.        

              ---   We  Wrocławiu,  na  miejscu  kościoła  drewnianego,  rozpoczęto  budowę
                      romańskiej  katedry  p. w.  św.  Jana  Chrzciciela.  
                      Budowie  patronuje  biskup  Walter  z  Malone. 
                      Z  osobą   biskupa  Waltera  wiązane   jest  osadnictwo  Walonów  na  Śląsku.

  02.05.1159. Na  zamku  w  Altenburgu / Saksonia /, zmarł  Władysław II  Wygnaniec.  Żył  lat 54.
          Zamek  był  darem  króla  Konrada III  dla  Władysława  II. 

    Rok 1160   W  Opolu  istnieje  kościół  Krzyża  Świętego.  

    Rok 1163   W  wyniku  układów  zawartych  przez  cesarza  z  synami   Władysława II  
                       w  Norymberdze,   Śląsk  jako  lenno,  we  władanie  otrzymuje  najstarszy  syn
                       Władysława II  Wygnańca  Bolesław  I  Wysoki.  Piastowie  nie  są  Ślązakami.

  16.08.1163.  Bolesław  Wysoki  sprowadza  z  Pforty  / Saksonia / cystersów  i  osadza  ich 
                       w  Lubiążu.  W  Toszku,  prawdopodobnie  istnieje  kościół  kasztelański /grodowy /.
    
             ---     Jaksa  z  Miechowa  osadza  w  Miechowie  Bożogrobców,  skąd  przybędą  na  Śląsk.
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   Rok 1165    Bolesław IV  Kędzierzawy  wybudował  w  Bytomiu  romański,  murowany  kościół
                       p. w.  św.  Małgorzaty.

   Rok 1166    Wobec  niedotrzymaniu  zobowiązania  o  przekazaniu  przez 
                       Bolesława IV  Kędzierzawego  Śląska  bratankom,  synom  Władysława II,  bracia: 
                       Bolesław  I  Wysoki,  Mieszko  Plątonogi  oraz  Konrad,  zbrojnie,  przy  pomocy
                       rycerstwa  niemieckiego  zdobywają  Śląsk,  nad  którym  władzę  obejmuje
                       Bolesław  I  Wysoki.  Nazwany  zostanie  pierwszym  Piastem  śląskim.
                       
  18.10.1166.  Zmarł  biskup   krakowski  Mateusz.  Jego  następcą  został  biskup   Gedko.
                     
              ---    Urodził  się  Władysław  Laskonogi.  Jest  synem  Mieszka III  Starego 
                       i  księżniczki  ruskiej  Eudoksji.   

   Rok 1169   Zmarł  bp  wrocławski  Walter  z  Malonne. 
                      Jego  następcą  / od  1170 r. / został  bp  Żyrosław II - Polak.

   Rok 1172   Bolesław I  Wysoki  wygnany  został  przez  wuja  Bolesława IV Kędzierzawego 
                      i  swego  brata  Mieszka  Plątonogiego  ze  Śląska. 
                      Znalazł   schronienie  u  cesarza  Fryderyka I  Barbarossy.  
                      W  Opolu,  władzę  przejmuje  jego  syn  Jarosław -  kanonik  kapituły  katedry
                      wrocławskiej,  sojusznik  wuja  Bolesława IV Kędzierzawego. 
                      Jarosław  wystąpił  przeciwko  ojcu  / ! /.

   Rok 1172   Wyprawa  cesarza  Fryderyka I  Barbarossy  do  Polski.  Bolesław I  odzyskał  Śląsk.
                      Bolesław IV  Kędzierzawy  płaci  cesarzowi  karę  w  wysokości  8.000  grzywien
                      srebra.  Była  to  ostatnia  wyprawa  cesarza  Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego
                      przeciw  Polsce. 
                      Bolesław I  Wysoki  uznaje  zależność  Śląska  od  cesarza,  któremu    płaci  trybut 
                      / opłata  za  opiekę /. 
                      Sprowadza  na  Śląsk  kolonistów  niemieckich,  doprowadza  do   jego  rozwoju
                      gospodarczego  oraz  kulturalnego. 
                      Pod  koniec  życia,  rozluźniając  swoje  związki  z  rodem  cesarskim  Hohenstaufów,
                      poddał  Śląsk  pod  opiekę  Stolicy  Apostolskiej.
  
  Rok 1172    Mieszko  Plątonogi  otrzymał  od  brata  Bolesława I  Wysokiego  ziemię  raciborską 
                      z  Raciborzem  i  Cieszynem. Za  bpa  Żyrosława II,  wybudował  w  Raciborzu
                      kościół  p. w.  św.  Mikołaja,  a  w  Rybniku,  kościół  Panny  Marii / NMP /.

  03.04.1172  Zmarł  książę  Bolesław IV  Kędzierzawy.  Miał  lat. 49. 
                      Jego  następcą  w  Polsce,  zgodnie z  zasadą   senioratu  zapisaną  w  testamencie
                      ojca  Bolesława III  został  Mieszko  III  Stary. Jest  czwartym  synem 
                      Bolesława III  Krzywoustego  i  Salomei.  Śląsk  jest  Bolesława I  Wysokiego.

   Rok 1175  Bolesław I  Wysoki  zatwierdza  prawa  i  przywileje  zakonu  cystersów  w  Lubiążu.
                     Przybyli  oni  wcześniej  na  jego  zaproszenie  z  Pforty  nad  rzeką  Salą  w  Saksonii,
                     niedaleko  Altenburga,  miejsca  wygnania  jego  ojca   Władysława II. 
                     Zakon  od  początku  do  jego  likwidacji  przez  władze  Prus  w  1810 r.
                     jest   proweniencji  niemieckojęzycznej.
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   Rok1175   W  Kamieniu  Śląskim  urodził  się  Czesław  Odrowąż.  Dominikanin. Błogosławiony.
                     Patron  diecezji  wrocławskiej.  Brat  lub  kuzyn  św.  Jacka  Odrowąża.
 
   Rok 1177  Brat  Bolesława I  Wysokiego  Mieszko I  Plątonogi,  syn  Władysława II  i  Agnieszki
                     von  Babenberg,  kasztelan  cieszyński  i  raciborski,  otrzymuje  od  wuja 
                     Kazimierza II  Sprawiedliwego,  księcia  na  tronie  w  Krakowie
                    /  złamana  została  kolejny  raz  zasada  senioratu  /,  małopolskie  kasztelanie
                    / od 1050 r. /:  bytomską,  siewierską,  chrzanowską  i  oświęcimską.  

                     Ziemia  bytomska  i  pszczyńska  na  stale  już  w  granicach  Górnego  Śląska,  jednak
                     do  1821 r.  w  jurysdykcji  biskupa  krakowskiego.  
                     Transakcja  ta  jest  ceną  za  uzyskaną  zgodę  Mieszka I  Plątonogiego  na  powrót
                     na  Śląsk,  z  wygnania   do  Krakowa   jego  brata  Bolesława I  Wysokiego.
                     Kazimierz II  Sprawiedliwy  jest   ojcem  chrzestnym  syna  Mieszka I  Plątonogiego
                     Kazimierza I / opolskiego /.
        
           ---      Zmarł  Jasomirgott   Babenberg – pierwszy,  niezależny  od  Bawarii  książę  Austrii.
                    
           ---      Parafia  N. M. Panny  w  Bytomiu  należy  do  diecezji  krakowskiej.
                    / biskup  Gedko, 1166 – 1185 r. /.
                   
           ---      Mieszko III  Stary  / senior / otacza  Bytom  murami.  Wygnany  przez  brata 
                     Kazimierza II  Sprawiedliwego  z  Krakowa,  schronił  się  w  Raciborzu.

           ---      Na  zjeździe  w  Gnieźnie, bp  wrocławski  Żyrosław II  występuje  pośród  książąt       
                     i  biskupów  u  boku  Mieszka III  Starego / seniora /.

   Rok 1179  W  Bawarii  urodziła  się  Jadwiga  Śląska.  Jest  córką  hrabiego  Andechts,  
                     księcia  Meranu.      

   Rok 1180    Kazimierz II  Sprawiedliwy,  najmłodszy  syn  Bolesława III  Krzywoustego,
                      na  synodzie  w  Łęczycy  rezygnuje  z  części  swoich  praw  na  rzecz   Kościoła 
                      i  możnych.  Początki  senatu  w  Polsce.  
                      W  synodzie  oprócz  arcybiskupa  gnieźnieńskiego  Ździsława  i  innych,  bierze
                      udział  biskup  wrocławski  Żyrosław II  oraz  biskup  lubuski.

 16.09.1180.  Cesarz  nadał  w  lenno  Ottonowi  z  Wittelsbach  księstwo  Bawarii / na  800  lat ! /.

  28.09.1181. Papież  Aleksander III  bullą  wydaną  w  Tuskulum  / Frascati /, 
                      zatwierdza  uchwały  synodu  w  Łęczycy.

  Rok 1183    W  Kamieniu  Śląskim  urodził  się  Jacek  Odrowąż.  Uczeń  św.  Dominika.
                      Założyciel  zakonu  dominikanów  Polsce.  Jest  krewnym  biskupa  krakowskiego 
                      Iwo  Odrowąża  i  jego  następcy,  biskupa  Jana  Prandoty.      
                                                     
  Rok 1184    Kazimierz II  Sprawiedliwy  za  cenę  uznania  zwierzchności  cesarza  
                      Fryderyka I  Barbarossy  nad  Polską,  zapobiega  planowanej  przez  niego
                      interwencji,  celem  przywrócenia  władzy  Mieszkowi III  Staremu /seniorowi /.
                      Cesarz  Fryderyk I  Barbarossa  uznał  Śląsk  za  księstwo  Rzeszy.
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            ---     W  Moguncji,  na  zjeździe  dostojników  dworskich, w  obecności  cesarza,  dworu,
                      rycerzy  z  Rzeszy  i  Europy,  narodził  się  mit  rycerstwa  okresu  Staufów.
                      Ukonstytuowanie  się  rycersko - dworskiej  społeczności.  Rycerstwo  trzeba  nabyć,
                      mając  ku  temu  świadectwa  i  kwalifikacje  / bez  względu  na  status  społeczny /.

  20.09.1185. W  Krakowie  zmarł  bp  Gedko.  Jego  następcą  został / do 11.04.1207 /  bp  Pełka,
                       nominowany  przez  księcia  Kazimierza II.  Jego  nominację,  potwierdza  
                       w  Weronie  papież,  do  którego  udał  się  nominowany  biskup.

                       Odtąd  biskupom  krakowskim,  jako  nagroda  za  wierność  papiestwu,  przysługuje
                       drugie  miejsce  w  hierarchii  kościelnej   w  Polsce /  za  abpem  gnieźnieńskim /.   

   Rok 1187    Biskup  Pragi  uzyskuje  status   księcia.  Staje  się  równy  innym  książętom 
                       w  cesarstwie / Rzeszy / i  równorzędny  księciu  Czech.

   Rok 1188    Węgrzy  podbili  Ruś  Halicką.
     
   Rok 1189    Na  Śląsk  do  Tyńca  nad  Ślęzą  przybył  rycerski  zakon  Joanitów. 

  10.05.1190. Zmarł  cesarz  Fryderyk I  Barbarossa. 
                      Miało  to  miejsce  w  czasie  III  wyprawy  krzyżowej  w  Azji  Mniejszej, 
                      w  Cylicji / utonął  w  rzece  Salef /.
                      Jego  następcą  do  roku  1197  został  syn  Henryk VI. Koronowany  w 1191 r. 
                      na  cesarza  Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego  przez  papieża  Celestyna III.

             ---     Na  wezwanie  arcybiskupa  gnieźnieńskiego  Piotra,  za  zgodą  bpa  wrocławskiego
                      Żyrosława II  i  księcia  Bolesława I  Wysokiego,  oraz  potomków  Piotra  Własta, 
                      z  opactwa  św.  Wincentego  we  Wrocławiu,  usunięci  zostali   benedyktyni.
                      Na  ich  miejsce  sprowadzeni  zostaną  premonstratensi,  zakon  reguły
                      św.  Norberta / od  opactwa  Premontre  we  Francji /. 
                       Zakon  benedyktynów  proweniencji   polskiej  / Tyniec /,  zastąpiono  niemieckim.

             ---     Bożogrobcy  z  Miechowa  przybywają  do  Nysy,  do  założonego  dla  nich
                      przez  Bolesława I  Wysokiego  szpitala.  
                      Zakładają    później    szpitale:  w  Dzierżonowie,  Ząbkowicach  i  Raciborzu.

   Rok 1191   Mieszko III  Stary  zajmuje  Kraków.

   Rok 1192   Henryk  Brodaty,  syn  Bolesława I  Wysokiego,  żeni  się  z  hrabianką  bawarską,
                      von  Diesen - Andecks  Jadwigą,  córką  Bertolda  księcia  Meranu.

   Rok 1193   Kościół  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu,  należący  dotychczas  do  benedyktynów
                      wrocławskich,  przekazany  został  norbertanom  wrocławskim.

   Rok 1194   Zmarł  Kazimierz II  Sprawiedliwy.  Otruty  podczas  uczty.  Żył  lat 58.

            ---     Zmarł  Odon,  najstarszy  syn  Mieszka III  Starego  z  pierwszego  małżeństwa. 
         Jego  następcą  i  sukcesorem  został  Władysław  Odonic,  syn  Odona.
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  13.09.1195. Krwawa  bitwa  nad  Mozgawą  pomiędzy  wojskiem  Mieszka III,  dochodzącego
                      swoich  praw  do  tronu  w  Krakowie  a  wojskiem  Małopolan.
                      Posiłkujące  Mieszka III  wojska  śląskie  Mieszka I  Plątonogiego  i  Jarosława
                      opolskiego,  pokonały  wcześniej  wojska  ruskie  posiłkujące  Małopolan.

  28.09.1197. W  czasie  IV  Wyprawy  Krzyżowej  zmarł  cesarz  Henryk VI.

   Rok 1198     Bolesław I  Wysoki  otrzymuje  od  papieża  Innocentego III  bullę  protekcyjną.
   
   Rok 1198    Przemysław I  Ottokar  z  rodu  Przemyślidów  dziedzicznym  królem  Czech.  
                      Królestwo  Czech   najsilniejszym  państwem  w  Świętym   Cesarstwie  Rzymskim.

              ---    Prawdopodobna  data  urodzenia  Henryka II  Pobożnego.  Jest  synem 
                      Henryka I  Brodatego  i  Jadwigi  bawarskiej.

  08.03.1198. Wybór  Filipa  Szwabskiego  na  króla  Niemiec.
     
  09.03.1198. Wybór  Ottona  Brunszwickiego  na  króla  Niemiec.  Wojna  domowa  w  kraju.

              ---    Zmarł  biskup   wrocławski  Żyrosław II.  Jego  następcą  został  najstarszy  syn 
                      Bolesława I  Wysokiego -  książę  opolski   Jarosław.  Kronika   polsko - śląska  jemu
                      przypisuje  fakt  nadania  ziemi  otmuchowskiej  i  nyskiej  biskupom  wrocławskim.
                      Jednak  faktycznym  ofiarodawcą  jest  Bolesław I  Wysoki,  co  uczynił  dla 
                      kościoła  wrocławskiego  przez   syna  Jarosława / ? /. 
 
  16.05.1199. Bulla  papieża  Innocentego III,  wystosowana  do  bpa  Jarosława,  syna
                      Bolesława I  Wysokiego,  dotyczy  odpowiedzi  na  postawione  pytanie  o  warunki  
                      nakładania  kar  klątwy  przez  biskupa  na  książąt.

             ---     Henryk  Kietlicz  arcybiskupem  w  Gnieźnie.

   Rok 1200   W  Kamieniu  Śląskim  urodziła  się  Bronisława,  zakonnica,  norbertanka.
                      Zmarła  w  opinii  świętości  w  klasztorze  na  Zwierzyńcu  w  Krakowie.
                      Błogosławiona.    

  21.03.1201. Kapituła  wrocławska  jako  pierwsza  w  Polsce  czynnie  uczestniczy w  wyborze
                      biskupa  lubuskiego  Cypriana  na  biskupstwo  wrocławskie.
                      Początek  eliminacji  inwestytury  świeckiej  w  Polsce
                       / wręczenie  pierścienia  i  pastorału   jako  symbolu  władzy biskupiej /.
                      Biskup  Cyprian,  mnich  norbertański  i  opat  w  klasztorze  św.  Wincentego
                      we  Wrocławiu  pochodzi  z  Frankonii  Wschodniej. 

       03.1201. Zmarł  biskup  Jarosław   książę  opolski.  Władzę  po  nim  w  księstwie  przejął 
                      jego  ojciec,  uprzednio  wygnany  Bolesław I  Wysoki. 
               
  07.12.1201. Zmarł  Bolesław I  Wysoki  książę:  opolski,  wrocławski  i  legnicko - głogowski.  

           Władzę  po  nim  objął  syn  Henryk I  Brodaty. 
                       Nastąpił  wzmożony  rozwój  osadnictwa   na  Śląsku,  lokacji  miast  i  wsi.
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            Ziemia    raciborska  i  cieszyńska  w  rękach  Mieszka I  Plątonogiego.  który
                       włącza  ziemię  opolską  do  swego  władztwa / pokonując  wojska  bratanka 
                       Henryka I  Brodatego /.  Protoplasta  Piastów  górnośląskich.  Stolicą  jest  Opole.
   
  13.03.1202. W  Kaliszu  zmarł  ostatni  z  synów  Bolesława III  Mieszko III  Stary.  
                       Najstarszym  Piastowiczem  z  prawami  do  Krakowa / po  ojcu  Władysławie II
                       Wygnańcu  /  jest  m.  innymi  Mieszko I  Plątonogi. 
                       Na  tronie  krakowskim  zasiada  syn  Mieszka III  Starego  Władysław  Laskonogi. 
                
  Rok 1202   Książę  Henryk I  Brodaty  za  sumę  1.000, grzywien  srebra  wykupił  prawa
                     stryja  Mieszka I  Plątonogiego  do  kasztelanii  otmuchowskiej. 
                    Transakcję  tę  potwierdza  specjalnym  dokumentem  papież  Innocenty III,
               
              ---    Księżna   śląska  Jadwiga  funduje  i  buduje  dla  zgromadzenia  sióstr  Cysterek
                      klasztor  w  Trzebnicy.  Pierwsze  zakonnice  pochodzą  prawdopodobnie  z  klasztoru
                      św.  Teodora  w  Bambergu.

  25.11.1202. Papież  Innocenty III, stosowną  bullą  zatwierdza  ugodę  zawartą  pomiędzy
                      Henrykiem I  Brodatym  a  jego  stryjem  Mieszkiem I  Plątonogim  / w  obecności 
                      bpa  Cypriana,  abpa  Henryka  Kietlicza  i  bpa  krakowskiego  Pełki /.
                      Ugoda  dotyczy  statusu  suwerennych  księstw  śląskich, tj.  Śląska  Dolnego
                      czyli  właściwego  i  opolskiego  czyli  Śląska  Górnego  oraz  ustalenia  granic
                      diecezji   wrocławskiej  i  krakowskiej,  do  której  należeć  będą  Ruda  i  Biskupice.  
 
             ---     Pierwsze  udokumentowane  ślady  osadnictwa  emigrantów  z  krajów
                      niemieckojęzycznych  na  Górnym  Śląsku,

   Rok 1206   Konflikt  Władysława  Laskonogiego  z  abpem  gnieźnieńskim  
                      Henrykiem Kietliczem.
                      Abp  rzuca  klątwę  kościelną  na  księcia.  Książę  wygania  abpa  z  kraju. 
                      Papież  Innocenty III,  nakazuje  biskupom  i  możnym  Polsce  wspomagać
                      arcybiskupa. 

             ---     Leszek  Biały  syn  Kazimierza II  Sprawiedliwego  na  tronie  krakowskim.
                      Żyje  jeszcze  syn  Władysława II  Wygnańca  / seniora / Mieszko I  Plątonogi 
                      i  syn  Mieszka III  Starego  Władysław  Laskonogi.
       
  08.01.1207. Papież  Innocenty III  w  liście  do  arcybiskupa  Henryka  Kietlicza,  nakazuje
                      wprowadzenie  celibatu  u  duchownych  w  Polsce  i  wyraża  sprzeciw   przeciwko
                       inwestyturze  świeckich.                    
            
   04.03.1207. Leszek  Biały oddaje  swoje  ziemie  pod  opiekę  Stolicy  Apostolskiej.
                       Kolejna  próba  obalenia  testamentu  Bolesława III  Krzywoustego. 
            
            ---      Zmarł  biskup   krakowski  Pełka. 
                      Leszek  Biały zezwala  na  pierwszą  elekcję   biskupa  krakowskiego  przez  kapitułę.
                      
  25.10.1207. Zmarł  biskup  wrocławski  Cyprian. 
                      Jego  następcą  zostaje  biskup  Wawrzyniec.  Lokuje  on  i  zakłada  miasto  Nysę.
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  28.03.1208. Papież  Innocenty III  zatwierdza  wybór  na  stolicę  biskupią - krakowską 
             biskupa  Wincentego  Kadłubka,  dokonaną  przez  kapitułę  katedralną.
 
  21.06.1208. Zamordowany  został  jeden  z  dwóch  królów  niemieckich - Filip  Szwabski.
        
  11.11.1208. Otton IV  Brunszwicki  popierany  przez  papieża  jednogłośnie  wybrany  
                      królem   Niemiec.

   25.12.1208. Za  sprawą  Henryka I  Brodatego  i  jego  żony  Jadwigi,  dochodzi  do  spotkania  
            i  pojednania  księcia  Władysława  Laskonogiego  i  abpa  Henryka  Kietlicza.

                        Po  zdjęciu  ciążącej  na  księciu  klątwy,  abp  Ketlicz  otrzymuje  od  księcia
                        rekompensatę  finansową.

  04.10.1209. Otton IV  Brunszwicki  cesarzem  Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego.
  
  09.06.1210.  Henryk I  Brodaty / wnuk  Władysława II  Wygnańca /, bullą  protekcyjną  papieża
                       Innocentego III,  nabywa  prawa   do  Krakowa. 

       07.1210.  Mieszko I  Plątonogi  / syn  Władysława II  Wygnańca / zdobywa  Kraków.
    
            ---       Papież  Innocenty III  rzuca  klątwę  na  cesarza  Ottona IV  Brunszwickiego.

            ---       Abp  Henryk  Kietlicz  metropolita  gnieźnieński   legatem  papieża   w  Polsce.  
 
   16.05.1211. W  Krakowie  zmarł  Mieszko  I  Plątonogi.  Opole,  Racibórz  i  ziemię  bytomską,
                        dziedziczy  po  nim  syn  Kazimierz I / opolski / -  fundator  klasztoru 
                        SS.  Norbertanek   w  Rybniku.

            ---       Na  Śląsku  pojawili  się:  Walonowie,  Flamandowie,  Sasi  i  kolejni  Żydzi.
                       Lokacja  Złotoryi.
   
        09.1211. W  Norymberdze  książęta  niemieccy  wybierają  na  króla  Fryderyka II.   

   Rok 1214    Staraniem  Henryka I Brodatego,  opata  Witosława, / klasztor  augustianów  na  
                       Piasku / i  komesa  Emerama,  powstał  szpital  świętego  Ducha  we  Wrocławiu.

   Rok 1215    Sobór IV  Laterański. /12 - ty  powszechny/,  był  największym  zgromadzeniem 
                       kościelnym  w  średniowieczu.  Zgromadził  ponad  1.200  uczestników. 
                      
                       Z  Polski  przybyli:  abp Henryk  Kietlicz,  bp. bp.  Wincenty  Kadłubek  z  Krakowa,
                       Wawrzyniec  z  Wrocławia,  Wawrzyniec  lubuski,  i Bart  z  Włocławka.  
                       Papież  Innocenty III  uzyskał  prawo  do  koronowania  władców.  
                       Wzmocnił  dyscyplinę  w  kościele.

   Rok 1217    Henryk II  Pobożny  żeni  się  Anną,  córką  króla  Czech  Przemysława I  Ottokara,
                       siostrą  Wacława I,  późniejszego  króla  Czech.

            ---       Książę  Kazimierz I  opolski,  w  orszaku  króla  Węgier  Andrzeja  
                       udał  się  do  Ziemi  Świętej.      
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   Rok 1217    Lokacja  Opola  i  Raciborza / osadnictwo  flamandzkie /  na  prawie  magdeburskim.

   Rok 1218    Zmarł  biskup  Wincenty  Kadłubek / ? /. Beatyfikowany  w  1764 r.  przez  papieża
                       Klemensa XIII. 
                       Uzupełnił  on  średniowieczny  skrót  myślowy: Lux  ex  Silesia - Światło  ze  Śląska,
                       i  dopowiedział,  precyzując: Ex  sacra  Silenci  provincia -  ze  świętej  prowincji
                       śląskiej.
   
  29.09.1218.  Iwo  Odrowąż  z  Kamienia  Śląskiego  biskupem  krakowskim / do 1229 r./.
                       Fundator  kościoła  mariackiego  w  Krakowie. 
                       Z  jego  inicjatywy  Jacek  i  Czesław  Odrowążowie  oraz  inni,  wysłani zostali 
                       na  studia  do  Paryża  i  Bolonii.  
                        Wracają  do Polski  po  uzyskaniu  formacji  duchowej  u  św.  Dominika,
                        / kanonizowanego  w  1234 r. /.
                        Zakładają  zgromadzenia  zakonne  dominikańskie  i  budują  klasztory.  
                        Klasztory  powstały m.  innymi  w:  Krakowie / 1222 r./,  Gdańsku  i  Wrocławiu.

  Rok 1219      Zmarł  arcybiskup  gnieźnieński  Henryk  Kietlicz.

  23.11.1220.   Fryderyk II  Hohenstauff  cesarzem Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego.

  Rok 1222    Henryk I  Brodaty  wraz  biskupem  Wawrzyńcem  oraz  rycerstwem  śląskim  na
                      rocznej  wyprawie  krzyżowej  w  Prusach.

              ---   Henryk I  Brodaty  zakłada  klasztor   w  Henrykowie.
                     Do  klasztoru   w 1227 r. sprowadza  cystersów  z  Lubiąża.
          
              ---  ''Andrzej  kasztelan  bytomski''  jako  świadek,  wymieniony  w  dokumencie
                      Kazimierza I  księcia  raciborsko – opolskiego.  W  utworzonej  kancelarii  książęcej,
                      urząd  kanclerza   do  roku  1238  pełni  Sebastian.

              ---   Książę  Kazimierz I   zezwala   biskupowi  wrocławskiemu  Wawrzyńcowi
                     na  osadzenie  kolonistów  z  terenu  Niemiec  w  dobrach  biskupich, 
                     W  tzw.  kluczu  ujazdowskim / między  innymi  w  Biskupicach /.
     
              ---   Biskup  wrocławski   Wawrzyniec  zakłada  Głuchołazy.   

              ---   Pojawia  się  nazwa  miasta  Mikołów,  jako  Mikulow.

              ---   Henryk I  Brodaty  sprowadza  na  Śląsk  zakon  rycerski  N. P. Marii, 
                     czyli  Krzyżaków  i  uposaża  ich  w  ziemię  koło  Namysłowa.
                 
   Rok 1223  Lokacja  Ujazdu. Pierwszym  wójtem  jest  Walter  z  Nysy.  Osadnictwo  Niemców.
          
              ---   Bp  Wawrzyniec  wystawia  dokument  dla  kościoła  św.  Zbawiciela   w  Rybniku.

   Rok ~1225 Urodził  się  Bolesław  Rogatka.  Jest  synem  Henryka II  Pobożnego  i  Anny,
                      księżniczki  czeskiej,  córki  Przemysława I  Ottokara.
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  Rok 1225  Prowincjałem  Dominikanów  w  Polsce  jest  Gerard  z  Wrocławia.
     
     04.1226.  Czesław  Odrowąż  pierwszym  przeorem  w  założonym  przy  kościele
                     św.  Wojciecha   klasztorze  dominikanów   we  Wrocławiu 
                     / konwent  polski,  ale  zniemczony /. 

              ---   Urodził  się  Bolesław  V  Wstydliwy. 
                     Jest  synem  Leszka  Białego  i  Grzymisławy - księżniczki  ruskiej.
              
   Rok 1226   Za  wstawiennictwem  księżnej  Jadwigi,  Henryk I  Brodaty  sprowadza  na  Śląsk
                      zakon  Templariuszy,  darując  im  Małą  Oleśnicę  koło  Oławy.
    
  24.11.1227. Zjazd  książąt  i  biskupów  polskich  w  Gąsawie.  W  wyniku  zbrojnego  napadu
                      Świętopełka - księcia  Pomorza  Gdańskiego  oraz  Odonica,  wnuka  Mieszka III
                      Starego,  dochodzącego  swoich  praw  do  ojcowizny,  zamordowany  został  
                      Leszek  Biały -  „ Książę  Polski”.  Ciężko  ranny  został  Henryk I  Brodaty,
                      osłonięty  przed  zabójczymi  ciosami  przez  rycerza  Peregryna  z  Wazenborga.

                      Sukcesorem  Leszka  Białego  w  Krakowie  został  Władysław  Laskonogi,  syn
                      Mieszka III Starego,  / zgodnie  z  zawartą  umową  na  przeżycie /.
                      Leszek  Biały,  syn  Kazimierza II  Sprawiedliwego,  był  ostatnim  władcą  w  okresie
                      rozbicia  dzielnicowego,  mający  władzę  nad  wszystkimi  ziemiami  polskimi / ? /. 

  Rok 1227    Henryk  Brodaty sprowadza  cystersów  z  Lubiąża  do  klasztoru   w  Henrykowie.  
     
  Rok 1228    Uzgodnienia  z  dostojnikami   małopolskimi  w  Cieni,  zobowiązują  księcia     

           Władysława  Laskonogiego  do  adoptowania  Bolesława  V Wstydliwego,  syna  
           Leszka  Białego. Wystawił  tam  również  przywileje  dla  Kościoła  i  możnych.

                       Henryk I  Brodaty  namiestnikiem  Władysława  Laskonogiego  w  Krakowie.     
                
              ---    Henryk  I  Brodaty  zezwolił  na  osiedlanie  ludności  polskiej  na  Śląsku.
                      Wcześniej  dał  taki  przywilej  kolonistom  znad  środkowej  Łaby.

              ---    Biskup  wrocławski   Wawrzyniec,  następca  bpa  Cypriana,  zasadza  kolonistów
                      niemieckich   w  okolicy  Nysy  i  Otmuchowa.

              ---    O O.  Franciszkanie  we  Wrocławiu.  
                      Zakony  posiadają  własne  szkoły.  Powstają  przy  nich  także  szpitale  i  hospicja.
                 
  26.06.1229. Papież  Grzegorz IX  potwierdza  prawa  opactwa  w  Tyńcu  do  pobierania  opłat  
                      z  targowiska  oraz  dwóch  karczm  w  Bytomiu.

            ---      Biskupi  wrocławski  i  ołomuniecki,  toczą  przed  kurią  rzymską  spór  o  ziemię
                      opawską.  Ziemia  kłodzka  należy  bezspornie  do  Czech / diecezja  praska /.              
               
            ---       Na  wiecu  w  Spytkowicach  pod  Zatorem,  Henryk I  Brodaty  napadnięty  został
                       przez  ludzi  Konrada I  Mazowieckiego,  syna  Kazimierza II  Sprawiedliwego
                       a  brata  Leszka  Białego. Ranny,  wzięty  do  niewoli  do  Płocka.  
                       Zwolniony  na   osobistą   interwencję   żony  Jadwigi.
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                      Zmuszony  do  rezygnacji  ze  swoich   praw  do  Krakowa,  prosi  papieża 
                      o  zwolnienie  z  tej  przysięgi  wymuszonej  na  nim  siłą.

   Rok 1229    Henryk I  Brodaty  zasadza  kolonistów - górników  z  Miśni  w  okolicy  Lwówka
                      i  Złotoryi.

  21.08.1229. W  Borgo  koło  Modeny  zmarł  biskup   krakowski  Iwo  Odrowąż.  Jego  następcą,
                      mianowany  przez  papieża  Grzegorza IX  został  biskup  Andrzej,  który  zmuszony
                      został   przez  Henryka I  Brodatego  do  ustąpienia.  
                      Na  jego  miejsce  kapituła   krakowska  wybiera  bpa  Wisława  Kościeleckiego.

  05.01.1230. W  Kościele  na  Śląsku  pojawił  się  trzeci  obok  Głogowa  i  Legnicy  archidiakonat
                      w  Opolu.   Pierwszym  archidiakonem / sufraganem / zostaje  miejscowy  pleban,
                      pełniący  w  latach  1219 - 1226  funkcję  archiprezbitera / dziekana / wrocławskiego.
                      Koniec  okresu  misyjnego  Kościoła  wrocławskiego.
                      Do  tego  czasu  na  Górnym  Śląsku  wybudowano  ok.  10  świątyń.

   Rok 1230  Zmarł  książę  raciborsko - opolski   Kazimierz I. Jest  synem  Mieszka I Plątonogiego.
                     Henryk I  Brodaty,  syn  Bolesława  Wysokiego,  jako  kuzyn  Kazimierza I, 
                     przejmuje  opiekę  nad  jego  synem   Mieszkiem II  Otyłym.
                     Księstwem  zarządza  Viola - wdowa  po  Kazimierzu I.

   Rok 1231   W  walkach  o  Wielkopolskę,  Władysław  Laskonogi  pokonany  został  przez
                      bratanka  Władysława  Odonica  i  wycofał  się  do  Raciborza. 
                      Swoje  prawa  do  Krakowa  odstąpił  Henrykowi I  Brodatemu  i  jego  synowi
                      Henrykowi II  Pobożnemu. 
                      Władysław  Laskonogi  ginie  zamordowany  dnia 18.08.1231 r.  w  Środzie  Śląskiej
                       / lokowanej  w  1233 r. /. 

   Rok 1232   Rycerstwo  śląskie  zdobywa  Kraków. 
                      Henryk I  Brodaty  księciem  Śląska  i  Krakowa / do  1238 r. /.

           ---      Zmarł  biskup  wrocławski  Wawrzyniec. 
                     Jego  następcą  został,  wykształcony  za  granicą  biskup  Tomasz I. 
        
          ---       Biskup  krakowski  Pełka  arcybiskupem  gnieźnieńskim / do 1258 r. /.
    
   Rok 1234  Henryk II  Pobożny,  syn  Jadwigi  i  Henryka I  Brodatego,  księciem  Śląska
                     i  Wielkopolski.  

  22.06.1235. Henryk II  Pobożny  otrzymuje  od  papieża  Grzegorza IX  bullę  protekcyjną.

   Rok 1236   Henryk I  Brodaty  popada  w  konflikt  z  bpem  wrocławskim  Tomaszem I 
                      oraz  arcybiskupem  Pełką. 
                      Legat  papieski  Wilhelm  z  Modeny  rzuca  na  księcia   klątwę  kościelną.

   Rok 1237   Walki  między  synami  Henryka I  Brodatego:  Henrykiem II  Pobożnym  
                       a  Konradem.  Klęska  wojsk  śląsko - polskich  Konrada  z  wojskami  niemieckimi
                       Henryka II  Pobożnego  pod  Studnicą  koło  Legnicy.
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   Rok 1237/8   Anna,  żona  Henryka II  Pobożnego  sprowadza  z  Pragi  do  Wrocławia   
                        / może  nawet  w  1234 r. /,  a  Henryk II  do  Krakowa  OO.  Franciszkanów.
                        Są  oni  wszyscy   niemieckojęzyczni   i   należą   do  prowincji  saskiej.
           
  19.03.1238.  W  Krośnie  Odrzańskim  zmarł  pojednany  z  Bogiem  Henryk I  Brodaty / lat 70 /.

  25.05.1238. Papież  Grzegorz IX,  pismem  do  Henryka II  Pobożnego,  przypomina
                       o  obowiązku  zadośćuczynienia  za  zmarłego  pod  ekskomuniką  ojca.

   Rok 1239    Papież  Grzegorz IX  rzuca  klątwę  kościelną  na  cesarza  Fryderyka II.

            ---      Henryk II  Pobożny,  poprzez  wysłannika  papieża  Alberta  Boheima,  wyraża
                      skruchę  i  deklaruje  wierność  papieżowi,  w  wyniku  czego  otrzymuje  od
                      od  papieża  tytuł: „ księcia  arcychrześcijańskiego''.

            ---      Mieszko II  Otyły   syn  Kazimierza I,  samodzielnym  księciem  w  Opolu.
                      Żeni  się  z  córką  Konrada  Mazowieckiego    

   22.12.1240. Pierwsza  wzmianka  o  istnieniu  kolegiaty  w  Opolu.

   18.03.1241. Najazd  Tatarów  na  Węgry  i  Polskę.  Klęska  wojsk  polskich  pod  Chmielnikiem.
           Mieszko II  Otyły  rozbija  Mongołów  podczas  przeprawy  przez  Odrę

                       pod  Raciborzem.
        
            ---        Zniszczenie  państwa  węgierskiego. Początek  osadnictwa  saskiego  na  Spiszu.
             
            ---        Spalenie  przez  Tatarów  Bytomia  i  Wrocławia / katedry /.

   09.04.1241. Klęska  wojsk  polskich / śląskich  i  sprzymierzonych /  pod  Legnicą.
                       Tajemnicza  śmierć  na  polu  bitwy  księcia  Henryka II  Pobożnego 
                       / „Gorze  szą  nam  stało” /.  
                       Władzę  na  Śląsku  przejmuje  jego  syn  Bolesław II  Rogatka,  zwany  Łysym. 
                       Henryk II  Pobożny  żył  lat  43. Był  władcą  Śląska,  Wielkopolski  i  Krakowa.
                       
                       Na  Śląsku  pojawiają  się  kolejni  niemieccy  koloniści – osadnicy,  zapraszani
                       przez  władców  i  klasztory.  
                       Wprowadzają  oni  do  gospodarstwa:  trójpolówkę,   żelazny  pług, 
                        napęd  wodny  młynów,  kuźni,  tartaków  i  inne  nowości  techniczne.

       09.1241.  Konrad  Mazowiecki  najeżdża  spustoszoną  przez  Tatarów  ziemię  krakowską
                       i  zajmuje  zniszczony  Kraków.  Wypiera  z  niego  Bolesława II  Rogatkę.

   Rok 1242    Lokacja  Wrocławia  na  prawie  magdeburskim / planowa  zabudowa,
                       wprowadzone  w  życie  stosowne  prawo,  ustanowione  władze  miejskie  i  sądy /.
        
  15.03.1242. Zmarł  biskup  krakowski  Wisław  Kościelecki.
                      Jego  następcą,  od 25. 05.1242 r.  jest   biskup  Prandota  z  Białaczewa.

   15.07.1242. We  Wrocławiu, w  opinii  świętości  zmarł   Czesław  Odrowąż.
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              ---     Bolesław II Rogatka  żeni  się  hrabianką  anhalcką,  Jadwigą.

              ---     Urodził  się  Leszek  Czarny.  
                       Jest  synem  Kazimierza  księcia  Kujaw  i  córki  Henryka II  Pobożnego -
                       Konstancji.

   Rok 1243    W  Trzebnicy,  w  ufundowanym  przez  siebie  klasztorze  zmarła  w  opinii
                        świętości   matka   ośmiorga  dzieci,  księżna  śląska  Jadwiga.

          ---         W  Mechcicach  koło   Koźla,  księżna  kaliska  Viola,  wystawia  dla 
                        bpa  wrocławskiego  Tomasza I  herbu  Rawicz  przywilej,  w  którym  zrzeka  
                        się  na  jego  rzecz  Biskupic  koło  Bytomia.  Kasztelanem  Bytomia  jest  Detko.

  
   Rok 1244-1268  Budowa  przez  bpa  Tomasza I   czwartej  już  katedry  we  Wrocławiu
                              / druga  po  walterowskiej /. 
                              Jest  to  pierwsza  w  pełni  gotycka  budowla   na  ziemiach  polskich.

   Rok 1245    Za  sprawą  księżny  Anny,  żony / wdowy /  Henryka II  Pobożnego,  do  Wrocławia,
                       z  Pragi  sprowadzeni  zostali  Krzyżowcy.  Przebywali  oni  w  Pradze  od  1233r.
                       za  sprawą  Agnieszki,  siostry  Anny.  Otrzymują  we  władanie szpital  św.  Elżbiety.
                       Rozbudowują   szpitalnictwo  w:  Kluczborku,  Bolesławcu,  Świdnicy  i  Legnicy,
                       czego  nie  dokonano  dotąd  w  żadnej  z  polskich  dzielnic. 
                       Krzyżowcy  noszą  na  piersi  swego  ubioru  czerwoną  gwiazdę.

   09.08.1245. Bulla  papieża  Innocentego IV  dla  biskupstwa  wrocławskiego  wymienia 
                       170  nazw  polskich  parafii  i  22  grody  kasztelańskie / m.  innymi,
                       na   Górnym  Śląsku:  Cieszyn,  Opole,  Racibórz,   Koźle  i  Toszek /.  
                       Wśród  dóbr  biskupich  wymienia  Ujazd / kościół / oraz  Biskupice  koło  Bytomia.

             ---    Jan  Plano  Carpini  wysłany  przez  papieża  Innocentego IV  na  Ruś  i  do  Mongolii,
                      korzysta  z  pomocy  tłumacza   Benedykta  z  Wrocławia.  Po  swoim  powrocie
                      z  wyprawy  do  Mongolii,  wydaje  on  w  1247 r.  w  Kolonii  dzieło, pod   tytułem:
                     „ Historiae  Mongolarum. ''
 
  Rok 1246   Zmarł   książę  raciborsko – opolski  Mieszko II  Otyły.
                     Jego  następcą  został  brat  Władysław I -  syn  Kazimierza I  Opolskiego  i  Violi.

   Rok 1246   Dawny  klasztor  kanoników   reguły  św.  Augustyna,  założony  w  1207 r.  przez
                      Henryka  Brodatego  w  Kamieńcu  Ząbkowickim  obejmują  cystersi.

  Rok 1247   Bolesław  II Łysy -   Rogatka  uwięziony  przez  możnych  w  Legnicy  i  zmuszony
                     do  podzielenia  się  władzą  z  bratem   Henrykiem III. 
                     Jego  młodsi  bracia:  Konrad   i  Władysław  / później  arcybiskup  Salzburga /
                     przeznaczeni  zostali  do  stanu  duchownego.

  Rok 1248   Walczący  z  sobą  bracia:  Bolesław II  Rogatka  i  Henryk III,  rozdają  sojusznikom
                     ziemię  śląską,  i  tak:  Bolesław - arcybiskupowi  magdeburskiemu   połowę
                     ziemi  lubuskiej,  Henryk III - margrabiemu  Miśni  Szydłów  oraz  tereny  między
                     rzekami  Kwisą  i  Bobrem.
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             ---    Synod  wrocławski,  któremu  przewodniczy  przyszły  papież  Urban IV /1261-1264/,
                     jako  legat  papieża  Innocentego IV.  
                     Zwycięstwo  Kościoła   w  walce  z  Bolesławem II  Łysym - Rogatką.

  Rok 1249   Bolesław II  Łysy - Rogatka  spalił  Środę  Śląską  oraz  kościół  farny  z  chroniącymi
                     się  w  nim  mieszkańcami  miasta.

  Rok ~1250 Wincenty  z  Kielczy  napisał  żywot  św.  Stanisława. 
                     Jest  to   manifest  polityczny  na  rzecz  zjednoczenia  Królestwa  Polskiego.

  Rok ~ 1235 -1350  Cysters  brat  Rudolf  przybyły  do  klasztoru  w  Rudach,  wydał  tam  
                                  po  łacinie  traktat  o  kapłaństwie:
                                 Summa  fratris  Rudolfi  de  confessionis  discretione.

  13.12.1250. W  Apuli  zmarł  cesarz  Fryderyk II.  Jego  następcą  został  syn  Konrad IV.
                       Podobnie  jak  ojciec,  ekskomunikowany  przez  papieża  za  zabór  Sycylii.

  Rok 1251   Pojawia  się  nazwa  Tarnowice,  jako  Tarnowitz.  Początek  Tarnowskich  Gór.

  07.09.1251. Zmarła  księżna   raciborsko - opolska  Viola.  Była  żoną  księcia  Kazimierza I,  
                      syna  Mieszka  Plątonogiego. Jej  starsza  córka  Więcesława  została  zakonnicą
                      w  klasztorze  w  Czarnowąsach,  młodsza,  Eufrozyna,  była  trzecią  z  kolei  żoną
                      księcia  Kazimierza  Kujawskiego  i  matką  Władysława  Łokietka.
                      Zwolniła  Biskupice  k. Bytomia  z  ciężarów  podatkowych  prawa  polskiego.

            ---     We  Wrocławiu  obiera  sobie  siedzibę  Wit,  bp  misyjny  dla  Litwy.  Dominikanin.

  Rok 1253    W  Bytomiu  istnieje  kościół  Wniebowzięcia  N. M. Panny.  Do  jego  uposażenia
                      należą  dwa  młyny  zlokalizowane  w  pobliżu  wzgórza  św.  Małgorzaty.

   Rok 1253   Przemysław II  Ottokar,  syn  króla  Wacława I  królem  Czech.

             ---     Kanonik  wrocławski  Jakub  ze  Skaryszewa,  kapelan  papieski  i  króla  Czech
                      Przemysława II  Ottokara,   podejmuje  w  Rzymie  starania  o  kanonizację 
                      biskupa  Stanisława  Szczepanowskiego  z  Krakowa.  
                      Czyni  to  w  imieniu  biskupa  krakowskiego  Prandoty. 

  17.05.1253. Bulla  papieża  Innocentego IV „ Licet  Apostolatum  officium”, potwierdza
                      / na prośba  episkopatu /  protekcję  Stolicy  Apostolskiej  nad  kościołem  w  Polsce.

  04.06.1253. Papież  potwierdza  prawo  norbertanów  wrocławskich  do  kościołów
                      p. w.  Wniebowzięcia  N. M. Panny  i  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu. 

  17.09.1253. W  Asyżu,  kanonizacja  bpa  Stanisława  ze  Szczepanowa.   Wincenty  z  Kielczy
                      / k. Pyskowic / kanonik  krakowski,  sekretarz  księcia  Władysława I -  księcia
                      opolskiego,  później  przeor  O O.  Dominikanów  w  Raciborzu,  autor  hymnu 
                      „ Gaude  Mater  Polonia '', / Ciesz  się  Matko  Polsko,  płodna  szlachetnym
                      potomstwem / zanotował  także  polskie  zdanie: „Gorze  szą  nam  stało”,
                      wypowiedziane  przez  Henryka II  Pobożnego  na  polu  bitwy  pod  Legnicą.  
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                      Dotyczy  ono  zapewne  przyczyn  i  skutków   przewidzianej  klęski.
                      Muzykę  do  słów  hymnu   napisał / później /  Gerwazy  Gorczycki  z  Bytomia.
             
              ---     Po  raz  kolejny   pojawia  się  nazwa  Piekary  jako  Peccari.
                       Prawdopodobna  lokacja  Rudy.
                       W  Starym  Bielsku  na  Górnym  Śląsku  istnieje  kościół  p. w.  św.  Stanisława.
                       W  Łabędach  istnieje  kościół  p. w.  Najświętszej  Marii  Panny.

  Rok 1254     Władysław I  książę  opolski,  brat  Mieszka II  Otyłego,  nadaje  miasto  Bytom
                       Henrykowi  i  zezwala  na  jego  lokację / na 140  łanach  flamandzkich = 2.400 ha /
                       na  prawie  magdeburskim.  
                       Stało  się  to  prawdopodobnie  w  drodze  powrotnej  książąt  śląskich  z  Krakowa,
                       gdzie  w  dniu  08.05. br. uczestniczyli  w  uroczystościach  związanych  z  rocznicą
                       kanonizacji  biskupa  krakowskiego  św.  Stanisława  ze  Szczepanowa.

              ---     Pojawia  się  nazwa  Łagiewniki  koło  Bytomia  jako  Lagewnicz.   Wieś  w
                       dziedziczne  władanie  od  księcia  Władysława I  otrzymuje  wójt  Bytomia  Henryk.

              ---     Lokacja  na  prawie  magdeburskim  Paczkowa,  Oleśnicy  i  Sławięcic.

  25.05.1254. Zmarł  król  Niemiec  Konrad IV.  Jego  następcą  został  syn  Konradyn.

  02.10.1256. Celem  wymuszenia  okupu  Bolesław II  Łysy - Rogatka  porywa  i  więzi
                      biskupa  wrocławskiego  Tomasza I.

  05.06.1257. Lokacja  Krakowa  na  prawie  magdeburskim. 
                      Na  prośbę  księcia  krakowskiego  Bolesława  V  Wstydliwego,  
                      syna  Leszka  Białego,   przebudowy  miasta  / poza  Okołem,  Wawelem 
                      i  Stradomiem / dokonują:  Gedko  Stilwójt - ławnik  z  Wrocławia   i  właściciel
                      młyna  w  Oławie,  Dytmar  Volk   i  Jakub - sołtys  z  Nysy.

  24.06.1257. Książę   raciborsko - opolski  Władysław I  wystawia  w  Czeladzi  dokument,
                       zezwalający  proboszczowi  miechowskiemu  na  lokację  na  prawie  magdeburskim
                       wsi  Chorzów / Stary /.  Pojawia  się  nazwa  Chorzów  jako  Charzew.

  15.08.1257. W  opinii  świętości  zmarł  w  Krakowie  Jacek  Odrowąż.  Pochowany  w  kościele
                      Świętej  Trójcy / u  Dominikanów /.  Kanonizowany  w  1594 r.  w  Rzymie.

  Rok 1257     Kazimierz  Konradowic  książę  kujawski,  prawnuk  Bolesława III  Krzywoustego,
                       ojciec  Leszka  Czarnego  z   matki  Konstancji - córki  Henryka II  Pobożnego,  
                       żeni  się / trzeci  raz /  z  siostrą  Władysława I  księcia   raciborsko - opolskiego
                       Eufrozyną.  Z  tego  związku  narodzi  się   około  1260/1261 roku  W.  Łokietek.
  
  Rok 1258     Minoryci / Bracia  Mniejsi /  reguły  zakonnej  św.  Franciszka  w  Bytomiu.
                       Budują  oni  kościół  pod  wezwaniem  św.  Mikołaja  / dzisiaj  św.  Wojciecha /.

             ---     Urodził  się  Henryk IV  Prawy  / Probus /.  Jest  synem  Henryka III 
                      /  wnukiem  Henryka II  Pobożnego / i  Judyty,  córki  Konrada I  Mazowieckiego.  
                        Judyta  jest  wdową  po  Mieszku II  Otyłym,  księciu  raciborsko - opolskim.
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  21.10.1258. Książę  Władysław I  Opolski,  wystawił  w  Raciborzu  dokument  fundacyjny
                     / w  imieniu  swoim  i  żony  Eufemii, - córki  Władysława  Odonica /,  dla  klasztoru
                      O O. Cystersów  w  Rudach  / Raciborskich /.
                      Macierzystym  klasztorem  w  Rudach   jest  klasztor  w  Jędrzejowie.
                      Wybudował  także  klasztor  dla  O O.  Dominikanów  w  Raciborzu.
 
  Rok 1259   W  Krakowie,  w  opinii  świętości  zmarła  Bronisława  Odrowążówna – norbertanka.

  Rok 1259    Drugi  najazd  Tatarów  na  Polskę  dochodzi  do  Bytomia. 
                      Kasztelanem  miasta  jest  Sobiesław.

  Rok 1260   W  wojnie  pomiędzy  królem  Węgier  Bellą IV  a  królem  Czech  Przemysławem II
                     Ottokarem   o  księstwo  Austrii,  Bolesław V  Wstydliwy  posiłkuje  teścia   Bellę IV.
                     Królewna  węgierska  Kunegunda - Kinga,  jest  żoną  Bolesława V. 
                     Książęta  śląscy / Władysław I  i  Henryk III  Biały /  posiłkują  Ottokara. 
                     W  bitwie  pod  Kressen - Brunnen,  Węgrzy  i  Polacy  ponoszą  klęskę.

  15.12.1260. Książę  Władysław I  Opolski,  nadaje  biskupowi  wrocławskiemu  Tomaszowi I 
                      prawo  eksploatacji  rud  ołowiu  w  Biskupicach / i  Kuźnicy  Rudzkiej ? /.

  Rok 1261    Wrocław  otoczony  został  murami  obronnymi.
   
  20.12.1261. W  szatach  pokutnych,  Bolesław II  Łysy – Rogatka  ukorzył  się  przed  biskupem
                      wrocławskim  Tomaszem I. 
                      Miało  to  miejsce  przed  katedrą  wrocławską,  w  obecności  arcybiskupa  Janusza.  

  Rok 1262    Biskup  warmiński  i  legat  papieski  Anzelm,  po  zniszczeniu  jego  diecezji      
                      osiedlił  się  na  Śląsku / do  roku  1265 /.

  Rok 1264    Klęska  głodu  na  obszarze  Niemiec  powoduje  napływ  do  Polski, 
                      a  w  szczególności  na  Śląsk  nowych  kolonistów – osadników / ok. 100 tys. osób  /.

  Rok 1265    Książę  śląski  Władysław,  syn  Henryka II  Pobożnego,  brat   Bolesława II  Łysego -
                      Rogatki,  wcześniej,  jako  protegowany  króla  Czech - swego  wuja  Wacława I,
                      biskup  Bambergu  i  Passawy  oraz  kanclerz  królestwa  Czech,  
                      arcybiskupem   Salzburga.    

           ---       Lokacja  na  prawie  magdeburskim  Wodzisławia. W  Pszowie  istnieje  kościół.

  20.09.1266. Zmarł  biskup  krakowski  Prandota.  Jego  następcą,  od 09.10.1266 r. został 
                      biskup  Paweł  z  Przemankowa ,  często  więziony  przez  książąt  polskich.

  03.12.1266. Zmarł  syn  Henryka II  Pobożnego  Henryk III  Biały.  Nie  przeżył  40 lat.
                      Jego  następcą  został  syn  Henryk IV  Probus / Prawy /.
                      Ze  względu  na  jego  młody  wiek  / 8 - lat /, rządy  na  Śląsku  w  jego  imieniu
                      sprawuje  stryj,   arcybiskup  Salzburga  Władysław.
                       Henryk IV  Probus  uznany  zostanie  również  za  poetę  niemieckojęzycznego.

  26.03.1267. Kanonizacja   księżnej  śląskiej  Jadwigi -  żony  Henryka I  Brodatego.
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              ---     Biskup  Tomasz I  zakłada  przy  kościele  św.  Marii  Magdaleny  w  Wrocławiu
                       szkołę  / przy  pomocy  legata  papieskiego  kardynała  Gwidona /. 

  30.05.1268. Zmarł  bp  wrocławski Tomasz I.  Był  uczestnikiem  uroczystości  I  rocznicy
                      kanonizacji  biskupa  Stanisława  w  Krakowie. 
                      Ku  czci  świętego  Stanisława  ufundował  ołtarz  w  katedrze  wrocławskiej.

              ---    Arcybiskup  Salzburga  Władysław  administratorem  diecezji  wrocławskiej.
                      Jest   najmłodszym  synem   Henryka II  Pobożnego.  Po  studiach  w  Padwie,
                      kanclerzem / od  1256 r./ króla  Czech  Przemysława  II  Ottokara   i  proboszczem
                      w  Wyszehradzie.  Biskup  Passawy.

              ---    Budowa  klasztoru  O O.  Franciszkanów  w  Bytomiu. 
            
  29.10.1268. W  Neapolu,  po  klęsce  swojej  armii  stracony  / ścięty /  zostaje  król  Niemiec
                       Konradyn.  Wygasł  ród  Staufów.

          ---       Przy  kolegiacie   Krzyża   Świętego  w  Opolu,  istnieje  szkoła  parafialna.

  Rok 1269   Przy  katedrze  wrocławskiej  powstała  szkoła  wyższa,  która  realizuje  pełny,
                     uniwersytecki  program  nauczania ,  czyli  siedem  sztuk  wyzwolonych,  

         tworzących  Trivium  i  Quadrivium. 
                    Trivium, jako  stopień  wstępny,  obejmuje; gramatykę,  retorykę  i  dialektykę / logikę/.
                     Quadrivium  zaś;  arytmetykę,  geometrię,  astronomię  i  muzykę.
                  
  Rok 1270   W  „Księdze  Henrykowskiej”,  kronice  klasztoru  OO.  Cystersów  w  Henrykowie,
                     pisanej  przez  niemieckojęzycznego  opata  Piotra  po  łacinie,  pojawia  się  zdanie,
                     uznane  jako  pierwsze,  pisane  po  polsku: „dai  ut  ia  pobrusa,  a  ti  poziwai”.    

           ---     W  Kamieniu  koło  Bytomia,  urodził  się  Jan  Nankier,  późniejszy  biskup
                     w  Krakowie  i  we  Wrocławiu.

  27.04.1270. Zmarł  książę  śląski,  syn  Henryka  II  Pobożnego  i  arcybiskup  Salzburga
                      Władysław.  
                      Opiekunem  młodego  księcia  śląskiego  Henryka IV  Probusa,  
                      syna  Henryka  III  Białego,  został  król  Czech  Przemysław  II  Ottokar.
                      Książę  Henryk IV  Probus   zobowiązany  zostaje  do  przybrania  swego  dworu 
                      na  Śląsku   w  barwy  dworu  czeskiego.  
                      Król  Czech  decyduje  również  o  jego  małżeństwie   z  córką  Władysława I
                      księcia  raciborsko - opolskiego.

           ---     Biskupem  Wrocławia  został  Tomasz II  z  szlacheckiego  rodu  Zarębów /do 1292 r. /.
             
           ---     Zakończył  się  napływ  trzeciej  i  ostatniej  w  tym  czasie  fali  kolonistów  
                    z  obszarów  niemieckojęzycznych  na  Śląsk. 
                    Szacunek  ludności  napływowej  na  Śląsk  po  najazdach  tatarskich,
                    to  około 100 – 200  tysięcy  osób.  
                    Polska  liczy  wtedy ok. 1,0 mln  mieszkańców.
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                    Na  około  700  kościołów  parafialnych  na  Śląsku,  500  jest  wynikiem  kolonizacji.
                    Wytyczone  wówczas  granice  parafii  utrzymały  się  do  dnia  dzisiejszego. 
                    Dotyczą  one  około 100.  miast  i 1.000.  wsi.

           ---    Władysław I  książę  raciborsko  -  opolski   zakłada  osadę  Lubliniec.            
                       
  Rok1271    Proboszcz  kościoła  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu,  kanonik  katedry  na  Wawelu
                     w  Krakowie  Herman  z  Leodium  / Liege /, ustanawia  dla  katedry  fundację  dla
                     ołtarza  św.  Małgorzaty / obecna  zakrystia /. Fundacja  jego  wynosi  100 grzywien
                     srebra  z  wydobywanego  w  miejscowych  kopalniach  rud  ołowiu   i  srebra.    
               Część  wydobywanego  kruszcu  stanowiła  wówczas  dochód  proboszcza.

          ---       Urodził  się  Wacław II.  Jest  synem  króla  Czech  Przemysława  II  Ottokara  
                      i  Kunegundy  Rurykowicz,  po  kądzieli  wywodzącej  się  z  węgierskich  Arpadów.  
     
  Rok 1272   Janusz  kasztelanem  Bytomia.

  Rok 1272   Król  Węgier  Stefan V  Arpad,  wydał  za  mąż  za  króla  Neapolu  i  Sycylii 
                     Karola  II  Andegawena  córkę  Marię.

  Rok 1273   Wojna  domowa  w  Małopolsce.  Rycerstwo  małopolskie  niezadowolone 
                     z  kandydatury  Leszka  Czarnego  na  księcia  Krakowa,  zaproponowało  księciu   

         raciborsko -  opolskiemu  Władysławowi I  władzę  w  Krakowie.
                     Pro - czeska  orientacja  polityczna  książąt  górnośląskich,  ze  względu  na  język,
                     gospodarkę,  niemiecką  kulturę  dworu  książęcego,  była  dla  rycerstwa   

         małopolskiego  bardziej  atrakcyjna,  aniżeli  węgierska,  preferowana  przez 
                     Bolesława  V  Wstydliwego  i  adoptowanego  syna  Leszka  Czarnego.
                       
  02.06.1273. W  bitwie  pod  Bogucinem   wojska  Władysława I  pokonane. 
                      Wojska  Bolesława  V  Wstydliwego  pustoszą  okolice  Bytomia. 
                      Mediatorem  między  walczącymi   stronami  jest  król   Przemysław  II  Ottokar .

  29.09.1273. Rudolf  z  Habsburga  królem  Niemiec.  Początek  dynastii  Habsburgów.

  Rok 1274   Ugoda  pomiędzy  Bolesławem  V  Wstydliwym  a  Władysławem I -  księciem
                     górnośląskim.  Ustalenie  granicy  między  Śląskiem  a  Małopolską.
                     W  księstwie  bytomskim,  kasztelanie  kozielska  i  toszecka,  podlegają  
                     jurysdykcji  biskupa  wrocławskiego,  bytomska  i  siewierska  bpa  krakowskiego.
                       
           ---      Henryk  IV  Probus  przyznaje  miastu  Wrocław  prawo  składu.

   Rok 1275  Lokacja  Głogówka  / na  prawie  magdeburskim /.

           ---      Zmarł  Norbertanin  Erazm  Ciołek – Witelon.  Urodzony  pod  Legnicą  w  1220 r. 
                     z  matki  Polki,   Ślązak,   jako  pierwszy  Polak  wszedł  do  grona  uczonych
                     europejskich.  Filozof,  przyrodnik,  autor  dzieła  De  perspectiva, / 1272 / w  którym
                     przekazał  europejskiemu  średniowieczu  zdobycze  nauki  arabskiej / neoplatonizm /. 

   Rok 1276  Lokacja  Gliwic,  Mikołowa  i  Siewierza.
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   Rok 1276  Rudolf  z  Habsburga  król  Niemiec,  proponuje  Henrykowi IV  Probusowi, 
                     za  zerwanie  sojuszu  z  królem  Czech  Przemysławem II  ,  tytuł  księcia  Niemiec.

  Rok 18.02 – 22.07.1277.  Bolesław  II  Rogatka  porywa  i  więzi  we  Wleniu  swego  bratanka   
        Henryka IV  Probusa.  Wymusza  na  nim  zrzeczenia  się  na  jego

                                            rzecz  Strzegomia  i  Środy  Śląskiej.    

   29.06.1277. Biskup  krakowski  Paweł  z  Przemankowa  eryguje  parafię 
                       p. w.  św.  Piotra   i  Pawła   w  Kamieniu  koło  Bytomia.  Fundatorem  kościoła 
                       był  Emmeran  Kołda  herbu  Oksza,  ojciec  biskupa  Jana  Nankera.

   26.08.1278. W  bitwie  pod  Suchymi  Krutami, / Dürnkrut /  zginął  pretendent  do  korony
                        cesarskiej,  król  Czech  Przemysław  II  Ottokar. 
                        Złamana  została  pozycja  polityczna  i  militarna  Czech  w  Cesarstwie. 

                        Rudolf  z  Habsburga  jako  zwycięzca,  stał  się  jedynym  kandydatem  na  cesarza
                        Świętego   Cesarstwa  Rzymskiego.  Przyłączył  on   Austrię  do  Niemiec. 
                        Austria   zaś,  od  tej  pory  przez  640 lat,  stała  się  rodzinnym  dziedzictwem
                        Habsburgów / do  roku  1918 /. 
                        Po  stronie  króla  Czech  w  bitwie  udział  biorą    wojska  wrocławskie. 
                        W  bitwie  nie  uczestniczy  Henryk IV  Probus.
                                                                     
              ---    W  ramach  rekompensaty  za  utracone  prawo  do  regencji  w  Czechach  i  opieki
                       nad  małoletnim  Wacławem II  synem  Przemysława  II  Ottokara   na  rzecz  Ottona

           Brunszwickiego,  Henryk IV  Probus  otrzymuje  od  Rudolfa  z  Habsburga 
                       w  dożywocie  ziemię  kłodzką.

   26.12.1278. W wieku  73 lat  zmarł  Bolesław II Łysy – Rogatka.
                       Jego  następcą  jest  syn  Henryk -  książę  legnicki.

   07.12.1279. W  wieku  53  lat  zmarł  książę  Bolesław  V  Wstydliwy.
                       Jego  następcą  na  tronie  krakowskim,  został  adoptowany  w  roku  1265 /? / 
                       syn  Kazimierza  kujawskiego  a  wnuk  Konrada I  Mazowieckiego  Leszek  Czarny. 

        03.1280. We  Wiedniu,  Henryk IV Probus  złożył   Rudolfowi  z  Habsburga  hołd   lenny.
                       Był  to  plan  uzyskania  przez  Henryka IV  Probusa  korony  królewskiej  
                       w  ramach  Rzeszy.  Henrykowi  towarzyszą,  teść: Władysław I  książę  raciborsko -
                       opolski / górnośląski /  wraz  z  synami,  Mieszkiem,  Przemysławem  i  Bolesławem.
                       Władysław I  jako  wnuk  Mieszka  I Plątonogiego,  rezygnuje  z  prawa  do  korony
                        polskiej  na  rzecz  Henryka IV  Probusa  / zięcia / i  jego  żony,  swojej  córki,
                       Grzymisławy / ? /.                               
           
              ---    Gocław  kasztelanem  w  Bytomiu.
 
        ---     Mikołaj I,  nieślubny  syn  Przemysława  II  Ottokara   otrzymuje  ziemię  opawską.

   Rok 1281     Na  zjeździe  zwołanym   przez  siebie  w  Baryczy,  Henryk IV Probus   uwięził 
                        i  zmusił  do  ustępstw  terytorialnych  swoich  gości, to  jest:  Przemysława II  

            wielkopolskiego,  Henryka  legnickiego  i  Henryka  głogowskiego. 
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                        Leszek  Czarny  w  wyprawie  zbrojnej  na  Śląsk,  celem  uwolnienia  więźniów,
                        doznaje  porażki.  Przywozi  jednak  do  Krakowa  bogate  łupy.

  27.08.1281.  Śmierć  księcia  raciborsko - opolskiego  Władysława I.  
                       Podział  Górnego  Śląska  między  jego  synów. 
                       Mieszko I  otrzymał  Cieszyn  / i  Oświęcim,  od  roku 1290 ? /   i  staje  się
                       założycielem  linii  Piastów  cieszyńskich,  która  panowała  do 1653 r.       
            
                      Przemysław:  Racibórz  i  Rybnik  wraz  z  ziemią  pszczyńską.   Bolko II  Opole.
                  
                      Kazimierz II  otrzymał  Bytom,  Koźle,  Toszek,  Siewierz,  Pyskowice,
                      Gliwice  oraz  Chorzów / do  roku,1355 /. Bytom  stał  się  siedzibą  księcia.
                      Kazimierz II  tytułuje  się  teraz  księciem  bytomsko -  kozielskim.
                      Kasztelanem  bytomskim  jest  Jan  Złotousty.

            ---      Henryk IV  Probus  wypędza  swoją  żonę – Grzymisławę / ? /  córkę  księcia
                      Władysława I  Opolskiego.
                      Jej  bracia,  synowie  zmarłego  księcia  Władysława I  Opolskiego, uznali  to  za:
                      „ wielką  ujmę  całego  języka  polskiego''.

            ---      Świętopietrze  w  skali  roku  wywiezione  z  Polski  wyniosło  ok.  1.000 grzywien
                      srebra. /1 grzywna =182,5 grama./  Do  roku  1286,  wywieziono  do  Rzymu 
                      przez  kolektora  papieskiego,  Gerarda  z  Modeny  6.371 grzywien  srebra.  
            
            ---      W  opactwie  Cystersów  w  Lubiążu,  w  latach  do  roku  1285  powstała
                     „ kronika  śląsko - polska''.               
    
    Rok 1282  Pojawia  się  nazwa  Orzegów,  jako:  Ozegow.

            ---      Jakub II  Świnka,  wybitny  mąż  stanu  arcybiskupem  w  Gnieźnie. 

  12.05.1284. Biskup  wrocławski  Tomasz II  Zaremba  rzuca   w  katedrze  na  księcia 
                      Henryka IV  Probusa   klątwę  kościelną.
                      Księcia  popierają   zakony:  franciszkanów,  cystersów,  premonstratensów,
                      większość  rycerstwa  oraz  miasta,  zwłaszcza  Wrocław.  
                      Biskupa  popierają;  Piastowie  górnośląscy.  Biskup  uchodzi  z  Wrocławia.

                      Wygnany  biskup  znajduje   schronienie   u  księcia  Przemysława  w  Raciborzu. 
                      Henryk  IV  Probus  konfiskuje  dobra  biskupie:  Nysę  i  Otmuchów  oraz  wypędza
                      ze  Śląska   zwolenników  biskupa.
  
  Rok 1284    Osiem  śląskich  klasztorów  franciszkańskich  odrywa  się  od  prowincji 
                      czesko -  polskiej  i  przyłącza  się  do  prowincji  saskiej.

  Rok 1285   W  Cieszynie,  w  mieście  istnieje  kościół  p. w.  św.  Marii  Magdaleny.

  Rok 1285   Na  ogólnopolskim  synodzie  w  Łęczycy,  abp  Jakub II  Świnka  stając  w  obronie
                     biskupa  wrocławskiego  Tomasza II  i  kościoła  polskiego,  potępia  księcia
                     Henryka IV  Probusa  i  miasto  Wrocław. 
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                     Napiętnowane  zostało  również  stanowisko  franciszkanów  śląskich  za  to,  że
                     „ chcą  zrobić  z  Polski  Saksonię''.
                     Synod  biskupów  nakazuje  duchownym:  „ ochronę  i  obronę  języka  polskiego”.
                    
  Rok 1285  W  liście  do  papieża  Marcina IV, abp  Jakub II  Świnka  wskazując  negatywne  skutki
                    osadnictwa.  Skarży  się  on  na  plagę  rycerzy – rabusiów  pochodzących  z  Niemiec,
                    rozluźnienie   dyscypliny  kościelnej / ustawowe  zachowanie  postu  z  1018 r. /,
                    zakładanie  nowych   klasztorów  bez  zgody  episkopatu  Polski,  i  inne.

           ---     Król  Niemiec  Rudolf  Habsburg  nadaje  Wacławowi II  Czechy  w  lenno.

           ---      Król  Czech  Wacław II  żeni  się  z  córką  króla  Rudolfa  Habsburga  Gutą.

  Rok.1286   Wójtem  Bytomia  jest  Fryderyk -  syn  Henryka / ? / - właściciela  Łagiewnik.
                     W  Gliwicach  istnieje  kościół  p. w.  Wszystkich  Świętych.

  Rok 1287   Henryk IV  Probus  oblega w  Raciborzu   biskupa  Tomasza II  Zarębę. 
                     Arcybiskup  gnieźnieński  Jakub  II  Świnka   podjął  się  mediacji  i  doprowadził 
                     do  ugody  między  stronami.

             ---    Kraków  i  Sandomierz  bezskutecznie  oblegane  przez  Tatarów. 
                     Miasta  posiadają  już  mury  obronne.

  11.01.1288. Henryk IV  Probus  podjął  decyzję  o  rozpoczęciu  budowy  kościoła  św.  Krzyża  
                      we  Wrocławiu / kościół  dwupoziomowy  na  Ostrowie  Tumskim /.
                      Kamień / Śląski /  posiada  kościół  p. w.  św.  Urbana.

             ---     Papież  Mikołaj V  udziela  odpustu  1- roku  i  40 dni  od  kar  za  grzechy  po   
                       odwiedzeniu  kościoła  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu / i  spełnienia  wymaganych
                       w  tym  zakresie  warunków /.

  30.09.1288. W  Krakowie  zmarł  Leszek  Czarny.  Żył  46  lat.
                       Był  starszym  bratem  Władysława  Łokietka. 
                       Matką  jego  była  córka  Henryka II  Pobożnego  Konstancja,   druga  żona  ojca
                       Kazimierza  Konradowica / syn  Konrada /  kujawskiego.
 
      10. 1288.  Bolesław II  książę  płocki,  wnuk  Konrada I  Mazowieckiego,  wybrany  przez 
                       panów  małopolskich  i  biskupa  krakowskiego  Pawła  z  Przemankowa  następcą
                       Leszka  Czarnego,  oblega  Kraków. 
                       Jego  wojska  czynią  wypady  rabunkowe  do  księstwa  bytomskiego. 
                       Po  zdobyciu  Krakowa,  zostawia  tu  swoją  załogę  pod   wodzą  kasztelana
                       krakowskiego  Sułka  z  Niedźwiedzia.

  09.01.1289.  W  łacińskim  dokumencie,  jako  świadek  księcia  bytomskiego  Kazimierza II
                       w  Pradze,  wystąpił  rycerz  z  Szombierek    Fridericus  de  Schonenburch 
                       /  Schonenberg,  Schomberg. /.
                        Dzień  później /10.02.1289 r. /, książę,  jako  pierwszy  z  Piastów  górnośląskich
                        złożył  hold  lenny  królowi  Czech  Wacławowi II.
                        Wieś  rycerską / Rittergut / Szombierki  zamieszkuje  ok.  8  rodzin  chłopskich.
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                  V.  Ziemia  Bytomska  lennym  czeskim  od  1289   do  1348  roku. 

             ---     Mennica  księcia  Kazimierza II  bije  własną  monetę.  Jest  nią  denar  z  postacią
                      górnika  przy  pracy / dzisiaj  w  herbie  Bytomia /.

             ---     Stronnicy  Henryka IV  Probusa:  Henryk III głogowski,  Bolko  opolski  oraz
                      Przemysław  ścinawski  opanowali  Kraków.  Sułko  z  Niedźwiedzia  poddał  miasto.

  26.02.1289. W  bitwie  pod  Siewierzem,  przyrodni  brat  Leszka  Czarnego  Władysław  Łokietek
                      - książę  kujawski,  pokonał  wracających  z  Krakowa  stronników  Henryka IV
                      Probusa  i  zdobył  Kraków.  W  bitwie  zginął  książę  śląski  Przemek  ścinawski.
                      Władysław Łokietek  ma  opinię  awanturnika pozbawionego  talentów  politycznych.

  24.07.1289. Przy  pomocy  niemieckich:  krakowskich  i  wrocławskich  mieszczan,
                      Henryk IV  Probus  zdobył  Kraków / rzeźnicy  krakowscy  otwarli  mu  bramę /.
                      Reorientacja  polityki  Henryka IV  na  państwowotwórczą  i  propolską. 
                      Arcybiskup  Jakub II  Świnka  wraz  z  całym  episkopatem  polskim,  popierają
                      starania  Henryka IV  Probusa  o  koronę  polską.               

  Rok 1289   Henryk IV  Probus,  nadaje  prawo  lokacji  Wieliczce / prawo  magdeburskie /.

            ---     Henryk IV  Probus  i  Przemysław II  wielkopolski  zawierają  układ wzajemny
                     o  dziedziczeniu  po  sobie  władzy / układ  na  przeżycie /.

  15.08.1289. Układ  pomiędzy  Henrykiem IV  Probusem  a  królem  Czech  Wacławem II,
                      w  wyniku  którego,  z  rządów  w  Krakowie  zrezygnował  Bolesław II  płocki.

  06.10.1289. Urodził  się  Wacław III.  Jest  synem  Wacława II  króla  Czech  i  Guty, 
                      córki  Rudolfa  z  Habsburga   króla  Niemiec.

   Rok 1290   Henryk IV  Probus,  zwraca  królowi  Czech  Wacławowi II  ziemię  kłodzką.  
 
   Rok 1290    We  Wrocławiu,  w  wieku  32 lat,  z  podejrzeniem  otrucia  zmarł
                       Henryk IV  Probus.  W  testamencie,  zapisał  on  księstwo  wrocławskie 
                       Henrykowi III  głogowskiemu,  a  wykonawcą  swojej  woli  uczynił  biskupa
                      Tomasza II  Zarębę.  Biskupstwo  wrocławskie,  z  woli  księcia  otrzymało  pełny
                       immunitet  do  ziemi  nysko - otmuchowskiej.
                       Początek  księstwa  biskupiego,  jedynego,  nie  dziedzicznego,  piastowskiego
                       księstwa  na  Śląsku.  
                       Ziemię  krakowsko - sandomierską  otrzymuje  Przemysław II  wielkopolski.

             ---      Król  Czech  Wacław II  uzyskuje  od  króla  Niemiec  Rudolfa  z  Habsburga
                        potwierdzenie  swoich  praw  do  całego  spadku  po  Henryku IV  Probusie
                        / Śląsk  i  Małopolska /.

            ---       Początek  i  powstanie  księstwa  cieszyńskiego - oświęcimskiego.      
                       Mieszko I - syn  Władysława I  księcia  raciborsko - opolskiego,  władający  już
                       Cieszynem / od 1281 r. /,  otrzymuje  od  króla  Czech  Wacława II  kasztelanię
                       oświęcimską   z  miastami  Oświęcim  i  Zator.
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            ---       Książę  Albert  opolski,  dla  cystersów  w  Rudach  funduje  klasztor  w  Jemielnicy.

  Rok 1290     Władysław  Łokietek  zdobywa  Kraków.  Wypędza  z  niego  Przemysława II.
                       Niweczy  tym  sposobem  wszelkie   misterne  plany,  najbardziej  świadomej  celu
                       odbudowy  całości  państwa  polskiego  grupy  Piastów  i  Polaków.
                       Przemysław II  wielkopolski  wywozi  z  Krakowa  do  Poznania  insygnia  koronne.

              ---     Początek  i  powstanie  księstwa  raciborskiego. 
                       Nowo  utworzone  księstwo  obejmowało  ziemię  raciborską  i  pszczyńską  
                       z  miastami:  Racibórz,  Wodzisław,  Rybnik,  Żory,  Pszczyna,   Mikołów 
                       i  Mysłowice.  
                       Pierwszy  książę  raciborski  Przemysław I  jest  synem  księcia 
                       raciborsko - opolskiego  Władysława I.  

  10.04.1291. Wacław II  król  Czech,  mając  przy  sobie  Bolka II  opolskiego 
                       i  Mieszka I  cieszyńskiego  zajmuje  Kraków. 
                       Wypędza  z  Krakowa  księcia  kujawskiego  Władysława   Łokietka.   
              
   Rok 1291   Przemysław II  wielkopolski , odstępuje  Wacławowi II  królowi  Czech 
                      swoje  prawa  do  ziemi  krakowskiej.

             ---     Książę   górnośląski   Mieszko I  cieszyńsko – oświęcimski,  zawiera  z  Wacławem II
                      królem  Czech  układ,  mający  cechy  prawa  lennego.

             ---    Na  Śląsku  i  w  Polsce  pieniądzem  obiegowym  staje  się  grosz  praski.
                     1- grosz = 3,5 grama  srebra, 1 grzywna = 182,5 grama  srebra = 125  kwartników.
                     1 dukat = 3,5 grama  złota.

             ---    W  Małopolsce  i  na  granicy  Górnego  Ślaska  rozwinęła  się  plaga  rozboju
                      i  łupiestwa.

  Rok 1292  W  bitwie  pod  Siewierzem  pomiędzy  Władysławem  Łokietkiem  i  królem  Czech,
                    Wacława II  posiłkują  wojska:  Kazimierza II  bytomskiego,  Bolka II  opolskiego
                    oraz  Mieszka  I  cieszyńskiego.

  15.03.1292. Zmarł  biskup  wrocławski  Tomasz II  Zaręba.  Jego  następcą  został  Jan III  Romka.

  29.11.1292. Zmarł  bp  Krakowski  Paweł  z  Przemankowa. Jego  następcą  został  Prokop Rusin.

             ---     W  dawnym  klasztorze  benedyktynów / od  1242 r. / , książę  Bolko  świdnicki
                      funduje   dla  cystersów  z  Henrykowa  klasztor  w  Krzeszowie.

  Rok 1293    Biskup  Jan III  Romka  zakłada  przy  kościele  św.  Elżbiety  w  Wrocławiu  szkołę.

              ---      Engelbert,  prepozyt  kościoła  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu,  wyruszył  na  studia.
                        W  Goleszowie  istnieje  kościół  p. w.  św. Michała  Archanioła.

  Rok 1294    Norbertanie  wrocławscy  otrzymują  prawo  patronatu  nad   kościołem 
                      W. N. M. Panny  w  Bytomiu.    
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              ---     Pod  naciskiem   króla  Czech  Wacława II,  kapituła  krakowska  wybrała  biskupem
                       Jana  Muskatę -  zniemczonego  Ślązaka.

  Rok 1295     Na  synodzie  w  Łęczycy,  biskupi  wrocławscy  zobowiązali  nauczycieli 
                       i  duchownych  do  znajomości  języka  polskiego.

  26.o6.1295. W  Gnieźnie,  arcybiskup  Jakub II  Świnka,  koronuje  koroną  Bolesława  Śmiałego
                      Przemysława II  wielkopolskiego   na  króla  Polski. 
                      Władza  króla  rozciąga  się  na  Wielkopolskę  i  Pomorze. 
                      Z  książąt  śląskich,  króla  popiera  tylko  Henryk III  głogowski,  następca 
                      Henryka IV  Probusa  / jego  kuzyn /.

              ---     Pojawia  się  nazwa  Chropaczów,  jako  Chropazcow.

  16.11.1295.  Konsekracja  kościoła  Świętego  Krzyża  w  Opolu. 
                       Przeniesienie  parafii  z  kościoła ,,Na  Górce''  do  nowego  kościoła.

  08.02.1296. W  Rogoźnie,  podczas  snu  zamordowany  został   król  Polski  Przemysław II.
                       Żył  33  lata.  / sprawcy  mordu,  to:  rody  Zarębów  i  Nałęczów /.

  22.02.1296. Zmarł  Henryk V  Otyły  książę  legnicki.  Był  synem  Bolesława  Rogatki.  
                      Wolą  mieszczan  wrocławskich,  a  wbrew  zapisowi  w  testamencie 
                      Henryka IV  Probusa,   został  władcą  księstwa  wrocławskiego.  
                      Księstwo  wrocławskie  otrzymać  miał  Henryk III  głogowski.

  Rok 1297   W  Sieradzu,  Władysław  Łokietek   za  cenę  5.000  grzywien  srebra  rezygnuje 
                     na  rzecz  Wacława II -  króla  Czech,  z  prawa  do  Małopolski  i  Krakowa.
                     Żona  Leszka  Czarnego,  brata  Władysława  Łokietka,   jest  ciotką  Wacława II.

             ---     Po  śmierci  żony  Guty,  król  Czech  Wacław II  żeni  się  z  Ryksą,  córką
                      zamordowanego  króla  Polski  Przemysława II.   

  26.04.1298. Henryk  III  głogowski,  prawny  następca  Henryka IV  Probusa  przyjmuje  tytuł:
                      ,,Księcia  Królestwa  Polskiego.  
                      Biskupowi  poznańskiemu  Andrzejowi  i  jego  następcom  przyznaje  urząd
                      kanclerski  odrodzonego  królestwa.

  19.03.1299. Kazimierz II  książę  bytomski,  zwalnia  Chorzów  od  wszelkich  ciężarów  prawa
                      książęcego.  Uzyskane  tym  sposobem  dochody  zakonu  Bożogrobców,
                      przeznaczone  zostają  na  uposażenie / ich / szpitala  świętego  Ducha  w  Bytomiu
      
              ---   W  Raciborzu  urodziła  się  Ofka  Piastówna - Eufemia.  Jest  córką  Przemysława I
                     księcia  raciborskiego  i  Anny  Mazowieckiej. 
                     Założycielka  bractwa  literackiego. Przeorysza  klasztoru  dominikanek  w  Raciborzu.
                     Zmarła  w  opinii  świętości,  dnia 17.01.1357 roku.

  Rok 1300   Władysław  Łokietek,  jako  dojrzały  już  polityk  na  wygnaniu,  przybywa 
                     do  Rzymu,  gdzie  papież  Bonifacy VIII   inauguruje  ,,Rok  Święty''.
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            ---    W  Gnieźnie,  arcybiskup  Jakub  II  Świnka   rzecznik  zjednoczenia  ziem  polskich,
                     koronuje  króla  Czech  Wacława II  na  króla  Polski. 
                     Koronacja  połączona  jest  z  otrzymaniem  od  króla  Niemiec 
                     Albrechta I  Habsburga  Polski  jako  lenna.   
                     Podtrzymana  zostaje  pretensja  Niemiec  do  zwierzchnictwa  nad  Polską.  
                     Koronacja  Wacława II  na  króla  Polski,  odbyła  się  bez  zgody  papieża 
                     Bonifacego VIII.

            ---    Na  Górnym  Śląsku  jest  ok.  190  kościołów  o  statusie  parafialnym.
                    Archidiakonat  w  Opolu  dzieli  się  na  12  archibrezbiteratów / dekanatów /.

            ---    Lokacja  na  prawie  magdeburskim  miast;  Sośnicowice,  Lubliniec,  Pyskowice
                    i  Strzelce / Opolskie /.

  Rok ~ 1300 Mnich,  cysters  z  klasztoru  w  Lubiążu  napisał  po  łacinie  pierwszy  utwór  
                      literacki  „Legenda  o  świętej  Jadwidze”.

  Rok 1301  Wacław II  król  Czech  / i  Polski /,  podporządkował  sobie  księstwa: 
                    wrocławskie,  brzeskie  i  legnickie. 
                    Król  wprowadza  do  obiegu  monetę  groszowa,  rezygnując  z  denara.  
                    Wprowadza   namiestniczy  urząd  starosty,  który  w  jego  imieniu  przejął
                    wszystkie  agendy  skarbowe,  sprawy  wojskowe  i  wymiar  sprawiedliwości
                    dotyczący  porządku  publicznego,  jak:  najścia  domu,  napadu  na  drodze
                    publicznej,   gwałtu  i  podpalenia  i  inne.  
  
   Rok 1301  Rządcy  i  starostowie  czescy  doprowadzają  do  uspokojenia  nastrojów  w  Polsce.

             ---   Język  czeski  staje  się  na  Śląsku  językiem  urzędowym.

 27.08.1301. Wacław III,  nieletni  syn  Wacława II  królem  Węgier / do  roku 1305 /.
                     Protest  papieża   Bonifacego VIII  który,  po  wygaśnięciu  dynastii   Arpadów,
                     popiera  roszczenia   do  tronu  węgierskiego  Andegawenów  neapolitańskich. 

             ---    Karol  Robert  z  linii  Andegawenów  neapolitańskich,  udziela  
                     Władysławowi  Łokietkowi  zbrojnej  pomocy  do  walki  z  Wacławem II.

      09.1301. Zmarł  bp  wrocławski  Jan  Romka.  Jego  następcą  został  bp  Henryk  z  Wierzbna.
                     Zniemczony  Polak / do  1319  roku./.
 
  19.03.1302. Konsekracja  Henryka  z  Wierzbna  przez  arcybiskupa  Jakuba II  Świnkę
                      z  Gniezna,  biskupów:  Gerwarda  kujawskiego  i  Jana  lubuskiego  we  Wrocławiu.
                      Biskup   Henryk  z  Wierzbna,  rzecznik  polityki  czeskiej,  jest  pierwszym  księciem
                      księstwa  nyskiego  na  katedrze  biskupiej / Fürstbischof  von  Breslau /.

  Rok 1303    Król  Polski  Wacław II  przejmuje  opiekę  nad  małoletnimi  synami  Henryka V  
                      Otyłego -  księcia  legnickiego.  Bolesław  Hojny,  syn  Henryka V  Otyłego  żeni  się
                      z  córką  Wacława II.  Mieszka  w  Pradze,  a  ziemie  odebrane  ojcu  odstępuje
                      Wacławowi II   królowi  Polski  i  Czech.
                      We  Wrocławiu  rządy  w  imieniu  króla  Czech  sprawuje  starosta  czeski.
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             ---    Lokacja  Pszczyny  na  prawie  magdeburskim.  Miasto  w  kasztelanii  Przemysława I
                     raciborskiego,  syna   Władysława I  księcia  raciborsko – opolskiego.

             ---    Budowa  kościoła  / drewnianego /  w  Piekarach  p. w.  św.  Bartłomieja.
  
  26.03.1303. Wacław II  król  Czech  i  Polski,  wyraził  zgodę  na  koronację  swojej  żony  Ryksy.
                      Koronacji  w  katedrze  praskiej,  dokonał  bp  wrocławski  Henryk  z  Wierzbna. 
                      Na  koronację  Ryksy,  córki  Przemysława II  króla  Polski,  zgodę   wyrazili
                      arcybiskupi:  gnieźnieński  i  moguncki.        

  25.01.1305. W  dokumencie   Kazimierza I  księcia  bytomskiego,  pojawia  się  nazwisko 
                 właściciela  Orzegowa - Marcina.
 
  21.06.1305. W  Pradze,  z  podejrzeniem  o  otrucie  zmarł  Wacław II.  Żył  lat 34.
                      Tytuł  króla  Polski  dziedziczy  jego  syn  Wacław III.

             ---     Umacnianie  się  rządów  czeskich  na  Śląsku.  Dominacja  patrycjatu  niemieckiego
                       w  miastach.  Kościół  i  zakony  są  sukcesywnie  zniemczane.

             ---     Spis  dóbr  klucza  ujazdowskiego  wymienia  osadę  ,, za  brzegiem  Bytomki''
                      jako  Sadbre / Zabrze  - kościół  św.  Andrzeja /  oraz  Saboria  jako,  Zaborze. 
                      Zabrze  obejmuje  2.400  morgów  ziemi  a  Zaborze  2.000.  Biskupice  posiadają
                      drewniany  kościół  parafialny.  Parafia  biskupicka  obejmuję  Rudę. 
                       W  Rudzie  siedzibę  ma  sołtys.  Nad  rzeką  Bytomką  pracuje   młyn.

  05.10.1305. Wacław III  król  Polski  żeni  się  z  Violą,  córką  Mieszka I  cieszyńskiego.

  Rok 1306     Kraków  uzyskuje od  króla  Wacława III  przywilej,  tak  zwane:  „ prawo  składu”. 

  04.08.1306. W  Ołomuńcu,  w  drodze  do  Polski  zamordowany  został  Wacław III.  Żył  lat 17.
                 Prawnym  następcą  na  tron  Polski  jest; Henryk III  głogowski.
                      Pretendentem  do  korony  Polski  jest  także,  noszący  tytuł:  „ Księcia  Królestwa
                      Polskiego''  Władysław  Łokietek.  Swoje  pretensje do  tronu  zgłosił  również
                      Bolesław  Hojny,   syn  Henryka V  Otyłego,  a  zięć  Wacława II. 

   Rok1306-1308. W  procesie  kościelnym,  prowadzonym  przez  arcybiskupa  gnieźnieńskiego
                             Jakuba II  Świnkę,  Jan  Muskata  biskup  krakowski,  ukarany  został  karą
                             kościelną  i  zawieszony  w  czynnościach  duszpasterskich,

   Rok1306-1313.  Zmarli  synowie  Władysława I  księcia  raciborsko - opolskiego.  
                              Podział  Górnego  Śląska  pomiędzy  dziesięciu  ich  potomków.

   Rok 1307  W  Bytomiu  kasztelanem  jest  Jan  Złotousty.

             ---    Władysław  Łokietek  usuwa  biskupa  Jana  Muskatę  z  Krakowa.  Biskup  Jan,
                      zaprzyjaźniony  jest  z  biskupem  wrocławskim  Henrykiem  z  Wierzbna.
                      Jest  on  zwolennikiem  rządów  czeskich  i  niemczyzny  w  Polsce / na  Śląsku /.

   Rok.1308   Nieudana  próba  utworzenia  uniwersytetu  w  Legnicy. 
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  Rok 1308     Karol  Robert,  syn  Marii  Arpadówny  i  Karola II  Andegawena
                       króla  Neapolu   i  Sycylii,  królem  Węgier  / do 1342 r. /.

  06.01.1309. Hrabia  Henryk IV  z  Luksemburga,  koronowany  w  Akwizgranie / Aachen / 
                      na  króla  Niemiec.  

  09.12.1309. Zmarł  Henryk III  głogowski,  pretendent  do  tronu  polskiego.  Żył  lat 50.      
                      Był  synem  Konrada  i  Salomei -  siostry  książąt  wielkopolskich.
                      Konrad,  wcześniej  z  woli  króla  Przemysława  II  Ottokara   był  biskupem
                      Passawy.  

    Rok 1309   Papieże  rzymscy / do  roku 1378 /  w  Awignionie,  we  Francji.

   Rok.1310   Jan  z  Luksemburga,  syn  Henryka IV  króla  Niemiec  otrzymał  od  ojca,  jako
                      nadanie  lenne  królestwo  Czech.

           ---        Biskup  wrocławski  Henryk  z  Wierzbna  ekskomunikowany. 
                       Do  1314 r.  przebywa  na  dworze  papieskim  w  Avignonie.

   Rok. 1311   Kasztelania  bytomska  liczy  70 wsi.

  21.02.1311.  Jan  z  Luksemburga,  koronowany  przez  arcybiskupa  Moguncji  w  Pradze
                       na  króla  Czech. 
                       Arcybiskup  Moguncji  jest  metropolitą  krajów  czeskich.  
                       Wcześniej,  udzielił  on  ślubu  14 - letniemu  Janowi  i  18 - letniej  Elźbiecie, 
                       córce  zmarłego  króla  Czech  Wacława II  i  Ryksy,  córki  Przemysława II.

            ---       Król  Czech  Jan  Luksemburczyk  przyjmuje  tytuł  króla  Polski.

   Rok 1311    Bunt  mieszczan  niemieckich  pod  przywództwem  wójta  Alberta  przeciwko
                       panowaniu  Władysława  Łokietka  w  Krakowie. 
                       Anonimowa  pieśń  o  wójcie  Albercie  mówi: 
                       „Taka  już  jest  natura  Niemców,  iż  dokądkolwiek  przybędą,  zawsze  chcą  być
                       pierwsi  i  nikomu  w  ogóle  nie  podlegać”.

  Rok 1311     Arcybiskup  gnieźnieński  Jakub II  Świnka,  nakłada  klątwę  na  kapitułę  katedry    
           wrocławskiej.  Konflikt  z  kościołem  wrocławskim  trwa  od  1307 roku.

                       Wśród  duchownych  wyłoniły  się  trzy  orientacje: czeska,  niemiecka  i  polska.

   10.03.1312. Zmarł  książę  bytomski  Kazimierz II.  Podział  księstwa  między  synów.
                       Władysław II  otrzymuje  księstwo  kozielskie,  Bolesław  toszeckie,  Siemowit
                       bytomskie.  Księstwo  bytomskie  obejmuje  13  kasztelanii. 
                       Córka  Maria, wcześniej  została  żoną  króla  Węgier  Karola  Roberta  Andegawena.
                       Syn  Mieszko  został   na  Węgrzech  kolejno; biskupem  Nitry  i  Weszpremu.

  29.06.1312.  Henryk IV  król  Niemiec,  koronowany  w  Rzymie  na  cesarza.
                       W  historii  występuje   on  jako  Henryk VII  /  do  24.06.1313 r./.

            ---       Kasztelanem  bytomskim  został  Stefan  Strala / Strzała /.
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            ---       W  Kodeksie  Dyplomatycznym  Katedry  Krakowskiej  św.  Wacława,  pojawia  się
                        nazwa  Kochłowice – kochlowe  łąki.  Nazwa  pochodna  od  nazwiska  Kochel.

            ---      W  księgach  miejskich  Krakowa,  łacinę  zastępuje  język  niemiecki.

   25.05.1313. Marcin  z  Orzegowa,  występuje  w  roli  świadka  przy  sprzedaży  przez  księcia
                       Siemowita  bytomskiego  Pawłowi  Dudkowi  wsi  Przełajka.

  25.05.1313. Pojawia  się  nazwa  Świętochłowice,  jako  Sventochlevicz. 
                      Według  dokumentu   bpa  krakowskiego  Jana  Grota,  kasztelanem  bytomskim 
                      jest  Andrzej  ze  Świętochłowic.

  04.03.1314. Zmarł  arcybiskup  gnieźnieński  Jakub II  Świnka.
    
      04.1314.  Zmarł  Witelo. Był  wybitnym  śląskim  uczonym  w  dziedzinie  fizyki,  optyki
                      i   astronomii. Z  jego  dzieł  naukowych  korzystali:
                      Mikołaj  Kopernik,  Jan  Keppler  i  Leonardo  da  Vinci.

   Rok 1315   W  dokumencie  bytomskim  pojawił  się  rycerz  Dittrich  von  Schonnenberg.
                      Wójtem  Bytomia  do  roku  1323,  jest  niejaki  Luczeman.

            ---      Biskup  wrocławski  Henryk  z  Wierzbna  powołał  sąd  inkwizycyjny.
                       Zapłonęły  stosy  w  Świdnicy  i  Nysie.

            ---      Zmarł  Mieszko I  książę  cieszyński. 
                      Jego  synami  są  Kazimierz I  cieszyński  i  Władysław I  oświęcimski. 

   Rok 1316   Bolesław  książę  toszecki,  przekazuje  księstwo  bratu  Władysławowi  i  wyjeżdża.
                      na  Węgry,  gdzie  otrzymał  godność  arcybiskupa  Ostrzychomia  i  kanclerza
                      Węgier.  Zmarł  tam; 17.01.1329  roku. 
                      Siemowit  odsunięty  przez  Władysława   z  Bytomia.   Pomiędzy    majem  
                      a   październikiem  1316 r.,  w  Bytomiu  panował  książę  toszecki  Bolesław.

  03.02.1317. Papież  Jan XXII,  prosi  na  piśmie  arcybiskupa  gnieźnieńskiego  i  biskupa
                      wrocławskiego  o  pobranie  od  wiernych  denara  św.  Piotra.

  07.11.1317. W  Awinionie,  po  nagłej  śmierci  arcybiskupa  nominata  Borzysława,  papież   
           powołuje  na  stolicę  arcybiskupią  w  Gnieźnie,  towarzyszącego  mu  archidiakona

                       Janisława. 
                       Zabiega  on  u  papieża  Jana XXII  o  koronę  dla  Władysława  Łokietka             
                       i  skuteczne   potępienie  zaboru  Pomorza  Gdańskiego  przez  Krzyżaków.

   Rok 1318     Władysław  Łokietek  wyraża  zgodę  na  powołanie  w  Krakowie  i  Wrocławiu
                        trybunałów  inkwizycyjnych  z  inkwizytatorami,  powołanymi  przez  papieża.

           ---         Jan  Luksemburczyk  wyraża  zgodę  na  utworzenie  księstwa  opawskiego.
                        Pierwszym  księciem  tej  ziemi,  został  Mikołaj II  syn  Mikołaja I,  władającego
                        wcześniej  ziemią  opawską.
                        / Mikołaj I  jest  nieślubnym  synem   króla  Czech  Przemysława II  Ottokara  /.
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           ---         Konsekracja    ołtarza  Najświętszej  Marii  Panny  w  kościele  w  Piekarach.
                        W  Żorach  istnieje  kościół  p. w. św.  św.  Filipa  i  Jakuba  Mniejszego.

   23.09.1319. Zmarł  biskup  wrocławski  Henryk  z  Wierzbna.
                       Część  kapituły  wybrała  na  biskupa  Wita,  a  część  Lutolda.

   20.01.1320. W  kaplicy  św.  Małgorzaty  w  katedrze  wawelskiej, / jeszcze  nie  odbudowanej /,
                       arcybiskup   Janisław  koronuje  Władysława  Łokietka  na  króla  Polski.
                       Królestwo  Polskie  obejmuje:  Małopolskę,  Wielkopolskę,  Kujawy 
                       i  ziemię  sieradzko - łęczycką.

   07.02.1320. Zmarł  / na  zamku  w  Lipowcu / biskup  krakowski  Jan  Muskata.  
                       Pochowany  został  w  klasztorze  OO.  Cystersów  w Mogile.

            ---      Jan  Nanker,  kolejny  biskup  na  katedrze  krakowskiej,  wprowadza  w  diecezji
                      krakowskiej  obchody  święta  Bożego  Ciała. 
                      Dekanaty:  Bytom  i  Pszczyna  /  na  Śląsku /  przynależą  do   diecezji  krakowskiej.

  Rok 1321    Abp  Janisław  cofnął  ekskomunikę  i  interdykt  ciążący  na  diecezji  wrocławskiej
                      od 1311 roku. 

   Rok 1324  Henryk VI  książę  wrocławski  / od 1311 roku/,  wnuk  Bolesława II  Rogatki, 
                     po  fiasku  uzyskania  opieki  króla  Polski,  składa  hołd  lenny,
                     królowi  Niemiec  Ludwikowi  IV  Bawarskiemu / Ludwig  Wittelsbach /.
         
            ---    Król  Czech  Jan,  w  przywileju  dla  Wrocławia,  zobowiązał  się  zjednoczyć  
                    z  ziemią  wrocławską  inne  ziemie  polskie,  „ aby  stąd  rósł  jej  pożytek''.
 
  Rok 1325   Dukat = 14 groszy  praskich.

  01.09.1326. Na  prośbę  króla  Polski  Władysława  Łokietka,  Jan  Nankier  Oksza  biskup
                      krakowski,  rodu  rycerskiego  z  ziemi  bytomskiej, / z  Kamienia / biskupem 
                      we  Wrocławiu. Do  tego  czasu  występuje  tam  dwuwładza;
                      kantora  wrocławskiego  Wita,  konsekrowanego  przez  abpa  Janisława 
                      oraz  Lutolda -  scholastyka  głogowskiego,  przeciwnika  politycznego  króla  
                      Polski  Władysława  Łokietka.   Wakat  na  katedrze  biskupiej   trwał  7  lat.

  Rok 1326   Na  synodzie  w  Uniejowie,  biskupi  wrocławscy  zobowiązują  duchownych 
                      i  nauczycieli  do  znajomości  języka  polskiego.
 
  Rok 1326    Następcą  bpa  Jana  Nankera  w  Krakowie  został,  powołany  przez  papieża
                      w  Awignionie  biskup  Jan  Grot  herbu  Rawicz.

              ---    Kasztelania bytomska  liczy 25  parafii.
                      W  Skoczowie  na  Górnym  Śląsku  istnieje  kościół  p. w.  św.  św.  Piotra  i  Pawła.

  18.02.1327. W  Opawie,  Kazimierz I  książę  cieszyński  oraz  książęta:  niemodliński,
                      raciborski  i  bytomsko - kozielski   Władysław  / po  raz  drugi  / zostali   lennikami
                      króla  Czech  Jana  Luksemburczyka. 
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  24.02.1327. W  Bytomiu,  na  zaproszenie  księcia  bytomskiego  Władysława  gości
                      król  Czech  Jan  Luksemburczyk. 
                      Przyjmuje  tutaj  hołd  lenny  od  Jana  księcia  oświęcimskiego.
                      Król  Jan  jest  na  wyprawie  wojennej  do  Krakowa,  skierowanej  przeciw  królowi
                      Polski  Władysławowi  Łokietkowi. 

  06.04.1327. Henryk VI  książę  wrocławski  za  prawo  dożywocia,  dożywotniego  władania
                      ziemią  kłodzką  i  1.000  grzywien  rocznej  pensji,  dokonuje  zapisu  księstwa  
                      na  rzecz  Luksemburgów. 

  Lata: 1327-1331. Shołdowanie  przez  króla  Czech  Jana  z  Luksemburga  17 - tu  książąt
                              Górnego  Śląska.   Praktyczne  odpadnięcie  Śląska  od  Polski. 
                              W  wyniku  pozyskania  Śląska,  król  Czech  Jan  Luksemburczyk   stal  się
                               najpotężniejszym  elektorem  w  Rzeszy.

   Rok 1328  Bunt  mieszczan  wrocławskich  przeciw  legatowi  papieskiemu  i  bp  Nankerowi.
                     / świętopietrze  i  dziesięcina  od  duchowieństwa /  Biskup i  legat  chronią  się 
                     w  Nysie. Większość / niemieckiej / kapituły  katedralnej  pozostaje  we  Wrocławiu. 
                     Król  Jan  mediatorem  w  konflikcie.  Biskup  obłożył  Miasto  interdyktem 
                     / karą  poprawczą /.  Konflikt  trwał  kilka  miesięcy.
   
             ---    Ludwik  IV  Bawarski / Wittelsbach/,  bez  zgody  papieża  /  lecz  ,, z  woli  ludu” /
                     nakłada  sobie  w  Rzymie   koronę  cesarską. 
   
   Rok1330   Wójtem  Bytomia  jest / do  roku 1346/  Nikusz,  czyli  Mikołaj.

   Rok 1330  Urodził  się  Władysław  Opolczyk,  książę:  opolski,  wieluński  i  dobrzyński.
                     Jest  synem  Bolesława II  Opolskiego  i  Elźbiety,  córki  Bernarda  świdnickiego
                     i  prawnukiem  księcia  Władysława  Opolskiego /+ 1281 r./  i  Eufemii,  córki
                     księcia  wielkopolskiego  Władysława  Odonica.  Był  w  służbie  cesarza  Karola IV,  
                     od  1359 r. Ludwika I  Węgierskiego  jako  palatyn  Węgier,  namiestnik  i  dobry
                     gospodarz   Rusi  Halickiej  / Czerwonej,  od 1372 r. / i  Lwowa. 
                     Wielkorządca  Polski.  Po  śmierci  króla  Węgier  i  Polski  Ludwika I  / 1382 r. /,
                     pretendent  do  korony  Polski.
                     Sojusznik  Jadwigi  Andegaweńskiej  w  czasie  jej  starań  o  koronę  Polski / 1383 r./. 
                     Ojciec chrzestny  księcia  Litwy Jagiełły, któremu  użycza  swojego  imienia /1386 r./.
                     Po  zbrojnym  zajęciu  przez  królową  Polski  Jadwigę  Rusi  Halickiej / węgierskiej /
                     i  przyłączeniu   jej  do  Polski / 1387 r./,  co  zostało  przez  księcia  Władysława
                     odebrane  jako  naruszeniu  interesu  Węgier   i  jego,  jako  namiestnika  Rusi  oraz
                     pogromie  Węgrów  w  Krakowie / 1388 r. /,  w  konflikcie  z  polską  parą  królewską.
                     Dnia 16.05.1388 r. podjął  nieudaną  próbę  zamachu  stanu. 
                     Pogodzony  z  królem  Jagiełłą,  oddał  jego  bratu  Wigundowi – Aleksandrowi  swą
                     córkę  Jadwigę  za  żonę.  Król  Polski  Jagiełło  nie  zatwierdził  wyboru  biskupa
                     poznańskiego / od 1382 r. /,  bratanka  księcia  Władysława  na  arcybiskupa
                     gnieźnieńskiego  i  odebrał  księciu   część  ziemi  bydgoskiej.
                     W  1392 r.  planuje  wraz  z  Węgrami,  Brandenburgią  i  Zakonem  Krzyżackim
                     rozbiór  Polski.  Książę  traci  ziemie  w  Królestwie / 1393 r. /  i  na  Śląsku / 1396 r. /.
                     Umarł  w  tajemniczych  okolicznościach,  dnia 18.05.1401 r.
                     Pochowany  został  w  kościele  OO.  Franciszkanów  w  Opolu.
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                       VI.    Śląsk  wśród  krajów  „Korony  Królestwa  Czeskiego”   
                                                      od  1335  do  1526  roku.
 

   Rok 1331    Pierwsza  wzmianka  o  szkole  w  Cieszynie.  

  02.03.1333. W  Krakowie  zmarł  Władysław  Łokietek.  Miał 73  lata.  Jego  następcą
                      został  syn  Kazimierz  / Wielki /.

  07.12.1333. Bolko  ziębicki  zrzekł  się  wszystkich  praw  do  księstwa  nysko - otmuchowskiego.
                      Biskup  wrocławski  stał  się  niekwestionowanym  księciem  tej  ziemi.

  Rok 1334    Nuncjusz  papieski  w  Polsce  do  papieża  Benedykta XII: „W  miastach  Polski,
                      gdzie  zapanowali  Niemcy,  wszystkie  prawa  Stolicy  Apostolskiej  i  jej  kamery
                      w  niwecz  się  prawie  obracają (....),  między  pierwszymi / Polakami /,  a  drugimi
                       / Niemcami /, taka  zachodzi  różnica  jak  między  światłością  a  ciemnością”.

  Rok 1339    We  Wrocławiu,  mimo  interdyktu  nałożonego  na  miasto  przez  
                      biskupa  Jana  Nankiera,  księża  niemieccy  odprawiają  msze  święte.

  21.02.1344. Książę  bytomsko - kozielski  Władysław,  za  cenę  4.000 grzywien  srebra
                      zrzekł  się  praw  do  księstwa   kozielskiego   na  rzecz  Leszka,  swego  kuzyna,
                      syna   Przemysława  I  raciborskiego.  
                      Leszek  jest  bratem  Eufemii,  dominikanki  w  Raciborzu.

           ---       Bożogrobcy  śląscy,  pod  władzą  prepozyta  w  Pradze.

  Rok 1335  Traktat  w  Trenczynie.  Król  Czech  Jan  Luksemburczyk,  za  cenę  20.000,00 kop
                     groszy  praskich  zrzekł  się  tytułu  króla  Polski. 
                     Posłowie  polscy  w  imieniu  króla  polskiego / 24. 08.1335. /  zrezygnowali  ze
                     swoich  praw  do  Śląska.  
                    Traktat  nie  został  przez  Polskę  ratyfikowany.

           ---      Zmarł  książę  śląski  Henryk VI  wrocławski.  Król  Czech  Jan  panem  Wrocławia. 

  19 - 23.11. Pierwszy  zjazd  królów  w  Wyszehradzie. 
                    Kazimierz  Wielki - król  Polski,   w  obecności  króla  Węgier - Karola  Roberta,
                    podtrzymał  wobec  króla  Czech  Jana,  swoje  prawa  Śląska.

           ---      Papież  Benedykt XII,  mianował  Jana  Schwenkenfelda,  dominikanina
                     świdnickiego,  inkwizytorem  generalnym  Śląska.

   Rok 1336  Zmarł  książę  Leszek  raciborski.  Decyzją  króla  Czech  Jana,  księstwo  raciborskie 
                     otrzymuje   Mikołaj II  opawski.  Utworzone  zostaje  księstwo  opawsko – raciborskie
                     w  skład  którego  wchodzą   także:  Pszczyna,  Żory,  Mikołów  i  Rybnik.
 
  30.03.1337. Kapituła  wrocławska  oddaje  się  pod  piekę  króla  czeskiego  Jana.

           ---       Księstwo  kozielskie  wraca  pod  panowanie  Władysława - księcia  bytomskiego.
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   Rok 1337    Król  Czech  Jan  zagarnia  zamek  Milicz  jako „ klucz  do  królestwa  polskiego”.

   08.05.1337. Władysław,  książę  bytomsko - kozielski  sprzedaje  księstwo  siewierskie
                        Kazimierzowi I  księciu  cieszyńskiemu. 
                        W  Bujakowie  istnieje  kościół  p. w.  św.  Mikołaja / patrona  kupców /.  

  13.04.1338. Marcin  z  Orzegowa  właścicielem  nieufortyfikowanego  dworku  rycerskiego
                      w  Orzegowie.  Wzmianka  o  tym,  w  dokumencie  księcia  bytomsko - kozielskiego.

             ---     Podpisano  traktat  trenczyński. 
                      Polska  zrzeka  się  swoich  praw  do  terytorium   Śląska  /  po  wsze  czasy /.

  09.02.1339. Drugi  Zjazd  królów  Polski  i  Czech  we  Wyszehradzie. 
                      Król  Polski  Kazimierz  Wielki,  w  obecności  króla  Czech   Jana  Luksemburczyka,
                      rezygnuje  z  praw  do  Śląska.        
                      Poza  władzą  króla  Czech,  pozostało  jeszcze  księstwo  biskupie  
                      nysko - otmuchowskie   oraz  księstwo  świdnicko - jaworskie.
                      Polska  zainteresowana  jest  ekspansją  na  Ruś.
                      Zapewnienie  Ludwikowi I  Węgierskiemu,  po  śmierci  Kazimierza  Wielkiego,
                      sukcesji  do  tronu  polskiego.
                     
  24.11.1339. Starosta  królewski  oraz  rajcy  miejscy  Wrocławia,  pogwałcili  status  katedry.
                      Bp  wrocławski  Jan  Nankier,  za  pogwałcenie  przez  starostów  i  rajców  miejskich
                     statusu   katedry,  nałożył  na  króla  Czech  Jana  i  miasto  klątwę  kościelną. 

  Rok ~1340 Na  bazie  kasztelanii  gliwickiej, utworzono  księstwo  gliwickie.   
                     Pierwszym  księciem  nowego  księstwa  został  Siemowit. 

  08.04.1341. W  Nysie,  w  opinii  świętości  zmarł  bp  Jan  Nankier  herbu  Oksza.  
                      Jego  następcą  został  biskup  Przecław  z  Pogorzeli,  pochodzący  z  Owiesna  
                      w  Górach  Sowich  / do  roku  1376 /. Konsekracji  bpa  odmówił  abp  Janisław.
                      Sakrę  biskupią  otrzymał  od  papieża  w  Avignonie.  Honoruje  układy  lenne.
    
  03.02.1342. Król  Czech  Jan,  po  utracie  wzroku   przekazał  władzę  nad  Morawami 
                      / i  Czechami / synowi  Karolowi. 
                      Karol  podporządkował   księstwo  biskupie   nysko - otmuchowskie   Czechom.
                      Archidiakonat  opolski  liczy  12  archiprezbiteratów:  Olesno,  Strzelce,  Toszek,
                     Ujazd,  Gliwice,  Żory,  Cieszyn,  Racibórz,  Koźle,  Głogówek,  Biała,  Niemodlin.
          
            ---      Zmarł  książę  Siemowit  gliwicki. 

  Rok 1342   Ludwik I, syn  Karola  Roberta  i  Elżbiety  Łokietkówny  królem  Węgier /do 1382 r./.
                     Na  Węgrzech  trwa  rugowanie  języka  niemieckiego  na  rzecz  francuskiego.

  17.08.1343. Bullą  papieską  Klemensa VI,  biskup  praski  Arnost  został  upoważniony  do
                      zdjęcia  interdyktu  z  11.  książąt  śląskich  oraz  miast;  Wrocławia  i  Głogowa,
                      pod   warunkiem  zapłacenia  świętopietrza  pogłównego  za  ubiegłych  17 - lat
                      / 1- denar  od głowy /.
                      Regulowanie  spraw  Śląska  pomiędzy   Karolem IV  Luksemburgiem  i  papieżem.
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            ---      Król  Polski  Kazimierz  Wielki,  zmusza  Henryka  Żelaznego  księcia  żagańskiego
                      do  złożenia  hołdu  lennego  królowi  Czech  Janowi.

  19.01.1344. Biskup  wrocławski  Przecław  z  Pogorzeli,  kupił  od  Bolesława III 
                      księcia  brzeskiego  księstwo  grodkowskie.

            ---      Biskupstwo  w  Pradze  podniesione  do  rangi  arcybiskupstwa. 
                      Pierwszym   arcybiskupem  w  Pradze  został  Arnost  z  Pardubic. 
                      Do  tej  pory  metropolitą  dla  krajów  czeskich / Moraw  z  biskupem 
                      w  Ołomuńcu  i  Czech  z  biskupem  w  Pradze / był  arcybiskup  Moguncji. 
                     
                     Początek   świadomej  kultywacji  języka  czeskiego  w  liturgii.
                    
                     Kształtowanie  się   narodu  czeskiego  w  oparciu  o  własny   język.
  
   Rok1345   Nieudana  próba  zdobycia  przez  króla  Polski  Kazimierza  Żor,  Rybnika
                     i  Pszczyny  / własność  księcia  Opawy  i  Raciborza – Mikołaja II /.

          ---      Wojska  czeskie  króla  Jana,  wracając  z  nieudanego  oblężenia  Krakowa  doznają
                     klęski  pod  Będzinem.

          ---      Władysław II  książę  bytomsko - kozielski,  wydaje  dokument  w  którym  potwierdza
                     lojalność  w  stosunku  do  króla  Polski  oraz  deklaruje  nie  wpuścić  do  swoich
                     miast  załóg  czeskich.

   07.07.1346. Książę  Luksemburga  Karol,  syn  króla  Czech  Jana,  margrabia  Moraw
                      wybrany  na  króla  rzymskiego /Rex  Romanorum / .
   
  27.08.1346. W  bitwie  pod  Crecy,  jako  lennik  króla  Francji  Filipa VI  zginął  w  walce
                      z  Anglikami  ociemniały  król  Czech  Jan  Luksemburczyk /  wojna  100- letnia /.

  26.11.1346. Syn  Jana  Luksemburczyka  Karol IV   koronowany  w  Bonn  na  króla  Niemiec.
                      Stało  się  to  bez  zgody  cesarza  - Ludwika IV Bawarskiego  / Wittelsbacha /.

            ---     Wójtostwo  bytomskie  po  Nikiszu  dziedziczą  jego  synowie;  Zachariasz  i  Piotr.

  25.07.1347. Druga,  uznana  prawie  przez  wszystkich  koronacja  Karola IV  w  Akwizgranie 
                      /  właściwe  miejsce  na  koronację /  na  króla  Niemiec.

  05.08.1347. Zmarł  biskup  krakowski  Jan  Grot.  
                      Jego  następcą  zastał  biskup   Piotr  Szyrzyk - Falkowski. 

  02.09.1347. W  Pradze,  koronacja  króla  Niemiec  Karola IV   na  króla  Czech.              

            ---      Karol IV  Król  Czech, nakazał  na  Śląsku  zabezpieczenie  pokoju  publicznego:
                      „  wszystkim  i  każdemu  spośród  dostojnych  książąt  w  krajach  polskich,  którzy  
                      podlegają  naszym  kompetencjom  władczym”.

  11.10.1347. Zmarł  cesarz  Ludwik  IV  Bawarski.   Ekskomunikowany  przez  papieża.
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  07.04.1348. Wcielenie / inkorporacja /  Śląska  do  Korony  Czeskiej  - ,, corona  Bohemiae''
                      / bez  księstwa  świdnicko - jaworskiego /.
                       Księstwa  śląskie,  obok  Marchii  Morawskiej  i  Łużyc  równoprawnym  członkiem
                       ziem  korony  czeskiej.  Pierwszy  Landtag  Generalny  w  Czechach.
                       / legitymizacja  Zgromadzenia  Narodowego /.   Ustalenie  struktury  państwa.
                       Król  Karol IV,  jako  romana  regia  autoritate,  a  więc  z  autorytetu  rzymskiego
                       króla,   jako  pana  lennego,  udzielił  krajom  czeskim  potwierdzeń  obejmujących
                       stare  czeskie   przywileje  królewskie.  

   07.04.1348. Karol IV,  król  Niemiec  i  Czech  eryguje  uniwersytet  w  Pradze - Carolinium.
                       Jest  on  instytucją  Rzeszy, / Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego /  w  Pradze. 
                       Król,  od  dwóch  lat  posiada  zgodę  papieża  na  założenie  tej  uczelni. 
                       Uniwersytet  ten,  na   pierwszym  miejscu  i  w  szczególnej  mierze  służyć  miał
                       teologii.

  06.06.1348.  W  Awignionie  zmarł  bp   krakowski  Piotr  Szyrzyk - Falkowski.  Jego  następcą,
                        konsekrowanym  w  Awignionie,  został  Bodzanta  z  Jankowa  herbu  Poraj.

  22.11.1348.   Wojna  polsko - czeska  o  Śląsk  zakończona  pokojem  w  Namysłowie. 
                        Król  Polski  imiennie,  a  nie  Polska,  zrzekł  się  praw  do  tych  księstw  śląskich, 
                        które  wcześniej  przeszły  w  lenno  czeskie.
                        Król  Czech  potwierdza  inkorporację  Śląska  do  Czech.

    Rok 1348    Karol IV  zrzeka  się  swoich  praw  do  Awignionu. 

   11.03.1349. Król  Karol IV  w  liście  do  papieża  gwarantuje  mu  zabezpieczenie
                       świętopietrza  ze  Śląska.  
                       W  Ustroniu  istnieje  kościół  p. w.  św.  Klemensa.

       11.1351.  Zjazd  królów; Polski  i  Czech  we  Wrocławiu.  Królowi  Polski  Kazimierzowi
                       towarzyszą:  arcybiskup  gnieźnieński  Jarosław  Bogoria  Skotnicki  oraz  biskup
                       wrocławski  Przecław  z  Pogorzeli.  Celem  spotkania  jest  uzyskanie  zgody  Polski
                       na  oderwanie   biskupstwa  wrocławskiego  od  metropolii  w  Gnieźnie 
                       i  podporządkowanie   metropolii  w  Pradze.  Na  pamiątkę  tego  spotkania,
                       fundacja  kościoła  św.  św.  Stanisława, Wacława  i  Doroty  we  Wrocławiu.

   Rok 1352    Książę  bytomsko - kozielski  Władysław II,  przekazuje  władzę  w  księstwie
                       młodszemu  synowi  Bolesławowi.  Jest  wnukiem  księcia  Kazimierza II.

              ---     Król  Karol IV,  podjął  próbę  wycofania  z  kurii  papieskiej  w  Awignionie 
                       swego  oświadczenia   w  sprawie  świętopietrza  ze  Śląska.  
                       Król  Karol IV,  chroni  kupców  wrocławskich  przed  bojkotem  kupców
                       polskich  w  ich  handlu  ze  Wschodem.

   27.05.1353. Ludwik I  Węgierski,  działając  z  upoważnienia / ? /  Kazimierza  Wielkiego
                       zrzekł  się  na  rzecz  Korony  Czeskiej  „ księstwa  świdnickiego  i   jaworskiego 
                       ze  wszystkimi  ich  przyległościami,  władztwami  i  przynależnościami,  a  także
                       prawami.''    Dokument  miał  do  4 - miesięcy  ratyfikować  król  Polski  
                       Kazimierz  Wielki,  czego  jednak  nigdy  nie  uczynił.
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   06.01.1355. Karol IV  koronowany  w  katedrze  pod  wezwaniem  św.  Ambrożego
                       w  Mediolanie  na  króla  Lombardii. Towarzyszy  mu  książę  bytomski  Bolesław.

   05.04.1355. Karol IV  król  Czech  koronowany  w  bazylice  św.  Piotra  w  Rzymie 
                       na  cesarza  Rzeszy -  Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego.
                       Przed  koronacją  nałożono  mu  na  głowę  infułę  biskupią;  według  starej  tradycji:
                       to  wyraz  religijno -  kościelnego  charakteru  koronacji.

              ---    W  północnej  Italii  w  Venzone,  w  tamtejszej  katedrze  pochowany  został,  ostatni 
                      Piast  bytomski  linii  męskiej  Bolesław.  Żył  lat: 24.  Był  synem  Władysława II
                       i  Ludgardy.  Pozostawił  3 - córki:  Eufemię,  Elźbietę  i  Bolkę,  żonę  Małgorzatę
                      oraz  siostry - mniszki  trzebnickie: Agnieszkę  i  Katarzynę,  Eufemię – żonę
                      Konrada  oleśnickiego  oraz  Beatrycze,  późniejszą  żonę  hrabiego  von  Hradek.

              ---    Córka  Bolesława  bytomskiego  Eufemia,  księżną  gliwicką.
                       Przemysław  I  Noszak  cieszyński   obejmuje  we  władanie  Siewierz.

      07.1355. Pierwsze  porozumienie  na  temat  podziału  księstwa  bytomsko -  kozielskiego
                      pomiędzy  książętami  Cieszyna  i  Oleśnicy.  Ustala  ono  uposażenie  dla  wdowy  
                      oraz  córek  Bolesława  bytomskiego.  Wyznacza  się  granice  podziału  księstwa. 

  03.10.1355. Pretendenci  do  spadku  po  księciu  bytomsko – kozielskim  Bolesławie,  książęta
                      oleśniccy,  Cieszyna,  Niemodlina,  Opola  i  Oświęcimia,  zrzekli  się  w  Pradze
                      swoich  praw  do  księstwa   na  rzecz  króla  Czech  Karola IV.

 04.10.1355.  Karol IV  król  Czech,  nadaje  księstwo  bytomsko - kozielskie  Konradowi I
                       oleśnickiemu  i  Kazimierzowi  I  cieszyńskiemu. / m. innymi  obecny  obszar 
                       Rudy  Śląskiej,  pomiędzy  rzekami:  Bytomką  i  Kłodnicą /.

  09.10.1355. Układ  praski  zawarty  pomiędzy  Polską  a  Czechami  przekreślił  realne
                      możliwości  włączenia  Śląska  do  królestwa  polskiego. 
                      Cesarz  Karol IV  po  raz  drugi,  w  autorytecie   cesarza  Rzeszy   wciela  Śląsk 
                      do  „Korony  Czeskiej''.     

   01.05.1356. Król  Kazimierz  Wielki   potwierdza  w   Pradze   zobowiązania  uczynione
                      przez  Ludwika I  Węgierskiego. Rezygnuje  także  ze  swoich  praw  do  Kluczborka  
                      i  Byczyny. W  zamian  odzyskał  od  Karola IV  prawa  do  Mazowsza / z  Płockiem /.

  25.12.1356. Nowa  ustawa  Rzeszy  „Złota  Bulla'' zaprzysiężona  przez  Karola IV  w  katedrze  
                      w  Metz.  Prace  nad  ustawą  rozpoczęto  przed  rokiem  w  Norymberdze.
                      Ustawa  ustanawiała  elektorów  cesarza  w  Rzeszy  w  osobach:
                      arcybiskupa  Moguncji  jako  kanclerza  Rzeszy,  
                      arcybiskupa  Kolonii  jako  kanclerza  Italii, 
                      arcybiskupa  Trewiru  jako  kanclerza  Burgundii 
                      oraz  „kuzynów'' - potomków  w  żeńskiej  linii  pierwszego  króla  z  rodu  Habsburg
                      Rudolfa I   / ale  z  wykluczeniem  samych  Habsburgów /,  
                      to  jest:  hrabiego  Palatynatu  reńskiego  Ruperta  Młodszego,  jako  stolnika  Rzeszy,
                      margrabiego  Ludwika  brandenburskiego  zwanego  Rzymianinem, 
                      jako  komornika  Rzeszy,  i  dalej,
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                     księcia  sasko – wirtemberskiego  Rudolfa,  jako  marszałka  Rzeszy 
                     oraz  króla  czeskiego,  jako  cześnika  Rzeszy.
                     Poza  tym,  regulowała  problemy  pokoju  krajowego  i  podnosiła  znaczenie  takich
                     miast  jak;  Frankfurt - miejsce  wyboru  królów,  Akwizgran - miejsce  koronacji  
                     oraz  Norymbergi,   miejsca  zwołania  przez  króla  pierwszego  posiedzenia  rady
                     nadwornej. 
         
            ---    Na  polecenie  króla  Karola IV,  powstał  zbiór  dokumentów  znany  jako  śląskie
                    prawo   ziemskie. 
                    Wzorowany  jest  Zwierciadle  Saskim,  dolnoniemieckim  prawie  ziemskim. 

  Rok1357/1358  Książę  Władysław  Opolczyk  sprowadza  do  Bytomia  O O.  Franciszkanów.

  Rok 1358     Król  Czech  Karol IV,  za  zgoda  elektorów  Rzeszy,  potwierdza  inkorporację
                       Śląska  „po  wieczne  czasy”  do  Korony  Czeskiej.
                       Odnowienie  aktu  lokacyjnego  Krakowa  przez  króla  Kazimierza  W. / 07.12. br. /.

  Rok 1359     Książę  Austrii  Rudolf IV,  na  fundamentach  kościoła  zbudowanego  przez  księcia
                       Jasomirgotta,  rozpoczął  w  Wiedniu  budowę  katedry / gotyckiej /  pod  wezwaniem
                       św.  Szczepana.  Swym  rozmachem  i  wielkością  miała  przewyższać  budowaną
                       przez  szwagra – króla  Czech  i  cesarza  Rzeszy  Karola IV 
                       katedrę   p. w.   św. św.  Wita  i  Wacława  w  Pradze.

  Rok 1360     Cesarz  Rzeszy  i  król  Czech  Karol IV,  po  odzyskaniu  listu  skierowanego  
                       dnia  14.03. 1349 r.  do  papieża,  potwierdza  zależność  biskupstwa  wrocławskiego
                       od  metropolii  w  Gnieźnie.  Wrocław  staje  się  częścią  starostwa  krajowego,  
                       czeskiego.  Biskupstwo  wrocławskie  uzależniono  od  Państwa.  
                       Konflikt  biskupa  Przecława  z  Pogorzeli  i  kapituły  wrocławskiej  z  Miastem 
                       i  Państwem.
            
            ---       Dokument  księcia  opawskiego  Mikołaja II   wymienia  miejscowość  Kochłowice.
 
  Rok 1360     W  dokumentach  pojawia  się  nazwa  rzeki  Rawa.  
                       Do  wieku XVIII  nazywana  także  Rozdzianka.

            ---       Przemysław  I  Noszak,  syn  Kazimierza I  księcia cieszyńskiego,  żeni  się  córką
                       Bolesława  bytomskiego  Elźbietą.

  Rok 1361     Urodził  się  Wacław IV,  król  Czech.  Jest  synem  Karola IV  króla  Czech  i  Anny
                       księżniczki  świdnickiej / zmarłej  przy  jego  urodzeniu /.                 

      04.1363.  Celem  zażegnania  konfliktu  pomiędzy  rajcami  Bytomia,  wdową  po  Bolesławie I
                      bytomskim  Małgorzatą  i  pretendentem  do  Bytomia,  Przemysławem  I  Noszakiem

          cieszyńskim,  Karol IV  król  Czech  i  cesarz  Rzeszy  przybył  do  Bytomia.  

      05.1363. W  Krakowie,  Karol IV  przyznał  prawa  do  Bytomia  Przemysławowi I  Noszakowi.

  15.06.1363. Syn  Karola IV Luksemburga  Wacław IV,  jako  margrabia  Brandenburgii  i  Łużyc 
                      koronowany  w  Pradze  na  króla  Czech.
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  Rok 1363    Synowie  Nikusza  Zachariasz  i Piotr,  sprzedają  wójtostwo  bytomskie 
                     Janowi   Schribechinowi.

  14.09.1363. Księża  kościoła  Mariackiego  w  Bytomiu,  proboszcz  Piotr  z  Koźla  oraz  wikary
                      Mikołaj  z  Pyskowic,  utopieni  zostali  przez  mieszczan  w  stawie  farskim,  
                      u  podnóża  wzgórza  św.  Małgorzaty.

  20.04.1364. Król  Polski  Kazimierz  Wielki  prosi  papieża  Urbana V,  o  zwolnienie  go
                      z  podjętych  zobowiązań   dotyczących  rezygnacji  i  odstąpienia  ziem  i  księstw,
                      w  tym  Śląska. 

                      
  12.05.1364. W  Krakowie  założony  został  uniwersytet  i  poświęcono  gotycką  katedrę  
                      na  Wawelu. 
                      Uniwersytet  posiada  5 - katedr  prawa  rzymskiego, 3 – prawa  kanonicznego,  
                      2 – katedry  medycyny oraz  1- ną  sztuk  wyzwolonych. 
                      Teologia  dla  studentów,  wykładana  jest  nadal  w  Paryżu  / i  w  Pradze ? /.
                      Uniwersytet  wzorowany  jest  na  uniwersytetach  w  Padwie  i  Bolonii. 
                      Jest  korporacją  studentów  i  profesorów.  
                      Profesorowie  utrzymywani  są  przez  króla  / żupy  solne  w  Wieliczce /.
                   
                     W  Paryżu, uniwersytet  to  korporacje  scholarów  i  profesorów,  jako  wspólnoty,
                      mieszkające  w  kolegiach.  Profesorowie  mają  beneficja  kościelne. 
                      Od  1397 r.  w  wyniku  starań   królowej  Jadwigi  i  Jagiełły,  papież  Bonifacy X
                      wystawił  bullę / zgodę /  na    powołanie  w  Krakowie  wydziału  teologicznego, 
                      na  wzór  uniwersytetu  paryskiego.

  22.02.1365. W  liście  do  króla  Polski  Kazimierza  Wielkiego,  papież  Urban V  zapewnia,  że
                       nie  ma  możliwości  oderwania  przez  króla  Czech  Karola IV  biskupstwa
                       wrocławskiego  od  metropolii  w  Gnieźnie. 

  Rok 1365    Zmarł  książę  Austrii  Rudolf IV  Habsburg. 
                      Na  znak  protestu  przeciwko  „Złotej  Bulli”,  a  właściwie  na   brak  wśród
                      elektorów  Rzeszy  księcia  Austrii,  sfałszował   cesarski  dokument,  dotyczący
                      nadania  tytułu  księcia  Austrii   dla  Jasomirgotta   i  zaczął  odtąd  tytułować  
                      się  arcyksięciem   Austrii.
                      Jest  fundatorem  Uniwersytetu  Wiedeńskiego /1365 r./.

  Rok 1366     Orzegów  należy  do  parafii  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu.  
                       W  4 - ch  zagrodach  mieszka  tam  17- osób,  które  płacą  świętopietrze.  

  12.12.1366.  Zmarł  biskup  krakowski  Bodzanta. 
                       Bywał  w  konflikcie  z  królem  Kazimierzem  Wielkim.  Za  jego  czasu,  z  nakazu
                       króla   utopiony  został  w  Wiśle   wikariusz  katedralny  Marcin  Baryczka.   

             ---     W  dokumentach  pojawia  się  nazwisko,  zaliczanego  do  wyższej  szlachty - 
                      Herrenstand,  Gotsche II  Schoff.  
                      Jest  on  właścicielem  Kamienicy,  Sobieszowa,  Chojnika  i  Gryfowa  w  kotlinie
                      jeleniogórskiej.  Pełni  szereg  funkcji  publicznych   i  urzędów.
                      Jest  protoplastą  i  twórcą  potęgi  rodu  von  Schaffgotsch.
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   Rok 1367   Florian  z  Mokrska - herbu  Jelita,  od  16.08 1367 r.  biskup  krakowski,  z  powodu
                      dokonanej  na  księżach  w  Bytomiu  zbrodni / utopienie  proboszcza  Piotra  
                      i  wikarego  Mikołaja /,  nałożył  na  Miasto  interdykt / karę  kościelną  poprawczą /.

  17.08.1367. Biskup  wrocławski  i  kapituła  katedralna  uznali  króla  Czech  prawowitym 
                      panem  Wrocławia.  W  imieniu  króla,  władzę  w  Mieście  sprawuje  starosta. 
                      Miasto  posiada  Ławę /sąd /  i  Radę  Miejską. 
  
  Rok 1368    Księstwo  świdnicko - jaworskie  przyłączone  do  Czech.
  
  26.01.1369. Po  śmierci  księżny  bytomskiej  Małgorzaty / Lukardy /,  podział  Bytomia
                      na  dwie  części.  Część  północną  miasta,  wraz  obszarem  przynależnym  
                      otrzymał  książę  Konrad II  Oleśnicki. 
                      Część  południową,  jego  szwagier,  Przemysław I  książę  cieszyński.  
                      Wystawił  on  dokument  w  którym  mowa  jest  o  lesie  mieszczan  bytomskich 
                      w  kierunku  Orzegowa
                      / „das  halbe  Teyl  der  Burgerwald,  der  da  leit  gen  Osegow” /.
                      Kompleks  leśny  mieszczan  bytomskich,  obejmuje  tereny  dzisiejszej  Goduli,
                      Lipin,  Chropaczowa,  Łagiewnik,  Królewskiej  Huty,  Hajduk,  Świętochłowic,
                      Brzezin  Śląskich,  Nowego  Bytomia,  Czarnego  Lasu,  Bielszowic,
                      częściowo  Wirka  i  Kochłowic.  Wzmianka  o  Szombierkach / Schonnenberg /.
  
       11.1370. Zmarł  król  Polski  Kazimierz III  Wielki.  Jego  następcą  na  tronie  Polski został
                      Ludwik I  Węgierski.  Jest  on  synem  króla  Węgier  Karola  Roberta  z  rodu
                      Andegawenów  i  Elźbiety  Łokietkówny,  siostry  króla  Polski  Kazimierza III. 
                      Doradcą   i  nauczycielem  Ludwika  jest  ksiądz  Mikołaj  z  diecezji  wrocławskiej , 
                      późniejszy  biskup  Pecs.
                      Przedstawiciel  Ludwika I  Węgierskiego  Władysław  Opolczyk,  zablokował
                      wykonanie  testamentu  zmarłego  króla.

  29.01.1371. Papież  Grzegorz IX,  rzuca  klątwę  kościelną  na  sprawców  włamania  do  kościoła
                      Mariackiego  w  Bytomiu.

  23.05.1372.  Król  Polski  i  Węgier  Ludwik I  Węgierski,  siostrzeniec  Kazimierza  Wielkiego,
                      potwierdza  w  Wyszehradzie  rezygnację  na  rzecz  królestwa  Czech 
                      ze  swoich  i  matki  Elźbiety  Łokietkówny / Polski /  praw  do  Śląska. 

  18.02.1374. Prawdopodobna  data  urodzin  królowej  Jadwigi,  córki  Ludwika  I  Węgierskiego 
                       i  Elźbiety  Bośniaczki,  a  wnuczki  Elźbiety  Łokietkówny.

   Rok1376    Javornik,  miasto  i  zamek  nad  potokiem  Javornik  w  Górach  opawskich,
                      własnością  księstwa  biskupiego;  nysko – otmuchowskiego.

  05.04.1376. W  Otmuchowie  zmarł  biskup  wrocławski  Przecław  z  Pogorzeli.  Osadzony
                      na  stolicy  biskupiej  we  Wrocławiu   wbrew  woli  arcybiskupa  gnieźnieńskiego
                      i  króla  polskiego /  za  zgodą  króla  Jana  i  Karola IV  Luksemburskiego /.
                      Biskup  Przecław  z  Pogorzeli  ukończył  budowę  katedry p. w. św. Jana  Chrzciciela.
                      W  archidiakonacie   wrocławskim  istnieją  344  parafie..
                      Na  całym  Śląsku  istnieją  962  kościoły  parafialne.
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   Rok 1377   Podział  księstwa  opawskiego  na:  opawskie,  karniowskie  i  raciborskie.

              ---    Decyzją  Karola IV,  kupcy  wrocławscy  zrównani  w  prawach  z  kupcami  Pragi.
    
  19.09.1378. Zmarł  król  Czech  i  cesarz  Rzeszy  Karol IV.  Jego  następcą / od  29.09.br. /
                       został  syn  Wacław IV,  niezrównoważony  emocjonalnie,  pijak  i  okrutnik.

              ---    Teodoryk  z  Klatowej,  Czech,  wbrew  woli  papieża  rzymskiego  Urbana VI,   
                       uznany  przez  papieża  awigniońskiego  Klemensa VII  biskupem  wrocławskim. 

              ---    Młodszy  brat  arcyksięcia  Austrii  Rudolfa IV  Leopold III  Habsburg,  zaręczył
                      swojego  syna  Wilhelma  z  księżniczką  węgierską  - Jadwigą   Andegaweńską.

  06.02.1380. Zmarł  biskup  krakowski  Florian  z  Mokrska.

       01.1381. Książę  lubuski  Wacław  z  Legnicy  biskupem wrocławskim.
                     / Nominacja  papieża  Urbana VI  z  dnia;  19.04. 1382 r. /.

       05.1381.  Zawisza  z  Kurozwęk  herbu  Róża  biskupem  krakowskim. 

  12.01.1382. Zmarł  bp  Zawisza  z  Kurozwęk.  Jego  następcą  został  Jan  Radlica   herbu
                      Korab,  lekarz  króla  Ludwika I  Węgierskiego.

  07.05.1382. W  wyniku  tzw.  wojny  piwnej,  strony  konfliktu  t. j.  biskup  wrocławski  Wacław
                      i  król  Czech Wacław IV  zawierają  ugodę  w  Pradze.  Stwierdza  się  w  niej,  że:
                      biskupstwo  i  kapituła / Ostrów  Tumski  we  Wrocławiu /  leżą  w  granicach
                      królestwa  czeskiego,  a  król  panuje  nad  kościołem  i  jego  posiadłościami.

  09.09.1382. Fundacja  klasztoru  O O.  Paulinów  na  Jasnej  Górze  pod  Częstochową.
                      Książę  Władysław  Opolczyk  sprowadza  z  Rusi,  gdzie  był  starostą  króla  Węgier 
                      Ludwika I   Andegawena   obraz  Czarnej  Madonny.  Paulini  przybyli   z  Węgier. 
                      Poświęcenia  klasztoru  dokonał  biskup  Jan  Radlica  z  Krakowa.

      09.1382.  Zmarł  król  Węgier  i  Polski  Ludwik I  Andegaweński.  Następcą  na  tronie  
                      Węgier  została  jego  starsza  córka  Maria,  a  Polski,  młodsza  Jadwiga.

             ---    Książęta  górnośląscy  z  Przemkiem  cieszyńskim  na  czele  zakładają  związek 
                     do  walki  z  plagą  rozboju  na  granicy  Śląska  i  Polski.

  16.10.1384. Jadwiga  Andegawenka,  córka  Ludwika I,  koronowana  w  katedrze  wawelskiej 
                      w  Krakowie  na  królową  Polski. 

  Rok 1385   Celem  niedopuszczenia  do  małżeństwa / politycznego / królowej  Polski  Jadwigi 
                     z  księciem  Litwy  Władysławem  Jagiełłą,  Władysław  Opolczyk  sprowadza  do
                     Krakowa,  poślubionego  jej  w  dzieciństwie,  wówczas  czteroletniej,  Wilhelma. 
                     Jest  on  synem  Leopolda III  Habsburga,  brata  Rudolfa IV,  arcyksięcia  Austrii.
    
      03.1387. Biskup  wrocławski  Teodoryk  z  Klatowej,  nie  mając  akceptacji  arcybiskupa
                     gnieźnieńskiego  ani  króla  Polski,  zmarł  w  Awinionie.
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   Rok 1387   Zygmunt  Luksemburczyk  królem  Węgier / do  1437 r./. Jego  żoną  jest 
                      Maria  Andegawenka,  starsza  siostra  królowej  Polski – Jadwigi.

   Rok 1389   Na  Kosowym  Polu,  Turcy  rozbili  wojska  / i  księstwo / serbskie.
                      Shołdowali  Bośnię  i  Wołoszczyznę.  Naruszyli  południową  granicę  Węgier.
                      Zebrane  w  jej  obronie,  wojska „chrześcijańskie” rozgromione  przez  Turków 
                      w  1396 r.  pod  Nikopolis.  Miasta  włoskie  szukają  porozumienia   z  Turkami.

 12.01.1392. Zmarł  biskup  krakowski   Jan  Radlica.

  01.03.1392. Papież  Bonifacy IX  na  biskupstwo  krakowskie  mianuje  arcybiskupa  Messyny.  
                      Jest  on  krewnym  papieża. Kapituła  krakowska  nie  akceptowała   tej  nominacji .

  Rok 1392   Władysław  Opolski - książę  „ na  Opolu”,  układa  z  sąsiadami  rozbiór  Polski.

              ---    Księstwo  jaworsko - świdnickie,  jako  ostatnie  z  księstw  śląskich, 
                      wcielone  zostaje  do  Korony  Czeskiej.

  19.12.1392. Piotr  Leszczyc - Wysz  herbu  Róg  z  Radolina,  powiernik  królowej  Jadwigi
                      biskupem  krakowskim.
   
  20.03.1393. W  Pradze,  we  Wełtawie  utopiony  został  ksiądz  Jan  Nepomucen / Nepomuk /. 
                      Wcześniej,  w  obecności  króla  Wacława IV  torturowany.

               ---   Król  Władysław  Jagiełło  dokonuje  najazdu  na  księstwo  opolskie. 
                      Polska  zagarnia  ziemię  wieluńską / śląską /. 

  01.05.1394. Pojawia  się  nazwa  Stara  Kuźnica  / pszczyńska /,  jako  nadanie  książąt
                      raciborskich  Jana II  Żelaznego -  awanturnika  i  mordercy  oraz  Mikołaja IV
                      kuźniczemu  Henrykowi.
                      Kuźnica,  czyli  dymarka / surówka /  plus  kuźnia / żelazo  kowalne / położona  na
                      lewym  brzegu  Kłodnicy / dzisiaj  most  kłodnicki /,   na  terenie  Puszczy
                      Lubniowskiej,   przynależna  jest  do  ziemi  pszczyńskiej.

   Rok 1397  Związek  książąt  śląskich  zawarł  z  Polską  układ  w  sprawie  zwalczania
                     nadgranicznych  band  rozbójników. 

              ---   Bullą:  „Eximiae  devotionis  affectus”,  papież  Bonifacy IX, eryguje  przy  „Studium
                     Generalnym”, w  Krakowie  Wydział  Teologiczny.  Studium  staje się  uniwersytetem.
 
  17.07.1399. W  Krakowie  zmarła  królowa  Polski  Jadwiga  Andegaweńska.
  
   Rok.1400  Do  Krakowa,  na  uniwersytet  przybywa  10 - ciu  scholarów  z  Górnego  Śląska.
                     Pochodzą  m. innymi,  jeden  z  Bytomia  oraz  z  Gliwic,  Pyskowic  i  Mysłowic.

             ---    Detronizacja   przez  elektorów  duchownych,  arcybiskupów: Moguncji,  Kolonii 
                     i  Trewiru   króla  Niemiec  Wacława IV. 
                     Wacław IV  Luksemburczyk  pozostał  nadal  królem  Czech. 
                    Jego  następcą  wybrany  został  Ruprecht  Wittelsbach. / do 1410 roku./



                                                                       - 59 -

  Rok 1400  Rodzina  Rudzkich,  prawdopodobnie  właścicielami  Rudy  i  zamku  w  Rudzie. 
                    Potwierdza  to  wyrok  sądu  górniczego  w  Ihlawie  na  Morawach  z  1401  roku,
                    który  uznaje  Kuźnicę  Rudzką / wytop  żelaza / za  własność  braci: 
                    Krzysztofa,  Andrzeja  i  Stanisława  Rudzkich. Kuźnica  nad  Bytomką  wytapia  ołów.

           ---     Na  Górnym  Śląsku / archidiakonat  opolski /  wybudowano  dalszych  94  kościołów.
                    
  Rok 1402  Powstaje  Ogólnośląski  Związek  Książąt,  Rycerstwa  i  Miast.  Początek  sejmiku.

   Rok 1403 Koniec  rządów  Konrada II  Oleśnickiego  w  Bytomiu.  
                    Następcą  jego  został  Konrad III  Stary.
        
   Rok 1403 Wrocław  liczy  około  22,0  tysiące  mieszkańców,  w  tym  około  2.0  tysiące
                    duchownych;  księży,  zakonników  oraz  obsługi  w  konwentach  zakonnych  
                     i  szpitalach. 
                    Legnica liczy ok.11.0 tysięcy  mieszkańców,  Nysa - 4,5,  Opole - 2,5, Racibórz -3.0,
                    Gliwice - 900,  Wodzisław - 600,  Żory - 500,  Cieszyn - 400, Rybnik - 300, 
                    Skoczów -100  mieszkańców.

  Rok 1404   Zjazd  we  Wrocławiu. Król  Polski  Władysław  Jagiełło  oraz  król  Czech  
                     Wacław IV,  omawiają  możliwości  powrotu  Śląska  do  Polski. 
                     Za  cenę  400  kopijników  w  każdej  potrzebie,  król  czeski  obiecał  zwrot  Śląska
                     Polsce.  Król  Polski  odmówił  tej  prośbie.

   Rok 1406  Zawarta  umowa,  umożliwia  Pyskowicom  korzystanie  z  usług  bytomskiego  kata.

  23.05.1410. Zmarł  książę  cieszyński  Przemysław I  Noszak.  Władzę  po  nim  w  ziemi
                      cieszyńskiej,  bytomskiej   i  siewierskiej,  objął  syn  Bolesław I.  Przekazał  on 
                      swoją  / południową / część   ziemi  bytomskiej   bratankowi,  księciu Kazimierzowi I
                      oświęcimskiemu  / obecne  tereny  Rudy   Ślaskiej /.

  15.07.1410. Bitwa  pod  Grunwaldem. 
                      Najemnicy  ze  Śląska,  walczą  po  stronie   polskiej. 
                      Książę  Konrad  oleśnicki,  współwłaściciel  Bytomia  posiłkuje  Zakon.
                      Zakupu  broni,  koni  i  sprzętu  wojennego,  Polacy  dokonali  we  Wrocławiu.  

   Rok 1411.  Królem  Niemiec  został  brat  Wacława IV  / z  matki  Elźbiety  pomorskiej /
                      Zygmunt  Luksemburczyk,  od  1387 r.  król  Węgier.

   Rok 1412   Na  skutek  intryg  księcia  Witolda,  biskup  krakowski  Piotr  Leszczyc - Wysz,
                      przeniesiony  został  do  Poznania,  gdzie  zmarł  30.09.1414  roku.
                      Od  dnia 09.08.1412 r.  bpem  krakowskim  jest  b.  kanclerz  królowej  Jadwigi
                      Wojciech  Jastrzębiec.

              ---   Dziedzicznym  wójtem  Bytomia  jest  Stanisław  Rudzki.

  27.12.1412. Pierwsza  wzmianka  o  Rudzie.  W  dokumencie  księcia  cieszyńskiego  Bolka I,  
                      jako  świadek  sprzedaży  wsi  Miechowice  przez  Pełkę  z  Miechowic  dla  braci
                      Stefana  i  Zygmunta  z  Lubszy, wystąpił  Staszko  Rudzki – wójt  Bytomia  i  Gliwic.
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  06.07.1415. Jan  Hus,  profesor  uniwersytetu  Karola IV  w  Pradze  spalony  na  stosie
                      w  Konstancy.  Reformator  kościoła  w  Czechach.  Zaproszony  na  sobór,  posiadał
                     „  list  żelazny ” króla  Niemiec  Zygmunta,  gwarantujący  mu  bezpieczeństwo  życia.

   Rok 1415   Hohenzollernowie,  ród  wywodzący  się  ze  Szwabii,  pozyskał  od  Zygmunta  
                      Luksemburczyka  Brandenburgię.  Kraj  ten  staje  się  podwaliną   potęgi  rodu.
                      Hohenzollernowie  stali  się  elektorami  cesarza  Rzeszy / cesarza  rzymskiego /.

   Rok 1416   W  Bytomiu / część  północna / i  w  Koźlu  władzę  objął  Konrad VII  Oleśnicki.

   Rok 1417    Biskup  wrocławski  Wacław,  założyciel  kapituły  kolegiackiej  w  Otmuchowie,
                       rezygnuje  z  biskupstwa  i  osiada  w  Otmuchowie,  gdzie  zmarł  w  1419 r. 
                      Jego  następcą  został  książę  śląski,  biskup  Konrad IV  Oleśnicki.

  04.05.1418. Książęta  cieszyńscy  Władysław  i  Przemysław,  w  swoim  dokumencie  
                      wymieniają  Jana  Rudzkiego  jako  właściciela  Rudy / brat  Staszka ?/.
                      Synem  jednego  z  nich  lub  bratem,  jest  Andrzej  z  Rudy – prepozyt  
                      w  katedrze  we  Wrocławiu.

   Rok 1418   Abp  gnieźnieński  Mikołaj  Trąba  przywozi  z  soboru  w  Konstancy,  dla  siebie
                      i  swoich  następców,  tytuł  prymasa -   jako  pierwszego  wśród  równych  sobie
                       biskupów .

  30.07.1419. Początek  rewolucji  husyckiej  w  Czechach.  Tłum  wtargnął  do  ratusza  w  Pradze,
                       / Nove  Mesto / i  wyrzucił  przez  okno  siedmiu  rajców  miejskich
                     / I  defenestracja  praska /. Wcześniej, 18.07. ub. r.  bunt  mieszczan  we  Wrocławiu.

               ---   Zmarł  król  Czech  Wacław IV.  Król  Niemiec / i  Węgier / Zygmunt,  podjął  
                       próbę  uzyskania  po  bracie  Wacławie IV  korony  czeskiej.  Protest  Husytów.  

      01.1420.  Pierwszy  w  historii   Rzeszy  Reichstag  na  wschód  od  rzek:  Łaby  i  Saali,  
                      we  Wrocławiu,  gdzie  18  książąt  śląskich  złożyło  hołd  lenny  królowi
                      Niemiec / i  Węgier / Zygmuntowi  Luksemburskiemu. Husyci  nie  uznają  do 1436 r.
                      sukcesji  po  bracie  Wacławie IV  Zygmunta  Luksemburczyka,   jako  króla  Czech. 

               ---   Król  Zygmunt  skazał  23  przywódców  powstania  we  Wrocławiu  z 18.07.1418 r.
                      na  karę  śmierci /wtedy to  tłum  zdobył  ratusz  i  ścięto  7 członków  władz  miasta /.
                      Spalony  na  stosie  we  Wrocławiu  został  Jan  Krasa,  husyta,  burmistrz  Nowego
                      Miasta   /Nove  Mesto /  w  Pradze.

  18.10.1421. Konrad VII Biały  wraz  z  bratem  Konradem V  Kąckim  rządzą  Bytomiem.

             ---     Król  Polski  Władysław  Jagiełło  odmówił  Husytom  objęcia  tronu  czeskiego.
 
       04.1422. Król  Zygmunt  / oraz  biskup  wrocławski  Konrad  z  Oleśnicy /  ustanowił
                      wspólnego  dla  Górnego  i  Dolnego  Śląska  starostę  krajowego.

  09.07.1423.  Po  odejściu  do  Gniezna  bp. Wojciecha  Jastrzębca,  biskupem  krakowskim  został
                       Zbigniew  Oleśnicki   herbu  Dębno.  Od  1449  roku  kardynał.
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  Rok 1423     Wettynowie,  ród  wywodzący  się  z  Szwabii,  otrzymał  od  króla  Zygmunta
                       Luksemburczyka  Saksonię  wraz  z  prawami  elektorskimi.  
                       Początek  potęgi  rodu / po  Janie III  Sobieskim,   królowie  Polski /.

  31.11.1424. Urodził  się  Władysław  Warneńczyk.  Jest  pierworodnym  synem 
                      Władysław Jagiełły / lat  72 /  i  Zofii / Sońki / Holszańskiej / czwartej  żony,  lat 18 /.

    Rok 1424 Zmarł  książę  opawski  Jan II  Żelazny.  Wdowa  po  nim,  księżniczka  litewska  
                     Helena  Korybutówna,  siostrzenica  Jagiełły,  otrzymuje  jako  oprawę  wdowią
                     Pszczynę,  Mikołów  i  Bieruń. / do  1450 r. /.

   Rok 1425  Właścicielem  wójtostwa  w  Bytomiu  jest  rycerz  Piotr  Kiczka.

   Rok 1427   Urodził  się  Kazimierz  Jagiellończyk.  Jest  drugim  synem  króla  Jagiełły  i  Zofii.

  14.02.1427. Umowa  książąt  śląskich  w  Strzelinie. 
                      Jest  pierwszą  polityczną  i  militarną  organizacją  całego  Śląska.

   Rok.1428   Wyprawa  Husytów  czeskich  na  Śląsk. 

               ---    Klasztor  OO.  Franciszkanów  w  Bytomiu,  siedzibą  pierwszej  szkoły  w  mieście.

  Rok 1429    Kandydat  Husytów  na  króla  Czech,  bratanek  księcia  Litwy  Witolda  Zygmunt 
                      Korybutowicz,  opanował  zbrojnie:  Gliwice,  Bytom,  Ujazd,  Toszek  i  Koźle.
                      Zruinowany   zamek  książąt  w  Bytomiu  zostaje  rozebrany / ok. 1432 roku /.

  Rok 1430    Prawdopodobna  data  powstania  obrazu  Matki  Boskiej  z  Dzieciątkiem.  
                      Do  dzisiaj  w  kościele  W. N. M. Panny  w  Bytomiu.

  Rok 1431    Zmarł  książę  cieszyński,  siewierski  i  bytomski  Bolesław I / syn  Przemysława I
                      Noszaka, /.  Do  czasu  osiągnięcia  przez  jego  synów  pełnoletności,  władze  
                      w  księstwach  sprawuje  ich  matka  Eufemia,  siostrzenica  Władysława  Jagiełły
                      / do 1442 r. /,  oraz   brat  zmarłego -  Wacław I  cieszyński.

  Rok 1433    Król  Węgier,  Niemiec / i  Czech ? / Zygmunt  Luksemburczyk  cesarzem  rzymskim.

  01.06.1434. Zmarł  król  Polski  Władysław  Jagiełło. Żył  lat 82.

              ---    Zmarł  Kazimierz I  oświęcimski.  Pozostawił  po  sobie  niepełnoletnich  synów:
                      Wacława / zatorskiego /,  Przemysława / toszeckiego /  i  Jana IV / oświęcimskiego /.

   Rok 1435  do  1510, W  Uniwersytecie  Krakowskim  studiowało  2.487  Ślązaków,  co  stanowiło
                                     14,0 %  studiujących.

              ---   Biskup  wrocławski,  książę  Konrad IV  Oleśnicki  wydaje  rozporządzenie,
                     o  pełnieniu  funkcji  i  urzędów  w  kościele  wrocławskim   przez  Ślązaków
                     / ale  nie  Polaków /.

   02.04.1436. Zmarł  arcybiskup  gnieźnieński,  były  biskup  krakowski  Wojciech  Jastrzębiec. 
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   06.09.1436. W  księgach  sądowych  biskupstwa  krakowskiego  zanotowano:
                        ,,  Mikołaj,  syn  Stanisława  z  Bielszowic,  kleryk  diecezji  krakowskiej”.

   Rok 1437    Zmarł,  od  roku  1436  uznany  także  przez  Husytów  król  Czech,  Węgier
                       i  Niemiec,  cesarz  Rzeszy  Zygmunt  Luksemburczyk. 
                       Jego  następcą  w  Czechach  i  na  Węgrzech  został   zięć  Albrecht V  Habsburg.

   Rok 1438    Bracia  Zawadowie:  Tomek,  Michał  i  Matus  z  Orzegowa,  sprzedają  Piotrowi
                       Gleiwitzerowi   młyn  w  Bytomiu.
        
             ---      Albrecht V,  później  już  jako  Albrecht  II  Habsburg  królem  Niemiec. 
    
   27.09.1439. Zmarł  król  Albrecht II.  Jego  następcą  na  tronie  Węgier  został 
                       Władysław  Jagiellończyk - Warneńczyk.  
                     
              ---     W  Czechach,  stany  obwołały  królem  jego  syna  Władysława  Pogrobowca. 
                        Rządy  jednak  sprawuje  Husyta,  Jerzy  z  Podiebradów. 

              ---     Zmarł  Konrad V Kącki -  książę  Oleśnicki. 
                       Współrządził  z  Konradem VII  Białym  Bytomiem.

   Rok 1440   W  Bielszowicach  istnieje  drewniany  kościół.

             ---     Rada  Miejska  Wrocławia  zdecydowanie  odrzuca  propozycje  Polski  powrotu 
                      do  Korony  Polskiej.

              ---    Fryderyk III  Habsburg,  syn  Albrechta II  królem  Niemiec.

   Rok 1441   Wójtem  Bytomia,  do  roku  1460  jest  Jan  Rudzki.

   Rok 1442   Najstarszy   syn  Bolka I  księcia  cieszyńskiego,  siewierskiego  i  bytomskiego
                      oraz  Eufemii,  siostrzenicy  króla  Władysława  Jagiełły  Wacław I,  otrzymuje  
                      we  władanie  część  północną  ziemi  bytomskiej  oraz  księstwo  siewierskie. 

  Rok 1443    Biskup  krakowski,  kardynał  Zbigniew  Oleśnicki,  zakupił  dla  biskupów 
                      krakowskich  od  Wacława I  bytomskiego  i  cieszyńskiego    oraz   Bolka
                      raciborskiego   księstwo   siewierskie / w  XI w.  własność  Jaksy  z  Wrocławia /,
                      wraz  z  podbytomskimi  osadami:  Bobrowniki  i  Rogoźnik.
                   
  Rok 1443    Książę  opolski  Bolko V,  uznający  się  za  spadkobiercę  księstwa  siewierskiego,
                      podejmuje   interwencję  zbrojną  przeciw  biskupowi  krakowskiemu. 
                      Wojna  górnośląsko - polska  trwa  do  1452  roku.

   Rok 1444   Zawarto  związek  polityczny,  ekonomiczny  i  zbrojny  stanów  księstw
                      wrocławskiego  i  jaworskiego  celem  powstrzymania  rozbojów  i  zaprowadzenia
                      spokoju  na  Śląsku.

 10.11.1444. Klęska  wojsk  polskich  i  węgierskich  pod  Warną.  W  Bitwie  ginie  król
                      Węgier  Władysław  Jagiellończyk.  Żył  lat 20 . Jest  starszym  bratem  Kazimierza.
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  Rok 1444    Przez  podział  księstwa  oświęcimskiego,  powstały  dwa  nowe;  oświęcimskie 
                      i  zatorskie.  Księstwo  oświęcimskie  wraz  z  Gliwicami,  otrzymał  Jan IV.
                      Zatorskie  Wacław,  a  Toszek  Przemysław - synowie  Kazimierza I  Oświęcimskiego,
                      wnuki  Przemysława I  Noszaka  /cieszyńskiego /.  

   Rok 1448  Biskup  wrocławski  Piotr II  Nowak,  następca  zmarłego  w 1447 roku  biskupa
                     Konrada  z  Oleśnicy,  ujednolica  śpiew  kościelny  w  parafiach  diecezji. 
                     Wzorcem  śpiewu  dla  parafii  jest  śpiew  w  katedrze  wrocławskiej.

   Rok 1450  Książę  cieszyńsko - bytomski  Wacław I  oddał  w  zastaw   Stanisławowi  i  Janowi
                     Rudzkiemu  z  Rudy  wieś  Kochłowice  wraz  z  kuźnią  żelaza / dzisiaj  teren
                     pawilonów  handlowych  nad  Kłodnicą  w  Halembie /.
                     Kwota  zastawu  wynosiła  200,0  grzywien  groszy  praskich / do  1488 r./.

            ---    Węgrzy  zagarniają  południową  część  księstwa  cieszyńskiego,  tj. Ziemię  Czadecką.

  07.03.1450.  Bratankowie  Konrada VII  Białego  księcia  oleśnickiego:  Konrad IX  Czarny
                       i  Konrad X  Biały,  pozbawiają  stryja  władzy  nad  północną  częścią  księstwa   
                       bytomskiego.

            ---      W  księstwie  opolskim,  język  czeski  wypiera  język  niemiecki / do  końca XVI w./.

  15.07.1451. Książę  cieszyńsko – bytomski  Wacław I,  w  dokumencie  spisanym  w  Bielsku,
                      poświadcza  zastaw  wsi  Kochłowice  wraz  z  istniejącą  tam  kuźnią  przez 
                      Stanisława  Rudzkiego  na  rzecz  Jana  Rudzkiego,  Mikołaja  i  Sambora  Krępskich,
                      za  kwotę  200.0  grzywien.  
                   
   Rok 1451   W  Bytomiu,  łaźnia  publiczna   jest  własnością  wójta.

  06.02.1452. Książę  cieszyński  i  bytomski  Bolesław II,  syn  Bolesława I  i  Eufemii,  w  myśl
                      umowy  z  bratankiem  Wacławem   zatorskim  obejmuje ponownie  władzę  nad
                      północną  częścią    ziemi   bytomskiej.  W  niedługim  czasie   jednak,  na  mocy
                      umowy   zawartej  w  Skoczowie  z  młodszym  bratem  Wacławem  I  cieszyńskim,
                      przekazał  mu   odzyskany  nabytek  w  Bytomiu,  w  zamian  za  uzyskaną
                      posiadłość  w  ziemi  cieszyńskiej.  

  04.10.1452. Zmarł  Bolesław II  książę  cieszyński,  władający  do  niedawna   ziemią  bytomską.  
                      W  imieniu  wdowy  Anny,  opiekę  nad  dziećmi,  za  zgodą  jego  braci: Władysława 
                       i  Przemysława II,  sprawuje  w  Cieszynie  jego  najstarszy  brat  Wacław I. 

              ---     Jerzy  z  Podiebradu   wybrany  przez  sejm  regentem  Czech.

  Rok 1452     Fryderyk III  Habsburg,  król  Niemiec  cesarzem  rzymskim.  W  dalszym  ciągu 
                       brak  jest  w  cesarstwie  pojęcia,  zarówno;  narodu  jak  i  państwa. 
                       Król  Niemiec  i  cesarz   rzymski  są  władcami  elekcyjnymi,  wybieranymi. 
                       
                       Dla  Habsburgów  obszarem  władzy / do 1806  roku / jest  Austria,  do  której  bez
                       walki  przyłączono;  Czechy  ze  Śląskiem / 1526 r. /,  Węgry  i  Burgundię. 
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                       Cesarstwo  jest  związkiem  1.600  zależnych  bezpośrednio  od   cesarza  terytoriów 
                       i  miast,  które  często  i  w  bardzo  rozmaity  sposób  wyprzedzały  cesarstwo  na
                       drodze  ku  państwowości / różnej  wielkości  obszary,  jako  landy  i  landtagi /.
 
  Rok 1453     Koronacja  Władysława  Pogrobowca, syna  Albrechta II Habsburga  na króla  Czech.
                       Król  Polski  Kazimierz  Jagiellończyk  uchyla  się  od  przyjęcia  ofiarowanej  mu
                       przez  Stany  czeskie  korony Czech.

  29.05.1453. Zdobycie  przez  Turków  stolicy  wschodniego  cesarstwa  rzymskiego -
                      Konstantynopola,  nazywanego  odtąd  Istambuł. Turcja  wkracza  do  Europy.
                      Kontynuacja  agresji.   Początek   imperialnej  potęgi  Turcji  w  Europie.

               ---   Koniec  wojny  100-letniej  pomiędzy  Anglią  i  Francją / 1337-1453 /. 
                      Przedmiotem  sporu  była  między  innymi,  Akwitania  w  rękach  Anglików  
                      oraz  protekcja  Anglii  nad  bogatą  Flandrią.  

   Rok 1454   Król  Polski,  Kazimierz  Jagiellończyk,  dokonuje  najazdu  na  księstwa;  zatorskie
                      i  oświęcimskie.  Księstwo  zatorskie  staje  się  lennem  Polski.

  16/17.05.1454. Jan  Kapistran  franciszkanin, założyciel  Bernardynów, mistrz  słowa  w  Bytomiu.

   Rok 1455   Książę  Jan IV  Oświęcimski  decyduje  o  sprzedaży   księstwa  za  50 tysięcy
                      grzywien  / groszy  praskich /  królowi  Polski  Kazimierzowi  Jagiellończykowi. 

                      Księstwo  zatorskie / wykupione  przez  króla  Jana  Olbrachta  w  1494 r./ 
                      i  księstwo  oświęcimskie,  wcielone  zostają  do  Małopolski.  

  01.04.1455. Zmarł  biskup  krakowski  Zbigniew  kardynał  Oleśnicki.  Mąż  stanu.

  25.09.1455. Profesor  uniwersytetu  krakowskiego  Tomasz  Strzępiński,  herbu  Prus, 
                      biskupem  krakowskim.

           ---      Kuźnica  ołowiu  w  Rudzie,  staje  się  kuźnicą  żelaza / dymarka  +  kuźnia /.

   Rok 1455  Wynalezienie  przez  Johanna   Gutenberga  druku.

   Rok.1456  Zmarł  biskup  wrocławski  Piotr II  Nowak.  Następcą  został  Jodok  z  Różemberku.

           ---      Na  wzgórzu  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu  poszukiwania  górnicze.

   Rok 1457  Zmarł  król  Czech  Władysław  Pogrobowiec.  Był  synem   Albrechta II  Habsburga.

  24.02.1557. W  Gliwicach  podpisano  akt  sprzedaży  księstwa  oświęcimskiego  przez  księcia
                      Jana.  Wśród  obecnych  wymieniony  jest  Johann  Crongrez  de  Schomberg.

  25.01.1458. W  Bytomiu  przebywa  król  Polski  Władysław  Jagiellończyk.

  02.03.1458. Stany  czeskie  wybrały  na  króla  Jerzego  z  Podiebradu.   Książęta  śląscy,
                      w  większości  i  miasta  z  biskupem  na  czele,  nie  popierali  króla -   Husytę.
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  06.07.1459.Wacław I  cieszyński,  sprzedał  za  sumę  1.700  grzywien  groszy  praskich
                     Konradowi IX  Czarnemu  południową  część  Bytomia  / obecnie  Ruda  Śląska /.    

         Należała  ona  do  dzieci  jego  brata   Bolesława II,  nad  którymi  sprawował
                     opiekę.  Odtąd  Bytom  i  księstwo  bytomskie  należą  w  całości  do  księcia
                     oleśnickiego.  Układ   ten  zatwierdza  król  Czech  Jerzy  z  Podiebradu.

  27.12.1459. Urodził  się  Jan  Olbracht.  Jest  synem  Kazimierza  Jagiellończyka  i Elźbiety,
                       córki   Albrechta II  Habsburga,  króla  Niemiec,  Czech  i  Węgier.

  24.06 i 29.11.1460. W  Bytomiu  mają  miejsce  rozmowy  pomiędzy  królem  Polski
                                   Kazimierzem  Jagiellończykiem,  a  królem  Czech,  Jerzym  z  Podiebradu.
                                   Dotyczą  one  stosunków   polsko - czeskich.  
                                   W  rozmowach  uczestniczy   kanonik  krakowski,  nauczyciel  synów
                                   królewskich  Jan  Długosz.

  20.07.1460. Książę  oleśnicki  Konrad  IX  Czarny   potwierdza,  iż  Kochłowice  z  nadania
                      księcia   cieszyńskiego  Wacława I  dzierżawi  starosta  bytomski  Jan  Rudzki,
                      po  którym  starostą  został  Bernard  von  Sonnenberg / Schomberg /.

  22.09.1460. Zmarł  biskup  krakowski  Tomasz  Strzępiński.  Do  następstwa  po  nim  pretendują;
                      Kanclerz  państwa  biskup  włocławski  Jan  Gruszczyński -  kandydat  króla,
                      Jan  Lutek  z  Brzezin  oraz  kandydat  kapituły  krakowskiej,  nominat  papieża
                      Jakub  z  Sienna. 
                      Spór  ten  trwał  do  roku 1463,  kiedy  nominację  otrzymał  kandydat  króla.
                      Odtąd,  Stolica  Apostolska  mianuje  na  stolicę  biskupią  w  Krakowie  kandydata
                      króla,  po  jego  kanonicznym  wyborze  przez  kapitułę.

  01.05.1461. Jakub  z  Sienna,  bratanek  biskupa  krakowskiego  kardynała   Zb.  Oleśnickiego,
                      wyznaczony  przez  papieża  Piusa II  na  stolicę  biskupią   w  Krakowie,
                      niedopuszczony   przez  króla  Polski  Kazimierza  do  jej  objęcia.

   Rok 1462    Pojawia  się  w  dokumentach  nazwa „ Silesia  Superior”- Górny  Śląsk.

            ---      W  Głogowie  spotkali  się  królowie  Polski  i  Czech. 
                      Jerzy  z  Podiebradu  potwierdza  zależność  od  Polski  księstw:  zatorskiego 
                      i  oświęcimskiego.

   Rok 1463   Gulden  jest  jedną  obiegowych  monet  na  Górnym  Śląsku. 
                      1 złoty  gulden = 28  srebrnych  groszy  praskich.

            ---      Biskup  krakowski  Jakub  z  Sienna,  wobec  dezaprobaty  króla,  rezygnuje 
                      z  urzędu  w  Krakowie.  
                      Za  zgodą  Kazimierza  Jagiellończyka,  obejmuje  biskupstwo   we  Włocławku.

  14.12.1463. Jan  Gruszczyński,  od  1451 roku  biskup  włocławski,  biskupem  krakowskim.
                      Od  10.10.1464 roku  arcybiskupem  gnieźnieńskim.  Zmarł; 08.10.1493 roku.

  19.10.1464. Jan  Lutek  z  Brzezin  / Wielkopolska /,  herbu  Doliwa  biskupem  w  Krakowie.
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  15.01.1465. W  dokumencie  księcia  Konrada IX  Czarnego  oleśnickiego,  Stanisław   Rudzki
                       wójt  Gliwic,  przekazuje  połowę  wójtostwa  bratu  Janowi.

   Rok 1465   Biskup  wrocławski  Jodok  z  Rożemberku,  wydzierżawił  Janowi,  księciu
                      oświęcimskiemu  i  gliwickiemu  dobra  biskupów  wrocławskich,  tzw.  „Klucz
                      Ujazdowski”.

  13.12.1466. Biskup  wrocławski  sprzedaje  klucz  ujazdowski / bez  Rudy / księciu  opolskiemu.

  Rok 1466    Legat  papieski  w  Czechach / i  na  Śląsku /  Rudolf  z  Rüdesheim  pisze,  że  Stany  
                      Śląskie  i  niemiecki  patrycjat  Wrocławia  nie  chcą  słuchać  czeskiego  króla –
                      patrioty  i  heretyka  Jerzego  z  Podiebradu  ani  papieża  i  chcą,  ażeby  rządy  
                      w  Czechach  objął  król  Polski  Kazimierz  Jagiellończyk.
                      Tej  propozycji  papieża  odmawia  król  Polski  Kazimierz  Jagiellończyk.

            ---      Pokój  po  wojnie z Krzyżakami  w  Toruniu. Pomorze  Gdańskie  i Warmia / księstwo
                      biskupie /  jako  Prusy  Królewskie  przy  Polsce.  Prusy  Książęce  lennem  Polski.

   Rok 1467   Zmarł  biskup  wrocławski  Jodok.  Jego  następcą  został / od 1468 roku /,
                      biskup  Rudolf  z  Rüdesheim.

   Rok 1467   Powstanie  niezależnego  od  Stolicy  Apostolskiej   kościoła  w  Czechach.

  03.05.1469. Na  zjeździe  w  Ołomuńcu,  król  Węgier  Maciej  Korwin  wybrany  został
                      królem  Czech  / drugim,  obok  Jerzego  z  Podiebradu /. 
                      Śląsk  jest  we  władaniu  króla  Węgier / ale  nie  królestwa  Węgier / 
                      Macieja  Korwina,  jako  księcia  Śląska / do  1490 r./.
                      Śląsk  w  ramach  Korony  Królestwa  Czeskiego  jest  osobnym  krajem,
                      dwuustrojowym,  z  ustrojem  ogólnośląskim  i  ustrojami  stanowymi  w  księstwach.

                      Dawne  zjazdy  indywidualnych  książąt  śląskich,  przekształcono  we  wielkie zjazdy
                      stanowe  Śląska,  czyli  sejm,  zwoływany  przez  króla  lub  jego  delegata.
                      Obradom  sejmu  monarszego  przewodniczył  generalny  starosta  królewski  lub
                      biskup  wrocławski.  Sejm  Ślaski  miał  charakter  kurialny  i  składał  się  z  kurii: 
                      książąt  /  później  także  z  wolnych  panów  stanowych /,  rycerstwa  i  miast. 

            ---      Utworzenie  biskupstwa  we  Wiedniu.

  Rok 1470    Dziedzicem  Rudy  jest  hrabia  Jan  Henryk  Podgola  z  Vrbna  -  Wierzbna  
                      / Świdnica,  Dolny  Śląsk /.
                      Jest  on   mężem  Doroty  Rudzkiej,  córki  Jana  i  siostry  Stanisława  Rudzkiego.

  21.05.1471. Zmarł  biskup  krakowski  Jan  Lutek.

  27.05.1471. Syn  króla  Polski  Kazimierza  Jagiellończyka  Władysław  królem  Czech.
                      Jego  matką   jest  Elźbieta,  córka  Albrechta II  Habsburga. 
                      Koronowany  po  śmierci  Jerzego  z  Podiebradu. 
                      Śląsk,  Łużyce  i  Morawy  pozostały  przy  królu  Macieju  Korwinie,   z  prawem
                      wykupu  tych  ziem  przez  króla  Czech.
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            ---     Książę  cieszyński  Przemysław II,  w  walce  o  władzę  w  Czechach,  opowiada  
                     się  zbrojnie  po  stronie  Jagiellonów.

  13.11.1471. Jan  Rzeszowski  herbu  Półkozic,  podskarbi  królewski  biskupem  w  Krakowie.

   Rok 1472   Wzmianka  na  piśmie  o  Bielszowicach. 
                      Właścicielem  wsi  jest  Maciej  Bielczowski  Starszy.  

  19.02.1473. W  Toruniu  / Prusy  Królewskie - polskie / urodził  się  Mikołaj  Kopernik.
                      Jego  przodkowie  ze  strony  ojca  wywodzą   ze  wsi  Koperniki. / wieś  z  okolic
                      Nysy  i  Otmuchowa /. 
                      Przodkowie  matki  wywodzą  się  ze  wsi  Pszenno   / Watzenroden /,  z  okolic
                      Świdnicy. 
                      Mikołaj  Kopernik,  w  latach  1502-1538,  jest  scholastykiem  kościoła   św.  Krzyża
                      we  Wrocławiu,  co  zapewnia  mu   stałe  dochody  na  swoje  utrzymanie.

  Rok1473     Ustanowienie  bocznej  linii  margrabiów  brandenburskich  -   Hohenzollernów,
                      jako  Hohenzollern  von  Ansbach  / i  Bayreuth /  w  Bawarii.
  
  24.04-11.09. Klęska  suszy  na  Śląsku.  
                       W   okresie  od   kwietnia  do  listopada,  wystąpił  zupełny  brak  opadów.

   Rok 1474   Maciej  Korwin  wydzielił  z  księstwa  raciborskiego  ziemię  pszczyńską 
                      z  miastami:  Pszczyna,  Mikołów,  Bieruń  i  Mysłowice,  jako  nową  jednostkę
                      terytorialno -   administracyjną,  osadzając  w  Pszczynie  księcia  ziębickiego
                      Henryka II  Młodszego / do 1480 r. /.
                  
  Rok 1474    Polska  wyprawa  wojenna  na  Śląsk.  Celem  wyprawy  jest  odzyskanie  z  rąk
                      króla  Węgier  Macieja  Korwina  Śląska / dla  króla  Czech  Władysława
                      Jagiellończyka /.
                      Maciej  Korwin  włada:  Morawami,  Śląskiem  i  Łużycami.
                      Tymczasem  Turcy  pustoszą  Węgry,  w  tym  Chorwację  i  Siedmiogród.  

             ---     Tatarzy  posiłkując  w  walce  o  Śląsk  Macieja  Korwina,  palą  między  innymi
                      Łagiewniki  k. Bytomia.

             ---     Starostą  Generalnym  króla  Węgier  Macieja  na  Śląsku  jest  Stefan  Zapolya,

  30.01.1475.  Henryk I Starszy  książę  ziębicki  i  kozielski,  za  300  guldenów  zapisał  wieś
                       Bielszowice  Janowi  Rudzkiemu,  urzędnikowi  starostwa  bytomskiego.

   Rok 1475   Król  Węgier  Maciej  Korwin  zdobył  Bytom.  Pożar  Bytomia.
                      Bernard  von  Sonnberg / Schomberg / właścicielem   Orzegowa  i  Szombierek.
  
             ---     W  statutach  synodalnych  we  Wrocławiu,  po  polsku  i  niemiecku,  wydane przez
                      Ślązaka  Kaspra  Elyana:  „Ojcze  Nasz”,  „Zdrowaś  Mario”  i  „Wierzę”.

  30.01.1475. Stanisław  Rudzki  z  Rudy,   za  kwotę  50.  florenów,  nabywa   od  księcia  
                      ziębickiego  Henryka I  Starszego  prawa  zwierzchnie  do  Chorzowa / Starego /.
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              ---    Henryk I  Starszy   książę  ziębicki  i  kozielski,   potwierdza  prawa  sprzedaży
                      piwa  i  wina  w  piwnicy   miejskiej  w  Bytomiu. 

              ---    We  Wrocławiu, wydana  została pierwsza  książka  napisana  drukiem.

  17.01.1477. Król  Węgier  Maciej  Korwin,  za  sumę  800  florenów,  sprzedał  Bytom 
                      /  Bobrek,  Radzionków /  i  Świerklaniec   morawskiemu   magnatowi  
                      Janowi  z  Żerotina.  Rozpoczyna  także  wojnę   z  cesarzem  i  Austrią.

              ---    Kapituła   kolegiacka   z   Otmuchowa   przeniesiona  została  do  Nysy.  

   Rok 1478   W  dokumentach  pojawia  się  ród  Halembów,  dzierżawców  kuźnicy  Rudzkich.

   Rok 1479   W  wyniku  wojny  czesko - węgierskiej,  po  wyparciu  Macieja  Korwina  z  Czech,
                      na  zjeździe  w  Ołomuńcu  podtrzymano  wcześniejszy  stan  rzeczy,  iże  król 
                      Węgier  Maciej  dożywotnio  zostaje  władcą  Śląska.

   Rok 1479    Johann  von  Sonnenberg / Schomberg /  sprzedał  Orzegów  i  Szombierki 
                       Stanisławowi  Rudzkiemu,  synowi  Jana.   
                       Stanisław  Rudzki  od  1460 r.  pełni  funkcję  starosty  bytomskiego.     

             ---     Król  Węgier  Maciej  Korwin  dzieli  administracyjnie  Śląsk;  na  Dolny  i  Górny.
                      Powołał  także  starostów  dla  każdej  jego  części. 
                      Pierwszym  starostą  króla  na   Górnym  Śląsku,  został  Jan  Bielik  z  Kornicz.

   Rok 1480  Konrad X  Biały   książę  oleśnicki,  po  śmierci  brata  Konrada IX  Czarnego,
                     złożył  hołd  lenny  królowi  Węgier  Maciejowi  Korwinowi.  
                     Za  otrzymane  od  niego  uposażenie  finansowe  / do  śmierci /,  przekazał  swoje
                     prawa  spadkowe  w  Bytomiu  królowi  Węgier.
   
  Rok 1480    Ziemia  pszczyńska  przywrócona  księciu  cieszyńskiemu  Kazimierzowi II Piastowi.
                      /  do  roku 1517/.  Kazimierz II  założył  Tychy,  utworzył  stawy  rybne  i  folwarki.
                      Na  Górze  Chełm  wybudowano  kościół  p. w.  św  Jerzego / św.  Anny.

  30.04.1481. Dorota Rudzka - Podgolowa  dziedziczka  Rudy,  jej  syn  Jan  z  Kamienia  i  córka
                      Barbara   z   Wielowsi – zamężna  za  Macieja  Starszego  z  Bielszowic,  
                      sprzedają  swoje   dobra  Janowi  z  Żerotina.

  25.05.1481. Jan  Rudzki  sprzedał  swoje  prawa  zwierzchnie  w  Chorzowie  Janowi  z  Żerotina.
 
  24.06.1481. Jan  Rudzki,  za  sumę  50  florenów / 200  grzywien /  dokonał  zastawu  Kochłowic
                      Janowi  z  Żerotina  i  Fulneku.

  Rok 1482     Zmarł  biskup  wrocławski  Rudolf  z  Rüdesheim.  
                      Jego  następcą  został  Jan  IV Roth.  Był  Szwabem.

  Rok 1483     W  księstwie  raciborskim,  język  niemiecki  zastąpiono  czeskim. 

  10.11.1483.  W  Eisleben  w  hrabstwie  Mansfeld,  jako  syn  górnika  urodził  się  Marcin  Luter.
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  25.09.1484. W  księgach  sadowych  biskupstwa  krakowskiego,  zapisano: 
                      „Jan,  prepozyt  kościoła  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu..........zarezerwował  sobie
                       dziesięciny  snopowe  ze  wsi  Orzegów”.
 
  16.12.1485.  W  jednej  z  ksiąg  sadowych  biskupstwa  krakowskiego,  odnotowano: 
                       Ksiądz  Stanisław  z  Chebzia,  zakrystianin  w  Olkuszu,  miał  sprawę  z  Gawłem 
                       z  Olesna ,  altarzystą   kościoła   p. w.  św.  Marii  w  Olkuszu.
  
   Rok 1485    Jan  z  Żerotina,  wykupił  z  rąk  Doroty  Podgolowej  wójtostwo  Bytomia, 

   Rok 1486    Huragan  spustoszył  ziemię  bytomska. Powyrywał  drzewa  z  korzeniami  
                       i  zniszczył  większości  domów  mieszkalnych. 

                 --- Stany  niemieckie  odmawiają  korony  cesarskiej  Maciejowi  Korwinowi.

                 ---  Maksymilian I  Habsburg,  jednomyślnie  wybrany  na  króla  rzymskiego. 
                      Jest  synem  Fryderyka III - króla  Niemiec  i  cesarza.  Od  1479 r.  żonaty 
                      z  dziedziczką  Burgundii  Marią / + 1482 r. /.  Dziedziczy  Austrię  i  Burgundię.

   Rok 1487    Związek  Książąt  Śląskich,  na  Sejmie  Rzeszy  w  Norymberdze,  prosi  króla
                       Maksymiliana I  o  pomoc  w  walce  z  Maciejem  Korwinem.

  25.11.1487. Jan,  syn  króla  Węgier  Macieja  Korwina,  otrzymuje  w  zastaw  Bytom. 
                      Katastrofalny  huragan  w  ziemi  bytomskiej.  Wielkie  zniszczenia  w  okolicy.

  28.02.1488.  Zmarł  biskup  krakowski  Jan  Rzeszowski.  Jego  następcą,  zatwierdzonym 
                       przez  papieża  dnia  02.05.1488  roku,  został  Fryderyk  Jagiellończyk.  Jest 
                       synem  Kazimierza   króla  Polski  i  Elźbiety  Rakuszanki / Austriaczki /. Kardynał. 

  06.04.1490. W  zdobytym  Wiedniu,  zmarł  król  Węgier  i  władca  na  Śląsku  Maciej  Korwin.
                      Miał  47 lat. O  sukcesje  po  nim  walczą  bracia  Jagiellonowie;  Władysław,
                      od  roku 1471  król  Czech  i  Olbracht.  Węgrzy  wybierają  na  swego  króla
                      Władysława -  króla  Czech.

             ---     Bytom  pod  panowaniem  króla  Węgier  i  Czech  Władysława  Jagiellończyka.

   Rok 1490    Węgrzy  przyznali  Janowi  Olbrachtowi  księstwo  głogowskie.  Jako; 
                       „ Najwyższy  Książę  Śląski”,  próbuje  on  stworzyć ;  Wielkie  Księstwo  Śląskie.

             ---      Dotychczasowy  starosta  Górnego  Ślaska  Jan  Bielik  został   uwięziony.
                       Na  jego  miejsce   król  Czech  Władysław,  mianuje  Wilhelma  z  Perszteina.
  
              ---     Jan,  syn  króla  Macieja  Korwina  panem  księstwa  opawskiego.

  20.02.1491. Pokój  w  Koszycach  kończy  wojnę  pomiędzy  braćmi  Jagiellonami: 
                      królem  Czech  Władysławem  a  Janem  Olbrachtem. 
                      Za  cenę  rezygnacji  z  roszczeń  Jana  Olbrachta  do  korony węgierskiej,
                      rozszerzono  jego  władanie  na  Śląsku. 
                      Bytom  we  władaniu  królewicza   Jana  Olbrachta  Jagiellończyka.
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              ---    Jan  Olbracht,  używa  tytułu; „ supremus  dux  Silesiae”.
                      W  jego  imieniu  Śląskiem  zarządza  Jan  Karnkowski  „ mąż  rycerski  lecz  surowy
                       i  niesprawiedliwy”  oraz  Jan II  książę  żagański -  zwyrodniały  żołdak.

              ---    W  rejonie  wsi  Tarnowice  Stare  odkryto  złoża  galeny. 
                      Początki  uzyskiwania  ołowiu.  Powstawanie  osiedli  gwareckich.

  Rok 1491    W  Biskupicach,  których  parafia   obejmowała  Rudę  i  Rudzką  Kuźnię,
                       wybudowano  nowy,  drewniany  kościół  pod  wezwaniem  św.  Jana  Chrzciciela.

  07.06.1492. Zmarł  król  Polski,  Kazimierz  Jagiellończyk.  
                      Jego  następcą  na  tronie  krakowskim  został  młodszy  syn  Jan  Olbracht.

              ---    Księstwo  bytomsko - kozielskie  wraz  z  Gliwicami,  kupił 
                      książę  opolski  Mikołaj II.   

  12.10.1492. Krzysztof  Kolumb  dopłynął  do  wysp  Ameryki  / Karaiby /.

  Rok 1492    Izabela  Kastylijska  i  Ferdynand  Aragoński,  wypędzają  Arabów  i  Żydów
                       z  Hiszpanii.  Wędrówka  Żydów  po  Europie  i  po  Afryce  Północnej.

   Rok 1493    W  Polsce  powstaje  pierwsza  izba  poselska.

  Rok 1493.     Zmarł  ostatni  koronowany  w  Rzymie  cesarz  Fryderyk III  Habsburg.  Podjął
                        próbę  reformy  administracyjnej  Rzeszy. Jego  następcą  został  syn  Maksymilian I.

  Rok 1494      Król  Polski  Jan  Olbracht  wykupił  od  spadkobierców  księcia  Wacława
                        zatorskiego   księstwo  zatorskie. 

  Rok 1495     Biskup  wrocławski  Jan  Roth,  pod  karą  wysiedlenia,  nakazał  mieszkańcom  wsi
                       Wojnice  koło  Otmuchowa,  nauczyć  się  w  ciągu  5.  lat  języka  niemieckiego. 
 
  Rok 1495    Reichstag  w  Wormacji.  Cesarz  Maksymilian I  Habsburg,  kontynuuje  reformę
                      administracyjną  ojca  Fryderyka III.  Kładzie   kres  samowolnemu,
                      średniowiecznemu   egzekwowania  prawa.  
                      Ustanawia  Sąd  Kameralny  Rzeszy  z  mianowanym  przez  siebie
                      przewodniczącym  i asesorami.  
                      Reichstag  jako  forma  współpracy  cesarza  i  stanów,  obradował  w  trzech  kuriach;
                      elektorów,  książąt  Rzeszy  i  Rady  Miast  Rzeszy. 
                      Występuje  tu  archaiczność  zarządzania  i  bezsilność  cesarza   i  cesarstwa  
                      w  egzekwowaniu  prawa.
                      Skuteczniejsza  forma  rządzenia  występuje  w  Anglii,  Francji  i  Hiszpanii.
   
  27.06.1497. Na  rynku  w  Nysie,  w  mieście  biskupim / bp  Jan IV Roth /,  ścięty  został  książę
                      opolski,  podległy  jedynie  jurysdykcji  króla  Czech  Mikołaj II  Piast, /  za  atak 
                      na  biskupa  i  namiestnika  królewskiego  księcia  Kazimierza  cieszyńskiego /.
                      Jego  ostatnie,  wypowiedziane  po  polsku  słowa: 
                      O  Niso,  Niso,  czyż  dlatego  przodkowie  moi   darowali  cię  Kościołowi 
                       / Henryk IV  Probus  w  1290 r. /,  abyś  mi  wydzierała  życie.
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                      Władzę  po  Mikołaju II  w  księstwie  bytomsko – kozielskim,  objął  jego  brat 
                      Jan II  Dobry.

   Rok 1497 Spadkobiercą  Rudy  został  Mikołaj  z  Wierzbna.  Jest  on  synem  Beaty  Podgolowej.
                    Wzmianka  na  piśmie  o  zamku  obronnym  w  Rudzie.

   Rok 1498 Król  Czech  Władysław  Jagiellończyk  przywraca  dla  Śląska  urząd  Starosty
                    Generalnego.  Starostą  maże  zostać  tylko  książę  śląski. 
                    Przewodniczy  on   Sejmowi  Śląskiemu  / Fürstentag /,   nakłada  i  egzekwuje
                    podatki  oraz  cła.  
                    Król  powołał  także  do  życia  śląski,  książęcy  trybunał: Ober – und  Fürsten  Recht,
                    który  często  pełnił  rolę  sejmu  śląskiego.

            ---    Król  Czech  wyraża  zgodę  na  zakup  Gliwic  przez  księcia  Jana II  Opolskiego.

            ---     Z  nadania  króla  Czech,  jego  brat  Zygmunt  Stary  Jagiellończyk   królewicz  
                     polski,  pełni  władzę  w  księstwach;  głogowskim  i opawskim. 

            ---     W  Orzegowie  mieszka  9.  chłopów.  Istnieje  tam  młyn / nad  rzeką  Bytomką /.

            ---     W  Szombierkach  mieszka  20.  chłopów,  w  Łagiewnikach - 16,   w  Bobrku - 5,
                     w  Chropaczowie - 10,  w  Świętochłowicach - 12,  a  w  Kochłowicach  ok. 100. 

  Rok 1498   Dorota  z  Vrbna / Wierzbna /,  córka   Jana  Rudzkiego,  przekazała  Rudę,
                     Szombierki  i  Orzegów  swojemu  najstarszemu  synowi 
                     Bernardowi   Bruntalskiemu  z  Vrbna  / Wierzbna /.

  28.06.1498. Biskup   wrocławski  Jan IV Roth  zakazał  przyjmowania  do  kapituły  katedralnej
                       / kanonicy /  Polaków  z  Królestwa  Polskiego.
                       W  umowie  ze  Stanami  Czeskimi  zagwarantował,  że  prebendy  z  tego  tytułu
                       otrzymać  będą  wyłącznie  Czesi.

  22.09.1498.  Jan  z  Żerotina  przekazał  państwo  bytomskie  w  zastaw  Janowi  II  Dobremu.

  13.12.1498.  Książę  Jan II  Dobry,  za  cenę 8.000  złotych  węgierskich  i  700  kop  groszy
                       praskich  nabył  od  Jana  z  Żerotina   państwo  bytomskie  oraz  zamek 
                       w  Świerklańcu.

  Rok~1500   Pojęcie  w  liczbie  mnogiej  „deutsche  Lande”,  zastąpione  zostaje  pojęciem 
                      w  liczbie  pojedynczej, „Deutschland”. 

                      „Teutsch  gezunge”- język  niemiecki,  był  zbiorczym  określeniem  dialektów
                      ludowych  plemion  na  obszarze  Wschodniej   Frankonii.  
                      Rodzi  się  idea  „narodu  niemieckiego ''. 

                      Do  tej  pory„ naród  niemiecki''  rozumiany  politycznie, / wspólnota  książąt
                      niemieckich,   występujących  wobec  cesarza  jako  Rzesza /, 
                      był  pojęciem  opozycyjnym,  skierowanym  przeciwko  uniwersalnej  władzy 
                      cesarza  i  papieża.
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                      Niemcy, „  spóźniony  naród”  w  Europie,  od  XVI wieku   próbuje  ustalić  swój
                      początek  na  bazie  zapisu  Tacyta  z  100  roku  naszej  ery: „Germania”, odkrytego
                      we  Włoszech   w  1455 roku  przez  Poggio  Braccioliniego.  / co  miał  na  myśli 
                      Tacyt,  kreśląc  postać  wyidealizowanego  Germanina ?  Nie  wiadomo /.

            ---      Na  terenie  diecezji  wrocławskiej  istnieje  101  klasztorów:  88  męskich 
                      i  13  żeńskich,  reprezentujących  15  różnych  zakonów.
                      W  diecezji  pracuje  ok.  1.200  duchownych  i  1.000  kleryków.  Istnieje  120  szkół.
                        
   17.06.1501. W  Toruniu  / Prusy  Królewskie /,  zmarł  król  Polski  Jan  Olbracht.  Żył  lat; 41. 
                       Jego  następcą  na  tronie  Polski  został  brat  Aleksander Jagiellończyk.
                       
   12.12.1501.  Aleksander  Jagiellończyk  ukoronowany  przez   prymasa  Fryderyka  kardynała
                       Jagiellończyka  / brata /,  w  katedrze  na  Wawelu  na  króla  Polski. 

  14.03.1503. Zmarł  kardynał  prymas,  biskup  krakowski,  od 02.10.1493  arcybiskup
                       gnieźnieński  Fryderyk  Jagiellończyk.  Żył  lat; 35.

  21.07.1503. Jan  Konarski  herbu  Habdank  biskupem  krakowskim.

   Rok 1504  Zygmunt  Stary,  najmłodszy  syn  króla  Kazimierza  Jagiellończyka,  brat  króla
                     Czech,  najwyższym  królewskim  namiestnikiem / do 1506 r. /  na  Górnym  Śląsku.

             ---    Wielki  konflikt  pomiędzy  stanami  świeckimi,  zwłaszcza  Wrocławiem  i  śląskim
                     duchowieństwem / bp  wrocławskim,  który  nie  jest  lennikiem  korony  a  zasiada
                     w  kurii  książęcej  sejmu /.
                     Układ  Albrechta  Kolowratha  ustalił   pierwszeństwo  biskupa  w  Sejmie  Śląskim 
                     i  wykluczył  kandydata  na  ten  urząd  z  poza  Korony   Czeskiej.

   Rok 1505  Nieudana  próba  założenia  uniwersytetu  we  Wrocławiu.  Inicjatorami  powołania
                     uczelni,  są;  mieszczanie  oraz  król  Czech  i  Węgier  Władysław  Jagiellończyk.
                     Projekt  ten  skutecznie  oprotestowali;  Król  Polski  Aleksander  oraz  doktorzy
                     uniwersytetu  w  Krakowie.

             ---    Chłopom  na  Śląsku  nie  wolno  opuszczać  wsi  bez  zgody  pana.

  11.03.1506. Wójtem  Bytomia  jest  Maciej  Kneflik.

  19.08.1506. W  Wilnie  zmarł  i  tam  został  pochowany  król  Polski  Aleksander.  Żył lat 45.

   Rok 1506  Margrabia  magdeburski  Jerzy  Pobożny  Hohenzollern  von  Ansbach,  syn    
                     margrabiego  Fryderyka  Starszego  i  córki  króla  Polski  Kazimierza  Jagiellończyka
                     Zofii,  brat  Albrechta / od  roku 1511 Wielkiego  Mistrza  Krzyżackiego 
                     w  Malborku /,  otrzymuje  w  zastaw  Bytom. 
                   
                     Fryderyk  Starszy,  od  1473 roku  jest   protoplastą  bocznej,  frankońskiej  linii
                     Hohenzollernów  brandenburskich  von  Ansbach /  koło  Norymbergi  w  Bawarii /.
                     Od  wuja,  króla  Czech  Władysława  Jagiellończyka   otrzymał  księstwo
                     głogowskie  i  obietnicę  objęcia  we  władanie   księstwa  raciborsko – opolskiego.
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          ---       Zmarł  biskup  wrocławski  Jan  IV Roth.  Jego  następcą  został  Jan V  Turzo. 
                     Doktor  obojga  praw,  absolwent  i  rektor  w  latach: 1497-1498  Akademii
                     Krakowskiej.
                     W  1509 roku  ukończył  budowę  rezydencji  biskupów  wrocławskich  w  Jaworniku. 

  01.01.1507. Zygmunt  Stary  Jagiellończyk,  syn  Kazimierza  króla  Polski,  koronowany
                      w  Krakowie  na  króla  Polski.
         
            ---      Ogłoszenie  płatnych  odpustów  na  rzecz  budowy  bazyliki  św.  Piotra  w  Rzymie.

  Rok 1508   Maksymilian I  Habsburg  król  rzymski,  koronowany  w  Trewirze  za  zgodą
                     papieża   na  cesarza  rzymskiego.  Jego  następcy  będą  już  podczas  koronacji
                     królewskiej  w  Akwizgranie  przyjmować  tytuł  cesarski. 
                     O  jego  wyborze  „zadecydowało  złoto”  Fuggerów  z  Augsburga.

  Rok 1509  Jerzy  Pobożny  Hohenzollern  von  Ansbach,  dworzanin  króla  Czech 
                    Władysława  Jagiellończyka,  poślubił   najbogatszą  kobietę  w  królestwie 
                    Beatrycze,  wdowę  po  królu  Macieju  Korwinie.           

  22.09.1510. Papież  Juliusz II,  nadał  opatowi  cystersów  w  Rudach,  prawo  noszenia  infuły,
                      pierścienia  oraz  innych  insygniów  pontyfikalnych.  Opat  rudzki,  jest   najwyższy
                      rangą  wśród  śląskich  prałatów  kolegiackich;  Opola,  Głogowa  i  Raciborza.

  Rok 1511  Początek  wojny  handlowej  między  Krakowem,  innymi  miastami  a  Wrocławiem.
                    Wojna  o prawo  składu,  trwa  do  1515 roku.

           ---     Cesarz  Maksymilian I  nadaje  Jakubowi  Fuggerowi  tytuł   hrabiego  Rzeszy.

   Rok 1512 Margrabia  brandenburski  Jerzy  Hohenzollern  von  Ansbach,  władający  Bytomiem,
                    wchodzi  w  układ  sukcesyjny  księcia  raciborsko - opolskiego  Jana II  Dobrego.
                    Deprawator  księcia  i  następcy  króla  Czech - Ludwika II  Jagiellończyka.

   Rok 1512 Reichstag  w  Kolonii  ustanawia  podział  kraju  na  10  okręgów  Rzeszy:
                    austriacki,  burgundzki,  Hesji  elektorskiej / 4 - elektorów  reńskich /, frankoński,
                    bawarski,  szwabski,  górnoreński,  górnosaksoński /, Saksonia  elektorska 
                    i  Brandenburgia  elektorska /, dolnoreńsko - westfalski  i  obwód  dolnosaksoński.  

                    Powstał  swoisty  samorząd,  reprezentujący  interesy  stanowe,  terytorialne 
                     i  ogólnopaństwowe.

                    Początek  Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego  Narodu  Niemieckiego.
                    Reforma  cesarstwa  wymusi  reformę,  nierozerwalnie  dotąd  z  nim  związanego
                    Kościoła.

   Rok 1512  Jerzy  Pobożny  Hohenzollern  von  Ansbach,  zawarł  układ  polityczny
                     „na przeżycie''  z  księciem  raciborskim  Walentym  i  Janem II  Dobrym  opolskim.

  18.06.1513. Wzmianka  o  chłopach  z  Orzegowa.  Są  oni  zwolnieni  z  dostawy  budulca
                      dębowego  do  zamku  w  Świerklańcu / gmina  włościańska,  oprócz  rycerskiej /.
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   Rok 1515  Układ  wiedeński,  zawarty  między  Jagiellonami  a  Habsburgami.  Król  Polski
                     Zygmunt  Stary,  król  Czech  i  Węgier  Władysław  Jagiellończyk  zawierają  
                     z  cesarzem  Rzeszy  Maksymilianem I  układ,  pozwalający  w  przyszłości  na
                     zawarcie  związków   małżeńskich  pomiędzy:  synem  Władysława  Ludwikiem II
                     a  wnuczką  cesarza  Marią  oraz  wnukiem  cesarza  Ferdynandem  a  córką
                     Władysława  Anną.  Zawarty  układ  stwarza  możliwość  sukcesji  Habsburgów  na
                     tronie  Czech  i  Węgier,  w  przypadku  śmierci  Ludwika II  Jagiellończyka. 

            ---     Papież  Leon X,  nadał  godność  „ urodzonego  legata ''  Stolicy  Apostolskiej
                     Janowi  Łaskiemu  i  wszystkim  jego  następcom  na  stolicy  prymasowskiej
                     w  Gnieźnie.  

            ---     Wielki  pożar  Bytomia.  Powstaje  Wolne  Stanowe  Państwo  Wodzisławskie.

  Rok 1516   Zmarł  Król  Czech  i  Węgier  Władysław  Jagiellończyk.  Był  synem  króla  Polski
                     Kazimierza  Jagiellończyka  i  Elźbiety   Rakuszanki / „matki  królów'' /,  
                     córki  Albrechta II  króla  Czech  i  Węgier,  króla  Niemiec w  latach;1438-1439.  
                     Jego  następcą  został  syn  Ludwik II  Jagiellończyk.
 
          ---      Wnuk  cesarza  Maksymiliana I  Karol V,  syn  Filipa  Pięknego  i  Joanny  z  Kastylii
                     królem  zjednoczonej  Hiszpanii.  Od  05.01.1515 r.  rządzi  w  Niderlandach. 

           ---     Jerzy  Pobożny  Hohenzollern  von  Ansbach   kupuje  Głubczyce  i  Karniów.

  31.10.1517. Marcin  Luter,  doktor  teologii,  kierownik  katedry  Pisma  Świętego  na
                      uniwersytecie  w  Wittenberdze  zawiesza  na  drzwiach   kościoła  zamkowego 
                      a  zarazem  uniwersyteckiego  95  tez / po  łacinie /  mających  być  podstawą  do
                      dyskusji  o  Łasce  Bożej  i  odpustach  oraz  władzy,  która  tych  odpustów  udziela. 

                      „ Jak  zjednać  sobie  łaskawość  Boga ? ''  pyta  Luter . W  ogłoszonych   tezach
                      odpowiedział; „Jedynie  przez  wiarę,  jedynie  przez  Pismo  Święte”.
                      Data  uznana  za  początek  reformacji  Kościoła  w  krajach  niemieckich.

           ---      Książę  Kazimierz II  cieszyński  sprzedał  ziemię  pszczyńską  węgierskiemu
                     magnatowi  ze  Spisza,  baronowi  Aleksemu  Turzo / do 1525 r. /. 
                     Aleksy  Turzo,  urodzony  w   Krakowie,  w  służbie  Zygmunta  Starego  na  Śląsku 
                     i  Ludwika II  Jagiellończyka  na  Węgrzech.  Bankier  króla  polskiego. 
                     Powiązany  rodzinnie  z  Fuggerami  z  Augsburga / i  nie  tylko /.
                     Po  wycofaniu  się  z  interesów  gospodarczo – finansowych / po  śmierci  Ludwika II/
                     polityk  Ferdynanda  Habsburga.  Hrabia  Spisza.  Pochowany  w  Lewoczy  w 1543 r. 

  Rok 1519   Całe  Niemcy  zalewane  są  wydaniami  Biblii.  W  kolejnych  wydaniach  dochodzi
                     do  wielu  nadużyć,  które  burzą  podwaliny  i  dogmaty  wiary.   

                     Wrocław  jednym  z  ważnych  centrów  druku  i  kolportażu  pism  oraz  książek
                     luterańskich.  Ruch  reformacyjny  na  Śląsku  popierają  książęta  i  mieszczanie
                     pochodzenia  niemieckiego  oraz  zakonnicy  augustiańscy  i  franciszkańscy 
                     należący  wraz   z  swymi  klasztorami  do  prowincji  saskiej.       
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   Rok 1519   Biskup  krakowski  Jan  Konarski  zakupił  okręg  koziegłowski  i  przyłączył  go
                      do  księstwa  siewierskiego.

           ---       Piotr  Wrochem  właścicielem  Tarnowic  Starych /kopalń ołowiu i srebra w Reptach /.
 
  12.01.1519. Zmarł  cesarz  Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego  Narodu  Niemieckiego
                      Maksymilian I.  Jego  następcą  został  wnuk  Karol V  Habsburg / 28.06.1519 r. /. 

                      Ze  strony  matki  Joanny,  wnuk  Izabeli  Kastylijskiej  i  Ferdynanda  Aragońskiego.
                      O  jego  wyborze  w  znacznym  stopniu  decydowało  złoto  Fuggerów  z  Augsburga
                      i  innych,  potrzebne  na  łapówki  dla  elektorów,  celem  pokonania  kotrkandydatów
                      popieranych  przez  papieża:  króla  Francji  Franciszka I  i  elektora   Saksonii
                      Fryderyka III  Mądrego / późniejszego  obrońcy  i  protektora  ks. dr  Marcina  Lutra /.

  26.05.1519. Król  Ludwik  II  Jagiellończyk  ustanowił  Pszczyńskie  Wolne  Państwo  Stanowe,
                      z  przywilejem  stanowienia  własnego  prawa.  Aleksy Turzo  baronem  pszczyńskim.

  Rok 1520   Zmarł  biskup  wrocławski,  rektor  Uniwersytetu  Krakowskiego  Jan V  Turzo. 
                     Marcin  Luter  i  Filip  Melanchton  nazwali  go: „ najlepszym  biskupem  stulecia”.

                     Jest  bratem  biskupa  ołomunieckiego  Stanisława  i  przyrodnim  bratem 
                     Aleksego  Turzo - barona  pszczyńskiego.
                     Jego  następcą  został  biskup  Jakub  Salza.  Nie  był  teologiem,  lecz  urzędnikiem.
                     Wrocław  nie  posiada  jeszcze  uniwersytetu  ani  uczelni  teologicznej.

           ---       Ostatni  Piast  opolski  Jan II  Dobry,  podjął  prace  nad  odbudową  zniszczonej 
                      po  pożarze  kolegiaty  św.  Krzyża  w  Opolu.

           ---        Ukazały  się  trzy  wielkie  pisma  reformacyjne  ks.  dr  Marcina  Lutra.  
                       W  języku  niemieckim: „Do  chrześcijańskiej  szlachty  narodu  niemieckiego 
                       o  poprawie  stanu  chrześcijańskiego”  oraz „ O  wolności  chrześcijanina”, 
                       a  po  łacinie,  „O  niewoli  babilońskiej  Kościoła”.

  03.01.1521. Ks.  dr  Marcin  Luter  ekskomunikowany  przez  papieża  Leona X.  
                      Staje  się  chorążym  niemieckiego  ruchu  narodowego,  w  którym  nieufność 
                      wobec  Rzymu  od  dawna  była  żywa,  w  szczególności  zaś  z  powodu  wnoszonej 
                      do  Kurii  Rzymskiej  przez   księcia  Hohenzollerna / od 1513 r.  arcybiskupa
                      Magdeburga /  opłaty,  za  proponowaną  w  1514  roku   godność  arcybiskupa
                      Moguncji. 
                      Wysokość  i  forma  tej   opłaty,  to  połowa  uzyskanego  dochodu  z  ogłoszonego 
                      w  diecezjach  odpustu / na  budowę  bazyliki  św.  Piotra  w  Rzymie  i  inne /.

   Rok 1521   Reichstag  w  Wormacji.  
                      Po  apelu  Marcina  Lutra  do  władców,  ażeby  sprawy  reformy  kościoła  wzięli 
                      w  swoje  ręce,  Reichstag  stanął  w  jego  obronie. 
                      Sfingowane  porwanie  Marcina  Lutra  przez  księcia  saskiego  Fryderyka III
                      Mądrego  do  zamku  w  Wartburgu / 04.05.1521  -  03.03.1522 /.  
                      Tam  dokonał  tłumaczenia  na  jednolity  język  niemiecki  Nowego  Testamentu,
                      języka,  dotąd  występującego  w  dwu  odmianach:  hochdeutsch  i  niederdeutsch .
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                      Decyzja  Reichstagu  jest  pierwszym  przypadkiem,  kiedy  gremium  świeckie
                      decyduje  w  sprawach  dogmatyki  religijnej / kościelnej /.

  25.05.1521. Edykt  Wormacki. 
                      Cesarz  Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego  Narodu  Niemieckiego  Karol V, 
                      z  racji  chociażby  tytułu,  ale  i  z  przekonania  podpisał  edykt  skazujący  M. Lutra
                      jako  heretyka  na  banicję,  a  jego  książki   i  pisma  na  spalenie. 

   Rok 1521 Po  śmierci  Walentyna,  ostatniego  z  rodu  Przemyślidów  linii  raciborskiej,
                     księstwo  raciborskie  przejęli  Piastowie  opolscy.       

                     Jan II  Dobry  jednoczy  większość  ziem  górnośląskich  w  granicach  księstwa
                     raciborsko – opolskiego.. 

           ---      Jerzy  Pobożny  Hohenzollern  von  Ansbach  spłaca  pretendentów  do  przyszłego
                     spadku  po  Janie II  Dobrym.  

           ---      Zmarł,  urodzony  w  1480 r.  w  Brzegu  profesor  Akademii  Krakowskiej 
                     Barthel Stein.
                     Jest  autorem  pierwszego  geograficzno – historycznego  opisu  Śląska:
                     Descripcio   tocius  Silesie  et  civitas  regie  Vratislaviensis,  gdzie   niepochlebnie
                     wyraża  się  o  jego  słowiańskich  mieszkańcach:  Czechach  i  Polakach.

  Rok 1522  Ludwik II Jagiellończyk  król  Czech, wciela  Śląsk  do „Korony  Świętego. Wacława”.

            ---    Imperium  Habsburgów,  w  którego granicach  „słońce  nie  zachodziło” wymaga
                    sprawnego  rządzenia
                    / kraje  dziedziczne:  Austria i  Burgundia,  kraje  niemieckie,  Hiszpania,  Ameryka /.

                    Cesarz  Karol V  ustanowił  dla  posiadłości  Habsburgów  w  Rzeszy
                     i   zapowiadającym  się  na  wschodzie  Europy,  dziedzictwem  po  Jagiellonach
                     / Czechy  i  Węgry /  regenta.  Został  nim  jego  młodszy  brat  Ferdynand.
                     Układ  ten  zawarty  1521 r  w  Wormacji   potwierdzono  w  Brukseli.

  Rok 1523   Biskup  krakowski  Jan  Konarski,  lat  77,  zrezygnował  z  urzędu  i  przekazał
                     rządy  w  diecezji,  biskupowi  poznańskiemu  Piotrowi  Tomickiemu. 
                     Piotr  Tomicki,  od 1515  roku  bp  przemyski,  od 1520  roku  bp  poznański  
                     wbrew  polityce  królowej  Bony  i  prymasa  Jana  Łaskiego,  prowadził  politykę  
                     prohabsburską,  akceptując  układ  wiedeński  i  późniejszą  sekularyzację  Prus  
                     Książęcych.

            ---    Johannes / Jan / Hess,  od  roku 1513  teolog  katolicki,  sekretarz  biskupa
                    wrocławskiego  Jana  Turzo,  z  pominięciem  prerogatyw  biskupa  miejsca,
                    mianowanym  przez   Radę  Miasta  Wrocławia   proboszczem  w  kościele 
                    św.  Marii  Magdaleny. 

  Rok 1524  Biskup  wrocławski  Jakub  von  Salza,  sprzedał  Mikołajowi  z  Bierawy
                    Biskupice  wraz  z  Rudą.
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           ---     Magistrat  Wrocławia /!/, nakazuje  kapłanom  nauczać  według  wskazań  Jana  Hessa
                     zwolennika   nauki   dr  Marcina  Lutra .  
                    Przeor  O O.  Dominikanów  we  Wrocławiu,  opiekun  grobu  błogosławionego
                    Czesława  Odrowąża  wygnany  z  Miasta.  

  Rok 1525   Mistrz  Krzyżacki  Albrecht  Hohenzollern  von  Ansbach,  jako  lennik  króla  Polski,
                     przygotowuje   się  w  Bytomiu / u  brata  Jerzego  Pobożnego / do  złożenia 
                     w  Krakowie,  swojemu  wujowi   Zygmuntowi  Staremu / i  Polsce /  hołdu  lennego
                     z  Prus  Książęcych.   Stolicą  Prus  Książęcych  jest   Królewiec .  

  10.04.1525. Na  rynku  w  Krakowie,  książę  Albrecht  Hohenzollern / luteranin / składa 
                      hołd  lenny  z  zsekularyzowanych  Prus  Książęcych   królowi  Polski.  
                      Koniec  suwerennego  państwa  krzyżackiego.  

                      Początek  państwa  pruskiego  ze  stolicą  w  Królewcu.
                      Pierwszy  przypadek  układu  politycznego  monarchy  katolickiego  z  księciem,
                      zwolennikiem  Reformacji,  dokonany  wbrew  woli  papieża,  cesarza  i  Zakonu. 

             ---     Od  1400  do  1525  roku  w  Krakowie  studiowało  3.500  Ślązaków.

   Rok 1525  Aleksy  Turzo  sprzedał  Państwo  Pszczyńskie  swemu  bratu  Janowi VI. 
                     Jest  on  hulaką  i  rozdawcą  przywilejów.  Zadłuża   i  zastawia  dobra.  
                     W  końcu  sprzedał  państwo  pszczyńskie  biskupowi  wrocławskiemu 
                     Baltazarowi  Promnitzowi / 21.03.1548 r. /.

   Rok 1526  W  Niemczech, w  przemyśle  rud  metali  zatrudnionych  jest  około  100 tys.  ludzi.

   Rok 1526  Margrabia  magdeburski   Jerzy  Pobożny  Hohenzollern  von  Ansbach 
                     kupił  Nidek  i  Bytom.  Bytom / i  Piekary /,  do  1630 r. protestancki.

  30.04.1526. Książę  opolski  Jan II  Dobry  oraz  margrabia  magdeburski   Jerzy  Pobożny
                      Hohenzollern  von  Ansbach,  sporządzili  na  pergaminie  akt  nadania  wolności
                      górniczej  gwarkom / Bergrecht /.
                      Umowna  data  lokacji  Tarnowskich  Gór.   Początek  upadku  Bytomia.

      05.1526.  Utworzenie   przez  Francję, Turcję,  Wenecję  i  Mediolan  Ligi  Cognackiej,  
                      skierowanej  przeciw  Habsburgom. 
                      Turcy / sułtan  Sulejman II  Wspaniały / przygotowują  generalne  uderzenie 
                      przeciw  Węgrom  i  Habsburgom.
                      Papież  Klemens VII  wspiera  Ligę  skierowaną  przeciwko  Habsburgom.  

  13.07.1526. W  akcie  rozpoczęcia  robót  górniczych,  wymienia  się  Tarnowskie  Góry.       

  26.08.1526. Zakończenie  Reichstagu  w  Spirze. 
                      Stany   uznały,  że  do  czasu  zgromadzenia  ogólnego  soboru,  luterańscy  władcy
                      krajowi  oraz  zarządy  miast  samodzielnie  regulować  będą  kwestie  kościelne 
                      na  swoim  terytorium.
                      Cesarz  nie  był  w  stanie  zabronić  wprowadzenia  zmian  przed  przyszłym
                      soborem,  który  mógł  być  ostatnią  szansą,  by  zapobiec  rozłamowi  w  kościele. 
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                      Panujący  bez  wahania  przejęli  funkcję : „ tymczasowych  biskupów”
                      i  dobra  kościelne / których  już  nie  oddali /.  
                     
                      Król  Francji Franciszek I  przygotowany  jest  do  kolejnej  rozprawy  
                      z  Habsburgami  i  cesarzem  Karolem V.

  29.08.1526. W  bitwie  z  Turkami  pod  Mohaczem,  ginie  król  Węgier  i  Czech 
                      Ludwik II  Jagiellończyk  / podczas  ucieczki  tonie  w  mulistym  potoku  Csele /.
                       Żył  20 lat.  Klęska  Węgier.
                      
                       Zgodnie  z  układem  wiedeńskim  z  1515 roku,  Czechy / ze  Śląskiem /  i  Węgry,  
                       przechodzą  pod  władzę  arcyksięcia  Ferdynanda I  Habsburga,  męża 
                       Anny  Jagiellonki,  córki  króla   Czech  i  Węgier  Władysława  Jagiellończyka.
                       Młodsza  linia  Habsburgów  reprezentuje  jedność  Austrii  i  jej  losy  do  1918 r.
  
  Rok 1526    Książę  śląski  Fryderyk II  założył  w  Legnicy  pierwszy  w  Europie  uniwersytet
                      ewangelicki / do 1531 r. /.

  Rok 1528    Początkowo,  umiar  i  tolerancja  w  sprawach  kultu  i  języka  na  Śląsku  sprawiały
                      że  ludność  nie  zawsze  orientowała  się,  iż  od  pewnego  czasu  uczestniczy  już  
                      w  nabożeństwach  luterańskich. 
                      Podobnie  w  sprawach  sztuki,  reformacja  śląska   zachowywała  się  bardzo
                      powściągliwie. 
                      Luteranizm  śląski / jak  i  sam  M.  Luter /  nie  przywiązywali  wielkiej  wagi
                      do  ideowego  wyrazu  oddziedziczonych  w  Kościele  dzieł  sztuki.  
                      Poddawano  je  czasami  większym  czy  mniejszym  renowacjom. 
                      Nową  formę  i  wyraz  wystroju  otrzymywały  nowe  świątynie.
                      Wiele / wszystko / zmieniła  postawa  książąt  śląskich,  protektorów  reformacji,
                      zwolenników  zawłaszczanie  majątków  kościelnych  i  zakonnych.
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                    VII. Śląsk  w  państwie  czeskim,  pod  panowaniem  austriackich
                         Habsburgów,  cesarzy  Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego
                         Narodu  Niemieckiego  od  1526  do  1742 roku.

   Rok 1526   Cesarz  Karol V,  po  kilkuletniej  wojnie  z  królem  Francji  Franciszkiem I 
                      o  Burgundię,   podyktował  pokonanemu  królowi  w  tzw  „pokoju  madryckim”
                      niekorzystne  dla  Francji  warunki  pokojowe.
    
  Rok 1527    Wójt  Bytomia  Stanisław  Rudzki,  właściciel  „ nowej”,  polskiej  kuźnicy  nad
                      Kłodnicą,   / dzisiaj  w  Halembie / wydzierżawił  zakład  Jurkowi  Halembie.
                      W  rejonie  kuźnicy  mieszka  ok.  20  osób.  
                      Dają  oni  początek  miejscowości.

            ---       Wobec  politycznego  zbliżenia  się  papieża  Klemensa VII  do  Francji,
                       cesarz  Karol V  Habsburg,  na  czela  niemieckich  i  hiszpańskich  landsknechtów
                       złupił  Rzym - stolicę  Państwa  Kościelnego  i  chrześcijaństwa / Sacco  di  Roma /.
           
       11.1527.  Arcyksiążę  Ferdynand I  Habsburg  królem  Węgier / obok  króla Jana  Zapolyi /.
                       Pokonany  przez  Ferdynanda I  król  Jan,  szuka  pomocy  w  Francji  i  w  Polsce.
                       Żeni   się  z  Izabelą  Jagiellonką.

  08.11.1528. Książę  Jan II  Dobry  potwierdza  przywileje  gwarków tarnogórskich 
                      w: ,, Ordunku  Górnym”.

            ---      Król  Czech / i  Węgier /  Ferdynand I  Habsburg,  zmusza  Jana II  Dobrego
                      księcia  raciborsko – opolskiego  do  unieważnienia  układu  o  sukcesji
                      z  roku  1512,  zawartego  z  Jerzym  Pobożnym  Hohenzollernem  von  Ansbach.
                          
            ---      Ferdynand I  wykupił  od  Kazimierza II  cieszyńskiego  prawa   do  księstwa 
                      opawskiego.  Księstwo  wróciło  do  Czech.

  07.09.1528. Starosta  bytomski  Wacław  Kamiński,  w  imieniu  hrabiego  Karola  Hannibala
                      Dohna - cesarskiego  komisarza,  ogłasza  patent  o  usunięciu  pastorów.

  19.04.1529. Reichstag  w  Spirze. 
                      Występujący  w  imieniu  cesarza  arcyksiążę  Ferdynand I  Habsburg,  zażądał
                      zawieszenia  poprzedniego  postanowienia   Reichstagu  z  1526  roku, 
                      t. j.  wstrzymania  zmian  w  sprawach  religijnych  i  przywrócenia  w  tym  obszarze
                      pełnej  jurysdykcji  biskupom.  
                     
                      Żądanie  Ferdynanda I  Habsburga  zostało  oprotestowane. 
                      Protestujący  nie  stanowili  jednomyślnej  grupy   zwolenników  nauk  dr  M.  Lutra.
                      Protest  podpisali:   elektor  saski  Jan,  landgraf  heski Filip, 
                      margrabia  brandenburski  Jerzy  Pobożny  Hohenzollern  von  Ansbach,  
                      książę Wolfgang  von  Anchalt,   poseł  księcia  brunszwickiego 
                      i  14  miast  niemieckich. Początek  funkcjonowania  pojęcia  „protestantyzm”.

             ---     Sułtan  turecki  Sulejman  II  Wspaniały,  pogromca  Węgier,  w  obronie  króla
                      „Narodowego”  Węgier  Jana  Zapolyi,  zdobył  Budę  i  oblegał  Wiedeń.
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   Rok 1529    Zmarł  właściciel  Rudy,  Szombierek  i  Orzegowa  Bernard  Bruntalski  z  Vrbna.
                       Opiekę  nad  jego  małoletnimi  synami: Janem,  Bartkiem  i  Stefanem  i  majątkiem
                       przejął  jego  brat  Henryk  von  Wierzbna,  który  oddał   majątek  w  dzierżawę 
                       / 1534 – 1540 / Władysławowi  Lasocie.

  25.06.1530.  Sejm  w  Augsburgu.  Ostateczny  rozłam  w  kościele  zachodnim / rzymskim /. 
                       Zwolennicy  dr  Marcina  Lutra, w  28 artykułach  przedstawiają  swoje  
                       wyznanie  wiary / Confesio  Augustiana /  - Wyznanie  Augsburskie. 
                       
                        Katolicy  przedstawiają  swoje  wyznanie  wiary  w  tzw .Refutatio  Pontificia ,  
                        które  cesarz  uznał  za  miarodajne  i  potwierdził  ponownie  orzeczenie  edyktu
                        wormackiego,  dając  zwolennikom  Lutra  7 - miesięcy  na  pogodzenie  się  
                        z  Kościołem  Katolickim  i  oddania  zabranych  dóbr  kościelnych  i  inne
                        /  do  kwietna  1531  roku/.  Apel  cesarza  okazał  bezskuteczny.
                      
                        Pod  konfesją  augsburską  podpisał  się  m. innymi   margrabia  magdeburski
                        Jerzy  Pobożny  Hohenzollern  von  Ansbach,  właściciel  Bytomia  i  władający  na
                        Górnym  Śląsku.

  19.11.1530.   Cesarz  Karol V,  w  swoim  dekrecie  odrzuca  augsburskie  wyznanie  wiary.

  Rok 1531      Książę  Jan II  Dobry  wydaje  przywilej  ziemski  dla  księstwa 
                        raciborsko -  opolskiego.  Przywilej  wydany  został  w  języku  czeskim.

      02.1531.  Kilku  książąt  i  kilkanaście  miast  zawiązało  sprzysiężenie  protestanckich  stanów,
                      tzw.  Związek  Szmalkaldzki. 
                      Jego  celem  jest  zabezpieczenie   się  przed  interwencją  cesarza /  zajętego  obroną
                      przed  Turkami,  zagrożonego   interwencją  Francji   i  króla  Anglii  Henryka VIII /.

            ---      We  Frankfurcie,  brat  cesarza  arcyksiążę  Ferdynand I  Habsburg, /  król   Węgier  
                      /  tylko  Słowacji  i  Chorwacji /  i  Czech,  koronowany  na  króla  rzymskiego.

  17.06.1531. Król  Ferdynand I  Habsburg,  w  umowie  zawartej  z  margrabią  brandenburskim
                      Jerzym  Hohenzollernem  von  Ansbach,  protestantem,  zgodził  się  na
                      przekazanie  mu  po  śmierci  księcia  Jana II  Dobrego  w  zastaw,   za  pożyczkę 
                      w  wysokości; 183.333,0  guldenów  księstwa   raciborskiego - opolskiego.

           ---      Rejestr  opłat  na  rzecz  księcia  raciborsko – opolskiego  Jana II  Dobrego,
                     wnoszonych  przez  wolnych  chłopów,  spisany  po  czesku,  zawiera  nazwy
                     miejscowości:  Bielszowicze,  Oziegow,  Chropaczow,  Lagiewniki,
                     Szwientochlowicze,  Szumbirky,  Bobrek ,
                           
                    oraz  nazwiska  w  Orzegowie:   Matiek,  Konieczny,  Ondrzey,  Jan,  Matussek,
                                                                         Martin,  Woytek,  Ksunnssko,  Ssoltis,  Mlynarz, 
                    w  Szombierkach: 
                    Bratek,  Kalita,  Czegalka,  Pyka,  Koliczyna,  Podstawek,  Kochlowski,  Stanek,
                    Migunia,  Ondrzey,  Michalowa,  Polpan,  Blanina,  Trzepadlo,  Lasskosa,  Gandek,
                    Szczotka,  Ffilip,  Ssoltis.
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                    W  Bobrku: Surowierz,  Gyz,  Skolud,  Martin,  Stary  Skolud.
                
                     W  Bielszowicach:
                     Czech,  Jakub,  Szczastny,  Mikolay,  Spala,  Sswecz,  Jan,  Lukass,  Kiepek.

                     W  Paniowach  Małych,  między  innymi:
                     Kolodiey,  Chwalek,  Wrubel,  Bembenek,  Martin,  Stanek,  Gurek,  Ondrzey,
                     Kowal,  Miczkowa,  Chalupa,  Sollis.

                     W  Paniowach  Wielkich,  między  innymi:
                     Machura,  Bieniek,  Woytek,  Martin,  Wieczorek.

                     W  Bujakowie,  między  innymi:
                      Urban,  Tomek,  Czygan,  Cziż,  Woytek,  Yarmult,  Ondrzey,  Miczek,  Leksa,
                      Waczlaw,  Skowrunek,  Swientek.

   Rok 1532   Urbarz  ziemi  bytomskiej  wymienia  nazwę  wsi; Kochłowice  i  Kłodnica.
                      W  Kochłowicach  jest  21  gospodarzy,  pobierane  jest  myto  na  granicy  księstwa
                      bytomskiego / Paniowy / przez  p.  Gierałtowskiego / 2 grosze  od  wozu /.
                      Sołtysem  Kochłowic  jest  Jan  Wolny.
                      Część   wsi  Orzegów / 1 kmieć,  sadzawka  i  folwark /  należy  do  Jana
                      Orzegowskiego,  druga,  do  Mikołaja  z  Wierzbna.

            ---      W  Bytomiu  mieszkało:  9.  piekarzy,  10.  rzeźników  i  4.  szewców. 
 
  27.03.1532.  Zmarł  Jan II  Dobry,  ostatni  z  Piastów  opolskich  na  Górnym  Śląsku.

                       Bytom  znalazł  się  rękach  Hohenzollernów  linii  Ansbach.
                       Księstwo  raciborsko -  opolskie  przeszło  w  ręce  króla  Czech /  Węgier 
                       i  Niemiec / Ferdynanda I  Habsburga,  który  zgodnie  z  warunkami  umowy 
                       zawartej  z  margrabią  brandenburskim  Jerzym  von  Ansbach,  przekazał  je  jemu  
                       w  zastaw.
                       Poza  granicami  księstwa  pozostały  dwa  księstwa  górnośląskie:
                       cieszyńskie  i  opawskie / oraz  oświęcimskie,  zatorskie  i  siewierskie /.

            ---        Piekary,  do  roku  1630,  w  rękach  predykantów   ewangelickich.

   Rok 1534    Król  Czech  Ferdynand I  Habsburg,  potwierdza  przywileje  Bytomia,  nadane
                       miastu  przez  Henryka  Starszego -  księcia  ziębickiego  w  1475  roku.   

             ---      Wydano  Stary  Testament   Marcina  Lutra  w  języku  niemieckim. /lata 1532-1534/.
   
  29.10.1535. Zmarł   biskup  krakowski  Piotr  Tomicki. Jego  następcą od: 15.03.1536 r. został 
                      biskup  Jan  Latalski,  herbu  Prawdzic,  lat 75,  przeniesiony  z  Poznania.

  22/02.1536. Jan VI  Turzo  baron  pszczyński  sprzedał  patrycjuszowi  krakowskiemu  
                      Stanisławowi  Salomonowi  Mysłowice / oraz  7 wsi /,  a  rok  później,
                      zastawił  jemu  państwo  pszczyńskie.
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 17.08.1537. Biskup  krakowski  Jan  Latalski  arcybiskupem  gnieźnieńskim.  Na  jego  miejsce
                      powołany  został : humanista,  Kanclerz  Wielki  Koronny,  biskup  przemyski
                      i  płocki  Jan  Chojeński  herbu  Habdank.       

  Rok 1537    Układ  o  wzajemnym  dziedziczeniu ,  zawarty  między  księciem – Piastem
                      legnicko -  brzeskim  Fryderykiem II,  a  elektorem  brandenburskim   Joachimem II.  

  11.03.1538. Zmarł  biskup  krakowski  Jan  Chojeński.

  29.03.1538. Biskup  kamieniecki /1531/, przemyski /1535 /  i  płocki /1537/, Piotr  Gamrat
                      herbu  Sulima,  biskupem  krakowskim.  Podobnie  jak  Fryderyk  Jagiellończyk,
                      swoje  biskupstwo  połączył  z  arcybiskupstwem  gnieźnieńskim / 1541/. Mąż  stanu.

 19.09.1539.  Baltazar  Promnitz  biskupem  wrocławskim.  Zastąpił  zmarłego  bpa  Jakuba  Salza. 
                      Wykształcony  i  uzdolniony  dyplomata,  mecenas  sztuki  i  organizator.
                      Tolerancyjny   wobec   ekspansji  luteranizmu  na  Śląsku.
                      F.  Melanchton,  gratulując  mu  tolerancyjnej  postawy,  nazwał  kościół  wrocławski: 
                      „ Najspokojniejszym  kościołem  na  terenie  Rzeszy  niemieckiej”.

  09.04.1540.  Właściciel  Chudowa,  Paniów,  Sośnicy,  Zabrza  i  Zaborza  Jan  von  Gierałtowski
                       herbu  Jastrzębiec  z  Gierałtowa,  odkupił  od  Henryka  z  Wierzbna,  działającego
                       w  imieniu  bratanków  brata  Bernarda  / Jana,  Bartłomieja  i  Stefana /, 
                       Orzegów  i  Szombierki.  Dokupił  również  Rudę  i  Kuźnicę  Rudzką.

  Rok 1540    Król  Ferdynand I  powierzył  biskupowi  wrocławskiemu  Baltazarowi  Promnitzowi
                      godność  starosty   Górnośląskiego  i  Dolnośląskiego / do  1562 r. /.   

            ---      Król  Polski  Zygmunt I  Stary  Jagiellończyk,  chcąc  zyskać  przychylność
                       Ślązaków,  wydaje  przywilej  dla  księstw:  oświęcimskiego  i  zatorskiego ,
                       wcielonych  później,  w  1564  roku  do  Korony  Królestwa  Polskiego.

  Rok 1541    Seweryn  Boner  bankier  z  Krakowa,  skarży  Jana VI  Turzo  barona  pszczyńskiego
                      przed  Sądem  Śląskim  w  Opawie  za  niespłaconą  pożyczkę.  Król  Ferdynand I
                       unieważnia  umowę  o  przekazaniu  za  długi  państwa  pszczyńskiego  S. Bonerowi.

           ---       Sułtan  Sulejman w  obronie  praw  do  tronu  Węgier  syna  Jana  Zapolyi  Jana
                      Zygmunta,  wkracza  na  Węgry.  Podział  kraju. Jan  Zygmunt  i  Izabela  Jagiellonka
                      matka,  otrzymuje  w  lenno  Siedmiogród,  król  Ferdynand I  Słowację  i  Chorwację,
                      środkowe  Węgry  wraz   Budą,  przyłączono  do  imperium  tureckiego.

  28.12.1542. Jerzy  Pobożny  Hohenzollern   von  Ansbach  zawarł  z  Janem  Gierałtowskim
                       z  Chudowa,  właścicielem  m.  innymi  Rudy,  Orzegowa  i  Szombierek,  umowę
                       przedwstępną  w  sprawie  regaliów / kopalin /.  Układ  potwierdzono  w  1568 roku. 
                       Kancelaria  margrabiego  Jerzego  prowadzi  korespondencję  w  języku
                       niemieckim  i  sporadycznie  w  języku  czeskim.  Do  swojego  wuja  Zygmunta
                       Starego -  króla  Polski,  margrabia  Jerzy  pisze  po  łacinie.

  23.05.1543. W  Fromborku / Warmia  książęco – biskupia / zmarł  ks. kanonik  Mikołaj  Kopernik.
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  07.12.1543. Zmarł  margrabia  brandenburski,  władający  Górnym  Śląskiem 
                       i  właściciel  Bytomia  Jerzy  Pobożny  Hohenzollern  von  Ansbach. 
                       Cesarz Karol V  nie  wyraża  zgody  na  dziedziczenie  przez  jego  syna, 
                       4 - ro  letniego  wówczas  Jerzego  Fryderyka   księstwa  raciborsko – opolskiego.
                       Przed  śmiercią  połączył  parafie: W. N. M. Panny  i  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu.

 27.08.1545. Zmarł  bp  P. Gamrat.  Zwolennik  polityki  królowej  Bony.  Przeciwnik  Habsburgów.

  Rok 1545   Wacław III  Adam  książę  cieszyński,  wraz  z  Radą  Miasta  Cieszyna  przechodzi
                      na  wyznanie  ewangelicko – augsburskie  i  uznaje  je  za  obowiązujące w  księstwie.

             ---     Otwarcie  Soboru  Trydenckiego. / Trydent - miasto  cesarskie  w  płn.  Italii /.
                      Zakończenie soboru  w 1563 roku.
  
  18.02.1546. Zmarł   dr  Marcin  Luter.

  19.04.1546. Biskup  chełmski /1539/,  płocki /1541/, Samuel  Maciejewski  herbu  Ciołek
                      biskupem  krakowskim.

       04.1546. Król  Czech  Ferdynand I  Habsburg  unieważnia  umowę  małżeńską  zawartą
                      w  roku 1537,  pomiędzy  księciem  legnicko – brzeskim  Fryderykiem II  Piastem,
                      a  elektorem  brandenburskim  Joachimem II  von  Hohenzollern.  
                      Protest  Hohenzollernów,  który  wykorzystany  zostanie / w 1740 r. / przez  króla
                      Prus  Fryderyka II  von  Hohenzollern,  jako  pretekst  do  wojny  z   Austrią  o  Śląsk.
                      
  24.04.1547. Klęska  wojsk / protestanckich / Związku  Szmalkaldzkiego  pod  Mühlberg. 

  21.03.1548.  Biskup  wrocławski  Baltazar  Promnitz  ze  śląskiej   linii  / Lessendorff / Lasocin
                       k. Kożuchowa,  odkupił  od  Jana  VI  Turzo  Pszczyńskie  Wolne  Państwo  Stanowe.
                       Baron  pszczyński  prowadził  intensywną  działalność  osadniczą  i  gospodarczą.
                       
                       Wydał  on  także  przywilej  górniczy  dla  właścicieli  wsi: Ruda,  Biskupice,
                       Zaborze   i  Zabrze,  nad  którymi  sprawował  władzę.

             -- -    Zmarł  Zygmunt  Stary  król  Polski.  Żył  lat: 81. Jego  następcą  jest  syn  Zygmunt.

   Rok 1549   Izabela  Jagiellonka  córka  Zygmunta  Starego  i  Bony,  wdowa  po  królu  Węgier 
                      Janie  Zapolyi,  zmuszona  do  zrzeczenia  się  w  imieniu  swoim  i  syna  praw  do
                      tronu  Węgier,  usunięta  z  Siedmiogrodu,  z  łaski  króla  Ferdynanda I  panią 
                      na  Górnym  Śląsku  / do  roku 1556 , kiedy  wraz  synem  wraca  do  Siedmiogrodu /.
                      W  latach: 1551 – 1554,  właścicielka  Strzelec / Opolskich /  .

   Rok 1550   Zmarł  biskup  krakowski  Samuel  Maciejowski.

   Rok 1551  Cesarz  Karol V Habsburg  odbiera  Jerzemu  Fryderykowi  Hohenzollern,
                     synowi  Jerzego  von  Jägerndorf  linii  Hohenzollern  von  Ansbach,  lenno  księstwa
                     opolsko - raciborskiego / pozostawiając  mu  Bytom ,  pod  zarządem  cesarskiego
                     starosty /.
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                     Księstwo  przekazane  zostało  wcześniej  jego  ojcu  pod  zastaw.  
                     W  zamian  Jerzy  Fryderyk  otrzymuje  Żagań  i  inne  dolnołużyckie  posiadłości.
                     Księstwo  górnośląskie  przejmuje  w  dzierżawę  królowa - wdowa,  Izabela.

 25.02.1552.  Andrzej  Zebrzydowski  herbu  Radwan  biskupem  krakowskim.

  08.03.1552. Do  Opola,  wraz  z  synem  Janem  Zygmuntem  przybyła  królowa  wdowa  Izabela. 

             ---     Szarańcza  kompletnie  zniszczyła  zasiewy  na  polach  w  ziemi  bytomskiej. 

  17.09.1555. Jako  świadek  w  sprawie,  przed  burmistrzem  Bytomia  wystąpili: Jan  Laźnia
                      i  Klimek  Gerka  z  Szombierek  oraz  Stanisław  Kołodziej  z  Orzegowa.

  25.09.1555. Pokój  religijny  na  sejmie  Rzeszy  w  Augsburgu,  kolejnym   źródłem  niepokoju.
                      Doszło  do  niego  bez  współudziału  papieża  i  cesarza. 
                      Jest  dziełem  jurystów,  którzy  nie  kierowali  się  i  nie  żyli  już  ideami  cesarstwa. 
                      Łączył  on  zasadę  terytorializmu  z  zasadą  równouprawnienia  obu  religii. 
 
                     Zawarto  wieczysty  pokój  między  katolikami  a  zwolennikami  wyznania
                      augsburskiego.  Zwingliści  i  anabaptyści  nie  uzyskali  prawnego  uznania. 
                      Na  danym  terytorium  miała  panować  tylko jedna  religia. 
                      /Cuius  regio  eius  religio /.  Wybór  religii  dotyczył  tylko  stanów  Rzeszy. 
                      Na  zakończenie  obrad  sejmu,  cesarz  ogłasza  zamiar   swojej  dymisji. 
                      Nuncjusze  papiescy opuszczają  obrady.

                      Nastąpiło  rozbicie  polityczne  i  religijne   cesarstwa  i  Niemiec.
                      W  Rzymie  założone  zostało  Collegium  Germanicum -  szkoła  duchownych  elit.
                      W  Kościele  protestanckim,  władza  świecka  poprzez  organy:  konsystorza,
                      superintendentów  i  komisje  wizytacyjne  rządziła  Kościołem – ius  cirka  sacra
                      / prawo  państwa  w  stosunku  do  kościoła  jako  społeczności  istniejącej  w  obrębie
                       tegoż  państwa /.

  Rok 1556   Habsburgowie,  cesarze  Rzeszy,  przyjmują  tytuł  króla  Czech.  Śląsk  jest  cesarski.

 04.05.1556. Biskup  wrocławski  i  baron  pszczyński  Baltazar  Promnitz  za  nieoddaną  przez
                     króla  Ferdynanda I  pożyczkę,  otrzymał  w  zamian  Żary  i  Trzebiel 
                     na  Dolnych  Łużycach,   a  w  1559 r.   księstwo  żagańskie.
            ---     Na  Śląsk / Górny  Śląsk, do  Opola  i Piekar /  przybywają  O O.  Jezuici  z  Krakowa. 

            ---     Król  Ferdynand I  Habsburg  odbiera  królowej  wdowie  Izabeli  Zapolya  księstwo
                     raciborsko – opolskie.  Likwidacja  statusu  księstwa. 
                     Ziemie  te  stają  się  własnością  Korony  Czeskiej. 
                     Izabela  wraz  synem  Janem  pod  opieką  Stefana  Batorego  w  Siedmiogrodzie.

  12.09.1556. Cesarz  Karol V  abdykuje  na  rzecz  brata  Ferdynanda I.  
                      Pierwsza  w  historii  Rzeszy  abdykacja  cesarza.

             ---    Jerzy  Fryderyk  Hohenzollern  lat: 17,  syn  Jerzego  Pobożnego  i  księżny  saskiej
                     Emilii,  urodzony  w  Anbsbach,  przejmuje  we  władanie  Bytom. 
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                     Przeprowadza  tam  reformę  górnictwa  i  gospodarki  leśnej. 
                     Nigdy  nie  odwiedził  Bytomia.   Bywał  tylko  w  Tarnowskich  Górach.
                    
  Rok 1557  Na  Śląsku  mieszka  około  1.250 tysięcy  ludzi.  
                    Na  Górnym  Śląsku  gęstość  zaludnienia  wynosi  około  30  mieszańców  
                    na  1,0 km  kwadratowy.  13%  ludności  mieszka   w  miastach.  

     03.1558. Ferdynand I  Habsburg  cesarzem  Rzeszy.

  10.06.1558. W  dokumencie  burmistrza  Bytomia  spisanym  w  języku  czeskim,   jako  jego
                      delegaci  do  rozwiązania  konfliktu   w  Bielszowicach,  pomiędzy  
                      Stanisławem  Bielszowskim,  Witkiem  Wiesiołkiem  i  Szylhanem,  występują  : 
                      Grzegorz  Zajączek  i  Paweł  Gwóźdź – chłopi  z  Kochłowic.

     09.1558. Zmarł  cesarz  Karol V  Habsburg.

   Rok1558    Król  Czech  i  cesarz  Rzeszy  Ferdynand I,  wypłaca  Jerzemu  Fryderykowi
                      Hohenzollern  von  Ansbach,  właścicielowi  Bytomia,  sumy  zastawne 
                      za  sukcesję  po  księciu  Janie II  Dobrym.

  Rok 1559    Edykt  cesarza  Ferdynanda I  nakazuje  wypędzenie  Żydów  z  Górnego  Śląska.

             ---    Wprowadzenie  na  Śląsku  pańszczyzny.

             ---    Na  gruntach  wsi  Łagiewniki,  założona  zastaje  wieś  Hajduki.

  25.05.1560. Zmarł  biskup  krakowski  Andrzej  Zebrzydowski. 
                      W  tym  czasie  szlachta  polska   w  znacznym  procencie  przechodzi  na  kalwinizm
                      a  mieszczaństwo  na  luteranizm.  Jego  następcą, od 17.07.1560 r.  został  biskup
                      przemyski  Filip  Padniewski  herbu  Nowina,  podkanclerz  koronny. 

  21.10.1561. Biskup  wrocławski  i  baron  pszczyński  Baltazar  Promnitz  ustanawia  ordynację
                      żarską  i  pszczyńską. Zakazano  w  niej  łączenia  obu  kompleksów  dóbr. 
                      Jest  ona  najstarszym  rozwiązaniem  majątkowym  tego  typu  na  Śląsku.
                      Dziedziczenie  przechodzi  na  zasadzie  primogenitury / pierworództwa  w  linii
                      męskiej /. 
                      W  tym  przypadku  jednak,  obie  ordynacje  dziedziczą   bratankowie,  Stanisław 
                      i  Karol,  synowie  Kaspra  Promnitza.

   Rok 1562   Na  Śląsku  wprowadzono  przymusową  służbę  dzieci  chłopskich  w  dworach.

            ---      Syn  króla  Czech  i  cesarza  Ferdynanda I  Maksymilian II  królem  Czech.

  20.01.1562. W  Nysie,  na  zapalenie  płuc  zmarł  biskup  wrocławski  i  baron  pszczyński 
                      Baltazar  Promnitz.. Pochowany  w  kolegiacie  św.  Jakuba  w  Nysie.
                      Wspierał  wiele  akcji  dobroczynnych.  Jego  następcą  jest   Kasper  z  Łagowa.

  25.09.1562. Stanisław  Promnitz  baron  czeski,  bratanek  biskupa  wrocławskiego  Baltazara,
                      baronem  pszczyńskim / do 1568 r. /.  Sprzyjał  działalności  luteran.



                                                                        - 86 -

   Rok 1564    Jan  II Gierałtowski  - junior,  syn  Jana,  podzielił  swój  majątek  pomiędzy  dwóch
                       synów.  Starszy  syn  Wacław I  otrzymał  Chudów,  Paniowy,  Rudę  i  Zabrze,
                       młodszy  syn  Mikołaj  Szombierki /  do 1595 r. /  i  Orzegów.

            ---      Zmarł  król  Węgier,  Czech,  Hiszpanii,  Rzymski  i  cesarz  Rzeszy,   Ferdynand I. 

            ---      Z  Bytomia  wygnano  O O.  Bernardynów / Minorytów /. 
                      W  kościele  p. w. św.  Mikołaja  pojawił  się  pastor / do 1629 roku /. 
         
            ---     Maksymilian II  Habsburg  cesarzem  Rzeszy.  Ze  względu  na  stałe  zagrożenie
                     ze  strony  Turków,  uzależniony  od  książąt,  w  większości  protestanckich. 

            ---     Księstwa  śląskie  zatorskie  i  oświęcimskie,  formalnie  wcielone  do  Polski. 

   Rok 1565  Kościół  W. N. M. Panny  w  Bytomiu  przechodzi  w  ręce   luteran / do 1632 roku /.
                     Wypędzenie  z  miasta  katolickiego  proboszcza  Pawła  Radowskiego. 
                     Kościoły  za  murami  miasta:  św.  Ducha  i  św.  Małgorzaty,  pozostają  katolickie.

  19.01.1568. Książę  cieszyński  Wacław III  Adam  wydaje  w  języku  czeskim:
                       „Porządek  Kościelny”,  jako  dokument  konstytutywny  kościoła 
                       ewangelicko - augsburskiego  w  księstwie.

  Rok 1568  Baron  czeski  Karol  Promnitz,  po  śmieci  starszego  brata  Stanisława,  baronem
                    pszczyńskim. / do  1591 r. / Wykształcony  na  uniwersytetach  europejskich  oraz  
                    u  stryja,   biskupa  wrocławskiego  Baltazara,  ogłasza  przejście   Pszczyńskiego 
                    Wolnego  Państwa  Stanowego  na  luteranizm.  Usunął  księży  katolickich  
                    ze  wszystkich  kościołów,  za  wyjątkiem  Bojszów  i  Lędzin. 
                    Gwałtowna  reforma  luterańska.  Protesty  biskupów: wrocławskiego  i  krakowskiego.

  Rok 1569  Jerzy  Fryderyk  Hohenzollern  von  Ansbach   junior -  protestant,  właściciel
                    Bytomia,  oficjalnie  nakazuje  przekazać  katolicki  kościół  W. N. M. Panny
                    w  Bytomiu   protestantom.  
                    Bytom   pod  względem  jurysdykcji   kościelnej,  podlega   biskupowi  krakowskiemu.

            ---    Na  całym  Śląsku  wśród  książąt  świeckich   nie  ma  już   katolika.
                    Jedyny  księciem  - katolikiem  jest  biskup  wrocławski.

   Rok 1571  Wrocławska  kapituła  katedralna  katedry  p. w.  św. Jana  Chrzciciela,  postanowiła
                     przenieść  polskie  kazania  z  katedry  do  kościoła  zamkowego  p. w.  św.  Marcina,
                     gdzie  będą  głoszone  do  10  września  1939 roku.

  07.10.1571. Don Juan  d' Austria,  nieślubny  syn  Karola V  pokonał  flotę  turecką  pod  Lepanto.

  23.05.1572. Karol  Promnitz - protestant,  kupił  od  księcia  cieszyńskiego  Wacława III  Adama
                      za  80 tysięcy  talarów  Mniejsze  Państwo  Stanowe  Bielsko  z  miastem  Bielsko
                      i  12  wsiami. Nie  powiódł  się  zakup  enklawy  czechowickiej.

  02.06.1572. Franciszek  Krasiński  herbu  Ślepowron,  biskupem  krakowskim.
                      Był  w  Wittenberdze  uczniem  Filipa  Melanchtona.
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  02.07.1572. Zmarł  król  Polski  Zygmunt II  August.  Żył  lat: 50.

            ---     Właścicielem  Orzegowa  i  Szombierek  jest  Wacław /Wencel / Starszy  Gierałtowski.
                     Jest  synem  Jana.  Sędzia  ziemski  w  Bytomiu.  Żonaty  z  Agnieszką  Rogoyską
                     pochodzącą  z  Polski  z  Rogoźnik,  herbu  Kopacz / Topacz /.

   Rok 1573  W  Polsce,  po  bezpotomnej  śmierci  króla  Zygmunta  Augusta,  ma  miejsce
                      pierwszy  sejm  konwokacyjny / zwołujący /.  Interreksem,  czyli  naczelnikiem
                      państwa  na  czas  bezkrólewia  został  prymas  Polski  / arcybiskup  gnieźnieński /.

  21.02.1574. Henryk  Walezy,  syn  Katarzyny  Medycejskiej  i  króla  Francji  Henryka II
                       koronowany  w  Krakowie  na  króla  Polski.

                      Jego  ojciec  król  Francji  Henryk II,  przeciwnik  polityczny   cesarza  Karola V,
                      jako  „ mściciel  niemieckiej  wolności”   w  1552  roku   przekupił   niemieckich
                      książąt  protestanckich   i  zajął  zbrojnie  biskupstwa   Rzeszy: Metz, Verdun  i  inne.

  19.06.1574. Król  Henryk  Walezy  opuszcza  Kraków   i  przez  Oświęcim,  Pszczynę   i  dalej
                      przez  Śląsk  ucieka  do  Francji.  Próba  zatrzymania   króla  nie  powiodła  się. 
                    
    Rok 1574   Zmarł  bp  wrocławski  Kasper  z Łagowa.  Jego następcą  został  Marcin  Gerstmann.

  13.05.1575. Henryk  Walezy  król  Polski,  koronowany  w  Reims  na  króla  Francji.

            ---      Rudolf II  Habsburg   syn  Maksymiliana  II,   królem  Czech  i  królem  rzymskim.

            ---      Ksiądz  Jan  Skrzydłowski  bezskutecznie  stara  się  u  Rady  Miasta   o  zwrot 
                      katolikom  kościoła N. M. Panny  w  Bytomiu.

            ---      Biskup  wrocławski  Marcin  Gerstmann  /  wcześniej  protestant /  przeniósł
                      seminarium  duchowne  z  Wrocławia  do  Nysy. Miasto  Wrocław  jest  protestanckie.
                      Katolicką  pozostała  Wyspa  Tumska / Ostrów  Tumski /.

  12.12.1575. Prymas  Polski / od 1562 roku /  Jakub  Uchański,  w  czasie  elekcji,  w  imieniu
                      senatu  ogłosił  cesarza  Maksymiliana II  Habsburga  królem  Polski.

  15.12. 1575. Marszałek  sejmu  Mikołaj  Siennicki  ogłasza  królem  polski  Annę  Jagiellonkę,
                       przeznaczając  jej  za  męża  Stefana  Batorego -   księcia  Siedmiogrodu.

  01.05.1576. Na  Wawelu  ślub  i  koronacja   Anny  Jagiellonki  i  Stefana  Batorego.  
 
  12.10.1576. Po  śmierci  cesarza  Maksymiliana II  lat 49,  jego syn  Rudolf II,  wybrany
                      cesarzem  rzymskim  narodu  niemieckiego / dziwak  i  nerwowo  niezrównoważony /.

            ---      W  Skoczowie  urodził  się  Jan  Sarkander.

  16.06.1577. Zmarł  bp  krakowski  Franciszek  Krasiński.  Jego  następcą  /  od 05.07.1577./
                      jest  biskup  płocki  Piotr  Myszkowski.
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             ---     Utworzenie  urzędu  protestanckiego dziekana  w  państwie  pszczyńskim.

   Rok 1580   Bytom  otrzymał  od  cesarza  Rudolfa II  prawo   pobierania  myta  i  cła. 

   Rok 1582  Jerzy  Fryderyk  Hohenzollern  von  Ansbach  zwraca  się  z  prośbą  do  cesarza 
                     o  nadanie  mu  Bytomia,  Bohumina  oraz  kopalń  w  Tarnowskich  Górach  
                     w  prawo  dziedziczne,  zamiast   posiadanego  w  dożywocie.  Odmowa  cesarza.

  11.04.1582. Komisja  wierzycieli  Karola  Promnitza – barona  pszczyńskiego,
                      pod  kierownictwem  bp  wrocławskiego  Marcina  Gerstmanna,  powołana  przez
                      cesarza  Rudolfa II  zmusza  dłużnika  do  sprzedaży  Bielska 
                      Adamowi  von  Schaffgotsch,  który  od  05.07.1592 r. występuje  jako : 
                     ,,Wolny  Pan  i  „Schaffgotsch   na  Chojnikach,  Gryfowie  i  Żmigrodzie”.
                      Jest  on  stryjem  Jana / Hansa / Ulryka,  później  generała  kawalerii  
                      u  Albrechta  von  Wallenstein.

   Rok 1582   Papież  Grzegorz  XIII  „reformuje”  kalendarz  juliański.

   Rok 1584   W  Cieszynie  urodził  się  Melchior  Grodziecki ,  zamęczony  w  roku 1619,
                      przez  kalwinów   w   Koszycach.  Beatyfikowany: 15.01.1905 roku. 
                      Kanonizowany   w  Koszycach,  dnia  02.07.1995.  przez  papieża  Jana  Pawła II.  

  09.06.1584  Margrabia  Jerzy  Fryderyk  Hohenzollern  von  Ansbach,  bezskutecznie  poszukuje
                      rud  ołowiu  w  Orzegowie  i  Szombierkach.

           ---       Epidemia  cholery  w  ziemi  bytomskiej. Populacja  ludności  zmalała  do  50 %.

           ---      Edykt  cesarza  Rudolfa II  zakazuje  piastowania  godności  opata  cystersów  
                     w  Rudach / Raciborskich / przez  obcokrajowców  t,j. Polaków /.         

  05.06.1584. Górmistrz  Jan  Trap  opiniuje  projekt  budowy  sztolni  odwadniającej  św.  Jerzego.
                      Pisze  on:  sztolnia  ta  będzie  miała  początek  za  wsią  Szombierki,  koło  młyna
                      orzegowskiego,  na  gruncie  Jana  Gierałtowskiego.

   Rok 1585  Zmarł  bp  wrocławski  Marcin  Gerstmann.  Jego  następcą  został  bp  Andrzej  Jerin.

            ---     Cesarz  Rudolf II  udaremnił  Karolowi  Promnitzowi  sprzedaż  państwa
                     pszczyńskiego  i  ustanowił  nad  nim  kuratora  w  osobie  kuzyna  
                     Zygfryda  Starszego  Promnitza,  pana  Żarów  i  Żagania.  
                     Karol  odsunięty  został  od  jakiejkolwiek  władzy  nad  Pszczyną.
                     Zmarł  i  pochowany  został  w  Pszczynie  w  1591 r.

 12.12.1586. Zmarł  książę  Siedmiogrodu  i  król  Polski  Stefan  Batory.
                     Kandydatami  na  tron  polski  są:  arcyksiążę  Maksymilian  Habsburg,  brat  cesarza
                     Rudolfa II  i  Zygmunt III  Waza. 
                     Waza  jest  siostrzeńcem  Anny  Jagiellonki – królowej  Polski,   synem   jej  siostry
                     Katarzyny – królowej  Szwecji  i  księcia  Finlandii  Jana .
                     Obydwie  królowe  są  córkami   króla  Polski  Zygmunta  Starego  Jagiellonczyka.
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   Rok 1587  Przez  ziemię  bytomską  w  drodze  do  Krakowa  po  koronę  Polski,  przeszły
                     wojska  arcyksięcia  Maksymiliana  Habsburga. 
                     Na  ich  spotkanie,  Jan  Zamojski  wysyła  dywersyjny  oddział  Kajdasa,  złożony 
                     z  przestępców  i  zabijaków / 1.500 - ludzi /.
                     W  bitwie  pod  Byczyna,  arcyksiążę  dostaje  się  do  niewoli  kanclerza
                     Jana  Zamojskiego,  zostaje  uwięziony   na  zamku  w  Będzinie.
                     Arcyksięcia  Maksymiliana   wspomaga  Zygfryd   Starszy  Promnitz, 
                     kurator  Karola   barona  pszczyńskiego.  

  Rok 1588  W  Skorogoszczy  k.  Opola  urodził  się  Dominik  ze  Śląska.  Zakonnik, 
                     orientalista,  dyplomata  króla  polskiego  Władysława IV  Wazy.  Poseł  do  Persji. 
                     Bibliotekarz  króla  Hiszpanii  Filipa II.  Zmarł  w  Hiszpanii  w  Eskurialu. 

  30.12.1588. Kardynał,  legat  papieża  Sykstusa V  Hipolit  Aldobrandini,  późniejszy  papież
                      Klemens VIII  w  Bytomiu.

  09.03.1589. W  Bytomiu  podpisano  traktat  pomiędzy  Polską  a  Austrią,  na  mocy  którego
                       uwolniono  z  niewoli   pretendenta  do  korony  polskiej,  arcyksięcia
                       Maksymiliana  Habsburga / obwołanego  królem  przez  stronnictwo  Zborowskiego/.
                       Warunkiem  jego  uwolnienia  jest  rezygnacja  z  tytułu  króla  Polski.
                       Traktat  podpisano  w  obecności  legata   papieskiego  Aldobrandiniego 
                        oraz  biskupa  wrocławskiego  Andrzeja  Jerina.

             ---     Biblioteka  w  kościele  p. w.  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu,  liczy  cztery  księgi. 

  02.08.1589. Zamordowany  został  król  Polski  i  Francji  Henryk III  Walezy.

             ---     Franciszkanie  ponownie  u  św.  Mikołaja  w  Bytomiu /  O O. Bernardyni /.

  03.04.1591. Zmarł  biskup  krakowski  Piotr  Myszkowski.

  26.08.1591. Abraham  Promnitz  syn  Karola,  baron  czeski  i  pszczyński  otrzymał   od  cesarza
                      Rudolfa II  w  lenno  Pszczyńskie  Wolne  Państwo  Stanowe.  Dobry  gospodarz.
                      Opiekun  i  promotor  luteranizmu.  Zmarł  w 1612 r. w  Pszczynie.  Tam  pochowany.

             ---    Jerzy  Radziwiłł  herbu  Trąby,  pod  wpływem   księdza  Piotra  Skargi,  nawrócony 
                     na   katolicyzm / konwertyta  z  kalwinizmu /.  Biskup  wileński  i  kardynał
                     / od 12.12.1585 roku /,  biskupem  krakowskim.

 17.04.1594. W  Rzymie  kanonizacja  Jacka  Odrowąża  / przez  papieża  Klemensa VIII /.

            ---     W  języku  czeskim,  wzmianka  o  wzniesieniu: „Wirek” / Wirek /. 
                      Dzisiaj  rejon  szybu  „Lech”,  na  granicy  Nowego  Bytomia  i  Wirka.

  25.08.1595.  Na  zamku  w  Gryfowie  urodził  się  Hans  Ulryk  von  Schaffgotsch,
                       najbogatszy  szlachcic  na  Śląsku.  Generał  cesarskiej  kawalerii.  Katolik.

  18.03.1596. Król  Zygmunt III  Waza  przenosi  stolicę  Polski  z  Krakowa  do  Warszawy.
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             ---     Zmarł  biskup  wrocławski  Andrzej  Jerin.  Pierwszy  wychowanek  rzymskiego
                      Collegium  Germanicum.  Kryzys  z  wyborem  następcy  trwa  3 - lata.

             ---     Jan II  Gierałtowski  syn  Mikołaja  Gierałtowskiego  i  Agnieszki,
                      żonaty  z  Ewą  Frankenberg,  właścicielem  Orzegowa  i  Szombierek. 

  16.07.1596. Jan III  Gierałtowski,  syn  Mikołaja  świadkiem  w  procesie  o  pobicie
                        szombierskiego  chłopa  Marcina  Półpańczyka.  przeciwko  właścicielowi  Bobrka
                       Janowi  Bujakowskiemu  

   Rok 1597   Pierwsza  pisana  wzmianka  o  Bykowinie  jako  przysiółku  Kochłowic. 
                      Wyrabia  się  tam  koła  młyńskie. 
                      Miejscowość  występuje  także  pod  nazwą   Dębowa  Kłoda  lub  Bukowina.

   19. - 26.11.1598. Na  polecenie  biskupa  krakowskiego  Ferdynanda  Jerzego  Kardynała
                                Radziwiłła,  ksiądz  archidiakon  krakowski,  późniejszy  biskup  kijowski, 
                                Krzysztof  Kazimierski,  dokonuje  pierwszej  wizytacji  kanonicznej  dekanatu
                                bytomskiego.
                                Rada  Miejska  Bytomia  nie  wyraża  zgody  na  wizytację  kościoła
                                parafialnego  p. w. W. N. M. Panny.

                                Wówczas,  na  12 kościołów  w  dekanacie,  w  tym  p. w.  św  Ducha
                                i  św.  Małgorzaty  za  murami  Bytomia,  w  Chorzowie,  Kamieniu,
                                Bogucicach   Michałkowicach,  Mysłowicach  i  Dziećkowicach  to  kościoły
                                katolickie.

                                W  Bielszowicach,  drewnianym  kościołem  zarządza  heretyk,  były  zakonnik 
                                 - cysters  z  Mogiły,  który  ma  żonę,  dwóch  synów  i  córkę.  Zarządza  on
                                 również  nie  poświęconą  kaplicą  w  Kochłowicach.

   Rok 1598  Księstwo  opolsko - raciborskie  pod  bezpośrednią  władzą  cesarza.

              ---   Kłodnica  od  kilku  lat  własnością  rodziny  Bujakowskich  z  Knurowa.

              ---   Racibórz  na  krótko  pod  panowaniem  króla  Polski.  
                     Stanowi  on  zastaw  pod  sumy  posażne  żony Zygmunta III  Wazy  Anny  Habsburg. 

   Rok 1599  Paweł  Albert  biskupem  wrocławskim.

   Rok 1600  Po  śmierci  bpa  Pawła  Alberta,  biskupem  wrocławskim,  został  Jan IV  Sitsch.

  21.01.1600. W  Rzymie  zmarł  i  pochowany  został  biskup  krakowski  Jerzy  Radziwiłł.
                      / w  kościele  Del  Gesu /  Jego  następcą /od 23.05 / został  bp  Bernard  Maciejewski,
                     wcześniej  biskup  łucki/ 1579 /,  wileński,  chociaż  nie  przyjęty  przez  kapitułę, 
                     bo   nie  był  Litwinem.  Od 17.09.1603. kardynał.

             ---    Bytom  jest  protestancki.  Katolicy  gromadzą  się  w  kościele  p. w.  św.  Ducha.
                     Parafia  kościoła  św.  Małgorzaty,  wcześniej  wcielona  została  do  parafii  kościoła 
                     farnego  p. w. W. N. M. Panny.
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  Rok 1602   Bytom  wraz  z  obszarem  do  niego  przynależnym / np.  Bytomski  Czarny  Las /,
                     wydzielony  z  księstwa  opolskiego. 
 
  Rok 1603  Zmarł  Jerzy  Fryderyk  Hohenzollern  von  Ansbach.  Zapisał  on  Bytom 
                    i  Tarnowskie  Góry  swojemu  kuzynowi  margrabiemu  brandenburskiemu
                    Joachimowi  Fryderykowi   von  Hohenzollern   na  prawach  dziedzicznych. 
                    Uczynił  to  za  zgodą  sejmu  krajowego,   jednak  bez  akceptacji  cesarza  Rzeszy
                    Rudolfa II  Habsburga.

          ---      W  urbarzu  ziemi  bytomskiej,  jako  część  Kochłowic  pojawia  się  nazwa  osady
                    Nowa  Wieś. 
                
                    Cesarz  Rudolf II  wystawia  Bytom  i  Tarnowskie  Góry  na  licytację. Bez  efektu.
                    Joachim  Fryderyk  von  Hohenzollern   przekazuje  Bytom  i  Tarnowskie  Góry
                    synowi  Janowi  Jerzemu.
                    Nie  otrzymuje  on  jednak  od  cesarza  potwierdzenia  praw  do  przejęcia  spadku.

                    Joachim  Fryderyk  przejął  natomiast  kuratelę  nad  chorym  psychicznie 
                     Albrechtem  Fryderykiem,  synem  byłego  Wielkiego  Mistrza  Krzyżackiego 
                     Albrechta  Hohenzollerna  von  Ansbach,  lennika  Polski.

           ---      Cesarz  Rzeszy  Rudolf II  Habsburg,  za  pożyczkę  w  wysokości: 500  tysięcy
                     florenów,  oddaje  w  zastaw  Łazarzowi I  Starszemu  Hencklowi  von  Donnersmarck 
                     protestantowi  ze  Spisza / urodzonemu  w  Lewoczy /, a   od  1591 roku  głównemu
                     bankierowi  cesarza,  miasta:  Bytom  i  Bohumin. 
                     Ród  von  Donnersmarck,  skoligacony  jest  z  bankierskimi  rodami:  Fuggerów 
                     i  Turzonów.

   Rok 1605  Ojcowie  Bernardyni  odzyskują  klasztor  i  kościół  p. w.  św.  Mikołaja   w  Bytomiu.

           ---      Po  śmierci  żony  Anny,  król  Polski  Zygmunt III  Waza  żeni  się  z  jej  siostrą
                     Konstancją  Habsburg.  W  drodze  do  Polski,  Konstancja  przebywa  w  Pszczynie.

           ---     Oppersdorfowie   sprowadzili  z  Ołomuńca  do  Głogówka  OO. Jezuitów.

   Rok 1607   Biskup  chełmiński /1595 /,  warmiński /1600 /  i  kujawski / 1604 /  Piotr  Tylicki
                      herbu  Lubicz,  biskupem  krakowskim.

           ---       Paweł  Gladius  wydaje  w  Wrocławiu  katechizm  w  języku  polskim  i  niemieckim:
                      „Catechizm  to  jest  suma  wiary  chrześcijańskiej, krótko  po  niemiecku  i  polsku
                      zebrane  dla  ćwiczenia  młodych  dziatek”.

           ---      Łazarz I  Henckel  von Donnersmarck  otrzymuje  dziedziczny  przywilej: 
                     sądowniczy  w  swoich  dobrach,  do  przewozu  wina  i  piwa  bez  opłat  oraz  inkolat
                     w  Czechach,  czyli  prawo  piastowania  krajowych  urzędów  w  królestwie  Czech.

  14.08.1608. Zmarł  b. biskup  krakowski  Bernard  Maciejowski,  od  04.08.1605 r.  w  Gnieźnie.
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           ---      Część  krajów  Rzeszy  i  miast  zawiązało  Unię  Protestancką.  Jest  ona  zbrojnym
                     ramieniem  protestantów  służącym  zabezpieczeniu  pokoju  religijnego.

           ---     W  Nysie  zmarł  i  tam  został  pochowany  bp  wrocławski  Jan  Sitsch.  
                     Jego  następcą  zostanie  młodszy  brat  arcyksięcia  Ferdynanda  Karol  Habsburg. 

   Rok,1609. W  Bytomiu  nad  Odrą,  Jerzy  Schoenach  zakłada  uniwersytet / istnieje  do 1628 r. /.

             ---    Abraham  Promnitz  syn  Karola,  baron  czeski  i  pszczyński  cesarskim  starostą
                     Górnego  Śląska.

             ---    Część  krajów  Rzeszy  pod  przewodem  Bawarii  zawiązało  Ligę  Katolicką.

  09.07.1609. List  Majestatyczny  cesarza  Rudolfa II. 
                      Daje  on  ewangelickim  stanom  czeskim / i  Śląskim /  wolność   religijną  i  szereg
                      przywilejów / prawo  budowania  zborów  na  ziemiach  będących  w  posiadaniu
                      króla,  ale  nie  Kościoła /. 
                      Potwierdził  prawa  Wrocławia  i  protestanckich  książąt  do  utrzymania
                      niezależnych  od  biskupa  władz  kościelnych – konsystorza.

             ---    „ W  dziele  obrony  religii”,  książęta  śląscy  i  stany,  utworzyli  z  czeskimi
                      protestantami  sojusz  obronny.  

             ---     Cesarz  Rudolf II  pozbawia  biskupa  wrocławskiego  prawa  do  godności  starosty
                      krajowego / Śląska /.  Daję  to  szansę  na  uzyskanie  tej  godności  przez  protestanta.

  16.10.1609. Starosta  ziemski  Bytomia  Hartwig  von  Sitten,  nakazał  odczytać  w  kościołach
                      List  Majestatyczny  cesarza  Rudolfa II,  sugerując  rajcom  miejskim  przetłumaczyć
                      go  na  język  polski.

             ---    Zmarł  bezpotomnie  Jan III  Gierałtowski.  
                     Wacław II  Gierałtowski  syn  Wacława  I ,  kuzyn  Jana  III  właścicielem:
                     połowy  Paniówek  i  Przyszowic  oraz  Gierałtowic,  Knurowa,  Zabrza,  Rudy,
                     Zaborza,  Sośnicy,  Orzegowa,  Szombierek,  Borowej  Wsi  i  Kuźnicy.
                     Żonaty  od  1610/1611 roku  z  Joanną  von  Sedlnitzki  / Siedlnicki /,  wnuczką 
                     Jana I  Gierałtowskiego.

  Rok 1610   Kuźnię  halembską  wraz  z  folwarkiem  kupił  Jan  Jerzy  Hohenzollern.       

     07.1610. Bojarzy  otwierają  bramy  Moskwy  przed  hetmanem  Stanisławem  Żółkiewskim.

   Rok 1610   Biskupem  wrocławskim  został  arcyksiążę  Karol  Habsburg. 
                     Jest  młodszym  bratem  cesarza  Ferdynanda II.  Zasłużony  w  rekatolizacji  Śląska.
                      
   Rok 1611  Maciej,  brat  cesarza  Rudolfa II  królem  Czech.  Potwierdza  List  Majestatyczny.
                     We   Wrocławiu  tworzy  niemiecką  kancelarię  dla  Śląska  i  Łużyc.

             ---    Druga  wizyta  kanoniczna  w  Bytomiu,  dokonana  na  polecenie  
                     bpa  krakowskiego   Piotra  Tylickiego.
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              ---   Umieszczenie  cudownej  figurki  św.  Anny  Samotrzeciej  na  Górze  Chełmskiej

       10.1611. Car  moskiewski  Wasyl IV  Szujski  wraz  z  braćmi  Dymitrem  i  Iwanem,  składają
                      w  Warszawie  hołd  królowi  Polski  Zygmuntowi  III  Wazie. 
                      Latem  Polska  odzyskała  Smoleńsk.

       01.1612. Zmarł  cesarz  Rudolf II. Jego  następcą  jako  cesarz  Rzeszy,   został  
                      brat  Maciej  I  Habsburg,  wcześniej  wybrany  królem  Węgier  i  Czech.

               ---   Walenty  Roździeński  wydaje: „ Oficyna  Ferraria  albo  huta  i  warsztat 
                       z  kuźniami   szlachetnego  dzieła  żelaznego”, gdzie  o  halembskich   kuźniach
                       napisał:
                      Dwie  naprzód  blisko  przy  Kłodnicy  rzece  
                      Stoją,  jedna  jest  w  Państwie  Pszczyńskim, 
                      a  w  Bytomskim   Druga  niżej  zasiadła  na  gruncie  kochłowskim”.

       09.1612. Po  niespodziewanej  śmierci  Abrahama  Promnitza  barona  pszczyńskiego 
                      i  czeskiego,  jego  szwagier  Henryk  Anzelm  baron  na  Żarach  i  Trzebielu  z  linii
                      Stary  Wichów / Alt Weichau /, syn  Zygfryda  Starszego  i  Urszuli von  Schaffgotsch 
                      zajął  Pszczynę  i  odsunął  od  władzy  wdowę – siostrę   Annę Marię,  łącząc  dwie
                      ordynacje  rodowe:  pszczyńską  i  żarską. 
                      Złamał  zasadę  ordynacji  ustanowionej  przez  biskupa  Baltazara  Promnitza/
                      Wspiera  luteran  i  realizuje  politykę  Habsburgów. 
                      Dobry  gospodarz.  Założył  browar  w  Tychach /1613 r./ oraz    kuźnice  w:
                      Panewnikach   i  Starej  Kuźni.

               ---  Cesarz  i  król  Czech  Maciej I,  nie  potwierdza  prawa  do  przejęcia  spadku  po
                     Jerzym  Fryderyku  i  każe  Janowi  Jerzemu  von  Hohenzollern,  margrabiemu
                     magdeburskiemu  opuścić  Bohumin  i  Bytom.  Wytoczenie  procesu  cesarzowi.
 
   Rok 1613  Księga  miejska  w  Bytomiu,  prowadzona  jest  w  języku  polskim.
                     Jan  Jerzy  von  Hohenzollern  potwierdza  nadane  wcześniej  miastu  przywileje.
                     Radzie  Miejskiej  potwierdza  prawa  opieki  nad  kościołem  farnym.

            ---     Król  Maciej I  oddaje  Henrykowi   Anzelmowi  Promnitzowi  państwo  pszczyńskie  
                     w  lenno.  Sprzeciw  braci  Anzelma:  Weigharda  i  Zygfryda.  Kosztowne  procesy.

            ---     Książę  cieszyński  Adam III  Wacław  wrócił  do  religii  katolickiej.
                     W  księstwie  rozpoczyna  się  prześladowanie  protestantów.

   Rok 1615  Król  Polski  Zygmunt III  Waza  otrzymuje  od  cesarza  i  króla  Czech  Macieja I 
                     w  użytkowanie  księstwo  opolskie. Jest  to  rekompensata  za  niewypłacenie  kwot
                     posażnych  żon:  Anny  i  Konstancji – Habsburżanek.

           ---      Jan  Bauman  wydaje  we  Wrocławiu,  w  języku  polskim  i  niemieckim:
                     ,, Wokabularz  rozmaitych  i  potrzebnych   sentencji”. 
                     W  Czechach,  usuwanie  języka  niemieckiego  z  kancelarii  i  nabożeństw.

           ---       Łazarz I  Starszy  Henckel  von  Donnersmarck  otrzymuje  tytuł  barona  Czech.
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 13.07.1616.  Zmarł  bp  krakowski  Piotr  Tylicki.  Jego  następcą,  od  17.10. br. został  biskup
                      płocki /1607/ i  łucki  Marcin  Szyszkowski,  herbu  Ostoja. 

  Rok 1616    We  Wrocławiu,  nauczyciel  szkoły  św.  Marii  Magdaleny  Jeremiasz  Roter, 
                      wydał  podręcznik: „  Klucz  do  polskiego  i  niemieckiego  języka”.

             ---     Utworzenie  cysterskiej  prowincji  śląskiej.  Opactwo  cysterskie  w  Rudach  
                       na  Górnym  Śląsku,  wyłączone  zostało  z  prowincji  krakowskiej.

   Rok 1617   Arcyksiążę  Ferdynand  Habsburg,  syn  Karola  władającego  Styrią  i  Karyntią, 
                      wobec  wieku  i  braku  potomka  Macieja,  za  zgodą  rodziny,  koronowany 
                      na  króla  Czech. Wcześniej  koronowany  na  króla  Węgier.  
                      Później,  po   koronacji,  nastąpiła  akceptacja  tego  faktu   przez  Stany  czeskie.

             ---      Książę  cieszyński  Adam III  Wacław  starostą  generalnym  Śląska.  Jego  następcą,
                       / po   śmierci  w  tym  samym  roku/,  został  Jan  Krystyn  z  Brzegu. 

             ---     Jan  Jerzy  Oppersdorf  napiętnował  i  wyrzucił  protestantów  z  Głogówka.
                       Zburzył  zbór  i  skasował  ich  szkołę.

   Rok 1618    Jan  Jerzy  von  Hohenzollern  przegrywa  z  cesarzem  proces  o  Bytom  i  Bohumin.

  23.05.1618.  II  Defenestracja  Praska.  
                       Powodem  m. innymi,  jest  bezprawne  wybudowanie  zborów  w  Broumov  i  Hrob.
                       Z  okien  na  zamku  hradczańkim,  wyrzucono   namiestników  cesarskich: 
                       Jaroslava  Martinica,  Vilhelma  Slavaty   i  ich  sekretarza  Fabriciusa.

                       Według  skrajnych  radykałów  czeskich,  namiestników  oskarżono  o  naruszanie
                       pokoju  religijnego  w  kraju. 
                       Stany  oświadczają,  że  nie  naruszają  władzy  króla,  a  bronią  jedynie
                       zagwarantowanych  im  w  Liście  Majestatycznym  praw. 
                       
                       Utworzono   jednak  władzę  stanową  Czech,  która  zwróciła  się  o  pomoc  do
                       protestantów   niemieckich.  
                       Rozpoczęto  werbunek  i  formowanie  własnego / protestanckiego /  wojska. 

                       Kondotier  Ernest  Mansfeld,  opłacany  przez  księcia  sabaudzkiego  wkracza
                       jesienią   z  wojskiem / protestantów / do  Czech. 
                       Wcześniej, w  sierpniu  do  Czech  wkroczyły / katolickie /  wojska  cesarskie.
                       Początek  Wojny  30 - Letniej.  

  09.06.1618.  Cesarz  Maciej I  zwrócił  się  do  króla  Polski  Zygmunta III  Wazy  o  pomoc
                       wojskową.

  16.07.1618.  Król  Polski  Zygmunt III  prosi  Ślązaków  by  nie wchodzili w  sojusze  
                       z  buntownikami  w  Czechach
  
           ---       Jan  Jerzy  von  Hohenzollern  syn  Joachima  Fryderyka,  margrabia  magdeburski,
                      wodzem  naczelnym   protestanckich  wojsk  stanów  śląskich / utracił  m. in. Bytom /.
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  20.03.1619. Zmarł  cesarz  Rzeszy  Maciej I  Habsburg.

       05.1619.  Królewicz  polski  Władysław IV  Waza  przebywa  u  wuja,   arcyksięcia  Karola
                       Habsburga -  biskupa  we  Wrocławiu.  Zaprosił  go  do  Krakowa,  na  dwór  ojca
                       Zygmunta  III  Wazy,  gdzie  udzielono  mu  schronienia.

  21.06.1619. Król  Ferdynand  II  przywraca   braciom   Anzelma  Promnitza  prawa  w  Pszczynie.
                      Młodszy  brat  Anzelma  Zygfryd I,  jako  9 - te  dziecko  Zygfryda  Starszego 
                       i  pierwszej  żony  Urszuli  von  Schaffgotsch,  od  1621 r.  panem  Pszczyny.  

  14.08.1619. Biskup  wrocławski  arcyksiążę  Karol  Habsburg,  w  liście  do  arcybiskupa
                      gnieźnieńskiego  Wawrzyńca  Gembickiego,  za  wyrażenie  zgody  na  zaciągi
                      wojska  w  Polsce,  gotowy  jest  oddać  biskupstwo  wrocławskie  pod  opiekę  króla
                      Polski  i  odnowić  formalnie  dotąd  istniejący  związek  z  metropolią  w  Gnieźnie. 

  19.08.1619. Stany: Czeskie,  Śląska,  Moraw  i  Łużyc,  detronizują  króla  Czech 
                      Ferdynanda II  Habsburga.

  26.08.1619.  Królem  Czech  zostaje  Fryderyk V  elektor  Palatynatu  reńskiego.  Kalwin.
                       Koronowany  w  Pradze  dnia: 04.11.1619 r.   Liczy  on  23 lata. 
                      Żoną  jego  jest   córką   króla  Anglii  Jakuba I  Stuarta -  Elźbieta.

  28.08.1619. Ferdynand II  cesarzem  rzymskim  narodu  niemieckiego. 
                      Posiada  już  koronę  króla  Węgier.

             ---     Karol  Ferdynand,  syn  króla  Polski  Zygmunta III  Wazy,  w  wieku  4 - ech  lat,
                      uroczyście  przez  arcyksięcia - biskupa  wrocławskiego,  mianowany   koadiutorem.

              ---    W  Bytomiu,  na  polecenie  biskupa  krakowskiego   ma  miejsce  trzecia  wizyta
                      kanoniczna.

              ---    Ludność  Śląska  liczy  około 1.570  tysięcy  osób.

      11.1619. Książę  Siedmiogrodu  Gabriel  Bethlen  podjął  walkę  z  cesarzem  Ferdynandem II. 
                     Razem   z  wojskiem  Stanów  czeskich  zdążają  pod  Wiedeń. 
                     Zdobycie  przez  koalicję  Wiednia  grozi  upadkiem  dynastii  Habsburgów. 

  03.02.1620. Oddziały  Lisowczyków, / lekka  jazda / zebrane  w  Polsce  za  Habsburskie
                      pieniądze  przez  hrabiego  Hommonai,  spiesząc  na  pomoc  zagrożonemu
                      Wiedniowi,  po  przekroczeniu  granicy  Śląska,  zatrzymują  się  na  nocleg 
                      w  okolicy  Bytomia  i  Tarnowskich  Gór.

      02.1620.  Książęta  i  Stany  Śląska  składają  Fryderykowi V  hołd  we  Wrocławiu. 

             ---     Ślązacy  tworzą  własny  rząd,  na  czele  którego  stoi  książę  brzeski  Jan  Krystian.  
                      Na  czele  wojsk  śląskich  stoi  książę  karniowski  Jan  Jerzy  von  Hohenzollern.

  08.02.1620. Oddziały  Lisowczyków  pod  Wiedniem.  Koniec  tureckiego  oblężenia  miasta.
                      Po  drodze  lisowczycy  złupili  i  spalili,  m. innymi   Strumień  i  Skoczów.
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  17.03.1620.  W  Ołomuńcu  zamęczony  został  ksiądz  Jan  Sarkander  ze  Skoczowa.

  21.07.1620.  Wacław II  Gierałtowski  z  Chudowa,  właścicielem: Chudowa,  Małych  Paniów,
                        Orzegowa  i  Szombierek / Schumbirek /. W  Szombierkach  jest  jeden  koń.

   Rok 1620    Jan  Jerzy  von  Hohenzollern  wydzierżawił  Janowi  Siekwicińskiemu  zamek 
                       w  Świerklańcu.

  05.10.1620.  Jan  Ulryk  von  Schaffgotsch   żeni  się  z  Barbarą  Agnieszką,  córką  księcia
                       legnicko – brzesko – wołowskiego  Joachima  Fryderyka / Piasta /. 

  06.11.1620.  Wojska  polskie / hetman  Stanisław  Żółkiewski /, szachując  Turków  pod  Cecorą,
                       ponoszą  klęskę. 
                       Powstrzymały  jednak  ofensywę  ottomańską  na  kraje  Habsburgów / i  Polskę /.

  08.11.1620.  Bitwa  pod  Biała  Górą. 
                       Klęska  wojsk  protestanckich,  wśród  których  są:  Czesi,  Niemcy,  Anglicy,
                       Węgrzy,  Siedmiogrodzianie.  W  skład  wojsk  Ligi  katolickiej  wchodzili:
                       Bawarczycy,  Polacy,  Niemcy,  Włosi  i  Francuzi.  
                       
                       Król Ferdynand II kasuje  wszystkie  przywileje  religijne  i  polityczne  w  Czechach.
                       Własnoręcznie  zniszczył  List  Majestatyczny  Rudolfa II.  Konfiskaty majątków.
                       Czechy  tracą  dotychczasową  autonomię  i  staną  się  prowincją  habsburską.
                       Tron  czeski  dotąd  elekcyjny,  stanie  się / od 1627 r. / dziedzicznym  Habsburgów.
                       Kancelarię  nadworną  Czech  przeniesiono  do  Wiednia.  Germanizacja  Czech.
                       Dowódca  wojsk  Ligi  Katolickiej  Maksymilian  Bawarski  uzyskał  godność
                       elektora  Rzeszy,   którą  na  jego  rzecz  utracił  Fryderyk V  z  Palatynatu. 

              ---     W  Wirku  istnieje  folwark.

  Rok 1621    Baron  pszczyński  Zygfryd I  Promnitz,  wykształcony  i  zasłużony  w  walkach 
                      z  Turkami  na  Węgrzech – Siedmiogrodzie,  oficer,   pułkownik  w  armii  cesarskiej,
                      „ obrońca  chrześcijaństwa '',  ściera  się  w  ziemi  pszczyńskiej  z  rabunkowymi
                      najazdami  „lisowczyków”   z  Polski.

  13.03.1621. Ustanowiony  przez  cesarza  Ferdynanda II  trybunał,  skazuje  na  śmierć
                       ok. 600  przywódców  powstania  antyhabsburskiego  w  Czechach. 
                       W  wyniku  prześladowań,  wyroków  sądowych,  emigracji,  populacja  ludności
                       Czech   zmalała  do  ok. 1,0  miliona  /o  ok.  20% /.  

             ---      Jan  Jerzy  von  Hohenzollern,  dowódca  protestanckich  wojsk  Stanów  Śląskich, 
                        uznany  został  przez  cesarza  Ferdynanda II  Habsburga  za  banitę. 
                       Traci  on  wszystkie  posiadłości  na  Śląsku,  w  tym:  Bytom,  Bohumin  i  Karniów.
                        Chroni  się  na  Węgrzech,   gdzie  w  1626  roku  zmarł. 
                        Wcześniej  przeszedł  z  luteranizmu  na  kalwinizm /  pomysł  polityczny ?/. 
                        Koniec  historii  rodu  von  Hohenzollern  na  Górnym  Śląsku.

             ---      Jan  Krystian  szef  rządu  śląskiego,  książę  brzeski,  wyemigrował  do  Prus
                       Książęcych.
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             ---      Zwerbowane  oddziały  neapolitańskie  przybyłe  do  ochrony  księstwa
                       cieszyńskiego,  opłacane  przez  hiszpańskich  Habsburgów,  zachowują  się  jak
                       okupanci .  
                       Pozbawili  komorę  cieszyńską  11- tysięcy  talarów  / 80 %  dochodów /.

  02.-29.09.1621. Oblężenie  Chocimia  przez  wojska  polskie.  Szachowanie  Turcji.
                             Ratowanie  krajów  habsburskich / i  Polski /.

  06.01.1622.  W  Nikolsburgu /  Mikułovie /  ustalono,  że  Gabor  Bethlen  książę  Siedmiogrodu,
                       za  odstąpienie  od  popierania  protestantów,  otrzymuje  od  cesarza  Ferdynanda II,
                       jako dziedziczne  lenno  Korony  Świętego  Wacława / do 1624 roku /
                       księstwo  raciborsko - opolskie.
                      
   Rok 1622     Dochody  z  Górnego  Śląska  przynoszą  Gaborowi  Bethlenowi  300 tysięcy
                       florenów / talarów /  rocznie /  1,0  floren = 3,54 grama  złota /,  tj.  1.062  kg  złota .

               ---    Jezuici  zakładają  w  Nysie  gimnazjum  i  kolegium.
                       /Carolinium, od  imienia  biskupa  Karola  Habsburga /.
                       Nysa  staje  się  ośrodkiem  kultury  niemieckiej  na  Śląsku.
               ---    Brzeg,  ze  swoim  ewangelickim: „Gymnasium  illustre”,  staje  się  ośrodkiem
                       kultury  polskiej  na  Śląsku. 
                       Süsenbach  wydaje  po  polsku:  „Katechizm  D.  Marcina  Luthera”.
 
       09.1622.  Zmarł  Wacław II  Gierałtowski.  Spadkobiercą  majątku  została  jego  żona,
                       Joanna  z  Siedlnickich -  Gierałtowska  / m. in. Orzegów,  Ruda,  Szombierki /.
                       Wychodzi  ona  powtórnie  za  mąż / 1625 r. /  za  hrabiego  Karola  von  Praschma  
                        z  Bilkova.

  22.10.1622.  Cesarz  Ferdynand II  nakazuje  niekatolickim  duchownym  w  ciągu  14 dni,
                        opuścić  ziemie  czeskie / w  tym  także  Śląsk /.

   Rok 1623     Księstwo  karniowskie  po  Janie  Jerzym  von  Hohenzollern – protestancie, 
                        otrzymuje  książę  opawski  Karol  von  Lichtenstein -  konwertyta,  katolik. 

                        W  cesarstwie,  Czechach  i  na  Śląsku  przystąpiono  do  likwidowania  naczelnej
                        władzy  Kościoła  ewangelickiego,  jakim  był  konsystorz.

               ---     Bytom  atakowany  jest  przez  polskie  oddziały  w  służbie  cesarza,  
                        zwane  kozakami  lub  lisowczykami. / Aleksander  Lisowski – pierwszy  dowódca /
                        Dopuszczają  się  licznych  mordów,  gwałtów  i  rabunków  na  Górnym  Śląsku.

  19.01.1623.   Na  zamku  w  Pszczynie  zmarł  Zygfryd I / Zeyfried I / . Luteranin,  kawaler. 
                        Jego  następcą  jest  baron  czeski  Zygfryd II / Zeyfried II /  Promnitz,  
                        pan  na  Niemodlinie,   Strzelcach  Wielkich   i  na  Żarach  / do 1650 r. /.
                        Wykształcony  i  dobrze  wychowany  na  dworze  swego  wuja 
                        Jana / Hansa /  Ulryka  von  Schaffgotsch  w  Żmigrodzie.

                        Straty  wojny 30 - letniej  w  ziemi  pszczyńskiej  to 30%  populacji
                        ludności  i  1,2  mln.  talarów  kontrybucji.
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  18.03.1623.   Łazarz I  Starszy  Henckel  von  Donnersmarck  otrzymuje  od  cesarza
                        Ferdynanda II  w  zastaw  ziemię  bytomską  i  bohumińską.  

   Rok 1624     Donnersmarckowie  osiedlają  się  w  Świerklańcu.  
                        Zamek  w  Świerklańcu  wybudował  książę  Konrad II  oleśnicki /1358 – 1403/.

   Rok 1624    Skarga  Łazarza I  Henckla  von  Donnersmarcka  do  cesarza  na  właścicieli
                       Orzegowa,   za  utrudnianie  przejazdu  mieszczan  bytomskich  do  bytomskiego
                        czarnego  lasu / Czarny  Las – dzisiaj  Nowy  Bytom /.

            ---       Decyzją  cesarza  Ferdynanda II,  katolicyzm  jest  jedyną,  uprawnioną  religią 
                       w  Czechach / i  na  Śląsku /.
 
            ---       Cesarz  nie  zatwierdza  prawomocnie  i  jednogłośnie  wybranego  opata  cystersów
                       w  Rudach / Raciborskich / Franciszka  Stezecnego  i  odbiera  mu  insygnia  władzy.

   Rok 1624   Na  banicji  na  Węgrzech   zmarł  Jan  Jerzy  von  Hohenzollern.

 13.07.1624. We  Wiedniu  zmarł  i  tam  pochowany  Łazarz I  Henckel  von  Donnersmarck.
                      W  testamencie  ustanawia / feidekomis / ordynację,  którą,  za  opłatą   130 tysięcy
                      talarów  zatwierdził   cesarz  Ferdynand II  Habsburg.

  04.11.1624. W  Nysie  podpisany  został  dokument  fundacyjny  dla  powstaniu   uniwersytetu.  
                      Odejście  biskupa  Karola  Habsburga  do  Portugalii / jako  wicekróla /, 
                       przeszkodziło  w  realizacji  projektu.

            ---      Marcin  Opitz  urodzony  w  1597 r  w  Bolesławcu,  protestant,  analityk  poezji
                      niemieckiego  renesansu,  wydał: „ Księgę  o  niemieckim  wierszopisarstwie”.
                      Zmarł  w  1639 r.  w  Krakowie  jako  sekretarz  i  historyk  króla  polskiego
                      Władysława IV Wazy.

            ---      Zmarł,  urodzony  w  1575 r.  w  Zawidowie   k.  Zgorzelca  mistyk  o  europejskim
                      znaczeniu  Jakob  Böhme.  Luteranin.  Z  zawodu  szewc,  autor  traktatu 
                      Aurora  oder  Morgenröthe  im  Aufgang / Wschód  jutrzenki /.

            ---      1 – talar = 30  srebrnych  groszy.,  czyli  3  czeskie / ceskie  /.

  19.08.1625. Zmarł  Fryderyk  Wilhelm  książę  cieszyński.  Był   ostatnim  męskim  potomkiem
                      Piastów  cieszyńskich   i  górnośląskich.  
                      Władanie  księstwem  przejęła  jego  siostra   Elźbieta   Lukrecja.

   Rok1625    Bytom  liczy  1.377  mieszkańców.  
                      Katolicy  odbierają  protestantom  kościół  p. w. W. N. M. Panny  w  Bytomiu.
                      Przywrócenie  obchodów  Bożego  Ciała  w  Mieście.

             ---     Królewicz  polski  Karol  Ferdynand  Waza  lat 12,  biskupem  we  Wrocławiu. 



                                                                          - 99 -

  Rok 1626   Joanna  z  Sedlnickich,  wdowa  po  pierwszym  mężu  Wacławie  Gierałtowskim,
                     po  drugim  Karolu  von  Praschma,  po  wcześniejszym  rozdzieleniu  majątku 
                     z  mężem  Karolem,  swoją  część,  to  jest: Rudę,  Orzegów  i Szombierki, 
                     zastawia   za  60  tysięcy  florenów  Piotrowi  von  Konietzki / Konicki /.

                     W  drodze  licytacji  dobra  Orzegowskie  nabywa  Piotr  von  Konietzki  Starszy.   
                     Prawnym  ich  właścicielem  został  w  1629 roku.
                     W  spadku  po  swojej  śmierci  w 1640 roku,   przekaże  je  młodszemu  synowi
                     Piotrowi  Młodszemu  von  Konietzki  studiującemu  w  Włoszech.  
                     Piotr  Młodszy  von  Konietzki   umiera  we  Włoszech  w 1643 roku .
                     Od  tego  czasu,  majątkiem  zarządza  wuj  zmarłego  Piotra, 
                     Franciszek  von  Konietzki.
                     Przekazuje  on  majątek  na  własność  Aleksandrowi    Biały - Bialskiemu,  
                     żonatemu   z  córką  Piotra  von  Konietzki  Starszego  Marianną  von  Konietzki.
                     Po  ich  śmierci,  właścicielem  Orzegowa   został  Jerzy  Bernard  hrabia  Welczek
                     / Wilczek,  do 1687 roku. /.

  19.09.- 27.11.1626.Wojska  cesarskie  pod  dowódcą  feldzeugmeistra  Rudolfa  von  Colloredo
                                  stacjonują  w  ziemi   bytomskiej.

  24 - 27.12.1626. Wojska  duńskie  pod  dowódcą  pułkownika  Pawła  Bekera,  stacjonują  
                              w  ziemi  bytomskiej.  Król  duński Chrystian IV  jest  wodzem  książąt
                              protestanckich  w  północnych  Niemczech.   

    Rok 1626   Dowódca  wojsk  protestanckich  generał  Ernest  von  Mansfeld,  rozpuszcza
                       swoje  wojska  na  Górnym  Śląsku,  sam  zaś  uchodzi  do  Dalmacji,  gdzie  umiera. 
                       Wojska  jego  zdobywają  i  rabują:  Bytom,  Toszek  i  Koźle. 
                        Ocalały:  Gliwice  Głogówek  i  Racibórz.

                       Wyprawa  duńska  na  Śląsk  miała  na  celu  połączenie  się  z  wojskami
                        księcia  Siedmiogrodu  Gabora  Bethlena / po  zmianie  jego  opcji  politycznej /.
                        Na  przeszkodzie  temu,  stanęły  wojska  Albrechta  von  Wallenstein,  w  owym
                        czasie  dowódcy  katolickich  wojsk  cesarskich. 

                        Wojsko  żyje  na  koszt  mieszkańców. 
                        Koszt  rocznego  utrzymania  jednego  żołnierza  wynosi  ok. 1.700 guldenów/rok.

  09. - 31.01.1627. Wojska  cesarskie  pod  wodzą  pułkownika  Volmara  Farensbacha
                               w  ziemi  bytomskiej.

 01.- 25.07.1627. Najemne  wojska  duńskie  w  Koźlu,  a  od  lutego  także  w  Bytomiu. 
                           Tutaj,  pod  wodzą  kapitana  Szrenkchausena  składają    przysięgę 
                            na  wierność  królowi  duńskiemu  Chrystianowi IV.
                            Ponowne  odebranie  katolikom  kościoła  p. w. W. N. M. Panny  w  Bytomiu.

 10.05.1627.  Na  podstawie  wydanej  przez  cesarza  Verneuerte  Landesornung,  królestwo:
                      / Czechy,   Morawy  i  Śląsk /,  podobnie  jak  Austria,   przekształcone  zostało
                         w  dziedziczną  prowincję  Habsburgów.
                       Językiem  urzędowym  w  Czechach / i  na  Śląsku / staje  się  język  niemiecki.
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      05.1627. Wojska  dowódcy  cesarskiej  armii  Albrechta  von  Wallenstein,  uwalniają 
                     Górny  Śląsk  od  wojsk  duńskich.
                     W  Bytomiu,  pod  wodzą  rotmistrza  Don  Francisko  de  Harrach 
                      oraz  Don  Balthasarisa.  stacjonują  dragoni  Karola  von  Lichtenstein.
                        
 13.10.1627. Hrabia  Karol  Hannibal  von  Dohna,  prezydent  kamery  królewskiej  we
                     Wrocławiu,  przebywa  w  Bytomiu.  
                     Za  wcześniejsze   zaopatrywanie  wojsk  generała  Ernesta  von   Mansfelda,  
                     skazuje  na  areszt  Radę  Miasta. 
                     
           ---      Ferdynand III  Habsburg, syn  Ferdynanda II  i  król  Węgier,  królem  Czech.

           ---      Grupa  pielgrzymów  z  Gliwic,  zapoczątkowała  coroczną  pielgrzymkę  jednej 
                     z  miejscowości  lub  okolicy  Gliwic  na  Jasną  Górę.

  04.12.1627. Cesarz  Ferdynand II  nadaje  baronowi  Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego  
                      Hansowi  Ulrykowi  von  Schaffgotsch  tytuł,  / zarezerwowany  dla  książąt /
                       / Semper  Frei - zawsze  wolny /  wraz  z  prawami  należącymi  do  książąt
                       na  Śląsku / fürstlicher  Rechte /. 
                       Dziedziczny  on  już  od  1445  roku  urząd  sędziego  dworskiego   w  księstwie
                       świdnicko – jaworskim.  oraz  tytuł - Hohgeboren  /  wysoko  urodzony /.

   Rok 1628   Rekatolizacja  Bytomia. 
                      Decyzją  biskupa  krakowskiego  Marcina  Szyszkowskiego,  w  mieście  pojawił  się
                      ksiądz  Jan  Prusik,  jako;  „ proboszcz  s.  Margarethy  i  fararz  bytomski”. 

           ---      Cesarz  Ferdynand II  sprzedał  kopalnie  ołowiu  i  srebra  w  Tarnowskich  Górach . 

  13.09.1628. „Dekret  bytomski”. 
                       W  Bytomiu, hrabia  Hannibal  von  Dohna,  realizując  edykt  cesarza   zobowiązuje
                       duchownych  protestanckich  do  opuszczenia  miasta  okresie  14 dni.

                       Łazarz II  Henckel  Donnersmarck  nie  wyraża  zgody  na  wymianę  na  urzędach
                       ewangelików  na  katolików. „Nie  jestem  panem  sumień  swoich  poddanych”.

 06.03.1629. Cesarz  Ferdynand II  wydaje  dekret  rewindykacyjny.  Nakazuje  on   zwrot
                     katolikom,  zabranych  im  po  1552 roku  przez  protestantów  kościołów. 

                     W  ziemi  bytomskiej  dotyczy  to 19  kościołów,  w  tym  m.  innymi   
                     w  Mikulczycach,  Bielszowicach  i  Kochłowicach.

  20.05.1629. Dekretem  cesarza,  Bytom  i  Bohumin  stają  się  dziedziczną   własnością
                      Łazarza II  Henckla  von  Donnersmarck,  syna  Łazarza I / protestanta /.
                      Cesarz  nie  spłacił  dotąd  Hencklom  swoich    długów.

                      Łazarz II  ustanowił  i  wybudował  leśniczówkę  w  lesie  Radoszowy / Kochłowice /.
                      W  Halembie wybudowano  dworek  dla  rezydenta  Hencklów  / kuźnica  i  folwark /.
                      Pojawia  się  nazwa: dobra  rycerskie  Bykowina.
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             ---     Z  powodu  niespłacenia  pożyczki  / 60 tys.  talarów / przez  Joannę  von  Praschma,
                      dobra  biskupickie  / z  Rudą / oraz  Szombierki  i  Orzegów,  przechodzą  w  ręce
                      Piotra  von  Konietzki.

  30.04.1630. Zmarł  bp  krakowski  Marcin  Szyszkowski. Jego  następcą,  od  02.12.1630 r.
                      jest bp  łucki /od  1617 r./, Kanclerz Wielki  Koronny  Andrzej  Lipski,  herbu  Grabie.

  05.01.1631. W  dokumentach  komisji  egzekucyjnej  powołanej  przez  cesarza 
                       Ferdynanda II  dla  ustalenia  winy  niektórych  panów  śląskich  wspierających
                       wojska  gen.  Ernesta  Mansfelda,  w  czasie  jego  przemarszu  przez   Górny  Śląsk,
                       pojawia  się  nazwisko:  Jakub  Długinikiel -  właściciel  Orzegowa.

                       Komisarze  cesarscy:  Wencel  von  Oppersdorff,  Wencel  Kamieński  oraz 
                       Jakub  Schickfuzjusz,  za  wspieranie  wojsk   generała  Ernesta  Mansfelda,  skazują 
                       Jakuba   Długinikla  na  konfiskatę  majątku. 
                       Jego  wcześniej  poczynione  zapisy  na  rzecz  kościoła  p. w.  N.M. Panny  oraz
                       klasztoru   O.O.  Bernardynów   p. w.  św.  Mikołaja  w  Bytomiu / po  50 talarów /, 
                       po  konfiskacie  jego  majątku,  dokonane  mają  być  przez  jego  wierzycieli 
                       i  poddanych  z  Szombierek  i  Orzegowa.

   Rok 1631   Zmarł  bp  krakowski  Andrzej  Lipski.  
                      Jego  następcą,  od  przyszłego   roku  zostanie  syn  króla  Polski  Zygmunta III 
                      Jan  Olbracht  Waza.  Jest  on  już  od  9 - tego  roku  życia   biskupem  warmińskim.
                      Od 1632  roku  kardynał.

  02.04.1631. Hans  Ulryk  von  Schaffgotsch,  celem  zabezpieczenia  majątku  przed
                      rozdrobnieniem  zakłada,  za  zgodą  cesarza   fideikomis – ordynację.

  28.01.1632. Osobnym  reskryptem  cesarskim,  Łazarz II  Henckel,  rzeczywisty  i   tajny
                      radca  cesarski / protestant /,  został  dziedzicznym  panem  ziemi  bytomskiej
                      i  bohumińskiej,  wraz  z  przynależnymi  mu  z  tego  tytułu  prawami.  
                      Łazarz II  Henkel  von  Donnersmarck    uroczyście  wprowadzony został  
                      przez  dwóch  komisarzy  cesarskich  do   Bytomia.
                     
  Rok 1632     Potwierdzenie  zapisu  z  1602 r.  Bytom  wyłączony  został  z  księstwa  raciborsko –
                       opolskiego /  do  roku 1848 /.  Konflikt  Łazarza II  z  mieszkańcami  Miasta.

              ---    Burmistrz  Bytomia  Viemann  aresztowany  przez  Łazarza II  von  Donnersmarck. 
                      Na  jego  następcę  wyznaczony  został  Jan  Grochuta. 

  30.04.1632. W  Warszawie  zmarł  król  Polski  Zygmunt III  Waza.  Żył  lat 66. 
                      Jego  następcą  na  tronie  Polski  został  syn  z  pierwszego  małżeństwa  
                      z  Anną  Habsburżanką  Władysław IV  Waza.

            ---       Protestanckie  wojska  szwedzkie  króla  Gustawa  Adolfa,  wkraczają  na  Śląsk. 
                       Opłacane  są  one  przez  Francję / kardynała  Armanda  de  Richelieu /.  

             ---     Luźne  oddziały  wojskowe  rabują  Bytom.
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  16.11.1632. W  bitwie  pod  Lützen / Saksonia /  zginął  król  Szwecji   Gustaw  Adolf  Waza.

  Rok 1633     Wojska  cesarskie  księcia  Rzeszy,  Admirała  Morza  Północnego  i  Bałtyku
                       Albrechta Wacława  Euzebiusza  Wallensteina,  księcia   Frydlandu / Liberec,  Jicin /
                       i  Żagania,  wypędzają  wojska  szwedzkie  ze  Śląska.

             ---     Zaraza / cholera / na  Śląsku  dziesiątkuje  mieszkańców,  wyludnia  wioski.
                      W  ziemi  bytomskiej  zmarło  ok.  50 %  ludności.

   Rok 1634   Na  prośbę  prymasa  Polski  Jana  Wężyka,  papież  Urban VIII,  potwierdza
                      przynależność  diecezji  wrocławskiej  do  gnieźnieńskiej  prowincji  kościelnej.
   
  25.02.1634. W  Chebie / Eger /, za  zgodą  cesarza,  zamordowany  przez  własnych  oficerów
                      został  Albrecht  Wallenstein / „ Dank  des  Hauses  von  Österreich”  Fr.  Schillera /.
                      Podjął   on  konspiracyjne  rokowania  ze  Szwedami  i  obozem  protestanckim,
                      których   celem  miała  być  dla  niego  korona  królewska  w  Czechach.
                      Jego  sojusznikiem  jest  Hans  Ulryk  von  Schaffgotsch.  Generał  kawalerii 
                      i  komendant II  regimentu  huzarów  cesarskich  na  Śląsku, od  niedawna  protestant.

  22.12.1634. W  Padwie, w wieku  22 lat  zmarł  biskup  krakowski,  kardynał  Jan  Olbracht  Waza.

  25.07.1635. Hans  Ulryk  von  Schaffgotsch,  do  niedawna  obrońca  katolicyzmu  i  cesarza,  
                      pojmany,  uwięziony,  torturowany  i  ścięty  w  Ratyzbonie. 
                       W  jego  sprawie  bezskutecznie  interweniował  królewicz  Polski  Jan  Kazimierz  
                      i  kanclerz  królestwa  polskiego  Jerzy  Ossoliński.
                      Utracił   wszystkie  dotychczasowe   prawa  i  przywileje   cesarskie.
                      Konfiskata  jego  dóbr  / 92  wsi  i  29 folwarków /.
                      Jego  synowie  oddani  zostali  na  wychowanie  O O.  Jezuitom  w  Ołomuńcu.

  17.09.1635.Kanclerz  Koronny,  bp  chełmiński  Jakub  Zadzik  herbu  Korab  bpem  w  Krakowie.

   Rok 1636  Oddział  wojska  polskiego  rabuje  Bytom. 
                     Łazarz II  Henckel  von  Donnersmarck  wyjeżdża  do  Innsbrucka   i  Wiednia.
                     Francja / katolicka /,  otwarcie  przystąpiła  do  wojny  z  Habsburgami.

  Rok 1636.  Inżynier  wojskowy  Andreas  Hindenberg,  na  zlecenie  hrabiego  Zygfryda
                     / Seyfrieda /  II  Promnitza,   od  roku 1623   właściciela  Pszczyńskiego  Wolnego
                     Państwa  Stanowego,  sporządził  mapę  państwa  pszczynskiego. 

                      Na  mapie   oprócz  Starej  Kuźnicy – należącej  do  ziemi   pszczyńskiej -
                      zaznaczono  po  północnej  stronie  rzeki  Kłodnicy  miejscowości:  Bielszowice,
                      Halembę,  Kłodnicę   i  Nową  Wieś /  należące  do  ziemi  bytomskiej /.

   Rok 1637  W  Orzegowie  stacjonuje  pułk  wojska  polskiego.  
                     W  dokumencie  dworskim  zapisano:  „W  Orzegowie,  żołnierze  polskiego 
                     pułku  S.  zeżarli  wszystkie  cielęta,  kury    i  gęsi”'.

     02.1637.  Zmarł cesarz  Ferdynand II  Habsburg.  
                     Jego  następcą   został  syn   Ferdynand III,   od  roku  król  rzymski.
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  Rok 1638    W  Wiedniu  cesarz  Ferdynand III  nadaje  Łazarzowi II  von  Donnersmarck 
                      tytuł  dziedzicznego  barona  Rzeszy / Reichsfreiher /. Zmieniony  został  herb  rodu.
                      / srebrny  nosorożec  symbolizuje – Bytom,  czarny  orzeł -Tarnowskie  Góry, 
                       czerwony  krzyż  św.  Antoniego - Bohumin /.

  Rok,1639   Proboszcz  w  Piekarach  Jakub  Roczkowski  „odkrył”  cudowną  moc  piekarskiego
                     obrazu. / z  ok. 1500 roku /. Napływ  pielgrzymów  do  Piekar,  wywołuje  interwencje
                     ojców  Paulinów  z  Jasnej  Góry  u  biskupa  krakowskiego  Jakuba  Zadzika.
                     Biskup  nakazuje   usunąć  obraz.  Niesubordynacja  piekarskiego  proboszcza.
                   
                     Parę  lat  później  Jezuici  w  Opolu, / od 1667 r./,  którzy  mają  swoją  placówkę
                      / od  roku 1679 / w  Piekarach,  interweniują  w  tej  sprawie  u  cesarza  Rzeszy
                     Leopolda I  Habsburga /   i  uzyskują  jego  poparcie.

   Rok 1640  Zmarł  właściciel  Orzegowa  i  Biskupic  Piotr  von  Konicki  Starszy  z  Zabrza. 
                     Pozostawił  syna  Piotra  i  córkę  z  pierwszego  małżeństwa  oraz  dwie  pasierbice
                     Elźbietę  i  Annę.
                     Jego  spadkobiercą  został  syn  Piotr  von  Konicki  Młodszy.  Przebywa  on   na
                     studiach  za  granicą.  Majątkiem  zarządza  jego stryj  Franciszek  von  Konicki. 

  15.10.1641. W  instrukcji  kanclerza  Szwecji,  Oxela   Oxenstierna,  w  przypadku  sukcesu
                      militarnego  armii  feldmarszałka  Torstensona   nad  cesarską  armią
                      feldmarszałka  Macieja  Gallasa  na  Morawach  i  Śląsku,  Szwedzi  w  rokowaniach
                      pokojowych  domagać  się  mają   od  cesarza  Śląska.  

  Rok 1641    Łazarz II  Henckel  von  Donnersmarck  wraz  z  synem  wrócił  na  Górny  Śląsk
                      i  zamieszkał  w  Świerklańcu. 

              ---    Syn  skazanego  Hansa  Ulryka  von  Schaffgotsch  Krzysztof / Christoph / Leopold,
                      po  nauce  w  Ołomuńcu  i  studiach  prawniczych  w  Ingolstadt,  w  służbie  cesarza
                      Ferdynanda III  Habsburga.  Odzyskał  dobra  Gryfów,  Chojnik / 1650 r. /  i  inne.
    
  17.03.1642. Zmarł  biskup  krakowski  Jakub  Zadzik.  Jego  następcą  został  bp  Piotr  Gębicki.

       10.1642. Wojska  szwedzkie  feldmarszałka  Lenarta  Torstensona,  w  drodze  z  Brna   na
                       Śląsk,   rabują  Bytom.  Mają  tu  miejsce  liczne  aresztowania  i  rozstrzeliwania.
                       Nakładane  są  wysokie   kontrybucje.  

  Rok 1642    Wojska  szwedzkie  rabują  w  Kuźnicy  Rudzkiej  całe  zapasy  żelaza.

             ---      Łazarz II  Henckel  von  Donnersmarck  wraz  rodziną  chroni  się  w  Opolu. 

  Rok 1643    Zmarł  Piotr  Młodszy  von  Konietzki / Konicki /.
                      Majątek:  Ruda  i  Biskupice  oraz  Szombierki   i  Orzegów,  przejęła  jego  siostra
                      Marianna  z  Konickich,  zamężna  za   Aleksandrem  Biały – Bielskim,  zarządcą
                      dóbr  biskupich / Zabrze  i  Biskupice /   biskupa  wrocławskiego 
                      Karola  Ferdynanda  Wazy / brata  Władysława IV  i  Jana  Kazimierza 
                      – królów  Polski /.
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                      Kuźnica  Rudzka,  Mikulczyce,  Poręba,  Ruda,  Sośnica  i  Zaborze,  podlegały  tylko
                       zwierzchniej  władzy  biskupa  wrocławskiego  i  należały  do  prywatnych
                       właścicieli.  
                       Z  powodu  toczących  się  procesów  spadkowych  przyrodnimi  siostrami,  majątek
                       jest  tylko  zarządzany  i  zadłużany.

  31.08.1643. Generał  wojsk  cesarskich  Johann  von  Goetz,  dowódca  regimentu
                      dragonów,  wydał  rozkaz,  ażeby  wszyscy  wałęsający  się  po  wioskach  ziemi
                      bytomskiej,  konni  i  piesi  żołnierze,  pod  karą  gardła,  zjawili  się  w  swoich
                      pułkach.  Miało  to  ukrócić,  gorszy  niż  przez  Szwedów,  proceder  plądrowania.

   Rok 1644   We  Wrocławiu  otwarto   kolegium  jezuickie.  Przeznaczone  jest  głównie  dla
                      młodzieży  z  Polski.

           ---      Rozpoczęcie  w  Osnabrück / protestanci / i  Münster / katolicy /  rokowań
                     pokojowych  między  cesarzem  a  występującymi   w  przymierzu,  protestancką
                     Szwecją  i  katolicką  Francją.  

  Rok 1645  Księstwo  raciborsko - opolskie  na  50 lat  dane  w  zastaw  królowi  Polski  
                     Zygmuntowi III  Wazie.
                     Jest  to  skutek  nie  wypłacenia  sum  posażnych  żonom;
                     Zygmunta III   Annie  i  Władysława IV  Cecylii  Renacie,  arcyksiężniczkom  
                     Habsburżankom.  Układ  podpisał  cesarz  Ferdynand III.
                     Księstwem, w  imieniu  króla  Polski  zarządza  Kasper  Colonna  z  Toszka. 
                     Księstwo  pozostawało   w  granicach  Korony  Czeskiej  św.  Wacława.

   Rok 1646  We  Wrocławiu,  Michał  Kusz  wydaje: „ Przewodnik  do  języka  polskiego ''.

   Rok 1647  W  rokowaniach,  Szwedzi  domagają  się  od  cesarza  Śląska.  
                     Protest  króla  Polski  Władysława IV  Wazy.

            ---    Aleksander  Bialy – Bielski  sprzedał  Zabrze  magnatowi  Zwolskiemu, 
                    a  Orzegów  Andrzejowi  Konietzkiemu / Konickiemu /.
           
  Rok 1648  Powstaje  katolicka  placówka  duszpasterska  w  Kochłowicach.

           ---     W  rejonie  Orzegowa  grasują  luźne  oddziały  wojsk  szwedzkich. 
                    Krzysztof   Karliński,  mający  Orzegów  w  zastawie,  musiał  się  wykupić
                    żołnierzom   z  zasobów  folwarku  orzegowskiego – Kopaniny.
                    Spalony  został  Bobrek,  zapewne  Szombierki  i  Orzegów.

            ---      Na  Śląsk  przybywają  z  Austrii  i  Czech, „kopacze”/ srebra  z  Kutnej  Hory /.
                      Popularyzują  oni  kult  św.  Barbary.

            ---      Zmarł  władający  Górnym  Śląskiem  król  Polski  Władysław IV  Waza. Jego  
                      następcą  na  tronie  jest  brat  Jan II  Kazimierz  Waza.  Jest  on  synem  Zygmunta III
                      i  arcyksiężnej  Habsburskiej   Konstancji.  Od  1664  roku  kardynał.          

            ---      Wzrost  osadnictwa  Żydów  małopolskich  na  Górnym  Śląsku.



                                                                     - 105 -

  24.10.1648. Pierwszy  międzynarodowy  pokojowy  Kongres  w  Westfalii. 
                      W  kongresie   uczestniczyło  148  delegatów,  w  tym: 37 delegatów  państw  obcych 
                      i 111 delegatów  państw  niemieckich / Münster – katolicy,  Osnabrück – protestanci /.
                      Kończy „ Wojnę  30 - letnią”. 
                      W  wyniku  wojny  na  Śląsku  zniszczonych  zostaje  całkowicie:  36  miast,  
                      1.095 wsi  oraz 118  zamków. 
                      Populacja  ludności  zmalała  do  około   1.040.000  osób  a  gęstość  zaludnienia
                      wynosi  obecnie:  25 osób  na  km. kwadratowy.
             
                      Z  wojny  zwycięsko  wychodzą: Francja  i  Szwecja. Oba  państwa  uznano za
                      gwarantów   pokoju  i  wolności  niemieckich.  Uznana  została  suwerenność
                      każdego  państwa.   Rzesza  Niemiecka  wychodziła  z  wojny  pomniejszona,
                      uzależniona  od  innych  państw,  rozbita  wewnętrznie.         
                      
                      Wszystkie  państwa  na  terytorium  Rzeszy  uzyskały  pełnię  władzy  z  prawem
                      zawierania  przymierzy  z  innymi  państwami /  jednak  nie  skierowane  przeciw
                      cesarzowi /.
                      Uznano  też,  że  poszczególne  państwa  są  państwami  o  różnych  religiach.
                      Odtąd  wszystkie  instytucje  Rzeszy  obsadzane  będą  wg  parytetów:  katolikami 
                      i  protestantami.  Partie  wyznaniowe  stały  się  urządzeniami  konstytucyjnymi. 
                      W  Reichstagu  obowiązuje  jednomyślność  stronnictw  religijnych.
                      
                      Cesarz  i  Rzesza  nie  decydują  już  o  problemach  wyznaniowych. Od  tej  pory
                      chrześcijański  porządek  moralny,  zastąpiony  został  przez  rację  stanu.
                      Stanowcza  walka  cesarza  z  protestantami  na  Śląsku. 
                      Obsadzanie  stanowisk  kościelnych  ludźmi  bez  odpowiedniego  wieku  i   święceń
                      kapłańskich.  Występuje  kumulacja  urzędów  i  stanowisk  w  Kościele.
                     
                      Republika  Zjednoczonych  Prowincji  Niderlandów  oraz  Szwajcaria  uzyskały
                      niezależność  od  Rzeszy.  Niemieckie  kraje  nadbałtyckie  i  Pomorze  są  szwedzkie.
                      Francja  Ludwika XIV / od  1643 roku / zbliża  się  do  Renu / zdobywa  przyczółek 
                       na  prawym brzegu  Renu /.  Zajęła  biskupstwa:  Metz,   Toul  i  Verdun  oraz  resztę
                       Alzacji.

             ---      Kolegium  elektorskie  liczy:  5.  katolików  i  3.   protestantów.
                       Rzesza  Niemiecka  stanowi  luźny  związek  suwerennych  podmiotów
                       politycznych,  w  tym:  ok. 250.  księstw   świeckich  i  duchownych, 
                       50.   wolnych  miast  cesarskich  oraz  1.500 - posiadłości  rycerskich.
                                                                         
  Rok 1649     W  Kuźnicy  Rudzkiej  są  zatrudnieni:  Jakub  Gatys,  Jan  Porda,  Grzegorz  Duszy,
                       Jan  Czech,  Wojciech  Kataj,  Wojtek  Banaś,  dwaj  bracia  Bogdalscy,  jako
                       dwóch  kowali,  dwóch  wytapiaczy  i  czterech / 5 ? / węglarzy. 
                       Produkcja  roczna  huty – kuźnicy wynosi  315  cetnarów  żelaza.

             ---      Cesarski  zakaz  przyjmowania  Polek  do  klasztoru  cysterek  w  Trzebnicy.

             ---      Aleksander  Bialy – Bielski  sprzedał  Krzysztofowi  Karlińskiemu  z  Biskupic
                       dwa  gospodarstwa  kmiece  i  dwa  chałupnicze  w  Szombierkach.
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 19.12.1650.   Na  zamku  w  Pszczynie  zmarł  Zygfryd II  Promnitz,   jedyny  syn  Weigharda,
                       brata  Anzelma.   Stronnik  polskich  Wazów,   przyjaciel  wojewody  krakowskiego
                       Stanisława  Lubomirskiego  z  Wiśnicza.
                       
                       Zygfryd II  był  dobrym  gospodarzem.  W  testamencie  zapisał   ziemię
                        pszczyńską  bratankowi  Zygmuntowi  Zygfrydowi  Promnitzowi 
                        / synowi  Anzelma  i  Zofii  von  Kurzbach/,  dobra  wielkostrzeleckie 
                        Kasprowi  hrabiemu  Colonna,  a   niemodlińskie  Bernardowi  von  Praschma.
                        Zygmunt  Zygfryd  Promnitz – hrabia  Rzeszy / od 1653 r. w  Regensburgu /,  baron
                        czeski,  baron  na  Żarach, Trzebielu  i  Nowogrodzie  był  baronem  pszczyńskim.
                       / do  1654 r./.  Luteranin,  osłania  miejscową  ludność  przed  rekatolizacją.
  
  Rok 1650 /1654  Przypuszczalna  data  przejęcia  od   Aleksandra  Biały - Bielskiego
                             / po  jego  śmierci / dóbr  biskupickich  z  Rudą   przez  Karola  Andrzeja
                              Zwolskiego.

  Rok 1651     Łazarz II  Henckel  von  Donnersmack  podniesiony  do  godności  dziedzicznego
                       hrabiego  Rzeszy / Reichsgraf /.

  Rok 1652-1656   Zaraza  i  epidemia  dżumy  na  Górnym  Śląsku.

  Rok 1652    Cesarz  Ferdynand III  wprowadził  na  Śląsku  poddaństwo  chłopów.

  28.03.1653. Dwór  w  Rudzie  należy  do  Marianny  z  domu  Konickiej,  wdowy 
                      po  Aleksandrze  Biały -  Bielskim.

  Rok 1653    Główny  Urząd  Cesarski  we  Wrocławiu,  wydaje  pastorom   protestanckim 
                      nakaz   opuszczenia  Bytomia.

               ---   Cesarskie  zarządzenie  zakazuje  na  Śląsku  obsadzania  parafii  protestanckich
                      księżmi - Polakami  lub  pochodzącymi  z  Polski.
                       
  30.06.1654. W  Jeleniej  Górze,  po  nieumiarkowanej  uczcie  myśliwskiej  zmarł  Zygmunt
                      Zygfryd  Promnitz.  
                      Jego następcą  w  Pszczynie  / do 1664 r. / jest  syn  Erdman I  Leopold.  
                      Hrabia  Rzeszy,  baron  czeski,  żarski  i  pszczyński. 

                      Likwiduje  oficjalny  kościół  luterański   w  państwie  pszczyńskim. 
                      Dnia  23.08.1661r.  przechodzi  w  Wiedniu  na  katolicyzm. 
                      Na  łożu  śmierci  wraca  do  protestantyzmu.  Dobry  gospodarz. 
                      Pułkownik  w  armii  cesarskiej.
                      Razem  z  braćmi  walczył  z  Turkami  na  Węgrzech.

              ---     Zmarła  Elźbieta  Lukrecja  księżna  cieszyńska. 
                       Ostatni  potomek  Piastów  Cieszyńskich. 
                       Księstwo  we  władanie  przejął  cesarz  i  król  Czech  Ferdynand III  Habsburg.
                                                                 
    Rok 1655   W  Polsce  „Potop  Szwedzki”  
                       Na  Górnym  Śląsku  przebywa  około 3.000  emigrantów  z  Polski.
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               ---    Biskup  wrocławski  Karol  Ferdynand  Waza,  umożliwia  bratu,  królowi  Polski
                       Janowi II  Kazimierzowi  pobyt  w  jego  dobrach  na  Górnym  Śląsku.

      10.1655.  Władze  zakonne  O O.  Franciszkanów – Reformatów  z  Krakowa,  na  posiedzeniu  
                      w  Gliwicach,  któremu  przewodniczył  ojciec  Krzysztof  Chojecki,  wyrażają
                      zgodę  na  osiedlenie  się  O O. Franciszkanów  na  Górze  Chełmskiej.  
                      Zgoda,  mającego  w  zastawie  Górny  Śląsk  króla  Polski  Jana  II  Kazimierza.

   Rok 1655   Hrabia  Melchior  Gaszyna  sprowadza  Braci  Mniejszych  Prowincji  Małopolskiej
                      w  Krakowie  O O. Franciszkanów  - Reformatorów  na  Górę  Chełmską 
                      / 410 m. n. p. m. /.     
                      Rodzina  Gaszynów  fundatorami  i  opiekunami  Kalwarii  na  Górze  św.  Anny.

 12.10.1655. Król  Jan  II  Kazimierz  w  drodze  do  Głogówka  zatrzymał  się  w  Pszczynie
                     /  u  Erdmana I  Leopolda  Promnitza /.

 13.10.1655. Do  Głogówka  na  Górnym  Śląsku,  będącym  własnością  hrabiów  Oppersdorff,
                     na  zaproszenie  hrabiego  Franciszka  Euzebiusza  Oppersdorfa,  katolika  w  służbie
                     cesarza,  przybył  król  Polski  Jan II  Kazimierz  wraz  z  dworem.
                     
                    Senat  Rzeczpospolitej / na  wygnaniu /  rezyduje  w  Opolu.
                    W  Głogówku  na  zamku, / i  Mochowie  /  przechowywany  był  cudowny  obraz
                     Matki  Boskiej  Częstochowskiej. Na  Jasnej  Górze  pozostała  jego  kopia.
                     Księstwo  górnośląskie,  od  1645  do 1666 roku  zarządzane  jest  przez  Wazów.
    
       11.1655. W  nadgranicznym  Będzinie,  wraz  z  garstką  oficerów  i  żołnierzy  polskich
                      przebywa  Stefan  Czarniecki.
                      Przez  Bytom  udaje  do  króla  Jana  Kazimierza  przebywającego  w  Głogówku. 

 30.11.1655.  W  Opolu,  król  Jan II Kazimierz  wydał  uniwersał  wzywający  Polaków  
                      do  powstania  przeciwko  Szwedom. 

 18.12.1655. Król  Polski  Jan  Kazimierz  opuszcza  Głogówek,  gdzie   wcześniej  założył 
                     mennicę  zarządzaną  przez  Andrzeja  Tuumego,  zwanego  Tynfem.  Protest  cesarza.

      ---           Zmarł  biskup  wrocławski  Karol  Ferdynand  Waza.  Jego  następcą  jest, /od 1656 r/
                     Leopold I  Wilhelm  Habsburg.

      ---            Wdowa  po  Aleksandrze  Biały- Bialskim  Marianna,  wydzierżawiła 
                      Henrykowi  von  Konicki  za  150  talarów  rocznie  Orzegów,  oraz  sprzedała  
                      Janowi  Kamieńskiemu  z  Kamienia  k.  Bytomia  herbu  Leliwa,  właścicielowi
                      Łagiewnik  pięć  gospodarstw  chłopskich  w  Szombierkach.

      ---            Leśniczym  Kopaniny  w  Orzegowie  jest  Jan  Złotniczek.

      ---            W  Kochłowicach  przy  kościele / drewnianym /,  otwarto  szkołę. 
                      Pierwszym  nauczycielem / i  organistą / w  szkole  jest  Jan  Szczepanowski
                      / do  1687 r. /.
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  Rok 1655   Zgoda  władz  na  osiedlanie  się  Żydów  w  Bytomiu. 
                     Wzmożona  fala  osadnictwa  Żydów  na  Górnym  Śląsku.

      ---           Leopold I  Habsburg  syn  Ferdynanda III,  od 1655 r.  król  Węgier,  królem  Czech.

  01.04.1656. We  Lwowie, w  katedrze  rzymsko - katolickiej,   król  Polski  Jan II  Kazimierz  
                       składa  uroczyście   śluby,  w  których  uznaję  N. M. Pannę,  królową  Polski.

                       „  Wielka  Boga  Człowieka  Matko  Najświętsza  Dziewico......,  Ja  Jan  Kazimierz,
                      za  umiłowaniem  syna  Twego  a  pana  Mojego,  królestwo  polskie,  księstwo
                      litewskie,  ruskie,  pruskie,  mazowieckie,  inflanckie, smoleńskie,  czernichowskie
                      oraz  wojska  obu  narodów.......”.  W  ślubach  nie  ma  wzmianki  o  Śląsku. 

  Rok 1657    Kolejna  wizyta  kanoniczna  w  Bytomiu.  Kościoły  w  Bytomiu / i  dekanacie /,
                      wizytuje  archidiakon / rezyduje  u  boku  biskupa  krakowskiego / Mikołaj  Oborski.

 14.07.1657. W  Raciborzu,  gdzie  schronił  się  przed  najazdem  szwedzkim  zmarł  biskup
                     krakowski  Piotr  Gębicki. 
                     Jego  następcą,  od  25.02. 1658  roku  jest  bp  Andrzej  Trzebnicki  herbu  Łabędź,
                     dotychczasowy  biskup  przemyski. 

 06.11.1657. Traktat  welawsko – bydgoski. 
                     Wielki  Elektor  Brandenburski,  Fryderyk  Wilhelm  von  Hohenzollern  otrzymuje
                     suwerenność  w  Prusach  Książęcych / w  Królewcu /. 
                     Wygasa  stosunek  lenny  do  Polski.  Ostatni  hołd  lenny  Fryderyka  Wilhelma
                     z  Prus  Książęcych   przed  królem  Władysławem IV  Wazą,  miał  miejsce  w  1641 r.
                     na  Wawelu  w  Krakowie.  Protest  Gdańska  przeciw  traktatowi.   

          ---        Przez  Górny  Śląsk  przechodzą  wojska   cesarskie  feldmarszałka
                      Melhiora  Hatzfeldta.

  Rok 1658    Król  Węgier  i  Czech  Leopold I  Habsburg  cesarzem  Rzeszy.

  Rok 1659    Władze  nakazały  mieć  baczenie  na  wałęsających  się  w  okolicach  Bytomia
                      Polaków,  werbujących  miejscowych  chłopów  do  wojsk  polskich.
                      Polscy  żołnierze  rotmistrza  Kozłowskiego,  pustoszą  m.  innymi  Bielszowice.

  27.12.1659. Zmarł  bp  krakowski  Andrzej  Trzebicki.  Jego  następcą,  od  12.05.1681 roku,  jest
                      Jan  Małachowski  herbu  Nałecz,  od  roku 1676,  biskup  chełmiński.

  Rok 1659    Ks. Jakub  Roczkowski  umieścił  obraz  M.B.  Piekarskiej  w  głównym  ołtarzu.

  Rok 1660    Kościół  p. w.  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu,  staje  się  dla  mieszkańców 
                      Czarnego  Lasu  Bytomskiego  kościołem  pogrzebowym. 
                      W  roku 1934,  przekazany  zostanie  O O. Werbistom.

          ---       Uchodząc  przed  prześladowaniami  religijnymi,  Śląsk  opuszcza  ok.  200 tysięcy
                     protestantów.
                     Na  Górnym  Śląsku  nie  ma  już  kościołów  protestanckich.
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          ---       Na  Górnym  Śląsku ,  w  rękach  żydowskich  dzierżawców  znajduje  się   
                      ok. 100  oczynszowanych  wytwórni  okowity / wódki /.
 
          ---       Zmarł,  urodzony  w  1605 r.  w  Koskowicach  pod  Legnicą  Daniel  Czepko,  
                     przewodniczący  gminy  ewangelickiej  w  Świdnicy,  mistyk  protestancki.

  Rok 1660   Turcy  zajmują  Węgry / wraz  z  obecną  Słowacją  /.

  Rok 1661   W  kościele  w  Kochłowicach / Chochlowicach /,  ksiądz  proboszcz 
                     Stanisław  Turski  założył  parafialną  księgę  metrykalną,  w  której  odnotowane  są: 
                     śluby,  chrzty  i  pogrzeby. 

                     Pierwsza  notatka  w  księdze  dotyczy  chrztu  Wawrzyńca,  syna  Jana
                     Szczepanowskiego,  udzielonego  w  1656 r.  przez  administratora   kościoła
                     kochłowickiego  ks.  Krzysztofa  Pietkiewicza.

  04.03.1661. Helena,  trzecia  córka  Marianny  i  Aleksandra  von  Biały – Bialski,  
                      bierze   na  zamku  w  Rudzie  ślub  z  Piotrem  Cykowskim / Czikowskim /.
                      Zarządcą  majątku  w  Rudzie  jest  Paweł  Grotowski.

    Rok 1661  Łazarz II  Henckel  von  Donnersmarck,  właściciel  ziemi  bytomskiej 
                      i  bohuminskiej  oraz  Tarnowskich  Gór,  podniesiony  do  godności  hrabiego  Czech.
                      Ziemia  bytomska  wolnym  państwem  stanowym  rodziny  von  Donnersmsrck.

  19.07.1661. W  księgach  metrykalnych  parafii  kochłowickiej odnotowano  chrzest  dziecka 
                      z  Bykowiny -  Anny,  córki  Filipa  Skrzypca  i  jego  żony  Elźbiety. 
                      Rodzicami   chrzestnymi  dziecka  byli: Marcin  Kaczmarczyk  i  Marianna  Maniecka
                      z  Kuźnicy  Halembskiej.  
                      Chrztu  udzielił  proboszcz  ksiądz   Stanisław  Turski.

          ---        Wojska  cesarskie  pod  rotmistrzem  von  Giess  kwaterują  w  Bytomiu / do  03. br. /,
                      potem  zmienione,  przez  wojska  węgierskie   pod  płk.  Frankelbergiem./do  1662 r./

  Rok 1662    Zmarł  biskup  wrocławski  Leopold I  Wilhelm  Habsburg. 
                      Jego  następcą  został,   od  1663 roku   Karol  Józef  Habsburg.

          ---        Epidemia  cholery  w ziemi  bytomskiej.

 19.01.1664. W  Żarach  zmarł  i  tam  został  pochowany  Erdman I  Leopold  Promnitz. 
                      Jego  następcą  został  syn  Baltazar  Erdmann,  będący  do   1678 r.  pod  opieką
                      wuja  Krzysztofa  Leopolda  von  Schaffgotsch,  syna  straconego  w  1635 roku
                      w  Regensburgu  Jana / Hansa / Ulryka  von  Schaffgotsch.   Luteranin.

           ---       Zmarł  Łazarz II  Henckel  von  Donnersmarck.
                      W spadku  po  nim  synowie otrzymali:
                      Gabriel I  bytomski – Bytom / lata: 1664 – 14.10.1666. /,
                      Jerzy VII Fryderyk -  Tarnowskie  Góry / lata: 1664 -1671. /  i  od 1666 r.  Bytom,  
                       Eliasz – Bohumin /  lata: 1664 – 1667 /.
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           ---      Maciej  Dobracki,  wydaje  w  Oleśnicy,  w  języku  polskim  i  niemieckim  
                     książkę  pod  tytułem: „Wydworny  polityk”.

           ---      Zmarł  biskup  wrocławski  kardynał  Karol  Józef  Habsburg. 
                     Jego  następcą, od  roku 1665  zostanie  biskup   Sebastian  Rostock.
                     Dwaj  ostatni  biskupi – Habsburgowie,  nie  sprawowali  osobiście  rządów
                     w  diecezji.  Nie  posiadali  także  wyższych  święceń  kapłańskich.

  Rok 1664  Przywrócenia  przez  cesarza  i  króla  Czech   księciu  biskupowi  wrocławskiemu
                    prawa  piastowania  godności  starosty  śląskiego,  nie  sprawowanej  już 
                    od 1609  roku / List  Majestatyczny /.

  Rok 1665   W  Bytomiu / i  dekanacie / ma  miejsce  kolejna  wizyta  kanoniczna  archidiakona
                     / sufragana  biskupa  / krakowskiego  księdza   Aleksandra  Rudzkiego.

            ---     Zmarła  Marianna  von  Bielska – Biały  z  domu  Koniecka.  
                     Pozostawił  cztery  córki: Katarzynę,  Annę,  Helenę  i  Elźbietę.

                     Spadkobiercą  Rudy,  Szombierek   i  Orzegowa  została  jej  córka  Helena,  
                     zamężna  za  Piotrem  Cykowskim / Czikowskim /.  
                     Katarzyna,  wyszła  za  mąż / 02.02.1660 r. na  zamku  w  Rudzie /
                     za  Wacława  von  Holly.  
                     Marianna  wyszła  za  mąż za  Mikołaja  von  Ottislaus  i   zamieszkała  na  zamku
                     w  Rudzie.
                     Elźbieta  wyszła  za  mąż /1670 r./ za  Henryka Wacława  von  Larischau – Nimbsdorf.

            ---    Wzmianka  urzędowa:  Zamek  w  Rudzie  jest  podupadły.

  Rok 1666  Cesarz  Leopold I  Habsburg  wykupił  od  króla  Polski  zastaw  górnośląski.

  Rok 1666  W  Bytomiu  / na  Rozbarku / urodził  się  Grzegorz  Gerwazy  Gorczycki. 
                    Po  studiach  w  Pradze  i  Wiedniu,  duchowny  kapelmistrz  chóru  katedralnego 
                    w  Krakowie.
                    Kompozytor  hymnu,  do  tekstu  Wincentego  z  Kielczy  o  św.  Stanisławie : 
                    „ Gaude  Mater  Poloniae” .  Zmarł  w  1730  roku  w  Krakowie.

            ---    Z  inicjatywy  kupców,  we  Wrocławiu  otwarto  szkołę  języka  polskiego.  

  Rok 1667  We  Wrocławiu  J.  Jancke  wydaje  w  języku  polskim  i  niemieckim: 
                    „ Elementarz  Szkoły  Wrocławskiej  Polskiej  świeżo  wystawionej,  z  nabożeństwem
                    rrannym,  południowym  i  wieczornym,  kwoli  młodzi  zaprawiającej  się  w  polski
                     język  spisany”.

           ---      Krzysztof  Leopold  von  Schaffgotsch,  od  1654 r.  baron  Rzeszy,  od  1662 r. baron
                     Węgier,  szlachcic  polski,  inicjator  małżeństwa  Michała  Korybuta Wiśniowieckiego
                     z  siostrą  cesarza  Eleonorą / ślub  na  Jasnej  Górze /,  poseł  do  hetmana  
                     Jana  Sobieskiego,  przewodniczący  śląskiej  Kamery  i  starosta  w  księstwie
                     jaworsko – świdnickim,   ambasadorem  w  Polsce / do  1674 r. /.
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           ---      Król  Polski  Jan II  Kazimierz  abdykuje  i  wyjeżdża  do  Nevers  we  Francji,
                     do  posiadłości   drugiej  żony  Ludwiki  Marii  księżniczki  Gonzaga  de  Nevers. 
                     / w  drodze  do  Francji,  zatrzymał  się  w  Głogówku /.
                     Jego  następcą  na  tron  Polski   wybrany  zastanie   dnia  19.04.1669  roku 
                     Michał  Korybut  Wiśniowiecki,  żonaty  od  27.02.1670  r.  z  arcyksiężniczką
                     Habsburską,  siostrą  cesarza  Leopolda I  Eleonorą. 

   Rok 1668  Maciej  Dobracki,  dyrektor  Polskie  Szkoły  Miejskiej  we  Wrocławiu,  wydaje
                     w  Oleśnicy,  w  języku  polskim  i  niemieckim: „Goniec  gramatyki  polskiej”

            ---     Biskup  wrocławski  Sebastian  Rostock  ustanawia  fundację  na  utrzymanie  chóru
                     przy  katedrze  wrocławskiej.

            ---     Mieszkańcy  Bytomia  i  Tarnowskich  Gór  złożyli  hołd  Gabrielowi  i  Jerzemu
                     Fryderykowi  Henckel  von  Donnersmarck.
                                                                    
    Rok 1668   W  Bobrku,  Radzionkowie  i  Stolarzowicach,  rozpoczęto  wydobywanie  galmanu 
                     / ruda cynku /.

  Rok 1670   Dla  oszacowania  zasobów  folwarku  w  Orzegowie,  sporządzono  dla 
                     Piotra  Cynkowskiego,  jego  nowego  właściciela  urbarz,  z  którego  wynika, 
                     że  Orzegów   ma  15  mieszkańców  i  15  budynków.

             ---   Obywatelski  las  mieszkańców  Bytomia,  położony  w  kierunku  Kochłowic 
                    i  Orzegowa,  nosi  urzędową  nazwę  Schwarzwald.

             ---    Znana  jest  nazwa  lasu:  „Kokotek”,  położonego  na  południe  od  Orzegowa
                     i  wschód  od  Rudy / dzisiaj:  Chebzie /.

  03.05.1670. Sufragan  biskupa  krakowskiego / archidiakon / ks.  Mikołaj  Oborski  konsekrował
                      kościół   w  Kochłowicach / obecnie  sanktuarium  M. B.  z  Lourdes /.

  17.06.1670. Cesarskim  dekretem,  synowie  Jerzego  Fryderyka  Donnersmarcka , właściciela
                      Bytomia  i  Tarnowskich  Gór,  a  wnukowie  Łazarza II  Henckla  Młodszego,
                      hrabiego  Czech  i  Rzeszy,  podzielili  dobra,  tworząc  dwie  linie  rodu  w  ziemi
                      bytomskiej.
                     1.  świerklaniecka,  zawsze  protestancka,  której  protoplastą  został: 
                                  Karol  Maksymilian,  żyjący   w  latach:  12.02.1642 – 18.08.1720 ,
                  
                    2.   siemianowicko – bytomska,  od  1697 r.  katolicka,  której  protoplastą  został:
                                Leon  Ferdynand,  żyjący   w  latach; 01.03.1640 – 14.02.1698,  jako:
                                „ Dziedziczny  a  regirujący  Pan  Państwa  a  Poziemstwa  bytomskiego”.

             ---     W  Brzegu  / protestanckim /ukazały  się  w  języku  polskim,  drukiem  wydane:
                     „Pieśni  co   przedniejsze  z  kancjonału  wielkiego  Toruńskiego  wybrane”.

  05.01.1671. Zmarł  Jerzy  Ferdynand  von  Donnersmarck,  baron  Rzeszy. 
                      Jego  synowie,  otrzymują;  Leon  Ferdynand,  cześć  bytomską / m. innymi:
                      Bykowinę,  Halembę,  Kochłowice,  Kłodnicę,  Nową  Wieś  i  Radoszów /,
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                      Karol  Maksymilian  von  Donnersmarck  otrzymał  część  tarnogórską.

  24.02.1671. Pożar  Bytomia.  Częściowo  spalony  kościół  N. M. Panny / Fara /.

  06.07.1671. Leon  Ferdynand,  jako  pierworodny  Jerzego  Ferdynanda,  przyjął  hołd  lenny:
                      stanów,  miast  i  poddanych  ziemi  bytomskiej. 

              ---    Zmarł  biskup  wrocławski  Sebastian  Rostock. 
                       Jego  następcą  został  kardynał  Fryderyk  landgraf  Hessen – Darmstadt. 
                       W  1637 r.  nawrócony  na  katolicyzm.  Wybudował  przy  katedrze  pierwszą  
                       na  Śląsku  barokową  kaplicę / św.  Elźbiety /.
                    
  16.12.1672. W  Newers  we  Francji,  zmarł  król  Polski  Jan II  Kazimierz  Waza.

              ---    Orzegów  liczy  115  mieszkańców / 19 rodzin  i  19  zabudowań  gospodarczych /.

              ---    W  Rudzie  mieszkają:  kowal,  szewc,  szczotkarz, garncarz,  piwowar  i  4  krawców.
                                                               
 Rok 1672 – 1681. Pierwszym  nauczycielem  w  Kochłowicach  jest  Johannes  Szczepanowski.
                               Kolejnym,  do  1699 r.  Mateusz  Gałuszkiewicz. 

  10.11.1673. Zmarł  król  Polski  Michał  Korybut  Wiśniowiecki.

 Rok 1674   Jan  Ernesti  wydaje  we  Wrocławiu  w  języku  polskim  i  niemieckim;
                     „ Forytarz  języka  polskiego,  sporządzony  dla  młodzieży  wrocławskiej”.

              ---    Proboszczem „ u  Fary” w  Bytomiu  został  ksiądz  Józef  Nykowski / do 1708 roku /.

              ---    Królem  Polski  wybrano  hetmana  Jana III   Sobieskiego.

  19.04.1675. Urodził  się  Hans  Anton  Gothard  /Jan  Antoni  Karol  / von  Schaffgotsch,  syn
                      Krzysztofa  Leopolda  i  Agnieszki   von  der  Rachnitz.

  21.11.1675. W  Brzegu,  w  wieku  15 – lat  zmarł   Jerzy  Wilhelm,  ostatni  Piast  śląski  linii
                       męskiej.  Protestant.  
                       Księstwo  brzeskie  prawem  lenna  zostaje  w  Koronie  Czeskiej.

            ---      W  Brzegu,  wydano  w  języku  polskim  drukiem: „Doskonały  kancjonał  Polski
                       zawierający  w  sobie  pieśni,  hymny  i  psalmy  krześcijańskie”.
             
  Rok 1675    Królowa  Maria  Kazimiera,  żona  króla  Jana  III  Sobieskiego,  czyni  starania
                      na  dworze  wiedeńskim  o  kupno  księstwa  legnicko – brzeskiego  dla  swego  ojca,
                      a  po  jego  śmierci,  dla  syna  pary  królewskiej,  to  jest   królewicza  Jakuba.  

              ---    Starosta  księstwa  opolsko – raciborskiego,  baron  Jerzy  von  Welczek,  nabywa
                      od  Piotra  Cykowskiego  za  71 tysięcy  talarów  dobra  biskupickie  / wraz  z  Rudą /.
                    
              ---    Jezuici  z  Opola  otwarli  swoją  stację  misyjną  w  Tarnowskich  Górach. 
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   Rok 1676    Sołtysem  Orzegowa  jest  Szymon. 

          ---        Folwark  orzegowski  Kopanina,  należy  do  parafii  N. M. Panny  w  Bytomiu.  

          ---        Zaraza  w  Tarnowskich  Górach.  Mieszkańcy  miasta  pielgrzymują  do  Piekar.

          ---        W  ciągu  roku,  ok. 100  tysięcy  pielgrzymów przybyło  do   Piekar.     
   
   Rok 1677   Parafia  bytomska  obejmuje:  Bytom,  Szombierki,  Orzegów  z  folwarkiem
                      Kopanina,  Chropaczów,  Świętochłowice,  Hajduki  zwane  Małe  Świętochłowice,
                      Rozbark  z  młynem,  Biedacz  czyli  folwark  Henckla  i  Młyn  w  Dąbrowie  Leśnej.

  17.01.1678.  Sąd  biskupi  w  Krakowie,  za  tzw.  nadużycia  związane  z  opieką  nad
                       cudownym  obrazem  M. B. Piekarskiej,  skazał  księdza  Jakuba  Roczkowskiego
                       na  1- no  miesięczny  pobyt  na  zamku  biskupa  w  Siewierzu, 
                       a  proboszcza   bytomskiego  i  dziekana,  księdza   Mikołaja  Jeziorkowicza 
                       jako  przełożonego,   na   1- no  tygodniowe  rekolekcje   na  Jasnej  Górze.

                       Leon  Ferdynand  von  Donnersmarck  bytomski / protestant /,  protestuje 
                       i  skutecznie  interweniuje  w  tej  sprawie  u  cesarza  Leopolda I  we  Wiedniu.  

       05.1678. Jezuici  przejmują  kościół  w  Piekarach.

  25.06.1678. Leon  Ferdynand   bytomski  wraz  z  rodziną,  z  oficjalną  wizytą  w  Piekarach.   
  
  Rok 1678   We  Wrocławiu  zmarł  Angelus  Silesius  / Anioł  Ślązak /,  urodzony  w 1624 r.
                     katolicki  konwertyta,  mistyk,  poeta  języka  niemieckiego.
                     Po  rodzicach  szlachcic  polski  autor  licznych  sentencji   pisanych  w  duchu
                     kontrreformacji,   np. Zufal  und  Wesen – Przypadek  i  istota,  tłumaczony
                     na  język  polski,   między  innymi  przez   Adama  Mickiewicza.

  19.10.1678. Pełnoletni  Baltazar  Erdman  Promnitz  otrzymał  od  cesarza  Leopolda I
                       Pszczyńskie  Wolne  Państwo  Stanowe  w  lenno. 
                       Wykształcony  i  gospodarny.  Powiększa  oba  państwa  rodowe. Kupuje 
                       od  Jerzego  Holly  kuźnię  w  Bogucicach,  Katowice  i  Brynów  / 1702 r. /.
                       Odbudował  spalone  miasta:  Pszczynę,  Bieruń,  Mikołów. 
                       Poczynił  starania   do  obrony  Górnego  Śląska   przed  Turkami 
                       /  oddziały  wojskowe,  bractwo   kurkowe /.
                       Dostarczył  pomocy  wojskom  polskim  idącym   pod  Wiedeń  w  1683 r.

             ---     W  Halembie  istnieje  prywatna  szkoła  dla  dzieci  „starej”  i  „nowej”  kuźni
                       prowadzona  przez   Walentego  Zarębę  z  Pszczyny / do  1698 r. /.

  25.06.1679. Jezuici  z  Opola  otwarli  swoją  placówkę,  tzw.  rezydencję  w  Piekarach.

  Rok 1679     Proboszcz  w  Kluczborku  Adam  Gdacjusz  opracował   i  wydał  w  Brzegu,  po
                       polsku,  w   formie  dyskursów  o  godnym  moralnie  i  obyczajowym  zachowaniu
                       się  traktat:  „O  pańskim  y  szlacheckim  albo  rycerskim  stanie  dyszkurs”.
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   Rok 1680   Cesarz  Rzeszy  i  król  Czech  Leopold I  Habsburg,  wypożycza  od  O O.  Jezuitów
                      do  Pragi,  nękanej  epidemią  zarazy,  cudowny  obraz  M. B. Piekarskiej.

            ---      Po  śmierci  księżnej  Ludwiki,  matki  ostatniego  Piasta   legnicko – brzeskiego,  
                      Jerzego  Wilhelma,  Cesarz  przejął  we  władanie  spadek,  m.  innymi  Oławę.

            ---      Jan  Kamieński,  właściciel  Łagiewnik  kupił  od  Wacława  von  Ottislau
                      Szombierki.

            ---      Epidemia  cholery  w  ziemi  bytomskiej.

  12.05.1681. Jan  Małachowski  herbu  Nałęcz,  biskupem  krakowskim.

   Rok 1681.  Ks. Józef  Nykowski  odbudował  zniszczony  kościół  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu.

   Rok 1682   Jan  Ernesti  wydaje  w  Brzegu,  w  języku  polskim  i  niemieckim:  „ Przewodnik
                      pokazujący  pilnemu,  jako  języka  w  krótkim  czasie  nabyć  polskiego”.

            ---      Zmarł  biskup  wrocławski  Fryderyk -  landgraf  von  Hessen.

  21.08.1683. Przez  Bytom  / z  Krakowa,  przez  Będzin,  Czeladź /  przechodzą  wojska  polskie.
                      Są  one  chłodno  witane  przez  jego  mieszkańców.  
                      Wojsku  towarzyszy  król  Jan III  Sobieski  wraz  z  małżonką  Marią.  

             ---    W  Piekarach,  króla  Polski  witają: hrabia  Franciszek Euzebiusz  Oppersdorf 
                      z  Głógówka,  jako  namiestnik  cesarski  na  Śląsku,  Jerzy  Bernard  von  Welczek, 
                      jako  kanclerz  cesarski  księstwa  raciborsko - opolskiego,  Casper  Colonna 
                      z  Toszka,  Bees  von  Hauglitz  z  Krapkowic  i  inni.

  22.08.1683. Król  Jan II  Sobieski  w  Gliwicach,/ u  O O. Reformatów /,
                      skąd  pisze  list  do  papieża   Innocentego.  Francja czyni  dywersję  antycesarską.
                                                                
  23.08.1683. Jan III  Sobieski  w  opactwie  OO. Cystersów  w  Rudach.

  24.08.1683. Jan III  Sobieski  w  Raciborzu. 
                      Wojska  węgierskie  Imre  Thökoly'ego  atakują  wojska  polskie.

             ---     Biskupem  wrocławskim  został  Franciszek  Ludwik  Pfalz – Rhein  Neueburg, lat 19.
                      Brat  cesarzowej  Eleonory,  bez  świeceń  kapłańskich,  zarządzający  już  trzema  
                      biskupstwami,  kanclerz  w  cesarstwie,  namiestnik  cesarski  na  Śląsku.

  Rok 1683.  Karol  Maksymilian  von  Donnersmarck,  syn  Jerzego VII  Fryderyka,  od 1671 r. 
                     pan Tarnowskich  Gór,  skarży  się  na  szlachtę,  która  wprowadza  
                     w  ziemi  bytomskiej  złe,  bo  polskie  obyczaje.

  Rok 1683   Margrabia  brandenburski,  za  pomoc  udzieloną  cesarzowi  przeciw  Turkom,
                     próbuje  odzyskać  dla  Hohenzollernów  Karniów / Śląsk  Opawski /.
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  12.09.1683. Zwycięstwo  wojsk  koalicji  /Karol  Lotaryński,  gen. Waldeck  / pod  Wiedniem.
                      Pod   wodzą  króla  Polski  Jana III,  pokonano  armię  turecką  Kary  Mustafy.

  24.09.1686. Na  prośbę  króla  Jana III,  papież  Innocenty XI  potwierdza  decyzję, o ustanowieniu
                      św. Jacka  Odrowąża  głównym  patronem  Królestwa  Polskiego
                      /  obok  św. św.  Wojciecha,  Stanisława  Szczepanowskiego  i  Stanisława  Kostki /.

  Rok 1686   Rejestr  chrztów  parafii  bytomskiej  wymienia  leśniczego  Jana  Złotniczka  
                     z  Kopaniny / orzegowski  folwark /.

  Rok 1687  Jerzy  Bernard  hrabia  Welczek / Wilczek /,  został  posiadaczem  dóbr  chudowskich.
                    Królowa  Polski  Maria  Kazimiera  pod  nadzorem  policji  na  kuracji  u  Krzysztofa
                    Leopolda  von  Schaffgotsch  w  Cieplicach.  Hrabia  posiada  polskie  szlachectwo .
                    
  06.11.1687. Zmarł  bezpotomnie  Jerzy  hrabia  Welczek.  
                      Cały  swój  majątek  przekazał  siostrze   Annie  Zuzannie  von  Rauthen, 
                       żonie  Filipa,  pani  na  Koszęcinie.  
                      Majątek  wówczas  obejmował:  Chudów,  Paniówki,  Gierałtowice,  część  Knurowa
                      i  Pszyszówkę,  Orzegów  oraz  Szombierki.
                      Podziału  dokonano  dnia: 02.04.1688  roku  u  jego  kuzyna,  Franciszka  Jana
                      Ignacego  Welczka / Wilczka /,  protonotariusza   apostolskiego  w  Łabędach. 

  16.11.1690. Traktat  małżeński  w  Żółkwi  dla  Jakuba  Sobieskiego  i  księżniczki  Jadwigi,  córki
                      Filipa  Wilhelma  elektora  Palatynatu  Dolnego,  siostry   żony  cesarza  Leopolda I
                      Eleonory.  W  posagu  otrzymuje  ona  m. innymi  Oławę  wraz  okręgiem.

   Rok 1689  Zarządcą  dóbr  biskupickich /  w tym  i  Rudy /,  został  Karol  von  Kalkreut.
                     Jego  ród  wywodzi  się  z  Portugalii. Jan  Szałtasik  młynarzem  w  Orzegowie.

   Rok,1691. Regiment  wojsk  cesarskich  generała  Darlehna,  przeszedł  przez  Bytom.

            ---     Leon  Ferdynand -  pan  Bytomia  i  Karol  Maksymilian -   pan  Tarnowskich  Gór,
                     budują  kryptę  rodową  Donnersmarcków  w  kościele  p. w.  św.  Mikołaja,  
                     / u  Minorytów /,  dzisiaj  św.  Wojciecha  w  Bytomiu. 

  Rok 1691   Na  Śląsku,  umowny  koniec  okresu  wytwórczości  rzemieślniczo -  warsztatowej
                     / trwaj ący  od  XIII  wieku /.  Początek  rozwoju  manufaktury.

  01.06.1693. Na  mocy  testamentu,  Anna  Zuzanna  i  Filip  von  Rauthen  majątek  swój  zapisali
                      zięciowi,  mężowi  najstarszej  córki  Anny  Zuzanny  Renaty,
                      hrabiemu  Mikołajowi  von  Sobeck  z  Kornic / Pietrowic  Wielkich /.
                      Hrabina  Anna  dziedziczy  nadal  Rudę,  Orzegów  i  Szombierki.   
                      Na  mocy  procesu  sądowego, Orzegów  i  Szombierki  są  własnością 
                      hrabiego  Wacława  von  Oppersdorf.  

  Rok 1694   Szombierki  zniszczone  przez  powracające  z  wojny  z  Turcją  wojska.

  Rok 1695.   Polska  szlachta  w  ziemi  bytomskiej,  odmawia  złożenia  hołdu  lennego
                      właścicielowi  Bytomia,  Leonowi  Ferdynandowi  von  Donnersmarck.



                                                                          - 118 -

  Rok 1696   W  Orzegowie  kwateruje  oddział  dragonów  brandenburskich.

           ---      W  dokumentach  dworskich  wzmianka  o  opłacaniu  kominiarzy  i  stróżów
                      nocnych  w  Orzegowie.

  18.06.1696. Zmarł  król  Polski,  Jan III  Sobieski.

   Rok 1697    Klęski  Turcji.  Pokój  w  Karłowicach.  Zjednoczenie  ziem  węgierskich.

  27.06.1697. Elektor  saski  August I  z  rodu   Wettynów,  protestant,  jako  August II  Mocny
                      Królem  Polski.   
                      August  I  wybrany  został  przez  mniejszość  sejmową  i  pod  groźbą  interwencji
                      wojsk  cara  Rosji  Piotra I.
                      Następuje  proces  moralnego  upadku  Sejmu  I  Rzeczypospolitej  Polskiej.

   26.07.1697. August II  Mocny   król  Polski,  bez  małżonki  Krystyny  Eberhardyny  
                      zagorzałej  luteranki,  składa  w  Piekarach  wyznanie  wiary  katolickiej. 
                      Zaprzysięga  on;   polskie  ,, Pacta  Conventa”.

                      Króla  wita  w  Piekarach   i  przyjmuje  w  Radzionkowie,  pan  Bytomia 
                      i  Siemianowic  Leon  Ferdynand  Henckel  von  Donnersmarck
                      / wraz  synem  Karolem  Józefem  Erdmanem /.

  14.11.1697. Decyzją  cesarza  Leopolda I  Habsburga,  po  przejściu  na  katolicyzm, 
                      Leon  Ferdynand  Henckel  von Donnersmarck,  jako  pan:,,Swobodnego  Stanu
                      Państwa  Bytomskiego”,  otrzymuje  miejsce  w  Sejmie  Śląskim  we  Wrocławiu. 

                      Do  swego  herbu  rodowego  dodaje  płaszcz  gronostajowy,  przynależny  wyłącznie
                      książętom / chociaż  nim  nie  był /. 
                      Ziemia  bytomska  staje  się:  Bytomskim  Wolnym  Państwem  Stanowym.

            ---     Właściciel  części  Szombierek  i  Orzegowa   Jan  Kamieński,  przekazał  majątek
                      córce  Helenie  i  zięciowi  Józefowi  Mitrowskiemu.
                      
  14.02.1698. Zmarł  Leon  Ferdynand  von  Donnersmarck  bytomski. 
                      Pierwszy  wolny  pan  stanowy  państwa  bytomskiego.  

                      Opiekę  nad  małoletnimi  synami,  Karolem Józefem  Erdmanem  oraz  Leonem
                      Ferdynandem II,   sprawuje  ich  matka, Julianna  Maksymiliana  hrabianka  Coob,
                      pod  warunkiem / cesarza /, wychowania  dzieci  w  religii  katolickiej.   
                      Protest  szwagra  Karola  Maksymiliana -   pana  Tarnowskich  Gór / protestanta /.

  01.04.1698. W  Czarnym  Lesie  urodziła  się  Katarzyna  Tarabura.  Jest  córką  gajowego.
 
  21.08.1699. Zmarł  bp  krakowski  Jan  Małachowski.  Jego  następcą  jest  bp  Stanisław  Dąbski
                     /  od  30.03.1700 r./,  wcześniej  bp  chełmski /1673 r./, łucki / 1676 r./i płocki /1682 r./

  Rok 1700   Wolne  Państwo  Stanowe  Bytom  Hencklów  von  Donnersmarck,  obejmuje:
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                     1.- Feidekomis, / ordynację / tarnogórsko -  świerklaniecką,  linii  protestanckiej, 
                       
                     W  jego  skład  wchodzą,  m.  innymi,  niektóre  dobra  rycerske,  jak: Bielszowice 
                    / Leopold  Rayski  i  Wilhelm  von  Sobeck,  Bobrek / Kasper  Pielchrzim/,  Bujaków /
                     Leopold  Bujakowski /,  Chudów  i  Paniowy / Joachim  von  Skall /, Chorzów  
                    / Bożogrobcy /,  Dąbrówka  Mała / Karol  von  Sobeck /,  Łagiewniki  Górne,  Średnie 
                      i  Dolne / Jerzy  von  Mikusch,  Jerzy  von  Trepka  i  Jan  von  Paczyński /,
                      Maciejkowice / Karol  von  Kamiński /, Michałkowice  / von  Proschinska /,
                      Miechowice  / Albrecht  von  Koschembor  i  Jakub  Rotter/,
                      Orzegów / Jan  Franciszek  Kamieński /.
                    
                    2.- Feidekomis / ordynację / siemianowicko – bytomską,  linii  katolickiej,  w  skład
                          którego  wchodzą;

                         Stare  Tarnowice / Henckel /, Opatowice / Joachim  von Skall /,  Kozłowa  Góra 
                         i  Kamień / Hencklowie /, Chropaczów / Henryk  von  Holly /,  Repty,  Radzionków
                         / baron  von  Stolz /,  Makoszowy   /Wacław  Ziemiecki, Franciszek   Przyszowski /,
                         Sośnica,  Świętochłowice,  Słupna,  Mikulczyce / Antoni,  baron  von  Wolczyński /,
                         Brzezinka,  Stolarzowice  i  Hajduki / Hencklowie /,  Brzozowice,  Piekary,  
                         Bobrowniki,  Nowa  Wieś – Wirek,  Bykowina,  Kochłowice,  Kłodnica,  Halemba.
                         Radoszowy,  Miasteczko. 
                         Później  dokupione  zostały,  jako  alodia / forma  własności / między   innymi:
                         Siemianowice  i  Bańgów / Bogusław  Hunter  von  Grandon /, Nakło,
                         / Krzysztof  von  Larisch /,  Boruszowiec,  Karłuszowiec,  Segiet,  Twardawa.
                   
         . ---         W  Orzegowie    pojawia  się  nazwisko  braci: Piotra  i Jakuba  Rotter,  jako
                        współwłaścicieli  wsi /  obok  Jana  Franciszka  Kamieńskiego /.

          ---          Epidemia  cholery  w  ziemi  bytomskiej.

          ---          Zmarł  biskup  krakowski  Stanisław  Dąbski. 
                        Jego  następcą  jest  biskup  kamieniecki /1686 /, przemyski / 1687 /, 
                        Jerzy  Olbracht  Denhoff,  herbu  Świnka,  który  zmarł  dnia 16.03.1702.  

  18.01.1701. Elektor  brandenburski  Fryderyk III,  syn  Wielkiego Elektora  Fryderyka
                      Wilhelma, /1640-1688 r./  sam  koronował  się  w  Królewcu  jako  Fryderyk I , 
                       na „ króla  w  Prusiech” / a  nie  Prus /,  bowiem  Prusy  Królewskie  
                       są  we  władaniu  Polski.
                       W  Europie  protest /  tylko / papieża  Klemensa XI  i  Zakonu  Krzyżackiego.

          ---         Austria  / książę  Eugeniusz  Sabaudzki / prowadzi  we  Włoszech,  Niederlandach 
                       i  nad  Renem  wojnę  z  Francją.  Klęska  Bawarii – sojusznika  Francji,

  08.08.1701. Godność  wolnego  pana  stanowego  dla  katolickiej,  bytomsko – siemianowickiej
                       linii  Donnersmarcków,  decyzją  cesarza  Leopolda I,  staje  się  dziedziczna.
                       Obowiązuje   zasada   primogenitury / pierworództwa /.

  Rok 1701    Józef  Mitrowski  sprzedał  Szombierki  proboszczowi  u  św.  Małgorzaty,  do
                      której  należały  Szombierki  ks.  Józefowi  Nykowskiemu  z  Rozbarku.
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                      Nazwiska  gospodarzyw  Szombierkach:
                      Mateusz  Mirzwik,  Paweł  Scholz,  Smykowski,  Jendruszowski,  Matuszowski,  
                      Jan  Glowik,  Kasper  Nidziela,  Przewioslo,  Jan  Klossek,  Mrolowski,
                      Błażej  Mierzwa,  Jan  Bednorz  i  Mateusz  Frank.
                      Hodują  oni  w  sumie  20  sztuk  bydła  i  50  baranów.
                    
  Rok 1702    Pierwsza  wzmianka  w  dokumencie  dworskim  o  karczmie  w  Orzegowie.
                                                            
  Rok 1702    Jezuici  przenoszą  obraz  M. B. Piekarskiej  do  Opola / zagrożenie  tureckie ? /, 
                      gdzie  znajduje  się  do  dnia  dzisiejszego / w  katedrze   Św.  Krzyża /.
                      W  Piekarach  znajduje  się  jego  wierna  kopia.

       08.1702. Król  August  II  Mocny,  po  upadku  Krakowa  i  przegranej  bitwie  pod  Kliszowem
                      z  Karolem XII,  przebywa  na  zamku  Promnitzów  w  Pszczynie.

  02.10.1702. We  Wrocławiu  utworzona  została  akademia  jezuicka / uniwersytet  jezuicki /
                       z  wydziałami:  filozofii,  teologii  i  prawa  kanonicznego.
                       Od  imienia  fundatora,  cesarza  i  króla  Czech,  Leopolda I  Habsburga, 
                       nazwana  Leopoldiną.
                       Na  uroczystościach   wmurowania  kamienia  węgielnego,  cesarza  reprezentował 
                       Rycerz  Orderu  Złotego  Runa  i  Rzeczywisty  Radca  Cesarski,
                       Krzysztof  Leopold  von  Schaffgotsch. 

  03.05.1703. W  Żarach  zmarł,  i  tam  został  pochowany Baltazar   Erdmann I  Promnitz.
                      Baron  pszczyński. Jego  następcą  został  syn  Baltazar  Erdmann II. /do 1745 r./.

  30.06.1703. Zmarł  Krzysztof / Christoph / Leopold  von  Schaffgotsch,  syn  Hansa  Ulryka.
                      Dziedzicem  jego  majątku  jest  syn  Jan  Antoni  Gothard  von  Schaffgotsch.

  Rok 1703    Francja  nakłania  kolejno  króla  Augusta II  Sasa,  a  później  księcia  Siedmiogrodu
                      Franciszka  Rakoczego  do  wystąpienia  przeciw  Habsburgom.  Nagrodą   za  
                      dywersję  polityczną  ma  być   uzyskanie  dla  nich,  odebranego  cesarstwu  Śląska.
 
  Rok 1704   Kupiec  wrocławski  Jerzy  von  Giesche,  otrzymuje  od  cesarza  Leopolda I
                     przywilej / na  20 – lat,  później  5  krotnie  prolongowany /  na  wyłączność
                     wydobywania  galmanu / węglan  cynku /  na  Górnym   Śląsku. 

                     Po  jego  śmierci, powstaje  i  nabywa  prawa  do  przywileju  „Giesche  Erben” =
                     spadkobiercy   Gieschego.
                     Powstają  kopalnie  i  cynkownie  w:  Szarleju,  Bobrku  i  Stolarzowicach,  Reptach.

        ---          Jakub  i  Jadwiga  Sobieska  oraz  jego  brat  Konstanty,  uprowadzeni  pod
                      Wrocławiem  przez  wojska  saskie  i  uwięzieni  w  latach: 1704 – 1706  w twierdzy
                      Koenigstein  pod  Dreznem. 
                      Uwolnieni  zostali  przez wojska  szwedzkie   króla  Karola XII.
                 
  05.05.1704. W  Gliwicach  zmarła  i  tam  pochowana /  u  O O. Franciszkanów /,  Anna  Zuzanna
                      von  Rauthen,  pani  na  Koszęcinie,  mająca  czasowo  w  zastawie   Orzegów 
                       i  Szombierki.
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  02.07.1704. W czasie  trwającej  wojny   pomiędzy  królem  Szwecji  Karolem XII   a  carem
                      Rosji  Piotrem I,  po  wypędzenia  z  Polski  króla  Augusta II  Mocnego,  sojusznika
                      Rosji,  Stanisław  Leszczyński   królem  Polski.

        ---         Karol  Józef  Erdmann  von  Donnersmarck,  syn  Leona  Ferdynanda,  katolik,
                     drugim  Wolnym  Panem  Stanowym  Ziemi  Bytomskiej / do  06.03.1760 r. /.

  Rok 1705   Zmarł  cesarz  Leopold I  Habsburg. Jego  następcą  został  syn  Józef I  Habsburg,
                     cesarz  Rzeszy  i  król  Czech. / od 1690 r. król  rzymski,  od 1697 r.  król  Węgier /.
                                                                     
  Rok 1705  Jan  Mikołaj  Foglar – junior,  syn  starosty  państwa  pszczyńskiego  Jana  Foglara –
                     seniora,  protestanta  ze  Studziennej / Kaltwasser  / k.  Morawskiej  Ostrawy,  kupił 
                     od  Piotra  Cykowskiego  Orzegów  a  od  ks.  Józefa  Nykowskiego   Szombierki.

                     W  Orzegowie  mieszka:  7- kmieci, 5 - zagrodników  i  5 - chałupników.  
                     Uprawiają  oni,  na  „pańskim”,  w  folwarku  126  morgów  roli.  
                     Posiadają  własnych,  46 mórg.

  Rok 1705   Prawem  dziedziczenia,  dobra  biskupickie /  z  Rudą /  przejęła  Anna  Maria,  córka
                     Anny  Zuzanny  von  Rauthen,  po  pierwszym  mężu  von  Sobeck,  po  drugim,
                     Janie  Bernardzie II - von  Praschma.

  01.09.1707. W  szwedzkiej  kwaterze  króla  Karola XII  w  Altranstaet / pod  Lipskiem /,
                      zawarty  został   z  cesarzem  Józefem I  traktat  polityczny.  
                      Na  mocy  traktatu  przywrócone  zostały  protestantom  śląskim  niektóre  prawa
                      religijne   oraz  128  kościołów.

                      Księstwom  dziedzicznym,  królewskim  na  Śląsku,  przyznano  prawo  do
                      wybudowania  6.  protestanckich  kościołów  „ z  łaski” / cesarza /.
       
        ---         Wojska  szwedzkie  na  Górnym  Śląsku.
                      Wojska  saksońskie,  wracając  z  Polski  do  Saksonii,  dokonują  sporo  zniszczeń
                      w  powiecie  bytomskim.

  15.04.1708. Jan  Antoni /Hans  Anton /  von  Schaffgotsch,  syn  Krzysztofa  Leopolda, 
                      hrabią  Rzeszy / Reichsgraf /. 
                      Otrzymał  od  cesarza  Józefa I  prawo  włączenia  do  swego  herbu  znaków
                      herbowych  po  wymarłej  linii  książąt  piastowskich  legnicko – brzeskich.

       11.1708. Protestanckie  społeczności: Cieszyna,  Żagania,  Milicza,  Kożuchowa,  Kamiennej 
                      i  Jeleniej  Góry,  domagają  się  zgody  na  budowę  kościołów  „ z łaski” / cesarza /.

   Rok 1709   Powrót  króla  Augusta II  Mocnego  do  Polski.  
                      Ucieczka  króla  Polski  Stanisława  Leszczyńskiego  do  Turcji,  Szwecji  i  Francji.

   Rok 1710.  Biskupem  krakowskim  jest  Kazimierz  Łubieński,  herbu  Pomian.

  14.10.1711. Papież  Klemens XI  wydał  bullę,  w  której  zdjął  interdykt / kara  kościelna -
                      poprawcza /  ciążący  na  Bytomiu,  za  zamordowanie  w 1367 roku  dwóch  księży.
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       ---           Jan  Adam  von  Foglar  w  konflikcie  z  proboszczem  św.  Małgorzaty 
                       w  Szombierkach  o  trzy  stawy  rybne  i  młyn  Pielki / Pilkera / leżące  
                       u  podnóża  wzgórza  św.  Małgorzaty. Sądowe  ustalenie  granicy  Szombierkami

       ---           Zmarł  cesarz  i  król  Czech  Józef I.  Jego  następcą  jest  brat  Karol VI  Habsburg.

  Rok 1712    Urodził  się  Fryderyk II  von  Hohenzollern,  późniejszy  król  Prus.  
                      Jest  synem  króla  Fryderyka  Wilhelma I /  króla  sierżanta /  i  Zofii  Doroty 
                       -  księżniczki  hanowerskiej.

  10.01.1713. Patent  tolerancyjny  cesarza  Karola VI  dla  Żydów  na  Śląsku. 
                      Jest  to  próba  legalizacji  ich  pobytu.

              ---    Jan  Adam  Foglar – junior,  syn  Jana  Mikołaja,  zarządza  Szombierkami,
                      Orzegowem  i  częścią  Łagiewnik. Porządkuje  zaniedbany  majątek  i  buduje  
                      dwór  oraz  skromną   rezydencję  w  Szombierkach.
                                                                    
  Rok 1714    Zmarł  król  Prus,  Fryderyk I.  Jego  następcą  zastał  jego  syn  Fryderyk  Wilhelm I.
                      Jest  twórcą  potęgi  państwa  pruskiego / prawo,  administracja,  finanse,  armia /.

             ---     Przybycie  i  osiedlenie  się  Jezuitów  w  Tarnowskich  Górach.

             ---     Zgoda  papieża  Klemensa XI  na  oddawanie   na  terenie  diecezji  wrocławskiej
                      czci  Czesławowi  Odrowążowi.

   Rok 1714   Sankcja  pragmatyczna  cesarza  Karola VI. Mocą  sankcji  zapewnia  się  dziedzictwo
                      wszystkich  krajów  austriackich / niepodzielnych  i  nierozdzielnych / córce 
                      Karola VI  Marii  Teresie.  Sankcja  pozbawiła  tym  samym   praw  do  sukcesji 
                      tronu  córki  brata,  króla  Czech  i  cesarza  Józefa I. 
                      Dotychczas / zazwyczaj /  obowiązywała  primogenitura.

  13.07.1714. We  Wrocławiu, młodszy  brat  Karola  Józefa  Erdmana  von  Donnersmarck
                      Leon  Ferdynand II,  rycerz  maltański,  rotmistrz  kirasjerów,  zginął  zastrzelony  
                      w  pojedynku  z   Gustawem  Hannibalem  von  Oppersdorf.

             ---     Cesarski  regiment  wojska  von  Lobkowitza,  na  Górnym  Śląsku.

      11.1715.  Zaraza  na  Górnym  Śląsku.

  Rok 1717    W  Brzegu,  J. E.  Mülenheim  wydał,  w  języku  polskim  i  niemieckim:
                      „ Nowo  objaśniona  polska  gramatyka,  na  podstawie  wybitnych  polskich
                      autorów,  jak  też  własnego  ćwiczenia  i  doświadczenia.  Bogu  na  chwałę,
                      a  młodzieży  szkolnej  do  gustownej  nauki  z  pilnością  sprawowana”.

             ---     Adam  von  Foglar  właścicielem  dóbr  w  Chudowie  i  Paniówkach,

  Rok 1718    W  Halembie  zbudowano,  drugi  na  Górnym  Śląsku   piec  hutniczy / po  Trachach /
                      Zakończył  on  pracę  w  1814 roku. 
                      Do  jego  obsługi  sprowadzono  Saksończyków / protestantów /.
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  06.10.1718. Maria  Józefa,  żona  Karola  Józefa  Erdmanna  von  Donnersmarck,  kupiła  od
                      Kaspra  Huntera  von  Grandon  dobra  Bańgów  i  Siemianowice  wraz  z  zamkiem.  
                      Karol,  dokupił  jeszcze  w  1724 r.  Przełajkę.

      ---            Córka  Jakuba  i  Jadwigi  Elźbiety  Sobieskich, Maria  Klementyna  zatrzymana
                      przez  władze  cesarskie  i  osadzona  w  klasztorze  w  Innsbrucku.
                      Wykradziona  przez  pretendenta  do  tronu  angielskiego  Jakuba  Stuarta,  wyszła   
                      za  niego  za  mąż.
                    
   Rok 1719   Przyszły  król  Polski  August III  Sas,  żeni  się  z  córką  zmarłego  cesarza  Rzeszy
                      Józefa I  Marią  Józefą.

  02.05.1719. Zmarł  bp  krakowski  Kazimierz  Łubieński. Jego  następcą   w  Krakowie,  został
                      od: 03.07. 1720 roku,  Konstanty  Felicjan  Szaniawski,   herbu  Junosza.

              ---    Król  Czech  Karol VI, / i  cesarz  Rzeszy / powołał  do  przewodniczenia  Urzędowi
                      Zwierzchniemu,  Jana  Antoniego / Hans  Anton  Gothard / von  Schaffgotsch.
                      Dotychczasowego  reprezentanta  książąt  śląskich  / jako  starosty  generalnego /,
                      zastąpiono  urzędnikiem.

              ---    Na  polecenie  cesarza,  hrabia  Jan  Antoni /Hans  Anton  Gothard / von  Schaffgotsch
                      podjął  nieskuteczną  próbę  eksmisji  Sobieskich  z  Oławy. 
                      Z  powodu  choroby  żony,  królewicz  Jakub  Sobieski  z  rodziną,  pod  nadzorem
                      wojska,  do  1734  roku  przebywał  w  Oławie. 
                      Jakub  Sobieski  zmarł  w  1737 roku  w  Żółkwi. 

   Rok 1720   Na  Górnym  Śląsku,  czynnych  jest,  14 - pieców  hutniczych. 
                      Dają  one  produkcję  roczną: 25,0  tysięcy  cetnarów  surówki  i  32,0  cetnarów
                      żelaza. / 1,0  cetnar = 100 funtów ~ 40,5  kilogramów./

   Rok 1722   Cesarz  Karol VI  przekazał  księstwo  cieszyńskie   księciu  lotaryńskiemu
                      Leopoldowi.
                      Księstwo  stało  lenną  posiadłością  rodzinną  linii   habsbursko - lotaryńskiej.

            ---       Represje  Karola  Józefa  von  Donnersmarcka / podatki,  więzienie,  tolerowanie
                       lichwy  Żydów,  tortury /  względem   mieszkańców  Bytomia. 
                       Skuteczna   skarga  mieszczan  bytomskich  do  cesarza.

  23.01.1722. Cesarz  Karol VI  Habsburg  nakazuje  porucznikowi  inżynierii  polowej 
                      Jahannowi  Wolfgangowi  Wielandowi / do  1733 r. / dokonać  pierwszego
                      urzędowego, pomiaru  geodezyjnego  Śląska.
                       
    Rok 1723   W  „Rituale  Wrateslaviense”  biskupa  wrocławskiego,  polecenie  śpiewania 
                       po  polsku  pieśni  rezurekcyjnej.
                       Utworzenie  arcybiskupstwa  we  Wiedniu.

  14.05.1725.  W  Saksonii,  urodził  się  baron  Fryderyk  Antoni  Heinitz.  
                       Wybitny  specjalista  w  dziedzinie:  górnictwa,  hutnictwa  i  przemysłu. 
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                       Posługiwał  się  7- ma  językami  w  tym  i  polskim. Zmarł  w  1802 r.  w  Berlinie.
                       Jego  siostrzeńcem  jest  hrabia  Fryderyk  Wilhelm  von  Reden.

  25.02.1726   Zmarł  baron  Jan  Mikołaj  Foglar. 
                       Właścicielem  Szombierek   i  Orzegowa,  został  syn  z  pierwszego  małżeństwa,
                       Jan  Adam  Starszy  Foglar  / do  1740 r. /.
   
  Rok 1727     Początki  kultu  maryjnego  w  Pszowie /  Matka  Boska  Uśmiechnięta /.

   Rok 1728    Jerzy  Jarosław  Foglar,  syn  Jana  Mikołaja,  brat  Jana  Adama,  baron  austriacki
                       / Freiherr  od  1726 r. / kupił  za   20 tysięcy  talarów,  od  Wacława  Leopolda
                       Rayskiego,  Bielszowice.

   Rok 1729   Kanonizacja  Jana  Nepomucena,  „Czcigodnego  męża  owego,  miłego  Bogu 
                      i  ludziom,  Niemcom  i  Czechom”. 
                      Zapis  w  klasztorze  Augustianów  w  Żaganiu  z  1398  roku.

  25.08.1731. Zmarł  Jan  Bernard III  hrabia  von  Praschma,  właściciel  dóbr  biskupickic  i  Rudy.
                                                               
  Rok 1732    Zmarł  biskup  wrocławski  Franciszek  Ludwik  Neuburg. 
                      Jego  następcą  został,  biskup  Ludwik  Filip  Sitzendorf. 
                      Lojalista,  w  konflikcie   z  kapitułą. 
                      Przy  nominacjach  dyskryminuje  Ślązaków,  faworyzuje  ludzi  z  Austrii.

  02.071732.  Zmarł  biskup  krakowski  Konstanty  Felicjan  Szaniawski. 
                      Jego  następcą,  od 19.12.br.   jest  biskup  Jan  Aleksander  Lipski.   

             ---     Papież  Klemens XII w  liście  do  biskupa  wrocławskiego  Ludwika  Sitzendorfa,
                      potwierdza,  że  kościół  wrocławski,  poddany  jest  bezpośrednio  Stolicy
                      Apostolskiej. 

  Rok 1732  Jan  Wolfgang  Wieland  ukończył  pracę  kartograficzną:  drogi  śląskie.

             ---    Karol  Józef  von  Donnersmarck, założył  cmentarz  żydowski  w Bytomiu./do 1962r./

  01.02.1733. Zmarł  król  Polski  August II  Mocny  Sas.

  12.09.1733. Stanisław  Leszczyński  ponownie  królem  Polski.  

  05.10.1733. Pod  osłoną  wojsk  rosyjskich,  królem  Polski  wybrany  został  August III  Sas.  
                      Jest  synem  Augusta II  Sasa -  Wettyna.          
                      Stanisław  Leszczyński,  teść  króla  Francji  Ludwika XV, osiadł  jako  książę
                      Lotaryngii  i  Baru  w  Luneville  we  Francji.

   Rok 1734   W  księdze  metrykalnej  w  Bytomiu,  pojawiła  się  nazwa:  Beuthen.

  30.04.1734. W  Krakowie  zmarł,  urodzony  w  Bytomiu - Rozbarku   ks.  Grzegorz  Gerwazy
                      Gorczycki,  kompozytor  i  kapelmistrz  katedry  wawelskiej.
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  Rok 1734     Hutnicy  z  Saksonii  sprowadzeni  do  państwa  pszczyńskiego  wprowadzają
                       nieznaną  dotąd  na  Górnym  Śląsku   uprawę  ziemniaka. 
                       W  Kochłowicach,  wprowadzono  uprawę  ziemniaka.  

           ---        O O. Jezuici  w  Opolu  wydali  drukiem  katechizm  po  polsku / i  inne  modlitwy /.

  Rok 1736    Wydanej  w  Norymberdze  mapie  Hommana   pokazane  jest  księstwo
                      opolsko – raciborskie.  Tamże  także:  Orzegów  z  folwarkiem  Kopanina.

             ---     Pierwszym  znanym  wójtem  w  Halembie  jest  Wojtek  Nowak.

   Rok 1737   W  Szombierkach,  po  prawej  stronie  drogi  do  Bytomia,  ustawiona  została
                      przez  mieszkanców  ośmiokątna  kapliczka  w  formie  wieżyczki  
                      o  wysokości  3,5  m  i  szerokości  1,6 m.  jako  pamiątka / wotum ? /  po  panującej
                      wówczas  epidemii  tyfusu. 
                       Opowieści  miejscowej  ludności  wiążą  ją  z  tragiczną  śmiercią  od  pioruna
                       w  1763  roku  siedmiorga  dzieci / trzech  dziewczynek  i  czterech  chłopców / 
                       z  Czarnego  Lasu,  udających  do  kościoła  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu.
                       Kaplica  dotrwała  do  1968 roku / dzisiaj  teren  hipermarketu  handlowego /.

             ---     Wolfgang  Franciszek  Freiherr  von  Stechow   z  Brandenburgii,  kupił 
                      za  31.500  guldenów  Pławniowice.  Staje  się  właścicielem  Rudy. 
                      Rodzina  jego  ma  swoje   korzenie  w  Turyngii  i  Brandenburgii.

   Rok 1738   Anna  Zuzanna  Renata  primo  voto  von  Sobek,  secundo  voto  hrabina  Praschma,
                      właścicielka  dóbr  biskupickich,  wyszła  za  mąż  za  Jana  hrabiego  Dunin
                      herbu  'Łabędź”  ze  Skrzynowa  w  opoczyńskim.  Od 1734  roku  w  Zabrzu.
             
   Rok 1738   Ze  Śląska  wydalono  wszystkich  nieuprzywilejowanych  Żydów. 
                      Złamanie „  patentu  tolerancyjnego”   z  10.01.1713 r.

   Rok 1738  Jan  Antoni /Hans  Anton  Gothard /  von  Schaffgotsch  ustanawia  na  Cieplicach,
                     Chojniku  i  okolicy / na  obszarze  190  tys.  mórg  śląskich / feidekomis / ordynację .

   Rok 1738  Filip  Gothard  von  Schaffgotsch,  syn  Jana  Antoniego,  wyświęcony  w  Wiedniu 
                     na  księdza.  Kanonik  w:  Ołomuńcu,  Halberstadt  i  Wrocławiu.  
                    „Oświecony”  członek  loży  masońskiej.

   Rok 1740   Jerzy  Jarosław  Foglar - junior,  bratanek  Jana  Adama,  właściciel  m.  innymi:
                      Paniówek,  Chudowa  i  Bielszowic,  przejął  po  stryju  Szombierki  i  Orzegów
                      / do  1665 r. /.
                       
  31.05.1740. Zmarł  Fryderyk  Wilhelm I.  Król - kapral  „w  Prusach”.  Żył  lat 51.  
                      Jego  następcą  jest  syn  Fryderyk II  Hohenzollern,  lat 28. 

                      Był  władcą  epoki  absolutyzmu  oświeconego,  wychowany  na  filozofii  
                      Christiana  Wolffa  /1679 – 1754 /, która  łączyła  ze  sobą  obowiązki  i  prawa
                      społeczne / duch  sumienności  w  narodzie /.
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                      Był  zwolennikiem  nauki  Immanuela  Kanta /1724 – 1804 /,  głoszącego,  że:
                      „formalny  imperatyw  kategoryczny  / a  nie  Bóg /  staje  się  podstawą  nowej
                      moralności”, 
                      „rozum  praktyczny  nakazuje  podporządkować  się   prawu” 
                      oraz, że  „ czyny  wykonywane   z  obowiązku  są  moralne” / wszystkie ?/.
                      Nauki  te  legły  u  podstaw  wyznawanej  i  wprowadzanej  w  życie
                      przez  Fryderyka II  von  Hohenzollern  doktryny  państwa. 
                      Głosi  ona:
                      ---   racjonalizację  i  laicyzację  teorii  państwa.  Państwo  jest  tworem  świeckim
                             o  wyłącznie  lub  głównie  doczesnych  i  racjonalnych  celach,  

                      ---   władca  państwa  nie  jest  reprezentantem  Boga  na  ziemi,  lecz  moc  swej
                             władzy  czerpie  z  umowy  społecznej,

                      ---   władza  raz  przejęta,  nie  podlega  zwrotowi,  żadnej  kontroli,  żadnym
                             formalnym  ograniczeniom,  poddanym  nie  przysługiwały  żadne  prawa
                             rozliczenia  władcy / doktryna  prawa  natury /.

                      Dla  Fryderyka II – w  świetle  powyższego – rządy  władcy  to  jest  moralny
                      obowiązek  a  celem  rządzenia  jest   wielkość  i  siła  państwa.  
                      Bogiem  króla  Fryderyka  II  von  Hohenzollern  jest  wielkość  Prus.  
                      Król  Prusaków /  Rex  Borussorum /.  Jest  wyznawca  kalwinizmu / pietyzmu /.

  26.10.1740. Zmarł  Karol VI  cesarz  Rzeszy.  
                      Ostatni,  w  linii  prostej  męski  potomek  rodu  Habsburgów  na  tronie  cesarskim.
                     
            ---      Maria  Teresa  Habsburg,  córka  Karola VI,  lat 23, / wraz  mężem  /,  czyni  starania
                      o  sukcesję  po  ojcu.  
                      Jest  żoną  Franciszka  Stefana  księcia  Lotaryńskiego  rodu  niemieckiego,
                      rządzącego  w  Toskanii.  Początek  linii  Habsburg – Lothringen.
                      Sankcji  pragmatycznej  / przejęcie  władzy  przez  córkę / nie  popierają  Bawaria,
                      Saksonia  i  Hiszpania.  Koalicję  antyhabsburską  popiera  Francja

            ---     Na  Górnym  Śląsku  pracuje: 27 kuźnic  żelaza,  25 fryszarek  i 14 pieców hutniczych.
                      W  kopalni   węgla  „Emanuelssegen”  w  Murckach  prowadzona  jest  podziemna
                      eksploatacja  węgla  kamiennego.
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                VIII. Śląsk  w  państwie  pruskim,  pod  panowaniem   brandenbursko
                          –  pruskich  królów  von  Hohenzollern,  w  kręgu  cywilizacji
                          bizantyjsko – protestanckiej  od 1742  do  1871 roku.
 
 
  16.12.1740. Wojska  pruskie  Fryderyka II  Hohenzollerna  bez  wypowiedzenia  wojny  
                      wkraczają  na  Śląsk.   Zajmują  Dolny  Śląsk  i  Wrocław. 
                      Jest  to:  „ Najbardziej  sensacyjne  przestępstwo  czasów  nowożytnych”.
                      Pierwsza  Wojna  Śląska / 1740 – 1742 r. /.

  05.06.1741. Przymierze  prusko – francuskie  we  Wrocławiu. 
                      Koalicja  antyhabsburska  w  składzie: Francja,  Saksonia,  Prusy  i  Bawaria,  
                      planuje  rozbiór  krajów  habsburskich.  
                      Maria  Teresa  koronuje  się  na  króla  Węgier. Gwarantując  przywileje  stanowe,
                      uzyskała  od  Węgrów  pomoc  wojskową  i  finansową.
      
       11.1741. Wojska  francuskie / ! /,  bawarskie  i  saskie  zdobyły  Pragę.
                       Bawaria  dąży  do  opanowania  Korony  Świętego  Wacława,  a  więc  i  Śląska.

  23.01.1742. Na  prośbę  barona  Franciszka  Wolfganga  von  Stechow,  król  Prus  Fryderyk II,
                      wydaje  koncesję  na  eksploatację  węgla  kamiennego  w  Rudzie.
                      Kopalnię,  na  cześć  domu  elektorskiego  nazwano  „Brandenburg”.  

  02.02.1742. Karol  Albert,  mąż  córki  cesarza  Józefa I  Marii  Amalii,  elektor  bawarski, 
                      przyjął  w  Pradze  tytuł  króla  Czech.   Wybrany  cesarzem  rzymsko - niemieckim  
                      / pierwszy  nie - Habsburg  od  300 lat /,  koronowany,  występuje  odtąd  jako
                      Karol VII  Wittelsbach. Jest  synem  Maksymiliana,  gubernatora  Niederlandów.

  19.03.1742. Zmarł  Jan  Antoni / Hans  Anton  Gothard /  von  Schaffgotsch,  ordynat  na
                      Cieplicach,  Chojniku  i  okolicy. Nie  chciał  uznać  zwierzchnictwa  pruskiego.
                      Dziedzicem  majoratu  został  najstarszy  syn  zmarłego  Karol  Gothard / do 1780 r. /.
 
  11.06.1742. Pokój  z  Prusami  we  Wrocławiu,  ratyfikowany  w  Berlinie  dnia 28.06.1742 roku.
                      Na  mocy  zawartego  pokoju,  Austria  odstąpiła  Prusom  Śląsk,  za  wyjątkiem:
                      Opawy,  Cieszyna  i  Karniowa.  
                      Prusy  ogłosiły  swoją  neutralność  w  wojnie  sukcesyjnej. 
                      Sojusznik  Fryderyka II  elektor  saski  a  król  Polski  August  III  Wettyn,  
                      nie  uzyskał  żadnych  nabytków  na  Śląsku,  na  co  bardzo  liczył.

           ---     Na  Górnym  Śląsku  pracuje:  12 pieców  hutniczych  oraz  28  fryszarek / pieców 
                     na  węgiel  drzewny,  celem  wypalenia  związków  chemicznych  w  rudzie  żelaza /.

           ---     Na  Górnym  Śląsku  wprowadzono  do  obrotu  gotówkowego  talary.
                    1- talar = 24 grosze = 288 fenigów.

   Rok 1742  Fryderyk II  Hohenzollern  zerwał  wszelkie  więzy  zależności  politycznej  i  lenne
                     od  cesarza  rzymskiego  narodu  niemieckiego. 
                     Stał  się  władcą  w  pełni  suwerennym  i  groźnym  dla  wszystkich  sąsiadów.
                     Zmienił  się  układ  sił  politycznych  i  militarnych  w  Europie.
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  Rok 1742  Likwidacja  ustroju  stanowego  Śląska.  Ustanowienie  prowincji  śląskiej 
                   / Provinz  Schlesien /  i  ministra   prowincji.  Pierwszym   ustanowionym  dla  Śląska
                    ministrem  został  Wilhelm  von  Münchow  / 1742 – 1753 r. /.
 
                    Kościół  katolicki  traci  swoją  uprzywilejowaną  pozycję.  Ma  stać  się  organizacją
                    kultową,  bez  kontaktów  z  Rzymem.  Podjęto  próbę  oderwania  Kościoła  od
                    Rzymu,  utworzenia  wikariatu  brandenburskiego  z  siedzibą  w  Berlinie,  co  gotów
                    jest  zaakceptować  biskup  wrocławski.  Ostry  protest  papieża  Benedykta XIV.
                   
                    Rozwój  kościoła  ewangelickiego,  ale  pod  ścisłą  kontrolą  i  supremacją  państwa.
                    Głową  kościoła  ewangelickiego  jest  król  pruski.

   Rok 1743 Orzegów  posiada  dwa  folwarki:  Kopaninę  i  Szombierki.

 12.05.1743. Maria  Teresa  koronowana  w  Pradze  na  królową  Czech.  Ustanawia   w  Opawie
                     urząd  królewski  dla  części  księstwa  nyskiego,  cieszyńskiego,  Opawy  i  Karniowa.
                     Zastąpi  on   dotychczasowe,  królewskie  starostwo  generalne  we  Wrocławiu.
                     Na  czele  urzędu / Śląsk  austriacki /, stanął   hrabia  Wilhelm  von  Haugwitz.
                     Ewangelicy  Śląska  austriackiego  oddzieleni  zostali  od  konsystorza  w  Brzegu.  
                     Utworzenie  dla  nich  konsystorza  w  Cieszynie.
  
     08.1743. Fryderyk II  ogłosił  powszechny  obowiązek  służby  wojskowej  na  Śląsku.
                    Do  roku  1746,  ma  miejsce  ok. 10 tysięcy  dezercji  z  armii  pruskiej  stacjonującej
                    w  garnizonach  na  Śląsku /  do  Czech  i  Saksonii /.

            ---    Utworzenie  na  Śląsku  powiatów.  Ruda  znalazła  się  w  powiecie  bytomskim.

            ---    Franciszek  Wolfgang  von  Stechow,  starostą  na  powiat  Gliwice  i  Toszek.
                    W  Gliwicach  stacjonuje III  regiment  huzarów / ppłk. Jana /Hansa / von  Ballestrem /.

     12.1743. Król  Fryderyk II  wymusza  na   kapitule  wrocławskiej  zgodę  na  mianowanie
                     ks. prałata  Filipa  Gottharda  Schaffgotscha  koadiutorem  biskupa  wrocławskiego,
                    kardynała  Ludwika  Filipa  Sintzendorfa. 
                    Król  pisze / dyktat /  do  kapituły:
                    „  Duch  Święty  i  Ja,  wspólnie  postanowiliśmy,  że  prałat  Schaffgotsch  zostanie
                    wybrany  na  koadiutora  wrocławskiego,  a  tych  z  pośród  was  panowie  kanonicy,
                    którzy  się  temu  sprzeciwiać  będą,  uznamy  za  zwolenników  dworu  wiedeńskiego
                    i  diabła”.   Bezskuteczny  protest  papieża.

              ---   W  pierwszym  budżecie  Śląska,  z  planowanych: 3,5 mln  talarów  dochodów,
                     2,15 mln  przeznaczono  na  utrzymanie  35 tysięcznej,  stacjonującej  tutaj  armii.
                     Rozbudowa  twierdz  w  Świdnicy,  Kłodzku,  Nysie  i  Koźlu.

   Rok 1744  Zmarła  Anna  Zuzanna  Renata  hrabina  Dunin.  Pochowana  została w  Gliwicach.
                     Rudę  otrzymuje  jej  mąż  hrabia  Dunin,  który  żeni  się  z  Anną  Waxman
                     cześnikową   z  Javornika.

  24.03.1744. Karol  Józef  Erdmann  von  Donnersmarck,  katolik,  nadprezydentem  Urzędu
                      Zwierzchniego  Rządzącego  w  Opolu.
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  05.06.1744. Król  Fryderyk II  po  zawarciu  aliansu  polityczno – wojskowego  z  Francją,
                      Bawarią,  Palatynatem  i  Hesją - Kassel  wkracza   do  Czech  / Pragi / i  Saksonii. 
                      Druga  Wojna  Śląska.  Opanowanie  przez  Prusy  całego  Śląska  z  Kłodzkiem.

  03.11.1744. Reforma  szkoły  przyklasztornej  w  Rudach. 
                      Szkoła  staje  się  pierwszym  gimnazjum   na  Górnym  Śląsku.

              ---    Organistówka  w  Bielszowicach  miejscową  szkołą  i  mieszkaniem  nauczyciela.

  20.01.1745. Zmarł  cesarz  Karol VII  Wittelsbach.  Bawaria  uznaje  sankcję  pragmatyczną.
                      Książę  Lotaryngii  Franciszek  Stefan,  mąż  Marii  Teresy  cesarzem  Rzeszy. 
                      Maria  Teresa  królowa  Czech  i  Węgier,  żoną  cesarza, / i  tylko /  cesarzową. 

  25.12.1745. Pokój  w  Dreźnie,  kończy  Drugą  Wojnę  Śląska /1744 – 1745/. 
                      Austria  potwierdza  zdobycze  Prus  na  Śląsku  z  1742 roku.  
                      W  wojnie  po  stronie  Austrii  brał  udział  elektor  saski  a  król  Polski  August III
                      Sas -   Wettyn.  Wyszedł  z  wojny,   jak  z  poprzedniej  z  pustymi  rękami.   
                      Król  Fryderyk II  Hohenzollern  obwołany  przez  lud  Berlina  Wielkim.
                      Fryderyk II  uznaje  małżonka  Marii  Teresy  Franciszka  Stefana  za  cesarza Rzeszy.
                      Obydwie  wojny  kosztowały  skarb  pruski 12 mln  talarów.
                      W  wyniku  wojny,  dobra  pszczyńskie  straciły  100 tysięcy  florenów / talarów /.
    
              ---    W  sądownictwie  na  Śląsku / Górnym  Śląsku /, wprowadzono  wyłącznie  język
                       niemiecki.  Wypiera  on  język  czeski.

              ---    Podział  dekanatu  bytomskiego,  na  część  polską  i  pruską.

              ---    Zmarł  Erdmann II  Promnitz. 
                      Jego  następcą  jest  Jan  Erdmann   hrabia  von  Promnitz  / do 1765 roku /.

              ---    Karol Józef  Erdmann  Henckel  von Donnersmarck,  katolik   linii 
                      siemianowicko –  bytomskiej,  za  udzielenie  poparcia   cesarzowej   Marii  Teresie  
                      w  Drugiej  Wojnie  Śląskiej,  skazany,  pozbawiony  wszystkich  posiadłości 
                      na  Górnym  Śląsku,  wyjeżdża  na  wygnanie  do  Wiednia.  
                      Towarzyszy  mu  najmłodszy  syn  Łazarz III.
                      Skonfiskowane  dobra  fideikomisu  siemianowicko – bytomskiego,  przekazano
                      Leonowi  Maksymilianowi  ze  Świerklańca,  protestantowi, 
                      linii  tarnogórsko -  świerklanieckiej.   Najstarszy  syn  Erdmanna  Franciszek
                      Ludwik,  przebywa  w  Karłuszowcu   / w  Tarnowskich  Górach /.  Drugi  syn  Karol
                      Jan,  jest  kanonikiem  i  infułatem    w  katedrze  p. w.  św.  Szczepana  we  Wiedniu.

  20.02.1746. Zmarł  biskup  krakowski  Jan  Aleksander  Lipski.  Od  1736 r.  Kardynał.
                      Jego  następcą,  od  05.05 1746 r.  jest  Andrzej  Stanisław  Kostka  Załucki
                      herbu  Junosza,  od roku 1736  biskup  Łucki,  a  od  roku 1739  biskup  przemyski.

        ---          Dobra  bytomsko - siemianowickie,  po  wygnanym  Karolu  Józefie  Erdmannie
                      von  Donnersmarck  zwrócone  zostały  przez  króla  jego  najstarszemu  synowi 
                      Franciszkowi   Ludwikowi  z  Karłuszowca.
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        ---          Kult  świętej  Barbary  u  Tarnogórskich  Gwarków. 
                      Dekret  papieski  o  utworzeniu  „ Bractwa  Świętej  Barbary”.  

   Rok 1747    Zmarł  biskup  wrocławski,  kardynał  Ludwik  Filip  Sintzendorf. 
                       Jego  następcą,  z  nakazu  króla  Fryderyka II  minister  Prowincji  Śląsk 
                       Wilhelm  von  Münchow,  ogłosił  księdza  prałata  Filipa  G.  von  Schaffgotsch.
                       Zgoda  papieża  na  tę  decyzję /  nominację ? /  nastąpiła  w  1748  roku.

  14.12.1747.  Ukazał  się: „ Królewsko - pruski  edykt,  co  się  tyczy  wygubienia  żebraków  
                        i  innego  hultajstwa  na  Szląsku  i  Grabstwie  Kłocku”.

  29.10.1747. W  Pławniowicach,  ślub  ppłk.  huzarów  Jana  von  Ballestrem  z  Marią  Augustą, 
                      córką  Franciszka  Wolfganga  von  Stechow.

  13.08.1748. Hrabia  Jan  Dunin,  za  33  tysiące  guldenów  sprzedał  Rudę  i  Biskupice
                      Franciszkowi  Wolfgangowi  Freiherr  von  Stechow.
                      Nowy  właściciel  zdemontował  w  Pławniowicach  wielki  piec  hutniczy  
                       i  przeniósł  go  do  Rudy / dzisiaj  teren  groty  M. B.  z  Lourdes /.
                       W  pierwszym  roku,  produkcja  pieca  wyniosła  1.500  cetnarów  surówki,
                       przerabianej  w  Kuźnicy  Rudzkiej.

  18.10.1748. Cesarzowa  Austrii  Maria  Teresa,  proponując  królowi  Francji  Ludwikowi XV
                      Flandrię  i  Brabancję,  oczekuje  od  niego  pomocy  w  odzyskaniu  Śląska.

   Rok 1749   Fryderyk II  Wielki zakazuje  wysyłać  młodzież  do  szkół  za  granicę /do Krakowa/.
             ---    Na  polecenie  Króla  Fryderyka  II,  kapitan  Christian  Friedrich  von  Wrede,
                     opracował  dla  celów  wojskowych:  Krieges – carte  von  Schlesien.
                     Miejscowościom  na  mapie  przypisano  ilość  kmieci,  zagrodników / chałupników / 
                     i  koni.  Powstała  pierwsza  mapa  Ślaska,  która  pokazuje  rzeźbę  terenu.

             ---     W  Rudzie,  na  obszarze  lasu  „Kokotek”,  osiedlił  się  węglarz.

  11.02.1749. Zmarł  Jerzy  Jarosław  von  Foglar.  Pochowany  w  kościele  w  Gierałtowicach.
                      Majątek  dziedziczy  syn  Karol  Jarosław  von  Foglar.

   Rok 1750   Zgoda  władz  pruskich  na  osadnictwo  Żydów  w  miastach.

             ---     Na  Śląsku,  w  małżeństwach  mieszanych  synowie  wychowywani  być  muszą  
                      w  wierze  ojca,  a  córki  w  wierze  matki.

             ---    We  Woźnikach  k. Tarnowskich  Gór  urodził  się  Karol  Franciszek I von  Ballestrem.
                      Jest  synem  Jana  von  Ballestrem  i  Marii  Augusty  von  Stechow.

                      Jego  ojciec, podupadły  szlachcic  z  Korsyki,  Giowani  Baptysta  Angelo 
                      di  Castellengo  od  roku  1730  był  paziem  u  księcia  sasko - weimarskiego 
                      Ernesta   Augusta  i  zmienił  nazwisko  na  Johann  / Jan / von  Ballestrem.  
                      Od  roku  1733  w  służbie  wojskowej  w  stopniu  podporucznika  
                      u  cesarza  Karola VI  Habsburga  / katolika /. 
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                      Od  roku  1742 / Pierwsza  Wojna  Śląska /,  w  służbie  wojskowej,  w  stopniu
                      podpułkownika  u   króla  Prus  Fryderyka II  Hohenzollerna / kalwina /. 
                      Jako  ppłk. III  regimentu  huzarów  stacjonuje  w  Gliwicach.

  Rok 1751   Franciszek  Wolfgang  von  Stechow  ustanawia  majorat   na  majątku:  Pławniowice,
                     Ruda  i  Biskupice,  zatwierdzony  przez  króla  Prus  Fryderyka II  w  1752 r.
                     W  Rudzie  czynna  jest  kopalnia  węgla  kamiennego. 
                     Otrzyma  nadanie  dnia  01.11.1770 r.   Nosi  nazwę  „Brandenburg”.

  04.11.1751. Król  pruski  Fryderyk  II  wydal  edykt,  na  mocy  którego  nauczycielami 
                      na  Śląsku   mogły  zostać  jedynie  te  osoby,  które  znały  język  niemiecki.

  Rok 1752   W  Hamel  w  Górnym  Harzu  urodził  się  hrabia  Fryderyk  Wilhelm  von  Reden.

             ---    Właściciel  Toszka  i  Strzelec,  hrabia  Norbert  Colonna  uruchomił  w  Zawadzkiem
                      piece  hutnicze,  a  w  Żędowicach   kuźnię  żelaza.

             ---    W  oparciu  o  dokonane  w  latach: 1722 -1736,  przez  J. W. Wielanda  i  porucznika
                     Mathiasa  von  Schubartha  pomiary  w  terenie,  oficyna   wydawnicza  
                     Homann's  Erben  z  Norymbergi,  wydała  „  Atlas  Silesiae”,
                     na  który  składało  się 16  map  księstw  śląskich. 

                     Na  mapach  pokazano  miejscowości  dzisiejszej  Rudy  Ślaskiej, 
                     należące  wówczas   do  3  jednostek  administracyjnych.  Jednostki  te,  to:     
                     ---  Dystrykt   biskupa  wrocławskiego Ujazd,  do  którego  należała  Ruda, 
                           kolonia  hutnicza  – Kuźnia  Rudzka,  i  folwark  Poręba.
                     ---  Wolne  Stanowe Państwo  Bytomskie, które obejmowało: Bielszowice,  Bykowinę,
                           Halembę,  Kłodnicę,  Kochłowice  z  folwarkiem  Niedźwiedziniec,  Nową  Wieś,
                           Orzegów  z  folwarkiem  Kopanina,  Radoszowy  oraz  Hutę  Bielczowską.
                    ---    Wolne  Stanowe  Państwo   Pszczyńskie,  do  którego  należy:  Stara  Kuźnica.
              
  Rok 1753    Ministrem  prowincji  śląskiej  został  Joachim  Ewald  von  Massow / do  1755 r./.

  27.10.1754. Minister  Joachim  von  Massow  wnioskuje  do  kancelarii  królewskiej, o  wydanie
                      zakazu  organizowania  pielgrzymek  ze  Śląska  do  Częstochowy.

  01.11.1754. Do  biskupa  wrocławskiego  Filipa  Gottharda  von  Schaffgotsch, 
                      kancelaria  królewska  pisze  i  przypomina  o  obowiązku  pouczeniu 
                      duchowieństwa  diecezji,  o  zakazie  pielgrzymowania  wiernych  do  Częstochowy,
                      gdyż  pielgrzymki  rozleniwiają  / ! /.

              ---    W  kaplicy  zamkowej  w  Rudzie  kapelanem  jest  ksiądz  Józef  Potempa.
   
       11.1754. W  Ozimku  wybudowany  został  piec  hutniczy  i  dwie  fryszarki 
                      / piec  na  węgiel  drzewny  do  wypalania  -  utleniania  zanieczyszczeń  żelaza /.

              ---    Najstarszy  syn  wygnanego  Karola  Erdmana,  Franciszek  Ludwik   Henckel 
                       von  Donnersmarck  z  Karłuszowca,  zakłada  Nową  Wieś / Wirek /.
                      Figuruje  ona  jednak  wcześniej  na  mapie  Wielanda  i  Homanna  z  1736 r.
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  15.03.1755. Orzegów  jest  własnością  barona  Karola  Jarosława  von  Foglar.  

         ---         Na  polecenie  króla  Prus,  na  Górnym  Śląsku  dokonuje  się  analizy  wydajności
                      pieców  hutniczych

         ---         Landratem  Bytomia  został  Skrbensky.

  Rok 1755    Ministrem  prowincji  śląskiej  został  Ernest  Wilhelm  von  Schlabrendorf 
                      / do 1769 r./.
                      Mówi  często  złośliwie  do  króla,  że  wśród  duchownych  katolickich  na  Śląsku,
                      nie  ma   ani  jednego „  z  kroplą  krwi  wiernej  królowi”.
  
  16.03.1756.Ustawowy  nakaz  zatrudniania  w  szkołach  Górnego  Ślaska  nauczycieli  znających
                      język  polski  i  niemiecki.

         ---       Opisany  został  stan  wyposażenia  kościoła  p. w.  Wszystkich  Świętych
                    w   Bielszowicach.  Na  kolędę,  bielszowicki  proboszcz  otrzymuje  od  górników 
                     i  hutników  sztabki  żelaza.

         ---       W  Bytomskim  Czarnym Lesie / dzisiaj N. Bytom /, gajowym  jest  Wojciech  Bieda.

  28.08.1756. Wojska  pruskie  wkraczają  do  Saksonii.  
                      Początek  Trzeciej  Wojny  Sląskiej,  Wojny  Siedmioletniej / 1756 – 1763 /.
                      Fryderyk II  Hohenzollern  występuje  w  szacie  obrońcy  protestantyzmu  Rzeszy
                      Niemieckiej  przeciw  katolickiej  Austrii. 
                      Celem  rozbudzenia  nastrojów  antyfrancuskich  i  antyrosyjskich  oraz  uzyskania
                      efektu  propagandowego , używał  terminu „ naród  niemiecki”,  pojęcia,
                      w  znaczeniu  politycznym  trudnego  do  zdefiniowania. 
                      „Naród  niemiecki”,  o  ile  istniał  to  wyłącznie   w  sferze  językowo  kulturowej.
                      Był  wyłącznie  ideą,  narodem  kultury,  pozbawionym  bezpośrednich  odniesień
                      politycznych.

  06.05.1757. W  bitwie  pod  Pragą,  walcząc  w  regimencie  pruskim  von  Wertenberga,
                      śmiertelnie  ranny  został,  major  Jan  Babtista  von  Ballestrem.
                      Zmarł  w  drodze do  lazaretu  wojskowego  w  Świdnicy. 
                      Osierocił:  Karola  Franciszka / 1750-1822 /. Później,  majora  kirasjerów.
                                        Marię  Annę  Leopoldynę / 1751-1792 /.  Później,  zakonnicę.
                                        Karola  Ludwika  / 1755-1829 /.  Później,  oficera  wojskowego.

              ---   Biskup  wrocławski   Gothard  Filip  von  Schaffgotsch,  na  życzenie  cesarzowej  
                     Marii  Teresy  wyjechał  do  zamku  Johannesburg / Janowa  Góra /  w  Javorniku 
                     na  Śląsku  Opawskim / austriackim /,  gdzie  zmarł  w  1795 r.

              ---   Na  mocy  dekretu  króla  Prus  Fryderyka II,  regalia / np.  pokłady węgla i  inne /
                     stanowiły  odtąd  własność  królestwa.

  30.12.1757. W  Kłodzku,  śmierć  przez  powieszenie  poniósł  ksiądz  Andrzej  Faulhaber.
                       Skazany  został  przez  pruskiego  generała  Henryka  Augusta  Fouque  
                       za  udzielenie  rozgrzeszenia  dezerterowi  z  wojska. 
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                       Wyrok  jest  zgodny  z  wolą  króla  Fryderyka II  von  Hohenzollern.
                       Ciało  skazańca  wisiało  na  szubienicy  dwa  lata  i  siedem  miesięcy 
                       / do  czasu  powrotu  wojsk  cesarskich /.

  22.01.1758. Zmarł  Franciszek  Wolfgang  von  Stechow. 
                      Majorat:  Pławniowice,  Biskupice   i  Rudę,  przejął  jedyny  syn
                      Karol  Franciszek  von  Stechow.

             ---     Wprowadzono  na  Śląsku  uprawę  ziemniaka.

  16.12.1758.  Zmarł  biskup  krakowski  Andrzej  Załuski. 
                       Jego  następcą  został,  od 12.03.1759 roku   Kajetan  Ignacy  Sołtyk.

   06.03.1760.  W  Sopron  na  Węgrzech  zmarł  Karol  Józef  Erdmann  von  Donnersmarck,
                        katolik  linii  bytomsko - siemianowickiej.
                        Pochowany  został  w  tamtejszym  kościele  p. w.  św.  Michała.

   Rok 1761     Król  Fryderyk II  Hohenzollern,  korzystając  z  zdobytych  w  Saksonii  polskich
                        stempli   bije  we  Wrocławiu  fałszywą  polską  monetę.
                       / 38 groszy  polskich,  „warte  są”  15 groszy  pruskich /.
                        Na  tej  operacji  fałszerstwa,  Polska  straciła,  ok. 35  mln. talarów.

   Rok 1763    W  Rudzkiej  Kuźnicy  urodził  się  Jan  Antoni  Maj.  Sekretarz  i  łącznik 
                       naczelnika  Tadeusza  Kościuszki.  Księgarz  w  Krakowie.  Zmarł  w  1831 roku.

  15.02.1763.  Pokój  między  Austrią  a  Prusami  zawarty  Hubertusburgu  kończy Wojny  Śląskie.
                       Fryderyk II  utrzymał  status  quo,  gdy  chodzi  o  jego  posiadłości,
                       Maria  Teresa  jego  głos,  przy  elekcji  jej  syna  Józefa  na  cesarza  Rzeszy.
                       Śląsk  definitywnie  pruski.  Wojna  kosztowała  Prusy,  ok. 20  mln.  talarów.
                       Prusy  stają  się  mocarstwem  europejskim.

                       Pierwsze  rozbicie  narodowo – polityczne  i  jedności  terytorialnej  Śląska. 
                       Księstwa  cieszyńsko - oświęcimskie  i opawsko - karniowskie  zostały  przy  Austrii.

                       Cele  polityki  zagranicznej  mocarstw  europejskich,  to  między  innymi,  dla:
                        -  Austrii,  zachowanie  jedności  Rzeszy  Niemieckiej  i  odzyskanie  Śląska.
                        -  Francji,  granicę  wschodnią   na  Renie  i  zdobycie  Lotaryngii.
                        -  Prus,  rozbicie  Rzeszy  Niemieckiej,  zdominowanie  państw  niemieckich.
                        -  Rosji,  zdobycie  Prus  Wschodnich  z  Królewcem  i  cieśnin  dardanelskich
                           wraz  z  Istambułem.

              ---      W  Bytomiu  rozpoczęto  pracę  nad  planem  zorganizowania   garnizonu
                        wojskowego.  Oddział  wojskowy  w  Bytomiu,   na  razie  liczy  189 żołnierzy.

              ---     Śląsk,  jako  prowincja  pruska  Schlesien  / ok. 44  tys. km. kw. /  poza  granicami
                       Rzeszy,  traci  wszystkie  zastane,  dotychczasowe  przywileje  dotyczące  księstw 
                       i  miast.  
                       Zlikwidowany  został  parlament  stanowy  i  jego  instytucje.
                       Do  roku  1806,  Śląsk  zarządzany  będzie  przez  ministra  prowincji.
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  14.09.1763.  Ustawowe  wprowadzenie  przymusu  szkolnego  oraz  nauki  języka  niemieckiego
                       na  Górnym  Śląsku.  Za  każdy  opuszczony,  nieusprawiedliwiony  dzień  w  szkole
                       opiekunowie  dziecka  płacą  4  fenigi  kary.

  05.10.1763.  W  Dreźnie  zmarł  król  Polski  August  III  Sas.

   Rok 1764    Dzieci  z  Orzegowa  uczęszczają  do  szkoły  w  Chropaczowie.  
                       Szkoła  ta  jest  filią  parafialnej  szkoły  w  Bytomiu.

              ---     Zakaz  udzielania  ślubu  nowożeńcom  na  Górnym    Śląsku  t. j.  kobiecie  lat 16, 
                       mężczyźnie  lat 20,  nie  znających  języka  niemieckiego.

             ---     Zakaz  wstępowania  na  Górnym  Śląsku  do  klasztorów  oraz  zakaz  przyjmowania
                      do  służby  w  dworze  osób  nie  znających  języka  niemieckiego.

             ---    Maciej  Welczek / Wilczek /  z  Wieszowy  przeniósł  się  do  Zabrza,  które 
                     jest  jego  własnością.
                     Urodzony   w  1720 r  w  Koźlu,  ożenił  się  z  Dorotą  von  Kuffka  z  Opola.         

  Rok 1764   Trzeci  minister  prowincji  śląskiej  Ernest  Wilhelm  von  Schlabrendorf  stwierdził, 
                     że  w  powiecie  bytomskim  i  pszczyńskim: 
                     „ tylko  dwóch  duchownych  spotkał,  którzy  opanowali  język  niemiecki”.

  08.04.1764. Zarządzenie  króla  Prus  Fryderyka II  zobowiązuje  proboszczów  na  Górnym
                      Śląsku  do  nauczenia  się  w  ciągu  1- go  roku  języka  niemieckiego.

  11.04.1764. Król  Prus  Fryderyk II  i  carowa  Rosji  Katarzyna II  dochodzą  do  porozumienia
                      w  sprawie  kandydata  i  jego  elekcji  na  króla  w  Polsce.

  22.05.1764. Król  pruski  Fryderyk II  nakazał  księżom  i  nauczycielom  nauczenia  się 
                      i  używania  języka  polskiego  na  ziemiach  zamieszkałych  przez  ludność  polską.

  19.06.1764. Okólnik  wrocławskiej  Kriegs  und  Domånenkammer  potwierdza,  że  wbrew
                      zakazom  władz  z  Górnego  Śląska   odbywają  się  pielgrzymki  do  Częstochowy.

            ---     Wprowadzono  przez  władze  karę  50  dukatów  /  a  nawet 100 /,  za  udział 
                      w  pielgrzymce   ze  Ślaska  do  Częstochowy.  W  przypadku  recydywy,
                      pielgrzymowi  grozi  kara   czterotygodniowego  pobytu  w  twierdzy.

            ---      Zakaz  pielgrzymowania  do  Częstochowy   spowodował  na  Górnym  Śląsku
                      wzrost   ilości   pielgrzymów  na  Górę  świętej  Anny.

  06.09.1764. Sejm  elekcyjny  w  Warszawie  wybiera  na  króla  Polski  
                      Stanisława  Augusta  Poniatowskiego.  
                      Elekcji  towarzyszy  rosyjski  garnizon  wojskowy  w  sile  7.000  żołnierzy.

            ---      Łazarz III  Henckel  von  Donnersmarck,  syn  Karola  Józefa  Erdmanna,  szambelan 
                      i  major  elitarnego  regimentu  kirasjerów  w  służbie  Austrii,  uczestnik  Wojny
                      Siedmioletniej  przeciwko  Prusom  wraca  z  emigracji   do  Siemianowic.  
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  Rok 1765    Folwark  Kopanina  w  Orzegowie  obejmuje: 441 morgi  roli,  101 mórg  łąk, 
                      5 mórg  ogrodu  i  1.023 morgi  lasu.

            ---     Zmarł  cesarz  Franciszek  Stefan.  Jego  następcą  jest  syn  Józef II.

  Rok 1765   W  dekanacie  bytomskim  wprowadzony  zostaje  obowiązek  prowadzenia  metryk
                     chrztu,  zgonów  i  ślubów   pisanych  w  języku  niemieckim.

 21.06.1765. Pszczyńskie  Wolne  Państwo  Stanowe / 3  miasta  i  49  wsi /,  Jan  Erdmann   hrabia 
         von  Promnitz,  za  dożywotnią  rentę  przekazał  siostrzeńcowi,  Fryderykowi

                     Erdmanowi  Anhalt – Köthen,  pierwszemu  z  saksońskiego  rodu 
                     książąt  Anhalt – Köthen.  Jest  on  pułkownikiem  dragonów  w  służbie  Francji. 

                     Ze  względu  na  brak  akceptacji  króla  Prus  Fryderyka II  dla  rodzinnej  transakcji,
                     szuka  on  pomocy  u  dalekiej  kuzynki,  carycy  Rosji  Katarzyny II  z  rodu 
                     Anhalt – Zerbst.  Dobry  gospodarz,  matematyk  i  astronom. 

                     Otrzymał  od  króla  Polski  Stanisława  Augusta  Poniatowskiego w  roku 1784
                     indygenat  polski / szlachectwo  obcokrajowca,  warunkowane  majątkiem  w  Polsce /.
                     Jest  właścicielem  Sielca  k.  Będzina .

  03.09.1765. Wszedł  w  życie  regulamin  szkolny  dla  ludności  katolickiej  w  państwie  pruskim.

            ---     Na  polecenie  króla  Prus  Fryderyka II,  Jan  Ignacy  Felbiger  opat  klasztoru
                     O O. Augustianów  w  Żaganiu  reformuje  katolickie  ludowe  szkoły  na  Śląsku.
                     Opracował  on  ustawę: 
                     „Królewskopruska  generalna  szkolna  ustawa  dla  rzymskich  katolików w  miastach 
                     i  na  wsiach  samowładnego  księstwa  Śląska  i  hrabstwa  Glacu” / Kłodzka /.
                     Jest  on  także  autorem  polsko – niemieckiego  elementarza,  p. t.
 
                    „Nowo  zebrane  obiecadło  do  sylabizowania  i  czytania  dla  potrzeby
                     osobliwie  Górnego  Śląska  szkół,  po  polsku  i  niemiecku  wyprawione”.
    
             ---    Zmarł  starosta  bytomski  Karol  Jarosław  Foglar.  
                     Właściciel  m. innymi  Szombierek,  Orzegowa  oraz  Paniówek,  Chudowa 
                     i  Bielszowic.  
                     Doprowadził  on  do  ruiny  gospodarstwa  chłopskie.
                     Jego  majątek  dziedziczyć  będzie  córka  Erdmunta  Charlotta  Eleonora.

             ---    Król  Prus  Fryderyk II  decyduje  o  tym,  czy  bulle  papieskie  mogą  być
                     odczytywane  w  jego  kraju / i  na  Śląsku /.

             ---   W  państwie  pruskim / na  Śląsku /,  synom  chłopów,  karczmarzy,  ogrodników 
                     i  innego  gminu,  nie  wolno  studiować  w  przygotowującej  do  kapłaństwa
                     szkole  klasztornej  w  Rudach / Raciborskich /  i  w  Opolu.

   Rok 1766  W  Bytomiu  powstał  garnizon  wojskowy,  w  którym  stacjonuje 
                     2 - gi  Regiment  Huzarów  Śląskich.
                     Bunty    chłopskie  w  okolicach  Bytomia  stłumione  zostały  przez  wojsko.
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             ---   Cesarzowa  Maria  Teresa  kupiła  Cieszyn. 
                    Oddała  Miasto  jako  wiano  ślubne  córce,  arcyksiężnej  Marii  Krystynie, 
                    żonie  Alberta  von  Sachsen / Saksonia /,  syna  Augusta III   króla  Polski,  
                    później  gubernatora  Belgii.
 
              ---   W  polityce  zagranicznej  Fryderyka II  von  Hohenzollern: 
                    „Polska  stanowi  centralny   punkt  łączący  siły  Prus  i  Rosji”.

              ---   W  Radoszowie  pojawiły  się  nazwiska  Wyciślik - kowal  i  Zdebel – kołodziej.

   Rok 1767   Komisja  rządowa  z  Berlina  stwierdziła  faktyczną  ruinę  kopalnictwa 
                      na  Górnym  Śląsku.  Węgiel  i  minerały  wydobywano  w  80  miejscach:
                      Węgiel  kamienny  w  19,  rudę  żelaza  w  55,  rudę  miedzi  w  5,  galman  w  1.
                      W  górnictwie  zatrudnionych  jest  247  robotników. 
                      Roczne  wydobycie  węgla: 367 t.  Hutnictwo  stanowi  120  małych  hut  i  kuźnic.
  
            ---     Na  Górnym  Śląsku,  wprowadzono  zakaz  przyjmowania  przez  rzemieślnika
                     terminatorów  nie  znających  języka  niemieckiego.

            ---    Po  śmierci  Karola  Jarosława  Foglara,  majątek  Bielszowice,  Chudów,  Szombierki,
                    Orzegów   dziedziczy  córka  Erdmunda  Charlota  Eleonora,  później  żona  pruskiego 
                     ministra  Karola  Erdmana  von  Rödern.        

   Rok 1767  „Na  łąkach  Antoniego”  w  południowej  części  Orzegowa,  około 314 metrów 
                    od  drogi:  Ruda - Orzegów - Chropaczów,  zlokalizowana  jest  istniejąca  kopalnia
                    odkrywkowa  węgla  kamiennego, „Król  Dawid”,  jako: „Koenig  Dawid  Graeberei”.

                    Tamże,  znajduje  się  jedna  z  dwóch  leśniczówek  orzegowskich  / obecnie  teren
                    ogródków  działkowych  przy  ulicy  Fabrycznej  w  Goduli/. 
                    Droga  do  Chropaczowa,  to  dzisiejsza  ulica  Joanny, Rencistów  i  dalej  za
                    ogrodzeniem  szpitala,  wschodnim   skrajem  osiedla „  Lipińska ''  i  ogródków
                    działkowych  przy  ulicy  Lipińskiej,  do  miejsca  początkującego  zabudowę 
                    domków  jednorodzinnych, „  na  Paryżu”   i  w  prawo,  na  wschód  do  Chropaczowa.

                    Odcinek  drogi  polnej  pomiędzy  ulicą  Rencistów  a  początkiem  zabudowy  
                    osiedla  „na  Paryżu”,  jest  fragmentem  starszej  drogi,  łączącej  folwark  Kopanina
                    z  karczmą  w  Chebziach.

                    Kopalnia  „Król  Dawid”  ma  odkrywkę  i  pole  wydobywcze  o  wielkości  20 miar.
                     / 1 - na  miara,  to 2.889  metra  kwadratowego /. 
                     Roczne  wydobycie  węgla  w  kopalni,  wynosi: 1.500  korcy,  tj. 15 ton.
                      / 1- korzec,  to 100  kilogramów /.
                     Cena  1- go  korca  węgla,  wynosi  1,0 grosz.
                     Właścicielem  gruntu  na  który  znajduje  się  kopalnia  jest  von  Jeanneret
                      / pochodzący  z  Francji ? /,  któremu  górnik  o  nazwisku  Dawid,  płaci  roczny 
                      czynsz  dzierżawny  w  wysokości  40 florenów.  /1 floren = 1 talar  = 3,5  gr. złota /.

                      Urząd  Górniczy  w  Tarnowskich  Górach / po  jego  ustanowieniu / nakazał
                      zatrudnić  w  kopalni  gwarków  z  Tarnowskich  Gór.
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   Rok 1768   W  Halembie  zmarł  Franciszek  Ludwik  von  Donnersmarck.
                      Ordynację  bytomsko -  siemianowicką,  przejmuje  najmłodszy  syn  wygnanego
                       Karola  Józefa  Erdmanna,  brat  Franciszka  Ludwika  z  Karłuszowca,
                      Łazarz III  Henckel  von  Donnersmarck.

            ---      Dionizy  Wilczek  z  Wieszowy  właścicielem  Szombierek  i  Orzegowa.

           ---      Jako  właścicielka  działki  w  Szombierkach  i  Orzegowie   występuje  Elźbieta 
                     z  Welczków  von  Jeanneret / rodzina  pochodząca  z  Francji /.
        
           ---      Erdmunta  Charlotta  Eleonora  Foglar  wyszła  za  mąż  za  hrabiego  von  Rödern.

  01.05.1769. W  Grodkowie  urodził  się  Józef  Elsner.  Nauczyciel  Fryderyka  Chopina,
                      założyciel  szkoły  muzycznej  w  Warszawie. 
                      Kompozytor  symfonii,  sonat,  mszy  oraz  36  oper.  Do  znanych  oper,  należą:
                      „Władysław  Łokietek  czyli  wiśliczanki”,  oraz  „Pasterka”.

 05.06.1769. Król  Prus  Fryderyk II  powołał  Departament  Górniczo – Hutniczy  w  Berlinie.

                     Ustanawia  prawo  górnicze  dla  Ślaska  i  hrabstwa  kłodzkiego  oraz  powołał:
                     Urząd  Górniczy  w  Tarnowskich  Górach,  podległy  Wyższemu  Urzędowi
                     Górniczemu  w  Złotym  Stoku  a  później  we  Wrocławiu / od 1779 r. /.

                     Górnicy  i  hutnicy,  na  czas  wykonywania  zawodu,  zwolnieni  zostają  
                     z  odrabiania  pańszczyzny / poddaństwa / poboru  do  wojska,  podatków  i  udzielania
                     kwater  dla wojska.  Powołana  zostaje  Spółka  Bracka.

                     Wprowadzono  zasadę  dyrekcyjną,  wg  której  Wyższy  Urząd  Górniczy    mianuje
                     kierownictwo  administracyjne  i  finansowe  w  prywatnych  i  państwowych
                     przedsiębiorstwach.
                     Właściciel  zakładu  produkcyjnego  natomiast  ponosi  jego  koszty,  opłaca  podatki 
                     i  inne  oraz  pobiera  zysk / lub  ponosi  straty /.
                     Roczne  wydobycie  węgla  na  Górnym  Śląsku  wynosi  367 ton.

  Rok 1769   Fryderyk  Erdmann  Anhalt – Köthen  uruchomił  w  Murckach   kopalnię  węgla
                      kamiennego „ Emanuelssegen”.

  05.01.1770. Król  Fryderyk II  Hohenzollern  wydał   edykt,  na  mocy  którego  wszystkim
                      rzemieślnikom  osiedlającym  na  terenie  państwa,  przysługują  znaczne  ulgi
                      podatkowe.
                      Zasiedlanie  kwalifikowaną  kadrą  pracowniczą  Górnego  Śląska.

  Rok 1770   Ministrem  prowincji  śląskiej  został  Karol  Jerzy  Henryk  hrabia  von  Hoym 
                     / do  1807 r. /.  Śląsk  utrzymuje  35 - cio  tysięczną  armię,  10 - cio  krotnie  większą  
                     niż  za  czasów  austriackich.

  22.07.1770. Dla  austriackie  części  diecezji  na  Górnym  Śląsku  / Cieszyn,  Opawa,  Karwina /,
                      ustanowiony  został  wikariat  generalny  podległy  biskupowi  wrocławskiemu.
                      Pierwszym  wikariuszem  generalnym  został  ksiądz  Justus  Wilhelm hrabia  Prażma.
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  01.11.1770. Odkrywkowa  kopalnia  węgla  kamiennego  w  Rudzie,  uzyskuje  formalne  nadanie
                      pola  górniczego: ,, Brandenburg ''. 
                      Kopalnia  jest  własnością  Karola  Franciszka   von  Stechow.

  07.07.1772. Dobra  chudowskie / Paniowy,  Chudów  i Bielszowice  / za  40  tysięcy  talarów
                      kupił  od  hrabiego  Karola  von  Rödern  baron  Maciej  Welczek / Wilczek /
                      z  Wieszowy.
                      Pierwszym  znanym  sołtysem  Bielszowic  jest  Antoni  Marek / do 1787 r. /.
                      Pełnił  on  także  funkcję  kościelnego  w  tamtejszym  kościele.

 05.08.1772. Pierwszy  Rozbiór  Polski.  Traktat  rozbiorowy  w  Petersburgu,  podpisują,
                     przedstawiciele:  Austrii / rewindykacja w  imieniu  Węgier  Halicza ? /,  Prus  i  Rosji.
                     Rozbiór  Polski  ratyfikowany  jest  przez  Sejm  Polski  w  dniu  30.09.1773 roku.
                    
                     Król  Prus  Fryderyk II  o  Polakach: „ Żałuję  filozofów,  którzy  zajmują  się  losem
                     tego  pod  każdym  względem  pogardy  godnego  narodu”.

             ---    Król  Prus  Fryderyk II  Hohenzollern  o polityce  etnicznej / rasowej /  dla  Śląska: 

                     „ Polecam (....)  oderwać  prosty  lud (...)  i  doprowadzić  go  do  pruskiego  sposobu
                     myślenia (...),  pomieszać  stopniowo  ludność  polską  z  niemiecką”,  oraz
                     „ Nie  chcę  tam  mieć  Polaków,  lecz  Niemców,  ile  tylko  można,  gdyż  Polacy  to
                     wstrętny  naród (...) i  chętnie  chciałbym  się  ich  wszystkich  pozbyć”.

  21.07.1773. Papież  Klemens XIV  dokonuje  kasacji  zakonu  Jezuitów. 
                      Król  Prus  Fryderyk II,  nie  dopuszcza  do  likwidacji  zakonu  na  Górnym  Śląsku.

  28.08.1773. Wprowadzenie  w  życie dekretu  króla Fryderyka II,  zezwalającego  na  zasiedlanie
                      wolnych  działek  na  Górnym  Śląsku,  wyłącznie  chłopami  z  Niemiec  
                      /  kolonie  fryderycjańskie /.

  24.07.1775. Po  śmierci  Józefa  Maja / Majowskiego/,  który  dotychczas  reprezentował
                      interesy  kopalni  „ Król  Dawid”  wobec  władz  górniczych  w  Tarnowskich
                      Górach,  kopalnię  przejął  właściciel  gruntu  baron  Maciej  Wilczek  z  Wieszowy.  
                      Otrzymał  formalne  jej  nadanie.
                      W  kopalni  zatrudnionych  jest  31  robotników,  nad  którymi  nadzór  pełni
                      gajowy  Thiel  z  Chropaczowa.  

  18.09. 1775 Właścicielem  Szombierek  i  Orzegowa  oraz  kopalni „Król  Dawid” 
                      jest  Charlota  z  Welczków / Wilczków / von  Jeanneret.
 
  16.01.1776. Bezskuteczny  protest  biskupa  wrocławskiego  Filipa  Gotharda  von  Schaffgotsch
                      przeciw  obowiązkowej  nauce  dzieci  katolików  w  szkołach  ewangelickich.

  Rok 1777    Za  namową  króla  Fryderyka II,  baron  Fryderyk  Antoni  Heinitz  ministrem
                      przemysłu  Prus.

  Rok 1778/1779  Na  Śląsku  wprowadzono  mundury  górnicze. Górnicy  ubrani  są,  w:  czako
                              z  pióropuszem,  bluzę  z  pasem  oraz  spodnie  ze  skórzaną  „klapą”  z  tyłu.
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   21.09.1778. W  wieku  28 lat,  Fryderyk  Wilhelm  von  Reden  został  dyrektorem  Wyższego
                        Górniczego  Urzędu  we  Wrocławiu. Opracował  on  i  wdrożył  kompleksowy  plan
                        rozwoju  przemysłu,  proponując  tworzenie  od  podstaw  przemysłu  państwowego,
                        złożonego  z  powiązanych  ze  sobą  ekonomicznie  kopalń,  hut  i  koksowni.

              ---     W  Orzegowie  zwiedzili  kopalnię  „Król  Dawid”:  Fryderyk  Heinitz - minister
                        przemysłu  oraz  Fryderyk  von  Reden - dyrektor  Wyższego  Urzędu  Górniczego.
 
  13.05.1779. W  Cieszynie,  po  próbie  działań  wojennych  w  sprawie  sukcesji  bawarskiej,
                       zawarto  pokój  pomiędzy  Austrią  a  Prusami.  Rosja /  ale  i  Francja / staje  się
                       pacyfikatorem  Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego  Narodu  Niemieckiego.

   Rok 1780   Kochłowice  mają  wójta - Carla  Kolodzieja  i  czterech  ławników: 
                      Johanna  Szweda,  Franciszka  Dudę,  Johanna  Herischa  i  Simona  Wajdę.

              ---    Wydobycie  roczne  węgla  kamiennego  na  Górnym  Śląsku  wyniosło  821,0 ton.
                      W  Świerklańcu  utworzona  została  pierwsza  na  Górnym  Śląsku  szkoła  górnicza.

  28.11.1780. Zmarła  Maria  Teresa.  Od  śmierci  męża / 1765 r./ współrządzi  z  synem Józefem II.

  18.12.1780. Zmarł  Karol  Gothard  von  Schaffgotsch.  Kolejnym  ordynatem  dóbr  cieplickich
                      został  najstarszy   syn  Jan  Nepomucen  von  Schaffgotsch  /do  1808 r. /.

  15.01.1781. Cesarz  Józef II – reformator,  zniósł   poddaństwo  chłopów / Śląsk  cieszyński /.

  08.11. 1781. W  Makoszowach  urodził  się  Carl  Godulla / Karol  Godula /.

  11.10.1782. W  raporcie  magistratu  w  Tarnowskich  Górach  denuncjacja  grupy  pielgrzymów 
                      z  Górnego  Ślaska  do  Częstochowy. 
                      Wśród  nich, jest: 7 - osób  z  Rudy,  9 - osób   z  Zabrza  i  3 - osoby  z  Sośnicy.

             ---     Śląsk  Austriacki,  tj.  Opawa  i  Cieszyn  wraz  a  obszarem  przynależnym, 
                      wcielono  do  Moraw,  tworząc  tzw.  gubernium  z  siedzibą  w  Brnie / do 1849 r. /.

  02.04.1782. Fryderyk II  Hohenzollern  nadał  prawo  majoratu  w  utworzonym  fideikomisie
                      pszczyńskim  wraz  z  prawem  do  tytułu „ Fürst  von  Pless”/ książę  pszczyński /.

             ---     Roczna,  państwowa  pensja  nauczyciela  w  Bielszowicach  wynosi  24 talary.

 Rok 1783     Ponowne  utworzenie  oficjalatu / urzędu  kościelnego /  w   Bytomiu,  którego
                      komisarzem  został  ksiądz  Franciszek  Bartuzel.
                      Bytom  liczy  1.496  mówiących  po  polsku  katolików  i  132  Żydów. 

             ---     Ziemia  bytomska  obejmowała  dwa  miasta,  74  wsie  z  ośmioma  koloniami,
                      18  kościołów,  17  szkół,  792  gospodarzy,  892  zagrodników,  368  chałupników. 
                      Posiada  3  wielkie  piece,  oraz  9  fryszarek. 
                      Poza  miastami  / Bytom   i  Tarnowskie  Góry /,  żyje  9.877  mieszkańców
                      przeważnie   polsko – języcznych.
                      Utrzymują  oni  1.463 konie,  2.368 wołów,  3.625  krów  i  3.233  świnie.         
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  Rok 1783    Kochłowice  posiadają  kościół  i  szkołę. Żyło  tam  21  gospodarzy,
                      6  zagrodników  i  20  chałupników.  Razem  182  mieszkańców.

             ---     Halemba  posiada  wielki  piec  hutniczy  i  dwie  fryszarki,  czyli  piece  do  
                      wypalania  węglem  drzewnym  / utleniania / zawartych  w  żelazie
                      domieszek:  węgla,  siarki,  fosforu  i  krzemu. 
                      Żyło  tam  9 gospodarzy  i  17  chałupników.  Razem  93  osoby.

             ---     Kłodnica  liczy  8  gospodarzy  i  4  zagrodników.  Razem 49  mieszkańców.
                      Radoszowy  liczą  14  zagrodników. Razem  58  mieszkańców.

                      Nowa  Wieś  liczy  111  mieszkańców.
                       Nazwiska  gospodarzy:  Wojciech  Gieza,  Tomasz  Wypiór,  Jan  Mierzwa, 
                      Paweł  Kopka,  Stanisław  Zdebel,  Balcer  Grabek,  Jan Zalega,  Walenty  Krzyscik,
                      Wojciech  Krzysiuk,  Krzysztof  Swiertka,  Wawrzon  Sarna,  Marcin  Wilczek, 
                      Paweł  Baron,  Jerzy  Stacha.

             ---     Bykowina  liczy  46  mieszkańców.
                 
             ---     Łagiewniki  liczą  211 mieszkańców.  Szombierki  104.

             ---     Chorzów  liczy  47  gospodarzy,  9  zagrodników  i  18  chałupników. 
                      Razem  282  mieszkańców.

             ---     Właścicielem  gruntu  i  kopalni, ,,Król  Dawid”  w  Orzegowie  jest  właściciel
                      Szombierek  Jerzy  von  Hohberg.  
                      W  kopalni  zatrudnionych  jest:  9.  rębaczy,  6. szleprów,  6.  ciągaczy  wody 
                       i  3 - robotników  innych.
                      Węgiel  wydobywa  się  wiadrami.  Dniówka  wynosi  10 godzin.

          Wydobycie  na  dniówkę  w  kopalni  wynosi  70 - 80  korcy  węgla.

                      Przed  regulacją  Wyższego  Urzędu  Górniczego,  górnik  na  szychtę  zarabiał  
                      6 - groszy,  szleper,  5 - groszy,  ciągacz, 4 - grosze,  a  inni  robotnicy, 3 -  grosze.  
                      Chłop  pańszczyźniany  pracował  za  darmo.
                      Przy  zastosowaniu  pracy  akordowej,  za  wydobycie  100  korcy  węgla,  górnik
                      otrzymywał  2 - talary,  z  których  opłacał  szleprów. 
                      Innych  pracowników  opłacał  właściciel  gruntu  lub  kopalni.
                             
              ---    1 talar = 1 dukat = 1 gulden = 1 floren = 3,5 grama  złota = 27,5 grama  srebra.
                      Krowa  kosztuje  9 - talarów,  wół - 7 talarów,  kwarta  wina, 4 -  grosze.

  Rok 1783  Król  Fryderyk II  wydał  przywilej  na  regale  górnicze  w  państwie  pszczyńskim.
                    Napływ  kolonistów  z  Saksonii.

   Rok 1784. Reaktywacja  przez  Fryderyka  hrabiego  Redena  wydobycia  ołowiu  i  srebra
                     w  kopalni  „Fryderyk ''  w  Bobrownikach   koło  Tarnowskich  Gór.

  Rok 1784.  Jan / Hans /  Nepomucen  von  Schaffgotsch  wybudował   w  Cieplicach 
                     / Warmbrunn /  pałac,  pijalnię  wód,  park  zdrojowy   i  bibliotekę.
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  18.04.1785. Powinności  chłopskie  spisane  w  urbarzu  dla  dóbr:  Szombierki,  Orzegów 
                      i  Bobrek,  chociaż  zróżnicowane,  wynoszą  6  dni  bezpłatnej  pracy  w  tygodniu,
                      świadczonej  przez  kmiecia,  zagrodnika  i  chałupnika  na  rzecz  właściciela  gruntu.

  25.08.1785. Ziemię  bytomską  nawiedza  silne  trzęsienie  ziemi.  Straty  są  poważne.

            ---      W  wyniku  „Planu  Redena”,  na  Górnym  Śląsku  pracuje  45  wielkich  pieców
                      i  145  fryszarek.  Dają  one  roczną  produkcję  9.000  ton  żelaza.

             ---     Roczne  dochody  z  pracy  wysokiego  urzędnika,  tj. 
                      hrabiego  Fryderyka  Wilhelma  von  Reden  wyniosły 7.000  talarów.

  28.02.1786. Ziemię  bytomską  nawiedza  kolejne  trzęsienie  ziemi.  

             ---     Łazarz III  Henckel von  Donnersmarck   uruchomił  w  Radoszowach   kopalnię
                      węgla: ,, Lazarus”  / „Łazarz” /.   Kopalnia  czynna  będzie  do  1792 r.   

             ---     W  Strzybnicy  uruchomiona  została  państwowa  huta  srebra  i  ołowiu: „Fryderyk”.

  17.08.1786. Zmarł  król  Prus  Fryderyk II  Wielki  von  Hohenzollern / Stary  Fryc /.
                      Był  oświeceniowym  patriotą  pruskim.  Uznawał,  że:
                      wszyscy  mają   obowiązki  wobec   państwa  pruskiego. 
                      Sam  uważał  siebie  za  pierwszego  sługę  Państwa.
                      Gardził  językiem  i  literaturą  niemiecką.  Preferował  język  francuski.

                      Prusy  są   pierwszym  państwem  europejskim,  które  podjęło  poważnie  zasadę
                      publicznej  oświaty  ludności. „ Patriotyzm..... wpajać  przez  nauczanie”.
                      Jego  następcą  został  bratanek,  Fryderyk  Wilhelm II  von  Hohenzollern.

  Rok 1787    Chłopi  barona  Jerzego  von  Hochberg  pracujący  w  kopalni  „ Król  Dawid”
                      w  Orzegowie,  zwolnieni  są  z  pańszczyzny.  Zarabiają  4  grosze  na  dniówkę.

             ---     Ludność  Śląska  liczy  około  1.700 tysięcy  mieszkańców. 
                      Gęstość  zaludnienia  wynosi  47 mieszkańców  na  km.  kwadratowy. 
                      W  miastach  mieszka   17 %  populacji  Śląska.
                      Kolonizacja  fryderycjańska  na  Śląsku  to  przybycie   tutaj  61,5 tysiąca 
                      rdzennych  Niemców  i  Czechów.   Wyjątkowo  Polaków.

              ---    Baron  Maciej  Wilczek  otrzymuje  nadanie  pola  wydobywczego  dla  kopalni
                      „Dorothea” / „Dorota” /  w  Bielszowicach.

   Rok 1787   Proboszcz   Ludwik  Bojarski  odkrywa  pokłady  węgla  w  Chorzowie.  Wkrótce
                      Bożogrobcy  rozpoczną  wydobywanie  węgla  w  kopalni  „Księżna  Jadwiga”.
                      
  19.01.1788. W  Strzybnicy  uruchomiono  maszynę  parową,  sprowadzoną  wraz  z  jej
                      konstruktorem  Johnem  Wilkinsonem  z  Anglii.  Przedsięwzięciem  kierował
                      dyrektor  przemysłu  Westfalii  baron  Karol  von  Stein. 
                      Jej  celem  jest  napęd  pomp  odwadniających  „sztolnię  Fryderyka '' w  kopalni
                      ołowiu  i  srebra.



                                                                       - 140 -

             ---     Chłopi  pańszczyźniani  z  Orzegowa,  furmankami  wożą  węgiel  z  kopalni 
                       „Król  Dawid”  do  Strzybnicy / celem  opalania  kotła  maszyny  parowej /. 

  10.03.1788. W  Lubowicach  koło  Raciborza  urodził  się  poeta  niemieckojęzyczny,  romantyk,
                      Ślązak,  baron  Józef  von  Eichendorff.  Znał   język  polski.
                      Modelowym  przykładem  jego  powieści  romantycznej  jest powieść:
                      Ahnung  und  Gegenwart – Przeczucie  i  teraźniejszość.

             ---    W  Prusach  wprowadzono  egzamin  maturalny.  

  30.08.1788. Zmarł  biskup  krakowski  Kajetan  Ignacy  Sołtyk.

  20.06.1789  Początek  Wielkiej  Rewolucji  Francuskiej. 
                      Uchwalenie  „Deklaracji  praw  człowieka  i  obywatela”.
                      Austria  uwalnia  Belgrad  od  Tuków.

             ---      Imperatorowa  Rosji  Katarzyna II  pisze:
                       „ Z  Prusakiem  należy  wszelkich  imać  się  sposobów,  lecz  z  Polakami 
                        nie  ma  w ogóle  nic  zabawniejszego  jak  ich  bić”.

             ---      Profesor  Johann  Gottlieb  Schummel  z  Wrocławia,  podróżnik,  literat:
                       „ Język  polski  jest  niewątpliwie  najstarszym  językiem  Śląska,  a  niemiecki
                       uporczywie  się  tylko  wślizgiwał  tu  i  wdzierał”.

             ---     Próba  zmuszenia  przez  władze  państwowe  biskupa  wrocławskiego, 
                      do  niewysyłania  księży  znających  język  polski  na  Górny  Śląsk.
                       
              ---    Łazarz III   Henckel  von  Donnersmarck  rozbudował  kościół  w  Kochłowicach.
              
.             ---    Fryderyk  Wilhelm  hrabia  von  Reden  z  podróży  do  Anglii  sprowadza  na 
                      Górny  Śląsk   hutnika,  Szkota  Johna  Baildona.

              ---    W  hucie  „Mała  Panew”  w  Ozimku,  dokonano  pierwszej  w  świecie,  
                      udanej  próby  otrzymania  koksu,  potrzebnego  do  wytopu  surówki.

              ---   We  Wrocławiu  wyszło  pierwsze  na  Śląsku  polskie  czasopismo, „Gazety  śląskie
                      dla  ludu  pospolitego”,  w  nakładzie  10 tysięcy  egzemplarzy. Wydawcą  pisma  
                      jest  rząd  pruski.  Pismo  rozdawane  jest  bezpłatnie  w  gminach,  do  1806 roku.

  20.06.1789. Nadanie  Fryderykowi  Fischerowi  z  Tarnowskich  Gór  pola  wydobywczego 
                       węgla  kamiennego  kopalni  „Louise”.
                      Zlokalizowana  na  granicy,  dzisiejszego  Chebzia  i  Nowego  Bytomia, w  rejonie
                      dawnej  wieży  chłodniczej,  i  bramy  nr IV  huty „ Pokój”.  
                      Kopalnia  eksploatowana  będzie  do  roku 1873.  
                      Większość  udziałów  kopalni  nabędzie  hrabina  Joanna  von   Schaffgotsch. 
                      Zatrudnienie   w  kopalni  wynosiło  do  94  osób.  Wydajność  górnika  wynosiła 
                      ok. 2  tony   na  dniówkę.   Koszt  wydobycia  1.  tony  węgla: ok. 22 grosze.
                      Wielkość  wydobycia  w  1859 r  wyniosła 21.912 ton. 
                      Węgiel  dostarczano  do  miejscowych  hut  cynku.  
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  23.12.1789. W  Kochłowicach  mieszka  21  siodłaków,  18  zagrodników  i  12  komorników.

                      Siodłacy: Johann  Szweda,  Woitek  Kruszyk,  Jedra  Kolodziej,  Joseph  Duda,  
                                       Woitek  Nowak,  Mathees  Aleksa,  Martha  Miltzek,  Alois  Witzek,
                                       Michel  Kutsch,  Blazek  Kolodziej,  Johann  Muschkietosch,
                                       Fabian  Kolodziej,  Johann  Krzymyk,  Kuba  Kolodziej,  Mathas  Dyrda, 
                                       Preger  Witzek,  Paul  Wilcek,  Johann  Aleksa,  Michel  Fritsch.

                      Zagrodnicy  i  chałupnicy: Jendra  Krzankala,  wdowa  Apolonia  Janusch,  
                                                                Franz  Kurzeja,  Simon  Krzykowski,  Jakub  Militzek, 
                                                                Leopold  Schulz,  Mathusek  Baxik,  Wilhelm  Dziuba,
                      Macziek  Krzikowski,  Valek  Wojatzek,  Blasius  Kutsch,  Lukas  Krzikowski,  
                      Anton  Labus,  Peter  Schary, Johann  Kolodziej,  Simon  Nowack,  Cicimir  Ryschok,
                      Joseph  Militzek,  Wenzel  Lapski,  Johann  Perlinski,  Georg  Berger,  Caspar  Zemia,
                      Simon  Kasperziok,  Casper  Berger.

                      W  Bykowinie,  zagrodnicy: Bartek  Gielza,  Jakob  Mańka,  Gregor  Philipp.
                                                                    Bartek  Kurzeia,  Franz  Koczot,  Paul  Wypiór,
                      Simon  Wiczik,  Lukas  Krzonkala,  Johann  Koth.
                      Komornik: Michael  Labus,
                      Wolni  chłopi: Peter  Steuer,  Simon  Kilcka  i  Franz  Baron.

  10.01.1790. Utworzenie  Stanów  Zjednoczonych  Belgii.  Austria   usuwana  z   Niederlandów

  20.02.1790. Zmarł  cesarz  Józef II. 
                       Sługa  państwa.  Jego  dewiza: „wszystko  dla  ludu,  ale  nic  przez  lud”.
                      Gardził  Polakami  w  Galicji. W  konflikcie  z  matką -  regentką  i  rodzeństwem.
                      Papież  Pius VI  o  cesarzu: „ to  najlepszy  katolik  na  świecie”.
                      Jego  następcą  został  brat,  książę  Toskanii  Leopold II.
                                                      
  10.04.1790. W  Dobrzeniu  Wielkim  urodził  się  Jan  Nepomucen  Fitzek.  Ksiądz   katolicki,
                      propagator  trzeźwości  na  Górnym  Śląsku.  Wybudował   bazylikę  w  Piekarach.

             ---     W  Halembie,  Łazarz III  Henckel  von  Donnersmarck  uruchomił  kopalnię  węgla
                      kamiennego,  „ Gottessegen”  /  Boże  Dary /.

  05.09.1790. Kopalnię „Król  Dawid”  w  Orzegowie,  odwiedzili:  książę  sasko – weimarski 
                      Karol  August,  poeta,  ale  jako  minister  stanu  Johann  Wolfgang  Goethe, 
                      dyrektor  Wyższego  Urzędu  Górniczego  we  Wrocławiu  hrabia 
                      Fryderyk  Wilhelm   von  Reden,  oraz  baron  Karol  von  Stein  dyrektor  przemysłu
                      Westfalii. 

                      W  wyniku  podróży  po  Górnym  Śląsku / do  Tarnowskich  Gór /,  poeta 
                      będąc  pod  wrażeniem  trudnych  warunków  życia  jego  mieszkańców, 
                      propozycję  zmiany  ich  losu, / przez  germanizację /  zawarł  w  wierszu: 
                      Vorschlag  zur  Einfürung  der  deutschen   Sprache  in  Polen.

  Rok 1790    Opat  klasztoru  Augustianów  w  Żaganiu  Ignacy  Felbiger,  twórca  reformy
                      szkolnej  na  Górnym  Śląsku,  pisze: 
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                      „ Znam  wioski,  w  których  połowa  mieszkańców  nawet  czytać  nie  umie,  
                      po  polsku  jeszcze  od  biedy,   ale  po  niemiecku  nic......”.

  12.09.1790. W  swoim  zamku  w  Zabrzu,  zmarł  baron  Maciej  Wilczek,  właściciel  dóbr
                      Chudów,  Paniowy,  Bielszowice,  Szombierki  i  Orzegów. 
                      Pochowany  został  w  krypcie  kościoła  we  Wieszowej
                      Majątek  objął  syn  Paweł  Wilczek.
         
  20.11.1790. Biskup  chełmski / 1765 /, łucki / 1771 /,  Feliks  Rogala  Turski  bpem  krakowskim.

  24.11.1790. Salomon  Izaak  z  Brabantu,  inżynier – górnik,  mierniczy  i  geodeta,  badając
                      profesjonalnie  obszary   leśne  pomiędzy  Bielszowicami,  Pawłowem,  Porębą,
                      Zaborzem,  Chorzowem,  Hajdukami  i  Łagiewnikami,  natrafił  na  pokład  węgla
                      koksującego   grubości 1 – go  metra / rejon  Pawłowa /.
           
            ---      Z  inicjatywy  hrabiego  Fryderyka  Wilhelma  von  Redena,  powstają  w  kopalni
                      „ Książę  Karol  Heski”  w  Łagiewnikach  dwa  pierwsze  szyby  wydobywcze:
                      „ Wilhelmina”   i  „Pelagia”.  Od  1801 r.  kopalnia, „ Król”  z  polami,  „Barbara” 
                       i  „Einsiedel”/ Wyzwolenie /. Później  także  jako,  „Prezydent”  oraz  „Chorzów”.

             ---     W  Zabrzu  rozpoczęto  bicie  szybów  w  kopalni,  „Królowa  Luiza” / Königin –
                       Luise – Grube /  dzisiaj  kopalnia „ Zabrze – Bielszowice ''.

  04.01.1791. Faktor  górniczy  Kalida  zgłasza  w  urzędzie  górniczym  fakt  odkrycia  złóż  węgla.
                      Początek  państwowej  kopalni  „Król”  w  Chorzowie.

  03.05.1791. W  Polsce,  sejm  uchwala  Konstytucję. Druga  w  świecie  ustawa  zasadnicza.
                      Reguluje ona  strukturę  organizacyjną  państwa,  określa  prawa   i  obowiązki
                      obywateli. Konstytucję  uchwalono  w  obecności  1/3 posłów  związanych  z  królem
                      i  stronnictwem  patriotycznym  / 03.09.1791. uchwalenie  konstytucji  w  Francji /. 

  Rok 1791     Na  planie  Ziemi  bytomskiej,  Orzegów  oznaczony  jest  jako:  Oczeków.
                      W  rejestrze  parafii N. M. Panny  w  Bytomiu,  występuje  również  pisownia:
                       Ożegów,  Ozegow  i  Orzechów. 

            ---      Johann  Friedrich  Zöllner  teolog  z  Berlina,  w  swojej  Briefe  űber  Schlesien....
                      pisze: 
                      W  chłopskich  chatach  mieszkają  ludzie,  bydło  rogate,  świnie,  gęsi,  kury,  itd.
                      nie  tylko  pod  jednym  dachem,  ale  także  obok  siebie  tak  mało  oddzieleni, 
                      że  bez  większych  ceregieli  mogą  się  wzajemnie  odwiedzać”.
                      I  dalej:
                      „ Im  bardziej  taki  człowiek  jest  prymitywny,  tym  bardziej  boi  się  nowości,  
                      bo  to,  co  tradycyjne,  choćby  było  najobrzydliwsze,  oszczędza  mu  przynajmniej
                      tego  najstraszniejszego  łamania  głowy.  

                      Widać  to  tym  bardziej  u  polskiego  Ślązaka,  który  jest  tak  bigoteryjny,  .....  
                       i  który  tę  resztę  zdrowego  rozumu,   jaka  mu  jeszcze  jego  przesądy
                       pozostawiają  topi  w  gorzałce”.
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             ---     W  Tarnowskich  Górach,  pastor  Johann  Wilhelm  Pohle  wydał  w  języku
                       niemieckim  książkę, „ Górnoślązak,  broniąc  się  przed  swoimi  przeciwnikami”,
                       w  której,  napisał:
                       „ Dotąd  wyłącznie  nas  szkalowano,  odmawiano  nam  nie  tylko  rozumu
                       ludzkiego,  ale  nawet  ludzkiego  kształtu,  uważano  nas  za  niewychowanych
                       półludzi,  za  pijaków  i  leniów,  opisywano  nas  jako  stwory  o  głęboko
                       osadzonych  oczach,  zarośniętych  czołach  i  radzono  nam,  dla  polepszenia  naszej
                       rasy,  żenić  się  z  dziewczynami  dolnośląskimi.
                       Ale  nikt  nie  sprawdził,  czy  rzeczywiście  na  prawdzie  polega  to,  co  o  nas
                       mówią. Takimi  przedstawia  się  Górnoślązaków,  jakimi  pragnie  się  ich  widzieć,
                       po  to  jedynie, by  móc  ich  szkalować,  a  więcej  o  nas  wiedzieć   nie  chcą.( ....).

                       Nieprawdą  jest,  że  Górnoślązak  to  głupiec,  nieprawdą,  że  nie  posiada  on
                       żadnych  zdolności, nieprawdą,  że  jest  gnuśny. Trzeba  go  tylko  lepiej  traktować”.

                       Dalej  pisze: „ Górnoślązak  o  wiele  lepiej  mówi  po  polsku  aniżeli 
                       Dolnoślązak   po  niemiecku”.          

             ---      Profesor  Johann  Gotlieb  Schummel,  wrocławski  pedagog  w  swoim  opisie
                       podróży  po  Śląsku,  wydanym w:
                       „Schummel's  Reise  durch  Schlesien  in  Julius, 1791”,pisze: 
                      „ Nie  rozpoczynajmy  procesu  przeciwko  polskim  Górnoślązakom,  
                      gdyż  przed  trybunałem  historii   przegramy  go  we  wszystkich  instancjach”.

   Rok 1792    Rozpoczęcie,  pod  nadzorem  Fryderyka  von  Reden  i  śląskiego  rzeczoznawcy
                       wodnego  Promnitza,  budowę  kanału  kłodnickiego.
                       Długość  kanału  wynosi: 45 kilometrów.  Posiada on 18 śluz. Oddany  do  użytku
                       zostanie  w  1806 roku.  Zakończenie  pełnego,  planowanego  zakresu  robót, 
                       nastąpi  w  1812  roku. 
 
            ---      Jan  Ignacy  Felbiger  określił  czas  jednostki  lekcyjnej. 
                      Wprowadza  także  do  szkół  system  grupowego  nauczania.  
                      Wyodrębnia  naukę  religii,  jako  osobny  przedmiot.
                      Przeprowadzona  przez  niego  reforma  szkolnictwa  na  Górnym  Śląsku,  znalazła 
                      uznanie  w  pracach  Komisji  Edukacji  Narodowej  w  Polsce.

  01.03.1792. Zmarł  cesarz  Austrii  Leopold II. Jego  następcą  został  syn  Franciszek II.

                       Trzeci  syn  cesarza  Leopolda  II  Karol  Habsburg  dał  początek  arcyksiążęcej  
                       linii  Habsburgów  w  Żywcu.

  30.05.1792. Protokół  powizytacyjny  w  parafii  Kochłowice  proboszcza  księdza  
                      Jerzego  Przybyłę: 

                      „  Do  tej  parafii  należy  6  wiosek  pod  Najjaśniejszego  Króla   Pruskiego 
                      w  diecezji  krakowskiej,  w  dekanacie  bytomskim  leżące, 
                      to  jest  Kochłowice,  Nowa  Wieś,  Halemba,  Kłodnica,  Radoschowy  i  Bykowina”
                      własność  bytomsko – siemianowickiej,  katolickiej  linii  rodu
                      Henckel  von  Donnersmarck. 
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   Rok 1792    Antoni  Koulhaus  uruchomił  w  Czarnym  Lesie  kopalnię  „Salomon”.
                      Zlokalizowana  była  na  południe  za  dzisiejszym  cmentarzem  przy  ulicy
                      Chorzowskiej  w  Nowym  Bytomiu,  w  kierunku  linii  kolejowej 
                      Nowy  Bytom -   Kochłowice.  Kopalnia  istniała  do  1824 roku.

            ---      Karol  Godula / Carl  Godulla / ukończył  naukę  w  szkole  w  Przyszowicach.
 
  23.01.1793. Drugi  Rozbiór  Polski.  Rozbioru  dokonują  Prusy  i  Rosja.
                      Sejm  Rzeczpospolitej  zebrany  w  dniach: 21.06. - 23.11.1793.  w  Grodnie,
                      ratyfikuje  rozbiór /17.08. br. - rosyjski,  23.09. br. - pruski /.

  03.04.1793. Na  Pogórzu  sudeckim  ma  miejsce  powstanie  tkaczy / okolice  Bielawy /.

             ---     Karol  Godula  rozpoczyna  naukę  w  szkole  realnej  przy  klasztorze  cystersów
                      w  Rudach / Raciborskich /.

             ---     Na  Śląsku,  ponad  50%  mieszkańców  stanowią  protestanci.  
                      Katolicy,  w  liczbie  925 tysięcy  stanowią  odsetek =  48%.

             ---     Na  Górnym  Śląsku,  katolicy  stanowią  93%  populacji  ludności.

             ---     Paweł  Wilczek  sprzedał  Szombierki  i  Orzegów  Jerzemu  von  Marklowski
                       / Markloffsky /.
                      Ten  z  kolei  Jerzemu  von  Hochberg,  który  w  spadku  zostawił  je  synom
                       Leopoldowi  i  Karolowi  von  Hochberg.

  Rok 1793     Zmarł  pan  Świerklańca  Wiktor  Amadeusz  von  Donnersmarck. 
                       Był  synem  Leona  Maksymiliana.  Generał  wojsk  pruskich,  protestant.  

                       Jego  kuzynowi  Łazarzowi III,  panu  Siemianowic  i  Bytomia,  katolikowi, 
                       za  zgodą  króla  Prus   przypadł  tytuł  pana  stanowego. 
                       Złożył  on  w    imieniu   stanów  ziemi  bytomskiej  królowi  Prus 
                       przysięgę   hołdowniczą  / homagium /. 
                       Jego  majątek,  to:  19.156  ha  gruntów,  miasto  Bytom,  23  wsie  i 18  folwarków. 

      02.1794.   Nabytki  terytorialne  Prus /  m. in.  polskie /  wymagają  kodyfikacji  prawa.
                       Wprowadzenie  w  życie  Powszechnego  Pruskiego  Prawa  Krajowego
                       / Allgemeines  Preussisches  Landrecht /.  

                        Joachim  von  Arnim,  napisze: 
                       „Landrecht  był  dla  naszego  ludu  z  prawnego   punktu  widzenia,  równie  ważki  
                        jak  Lutra  tłumaczenie  Biblii”.
                        Odtąd „  pruska  biurokracja  tworzyła  odrębny  stan  zawodowy,  zamkniętą  
                        w  sobie  nową  i  rządzącą  klasę  w  państwie”.
                        W  przepisach  Prawa  Krajowego,  przypomniano  o  regulaminie  szkolnym  dla
                        ludności  katolickiej  oraz  o  ustroju  wsi.

             ---      Wilczkowie  sprzedają  dobra  bielszowickie  za  135.600  talarów  
                        Detlevowi  von  Schlippenbach.  
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  07.01.1795. Oddział  dragonów  rosyjskich  wywozi  króla  Polski  Stanisława  Augusta
                      Poniatowskiego / na  „zaproszenie” carowej  Rosji   Katarzyny II /  do  Grodna.

  24.10.1795. Trzeci  Rozbiór  Polski.  Rozbioru  dokonują:  Austria,  Prusy  i  Rosja.
                      W  wyniku  rozbiorów  Polski,  Prusy  powiększyły  swój  obszar,  o  141.000 km. kw.
                      i  2,6 mln.  ludności   polskojęzycznej / o  38 % /.
                     
             ---     Wg  opinii  feldmarszałka  Augusta  Neitharda  von  Gneisenau  z  1831 roku,
                      zdobycze  pruskie,  w  przeciwieństwie  do  Austrii  i  Rosji,  miały  charakter  
                      zasadniczy,  bo  umożliwiały  dalszy  rozwój  państwa  pruskiego.

            ---    Ziemia  siewierska  / Zagłębie  Dąbrowskie /  jako  część  tzw.  Nowego  Śląska,
                    do  roku 1807  przyłączone  zostało   do  królestwa  Prus / do  Górnego  Śląska /. 

            ---     Zmarł  Jerzy  von  Hochberg,  właściciel  Szombierek  i  Orzegowa.
                     Zmarł  biskup  wrocławski  Filip  Gothard  von  Schaffgotsch. 
                     Jego  następcą  od  1796  roku   jest  Józef  Christian  Hohenloe.

  10.11.1796. Hrabia  Fryderyk  von  Reden,  asesor  górniczy  Bogacz,  królewski  inspektor
                      budowlany   Johann  Fryderyk  Wedding  oraz  szkocki   inżynier  John  Baildon
                      uruchomili  w  Gliwicach   pierwszy  w  świecie,  opalany  koksem  piec  hutniczy. 
                      Tygodniowa  wielkość  wytopu  żelaza  na  Śląsku  wynosiła  1.400 ton.

                      Na  Śląsku,  umowny  koniec  okresu  rozwoju  manufaktury.  
                      Początek  industrializacji  i  żywiołowego  rozwoju  kapitalizmu.  Przebudowa
                      feudalnej  struktury  społecznej / ok.  500  majątków  ziemskich /  w  liberalną.

  26.01.1797. W  Petersburgu  podpisano  ostateczną  konwencję  Rozbiorów Polski. 
                      Tajna  klauzula   zawiera  stwierdzenie,  że  Królestwo  Polskie:
                      „  obecnie  i  na  zawsze  uznane  jest  jako  nieistniejące”,  oraz  zapowiada
                      likwidację „ wszystkiego  co  by  przypominało  jego  istnienie”.

  17.02.1797. Efektywność  wielkiego  pieca  hutniczego  w  Gliwicach,  skłoniła  władze 
                      do  budowy,  na  terenie  Łagiewnik  Górnych,  w  sąsiedztwie  Chorzowa / Starego /,
                      rządowej  huty  żelaza,  nazwanej  Hutą  Królewską.
                      Projektantami  huty  byli  inżynierowie  Wedding  i  Baildon. 
                      Nadzór  nad  budową  sprawował  Fryderyk  Wilhelm  hrabia  von  Reden.
                      Nowością  w  hucie  były  maszyny  parowe  do  napędu  walcowni.

  Rok 1797   W  kopalni „Prinz  Carl  von  Hessen” / kopalnia  „Chorzów – Barbara” /, 
                      zainstalowano  pierwszą  maszynę  parową  do  napędu  pomp  odwadniających
                      chodniki  kopalni.

  29.06.1797. W  Oleśnie  urodził  się  Józef  Lompa.  Autor  około  50 książek  o  tematyce  śląskiej
                       pisanych  w  języku  polskim  i  niemieckim . Redaktor,  nauczyciel  i  organista .
                       Założył:  Towarzystwo  Pracujących  dla  Oświaty  Ludu   Górnośląskiego”  
                       „Towarzystwo  Nauczycieli  Polaków”. 
                       Autor  pierwszej  historii  Śląska  w  języku   polskim. 
                       Zmarł  w  1863 roku  w  Woźnikach.
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  16.11.1797.  Zmarł  król  Prus  Fryderyk  Wilhelm II  Hohenzollern.  
                       Jego  następcą  jest  syn  Fryderyk  Wilhelm III.

  12.12.1797.  W  Pszczynie  zmarł  książę  von  Pless  Fryderyk  Erdmann  Anhalt – Köthen.
                       Jego  następcą  jest  drugi  syn  Fryderyk  Ferdynand. Junkier  w  służbie  wojskowej.
                       Wierny  do  końca  królowi. Generał – major,  kieruje  nieudolnie  obroną  Śląska.
                      / Napoleon – 1806 r. / Landrat  pszczyński. 
                       Dowódca  pułku  śląskiej  landwehry.  Dobry  i  wymagający   gospodarz.

              ---    Jan  Samuel  Richter,  pastor  i  kierownik  szkoły  w  Pszczynie,  w  swojej  książce
                      wydanej  w  języku  niemieckim,  „ O  górnośląskim  wieśniaku  jako  o  człowieku,
                      chrześcijaninie  i  obywatelu   potraktowanym  oraz  o  środkach  mających  go
                      uczynić  lepszym  chrześcijaninem    i  obywatelem”,  pisze: 
                      
                       „  Aby  Górnoślązaków  uświadomić,  trzeba  nauczyć  się  polskiego,  jak  się  chce
                       być   ich  nauczycielem(........) Pierwsze  więc,  co  musi  się  zrobić,  aby  być 
                       pożytecznym  dla  górnośląskiego  wieśniaka,  jest  to,  że  da  mu  się  nauczycieli
                       całkowicie  władnych  w  języku  polskim”.

  12.02.1798. W  Petersburgu,  w  Pałacu  Marmurowym   zmarł  Stanisław  August   Poniatowski.
                       Ostatni  król  Polski  Pierwszej  Rzeczpospolitej.

              ---     Karol  Godula  rozpoczął  studia  w  Hauptschule  w  Opawie.

  09.09.1798.  Zmarł  Franciszek  Karol  von  Stechow,  właściciel  majoratu:  Ruda,  Biskupice
                       i  Pławniowice.  Jego  następcą  i  dziedzicem  zastał  Karol  Franciszek I 
                       von  Ballestrem,  syn  siostry  zmarłego  Franciszka  Marii  Elźbiety  Augusty 
                       von  Stechow,  wdowy  po  Janie  Babtiście  von  Ballestrem.

  Rok 1798    Johann  Christian  Ruhberg  z  Turyngii,  od 1770 r.  sztygar  w  kopalni
                      „Emanuelssegen”  w  Murckach,   chemik,  faktor  huty  szkła  w  Wesołej, 
                       odkrył  „śląski” sposób  uzyskiwania  cynku  z  galmanu.  / piec  4 -muflowy /.
                       Wybudowana  została  huta  cynku  w  Wesołej.
                      Górny  Śląsk  stanie  się  wkrótce  największym  producentem  i  eksporterem  cynku.

   Rok 1799    Landrat  bytomski  raportuje  władzom  o  buncie  chłopów  
                       w  Orzegowie  i  Szombierkach. 

            ---       Schlesische  Provinzialblätter,  o  ubogiej,  mówiącej  po  polsku  katolickiej 
                       niższej  warstwie  ludności  Górnego  Śląska,  pisze:

                       „  o  fizjonomiach,  w  których  ohydny  kontrast  pomiędzy  głupotą,  niewolniczym
                       usposobieniem  a  rozpaczą  wyzierającą  z  zapadłych  oczu,  z  zarośniętych  czół,
                       nie  golonych  bród  i  już  w  młodości  pomarszczonych  z  niedostatku  i  nędzy
                       policzków,  budził  wstręt”.

  09.11.1799. Generał  Napoleon  Bonaparte  przejął  rządy  we  Francji.

   Rok 1800   Bytom  liczy 1.707,  Ruda  336,  Wrocław, ok.  65.000  mieszkańców.
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  Rok 1800     Orzegów  dzierżawią  bracia  Piotr  i  Jakub  Rotter.
  
  31.03.1800. Zmarł  biskup  krakowski  Feliks  Rogala  Turski. 
                      Jego  następcą,  od 24.09.1804 r.  jest  biskup  Andrzej  Rawa  Gawroński.

  Rok 1800    Uruchomiono:  Główną  Dziedziczną  Sztolnię  Zbiorczą,  o  długości 14  km.
                      łączącą  kopalnie: „ Królowa  Luiza”  w  Zabrzu  i  „Król”  w  Chorzowie. 

  Rok 1800   Roczne  wydobycie  węgla  na  Śląsku  wynosi  41.100  ton,  a wytopu  żelaza  2.000 t.

  31.08.1800. Król  Fryderyk Wilhelm III  podpisuje „Regulament”,  wg  którego  na:
                     „ notorycznych  hultajów  i  próżniaków”,  czekały  więzienia.

            ---     Dobra  bielszowickie  własnością    hrabiego  Ignacego  Otto  Bobrowskiego  
                     z  Galicji.

  Rok 1801  Opracowany  został  regulamin  szkolny  dla  prowincji  śląskiej.

            ---    Za  protekcją  i  namową  b. syndyka  klasztoru  w  Rudach  i  justycjariusza 
                    hrabiego  Karola  Franciszka  von  Ballestrem   p.  Jurczyka,  Karol  Godula 
                    podjął  pracę   w  majątku   hrabiego  w  Pławniowicach.

            ---    Urodził  się  Karol  Wolfgang  von  Ballestrem.  Jest  synem  Karola  Ludwika,
                    młodszego   brata  Karola  Franciszka  -  bezdzietnego   i  Joanny  Nepomuceny
                    von  Züllow.  Późniejszy,  od  1822 roku  ordynat  majoratu.

     05.1802. Zmarł  baron  Fryderyk  Antoni  Heinitz.  Wuj  i  protektor  Fryderyka  von  Reden,
                    Twórca  przemysłu  pruskiego / i  górnośląskiego /.

  Rok 1802   Uruchomiono  „Hutę  Królewską”  w  Chorzowie. 

            ---    Powstała  gmina  Halemba.  Posiada  herb.  Mieszka  w  niej  ok.  300  osób
                    /  razem  z  Kłodnicą  i  Starą  Kuźnicą /.

            ---    Jerzy  Samuel  Bandtke  nauczyciel  szkół  wrocławskich,  profesor  Uniwersytetu
                    Jagiellońskiego  wydaje:  „ O  słowiańskim  pochodzeniu  nazewnictwa  śląskiego”.

  24.11.1802. Pierwsza  źródłowa  wzmianka  o  Lipinach.  
                      W  akcie  sprzedaży  dóbr  rycerskich  Chropaczów,  pomiędzy  sprzedającym
                      Karolem  Woyrsch  a  kupującym  Jerzym  Karolem   hrabią  Hesji,  występuje
                      folwark  Lipina.

  Rok 1803    W  Tarnowskich  Górach,  otwarto  pierwszą  na  Górnym  Śląsku
                      / a  także  na  ziemiach  polskich /  państwową  szkołę  górniczą.
                      W  Królewskiej  Hucie  otwarto  szkołę  hutniczą.

  Rok 1803     W  kopalni ,,Król”  w  Chorzowie / później  „Prezydent”/,  ale  i  w  innych
                       wprowadzono  na  dole  konie  pociągowe. 
                       Konie  ciągnęły platformy  z  urobkiem  po  drewnianych  szynach.
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  24.03.1803. Sejm  w  Ratyzbonie,  po  klęskach  Austrii  z  Napoleonem  we  Włoszech, 
                      likwiduje  112  „stanów  Rzeszy”.  Zniknęły  księstwa  duchowne,  za  wyjątkiem
                      Moguncji.  Zyskały  państwa  średnie.  Austria  traci  swoją  pozycję  w  Rzeszy.
                   
                      Liczba  zależnych  od  Rzeszy  i  cesarza  terytoriów  i  miast  spadła  z  314  do  30,
                      nie  licząc  300  posiadłości  rycerskich  Rzeszy. 

                      Nowo  powstałe  księstwa  elektorskie:  Badenia,  Wirtembergia,  Hesja - Kassel,
                      Salzburg  nie  mają  związku  z  tradycją  historyczną  Rzeszy. 
                      Burzą  jej  ustrój.  Stronnicy  cesarza  zostali  unicestwieni.
                      Zyskują  Prusy.

                      Lewy  brzeg  Renu,  od 17.10.1797 r.  w  posiadaniu  Francji
                      /  W  Campoformio,  cesarz Franciszek II  zrezygnował  z  integralności  Rzeszy /.

  23.07.1803. Nominacja  hrabiego  Fryderyka  Wilhelma  von  Reden  przez  króla  Prus, na:
                   „  rzeczywistego  urzędującego  ministra  państwa  i  spraw  wojennych”.

          ---     W  Głogówku  istnieje  jedyne  na  Górnym  Śląsku  seminarium  nauczycielskie.

  Rok 1804   Na  Górnym  Śląsku  czynne  są  3 - wielkie  piece  hutnicze  opalane  koksem,
                     i  46 - opalanych  węglem  drzewnym. 
                     Dają  one  w  sumie  produkcję  roczną  w  wielkości  406 - kwintali  surówki.

  11.08.1804. Cesarz  I  Rzeszy  Niemieckiej  Franciszek II  Habsburg,   już  jako  Franciszek I
                      przyjął  tytuł  cesarza  Austrii /  Czech  i  Węgier /.
                      Jest  nadal  cesarzem  elekcyjnym  Rzeszy  i  od  tej  pory  dziedzicznym  Austrii.
  
  02.12.1804. W  Paryżu, w  katedrze  Notre  Dame,  papież  Pius VII  koronuje  
                      Napoleona  Bonaparte  na  cesarza  Francuzów.

   Rok 1805   W  Nowej  Wsi,  obok  kopalni  „Błogosławieństwo  Boże” / z  1803 r. /
                      Łazarz  III  Henckel   von  Donnersmarck  uruchomił  hutę  żelaza  opalaną  koksem,
                      nazwaną  od  imienia  żony „Antoninie”./  dzisiaj  rejon  kościoła  św.  Wawrzyńca /.
                      Jednocześnie  wygaszono  piec  hutniczy  opalany  węglem  drzewnym  w  Halembie.

  05.08.1805. W  Siemianowicach  zmarł  Łazarz III  Henckel  von  Donnersmarck. 
                      Jego  następcą  i  dziedzicem  dóbr  bytomsko – siemianowickich  został 
                       syn  Karol  Józef  Erdman  von  Donnersmarck.  

  02.12.1805. Bitwa  trzech  cesarzy  pod  Austerlitz / Sławków  na  Morawach /. 
                       W  bitwie  udział  wzięli:  cesarz  Francji,  Austrii  i  car  Rosji.  

  27.12.1805. Podpisanie  pokoju  między  Austrią  i  Francją  w  Preszburgu / Bratysławie /.
                      Sojusznicy  Napoleona:   Bawaria  i  Wirtembergia,  stają  się  królestwami  i  razem
                      z  Badenią,  dzielą  się  zdobyczami  w  krajach  niemieckich.
                      Zlikwidowano  kolejnych,  około  70 drobnych  „stanów  Rzeszy”. 

       ---          Oddano  do  użytku  kanał  kłodnicki.  Łączy  Zabrze  i  Gliwice  z  Koźlem / Odrą /.
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   Rok 1805  Wydobycie  węgla  na  Górnym  Śląsku  wynosi:  104 tysiące  ton/rok.

       ---          Na  polecenie  Wyższego  Urzędu  Górniczego,  nadradca  hutniczy  Carl  Johann
                     Karsten  podjął   próbę  wykradzenia  tajemnicy  wynalazku  Ruhberga  z  Wesołej.

  12.07.1806. W  Paryżu,  przedstawiciele  16 - tu  południowych  i  południowo – zachodnich
                      państw   niemieckich  podpisali  akt  założycielski  Związku  Reńskiego,  
                      w  myśl  którego,  państwa   te / nie  lubią  katolickich  Habsburgów ? / występowały
                      z  Rzeszy  i  oddawały  się  pod  opiekę  cesarza  Francuzów.
                      Prusy  pozostały  poza  Związkiem  Reńskim.

  06.08.1806. Cesarz  Franciszek  II  Habsburg  złożył  godność  i  koronę  Świętego  Cesarstwa
                      Rzymskiego  Narodu  Niemieckiego. 
                      Koniec I  Rzeszy / od 962 roku /.
                      Zniknęła  struktura  spajająca  narody  niemieckie  w  jeden  organizm  państwowy.
                      Próżnię  polityczną  po  cesarstwie  próbują  wypełnić  Prusy.  
                      Niemcy  zafascynowani  są  cesarzem  Francuzów - Napoleonem.

 14.10.1806. Prusy  podjęły  próbę  wymuszenia  na  Napoleonie  zgody  na  zajęcie  Hanoweru.
                     W  bitwach  pod  Jeną  i  Auerstedt  ponoszą  druzgocącą  klęskę  i  zdane  są
                     wyłącznie  na  łaskę  Napoleona. 
                     Cesarz  Francuzów  entuzjastycznie  witany  jest  w  Berlinie  / 27.10.1806 r. /.
                     Władze pruskie  i  król  Fryderyk  Wilhelm III  uciekli  do  Królewca / do 1809 r. /.

  05.11.1806. Paweł  Jakub  von  Bellow  uruchomił  w  Czarnym  Lesie  kopalnię „Bellowssegen”.
                      Zlokalizowana  była  na  przeciw  dzisiejszego  cmentarza  przy  ulicy  Chorzowskiej
                      w  Nowym  Bytomiu.  Była  czynna  do  1877 roku. Od  1837 r.  jej  udziałowcami
                      byli  Karol  Godula  oraz  hrabia  Andrzej  Renard  ze  Strzelec / Opolskich /.
                      Wydobycie  roczne  węgla  wynosiło  ok. 20  tysięcy  ton.
                      Od  1899 r.  jedyną  właścicielką  kopalni  jest  hrabina  Joanna  von  Schaffgotsch.

 28.11.1806.  Do  Bytomia  wkroczył  oddział  wojsk  wielkopolskich / w  służbie  Francji / pod
                      dowództwem  porucznika  Trembeckiego.

  Rok 1806.   Śląsk  traci  swoją  uprzywilejowaną  pozycję  prowincji  i  podporządkowany  zastał  
                      władzom  centralnym  w  Berlinie.

       ---         W  Kochłowicach  wybudowano  murowany  kościół   w  stylu  barokowym 
                     p. w.  Świętej  Trójcy.  Budowniczym  kościoła  był  Hoffman  z  Rybnika,
                     proboszczem  ksiądz  kanonik  Jerzy  Przybyła.  

                     Fundatorami  kościoła  byli:  hrabia  Łazarz III,  a  po  jego  śmierci  syn  Karol  Józef
                     Erdman  von  Donnersmarck   z  Siemianowic  i  wdowa  po  Łazarzu III  Antonina.
                     Obecnie  kościół  p. w.  Matki  Boskiej  z  Lourdes.  Poświęcony,  dnia  24.10.1806.

       ---         Na  obszarze  Orzegowa  i  Kopaniny,  lasy  obejmują  1.450  morgi.

  Rok 1806  Książę  Adam  Czartoryski  polityk  polski  w  służbie  Rosji,  zaplanował  przy  jej
                    pomocy  zajęcie  Śląska   i  jego  wymianę  z  Austrią  za  Galicję.
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  Rok 1807 Wrocław  jednym  z  punktów  organizacji  legionów  polskich  w  służbie  francuskiej
                    / 8.400 – rekrutów /.
 
  02.04.1807. Oddziały  wielkopolskie  pod  dowództwem  generała  Henryka   Dąbrowskiego
                     na  Górnym  Śląsku. Do  09.07. / pokój  w  Tylży / broni  się  twierdza  Koźle.
                     Do  Bytomia  wkraczają  oddziały / 100  ułanów /  pod  dowództwem  
                     generała  księcia  Jana  Sułkowskiego.  Mają  miejsce  rekwizycje  i  rabunki.

  10.07.1807. Karol  baron  vom  und  zum  Stein,  nadreński  arystokrata  w  służbie  pruskiej
                      powołany  na  ministra  kierującego  reformami  ustrojowymi  państwa. 
                      Od 30.09.br.  minister  spraw  wewnętrznych  i  kierownik  rządu /16.12.1808r. /.
                      Poprzednikiem,  i  jego  następcą  będzie  książę  Karol  August  von  Hardenberg.
                    
                      Reformy  ukształtują  ostatecznie  ducha  kasty  urzędniczej  i  jej  klimat  moralny
                      oparty  na  równi  na  etyce  obowiązku  wywodzonej  z  nauk   Immanuela  Kanta
                      i  na  gloryfikacji  państwa  rodem  z  filozofii  Georga  Hegla.
                      Urzędnik  staje  się  „kapłanem  państwa”  z  roszczeniami  do  wysokich  pozycji.
                      Powstał  najdoskonalszy  instrument  realizacji  państwa  pruskiego:
                      „ Wolność  przez  administrowanie”.

  25.07.1807. Generał  Gerhard  Scharnhorst  ministrem  wojny  w  Prusach. 
                      Do  współpracy  powołał   hrabiego  Neithadt  Augusta  von  Gneisenau,
                      późniejszego  feldmarszałka  i  Carla  von  Clausewitz  teoretyka  wojskowości.

  07.08.1807. Z  ziem  polskich  zabranych  przez  Prusy  w  I i II  rozbiorze  Polski,  wolą
                      polityczną  cesarza  Francuzów  Napoleona,  w  rozmowach   z  carem  Rosji
                      Aleksandrem I  w  Tylży / króla  Prus  nie  dopuszczono  do  rozmów /,
                      utworzono  Księstwo  Warszawskie.  Na  czele  Księstwa   postawiono 
                      Fryderyka  Augusta,  od 17.10.1806 r.  króla  Saksonii,  który  dopiero  co  przystąpił
                      do  Związku  Reńskiego.
                
  26.08.1807. Zwolnienie  z  funkcji  ministra  hrabiego  Fryderyka  Wilhelma  von  Redena.

       08.1807. W  Bytomiu  stacjonuje  regiment  wojsk  francuskich.  Koszty  jego  utrzymania
                       spadają  na  mieszkańców.  Karol  Józef  Erdman  Henckel  zakładnikiem  okupanta.

               ---    W  Chorzowie,  na  terenie  huty  „Królewskiej”, rozpoczęto  budowę  rządowej
                        huty  cynku „Lydognia”. 
                        W  hucie  wykorzystano,  wykradzioną  przez  Antoniego  Ziobro  technologię
                        Johanna  Christiana  Ruhberga  z  Wesołej.

               ---    Na  Górnym  Śląsku  pracują  dwie  huty  cynku  i  35 kopalń  węgla  kamiennego.

  09.12.1807.  Edykt  królewski  w  Prusach  znosi  poddaństwo  chłopów.  Wzrasta  liberalna
                       gradacja  społeczna / równość  wobec  prawa,  zależność  ekonomiczna /.
                       Reforma  Steina  wprowadza  m.  innymi  wolny  handel  ziemią. 

                       W  Orzegowie,  sołtys  Krzionska  i  chłop  Michał  Janiczek,  nabyli 
                       od  Leopolda   i  Karola  von  Hochberga  kawałki  uprawnej  ziemi.  
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   Rok 1807    W  Orzegowie  istnieją  dwie  karczmy.  Jedna  z  nich  znajduje  się  w  centrum  wsi
                       /  dzisiaj  ulica  Bytomska,  w  miejscu  byłego  kina  przy  ulicy  Stromej /,
                       druga  w  Chebziu,  przysiółku   Kopaniny,  w  miejscu   rejonu  energetycznego,
                       naprzeciw  późniejszych  zabudowań   dworca  kolejowego.  

               ---    W  Gościęcinie  pod  Koźlem  urodził  się  Józef  Szafranek.  Ksiądz  katolicki,
                       działacz  społeczny,  poseł  do  Zgromadzenia  Narodowego  w  Berlinie. 

   Rok 1807    Stanowisko  szefa  sekcji  kultu  i  nauczania  w  Ministerstwie  Spraw
                       Wewnętrznych  Rządu  Prus  otrzymał  Wilhelm  von  Humboldt. 
                       W  wyniku  jego  działalności,  szkoły  elementarne,  gimnazja  i  uniwersytety 
                       miały „ nauczanie  upaństwowione”,  gdyż  nawet  szkoły  prywatne  mogły  istnieć
                       za  zgodą  i  pod  nadzorem  państwa. 

                       Dwa  języki  klasyczne / greka  i  łacina / były  kręgosłupem  systemu  kształcenia.
                       Matura  drogą do  kariery  urzędniczej  i  wojskowej.

   Rok 1807    W  okupowanym  przez  Francuzów  Berlinie,  filozof  Johann  Gottlieb  Fichte
                       głosi  i  publikuje: „Mowy  do  narodu  niemieckiego”.  Skierowane  są  one  przeciw
                       militarnemu  i  kulturalnemu  ujarzmieniu  ludu  przez  Francję. 
                       W  krajach  katolickich  budzi  się  opór  przeciw  Napoleonowi.

  30.01.1808. Zmarł  Jan / Hans / Nepomucen  von  Schaffgotsch.  
                      Ordynację  cieplicką  objął  najstarszy  syn  Leopold / do  1834 r. /.
        
   Rok,1808   Podział  Prus  na  3 - prowincje:  ,śląską,  staropruską  i  marchijsko – pomorską.
                      W  miejsce  zlikwidowanego  stanowiska  ministra  prowincji  śląskiej, 
                      ustanowiono  stanowisko  nadprezydenta  Śląska.

   Rok 1808   W  zaborze  pruskim,  również  na  Górnym  Śląsku  wprowadzona  zostaje  w  życie
                      tzw.  „ ustawa  kagańcowa”  w  myśl  której,  używanie  języka  polskiego  
                      dozwolone  jest  tylko  tam,  gdzie  populacja  ludności  polskiej  wynosi  60%.

  17.06.1808. Pierwszych  58  skazanych  przez  sądy  pruskie  na  Śląsku,  przekazano  do  pracy
                      w  kopalniach  na  Syberii.

  17.07.1808. Orzegów  i  Szombierki,  za  34  tys.  talarów  kupił  Karol  von  Gruttschreiber.

  08.09.1808. Konwencja  paryska.  Wysokość  kontrybucji  z  Prus  na  rzecz  Francji  w  ramach
                      reparacji  wojennych,  wynosiła  pierwotnie  140  mln  talarów.  Na  prośbę  cara
                      Rosji   Aleksandra I,  zmniejszona  została  do  120 mln  talarów.

 19.11.1808. W  Prusach  wprowadzono  w  życie  ustawę  o  powołaniu  samorządów  miejskich.  
                      Zlikwidowano  podział  miast.  Nastąpił  rozdział  sądownictwa  i  administracji.

 16.12.1808.  Tajny  gabinet  królewski  w  Prusach  zastąpiono  rządem.

  Rok 1808    Karol  Godula  został  rządcą / Verwalter /  majątku  Karola  Franciszka  Ballestrema.
                      W  następnym  roku  mianowany  amtmannem. Stoi  na  czele  administracji  majątku.
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            ---    Baron  Józef  Adam  von  Gruttschreiber  właścicielem  Szombierek  i  Orzegowa.
  
  Rok 1809   W  Bielszowicach  wybudowana  została  huta  cynku  „Dersche  Hütte”.

   Rok 1809  Baron  Rajmund  von  Ohlen  und  Adlerscron  z  Bobrka  kupił  Szombierki.
  
  Rok 1810   Wilhelm  von  Humboldt,  młodszy  brat  przyrodnika  Aleksandra,  na  podstawie
                     rozkazu  gabinetowego  rządzącego  ministerium  z  dnia: 16.08.1809 r.,
                     organizuje  uniwersytet  w  Berlinie.

  Rok 1810   Żydzi  w  Bytomiu  wybudowali  synagogę.  Gmina  żydowska  liczy  200 osób.

  30.09.1810. Celem  zdobycia  środków  na  zapłatę  nałożonej  przez  Francję  kontrybucji, 
                      rząd  pruski  dokonał  sekularyzacji  majątków  klasztornych.

                      Kasacji  na  Śląsku  uległo  69 domów  zakonnych,  w  tym:  klasztor  
                      O O.  Franciszkanów  na  Górze  św.  Anny,  O O. Cystersów  w  Rudach
                      / Raciborskich /, oraz  O O.  Bernardynów  w  Bytomiu 
                      / wyceniony  na  40 tysięcy  talarów /.
                       Niektóre  z  tych  dóbr  otrzymali:  Hohenzollernowie,  gen. Blücher, 
                       gen. Yorck  von  Wartenburg  i  Wilhelm  von  Humboldt  / protestanci /.  

                       Ministrem  Spraw  Wewnętrznych,  nadzorujący  kasację  zakonów  jest 
                       książę  Karol  August  von  Hardenberg.

  Rok 1810    Na  Śląsku  zakazano  nauki  polskiego  w  szkołach.

  11.10.1811. Utworzenie  Uniwersytetu / Śląskiego / we  Wrocławiu.  Powstał  on  z połączenia
                      protestanckiej  uczelni „Viadrina” we  Frankfurcie  nad  Odrą  z  Jezuicką
                      Akademią  „ Leopoldina”  we  Wrocławiu.  Dysponował  5 – ma  wydziałami:
                      teologii  katolickiej  i  protestanckiej,  filozofii,  medycyny  i  prawa.

  19.10.1811. Inauguracja  roku  akademickiego  na  Uniwersytecie  Wrocławskim. 
                      Rektorem  jest  Karol / Karl / Berends.

  27.10.1811. Rozwiązanie  najwyższych  władz  duchownych  kościoła  ewangelickiego  
                      na Śląsku – konsystorzy  i  powierzenie  jego  spraw  specjalnej  sekcji 
                      w  Ministerstwie  Spraw  Wewnętrznych.

  11.11.1811. Edykt  pruski  głosił:
                      „Na  dzień  św.  Marcina  ustaje  wszelki  stosunek   poddańczy  we  wszystkich
                      naszych  krajach. Po  św.  Marcinie  istnieją   już  tylko  wolni  ludzie”.
 
              ---    Z  Góry  św.  Anny  wysiedlono  O O. Franciszkanów.

              ---    Biskup  krakowski  Andrzej  Rawa  Gawroński  wydał  dokument,  na  mocy  którego
                      tymczasowo  oddał  jurysdykcję  nad  dziekanatami  bytomskim  i  pszczyńskim,
                      biskupowi  wrocławskiemu  Józefowi  Christianowi  Hohenloe.
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  Rok1812     Wdowa  po  zarządcy  majątku  Joanna  Maria  Eleonora  von  Petsch,  
                      kupiła  upadający  majątek  Szombierki – Orzegów / za  81 tysięcy  talarów /.

             ---     Wydobycie  węgla  w  kopalni  „ Król  Dawid”  w  Orzegowie,  wynosi 
                       ok. 1.800  ton/rok.

  Rok 1812    W  Bytomiu,  w  kościele N. M. Panny,  księża  dekanatu  bytomskiego  składają
                      homagium  dziekanowi  księdzu  Bartłomiejowi  Włodarskiemu,  który  sprawozdanie
                      z  tej  uroczystości  przesłał  do  Wikariatu  Generalnego  we  Wrocławiu.

  11.03.1812. Edykt  emancypacyjny  ministra  Karola  von  Hardenberga  w  Prusach. 
                      Żydzi  w  Prusach   nabyli  prawa  obywatelskie. 
                      Zobowiązani  jednak  zostali  do   zmiany  nazwiska  i  posługiwania  się  językiem
                      niemieckim,  jako  formą  szybkiej  asymilacji . 

  Rok 1812  Z  Bytomia  do  Królewskiej  Huty,  wybudowano  „drogę  węglową”.

        ---         W  Nowej  Wsi,  obok  kopalni węgla  „Hugo”,  hrabia  Karol  Hugo  Henckel
                     von  Donnersmarck  z  Siemianowic  uruchomił  hutę   cynku  „Hugo”.

     05.1812.  Przed  wyprawą  do  Rosji,  cesarz  Francji  Napoleon  Bonaparte  zebrał  wokół
                     siebie  w  Dreźnie  wszystkich  władców  niemieckich,  łącznie  z  cesarzem  Austrii
                     i  królem  Prus,  celem  uzyskania  i  potwierdzenia  ich  lojalności.

                     Na  wyprawę  przeciw  Rosji,  Prusy  zmobilizowały  20 - tysięczny  kontyngent
                     wojskowy,   Austria  30 - tysięczny,  Księstwo  Warszawskie  100 - tysięczny. 
                     Armia  Napoleona  liczy  ok. 600  tysięcy  ludzi.   

      06.1812. W  Petersburgu  powołano  Komitet  do  Spraw  Niemieckich,  w  pracach  którego
                      uczestniczy  i  zastał  doradcą  cara  Aleksandra I  Karol  von  und  zum  Stein.   

  24.06.1812. Armia  francuska  przekracza  Niemen.  Rozpoczęła  się  wojna  z  Rosją.
                      /,, Druga  wojna  polska ” /.  

  18.08.1812. Do  Smoleńska  jako  pierwsze,  wkroczyły  oddziały  polskie  księcia  Józefa
                      Poniatowskiego.   Jest  on  bratankiem  ostatniego  króla  Polski,  synem  Andrzeja,
                      generała  w  służbie  Austrii  i  czeskiej  hrabianki  Kińskiej.

  07.09.1812. Nierozstrzygnięta  bitwa  pod  Borodino  otwiera  Napoleonowi  drogę  do  Moskwy.

  14.09.1812. Wielka  Armia  zajmuje  Moskwę. Jako  piersi,  do  miasta  wkraczają 
                      jeźdźcy  polscy  dowodzeni  przez  Jana  Nepomucena  Umińskiego.

  19.10.1812. 200  lat  po  Polakach / 11.1612 r. /,  Armia  Napoleona  opuszcza  Moskwę  i  Rosję.

  30.12.1812. Generał  Yorck  von  Wartenburg  dowodzący  wojskami  pruskiego  korpusu
                      posiłkowego,  podpisał  z  generałem  Dybiczem,  jednym  z  dowódców  wojsk
                      rosyjskich  konwencję   neutralizującą  Prusaków.
                      Król  Prus  dymisjonuje  generała  i  nie  ratyfikuje  podpisanej  konwencji.
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   Rok 1813  Kolejni  niemieccy  sojusznicy  odstępują  od  Napoleona  i  przystępując  do  koalicji  
                     antynapoleońskiej. 
                     Uciążliwość  okupacji  francuskiej,  reformy  ustrojowe,  kluby  dyskusyjne,
                     wywołują  w  krajach  niemieckich  ruch  narodowy.  
                     Zaczyna  się  mówić  o  narodzie,  ojczyźnie  i  patriotyzmie.
                     W  Królewcu powstaje  „Tugendbund” / Związek  Cnoty /,  w  Berlinie
                     Deutscher  Bund „ojca  gimnastyki”   Friedricha  Ludwika  Jahna  i  inne.
               
                     Ernst  Moritz  Arndt,  czujący  się  dotąd  Szwedem,  po  przejściu  na  służbę  Steina, 
                     staje  się  pruskim  patriotą.  
                     Szerzy  nienawiść  do  obcych.   Głosił,  że  ojczyzna  niemiecka  sięga  tak  daleko,
                     jak  sięga  język  niemiecki,  oraz,  że: 
                     „ Ren  jest  rzeką  niemiecką  a  nie  granicą  Niemiec”            
                     Dotychczasowe,  obce  słowo  Nation  zastąpiono  słowem  Volk. 

  22.01.1813. Król  Prus  Fryderyk I  Wilhelm  przeniósł  z  Królewca  się  do  Wrocławia.

  09.02.1813. Ustawą  wprowadzony  został  obowiązek  powszechnej  służby  wojskowej
                      w  Prusach.

  28.02.1813. Sojusz i  przymierze  Prus  z  Rosją  zawarte  w  Kaliszu / Hardenberg  i  Kutuzow /.
                      Apel  Kutuzowa  wezwał  Niemców  do  opuszczenia  Napoleona.
                      Apelu  posłuchał  tylko  książę  Meklemburgii - Schwerina.

  10.03.1813. Król  Prus  ustanawia  we  Wrocławiu  „ Order  Żelaznego  Krzyża”.
                      Projekt  orderu  wykonał  Karol  Fryderyk  Schinkel. 
                      Pierwsze  ordery  odlano  w  hucie  żelaza  w  Gliwicach.

  15.03.1813. We  Wrocławiu  spotkali  się  car  Aleksander I  i  król  Prus  Fryderyk I Wilhelm. 

  17.03.1813. We  Wrocławiu  król  Prus  wydał  odezwę  „ An  mein  Volk”,- do  mojego  ludu,  
                      wzywającego  do  tworzenia  wszędzie  Landwehry  /,, obronę  krajową” /
                      i  Landsturmu.  Powstają  oddziały  ochotnicze: Freikorpsy / studenci,  mieszczanie /.

  20.03.1813. Prusy  wypowiedziały  wojnę  Francji. W  wojnie  zginęło  3  Rudzian.
                      
                      Do  walki  z  okupantem  francuskim,  na  Śląsku  sformowane  zostają  oddziały
                      partyzanckie - Freikorps  pod  dowództwem  barona  Adolfa  Ludwika  von  Luetzow.
                      Staną  się  one  narodową  legendą  i  niemiecką  tradycją.

                      Karol  Godula  zastępcą   komendanta  Landwehry  w  powiecie  bytomskim.

  07.04.1813. Zmarł  biskup  krakowski  Andrzej  Rawa  Gawroński.

              ---    W  Orzegowie  pojawia  się  nazwisko  górnika:  Jan  Łukaszczyk.

  03.05.1813. Po  opuszczeniu  Krakowa,  wojska  księcia  Józefa  Poniatowskiego  przechodzą 
                      przez  Górny  Śląsk /  aby  przyłączyć  się  do  wojsk  Napoleona /.  
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  07.05.1813. W  lazarecie  wojskowym  w  Dreźnie,  z  ran  odniesionych  na  polu  bitwy,  zmarł
                       Karol  Józef  Erdman  von  Donnersmarck,  adiutant  marszałka  Prus  
                       Gebharda  von  Blücher.  
                       Jego  następcą  został  dwuletni  syn  Hugon I  Karol  Antoni  Łazarz,   późniejszy
                       pan  Siemianowic,  przemysłowiec,  katolik. 
                       Opiekę  nad   nim  sprawuje  wuj  Łazarz  Jan  Nepomucyn  z  linii  gręboszowskiej
                       oraz  matka  Eugenia,  hrabianka  Wengierska  z  Pilchowic.
 
  12.08.1813.  Austria  wypowiedziała  wojnę  Francji.  Szefem  sztabu  wojsk  austriackich  
                      / b. sojusznik  Napoleona / księcia  Karola  Schwarcenberga  jest  generał  Radetzki.

  09.09.1813. W  Cieplicach,  w  dobrach  ordynata  Leopolda   Gotharda  von  Schaffgotsch 
                      zawarty  został  sojusz  wojskowo - polityczny:  Prus,  Rosji  i  Austrii.
                      Przewiduje  on  likwidację  Związku  Reńskiego  i  wpływów  Francji  na  prawym
                       brzegu  Renu.

  08.10.1813. Bawaria  opuszcza  Związek  Reński.  Napoleona  opuszcza  armia  saska.

             ---     W  kopalni  „Król”  w  Chorzowie  zainstalowano  maszynę  parową
                      / do  napędów  i  pomp  /.

  16 -19.10.1813. Bitwa  Narodów  pod  Lipskiem. 
                            Wojska  koalicji  liczyły 306 tysięcy  żołnierzy,  armia  Napoleona  190 tysięcy,
                             w  tym  VIII  Korpus  Polski - 21  tysięcy.
                             Książę  Józef  Poniatowski  mianowany  marszałkiem  Francji. 
                             Ranny  w  bitwie,  tonie  nurtach  rzeki  Elstery.
                             Polacy  tracą  10 tysięcy  zabitych,  rannych  i  jeńców.

  27.10.1813. Fulda.  Napoleon  prosi  Polaków  z  VIII  Korpusu,  by  nie  opuszczali  go  
                      w  prowadzonej  kampanii,  tak  jak  zrobili  to  inni,  byli  sojusznicy.

      10. 1813. Państwa  Niemieckie / 16 państw /  występują  ze  Związku  Reńskiego.
                       „Zdrajców  sprawy  niemieckiej”  przed  naciskami  ze  strony  Prus  broni  Austria.

  11.03.1814. Abdykacja  cesarza  Napoleona. Wojsko  polskie  objęto  amnestią. 
                      Wraca  ono  do  kraju,  zachowując  broń,  odznaczenia  i  żołd.

  23.12.1814. Henryk  Karol  baron  von  Stein - minister  Prus,  protestuje  u  cara  Rosji  za  jego
                       zbytnią  pobłażliwość  w  stosunku  do  Polaków.  

  04.02.1815. Karol  Godula / oberamtmann / otrzymał  od  hrabiego  Franciszka I  von  Ballestrem
                      28 – wolnych  kuksów / wartości  960  talarów /  w  wybudowanej  i  uruchomionej
                      przez  niego  hucie  cynku „Karol” / dzisiaj  rejon  ulicy  Matejki  w  Rudzie, 
                      za  budynkami  zwanymi  „ harmoniką”/. Początek  kariery  K.  Goduli – liberała.

                      Karol  Godula  będzie  w  XIX w.  jedynym  Ślązakiem – przemysłowcem  na  Śląsku.

  01.04.1815. Urodził  się  Otto  Eduard  Leopold  von  Bismarck – Schönhausen, 
                       od  1862 r.  premier  Prus,  w  latach: 1871 - 1890  kanclerz  II  Rzeszy  Niemieckiej.
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  30.04.1815. W  Prusach  każda  prowincja  ma  prawo  do  własnego  konsystorza.
                       Powstał  Śląski  Konsystorz  Ewangelicki. Jego  głową  jest  nadprezydent  prowincji.
  
  09.06.1815. Podpisanie  aktu  końcowego  ustaleń  Kongresu  Wiedeńskiego / od 18.09.1814 r. /.

  24.06.1815. Biskup  Jan  Paweł  Woronicz  herbu  Pawęża,  biskupem  miasta  Krakowa.
                      Od 28.02.1828 r.  prymasem  Królestwa  Polskiego.
                      Koronował  on  cara  Mikołaja I  na  króla  Polski.

  03.07.1815. W  Bukowcu  u  stóp  Śnieżki,  zmarł  twórca  i  organizator  przemysłu  
                      na  Górnym  Śląsku  hrabia  Fryderyk  Wilhelm  von  Reden. 

  28.09.1815. Powołano „ Sojusz  Świętego  Przymierza”.  Gwarantem  ładu  i  porządku  
                      w  Europie  stali  się  car  Rosji,  cesarz  Austrii  i  król  Prus.

                      Austria  opuszcza  brzegi  Renu.  
                      Jej  miejsce  zajmują  Prusy,  wzbogacone  kosztem  państw  niemieckich. 
                      Prusy  otrzymały  prowincje  nadreńskie:  Westfalię  i  Nadrenię 
                      / tereny  arcybiskupstw:  Kolonii, Trewiru  i  Akwizgranu /,
                      a  odstąpiły  Bawarii  księstwo  Ansbach - Bayreuth / pierwsze,  rodowe  gniazdo
                      von  Hohenzollern /.

                      Zatrzymały:  Pomorze  Przednie,  księstwa  Jülich  i  Berg,  Brandenburgię,  część
                      Saksonii,  Śląsk,  Pomorze  Zachodnie,  Wielkie  Księstwo   Poznańskie,  
                      Prusy  Wschodnie  i  Zachodnie.
                      Łącznie:  278.042 km. kw. powierzchni   oraz 10,4  mln  ludności.
   
   Rok 1815   Pierwsza  faza  industrializacji  w  nowych  prowincjach  pruskich: 
                      Westfalii  i  Nadrenii. 
                      Druga  faza  industrializacji  na  Górnym  Śląsku,  gdzie  wybudowano  m. innymi
                      cynkownię  „Hugo”  w  Wirku / Henckel  von  Donnersmarck  z  Siemianowic /.
     
      ---            Podział  administracyjny  Prus  na  10 prowincji. 
                      Prowincja  Ślaska  poszerzona  zostaje  o  saksońską  część  Górnych  Łużyc
                      z  miastami  Zgorzelec  i  Lubań. 
                      Stolicą  prowincji  jest  Wrocław.  Nadprezydentem  Śląska,  od  roku  1816 do 1820
                      jest  Fryderyk  Teodor  von  Merckel / i  ponownie  od  1825 do  1845 roku /. 

  19.03.1816. Pierwszym  znanym  wójtem  w  Kochłowicach  jest  Jonek  Alexa,
                      a  w  Radoszowach  Wojtek  Wyciślik / do  1823 r. /. Kolejnym  Jan  Kudelko.
                      Wójtem  w  Bykowinie  jest  Wojtek  Kurzeja.
             
   01.05.1816 Prowincja  Ślaska  podzielana  jest  na  cztery   rejencje
                       / Wrocław,  Legnica,   Dzierżoniów,  Opole /. 

                      Górny  Śląsk  stanowi  rejencję  opolską,  ze  stolicą  w  Opolu
                      / Regierungsbezirk  Oppeln /. Liczy  524  tysiące  mieszkańców.
                      Władze  rejencji  opolskiej  wydają  cotygodniowe  rozporządzenia  i  obwieszczenia
                      w  języku  polskim.
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                      Każda  rejencja  dzielona  jest  na  powiaty / kreis /. 
                      Powiat  bytomski,  zamieszkały   przez  91,8%  Ślązaków  języka  polskiego,
                      wchodzi  w  skład  rejencji  opolskiej  / do  1919  roku /.

      ---            Hrabia  Andrzej  Renard,  po  otrzymaniu  znacznej  części  majątku  Colonnów,
                      rozpoczął  rozbudowę  zakładów  hutniczych  nad  Małą  Panwią.

     ---             W  Gliwicach  powstało  pierwsze  na  Górnym  Śląsku  gimnazjum.
                      Katolickie  Gimnazjum  Klasyczne   znalazło  siedzibę  u  O O.  Franciszkanów.

     ---             Ujednolicenie  miar  i  wag  w  Prusach.
  
  08.06.1816. Celem: „  utrzymania  zewnętrznego  i  wewnętrznego bezpieczeństwa  Niemiec
                      oraz  nienaruszalności  poszczególnych  państw  niemieckich”,  
                      podpisano  akt  utworzenia  Związku  Państw  Niemieckich  pod  przewodem  Austrii 
                      / Deutscher  Bund /  z  parlamentem  o  nazwie  Bundestag,  obradującym 
                      we  Frankfurcie  nad  Menem. Związek  liczy ok.  40  państw  niemieckich.
                     
                      Wilhelm  von  Humboldt  propaguje  ideę  podwójnego  obywatelstwa, 
                      tzn.  przynależności  do  całej „ niemieckiej   ojczyzny”,  przy  jednoczesnym
                      posiadaniu  „ poddaństwa”  określonego  państwa.
                      Powstaje  pierwsza  w  historii  Niemiec  Konstytucja.

                      Związek  / Bund / tworzą  królestwa:  Bawarii,  Saksonii,  Hanoweru  i  Wirtembergii,
                      dalej  30   Wielkich  Księstw,  Księstw i  Hrabstw  oraz  cztery  wolne   miasta: 
                      Frankfurt,  Hamburg,  Brema  i  Lubeka.
                      Związek  liczy 30 mln.  mieszkańców  i  zajmuje 630,1 tysiąca  km.  kwadratowych.
                  
                      Do  Związku  nie  przystąpiły,  dwa  najsilniejsze  państwa  niemieckie: 
                      cesarstwo  Austrii  i  królestwo  Prus,  między  którymi  rozgrywać  się  będzie  
                      walka  o  przywództwo  na  obszarze,  byłego: 
                      „Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego  Narodu  Niemieckiego”. 

                      Uczestniczą  one  jednak  w  Związku  z  tytułu   ziem  „przyłączonych”,  będących
                      kiedyś  w  granicach  I  Rzeszy,  chociaż  istnieje  spór  / do  05. 1818 r. / o   Śląsk,
                      który  nie   należy  do  „starej”   Rzeszy.

       ---           Na  Śląsku,  w  jego  historycznych  granicach  mieszka  ok.  1.942.000   osób.

   Rok 1817   Władze  pruskie  wprowadzają  w  życie  zakaz  pielgrzymowania  Ślązaków  
                      na  Jasną  Górę / bez  zezwolenia /.

   Rok 1817  Kłopoty  finansowe  właścicielki  Orzegowa  i  Szombierek  
                    Joanny  Eleonory  Marii  von  Petsch,  zmuszają  ją  do  zamknięcia  kopalni  
                     „Król  Dawid”  w  Orzegowie. 
                     Kopalnia  traci  koncesję.

           ---      Wybudowano  cegielnię  w  Rudzie.  Jej  produkt  jest  podstawą  „murowanej  Rudy”.
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  Rok 1817  Na  fali  ruchu  młodzieżowego  i  studenckiego  w  Prusach  i  w  krajach  niemieckich,
                    skierowanego  najczęściej   przeciwko  pruskim  porządkom,  we  Wrocławiu  powstał
                    tajny  studencki  związek  młodzieży  polskiej „Polonia”.

  Rok 1817  Unia  Kościołów  protestanckich,  reformowanego  i  luterańskiego  w  Prusach.
                    Zjednoczenie  Kościołów  jest  klamrą  spinającą  wschodnie  i  zachodnie  prowincje
                    Prus.  Król  Fryderyk  Wilhelm III  zrealizował  projekt  wrocławskiego  teologa  
                    z 1803 r.  Friedricha  Daniela  Ernsta  Schleiermachera.

  Rok 1817  Zmarł  biskup  wrocławski  Józef  Chrystian  Hohenloe.  
                    Jego  następcą,  od  roku 1824  zostanie  biskup  Emanuel  Szymoński.

           ---     W  prowincji  śląskiej / rejencja:  wrocławska,  legnicka,  dzierżoniowska  i  opolska /
                     żyje  1.992598  mieszkańców,  w  tym  1.090.847   wyznania  protestanckiego 
                     co  stanowi   54.47 %   całej   populacji  oraz  885.275  katolików – 44,43 %.

                     W  rejencji  opolskiej  żyje  516.618  mieszkańców,  w  tym  38.848  protestantów 
                     co  stanowi  7,52 %  całe  populacji  oraz  470.162  katolików – 91,01 %.

  23.03.1817. W  Nysie  urodziła  się  Maria  Merkert,  współzałożycielka  i  pierwsza  przełożona
                       generalna  Zgromadzenia  Sióstr  Świętej  Elźbiety. 
                       Znana  jako  udzielająca  pomocy  biednym  i  zaniedbanym  materialnie  i  duchowo.
                       Zmarła,  dnia 14.09.1874 r.  w  Nysie. Tam  beatyfikowana  w  2009 r.

            ---       Katowice  liczą  700  mieszkańców.

  19.03.1818. Nowa  Wieś  liczy  249  mieszkańców.  Pierwszym  wójtem  jest  Antoni  Krzymyk. 

  Rok 1818     Budowa  pierwszej  bitej  drogi  na  Górnym  Śląsku. 
                       Droga  łączy  Królewską  Hutę   z  Gliwicami  i   przebiega  przez  Lipiny,  Chebzie  
                        i  Zaborze.  Stała  się  główną  arterią  komunikacyjną  i  transportową  dla
                       przewozu  węgla  i  wyrobów  hutniczych.

                       Od  tytułu  przysługującego  następcy  tronu  pruskiego,  a  późniejszego  króla
                       Fryderyka  Wilhelma IV,  który  zwiedził  zakłady  hutnicze  w  tym  rejonie,
                       nazwana  została: Kronprinzstrasse.  

                       Wzdłuż  drogi  istniały  i  powstały  nowe   osiedla  górnicze  i  hutnicze. 
                       Ilość  karczm  przy  drodze  wynosiła  ok. 50.  Budowę  drogi  ukończono 
                       w  1826  roku.   Zatrudnienie  znaleźli  liczni  furmani  i  wozacy.
                       
                       Na  drodze  grasowały  bandy  rozbójnicze  i  złodziejskie.  
                       Nazwiska  niektórych  hersztów  band,  to: Pilarski,  Szeliga,  Szydło,  Kowalski,
                       później / ~1870 r. /  legendarni  Eliasz  i  Pistulka  i  inni. 
                       Przebywali  oni  w  karczmie w  Lipinach,  Chebziu  i  Orzegowie. 
                       Schronienie  mieli  na  Skałce  w  Świętochłowicach  i  w  lesie  zwanym „Kokotek”
                       w  Chebziu  i  w  Rudzie.
                       Droga  w  rejonie  Lipin  i  Chebzia,  przebiega  głównym  działem  wodnym  rzek
                       Wisły  i  Odry / zlewnia  rzek:  Bytomki  i  Rawy /.
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            ---       Folwark  Lipina / Lipiny /  obejmuje 159  mórg  i 56  prętów roli,  nieużytków
                       i  zabudowań.

  Rok 1818     Karol  Godula  plenipotentem,  doradcą,  egzekutorem  testamentu  i  opiekunem
                        dzieci  hrabiego  Karola  Franciszka  I  von  Ballestrem.
 
 05.06.1818.  Austria  i  Prusy  ogłosiły  formalną  przynależność  „swoich”  części  Śląska  do
                       Związku  Państw  Niemieckich  / 08.06.1816 r. /.    

       12.1818. Fryderyk  Ferdynand  książę  von  Pless,  po  śmierci  kuzyna  przejął  dobra  rodowe  
                      i  księstwo  Anhalt – Köthen. 
                      Otrzymując  tytuł „Herzog  von  Anhalt – Köthen”, opuścił  dnia 30.01.1819 r.
                      Pszczynę,  zostawiając  ją  bratu  Henrykowi.
                      Drugi  raz  żonaty  z  nieślubną  córką  króla  Fryderyka  Wilhelma II 
                      Julią  hrabiną  von  Brandenburg.
                      W  roku 1825 r.  oboje  przeszli  na  katolicyzm.

  Rok 1819    Wprowadzenie  do  szkół  na  Górnym  Śląsku  obowiązkowej  i  pełnej  nauki 
                      języka  niemieckiego. 
                      Radca  rejencji  opolskiej  Johann  Benda  raportuje  do  Berlina:
                      „ Zaprawdę!  Nie  trzeba  będzie  na  to  nawet  pół  wieku,  aby  w  prowincji
                      niemieckiej  wytępić  żywioł  polski  do  szczętu”.

           ---      Do założonej  katolickiej  szkoły  powszechnej  w  Szombierkach,
                     do  jednej  łącznej  klasy  chodzi  106  uczniów.

  Rok 1819   Urzędowy  zakaz  podtrzymywania  tradycji  ludowych  na  Śląsku,  takich  jak: 
                     kolędnicy,  dyngus,  marzanna  itp.

           ---      Odsetek  ludności  polskiej  w  niektórych  powiatach  Górnego  Ślaska  wynosi:
                     strzelecki – 94, 4 % ,      rybnicki – 90,6 %,               raciborski  z  Raciborzem - 88 %,
                     pszczyński – 94,3 %,      lubliniecki – 88,8 %,                opolski  z  Opolem – 76,8 %,
                     bytomski – 91,8 %,         toszecko – gliwicki – 88,5 %   kozielski – 72,2 %.

                    Powiaty  zniemczone  to:  niemodliński,  głubczycki,  grodkowski  i  nyski.

  Rok 1819  Radca  konsystorialny  królewsko - pruskiej  rejencji  w  Opolu,  pastor  i  nauczyciel  
                    w  Pszczynie  Jerzy  Samuel  Richter  zwraca  się  do  ministra  oświaty 
                    Karola   Altensteina  z  napisaną  rozprawą:

                   „Rozprawa  o  tym  w  jaki  sposób  można  przekazać  młodzieży kształcenie  duchowe
                    i  obyczajowe  w  szkołach   elementarnych  i  krajowych  na  Górnym  Śląsku”. 

                    Pisze  tam: 
                    „Nie  język  polski  jest  przyczyną  niskiego  poziomu  Górnego  Śląska,  lecz
                    nieurodzajna  gleba  na  prawym  brzegu  Odry,  wadliwa  praca  kształceniowa  szkoły
                    i  pijaństwo. (...)  Tutejszy  język  stoi  wyżej  od  niemieckiego,  gdyż  jest  przez
                    polskiego  wieśniaka  bardziej  poprawnie  wymawiany,  niż  język  niemiecki 
                    przez  niemieckich  gospodarzy”.
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   Rok 1819 Pierwszy  radca  szkolny  regencji  opolskiej  ksiądz  F. Paul, w  sprawozdaniu
                    do  władz szkolnych,  pisze:

                   ,,Smutny  to  widok  patrzeć  na  nieoświecone  dzieci”   i  dalej
                   „O  nauczaniu  języka  niemieckiego  mowy  być  nie  może (...)
                   Dzieci  są   potrzebne  do  prac  w  polu.
                   Często  wynajmuje  się  już  dziesięcioletnie  dzieci,   gdyż  nie  jest  się  w  stanie
                   je  wyżywić.  
                   Nauczyciele  to  w  większości  pijacy,  którzy  niczego  się  nie  nauczyli,
                   a  w  dodatku  są  leniwi  i  niechlujni. 
                   Znajdują  się  na  tak   niskim  poziomie  umysłowym,  że  nie  są  w  stanie  zrozumieć
                   zaleceń  inspektora”.

  Rok 1819   Współwłaścicielem  Orzegowa  i  Szombierek  jest  
                     Magdalena  baronowa  von  Bobrowski
  
   Rok 1820   Dzieci  z  Orzegowa  i  Chebzia  uczą  się  w  szkole  w  Szombierkach.
                     Nauczycielem  w  szkole  jest  Józef  Sekatzek.

   Rok 1820   W  Orzegowie,  na  terenie  dzisiejszego  Chebzia  wybudowano  hutę  cynku:
                      „Guttehoffnung” / Dobra  Nadzieja /. 
                      Właścicielem  huty  jest  starosta  bytomski  von  Tieschowitz.

                      Chebzie  liczy  230 mieszkańców,  Bytom: 2.000.  

                      Opłata  z  tytułu  dzierżawy  karczmy  w  Chebziu,  wynosi 30  talarów  rocznie.

           ---       Reformy  podatkowe  w  Prusach.

  24.10.1820.  Zamknięto  kopalnię  „Król  Dawid”  w  Orzegowie.

  20 .12.1820. W  Cyprzanowie  koło  Raciborza  urodził  się  Emanuel  Smołka, 
                       działacz  społeczny - polonijny.

  16.07.1821. Bullą  papieża  Piusa VII „De  salute  animarum”, biskupstwo  wrocławskie,
                      odłączone  zostało  od  metropolii  gnieźnieńskiej  i  bezpośrednio
                      podporządkowane  jest  Stolicy  Apostolskiej. 
                     
                      Pod  naciskiem  Wiednia,  biskup  krakowski  Jan  Paweł  Woronicz,   przekazuje
                      dekanaty,  mocno  spolonizowane:  bytomski   i  pszczyński  diecezji  wrocławskiej.
  
              ---    Ujednolicenie  monety  w  Prusach. 1 talar = 30 groszy = 360 fenigi.

              ---    W  Opolu,  Józef  Lompa  wydał  po  polsku  swoją książkę:
                      „ Krótkie  wyobrażenie  historii  Śląska”.

   09.02.1822. Według  ustawowego  regulaminu  dotyczącej  ochrony  przeciwpożarowej,  Ruda 
                       i  Orzegów  tworzą  jeden  obwód  sikawkowy. 
                       Własną  straż  pożarną  ma  każda  gmina  posiadająca  120  kominów.
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  14.08.1822. Zmarł  emerytowany  major  kirasjerów,  hrabia  Karol  Franciszek I  von  Ballestrem.
                      Sukcesję  po  nim / majorat: Pławniowice,  Ruda,  Biskupice, / przejął  brat 
                      Karol  Ludwik.

              ---    W  Łagiewnikach  czynna  jest  odkrywkowa  kopalnia  węgla  kamiennego,
                       „Florentyna”.  

  Rok 1822    Rząd  Prus  wprowadził  unię  wyznania   luteranizmu  i  kościoła  ewangelickiego
                      reformowanego / kalwinizmu /. Dogmatyka  staje się dziełem  nie  teologów  a  rządu.

  Rok 1823    W  Orzegowie,  / dzisiejszym  Chebziu /,  wybudowana  została  huta  cynku,  zwana
                      orzegowską.  Przez  jej  budowniczego  Schnaeidera   nazwana „Morgenroth”.
                      Współwłaścicielem  huty  jest  inspektor  leśny  Karol  Harnisz  z  Nakła.
                      Zlokalizowana  była  w rejonie  na  wschód  od   dzisiejszej  pętli  tramwajowej 
                       i  ronda  w  Chebziu,  w  kierunku  Świętochłowic.

               ---    Do  wyprodukowania  1 tony  cynku  potrzeba  2,4 tony  rudy  i  19  ton  węgla.

               ---   Kopalnia  „ Brandenburg”  w  Rudzie  posiada  najgłębszy  w  tym  rejonie  szyb
                      wydobywczy.  Jego  głębokość  wynosi  85 m. Kopalnia  posiada  najnowszą 
                      i  kosztowną  maszynę   parową   Boultona. 

  Rok 1823    W  Lipinach  rozpoczęto  budowę  huty  cynku ,,Dawidhütte''. Jest  ono  zalążkiem
                      późniejszej  huty  „Silesia”. Liczyła 15  pieców  hutniczych. 
                      Rudę  do  huty  przywożono  furmankami  z  Szarleja.

   28.02.1823. W  Prądach  koło  Koszęcina  urodził  się  Juliusz  Ligoń.  Kowal  i  poeta.
                       Od  1870 r.  w  Królewskiej  Hucie.
                       Autor  wierszy: „Piosenki  zabawne  po  części  górnośląskie”  wydane  w  1877 r.
                       oraz  zbiór  gawęd: „O  dawnych  czasach  Górnego  Śląska”, wydane  w  latach
                       1883-1885.
                       Zmarł  w  Królewskiej  Hucie, dnia 17.11.1889 roku.  

  23.05.1823. Karol  Godula  wraz  z  właścicielem  Miechowic  Franciszkiem  Aresinem,  uzyskują
                      nadanie  dla  kopalni  galmanu  „Maria” w  Miechowicach.  Maria  to  imię  żony
                      Aresina.  Kopalnia  stała  się  podwaliną  fortuny  Karola  Goduli / 25 – 30 %  cynku
                      w  rudzie /.  Wartość  jego  udziału  we  własności  kopalni,  to  610  tys.  talarów,
                      jego  zaś  udział  w  zysku  n. p.,  to:  w  1826 r. - 381.280  talarów.  

  Rok 1823    Księgozbiór  po  cysterskiej  biblioteki  w  Rudach  liczący ok.10 -12 tysięcy
                      woluminów,  podzielono  pomiędzy  Uniwersytet  Ślaski  we  Wrocławiu,  oraz
                      gimnazja,  w:  Gliwicach,  Raciborzu,  Nysie  i  Opolu.

              ---   John  Baildon  inżynier ze  Szkocji,  rozpoczął  budowę  pudligarni / huty  żelaza /
                     w  Dębiu  / dzisiaj  Katowice /.

  10.04.1824.  Królewski  Urząd  Górniczy  w  Brzegu  udzielił  hrabiemu 
                       Łazarzowi  Janowi  Nepomucenowi  Hencklowi  von  Donnersmarck 
                       z  Siemianowic  zgody  na  budowę  kopalni  węgla „Hugo” w  Kochłowicach.
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  22.10.1824. W  Pielgrzymowicach  urodził  się  Karol  Miarka.  Działacz  narodowy – polski.

                      Wychowany  i  edukowany  w  kulturze  niemieckiej,  pod  wpływem 
                      ks.  Bogdana  Bogedaina,  na  przekór  nieobiektywnym  nauczycielom  pruskim
                      dojrzała  w  nim  opcja  polska. 
                      Redaktor: „Katolika”,  pisarz  i  publicysta,  autor: 
                      ,, Głosu  wołającego  na  puszczy  górnośląskiej”.
                      Prześladowany  i  więziony  przez  władze  pruskie,  zmarł  w 1882 r.  w  Cieszynie. 

  Rok 1824    Właściciel  kopalni  „Florentyna” w  Łagiewnikach  otrzymał  od  władz  górniczych
                      nadanie  dla  pola  górniczego  „Łagiewniki”.

              ---    Biskupem  wrocławskim  został  ksiądz  Emanuel  Szymoński.

              ---    Utworzenie  sejmu  prowincjonalnego / landtagu / na  Śląsku. 
                       Deputowanych  do  sejmu  wybierają  powiatowe  reprezentacje  stanów.

                      Śląski  sejm  prowincjonalny  składał  się  z:  10  deputowanych – reprezentantów
                      kurii  książąt  i  panów  stanowych,  z  36  deputowanych - reprezentantów
                      kurii  rycerstwa,  30  deputowanych  -  reprezentantów  kurii  miast 
                      i  16  deputowanych - reprezentantów  kurii  chłopów.

  Rok 1824    Władze  kościoła  katolickiego   polecają  duchowieństwu  na  Górnym  Śląsku
                      wygłaszać  w  co  III  i  IV  niedzielę  miesiąca  kazania  po  niemiecku.

  12.11.-01.12. Nadanie  baronowi  von  Tieschowitz  pola  górniczego  wielkości 120  miar
                         pod  kopalnię  odkrywkową  „ Stein” w  Orzegowie. 
                         Kopalnia  zlokalizowana  jest  w  rejonie  dzisiejszej  stacji  kolejowej  w  Chebziu.
                         Zaopatrywała  ona  w  węgiel  hutę  cynku „Gute  Hoffnung”, zlokalizowaną 
                         przy  dzisiejszej  ulicy  Dobrej  Nadziei,  na  granicy  Chebzia  i  Nowego  Bytomia.
                         Kopalnia  czynna   jest  do  roku 1878. 
                         Wielkość  wydobycia  węgla  w  1830  roku,  wyniosło   8.300 ton. 

    16.02.1825. Nadanie  właścicielowi  Świętochłowic  Porębskiemu  pola  eksploatacji  węgla
                        dla  kopalni: ,,Koenig  Saul” w  Lipinach.  Jest  ono  zalążkiem  późniejszej
                        kopalni „Matylda”.  Od  roku  1828,  Karol  Godula  posiada  3  udziały  kopalni.

  14.05.1825.  Władze  pruskie  nakazem  rządowym  przypomniały  ludności  wszystkich  wyznań
                        o  obowiązku  szkolnym  dzieci  i  wysyłaniu  ich  do  szkoły.

               ---    W  pobliżu  kopalni  węgla  „Hugo”, w  Kochłowicach, 
                       hrabia  Łazarz  Jan  Nepomucen  Henckel  von  Donnersmarck  z  Siemianowic,
                       uruchomił  hutę   cynku „Thurzo” / dzisiaj  Bykowina /.  

               ---    Na  Górnym  Śląsku  pracowało  26  hut  cynku  i  18  kopalń  galmanu.

                       Roczna  produkcja  cynku  wyniosła  12.000  ton.
                       Zysk  na  tonie sprzedanego  cynku  wahał  się  w  granicach  40 –50  talarów.
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  Rok 1825     We  Wrocławiu  urodził  się  Ferdynand  Lassalle,  założyciel  Powszechnego  
                       Niemieckiego  Związku  Robotników / ADAV /,  z  którego  pośrednio  wywiodła
                       się  Socjaldemokratyczna  Partia  Niemiec / SPD /.

  17.03.1825.  W  Orzegowie  nadano  Karolowi  Pohlowi  z  Szombierek  oraz 
                       Szymonowi  Friedlaenderowi  z  Bytomia  pole  wydobywcze  węgla  kamiennego
                       pod  kopalnię  odkrywkową  „Rosalie”.

                       Zlokalizowana  ona  została  w  polu  wydobywczym  byłej  kopalni,, Król  Dawid”,
                       przy  dzisiejszej  ulicy  Starej  w  Goduli.
                       Wydobycie  węgla  w  1828 roku  wyniosło 14.100 ton. 
                       Zatopiona  została  trzy  lata  później  przez  wody  gruntowe.

   Rok 1825     W  Chropaczowie  wybudowana  została  huta  cynku  „David”.

 08-22.09.1825. W  Orzegowie  nadano  Karolowi  Harniszowi  pole  wydobywcze  węgla
                          wielkości  12  a  od 25.05.1828  roku  180 miar  pod  kopalnię  odkrywkową
                          „Sonnenblume”.  Miała  ona  połączenie  drogowe  z  hutą  cynku:   „Morgenroth”.

                      Zlokalizowana  była  w  rejonie  dzisiejsze  pętli  tramwajowej   w  Chebziu.  
                      W  kopalni   zatrudnionych  było  26 - 29  ludzi,   którzy  zarabiali  ok.5 - 10 groszy
                      na  szychtę.  Wydobycie  węgla  w  1830  roku  wyniosło  27.300  ton.

             ---     Rodzina  hrabiów  Bobrowski  herbu  Jastrzębiec  z  Galicji,  sprzedała  dobra
                      bielszowickie  za  85.000  talarów  Leopoldynie  Blanowskiej  z  Woyrszów, 
                      herbu  Wieniawa.

  Rok 1825    Hrabia  Leopold  Gothard  von  Schaffgotsch,  uzyskał  dla  swoich  dóbr  cieplickich
                      status  Wolnego  Państwa  Stanowego.  
                      Stanem  swym   / w  prawach / zrównany  został  z  śląskimi  książętami.

  23.03.1826. Korol  Godula,  za  sumę  41.485 talarów  wykupuje  listy  zastawne  Marii
                      Eleonory  von  Petsch  i  staje  się  właścicielem  upadających  dóbr   rycerskich
                      Orzegów  -  Szombierki.  Wykupione  dobra  obejmują  obszar  2.500  mórg.

                      Majątek  od  10  lat  był  pod  komisaryczny  zarządem   administracji  starostwa
                      powiatu  bytomskiego  i  wystawiony  został  na  licytację

                      Właściciel  dóbr  rycerskich  uzyskał  ograniczone  prawo  do  regaliów  w  swojej
                      ziemi.  W  tym  przypadku  mógł  czynić  starania  o  nadanie  mu  pól  górniczych.
 
  Rok 1826    Karol  Godula,  organizator  koalicji  przemysłowców  górnośląskich  uwłaszcza
                      chłopów  w  swoim  majątku.  Za  opłatą  przekazuje  chłopom  ziemię. 

  Rok 1826    Hrabia  Łazarz  Jan  Nepomucen  Henckel  von  Donnersmarck,  w  imieniu
                      niepełnoletniego  dziedzica   bytomsko  - siemianowickiego  majoratu  Hugona I,
                      kupił  od  króla  Bawarii  Maksymiliana  Józefa  dobra  rycerskie  Chropaczów 
                      wraz  folwarkiem  Lipina / Lipiny /. 
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  Rok 1826    Minister  oświaty  Prus  von  Altenstein  w  swoim  reskrypcie  z  dnia  23.12.1822 r.
                      dla  regencji  poznańskiej,  a  rozszerzonej  na  obszar  Górnego  Ślaska,  pisze:

                      „ Religia  i  język  stanowią  najwyższą  świętość  narodu.  Na  nich  zasadza  się  cały
                      system  myślenia  i  pojmowania. Zwierzchność  która  je  uznaje,  szanuje  i  ceni,
                      może  być  pewna  pozyskania  serc  swoich  poddanych;  jeśli  jednak  przeciwko
                      nim  występuje,  lub  czyni  na  nie  ataki,  wówczas  poniża  zarazem  naród
                      i  wywołuje  jego  zgorszenie”.
                    
                      Jako  odpowiedź  na  podjętą  przez  niejakiego  Fischera  z  Wrocławia  próbę 
                      ośmieszania  języka  ludu  górnośląskiego,  pastor  Bartelomeus  z  Pszczyny,  pisze: 

                      „Na  Górnym  Śląsku  jest  w  powszechnym  użytku  ta  sama  mowa,  jaką  mówili
                       i  pisali  polscy  pisarze  narodowi: Kochanowski,  Naruszewicz  i  inni  (....)
                       Modlitewniki   w  Krakowie  zredagowane,  są  używane  przez  naszych  katolickich
                       chrześcijan;  oni  i  protestanci  śpiewają  w  swoich  kościołach  pieśni  ułożone
                       przez  Kochanowskiego.
                       Dzieci  czytają  w  szkołach  Biblię,  przetłumaczoną  przez  narodowych  Polaków
                       i  o  dziwo (.....) starzy  i  młodzi  rozumieją  to  wszystko  tak,  jakby  to  było
                       wyrażone  w  ich  języku  ojczystym”.

  Rok 1826    Ksiądz  Alojzy  Fitzek / Ficek /  proboszczem  w  Piekarach / Niemieckich /.
                                                                        
  26.11.1826. Karol  Harnisz  oraz  Karol  Starck  otrzymują  nadanie  pola  wydobywczego  dla
                      kopalni „Georginie” w  Orzegowie. 
                      Kopalnia  zlokalizowana  była  pomiędzy   Chebziem  a  Nowym  Bytomiem, 
                      po  lewej  stronie  dzisiejszej   ulicy  Niedurnego.
                      Kopalnia  eksploatowana  była  do  1863 roku.

  Rok 1826    W  Lipinach,  Łazarz  Jan  Nepomucen  Henckel  von  Donnersmarck  
                      z  Siemianowic,  uruchomił  kopalnię  węgla ,, Quintoforo”.
                      Nazwa  kopalni,  to  pierwotne,  łacińskie   nazwisko  rodu  Hencklów,  wywodzącego
                      się   z  Górnych  Węgier,  ze  Spiskiego  Czwartku  w  dzisiejszej  Słowacji.  

  Rok 1827     Na  Śląsku   nauka  w  języku  polskim  odbywa  się  w  70  szkołach  powszechnych,
                       a  w  niemieckim  w  730.

              ---     Krypta  grobowa  katolickiej  linii  Hencklów  von  Donnersmarck ,  przeniesiona
                       z  kościoła  O O. Franciszkanów - Minorytów  św.  Mikołaja,  do  kościoła  
                       Wniebowzięcia  N. M. Panny  w  Bytomiu / fara /. 

  Rok 1827    Śląsk  jako  prowincja  pruska,  podzielony  jest  na    powiaty / Kreis /.  Na  czele
                      powiatu  stoi  mianowany  landrat,  mający  do  pomocy  Radę,  złożoną  
                      z  3 właścicieli  dóbr, 3 sołtysów  wiejskich  i  po  jednym  rajcy  miasta  w  powiecie.

 13.-30.01.1828. Nadanie  właścicielowi  Świętochłowic  Porębskiemu  pola  wydobywczego, 
                           od  którego  Łazarz  Jan   Henckel  von  Donnersmarck  kupił  119  kuksów  
                           i   uruchomił  w  Lipinach  kopalnie  węgla „Mathildegrube”/ Matylda /.
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 Rok 1828     Wirek,  wyłączony  z  Nowej  Wsi  stał  się  samodzielną  gminą / do  1870 r. /,
                       a  następnie  Obszarem  Dworskim.

           ---       W  Kochłowicach,  hrabia  Łazarz  Jan  Nepomucen  Henckel  von  Donnersmarck
                       uruchomił  kopalnię  węgla  „Zwang”. 

           ---       Na  Górnym  Śląsku  trwa  kryzys  gospodarczy.  Jest  on   spowodowany  głównie
                      brakiem  zbytu  cynku   na  rynkach  światowych.

  Rok 1829    Gmina  Orzegów  wydała  308 talarów  na  budowę  szkoły  w  Szombierkach
                      oraz 50,  na  zabudowania  gospodarcze  przy  szkole.
                      Szkoła  wraz  z  zapleczem  kosztowała  1.088  talarów.

  29.05.1829. Karol  Godula,  posiadający  z  tytułu  własności  gruntu  w  kopalni  „Rozalie” 
                      w  Chebziu   kuksy  dominalne,   kupuje  od  jej  właściciela  pozostałe   udziały. 

  27.07.1829. Zmarł  hrabia  Karol  Ludwik  von  Ballestrem.  Majorat  Ruda,  Biskupice, 
                      i  Pławniowice,  przejmuje  jego  najstarszy  syn  Karol  Wolfgang. 

  Rok 1829  W  Rudzie  wybudowano  piekarnię / obecnie  zaplecze  baru  „Joker”/.

  06.12.1829. Zmarł  biskup  Krakowa,  arcybiskup  warszawski  Jan  Paweł  Woronicz. 
                      Jego  następcą  w  Krakowie  jest  biskup  Karol  Wincenty  Sariusz  Skórkowski
                      / od 29.01.1830 /.

   Rok 1829   W  osadzie  „Szyb  Marcina”  w  Lipinach  mieszkają: 
                       A.  Zmarzły,  K. Hajduk,  K.  Heblik  i  M.  Włóczko.  
                       Orzegów  liczy  277 mieszkańców.

  30.06.1830. Emanuel  von  Schaffgotsch,  trzeci  syn  Leopolda  Gotharda  ordynata  cieplickiego,
                      żeni  się  z  hrabiną  Klarą  Luizą  von  Hohental.  
                      Zostaną  oni  rodzicami Jana / Hansa / Ulryka,  męża  Joanny  Gryczik  z  Rudy.

             ---     W  Świętochłowicach,  w  hucie  „Falva” / Florian /,  uruchomiono  pierwszy  wielki
                       piec  hutniczy.

             ---     Książę  von  Pless  Henryk  Anhalt – Köthen,  po  śmierci  brata
                      Fryderyka  Ferdynanda  przeniósł  się  do  Anhaltu,  zostawiając  Pszczynę
                       najmłodszemu   z  braci  Ludwikowi.
                      Słaby  żołnierz  i  gospodarz. Zapalony  turysta  i  artysta. 
                      Lubił  Beskidy  i  Szczyrk,  gdzie  spędzał  sporo  czasu.

  21.07.1830. Wincenty  von  Hochenberg – właściciel  dóbr  rycerskich  Mokre,  kapitan  Herbst
                       oraz  Loewe – radny  Bytomia,  otrzymują  nadanie  kopalni  „Otylie” - Otylia
                       w  Czarnym  Lesie /  dzisiaj  ul.  Chorzowska  w  Nowym  Bytomiu /.
                       Uruchomienie  kopalni  „ Lithandra”  we  Wirku.

  29.11.1830.  Wybuch  powstania   przeciwko  Rosji  w  Polsce. 
                       Detronizacja   dynastii  Romanowych  w  Polsce.
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                        Na  wieść  o  tym,  Aleksander  Puszkin  pisze:
                        „Trzeba  by  wojna  z  Polakami  była  wojną  na  wyniszczenie”,  
                        a  Aleksander  A.  Bestużew: 
                        „ Daj  Boże,  by  krew  zalała  polskich  panów”.

  Rok 1831     Epidemia  cholery  na  Górnym  Śląsku  poprzedzona  jest  nieurodzajem  zbóż
                       i  ziemniaków  w  ubiegłym  roku. Dotarła  na  Górny  Śląsk z  Królestwa  Polskiego.
                       Jesienią  objęła  powiaty  bytomski  i  pszczyński.

  16.12.1831. Urodził  się  Jan / Hans /  Ulryk  von  Schaffgotsch. 
                      Jest  synem  Emanuela,  trzeciego  syna  hrabiego  Leopolda  Gotharda, 
                      pana  majoratu  i  wolnego  państwa  stanowego  / Cieplice,  Chojnik,  Sobieszów 
                      i inne /.  Rycerskiego  i  szlacheckiego   rodu,  przybyłego  z    Bawarii, 
                      od  XIII wieku  osiadłego  na  Dolnym  Śląsku.
 
                     Po  zawarciu  związku  małżeńskiego  z  Joanną  Gryczik - hrabianką  
                      von  Schomberg - Godulla,  dał  początek  górnośląskiej  linii  von  Schaffgotsch.

               ---   Na  Wzgórzu  Orzegowskim,  „Kolonia  Karola”  liczy  31  budynków,  w  których
                      mieszka  660 osób,  rodzin  pracowników  huty  cynku  „Karol”.

               ---   Zmarł  pruski  teoretyk  wojskowości  Carl  von  Clausewitz.  Pisał:
                      „Zapytajmy  czy  istnieje  dla  nas  wróg  bardziej  naturalny  aniżeli  ta  Polska”.

   Rok 1832    Karol  Godula  wybrany  deputowanym  w  powiecie  bytomskim. 
                       Za  cenę  1.000  talarów  kupuje  młyn  wodny  nad  rzeką  Bytomką  w  Orzegowie. 

  18.08.1832. Po  wielu  perypetiach,  nadano  Karolowi  Goduli  pole  wydobywcze  kopalni
                      odkrywkowej  „ Orzegów”. 
                      Kopalnia  zlokalizowana  jest  pomiędzy  dzisiejszą   drogą  z  Chebzia  do  Rudy
                      Południowej  i  linią  kolejową: Ruda  Chebzie – Ruda,  na  tzw.  orzegowskim. 
                      Pole  posiada  wielkość :1.200 miar. 
                      Do  kopalni  przyłączono  nieeksploatowane  pola  wydobywcze  hrabiego
                      von   Ballestrema: „Ludwik”, „Cicero”, „Neue  Hoffnung”,  „Adam” i „Emanuel”.
                      Razem  wielkości  696 miar.
                      Po  połączeniu  z  polami  wydobywczymi  kopalni „Stein”,  kopalnia  „Orzegów”
                      stała  się  największa  w  rewirze  zabrzańskim.

   Rok 1832    Zmarł   biskup  wrocławski  Emanuel  Szymoński. Jego  następcą  od  roku 1836 
                       zostanie  biskup  Leopold  Siedlicki.

             ---     Powrót  epidemii  cholery  na  Górnym  Śląsku / do 1835 r. /.

   Rok 1832   Ustawa  sejmu  Związku  Niemieckiego  zakazuje  organizowania  się  w  partie  
                      i   jakiekolwiek  związki  o  charakterze  politycznym.    
                  
  01.05.1833. Franciszkański  kościół  w  Bytomiu,  za  400  talarów  od  władz  miasta,
                      kupują  bytomscy  protestanci. 
                      Wspólnota  ta  liczy 179  wiernych. 
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  25.10.1833. Hrabia  Karol  Wolfgang  von  Ballestrem  uzyskał  w  Rudzie  nadanie  pola
                      górniczego  „ Neue  Brandenburg”.

  01.01.1834. Utworzenie  prusko – niemieckiego  Związku  Celnego.  
                      Jest  on  początkiem  drogi  do  niemieckiej  jedności gospodarczej  i  politycznej.

  24.01.1834. Zmarł  Leopold  Gothard  von  Schaffgotsch.  Ordynację  cieplicką  objął  jego  syn
                      Karol  Filip,  brat  młodszego  Emanuela -   ojca  Jana / Hansa /  Ulryka, 
                      męża  Joanny  Gryczik  von  Schomberg – Godulla.

  23.03.1834. Hrabia  Hugo  Henckel  von  Donnersmarck,  syn  Karola,  jako  pełnoletni 
                      obejmuje   majorat  bytomsko – siemianowicki.  

   05.09.1834. W  Pławniowicach  urodził  się  Franciszek  Karol  hrabia  von  Ballestrem.  
                       Jest  synem  Karola  Wolfganga  i  Berty  von  Leithold.  

                       Dziedzic  majoratu  Ruda,  Biskupice   i  Pławniowice / od 20.11.1879 r./. 
                       Polityk  Niemieckiej  Katolickiej  Partii  Centrum.  
                       W  latach 1898 - 1906,   przewodniczący  Reichstagu.  Oficer  kawalerii.  
                       Budowniczy  kościoła  p. w.  św. Józefa  i  krypty  rodowej  w  Rudzie.

  Rok 1835    Karol  Godula  nabył  wszystkie  udziały  kopalni  „Stein”  i  54  kopalni ,,Lithandra”.

  Rok 1835   W  kopalni  „Orzegów „  w  Chebziu  zatrudnionych  jest 32  pracowników.
                      Roczne  wydobycie  węgla  w  wysokości  40.267 ton  i  kierowane  jest  w  całości  
                      do  hut  cynkowych  w  Chebziu. 
                      Zużycie  drewna  w  kopalni  wynosi  280 m. kubicznych.
                      Zarobki  górników: 6 - 9 groszy  na  szychtę. 
                      Roczny  zysk  kopalni  wyniósł  538 talary. 
                      Węgiel  zalega  na  pokładach:  „Einsiedel”, / 164 m. / o  grubości  3,0 m.,
                      Schuckmann, / 204 m. / o  grubości 3,20 m.  i  Pochhamer / 304 m. /,  grubości  9,0 m.
                      
             ---     Zamknięcie,  przez  zasypanie  5.  szybików  kopalni „Sonnenblume” w  Chebziu.

  02.07.1835. Na  żądanie  cara  Rosji  Mikołaja I,  za  sprzyjanie  powstańcom  
                      Powstania  Listopadowego  w  Polsce,  biskup  krakowski  Karol  Skórkowski  
                      opuścił  Kraków  i  wyjechał  do  Opawy.  

             ---     Zmarł  cesarz  Austrii  Franciszek I. Jego  następcą  został  syn  Ferdynand I
                      / epileptyk,  chory /.  

             ---     W  Prusach  /  i  na  Śląsku /,  nauczycielom  zagwarantowano  emerytury. 
                      Kończy  się  nauczanie  w  szkołach  przez  byłych  podoficerów  pruskich.
                      Utworzenie  prowincjalnego  Kolegium  Szkolnego  na  Śląsku.

   Rok 1836   Karol  Godula  za  Sumę 3.715  talarów  i  20  srebrnych  groszy,  kupił  wszystkie
                      udziały / 126 kuksów / huty  cynku  „ Dobra  Nadzieja”  w  Chebziu.

   Rok 1836   Epidemia  cholery  na  Górnym  Śląsku / do 1837 r. /.
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   Rok 1836   Na  lewym  brzegu  Małej  Panwi,  dyrektor  generalny  majątku  
                      Andrzeja  hrabiego Renarda,  spadkobiercy  majątku  Filipa  Collony, 
                      Franciszek  von  Zawadzky,  zakłada  ośrodek  hutniczy – Zawadzkie.

            ---     Przy  uniwersytecie  wrocławskim  powstaje  Towarzystwo  Literacko - Słowiańskie.

  Rok 1836    Biskupem  wrocławskim  został  Leopold  Siedlnicki,  ślepo  oddany  władzom  Prus. 
                      W  1840 roku  odstąpił  od  wiary  katolickiej.  Zrezygnował  z  biskupstwa 
                      i  wyjechał  do  Berlina.  Jego  następcą,  od  roku  1843,  został  bp  Józef  Knauer.
               
             ---    Hrabia  Hugo  von  Donnersmarck  z  Siemianowic  uruchomił  hutę  żelaza „Thurzo”
                     w  Halembie  i  rozpoczął  budowę  jednej  z  największych  na  kontynencie  hut
                     żelaza „Laura” w  Siemianowicach / do  1839 r. /.

  06.02.1837. Pola  wydobywcze  i  eksploatowane  kopalni „ Sonnenblume”  w  Chebziu,
                      włączone  zostały  do  skonsolidowanej  kopalni „Orzegów”  z  szybem „Schaffler”.

  Rok 1837   Dobra  bielszowickie  nabył  za  57.133  talarów  dziedzic  Chudowa  i  Paniów
                      Aleksander  de  Bally.

  06.06.1837. W  Miechowicach  urodził  się  Norbert  Bończyk.  Ksiądz  katolicki,  poeta,  pisarz,
                      działacz  społeczny.  Proboszcz  w  kościele  W. N. M. Panny  w  Bytomiu.  

  Rok 1838    Uruchomiono  hutę  cynku „Rosamunde”  w  Czarny  Lesie / Nowy  Bytom /.

  Rok 1838     Zatrudnienie  w  kopalni  „Orzegów”  w  Chebziu  wynosi 164 osoby.  Wśród 
                      nich,  jest  2 sztygarów,  78  rębaczy, 38  ładowaczy,  40  ciągaczy  i  sześciu  innych
                      robotników.   Roczne  wydobycie  węgla  wyniosło  165.456 ton .
                      Zysk  roczny  kopalni  wyniósł: 5.526 talary.
                      W  kopalni  zainstalowano  pompę  mechaniczną  napędzaną  maszyną  parową.
                      Koszt  instalacji  odwadniającej  kopalnię  wyniósł: 2.154  talary.   
                   
  Rok 1839    W  kopalni  „ Orzegów”  zatrudnionych  jest  288 pracowników.  

             ---   Na  Śląsku,  język  niemiecki – językiem  nauczania  w  szkołach.
                                                                         
  Rok 1839  W  Bytomiu,  proboszcz  w  kościele  N. M. Panny  ksiądz  Józef  Szafranek,
                    zakłada „ polskie  i  niemieckie  stowarzyszenie  czytelnictwa  i  modlitwy”.
                    Parafia  bytomska  liczy  ok. 10 tysięcy  wiernych,  z  tego  około  200  osób
                    stanowią  Niemcy.

 11.03.1839. Hrabia  Karol  Wolfgang  von  Ballestrem  uzyskał  w  Rudzie  nadanie  pola
                     górniczego:„ Johannssegen” oraz „Bessere  Zukunft”. 

  Rok 1839   Na  Górnym  Śląsku,  roczne  spożycie  wódki,  średnio  na  jednego  mieszkańca
                     wynosi 16,45  litra.

            ---      W  Prusach  i  na  Górnym  Śląsku  ustawowy  zakaz  zatrudniania  w  przemyśle
                      dzieci  poniżej  9 - tego  roku  życia.
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   Rok 1840   Kopalnia  „Orzegów''  w   Chebziu  posiada  dwie  maszyny  parowe  i  windę
                      szybikową.  Zysk  roczny  kopalni  wyniósł  6.060  talarów.         

   Rok 1840   Karol  Godula  wspólnikiem  budowanej  kopalni  „ Kleofas”  w  Załężu / Katowice /.

  07.05.1840. Zmarł  król  Prus  Fryderyk  Wilhelm III  von  Hohenzollern. 
                      Jego  następcą  został  syn  Fryderyk  Wilhelm IV.

  08.06.1840. W  bytomskim   Czarnym  Lesie  przystąpiono  do  budowy  huty  żelaza,  opalanej
                      koksem  pod  nazwą „ Friedens- Eisenhütte”. 
                      Założycielami  huty  byli:
                      Maurycy  Friedlander  syn  kupca   i  bankiera  z  Bytomia,
                      Szymon  Löwy  bankier  i  członek  Rady  Miasta  Bytomia  oraz  Dawid  Löwenfeld  
                      bankier  z  Wrocławia.

                      Rudę  żelaza  do  huty,  pierwotnie  dostarczano  ze  złóż  zalegających  teren
                      dzisiejszej  Zgody. 
                      Węgiel  dostarczano  m.  innymi  z  kopalń:  „Orzegów''  w  Chebziu,  „Luiza” 
                      w  dzisiejszej  Goduli  oraz  „Lithandra” /,,Wanda”/  w  dzisiejszym 
                      Nowym  Bytomiu.
                      Koszty  budowy  huty  wyniosły  50  tysięcy  talarów.

  Rok 1840    Karol  Godula / i  wspólnicy / uzyskał  nadanie  pola  wydobywczego  kopalni
                      „Regenbogen”  w  Bielszowicach. 

           ---        Mateusz  Lis,  mieszkaniec  Bytomia,  nadsztygar  w  Tarnowskich  Górach, 
                       wydał  w  Opolu: „Magazyn  duchowy,  czyli  modlitwy  i  pieśni  dla  górników”.

  Rok 1840     W  Piekarach  Niemieckich / Śląskich /,  miejscowy  piekarz  Piekoszewski,  wydał:
                       ,,Zbiór  modlitw  i  pieśni  ludu  polskiego”.
 
           ---        Właścicielem  Bielszowic  został  hrabia  Andrzej  Renard.

  23.01.1841. Hrabia  Karol  Wolfgang  von  Ballestrem  uzyskał  w  Rudzie  nadanie  pola
                       górniczego „ Wolfgang”.

           ---        W  Lublińcu  urodził  się  Konstanty  Damroth.  
                       Ksiądz  katolicki,  poeta,  działacz  społeczny  i  narodowy – polski.
                                                                       
  24.03.1841. Powstanie  Górnośląskiego  Towarzystwa  Kolejowego.  Otrzymało  ono  koncesję 
                       na  budowę  linii  kolejowej;  Wrocław – Oława / 20.05.1842 r. /  i  dalsze, 
                       na  budowę  linii  kolejowej  przez  Opole,  Gliwice,  Rudę,  Chebzie  do  Mysłowic.

           ---        W  Pszczynie  ukazuje  się  dziennik: „Kreisblat” ,  w  którym  ukazują  się  artykuły
                       pisane  po  polsku.

  Rok 1841    W  uniwersytecie  wrocławskim  utworzona  została  katedra  języków  i  literatur
                      słowiańskich.
                      Pierwszym  wykładowcą  i  szefem  katedry  został  Czech,  Czelakowski.
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            ---      W  kopalniach  na  Górnym  Śląsku  pracuje  2.941  górników,  w  tym  w  kopalniach
                      K.  Goduli – 600,  a  u  hrabiego  Ballestrema – 680. Razem 1.280,  tj. 44 %  ogółu.
                      W  kopalniach  stosuje  się  proch  strzelniczy  i  olej,  kupowany  przez  górników.

   Rok 1841    Profesor  Uniwersytetu  Śląskiego  we  Wrocławiu,  poeta,  germanista,  zbieracz
                       śląskich  pieśni  ludowych,  zwolennik  restauracji  dawnej  Rzeszy  
                       August  Henryk  Hoffmann  von  Fallersleben,  przeciwnik  reżimu  pruskiego 
                       i  38  granic  celnych  na  obszarze  Związku  Państw  Niemieckich, 
                       pisze,  słynną  pieśń  niemiecką, /„Deutschland  Lied”/, 
                       „ Niemcy,  Niemcy  ponad  wszystko”.

                       Rok  później,  jako  pruski  urzędnik / nielojalny ? / zdjęty  z  urzędu  bez  emerytury
                       i  wydalony  z  kraju.

                       W  obawie  przed  powrotem  Francji  nad  Ren,  budzi  się  patriotyzm 
                        i  nacjonalizm  niemiecki.  Na  spotkaniach  i  manifestacjach  brzmią  pieśni: 
                        Wacht  am  Rein   oraz  Sie  sollen  ihn  nicht  haben,  den  freien  deutsche  Rhein”.
                        /,,Straż  na  Renie”  oraz  „Oni  mieć  nie  mogą  wolnego,  niemieckiego  Renu” /. 

                       Prusy,  jako  silne  państwo,  budzą  nadzieję  w  małych  państwach   niemieckich 
                       na  zachowanie  swego  stanu  posiadania  i  suwerenności. 
 
            ---      Na  Śląsku,  w  jego  historycznych  granicach  żyje  ok. 2.861.000  osób.

            ---      W  Szombierkach  żyje  331  stałych  mieszkańców.

  Rok 1841   W  Halembie  założona  została  pierwsza  publiczna  szkoła.

  05.11.1841. W  Pszczynie,  zmarł  książę  von  Pless  Ludwik  Anhalt - Köthen. 
                      Majątek  własny / alodialny /  zapisał  siostrzenicom  Luizie  i  Charlotcie, 
                      hrabiankom  von  Hochberg. 

  29.04.1842. W  Porębie  koło  Rudy,  urodziła  się  Joanna  Gryczik.  
                      Spadkobierczyni  majątku  Karola  Goduli,  hrabina  von  Schomberg – Godulla, 
                      żona  hrabiego  Jana  Ulryka  von  Schaffgotsch.

   Rok 1842     Rejencja  w  Opolu,  wprowadza  w  gimnazjach,  w:   Opolu  i  Gliwicach 
                        naukę  języka  polskiego.
   
              ---    Ksiądz  Alojzy  Ficek,  proboszcz  w  Piekarach  Niemieckich / Śląskich /,  własnym
                      nakładem   środków  wydał  w  Wiedniu,  w  języku  polskim:
                      „ Żywoty  Świętych”   Piotra  Skargi. 
                      Nakład  wielkości  5.000  egzemplarzy,  został   natychmiast,  na  Górnym  Śląsku
                      sprzedany. 

  22.07.1842. Hrabia  Karol  Wolfgang  von  Ballestrem  uzyskał  w  Rudzie  nadanie  pola
                      górniczego „ Ehrenfried II”. 
                                                                            
            ---    W  uniwersytecie  berlińskim  utworzono  katedrę  języków  i  literatur  słowiańskich.
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   Rok 1843  W  Chebziu  mieszka  ok. 400  osób.  Zajmują  one  12  domów  huty ,,Morgenroth”
                     oraz  16  domów  huty ,, Gutehoffnung”.

            ---     W  Szombierkach  mieszka  350  osób.  W  wykazie  14  gospodarstw,  występują
                     następujące  nazwiska:
                     Cygan  Norbert,  Donath  Josef,  Fitzek  Franz,  Klokosz  Woitek,  Lukasczyk  Johann,
                     Lukasczyk  Peter,  Matura  Woitek,  Malcharczyk  Piotr,  Malcherczyk  Johann,
                     Malcherczyk  Josef,  Mathuschik  Josef,  Przybyla  Gregor,  Przibila  Jan 
                     i  Skorka  Walek.

  20.02.1843. Określenie  kompetencji  landratur. 
                      Powiat  dzieli  się  na  okręgi  urzędowe / Amtsbezirke /. 
                      Okręgi  urzędnicze  obejmują  kilka  gmin  i  okręgów  dworskich.
                      / Gemeidebezirke,  gutsbezirke /.  Wspólnota  gminna,  dobra  rycerskie.

                       Na  czele  powiatu  stoi  landrat,  mianowany  na  wniosek  sejmiku  powiatowego
                       przez  króla. Jest   przedstawicielem  władzy państwowej  na  terenie  powiatu.
                       Pełni  funkcję  przewodniczącego  sejmiku.  Do  jego  kompetencji  należą  sprawy
                       polityczne,  społeczno - gospodarcze  i  kulturalne. 

                       Okręgi  urzędowe i  ich  stan  prawny  na  Górnym  Śląsku  utrzymały się  do  1939 r.
                       Dnia  13.07.1945 r.  wojewoda  śląski  gen.  dyw.  Aleksander  Zawadzki
                       okólnikiem nr 145/45  rozwiązał   okręgi  urzędowe.

  23.04.1843. Nadanie  hrabiemu  Karolowi  Wolfgangowi  von  Ballestrem  w  Rudzie  
                      pola  górniczego „Christopf”.

              ---    Wprowadzenie  nauki  języka  polskiego  w  gimnazjum  w  Nysie.

  Rok 1843    Herman  Robert  de  Brase  właścicielem  Bielszowic.
 
  29.01.1844. Ksiądz  Alojzy  Ficek  proboszcz  w  Piekarach  Niemieckich / Śląskich /,  zakłada:
                      „Towarzystwo  Wstrzemięźliwości”.

  04.05.1844.  „Na  Orzegowskim”  w  Chebziu,  Karol  Godula  urządza  szkołę.  W  szkole  uczy
                        się  24 - ro  dzieci  hutników  hut  cynku.  Sala  szkolna  o  powierzchni  25 m.  kw.
                        służy  także  za  mieszkanie  dla  nauczyciela  Maksymiliana  Kulanka  
                        z  Szombierek.   Zarabia  on  8  talarów  miesięcznie. Za  handel  wódką  wyrzucony
                        z   pracy.  Nauka  w  szkole   odbywa  się  w  języku  polskim.

     05.1844.    Na  Dolnym  Śląsku,  w  okolicach  Bielawy  i  Dzierżoniowa  mają   miejsce
                        krwawe   protesty  tkaczy  przeciwko  nędznym  warunkom  życia.  
                        Do  stłumienia  zajść  użyto  wojska.  Byli  zabici  i  ranni. 
                        Wydarzenia  te  opisał w 1892 r. Gerhard  Hauptmann  żyjący  na  Śląsku  w  latach
                        1862 - 1946,  w  dramacie „Tkacze”.  Laureat  literackiej  nagrody  Nobla / 1912 r. /. 

  Rok 1844     W  Orzegowie  uruchomiono  kopalnię  węgla  kamiennego:”,,Paulus ”.
                        Pole  wydobywcze  wielkości  1.200  miar   nadane  zostało  Karolowi  Goduli, 
                        dnia 14.06./21.06.1842  roku.
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                        Kopalnia  „Paweł”  zlokalizowana  jest  w  rejonie  dzisiejszej  stacji   kolejowej 
                        Ruda – Chebzie.

              ---      Ruda  otrzymuje  pierwszą  szkołę  publiczną.

  03.09.1844. Wybudowano  jednotorową  linię  kolejową: 
                      Opole - Gliwice – Chebzie -   Świętochłowice.

              ---    Klęska  nieurodzaju,  skutkuje  wybuchem  cholery  na  Górnym  Śląsku.

              ---    Zmarł  biskup  wrocławski  Józef  Knauer.  Jego  następcą  został  biskup 
                      Melchior  von  Diepenbrock / od 1845 r. /. Od  1850 roku  kardynał. 
                      Podniósł  on   kościół  wrocławski  z  głębokiego  upadku,  wywołanym  zarówno
                      przez  postępki  biskupa  Siedlnickiego   jak  i  przez  działalność  sekty  Ronge'go.  
                      / kościół  niemiecko – katolicki /. 
                      Wprowadził  do  seminarium  duchownego  naukę  języka  polskiego.

   14.03.1845. W  Oleśnie,  zmarł  ksiądz  katolicki  Jan  Gałeczka,  założyciel  pierwszej  drukarni 
                      na  Górnym  Śląsku.

              ---    W  Orzegowie,  oprócz  chłopów  mieszka  także  9.  kupców 
                       i  4.  rzemieślników.

              ---     W  Orzegowie,  urodził  się  Konstanty  Latka.  
                       Uczestnik  Powstania  Styczniowego  w  Polsce / 1863 r. /.

   01.08.1845. Nadanie  hrabiemu  Karolowi  Wolfgangowi  von  Ballestrem  w  Rudzie  pól
                      górniczych: „Cicero” oraz „Carl  Emannuel” / 04.08./.

              ---    W  Szombierkach,  ukończono  budowę  piętrowego  pałacu  Karola  Goduli. 
                      Pałac  budował  królewski  inspektor  Feller.  Budowa  pałacu  trwała  6  lat. 

                      Karol   Godula  bywał  gościem  w  pałacu.
                      Mieszkał   w  chacie  chłopskiej  w  Rudzie / dzisiaj  przy  ul.  Bujoczka,  w  ruinie /.  

  Rok 1845   W  Pszczynie,  burmistrz  miasta  Krystian  Schemmel,  wydaje: 
                      „Tygodnik  polski  poświęcony  włościanom”.

  Rok 1845.    Wikariusz  Generalny  Ślaska  cieszyńskiego  ksiądz  dr  Mateusz  Opolski, 
                       w  seminarium  duchownym  w  Ołomuńcu,  zakłada  dla  Ślązaków  bibliotekę
                       polską.

  Rok 1845     Klęska  nieurodzaju  w  ziemi  bytomskiej, / i  na  Górnym  Śląsku /.

   Rok 1845     Łagiewniki  liczą  1.207  mieszkańców  i  121  domów.

              ---     W  Tarnowskich  Górach,  zwolenników  znajduje  sekta  b. księdza  katolickiego
                        z  Grodkowa,  ekskomunikowanego  w  1844 r., duchownego „niemiecko -
                        katolickiej”  gminy  religijnej  we  Wrocławiu   Johannesa  Ronge'go.
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                        Odrzuca  on  prymat  papieża,  spowiedź  niepubliczną,  celibat  księży,
                        czczenie  świętych  i  relikwi. 
                        Nabożeństwa  odprawiane  są  w  języku  niemieckim.

  05.12.1845.  Nadanie  pól   górniczych: „Ruda” i  Carl  Ludwik”,  hrabiemu  Karolowi
                       Wolfgangowi  von  Ballestrem.

  Rok 1846     W  kopalni  Orzegów  zatrudnionych  jest  jest  245  pracowników,  w tym 
                        3  sztygarów.   Roczne  wydobycie  węgla  wynosi: 221.272  tony,  a  osiągnięty
                        zysk  wyniósł: 14.080  talarów.

  01.10.1846. Król  Prus  Fryderyk Wilhelm IV  odwiedza  Bytom.

  30.10.1846. Król  Prus  dokonał  otwarcia   linii  kolejowej:Opole - Gliwice  Chebzie - Mysłowice.

             ---   Tyfus  głodowy  na  Górnym  Śląsku.  Trwa  on  do 1848 roku.
                     Jest  on  skutkiem   nieurodzaju  i  zarazy  ziemniaczanej.
                     W  rejencji  opolskiej  choruje  ok. 80  tysięcy  ludzi.
                     W  roku  następnym,  w  rejencji   zmarło 16  tysięcy  osób.
                     W  powiecie  pszczyńskim  i  rybnickim,   wymarła  połowa  wiejskiej  ludności.  
                     Początek  kryzysu  gospodarczego  w  rolnictwie  i  w  przemyśle.
                     W  Rudzie,  w  skutek  epidemii  cholery  zmarło  ok.  100 osób. 
                     Pochowani  zostali  obok  nasypu  kolejowego,  przy  drodze  do  Biskupic.

                     Przyczyny  epidemii  tyfusu  na  Górnym  Śląsku,  po  uwłaszczeniu  chłopów, 
                     winiąc  za  jego  skutki  szlachtę  i  władze  państwowe,  opisał  w  1894 r.,  w  swoim
                     Mittheilungen  űber  die  in  Oberschlesien  herrschende  Typhus – Epidemie”  
                     Rudolf  Virchov.

                     Napisał,  co  rozpoznał   w  materiałach  z  1849 r,  że:
                     „Robactwo  wszelkiego  rodzaju,  zwłaszcza  wszy,  są  prawie  stałymi  gośćmi  na
                      ciele.  Tak  samo  wielka  jak  niechlujstwo  jest  indolencja  ludzi,  ich  niechęć  do
                      umysłowego  i  fizycznego  wysiłku,  całkowicie  nieodparta  skłonność  do
                      próżniactwa,  a  raczej  do  próżniaczego  wylegiwania  się,  która  w  połączeniu
                      z  całkowicie  psią  uległością  robi  na  każdym  wolnym,  przyzwyczajonym  do
                      pracy  człowieku  tak  nieprzyjemne  wrażenie,  że  się  jest  skłonnym  czuć  raczej
                      wstręt  niż  wykrzesać  z  siebie  współczucie”.

                      I  dalej,  pisze:
                      „Wyniszczająca  epidemia  i  straszliwa  klęska  głodu  szalały  wśród  tej
                      biednej,  ciemnej  i  tępogłowej  ludności  jednocześnie.....”.

            ---     W  swoim  pałacu  w  Łubiu,  gdzie  mieszkał  od  1817 roku,  zmarł  John  Baildon.
                     Pochowany  na  cmentarzu  w  Gliwicach.
         
            ---      Orzegów  liczy  560  stałych  mieszkańców.

   Rok 1846   Jan  Henryk X  Hochberg  książę  von  Pless,  objął  ordynację  pszczyńską.
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  Rok 1847  Na  Górnym  Śląsku,  w  46  hutach  cynku  i  90  kopalniach  węgla  kamiennego,
                    zatrudnionych  jest  20  tysięcy  pracowników.
 
                    Cena  chleba  wynosi 7,5 grosza.  Górnik - rębacz  w  kopalni,  za  12 godzinną
                    dniówkę  otrzymuje  9 -12 groszy. 

            ---     Karol  Godula,  za  12 tysięcy  talarów  nabył  połowę  udziałów  huty cynku
                    ,,Morgenroth”  w  Chebziu  / od  spadkobierców  Wilhelma   Schneidera /.

  Rok 1847.  Kosztem  K.  Goduli,  utwardzona  została  droga  z  Chebzia  do „ Friedens  Hütte”.
                     Za  korzystanie  z  drogi  pobierane  jest  myto. 
                     Punkt  poboru  opłat  znajdował  się   przy  obecnej  szkole  w  Chebziu. 

     06.1847.  Z  inicjatywy  Karola  Marksa  i  Fryderyka  Engelsa,  w  Londynie  założony  został
                     Związek  Komunistów.

     08.-12.1847.  W  Bytomiu,  w  wyniku  epidemii  tyfusu  zmarło  118 osób.

  Rok 1847.  W  Piekarach  Niemieckich / Śląskich /Teodor  Haneczek  założył  polską  drukarnię.

  Rok 1848    Karol  Godula  kupił  karczmę  w  Orzegowie 
                      / później  gospoda  Pyki  i  kino  przy  ulicy  Bytomskiej  i  Podgórnej /.

      02.1848.  Ogłoszony  został  „Manifest  Komunistyczny” Karola  Marksa  i Fryderyka  Engelsa.

           ---     Na  obszarze  Niemieckiego  Związku  Celnego,  długość  linii  kolejowych  wynosi
                    5.000 km.  Gwarantuje  to  szybki  rozwój   tak  zwartego  obszaru  gospodarczego.

  02.04.1848. Na  konferencji  przemysłowców  w  Królewskiej  Hucie,  jedynie  Karol  Godula
                      odpowiadając  na  apel  rządu, wyraził  zgodę  na  utrzymanie  swoich  zakładów
                      pracy / mimo  ponoszonych  strat /  w  ruchu.

  03.-05.1848. Na  Śląsku  powstają  organizacje  polityczne  o  charakterze:  ludowym,
                       lewicowym,  demokratycznym,  liberalnym.  
                       Organizowane  są   wiece  i  manifestacje  protestacyjne,  rewolucyjne. 
                       Rewolucja  w  Europie  zwana  jest  „Wiosną  Ludów”.  
                       Na  ulice  Berlina  wyprowadzono  wojsko. 
                       Budowane  są   barykady.  Padają  zabici  i  ranni.
                   
           ---       Król  Prus  oddał  hołd 189  ofiarom  walk  ulicznych / 22.03.1848 r. /.

           ---       We  Włoszech,  rewolucjoniści  żądają  od  papieża  Piusa IX  wypowiedzenia 
                      wojny  Austrii.  Papież  i  kardynałowie  uchodzą  z  Rzymu / 24.11.1948 r. /.

  30.03.-03.04. Parlament  Wstępny  we  Frankfurcie,  uchwalił  zwołanie  konstytucyjnego
                         zgromadzenia  narodowego / konstytuanty /,  na  podstawie:  powszechnego,
                         bezpośredniego   i  równego  prawa  wyborczego. 

  25.04.1848.  Cesarz  Austrii  Ferdynand I  nadaje  krajom  habsburskim / bez Węgier / konstytucję.



                                                                        - 175 -

       04.1948.  W  Galicji  wysunięto  żądania  rozległej  autonomii  oraz  podjęto  próbę  koronacji
                        cesarza  Austrii  Ferdynanda I  na  króla  Galicji.
                        Kraków  zbombardowany  i  spacyfikowany  przez  wojska  austriackie.

  01.05.1848. Pierwsze  wybory  na  Śląsku  elektorów  do  zgromadzeń  narodowych: 
                       w  Berlinie  / pruskiego /   i  we  Frankfurcie  nad  Menem / ogólnoniemieckiego /.

  05.05.1848. We  Wrocławiu  odbył  się  Polski  Kongres  Polityczny.

  06.05.1848. Krwawe  protesty  we  Wrocławiu.  Jest  19  zabitych  i  64  rannych.

  06.05.1848. Paweł  Stalmach,  adwokat  Klucki  oraz  Andrzej  Cinciała  wydają  pierwszy 
                      numer „Tygodnika  Cieszyńskiego”/  później  Gwiazdka  Cieszyńska / - pierwsze
                      pismo  narodowe,  polskie.

  08.05.1848  Ksiądz  Józef  Szafranek,  proboszcz  kościoła  W. N. M. Panny  w  Bytomiu, 
                      Jan  Midner  z  Bytomia,  Bogumił  Szołtysek  z  Markotowa,  Chruszcz  z  Lubomii,  

          Michał  Mróz  ze  Strzelec  Opolskich,  Bernard  Haenel  z  Lublińca,                   
          Franciszek  Rybnicki  z  Radoszów,  Stanisław  Kiełbasa -  zagrodnik  ze Świbia,

                      i  chłopi: Marcin  Gorzołka  i  Krystian  Minkus  wybrani  zostali  do  Pruskiego
                      Zgromadzenia  Narodowego  w  Berlinie   / Haus  der  Abgeordneten /.
                      Piśmienni  i  dwujęzyczni.  W  sejmie  pruskim,  zajmują  się  w   sprawami
                      górnictwa,  hutnictwa,  szkolnictwa  i  języka  polskiego  na  Górnym  Śląsku. 

  10.05. 1848. Nieudana  próba  urządzenia  „kociej  muzyki”  pod  oknami  probostwa  księdza
                        Józefa  Szafranka  w  Bytomiu.
                        Koncert  organizowali: Wilhelm  Schlabitz -   właściciel  Łagiewnik,  Heking  -
                        mistrz  hutniczy  z  Szarleja,  Fiedler -  komisarz  policji   z  Kozłowej  Góry, 
                        von  Fraqstein -   urzędnik  magistratu  oraz  dwóch  nauczycieli. 
                        Do  koncertu  nie  dopuścili  uzbrojeni  w  kilofy  górnicy.
   
  15.05.1848. Pierwszy,  ogólnoniemiecki  parlament   rozpoczął   obrady  w  kościele
                       ewangelickim  św.  Pawła  w  Frankfurcie  nad  Menem.  
                       Żadna  z  grup / konserwatyści,   lewica,  liberałowie,  centrum /  nie  ma  jasnego
                       programu  politycznego. 
                       Brak  konsensusu  w  sprawie  przywództwa  w  jednoczących  się  Niemczech.
                       Pojawiły  się  dwie  koncepcje  Niemiec:  małoniemiecka / bez  Austrii /, 
                       pod  egidą  Prus,  oraz  wielkoniemiecka  z  Austrią,  nawracająca  do  idei 
                      dawnej  I  Rzeszy.

                       Górnoślązaków  w  parlamencie  ogólnoniemieckim  reprezentowali: 
                       deputowany  powiatu  opolskiego  książę  bp  baron  Melchior  von  Diepenbrock,
                       deputowany  powiatu  raciborskiego  książę  Feliks  von  Lichnowsky,  
                       właściciel  m.  innymi   pałacu  w Hradku  k.  Opawy  i  w  Krzyżanowicach,
                      /  zamordowany  przez  wzburzony  tłum  na  ulicy  w  Frankfurcie  n/M, 
                       dnia 18.09.1848 r. /   oraz  Jan  von  Auerswald. 

  20.06.1848. Od  piorunu,  spalił  się  dach  dawnego  kościoła  O O. Franciszkanów  w  Bytomiu.
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       06.1848. W  Pradze,  Zjazd  Słowiański  pod  kierownictwem  Franciszka  Palackiego.
                      Żąda  on  przebudowy  monarchii  austriackiej  i  równouprawnienia  zamieszkałych 
                       w  niej   ludów. 

                       Przedstawiciele  z  Górnego  Śląska:  Paweł  Stalmach  i  Andrzej  Kotula,
                       podkreślają,  że  jako  Ślązacy,  są  Polakami.  Tworzą  sekcję  z  Rusinami.

                       Początek  kolejnej  konfrontacji   polsko – czeskiej  na  Śląsku.
                       Praga  zbombardowana  przez  wojska  austriackie  feldmarszałka
                       Alfreda  von  Windischgrätza.  Zjazd  rozpędzono.

  13.06.1848. Wiec  w  Bytomiu,  na   którym  uchwalono  wnioski  domagające  się  swobodnego
                       używania  języka  ojczystego  w  szkołach,  wprowadzenie  do  nich  obowiązkowego
                       nauczania  języka  polskiego  i  inne.
                      
  Rok.1848.   W  Bytomiu,  ukazuje  się  pisany  po  polsku ,,Dziennik  Górnośląski”. 
                      Cena  prenumeraty  kwartalnej  pisma  wynosi 15 - ceskich. 
                      Od  07.06.1849, 7 - ceskich  i  7 fenigów  / do 07.1849. /.

  06.07.1848. We  Wrocławiu  zmarł  Karol  Godula.  Żył  67 lat. 
                      Jego  majątek,  szacowany  na  2  mln.  talarów  dziedziczy  6.  letnia  
                      Joanna  Gryczik  z  Rudy / Poręby /. 
                      W  swoim  testamencie  przeznaczył  sporą  sumę  dla  dalszej  rodziny,  służby 
                      i  wyróżniających  się  pracowników.

                      Oprócz 16  kopalń galmanu, 40  węgla  kamiennego  i  3  hut  cynku, 
                      w  skład  majątku  spadkowego,  wchodzą  także:  Bobrek,  Szombierki,  Orzegów 
                      z  Chebziem  i  Kopaniną  oraz  Bujaków  i  Paniowy.

  21.07.1848. Petycja  księdza  Józefa  Szafranka  - „czerwonego  farorza”  z  Bytomia  do  władz
                      pruskich  w  Berlinie,  podpisana  przez  500 tysięcy  Górnoślązaków  domagających
                      się  równouprawnienia  dla  języka  polskiego  w  szkołach  i  urzędach.          

   Rok 1848    Ksiądz  Józef  Szafranek – proboszcz  w  Bytomiu,  zawieszony  w  obowiązkach
                      duszpasterskich   przez  biskupa  wrocławskiego   Melchiora  von  Diepenbrock. 

   31.08.1848. Uchwałą  parlamentu  austriackiego  zniesiono  na  Śląsku  Cieszyńskim 
                        poddaństwo  chłopów  oraz  pańszczyznę.
 
   18.09.1848. Po  śmierci  Karola  Goduli,  hrabia  Karol  Wolfgang  von  Ballestrem   powołał
                       na   głównego  zarządcę  swojego  majoratu,   burmistrza  Tarnowskich  Gór 
                       Antoniego  Klausę.

              ---    Radcą  szkolnym  w  rejencji  opolskiej  został  ksiądz  Bernard  Bogedain  
                      Swoją   posługę  pełni  do  roku  1858,  kiedy to  zastał  sufraganem  biskupa
                      wrocławskiego.
                      Domaga  się  skutecznie  od  władz  pruskich  możliwości  nauki  religii  i  nie  tylko, 
                      w  języku  polskim.

              ---    Hubert  Thiele  von  Winkler  rozpoczął  budowę  kopalni „Łagiewniki”/ Florentyna /.
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       11.1848. W  Cieszynie  powstała  Czytelnia  Polska,  a  jej  skutkiem  Bibliotekę Polską.

    Rok 1848  Guido  Henckel  von  Donnersmarck,  syn  Karola  Łazarza  ze  Świerklańca  i  Rept,
                      przejmuje  zadłużony  majątek  ojca  w  zarządzanie.  
                      W  Paryżu  wchodzi  w  sfery  bankowe  i  rozpoczyna  operacje  finansowe 
                      i  inwestowanie  na  Górnym  Śląsku.

              ---    Wprowadzenie  stanu  wojennego  w  Berlinie. Nieudana  próba  przeniesienia  obrad 
                      Zgromadzenia  Narodowego  do  Brandenburga.

  02.12.1848. W  Ołomuńcu,  abdykuje  cesarz  Austrii  Ferdynand I. 
                      Wyjeżdża  do  Pragi,  gdzie  zmarł  w  1875 r.
                      Jego  następcą  został  bratanek  Franciszek  Józef I  Habsburg.  Liczy  on 18 lat.

  05.12.1848. Król  Prus  rozwiązał / rozpędził / Zgromadzenie  Narodowe  i  narzucił  nową,
                      liberalną  konstytucję.  Koniec  epoki ,, das  alte  Preussen”.
                      Początek  monarchii  konstytucyjnej  w  Prusach.

               ---   Panowie:  Smołka – katolik,  Hahn – protestant,  Schauer – Żyd  w  delegacji  
                       u  biskupa  wrocławskiego,   z  prośbą  o  cofniecie  decyzji  o  zawieszeniu  w
                      czynnościach  duszpasterskich  ks.  Józefa  Szafranka  z  Bytomia.

               ---   Władze  pruskie  oraz  niemieccy  duchowni,  aby  szerzyć  oświatę  rolniczą,  wydają
                       w  języku  polskim: „ Gazetę  Wiejską  dla  Górnego  Śląska”, 
                       „  Poradnik  dla  Ludu  Górnośląskiego”  i  „Tygodnik  Górnośląski”. 
                       Są  to  przedruki  i  kopie  gazet   niemieckich.

  20.12. 1848. Król  Prus  zniósł  zobowiązania  pańszczyźniane  chłopów  na  Śląsku.

  Rok 1849.    Król  Prus  zniósł  sądy  patrymonialne  szlachty  nad  chłopami, 
                       przywileje  sądowe  i  ciężary  ponoszone  przez  poddanych  na  rzecz  dworu.

               ---    Dymisja  nadprezydenta  Śląska  Juliusza  Hermana  Pindera. 
                       Nowym  nadprezydentem  Śląska  został  baron  Eduard  von  Schleinitz /do  1869 r /.

               ---    Z  19  pól  eksploatacji  węgla  oraz  dwóch  kopalń  w  Kochłowicach  hrabiego
                       Łazarza  Jana  Nepomucena  Henckel  von  Donnersmarck  z  Siemianowic,
                       utworzono  skonsolidowaną  kopalnię  „Hugo – Zwang”.

  28.03.1849.  Parlament  ogólnoniemiecki  we  Frankfurcie  nad  Menem,  uchwalił  konstytucję.
                       Określone  zostały  prawa  i  obowiązki  obywatelskie  oraz  ustrój  państwa.
                       Frankfurt  nad  Menem  stolicą  Związku  Niemieckiego.
                      
                       Niemcy  to  federacja  państw  z  dziedzicznym  cesarzem,  wspólnym  rządem
                       i  dwuizbowym  parlamentem.
                       Król  Prus  Fryderyk  Wilhelm IV  Hohenzollern,   nie  przyjmuje  „z  rąk”  ludu
                       / jako  ,,smrodu  i  ścierwa  rewolucji” / korony  cesarskiej  / 21.04.1849 /.  

       03.1849. Ustawa  uwłaszczeniowa  chłopów  w  Austrii.
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             ---     W  Debreczynie,  Sejm  Węgier  detronizuje  Habsburgów.  Monarchię  ratuje  Rosja.

  30.05.1849. Zgromadzenie  Narodowe / ogólnoniemieckie /  przenosi  swoje  obrady 
                      do  Stuttgartu,  gdzie  rozpędzone  zostało  przez  wojska  wirtemberskie/18.06.1849 /.
                      Prusy  strażnikiem  porządku  w  federacji  niemieckiej.
                      Aresztowanie,  pozbawienie  urzędów   i  wypędzenie  z  kraju  16 śląskich  posłów.
                      W  Austrii  początek  znacznych  problemów  narodowościowych.

  06.07.1849. W  pierwsza  rocznicę  śmierci  Karola  Goduli,  na  przeciw  b.  dyrekcji  kopalni
                    „Szombierki”,  ustawiono  pamiątkowy  krzyż  przydrożny.  Usunięty  w  1972 roku    -

  22.08.1849. Konsekracja  kościoła  N. M. Panny  w  Piekarach  Niemieckich /  Piekary  Śląskie /.

  Rok 1849    Książę,  biskup  wrocławski  Melchior  von  Diepenbrock  odwiedza  Piekary  Śląskie.
                      Podczas  nabożeństwa  śpiewa  miejscowy  polski  chór.

  Rok 1849    W  prowincji  śląskiej / rejencja:  wrocławska,  legnicka  i  opolska /  żyje
                      3.061.593  mieszkańców,  w  tym 1.569.248  protestantów  co  stanowi  51,23 %
                      całej  populacji  oraz  1.459.981 katolików – 47,69 %.

                      W  rejencji  opolskiej  żyje  965.912  mieszkańców,  w  tym  96.372  protestantów  
                      co  stanowi  9,98 %  populacji  oraz  852.862  katolików – 88,30 %.
                   
  Rok 1849    Biskup  wrocławski  Melchior  von  Diepenbrock  wprowadza  do  seminarium
                      duchownego / z  myślą  o  Górnym  Śląsku  /  regularną  naukę  języka  polskiego.   

  Rok  1849   Związek  Ślązaków  Austriackich,  wymusza  na  władzach  we  Wiedniu  oddzielenie
                      Śląska  Austriackiego  od  Moraw  i  przyznania  mu  autonomii. 
                      Powstaje  Sejm  Krajowy  Śląska  Austriackiego  i  rząd  śląski  w  Opawie.

            ---      Na  Śląsku  Pruskim  p.  Gajda  głosi  potrzebę:
                      „wyłonienia  politycznej  reprezentacji  narodu  śląskiego”.

  03.11.1849. W  otwartym  katolickim  seminarium  nauczycielskim  w  Pyskowicach, 
                      jako  język  wykładowy  wprowadzono  język  polski.

              ---    Ksiądz  katolicki  Bogdan  Bogdain – radca  szkolny  w  Opolu,  redaguje  tam
                      pierwszą   polska  gazetę: „Gazeta  Wiejska  dla  Górnego  Śląska”.

              ---    W  Bytomiu,  Sebastian  Rzychoń  zakłada: „Towarzystwo  dla  Oświaty  Ludu”.

              ---    Bytom  liczy 6.109  mieszkańców,  Katowice  2.945  a  Ruda 1.991.

              ---    Zniesienie  statusu  wolnego  państwa  stanowego  dla  Bytomia.

              ---    Kopalnia  „Orzegów'  w  Chebziu  posiada  wieżę  szybową,  wciągarkę,  dwie
                      cechownie,  dom  sztygara,  i  dwa  domy  mieszkalne  dla  pracowników  kopalni,
                      „Na  Orzegowskim”  w  których  w  13  izbach  mieszkało  64  osób.
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              ---    W  Moguncji,  tamtejszy  biskup  ordynariusz  hrabia  Emanuel  Wilhelm 
                      von  Ketteler,  wydał   dzieło  p. t: „Die  grossen  socjalen  Fragen  der  Gegenwart”. 
                      / Wielkie  socjalne  problemy  współczesności /.

  06.12.1849. Uchwalenie  konstytucji  w  Prusach.
 
  31.12.1849. Śląsk  Cieszyński  uzyskał  status  odrębnego  kraju  koronnego, 
                      z  własnym  sejmem,  rządem  i  namiestnikiem.
                      Równouprawnienie  wyznań  dla  ok. 30 %  protestantów.

  31.01.1850. Ogłoszenie  konstytucji  w  Prusach. Jest  pierwszą  konstytucją  w  Niemczech.
                      Uchwalona dnia : 06.12.1849,  przetrwa    do  1918  roku.  
                      W  oparciu  o  tę  ustawę,  uwłaszczeni  zostali  chłopi,  a  Żydzi  otrzymują  pełnię
                      praw  obywatelskich. 
                      Zwierzchnictwo  korony   nad  kościołem  protestanckim.
                      Armia  przysięga  wierność  nie  na  konstytucję   ale  jedynie  królowi.
                      Władzę  ustawodawczą  sprawuje  król  i  Landtag / sejm  krajowy /.
                      Władzę  wykonawczą  sprawują   ministrowie  z  premierem  na  czele. 
                      Podlegają  oni  wszyscy   królowi.                            
                      Landtag  składa  się  z  dwóch  izb:  Izby  Pierwszej,  wyższej
                       / cenzusowa  Izba  Panów /   i  Izby  Deputowanych,  / wybierana  wg  statusu
                       podatkowego /. 
                      Prusy  stały  się  państwem  konstytucyjnym  i  praworządnym. 

  Rok 1850   Z  powodu  braku  nauczyciela  kończy  działalność  pierwsza  szkoła  w  Chebziu.
                     Dotychczasowy  nauczyciel  Maksymilian  Kulanek,  za  handel  wódką  i  piwem,
                     został  przez  księdza  Józefa  Szafranka,  proboszcza  w  Bytomiu  i  kuratora
                     szkolnego  usunięty. 

   Rok 1850   W  Orzegowie  oddano  do  eksploatacji  szyb  wydobywczy ,,Zofia”,  dla  pokładu 
                     „Paweł” – 70 m.  i  wentylacyjny  „Vormundschacht”,  dla  pokładu  „Werona” - 48 m.
                      Należą  one  do  skonsolidowanej  kopalni  „Paulus”  / „Paweł” /.
                      Robotami  przy  budowie  szybu  kierował  nadsztygar  Witkowski.

            ---      Chłopi  w  Orzegowie  są  właścicielami  485 mórg  ziemi.

  08.02.1850. Bytom  liczy  ponad 6.0 tysięcy  mieszkańców.  Został  założony  cech  murarski.

  12.02.1850. Rozszerzona  ustawa  konstytucyjna  o  wolności  osobistej  i  jej  ochronie  
                      w  Prusach.

  11.03.1850. Rozszerzona  ustawa  konstytucyjna  o  gminnym  samorządzie  w  Prusach.
                      W  obszarach  dworskich,  czyli  dominiach  niepodzielną  władzę  sprawują
                      dziedzice.

                      W  obszarach  wiejskich  wprowadzono  samorządy,  na  czele  których  stała      
                      wybierana  rada  gminy  i   sołtys.  Był  on  wybierany  przez  chłopów,  zagrodników 
                       i  chałupników,  a  zatwierdzany  przez  dziedzica.  Miał  do  pomocy  ławników, 
                      z  którymi  stanowił  Sąd  Miejscowy  / Ortsgericht /. 
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             ---     Na  utrzymanie  obwodu  sikawkowego,  Orzegów  wpłaca  rocznie 45 talarów 
                        i  12  fenigi.  Obwód  tworzą:  Ruda  i  Orzegów.

             ---      W  Czarnym  Lesie / dzisiaj  Nowy  Bytom /  wichura  powaliła  500  dębów.

            ---       Leśniczówka  w  Orzegowie / dzisiaj  Młyn  Szombierski  /  popada  w  ruinę.

  12.04.1850.  Papież  Pius IX  wspierany  wojskami  francuskimi  wrócił  z  wygnania  do  Rzymu.

       10.-11.1950. Epidemia  cholery w  powiecie  bytomskim. 
                            W  Szombierkach  zmarło   ok. 100  mieszkańców.

  Rok 1850     Ruda  liczy  3.242  mieszkańców,  w  tym  3.068  katolików,  117  ewangelików 
                        i  37  Żydów. W  kopalniach  Rudy  pracuje  1.045  osób.

  19.12.1850.  Prezesem  Rady  Ministrów  w  Prusach   został  Otto  von  Manteuffel. 
                       Władzę  opiera  na:  pozycji  króla,  silnej  armii  i  biurokracji  / do  1858 r. / .

      01.1851.  Na  żądanie  biskupa  wrocławskiego,  ksiądz  Józef  Szafranek  rezygnuje  
                      z  mandatu  poselskiego  do  pruskiego  Zgromadzenia  Narodowego  w  Berlinie.

  31.01.1851. Karol  Kosicki  w  Bytomiu,  wydał  pierwszy  numer 
                    ,,Poradnika  dla  Ludu  Górnośląskiego”.

  Rok 1851   Ksiądz  Józef  Szafranek  oraz  zakonnik  o  nazwisku  Wach,  przeprowadzają 
                      na  terenie  Czarnego  Lasu / bytomskiego/,  na  wolnym  powietrzu,  
                      misje  ewangelizacyjne. 

  07.07.1851. W  Nowym  Bytomiu,  przy  dzisiejszej  ulicy  generała  Józefa  Hallera  otwarto
                      jednoklasową   szkołę,  w  której  uczono  czytania  i  pisania  po  polsku 
                      i  niemiecku,  rachunków,   śpiewu  i  religii.

  13.07.1851. Z  inicjatywy  księdza  Alojzego  Nepomucena  Ficka,  rozpoczęcie  misji  ludowych  
                      w  Piekarach  Śląskich.  Początek  zorganizowanego   pielgrzymowania.

  28.07.1851. Papież   Pius XI  kanonicznie  eryguje  Bractwo  Trzeźwości  na  Górnym  Śląsku.
                      Jest  ono  efektem  wieloletniego  działania  na  tym  polu  piekarskiego  proboszcza.

       08.1851. Poświęcenie  kamienia  węgielnego  kościoła  św.  Barbary  w  Królewskiej  Hucie.
                      Jest  to  początkiem  pierwszej  parafii - córki  bytomskiej  Fary. 
                      Komisarzem  budowy  jest  proboszcz  piekarski  ksiądz  Alojzy  Ficek. 

  23.08.1851. Stolica  Związku  Niemieckiego  przeniesiona  zostaje  z  Frankfurtu  nad  Menem
                      do  Berlina,  stolicy  Prus.  Nieskuteczny  protest  Austrii.

              ---    Fryderyk  Engels, Prusak:
                      „ Polska  to  naród  skazany  na  zagładę. .....   Odebrać  na  Zachodzie  Polakom
                      wszystko  co  się  da,  obsadzić  miasta .....Niemcami  pod  pozorem  ochrony,
                      pozwolić  im  gospodarować,....  posyłać  ich  w  ogień, 
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                       ograbić  do  dna  z  żywności  ich  kraj,  a  gdyby  udało  się  wprawić  w  ruch
                       Rosjan   - sprzymierzyć  się  z  nimi  i  zmusić  Polaków  do  ustępstw”. 
 
              ---    W  ewangelickim  seminarium  nauczycielskim  we  Wołczynie  na  Śląsku,
                      wprowadzony  został  jako  wykładowy  język  polski.

              ---    W  kopalni  „Paweł”  w  Chebziu  wydobycie  węgla  wynosi: 67.648 ton/rok.

  31.12.1851. Cesarz  Austrii  Franciszek  Józef I  odwołał  konstytucję.  Powrót  do  absolutyzmu.

  20.01.1852. Biskup  wrocławski  Melchior  von  Diepenbrock,  na  prośbę  proboszcza
                      bytomskiego  Józefa  Szafranka,  wyraża  zgodę  na:  odprawianie  nabożeństw
                      w  oddalonych  osadach  górniczych  i  hutniczych,  nawet  w  lasach  i  na  polach.
                      Początek  „legalnych”  misji  ludowych  w  kompleksie  leśnym  Czarnego  Lasu.

  09.02.1852. Pierwsze  misyjne  nabożeństwo  księdza  Józefa  Szafranka  w  stolarni
                     „Huty  Pokój”.
                      W  nabożeństwie  wzięli  udział  robotnicy  huty: Gutte  Hoffnung,  Morgenroth,
                      kopalni  „Orzegów”  oraz  szybu  „Marcin”.

  18.03.1852. Nabożeństwo  misyjne  księdza  Józefa  Szafranka  w  Chebziu. 
                      Nabożeństwo  odprawione  zostało  w  stodole  faktora  huty „Gutte  Hoffnung”
                      Macha.  W  nabożeństwie  wzięło  udział  kilkaset  osób. 
                      Za  dzwon  kościelny  służy  sygnaturka  kopalni  „Orzegów”.

                      Przed  nabożeństwem  ma  miejsce  „próba  porwania”  księdza  do  magazynu
                      warsztatu  stolarskiego  huty „Pokój”,   celem  odprawienia  tam  przez  niego
                      nabożeństwa  dla  tamtejszych  robotników. 
                      Ksiądz  Józef  Szafranek  nawiązując  do   nazwania  huty  „Dobrą  Nadzieją”, 
                      wyraża  taką , dla  projektu  budowy  kościoła   w  Chebziu.

             ---     W  pruskim  Landtagu  istnieje  „Frakcja  Katolicka”,  mająca  na  celu  obronę  praw 
                       katolików,  zagwarantowanych  w  konstytucji / do 1867 r. /.
                       Uprzywilejowana  pozycja  kościoła  ewangelickiego  w  Prusach.

                       Krytyka  pruskiej  administracji / wykształceni  i  światli  protestanci ? /
                       pod  adresem  Górnoślązaków  związanych  z  wyznaniem  katolickim
                      / zwyczaje  i  święta /: „ Zabobon,  głęboka  ciemnota,  bigoteria,  lenistwo,
                        oszałamianie  się  tańcem,  kłótnie,  pijatyki  stanowią  główne  rysy  tego  obrazu”.

  Rok 1852     Wartość  majątku  spadkowego  Karola  Goduli  wzrosła  z  2 mln. talarów  w  1848 r.
                       / 7.260 tys. złotych  w  złocie/,  do 4,5 mln. talarów / 16.335 tys.  złotych  w  złocie /. 

  Rok 1852     Guido  Henckel  von  Donnersmarck  pan  Świerklańca  i  Rept,  protestant,
                       uruchomił  w  Zabrzu   hutę  żelaza  „Donnersmarck”.

  Rok 1853    Budowa wąskotorowej, konnej  linii  kolejowej  z Chebzia  przez  Bobrek  do  Karbiu.

              ---     W  lesie  „Kokotek”  w  Chebziu,  ma  siedzibę  banda  rozbójników  Barnharda.
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  Rok 1853     W  Prusach / i  na  Śląsku / wprowadzono  w  życie  zakaz  zatrudniania 
                       w  przemyśle  dzieci  poniżej  12  roku  życia.

  Rok 1853    W  Javorniku,  w  Janowej  Górze / Śląsk  Opawski /  zmarł  biskup  wrocławski, 
                      książę  kardynał  Melchior  von  Diepenbrock.
                      Jego  następcą,  od  19.06.1853 r.  jest  bp  Henryk II  Förster.

  29.06.1853. W  czasie  drugiego  z  kolei  nabożeństwa  misyjnego  w  Chebziu,  
                      zebrana  ofiara  na  budowę  kościoła  wyniosła:  1 talar,  18 groszy  i  4 fenigi.

   Rok 1853.   Guido  Henckel  von  Donnersmarck,  pan  Świerklańca  i  Rept,  protestant,
                       syn  Karola  Łazarza,  dziewiątego  Pana  Wolnego  Państwa  Bytomskiego,
                       założył  pierwszą  na  Górnym  Śląsku  spółkę  akcyjną  pod   nazwą 
                        „Śląskie  Kopalnie  i  Cynkownie”,  z  siedzibą  w  Piaśnikach.   
                       Kupił  także  Górne  Hajduki / dzisiaj,  Chorzów  Batory /.

  Rok 1854    Wzmianka:  na  południe  od  rzeki  Bytomki  /dzisiejsza Godula / jest  las  dębowy.

           ---       W  powiecie  bytomskim  szaleje  epidemia  cholery,  która,  tylko  w  Szombierkach
                      zabiera  do  grobu  trzecią  część  mieszkańców / ok. 150  osób /

  28.03.1854.  Szychtmisrz  Joschonek,  w  odległości  300 m.  na  południe  od  wzgórza 
                       św.  Małgorzaty  w  Bytomiu,  odkrył  pokłady  węgla.

  04.08.1854. W  Bytomiu  zmarł  Emanuel  Smołka.  Założyciel  polskiej  czytelni  w  Bytomiu.

  08.10.1854. W  Chebziu,  nauczyciel  Moczygemba,  na  polecenie  księdza  Józefa  Szafranka  
                      przygotował  stosowne  pomieszczenie  w  hucie „Gutte  Hoffnung”,  celem
                      odprawienia  w  nim  kolejnego,  misyjnego  nabożeństwa.

  Rok 1854    August  Borsig,  producent  lokomotyw  z  Berlina,  wydzierżawił  od  właściciela
                      Biskupic  Karola  Wolfganga  hrabiego  von  Ballestrem   pola  górnicze:  
                      „Hedwig  Wunsch” i „ Bertha  Wunsch”  oraz  15  morgów  ziemi,  pod  budowę 
                       huty  żelaza.

  Rok 1854   Herman  de  Blase  sprzedał  Bielszowice  hrabiemu  
                      Hugonowi  Henckel  von  Donnersmarck  z  Siemianowic,  katolikowi.

              ---     We  Wrocławiu  powołano  do  życia  Żydowskie  Seminarium  Teologiczne.

  Rok 1854    Gustaw  Freytag  z  Kluczborka / 1816 – 1895 / – apologeta  mieszczaństwa,
                      antysemita,  pruski  pisarz  i  historyk,  autor   m. innymi: Soll  und  Haben  
                      / Winien  i  ma /   gdzie  pisze  o  sile  narodu  tkwiącej  w  jego  tężyźnie  oraz
                       Bilder  aus  der  deutschen  Vergangenheit – Obrazy  z  niemieckiej  przeszłości.
                       Głosi:  „  należy  uczynić  szybki  koniec  z  Polską”.

   Rok 1854-1856  Chłopi  z  okolic  Toszka,  Strzelec  Opolskich  i  Olesna,  pod  opieką
                             księdza  Leopolda   Moczygemby,  emigrują  do  Stanu  Teksas  w  USA, 
                             gdzie  zakładają  osadę  „Panna  Maria”.
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  Rok 1855     Trakcję  konną  na  liniach  wąskotorowych / Chebzie – Karb / zastąpiono  parową.

            ---        W  Szombierkach  żyje  564  stałych  mieszkańców.
 
  Rok 1855      W  Orzegowie  uruchomiono  hutę  cynku „ Godullahütte” / Huta  Goduli /.
                        Budowniczym  huty  jest  Maksymilian  Ludwik  Scheffler  z  Wrocławia,
                        ustanowiony  w  testamencie  przez  Karola  Godulę  zarządcą  jego  majątku. 
                        / do  czasu  uzyskania  pełnoletności   przez   jego  dziedziczkę  Joannę  Gryczik /.
                        Huta  zlokalizowana  była  przy  dzisiejszej  ulicy  Starej  w  Goduli. 
                        W  hucie  zatrudnionych  było  220  pracowników. 

             ---        Status  społeczny  hutnika  na  Górnym  Śląsku  był  niższy  niż  górnika.
                         Zarobki  hutnika  na  dniówkę:
                         szmelcerz / wytapiacz /            12  srebrnych  groszy  i  11  fenigów,
                         palacz / piecowy- szyrer /        13                                    6     
                         tłuczkarz  rudy  i  żużla            7                                     11   
                         peckarz  i  czyściciel                 6                                    1
                         muflowy                                   18                                   3
                         murarz                                      15                                   3
                         cieśla                                        16                                   3
                         szychter / dniówkowy /             9                                     6
               
              ---       Jeden  talar = 30   srebrnych  groszy.  Jeden  srebrny  grosz  =  12  fenigów.       

              ---       Nadanie  pól  wydobywczych   węgla: ,,Jung  Detlev” oraz „Gabor”,  początkiem
                         kopalni  „Schlesien” / Śląsk / Hugona  von  Donnersmarck  w  Chropaczowie.

              ---      Jan  Henryk XI  Hochberg  przejmuje  dobra  swego  ojca  Jana  Henryka X  księcia
                        von  Pless.  Dobry  gospodarz,  polityk  pruski  i  germanizator. 

                        Jego  pasją  są  konie   i  polowania,  na  które  zapraszał  licznych  gości,  
                        w  tym  głowy  państw  i  cesarzy. 
                        Założy  w  lasach  pszczyńskich  hodowlę  żubrów / 1865 r. /.

               ---     Hrabia  Andrzej  Renard  sprzedaje  swoje  posiadłości  ziemskie  i  zakłady
                        przemysłowe  spółce  leśniczo – górniczo – hutniczej  „Minerva”  z  Wrocławia. 
                        Początek  koncentracji  i  centralizacji  kapitału  na  Górnym  Śląsku.

  Rok 1855     W  Rudzie  uruchomiono  hutę  żelaza  „Berta”/ do  1888 r. /.
 
   04,.12.1855. Nadanie  hrabiemu  Karolowi  von  Ballestrem  pól  górniczych:
                        „Bertha  Wunsch II”  oraz „Gute  Hedwig”.

  09.01.1856. Nadanie  Hrabiemu  Karolowi  Wolfgangowi  von  Ballestrem  pola  górniczego:
                      „ Maria  Anna”,  oraz  ponownie,  pola  „Oskar”, istniejącemu  od 1841 r.

 17.01.1856. Ksiądz  Józef  Szafranek  w  swoim  memoriale  do  kurii  biskupiej  we  Wrocławiu,
                     uzasadnia  potrzebę  budowę  kościołów  w  dekanacie  bytomskim / w  Chebziu /.
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  10.03.1856. Konsolidacja  kopalń  odkrywkowych  węgla  w  Orzegowie / ulica  Stara 
                      w  dzisiejszej  Goduli /.  W  skład  skonsolidowanej  kopalni  „Paulus” weszły
                      kopalnie  odkrywkowe   wraz  z  nadanymi  im  polami  górniczymi:

                      „Rosalie”/ 17.03.1825 r. /,  „Neue  Bergfreiheit”/ 07.12.1842 r. /.
                      „Margarethe”/ 22.11.1841 r. /,  „Jaroslav”/ 18.04.1842r. /  „ Vorverk”/ 30.11.1834 r. /,
                      „Neue  Orzegow”/ 17.12.1839 r. /, „Steinbruch”/ 23.03.1847. /.

            ---     Na  podstawie  pruskiej  ustawy  o  samorządach  wiejskich,  całemu  obszarowi
                     Orzegowa,  i  nie  tylko,  przysługuje  status  gminy  wiejskiej.
                     Sołtysem  w  Szombierkach  został  chłop  Szymon  Flatzek / do  1861 r. /.

            ---     Dzieci  pracowników „Huty  Goduli”,  chodzą  do  szkoły  w  Szombierkach.

            ---     Hrabia  Karol  Wolfgang  von  Ballestrem  buduje  kościół  pod  wezwaniem  
                     św.  Jana  Chrzciciela  w  Biskupicach.

            ---     Ksiądz  Bogdan  Bogedain,  radca  szkolny  rejencji  opolskiej,  wydaje  w  Berlinie
                     „Chorał”,  zawierający  teksty  i  nuty  do  ponad  700  polskich  pieśni  kościelnych.  

  Rok 1856     Ukończenie  budowy  drugiego  toru  linii  kolejowej: Wrocław - Opole – Gliwice
                      - Ruda -  Chebzie - Świętochłowice - Katowice – Mysłowice.

  31.03.1856. List  biskupa  wrocławskiego  Henryka  Förstera  do  księdza  dziekana  
                      Leopolda  Markiefki  w  Bogucicach,  w  którym  potwierdza  konieczność
                      utworzenia  stacji  duszpasterskiej  w  orzegowskim  i  bytomskim  Czarnym  Lesie,
                      pomiędzy  hutą  żelaza  „Pokój” a  hutą  cynku  „Dobra  Nadzieja”.
                      Sprawa  utknęła  w  martwym  punkcie,  z  powodu  braku  duchownego 
                      znającego  język  polski. 

            ---      Wprowadzenie  nauki  języka  polskiego  do  gimnazjum,  w:  Głubczycach 
                      i   Raciborzu.

  30.04.1856. Kapitan  wojsk  pruskich  Hubert  von  Thiele - Winkler,  za  135.900  talarów  kupił
                      od  Edwarda  von  Schalscha  Łagiewniki  Dolne.  Rozpoczął  on  budowę  huty
                      żelaza „Hubert” / później  „Łagiewniki” i  „Zygmunt”/.

             ---     Szefem  Sztabu  Generalnego  armii  pruskiej  został  Helmuth  von  Moltke,  
                      dla  którego  wojna  jest  centralnym  punktem  działalności  państwa.

  05.09. 1856. Zarządca  spadkiem  Karola  Goduli,  na  prośbę  księdza  Józefa  Szafranka
                       przekazuje   pod  budowę  kościoła,  plebanię  i  cmentarz  w  Chebziu  5  mórg
                       i  40  prętów  kw.  gruntu.

   Rok 1856    Dla  pracowników  „Huty  Goduli”  w  Orzegowie,  wybudowano  pierwsze, 
                       cztery  budynki  mieszkalne  / przy  ulicy  Starej  w  Goduli /.

            ---     Hrabia  Hugo  Henckel  von  Donnersmarck – katolik,  buduje  w  Wirku  wiezienie  
                     / do 1867 r. / z  kaplicą  dla  200  więźniów.  



                                                                          - 185 -

                      Kaplica,  zgodnie  z  intencją  fundatora  miała  służyć  zarówno  katolikom
                      jak  i  protestantom.
                      Nabożeństwa  dla  mieszkańców  odbywały  się  w  języku  polskim  i  niemieckim.  

  Rok 1856   Prusy  i  Rosja  podpisują  konwencję  na  mocy  której  zbiegli  z  Zagłębia
                     Dąbrowskiego   na   Górny  Śląsk  poddani  cara,  wydawani  są  władzom  rosyjskim.

  Rok 1857   Zerwanie  liny  wyciągowej  w  kopalni: „Paulus”  w  Orzegowie,
                     powoduje  śmierć  12  górników.

            ---     W  hucie cynku „Godula”,  czynnych  jest  48  pieców  do  wytopu  cynku.

  08.02.1857. Nadanie  Hrabiemu  Karolowi  Wolfgangowi  pola  górniczego  „Neue  Veronika”,
                      ponownie,  dnia  04.08.  istniejącemu  od  1804 r. polu „Maximiliane”, oraz  polom:
                      „Leithold” / 22.08. /  i „ Castellengo”/ 22.12. /.

             ---   Na  Górnym  Śląsku  czynnych  jest  40  wielkich  pieców  hutniczych  opalanych
                    koksem,  i  54 opalanych  węglem  drzewnym.  Dają  one  razem 2.582  kwintali
                    surówki/rok.

             ---   W  Orzegowie  osiedliła  się  rodzina,  w  tym  Józef  Lukaszczyk  urodzony 
                    13.03.1848  w  Małej  Paczynie  k.  Gliwic,  później  górnik  w  szybie  „Zofia”
                     kopalni „Paulus”.

  Rok 1857.  Na  skutek  pogłębiającej  się  choroby  umysłowej,  odsuwany  jest   od  władzy 
                    król  Prus  Fryderyk  Wilhelm IV  von  Hohenzollern. 
                    Regentem  Prus,   od 25.10.1858 r.  zostanie  jego  brat  książę  Wilhelm I.

  28.11.1857. W  Nysie  zmarł  Joseph  von  Eichendorff,  Ślązak.
                      Ostatni  niemiecki  poeta   epoki  romantyzmu.

  24.12. 1857. Mistrz  murarski  Goldstein  z  Bytomia  ukończył  budowę  szkoły  w  Orzegowie.
                       Jego  kontrakt  zawarty  z  komitetem  budowy  opiewał  na  sumę  3.611 talarów, 
                       24 srebrne  grosze  i  3  fenigi. Komitet  budowy  szkoły  stanowili:  
                       Ksiądz  Józef  Szafranek,  Ludwik  Loewe,  sołtys  Karol  Szymański  
                       i  gospodarz  Dembczok.

  15.01.1858.  Trzęsienie  ziemi  na  Górnym  Śląsku. 
                       W  Bytomiu  /  o  godzinie  20.45 / uszkodzonych  zostało  wiele  budynków.

  16.09.1858. Otwarcie  pierwszej  szkoły  powszechnej  w  Orzegowie.  
                      Parterowy  budynek  szkoły  bez  oświetlenia,  bieżącej  wody,  ze  studnią  na
                      podwórzu,  wybudowany  na  gruncie  dworskim „Godula”,  kosztował 4.331 talarów.
                      Poświęcenia  szkoły  dokonał  proboszcz  z  Biskupic  ksiądz  Karol  Prehsfreund,
                      pełniący  funkcję  inspektora  szkolnego.  Obecni  byli,  zarządcy  dóbr  
                      Joanny  Gryczik:  Maksymilian  Ludwik  Scheffler,  dyrektor  generalny
                      zakładów  przemysłowych  dziedzictwa  Karola  Goduli  Unger,   dyrektor
                      i  opiekun  szkoły  ksiądz  Józef  Szafranek  z  Bytomia,  faktor Wieszołek 
                      i  sołtysa  Orzegowa  Ludwik  Loewe.                                                    
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                      Do  szkoły  uczęszcza: 165 - ro  dzieci  z  Orzegowa, 99 – ro  z  „Huty  Goduli”,
                      70 - ro  z  Chebzia  i  huty  „Dobrej  Nadziei”.  Razem: 334 - ro dzieci,  
                      w  tym  8 - ro  wyznania   ewangelickiego  i  1- no  wyznania  mojżeszowego.
                      Pierwszym  nauczycielem  jest  Józef  Sekatzek / pochodzący  z  Raciborza / ,
                      nauczyciel  z  Szombierek. / do  roku 1882. /.

    22.10.1858. Rejencja  w  Opolu  wydała  zgodę  na  nazwanie  osady  hutniczej  w  Orzegowie ,
                       „Godullahütte”  / Hutą  Goduli /.

  Rok 1858    W  hucie  cynku „Huta  Goduli”  zatrudnionych  jest  246 pracowników,  a  roczna
                       produkcji  w  hucie  wynosi 47.591  centnarów.
                       Początek  kryzysu  w  przemyśle  hutniczym  na  Górnym  Śląsku.

  Rok 1858    W  Lipinach  uruchomiono  hutę  cynku  „Silesia.

  23.10.1858. W  pałacu  Karola  Goduli  w  Szombierkach  podpisano  kontrakt  ślubny  pomiędzy
                      opiekunami  Joanny  Gryczik / wcześniej,  za  sprawą  Maksymiliana  Schefflera  
                      i  pieniędzy  uzyskanych  w  spadku  po  Karolu  Goduli,  wprowadzonej   do  stanu
                      szlacheckiego  przez  króla  Prus  Fryderyka  Wilhelma IV /  a  reprezentantami
                      dolnośląskiej   rodziny  hrabiów  von  Schaffgotsch,   pieczętującą  się  herbem
                      książąt  piastowskich -  linii  legnicko - brzeskiej.
 
  25.10,1858. Regentem  Prus  został  brat  króla  Fryderyka  Wilhelma IV,
                      Wilhelm I   Hohenzollern.

              ---     Wprowadzenie  nauki  języka  polskiego  w  gimnazjach:  Głogowa  i  Zgorzelca.

  07.11.1858.  W  miejsce  odwołanego  rządu  premiera  Otto  von  Manteuffla, 
                        powołano  nowy,  konserwatywno – liberalny  rząd   księcia  krwi / Herzoga /  
                        Karola  Antoniego  Hohenzollerna -  Sigmaringen.
 
  15.11.1858. W  kościele  W. N. M. Panny  w  Bytomiu  ślub  Joanny  hrabiny  Gryczik  von
                      Schomberg-  Godulla  z  Hansem / Janem / Ulrykiem  hrabią  von  Schaffgotsch.
                      W  przeddzień  ślubu,  w  niedzielę,  uroczystą  Mszę  Świętą  w intencji  młodej
                      pary  odprawił  biskup  Antoni  Ernst  Schaffgotsch  z  Brna,  w  asyście  proboszcza
                      bytomskiego  księdza  Józefa  Szafranka,  kanonika  Alojzego  Ficka  z  Piekar
                      Niemieckich / Śląskich / i  księdza  Leopolda  Markiefki,  proboszcza  z  Mysłowic.

             ---    Minister  Oświaty  w  Prusach /kolejno  Ladenberg  i  von  Raumer /  nakazuje  dawać
                     pierwszeństwo „polskim”  przed  „niemieckimi”  kandydatami,  przy  przyjmowaniu
                     do  seminariów  nauczycielskich   na  Górnym   Śląsku.
                     Zakaz  przyjmowania  do  seminariów  nauczycielskich  na  Górnym  Śląsku
                     kandydatów  nie  znających  języka  polskiego.

  Rok 1858   W  ewangelickim  seminarium  nauczycielskim  w  Kluczborku,  językiem
                     wykładowym  stał  się  język  polski.

             ---    W  Wojnowicach  koło  Raciborza  urodził  się  Józef  Rostek. 
                     Lekarz,  społecznik,   działacz  narodowy - polski  na  Górnym  Śląsku.
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            ---    Na  Górę  św.  Anny  wracają  O O. Franciszkanie. 
                     Obiekt  klasztorny  od  władz   pruskich   wykupił  bp  wrocławski  Henryk  Förster 
                     i  przekazał  go  zakonnikom   prowincji   saksońskiej  z  Westfalii .
                     / ,,Ponieważ  atoli  cała  okolica  jest  polska (.....) jedno  tylko  przejmowało
                     wszystkich  smutkiem,  iż  O. Prowincyał  nie  mógł  przysłać  żadnych  po  polsku
                     mówiących  ojców” /.

  Rok 1859.  Spłonęła  leśniczówka  nad  Bytomką  w  Orzegowie / dzisiaj  Młyn  Szombierski  /.

  Rok 1859   Hrabia  Jan / Hans / Ulryk  von  Schaffgotsch  wprowadza  w  hutach  zarządzanych
                     / po  śmierci  Maksymiliana  Ludwika  Szefllera – przyjaciela  Karola  Goduli /,
                      przez  Zarząd  Opiekuńczy  majątku  hrabiny  Joanny, / nadzorowany  przez  radcę
                      sądowego -  szwagra  Szefllera,  Sommera /,  uroczystości  święta  hutników. 
                      Hutnicy  udają  się    w  tym   dniu  w  pochodzie  z  orkiestrą  i  sztandarami 
                      do  kościoła  w  Bytomiu.
                      Zakłada  dla  hutników  hut: „Morgenroth”,,Gute Hoffnung” i  „Godula”,  kasę
                      zapomogową. 
                      Przydziela  im  także  24  morgi  lasu,  celem  wykorzystania  go  pod   uprawę  rolną.
          
            ---      W  Hucie  Goduli  wprowadza  się  cotygodniowe  targi.  Obowiązuje  też,  wcześniej
                      wprowadzony  przez  Karola  Godulę  trucksystem,  nabywania  przez  pracowników
                      huty  towarów  własnych  / żywności / pracodawcy  w  zakładzie  pracy.       
                      W  miejscowej  hucie  cynku  pracuje  223  robotników.  

  12.03.1859. Dzięki  staraniom  Karola  Kosickiego,  pruska  rejencja  w  Opolu  ponownie   
          wprowadziła  język  polski  do  swego  dziennika  urzędowego.

  01.05.1859. W  hucie  „Hubert”  w Łagiewnikach  ma  miejsce  pierwszy  spust  surówki , 
                       z  dwóch  oddanych  do  użytku  wielkich  pieców. 

  09.07.1859. Strajk /powstanie / w zakładach  hutniczych  w  Lipinach / grosser  Arbeiteraufstand /.
                      Interweniuje  wezwane  na  pomoc  wojsko. Z  pracy  zwolniono  Martina  Sosnę.
                      Dyrekcja  zakładów  deklaruje  sfinansowanie  i  utrzymanie  rewiru  policyjnego.
 
              ---    W  hucie  „Julia”  w  Bobrku,  oddano  do  użytku  pierwsze  dwa  wielkie  piece  
                      do  wytopu  surówki. 
                      W  Rudzie,  w  pobliżu  huty cynku  „Karol” wybudowano  małą  kaplicę.

              ---    Na  stacji  kolejowej  w  Chebziu,  oddano  do  użytku  pierwszy  budynek  dworcowy.
                      Jego  lokalizacja:  na  przeciw  obecnego  budynku „Energetyki”  a  dawnej  karczmy.
                      Przez  stację  przejeżdżają  dwie  pary  pociągów  pasażerskich  na  dobę.

       09.1859.  W  Szombierkach  rozpoczęto  budowę  kaplicy  p. w.  św.  Józefa  Opiekuna
                       Dzieciątka  Jezus  i  N. M. Panny,  jako  wotum  dziękczynne  sołtysa 
                       Szymona  Flatzka   i  Augusta  Cygana  za  ocalenie  w  czasie  epidemii  cholery  
                       w  1854 r.
                       Projekt  techniczny  wykonał  mistrz  murarski  z  Bytomia  Johann  Kowollik, 
                       a  zatwierdził  Teodor  Linke.
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  05.10.1859. W  budynku  szkolnym  w  Orzegowie,  odprawiona  została  pierwsza  msza.
                      Mszę  Świętą  odprawił  ksiądz  Józef  Szafranek.
                      W  2 – klasowej  szkole  uczy  się  273 -je  dzieci  katolickich,  w  tym: 181 
                       z  Orzegowa,  76  z  osady  „Huta  Goduli”  i  16 - ro  z  Chebzia.  Nauczycielami  
                      w  szkole  są:  Józef  Sekatzek  z  Raciborza  i  Edward  Porski.
                       W  nabożeństwach  uczestniczą  mieszkańcy  osady  hutniczej „Godula”.

  15.10.1859. Z  Chebzia,  przez  Orzegów  i  Karb  do  Tarnowskich  Gór  oddano  do  użytku 
                      linię  kolejową.  Stacja  Chebzie  stała  się  węzłem  kolejowym.

  15.11.1859.  We  Wrocławiu  urodził  się  Jan  Karol  / Hans  Carl  Gothardt /  Schaffgotsch. 
                       Jest  jedynym  synem  Joanny  Gryczik  von  Schomberg – Godulla  i  Jana  Ulryka 
                       von  Schaffgotsch /  górnośląskiej  gałęzi  rodu /.

              ---    Powstał  Niemiecki  Związek  Narodowy / Deutscher  Nationalverein /.

              ---    We  Wrocławiu  założone  zostało  liberalne  Stowarzyszenie  Wyborcze.

  27.01.1860.  W  Hucie  Goduli  urodził  się  Hans / Jan / Bimler. 
                       Nauczyciel  rysunków  w  Miejskiej  Katolickiej  Szkole  Realnej  w  Bytomiu.
                       W  latach  1910 – 1919  kierował  Górnośląskim  Muzeum  Krajowym -
                        Oberschlesisches  Landesmuseum  w  Bytomiu.  Z  zamiłowaniem  malował  kwiaty
                        pejzaże,  szczególnie  krajobrazy  Beskidów.  Zmarł  02.10.1929 r.  we  Wrocławiu,
                        gdzie  na  emeryturze  przebywał  u  syna  Kurta,  znanego  rzeźbiarza,  historyka  
                        i  teoretyka  sztuki.
               
   Rok 1860    Hrabia  Jan /Hans/  Ulryk  Schaffgosch  przejmuje  z  rąk  Zarządu  Opiekuńczego
                      majątku  żony  Joanny,  zarząd  nad:  Szombierkami,   Orzegowem,  Bobrkiem 
                      i  Bujakowem,  a  wcześniej  Chudowem   i  Małymi   Paniowami.      

  Rok 1860   Dniówka  w  hucie  „Goduli”  wynosi  12  godzin,  i  trwa  od  godziny  6.00 - 18.00.
                     Płaca  za  dniówkę  wynosi:  dla  mężczyzny  50 - 60  fenigów,  dla  kobiety,
                    ,20 - 40 fenigów / 1 talar = 30  srebrnych  groszy = 360  fenigów /.
                     W  hucie  zatrudnionych  jest  205 robotników.

          ---       W  Lipinach  istnieje  gmina  żydowska.

          ---       W  Chebziu,  na  terenie  Kokotka  aż  do  Rudy,  rośnie  las  iglasty,  nazywany
                     Czarny  Las  Orzegowski.

          ---       W  Chebziu  i  Kopaninie  żyje  około 450 stałych  mieszkańców. 
                     W  Hucie  Goduli,   około  600.

  Rok 1860   Na  uniwersytetach  niemieckich  studiuje  10  tysięcy  młodzieży / męskiej /.  
            
  Rok 1860.   Bytom  liczy 10.388  mieszkańców.  Infrastrukturę  komunalną  i  techniczną  stanowi:
                      558  prywatnych  domów,  16  budynków  fabrycznych,  młynów  i  magazynów,
                      8.115  stajen  i  stodół,  1 - kościół  katolicki,  1- ewangelicki,  1- na   synagoga.
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          ---         Na  Górze  św.  Anny  otwarto  nowicjat  dla  kandydatów  do  zakonu 
                       O O.  Franciszkanów  ze  znajomością  języka  polskiego.

  11.04.1860.  W  Hucie  Goduli  podjęto  decyzję  o  budowie  szkoły.

   16.04.1860. Ksiądz  Józef  Szafranek  wnosi  do  władz  prośbę  o  zgodę   na  wybudowanie
                       kościoła  i  cmentarza  na  gruncie  huty  cynku  „Dobra Nadzieja”  w  Chebziu.
                       Starania  te  są  bezskuteczne.

  06.05.1860.  Papież  Pius IX  dokonał  beatyfikacji  księdza  Jana  Sarkandra  z  Skoczowa.

  Rok 1860    Radca  szkolny  rejencji  opolskiej,  biskup  pomocniczy  we  Wrocławiu  ksiądz 
                       Bogdan  Bogedain,  pisze:
                       „ Lud  górnośląski  znajduje  się  w  najsmutniejszym  położeniu,  a  przyczyną  tego
                       są  szkoły (....). Odebranie  ludności  jego  języka  ojczystego  jest  niepedagogiczne
                       i  niewykonalne.  
                       Język  jest  prawowitą  własnością  ludu  i  z  nim   związana  jest  religia, obyczaje 
                       i zwyczaje.(.....).
                       Szkoła  jest  religijno – obyczajowym   zakładem  kształcenia  ludzi,  a  nie  zwykłym
                       zakładem  tresury.  Język  ojczysty  jest  w  niej  atmosferą  życiową”.

  21.07. 1860. Ksiądz  Józef  Szafranek  w  swoim  wniosku  przedstawionym  w  Pruskim
                       Zgromadzeniu  Narodowym  w  Berlinie,  domaga  się  równouprawnienia  
                       dla  języka  polskiego  w  szkołach,  sądach  i  urzędach  na  Górnym  Śląsku.

             ---     Wojska  Zjednoczonego  Królestwa  Włoskiego   wypierają  Austrię  z  Italii.
                      Król  Piemontu  Wiktor  Emanuel II  królem  Włoch / 1861 r, bez  Rzymu  i  Lacjum /.
                     
  24.08.1860.  Petycja  200 gmin  Górnego  Śląska / powiatu: bytomskiego, gliwickiego,
                       lublinieckiego,  raciborskiego,  rybnickiego,  pszczyńskiego,  kozielskiego,  oleskiego
                       i  strzeleckiego, / do  Zgromadzenia  Narodowego  w  Berlinie,  w  której  domaga
                       się  równouprawnienia  dla  języka  polskiego  na  Górnym  Śląsku.
  
  17.09.1860. W  Pszczynie,  w  czasie  odwiedzin  duszpasterskich  i  inspekcji  szkolnej,  zmarł
                      biskup  sufragan  diecezji  wrocławskiej  Bogdan  Bogedain.

              ---    Diecezję  wrocławską  zamieszkuje  ok. 700  tysięcy  Polaków.
                      / Ślązaków  języka  polskiego /.
                      
               ---   Śląsk  Cieszyński  przyłączono  do  Moraw. 
                      Galicja  uzyskała  autonomię  i  sejm  krajowy.  Wprowadzono   język  polski.
 
  02.01.1861. Zmarł  król  Prus  Fryderyk  Wilhelm IV  Hohenzollern.

  14.01.1861. W  Królewcu  ma  miejsce  koronacja  Wilhelma I  Hohenzollerna,
                 brata  zmarłego  króla   Fryderyka  Wilhelma IV  na  króla  Prus.

                       W swojej  proklamacji,  król  Prus  oświadczył: iż traktuje  swe  obowiązki
                       wobec   Prus   i  Niemiec  jako  identyczne. 
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                       Rodzi  się  mit  o  pruskiej  i  Hohenzollernów  misji  w  dziejach  niemieckich 
                       / Preussens  deutsche  Beruf /.

       02.1861. „ Patent  lutowy”  w  Austrii  wprowadza  normę  prawną  o  charakterze
                        konstytucyjnym.  Mechanizm  parlamentarny:
                        Rada  Państwa  składa  się  z  Izby  Panów,  powoływanych  przez  cesarza 
                        oraz  Izby  Posłów  wybieranych  przez  sejmy  krajowe.
                        Sejmy  krajowe  wydawały  ustawy  na  terenie „  kraju”  i  w  języku  „krajowym”.

                        W  Galicji  i  księstwie  Cieszyńskim  po  polsku.
                        Śląskiem  austriackim  zarządza  starosta  krajowy – Landeshauptmann 
                        z  Wydziałem  Krajowym.  Do  Rady  Państwa  wybiera  się  6  posłów.
                        Protestanci  uzyskują  pełne  i  równe  prawa.
 
  06.03.1861. Nadsztygar  Witkowski  rozpoczyna  drążenie  szybów:  „Godulla”  oraz
                      „Schaffgotsch” w  kopalni „Paulus” w  Chebziu.
                       Szyby  mają  głębokość: 320 m  i  240 m. 

               ---    W  Hucie  Goduli  ukończono  budowę  21  budynków  mieszkalnych
                        / dzisiaj  przy  ulicy  Floriana,  Joanny  i  Starej  w  Goduli /.

  23.06.1861. W  Hucie  Goduli,  na  skutek  huraganu  zwalonych  zostało  ok.  100 dębów.

               ---    W  Hucie  Goduli  wycięto  las  rosnący  pomiędzy  hutą  cynku,  szybem  „Zofia”
                        i  stacją  kolejową  w  Chebziu  / obecnie  teren  ogródków  działkowych  i  hałdy
                        żużla  po  wytopie  cynku  w  hucie  „Godula”  przy  ulicy  Starej /.

      07.1861. Oddano  do  użytku  nową  drogę  łączącą  Szombierki / Bytom   z   Chebziem /
                     ze  stacją   kolejową  w  Chebziu / przez  Hutę  Goduli /. 
                     Dzisiaj  ulica  Karola  Goduli.
                     Budowa  drogi  finansowana  i  nadzorowana  była   przez  zarządcę  majątku  hrabiny
                     Joanny  von  Schomberg - Godulla  Jana  Ulryka  von  Schaffgotsch / jej  męża /.

                     Dotychczasowa  droga  polna,  biegnąca  z  Szombierek  do  Orzegowa,  dzisiejszymi
                     ulicami:  Orzegowską,  Bytomską,  Augusta  kardynała  Hlonda,  Zofii / obok  szybu
                     „Zofii”,  zwanego  „Starą  Maszyną”/  obok  szybu „Schlegel”,  zwanego  „Śledziem”
                     i  dalej  ulicą  Starą,  do  drogi   łączącej  Królewską  Hutę  z  Gliwicami. 

                     Bracia  August  i  Fryderyk  Schlegelowie,  to  pisarz  i  poeta  okresu  
                     romantyzmu  niemieckiego.
                     Droga  do  Bobrka  i  Huty  Goduli  kosztowała  58. 000  talarów.
                    
                      Od  ulicy  Bytomskiej,  przez  Helminowiec,  prowadziła  dróżka  na  skróty.
                      „ pod  lasem”  dzisiejszej  Goduli,  do  „Huty  Goduli”,   kopalni „Paulus” 
                      i  do   stacji  kolejowej  w  Chebziu  /  dzisiaj  ulica  „Podlas”/.

   Rok 1861   W  Wirku,  powstała  filia  chorzowskiej / Królewsko - Huckiej /  gminy  żydowskiej.

             ---    W  Lipinach,  istnieje  gmina  żydowska.  Rabinem  w  gminie  jest  p. Reich.
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             ---    W  Prusach , wszedł  w  życie  kodeks  handlowy / Handelsgezeztbuch /.

  Rok 1861    W  Biskupicach,  Albert  Borsig  rozpoczął  budowę:  wielkich  pieców,  stalowni  
                      i  walcowni  blach.  

  Rok 1861     We  Wrocławiu  powstało  Towarzystwo  Orkiestrowe /Breslauer  Orchester  Verein /.
                       Początek  filharmonii. / występują  tu: Richard  Wagner,  Johannes  Brahms /.

            ---      Na  Górze  św.  Anny,  zgodnie  z  rozporządzeniem  bpa  wrocławskiego
                      Heinricha  Foerstera,   wprowadzono  pararelne / równoległe /,  dla  grup  niemiecko -
                      języcznych  i  polsko - języcznych   obchody  największych  uroczystości  i odpustów.
                     
                      Polskie  pielgrzymki,  jako  liczniejsze,  pierwsze  przybywały  na  Uroczystość
                      Znalezienia  Krzyża  Świętego  i  Podwyższenia  Krzyża Świętego,  
                      niemieckie  zaś  8  dni  później. 

                      Główny  Odpust,  związany   kultem  św.  Anny,   obchodzony   był  wspólnie  przez
                      obie  grupy  językowe.
                      Ostatnie  obchody  odpustowe  w  języku  polskim  w  okresie  do  II  Wojny
                      Światowej,  miały  miejsce  dnia: 29.06.1939 r.

  20.11.1861. W  Hucie  Goduli  ma  miejsce  poświęcenie  przez  księdza  Józefa  Szafranka
                      budynku   szkolnego  wraz  z  znajdującą  się  w  nim  kaplicą  pod  wezwaniem 
                      św.  Józefa. 
                      W  uroczystościach  poświecenia  budynku  szkoły  uczestniczy  także
                      hrabia  Jan  Ulryk. Reprezentuje  on  patrona,  właściciela  budynku  i  Szkoły
                      / do  1887 roku /, żonę  hrabinę  Joannę  von  Schaffgotsch. 
                      Od  dnia: 06.07.1861.  naukę  w  szkole  pobiera  149.  dzieci,  w  tym: 103 
                       z  Huty  Goduli   22.  z  huty ,,Morgenroth”,  22.  z  huty „ Gute  Hoffnung”,

           oraz  po  jednym  dziecku  z   Orzegowa  i  Chropaczowa.  

                      Dzieci  podzielono  na  dwie  klasy.  Jedną  prowadził  Karol  Pawlik -  organista  
                      w  Hucie  Goduli,  pochodzący  z  Gliwic,  drugą  Franciszek  Halpaus  z  Bytomia.
                      Do  roku  1872,  nauka w  szkole  odbywa  się  w  języku  polskim  i  niemieckim.
                      Pensja  nauczycieli  wynosiła:  150 - 300 talarów  rocznie.  

   Rok 1861   Kochłowice  liczą  1.385  mieszkańców,  Halemba – 540,  Bykowina – 615.
                      Sołtysem  w  Szombierkach  został  Piotr  Malcherczyk.

             ---     Koniec  3- letniego  kryzysu  w  przemyśle  hutniczym  na  Górnym  Śląsku. 

             ---     Powstała  Niemiecka  Partia  Postępu / Deutsche  Fortschrittspartei /.

  18.02.1862. W  Piekarach  zmarł  ksiądz  Alojzy  Nepomucen  Ficek / Fitzek /,  budowniczy
                       bazyliki  piekarskiej,  apostoł  trzeźwości  na  Górnym  Śląsku.  

                       Jego  następca,  ksiądz  Bernard  Purkop,  na  wzgórzu  Cerekwica  rozpoczął
                       budowę    20  kaplic  drogi  krzyżowej  i  15  kaplic  różańcowych / kalwaria /. 
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  06.05.1862.  W  wyborach  do  Landtagu,  w  Izbie  Deputowanych,  zdecydowaną  większość
                       uzyskali  liberałowie / Niemiecka  Partia  Postępu - Fortschrittpartei , istniejąca 
                        od 1861 r. /.

   17.05.1862. W  Kaliszu  urodził  się  Juliusz  Burke,  biskup  ewangelicki,  działacz
                        ekumeniczny,   bojownik  o  polskość  Górnego  Ślaska. 
                        Prześladowany  przez  hitlerowców,  zmarł  20.02.1942 r.  w  Berlinie.

  23.09.1862.  Większość  w  Izbie  Deputowanych  Landtagu  w  Prusach  odrzuca  rządowy
                       projekt  budżetu / wydatki  wojskowe /. Impas  w  zarządzaniu  państwem, 
                       wymusza  powrót  do  Berlina  pruskiego  posła  w  Paryżu  Otto  von  Bismarcka. 
                      Jest  on  gorliwym  protestantem  i  twardym   konserwatystą.

  08.10.1862.  Otto  von  Bismarck  premierem  Prus. Wybitny  polityk.  Rządził  się  zasadą
                       rozwiązywania  kwestii  politycznych  „krwią  i  żelazem”.
                       W  odradzającym  się  społeczeństwie  polskim,  widział  największe
                       niebezpieczeństwo  dla  państwa  pruskiego.  Mówił:

                       ,, Bijcie  Polaków,  aby  im  ochota  odeszła  od  życia.  Osobiście  współczuję
                       im  w  położeniu  ale  jeśli  chcemy  istnieć,  nie  pozostaje  nam  nic  innego  jak 
                       ich  wytępić. 
                       Wilk  nie  odpowiada  za  to,  że  Pan  Bóg  stworzył  go  takim   jakim  jest
                       i  dlatego  zabija się  go,  gdy  się  tylko  może”. 
                     
                       Na  bazie  niechęci  liberałów  do  kościoła  katolickiego,  buduje 
                       Otto  von  Bismarck  wraz  z  nimi  program  polityczny  dla  silnej  pozycji 
                       Prus  w  Niemczech.
                       Dewizą  jego  polityki,  jest:  Kunst  des  Möglichen  -  sztuka   rzeczy  możliwych.
                       Rozwój  gospodarczy  umacnia  pozycję   Prus  i  Związku  Celnego  wobec  Austrii 
                       i  tych  państw  niemieckich,  które   dotąd    nie  należą  do  Związku.  
                      
                       Bismarck  uważa,  iż  poprzez  zjednoczenie  gospodarcze,   prowadzi  droga 
                       do  zjednoczenia  narodowego  państw  niemieckich. 

  Rok 1862     W  kopalni „Paulus”/ Paweł /  w  Chebziu,  ma  miejsce  próba  wprowadzenia  do
                        napędu  transportera  urobku  „na  dole”  maszyny  parowej. 

  Rok 1862     Lektor  języka  polskiego  w  uniwersytecie  wrocławskim  dr  Wincenty  Kraiński,
                      / od 1851-1878 r.  / publikuje: „Abhandlung”,  czyli  rozprawę 
                       o  polskim  języku  na  Górnym  Śląsku.

            ---      Major  wojsk  pruskich  Hubert  von  Thiele -Winkler,  właściciel  Łagiewnik,
                      porządkuje  teren  wzdłuż  rzeki  Bytomki.  
                      Na  jej  odcinku,  od  Łagiewnik  do  Szombierek  powstał  basen  kąpielowy, 
                      park  z  ławkami,  placami  gier  i  aleje  spacerowe.  
                      Do  roku 1928,  prowadzona  jest  tam  hodowla  bażantów,  
                      stąd  nazwa  tego  terenu „Fazaniec”.
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  Rok 1862   Kosztem  Spółki  Brackiej  i  zakładów  cynkowych,  otwarto  w  Lipinach  
                     pierwszą,  7 - mio  klasową  szkołę  wyznaniową   z   niemieckim  językiem
                     nauczania. W  szkole  pracuje  5 - ciu  nauczycieli  pod  kierownictwem  rektora
                     Richtera.  Do  tej  pory  dzieci  z  Lipin  chodziły  do  2 – klasowej  szkoły 
                     w  Chropaczowie,  gdzie  nauczycielami  byli: Boruński  i  Cebula.

            ---     Sołtysem  w  Szombierkach  został  Augustyn  Cygan.

  Rok 1863   W  Królestwie  Polskim  wybuchło  powstanie  przeciwko  Rosji. 
                     Powstanie  stłumiono   przy  pomocy  Prus. / konwencja  o  wzajemnej  pomocy,
                     podpisana  w  Petersburgu  przez  ministrów:  Rosji - Gorczakowa  i  Prus, 
                     generała  Gustawa   von  Alvenslebena  / 22.02.1863 r. /.
                     W  powstaniu  bierze  udział  mieszkaniec  Orzegowa, 16 letni  Konstanty Latka
                     / pochowany  na  starym  cmentarzu   w  Orzegowie /,  oraz  Franciszek  Zawierucha 
                      z  Rudy.
                     Powstanie  potępili  m.  innymi  czescy  panslawiści,  zwolennicy  polityki  rosyjskiej
                     z  Franciszkiem  Palacky  na  czele.

  09.02.1863. W  Siemianowicach  urodził  się  Aleksander  Skowroński.  Ksiądz  katolicki,
                      poseł  do  Zgromadzenia  Narodowego,  działacz  plebiscytowy  na  Górnym  Śląsku.

  14.02.1863. Rozporządzenie  władz  pruskich.  Nauka  w  szkole  powszechnej  na  Górnym
                      Śląsku,  w  pierwszym  półroczu  odbywa  się  w  języku  polskim,  w  drugim,
                      po  niemiecku.
                      Po  polsku  można  uczyć  religii  oraz  pieśni  kościelnych.

  29.03.1863. We  Woźnikach  zmarł  Józef  Lompa.  Napisał: „Krótkie  wyobrażenie  historii
                      Śląska” oraz  ,,Krótki  rys  geografii  Śląska”.

  05.04.1863. We  Wrocławiu  zawiązało  się „Towarzystwo  Polskich  Górnoślązaków” /do 1878 r./.

  23.05.1863. Ferdynand  Lassale  z  Wrocławia,  zakłada  Powszechny  Niemiecki  Związek
                      Robotników  / Allgemeiner  Deutscher  Arbeiterverein /– ADAV,  typową  pruską
                      organizację  na  zasadach  hierarchii   i  dyscypliny. 
                      Popiera  ideę   zjednoczenia  Niemiec,  poprzez   prowadzoną  politykę 
                      pruską  Otto  von   Bismarcka.  

           ---       Orzegów  składa  się  z  obszaru  dworskiego  i  włościańskiego. 
                      Folwark  „Kopanina”   należy do  obszaru  dworskiego,  i   obejmuje: 441  morgi  roli,
                      40  morgi  łąki, 5 mórg  ogrodu,  61  mórg  pastwisk  oraz  1.023  morgi  lasu. 
                      Razem 1.570  morgi  użytków  rolnych.

                      Obszar  włościański  w  Orzegowie,  to: 443 morgi  roli,  37 mórg  łąki 
                      i  5  mórg  ogrodu.
                      Obszar  ten  zamieszkuje: 3 rolników,  10 pół  rolników,  4 ćwierć  rolników,  
                      10 zagrodników,  9 chałupników  rolnych,  20  chałupników  z  pastwiskami.
                      Inwentarz  żywy, dworski  i  włościański,  to: 39  koni,  56  krów  i  9  cieląt.
 
  Rok 1863   W  zebraniu  gminnym  w  Orzegowie  bierze  udział  15 rolników  i  10  robotników.
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           ---     W  szkołach:  w  Orzegowie  i    Hucie  Goduli,  w  ramach  zajęć  lekcyjnych
                    wprowadzono  gimnastykę  na  przyrządach.  Nieusprawiedliwiona   nieobecność
                    dziecka  w  szkole  karana  jest  grzywną  pieniężną.

   Rok 1863 W  osadzie  huty  cynku  „Godula”  są  dwa  domy  dla  urzędników,  34 domy  dla
                    robotników,  w  których  jest  340  mieszkań.

           ---     W  Szombierkach  mieszka  684  osób,  w  tym  657  katolików,  18  ewangelików
                     i  9  Żydów.  Ludność  mieszka  w  43  domach  prywatnych  gospodarstw  wiejskich.
                     W  gminie  są  dwa  budynki  przemysłowe – browar  i  gorzelnia.
                     W  gminie pracuje  kupiec  i  szynkarz. 
                     W  dworze  pracuje:  kołodziej,  siodlarz,  kowal  i  piwowar.
                     Obszar  gminy  liczy  402,5  morgi,  a  dworu  1.300.

                     Podział  społeczny  ludności  w  gminie:

                     5. kmieci  posiadających  średnio  22  morgi  ziemi  uprawnej,  2,0  morgi  łąki
                         i 0,5  morgi  ogrodu,
                     8.  zagrodników  posiadających  średnio  12  morgów  ziemi  uprawnej,  2,0  morgi łąk
                          i  0,5  morgi  ogrodu,
                    16  chałupników  gospodarujących  na  8 0  morgach  ziemi  uprawnej 
                          i  jednej  mordze  łąki.

                    Stan  pogłowia  bydła: 88  koni,  8  buhajow,  4  woły,  130  krów  i  38  jałówek.

           ---     Na  stacji  kolejowej  w  Chebziu  czynna  jest  restauracja.

           ---     Dobra  rycerskie  Chropaczów  otrzymują  status  gminy.         

  Rok 1863   Pomiędzy  Bytomiem  a  stacją  kolejową  w  Chebziu,  przez  Hutę  Goduli   została
                     uruchomiona  konna  linia  omnibusowa.  Omnibus  kursuje  3  razy  dziennie.
                     Bytom,  na  skutek  protestów  jego  mieszkańców  przeciwko  budowie  linii
                     kolejowej,  nie  posiada  połączenia  kolejowego  ze  światem.

           ---     Karol  Miarka  publikuje: „Głos  wołającego  ma  puszczy  górnośląskiej,  czyli  
                    o  stosunkach  ludu  polskiego  na  Górnym  Śląsku”.

           ---      Lekarz  z  Tybingi  Juliusz  Roger,  w  związku   z  panującą  od  1847 r. 
                     na  Górnym  Śląsku  epidemią  tyfusu  głodowego,  osiadł  w  Rudach / Raciborskich /.
                     Badacz  folkloru  i  etnograf,  wydał  drukiem:
                   ,, Pieśni  Ludu  Polskiego  na  Górnym  Szląsku  z  muzyką”.  
                     Wydanie  zawiera  546 pieśni. 
                      Zmarł  w  1865 r.  w  Rudach.

  25.10.1863. Poświecenie  kaplicy  w  Szombierkach. 
                      Konsekracji  dokonał  ks.  Bernard   Purkop   proboszcz   z  Piekar  Niemieckich.
                      Darem  ks. Józefa  Szafranka  dla  kaplicy / do 1974 r. / był  obraz 
                      „Bytomskiej  Madonny”  z  1420  r.,  pozłacana  monstrancja  i  dzwon  na  wieży.
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           ---     W  Szczawnie  Zdroju  urodził  się  Gerhardt  Hauptmann.  Laureat  literackiej  nagrody
                    Nobla  w  roku  1912.  Jego  dramat  „Tkacze”,  opisuje  powstanie  tkaczy  śląskich
                    w  1844 r.  Zmarł: 06.06.1946 r.  w  Jagniątkowie / Agnetendorf /  na  Dolnym  Śląsku .
                    Był  przeciwnikiem  przyłączenia  Górnego  Ślaska  do  Polski / w 1922 r. /.

           ---     Premier  Prus  Otto  von  Bismarck,  łamiąc  konstytucję,  wprowadził  cenzurę  prasy.

  10.12.1863. Nadanie  hrabiemu  Karolowi  Wolfgangowi  von  Ballestrem  w  Rudzie 
                      pola  górniczego „Valentin”.

  Rok 1863   Średnia  płaca  w  górnictwie  na  Górnym  Ślasku:
                     rębacza – 16  srebrnych  groszy  na  dniówkę,  tj.  13  talarów  i  10  groszy/ miesiąc,
                     ładowacza – 10  srebrnych  groszy  na  dniówkę,  tj. 8  talarów  i  10  groszy/ miesiąc.
                    Po  potrąceniu  przez  pracodawcę  opłaty  za  czynsz,  olej  do  lampy,  proch
                    strzelniczy  i  przydział  ziemniaków,  rębacz  otrzymywał  na  rękę 
                    ok.  5  talarów / miesiąc.

                    1  talar =   30  groszy  srebrnych = 24  grosze,  1  grosz = 1,25  grosza  srebrnego.

                     Cena  niektórych  towarów:
                     1 kg. mięsa  wołowego = 3  srebrne  grosze  i  6  fenigów,
                     1 kg.  wieprzowiny = 4 srebrne  grosze  i  6  fenigów,  
                     kopa  jaj / 60  sztuk / = 15  srebrnych  groszy,
                     50  kg.  węgla = 3  srebrne  grosze.         

  21.04.1864. Prusy  i  Austria  rozpoczynają   wojnę  z  Danią  o  Szlezwik - Holsztyn.
                       W  wyniku  wojny,  wg.  konwencji  w  Gastein  z  sierpnia  1865 r,  Szlezwik
                       przypada  Prusom  a  Holsztyn   Austrii.
   
   Rok 1864   Na  trasie  Nowa  Wieś / Wirek /  a  stacją  kolejową  w  Chebziu  uruchomiono  
                      konną  linię  omnibusową. 

   Rok 1864   Ksiądz  Józef  Szafranek  podjął  bezskuteczne  starania  u  hrabiego  
                     Jana  Ulryka  von  Schaffgotsch  o  przyłączenie  Czarnego  Bytomskiego  Lasu 
                     do  istniejącej  placówki  duszpasterskiej  w  Hucie  Goduli.

             ---   W  wyniku  epidemii  tyfusu  w  latach 1864 – 1865,  zmarło  w  Hucie  Goduli
                    50%  dzieci  w  wieku  od 2 - 5 lat.

             ---   Gęstość  zaludnienia  na  Górnym  Śląsku  wynosi  86 osób  na  1 km.  kwadratowy.

      07.1864. We  Wrocławiu,  zmarł  dziewiąty  wolny  pan  państwa  bytomskiego / od  1827 roku./
                     Karol  Łazarz  Henkel  von  Donnersmarck -  linii  protestanckiej.
                     Pochowany  został  w  krypcie  rodowej  w  Świerklańcu.  Jego  następcą  został,
                     zarządzający   już  od  1848  roku  majątkiem  syn  Guido / do 1916 r. /.

  14.09.1864. W  Chebziu,  przy  drodze   do  Huty  Pokój,   ksiądz  Józef  Szafranek  poświęcił 
                      statuę  Matki   Boskiej,  tzw. „Panienkę”. Statua  ustawiona  była  w  rejonie
                      dzisiejszej  szkoły / przystanek  autobusowy /.
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                     Akt  poświecenia  poprzedziła  msza  św.  w  szombierskiej  kaplicy,  w  której
                     uczestniczyli  hrabiostwo,  brat  hrabiego,  urzędnicy,  mieszkańcy  i  dzieci  szkolne.
                     Po  mszy  św. w  strugach  ulewnego  deszczu,  uformowała  się procesja  do  Chebzia.
                     Statua  ufundowana  przez  hrabiostwo  von  Schaffgotsch  kosztowała  300  talarów.
                     
                     W  roku 1969,  jej  wierną  kopię  ustawiono  na  placu  kościelnym  w  Szombierkach.
                     Od  roku  1923,  zamiast  do  przydrożnego  krzyża  na  Młynie  Szombierskim
                     / na  skarpie  od  strony  Goduli /,  z  powodu  granicy  polsko - niemieckiej  
                     na  rzece  Bytomce  / 1922-1939 /,  w  miesiącu  maju,  tylko   do  „Panienki”
                     przeniesionej  w  1921 r.  z  Chebzia / dzisiaj,  naprzeciw  stadionu  GKS / udawały
                     się  z  Szombierek   procesje  błagalne.  Procesje  te  odbywały  się  do  1968  roku.

  28.09.1864. W  Londynie  powstało  międzynarodowe  stowarzyszenie  robotników.
                       I - sza Międzynarodówka.  Założycielami  I  Międzynarodówki  są: 
                       Karol  Marks  i  Fryderyk  Engels,  Prusacy  pochodzenia  żydowskiego.  

   30.11.1864. W  Hucisku  k. Kalisza  urodził  się  Andrzej  Mielęcki.  
                       Lekarz.  Działacz  narodowy - polski  i  plebiscytowy  na  Górnym  Śląsku.

  08.12.1864. Papież  Pius IX  ogłosił  encyklikę  „Quanta  cura”  wraz  z  „Syllabusem”,  będącym
                      indeksem  ksiąg  nieprawomyślnych  i  zakazanych,  dotyczących  głównych  błędów
                      nauk  epoki:  naturalizmu,  panteizmu,  racjonalizmu,  socjalizmu  i  komunizmu.

   Rok 1865   Kopalnia „Paweł”  oraz  część  Chebzia  posiada  oświetlenie  gazowe.

  19.01.1865. Warunkowa  zgoda  zarządu  parafii  N. M. Panny  w  Bytomiu  na  usamodzielnienie
                      się  placówki  duszpasterskiej  osady  hutniczej  „Godula”,  położonej  
                      w  orzegowskim  lesie.

             ---     W  szybach  kopalń  Górnego  Śląska  pojawiły  się  klatki  zjazdowe  dla  ludzi.
           
  Rok 1865     W  Kopalni  „Paweł”,  zakończono  budowę  sortowni  o  wydajności 
                       250  ton  węgla  na  dobę. 

   Rok 1865   W  Rudzie,  otwarto  pierwszą  szkołę  zawodową.

            ---      W  Lipinach,  w  szkole  przy  hucie  cynku,  zatrudniono  dodatkowo  dwie  siostry
                      Boromeuszki  i  urządzono  kaplicę. Raz  w  tygodniu   nabożeństwo  w  kaplicy
                      odprawia  ksiądz  Edward  Deloch  z  parafii  św.  Barbary  w  Królewskiej  Hucie.

            ---      Żydzi  / 40 osób / w  Bielszowicach  wybudowali  bożnicę / do  1891 r./.
 
            ---      Ksiądz  Norbert  Bończyk,  jako  wikary  rozpoczyna  posługę  duszpasterską  
                      u  proboszcza  parafii  N.M. Panny  Józefa  Szafranka  w  Bytomiu. 

    Rok 1865  We  Wrocławiu  założono  ogród  zoologiczny.

  11.09.1865. Na  gruntach  dóbr  Thiele -Winklera  lokacja  Katowic. 
                      Katowice  otrzymują  prawa  miejskie. 
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                      Major  wojsk  pruskich  Hubert  Thiele,  żonaty  jest,  od  1854  roku  z  córką
                      Franciszka  Winklera  i  Marii  Aresin  z  Miechowic – Waleską.
                      /„Maria”  to  nazwa  kopalni  galmanu  Karola  Goduli  i  Arasina  w  Miechowicach /.
          
             ---     Hrabina  Joanna  von  Schaffgotsch  uzyskała  pełnię  praw  do  dysponowania  
                      swoim  majątkiem.
                      Nabyła  wszystkie  udziały  przyszłej  kopalni „Hohenzollern” w  Szombierkach.

             ---     Kanclerz  Prus  Otto  von  Bismarck  otrzymał  tytuł  hrabiego.

             ---     W  pruskiej  izbie  deputowanych,  z  inicjatywy  Górnoślązaka  hrabiego
                      Eduarda  von  Bethusy – Huc  z  Bąkowa / Kluczbork / powstało 
                      Wolne  Zjednoczenie  Konserwatywne. 
                      Od  1867 r.  Freikonservative  Partei,   od  1871 r.  Deutsche  Reichspartei.  

                      Z  Górnego  Śląska  przyłączyli  się:  książę  von  Lichnowsky,  pszczyński  
                      Hans  Heinrich X,  książę  Raciborza  i  Ujazdu  Viktor oraz  hrabiowie: 
                      Johannes  Renard,  Hans  Ulrich  von  Schaffgotsch,  Wilhelm  von  Kardorff  
                       i  Friedrich  von  Frankenberg. 
                       Ta  „partia  śląska”  konsekwentnie  popiera  politykę  Otto  von  Bismarcka.

  Rok 1866    W  Hucie  Goduli  oraz  w  Lipinach  urządzono  szpitaliki.  
                      Pierwszym  lekarzem  w  Lipinach  jest  dr  Wilhelm  Schafranek  / od 1862 r. /.

   Rok 1866   Zakończono  rozbudowę  huty  cynku  „Godula”. 
                      Huta  posiada  72  piece,  których   roczna   produkcja  wynosi 12.000  ton cynku.
                      W  hucie  wybudowana  została  elektrownia   i  bocznica  kolejowa / wąskotorowa /
                      do  stacji  kolejowej  Chebzie.  
                      Koszt  robót   wyniósł  33.000 talarów.

  22.02.1866. Odłączenie  placówki  duszpasterskiej  / kuracji / w  Hucie  Goduli 
                      od  parafii   N. M. Panny w  Bytomiu.

  17.03.1866. Ksiądz  Fryderyk  Hofrichter  z  Biskupic,  mianowany  kapelanem,  z  tytułem
                      kuratusa   w  osadzie  „Huta  Goduli”.  
                      W  skład  Rady  Kościelnej  przy  kapelanie  / kuracji /  wchodzą,   m.  innymi: 
                      górnik - Wawrzyniec  Kuczera  oraz  hutnik -  Karol  Plewiński.  

  09.06.1866. Prusy,  łamiąc  zawartą  w  Gastein  konwencję  z  Austrią  i  zajmują  Holsztyn.

  19.06.1866. Rozpoczęcie  przez  Prusy  wojny  z  Austria. 
                      Klęska  wojsk  austriackich  pod  Sadową  / 03.08.1866. /.
                      Rozwiązanie,  powstałego  w  1815  roku  Związku  Niemieckiego. 
                     
  18.08.1866. 22  państwa  niemieckie  podpisały  traktat  federacyjny.
                      Powstanie  Związku  Północno – Niemieckiego  pod  przewodnictwem  Prus. 
                      Wyeliminowanie  Austrii  z  Niemiec. Łamanie  zasad  legitymizmu  w  państwach.
                      Niemieckich.
                      Helmuth  von  Moltke  szefem  sztabu  armii  Prus.
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                      W  odpowiedzi  na  krytykę  prasy  i  opozycji  prowadzonej  przez  kanclerza
                      polityki,  Otto  von  Bismarck  odpowiada:
                     „ Do  nieprzyjaciela  nie  strzela  się  opinia  publiczną,  a  prochem  i  ołowiem”. 

  03.09.1866. Ksiądz  Karol  Prehsfreund,  dziekan  z  Biskupic,  wprowadził  kapelana  
                      Fryderyka  Hofrichtera  do  kuracji  / parafii /  w  osadzie  przy „Hucie  Goduli”.
                      Poświęcenie  założonego  cmentarza / części  od  strony  kościoła /. 
                      Do  tej  pory,  zmarłych  grzebano  na  cmentarzu  przy  kościele  św.  Małgorzaty 
                      w  Bytomiu.
                      W  następnym  dniu,  tj. 04.09.  dokonano  pierwszego  pochówku  9. dniowej
                      Marysi,   córki  Johanna   Zdebel  i  Albiny  z  domu  Banek.

              ---   Władze  Bytomia  opracowały  plan  parcelacyjny  dla  Czarnego  Bytomskiego  Lasu.
                     Obszar  Czarnego  Lasu  wynosi: 543.8351 ha. 

  01.07.1867. Zarządca  dóbr  hrabiego  Karola  Wolfganga  von  Ballestrem   Antoni  Klausa,
                      kończy  pracę.  Na  jego  miejscu  zatrudniony  został  Andrzej  Vülers   z  Westfalii.

  12.07.1867. W  wyborach  powszechnych,  równych,  tajnych  i  bezpośrednich,  wybrano
                      Konstytuantę  Związku  Północnoniemieckiego. 
                       Z  okręgu  Tarnowskie  Góry -  Bytom,  mandat   uzyskał  hrabia  Guido  Henckel
                       von  Donnersmarck / liberalny,  Niemiecki  Związek  Narodowy /.

      02. 1867. Po  klęsce  Austrii  w  wojnie  z  Prusami,  cesarz  Austrii  Franciszek  Józef,  wyraża
                      zgodę  na utworzenie  dualizmu  państwowego, czyli  monarchii  austro – węgierskiej.
                      Monarchia  przetrwa  do  1918 roku. / Kaiser  und  König,   K. u K. =  C. i  K. /.

  16.04.1867. Parlament  Związku  Północnoniemieckiego  przyjął  nową  konstytucję.
                      / po  aneksji   przez  Prusy:  królestwa  Hanoweru,  elektoratu  Hesji,  
                       księstwa  Nassau  i  Wolnego  Miasta  Cesarskiego  Frankfurtu  n. Menem /.

  08.05.1867. Rozwiązanie  Landtagu. Kolejny,  po  wyborach,  zbierze  się  dnia: 03.07.1867 r.
                      Hrabia  Guido  Henckel  von  Donnersmarck  ponownie  uzyskał  mandat
                      deputowanego,  a  po  rezygnacji  z  pracy  politycznej  w  następnym  roku,  jego
                      mandat  obejmie   hrabia  Jan / Hans /  Ulryk  von  Schaffgotsch.
 
  18.05.1867. Zgodnie  z  wolą  Karola  Goduli  zapisaną  w  testamencie,  hrabia  
                      Jan / Hans / Ulryk von  Schaffgotsch,  z  pełnomocnictwa  jego  żony,  
                      hrabiny  Joanny,  powierza  mistrzowi  budowlanemu  Teodorowi  Linke  z  Bytomia,
                      rozpoczęcie  budowy   kościoła  w  Hucie  Goduli.  Budynek  kościoła  w  swoich
                      założeniach  jest  budowlą  jednonawową,  halową,  neoromańską. 

  06.-10.1867. Epidemia  cholery  na  terenie  Huty  Goduli,  Orzegowa  i  Czarnego  Lasu.

  01.07.1867. W  życie  weszła  Konstytucja  Związku  Północnoniemieckiego,  jako  państwa
                      federalnego  pod  egidą  Prus.
                      Organami  państwa  związkowego  są:  król  pruski  jako  przewodniczący  Związku,
                      Północnoniemiecki   Bundesrat - Rada  Związku.
                      Kanclerzem  Związku  zastał  Otto  von  Bismarck,  a  prezydentem - król  Prus



                      Wilhelm I  Hohenzollern.
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                      Ustawy  państwa  federalnego  mają  pierwszeństwo  przed  ustawami  krajowymi.
                      Konstytucja  Związku  z  małymi  zmianami  przetrwała  do  1918 roku.
 
               ---   W  Związku  Północnoniemieckim,  wprowadzono  w  życie  prawo  swobodnego
                       poruszania  się  i  osiedlania  ludności.

  22.07.1867. Pierwsza  wizyta  kościelna  księdza  dziekana  bytomskiego  Karola  Prehsfreunda 
                      z  Biskupic  w  placówce  duszpasterskiej  w  Hucie  Goduli.

                      Zmiana  planów  budowy  kościoła.  Według  nowych  założeń,  budowla  otrzymuje  
                      transept  i  prezbiterium,  co  na  planie  przestrzennym  daje  znak  krzyża.
                      Pierwotne  założenie  stylu  romańskiego,  zastąpiono  neogotyckim. / panującym 
                      i  zalecanym  na  obszarze  Niemiec /.  Wstrzymanie  budowy  kościoła. 

   Rok 1867   Placówka  duszpasterska  w  Hucie Goduli  liczy  2.533 mieszkańców.

               ---   W  Chebziu  istnieje  restauracja  z  kręgielnią  w  ogrodzie.
                      / pomiędzy  budynkiem  szkoły  a  „Energetyką”,  przy  ulicy  P.  Niedurnego /.

               ---   Ksiądz  Konstanty  Damroth  wydaje  drukiem: ,,Wianek  z  Górnego  Śląska”.

               ---   W  rejencji  opolskiej  mieszka  ok. 1.242.000  osób,  w  tym  744 tysiące  Polaków 
                      / Ślązaków  języka  polskiego /,  co  stanowi  59,9 %  ogółu  ludności.

               ---   Z  parafii  Kochłowice  wydzielono  Wirek. 

   31.01.1868. W  Piekarach Śląskich  ukazał  się  pierwszy  numer  pisma ,,Zwiastun  Górnośląski”.

   20.05.1868. Po  korekcie  pierwotnych  założeń  projektowych  budowy  kościoła  w  Hucie
                       Goduli,   przystąpiono  do  jego  dalszej  rozbudowy.

  29.06.1868. W  obecności  hrabiego  Jana /Hansa/  Ulryka  von  Schaffgotsch,  pod  główny  
                      ołtarz   budowanego  w  Hucie  Goduli  kościoła,  wmurowano  kamień  węgielny.  

              ---    W  Szkołach  Orzegowa  i  Huty  Goduli,  wprowadzono  do  zajęć  „roboty  kobiece”.

              ---    Przyjaciel  Karola  Goduli  Antoni  Gemander,  właściciel  dóbr  rycerskich  Bełk
                      k. Orzesza,   ufundował  dla  szkoły  w  Orzegowie / i  kaplicy /  dzwon:
                     „Na  Anioł  Pański”.

  18.08.1868. Król  Prus  i  prezydent  Związku  Północnoniemieckiego  Wilhelm I  Hohenzollern,
                      podpisał  w  Bad  Ems  dekret  o  utworzeniu  miasta  Królewska  Huta. 
                      Miasto,  z  którego   wyłączono  wieś  Chorzów,  liczy  14.151  mieszkańców 
                      i  obejmuje  obszar  6.0  km. kw.
                      Obszar  Miasta  wydzielony  został  ze  wsi  Łagiewniki  i  powiatu  bytomskiego.

   Rok 1868  Na  obszarze  Związku  Północnoniemieckiego  ujednolicone  zostały  jednostki 
                     miar  i  wag.  Wcześniej  opracowano  / w  roku  1861r. / Kodeks  Handlowy.



                     Ujednolicone  zostały przepisy  i  zwyczaje  handlowe.
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           ---      Kończą  się  zasoby  galmanu / węglanu  cynku / na  Górnym  Śląsku.
                     Zastąpiono  go  blendą  cynkową / siarczek  cynku /,  który  odkryto  w  kopalni 
                     „Samuelseegen” oraz  „Helena”  i  Szarlej”. Technologia  uzyskania  cynku  wymaga
                     prażalni / Nowa  Wieś  i  Lipiny / i  wysokich  kominów,  celem  zmniejszenia
                     stężenia  siarki  w  powietrzu /  niszczącej  zdrowie,  przyrodę  i  budowle /.
                     Powstają  fabryki  kwasu  siarkowego.

           ---      Na  Śląsku  Cieszyńskim,  Polacy  do  tej  pory  nie  mają  swoich  szkół.
                     Funkcjonują,  w  przeciwieństwie  do  Niemców  i  Czechów  szkoły  dwujęzykowe
                     / utrakwistyczne /. 
                     Niemcy  posiadają  gimnazja  w  Bielsku  i  Cieszynie,  Czesi  w  Opawie.
                 
  Rok 1869   Ksiądz  Norbert  Bończyk  zakłada  w  Rozbarku,  pierwsze    na  Górnym  Śląsku
                     „Kasyno  Polskie”.

             ---    We  Wrocławiu  powstało: Kółko  Towarzyskie  Akademików  Wrocławskich
                     Narodowości  Polskiej.

   Rok 1869   Na  obszarze  Związku  Północnoniemieckiego  wszedł  w  życie  Kodeks  Handlowy.

             ---    W  przemyśle  na  Górnym  Śląsku  zatrudnionych  jest  58  tysięcy  pracowników.

  Rok 1869    Proboszcz  parafii W. N. M.  Panny  w  Bytomiu  ksiądz  Józef  Szafranek,  ustanowił 
                      w  Czarnym  Lesie,  w  osadzie  Kopalnia  Otylia   kurację  pod  wezwaniem 
                      św.  Józefa.  / dla  Eintrachthuty  i  Frydenshuty /.
                      Pierwszym  kuratusem  został  wikary  z  Królewskiej  Huty  ksiądz  Emil  Korus.
  
  01.04.1869. Karol  Miarka  wydał  pierwszy  numer  pisma „Katolik”.

  06.06.1869. W  Królewskiej  Hucie,  Juliusz  Ligoń  wcześniej  zmuszony  przez  władze  do
                      opuszczenia  Zawadzkiego,   Karol  Miarka  i  ksiądz  Edward  Deloch,    założyli
                      „Kasyno  Katolicko - Polskie”.

  01.11.1869.  W  Rudzie,  poświęcony  został  kościół  pod  wezwaniem  M. B. Różańcowej.
                       Fundatorem  kościoła  jest  Karol  Wolfgang  hrabia  von  Ballestrem.
                       Kościół  oddany  został  w  opiekę  O O. Jezuitom  z  Krakowa. 
                       Pierwszym  kapłanem  w  Rudzie  jest  ojciec – ksiądz  Karol  Szaff. 
                       Budowniczym  kościoła  jest  p.  Wachtel  z  Gliwic.  
                       Nadzór  nad  budową  sprawował  generalny  dyrektor  dóbr  hrabiowskich,
                        Andrzej  Vüllers.

             ---     Nadanie  hrabiemu  Karolowi  Wolfgangowi  von  Ballestrem  pola  górniczego:
                      „Altenberg”.

  15.11.1869.  Na  gruntach  hrabiny  Joanny  von  Schaffgotsch  w  Szombierkach, 
                       na  polu  górniczym  „Paulus - Hohenzollern” , rozpoczęto  budowę  szybów
                       wydobywczych  „Hohenzollern”  i  „Kaiser  Wilhelm” / „Ewa”  i  „Krystyna” /.
                       Dyrektorem  kopalni  został  inż.  Luis  Kohler / do  1888 r. /.



                                                                      - 201 -

   Rok 1869     Premierem  Prus  został  hrabia  Otto  von  Bismarck.  Mówił,  że: 
                       „Polonizacja  była  przeprowadzona  ogniem  i  mieczem,  germanizacja  kulturą .....
                        z  całą  wyobrażalną  bezstronnością  mogę  was  zapewnić,  że  panowanie  polskie
                        było  haniebne  i  złe,  i  dlatego  nigdy  nie  może  odżyć.........”.

   Rok 1869    Nadprezydentem  Śląska  został  hrabia  Eberhard  von  Stolberg - Wernigorode 
                      / do 1872 r./. 

             ---     August  Bebel  i  Wilhelm  Liebknecht  zakładają  Socjaldemokratyczną  Partię
                      Robotniczą  Niemiec. 
                      Partia  jest  pod  ideologicznym  wpływem  Karola  Marksa  i  Fryderyka  Engelsa.

  Rok 1869.    Otwarty  został  Kanał  Sueski.  Łączy   morza:  Śródziemne  i  Czerwone.

  01.01.1870. Po  przejściu  na  emeryturę  dyrektora  administracji  dóbr  Schaffgotschów -
                      Ungera,  na   stanowisko  to  powołano    dotychczasowego  dyrektora  generalnego
                      Erbsa. / do  24.06.1896 r. /.  Dyrektorem  generalnym  zaś, / po  ojcu /  został 
                      syn,  dr  praw  Erbs – junior / do21.09.1899 r. /. 

                      Dyrektorem  kopalni  „Paweł”  został  p. inż. Janik, / do 1888  r. /  zastępując 
                      na  tym  stanowisku  dotychczasowego  dyrektora  inż. Luisa  Köhlera / do  1869 r. /.
                      przeniesionego  na  budowę  kopalni  „Hohenzollern” / Szombierki /.

  09.03.1870. Poświęcenie  kaplicy  św.  Józefa / Piusa X /  w  Rudzie.

  Rok 1870     Na  obszarze  parafii  W. N. M. Panny  w  Bytomiu  mieszka: 12.998  katolików, 
                      2.221  ewangelików,  1.993  osób  wyznania  mojżeszowego  i  5   desydentów. 
                      Dekanat  bytomski  tworzą  parafie  i  placówki  duszpasterskie : Antonienhütte
                      Bielszowice,  Biskupice,  Bytom,  Huta  Goduli,  Kochłowice,  Michałkowice,
                      Mikulczyce  i  Siemianowice.
                      Na  obszarze  dekanatu  mieszka: 50.028  katolików.  3.667  ewangelików,  
                      1.993  osób  wyznania  mojżeszowego  i  5 desydentów.  

 13.07.1870.  Na  I  Soborze  Watykańskim,  ogłoszenie  dogmatu  o  nieomylności  papieża  
                      w  sprawach  wiary,  obyczajów  i  kierowania  kościołem
                       /  konstytucja: „Pastor  aeternus”/.
                       Na  bazie  sprzeciwu  wobec  dogmatyzowania  wiary,  powstał  ruch  społeczny
                      zwany  ultramontanizmem,  który  nie  uznaje  przyjętego  dogmatu,  sprowadzając
                      go  jedynie  do  „reguły  wiary”.  Początki  protestu  przeciw  nieomylności
                      papieskiej,  jeszcze  przed  uchwałą  soboru,  mają  miejsce  na  obszarze  Niemiec.

  19.07.1870. Francja  zaniepokojona  wzrostem  znaczenia  Prus  w  Związku  Północno -
                      Niemieckim,  sprowokowana  przez  kanclerza   Otto  von  Bismarcka 
                      / depesza  z  Bad  Ems /,   wypowiada  Prusom  wojnę. 
                      Prawdziwym  jednak  powodem   wojny  jest  kandydat  do  tronu  Hiszpanii  książę
                      Leopold  Hohenzollern – Sigmaringen,   katolik,  co  wg  Francji  może  stanowić
                      dla  niej  zagrożenie / ? /.



  18.08.1870. Otwarcie  rezydencji  jezuickiej  przy  kościele  M. B. Różańcowej  w  Rudzie.
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  20.09.1870. Wojska  francuskie  Napoleona III,  zaangażowane  w  wojnę  z  Prusami  opuściły
                      chroniony  dotąd  papieski  Rzym.
                      Wojska  włoskie  wkroczyły  do  Rzymu. 
                      Likwidacja  Państwa  Kościelnego,   istniejącego  od  754 roku.
                      Rząd  włoski  jednostronnie  „uregulował”  stosunki  ze  Stolicą  Apostolską.

   04.11.1870. Celem  zlikwidowania  sporów  pomiędzy  pracownikiem  a  pracodawcą,
                      w  Prusach   wprowadzono   sądy  rozjemcze.

              ---    W  Bytomiu  ukonstytuował  się  związek  zawodowy  „Geverkverein”.
                      W  zebraniu  założycielskim  uczestniczył  mieszkaniec  Huty  Goduli,  maszynista 
                       o  nazwisku  Skrzypek.   

   Rok 1870    Kosztem  1.068  talarów  wyremontowano  drogę  z  Szombierek  do  Huty  Goduli.

              ---    W  Rudzie,  na  terenie  folwarku,  kosztem  rodziny  von  Ballestrem,  wybudowano
                      kaplicę  pod  wezwaniem  św.  Józefa,  później  jako  św.  Piusa X.

              ---    W  Wirku,  w  kopalni „Gottessegen”, wybudowano  szyb  Adolfa  Aschenborna
                      dzisiaj -   „ Szyb  Andrzeja”.

              ---   Guido  Henckel  von  Donnersmarck  z  Świerklańca,  protestant,  kupił  
                     za  1 mln  talarów  rządową  hutę  żelaza  w  Chorzowie:  „Królewską  Hutę”.

                     Zaprzyjaźniony  z  kanclerzem  Prus  Otto  von  Bismarckiem  Guido  Henckel
                     von  Donnersmarck   mianowany  został  prefektem  okupowanego  Metzu.

  13.12.1870. Z  inicjatywy  arcybiskupa  Moguncji  Wilhelma  E.  Kettelera, w  Landtagu  pruskim
                      powstała  Niemiecka  Katolicka  Partia  Centrum, / Zentrumpartei /.

                      Współzałożycielem  partii  jest  hrabia  Łazarz IV / Lazarus / Henckel
                      von  Donnersmarck,  syn  Hugona I  z  Siemianowic,  pan  Nakła,  katolik.

  Rok 1870    Roczne  wydobycie  węgla  na  Śląsku  wynosi  5,86  mln  ton.

  15.05.1871. Pius IX  odrzucił  ustawę  rządu  włoskiego  o  likwidacji  Państwa  Kościelnego.
                      Papież  stał  się  „więźniem  Watykanu” / do 1929 r. /. 
                    
  Rok1871     Klęska  Francji  w  wojnie  z  Prusami.                                                     
                      W  wojnie  zginęło  9  Rudzian.  
                      Ruda  liczy  7,0  tysięcy  mieszkańców.
                      
                      Podobnie  jak  w  1813 r.,  niemieckie  społeczeństwo  Śląska,  dało  się  ponieść 
                      fali  entuzjazmu  i  patriotyzmu. 

                      Mieszkańcy  i  niektóre  miasta  śląskie  hojnie  wparły  pożyczkę  wojenną. 
                      Upojona  sukcesem  prasa  pisała / Dziennik  legnicki /:
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                      „Gdyby  teraz  inni  wrogowie  zjednoczonych,  wolnych  Niemiec  odważyli  się
                      wmieszać  w  nasze  sprawy,  gdyby  jeszcze  nie  rozumieli,  że  Niemcy  są
                      pierwszym  narodem  świata,  że  w  rzeczywistości  stoją  na  szczycie  cywilizacji,
                      to  da  Bóg,  że  nasza  wyćwiczona  w  zwycięstwie  armia  zmiażdży  ich  tak  samo,
                      abyśmy  wreszcie  zdobyli  przysługujące  nam  miejsce  i  poważanie  wśród
                      narodów  świata”.

            ---      Na  bazie  filozofii  Georga  Hegla / 1770 - 1831 /,  i  wyrażanych  tez,  że:
                      „ Państwo  jest  boską  ideą  na  ziemi  i  jest  stawiane  wyżej  od  społeczeństwa”,
                      „ państwo  jest  rzeczywistością  idei  moralnej”, 
                      „państwo  jest  ucieleśnieniem  racjonalnej  wolności”, 
                      „obywatele  są  dla  państwa”,  
                      „duch  obiektywny  objawia  się  w  dziejach  państwa”, 
                      „  Państwo  pruskie  ...  jest  tworem  zbudowanym  na  inteligencji”,
                      rodzi  się   w  Prusach  i  krajach  niemieckich  mit  i  ideologia
                      „Preussentum” / pruskości /.

                      Komponenty  tego  zjawiska,  to:
                      ---  junkierstwo ,  czyli  arystokratyzm  neofeudalny  pruskich  elit  i  tradycje
                            kolonialnej  potęgi  na  wchodzie,
 
                     ---  militaryzm ,  czyli  tradycja  rozstrzygania  trudności  wewnętrznych
                            i  zewnętrznych  siłą  armii,

                      ---  tresura  społeczna,  czyli  budowa  państwa,  które  opiera  się  na  ludziach  
                            o  mentalności  poddanych.  Tworzenie  państwa:  zwierzchności  i  poddanych,

                      ---  nadbudowa  ideologiczna,  czyli  mitologia  państwa  pruskiego  i  jego  idei,
                            mitologia  pruskiej  filozofii,  mitologia  pruskiej  dynastii  i  pruskiego 
                            powołania  Niemiec.

                           Skutki  pruskości:  Deifikacja / ubóstwianie / państwa,  któremu  należy  służyć,  
                                                            a  nie  rozważać  jego  cele  bądź  metody  stosowane  do  ich
                                                            realizacji.
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                   IX.  Śląsk  pod  panowaniem  cesarzy  Zjednoczonych  Niemiec,
                   brandenbursko – pruskich  Hohenzollernów  od 1871  do  1918 roku.
        
  18.01.1871. W  170  rocznicę  nadania  sobie  przez  Wielkiego  Elektora  Fryderyka III
                      Hohenzollerna   tytułu  „króla  w  Prusiech”,  w  sali  lustrzanej  pałacu  wersalskiego,
                      ogłoszono  fakt  utworzenia  cesarstwa  niemieckiego.  
                      Król  Prus  Wilhelm I  Hohenzollern  ogłoszony  został  cesarzem  niemieckim 
                      / a  nie  Niemiec /,  a  premier  Prus  Otto  von  Bismarck   kanclerzem  Rzeszy. 

                      Na  czele  federacji  państw  niemieckich - Rzeszy  stał  cesarz / niemiecki /.

                      Rzeszę  tworzą   królestwa:  Bawarii,  Saksonii.  Prus  i  Wirtenbergii,  6  Wielkich
                      Księstw, 12  księstw  oraz  3  wolne  miasta:  Brema,  Hamburg  i  Lubeka.  
                      Wszystkie  państwa  niemieckie  w  składzie  Rzeszy  posiadały  organy  władzy -
                      władców,   rządy,  sejmy / landtagi /  administrację,  sądownictwo  i  szkolnictwo.

                      Bezpośrednia  suwerenność   rozciągała  się  tylko  nad  Alzacją - Lotaryngią,  jako
                      krajem  Rzeszy. W  ograniczonym  stopniu  mogły  one  prowadzić własną  politykę
                      zagraniczną  i  zarządzać  wojskiem.

                      O  sprawach  Ślaska  miały  decydować  Prusy. 
                      Na   Górnym  Śląsku,  wśród  mieszkańców  budzi  się  polskie  poczucie  narodowe.

  28.02.1871. Podpisanie  wstępnego  układu  pokojowego  pomiędzy  Prusami  a  Francją.

  20.03.1871. Utworzenie / ogólno / Niemieckiej  Katolickiej  Partii  Centrum  w  Reichstagu.
                      Wg  Otto  von  Bismarcka,  stanowi  ona  zagrożenie  dla  Prus.

  25.03.1871. Pierwsze  zebranie  Towarzystwa  Alojzjanów   pod  kierunkiem  księdza 
                      Norberta  Bończyka  w  Rozbarku.  Cel:  „zachowania  młodzieży  od  zepsucia,
                      pouczenia  i  oświecenie  swych  członków  w  religii  przez  wykłady,..... 
                      i  zachowanie  ich  tym  sposobem  od  zepsucia  socjalizmu”.

  16.04.1871. Weszła  w  życie,  uchwalona  dnia 03.03. br.  konstytucja  Cesarstwa  Niemieckiego.
                      /  z  małą  korektą  konstytucja  Związku  Północno – Niemieckiego /.
                      Organami  Rzeszy są: 
                      Cesarz  niemiecki, / der  deutsche  Kaiser /,
                      Rada  Związkowa – Bundesrat,  reprezentant  rządów  niemieckich.
                      Jednoizbowy  Parlament  Rzeszy – Reichstag,  wybierany  w  wyborach
                      czteroprzymiotnikowych / powszechne,  tajne,  równe  i  bezpośrednie /.
                      Kanclerz  Rzeszy.

                      Dla  wejścia  każdej  ustawy  w  życie,  wymagana  jest  zgodna  uchwała 
                      Reichstagu  i  Bundesratu.
                      Cesarz  i  Rada  Związkowa / Bundesrat / mają  prawo  rozwiązywania  parlamentu.

                      Symbioza  aparatu  wykonawczego  Prus  i  Rzeszy  jest  niemal  zupełna.
                      Następuje  trwające  już  od  1815 r.,  dalsze  „sprusaczanie  Niemiec”.



                      Literalnie / dosłownie /,  powstało  niemieckie  państwo  narodowe.
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 10.05.1871. W  Frankfurcie  nad  Menem  podpisanie  traktatu  pokojowego  pomiędzy  Prusami 
                     a  Francją.  Francja  traci  Alzację  i  Lotaryngię  na  rzecz  cesarstwa  i  musi  zapłacić
                     Rzeszy,  / za  radą  Guido  Henckla  von  Donnersmarck  z  Świerklańca /,   tytułem
                     odszkodowania  wojennego,  5 miliardów  franków  w  złocie.
                     / a  nie  1.0  miliard,  jak  wcześniej  oszacowano  możliwości  finansowe  Francji /.
                     Miarą  życia  politycznego  w  Rzeszy  przestała  być  romantyczna  utopia,
                     stanowiąca  przez  dwa - trzy  pokolenia  sens  i  miarę  politycznego  działania, 
                     a  jej  miejsce  zajęła  ekonomia / rozwój  gospodarczy,  kolonializm,  flota /.

 08.07.1871. Otto  von  Bismarck  likwiduje  osobny  wydział  katolicki  w  pruskim  Ministerstwie
                      Oświaty, /  jakoby  podlegał  wpływom  polskim  i  stal  się  narzędziem   Kościoła, /
                      i  połączył  go  z  wydziałem  ewangelickim  w  jeden  wydział  do  spraw   religii.
                      Kapłan  roztrząsający  sprawy  społeczne,  mógł  otrzymać   wyrok  2  lat  więzienia.
 
              ---   Członkiem  Partii  Rzeszy,  Deutsche  Reichspartei,  jest  Jan / Hans / Ulryk 
                     von  Schaffgotsch .  Partia  wygrywa  wybory  do  Reichstagu.
                     Katolicka  Niemiecka  Partia  Centrum,  wygrywa  wybory  w  okręgu 
                     Rybnik  - Pszczyna.

              ---   Likwidacja  hut  cynku:,, Morgenroth”  i „ Gute  Hoffnung”  w  Chebziu.

              ---   W  Rozbarku,  ksiądz Norbert  Bończyk  zakłada  „Związek  Młodzieży  Katolickiej
                     Polskiej”. Jest  pierwszą   młodzieżową   organizacją   na  Górnym  Śląsku,
                     znaną  jako „Towarzystwo  Świętego  Alojzego”.

  14.08.1871. Na  wieży  kościoła / w  budowie /  w  Hucie  Goduli,  nałożono  kopułę.

  13.10.1871. Na  wieży  kościoła  w  Hucie  Goduli,  zainstalowano  3  dzwony  o  nazwie:
                      Joanna / hrabina /, Hans / hrabia /  i  Fryderyk / kapelan /.

  14.11.1871. Ksiądz  kanonik  Michael / Michał / Kania  proboszcz  z  Poniszowic,  w  obecności
                      fundatorów,  hrabiostwa  Joanny  i  Jana  von  Schaffgotsch,  18  duchownych,
                      starosty  bytomskiego,  urzędników  huty  cynku  „Godula”,  kopalń  węgla  
                      w  Orzegowie   i  Chebziu  oraz  licznie  zebranych  mieszkańców  osady 
                      Huta  Godula  i  innych,  dokonał  poświęcenia  kościoła  pod  wezwaniem 
                      Ścięcia  świętego  Jana  Chrzciciela.
                
                      Patron  kościoła  w  Hucie  Goduli,  św.  Jan  Chrzciciel  jest  patronem  hrabiostwa
                       von  Schaffgotsch  i  katedry  we  Wrocławiu.

                      Koszt  budowy  kościoła  wyniósł: 81.864 talary,  18 srebrnych  groszy  i  11 fenigów.
                      Koszt  budowy  kostnicy / rozebranej  w  2007 r. /  i  ogrodzenia  cmentarza
                      / starej  części /,  wyniósł: 3.781 talarów,  3  srebrne  grosze  i  10 fenigów.

  Rok 1871    Sztygar  w  kopalni  węgla,  zarabia  miesięcznie: 17 talarów, 
                      a  górnik  6 srebrnych  groszy  na  szychtę.
                      Przeciętny  zarobek  w  Rzeszy  wynosi: 10  talarów/ miesięcznie.
                      krowa  kosztuje - 9  talarów,  kwarta  wina -  4 grosze.
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           ---       W  Orzegowie,   w  liczbie  4.963  stałych   mieszkańców,  napływowych 
                      w  ostatnich  latach  było 3.013  osób,  czyli  60 %  całej  populacji.
                      W  Hucie  Goduli  mieszka  1.869  stałych  mieszkańców, 
                      w  Hucie  Dobrej  Nadziei – 316   w  Chebziu – 180. 

              ---    Początek  werbunku  górników  z  Górnego  Ślaska  do  pracy  w  kopalniach
                      Westfalii.  Pierwsza  grupa  wyjeżdżających  liczy 425.  górników.         

  Rok 1871    W  Rzeszy,  w  miejsce  7  systemów  walutowych  i 33  banków   emisyjnych
                      pieniądza,  wprowadzono  jeden  pieniądz,   Markę  / R.M. /  i  jeden  bank  emisyjny
                      -   Reichsbank.

              ---   Długość  życia  w  Cesarstwie  Niemieckim   wynosi  średnio  37  lat.  
                     Co  czwarty  noworodek  nie  dożywa   1 - go  roku.

              ---   Hrabia  Otto  von  Bismarck  księciem  Rzeszy.  Mówi: 
                     „Tam,  gdzie  w  grę  wchodzi   interes  Prus,  nie  uznaję  żadnego  prawa, 
                      ani  żadnych  prawideł  działania”.
                      We  współdziałaniu  z  liberałami,  dąży  do  pełnego  podporządkowania  szkolnictwa
                      dotąd  wyznaniowego – państwu,  rozdziału  Kościoła  od  państwa
                      i  budowę  państwa  jednolitego  narodowo  i  językowego.  

  10.12.1871. Wprowadzenie  w  Prusach  „ustawy  o  ambonie”,  wg  której,  spraw  publicznych
                       nie  można  omawiać  w  kościołach.     

  01.01.1872. Na  obszarze  Rzeszy  wprowadzono  Kodeks  Karny,  
                      ustawy  patentowe  i  wynalazcze. 

  09.03.1872. W  wyborach  do  Reichstagu,  hrabia  Franciszek  Karol  von  Ballestrem, 
                       z  listy  Katolickiej,  Niemieckiej  Partii  Centrum   uzyskał  mandat  parlamentarny
                      w  okręgu  wyborczym  Opole / do  roku 1893 r. /.

  11.03.1872. W  Prusach  wchodzi  w  życie  ustawa  o  wyłączeniu  wpływu  Kościoła  na
                      szkolnictwo.  Ministrem  Kultu / oświaty /,  został  Adalbert  Falk / do  roku 1879./.

              ---   Ordynacja  powiatowa  w  Prusach  znosi  patrymonialną  władzę  dworu.

  04.07.1872. Ustawa  o  wydaleniu  O O. Jezuitów,  O O. Redemptorystów,  S S. Sercanek  z  Prus.
                      Jezuici  wypędzeni  z  Rudy / Powrót  Jezuitów  do  Rudy  będzie  możliwy
                      dnia  01.07.01922 r. /.
                      W  Rudzie  powstaje  kuracja  parafii  biskupickiej. 
                      Pierwszym  kuratusem  został  ksiądz  Teofil  Schöneich.

   Rok 1872   Nadprezydentem  Śląska  został  baron  Ferdynand  Otto von  Nordenflycht /do 1874/.

  20.09.1872. Rozporządzenie  władz  pruskich, / prezydenta  rejencji  opolskiej / nauka  w  szkole  
          odbywa  się  wyłącznie  w  języku  niemieckim. 

                      Zniesiono  nadzór  duchowieństwa  nad  szkołami.
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  Rok 1872  W  hucie  Borsiga  w  Biskupicach,  uruchomiono  pierwsze  na  Górnym  Śląsku
                    dwa  piece  martenowskie  o  pojemności  6  ton  każdy.

              ---  W  Hucie  Goduli  odbyły  się  pierwsze  misje  parafialne.

              ---  Ukończenie  budowy  kościoła  pod  wezwaniem  św.  Augustyna  w  Lipinach.
                    Pierwszym  proboszczem  został  ksiądz  Józef  Michalski,  społecznik, 
                    wybitny  kapłan / „młot  na  chachary”/.

              ---  Kolejny  wyjazd  500  górników  z  Górnego  Śląska  do  pracy  w  kopalniach
                    Westfalii.

  13.12.1872. Uchwalona  została  ustawa  regulująca  działalność  jednostek  terytorialnych
                      / Kreisordnung /.  Gminy  uzyskały  prawo  wyboru  wójtów  i  ławników  wśród
                       swojej  społeczności,  zatwierdzanych  przez  landrata,  stojącego  na  czele  powiatu.

  Rok 1873    W  Orzegowie,  na  polu  wydobywczym  „Vorwerk”,  zbudowane  zostały  szyby
                      wydobywcze:,,Gothard”,  „ Kynast” i  Stolberg,  dając  początek  kopalni „Karol”. 
                      Budowę  kopalni  ukończono  w  1877 roku.  Kynast,  to  nazwa  zamku  Chojnik 
                      w  Sobieszowie  koło  Cieplic  Zdroju, ,  własność  rodu  von  Schaffgotsch.

  27.02.1873. Proboszczem  w  Kochłowicach  został  były  wikary  kościoła  Świętej  Trójcy  
                      w  Bytomiu  ksiądz  Ludwik  Tunkel. 
                       Niemiec,  dobry  kapłan  i  organizator  życia  społecznego.
                      Środki  na  budowę  kościoła  uzyskał   od  protestanckiej  i  katolickiej  rodziny
                      hrabiów  von  Donnersmarck.  Inicjator  przebudowy  i  modernizacji  Kochłowic.

  27.03.1873. Z  największego  na  Śląsku  / 700  km. kw. /  i  nadmiernie  przeludnionego  powiatu
                      bytomskiego  w  rejencji  opolskiej,  utworzono  4  nowe  powiaty.
                      Powiat:   katowicki / Halemba,  Kochłowice  Wirek  i  Nowa  Wieś /,
                      zabrski / Bielszowice  /,  tarnogórski  i  bytomski. 
                      Powiat  bytomski  liczy  101.000  mieszkańców,  a  jego  powierzchnia
                      wynosi, 126,25 km. kw. 
                      Ruda,  Huta  Goduli,  Orzegów  i  Czarny  Las  należą  do  powiatu  bytomskiego.
 
               ---   Na  21 landratów / naczelnik  powiatu / rejencji  opolskiej,  3  jest  katolikami /14 %/ .
                      Podobne  proporcje  w  obsadzanych  przez  władze  pruskie   stanowiskach
                      urzędniczych,   występują  w:  sądach,  szkole,  na  poczcie  i  kolei.

  05.04.1873. Ustawowe  ograniczenie  prawa  władz  kościelnych  do  ustanawiania 
                      duszpasterzy  w  parafiach  i  administratorów  majątku  kościelnego.

  20.04.1873. W  Siemianowicach  urodził  się  Adalbert / Wojciech / Korfanty.

              ---    Pierwszym  wójtem  Rudy  został  wybrany  Carl / Karol / Broll  / Gemeineverseher /. 
                      Był  on  zarazem  naczelnikiem  Urzędu  Okręgowego.
                    
                     Radę  gminy  Ruda  stanowili: Albert Körner,  Balzen  Ludwikowski,  Julius  Grzonka,
                     Tomas  Tonetzki,  Lorenz  Walenczin,  Joseph  Wilczyński,  Joseph  Skrzypczyk, 
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                     Franz  Twardawa,  Johan  Rabin,  Franz  Klikowitz,  Johann  Ruda,
                     Joseph  Schwientek,  Florian  Wojtasch,  Paul  Zemanek,  Jacobi  Schefczik.

                     Policjanci  rudzcy,  to: Johan  Papkała  i  Joseph  Podkowik.

           ---      Pierwszym  wójtem / naczelnikiem / gminy  Szombierki  został  Jan  Mokrski.

  Rok 1873   W  Świerklańcu / Neudeck /  Guido  Henckel  von  Donnersmarck,  dla  swojej  
                     o  jedenaście   lat  starszej   żony  Blanki / żydówki  z  Moskwy /,  buduje  pałac,
                      nazwany „Mały  Wersal”.

 12-14.05.1873.  Minister  Adalbert  Falk  kontynuuje  walkę  z  kościołem  katolickim.  
                           Uchwalane  są  antykościelne  ustawy,  tzw. „Majowe”  w  Prusach / w  Landtagu /.
                           Początek  walki  o  kulturę – Kulturkampf.
                           Nazwa  ta  pochodzi  od  słowa  „kulturexamen” -  egzaminu  z  filozofii,  historii 
                           i  literatury,  jaki  musiał  zdać  przed  komisją   państwową  każdy  kandydat,
                           absolwent  seminarium  duchownego,  przed  jego  święceniami  kapłańskimi.

                                                                                                  
    Rok 1873     Ustawa  Majowa  pozwala  na  uwięzienie  kapłana,  narzucenie  mu  miejsca
                        osiedlenia,  wysiedlenia   z  Rzeszy,  jeżeli   pełnił  swoją  funkcję 
                        bez  pozwolenia  władz.
                        Protesty  biskupa  wrocławskiego  Henryka  Förstera,  skutkują  nakładaniem  na
                        niego  przez  władze  kar  pieniężnych.
                        Kanclerz  II  Rzeszy  Otto  von  Bismarck  podjął  próbę  utworzenia  kościoła
                        niemieckiego / niezależnego  od  papieża /.

             ---      W  Hajdukach  oddano  do  użytku  hutę  „Bismarck” / później  Batory /.

  08.07.1873. Uroczyste  uruchomienie  kopalni  „Hohenzollern” w  Szombierkach.  
                      Wybudowana  na  polu  wydobywczym „Paulus - Hohenzollern”,  
                      nadanym  w  dniu: 14.12.1855 r.  szychtmistrzowi  Joschonkowi.  
                      Od  dnia  05.06.1869 r.  hrabina  Joanna  von  Schaffgotsch   jest właścicielką 
                      61  kuksów  kopalni,  oraz  2  kuksów  wolnych / z  tytułu  własności  gruntu /.

  05.09.1869. Wydobyto  pierwsze  tony  węgla  z  pokładu  „Maria” / 419 m. /  w  kopalni
                      „Hohenzollern” / Szombierki /.
                      W  kopalni  zatrudnionych  jest  173  robotników  i  6  robotnic.
                      Głównymi  odbiorcami  węgla  z  kopalni  są  okoliczne  huty  cynku  oraz  Berlin.

              ---    W  Świętochłowicach  Hugo  Henckel  von  Donnersmarck,  uruchomił  kopalnię:
                      „Deutschland”.
                      Sprzedał  on  Bielszowice  Samuelowi  Hoffmanowi -  przedsiębiorcy  młynarskiemu.
                      Kolejnym  właścicielem  Bielszowic,  zostanie  pochodzący  z  Czech,
                      kupiec  Chrystian  Gustaw  Kramsta.

  08.09.1873.  W  Lesznej  Górze  na  Śląsku  Cieszyńskim  urodził  się  Józef  Kożdoń.
                       Działacz  społeczny  polityk,  rzecznik  autonomii,  niepodległości  Ślaska  oraz
                       narodowości  śląskiej.  Od  1923 r  burmistrz  Czeskiego  Cieszyna. 
                       Autor  kilku  opracowań  n/t  Śląska.  Zmarł  07.12.1947 r.  w  Opawie.
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  24.09.1873. W  Jaroniowie  k.  Głubczyc  urodził  ksiądz  Carl  Franz  Ulitzka. 
                      Wybitny,  charyzmatyczny  kapłan  i  polityk  śląski.
                       Od 15.03.1910 r. proboszcz,  prałat  u  św.  Mikołaja  w  Raciborzu – Starej  Wsi
                       i  biskup -  rezydent  katedry  we  Wrocławiu.
                       Od  1918/1919 r.  przewodniczący  partii  Centrum  na  Górnym  Śląsku.
                       Od  1920 r.  posłem  w  Reichstagu / do 1933 r. /. 

                        Od  1926  prałat  papieski  i  biskup  rezydent  katedry  wrocławskiej.
                       „Niekoronowany  król  Górnego  Ślaska”.  Wróg  NSDAP  i  nacjonalizmu.  
                       Niemiec,  zwalczany  przez  władze  pruskie  jako  przyjaciel  Polaków.
                       Dnia 28.10.1944 r.  aresztowany  i  osadzony  w  więzieniu  w  Berlinie. 
                       Od  21.11.1944 – 29.03.1945 r.  zesłany  do  obozu  koncentracyjnego  w  Dachau.
                       W  sierpniu  1945 r.  wysiedlony  z  parafii  i  Polski.  Autor  licznych  publikacji.
                       Zmarł,  dnia  12.10.1953 r. Berlinie  Friedrichshagen.
                       
 15.10.1873. W  Lipinach  uruchomiono  agencję  pocztową  oraz  ambulans  pasażerski
                      i  pocztowy  do  stacji  kolejowej  Morgenroth  / Chebzie /.

              ---    Kryzys  gospodarczy  w:  Rzeszy,  Prusach  i  na  Górnym   Śląsku. 
                      Zachwianie  zaufania   do  idei  liberalizmu  gospodarczego.
                      Ożywiają  się  nadzieje  na  zmiany  prawicy  politycznej  i  ruchu  robotniczego.

   Rok 1874  W  Hucie  Goduli,  kolportowany  jest  „Katolik”,  tygodnik  religijno – społeczny 
                     broniący  polskości,  wydany  w  diecezji  chełmińskiej  1849 r.
                     od  1874 r.  wydawany  w  Mikołowie,  od  1881 r.  w  Królewskiej  Hucie, 
                     a   od 1885  do 1931 r.  w  Bytomiu.

              ---   W  Rudzie  wybudowano  centralny  wodociąg  i  pierwszy  szpital.

              ---    W  Prusach  wprowadzono  prawo  prasowe.  W  oparciu  o  środki  finansowe
                      uzyskane  w  ramach  kontrybucji  francuskiej,  marka  niemiecka  oparta  została  
                      o  parytet  złota.
             
              ---    Rząd  pruski  zablokował  wypłatę  poborów  biskupa  wrocławskiego,
                      dr  Henryka  Förstera.

              ---    Rozpoczęcie  budowy  kopalni  „ Lazarus” / Łazarz /  w  Radzionkowie.

   04.05.1874. W  Bytomiu  zmarł  ksiądz  Józef  Szafranek,  od  1839 r.  proboszcz  kościoła 
                       W. N. M. Panny  w  Bytomiu.  Trybun  ludu  górnośląskiego. Społecznik.
                       Jego  następcą  zostanie  ksiądz  Norbert  Bończyk,  który  na  zgodę  władz 
                       na  objęcie  funkcji  proboszcza,  będzie  czekał  12 lat.

              ---    Nadprezydentem  Śląska  został  hrabia  Adolf  Henryk  von  Arnim - Boitzenburg.
                      / do  1877 r. /. 

  30.07.1874. Deklaracja    dyrektora  generalnego  zarządu  zakładów  rodziny  von  Schaffgotsch
                      Erbsa  dla  bpa  wrocławskiego,  że  2/3  kosztów  utrzymania  parafii  w  osadzie
                      hutniczej  „Godula”  ponosić  będzie  hrabiostwo,  a  1/3  parafianie.
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  01.10.1874. W  Prusach  utworzone  okręgi  rejestracyjne / Standesamtsbezirke /  
                       z  urzędnikami  stanu  cywilnego.  Początek  wprowadzania  ślubów  cywilnych. 

              ---    Utworzenie  parafii  p. w.   św.  Wawrzyńca   w  Wirku.

              ---    W  Rudzie,  za  kadencji  wójta  Brolla,  hrabia  Karol  Wolfgang  von  Ballestrem
                      wybudował  wodociąg   do  dworu  i  dalej  do  gminy.

              ---    W  Hucie  Godula,  w  wyniku  panującej  cholery  zmarło  200 osób.  
                      Ślubowana,  dziękczynna  za  ustąpienie  epidemii,  coroczna  pielgrzymka  parafian
                      Huty  Goduli  do  M. B. Piekarskiej  w  Piekarach  Niemieckich 
                      / lipiec,  pierwsza  niedziela  po  Matce  Boskiej  Szkaplerznej /.
                      W  Hucie  Goduli  zawarto  8  małżeństw.

  Rok 1875     W  Orzegowie  do  użytku  oddano  szyb  wydobywczy  „Gothardt”  
                       oraz  otwarto  gospodę  Pyki / dzisiaj,  plac  po  wyburzonym  domu  kultury /.

               ---    Założona  zostaje  Socjaldemokratyczna  Partia  Niemiec.

               ---   W  Hucie  Goduli  kolportowany  jest  dziennik:,, Oberschlesische  Volkstime”.
                      Dziennik  programowo   nawołuje  do  solidarności  pomiędzy  pracownikiem
                      a  pracodawcą.   Jest  to  idea  rozwijana  przez  biskupa  Moguncji,  hrabiego
                      Wilhelma  Emanuela   von  Kettelera,  znawcy  problemów  społecznych,  
                      w  szczególności  problemów  pracy.

               ---   Kolejne  wygnanie  O O. Franciszkanów  z  Góry  św.  Anny. 
                      Wprowadzenie  w  Prusach / i  na  Śląsku / ślubów  cywilnych.
 
  05.02.1875. Ogłoszona  została  encyklika „Quad  numquam” papieża  Piusa IX.
                      Papież  uznał  ustawodawstwo  „Kulturkampfu”  za  nieważne.

               ---   Władze  pruskie  wydają  zarządzenie  o  urządzaniu / porządkowaniu /
                      ulic  i  placów  w  miastach  w  całym  państwie  i  na  Śląsku.

               ---   Bytom  liczy 19.367,  Katowice, 11.402,  a  Ruda, 6.772  mieszkańców.
 
               ---   Bank  Pruski  przekształcono  w  Reichsbank. 
                      Talar  zastąpiono  Reichsmarką.  1 Talar = 3 RM.  1 RM = 10 groszy.
               
  12.04,1875. W  Zielonej  Górze  k. Szamotuł  urodził  się  Stanisław  Adamski.  
                      Działacz  społeczny  i  narodowy - polski.  Senator  II Rzeczpospolitej  Polskiej.
                      Ksiądz  katolicki.  Od 1930 r.  biskup  katowicki.
  
              ---   W  Oławie  urodził  się  ksiądz  katolicki   Bernard  Lichtenberg.  
                     W  okresie  II  Wojny  Światowej  przeciwnik  wojny  i  Hitlera. 
                     Zadenuncjowany  na  Gestapo  przez  dwie  jego  studentki / 23.10.1941r./, 
                     skazany  został  na  pobyt  w  obozie  koncentracyjnym  w  Dachau.   
                     W  drodze  do  obozu  zmarł / 05.11.1943r. /.  
                     Beatyfikowany  przez  papieża   Jana  Pawła II,  dnia 23.06.1996 r.  w  Berlinie.
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  Rok 1875   Władze  Prus  zażądały  ustąpienia  biskupa  wrocławskiego  dr  Henryka  Förstera 
                     z  urzędu   biskupiego,  a  następnie  pozbawiły  go  możliwości  jego  sprawowania.  
                     Władze  jednostronnie  ogłosiły  decyzję  o  „zdjęciu”  biskupa  Wrocławia  z  urzędu, 
                     podobnie  jak  wielu   innych,  np.  biskupów:  Poznania,  Gniezna,  Kolonii,
                     Paderborn,  Monastyru   i  Limburga.

  06.05.1875. Hrabia  Franciszek II  Ksawery  von  Ballestrem  otrzymaną  od  cesarzowej  Augusty
                      wiadomość  o  planowanym  w  dniu 07.05.1875 r. aresztowaniu  przez  władze
                      biskupa  wrocławskiego  i  przekazał  ją  zainteresowanemu. 

                      Biskup  dr  Henryk  Förster   po  rozmowie  z  kapitułą,  za  jej  aprobatą,  opuszcza
                      Wrocław  i  udaje  się  do  Javornika  na  Śląsku  Opawskim, / cesarstwo  Austrii,
                      własność  biskupów   wrocławskich /,  gdzie  przebywa  do  śmierci /  do  1881 r. /.

  01.07.1875. Z  gminy  wiejskiej / Landgemeinde /  Orzegów,  wyodrębniony  został  obszar
                      dworski  / Gutsbezirk /  hrabiny  Joanny  von  Schaffgotsch,  pod  nazwą:
                      „Obszar  Dworski  Orzegów”. 
                      W  skład  tego  obszaru  weszły: kopalnie  w  Orzegowie,  Huta  Goduli, 
                      stacja  kolejowa  w  Chebziu,  osady  b.  hut  cynku:  ,,Morgenroth '' 
                      i „ Gute  Hoffnung”, kopalnia  „Paweł”,  szyby: „Zofia”  i „Schlegel”
                      oraz  folwark  „Kopanina”. 
                      Na  siedzibę  utworzonego  obszaru  wybrano  Hutę  Goduli.  
                      Naczelnikami  obszaru  dworskiego,  w  kolejności  byli,  panowie:
                      Kammel,  Kauder,  Ryszard  Langer,  Juliusz  Nowak  i  ostatnim,  
                      do  roku  1922   Jerzy  Sage.

  13.07.1875. Wydział  powiatowy  w  Bytomiu  podjął  uchwałę  o  wyłączeniu  osady  Lipiny
                      wraz  z  Piaśnikami  i  osadę  Szyb  Marcina  z   macierzystego  Chropaczowa.

  Rok 1875    W  Gotha  nastąpiło  zjednoczenie  niemieckiego  ruchu  robotniczego. 
                      Powstała  Socjalistyczna  Partia  Robotnicza  Niemiec
                      / Socjalistische  Arbeitspartei  Deutschlands /. 
                      Program  partii  nie  odrzucał  protekcji   państwa,  ale  odrzucał  politykę  Bismarcka.

                      Początki  prusko – niemieckiej  Socjaldemokracji.
                      Krytyka  programu  partii  przez  Karola  Marksa,  za  brak  w  jej  programie
                      społecznego  radykalizmu.

             ---     W  Bytomiu   osądzono  na  karę  śmierci  herszta  bandy  rozbójników  z  „Kokotka”
                      w  Chebziu  Karola  Pistulkę,  a  rok  później,  jego  kompana  Wincentego  Eliasza.  
                      Ułaskawieni przez  cesarza   Wilhelma I  Hohenzollerna,  odsiadywali  swoje  wyroki
                      w  więzieniu  w  Raciborzu. 

  01.01.1876. Firma  „Emanuel  Fredländer” z  Berlina,  mająca  siedzibę  w  Gliwicach, otrzymuje  
                      z  Zarządu  majątku  Schaffgotschów  koncesję  na  wywóz  i  zbyt  węgla.

             ---      Huta  Goduli  liczy 1.834  mieszkańców,  którzy  mieszkają  w  38  budynkach.
                       Chebzie  liczy  744  mieszkańców,  osady:
                       Gute  Hoffnung  i  kopalnia „Paweł”, 383  i  69  mieszkańców.  
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  28.08.1876. Dekretem  rządu  Prus ,  język  niemiecki  stał  się  w  sądach  i  urzędach 
                       / na  terenie  Górnego  Ślaska /  językiem   urzędowym.

        11.1876. Kanclerz  Otto  von  Bismarck   zmusił  państwa  południowoniemieckie,
                       / Badenia,  Hessen - Darmstadt,  Bawaria  i  Wirtembergia /  do  wstąpienia 
                       do  Rzeszy /,  przy  zachowaniu  ich  „praw  zastrzeżonych” /.

   Rok 1877    W  Hucie  Goduli  oraz  w  Chebziu  powstały  niemieckie  chóry  męskie.
                      „Maennergesangverein”.

           ---       Sołtysem  Orzegowa / naczelnik  gminy / został    Franciszek  Pyka 
                      / zmarł 11.04.1902 r. /.

           ---       Skutkiem  represji  władz /w  ramach  Kulturkampfu /, na  4.600  parafii  w  II Rzeszy
                      Niemieckiej,  1.500  pozbawionych  jest  proboszczów / w  Prusach 1.000 /.
                      W  diecezji  wrocławskiej – 186. 
                      Rząd  w  Prusach „zdymisjonował”  dwie  trzecie  biskupów  i  zamknął  seminaria.
                      W  wyniku   powyższego,  ponad  pół  mln.  osób   / 550 tys. /  pozbawionych  jest
                      właściwej  opieki  duszpasterskiej.

  27.05.1877. Prywatna  szkoła  hrabiny  Joanny  von  Schaffgotsch   w  Hucie  Goduli,  stała  się
                      szkołą  państwową.  W  szkole  uczy  się  524 - ro  dzieci.

              ---    Nadprezydentem  Śląska  został  Robert  von  Puttkamer / do  1879 r./.

              ---    Socjalistyczna  Partia  Robotnicza  Niemiec / Socjaldemokracja /  w  wyborach 
                      do  Parlamentu  uzyskała  czwarty wynik / 11 % /.

  07.02.1878.  Zmarł  papież  Pius IX. Kościół  w  Rzeszy   nazwał  go  „papieżem  męczennikiem”.
                      Jego  następcą  został  Leon XIII.  Znawca  społecznych  problemów  industrializacji.

  Rok 1878    Nadanie  hrabiemu  Karolowi  Wolfgangowi  von  Ballestrem  pól  górniczych:
                      „Hedwig”,  Elizabeth” i  w  roku  następnym,  „ Franz II”.

  11.05.1878. Nieudany  zamach  na  cesarza  Wilhelma I  w  Berlinie,  dokonany  przez
                      niezrównoważonego  psychicznie  czeladnika   Maxa  Hödela,   sympatyka
                      socjalistów / ? /.

  02.06.1878. Nieudany  zamach  na  cesarza  Wilhelma I,  dokonany  przez 
                      narodowego  liberała / ? /  dr  Karola / Carla / Nobilinga.

  01.10.1878. Kanclerz  Rzeszy  Otto  von  Bismarck   przeprowadza  w  Parlamencie  procedurę
                      ustawy  antysocjalistycznej.  Za  ustawą  byli: konserwatyści  i  narodowi  liberałowie,
                      przeciw:  Partia  Postępu  i  Niemiecka  Katolicka  Partia  Centrum.  Ustawa
                      zakazywała  wszelkiej  działalności  o  charakterze  socjalistycznym  / do  1890 r. /.

  16.12.1878. Dekretem  króla  Prus,  Lipiny  od  01.04.1879 r.  stały  się  samodzielną  gminą. 
                      Gmina  liczy   7.938   mieszkańców  i  obejmują  obszar 3,0 km. kw.  
                      Wójtem  Lipin  jest  p. Langer,  z  zawodu   piekarz.
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  Rok 1879    W  hucie  cynku   „Godullahütte”  ,  dla pracowników  hut  zakładów  Schaffgotscha
                      z  Orzegowa,  Szombierek  i  Bobrka  utworzono  kasę  zapomogową  i  pośmiertną.

               ---   W  katastrofie  górniczej  w  kopalni  „Karol”  w  Orzegowie,  zginęło  10  górników. 
                                                                 
   Rok 1879   W  Orzegowie  wybudowano  drugą  z  kolei  szkołę.  
                      Posiada  ona  3  sale  lekcyjne  i  3  mieszkania  dla  nauczycieli. 
                       Budynek  szkoły  posiada  wieżyczkę,  na  której  zamontowano  dzwon,  darowany
                       wcześniej  do  szkolnej  kaplicy,  przez   Antoniego  Gemandera  z  Bełku.
                       Budowniczym  szkoły  był  Teodor  Linke  z  Bytomia.

                       Koszt  budowy  wyniósł  24 tysiące  R.M. / reichsmarek /.
                       Początkowo  do  szkoły  chodzi  180 - ro  dzieci,  a  od  1882 r.  480. 
                       W  roku  1882,  dwie  klasy  na  I - szym  piętrze  budynku  szkoły,  adoptowano 
                       na  kaplicę  i  zakrystię. 
                       Dzisiaj  szkoła  nosi  imię  Władysława  Jagiełły.

  22.04.1879. Zerwanie  się  liny  wyciągowej  w  szybie „Zofia”  w  Orzegowie,  powoduje  śmierć
                      11 górników.  Groby  ośmiu  z  nich  znajdują  się  na  cmentarzu  w  Goduli. 
                       Są  to:
                       Andrzej  Wróbel  z  Rudy,  Paweł  Lukoszczyk,  Jan  Jarosz,  Paweł  Świętek,
                      Wawrzyniec  Owczarek,  Szymon  Bias,  Jan  Makowski  z  Orzegowa  oraz 
                      Jan  Blaszczymąka   z  Kamienia  k. Lublińca.
                      Tragedia  wymusiła  na  dyrekcji  kopalni  zamknięcie  szybu.
                      Na  pogrzebie  ks.  Fryderyk  Hofrichter  wygłosił  kazanie  w  języku  polskim.

   Rok 1879   Nadprezydentem  Śląska  został  Otto  von  Seydewitz / do  1894 r. /.

              ---    W  Królewskie  Hucie  urodził  się  Stanisław  Ligoń,  wnuk  Juliusza. 
                      Popularny  na  Górnym  Śląsku  „Karlik”.

              ---    Ksiądz  Norbert  Bończyk wydaje  drukiem: „Stary  Kościół  Miechowski”.
                      Pisze  tam,   m.  innymi:
                      „Gdy  w  powiecie  bytomskim  jechał  szereg  długi
                      wozów,  koni,  zgadł  każdy: Godulowe  zugi.
                      Wiedział  jak  użyć  ziemi,  bydła,  ludzi,  świata
                      kto  się  nie  bal  Goduli,  bał  się  jego  bata”.

  Rok 1879.   W  Krakowie,  proboszcz  w  Szymiszowie  k.  Góry  św.  Anny,  ks.  Adolf  Hytrek
                      w  opublikowanej  rozprawie  pt. 
                      „Górny  Szląnzk  pod  względem  obyczajów,   języka  i  usposobienia  ludności”,
                        napisał:

                      „  Charakterystycznym  rysem  Górnoszlązaka  jest  niechęć  ku  Niemcom..(...).
                      Jak  głęboka  jest  ta  niechęć,  świadczy  to,  że  jej  nie  mogą  ułagodzić  nawet
                       względy  religijne.  Na  nabożeństwo  niemieckie,  a  właściwie  na  niemieckie
                      kazania,  które  w  każdym  mieście  odbywają  się  przynajmniej  raz  na  tydzień,
                      nie  pójdzie  żaden  Polak,  żaden  szczerze  religijny  Górnoślązak  umiejący 
                      po  polsku. 
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                      Wielce  przez  lud  pobożny  uczęszczaną  jest  Kalwaryja  Śtej  Anny.
                      Otóż  kiedy  tam  przybywają  niemieckie  procesye  z  średniego  lub  dolnego
                      Szlązka,  Polak  żaden  nie  pójdzie razem  z  niemi,  tłómacząc  się,  że  
                      < dziś  niemieckie  nabożeństwo>”.

              ---    Na  Górze  św.  Anny,  nabożeństwa  dla  pątników  polskich  obchodzi  się,  w:
                      sobotę  i  niedzielę  po 15 sierpnia / święto  Wniebowzięcia  NMP /. 
                      14  i  15  września  / święto  Podwyższenia  Krzyża /,
                       sobotę  i  niedzielę  przed 31  sierpnia / odpust – Aniołów  Stróżów /,

                       oraz  7  „odpustów” małych,  jednodniowych,  w:
                       Wielki  Piątek,  Znalezienie  Krzyża / 03.05 /,  Wniebowstąpienie  Pańskie,
                       niedziela  Trójcy  Przenajświętszej,  uroczystość  świętych  Piotra  i  Pawła / 29.06. /,
                       dzień  M.B  Szkaplerznej / 16.07. /, dzień  św.  Piotra  z  Alkantary / 19.10. /.

                      dla  pątników  niemieckich,  w:
                      sobotę  i  niedzielę  po  22 sierpnia / święto  Wniebowzięcia  NMP /
                      07.  i  08. września  / święto  Podwyższenia  Krzyża /,
                       oraz  „mały”  odpust  w  drugi  dzień  Zielonych  Świąt.

              ---    W  Prusach  dymisja  Ministra  Kultu,  Adalberta  Falka.  
                      Był  użytecznym politykiem  do  walki  z  kościołem  katolickim,  liberałem. 
                      Kanclerz  II  Rzeszy  Otto  von  Bismarck  szuka  kompromisu  z  konserwatystami  
                      oraz  kościołem  katolickim . Rozpoczął  walkę  z  socjalistami.
           
  20.11.1879.  W  Dreźnie  zmarł  hrabia  Karol  Wolfgang  von  Ballestrem.  
                       Był  ojcem  Franciszka II  Karola - wybitnego  działacza  katolickiej, 
                       Niemieckiej  Partii  Centrum,  posła  do  Reichstagu  II  Rzeszy Niemieckiej. 
                       Hrabia  Franciszek / Franz / II  jest  politycznym  przeciwnikiem  kanclerza  Rzeszy
                       Otto  von  Bismarcka.  
                       Po  ojcu  Karolu  objął   majorat:  Ruda,  Biskupice, Pławniowice,  
                        / jako  szósty  jego  dziedzic /.

              ---     Urząd  kanclerza  Rzeszy  przekształcono  w  Urząd  Spraw  Wewnętrznych  Rzeszy.

              ---     Drugie  wybory  samorządowe  w  Rudzie.
                       Wójtem  wybrany  został: Carl  Broll /  do  08.1912 r. /.

              ---     Na  jednotorowej  linii  kolejowej  Orzegów – Chebzie – Kochłowice,  w  Orzegowie
                       wybudowano  dworzec  kolejowy.
                       
   Rok 1879     Radę  gminy  Ruda  stanowią: Florian  Bonk,  Franz  Bonk,  Andreas  Burek, 
                       Józef  Handtke,  Rudolf  Hager,  Franz  Jasik,  Johan  Kostorz,  Carl  Mais, 
                       Johan  Pozny,  Carl  Sammer,  Julia  Weijs,  Benedykt  Walczuch.  
 
  Rok 1880      W  Hucie  Goduli  wybudowano  „Dom  Nauczyciela”./ przy  ul. K. Goduli  nr 28 /.
                        W  Orzegowie,  od  1846 roku  wybudowano  169  domów  mieszkalnych.
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   Rok 1880  Na  Śląsku,  umowny  koniec  okresu  żywiołowej  industrializacji  i  kapitalizmu.
                     Początek  zorganizowanej  pod  względem  technicznym,  organizacyjnym
                     i  rozbudowanym  systemem  świadczeń  socjalnych  industrializacji / do 1915 r. /.

  17.02.1880.  W  Raduniu  k. Strzelec  Opolskich   urodził  się  Piotr  Niedurny.
                       Robotnik,  od  1900 r.  w  Czarnym  Lesie / Nowym  Bytomiu /. Działacz  polonijny.
                       Dnia  25 11.1918 r. wybrany w  Czarnym  Lesie  przewodniczącym  Rady  Ludowej.
                       Zamordowany  przez  Grenzschutz,  dnia 29/30.01.1920 r.  w  Szombierkach.

             ---      We  Wrocławiu  powstało: „Towarzystwo  Górnośląskie”,  mające  na  celu
                        pogłębianie  nauki  języka  polskiego  wśród  górnośląskich  studentów.

  16.04.1880.   W  Świętochłowicach  urodził  się  Teodor  Kubina.  Kapłan,  działacz  społeczny -
                        polski  na  Górnym  Śląsku,   od 14.12.1925 r.  biskup  częstochowski.
                        Zmarł,  dnia 13.02.1951 r.  w  Częstochowie.

               ---     W  Prusach  zlikwidowano  analfabetyzm.

               ---     W  Hucie  Goduli  mieszka  3.275  osób.

               ---     W  Berlinie  mieszka  45 tysięcy Żydów,  we  Wrocławiu 17,5  a  na  Śląsku
                         53 tysięcy. 
                         Należą  oni  do  grupy  najbogatszych  i  najlepiej  wykształconych  obywateli  Prus
                         i  II  Rzeszy  Niemieckiej.

  10.10.1880.   W  Bytomiu  urodził  się  Maximilian  Kaller,  w  latach  1930 -1945  biskup
                         warmiński. Od  29.06.1946. specjalny  pełnomocnik  papieża  ds.  wypędzonych.
                         Zmarł  07.07.1947 r.  w  Frankfurcie  n.  Menem.
                         W  maju  2003 r.  wszczęto  jego  proces  beatyfikacyjny.

   Rok,1881.    W  Chebziu  powstają  pierwsze  sklepy. 
                        Do  tej  pory  mieszkańcy  zmuszeni  byli  korzystać  ze  sklepów  na  terenie  hut.

               ---     W  Javorniku  zmarł  biskup  wrocławski  dr  Henryk  Förster.
                        Był  znaczącą  ofiarą  / chociaż  nie  jedyną / kulturkampfu  w  Prusach.
                        Jego  następcą  zostanie  biskup  dr  Robert  Herzog.
                        Na  Śląsku  w  diecezji  wrocławskiej,  117  parafii  obejmujących  240 tys.
                        wiernych   nie  ma  kapłana.  Tylko  12  duchownych  wypełnia  zarządzenia  władz.

  01.06.1881. W  Hucie  Goduli  zarządzeniem  władz  wprowadzone  zostały  cotygodniowe  targi.
                      / dzisiaj  teren  placu  Niepodległości /. 
                      Wcześniej,  obok  zarządzonego   truck  systemu,  odbywały  się  one  na  terenie
                      huty  cynku  „Godula”    / obecnie  ulica  Przedszkolna  i  Fabryczna/.

              ---     W  Hucie  Goduli  na  placu  targowym  / na  przeciwko  szkoły /  
                       ustawiono  pomnik  św.  Jana  Nepomucena. 
                       Jest  on  darem  parafian   i  pamiątką  25 - lecia  kapłaństwa  kuratusa,  
                       księdza  Fryderyka  Hofrichtera,  pierwszego  kapłana   w  parafii.
                       W  miejscowej  szkole  naukę  rozpoczął  ks. Walter  Gąska.
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   05.07.1881. W  Brzęczkowicach  k. Mysłowic  urodził  się  August  Hlond.  Salezjanin,  kapłan,
                        administrator  apostolski  na  Górnym  Śląsku,  pierwszy  biskup  katowicki, 
                        Prymas  Polski.  W  czasie  II  Wojny  Światowej  na  emigracji   we  Francji
                         / Lourdes /.  Więzień  Gestapo.  
                        Po  II  Wojnie  Światowej,  organizator  życia  kościelnego  w  Polsce, 
                        na  Ziemiach  Zachodnich  i  Północnych  Polski.

  27.10.1881.  W  wyborach  do  piątego  Reichstagu,  wszystkie  12  okręgów  wyborczych
                       w  rejencji   opolskiej,  reprezentowane  są  przez  deputowanych  z  Katolickiej,
                       Niemieckiej  Partii  Centrum. 
                       Górny  Śląsk  uchodzi  za  „Kraj  Centrum”,  co  w  głównej  mierze  zawdzięczać
                       należy   hrabiemu  Franciszkowi II / Franzowi /  Ksaweremu  von  Ballestrem.

  Rok 1881     W  Bytomiu,  ks.  Norbert  Bończyk,  w  miejscu  romańskiego  kościoła 
                       p.w.  św.  Małgorzaty  wybudował  kościół  w  stylu  neogotyckim.

  Rok 1882     W  kopalni  „Karol”  w  Orzegowie  wybudowano  elektrownię.

             ---      W  Hucie  Goduli  parafianie  założyli: Bractwo  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa,
                       Żywy  Różaniec  i  Bractwo  Pocieszenia  Najświętszej  Maryi  Panny.

  28.02.-19.06.1882. Kopalnie:  „Paweł  w  Chebziu,  „Hohenzollern”  w  Szombierkach,  „Karol”
                                  w  Orzegowie  i  „Joanna”  w  Bobrku,  tworzą  skonsolidowaną  kopalnię:
                                  „Paulus - Hohenzollern”. 
                                   W  roku  następnym  w  kopalni  wprowadzono  lokomotywy  elektryczne.

 18.03.1882.  Biskupem  wrocławskim  został  ksiądz  dr  Robert  Herzog / do  1886 r. /.

             ---    W  kaplicy  orzegowskiej  szkoły  nabożeństwa  odprawiane  są  dwa  razy  w  roku.

             ---    W  Hucie  Goduli  powstała  filia  bytomskiego,   liberalnego  związku  zawodowego
                       -  „Geverkverein”.   Filia  liczy  17  członków.

             ---    Następcą  pierwszego  kierownika  szkoły  i  organisty  w  Hucie  Goduli 
                     Karola  Pawlika   z  Gliwic, został  Paweł  Ściuk,  rzecznik  i  realizator 
                     germanizacji  szkoły.

             ---    W  Orzegowie  zmarł  pierwszy  nauczyciel  szkoły  Józef  Sekatzek. 
                     Jego  następcą   został  p.  Onderko.

             ---    Papież  Leon XIII  nawiązuje  stosunki  dyplomatyczne  z  Prusami. 
                     Jest  to  zasługa  działaczy  partii  ,,Centrum”,  w  tym  późniejszego 
                     biskupa  wrocławskiego   ks.  dr  Georga / Jerzego /  Koppa.

             ---     Średnia  płaca  „na  dniówkę” górnika  na  Górnym  Śląsku  wynosi  2,31Mk / marki /.
                      W  kopalni ,,Szombierki”,  średnia  płaca  dniówkowa  wynosi,  dla:
                      pracownika  nadzoru  2,25 Mk.
                      Rębacza  2,04 Mk,  ładowacza 1,36 Mk.   
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  Rok 1882  Robotnicy  inni,  pracujący  pod  ziemia  zarabiają, 1,03 Mk.
                    Średnio -  miesięczne  wyżywienie  dwóch  osób,  kosztuje 26,0 Mk.

  17.07.1882. W  Zgierzu  urodził  się  Edmund  Bursche,  brat  Juliusza.  Teolog  ewangelicki,
                      wykładowca  akademicki.  Zginął  dnia  26.07.1940 r.  w  obozie  koncentracyjnym
                      Mathausen  -  Gusen.

  17.08.1882. W  Cieszynie  zmarł  i  tam  został  pochowany  Karol  Miarka,
                      działacz  narodowy -   polski,  pisarz,  wydawca.  
                      Autor  powieści  historycznych: „Husyci  na  Górnym  Śląsku”, 
                      „Szwedzi  w  Lędzinach”,  „Petronela  pustelnica  na  Górze  św,  Anny”.

  Rok 1883   Ugoda  pomiędzy  II Rzeszą  Niemiecką / i  Prusami / a  kościołem  katolickim. 
                     Koniec  „Kulturkampfu”.

             ---    W  Katowicach  założona  została  loża  żydowska: „Concordia”.

             ---    W  Bielszowicach  ksiądz  proboszcz  Jan  Wiktor  Hruby  wybudował  kościół 
                      p. w.  św.  Marii  Magdaleny / czwarty  kościół  w  Bielszowicach /.
 
             ---     Erygowanie  parafii  na  Zgodzie.

             ---     Wójtem  w  Szombierkach  został  Karol  Cygan / do  1887 r. /.

             ---     W  Cieszynie,  ksiądz   Józef  Londzin  założył Towarzystwo  Katolicko – Polskie
                      dla  Księstwa  Cieszyńskiego. 

             ---     Zapoczątkowanie  ustawodawstwa  socjalnego  w  Prusach / na  Górnym  Śląsku /.  
                      Jest  to  novum   w  wymiarze  światowym. 
                      W  Prusach  ustawowy  obowiązek  ubezpieczenia  robotników  od  chorób. 
                      Ustalono  minimalne  stawki  płacone  przez  13  tygodni  choroby.

             ---     W  kopalni  „ Paulus - Hohenzollern”  wprowadzono  pierwszą  w  Prusach
                       dołową  lokomotywę  elektryczną.

  Rok 1884     W  wyniku  fali  strajków  na  Górnym  Śląsku,  skrócony  został  dzień  pracy 
                       do  10  godzin. 
                       Wprowadzono  ustawowe,  obowiązkowe  ubezpieczenia  od  wypadków  przy  pracy.

             ---      W  Hucie  Goduli,  w  szpitaliku  zatrudniono  lekarza -  dra  Marzodkę.

             ---     W  Cieszynie  dr  Andrzej  Cinciała  i  pastor  Franciszek  Michejda  założyli
                       ewangelickie,  Polityczne  Towarzystwo  Ludowe.

             ---     W  Prusach  upaństwowione  zostały  koleje.

             ---     W  wyborach  do  Parlamentu  na  socjaldemokrację  głosowało  500 tys.  wyborców.
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  24.04.1884. Narodziny  niemieckiej  polityki  kolonialnej / protektorat  nad  Niemiecką  Afryką  
                      Południowo – Zachodnią  i  innymi /.
 
             ---    Katoliccy  arystokraci  i  przemysłowcy   na  Górnym  Śląsku,   m.  innymi 
                     Hugo  Henckel  von  Donnersmarck  oraz  Jan  Ulryk  von  Schaffgotsch,  katolicy
                     wydali  odezwę:
                     „Zum  Schutze  der  Wahlfreiheit”,   w  której  proponują  pomoc 
                     w  znalezieniu  pracy  w  swoich  zakładach  tym   robotnikom - katolikom,  którzy  
                     ją  utracili  na  skutek  szykan  w  czasie  „Kulturkampfu”.

   06.- 11.11.1884 .W  Katowicach,  w  hotelu „Concordia”  przy  dzisiejszej   ulicy   Młyńskiej
                           36  członków  organizacji  „Miło śnicy   Syjonu” / Havevej  Syjon /,  zadecydowali
                            o  konieczności  utworzenia  w  Palestynie  państwa  żydowskiego -  Izraela.

             ---      Bielszowice  liczą  2.388  mieszkańców.

  Rok 1884     W  Hucie  Goduli,  nauczyciel  i  organista  Paul / Paweł / Ściuk  zarobił  1.145 Mk. 

  Rok 1885     U  zbiegu  ulic  w  Hucie  Goduli /dzisiaj  ulice: Bytomska  i  K.  Goduli /,
                       Karolina  Helmin  z  Helminowca  w  Orzegowie,  ustawiła  kamienny
                       krzyż  przydrożny.

  22.05.1885.  We  Wrocławiu  urodził  się  Hans  Lukaschek,  prawnik  i  polityk.
                        Od 1916  burmistrz  Rybnika.  Szef  akcji  propagandowej  na  rzecz  Niemieckiego
                        Komisariatu  Plebiscytowego  w  Katowicach.  Katolik. 
                        W  latach  1927 – 1929  pełni  funkcję  nadburmistrza  Zabrza. 

                       Od  1929 r.  powołany  przez  rząd  pruski   na  stanowisko  nadprezydenta
                       prowincji  górnośląskiej  i  prezydenta  rejencji  w  Opolu. 

                       Po  przejęciu  władzy  przez  Adolfa  Hitlera,  „ odesłany  w  stan  spoczynku”.
                       Związany  z  opozycją  antyhitlerowską – Kreisauer  Kreis / Kręgiem  Krzyżowej .
                       Po  wojnie  współzałożyciel  CDU  w  Berlinie. 

                       Od  1949 r. przewodniczący  Centralnego  Związku  Wypędzonych  Niemców 
                       / Zentralverband  der  vetriebenen  Deutschen /. Działacz  w  wielu  organizacjach
                       katolickich,  przewodniczący  Ziomkostwa  Górnoślązaków / Bundesversamlung
                       der  Landsmanschaft  der  Oberschlesien /. 
                       Autor  licznych  prac  n. t.  wypędzonych.  Zmarł, dnia 26.01.1960 r.  w  Fryburgu.

             ---      Zarządca  dóbr  hrabiego   Franciszka  II  von  Ballestrem  Andrzej  Vüllers
                       zakończył pracę.   Jego  miejsce  zajął  Franciszek  Pieler. 
                       Doprowadził  on  do  uregulowania  stosunków  własnościowych  w  ordynacji
                       Ballestremów.

             ---       W  kopalni „Hohenzollern”  w  Szombierkach,  czterodniowy  strajk  górników.

             ---      W  Hucie  Goduli  mieszka 3.428  osób.
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             ---      Na  Górnym  Śląsku  mieszka  9.869 Żydów.

             ---      W  ramach  tzw.  „rugów  pruskich” ,  z  Górnego  Ślaska  wysiedlono  
                        ok. 6  tysięcy  Polaków / duchownych,  robotników  sezonowych,  inteligencję /.

             ---     Miasto  Bytom  wydzielono  z  powiatu  bytomskiego.

  26.10.1885. Poświęcenie  kościoła  p. w.  św.  Józefa  w  osadzie  „Kopalnia  Otylia”.
                      Pierwszym  proboszczem  został  jego  budowniczy  ksiądz  Emil  Korus.

  30.11.1885. Utworzenie  Macierzy  Szkolnej  dla  księstwa  cieszyńskiego.
                      Zbiera  ona  fundusze  na  zakładanie  i  utrzymanie  polskich  szkół.
 
  02.07.1886. Decyzją  rządu  pruskiego  rozwiązano  wszystkie  organizacje  akademickie 
                      w  państwie,  w  tym  Towarzystwo  Górnośląskie  we  Wrocławiu.
  
 16.08.1886.  W  Kopaninie / Lipiny /  urodził  się  Augustyn  Świder.  Robotnik,  poeta,  autor
                       zbioru  wierszy  pt. „ Z  głębi  duszy  polskiej  syna  ziemi  górnośląskiej”  i  innych.

                       Organizator  towarzystwa  Gimnastycznego:,,Sokół”, Polskich  Oddziałów
                       Wojskowych  na  Górnym  Śląsku,  współpracownik  Wojciecha  Korfantego.
                       Uczestnik  trzech  Powstań  Śląskich.  Zamordowany  przez  plutonowego     
                       policji  Kulika,  w  nocy: 2/3  lutego  1923 r.  w  restauracji  w  Katowicach.     
                       Pochowany  na  cmentarzu  w  Lipinach.   

           ---       Szombierki „przeniesione”  z  parafii  Wniebowzięcia  N.M. Panny   do  nowej
                      parafii  Trójcy  św.  w  Bytomiu.                      

  15.09.1886. W  Starych  Gliwicach  urodziła  się  Jadwiga  Markowa,  działaczka  plebiscytowa - 
                       polska.  Od  1922 r.  w  Nowym  Bytomiu. Torturowana  i  zamordowana 
                       dnia  06.09.1939 r. przez  miejscowego Niemca  Egona  Schaffrańca.

   Rok 1886    W  Hucie  Goduli  wybudowano  probostwo / później  organistówka,  dzisiaj 
                       teren pawilonu  handlowego  przy  ul. Przedszkolnej  i  Joanny /.

            ---     Na  stacji  kolejowej  w  Chebziu  istnieje  telegraf  i  poczta.

            ---     W  jadalni  stacji  kolejowej  w  Chebziu,  utworzono  niemiecką  szkołę  ewangelicką.

  25.05.1886. Rozporządzenie  władz  prowincji  śląskiej.  Nieobecność  ucznia  w  szkole  jest
                      karana  grzywną  w  wysokości  30  groszy / fenigów / lub  więzieniem.

            ---     Zmarł  biskup  wrocławski  Robert III  Herzog.

            ---     Orzegów  liczy  2.231 stałych  mieszkańców  i  138  zabudowań  mieszkalnych.

            ---     Wirek  liczy  4.940  stałych  mieszkańców,  w  tym  katolików – 4.360, 
                      ewangelików – 368,   Żydów  - 212.



 
                                                                      - 220 -

           ---     Landrat  bytomski  przypomniał  swoim  podwładnym: 
                     „spodziewam  się  też,.......iż  podwładni  mi  urzędnicy  przyzwyczajać  będą  ludność
                     do  tego,  aby  mówiła  po  niemiecku”.

  28.01.1887. W  Witkowicach k.  Morawskiej  Ostrawy urodził  się  dr  Eduard  Pant.
                     Dziennikarz, polityk,  parlamentarzysta  niemiecki  w  Polsce.
                     Od  1926 r.  w  Królewskiej  Hucie.  Po  śmierci  Thomasa  Szczeponka  w  1927 r.
                     przewodniczącym  Deutsche  Katholische  Volkspartei / DKVP /.

                     Wicemarszałek  Sejmu  Ślaskiego.  W  latach  1928 – 1935 senator  II  RP.
                     Zwolennik  zbliżenia  Polaków  i  Niemców,  współpracujący 
                     z  Wojciechem   Korfantym,  przeciwnik  NSDAP.
                     Zmarł,  dnia 20.10.1938 r. w  Katowicach.

  Rok 1887   Do  ewangelickiej,  niemieckiej  szkoły  w  Chebziu,  uczęszcza  35 - ro  dzieci
                     - kolejarzy  z   Chebzia,  23 – ro  dzieci  pracowników  Huty  Pokój,  a   później
                     również  dzieci  z  kolonii  „Szyb  Marcin”/ Martinschacht /.

            ---     Biskupem  wrocławskim   jest  dr  Georg / Jerzy /  Kopp.  Od  roku 1893 kardynał.
                     Od  roku 1906  szlachcic.  Rzecznik  pojednania  Kościoła  z  Rządem. 
                     Sprawował  swój  urząd  do  1914 roku.  Konsekrator  wielu  kościołów 

            na  Górnym  Śląsku. /  Huta  Goduli,  Panewniki  i  inne /.
    
 29.09.1887. W  Tworkowie  k. Raciborza  urodził  się  Emil  Szramek.  Ksiądz  katolicki,
                      działacz  społeczny,  naukowiec,  autor  książki:,,Śląsk  jako  problem  socjologiczny”
                      i  wielu  innych.  Zmarł,  zamęczony,  dnia 13.01.1942 r.  w  niemieckim  obozie
                      koncentracyjnym  Dachau.
                      Beatyfikowany    w  1999 r.  przez  papieża  Jana  Pawła II  w  Warszawie.

            ---      Przebudowano  drogę  między  Orzegowem  a  Szombierkami.

            ---     Tanie  towary  niemieckie  wypierają  angielskie.  Konkurencja  na  rynkach
                     światowych,  rodzi  się  jako  zarzewie  konfliktu.  
                     Anglicy  wprowadzają  oznakowanie  swoich  towarów: „Made  in  England”.

 10.02.1888. Naczelnik  Obszaru  Dworskiego  Huty  Godula,  jako  sposób  na  likwidację 
                      i  zapobieganie  trwającej  epidemii  dyfterytu,  zarządza  stałe  czyszczenie  ulic.

  09.03.1888. Zmarł  cesarz  Rzeszy  Wilhelm I  von  Hohenzollern.  Żył  lat 91. 
                      Następcą  jego  został,  chory, 57.  letni  syn  Fryderyk III.  Rządził   99  dni. 
                      Po  jego  śmierci  cesarzem  zostaje  syn,  który  rządzi  do  roku  1918 
                      jako  Wilhelm II  von  Hohenzollern.
  
  10.03.1888. W  Kopaninie / Lipiny / urodził  się  Emanuel  Konstanty  Imiela.  Poeta, później
                      prezes  Śląskiego  Związku  Kół  Śpiewaczych.  Zmarł  w  1953 r.  w  Katowicach.

  12.04.1888. Informacja  Dyrektora  Generalnego  Erbsa  dla  biskupa  wrocławskiego.  
                      „Od  teraz” osobami  kompetentnymi  do  rozmów  w  sprawach  finansowych  parafii
                       w  Hucie  Goduli,  będą  ksiądz  biskup  i  hrabina  Joanna  von  Schaffgotsch.
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  Rok 1888     W  Hucie  Goduli  założona  została  straż  pożarna.  Liczy ona  30  członków.
                       Założycielami  straży  są:  Zehulka – inspektor  hutniczy  i  Hawel – faktor  hutniczy.

           ---       W  rejencji  opolskiej  powołano  do  życia:  Związek  Gmin  Synagogalnych.         

  Rok 1888   Gmina  Orzegów  należąca  do  parafii  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu,  przyłączona
                     została  do  nowopowstałej  parafii  p. w.  Św. Trójcy.
                     Ewangelicy  z  Orzegowa  należą  do  gminy  wyznaniowej  w  Lipinach.

           ---       Zysk  huty  cynku „Godula”,  wyniósł  402.000 Mk.
                      Huta,  podobnie  jak  „Silesia”  w  Lipinach  i  „Rosamunda”  w  Czarnym  Lesie
                      posiadają  prażalnie  / blendzioki /.

           ---       W  Berlinie  urodził  się  Guidotto,  pan  Świerklańca / Neudeck / von  Donnersmarck.
                      Jest  synem  Guido  Hencla  von  Donnersmarck  i  Katarzyny  Siepcow. 

  20.09.1888.  W  Świdnicy urodził  się  Michael  graf  von  Matuschka,  starosta  opolski / 1923 r /,
                        poseł  do  pruskiego  landtagu  w  Berlinie / 1932 r. /. 
                        Przeciwnik  polityczny  partii  NSDAP.  Katolik. 
                        Skazany  na  karę  śmieci  po  zamachu  na  Adolfa  Hitlera.
                        Stracony,  dnia  14.09.1944 r  w  więzieniu  Plötzensee  w  Berlinie.

  Rok 1889      W  Hucie  Goduli,  odbyły  się  kolejne  misje  ewangelizacyjne.

  16.05.1889.   W  Hucie  Goduli  ma  miejsce  wizyta  kanoniczna  bpa  wrocławskiego 
                        Georga  / Jerzego / Koppa. 
                        Konsekruje  on  kościół  i  udziela sakramentu  bierzmowania  1.452 osobom.

            ---      Goldstein,  właściciel  restauracji  w  Chebziu  wyposażył  ją  w  lodownię.  Lód
                      zebrany  zimą  z  okolicznych  stawów,  przechowywany  jest  w  jamach  ziemnych.
  
   18.05.1889. Na  Górnym  Śląsku  strajkuje  13,3  tys.  górników  w  27  kopalniach  węgla,
                       oraz  1,4  tys  w  kopalniach  rud  galmanu  i  hutach  cynku.

            ---      Średnia  płaca  górnika  wynosi:  2,036  marki / dniówkę = 52,08  marki / miesiąc.

                      Wydatki  miesięczne  dla  dwóch  osób,  średnio / miesiąc  wynoszą:
                      wyżywienie                     = 26,0  Mk,
                      czynsz                              =   3,75 Mk,
                      odzież                              =  11, 0 Mk,
                      tytoń  i  tabaka                 = 1,12 Mk,
                      trunek  u  karczmarza      = 1,54 Mk,
                      ubezpieczenie                  =  2,60 Mk,
                      5  litrów  oleju  do  lamp =  2,77 Mk,
                      inne,  np.  lekarstwa        =  3,30 Mk.
                      Razem                             = 52,08 Mk.
                 
  25.08.1889. W  Bytomiu  założono  Związek  Wzajemnej  Pomocy  Chrześcijańskich 
                      Robotników  Górnego  Śląska.
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                      Założycielami  Związku  są:  ksiądz  Norbert  Bończyk  oraz  redaktor  pisma
                      „Katolik” Adam  Napieralski. 
                      Wiceprezesem  Związku  jest  Wincenty  Plewiński  z  Huty  Goduli. 
                       Związek  wydaje  się  pismo „Praca”.

  12.09.1889. Decyzja  o  upaństwowieniu  prywatnej  szkoły  hrabiny  Joanny  von  Schaffgotsch
                      w  Hucie  Goduli. 
                      Rozbudowa  budynku  szkoły  o  jeden  segment /  od  strony  Domu  Nauczyciela /.

  25.09.1889. W  Hucie  Goduli  powstała  filia  bytomska  „ Związku  Wzajemnej  Pomocy... ..”     

            ---     Związek  Wzajemnej  Pomocy  Chrześcijańskich  Robotników  Górnego  Ślaska,
                     organizuje  w  kopalniach: „Paweł”  i  „Gothard”  strajk,  domagając  się 
                     8 - godzinnego  dnia pracy,  14 -  dniowego  rocznie  urlopu  oraz  zrównania  płac
                     robotników  na  Górnym  Śląsku,  z  płacami  robotników  w  Westfalii.

            ---     W  Hucie  Goduli  na  dyfteryt  zmarło  29  osób.

            ---      W  kopalni „ Paweł”  oddano do  użytku  2 - nowe  sortownie  węgla.

            ---      Ruda  otrzymała  oświetlenie  elektryczne  ulicy.
.
            ---      Cesarz  Austrii  Franciszek  Józef I  Habsburg  nadał  biskupowi  krakowskiemu 
                      tytuł  księcia. 
                      Tytuł  ten  biskupom  krakowskim  „odebrano”  w  1951 r.  

  17.11.1889. W  Królewskiej  Hucie  zmarł  Juliusz  Ligoń. Poeta,  działacz  narodowy  polski.

  09.12.1889. Urodził  się  Jan / Hans / Ulryk  von  Schaffgotsch.  Jest pierworodnym  synem  Jana
                       Karola  / Hansa  Carla  von  Schaffgotsch /, syna   hrabiny  Joanny  i  baronowej
                       Pauli  von  Fürstennberg.

  22.12.1889. Tajne  zarządzenie  biskupa  wrocławskiego  Jerzego  Koppa  o  konieczności
                       wprowadzenia  nabożeństw  w  języku  niemieckim  na  Górnym  Śląsku.  

            ---      Na  Górnym  Śląsku  istnieje  ok.  200  polskich  stowarzyszeń  kupieckich,
                       rzemieślniczych,  kulturalnych / 175  bibliotek  i  czytelni / wspomaganych
                       przez  Wielkopolan.  

            ---      Powołano  do  życia   Związek  Wzajemnej  Pomocy  Chrześcijańskich  Robotników
                      Górnośląskich.      

  Rok 1889    W  Prusach,  robotnicy  ustawowo  ubezpieczeni  są  na  wypadek  inwalidztwa
                      i  na  starość.  Renty  starcze  przyznawane  są  od  70  roku  życia.

  12.02.1890.  W  Hucie  Goduli  odbyło  się  walne  zebranie  staży  pożarnej. 
                       Obecnych  było  48 osób.
                       W  Orzegowie  zorganizowano  straż  pożarną.
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             ---     Ksiądz  Fryderyk  Hofrichter - kuratus  w  Hucie  Goduli,  został  dziekanem
                      dekanatu  bytomskiego,  największego  w  diecezji  wrocławskiej.

             ---     W  wyborach  do  Parlamentu  Rzeszy,  Socjaldemokratyczna  Partia  Niemiec  
                      mająca  1,5 mln  wyborców / ~20 % / jest  najsilniejszą  partią  w  Reichstagu.
                      Socjaldemokracja  liczy  ok. 100  tysięcy  członków.  
                      Organizuje  święto 1 - go  Maja.  Domaga  się  8.  godzinnego  dnia  pracy.
  
  18.03.1890. Dymisja  kanclerza  Rzeszy  Otto  von  Bismarcka.  Jego  następcą  został
                      Leo  von  Caprivi / do 1894 r. /.

  14.05.1890. W  Kochłowicach  urodził  się  Jan  Wypler.
                      Poliglota,  sinolog,  tłumacz,  polski  działacz  plebiscytowy.

  10.08.1890. Okólnik  biskupa  wrocławskiego  Jerzego  Koppa.  
                      Zaleca  w  nim  księżom  na   Górnym  Śląsku  umiar  w  działalności  społecznej, 
                      ze  względu  na  ich  polonizacyjny  charakter.  Nakazuje  propagowanie  języka
                      niemieckiego  poprzez  odpowiednie  obrzędy i  liturgię.

             ---     W  Halembie  wybudowano  kościół  p. w.  Matki  Boskiej  Różańcowej. 
                      Fundatorem  kościoła  jest  Łazarz IV  Henckel  von  Donnersmarck,  pan   Nakła
                      / Śląskiego /,  właściciel  obszarów  dworskich   w  Halembie  oraz  mieszkańcy
                       Halemby.
                       Projektantem  kościoła  był:  F.  Müller  z  Karłuszowca,  a  budowniczym 
                       ksiądz  Jan  Małysiak  z  Kochłowic.

             ---      W  górnictwie  na  Górnym  Śląsku  zatrudnionych  jest  50  tysięcy  pracowników.

  01.10.1890.  Przestaje  obowiązywać  ustawa  antysocjalistyczna  w  Rzeszy.  Z  inicjatywy
                       cesarza,  pojawiły  się  nowe  postanowienia  dotyczące  opieki  społecznej 
                       i  socjalnej  dla  pracowników.

  08.10.1890.  W  Wolfsbergu  w  Karyntii,  zmarł  Hugo  Henckel  von  Donnersmarck  z  linii
                       bytomsko - siemianowickiej.   Pan  Siemianowic,   przemysłowiec,  katolik. 

                      Synowie  Hugona  i  Wandy  hrabiny  Gaschin  von  Rosenberg  z  Polskiego
                      Krawarza  / dziś  Krowiarki  k. Raciborza /,  to:  Artur  pan  Wolfsberga, 
                       Łazarz IV  pan  Nakła  i  Hugo II  pan  Siemianowic  i  Brynka. 

                      W  skład  ordynacji  bytomsko - siemianowickiej, wchodzą  m. innymi  obecne
                      dzielnice  Rudy  Śląskiej:
                      Kochłowice,  Wirek,  Radoszowy,  Bykowina,  Halemba  i  Kłodnica.
                                                                                   
  Rok 1890    13 – tym  Wolnym  Panem  Stanowym  linii  tarnogórsko – świerklanieckiej
                      Henckel  von  Donnersmarck  jest / do  śmierci  w  1916 r. / Guido,  od 1901 roku
                      1.  książę  Henckel  von  Donnersmarck,  pan  Świerklańca  i  Rept.  Protestant.
                   
             ---     W  Berlinie  urodził  się  Kraft  von  Donnersmarck,  pan  Rept. 
                      Jest  synem   Guido  Henckla  von  Donnersmarck  i  Katarzyny  Siepcow.
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  Rok 1891   Podczas  zebrania  staży  pożarnej  w  Hucie  Goduli  ustalono,  że  statut  organizacji
                     zapisany  będzie  w  językach:  polskim  i  niemieckim. 
                     Organizacja  liczy 58 osób.
                     Zarząd  stanowią:  dr  Bischopink – inspektor  hutniczy,  Langer – naczelnik  Obwodu
                     Dworskiego,  Krauze – werkmistrz,  Hesse  - mistrz  w  hucie  cynku  i  Szelenc.  

  Rok 1891   Decyzją  Pruskiego  Sądu  Administracyjnego  w  Berlinie, Czarny Las /Schwarzwald /
                     Zgoda / Eintrachtshütte /  oraz  Nowy  Bytom / Friedenshütte  / mają  status  dzielnic
                     Miejskiej  Gminy  Bytom. 

  15.05.1891. Papież  Leon XIII  ogłasza  encyklikę  „Rerum  Novarum”. Dotyczy  ona  
.                     spraw  robotniczych  i  kwestii  świata  pracy.

           ---      W  walce  o  przywództwo  w  Niemieckiej  Katolickiej  Partii  Centrum, 
                     hrabia   Franciszek  von  Ballestrem  przegrał  z  Ernestem  Lieberem  z  Nadrenii. 

                     Sprawy  polskie  stawały  się  dla  polityków  tej  partii  niewygodne  politycznie.  
                     Nie  mogli  się  pogodzić  ze  wzrastającą  świadomością  narodową  Polaków,  
                     a  na  Górny  Śląsk,  jak  uważali,  wszczepianą   przez  „agitatorów  wielkopolskich”.

      06.1891. „Nowiny  Raciborskie” publikują  artykuł  autorstwa  Franciszka / Franza / hrabiego  
                     von  Ballestrem  pt. „Die  Oberschlesischen  Polen  muss  man  auf's  Maul  schlagen”
                    / Górnośląskich  Polaków  należy  bić  po  pysku /  i  dalej:
                     ,,  Mówiący  po  polsku  chłop  górnośląski  nie  czuje  się  Polakiem  w  znaczeniu
                     narodowym   i  nie  rozumie  tego  pojęcia,  gdyż  czuje  się  Prusakiem”.

  02.07.1891. Zmarł  arcybiskup  gnieźnieńsko – poznański  Mieczysław  Halka - Ledóchowski,
                      od 1875 r. kardynał,   więzień  „Kulturkampfu”,  wcześniej   na  łamach 
                     „Kuriera  Poznańskiego”   krytykował  agitację  wielkopolską  na  Górnym  Śląsku.
                      Przyrównał  ją  do  polonizacji:  Litwy,  Białorusi  i  Ukrainy.

  29.09.1891. W  Raciborzu  dr  Rostek  zakłada: „Śląskie  Towarzystwo  Pomocy  Naukowej  dla
                      Polsko – Katolickiej  Młodzieży  pod  opieką  błogosławionego  Czesława  Odrowąża.

           ---      Na  Górnym  Śląsku  w  zakładach  rodziny  von  Schaffgotsch
                     zatrudnionych  jest  4.978  robotników.

  12.10.1891. We  Wrocławiu,  w  rodzinie  lublinieckich  Żydów,  urodziła  się  Edyta  Stein.
                      Karmelitanka,  filozof,  męczennica  Auschwitz,  święta.  
                      Kanonizowana  dnia  11.10.1998 r. przez  papieża  Jana  Pawła II  w  Rzymie.
  
  03.07.1892. W  Hucie  Goduli  utworzona  zostaje  Komisja  Sanitarna.

   Rok 1892   W  Hucie  Goduli  i  Chebziu,  powstają  pierwsze  sklepy  spółdzielcze.

  20.08.1892. W  Hucie  Goduli  odbył  się  powiatowy  zjazd  naczelników  Straży  Pożarnej.   
   
  Rok 1892    Gerhard  Hauptmann  z  Szczawna  Zdroju / 1862 – 1946 /  napisał  sztukę  
                      społeczno  - krytyczną  Die  Weber – Tkacze /  literacka  nagroda  Nobla  w  1912 r. /.
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  Rok 1892    We   Wrocławiu  powstało: Towarzystwo  Polskich  Akademików  Górnośląskich.

  Rok 1892    W  Bytomiu  powstało  „Towarzystwo  Literackie”.  Towarzystwo  ma  na  celu
                      rozwijanie  polskiej  twórczości  literackiej  na  Górnym  Śląsku.

            ---      W  Prusach  uregulowana  został  sprawa  ochrony  pracy  młodocianych  i  kobiet,
                      opieki  społecznej  oraz  praw  pracowniczych. 

            ---      Mieszkańcy  Orzegowa  zwracają  się  z  prośbą  do  biskupa   wrocławskiego 
                      Jerzego  Koppa   oraz  hrabiego  Jana  Ulryka  von  Schaffgotsch  o  wyrażenie
                      zgody  i  pomoc  w  budowie  kościoła.  Biskup  odmawia  tej  prośbie.

  18.01.1893. W  Opolu  powstało  pierwsze  na  Górnym  Śląsku  polskie  towarzystwo  śpiewacze
                       i  chór  męski  „Lutnia”,  założone  przez  redaktora  „Gazety  Opolskiej”
                       Bronisława  Koraszewskiego.

  18.02.1893. W  Bytomiu  zmarł  „Śląski  Homer”  ksiądz  Norbert  Bończyk.  Żył  lat 56.
                      Na  pogrzebie,  po  polsku  przemawiał  proboszcz  z  Lipin  ksiądz  Józef  Michalski.
                      Proboszczem  w  Bytomiu  został  ksiądz  Teodor  Myśliwiec / do  1900 r./.

           ---       W  Hucie  Goduli  otwarta  zostaje  „Oberża  Hutnicza” /obecnie  ulica K. Goduli 30 /.
                      Pod  teren  budowy  wycięte  zostały  ostatnie  dęby  po  leśnej  dąbrowie,  sięgającej
                      do  rzeki  Bytomki.  Pierwszym  właścicielem  lokalu  był  Władysław  Wala.

          ---        Przy  szkole  w  Orzegowie  założono  szkółkę  drzew  owocowych.  Obok  szkoły
                      istnieje  ogród  szkolny  o  powierzchni 0.5 ha.  
                      Zajęciami  w szkółce  kieruje p. Paris. Razem  z  dziećmi  obsadził  on  drzewami
                      dzisiejsze   ulice: Orzegowską,  Kościelną  i  Bytomską.

  Rok 1893      W  Hucie  Goduli  wybudowano nowy  budynek   probostwa.  Poprzedni  stał  się
                        organistówką. / dzisiaj  parcela  pawilonu  handlowego /.

  03.07.1893.  W  Chebziu,  przy  sprzeciwie  hrabiny  Joanny  von  Schaffgotsch,  dzięki
                       determinacji  władz  pruskich  oddano  do  użytku  budynek  szkoły  ewangelickiej.
                       Do  szkoły  uczęszcza 74.  dzieci.  Szkołę  zamknięto  w  1922 r.

  07.07.1893. Wójtem  Rudy  został  Adolf  Cygan.
 
 20.07. 1893. Zmarł  papież  Leon XIII. Jego  następcą  został  papież  Pius X.

  10.11.1893.  W  Lipinach  urodził  się  Józef  Wieczorek.  Powstaniec  śląski. Współorganizator
                       Komunistycznej  Partii  Górnego  Śląska.  Poseł  do  Sejmu  Śląskiego.

  06.12..1893. Na  Młynie  Szombierskim  wybuchł  pożar,  w  którego  gaszeniu  uczestniczy
                       straż  pożarna  z  Huty  Goduli.
                       Dawny  młyn  nad  Bytomką,  służył  jako  tartak,   spłonął  całkowicie 
                        i  nie  został  odbudowany. 
                        Właścicielem  młyna  był  p.  Wolny.
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                       Zlokalizowany  był  za  rzeką  od  strony  Huty  Goduli,  przed   obecnym  mostem
                       kolejowym,  ok.  30  m.  na  zachód  od  niemieckiego  w  latach  od 1922 r. 
                       do 1939 r.  punktu  celnego.  

                       Od  strony  Goduli  natomiast,  w  murowanym   budynku  dawniej
                       leśniczówki / ? /,  w  tych  latach   znajdował  polski  punkt  celny. 
                       Budynek  ten  został  zburzony  w  latach  70 - tych  ubiegłego  wieku.
                       Zamieszkały  był  przez  p. p.  Agnieszkę  i  Alojzego   Zielińskich.

  Rok 1893      Polacy / Górnoślązacy i  Wielkopolanie / zatrudnieni  w  kopalniach  gwarectwa
                        Bochum,  stanowią  24,91 %  zatrudnionych  w  górnictwie.

          ---          Biskup  wrocławski  dr  Jerzy  Kopp  powołany  do  godności   kardynalskiej. 

  03.04.1894.  Pierwszym  znanym  wójtem  Orzegowa  jest  Johan  Pisarczyk.
                       Radę  gminy  wówczas  tworzą:  Paul  Fitzek,  Florian  Pietrzka, 
                       Christian  Pietrzka,  Paul  Pietrzka.

          ---         Kolejnym  wójtem gminy  Orzegów  jest: Wiktor  Pyka.
                       Radni: Karol  Fitzek  Johan  Gamba, Johan  Gawron,  Güntler,  Franciszek Schikora.
                       Ławnicy: Konrad  Fitzek  i  Józef  Owczarek. 

  01.07.1894.  Premier  i  kanclerz  Rzeszy  Leo  von  Caprivi  odszedł  z  rządu. 
                       Na  jego  miejsce  powołany  został  Chlodwig  książę  zu  Hohenloe  Schillingsfürst.
                       Dalszy  rozwój  cesarskich  agend  kolonialnych,  konsorcjów  gospodarczych 
                       i  organizacji  polityczno – społecznych.
                       Rozbudowa  floty  dalekomorskiej  jest   prowokacją  w  stosunku  do  Anglii.

  08.08.1894. Biskup  wrocławski,  kardynał  Jerzy  Kopp,  eryguje  parafię  
                      św.  Michała   Archanioła  w  Orzegowie  oraz  św.  Jana  Nepomucena, 
                      którego  kult  w  Łagiewnikach  trwał  od  „niepamiętnych  czasów ”. 

                      Do  parafii  w  Łagiewnikach  należą:  orzegowski  folwark  „Kopanina”, 
                      wieś  Łagiewniki,  Zgorzelec,  osiedle  hutnicze  „Hubertus” oraz  osiedle
                      górnicze  kopalni „Florentyna”. 

  30.08.1894. Rozpoczęcie  budowy  kościoła  w  Orzegowie.
                      Orzegów  liczy  ok. 3.000  mieszkańców.
                      Do  budowy  kościoła  zobowiązany  został  proboszcz  parafii   p. w.  Świętej  Trójcy
                      w  Bytomiu, / parafia  mieszczan  niemieckich /,  ksiądz  Reinhold  Schirmeisen. 
                      Projektantem  kościoła  jest   architekt  rodziny  von  Schaffgotsch  
                      Wilhelm  Wieczorek. 
                      Budowniczym,  ksiądz  Janik - jezuita  z  Rudy. 
                      Jest  on  bratem  dyrektora  kopalni „Gothard”.
                      Konsekracji  kościoła  w  Orzegowie  dokona  dnia  12.05.1902 r. biskup  wrocławski
                      dr  Georg / Jerzy / kardynał  Kopp.

  01.09.1894. Emanuel  Imiela  autor  m.  innymi  „Górnośląskich  bajek  i  satyr”,  rozpoczyna  
                       naukę  w  szkole  powszechnej  w  Hucie  Goduli,  którą  ukończył  w  1902  roku
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             ---   We  Wrocławiu   powołano  pierwsze  na  Śląsku  
                     Polskie  Towarzystwo  Gimnastyczne „Sokół”.  
 

  ---   W  Orzegowie   założona  została  agencja  pocztowa.  
            
  Rok 1894   W  Hucie  Goduli  ukończono  budowę  budynku  apteki / dzisiaj  róg  ulic Joanny 
                      i  K.  Goduli – pawilon  handlowy /.

             ---    W  Chebziu  zlikwidowano  stację  obsługi  kolejek  konnych. 
                      Konne  kolejki   wąskotorowe  są  własnością  kupca  wrocławskiego 
                      Rudolfa  Pringsheima.              

  Rok 1894     W  Zabrzu  powstał  pierwszy  na  Górnym  Śląsku  
                       Oddział  Związku  Górników  Niemiec.

             ---     Z  Piekar,  przez  Bytom,  na  „drodze  węglowej”  z  Bytomia  do  Królewskiej  Huty,
                      dalej  przez  Chebzie,  Zabrze  do  Gliwic,  uruchomiona  została  linia  tramwajowa 
                       trakcji  parowej.

             ---     Nadprezydentem  Śląska  został  książę  Hermann  von  Hatzfeldt / do  1903 r. /.

  05.03.1895. W  Pilchowicach  /  w  szpitalu / zmarł  ksiądz  Konstanty  Damroth.

  01.04.1895. W  Chebziu  otwarta  została  szkoła  powszechna. Od 30.10.1896 r.  szkoła  nosi
                       nazwę „Niemiecka  Szkoła  Powszechna”.
                       Kierownikiem  szkoły  jest  Paweł  Skiba  z  Huty  Goduli. 
                       Do  szkoły  uczęszcza  245 - ro  dzieci,  w  tym  25 %  dzieci  znających  język
                       niemiecki   lub  niemiecki  i  polski. 
                       Fundatorką  szkoły  jest  hr.  Joanna  von  Schaffgotsch,  która  szkołę  utrzymuje.
                       Koszt  wybudowania  szkoły  wyniósł  30.075 RM.

            ---      W  Chebziu  wybudowano  centralny  wodociąg.

  16.04.1895. W  Bytomiu  odbył  się  pierwszy  zjazd  polskiej  młodzieży  akademickiej  
                      Górnego  Śląska.

             ---      W  Bytomiu  powstał  „Polski  Bank  Ludowy”. Istniał  on  do  1939 roku.

  13.10.1895.  W  Bytomiu,  z  inicjatywy  Józefa  Tucholskiego,  powołano  pierwsze   
                       na  Górnym  Śląsku  Towarzystwo  Gimnastyczne „Sokół”.

             ---     W  Rozbarku / Bytom /  urodził  się  Stanisław  Wallis, 
                      zbieracz  przysłów  i  pieśni  Górnego  Śląska.

             ---      W  Rudzie  otwarta  została  szkoła  średnia,  jako „Graf  Valentin  Schule”.
                      / obecnie  liceum  ogólnokształcące  im.  Adama  Mickiewicza /. 
                       Szkoła  jest  fundacją  hrabiowskiej   rodziny  von  Ballestrem.

  Rok 1895    Rozpad „Świętego  Przymierza”,  które  od 1815 r. tworzyły: Prusy,  Rosja  i  Austria.
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   Rok 1895    Spółka  Schaffgotsch  wydzierżawiła  na  24 lata  zakładom  księcia  von  Hohenloe
                       hutę  cynku „Godula”. W  hucie  zatrudnionych  jest  ok. 1.000  pracowników.
                 
             ---      W  kopalni  „Paulus – Hohenzollern”  zatrudnionych  jest  3.136  robotników. 

             ---      Max  Weber  w  Fryburgu:,, ...Zjednoczenie  Niemiec ... punktem  wyjścia  dla
                       niemieckiej  polityki  mocarstwowej”.            

  Rok 1895     Historyk,  pisarz  i  ideolog  niemieckości  Heinrich  von  Treitschke
                       głosi  wyższość  Niemców  nad  innymi  nacjami,  a  co  za  tym  idzie,  słuszność
                       stosowania  wobec  tych  ostatnich  pięści  dla  wywalczenia  miejsca  na  ziemi
                       dla  narodu górującego  ponad  innymi.

  12.10.1895.  W  Cieszynie  z  inicjatywy  Macierzy  Szkolnej  Księstwa  Cieszyńskiego,
                        utworzono  pierwsze  gimnazjum  polskie  na  Górnym  Śląsku.

             ---      W  konwikcie  biskupim  we  Wrocławiu  / listopad /  powstało  Kółko  Polskie.
                       Liczy  ono  239  osób,  w  tym  78  późniejszych  kapłanów  diecezji  śląskiej. 

                       Wśród  jego  założycieli  jest  Edward  Adamczyk,  późniejszy  kuratus  w  Goduli 
                       i  budowniczy  kościoła  w  Nowym  Bytomiu,  Franciszek  Strzyż,  późniejszy
                       proboszcz  w  Goduli  i  Józef  Czempiel,  późniejszy  proboszcz  w  Hajdukach,  

           więzień   niemieckich  obozów  w  czasie  II  Wojny  Światowej,  męczennik,
                       beatyfikowany  przez  papieża  Jana  Pawła II.

                       Celem  Kółka  było,, ...wydoskonalenie  się  w  języku  polskim,... 
                       Decyzją  biskupa  Georga / Jerzego /  kardynała  Koppa,  Kółko  Polskie  zostało
                       rozwiązane   / 10.11.1906 r. /. 

  15.12.1895. W  obecności  Generalnego  Dyrektora  Zakładów  Schaffgotscha  Erbsa - seniora,
                       urzędników  i  wiernych,  proboszcz  kościoła  Świętej  Trójcy  w  Bytomiu  ksiądz
                       Reinhold  Schirmeisen  dokonał  poświęcenia  kościoła 
                       p. w.  św.  Michała  Archanioła  w  Orzegowie.
                       
                       Pierwszym  proboszczem  w  Orzegowie  został  ksiądz  Paweł  Sigulla  z  Piekar.
                       Koszt  budowy  kościoła  wyniósł 105,0  tysięcy  RM.
                       Hrabina  Joanna  von  Schaffgotsch  ofiarowała  30,0  tysięcy RM. 
                       Z  wolnych  kuksów  przypadło 75,0 tys. RM.
                       Budowę  ołtarza  głównego  oraz  zegara  na  wieży  opłaciła  Dyrekcja 
                       Zakładów  Przemysłowych  S.A.  Schaffgotsch. 

   Rok 1895    Zarząd  kopalni „Paulus – Hohenzollern” w  Chebziu  uchwalił  jednorazową,
                       gwiazdkową  pomoc  w  kwocie 15 RM. na  dziecko,  10 RM.  dla  wdowy  lub
                       inwalidy. Razem 2.995 RM.  dla  sierot,  wdów  i  inwalidów,  pracowników  kopalni.

       04.1896.  Strajk  robotników  w  hucie  cynku  „Godula”  w  Hucie  Goduli.
                       / strajk  na  blendziokach - prażalni /.
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             ---      W  Hucie  Goduli  i  Orzegowie  utworzone  zostały  placówki  konwentu
                        Zgromadzenia  Sióstr  św.  Elźbiety - S S.  Elźbietanek.
                        Dom  S S.  Elźbietanek  w  Hucie  Goduli  poświęcono,  dnia  04.05.1896 r.

  Rok 1896     W  Chebziu  powstała  filia  bytomskiego  „Związku  Wzajemnej  Pomocy
                       Chrześcijańskich  Robotników  Górnośląskich  w  Bytomiu”.

             ---      W  Orzegowie  założony  został  cmentarz  parafialny / stary  cmentarz /. 
                       W  roku  1911,  cmentarz  poszerzono.

             ---      Bogumił  Przedworski  oraz  Wilczek,  pracownicy  kopalni:
                       ,,Paulus – Hohenzollern” obchodzili  jubileusz  50  lat  pracy  w  kopalni.

             ---      W  Szombierkach  zainstalowano  na  głównej  ulicy  cztery  punkty  świetlne
                        /  latarnie  naftowe /.

  16.05.1896.  W  Hucie  Goduli  oddano  do  użytku  szpital  p. w.  św.  Joanny. 
                       Naczelnym  lekarzem  w szpitalu  został  dr  Marzodko,  lekarz  od 12 lat  w  osadzie.
                       Personel  szpitala  stanowią  4 - Siostry  Elźbietanki.

                       Szpital  jest  fundacją  hrabiny  Joanny  von  Schaffgotsch. 
                       Koszt  budowy  szpitala  wyniósł 60.586 RM.  i  85 fenigów. 
                       Integralną  częścią  obiektu  szpitalnego  jest  istniejąca  do  dziś  kostnica 
                       /  z  nieczynnym  prosektorium  w  piwnicy /.

  21.06.1896.  Biskup  wrocławski  Georg  kardynał  Kopp,  dokonał  konsekracji  kapliczek  
                       i  stacji  Drogi  Krzyżowej  na  kalwaryjskim  wzgórzu   w  Piekarach / Śląskich /.

  24.06.1896.  Dyrektor  Generalny  Zakładów  Schaffgotschów  Erbs  odszedł  na  emeryturę. 
                       Jego  następcą  jest  syn,  dr  praw  Erbs – junior.
                       Dyrektorem  górniczym  kopalni „Paulus – Hohenzollern” jest  inż. Janik.
                       Dyrektorem  do  spraw  energo – mechanicznych  jest  inżynier Thometzek.

              ---     Jako  „Rheinbabenschachte”  rząd  pruski  buduje  kopalnię  „Bielszowice”.

  20.12.1896.  Poświęcenie  kościoła p. w.  św. Jana  Nepomucena  w  Łagiewnikach.

  Rok 1896     Róża  Luksemburg  do  członków  SDKP i L: 
                       „ Nie  wierzcie  tym,  co  was  będą  namawiać  do odbudowania  państwa  polskiego.
                       Nie  oczekujcie  żadnego  zbawienia  od   niezależnej  Polski,  bo  ona  was 
                       nie  zbawi”.........
                      ,, Niech  wam  dadzą  raz  spokój  z  niepodległością  Polską”. 

  Rok 1897     Strajk  górników  w  kopalni „Paulus – Hohenzollern”.

           ---        W  Rudzie  oddano  do  użytku  żeński  oddział „Graf  Valentin  Schule”.

           ---        Kolejny  raz  przebudowano  / utwardzono / drogę: Szombierki – Huta  Goduli.
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           ---        Utworzenie  przez  władze  pruskie  „Związku  Popierania  Niemczyzny 
                        na  Kresach  Wschodnich” / HAKATA,  od  nazwisk  założycieli /. 

                       Ta   antypolska  organizacja /  do  1933 r. /, odpowiada   za  posiew  nienawiści 
                        na  Śląsku.  Cel  strategiczny  organizacji  wyrażał  się  słowami:
                        In  Oberschlesien  wird  um  die  seelen   gekampft – na  Górnym  Śląsku 
                        walczymy  o  duszę.

           ---         Szef  Sztabu  Generalnego  armii  niemieckiej  generał  von  Schliffen  podjął  prace
    sztabowe  nad  wojną  z  Francją,  z  pogwałceniem   neutralności  Belgii.

           ---        Orzegów  w  miejsce  agencji,  otrzymał  własną  pocztę / dawniej  w  Bobrku /.

           ---        Dla  pracowników  kopalni  „Hohenzollern” / Szombierki / rozpoczęto  budowę
                       37  domów  z  143  mieszkaniami  na  „Zgorzelcu”  / do 1901 r. /. 

   Rok 1897    Ze  względu  na  szkodliwość  dla „wielkopaństwowego”  ducha  niemieckiego,
                       biskup   wrocławski  Georg   kardynał  Kopp  nakazał  księżom,  by  wycofali
                       się  z  działalności  w  „Towarzystwie   św.  Alojzego” .

                       Oczekuje,  ażeby  tę   polską  organizację   młodzieżową   na  Górnym  Śląsku
                       przekształcili  w  Katolickie  Stowarzyszenie  Młodzieży  i  kongregacje  mariańskie.
                       Wydał  także  zakaz  pielgrzymowania  na  Jasną  Górę  do  Częstochowy 
                       i  do  Kalwarii  Zebrzydowskiej. 

  01.01.1898. Erygowanie  parafii  ewangelickiej  w  Wirku. Pierwszym  proboszczem  parafii
                       ustanowiony  został  ksiądz  Paul  Haase.  Otrzymał  roczną  pensję  w  wysokości
                      1.800  marek,  mieszkanie  i  opał.  Budżet  gminy  Wirek  wynosi  3.360 marek.

  Rok 1898     Polityczna,  prowokacyjna  względem  Rosji  i  Anglii  wizyta  cesarza  Wilhelma II
                       na  Bliskim  Wschódzie / Palestyna /  i  w  Konstantynopolu.  
                       Misje  wojskowe  z  Berlina   w  Turcji.
                        Alfred  von  Tirpitz  budowniczym  i  szefem  floty  wojennej  II  Rzeszy.
                       
  Rok 1898     Na  fali  narodowego  entuzjazmu  skierowanego  na  wyzwolenie  się  z  kompleksu
                        „angielskiego  kuzyna”,  powstaje  prawdziwie  masowy  ruch  
                        Stowarzyszenia  Floty  Niemieckiej.  
                        Stowarzyszenie  liczy  ok.1,0  mln  członków.
                       „Nasza  przyszłość  leży  na  wodzie”, 
                       „Ocean  jest  koniecznością  dla  wielkich  Niemiec”,
                       - te  słowa  cesarza  Wilhelma II  Hohenzollerna  są  psychologicznym
                        przygotowaniem  narodu  / Niemiec /  do  wojny  światowej / z  Anglią /.

  18.05.1898.  W  Piekarach  Śląskich  urodził  się  Hans /Jan  Kroll,  jeden  z  najwybitniejszych
                       dyplomatów  niemieckich  XX  w.  Wspiera  Niemiecki  Komitet  Plebiscytowy  
                       w  1921 r.  w  Katowicach.  Konsul  niemiecki  w  wielu  krajach. 
                       Przeciwnik  NSDAP.  Po  wojnie  ambasador  w  wielu  krajach  i  w  Moskwie.
                       Zwolennik  pojednania  niemiecko – rosyjskiego.  Przyjaciel  Nikity  Chruszczowa.
                       Zmarł  08.08.1967 r.  w  Starnberg  k. Monachium.



                                                                         - 231 -

  18.07.1898. W  szybie  „Gothard”  kopalni „Karol” w  Orzegowie,  w  wyniku  wyślizgnięcia  się
                      prowadnic  łapaczy  klatki  zjazdowej,  zginęło 25 górników.  Z  katastrofy  uratował
                      się  górnik  o  nazwisku  Kurek. 
                      Zginęli: Albert  Biernol,  Urban  Cholewa,  Józef  Dylong, Emanuel  Gawron, 
                      Jan  Gawron,  Aleksander  Gnida,   Franciszek  Gräber,  Jan  Grześka,  
                      Karol  Jakubczyk,  Józef  Jaworek,  Jan  Jeńczyk, Artur  Keihl,  Jan  Klasik, 
                      Józef  Kokos,  Franciszek  Lukaszczyk,  Karol  Niewiadomski,  Franciszek  Pakosz,
                      Józef  Penkala,  Robert  Podeschwa,  Augustyn  Segeth,  Antoni  Sołtysek,  
                      Andrzej  Swoboda,  Mateusz  Świętek,  Walenty  Twardoch,  Augustyn  Zimolong.

             ---     Orzegów  liczy  3.395 stałych   mieszkańców.

             ---     Franciszek II  Karol  hrabia  von  Ballestrem,  właściciel  Rudy,  Biskupic 
                      i  Pławniowic / oraz  kopalń,  hut  i  cegielń /  wybrany  posłem  do  Reichstagu 
                      z  okręgu:  Lubliniec -  Toszek -   Gliwice.

  30.07.1898. Zmarł  Otto  von  Bismarck.  Pruski  junkier,  patriota,  polityk  i  mąż  stanu.

              ---    W  Orzegowie,  Chebziu  i  Hucie  Goduli  założono  filie „Verbundu”,  czyli
                      „Centralnego  Związku  Katolickich  Towarzystw  Robotniczych  Niemiec
                      Północnych  i  Wschodnich”.

              ---    W  Bytomiu  wychodzi  w  języku  polskim „Dziennik  Śląski”.

              ---     W  Lipinach  utworzono  filię  Królewsko - Huckiej  gminy  żydowskiej.

  29.09.1898. Uruchomiona  została  linia  tramwajowa  trakcji  elektrycznej  relacji:
                       Bytom,  Szombierki,  Bobrek,  Kuźnicę  Rudzką,  Biskupice  do  Zabrza.

  Rok 1898    Uruchomienie  linii  tramwajowej  o  napędzie  elektrycznym  z  Gliwic  przez
                       Zabrze,  Rudę,  Chebzie,  Lipiny  do  Królewskiej  Huty.
                       Do  tej  pory  tramwaj  miał  trakcję  parową  i  osiągał  prędkość  22 km/h.

  Rok 1898     Guido  Henckel  von  Donnersmarck  pan  Świerklańca  i  Rept,  w 50 - tą  rocznicę
                       przejęcia  zarządu  nad  majątkiem  ojca  - Karola  Łazarza  w  1848 r,
                       dla  wspomagania  młodzieży,  pracowników  i  urzędników
                       ustanowił  fundację,  wpłacając  na  jej  konto 2,5 mln RM.
                       Fürst  Donnersmarck  Stiftung  -  istnieje  do  dnia  dzisiejszego.

  07.12.1898.  Hrabia  Franciszek II / Franz / von  Ballestrem  wybrany  Prezydentem  Parlamentu
                       II  Rzeszy / Reichstagu,  do  1906 r./.
 
  21.01.1899. W  Markowicach  k. Rybnika  urodził  się  Arka  Bożek. 
                      Działacz   narodowy  polski   i   plebiscytowy  na  Górnym  Śląsku 
                       oraz  Związku  Polaków  w  Niemczech.            

   Rok 1899    W  Orzegowie  założono” „Deutsch – Katholische  Kasino” oraz  Staż  Pożarną.
                        Istnieje  tutaj  również  niemiecki  chór  męski.
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   Rok 1899    W  Lipinach  zainstalowano  pięć  pierwszych  elektrycznych  lamp  ulicznych.

              ---     W  Bytomiu  powstały  pierwsze  stowarzyszenia  kobiece.

              ---     Biskup  wrocławski  Jerzy  kardynał  Kopp  przeniósł  seminarium  duchowne  
                       z  Ołomuńca  do  Widnawy / 30 km. na  płd.  od  Nysy /.

              ---    Likwidacja  przez  władze  pruskie  Towarzystwa  Akademików  Górnośląskich 
                      we  Wrocławiu – ostatniego,  legalnego  stowarzyszenia  polskiego. 

   03.07.1899.  Z  Szombierek  przez  Hutę  Goduli,  Chebzie  do  Wirka,  uruchomiono
                        wąskotorową   linię  tramwajową  z  napędem  elektrycznym.
                        /  1901 r. tramwaj  w  Krakowie,  1908 r.  tramwaj  w  Warszawie /.

  21.09.1899.  Zmarł  dyrektor  generalny  zakładów  Schaffgotschów  Erbs – junior.

  23.09.1899.  Z  Chebzia  do  Borsigwerku / Biskupic /  i  Bytomia  oraz  do  Kochłowic
                       uruchomiono  jednotorową  linię  kolejową.

  01.11.1899.  Dyrektorem  Generalnym  oraz  Ekonomicznym  Zakładów  hrabiostwa
                      Hansa / Jana /  i  Joanny  von  Schaffgotsch,  został  doktor  praw 
                      Bernard  Stephan  / do  1914 r. /.

              ---     Katowicka  Spółka  Akcyjna  ukończyła  budowę  36 „familoków”  na  Zgorzelcu.

              ---     Na  Górnym  Śląsku,  około  20 %  robotników  rolnych  stanowią  Polacy 
                       z  Kongresówki  i  z  Galicji.

              ---    Realny,  roczny  poziom  płac  w  górnictwie  wynosi,  w:
                      rejonie  Dortmundu – 1.255  marek,
                      Zagłębiu  Saary – 1.019  marek,
                      Zagłębiu  Wałbrzyskim – 846  marek,
                      na  Górnym  Śląsku  - 801  marek.

              ---     Rozpoczęcie  przez  Niemców  budowy  kolei  bagdadzkiej.  
                       Zagrożone  zostają  na  Bliskim  Wschodzie  interesy   Rosji  i  Anglii.

   Rok1900    Kanclerzem  i  premierem  rządu  Rzeszy  Niemieckiej / do 1909 r. /  jest 
                      Bernhard  von  Bülow,   polityk   o  poglądach   konserwatywnych.

  20.03.1900. Do  kuracji  w  Hucie   Goduli,  przeniesiony  został  z  parafii  św.  Józefa  
                      w  Zgodzie,   tamtejszy  wikary   ksiądz  Edward  Adamczyk. 
                      Urodzony dnia 03.10 1868  w  Łaziskach,  pełni  w  Hucie  Goduli   funkcję 
                      kuratusa,   a  następnie  tytularnego  proboszcza.

             ---      W  Hucie  Goduli  mieszka 3.134 osób,  w  Chebziu, 1.037,  w  osadach  „Dobrej
                       Nadziei”  i „ Paweł”: 368  i 55 osób.
                       Bytom  liczy  51 tys.  mieszkańców.
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  25.05.1900. Władze  szkolne  uznały, że  szkoła  w  Hucie  Goduli  ma  charakter  niemiecki.          
                        / 8.  z  ilości  108  dzieci,  przyznało  się  do  narodowości  niemieckiej /.

  19.06.1900. Kopalnia  „Gothard” w  Orzegowie  i  „Oberschlesische  Kokswerke  &  Chemische
                      Fabriken” A.G  budują  koksownię  „Gothard”  w  Orzegowie / Karol 
                      Zakład  rozpoczął  produkcję  01.04.1903 r. przerabiając w  35  piecach  50  tys. ton
                      węgla. Po  wybudowaniu  kolejnych  35  pieców / 1907 r./,  już  125 tys.  ton  rocznie.

  Rok 1900    W  Pekinie  ofiarą  powstańców / bokserów / padł  konsul  niemiecki. 
                      Wcześniej  zaś,  dwaj  misjonarze / 1897 r. /. 
                      Wyprawa  wojenna  Niemiec  do  Chin.
                      Cesarz  Wilhelm II  zachęca  żołnierzy  do  bezwzględnej  walki  w  stylu  Hunów
                      i  wodza  Attyli,  ze  względu  na  zagrożenie  naszej  cywilizacji  przez
                       „żółte  niebezpieczeństwo”.

  18 – 20.11.1900.Cesarz  Wilhelm II  Hohenzollern  gości  u  Guido  Henckla  von  Donnersmarck 
                             w  Świerklańcu / w  Neudeck,  dawnych  posiadłościach  Hohenzollernów /.
             
              ---     W  Hucie  Goduli  i  Orzegowie  otwarto  niemieckie  biblioteki  z  polskim
                       księgozbiorem  oraz  sklepy  spółdzielcze  „Consuverein”.

              ---     W  kopalni „Paweł”  w  Chebziu  zainstalowano  nową  maszynę  wyciągową.
                       Wydobycie  węgla  wyniosło 420  tys. ton/rok.

              ---     W  rejencji  opolskiej  mieszka ok. 1.632.000  mieszkańców,  w  tym  1.118.526 osób
                        - Ślązaków  narodowości  polskiej.  Stanowi   to 69 %  ogółu  ludności.

              ---    Produkcja  cynku  na  Górnym  Śląsku  stanowi  21,4 % produkcji  światowej.
                       Górny  Śląsk  jest  na  pierwszym  miejscu  wśród  producentów  cynku  w  świecie.

              ---    W przemyśle  górniczo – hutniczym  na  Górnym  Śląsku  pracuje 131 tys. ludzi.

              ---    W  Nadrenii  i  Westfalii  pracuje  6.252  górników  z  Górnego  Śląska.

  18.01.1901. Guido  hrabia  Henckel  von  Donnersmarck  ze  Świerklańca,  protestant,  jeden  
                      z  najbogatszych  przemysłowców / obok  Alfreda  Kruppa /  księciem  Rzeszy. 

  25.03.1901. W Hucie  Goduli  zmarł  ksiądz  Fryderyk  Hofrichter.  
                      Urodził  się  28.06.1830 r. Do  kuracji  Hucie  Goduli  przybył  z   Biskupic.  
                      W  parafii  odbyły  się  kolejne  misje  ewangelizacyjne.  

  Rok 1901   W  kopalni  „Paweł”  buduje  się  elektrownię  i  bocznicę  kolejową.

  Rok 1901    W  Orzegowie  w  miejscu  pierwszej  szkoły  powszechnej,  wybudowano  nowy
                       budynek  szkolny / dzisiaj  szkoła  im.  J. Słowackiego  przy  ul.  Bytomskiej /.

             ---      W  Lipinach  przy  drodze  do  Chebzia /  vis  a  vis  huty  cynku „Silesia”/,
                       wybudowany  został  kościół  ewangelicki / istniał  do  1937 r. /.
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             ---     W  Bytomiu  powołano  Okręg  Śląski  Towarzystwa  Gimnastycznego  „Sokół”.

  04.05.1901. Ministerstwo  Spraw  Kościelnych  Szkolnych  i  Zdrowotnych  w  Berlinie,  wydało
                      zezwolenie  na  budowę  kościoła  ewangelickiego  w  Wirku. 
                      Budowę  ukończono  w  ciągu  jednego  roku. 
                      W  Rudzie  założony  został  cmentarz  parafialny.

  10.06.1901. W  Sobiszowicach  k.  Gliwic  urodził  się  Jerzy  Ziętek. 
                      Ukończył  szkołę  elementarną  i  rozpoczął  naukę  w  gimnazjum,  którego  nie
                       ukończył.  Powstaniec  śląski.  Po  zakończeniu  walk,  wyjechał  do  Warszawy, 
                       by  przejść  fachowe   przeszkolenie  w  zakresie  wywiadu  wojskowego. 
                       Od  1931 r.  do  wybuchu  wojny,  naczelnik  gminy  Radzionków. 
                       W  ciągłym  konflikcie  z  mieszkańcami  Radzionkowa. 
                       Faworyt  wojewody  dr  Michała  Grażyńskiego.
                       Po  II  Wojnie  Światowej  wojewoda  katowicki.  Dobry  gospodarz.

  31.08.1901. W  Bobrku, w  stanie  surowym,  poświęcony  został  kościół  p. w.  Świętej  Rodziny.
                       Ksiądz  Paweł  Sigulla  z  Orzegowa   wypożyczył  dla  kościoła  organy  muzyczne.
                       Konsekracji  dokona  dnia 18.07.1905 r.  biskup  wrocławski  Georg kardynał  Kopp.

      12.1901. Wojciech  Korfanty  redaktorem  naczelnym  pisma „Górnoślązak”.
                      Rozpoczął  kampanię  polityczną  pod  hasłem: „Precz  z  Centrum”.

  Rok 1902    W  Hucie  Goduli  i  Orzegowie  otwarto  ochronki  dla  dzieci. 
                      Ochronki  prowadzą  Siostry  Elźbietanki.  
                      W  Orzegowie  opieką  objęto 57 - ro  dzieci.

             ---     Wójtem  w  Orzegowie  został  Józef  Owczarek.
                       Radę  gminy  tworzą: Piotr  Hullok,  Antoni  Konderla,  Lorenz,  Józef  Pietzka,
                       Wiktor  Pyka,  Ritter,  Russecki,  Schliwa,  Wolf.
                       Ławnikiem  wybrany został  Jan  Podeschwa.
          
             ---     W  Orzegowie  nauczyciele  szkolni  organizują  niemiecką  bibliotekę.

             ---      W  Chebziu  ukończono  budowę  obecnego  budynku dworcowego. 
                        Rozpoczęto  budowę  32 budynków  dla  kolejarzy.  Budowę  ukończono  w  1914 r.

             ---      W  Hucie  Goduli  rozpoczęto  budowę  domów  mieszkalnych  dla  górników
                        tzw. „Barbarę” / dzisiaj  ul. Emanuela  Imieli /. Budowę  ukończono  w  1904 r.

   Rok 1902    Przy  drodze  z  Huty  Goduli  do  Chebzia,  Lipin  i  kopalni  „Paweł”,
                       ustawiono  krzyż  z  pietą / ul. Pawła /.

  14.04.1902.  Folwark  Kopanina  odłączony  od  parafii  w  Łagiewnikach  i  przyłączony 
                       do  parafii  Świętej  Trójcy  w  Bytomiu / 23.01.1903 r. -  decyzja  urzędowa /.

             ---      W  Kochłowicach  z  inicjatywy  ks.  Ludwika  Tunkla,  przy  dużym  finansowym
                        wsparciu  dyrekcji  zakładów  Henckel  von  Donnersmarck,  wybudowany 
                        został  kościół  p. w.  Świętej  Trójcy.  
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              ---      W  Wirku  ukończono  budowę  kościoła  ewangelickiego. 
                       Koszt  budowy  wyniósł  67  tysięcy  marek.

  10.08.1902.  Jubileusz  300  lat  Kalwarii  Zebrzydowskiej.  
                       W  uroczystościach  tłumny  jest  udział  Górnoślązaków.  

       09.1902.  Rozpoczęcie  budowy  kościoła  p. w.  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  
                        Szombierkach.  Fundatorem  kościoła  są  hrabiostwo  J. i  H. von  Schaffgotsch, 
                        Zarząd  Spółki  Schaffgotschów.
                       Projekt  techniczny  opracował  Wilhelm  Wieczorek  z  Bytomia.
                       Organizacją  formalno – prawną  budowy  zajmował  się  dr  Bernard  Stephan.
                       Parafia  patronacka - Św.  Trójcy  w  Bytomiu.  W  imieniu  proboszcza  parafii
                       Reinholda  Schirmeisena,  nadzór  na  budową  pełni  wikary  ks.  Alfred  Drzyzga.

  09.11.1902.  W  Gliwicach  powstało  „Polskie  Towarzystwo  Wyborcze”  na  Śląsku.

  18.12.1902.  Do  Panewnik  przybyli  pierwsi  O O. Franciszkanie,  bracia  Tycjan  i  Ubaldus.

  Rok 1902    Dyrektora  kopalni „Paweł - Szombierki” inż. Janika  / od 1888 r. /,  zastąpił  asesor
                      górniczy   inż.  Kuhna / do 1912 r./.

  Rok 1903    Nadprezydentem  Śląska  został  hrabia  Robert  von  Zedlitz -Trützschler /do 1909 r./.

              ---   W  Hucie  Goduli  poświęcono  kaplicę  w  szpitalu  i  utworzono  agencję  pocztową.  

  01.04.1903. W  Orzegowie  uruchomiono  koksownię  „Gothard” / Karol /.   

  24.06.1903. W  Hucie  Goduli  ksiądz  Edward  Adamczyk,  tytularny  proboszcz  parafii
                      zakłada  Związek  Robotników  Katolickich.  Związek  liczy  110 członków.  

  30.07.1903. W  Bytomiu,  z  inicjatywy  księdza   Aleksandra  Skowrońskiego  powstało 
                       „Polskie  Towarzystwo  Ludowe”  dla  Śląska.   

             ---    Wojciech  Korfanty  został  po  raz  pierwszy  posłem  w  Reichstagu.  
                     W  Parlamencie  wstąpił  do  Koła  Polskiego,  grupującego  posłów  polskich 
                      zaboru  pruskiego.

             ---    W  Królewskiej  Hucie  powstała  loża  masońska  im.  Michael`a   Sachs`a .

             ---    W  Hucie  Goduli,  Dyrektor  Generalny Zakładów  hrabiostwa  von  Schaffgotsch 
                      dr  Bernard  Stephan,  buduje  dwa  budynki  dla  inwalidów,  wdów  po  górnikach,  
                       hutnikach   i  dla   starców / obecnie,  budynki  przy  ul. Rencistów  nr 3 i 4 /.

             ---     Sołtysem  a  następnie  wójtem  i  naczelnikiem  gminy  w  Orzegowie 
                      został  Brunon  Flach / do  1927 r. /.

             ---     W  Chropaczowie  wybudowany  został  kościół  p .w.  Matki  Boskiej  Różańcowej.

  14-15.09.1903.  Pątnicy,  Polacy z  Orzegowa   na  Górze  św.  Anny  / do  1920  roku /.
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  06.10.1903. W  Halembie  utworzona  kurację.  Kuratusem  został  ksiądz  Paweł  Lex.
         
               ---     Książę  Guido  Henckel  von  Donnersmarck  rozpoczął  w  Świerklańcu   budowę
                      „Domu  Kawalera” /do  1906 r./.

  09.11.1903.  Siostry  Elźbietanki  / z  Huty  Goduli / wprowadzone  do  tymczasowej  placówki
                       w    Szombierkach.

   Rok 1903    Ukonstytuował  się  Niemiecki  Ewangelicki  Wydział  Kościelny
                      / Deutscher   Ewangelischer  Kirchenausschuss /. 
                      Na  zewnątrz,  reprezentować   miał   wszystkie  kościelne  wspólnoty  ewangelickie. 

  01.02.1904. Oddano  do  użytku  jednotorową  linię  kolejową  Katowice  Ligota – Gliwice, 
                       przez  Kochłowice  – Wirek – Bielszowice.

  09.03.1904.  Rada  gminy  Szombierki  podjęła  uchwałę  o  utworzeniu  samodzielnej  parafii
                       i  odłączeniu  jej  od  parafii  p. w. Trójcy  Świętej  w  Bytomiu.

  Rok 1904     W Orzegowie  działa  polsko - niemiecki  amatorski  teatr.
                       W   Goduli   utworzono  urząd  pocztowy.

  10.08.1904. W  Prusach / na  Górnym  Śląsku / weszła  w  życie  ustawa,  zabraniająca  Polakom
                      budować  domy   na  ziemiach  pochodzących  z  parcelacji.

              ---    W  Hucie  Goduli  rozpoczęto  budowę 27 - dwurodzinnych  domków  mieszkalnych.
                       Osiedle  nazwane  imieniem  dr  Oskara  Kuhny – asesora   kopalni  „Paweł”.
                       Dzisiaj  to  teren  Rudzkiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  w  kwartale
                       ulic: W. Lipa,  K.  Goduli  i  Lipińskiej.  Budowę  osiedla  ukończono  w  1905 r.

   Rok 1904  Wojciech  Korfanty  wybrany  do  Sejmu  Pruskiego – landtagu.

  02.10.1904.W  Rudzie  O/S / Oberschlesien / poświecono  kościół  p. w.  św.  Józefa. 
                     Jest  on  fundacją  i  nekropolią  hrabiostwa  von  Ballestrem. 

                     Konsekrowany  będzie  dnia 21.06.1905 r.  przez  ks.  dr  Georga  kardynała  Koppa.
                     Przekazany  zostanie   na  potrzeby  parafii  w 1910 r. 

                     Istniejący  kościół  M. B. Różańcowej  pełni  funkcję  pomocniczą  w  parafii.  
                     Od  30.04.2010 r.  nowy  kościół  stanie  się  sanktuarium  św.  Józefa.

              ---   W  Bytomiu  zaczął  się  ukazywać  tygodnik „Górnik  Polski”.

  13.11.1904. W  Szombierkach  biskup  wrocławski  Jerzy  kardynał  Kopp  poświęcił  budowany
                      kościół  p. w.  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa.

  26.11.1904. „Dom  Kawalera” w  Świerklańcu  gości  cesarza  Wilhelma II  Hohenzollerna.

   Rok 1905    W Orzegowie  wójtem  wybrany  został  Brunon  Flach. 
                       Ławnikami:  Owczarek,  Podeschwa,  Pietzka.  
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           ---        W  Orzegowie  powstaje:  czytelnia  niemiecka /Volksbildungsverein /  oraz  koło
                       / Volks  und  Jugend  Spiele /. Otwarta  została  apteka. 

           ---        W  prażalni  / na  blendzioku /  huty  cynku  „Godula”  wybuchł  groźny  pożar.

           ---         Nieudana  próba  pozbawienia  Wojciech  Korfantego  mandatu  do  Reichstagu.

           ---         Osada  hutnicza „Gute  Hoffnung”  włączona  administracyjnie  do  Chebzia, 
                        jako  ulica  Hutnicza.
                        Osady: „Orzegowskie”  i  Kopalnia  „Paweł”  włączone  zostały   do  Huty  Goduli.

  17.03.1905.   Siostry  Elźbietanki  podejmują  posługę  przy  dzieciach  i  chorych  w  swoim
                        docelowym  budynku - konwentu  Zgromadzenia  Sióstr  św.  Elźbiety  
                        w  Szombierkach.

  Rok 1905   Zakłady  Schaffgotschów  stały  się  spółką  akcyjną  posiadającą  kapitał  zakładowy
                     w  wysokości   50 mln  marek / Gräflich  Schaffgotsche  Werke /.  
                     Hrabina  Joanna  posiada  w  spółce  udziały  w  wysokości  49.980,00 marek, 
                     Hrabia  oraz  Dyrektor  Generalny  Bernard  Stephan,  równo  po  10  tys.  marek.
                     Zysk  bilansowy  spółki   za  ostatni  rok  obrachunkowy  wyniósł  6,4  mln.  marek.

           ---     Płace  na  dniówkę  w  kopalni „  Paulus - Hohenzollern” wynoszą:
                    sztygar - 4,5 marki,  rębacz - 4,0 marki,  ładowacz -  2,7 marki.
                    Kobieta  zatrudniona  na  powierzchni  zarabia 1,5  marki  na  dniówkę.

                    Ceny  artykułów  żywnościowych  wynoszą:
                     1,0 kg  ziemniaków = 0,06 marki,
                     1,0 kg  mąki = 0,24 marki,
                     1,0 kg  cukru = 0,4 marki,
                     1,0 kg  słoniny = 1,3 marki,
                     1,0 kg  mięsa  wieprzowego =1,12 marki,
                     1,0 kg  mięsa wołowego =1,2 marki,
                     1,0 kg  masła = 0,4 marki.

            ---     Nauka  w  gimnazjach  jest  płatna.  Opłata  czesnego  wynosi  100  marek  rocznie.

  01.06.1905. W  Hucie  Goduli,  z  inicjatywy  księdza  Edwarda  Adamczyka  tytularnego
                      proboszcza,  utworzono:  „Stowarzyszenie  Młodzieży  Polskiej”. 
                      Liczy  ono  69 osób.  „Kongregację  Mariańską  Panien”,  która  liczy 179 osób, 
                      oraz  „Zakon  św.  Franciszka”. 

  20.06.1905. W  Szombierkach  ma  miejsce  konsekracja  kościoła  p. w.  N. S. P. Jezusa.
                      Konsekracji  dokonał  biskup  wrocławski  Jerzy / Georg / kardynał  Kopp. 

                      Pierwszym  proboszczem   w  Szombierkach  został  ksiądz  Alfred  Drzyzga.
                      Koszty  budowy  kościoła  wraz  z  wyposażeniem  i  infrastrukturą         
                      wyniosły 507.900,00  marek.
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                      W  Szombierkach  mieszka 4.185  osób,  w  tym  3.838  na  terenie  gminy 
                      a  347  na  terenie  dworu. 
                      Wśród  mieszkańców  jest 4.122  katolików / 3.804+318 /,  63 ewangelików / 34+29 /.
                      Jako  mowę  powszechnie  używaną  w  domu  3.616  osób /3.804+318 / podało
                      język  polski,  a  562  osoby / 387+175 / język  niemiecki.
                      Siedem  osób  potwierdziło  posługiwanie  się  językiem  niemieckim.
                      Wszystkie  osoby  wyznania  ewangelickiego  potwierdziły  używanie  języka
                      niemieckiego.
                      W  szkole  powszechnej  uczy  się  874.  dzieci,  w  tym  433  chłopców 
                       i  441  dziewcząt.
                      Dzieci  polskojęzycznych  jest  693,  dwujęzycznych 112, a  niemieckojęzycznych 69.

  21.06.1905. Konsekracja  rodzinnego  kościoła  hrabiów  von  Ballestrem  w  Rudzie. 

  10.08.1905. Pierwszy  pogrzeb  na  cmentarzu  w  Szombierkach.
                      Pochowana  została  68  letnia  Petronela  Kraus.

  21.11.1905. Sąd  w  Gliwicach  skazał  na  kary  więzienia  23  robotników,  których  dzieci   
          uczęszczały  na  naukę  języka  polskiego.

  20.12.1905. Jan  Henryk XI  Hochberg  na  50 - lecie  godności  Fürst  von  Pless,  obdarowany 
                      został  przez  cesarza  Wilhelma II  Hohenzollerna  godnością  „Herzog  von  Pless”.

             ---    W  Berlinie,  na  przesłankach  eugeniki,  wydano:
                      „Gesellschaft  für  Rassenhygiene”  A.  Ploetza. 
                     Początek  niemieckiej „ nauki  o  doskonaleniu  natury  ludzkiej”.

  Rok 1905    Na  spotkaniu  frakcji  żydowskich  nacjonalistów  SDKP i L,  Róża  Luksemburg:
                      „ Polska  to  trup,  który  winien  być  rzucony  na  śmietnik”.

  Rok 1905     W  prowincji  śląskiej,  na obszarze  40.319 km.  kw.  mieszka  4.935.823  osób

  02.01.1906.  Uruchomiona  został  linia  kolejowa  Chebzie – Kochłowice,  przez  Nowy  Bytom.

  16.02.1906.  W  Bielszowicach  urodził  się  Norbert  Doleżich. 
                        Malarz,  pisarz  i  poeta  niemieckojęzyczny,  opisujący  w  swej  twórczości  piękno
                        ziemi  śląskiej.
                        Dzieciństwo  spędził  w  Orzegowie,  gdzie  ojciec  jest  kierownikiem
                        katolickiej  szkoły  powszechnej.
                        Okres  ten  opisał  w  autobiograficznej  powieści:  „ Ich  kam  aus  Orzegow”.

                        Przez  wiele  lat  był  prezesem  Vestischer  Künstlerbund  oraz  Bund  Deutscher
                        Kunsterzieher.  Zmarł,  dnia  04.12.1996 r.  w  Recklinghausen  w  Niemczech. 

  12.03.1906.  W  Hucie  Goduli, / w  kościele /  ks.  Edward  Adamczyk  znalazł  brutalnie
                        pobitego,  nieprzytomnego  organistę  Paula  / Pawła / Ściuka /.
                        Po  udzieleniu  mu  pierwszej  pomocy,  razem  z  ojcem  Zakrzewskim  z  Krakowa,
                        przeniesiono  rannego  do  miejscowego  szpitala / do  dr  Marzodki /.
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                        Od  07.06.1906. poszkodowany  wysłany  został  na  kurację  do  Bad  Ems.
                        Od  dnia  03.08.1906. uznany  za  zdolnego  do  pracy.

  Rok 1906     W  Orzegowie,  Nowym  Bytomiu  i  Chebziu  skanalizowane  zostały  domy
                        mieszkalne.  Do  domów  doprowadzono  także  bieżącą  wodę. 

  Rok 1906   W  Orzegowie:  rozpoczęto  elektryfikację  mieszkań / z  elektrowni  kopalni „Karol”/,
                     wybudowano  strażnicę  p. pożarową  oraz  szkołę  przy  ulicy  św.  Jadwigi
                      / obecnie  Wyższa  Szkoła  Nauk  Stosowanych /, 
                      Założono  kasę  oszczędnościową   Spar  und  Darlennkassenverein.  
                      Siostry  Elźbietanki  prowadzą  dla  dziewcząt  poza  szkolnych  Szkołę
                      Gospodarstwa  Domowego.
                      Wybudowano  budynek  gminy / dzisiaj  szpital chorób  płucnych /.

           ---      Hrabina  Joanna  von  Schaffgotsch   dzieli  swoje  udziały  w  spółce
                    „Zakłady  Schaffgotsch  na  pięć  równych  części  i  przekazuje  je  dzieciom 
                     i  wnukom.  Zakłady  noszą   teraz  nazwę  Gräflich  Schaffgotsch  Werke.  

  01.07.1906. Rozpoczęcie  budowy  bazyliki  oraz  klasztoru  O O. Franciszkanów 
                      w  Panewnikach.
                      Bazylika  jest  pod  wezwaniem  św.  Ludwika – króla  Francji  i  św.  Franciszka 
                      z  Asyżu.

                      Projekt  budowy  bazyliki  jest  alternatywą  dla  podobnego  w  Hucie  Goduli,
                      który  ze  względów   pozamerytorycznych,  mimo  zabiegów  Jana  Ulryka 
                      von  Schaffgotsch,  nie  uzyskał   akceptacji  kurii  biskupiej  we  Wrocławiu.   
                      Na  wybór  obecnej  lokalizacji  przemożny  wpływ  miał  ks. Ludwik  Tunkiel.
                     
                      Bazylika  posiada   w  absydzie,  od  strony  wschodniej  witraż  z  wizerunkiem
                      hrabiego  Jana / Hansa / Ulryka  von  Schaffgotsch.  
                      Ołtarz  w  grocie  z  Lourdes,  wykonany  z  białego  marmuru  jest  fundacji
                      hrabiostwa  Joanny  i  Hansa / Jana /  von  Schaffgotsch. 

 12.07.1906.  W  Hucie  Goduli,  jako  wikary  rozpoczął  pracę  duszpasterską 
                      ksiądz  Józef  Dwucet.  
                      Założył  Kongregację  Mariańską  Młodzieńców   i   przewodniczył  polskim
                      towarzystwom  robotniczym.  

                      Za  swoją  działalność,  wbrew  utrudnieniom  stawianym  przez  dyrekcję  Gräflich
                      Schaffgotsch  Werke  w  Chebziu   i  Orzegowie,  m.  innymi  za  organizowanie
                      pielgrzymek  na  Jasną  Górę,  posłany,  od  dnia  07.12.1908 r.  do  parafii
                      na  tzw  „piaski  brandenburskie”.
                      Działacz  narodowy  polski  na  Górnym  Śląsku.
                      
              ---   Franciszek II  Karol  von  Ballestrem,  jako  przewodniczący  Reichstagu, 
                     kończy   karierę  polityczną.

  01.11.1906. Wchodzi  w  życie  akt  erekcyjny  biskupa  wrocławskiego,  kardynała  
                      Georga / Jerzego / Koppa,  o  utworzeniu   parafii  w  Rudzie. 
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                      Przestaje  istnieć  kuracja  M. B.  Różańcowej  zależna  od  parafii  biskupickiej.
                      Pierwszym  proboszczem  parafii  p. w.  św. Józefa  został  ostatni  jej  kuratus,  
                      ksiądz  Antoni  Ogan.

  Rok 1906    Biskup  wrocławski  Georg / Jerzy /  kardynał  Kopp  uzyskał  szlachectwo.

  01.01.1907. Z  inicjatywy  ks. Ludwika  Tunkla,  kuracja  w  Halembie  stała  się  parafią.

 25.01.1907. W  wyniku  wyborów  do  Reichstagu,  mandaty  posłów  uzyskali:  
                      ksiądz  Aleksander  Skowroński  z  okręgu  Rybnik – Pszczyna,     
                      ksiądz  Teodor  Jankowski  z  okręgu  Gliwice – Lubliniec – Toszek,
                      ksiądz  Paweł  Brandys  z  okręgu  Opole,
                      Adam  Napieralski  z  okręgu  Bytom – Tarnowskie  Góry,
                      Wojciech  Korfanty  z  okręgu  Zabrze – Katowice.

             ---     Hrabia  Jan  Ulryk  von  Schaffgotsch  oraz  Dyrektor  Generalny  spółki  „Zakłady
                      Schaffgotsch” dr  Bernard  Stephan,  przekazali  swoje  udziały  w  spółce  dzieciom 
                      i  wnukom  hrabiostwa.

   Rok 1907   W  Orzegowie  powołano  do  życia  filię „Katholische  Volksverein”- Niemiecką  
                      Katolicką  Partię  Centrum. 
                      Partia  w  przeszłości  była  w  opozycji  do  rządów  liberalnych   i  „Kulturkampfu”
                      Otto  von   Bismarcka. 
                      Po  ustąpieniu  Kanclerza,  realizuje  program  rządowy,  nie  zawsze  zgodny 
                      z  interesami  Polaków.
                      Samorozwiązanie  partii  nastąpi  dnia 23.03.1933 r,  po  głosowaniu  za  udzieleniem
                      poparcia  dla  Adolfa  Hitlera. 

                      Po  II  Wojnie  Światowej  byli  działacze  „Centrum”,  powołają  do  życia
                      ,,Christlich – Demokratiche  - Union '' / C.D.U.- Konrada  Adenauera /. 
                    
                      Konstanty  Latka  organizuje  w  gospodzie  Wiktora  Pyki  bibliotekę  polską.

           ---       Marka  / R.M. / =  100  fenigów.

  Rok 1907   W  250  zakładach  górniczo – hutniczych  Górnego  Śląska  zatrudnionych  jest 
                     172 tys.  pracowników.
                     W  kopalniach  Górnego  Śląska  zatrudnionych  jest 144.322  robotników,  w  tym  
                     6.344 Polaków  z  Galicji.
                     Żydzi  na  Górnym  Śląsku,  w: 
                     18,7 %  to  urzędnicy,  52, 4%  to  właściciele  przedsiębiorstw  handlowych,
                     przemysłowych  i  rzemieślniczych,  21,9 %   to  pracownicy  najemni,  fizyczni.

           ---      W  Kopalni  „Paweł”  i  w  Hucie  Goduli  rozpoczęto  budowę  elektrowni. 
                     Budowę  ukończono  w  1911 r.

  19.06.1907.  W  Bielszowicach  urodził  się  Günter  Bialas,  do   dziś  uważany  w  Niemczech 
                        za  jednego  z  najwybitniejszych  profesorów  kompozycji  okresu  powojennego.
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                        Kompozytor  pieśni,  oper,  muzyki  symfonicznej  i  kameralnej,  muzyki  świeckiej
                        i  religijnej.  Muzyki  uczył  się  w  Bielszowicach,  Gliwicach,  w  kościele  
                        św.  Jadwigi  w  Chorzowie,  Katowicach, Wrocławiu  i  Berlinie.
                        Jego  drugą  małą  ojczyzną  stała  się  Bawaria,  gdzie  zmarł,  dnia  08.07.1995 r.
                        Bawarska  Akademia  Sztuk  Pięknych  przyznaje  nagrody  jego  imienia.

 14.08.1907. Na  zamku  Albrechtsberg  w  Saksonii  zmarł  Jan  Henryk XI  książę  pszczyński.
                      Pochowany  został  w  Książu.

  14 -15.09.1907. Pielgrzymka  z  Huty  Godula  na  Górę  świętej  Anny.
                           / Wyjazd  pociągiem  z  stacji  Chebzie  do  Zdzieszowic,  i  pieszo  na  Kalwarię /.
                             Śpiewokiem  pielgrzymek  na  odpust  na  Górze  św.  Anny
                            / święto  Podwyższenia  Krzyża  /  jest  Wilhelm  Jaśniok,  zaś  na  Jasną  Górę
                            do  Częstochowy   górnicy  Albert  Bartusek  i  Józef  Urbanek
 
 29.09.1907.  Poświęcenie  dzwonów  w  Bazylice  O O. Franciszkanów  w  Panewnikach. 
                      Ojcem  chrzestnym  największego  z  pięciu,  „św.  Franciszek '', o  wadze 2,4  tony,
                      jest   dr  Bernard  Stephan – Generalny  Dyrektor  Zakładów  hr.  von  Schaffgotsch.

            ---      Rozpoczęcie  budowy  szybów „Bolesław”  i  „Józef”/1908 r. / w  kopalni  „Joanna”
                      w  Bobrku  / własność: Gräflich  Schaffgotsch  Werke /.

  Rok 1908    W  Hucie  Goduli  skanalizowane  zostały  mieszkania,  do  których  doprowadzona 
                      jest  również  bieżąca  woda.  Do  tej  pory  mieszkańcy  korzystali  z  4 - studni,
                      zlokalizowanych  kolejno: pomiędzy  budynkami  nr 6  i  8 przy  ulicy  Floriana, 
                      pomiędzy  budynkami  nr 4  i 6  przy  ulicy  Joanny,  za  budynkiem  nr  4 
                      przy  ulicy  Rencistów / od strony Lipin /,  oraz  w  miejscu  obecnego  przystanku
                      autobusowego   na  placu  Niepodległości.
                      Studni  używano  jeszcze  po  II  Wojnie  Światowej.  
                      Rozpoczęto  elektryfikację  domów  mieszkalnych,  którą  zakończono  w  1911 r.

           ---      W  Orzegowie   Adam  Hulok  zorganizował  Polskie  Towarzystwo  Śpiewacze
                      „Chopin”.
                      Agitację  socjalistyczną  prowadzą  towarzysze  Dragon  i  Sznek  z  Orzegowa  
                      oraz  Brysz  z  Kopaniny.
                      W  miejsce  zburzonej   starej  szkoły,  rozpoczęto budowę  nowej,  dziesięcioizbowej.
                      Szkoła  posiada  łazienki  z  natryskami  i  przeznaczona  była  dla  dziewcząt. 
                      Od  1924 r.  stała  się  niemiecką  szkołą  mniejszościową  do  której 
                      zgłosiło  się  298 - ro  dzieci. 
                      Od  2001 r. w  budynku  mieści  się  Wyższa  Szkoła  Nauk  Stosowanych.

  15.05.1908. W  Prusach  weszła  w  życie  „ustawa  kagańcowa”,  zabraniająca  używania  
                      podczas   zebrań  publicznych  języka  polskiego.

  19.07.1908. Biskup  wrocławski   Georg / Jerzy /  kardynał  Kopp  dokonał  konsekracji  Bazyliki 
                      O O.  Franciszkanów  p. w.  św.  Ludwika – króla  Francji  i  św.  Franciszka 
                      w  Panewnikach. 
                      Ksiądz  kardynał  uznaje  odrębność  narodową  Polaków,  ale  prosi  robotników  
                      na  Górnym  Śląsku  o  pogodzenie  się  z  obowiązkami  wobec  państwa.
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  14 – 15. 09.1908. Pielgrzymka  z  parafii  Huta  Goduli  na  Górę  świętej  Anny.

  24.09.1908. W  Gliwicach  urodził się  Herbert  Bednorz.  
                      W  latach: 12.11.1967  do  18.06.1985, biskup  katowicki.
                      Wykształcony  na  uniwersytetach  w  zachodniej  Europie.
                      Więzień  hitlerowskich  Niemiec  i  stalinowskiej  Polski. 
                      Duchowy  przywódca  ludzi  pracy  na  Górnym  Śląsku.

  Rok 1908     W  kopalniach  Górnego  Śląska  zatrudnionych  jest 153.466  robotników,  
                       w  tym  5.121 Polaków  z  Galicji.

  Rok 1908     Hrabiowskie  katolickie  rodziny  na  Górnym  Śląsku: 
                      Jan  / Hans / Ulryk  von  Schaffgotsch  i  Joanna  Gryczik  von  Schomberg – Godulla,
                       Franciszek II / Franz / Karol  von  Ballestrem  i  Jadwiga  von  Saurma – Zeltsch,
                       Łazarz IV  Henckel  von  Donnersmarck - pan  Nakła  i  Maria  von  Schweinitz,
                       obchodzą  jubileusz  50 -  lecia  pożycia  małżeńskiego.

              ---     Dr  Józef  Rostek – pierwszy  lekarz  Polak  na  Górnym  Śląsku,  założył
                       Towarzystwo  Lekarzy  Polaków  na  Śląsku.  Liczy  ono  20  lekarzy.
                       W  rejencji  opolskiej  pracuje  ponad  500  lekarzy  niemieckich.

  07.12.1908.  Wikary  w  Goduli  ks.  Józef  Dwucet  przeniesiony  na  tzw.  piaski  brandenburskie.
                        W  jego  miejsce,  przybył   ks.  Alois / Alojzy / Latacz  z  Łazisk  Średnich.

  20.03.1909.  Parlament  Pruski  w  Berlinie  uchwalił  ustawę,  pozwalającą  na  rugowanie
                       chłopów  polskich  z  ojcowizny.

  08.05.1909.  W  Hucie  Goduli,  biskupa  wrocławskiego  ks.  Georga  Kardynała  Koppa  witali,
                        m. innymi  zięciowie  Hansa / Jana / Ulryka  i  Joanny  von  Schaffgotsch,
                        hrabiowie:
                        Heinrich  von  Francken - Sierstorpff,  Günther  von  Stolberg – Stolberg,  
                        Kaspar  von  Korff  Schmising – Karssenbrock  oraz  dr  Bernard  Stephan
                        i  Wiktor  Hübner – Dyrektor   Generalny  Zakładów  Przemysłowych 
                        i  Dyrektor  Zakładów  Górniczych  hrabiostwa  von  Schaffgotsch.
                        Obecni  byli  księża  dekanatu  bytomskiego  i  urzędnicy  państwowi
                        oraz  hrabiowskich  hut  i  kopalń.

  09. - 10.05.1909. W  Hucie  Goduli  biskup  wrocławski  ks. Georg  Kazimierz  kardynał  Kopp
                               udzielił  sakramentu  bierzmowania  1.831 parafianom. 
                               Obecny  jest  dziekan  bytomski  ks.  Buchwald.         

   Rok 1909     Kanclerz  Rzeszy  Bernhard  von  Bülow: 
                      „Naszym  obowiązkiem  jest  za  wszelką   cenę  zachować  Górny  Śląsk 
                        jako  kraj  pruski  i  niemiecki”.

              ---    Na  Śląsku  Cieszyńskim  / austriackim /   w  Skoczowie  Józef  Kożdoń  założył; 
                      Śląską  Partię  Ludową  / Schlonsaken /.
                      Program  partii  broni  niezależności  Ślązaków  od  Czechów,  Morawian  i  Polaków
                       / „Poloków  z  Galicji” /.
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                      W  wyborach  do śląskiego sejmu  krajowego  w  Opawie  uzyskał  mandat  posła.
                       W  następny  roku  powołał  do  życia  Związek  Ślązaków / Bund  der  Schlesier /.

              ---     Nadprezydentem  Śląska  został  Hans / Jan / von  Dallwitz, 
                       a  od  następnego  roku  Hans  / Jan / von  Guenther / do  1919 r. /.

  02.09.1909.  Do  krypty  kościoła  w  Szombierkach,  hrabina  Joanna  von  Schaffgotsch
                       sprowadziła  z  Wrocławia   prochy  Karola  Goduli.

  14-15.09.1909.  Pielgrzymka  parafian  z  Huty  Goduli  na  Górę  świętej  Anny.

  09.10.1909.  W  Hucie  Goduli  Franciszek  Remiorz  zakłada : „Związek  Górników
                       Zjednoczenia  Zawodowego  Polskiego”. 
                       Związek  liczy  20 członków.

  02.11.1909.  W  Hucie  Goduli  postało „Zjednoczenie  Zawodowe  Polskie”,  jako  Związek
                       Górników  Wzajemnej  Pomocy  Chrześcijańskiej  Robotników  Górnośląskich.

              ---     Ksiądz  Antoni  Gutsfeld  ukończył  budowę  kościoła  p. w.  św.  Antoniego 
                        i  św.  Wawrzyńca  w  Wirku.  Kościół  wybudowano  w  miejscu  rozebranego,
                       drewnianego  z  1874  roku  p. w.  św.  Wawrzyńca.

              ---     W  kopalniach  Górnego  Ślaska  pracuje 175.385 robotników,  
                       w  tym 5.501  Polaków   z  Galicji.

   Rok 1909     W  Rudzie O/S   zamknięto  hutę  cynku „Karol”.

   Rok 1909     W  Kłodnicy,  z  inicjatywy  kochłowickiego  proboszcza  ks.  Ludwika  Tunkla
                        wybudowano  kaplicę.

   Rok 1909     Kanclerza  Bernhardta  von  Bülow  zastąpił  Theobald  Bethmann – Hollweg.
                       / do 1917 r. /.

  07.02.1910.  Na  Zgodzie  w  Świętochłowicach  urodziła  się  Helena  Hofmann,  zakonnica
                       ze  Zgromadzenia  Sióstr  Niepokalanego  Poczęcia – siostra  Maria  Dulcissima.
                       Zmarła  18.05.1936.  w  Brzeziu  k. Raciborza.
                       W  roku  1999  rozpoczął  się  jej  proces  beatyfikacyjny  na  szczeblu  diecezjalnym.

  15.03.1910. Księża:  Edward  Adamczyk  z  Huty  Goduli  i  Ludwik  Tunkel  z  Kochłowic
                      wyjechali  pociągiem  pielgrzymkowym  do  Rotterdamu,  skąd,  wypłynęli   statkiem
                      do  Jaffy  na  pielgrzymkę  do  Ziemi  Świętej.

  18.04.1910. W  Bytomiu  powstał  Związek  Śląskich  Kół  Śpiewaczych.  
                      Założycielem  i  pierwszym  prezesem  Związku  jest  bytomski  farmaceuta,
                      urodzony  w  1860 r.  w  Złotym  Stoku  Michał  Wolski.

  02.05.1910. Patriarcha   Jerozolimy  Filip,  wręczył  ks.  Edwardowi  Adamczykowi  
                      Krzyż  Rycerski  Obrońcy  Grobu  Świętego.
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 15.07.1910.  Odsłonięcie  Pomnika  Grunwaldzkiego  w  Krakowie.  W  uroczystościach
                      uczestniczą  polskie  chóry  zrzeszone  w  Związku  Śląskich  Kół  Śpiewaczych.

 21.06.1910. W  Kopicach  zmarła  Joanna  von  Schaffgotsch.  Żyła  lat 68.  Tam  pochowana. 

                      Majątek  jej   dziedziczą:  syn  Jan  Karol  /Hans  Karl  *1859 – 1917 r. /, 
                      Klara / *1860 – 1930 r. /,   Elźbieta / Elizabeth *1862 – 1952 r. /
                      i  Eleonora / *1864 – 1939 r. /  oraz  wnuki. 

 22.07.1910.  W  Hucie  Goduli / z  inspiracji  urzędników  zakładów  Schaffgotsch / ? / odwołany
                      został  tytularny  proboszcz  i  kurator  placówki  ksiądz   Edward  Adamczyk.
                      Został  on  przeniesiony  do  parafii  p. w.  św.  Józefa  na  Zgodzie / i  w  osadzie
                      „Kopalnia  Otylia” /.
                      Tam  bowiem,  chory  ksiądz  dziekan  Emil  Korus  przeszedł  na  emeryturę.
                      Ksiądz   Edward  Adamczyk  w  latach 1911 - 1912 r. rozpoczął  i  ukończył  budowę
                      kościoła  p. w.  św.  Pawła  w  Czarnym  Lesie / Nowym  Bytomiu /. 

  14- 15.09.1910. Pielgrzymka  parafian  z  Huty  Goduli  na  Górę  św.  Anny.

 10.10.1910.  Patron  gminy  kościelnej  w  Hucie  Goduli,  po  odwołaniu  księdza  
                      Edwarda  Adamczyka,  kuratora  i  tytularnego  proboszcza,  zaproponował  na
                      jego  miejsce   księdza  Franza / Franciszka / Strzyża.

  12.10.1910. Wprowadzenie  ks.  Franza  Strzyża  do  parafii  w  Hucie  Goduli.
                       Na  dworcu  kolejowym w  Chebziu,  ks.  F.  Strzyża  witali:  ks.  Edward  Adamczyk
                       Generalny  dyrektor  hrabiowskich  zakładów  dr  Bernard  Stephan,
                       dyrektor  zakładów  górniczych  Wiktor  Hübner,  nauczyciele   w  Godullahütte
                       und  Morgenroth / w  Hucie  Godula  i  Chebziu /,  inspektor  hutniczy
                      dr  Bischopink  i  inni.

  13.10.1910.  Przed  kościołem  ks.  Franza   Michaela / Franciszka  Michała /  Strzyża  witali: 
                        młodzież  szkolna  z  Huty  Goduli,  młodzież  gimnazjalna  z  Bytomia  
                       ze  swoim  nauczycielem  religii  Jerzym  i  kongregacje  parafialne.

                       Dalej,  związek  kombatantów,   straż  pożarna,  związki  pracownicze,  ustawieni  
                       w  szpaler  górnicy  w  mundurach,   okoliczni  księża,  urzędnicy hrabiowskich
                       hut  i  kopalń  oraz  licznie  zgromadzeni  mieszkańcy.

                       W  imieniu  biskupa  wrocławskiego  Georga  kardynała  Koppa,  księdza  F. Strzyża
                       witał  ks.  kanonik  Wilhelm  Franck  z  Wrocławia.
                       W  kościele,  od  ołtarza  witał  ks.  F.  Michaela  Strzyża  w  języku  niemieckim 
                       i  polskim  ks.  dziekan  Buchwald  z  Bytomia.
                       Dwóch  chłopców  i  dziewczynka  mówiło  wiersze.  W  imieniu  społeczności
                       nauczycielskiej  przemawiał  nauczyciel  z  Chebzia  p.  Skiba.

                       Po  uroczystościach,  na  przyjęciu,  radca  Stiller  toastem  witał  i  życzył  nowemu
                       proboszczowi,  w  imieniu   mieszkańców   Raciborza  wszystkiego  najlepszego.   
                       Toastem  żegnał  ks.  Edwarda  Adamczyka  dr  Bernard  Stephan.
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                      Wśród  61  zaproszonych  na  przyjęciu  gości  było  31  księży,  w  tym  dziekan
                      bytomski  ks.  Buchwald  oraz  ks. Carl  Ulitzka  z  Raciborza,  Rektor  Seminarium
                      Werner  oraz  radny   sejmiku  prowincji  w  Raciborzu  p.  Bresler.
                      Środowisko  miejscowe  reprezentowali,  naczelny  lekarz  w  Hucie  Goduli 
                      dr  Marzodko  i  pielęgniarz  Flach.
                      W  imieniu  patrona  parafii  i  kościoła  występował  mąż  córki  Joanny  i  Jana
                      von  Schaffgotsch  Eleonore,  hrabia   Heinrich  von  Francken – Sierstorpff.

                      Telegramy  z  Raciborza,  z  życzeniami  dla  Franza  Michaela  Strzyża  przysłali:
                       Pierwszy  wiceprezydent  pruskiego  parlamentu,  Tajny  Radca  Sądowy
                       dr  Porsch,  prałat  dr  Schäffer,  cesarsko – pruski,  parlamentarny  komisarz
                       Glowatzki  oraz  inni  parlamentarzyści  sejmiku  prowincji  opolskiej.

                      Ks.  Franciszek  Strzyż   urodził  się  w  Żyrowej / niedaleko  Góry  św.  Anny /.  
                      Proboszczem   mianowany  został,  dnia 16.05.1913 r.

              ---    Franciszek II / Franz / Ksawery  hrabia  von  Ballestrem,  przekazał  rodowy   kościół 
                      p. w.  św.  Józefa  w  Rudzie  wspólnocie  parafialnej.  

              ---    W  Rudzie O/S  zmarł  zarządca  generalny  dóbr  Ballestremów  Franciszek  Pieler.
                       Jego  następcą  został  syn,  również  Franciszek  Pieler – junior / do  1933 r. /.

  08.11.1910.  W  Bytomiu  otwarto  pierwsze  na  Górnym  Śląsku  polskie  gimnazjum.

  08.11.1910.  Wikary  w  Hucie  Goduli  ks.  Alojzy  Latacz  przeniesiony  do  Jełowej  k. Opola.

  01.12.1910.  Cesarz  Wilhelm II  wraz  rodziną  bawi  w  Świerklańcu. 
                       W  Bytomiu  dokonał  odsłonięcia  pomnika  króla  Prus  Fryderyka II  Wielkiego
                        / obecnie  plac  gen. Władysława  Sikorskiego – pętla  tramwajowa /.

  23.12.1910. W  Pławniowicach  zmarł  Franciszek II  von  Ballestrem,  polityk   partii  „Centrum ''.
                      Pięć  dni  później / 28.12.br. /  pochowany  został  w  krypcie  rodzinnej  w  kościele 
                      p.  w.  św.  Józefa  w  Rudzie.
                      Majorat  pławniowicko – rudzki  dziedziczy  po  nim  najstarszy  syn  
                      Walenty  Wolfgang  / do 1920 r. /,  zwolennik  „łagodnej  germanizacji”  Polaków
                      na  Górnym  Śląsku.

  Rok 1910    Ludność  Huty  Goduli  liczy 4.121 osoby,  Chebzia 1.874, 
                      a  osady  Kopalnia  Paweł 78.
                      W  szkole  w  Hucie  Goduli  uczy  się  854 - ro dzieci,  w  tym  48 - ro  określono
                      jako  Niemców,  a  147 – ro  jako  dzieci  rodziców  dwujęzycznych.

              ---    Huta  Goduli  z  Chebziem  i  Orzegów  liczą  razem 13.948  mieszkańców.
                      9.950  mieszkańców  mówi  językiem  polskim,  812 polskim  i  niemieckim, 
                      a 3.186  językiem  niemieckim.
         
              ---     Miasto  Bytom  liczy 51.404  mieszkańców.  Ruda  11.909.  Wrocław,  drugie  pod
                       względem  ludności  w  Prusach / po  Berlinie / ok. 500.000,  a  Katowice, 
                       gdzie  odsetek   Niemców  i  Żydów  wynosi  85 %,  liczy  31.738  mieszkańców.
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                       Królewska  Huta  liczy 73  tys./ od 1861 r. wzrost  18 - krotny / a  Górnośląski  
                       Okręg  Przemysłowy  833  tys.  mieszkańców / wzrost  od  1873 r.  2.5 - krotny /.

              ---     Liczba  Żydów  na  Górnym  Śląsku  wynosi 18.300. 

              ---     W  Chebziu  dzięki  staraniom  Dyrektora  Generalnego  Zakładów  Schaffgotsch
                       dra  Bernarda  Stephana  otwarto „Dom  Związkowy”. 
                       Od 04. 1993 r.  kaplica  p. w.  św.  Katarzyny  Aleksandryjskiej.  Obecnie  parafia.

              ---      W  kopalniach  Górnego  Ślaska  pracuje 173.372 robotników, 
                        w  tym 3.146  Polaków  z  Galicji  i  2.640  z  Kongresówki.

              ---     W  kopalniach  Zagłębia  Ruhry  pracuje 346. 301 robotników, 
                        w  tym  91.996  Polaków.

              ---      Liczba  Polaków  w  Nadrenii  i  Westfalii  wynosi  254.202  osoby.

               ---     W  Rzeszy,  co piąty  noworodek  nie  przeżywa  1- go  roku  życia.  Przeciętna
                        długość   życia  wynosi  50  lat. Na  Górnym  Śląsku  nie  przekracza  50  lat.

               ---     Obszar  rejencji  opolskiej  podzielono  na  29 powiatów. 
                        Siedem  powiatów  stanowią  miasta  o  ludności  powyżej  25.0 tys.  mieszkańców. 
                       19  jednostek  administracyjnych  to  powiaty  wiejskie.
                        Miasta - powiaty, to: Bytom,  Gliwice,  Katowice,  Królewska  Huta,   Nysa, 
                        Opole  i  Racibórz.
                        Powiaty  wiejskie,  to  m. innymi:  bytomski,  katowicki,  zabrzański, 
                        gliwicko – toszecki,  tarnogórski,  rybnicki  i  pszczyński.
                        W  rejencji  opolskiej  żyje  2,2  mln.  osób. 
                        Gęstość  zaludnienia  wynosi 167 osób/km. kw.
 
                ---    W  Nowym  Bytomiu / Frydenshucie / powstało  koło  tajnego  stowarzyszenia
                        akademickiego  „Eleusis”.  
                        Jest   filią  krakowskiego / 1903 r. / stowarzyszenia   założonego  przez   profesora
                        Wincentego  Lutosławskiego,  propagatora  polskiego   mesjanizmu.
                        W  Czarnym  Lasie,  spotkania  „elsów” organizowała   Joanna  Fitzek.

  Rok 1910      Na  stanowisku  Nadprezydenta  Śląska   Jana / Hansa / von  Dallwitza  zmienił
                       Jan / Hans / von  Guenther/ w  latach 1910 - 1919 /.

  Rok 1910.     W  Hucie  Goduli  odbyło  się  220  chrztów,  101  pogrzebów  i  134  ślubów.

  Rok 1911.    Do  parafii  w  Hucie  Goduli  przybył  z  Jełowej  wikary  ks.  Józef  Lazar.

  Rok 1911     Zakończenie  budowy  w  obecnej  formie  kościoła  w  Orzegowie.  
                       Powiększenie  obszaru / starego / cmentarza.   

  Rok 1911     Wójtem  gminy Orzegów  został  Brunon  Flach.
                       Radę  gminy  tworzą: Błaszczyk,  Franz,  Grzyska,  Karnas,  Krafczyk,  Ociepka.  
                       Ławnikami   wybrani  zostali:  Pyka  i  Schwartz.
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           ---     W  Transepcie  kościoła  w  Hucie  Goduli  wykonano  ozdobne  witraże: 
                     „ Sąd   ostateczny” - od  południa,  i  „Fundatorzy”,  na  tle  miejscowej  ludności 
                     w  strojach  rozbarskich - od  północy.
                     Projekt  witraży  wykonał  profesor  Glotzel  z  Salzburga,  zrealizowała  firma 
                     Mayer  z  Monachium.
                     Podobieństwo  z  witrażami  kościołów   w:  Łagiewnikach  i  NMP  w  Katowicach.

  01.04.1911. W  Goduli  założona  została  organizacja  młodzieżowa  Jungmännerverein.

           ---       Na  Górnym  Śląsku  ok.  30 %  robotników  rolnych  stanowią  Polacy  zza  kordonu
                      granicznego.

           ---       Uniwersytet  Śląski  we  Wrocławiu  nosi  imię  Fryderyka  Wilhelma.

  14 - 15.09.1911. Pielgrzymka  parafian  z  Huty  Goduli  na  Górę  św.  Anny.
          
   Rok 1911  W  kopalni  „Paweł”  zainstalowano  elektryczną  maszynę  wyciągową  dla  ludzi.
 
   Rok 1911  Zmarł  biskup  krakowski  książę  kardynał  Jan  de  Kozielsko - Puzyna.  
                    Jego  następcą,  od 17.11.1911 r.  został  Adam  Stefan  książę  Sapieha  herbu  Lis.
                     Od  1946 r.  kardynał.

  08.10.1911. Po  raz  pierwszy,  pod  egidą  Związku  Śląskich  Kół  Śpiewaczych  odbył  się 
                      w  Zadolu  k. Katowic / Piotrowice / zjazd  polskich  chórów.

            ---      Wojciech  Korfanty  i  Adam  Napieralski  zakładają  opozycyjną  partię
                       Stronnictwo  Polskie  na  Śląsku.

  Rok 1911.  W  Hucie  Goduli  odbyło  się  241  chrztów,  148  pogrzebów  i  155  ślubów.

  12.01.1912. Adolf  Cygan  wygrał  wybory  na  stanowiska  wójta  Rudy  O/S.

  11.02.1912. W  Kopalni „Lithandra”/ od 1938 r. „Wanda” / ma  miejsce  tragiczny  wypadek
                      w  wyniku  którego  zginęli  i  zostali  pochowani  na  cmentarzu  w  Hucie  Goduli:
                      Augustyn  Mnich, ur. 27.07.1870 r,  Paweł  Dymek,  ur. 18.07.1880 r, 
                      Wincenty  Hanak, ur. 02.01.1878 r.  oraz  Paweł  Kwiska, ur.15.01.1882 r.
                      Skutkiem  wypadku,  powstaje  przy  kopalni  pierwsza  stacja  ratownictwa
                      górniczego.

           ---       Poniedziałek  jest  dniem  targowym  w  Hucie  Goduli  i  w  Orzegowie.

  12.09.1912. Ksiądz  Edward  Adamczyk  ukończył  budowę  kościoła  w  Nowym  Bytomiu.
                      Biskup  sufragan  diecezji  wrocławskiej  Karol  Augustin  dokonał  jego  konsekracji.

  14 - 15.09.1912. Pielgrzymka  parafialna  z  Huty  Goduli  na  Górę  św.  Anny.

  Rok 1912    Ksiądz  Paweł  Pośpiech  redaktor  „Gazety  Ludowej”,  później  wikary  u  księdza
                      Pawła  Sigulli  w  Orzegowie,  wybrany  z  okręgu  pszczyńsko - rybnickiego 
                      posłem  do  Reichstagu.
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 12.11.1912.  W  kopalni „Karol” / Gothardt / w  Orzegowie,  z  powodu  wyłączenia  wentylacji 
                      giną - przez  uduszenie  górnicy:
                      Edmund  Fyrnys,  urodzony  w  Saksonii  dnia  01.01.1868 r, 
                      Jan  Ciuraj,  ur. 27.06.1878 r.  oraz   Piotr  Sobel, ur.  02.09.1865 r. 
                      Pochowani  zostali  na / starym /  cmentarzu  w  Orzegowie.

  Rok 1912    W  kopalniach  Górnego  Śląska,  dla  wykonania  otworów  strzelniczych,  znajdują
                       zastosowanie  elektryczne  wiertarki.

            ---      Przeciętny  zarobek  górnika  na  Górnym  Śląsku  wynosi 3,64 marki  na  dniówkę.
                      W  Westfalii - 5,5 marki.  Tona  węgla  w  Westfalii  kosztuje 12,87 marki.

            ---      Hrabia  Walenty  von  Ballestrem  rozpoczął  budowę  kopalni „Graf  Franz”
                      / Hrabia  Franciszek /.
                       Szyb  wydobywczy kopalni, „Nikolaus” / Mikołaj /  ma   głębokość  445 m.

            ---      Asesora  Górniczego   kopalni  „Paweł”  dr  Oskara  Kuhnę,   zastąpił 
                      Dyrektor  Górniczy  Wiktor  Hübner / do 1931 r. /.

            ---       W  II  Rzeszy  Niemieckiej  rozwija  się  kult  wojska / armii /.  Powstają  liczne
                       Związki  Wojackie / Kriegervereine /.  Liczą  one  ok.  2,5  mln.  byłych  żołnierzy.

            ---       W  Hucie  Goduli  odbyło  się  233  chrztów,  141  pogrzebów  i  171  chrztów.

    Rok 1913     Augustyn  Świder  założył  w  Orzegowie  gniazdo  Towarzystwa  Gimnastycznego
                        „Sokół”.

  08.02.1913.   Podziemia  kopalni  „  Hohenzollern” /„Szombierki” / opuścił  ostatni  pracujący 
                        na  dole  koń  pociągowy.

  24.04.1913.  Na  Górnym  Śląsku  strajk  w  60  kopalniach.  Strajkowało  ok. 70  tys.  górników.

  05.05.1913. Odwołano  wójta  Rudy  Adolfa  Cygana.  Jego  następcą  został  dr Władysław Born.
                      Jest  pierwszym  na  etacie  naczelnikiem  gminy  w  Rudzie / do  1918 r. /.
                      Radę  Gminy  tworzą: Augustin,  Bastan,  Ceppa,  Cygan,  Grzondziel,  Hoboth,
                      Hurdes,  Paul  Kowolik,  Matuszczyk,  Mrosek,  Leschnik,  Pieler.

  1871-1913. Górny  Śląsk  beneficjentem,  dobrze  przez  państwo  pruskie  i  cesarstwo
                      niemieckie  zagospodarowanej  francuskiej  kontrybucji  z  1871 r.
                      Zbudowano  zręby  państwa  opiekuńczego,  zlikwidowano  analfabetyzm,
                      wprowadzono  wzorce  protestanckiego  etosu  doczesnej  drogi  życiowej  człowieka.

 06.05.1913. W  Rudzie  i  Biskupicach  oddano  do  użytku  kolej  piaskową  zaopatrującą 
                      w  piasek  kopalnie:  hrabiów  Ballestrem  i  Borsiga. 

             ---     Polacy / Ślązacy  i  Wielkopolanie /  zatrudnieni  w  kopalniach  gwarectwa  Bochum
                      stanowią  33,96 %  pracowników  zatrudnionych  w  górnictwie.

              ---    Konsekracja  kościoła  p. w.  Matki  Bożej  Różańcowej  w  Chropaczowie.
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              ---    Ruda  liczy  19  tysięcy  mieszkańców.
                      Roczne  wydobycie  węgla  w  kopalniach: „Brandenburg”, „ Wolfgang”
                      i  „Graf  Franz”  w  Rudzie  wynosiło   1,658,  a  na  Śląsku  43.033  mln.  ton.
                      Zatrudnionych  w  górnictwie  na  Śląsku  jest  123,4 tys.  osób.
                      Roczna  wydajność  wynosiła  ok. 349 ton / jednego  zatrudnionego.

 19.04.-14.05.1913. Strajk  górników  kopalni „Paulus - Hohenzollern''  w  Chebziu.

  16.05.1913. Franz  Michael / Franciszek  Michał /  Strzyż  proboszczem  w  Hucie  Goduli.

              ---    W  rocznicę  100 - lecia  „wojny  wyzwoleńczej”  z  pod  „ okupacji”  Napoleona,
                      we  Wrocławiu  wybudowano  „Halę  Stulecia”.

  14-15.09.1913.  Pielgrzymka  parafialna  z  Huty  Goduli  na  Górę  św.  Anny.

  08.12.1913.  Szef  sztabu  armii  niemieckiej  Helmuth  von  Moltke  na  naradzie  u  cesarza; 
                      „ Uważam  wojnę  za  nieuniknioną  i  im  wcześniej,  tym  lepiej”.

              ---    Katolickie  Stowarzyszenie  Młodzieży  istnieje  m.  innymi  w  parafiach: 
                      Huta  Goduli,  Lipiny,  Łagiewniki,  Wirek,  Ruda   i  Zgoda.

  Rok 1913    W  Hucie  Goduli  odbyło  się  238  chrztów,  111  pogrzebów  i  175  chrztów.

 Rok 1914      Zmarł  dr  Bernard  Stephan.  Pochowany  w  krypcie  kościoła  w  Szombierkach.

  04.03.1914. W  Opawie  zmarł  biskup  wrocławski  dr  Georg / Jerzy / kardynał  Kopp.
                      Pochowany  został  w  katedrze  wrocławskiej.
                      Przewodniczący   Konferencji  Episkopatu  Niemiec  w  Fuldzie / od 1900 r. /.  
                      Dobry  organizator  życia  kościelnego.  Zwolennik  współpracy  państwa  i  kościoła.

                      Dążył  do  zerwania  więzów  Górnego  Śląska  z  innymi ziemiami  polskimi. 
                      W  konflikcie  politycznym  z  Wojciechem   Korfantym. 

                      Ideą  jego  działania  była  wierność  kościołowi,  państwu  i  królowi.
                      Tego  oczekiwał  od  wszystkich,  w  tym  mieszkańców  Górnego  Śląska.
                      Po śmierci  papieża  Leona XIII  w  1903 r.  kandydat  na  jego  następcę.

          ---        W  hucie  cynku  „Godula”  zatrudnionych  jest  2.500  pracowników.

  28.06.1914. Student - Serb  Gawriła  Princip  zastrzelił  w  Sarajewie  następcę  tronu  Austro –
                      Węgier,  arcyksięcia  Franciszka  Ferdynanda / syna  Franciszka  Józefa I  i  Elźbiety /.
                       Austria  wypowiada  wojnę  Serbii / 28.07. /. W  obronie  Serbii  staje  Rosja.

  01.07.1914.  Na  obszarze  Śląska / od  1815 r.  obszar VI  Korpusu  Armijnego / 
                      wprowadzono  stan  wojenny.

  01.08.1914. Niemcy  wypowiadają  wojnę  Rosji,  a  trzy  dni  później  Francji. 
                      Brutalność  i  nieodpowiedzialność    propagandy  niemieckiej.
                      Głoszone  jest  hasło: „Gott  strafe  England”.  Boże  ukarz  Anglię.
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                      Początek I  Wojny  Światowej. Szefem  Sztabu  Generalnego  jest  Erich  Ludendorff.
                      Cesarz  Wilhelm II  Hohenzollern  zapewnia  żołnierzy  idących  na  front, 
                      że  wojna  potrwa  do  końca  jesieni 1914 r.

  02.08.1914. Pius X: „Chętnie  oddałbym  swe  życie,  gdybym  przez  to  mógł  okupić  pokój
                                   Europy”.

 04.08.1914.  W  Reichstagu  cesarz  Wilhelm II  Hohenzollern  oświadczył:
                      „Dzisiaj  nie  ma  już  partii,   dziś  są  tylko  Niemcy”.  
                      Związki  Zawodowe  i  Socjaldemokracja  niemiecka   postanowiły  głosować  
                      za  kredytami  na  wojnę.
                      Społeczeństwa   krajów  niemieckich,  zresztą  nie  tylko,  ogarnął  entuzjazm
                      wojenny   graniczący  z  histerią.
                      Protest  Anglii  przeciwko  pogwałceniu  przez  Niemcy  neutralności  Belgii
                      /  wg  planu  hrabiego  gen.  Alfreda  von  Schliffena  z  1897 r. /.

      08. - 11.1914. Górny  Śląsk  zagrożony  przez  wojska  rosyjskie.  Linię  Odry  zabezpiecza
                             śląski  korpus  landwehry  pod  dowództwem  Ślązaka  z  Pilczyc
                             / obecnie  Wrocław /  generała  Remusa  von  Woyrsch.
                             Profilaktyczne  aresztowania  wielu  działaczy  polskich,  jako  podejrzanych 
                             o  szpiegostwo  na  rzecz  Rosji.

   20.08.1914.  Zmarł  papież  Pius X. Jego  następcą  został  Benedykt XV.

  24.08.1914.   Na  froncie  wojennym  zginął  Robert  Socłoński  z  Huty  Goduli.

  14.09.1914.  Pielgrzymka  parafian  z  Huty  Goduli  na  Górę  św.  Anny.
                       Pomimo  okresu  wojny,  odbywać  się  będą  do  1921 roku.

   01.10.1914. W  Gliwicach  oddano  do  użytku  lotnisko.

  18.10.1914.  We  Wrocławiu  ingres  do  katedry  biskupa  dr  Adolfa  Bertrama.

              ---     Paweł / Paul /  Hindenburg  von  Beckendorff  feldmarszałek II  Rzeszy,  zwycięzca
                       w  dniach 23 - 31. 08. 1914 r.  armii  rosyjskich  na  Mazurach  pod  Tannenbergiem,
                       wkraczając  w  pierwszych  dniach  wojny  ze  Śląska  i  Wielkopolski  do  Kielc,
                       zapisał:
                       „ Wkraczamy  do  rosyjskiej  Polski  i  w  tejże  chwili  pakujemy  się  w  to,  co
                       generał  francuski  opisując  przeżytą  kampanię  w  1806 r. nazwał  szczególnym
                       elementem  tutejszej  wojny,  a  mianowicie  w  gnój.  I  to  w  gnój  pod  każdą
                       postacią,  a  więc  nie  tylko  pod  gołym  niebem,  lecz  także  w  tzw.  mieszkaniach
                       ludzkich  i  na  samych  ludziach. 

                       Przekroczywszy  granicę  weszliśmy  jak  gdyby  w  inny  świat. 
                       Mimo  woli  cisnęło  się  pytanie:  jak  podobna,  aby  w  pośrodku  Europy  
                       kamienie  graniczne,  dzielące  Poznańskie  i  Polskę,  odgraniczały  tak
                       krańcowo  odmienne  stopnie  kultury  jednego  i  tego  samego  szczepu ?
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                       W  jakiej  niedoli  cielesnej,  moralnej  i  materialnej  pozostawiła   kraj  ten,
                       państwowa  opieka  rosyjska.  A  jak  mało  pierwiastków  cywilizacyjnych
                       przeniknęło  z  polskiego  przerafinowania  u  góry  w  dolne  warstwy, 
                       siłą  powstrzymywane  w  rozwoju”.

  05.11.1914.  W  Cieszynie  urodził  się  dr  Herbert  Helmut  Czaja.  Germanista,  polityk.
                       Absolwent   Uniwersytetu  Jagiellońskiego  w  Krakowie,  na  którym  uzyskał  tytuł
                       doktora. Katolik,  działacz  Niemieckiej  Partii  Chrześcijańsko – Ludowej
                       / Deutsche  Christliche  Volkspartei /  na  Górnym  Śląsku,  na  czele  której  stał,
                        od  1933 r.  senator  II  Rzeczpospolitej  Polskiej   Eduard  Pant.

                        Przeciwnik  nazizmu,  Po  1939 r.  szykanowany. Obrońca  krakowskich  profesorów.
                        Wysiedlony  w  1946 r  z  Polski  do  Niemiec. 
                        Poseł  do  Bundestagu  z  ramienia  Christlich  Demokratische  Union / CDU /.
                        Zajmował  się  sprawami  wypędzonych.  Zmarł 18.04.1997. w  Stuttgarcie.

  02.12.1914. Rada  Gminy  w  Zabrzu  / największa  wieś  w  Europie,  ponad  63 tys.
                       mieszkańców /,   podjęła  uchwałę  o  zmianie  nazwy  gminy  na   Hindenburg.

             ---     Pierwsze  kłopoty  zaopatrzeniowe  na  Śląsku  w  chleb. 
                      Zimą  wprowadzone  zostają  kartki  na  „chleb  wojenny”  z  „dodatkami” / ! /. 
                      Urzędowy  przydział  wynosi  1,2  kg  chleba  na  tydzień  na  osobę.

  Rok 1914.   W  Hucie  Goduli  odbyło  się  277 chrztów,  157  pogrzebów  i  193,  śluby.

 18.02.1915. W  Kopicach  zmarł  hrabia  Jan  Ulryk  von  Schaffgotsch.  
                     Pochowany  został   w   rodzinnym  mauzoleum,  obok  żony, 
                     hrabiny  Joanny  von  Schomberg – Godulla /  de  domo  Gryczik /.
 
  Rok 1915   Próba  zwolnienia  500  pracowników  huty  cynku  „Godula”  kończy  się
                     zwycięskim  strajkiem  pracowników.

            ---     Liczba  pacjentów  w  szpitalu  w  Hucie  Goduli  wyniosła  w tym  roku; 700.
                     Rozpoczęto  rozbudowę  szpitala.

            ---    W  Strategii  geopolitycznej  pojawia  się  pojęcie „Europa  Środkowa”/ Mitteleuropa /,
                    czyli  budowa  „środkowoeuropejskiej  Rzeszy  narodu  niemieckiego”  oraz
                    konieczność  anektowania  ponad 15 mln  ludzi  z  tych  terenów.

            ---     Rekwirowanie  chłopskich   zapasów  żywności.  Wprowadzenie  obowiązkowych
                    dostaw.  Na  Śląsku  zatrudnionych  jest  ok. 100  tysięcy  jeńców /  Rosjan  i  Serbów /.
                    W  górnictwie  stanowi  to  20 %  zatrudnionych.
                    Przemysł  na  Śląsku  realizuje  doktrynę  gospodarki  wojennej.

            ---     W  Rudzie  obok  kopalni  „Wolfgang”  rozpoczęto  budowę  koksowni „Wolfgang”.

  15.08.1915. Na  Cejlonie  urodził  się  dr  Herbert  Hupka.  Dziennikarz,  polityk  CDU,
                      deputowany  do  Bundestagu.  Honorowy  obywatel  Raciborza / 1997 r. /.
                      Etatowy  i  honorowy  szef  Ziomkostwa  Ślązaków  w  RFN.
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    Rok 1915 – 1917. Cesarska  kwatera  Wilhelma II  przeniesiona  do  zamku  w  Pszczynie.
                                W  Cieszynie  znajduje  się  kwatera  dowództwa  armii  austro – węgierskiej.

  Rok 1915.   W  Goduli  odbyło  się  178  chrztów,  175  pogrzebów  i  23  ślubów.
                      Na  frontach  wojny  zginęło  42  parafian,  a  188  zostało  rannych.
   
   Rok 1916    Rozpoczęcie  budowy  elektrowni  „Szombierki”.

              ---      Hans  Lukaschek   burmistrzem  Rybnika.

  23.06.1916.  W  Katowicach  urodził  się  Ernest  Wilimowski,  piłkarz  Ruchu  Chorzów 
                        i  klubów  niemieckich.  Mistrz  i  reprezentant  Polski  i  Niemiec. 

                       Trzeci  na  liście  snajperów  wszech  czasów  z  1.175 strzelonymi  bramkami  
                        w  meczach  oficjalnych / po  Brazylijczyku  Pele  i  Austriaku  Binderze /.
                        Zmarł,  dnia 30.08.1997 r.  w  Karlsruhe.

   03.09.1916. W  Hucie  Goduli  poświęcenie  nowej  części  cmentarza / w  kierunku  Chebzia /. 
                   
  Rok 1916    Związek  Ślązaków  Austriackich  domaga  się  od  cesarza  Franciszka Józefa I
                      przyłączenia  z  powrotem  do  Śląska  ziem  księstw:  oświęcimskiego  i  zatorskiego.

  Rok 1916    Wyczerpanie  się  zasobów  materiałowych  i  ludzkich  walczących  w  Europie 
                       stron  konfliktu  wojennego.  Blokada  ekonomiczna  Niemiec. 
                       Odzywają   się  protesty  polityczne  i  społeczne.
                       Groźby  władz  pod  adresem  opozycji  politycznej  w  krajach – stron  konfliktu.

  05.11.1916.  Cesarz II  Rzeszy  Niemieckiej  Wilhelm II  Hohenzollern  i  cesarz  Austrii
                       Franciszek  Józef I  wydali  deklarację  o  utworzeniu  z  ziem  zaboru  rosyjskiego
                       Królestwa  Polskiego / proklamacja  dwóch  cesarzy /.

  21.11.1916.  Zmarł  cesarz  Austro – Węgier  Franciszek  Józef I  Habsburg.
                       Jego  następcą  został  wnuk  brata  cesarza  Karola  Ludwika  Karol I.
  
  19.12.1916.  W  Berlinie  zmarł  Guido  hrabia  Henckel, 1.  książę  von  Donnersmarck,
                      13. Wolny  Pan  Stanowy  Bytomia.  Żył  lat  86. 
                      Pochowany  został   w  Świerklańcu / Neudeck /.

                      Jego  następcą  jest  syn  z  drugiego  małżeństwa  Guidotto  Karol  Łazarz
                       / do 1959 r. /,  2.  książę  von  Donnersmarck,  właściciel  ordynacji: 
                      Świerklaniec  – Tarnowskie  Góry,  pan  na  Żyglinku. 
                      
                      14.  Wolnym  Panem  Stanowym  Bytomia / do  1939 r. / został  Edgar,  
                      1.  hrabia  von  Henckel  -  Gaschin,  pan  Krowiarek,  syn  Hugona  II -  pana
                      Siemianowic  i  Brynka,   wnuk  Hugona I -   pana  Siemianowic,  przemysłowca.
                      
                      Bracia:  Guidotto  ze  Świerklańca  i  Kraft  z  Rept,  wspólnie  zarządzali
                      oddziedziczonym  majątkiem  ojca  Guido  hrabiego  Henckla  von  Donnersmarck. 
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                      Utworzyli  spółkę  jawną  „Dyrekcja  Kopalń  i  Hut  Księcia  von  Donnersmarck”,
                      którego  dyrekcja  znajdowała  się   w  Świętochłowicach / Piaśnikach /, 
                      zaś  dyrekcja  generalna  całości  dóbr  w  Świerklańcu.

  Rok 1916.   W  Hucie  Goduli  odbyło  się  156  chrztów,  147  pogrzebów  i  33  śluby.
                      Na  frontach  wojny  zginęło  57  parafian.

      01.1917.  Wojciech  Korfanty  posłem  do  Landtagu  pruskiego.

 22.01.1917.  Propozycje  pokojowe  prezydenta  USA  Woodrowa  Wilsona,  uwzględniają  prawo
                      Polaków  do  niepodległego  państwa .  Nie  ma  w  nich  mowy  o  Górnym  Śląsku.

 16.02.1917.  W  kopalni „Paweł”,  w  wyniku  wybuchu  pyłu  węglowego  giną:
                      Franciszek  Ładny  ur. 03.09.1865 r.  oraz  Jan  Setnik  ur. 19.05.1899 r. 
                      Pochowani  zostali  na  cmentarzu  w  Hucie  Goduli.

 10.03.1917.  Ambasador  Niemiec  w  Szwajcarii / Bernie / baron  Romberg,  rozpoczyna  ustalanie
                     z  Kwaterą  Główną  Naczelnego  Dowództwa  oraz  kanclerzem  Rzeszy
                     Bethmannem -  Hollwegem   warunków  i  terminu  przejazdu  rewolucjonistów
                     rosyjskich,   przebywających  w  Szwajcarii / grupa  W. I. Lenina / do  Rosji.

                     Przedmiotem  dyskusji / wywiadu  i  służb  specjalnych / jest  także  wysokość  kwoty
                     na  działalność  rewolucyjną  / agenturalną  / W. I. Lenina   w  Rosji.

  12.03.1917. Bunt  żołnierzy  garnizonu  wojskowego  w  Piotrogrodzie. 
                      Powołanie 12  osobowego  Rządu  Tymczasowego  pod  kierunkiem  księcia  Lwowa. 
                      Równolegle  do  rządu  powstaje  Piotrogrodzka   Rada  Delegatów  Robotniczych 
                      i  Żołnierskich.  
                      Chaos  wielowładztwa.  Głód  w  kraju.  Kontynuacja  wojny. 
                      Nie  ma  zgody  Rządu  Tymczasowego  na  odrodzenie  Polski.
 
 15/16.03.1917. Car  Rosji  Mikołaj II  Romanow  abdykuje.

 03.04.1917. Włodzimierz  Ilicz  Lenin  oraz  34.  innych  członków  partii  bolszewickiej  przybyli
                     z  Szwajcarii  do  Rosji / Piotrogrodu /.  Przejazd  w  bydlęcym,  zaplombowanym 
                     wagonie,  przez  Niemcy  i  Finlandię,  zorganizował  rząd  / i  wywiad /  niemiecki.

   06.04.1917. Stany  Zjednoczone  wypowiadają  wojnę  Niemcom.

       05.1917. Strajki  w  kopalniach  węgla:  w  Gliwicach,  Chorzowie  i  rud  cynku  w  Bytomiu.

  13.06.1917. Wikary  w  Hucie  Goduli  ks.  Alojzy  Lazar,  po  5,5  latach  pracy  w  parafii,
                      przeniesiony  został  do  Zabrza. 
                      W  czasie  powstań  i  plebiscytu,  atakowany  przez  prasę  niemiecką  
                      za  polonizowanie  parafian. 

  26.06.1917. W  Zabrzu / Hindenburgu /,  parę  tysięcy  ludzi,  w  tym  kobiet  i  dzieci  plądrują
                      sklepy.   Niebezpieczeństwo   rozszerzania  się  ruchu  protestacyjnego.
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  27.06.1917. W  Gliwicach  strajkuje  4  tys.  robotników,  10  tys.  na  ulicach  plądruje  sklepy.
                      Do  odpowiedzialności  karnej  pociągnięto  653  osoby.

  03.06.1917. W  Piotrogrodzie pierwszy / zjednoczeniowy / - Wszechrosyjski  Zjazd  Rad.
.                     Opanowany  przez  mienszewików,  ustala  termin  kolejnego  na  07.11 1917 r.

  02.07.1917. W  Świętochłowicach  i  Bytomiu  ma  miejsce  plądrowanie  sklepów.

  11.07.1917.  Na  Górnym  Śląsku  w  20  kopalniach  strajkuje  ok. 11 tysięcy  górników.

  17.07.1917. Nieudana  próba  obalenia  przez  bolszewików  Rządu  Tymczasowego  w  Rosji. 
                      Ujawnienie  agenturalnej  działalności  W. I. Lenina  na  rzecz  Niemiec.
                      Premierem  Rządu  został  Aleksander  Kiereński.

            ---      Liczba  dzieci  dwujęzycznych  w  szkole  w  Hucie  Goduli  wynosi - 124,
                      a  niemieckojęzycznych - 86.

   22.07.1917. Brygadier  Józef  Piłsudski  za  odmowę  złożenia  przysięgi  wojskowej  na  rzecz
                       Austro – Węgier  i  Niemiec  internowany   i  osadzony  w  twierdzy  w  Magdeburgu.

       08. 1917. W  Śląskiej  Ostrawie,  Polacy  i  Czesi  ze   Śląska  austriackiego  dają  wyraz
                       niechęci  do  dominacji  politycznej  Niemców  w  Księstwie.
                       Polacy   rozważają   możliwość  przyłączenia  Księstwa  Cieszyńskiego  do  Galicji.   

  07.11.1917. Bolszewicki  zamach  stanu  w  Rosji.  
                      Obalony  zostaje  rząd  Aleksandra  Kiereńskiego.
 
                      Bolszewicy  przejęli  kontrolę nad  Radą  Piotrogrodzką  / 24.09.1917 r. Lew Trocki /
                      i  Wojskowym  Komitetem  Rewolucyjnym  / 26.10.1917 r. Lew Trocki /
                      Drugi  Zjazd  Rad  stał  się  oficjalnym  rządem  komunistycznej  Rosji.
                    
           ---      W  Chebziu  wycięto  pozostałości  po  lesie  zwanym  „Kokotek”.
           
           ---      W  Rudzie,  obok  kopalni  i  koksowni  „Wolfgang” rozpoczęto  budowę 
                      elektrowni  „Nikolaus” / Mikołaj /.

           ---      W  kopalni „Paweł” pracuje 1.350 robotników  miejscowych  i 723 jeńców  rosyjskich.

           ---      Dowództwo wojskowe  doprowadza  do  zmiany  rządu  w  Niemczech. 
                     Rząd  Theobalda  Brthmanna - Hollwega  zastąpił  rząd  Jerzego 
                     / Georga /  Michaelisa,   a  następnie  rząd  Jerzego / Georga / Hertlinga.

  01.12.1917. Do kuracji  w  Hucie  Goduli  przybył  z  Berlina  wikary  Albert  Scholtyssek
                      / Wojciech  Szołtysik /. Jego  pobyt  w  kuracji  zbiegł  się  z  ożywieniem
                      narodowo – politycznym  ludności  opcji  polskiej  Górnego  Śląska. 
                      Odznaczył  się  wzmożoną  aktywnością  wśród  młodzieży.

  15.12.1917. W  Brześciu  nad  Bugiem  rokowania  pokojowe  pomiędzy  Niemcami  a  Rosją.
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 Rok 1917    Kartkowe,  tygodniowe  racje  żywnościowe  na  osobę  na  Górnym  Śląsku:
                     400 gramów  chleba,  250 gramów  mięsa,  200 gramów  marmolady  stały  się  teorią.
                     Szaleje  grypa  zwana  „hiszpanką”,  dyzenteria  i  tyfus  plamisty.  
                     Mnożą  się  rabunki  żywności.  Na  rynku  pojawia  się  papierowa  bielizna.

            ---     W  Hucie  Goduli  odbyło  się  161  chrztów,  115  pogrzebów  i  23  ślubów.
                     Na  frontach  wojny  zginęło  16  parafian  z  Huty  Goduli.

  08.01.1918. Wśród  14 punktów - warunków  pokojowych  prezydenta  US A  Wilsona,  
                      pkt. 13  dotyczy  niepodległej  Polski /  bez  określonych  granic /.

       01.1918. Śląski  Komitet  Krajowy  ogłosił  proklamację  o  niemieckim  charakterze
                      Śląska  Cieszyńskiego  / austriackiego /.

  09.02.1918. W  Brześciu  zawarto  pokój  pomiędzy  Centralną  Radą  Ukraińską  a  Niemcami.
                      / pokój  chlebowy /.

  03.03.1918. Na  prośbę  bolszewickiej  Rosji  w  Brześciu  nad  Bugiem  podpisano
                      separatystyczny  pokój  pomiędzy  Rosją  a  Niemcami. 
                      W  podpisanym  traktacie  W. I. Lenin  zrzeka  się  na  zawsze   praw  do  Królestwa
                      Polskiego. Zachodnia  granica  Rosji / i  wschodnia  Niemiec / ma  odtąd  przebiegać:
                       od  Zatoki  Ryskiej,  wzdłuż  rzeki  Dźwiny  i  Niemna  i  dalej  na  południowy
                       wschód  do  Rokitna.   Rosja   wyeliminowana  z  koalicji  antyniemieckiej.  
           
  03.04.1918. Parafię  w  Hucie  Goduli  wizytuje  biskup  wrocławski,  od  1916 r.  kardynał, 
                      Adolf  Bertram. Od  1919 r.  Przewodniczący  Konferencji  Episkopatu  Niemiec  
                      w  Fuldzie.  Od  1930 r. arcybiskup  wrocławski. 
                      Udzielił  on  1.620  parafianom   sakramentu  bierzmowania.  

  03.06.1918. Premierzy  państw  koalicji  antyniemieckiej  Entanty:  Anglia,  Francja  i  Włochy,
                      popierają  ideę  prezydenta  Wilsona  o  potrzebie  utworzenia  niepodległej  Polski,
                      z  dostępem  do  morza.

  06.06.1918. W  wyborach  uzupełniających  Wojciech  Korfanty  posłem  polskim  z  okręgu    
          Toszek – Gliwice - Lubliniec  do  Reichstagu. 

                      W  Reichstagu  wybrany  Prezesem  Polskiego  Biura  Parlamentarno – Prasowego 
                      w  Berlinie.
 
  26.06.1918. Kolejna  fala  strajków  na  Górnym  Śląsku.

  05.09.1918. Rosja  sowiecka  uznaje  traktaty  rozbiorowe  Polski  zawarte  z  Prusami  i  Austrią 
                      za  nieważne.

  09.09.1918. Władze  Prus,  aby  uniknąć  „bolszewickich  niepokojów”  ogłaszają  stan  oblężenia 
                       w  górnośląskim  okręgu  przemysłowym.

  22.09.1918. Wiec  ludu  śląskiego  na  Ostrej  Górce,  na  którym  proklamowano  powstanie
                      Republiki  Czechosłowackiej  i  włączenie  do  niej  austriackiego  Śląska.
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  28.09.1918. Kapituluje  sojusznik  Niemiec – Bułgaria. 
                      Przerażony  tym  stanem  rzeczy,  generalny  kwatermistrz  generał  Erich  Ludendorff
                      żąda   negocjacji  n. t.  zawieszenia  broni   i  „parlamentaryzacji”  rządu. 
                      Później  ucieka  z  kraju.

  03.10.1918. W  Niemczech,  rząd  Georga  Hertliga  zastąpił  rząd  Maksymiliana  Badeńskiego. 
                      Rząd  tworzą  przedstawiciele  opozycji  parlamentarnej  / politycy  cywilni /.
 
  05.10.1918.  Niemcy  podejmują  negocjację  pokojowe  z  Amerykanami.

            ---      Sąd  wojskowy  w  Bytomiu  skazuje  na  karę  więzienia  i  grzywny  prawie 
                      1,6  tysiąca  osób – przywódców  strajkowych.

  08.10.1918.  Roman  Dmowski  w  liście  do  prezydenta  USA  Woodrowa  Wilsona  żąda  dla  
           Polski  m.  innymi  Górnego  Śląska.

 
  19.10.1918.  W  Cieszynie  powstała  Rada  Narodowa  Księstwa  Cieszyńskiego.  
                        Na  jej  czele  stają  Józef  Londzin,  Jan  Michejda  i  Tadeusz  Regier.

  21.10.1918. Rewolucja  w  cesarstwie  Austro – Węgierskim.
 
              ---    W  Opawie  Czesi  utworzyli  Krajowy  Komitet  Narodowy  dla  Śląska.

  25.10.1918. W  Reichstagu  Wojciech  Korfanty,  dla  przyszłej  niepodległej  Polski 
                      domaga  się  etnicznie  polskiego  Górnego  Śląska.

  26.10.1918. Początek  buntu  w  flocie  cesarskiej /   marynarce   wojennej / w  Kilonii, 
                      później  w  Lubece  / 05.11.1918. r. /,   Hamburgu  i  Bremie / 06.11.1918 r. /.

  26.10.1918. W  Załężu / Katowice / Rada  Kierownicza  T.G. „Sokół”  podjęła  decyzję,  aby 
                      w  odpowiednim  momencie  na  Górnym  Śląsku  „utworzyć  polską  władzę”.  

  Rok 1918   W  Hucie  Goduli  powstała  Rada  Ludowa.  Na  czele  6.  osobowej  Rady 
                     stoi  Wiktor  Ficek.  W  Orzegowie  Rada  Ludowa  liczy  20 osób.

            ---     Józef  Kożdoń / wraz  żoną / jako  przeciwnik  sprawy  polskiej  w  Księstwie
                     Cieszyńskim,  uprowadzony   został  do  Krakowa  i  umieszczony  w  obozie.

 28.10.1918. Ogłoszono  utworzenie   Republiki  Czechosłowackiej.
                     
 28.10.1918. W  Krakowie  powstała  Polska  Komisja  Likwidacyjna,  która  ma  za  zadanie
                      przejąć  władzę  w  mieście  od  administracji  austriackiej.

           ---     W  Ostrawie  Śląskie,j  przedstawiciele  Śląskiej  Partii  Ludowej  i  Związku
                     Ślązaków  z  Opawy  żądają  od  Entanty  utworzenia  ze  Śląska  Austriackiego
                     neutralnej  strefy  pomiędzy  Polską,  Czechami  i  Morawami.

           ---      Rada  Narodowa  Księstwa  Cieszyńskiego  proklamowała  swoją  niezależność 
                     od  Austro – Węgier.
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  29.10.1918. Rozbrojony  został  / przez  Polaków / garnizon  austriacki  w  Cieszynie.

  29.10.1918. W  Libercu  powołano  do  życia  prowincję  Czechy  niemieckie / do  14.12.1918 r./.

                      W  Opawie  niemieccy  deputowani  Śląska  austriackiego  i  północnych  Moraw
                      proklamowali  powstanie  prowincji  Kraj  Sudecki / Sudetenland / ze  stolicą  
                      w  Opawie / do  19.02.1919 r. /.
                      Obszar  ten  zamieszkuje  643.804  osób  narodowości  niemieckiej
                      i  25.028  osób  narodowości  czeskiej . 

  31.10.1918. W  Cieszynie  generał  Franciszek  Aleksandrowicz  organizuje 10.  pułk  piechoty
                      Ziemi  Cieszyńskiej.  Zaczątek  Wojska  Polskiego.

           ---       Uwieziony  w  Magdeburgu  Józef  Piłsudski  otrzymuje  od  władz  niemieckich
                      propozycje   polityczne   oraz  wolności  osobistej,  za  cenę  wyrzeczenia  się
                      przez  Polskę  aspiracji  do  Gdańska   i  Górnego  Śląska.

  01.11.1918. Pod  kierownictwem  Klemensa  Matusiaka,  dokonano  przewrotu  wojskowego
          i  podporządkowano  cały  Śląsk  Cieszyński  Radzie  Narodowej  Księstwa   
          Cieszyńskiego.

  01.11.1918. Górnośląski  Związek  Górników  i  Hutników  oraz  najwięksi   właściciele  ziemscy
                      zakładają  Centralę  Propagandy / aby  przeciwstawić  się  propagandzie  polskiej /.

  03.11.1918. Kapitulacja  Austro – Węgier.  Odstąpienie  od  dalszego  prowadzenia  wojny.

  05.11.1918. Polska  Rada  Narodowa  w  Cieszynie  i  jej  czeski  odpowiednik -  Narodni  Vybor,
                      zawierają   porozumienie  o  podziale  wpływów  na  Śląsku  Cieszyńskim  na
                      zasadzie  etnicznej.  Wg  tego  porozumienia,   Bielsko  i  Cieszyn  mają  stać  się
                      polskie   a  Frydek  czeski.

  08.11.1918. Rewolucja  proletariacka  w  Zagłębiu  Ruhry.
 
  09.11.1918. Rewolucja  w  Berlinie.  Karol  Liebknecht  i  Związek  Spartakusa  proklamują
                      Republikę  Socjalną  Niemiec.

  09.11.1918. Socjaldemokraci  pod  wodzą  Philippa  Scheidemanna  i  Friedricha  Eberta  żądają  
                      od  kanclerza  Maksymiliana  Badeniego  przekazania  władzy i  usunięcia  monarchii.

  09.11.1918. W  Spa  w  Belgii  cesarz  Wilhelm II  Hohenzollern,  wnuk  królowej  Anglii 
                      Wiktorii  I  abdykuje,  przekracza  granicę  holenderską  i  udaje  się  na  emigrację.

                      Demontaż  struktur  władz  cywilnych  i  wojskowych  w  organach  państwa.
                      Głód,  bezrobocie,  inflacja,  agitacja  narodowa  i  socjalna   rodzą  zamęt 
                       i  ogólny  chaos  społeczny.  Dochodzi  do  ulicznych  zamieszek,  bójek  i  ofiar.

  09.11.1918. Philipp  Scheidemann / SPD /,  ubiegając  skrajną  lewicę / Związek  Spartakusa,
                      USPD /,  ogłasza  z  okna  Reichstagu  powstanie  republiki  niemieckiej. 
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                      Gwarantuje  Niemcom  i  sąsiadom: „Spokój,  bezpieczeństwo  i  porządek”.
                      Tym  samym,  Niemcy  wybrały  drogę  przemian  a  nie  rewolucji.
                      Upada  mit  Domu  Hohenzollernów,  misji  Prus  w  krajach  niemieckich  i  Europie.
                      Pozostają  pytania  i  wątpliwości:  

                       W  jakiej  służbie,  jakiemu  społeczeństwu   i  dla  jakich  celów   wykorzystać
                      „pruskie  cnoty”  / melanż  dyscypliny:  koszar,  szkoły  i  pruskiego  Kościoła 
                       protestanckiego  o  sympatiach  pietystycznych / ? .

                       Czy  Prusakiem  /  mentalnie  / człowiek  się  rodzi,  czy  zostaje  się  nim  w  wyniku
                       świadomego  wysiłku  i  wyboru ?, 

                       Czy  posłuszeństwo  i  szacunek   dla  rozkazu / uświadomiona  wolność   Prusaka /
                       uniżoność  i posłuszeństwo  w  górę  oraz  arogancja  ku  dołowi, posłużą  budowaniu
                       innego  społeczeństwa  w  Republice /  odrzucić  mistykę  obowiązku  i  rozkazu / ?,

                       Czy  bez  likwidacji „ prusactwa”  da  się  zlikwidować  mocarstwowy  szowinizm
                       w  krajach  niemieckich / w  tym,  zasadę:  siły  przed  prawem / ?, 

                       Czy  uda  się  odrzucić  prymat  Prus  nad  Niemcami ?,
                       Czy  uda  się  „ odprusaczyć  Niemcy” , odrzucić  wzorce,  w  których  podmiotem
                       było  państwo  a  nie  społeczeństwo,  społeczność  a  nie  jednostka ?,

                      Ile  miejsca  w  mentalności   nowych  elit  Republiki  i  społeczeństwa  znalazła
                       ideologia  głoszona  przez  Ludwika  Feuerbacha / 1804 – 1872 / 
                       ---  „  Idź  bez  wahania  za  swoimi  skłonnościami”,
                       ---  „  człowiek  człowiekowi  bogiem”,
                       ---  „  poza  przyrodą  i  człowiekiem  nie  ma  nic”,
                       ---  „  Człowiek  jest  tym  co  zje” / Der  Mensch  ist,  was  er  isst /. 

                         czy  Thomsa  Carlyle'a / 1795-1881 /,  która  głosił: 
                       „ Masy  zależą  od  jednostek”, 
                       „ Prawo  do  wszystkiego  mają  lepsi”, 
                       „ Wybitne  jednostki  tworzą  historię”, 
                       „ Kto  zwycięża,  ten  ma  słuszność”  

                       oraz  Friedricha  Nietzsche / 1844 – 1900 / który  głosił: 
                       ,, Ludzie  są  lepsi  i  gorsi”, 
                       „ Własne  cele  są  ważniejsze  od  cudzych”,
                       „ Nie  oszczędzaj  bliźniego,  wszystko  jest  dla  lepszych”,
                       „ Inna  jest  moralność  silnych  i  słabych,  panów  i  niewolników” ?.
               
               ---    Wrocławski  Volksrat  przemienia  się  w  Zentralrat  für  die  Provinz  Schlesien
                      - Centralna  Rada  Prowincji  Śląsk.

  Rok 1918/1919 Wskutek  wojny  i  niedożywienia  na  Górnym  Śląsku /  i  nie  tylko / panuje
                            epidemia  grypy   zwanej  „hiszpanką”.  W  Europie  umiera  setki  tysięcy  osób.
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 10.11.1918.  Friedrich  Ebert / USPD / zawiera  z  Paulem  von  Hindenburg  umowę 
                      o  współpracy  władzy  cywilnej  z  wojskiem.
                      Feldmarszałek  Hindenburg  wysyła  do  komendantów  armii  telegram:
                      „Naczelne  dowództwo  chce  iść  razem  z  ministrem  Ebertem ..... dla  zapobieżenia
                      rozpowszechnianiu  się  terrorystycznego  bolszewizmu”.

            ---      W  sytuacji  niebezpiecznego  chaosu,  tworzą  się  oddolnie  obywatelskie  patrole  
                       ochrony,  przekształcane  później  w  oddziały  samoobrony  społecznej.
                       Złożone  są  z  synów  szlachty,  studentów  i  mieszczan. 
                       Ich  celem  jest  bronić „niemieckiej  ojczyzny”. 
                       Pod  wpływem  fanatyków  nacjonalistycznych  i  niezrewolucjonizowanych
                       żołnierzy  i  dowódców  oddziałów  wojskowych,  przekształcają  się  
                       w   paramilitarne  jednostki  samoobrony  / Selbstschutz /.
                    
                      Rada  Pełnomocników  Ludowych  w  Berlinie  rządem  Republiki  Niemiec.

            ---      Prysł  mit  niemieckiego  państwa  narodowego,  mit  o  jego  sile  i  sprawności. 
                      Żołnierze  pułków  górnośląskich / nazywanych  chwalebnie  na  polu  walki
                      „lyj  mu”/,   wracają  do  domu  rozczarowani, / głód,  śmierć  bliskich,  bezrobocie, 
                      inflacja,  chaos,  zamieszki  uliczne  i  strajki /,  szukają  często  nowej  drogi 
                      dla  siebie i  Górnego  Śląska.  
                      Wielu  z  nich  znalazło  dla  siebie  nowy  mit:  rewolucyjny  i  narodowy.  

            ---     Powstała  ogólnoniemiecka  organizacja  pod  nazwą:
                     Zjednoczone  Związki  Wiernych  Ojczyźnie  Górnoślązaków 
                     / Vereinigten  Verbänden  Heimattreuer  Oberschlesier /.

            ---     Tworzy  się  separatystyczny  Komitet  Górnośląski  pod  kierownictwem 
                      braci  Tomasza  i  Jana  Reginków  oraz  wywodzącego  się  z  śląskiej   partii
                      „Centrum”  księdza  prałata  Carla  Ulitzki  i  Edwarda  Latacza. 
                      Przyjmie  on  w  następnym  roku  nazwę  Związek  Górnoślązaków.

            ---      Znikają  posterunki  graniczne  między  Śląskiem,   Austrią  i  Rosją,  
                      n. p.  z  Rosją  na  Brynicy  i  Przemszy  w  Mysłowicach.
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                X.  Śląsk  w  Republice / weimarskiej /  Niemiec,  od 1918 roku.
                     
      11.1918.  W  Niemczech  istnieje  ponad  10  tysięcy  Rad  różnego  szczebla  i  rodzaju.
                     
                      W  Bytomiu  organizuje  się  pierwsza  górnośląska  Rada  Robotniczo -   Żołnierska.
                     
                      Spacyfikowane  oddziały  wojskowe   zaczęły  rozchodzić  się  do  domu.
         
            ---      Na  Górnym  Śląsku  powstają   Rady  Robotnicze  i  Żołnierskie  opanowane  
                      przez  socjalistów  i  komunistów  niemieckich. 
                      W  swoich  programach  wykluczają  możliwość  oderwania  Górnego  Śląska 
                      od  Niemiec / Róża  Luksemburg /.

  10.11.1918. W  Bytomiu,  Zabrzu  i  Królewskiej  Hucie  pierwsze  propolskie  manifestacje,
                      organizowane  przez  Zjednoczenie  Zawodowe  Polskie / ZZP /.

            ---      W  Chebziu  powstała  Rada  Robotnicza / do 12.1919 r. /.

  10.11.1918. W  Rudzie O/S  mistrz  ślusarski  Antoni  Sieroń,  działacz  społeczny  i  katolicki
                       stanął  na  czele  Polskiego  Komitetu  Obywatelskiego.
                       Początek  konfliktu  z  księdzem  proboszczem   Antonim  Oganem.  
                       A.  Sieroń  jest   autorem  sztuki  p. t. „Marysia,  czyli  żywcem  zamurowana”.

  10.11.1918. Salonką  z  Magdeburga  via  Berlin / po  rozmowach  w  sztabie  wojskowym /
                      do  Warszawy  przybył  brygadier  Józef  Piłsudski.

  11.11.1918.  W  Compiegne  pod  Paryżem  podpisano  rozejm  pomiędzy  Entantą  a  Niemcami.
                       Wojna  kosztowała  Rzeszę  1,8 mln.  zabitych  i  164  mld.  marek.
                       W  armii  cesarskiej  walczyło  prawie 1,0 mln  Polaków  ze  Śląska  i  zaboru
                        pruskiego. 
                        W  wojnie  zginęło  60  tysięcy  Górnoślązaków.  Wielu  zostało  kalekami.

                        W  wojnie  zginęło 162  parafian  z  Huty  Goduli,  132  z  Szombierek 
                         i  425  z  Rudy.

  11.11.1918.  Cesarz  Austro – Węgier  Karol I,  wnuk  brata  Franciszka  Józefa I  Karola  Ludwika
                       zrezygnował  z  pełnienia  swoich  funkcji / nie  abdykował /. Wcześniej /10. 11.br. /
                       jako  Karol IV - król  Węgier,  przekazał  władzę  na  Węgrzech 
                       w  ręce  arcyksięcia  Józefa  Habsburga.

                       Węgry  zostały  potraktowane  jako  państwo  pobite,  ze  wszystkimi  tego
                       terytorialnymi  konsekwencjami. Utraciły  ponad  2/3  swego   terytorium 
                       / Słowacją,  Rumunia,  Chorwacja /.

  12.11.1918.  We  Wiedniu  powołano  do  życia  „Niemiecko – Austriacką  Republikę”.

  12.11.1918.  W  Bytomiu  powołano  pierwszą  na  Górnym  Śląsku  Radę  Ludową.       
           Reprezentuje  ona  interesy  ludności  polskiej  wobec  władz  pruskich.
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  13.11.1918. Otto  Landsberg / SPD /,  członek  rządu  rewolucyjnego 
                      – Rady  Pełnomocników  Ludowych: 
                      „Prusy  zdobyły  swoją  pozycję  mieczem,  miecz  ten  jest  zdruzgotany;  jeżeli
                       Niemcy  mają  żyć,  Prusy  w  dotychczasowej  formie  muszą  umrzeć”.

  13.11.1918. Rząd  pruski / socjaldemokraci  i  niezależni  socjaliści / w  odezwie  do  ludności
                      Prus / i  Śląska ... /:
                      „ Zadaniem  nowego  pruskiego  rządu  krajowego  jest  możliwe  szybkie 
                      i  możliwe   pełne  przekształcenie  starych,  z  gruntu  reakcyjnych  Prus  w  pełni
                      demokratyczną  część  składową  jednolitej  republiki  ludowej”.
                      
 15.11.1918.  We  Wrocławiu  powołano  Centralną  Radę  dla  Prowincji  Śląskiej,  jako  główną 

           instancję  władz  na  całym  Śląsku.
                       Przewodniczącym  Rady  został  Felix  Philipp - socjaldemokrata.  
                       W  skład  Rady  wchodzą  także  liberałowie  z  34.  partii  mieszczańskich,  
                       nazywani   teraz  demokratami.

            ---       Na  Górnym  Śląsku / i  nie  tylko /,  trwają  zaburzenia  społeczne  i  dochodzi  do     
           plądrowania  sklepów  w  miastach.

                      
                       Z  więzień  zwalniani  są  więźniowie  / Bytom,  Wrocław /.
                       Na  ulice  miast  wyszły  uzbrojone  patrole  żołnierzy  i  cywilów  z  czerwonymi
                       opaskami  na  rękawach.

             ---      W  Bytomiu  prezydent  rejencji  opolskiej  Walther  von  Miquel  spotkał  się  
                        „ w  sprawie  polskiej ”  z  przedstawicielami  duchowieństwa  katolickiego.  
                      
                       Nie  wyraził  jednak  zgody  na  wprowadzenie  do  szkół  nauczania  w  języku
                       polskim  czy  większą  samodzielność  polityczną  Górnego  Śląska.

  16.11.1918. Józef  Piłsudski  zawiadamia  państwa  koalicji  antyniemieckiej – Entantę,
                       państwa  neutralne  w  wojnie  oraz  Niemcy,  o  powstaniu  państwa  polskiego
                       / bez  określenia  jego  obszaru  i  granic /.

  16.11.1918.  Utworzenie  Heimatschutz – Ost,  z  własnym  dowództwem,  celem  zabezpieczenia  
            niemieckiej  granicy  wschodniej /  z  Polską /.

  17.11.1918.  Ppłk  Franciszek  Ksawery  Latinik  dowódcą  10  p. p.  Ziemi  Cieszyńskiej.
                       Część  jego  pułku  skierowano  do  obrony  Lwowa.

            ---       W  Kopalniach: „Paulus - Hohenzollern”  i  „ Gothard”  ma  miejsce  dwudniowy,
                       zwycięski   strajk.  Wprowadzony  zostaje  8.  godzinny  dzień  pracy.

  18.11.1918.  400  robotników  z  Polski,  uważanych  za  przywódców  rozruchów 
                        na  Górnym  Śląsku,  w  zaplombowanych  wagonach  odstawiono  do  Małopolski.
   
  18.11.1918. Niemiecka  Rada  Pełnomocników  Ludowych  w  Berlinie  uznaje  rząd  polski          

          w  Warszawie /  rząd  państwa  bez  określonego  terytorium  i  granic /.
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  20.11.1918. W  Hucie  Goduli  Roman  Fityka  i  organista  Jerzy  Gross  zakładają  
                      Towarzystwo  Śpiewacze „Jutrzenka”. Towarzystwo  liczy  60  osób.
                      W  okresie  międzywojennym,  Towarzystwo  wystawia   szereg  sztuk  teatralnych.

  21.11.1918. Strajk  w  24.  kopalniach  węgla  kamiennego  okręgu  górnośląskiego.

            ---      Rada  Pełnomocników  Ludowych  w  Berlinie  obraduje  w  sprawie  sytuacji  na
                      Górnym  Śląsku.  Friedrich.  Ebert / USPD / domaga  się utworzenia  tam  oddziałów
                      ochronnych.   Rada  Pełnomocników  Ludowych   domaga  się zwołania 
                      Zgromadzenia  Narodowego.

  22.11.1918. Szef  sztabu  generalnego  VI.  Korpusu  Armijnego  Ernst  Hesterberg  pisze:
                      „ Nasze  informacje  o  rosnącej  agitacji  na  Górnym  Śląsku,  wzbogacone  o  ważny
                    materiał  dostarczony  przez  landratów,  tworzy  klarowny  obraz  świadczący,  że
                    niebezpieczeństwo  jest  dosyć  duże (......).  Wiadomo,  że  na  Górnym  Śląsku
                    szaleńczo  agituje  się  za  Polską  i  że  duża  część  katolickiego  duchowieństwa
                    wspiera  agitację (.....).  Ponieważ  Górnoślązacy,  zwłaszcza  kobiety,  są  
                    w  większości  naiwni  oraz  bardzo  religijni,  kler  odrywa  tam  odpowiednio  dużą
                    rolę (....), oznacza  to  niebezpieczeństwo,  które  należy  traktować  bardzo  poważnie''.

  24.11.1918. W  Opolu  powstała  Wspólnota  Robocza  dla  Górnego  Ślaska 
                      pod  kierownictwem  Waltera  Stephasiusa.  

                      Jako  jednostka  werbunkowa  dla  obrony  i  pozostania   Górnego  Śląska  
                      w  granicach  Prus,  przekształci  się  wkrótce   w  Związek  Górnoślązaków  
                      Wiernych  Stronom  Rodzinnym / Verband  Heimattreuer  Oberschlesien – VHO /.

  25.11.1918. W  Czarnym  Lesie  Piotr  Niedurny  wybrany  przewodniczącym  Rady  Ludowej.
 
  28.11.1918.  Naczelnik  Państwa  Polskiego  Józef  Piłsudski  wydaje  dekret  o  ordynacji
                      wyborczej  do  Sejmu  Ustawodawczego.   
                      Dekret  przewiduje  wybory  w  11 okręgach  wyborczych  państwa   pruskiego. 

                      Górny  Śląsk  podzielony  został   na  3  okręgi:  Opole,  Bytom  i  Katowice 
                      i  ma  być  reprezentowany  przez   33  posłów.  

                      Przeciw  tym  postanowieniom  Naczelnika   protestują  rządy:   niemiecki   i  czeski. 
                      Na  Górny  Śląsk  przybywają  pierwsze  oddziały  117  dywizji  piechoty
                      dowodzonej  przez  generała   Carla / Karola / Hoefera / Ślązaka  z  Pszczyny /.
                      
                      Pruskie  Ministerstwo  Kultury  ogranicza  naukę  religii  w  szkołach  publicznych.
 
  03.12.1918. W  Poznaniu  rozpoczęcie  obrad  Naczelnej  Rady  Ludowej / Sejmu  Dzielnicowego 
                       NRL /, reprezentującego  Polaków  zamieszkałych  na  obszarze  Prus /  i  Niemiec /. 
                      Dokonano  wyboru  6.  osobowego  Komitetu  Wykonawczego. 
                      W  jego  składzie  znaleźli  się  przedstawiciele  Górnego  Śląska:  
                      Wojciech  Korfanty  i  Józef  Rymer.
                      Wojciech  Korfanty  odpowiada / od  14.12.1918 r. / za  resort  wojskowy 
                      i  spraw  zagranicznych.
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  07.12.1918.  Dla  obrony  interesów  ludności  polskiej  Górnego  Śląska,  powołano  w  Bytomiu
                       Podkomisariat  Naczelnej  Rady  Ludowej /  Sejmu  Dzielnicowego – NRL /
                       z  Kazimierzem  Czaplą,  bytomskim  adwokatem  na  czele.
 
  09.12.1918. Rada  Robotniczo – Żołnierska  w  Tarnowskich  Górach  żąda 
                      Wolnego  Państwa   Górnośląskiego.
         
  09.11.1918.   W  Kędzierzynie  górnośląska  partia  „Centrum”  opowiada  się  za  autonomią
                        Górnego  Śląska,  z  polskim  i  niemieckim  językiem  urzędowym,  o  trwale
                        neutralnym  charakterze,  gwarantowanym  przez  Niemcy,  Czechosłowację 
                        i  Polskę.  Partii  na  Górnym  Śląsku  przewodzi  ksiądz  Carl  Franz  Ulitzka,
                        proboszcz   i  prałat  z  Raciborza – Nowej  Wsi.
 
  10.12.1918. 117.  Dywizja  Piechoty  gen. Carla /  Karola /  Hoefnera  z  Pszczyny
                      zaliczona  została  do  wojsk   ochrony  pogranicza  / Grenzschutz /.

  13.12.1918. Na  Górnym  Śląsku  strajk  kolejarzy  i  jeńców  zatrudnionych  w  kopalniach.

  15.12.1818. W  Cieszynie  Rada  Narodowa  postanowiła  utworzyć  Rząd  Krajowy  Księstwa.

 15.12.1818.  Delegacja  górnośląskiego  „Sokoła”  u  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie.
                      Namawia  jej  członków  do  tworzenia  tajnej  Polskiej  Organizacji  Wojskowej.

 16.12.1918.  W  Berlinie  odbywa  się  Kongres  Rad  Robotniczych  i  Żołnierskich.  
                      Kongres  wyraża  negatywne  stanowisko  wobec  postulatu  oderwania 
                      Górnego  Śląska  od  Niemiec / Prus /.
                      Rady  postanowiły  przekazać  całość  swej  władzy  Zgromadzeniu  Narodowemu.
                      Początek  końca  Rad. 
                      Socjaliści  decydują  się  na  użycie  wojska  do  rozprawy  z  radykałami,  którzy  jak
                      komunistyczny  Związek  Spartakusa  chce  wydania  broni  robotnikom,  celem
                      wywalczenia  i  zbudowania  socjalistycznej  republiki  niemieckiej.  
                      
                       W  Warszawie  utworzono  Komunistyczną  Partię  Robotniczą  Polski.  Od  1925 r.
                       Komunistyczna  Partia  Polski / K. P.  P. /,  programowo  przeciwna  przyłączeniu
                       Górnego  Śląska  do  Polski. 
                       Od  1923 r.  zmienia  swoje  stanowisko  w  tej  sprawie.

  18.12.1918. Partia  „Centrum”  na  Górnym  Śląsku  żąda  dwujęzyczności  na  Górnym  Śląsku.

  19.12.1918. Nowa  fala  strajków  w  przemysłowym  regionie  górnośląskim.

  20.12.1918. W  Bytomiu  powstała  Komunistyczna  Partia  Górnego  Śląska.
                      / Związek  Spartakusa /. 
         
             ---     Der  Oberschlesische  Kurier  z  Chorzowa  publikuje  wezwanie  do  utworzenia
                      Wolnego  Państwa  Górnośląskiego.
            
             ---     Działacze  śląskiej  Socjaldemokracji /SPD/ grożą  władzom  w Berlinie  oderwaniem
                      Prowincji  Śląskiej  od  Niemiec  i  utworzenie  Niepodległej  Republiki  Śląskiej.
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  24.12.1918. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  Niemiec  w  sprawie  korzystania
                       z  środków  siłowych  policji,   by  nie  dopuścić  do  wyborów  posłów  z  terenu
                      Rzeszy / Górnego  Śląska /  i  Wielkopolski   do  Sejmu  Ustawodawczego  w  Polsce.

  25.12.1918. Burmistrz  Rybnika  Hans  Lukaschek  i  przewodniczący  Rady  Robotniczo –     
          Żołnierskiej  na  powiat  rybnicki  Ewald  Latacz,  przedkładają  wrocławskiej 

                      Radzie Ludowej  koncepcję  Wolnego  Państwa  Górnośląskiego.
         
             ---     W  Bytomiu  demonstracja  2.  tysięcy  spartakusowców / komunistów /.  
                      Uzbrajanie  członków  Związku  Spartakusa.
 
  27.12.1918. Wybuch  powstania  Wielkopolskiego.
                       Na  Górnym  Śląsku  strajk  w  63.  kopalniach.

       12.1918. Armia  Czechosłowacji  zajmuje  Śląsk  Opawski  i  południowe Sudety.
                      Czesi  żądają  powiatów:  rybnickiego,  głubczyckiego,  cieszyńskiego,  bielskiego 
                      i  pszczyńskiego  oraz  Kotlinę  Kłodzką.

  30.12.1918. Utworzenie  Związku  Socjalistycznych  Republik  Radzieckich.

  31.12.1918. Prezydent  rejencji  opolskiej  Walther  von  Miquel  wydaje  zarządzenie  w  myśl
                      którego,  wszelka  działalność  mająca  na  celu  oderwanie  Górnego  Ślaska  
                      od  Prus  jest  zakazana.  Zakazany  jest  również  udział   w  wyborach  do  Sejmu
                      Ustawodawczego  w  Polsce.

             ---    W  opozycji  do  lewicowych  Rad  Robotniczych  i  Żołnierskich  na  Górnym  Śląsku,
                     w  gminach  polskojęzycznych  powołano  około  500  rad  ludowych,  domagających
                     się  włączenia  rejencji  opolskiej   do  Polski. 

  Rok 1918   W  Hucie  Goduli  odbyło  się  170  chrztów,  210  pogrzebów  i  36  ślubów.
                     Na  frontach  wojny  zginęło  15.  parafian.
            
  31.12.1918. Utworzenie  Komunistycznej  Partii  Niemiec / w  noc  sylwestrową /.

             ---    Chebzie  liczy  2.134 mieszkańców.

             ---   Józef  Dreyza  dyrektor  Banku  Ludowego  w  Siemianowicach,  naczelnik 
                     VI.  górnośląskiego  okręgu  Towarzystwa  Gimnastycznego „Sokół”, podjął  próbę 
                     utworzenia   Polskiej  Organizacji  Wojskowej  na  Górnym  Śląsku.

             ---    Tomasz  Masaryk  przygotowując  oddział  „legionarzy”  do  wysłania   
                     na  niestrzeżony  Śląsk  Cieszyński,    pisze  o  tym  do  Benesza : 
                     ,, ....Polakom  nie  zaszkodziłoby  uderzenie  w  twarz”. 

             ---    Katolicka  partia  „Centrum”  ogłasza  koncepcję  utworzenia  ze  Śląska
                     autonomicznego  landu  na  wzór  Bawarii  i  Saksonii.

             ---     Na  obszarze  całych  Niemiec  mieszka  ponad 1.5  mln.  Polaków.
                      Na  obszarze  Nadrenii – Westfalii  mieszka  ok.  0,5  mln.  Polaków.
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  02.01.1919. Rada  Pełnomocników  Ludowych  w  Berlinie  żąda  utworzenia 
                      na  Górnym  Śląsku   związków  samoobrony / Freiwilligenkorps  Schlesien /.

  03.01.1919. Masakra  strajkujących  robotników  w  Królewskiej  Hucie  przez 
                      Korpus   Ochotniczy  Strzelców   Marburgskich  / 11  zabitych /.

  05.01.1919. Z  Poznania,  celem  tworzenia  Polskich  Oddziałów  Wojskowych / POW /
                      na  Górnym  Śląsku  przybywa  Zygmunt  Wiza.

  06.01.1919. Gustaw  Noske / socjaldemokrata /  minister  Reichswehry  wyraża  zgodę
                      na  tworzenie  ze  zdemobilizowanych  żołnierzy  i  innych,  często
                      zdemoralizowanych  przez  wojnę  młodych  ludzi  oddziałów  obrony  granic,  
                      czyli  „Grenzschutzu”. 
                      Rozprawa  ze „Spartakusowcami”/ do 12.01.1919 r./ po  walkach, giną  zamordowani
                      w  Berlinie  przez  prawicowych  oficerów:  Karol  Liebknecht  i  Róża  Luksemburg.

  06.01.1919. Ogłoszenie  przez  władze  rejencji  opolskiej  stanu  oblężenia  przez  wojsko:
                      Królewskiej  Huty,  Świętochłowic,  Wielkich  Hajduk,   Chorzowa  i  Lipin.  

 10.01.1919.  Rozszerzenie  stanu  oblężenia  wojskowego  na  Bytom  i  okolicę. 

             ---     Utworzona  zostaje  Prowincja  Górnośląska  ze  stolicą  w  Opolu.  
                      Status  rejencji  opolskiej  podniesiony  został  do  rangi  prowincji.  

             ---     Utworzono  Arbeitsgemeinschaft   für  oberschlesische  Volkskunde
                      – Wspólnota  Pracy  na  rzecz  Ludoznawstwa  Górnośląskiego / do 1945 r. /.

  11.01.1919. Powołanie  Głównego Komitetu  Wykonawczego  POW   Górnego  Śląska,
                      w  składzie:  Józef  Grzegorzek – przewodniczący,  Adolf  Lampner  z  Zabrza,
                      Franciszek  Lazar  z  Lipin,  Wiktor  Rumpfeld  z  Katowic  i  Zygmunt  Wiza 
                      z  Poznania.

             ---    W  Bytomiu  powstała  POW  Górnego  Śląska.  Pierwszym  jej  komendantem  jest
                      Augustyn  Świder  z  Lipin.  Obszar  jej  działania  to  19  miejscowości,  w  tym:
                      Orzegów  i  Huta  Goduli  z  Chebziem.

 14.01.1919. Trwa  stan  oblężenia  przez  wojsko  Katowic,   powiatów  katowickiego 
                      i  tarnogórskiego. 

 15.01.1919. W  Bytomiu  powstał  separatystyczny  Związek  Górnoślązaków
                     - Bund  der   Oberschlesien.  W  roku  1922  posiada  on  198  kół  terenowych.
                     Jego   celem  jest   walka  o  Wolny  Górny  Śląsk / Freistaat  Oberschlesien /.

 16.01.1919. Prezydent  prowincji  górnoślaskiej  wydaje  zarządzenie,  w  którym  pisze: 
                     ,,popełnia  zdradę  stanu  ten,  kto   dąży  do  oderwania  Górnego  Śląska  siłą  od
                     Rzeszy  Niemieckiej   i  wcielenia  go  do  obcego  państwa  lub  do  jego
                     usamodzielnienia  oraz  ten,  kto  takie przedsięwzięcia  przygotowuje”.
 
 17.01.1919. Na  Górnym  Śląsku   wybuch  strajku  w  44.  kopalniach  węgla.
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 18.01.1919. Rozpoczęcie  obrad  konferencji  pokojowej  w  Paryżu.
                     Górny Śląsk  przedmiotem  gry  państw  walczącej  koalicji  / kolejnej,  od  1763 r./. 

 19.01.1919. Komunistyczna  Partia  Górnego  Śląska  / i  Związek  Spartakusa / przekształcona  
                     w  górnośląski  oddział  Komunistycznej  Partii  Niemiec. 
                   
 19.01.1919. Wybory  do  niemieckiej  konstytuanty / celem  uchwalenia  konstytucji /.
                     
                     Socjaldemokracja / SPD /,  partia  „Centrum”  oraz  lewicowo – liberalna
                     Demokratyczna  Partia  Niemiec / USPD - dawna  opozycja /,  uzyskały  78 % głosów.
                     Obóz  polski / Polacy /  i  komuniści  zbojkotowali  wybory. 
                     
                     Najlepszy  wynik  uzyskała   SPD – 37,9 %.
                     W  prowincji  górnośląskiej  partia  ,,Centrum”  zdobyła 48,4 %  i  8  z  15  mandatów
                     / ksiądz   Carl  F.  Ulitzka / socjaliści  33,0 %,  a  nacjonaliści  7,0 %  głosów.

                     Konstytuanta  obradowała  w  Weimarze / od  06.02.1919 r. /.
                     Friedrich  Ebert: „ Teraz  duch  Weimaru,  duch  wielkich  filozofów  i  poetów
                     musi  nasze  życie  na  nowo  wypełnić”.
                    
                    Socjaliści  u  władzy  budzą  u  wielu  obawy  / u  katolików  z”Centrum” /  przed
                    eksperymentami  gospodarczymi,  socjalnymi  i  politycznymi. 
                    W  Niemczech  budzi  się  separatyzm  lokalny,  podsycany  zapowiadanymi
                     kosztami  reparacji  wojennych / nie  wszyscy  chcą  płacić  za  koszty  wojny /.
                
  Rok 1919    Na  Górnym  Śląsku  postulat  utworzenia „Wolnego  Państwa  Górny  Śląsk”,  jego
                      jedności,  znajduje  znaczące  poparcie  wśród   przemysłowców,  bogatego
                      mieszczaństwa   i   części  duchowieństwa. 
                      Decyzje  socjalistycznego  ministra  oświaty w  rządzie  pruskim  Adolfa  Hoffmanna,
                      które  znosiły  nadzór  duchowny  nad  szkołami,  rodziły  jednak  obawy  przed
                      powrotem   do  praktyk  Kulturkampfu  z  czasów  kanclerza  Otto  Bismarcka.
 
  23.01.1919. Najazd  wojsk  czeskich  na  Śląsk  Cieszyński.  
                      Walki  z  Polakami  pod  Skoczowem.  Zajęcie  Zaolzia  przez  Czechów.

  26.01.1919. Wybory  do  pruskiej  konstytuanty  zbojkotowane  przez  Polaków
                       /   Górny  Śląsk,  Wielkopolska,  Pomorze  Gdańskie /.
                       Partia  „Centrum”  uzyskała  49,3 %  głosów  i zdobyła  11  z  22  mandatów.
                      
                      W  Polsce  wybory  do  Sejmu  Ustawodawczego. 
                      Wojciech  Korfanty, od  07.02. b. r.  przewodniczy   najliczniejszemu  klubowi,
                      Związkowi  Ludowo – Narodowemu.
                      Wnioskuje  o  ponowny  wybór  Józefa  Piłsudskiego  na  Naczelnika  Państwa.

            ---     Z  inicjatywy  przemysłowców  górnośląskich  zorganizowano  dwutysięczny
                     oddział  wojskowy „Oberschlesisches  Freiwilligen  Korps” / do  06.1919 r. /.
    
  29.01.1919. Roman  Dmowski  w  Wersalu  domaga  się  dla  Polski  pruskiego  Górnego  Śląska.
                      / prowincja  górnośląska /
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            ---     W  Orzegowie  reaktywowano  Towarzystwo  Gimnastyczne „Sokół'.
                     Liczy 178 członków. Towarzystwem  kierują  Kasper  Mrowca  oraz  Teofil  Binasz.

  20.01.1919. Stany  Zjednoczone  Ameryki Północnej  uznały  Rząd  Polski.

  03.02.1919. W  Paryżu  podpisano  polsko - czechosłowacki   układ  o  tymczasowym  podziale
                      Śląska  Cieszyńskiego.

  07.02.1919. Józef  Piłsudski,  dekretem  dookoptował  do  składu  Sejmu  dawnych  posłów
                      Reichstagu: Wojciecha  Korfantego,  oraz  księży  katolickich: 
                      Pawła  Brandysa  i  Pawła  Pośpiecha.
 
  11.02.1919. W  Bytomiu  odbyła  się  narada  komendantów   POW  Górnego  Śląska.
                      W  naradzie  uczestniczą  m.  innymi  Jan  Wyglenda   z  Brzeźnicy,  
                      Alfons  Zgrzebniok  z  Dziergowic  i  Józef  Buła  z  Rybnika.

  11.02.1919.  Zgromadzenie  Narodowe  wskazuje  Friedricha  Eberta  / USPD /  jako  kandydata
                       na  prezydenta  Republiki  Weimarskiej,  a  dwa  dni  później  / 13.02.1919 r./
                       Philippa  Scheidemanna / SPD /  jako  premiera. 
                       Taka  propozycja  miała  gwarantować  „łagodność”  Entanty  w  stosunku 
                       do  pokonanych  Niemców  na  konferencji  pokojowej  w  Paryżu.
 
  12.02.1919. Na  konferencji  pokojowej  w  Paryżu,  rozpoczęcie  prac  przez  podkomisję  do   

          spraw  Polski.  Podkomisji  przewodniczy  Jules  Cambon.
 
  19.02.1919. W  Bytomiu  na  spotkaniu  POW  Górnego  Śląska  pod  kierownictwem
                      Józefa   Grzegorzka,  wyłoniono  Główny  Komitet  Wykonawczy  POW 
                      z  Józefem  Dreyzą  na  czele.

  24.-27.02.1919.  Anglia,  Francja  i  Włochy  uznały  Rząd  Polski.

  02.03.1919. W  Hucie  Goduli  powstało  Towarzystwo  Gimnastyczne  „Sokół”.
             Założycielami  są:  Franciszek  Kwiska,  Paweł  Matejczyk  i  Wilhelm  Hartmann.
 
  Rok 1919    POW  w  Hucie  Goduli  i  Chebziu  liczy  250 członków.  Jego  władze  stanowią
                      Franciszek  Kwiska,  Paweł  Matejczyk,  Wilhelm  Hartmann,  Jan  Szklorz, 
                      Jerzy   Fityka   oraz  p. p. Choroba,  Brzęczek,  Szotek  i  Holik.
 
             ---     W  Orzegowie  Jan  Szewczyk  i  Jan  Matura  założyli  placówkę  POW  
                      Górnego  Śląska.

  24.02.- 31.07.1919. Powstaje  projekt  konstytucji  niemieckiej  republiki.
                                  Jej  twórcy  muszą  odpowiedzieć  na  pytania:
                      ---   Czy  Niemcy  staną  się  państwem  jednolitym,  czy  nadal  będą  państwem
                             związkowym / Rzeszą / ?,

                      ---   Czy  Prusy  mają  zachować  swoją  pozycję  hegemonialną,  czy  należy
                             je  zlikwidować,  zamieniając  je  jedynie  w  pewną  ilość  prowincji  nowego,
                             zjednoczonego  państwa  niemieckiego ?
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  02-06.03.1919. W  Moskwie  powstała  III  Międzynarodówka  Komunistyczna. - Komintern.

  08.03.1919.  Biskup  wrocławski  dr  Adolf  kardynał  Bertram  kieruje  „słowa  upomnienia”
                       do  śląskich  katolików: 
                       „Łagodźcie  i  poskramiajcie  narodowe  zróżnicowania  i  przeciwieństwa”.

  12.03.1919.  Strajk  generalny  na  Górnym  Śląsku / w  rejencji  opolskiej /.

  13.03.1919.  Premier  Prus / socjalista  Paul  Hirsch /  otwierając  pruskie  zgromadzenie
                       narodowe,  powiedział:
                       „ Nowa  Rzesza  potrzebuje  także  dla  swej  odbudowy  najlepszych  
                       wartości  Prus,  ich  pracowitości  i  cnoty  obowiązku.
                       Stare  Prusy  nie  żyją,  niech  żyją  nowe  Prusy”.

  19.03.1919. W  Paryżu  na  konferencji  pokojowej,  podkomisja  d/s.  polskich,  po  uprzednim  
          przyjęciu  not  określających  polskie  postulaty  terytorialne  na  zachodzie      
          przedstawione  przez  Romana  Dmowskiego,  stawia  wniosek  o  przyznanie     
          Górnego  Śląska  Polsce.

                      Protest  premiera  wielkiej  Brytanii  Lioyd   George'a  / Walijczyka /.

  27.03.1919. Otto Hörsing  wyznaczony  pruskim  komisarzem  państwowym  na  Górnym  Śląsku.

                      Rady  Żołnierskie  całkowicie  opanowały  aparat  militarny  Niemiec.
                      Zrewoltowane  Rady  odmawiały  wystąpienia  przeciwko  strajkującym  
                      załogom  pracowniczym  i  były   w  konflikcie  z  powracającymi  z  frontu
                      jednostkami  wojskowymi.
                      Wyjęcie  z  pod  kontroli  Rad  oddziałów  ochrony  granic / do  połowy  roku /. 
                      Oddziały  ochrony  granic  stopniowo  zastąpiono  formacjami  „ochotniczymi”.
                      
  27.03.1919. Rada  Ministrów  rządu  polskiego  nakazuje  Naczelnej  Radzie  Ludowej  
                      w  Poznaniu / Wojciechowi   Korfantemu /  przygotować  kadry  administracyjne 
                      do  objęcia  władzy   na  Górnym  Śląsku.

  28.03.1919.  Korpus  ochotniczy  Löwenfeldta  niszczy  biuro  komunistów - KPD  w  Bytomiu,
                       a  dnia 13.04. br.  w  Katowicach. 
                       W  katowickim  biurze   przygotowywano  strajk  generalny  na  Górnym  Śląsku.

  10.04.1919. Manifestacje ludności   w  Lipinach  i  Nowym  Bytomiu.  Interweniuje  wojsko.

  13.04.1919. W  Bytomiu  odbyła  się  I  narada  okręgowych  komendantów  POW 
                      Górnego  Śląska   pod  przewodem  Józefa  Grzegorzka  na  której   podjęto  decyzję
                      o  wybuchu    w  dniu  22.04.1919 r.  powstania  na  Górnym  Śląsku.  
                      Wojciech  Korfanty  nie  akceptuje  tej  decyzji  i  odwołuje  z  funkcji  J.  Grzegorzka.
                      Na  Górnym  Śląsku  rozlokowano  silne  oddziały  Grenzschutzu  w  sile
                      60 – 70 tys. ludzi.   Trwa  rozbijanie  polskich  wieców  i  aresztowane  Polaków. 

  14.04.1919. Delegacja  Republiki  Niemiec  zaproszona  na  konferencję  pokojową  do  Paryża.
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  16.04.1919. Demonstracja  3  tysięcy  ludzi  w  Kochłowicach / braki  zaopatrzenia /.
                      W  Gliwicach  ma  miejsce  plądrowanie  sklepów.

  03.05.1919. Na  Górnym  Śląsku  wielkie  manifestacje  robotników / ok. 60 tysięcy  ludzi / pod  
          hasłami  przyłączenia  Górnego  Śląska  do  Polski 

                      / zjednoczenie  z  braćmi  jednego  plemienia /.
                      Podobnie  wielkie  manifestacje  organizują  organizacje  niemieckie.

  01.05.1919. W  Hucie  Goduli  Roman  Kula  założył  Narodową  Partię  Robotniczą. 
                       Liczy  ona  25 osób.

  07.05.1919. Na  Konferencji  pokojowej  w  Paryżu  delegacji  Republiki  Niemiec  przekazano
                      warunki  traktatu  pokojowego.  
                      Traktat  przewiduje  przyłączenie  Górnego  Śląska  do  Polski.

 14.05.1919.  Działalność  polskich  organizacji  w  prowincji  opolskiej  została  zakazana. 
                      Na  dwa  tygodnie  zakazano  wydawanie  prasy  polskiej. 
                      Podkomisariat  Naczelnej  Rady  Ludowej  z  Bytomia  przeniesiono  do  Sosnowca.  

  29.05.1919. Delegacja  Republiki  Niemiec  na  konferencję  pokojową  w  Paryżu,  wyraża 
          sprzeciw  przeciwko  oddaniu  Górnego  Śląska  Polsce.

                      Premier  Anglii   Lioyd  George  popiera  sprzeciw  Niemiec,  ale  proponuje
                      przeprowadzenie  na  Górnym  Śląsku  plebiscytu.
                      117.  Dywizja  Piechoty  na  Górnym  Śląsku / Grenzschutz /  przemianowana  na  
                      32.  Małą  Brygadę  Reichswehry.

           ---       Prezydent  rejencji  opolskiej  Joseph  Leo  Bitta:
                      „  Górny  Śląsk  potem  i  krwią  swoich  przodków  potwierdził,  iż  jest  niemiecki 
                       i  niemiecki  pozostać  musi”.

            ---      Rozwiązanie  Rad  Robotniczo – Żołnierskich  na  terenie  Republiki  Niemiec.

            ---      W  Orzegowie  z inspiracji  socjalistów  powstał  chór  „Dzwon”. 

  01.06.1919. Zakaz  działalności  Narodowej  Rady  Ludowej  na  terenie  Górnego  Śląska.

  04.06.1919. Rada  Najwyższa  Konferencji  Pokojowej  w  Paryżu  podjęła  decyzję  
                      / wymuszoną  przez  Anglię /  o  przeprowadzeniu  plebiscytu  na  Górnym  Śląsku.
  
  05.06.1919. Bezskuteczny  protest  Ignacego  Paderewskiego  przeciw  decyzji  Rady  Najwyższej.

       06.1919. W  Częstochowie  organizuje  się  I  Pułk  Strzelców  Bytomskich.
                       Liczy  on  3.000  żołnierzy.
                       ,, Do  Bytomskich  strzelców / raczej: „ Od  Bytomskich ... /  wojska  zaciągają ....”.

 18.06.1919. W  Piotrowicach  na  Śląsku  Cieszyńskim  odbyła  się  II  narada  komendantów
                      okręgowych  POW  Górnego  Śląska.  Naradzie  przewodzi  Alfons  Zgrzebniok. 
                      Represje  władz  i  poziom  życia,  powodem  podjęcia  decyzji  o  wybuchu
                      powstania.  Interwencja  Wojciecha Korfantego  zapobiegła  jego  wybuchowi.
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  23.06.1919. Po  burzliwej  debacie,  Zgromadzenie  Narodowe  Republiki 
                      / Weimarskiej / Niemiec  ratyfikuje  traktat  wersalski.  
                      W  wyniku  przegranej  przez  II  Rzeszę  Niemiecką  wojny,  Niemcy  utraciły:
                      ponad 12 %  terytorium,  10 %  ludności,  75 %  wydobywanej  rudy  żelaza, 
                      prawie  50 %  wydobywanego  węgla,  50 %  cyny  i  75 %  cynku 
                      oraz  wszystkie  kolonie.  Reichswehra  ma  liczyć  tylko  100.000  ludzi.
                      Wysokość  żądań  reparacyjnych  ustalono  na  kwotę  132  mld  marek,
                      oprocentowanych  na  6 %  rocznie.  Termin  spłaty:  do  1951 roku.
                    
  Rok 1919   W  Republice  Niemiec  rozpoczęła  się  zakrojona  na  szeroką  skalę  agitacja 
                      przeciw  traktatowi:  „Uschnie  ręka,  która  podpisze  taki  traktat”.
                      Oskarżani  o  odpowiedzialność  za   klęskę  gospodarczą  Rzeszy,  za  podpisany  
                      w  imieniu  Republiki  Niemiec  traktat  pokojowy /  traktowany   przez  wielu,
                      w  tym   polityków  i  wojskowych,  jako  wielkie  i  niesprawiedliwe   upokorzenie
                      Niemiec /,  giną  często  w  „Mordach  Kapturowych” / zginęły  354 osoby /.
  
  24.06. 1919. Przewodniczący  konferencji  Pokojowej  w  Paryżu,  informuje  delegację  Polski, 
                       że  artykuł  nr  93  Traktatu  Pokojowego  warunkuje  uznanie  niepodległości  Polski
                       i  przyznanie  jej  byłych  terenów  II  Rzeszy,  podpisaniem  / tylko / przez  Polskę  
                      Traktatu  Mniejszościowego.

  25.06.1919. Ignacy  Paderewski  przestrzega  rząd  w  Warszawie  przed  szaleńczymi  
                      i  nierozważnymi  zapędami  ludu / powstaniami / na  Górnym  Śląsku. 
           
           ---       Kardynał  dr  Adolf  Bertram  ostrzega  duchownych  na  Górnym  Śląsku 
                      przed  angażowaniem  się  w  konflikty  narodowościowe.
 
  28.06.1919. W  Paryżu / Wersal /  26  delegacji  podpisano  traktat  pokojowy   liczący 
                      440 artykułów.  W  imieniu  Polski  traktat  podpisał  premier  Ignacy  Paderewski, 
                      a  Niemiec  minister  spraw  zagranicznych  Hermann  Müller  i  minister
                      komunikacji  Johannes  Bell.   Artykuł nr. 88  Traktatu  ustala  procedury
                      przeprowadzenia  plebiscytu   na  Górnym  Śląsku / w  rejencji  opolskiej /. 
                      Brak  podpisu „genetycznego”  i  politycznego  suwerena  Śląska.
                      Polska  „zmuszona  została”  do  podpisania  Traktatu  Mniejszościowego,
                      który  przewiduje  ochronę  praw  mniejszości  narodowych  przez  Ligę  Narodów.

  29.06.1919. Feldmarszałek   Paul  von  Hindenburg  w  Opolu:
                       „Największą  klęską  Niemiec  w  Wersalu  jest  odbudowa  niepodległości  Polski.
                       Nigdy  Niemcy   się  z  tym  nie  pogodzą ''.

             ---     Reichswehra  liczy  425.000  ludzi.  Armia  Polska  w  kraju  ok. 100.000  ludzi.

  03.07.1919. Zamknięcie  huty  cynku „Godula” w  Hucie  Goduli.

  07.07.1919.  Spotkanie  przedstawiciela  rządu  pruskiego  Otto  Hörsinga, 
                       z  księdzem Carlem  F. Ulitzką,  oraz  Thomasem  Szczeponikiem  z  partii
                       Centrum,  którzy  domagają  się  federalno – państwowej  struktury  
                       dla  Górnego  Ślaska  w  Republice  Weimarskiej  Niemiec / Rzeszy /. 
                       Bez  skutku.  Polityczna  porażka  separatystów  śląskich.
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  31.07.1919.   W  Warszawie  Sejm  Rzeczypospolitej  ratyfikuje  Traktat  Wersalski. 
                         Za  przyjęciem  traktatu  głosuje  286 posłów,  przeciwko  jest 41. 
                         Posłowie  lewicy  atakują  traktat.  Następnego  dnia  traktat  podpisał  J.  Piłsudski.

  31.07.1919.  W  Niemczech  Zgromadzenie  Narodowe / a  nie  porozumienie  państw
                        związkowych,  jak  w  przypadku  z  1871 r. /  uchwala  konstytucję.

                        Powstało  państwo  jednolite  na  zewnątrz,  jednakże  z  utrzymaniem  konstrukcji 
                        i  podziału  kompetencji  na  federalne  i  krajowe / art.18 /.
                        Rzesza Niemiecka  podzielona  została  odtąd,  nie  na  samodzielne  państwa
                        / Staaten / ale  na  kraje  Rzeszy / Länder /. 

                       Suwerenność  przysługiwać  miała  odtąd  tylko  Rzeszy,  a  kraje  Rzeszy  miały
                       mieć  charakter  organizmów  państwowych  o  ograniczonej  suwerenności.
                       Kraje  Rzeszy  miały  szerokie  kompetencje  w  zakresie  spraw  wewnętrznych,
                       własną  konstytucję  o  charakterze  republikańskim,  wolnościowym
                       i   demokratycznym. 

                       Kraje  niemieckie  mają  swoje  rządy,  ale  nie  mają   głowy  państwa.  
                       W  swoich  kompetencjach  mają:  sądownictwo,  policję,  oświatę, 
                        sprawy  kościelne  i  nadzór  nad  sprawami  gminnymi. 

                        Konstytucja  weimarska  przewidziała  cztery  najwyższe  organa  Rzeszy:
                        prezydenta  i  kanclerza / na  czele  rządu  Rzeszy /,  którym  powierzono   funkcje
                        wykonawcze,  Radę  Rzeszy / Reichsrat / oraz  Reichstag,  czyli  sejm  Rzeszy,
                        wybierany  na  4  lata  w  wyborach  powszechnych,  bezpośrednich, 
                        równych  i  tajnych.  

                        Prezydent  Republiki  Niemiec  wybierany  jest  na  7  lat  w  wyborach
                        powszechnych.  Reprezentuje  on  państwo,  powołuje  kanclerza / premiera / 
                        i  dowództwo  wojskowe,   rozwiązuje  parlament.
                       
                       W  kształt  Rzeszy  wchodziło 18  krajów  z  których  największym  jakim  były
                        Prusy,   obejmował  62 %  powierzchni  i  61 %  ludności  republiki  weimarskiej.
                        Prusy  dzieliły  się  na  12  prowincji / plus  miasto  Berlin  i  rejencja  Sigmaringen /.
                        Nie  udał  się  plan  zmarginalizowania  Prus  w  Republice  Weimarskiej.
                      
                       W  Berlinie  rezydują  dwa  parlamenty  i  dwa  rządy  parlamentarne:  
                       Republiki  Niemiec / Reichstag / i  Prus / Landtag /.
                        
  31.07.1919. Partia  Centrum,  Niemiecka  Partia  Demokratyczna / DDP /  oraz
                      Socjalistyczna  Partia  Niemiec / SPD /,  tworzą  Wspólnotę  Roboczą  dla  obrony
                      interesów  Górnego  Śląska  i  przygotowania  kampanii  plebiscytowej.

             ---     Alfons  Zgrzebniok / POW / wraz  z  swoim  sztabem  przenosi  się  z  Piotrowic 
                      / Śląsk  austriacki /  do  Strumienia  / Śląsk  pruski /.

  01.08.1919. Brygada  Marynarki  Wojennej  Rzeszy  von  Löwenfeldta  przeniesiona  została 
                       nad   granicę  górnośląsko – polską.  Marynarze  pacyfikują  strajk  w  Zaborzu.
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 11.08.1919.  W  kopalniach  Górnego  Śląska,  z  inspiracji  komunistów  wybucha  strajk    
           generalny / do 15.08.1919 r. /.  Bierze  w  nim  udział  ok. 140  tysięcy  robotników.
           Do  jego  stłumienia  użyto  wojska.  W  Strumieniu  narada  komendantów

                      okręgowych  POW  Górnego  Śląska.   Józef  Grzegorzek  z  POW  Bytom  wybrany
                      wbrew  W.  Korfantemu  komendantem.  Powołana  została  Rada  Polityczna  POW.

 14.08.1919.  W  Republice  Weimarskiej  Niemiec  wchodzi  w  życie  Konstytucja.

  15/16.07.1919. Aresztowanie  Józefa  Grzegorzka  i  innych  działaczy  POW.
                           Grupa  zdezorientowanych  polskich  uchodźców  z  Piotrowic  pod  przewodem  
                           Maksymiliana  Iksala,  wydaje  rozkaz  do  rozpoczęcia  powstania  w  powiecie
                           Rybnik  i  Pszczyna  / na  noc  17/18. 08. br. /.

      16.08.1919.  Plądrowanie  sklepów  w  Katowicach.

 17/18.08.1919. Na  Górnym  Śląsku  / w  rejencji  opolskiej / wybucha  I  Powstanie  Śląskie 
                          / raczej  Górnośląskie /  które  potrwa  do  24.08.1919 r.
                      Jest  ono  jawnym  naruszeniem  prawa  niemieckiego / Republiki  Weimarskiej /,  
                      co  mogło  rodzić  znaczne  konsekwencje  prawne:  wewnętrzne  i  zewnętrzne,
                      a  na  pewno  rodziło  okrutny  odwet  władz  i  różnych  formacji  wojskowych.

                      Bytomski  Komitet  Wykonawczy  POW / Józefa  Grzegorzka / zaskoczony  decyzją
                      konkurencyjnego  ośrodka  POW  w  Strumieniu / Alfonsa  Zgrzebnioka /,  aprobuje
                      decyzję  o  wybuchu  powstania  i wydaje  rozkaz  o  jego  rozpoczęciu  w  18.08.br. 
                      o  godz.2.00 /,  w  powiatach:  Katowice,  Bytom,  Zabrze,  Rybnik
                      i  Tarnowskie  Góry.
                     
                      Dowódcą   powstania  jest  Alfons  Zgrzebniok /ur. 16.08.1891 r.  w  Dziergowicach /.
                      POW  liczy  23.225  członków,  wyposażonych  w  3.788  karabiny, 
                      2.523  rewolwery,  34  ciężkie  karabiny  maszynowe  i  37  dubeltówek.  
                      Rząd  w  Warszawie  i  generał  Józef  Haller  odmawia  pomocy  powstańcom.        
                       
                       W  Hucie  Goduli,  oddział  powstańczy / POW / pod  dowództwem  Romana  Kuli
                       liczy  200  ludzi.  Walki  z  policją  mają  miejsce  przy  ulicy  Starej  i  obecnej
                       Tiałowskiego.  W  walce  z oddziałem  Grenzschutzu   zginęli,  dnia  18.08.1919 r.
                       Juliusz  Tuszy  lat 42  i  Józef  Maniura  lat 18.  Pochowani  zostali  na  cmentarzu
                       w  Hucie  Goduli.  Powstańcy  z  Goduli  wspierają   oddział  Lipinian,  atakowanych 
                       z  pociągu  pancernego  wprowadzonego  do  huty  „Silesia”  i  kopalni  „Matylda”
                       z  bocznicy  kopalni  „Paweł”. Tory  szlakowe  z  stacji  Chebzie  do  Świętochłowic
                       uszkodzone  zostały  przez  powstańców.

 18.08.1919.  Oddział  powstańców  z  Orzegowa  pod  dowództwem  Jana  Szewczyka  zdobył
                       posterunek  Grenzschutzu  i  rozbroił  25  osobową  załogę.  
                       Kontratak  formacji  wojskowych  z   Bobrka,  Szombierek  i  Rudy  zmusza  oddział
                      do  wycofania  się  do  ostatniego  w  powiecie   bytomskim  punktu  oporu, 
                      do  Huty  Goduli.  
                      W  walce  tej  zginęli: Wilhelm  Lukaszczyk   lat 27,  Konrad  Mrozek  lat 22,
                      Edward  Moszny  lat 43  oraz  Adolf  Lutz  lat 33,   / zginął, dnia 21.08.1919 r. /.
                      Wszyscy   pochowani  zostali  na  cmentarzu  w  Orzegowie.
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               ---     W  Hucie  Goduli  powstało  Towarzystwo  Oświaty  na  Śląsku  imienia  św.  Jacka.

  21.08.1919.  Mieszkaniec  Huty  Goduli  Wincenty  Lip  zamordowany  przez  żołnierzy  
                        63  pułku  piechoty  Reichswehry,  stacjonującego  w  Piaśnikach.  Żył  lat 22.
                        Pochowany  został  na  cmentarzu  w  Goduli.

               ---     Proboszcz  w  Hucie  Goduli  ks.  Franz  / Franciszek /  Strzyż,  w  czasie
                        interwencji   w  obronie  represjonowanych:  powstańców,  parafian  i  wikarego
                        ks.  Wojciecha  Szołtysika  w  Bytomiu,  czynnie  znieważony  przez  żołnierzy
                        Grenzschutzu.

  22.08.1919.  W  Rudzie  żołnierze  Reichswehry  zamordowali  Wincentego  Janasa, 
                        Nauczyciela,  krzewiciela  polskiej  oświaty.
 
  24.08.1919.   Dowódca  I  Powstania  Śląskiego  Alfons  Zgrzebniok  wydaje  rozkaz
                        zakończenia  walki.  Powstanie  zakończyło  się  klęską.
                        W  powstaniu,  po  stronie  polskiej   czynny  udział  brało  ok. 15  tys.  powstańców.
                        Zginęło  477  bojowników.
                        Wojciech  Korfanty  skomentował  decyzję  o  wybuchu  powstania  jako:      

            „bolszewicka   prowokacja”. Przeprowadził  reorganizację  POW  Górnego  Śląska.
                         9.200  bojowników – powstańców  uchodzi  do  Polski,  do  Sosnowca.
            
              ---      W  Hucie  Goduli  w  miejscowej  restauracji / dzisiaj  ul.  K. Goduli 30 / kwateruje
                         oddział  Reichswehry,  zastąpiony  później  przez  policję – Sicherheittspolizei.

  29.08.1919.  W  Warszawie  demonstruje  ok.  100  tysięcy  ludzi: 
                        „przeciwko  terrorowi  niemieckiemu  na  Górnym  Śląsku”.

  07.09.1919.  W  Sosnowcu  spotkanie  Wojciecha  Korfantego  z  przedstawicielami  
                       Wojska  Polskiego / gen. Raszewski  i  płk  Michał  Rola - Żymierski /.

  09.09.1919.  W  Sosnowcu,  pod  kierownictwem  Józefa  Biniszkiewicza,  organizuje  się
                       Rada  Ludowa  dla  Górnego  Śląska / rejencji  opolskiej /.

  10.09.1919.  Konferencja  partii  Centrum  w  Kędzierzynie,  żąda  samodzielności  
                       dla  Górnego  Ślaska  / Selbständigkeit /  i  wyznaniowej  równości 
                       przy  obsadzaniu  stanowisk  pracy.

  19.09.1919.  Generał  Wojska  Polskiego  Józef  Haller  nakazuje  utworzenie  milicji
                       górnośląskiej,  aby  uchronić   ludność  polską  na  Górnym  Śląsku,  przed
                       represjami  władz  i  samowolą  niemieckich  formacji  wojskowych.

  01.10.1919.  Porozumienie  między  rządami: polskim  i  niemieckim  dotyczącym  amnestii 
                       dla  uczestników  powstania. 
                       Na  Górny  Śląsk  mogło  powrócić  ok.  22  tysiące   uchodźców  z  Polski.

  14.10.1919. Pruskie  Zgromadzenie  Krajowe – Landtag,  uchwala  „ustawę  o  utworzeniu
                      prowincji:  górno  i  dolnośląskiej – Provinz:  Oberschlesien  i  Niederschlesien.
                      Stolicą  prowincji  górnośląskiej  jest  Opole,  a  prowincji  dolnośląskiej  Wrocław.
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                      Na  bazie  rejencji  opolskiej,  budowanie   prowincji  górnośląskiej /  do  1923 r./.
                      Komisarycznym  nadprezydentem  prowincji  górnośląskiej  został  Joseph Leo  Bitta.
                      Ksiądz  Carl  Franz  Ulitzka  wszedł  w  skład  rady  prowincjonalnej.
                      Sejmik  prowincjonalny / 90  posłów /  oraz  starosta  krajowy / Landeshauptmann /
                       Hans / Jan /  Piontek  rezydują  w  Raciborzu.
                      Partia  „Centrum”  uzyskała  w  sejmiku  większość  mandatów.
                      Hans  Lukaschek  starostą  rybnickim.

  09.11.1919.  Wybory  komunalne  do  rad  gminnych  na  Górnym  Śląsku. 
                       W  radach  zasiadło  64 %  Polaków / 6.822 /  i  4.373  Niemców .
                       
                       W  Orzegowie / Huta  Goduli  i  Chebzie / na  3.150  oddanych  głosów, 
                       2.522  oddano  na  Polaków. Na  15  mandatów,  12  uzyskała  lista  polska, 
                       a  3  lista  niemiecka.  Do  rady  gminy  mandat  uzyskało  2 – socjalistów.

                       W  Rudzie O/S,  Polacy  w  wyborach  do  rady  gminy  uzyskali  14  mandatów,
                        a  Niemcy – 4.                      

                        W  Kochłowicach,  Polacy  w  wyborach  do  rady  gminy  uzyskali 13  mandatów,
                        a  Niemcy – 2.

                       W  Bykowinie,  Polacy  w  wyborach  do  rady  gminy  uzyskali  7  mandatów ,
                        a  Niemcy – 2.

                        W  Halembie,  Polacy  w  wyborach  do  rady  gminy  uzyskali  9  mandatów,
                        a  Niemcy – 0.

                       W  Bielszowicach,  Polacy  w  wyborach  do  rady  gminy  uzyskali  7  mandatów, 
                        a  Niemcy  4. 
              ---      W  Chebziu  powstało  „Towarzystwo  Polek”.

  10.11.1919.  Polski  Minister  Przemysłu  i  Handlu  p. Szczeniowski,  składa  w  Cieszynie 
                       / w  imieniu  rządu  polskiego /  polityczną  deklarację  woli -  utworzenia  
                       autonomicznego  województwa  śląskiego.
            
              ---     Arcybiskup  poznański  Edmund  Dalbor  wznowił  używanie  tytułu  Prymas  Polski.

  19.12.1919.  Polska  większość  w  radzie  gminy  Hindenburg,   postanowiła  przywrócić
                        miejscowości  pierwotną  nazwę  Zabrze.

  Rok 1919    W  Hucie  Goduli  odbyły  się  156  chrztów,  118  pogrzebów  i  61  ślubów.

  10.01.1920.  Wejście  w  życie  Traktatu  Wersalskiego.

  13.01. 1920. Na  mocy  Traktatu  Wersalskiego  wojska  niemieckie  opuszczają  Górny  Śląsk.

  20.01.1920.  Kardynał dr   Adolf  Bertram  grozi „błądzącym  i  politykującym  kapłanom” 
                       na  Górnym  Śląsku   karami  kanonicznymi. 
                      Decyzje  kardynała  wywołują  gwałtowne  protesty  władz  polskich.  
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                       Papież  Benedykt XV  ustanawia  Achillesa  Ratti  komisarzem  plebiscytowym
                       na  Górnym  Śląsku.
  
  27.01.1920.  Na  Górny  Śląsk  / Provinz  Oberschlesien / przybywają  pierwsze  oddziały
                       alianckich  wojsk  rozjemczych,  w  tym  Anglii,  Francji  i  Włoch.
                       Ewakuacja  Grenzschutzu.  W  Bytomiu  w  koszarach  Moltkego 
                       / dzisiaj  ul.  Żeromskiego / stacjonują  Francuzi.

  29/30.01.1920. W  Szombierkach   żołnierze  Grenzschutzu   zamordowali  Piotra  Niedurnego.

  31.01.1920.  W  Chebziu  bojówka  niemiecka  rozbija  polskie  zebranie.  
                       Ranny  został  właściciel   użyczonego  lokalu.

             ---     Biskup  wrocławski  Adolf  kardynał  Bertram  ustanowił  dla  Śląska  cieszyńskiego  
                      Komisariat / Wikariat  Generalny / obejmujący  4  dekanaty   podległe  biskupowi.

             ---     W  okresie  Republiki  Weimarskiej  elitarna  100  tysięczna  Reichswehra  staje  się
                       świętością  narodową.  Jest  armią  zawodową  poddaną  psychozie  odwetu.
                      Nie  istniała  możliwość  bezkarnej  krytyki  publicznej  wojska  i  jego  poczynań.

             ---     Po  wycofaniu  Grenzschutzu  i  administracji  pruskiej,  stonowaniu  głosu  kurii 
                      biskupiej  we  Wrocławiu  i  kapłanów – Niemców,  odżywa  działalność
                      organizacji  polskich  na  Górnym  Śląsku / kapłani  opcji  polskiej,  prasa,  chóry,
                      kluby  sportowe,  teatry  i  inne /.
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                 XI.   Górny  Śląsk  pod  rządami  Międzysojuszniczej  Komisji
                         Rządzącej  i  Plebiscytowej  od 11.2.1920   do  20.06.1922 r.

 
  11.02.1920.  W  Opolu  rozpoczęła  urzędowanie  Międzysojusznicza  Komisja  Rządząca 
                        i  Plebiscytowa  pod  przewodnictwem  francuskiego  generała  Henri  Le  Ronde'a.
                        W  Szombierkach  w  pałacu  Karola  Goduli  zamieszkał  Holender  
                        dr  Kaeckenbeek.
                        Władze  pruskie  z  prezydentem  prowincji  górnośląskiej  Josephem  Leo  Bittą,
                        opuszczają   Górny  Śląsk.  
                        Obszar  plebiscytowy,  podzielony jest  na  22  powiaty  i  obejmuje 10.733 km. kw.
                        Jest  zamieszkały  przez  ok. 2,0  mln,  mieszkańców.
                   
                        Kardynał  dr  Adolf  Bertram  otrzymuje  zakaz  wjazdu  na  teren  plebiscytowy.

  20.02.1920.   Rząd  Polski / Naczelnik  Państwa  Józef  Piłsudski / mianuje 
                        Wojciecha  Korfantego  Polskim  Komisarzem  Plebiscytowym  na  Górnym  Śląsku
                        z  siedzibą  komisariatu  w  Bytomiu / hotel  „Lomnitz” /.
                         Zastępcami  Komisarza  zostali:  Konstanty  Wolny / Chrześcijańskie  Zjednoczenie
                         Ludowe /,  Józef  Rymer / Narodowa  Partia  Robotnicza /,
                         i  Józef  Biniszkiewicz  / PPS  na  Górnym  Śląsku /.

  13.03.1920.    W  Berlinie  wojskowy  pucz  Wolfganga  Kappa - Luttwitza.

               ---      W  Orzegowie   polskim  Komitetem  Plebiscytowym  kierują: 
                         Wincenty  Loewy  i  J.  Szewczyk.

               ---      W  Chebziu  powstał  51.  osobowy  chór  mieszany  „Echo” 
                          kierowany  przez  Edwarda  Twardęgę  oraz   klub  sportowy  „Naprzód”.

                ---      Towarzystwo  Gimnastyczne  „Sokół”  w  Hucie  Goduli  kierowane  przez:
                          Jerzego  Fitykę  i  Jana  Szklorza  liczy 118  członków. 

  01.04.1920.   W  Katowicach  powstał  niemiecki  Komisariat  Plebiscytowy. 
                        Jego  kierownikiem  został  burmistrz  Rozbarku  dr  Kurt  Urbanek.
                        Akcję  propagandową  prowadzi  z  Wrocławia  Hans  Lukaschek.

  29.04.1920.   W  Hucie  Goduli,  z  inicjatywy  Janiny  Omańkowskiej -  dziennikarki
                        bytomskiego „Katolika”,   powstało  „Katolickie  Towarzystwo  Polek”.
                        Liczy  ono  338  członkiń.
                        Z  Kongregacji  Mariańskiej  wyłoniło  się  Stowarzyszenie  Młodzieży  Polskiej.

  03.05.1920.   W  rocznicę   uchwalenia  Konstytucji  3 - go  Maja  odbyły  się  liczne
                         manifestacje  na  rzecz   wprowadzenia  do  szkół  na  Górnym  Śląsku 
                         języka  polskiego / Rybnik,  Pszczyna,  Katowice,  Strzelce  Opolskie /. 
                         Starcia    manifestantów  z  bojówkami  w  Raciborzu  i  Opolu.
                       
                        Zdemolowanie  polskiej  drukarni  „Gazety  Opolskiej”  w  Opolu.
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 04/05.1920.   Na  Górnym  Śląsku   odbyły  się  masowe,  pararelne  wiece  i  manifestacje
                       poparcia  dla  niemieckich  i  polskich  aspiracji  narodowych.

 10.05.1920.   W  Bytomiu  powstało „Towarzystwo  Przyjaciół  Nauk”.

              ---      W  Orzegowie  powstało  „Katolickie  Towarzystwo  Polek”.

  10.05.1920/   Polski  Komitet  Plebiscytowy  oraz  inne  polskie  organizacje  polityczne
                         zorganizowały  48.  godzinny  strajk  powszechny  na  Górnym  Śląsku.

  17.05.1920.   Wojciech  Korfanty  powołał  Komisję  Samorządową  Polskiego  Komisariatu
                        Plebiscytowego,  której  celem  jest  opracowanie  projektu  ustawy  
                        dla  autonomicznego  województwa  śląskiego.  W  pracach  komisji  uczestniczy
                        m.  in.  Józef  Buzek  z  Cieszyna,  dziadek  stryjeczny  profesora  Jerzego  Buzka  
                        premiera  w  III  RP,  współtwórcy  reformy   samorządowej   w  1999 r.  w  Polsce,
                        przewodniczącego  Parlamentu  Europejskiego / od  2009 r./.

  17.05.1920.  Zmarł  hrabia  Walenty  von  Ballestrem.  Do  czasu  uzyskania  pełnoletności 
                       w  1926 r.  przez  najstarszego  syna  Mikołaja,  w  jego  imieniu   władzę 
                       nad  majoratem  pełniła  wdowa  po  hr.  Walentym   Agnieszka  von  Ballestrem. 

  18.05.1920.  W  Wadowicach  na  ziemi  śląskiej / od  1564 r.  formalnie  w  Polsce / urodził 
                        Karol  Wojtyła -  papież  Jan  Paweł II / 1978 – 2005 r. /. 
 
  27.05.1920.   W  Hucie  Goduli,  bojówka  niemiecka  zaatakowała  działacza  plebiscytowego  

             Pawła  Dragona.

  27 - 28.05.1920. W  Bytomiu  kilkakrotny  atak  bojówek  niemieckich  na  siedzibę  Polskiego    
                  Komisariatu  Plebiscytowego,  mającego  swoją  siedzibę  w  hotelu  „Lomnitz”.

    
  28.05.1920.    Napad  bojówek  niemieckich  na  polski  konsulat   w  Opolu.

  06.06.1920.   Wybory  do  Reichstagu.  Koalicja  weimarska  utraciła  większość.
                        Początek   rządów  gabinetów  mniejszościowych,  populistycznych,  skrajnych.

  08.06.1920.   Kolejny  napad  bojówek  niemieckich  na  hotel „Lomnitz”  w  Bytomiu.

  10.06.1920.   Na  Górny  Śląsk  przybył  przedstawiciel  papieża  ksiądz  Achilles  Ratti.

 16.06.1920.    W  Hucie  Goduli  z  inicjatywy  proboszcza  księdza  Franciszka / Franza / Strzyża, 
   poświecono  pomnik - pietę   upamiętniającą  ofiarę  z  życia  162  parafian

                         poległych  na  polach  bitew  I  Wojny  Światowej. 
                         Pomnik  ustawiony  był  w  miejscu  obecnego  krzyża,  po  lewej  stronie  wejścia
                         na  plac  kościelny.  Pomnik  rozebrano  w  latach  70 - tych  ubiegłego  wieku 
                         / ksiądz  proboszcz  Paweł  Szolonek /.

  21.06.1920.   Na  posiedzeniu  Komisji  Samorządowej  Polskiego  Komitetu  Plebiscytowego,
                        przyjęto  projekt  ustawy  autonomicznej  dla „ polskiego” obszaru  Górnego  Śląska.
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  25.06.1920.  W  Orzegowie  zginął  zamordowany  przez  policje  bezpieczeństwa / Sipo /
                        Feliks  Wyleżoł.  Policja  bezpieczeństwa / Sicherheitspolizei /  swoje  działania
                        kierowała  przeciwko  Polakom.

  30.06.1920.   Komisja  konstytucyjna  w  Polskim  Sejmie  zobowiązana  została  do
                        przedstawienia  na  najbliższym  posiedzeniu  plenarnym  Sejmu  ustawy
                        autonomicznej  województwa  śląskiego.

  05.07.1920.   Początek  obrad  Rady  Ambasadorów  na  konferencji  w  Spa. Na  konferencji
                        omawiany  jest  problem  Niemiec  oraz  sprawa  przyszłych  granic  Polski
                         / i  Górnego  Śląska /.

  08.07.1920.  W  Hucie  Goduli,  Józef  Fic  i  Wilhelm  Hartman  założyli 
                        „Związek  Inwalidów  Wojennych”.  Liczy  on  14  członków.

             ---       Józef  Piłsudski  nazwał  Śląsk: „starą  niemiecką  kolonią ''.

  10.07.1920.   Na  konferencji  Rady  Ambasadorów,  organu  wykonawczego  paryskiej
                        Konferencji  Pokojowej  w  Spa,  przedstawiciel  Polski  minister  
                        Stanisław  Grabski  godzi się  na  oddanie  Zaolzia  Czechom / trwa  blokada
                        zarządzona  przez  władze   Czechosłowacji   pomocy  wojskowej  z  Francji, 
                        dla  walczącej   z  bolszewicką  Rosją   Polski /.

  11.07.1920.   Klęska  dla  sprawy  Polski  w  plebiscycie  na  Warmii,  Mazurach  i  Powiślu.

  15.07.1920.   Sejm  Ustawodawczy  w  Warszawie  uchwala  ustawę  konstytucyjną  w której 
                        integralną  częścią  jest  statut  organiczny  województwa  śląskiego.
                        Statut  dotyczy  obszaru  innego  państwa -  Republiki  Niemiec  i  Prus.
                        / Dz. U.R.M. Nr 73. poz. 497  -  autonomia  śląska /.
                       
                        W  artykule  nr 5  uregulowana  została  sprawa  skarbu  śląskiego.
                        Do  wybuchu  II  Wojny  Światowej  budżet  Państwa  Polskiego  był  dłużnikiem
                        Skarbu  Śląskiego. 

                        Mieszkańcy  województwa  śląskiego  mogli  liczyć  na  uzyskanie  co  najmniej
                        połowy  przychodów  na  swoje  potrzeby. 
                        Dawało  to   gwarancję  mieszkańcom  województwa  śląskiego,   że  po
                        przyłączeniu  do  Polski  nie  będzie  cywilizacyjnego  „równania  w  dół”.

  28.07.1920.   Rada  Ambasadorów  podjęła  decyzję  o  nieprzeprowadzaniu  plebiscytu  na
                        Śląsku  Cieszyńskim.  Podział  Śląska  Cieszyńskiego.
                        Powrót  Józefa  Kożdonia  z  obozu  internowania  w  Krakowie.

  10.08.1920.   Minister  ds.  Wojskowych  gen.  Kazimierz  Sosnkowski,  koordynatorem  pomocy
                         z  Polski  dla  POW  na  Górnym  Śląsku.

 14.08.1920.    Na  Górny  Śląsk  przybywa  transport  wojsk  francuskich.  
                        Niemieccy  kolejarze  blokują  transporty  pomocy  dla  Polski 
                        / i  dla  wojsk  francuskich /.   
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 15.08.1920.  Od  ponad  roku  trwa  w  Polsce  wojna  z  najazdem  wojsk  bolszewickich.
                       Zwycięska  „Bitwa  warszawska”  urasta  do  miary „cudu  nad  Wisłą”.

                       Powstrzymany  zostaje  pochód  rewolucji  bolszewickiej  do  Europy  Zachodniej.
                                                               
  16.08.1920.   Cała  prasa  niemiecka,  a  na  Górnym  Śląsku  gliwicki  dziennik „Wanderer”
                        podała  wiadomość  o  zdobyciu  przez  bolszewików  Warszawy.  
                        Podana „ informacja”  dala  powód  do  licznych  wystąpień  antypolskich 
                        na  Górnym  Śląsku.

  17.08.1920.   Wielka  manifestacja  antypolska  w  Katowicach.  Starcie  wojsk  francuskich 
                        z  demonstrantami.  Na  ulicy  bojówka  niemiecka  śmiertelnie  raniła,
                        dra  Andrzeja  Mielęckiego / udzielał  pomocy  medycznej / i  rannego wrzuciła 
                        do  Rawy.  Był   działaczem  narodowym -  polskim.
                        W  wielu  miastach  i  wsiach  na  Górnym  Śląsku  ukazały  się  komunikaty 
                         o  upadku   państwa  polskiego.   Stan  oblężenia  wojskowego  w  Katowicach.

  18.08.1920.  W  Katowicach  trwał  wielogodzinny  atak  bojówek  niemieckich  na  budynek
                         hotelu  „Deutsches  Haus” -  siedziby  Polskiego  Komitetu  Plebiscytowego,
                         zakończony  jego  podpaleniem.

              ---      Na  Górnym  Śląsku  zarejestrowane  są  302 chóry.

 19/20.08.1920. Polski  Komitet  Plebiscytowy / Wojciech  Korfanty / wzywa  ludność  polską  na
                          Górnym  Śląsku  do  samoobrony  przed  terrorem „ Sipo”,  a  nie  do  powstania
                          zaczepnego,  jakiego  chcieli  wojskowi  z  polskiego  POW. 
                          Administracja  we  Wrocławiu  i  Opolu  posiada  wszystkie  instrumenty  władzy. 
                          Wybuch  II  Powstania  Śląskiego / raczej  Górnośląskiego /.  
                          Na  jego  czele  stoi  Alfons  Zgrzebniok.  Orzegów  i  Huta  Goduli  w  rękach
                          powstańców.  Oddziałem  z  Huty  Goduli  dowodzi  Wilhelm  Hartman.
                           Pospieszył  on  z  pomocą  powstańcom   w  Nowym  Bytomiu.
                           W  walce  zginęli: Herman  Nowak  lat 19,  pochowany  na  cmentarzu  w  Goduli
                           oraz  Bernard  Gabor.
                           Oddziały  powstańcze  krwawo  rozprawiają  się  z  Niemcami  w  Hołdunowie

              ---         W  Chebziu  rozpoczęto  budowę  33  drewnianych  domów  mieszkalnych
                          /,,zielone  domki”  przy  ulicy  Styczyńskiego,  dzisiaj  DTŚ /.

  23.08.1920.   W  walce  o  stację  kolejową  Chebzie,  oddział  VIII  Okręgu  POW 
                        Górnego   Śląska  pod  dowództwem  Rudolfa  Kornkego,  wyparł  ze  stacji  
                        oddział  Reichswehry.

  26.08.1920.   Wojciech  Korfanty  wydaje  odezwę  o  zakończeniu  powstania  i  osiągnięciu
                         zamierzonych  celów / usunięciu  niemieckiej  policji  bezpieczeństwa „ Sipo” 
                         i utworzeniu   niemiecko – polskiej  policji  plebiscytowej
                         ,,Apo” -   Abstimmungspolizei /.  Oddziały  powstańców  liczyły  20  tysięcy  osób.

  28.08.1920.   Komisarze  plebiscytowi;  Wojciech  Korfanty   i  Kurt  Urbanek,  umową 
                        polsko – niemiecką,  zakończyli   działania  bojowe  na  Górnym  Śląsku.
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  29.08.1920.   W  Hucie  Goduli  utworzono  policję  obywatelską.

  31.08.1920.   Adolf  kardynał  Bertram  biskup  wrocławski: 
                        „Nigdy  nie  powinien  ksiądz  uczestniczyć  w  politycznych  demonstracjach”. 

                ---    W  skład  komisji  koalicyjnej  powiatu  bytomskiego  weszli:  Wilhelm  Hartman 
                        z  Huty  Goduli  oraz  Augustyn  Kocur  z  Chebzia.

                ---    W  Hucie  Goduli  mieszka  6.851  osób.

  16.09.1920.   W  Królewskiej  Hucie  powstała  Komunistyczna  Partia  Górnego  Śląska.

   22.09.1920.   Uruchomiono  elektrownię  „Szombierki”.
 

  19.10.1920.   W  Berlinie  Komitet  Górnoślązaków  zorganizował  3.000.  demonstrację
                         poparcia  dla  polskiego  Górnego  Ślaska.

  01.12.1920.   Dawny  wikary  hrabiów  von  Ballestrem  w  Pławniowicach  ks. Michał  Lewek
                        przyjmuje  do  prowadzenia  wydział  kościelny  w  polskim  Komisariacie
                        Plebiscytowym.

  07.11.1920.   Na  Konferencji  w  Gliwicach  zespolenie  się  Komunistycznej  Partii   Górnego  
            Śląska  i  włączenie   jej  do  Komunistycznej  Partii  Niemiec.

  10.11.1920.   W  więzieniu  w  Bytomiu  zamordowana  została  Pola  Maciejewska, 
                         instruktorka  Inspektoratu  Harcerskiego  w  Bytomiu. 

  21.11.1920. Biskup  wrocławski  Adolf  Kardynał  Bertram  wydaje  zarządzenie  zabraniające  
          duchowieństwu  udziału  w  agitacji  plebiscytowej / szczególnie  zza  granicy /.

                      Podobną  prośbę  wystosował  komisarz  Stolicy  Apostolskiej  Giowanni  Baptista  
                      Ogno – Serra,  były  ambasador  Stolicy  Apostolskiej  w  Wiedniu.  
                      Apel  zignorował  m.  innymi  gwardian  O O. Franciszkanów  na  Górze  św.  Anny 
                      o.  Kolumban  Sobotta / pochowany  na  cmentarzu  w  Katowicach - Panewnikach /.

 27.11.1920. Rada  Rzeszy / Reichsrat / uchwala  ustawę  o  Górnym  Śląsku.  Przewiduje  ona,  
                     że  w  dwa   miesiące  po  przejęciu  przez  Republikę  Niemiec  terenu
                     plebiscytowego  na   Górnym  Śląsku,  przeprowadzone  zastanie  referendum 
                     w  sprawie  utworzenia   kraju  górnośląskiego – Land  Oberschlesien. 

  30.11.1920.Pruskie  zgromadzenie  konstytucyjne  uchwala  konstytucję  pruską,  która  ogłosiła
                     Prusy  wolną  republiką  w  ramach  Rzeszy  i  określiła  podstawowe  zasady
                     ustrojowe,  zgodne  z  konstytucją  weimarską.
                     Obowiązująca  nazwa: „Wolne  Państwo  Pruskie”.
                     Organem  władzy  jest  pruski  Landtag / sejm / wybierany  na  4  lata,  pruski  rząd
                     / zwany  Staatsministerium / oraz  Rada  Państwa,  która  reprezentuje  prowincje  
                     pruskie  w  sprawach  ustawodawczych  i  administracji. 
                     Premierem  Prus,  do  roku  1932,  został  Otto  Braun / SPD /. Napisał:
                     „Prusy  nigdy  nie  były  bardziej  po  prusku  rządzone  jak  za  moich  czasów”.
                     Prusy  stały  się  bastionem  demokracji,  a  Berlin  stolicą  kultury  niemieckiej.
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 11.12.1920. Powołano  polskie  dowództwo  Obrony  Plebiscytu  na  Górnym  Śląsku,   
          przekształcone  później  w  Naczelną  Komendę  Wojskową III  Powstania  Śląskiego.

 
 19.12.1920.  Generał  Wojska  Polskiego  Kazimierz  Sosnkowski  zatwierdza  nominację  
                       płk.  Pawła  Chroboka  na  stanowisko  dowódcy  Obrony  Plebiscytu  
                       na  Górnym  Śląsku.

  21.12.1920. Wysoki  komisarz  Stolicy  Apostolskiej  na  Górnym  Śląsku  ksiądz  Jan  Baptysta 
          Ogno – Serra  częściowo  uchyla  restrykcyjne  zarządzenie  biskupa  wrocławskiego, 
          w  sprawie  angażowania  się  duchownych  katolickich  w  akcję  plebiscytową.

  30.12.1920. Publikacja  I  części  Regulaminu  Plebiscytowego  na  Górnym  Śląsku.

  Rok 1920    W  Hucie  Goduli  odbyło  się  212  chrztów,  145  pogrzebów  i  72  ślubów.
          
             ---     W  Monachium  powstała  Narodowosocjalistyczna  Niemiecka  Partia  Robotnicza
                       / Nationalsocjalistische  Deutsche  Arbeiterpartei – NSDAP /.

                       Powstała  ona  z  Narodowej  Niemieckiej  Partii  Robotniczej   Antona  Drexlera 
                       / 1919 r. /,  której,   po  wstąpieniu  do  niej  i  zostaniu  jej  przywódcą  w 1920 r,
                       Adolf  Hitler  dodał  do  nazwy  partii  przymiotnik ,, socjalistyczna”.

  20.01.1921.  Komunistyczna  Partia  Górnego  Śląska  wypowiada  się  za  bojkotem  Plebiscytu,
                       za  zwalczaniem „polskiego  nacjonalizmu”  i  solidarnością  z  bolszewicką  Rosją.

  13.02.1921.  W  Hucie  Goduli,  po  rozwiązaniu  POW  Górnego  Śląska,  utworzono   
            paramilitarną organizację  „Przedświt”.  

                       Jej  organizatorami  byli: Tomasz  Kotas,  Józef  Szotek,  Franciszek  Smyrek  
                        i  Paweł  Matejczyk.  Organizacja  liczy  74  członków. 
                       Po  III  Powstaniu  Śląskim,  przekształcona  w  Związek  Byłych  Powstańców.

  13.02.1921.  Komunistyczna  Partia  Górnego  Śląska,  ponownie  wzywa  do  bojkotu  Plebiscytu.

  21.02.1921.  Decyzja  Rady  Ambasadorów  o  trybie  głosowania  w  plebiscycie 
                       na  Górnym  Śląsku.  Głosowanie  stałych  mieszkańców  obszaru  plebiscytowego 
                       i  emigrantów  odbędzie  się  jednocześnie.

             ---      Celem  wzięciu  udziału  w  plebiscycie,  na  Górny  Śląsk  przybyło  200  tysięcy
                       emigrantów „niemieckich”  i  10  tysięcy „polskich”.

              ---     Socjaldemokratyczna  Partia  Niemiec  na  Górnym  Śląsku  z  siedzibą  
                       w  Katowicach  liczy  ok. 8,0  tysięcy  członków.  
                       Wyraża  ona  stanowisko,  że   Górny  Śląsk  winien  zostać  częścią  składową
                        Republiki  Niemiec,  ponieważ  położenie robotników  tutaj  jest  lepsze  niż  
                        w  barbarzyńskiej  Polsce. 
                        SPD  potępiła   I  i  II   Powstania  Śląskie.

              ---      Polska  Partia  Socjalistyczna  na  Górnym  Śląsku  liczy  ok. 20  tysięcy  członków.
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  01.03.1921.   Tajny  polsko  - francuski   układ  gospodarczy  w  sprawie  utworzenia  wspólnych
                         spółek  bankowych  i  kopalnianych  na  Górnym  Śląsku.
                         Gwarantuje  on  francuskim  przedsiębiorcom  i  bankom  prawo  pierwokupu
                         uzyskanych  przez  Polskę  na  Górnym  Śląsku  zakładów  poniemieckich.

  06.03.1921.   W  Bytomiu  mają  miejsce  polsko – niemieckie  rozruchy.
            Od  szabel,  parasoli  i  lasek,  rannych  zostało  kilkadziesiąt  osób.

  08.03.1921.   Sejm  Ustawodawczy  w  Warszawie,  na  swoim  216  posiedzeniu,  uchwala  
            nowelizację  do  Ustawy  Konstytucyjnej  z  dnia 15.07.1920 r. 

                        Według  tej  nowelizacji,  Sejm  Śląski  otrzymał  uprawnienia  prawodawcze  na
                        terenie   województwa  śląskiego.
                        Gwarantuje  również  Górnoślązakom,  przy  założeniu  równych  kwalifikacji   

            kandydatów,  pierwszeństwo  w  obsadzie  stanowisk  pracy.

  17.03.1921. W  Polsce  uchwalono  „Konstytucję  Marcową”.
                       Likwidacja  przywilejów  stanowych  i  rodowych.

  18.03.1921. Traktat  pokojowy  zawarty  między  delegacją  rządu  polskiego  a  delegacją      
           bolszewickiej  Rosji  w  Rydze,  kończy  wojnę  o  suwerenność  państwa 

                       i  wschodnią   granicę  Polski.

            ---     Selbstschutz,  konspiracyjna  niemiecka  organizacja  bojowa / samoobrona /  na
                     Górnym  Śląsku,  liczy  ok. 33  tysiące  członków.

            ---     Alojzy  Pronobis  z  Bytkowa,  utworzył  Polski  Związek  Górnośląskich
                     Autochtonistów.  Związek  opowiada  się  za  niepodległością  Górnego  Śląska.

  20.03.1921. Plebiscyt  na  Górnym  Śląsku.  W  stawianym  pytaniu,  nie  pyta  się  mieszkańca 
                      o  narodowość  ani  język,  ale  o  chęć  przynależenia,  ale  dopiero  po  wygranym
                      referendum  do  górnośląskiego  kraju  związkowego  w  federalnym  państwie
                      niemieckim  / landzie  pruskim /,  czy  skromnym,  ale  dotychczas  nieistniejącym
                      autonomicznym   województwie  śląskim  w  Polsce.
                      Obszar  plebiscytowy  objął  83 %  obszaru  rejencji  opolskiej  i  liczy 11.008 km. kw.
                      / bez  powiatów:  Nysa,  Grodków,  Niemodlin  i  w  części  Głubczyce  i  Prudnik /.
                      Wyniki  plebiscytu:
                      Uprawnionych  do  głosowania  -  1.220.524 osoby,  
                                                      głosowało   -  1.190.846  osób,
                      z  tego  za  Polską  głos  oddało -      479.359 osób, / ok. 40 % /  Ślązaków.
                                   za  Niemcami,               -      707.605 osób. / ok. 60 % /.

                      Wynik  ten  jest / prawie / odwróconą  proporcją  dla  oceny  używanego  przez
                       mieszkańców  Górnego  Śląska  języka / ponad 60 %  deklaruje  język  polski /.  
                      Głosów  nieważnych  było         -          3.882.
                      Za  Polską  opowiedziały  się  -   674 gminy,
                      za  Niemcami  -   624  gminy.  Niemcy  wygrywają  w  miastach.

             ---     W  Orzegowie  za  Polską   głosowało                   - 3.489 osób,
                                               za  Niemcami,                                - 2.055 osób,
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                      W  okręgu  Huta  Goduli,  za  Polską  głosowało   - 1.545 osób,
                                                          za  Niemcami,                     -    622 osoby.
                       W  okręgu  Chebzie,  za  Polską  głosowało          -    532 osoby,
                                                          za  Niemcami,                     -     608 osób.
                       W  okręgu  Ruda,  za  Polską głosowało                -  6.212  osób, 
                                                          za  Niemcami,                      - 4.105 osób.
                       W  okręgu  Kochłowice,  za  Polską  głosowało    - 3.364 osoby,
                                                          za  Niemcami                       -    968 osób.
                       W  okręgu  Bykowina,  za  Polską  głosowało       -   841 osób,
                                                          za  Niemcami                      -    353 osoby.
                        W  okręgu  Nowa  Wieś  za  Polska  głosowało   - 2.935  osób,
                                                          za  Niemcami                      - 1.438  osób.
                        W  okręgu  Wirek,     za  Polska  głosowało         - 2.434 osób, 
                                                          za  Niemcami                      - 2.851 osób.
                        W  okręgu  Bielszowice,  za  Polska  głosowało  - 4.546 osób,
                                                          za  Niemcami                      - 1.874  osoby.
                        W  okręgu  Kłodnica,  za  Polską  głosowało       -    228 osób,
                                                           za  Niemcami                     -      22.osoby
                        W  okręgu  Stara  Kuźnica,  za  Polską  głosowało   458 osób,
                                                                      za  Niemcami           -      63osób,
                        W  okręgu  Frydenshuta,  za  Polską  głosowało   - 2.519 osób,
                                                                  za  Niemcami               - 3.815.osób
                        W  okręgu  Czarny  Las,  za  Polską  głosowało    -    547  osób, 
                                                                  za  Niemcami               -    257  osób.
                        W  okręgu  Zgoda,  za  Polską  głosowało             -   412  osób,
                                                        za  Niemcami                         -    926  osób.

                        W  Szombierkach,  za  Polską  głosowało             - 1.996  osób,
                                                       za  Niemcami                          -    715  osób,
                        W  obszarze  dworskim,  za  Polską  głosowało    -    371  osób,
                                                       za  Niemcami                          -    246  osób.

                        W  powiecie  bytomskim,  za  Polską  głosowało  - 62.965 osób,
                                                      za  Niemcami                           - 43.646 osób.

                        W  Bytomiu  mieście,  za  Polska  głosowało        - 10.102 osób,
                                                      za  Niemcami                           -  29.889 osób.

                       Wśród  Niemców,  jednym  z  głosujących  za  przynależnością  do  Polski 
                        jest  hrabia  Jan / Hans / von  Oppensdorff  pan  na  Głogówku,   za  rządów 
                        Adolfa  Hitlera  zamordowany  w  obozie.

  22.03.1921. Wojciech  Korfanty  w  specjalnej  odezwie  ogłasza  zwycięstwo  Polski  we
                       wschodniej  części  obszaru  plebiscytowego  i  proponuje  Henri  Le  Rondowi
                       podział  Górnego  Śląska  wzdłuż  Odry / tzw.  Linia  Korfantego /.
                       O  podziale  nie  decydował  wynik  plebiscytu  a  Rada  Ligi  Narodów.

  23.03.1921. Uchwala  Rady  Ministrów  Rządu  w  Warszawie  w  sprawie  niedopuszczenia  do  
           zbrojnego  wybuchu  powstania  na  Górnym  Śląsku.
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  05.04.1921. Po  przeniesieniu  płk.  Pawła  Chroboka  do  Sztabu  Generalnego  w  Warszawie,  
          dowódcą  Obrony  Plebiscytu  został  hrabia  ppłk.  Maciej  Mielżyński 

                      z  Wielkopolski,  pseudonim  Nowina – Doliwa. 

  22.04.1921. Zatwierdzenie   ostatecznej  wersji  operacyjnych  działań  powstańczych / zbrojna
                      demonstracja,  tzn.  zajęcie  gmin  polskich  po  prawej  stronie  Odry,  i  szybka
                      likwidacja  działań,  aby  nie  utracić  całego  Górnego  Śląska /  przez  dowódcę
                      Obrony  Plebiscytu  ppłk. Macieja  Mielżyńskiego  i  Wojciecha  Korfantego. 

  26.04.1921. Podporządkowanie  polityczne  i  wojskowe  dowódcy  Obrony  Plebiscytu,
                      Komisarzowi  Plebiscytowemu  Wojciechowi  Korfantemu.
             
              ---    Dowódcą  niemieckiej  samoobrony / Selbstschutzu /  na  Górnym  Śląsku  został
                      pogromca  I  Powstania  Śląskiego,    generał -  podporucznik   Carl  Hoefer ,
                      Górnoślązak   z  Pszczyny.  W  skład  Selbstchutzu  wchodzą  formacje  ochotnicze -
                      Freikorpsy  np.  bawarski  Orgesch,  Oberland  czy  batalion  Heinza  Hauensteina,

  01.05.1921. Wybuch  strajku  generalnego  na  Górnym  Śląsku.  

  02.05.1921. Rada  Ministrów  Rządu  w  Warszawie,  podjętą  uchwałą  sprzeciwia  się   
          wybuchowi  powstania  na  Górnym  Śląsku. 

        05.1921. W  Hucie  Goduli  urzędnicy  obszaru  dworskiego  Orzegów,  opuszczają  swoje  
           stanowiska  pracy  i  uciekają  z  osady / naczelnik  obszaru  Georg  Sage /. 

                       Władzę  w  Hucie  Goduli  przejmują  powstańcy / Ignacy  Gryska /,  którzy
                       organizują  aprowizację  dla  mieszkańców.

  02./03.05.1921. Na  Górnym  Śląsku  wybuchło  III  Powstanie.  Celem  zapobieżenia  wojnie  
     niemiecko -   polskiej,  Wojciech  Korfanty  ogłasza  się  dyktatorem  powstania.

                       „ Czynię  to  dlatego,  aby  ten  ruch  szlachetny  przez  zbrodnicze  jednostki  
                       nie  został  zamieniony  w  anarchię,  by  nie  działy  się  zbrodnie  i  przestępstwa,
                       by  normalny  bieg  życia  czym  prędzej  został  przywrócony”.
                       W  Szopienicach  W.  Korfanty  tworzy  Naczelną  Władzę  na  Górnym  Śląsku.
                   
                       W  Bielszowicach  mieści  się  siedziba  kierownictwa   powstania – Grupy 
                        „Wschód”,  pod  dowództwem  kapitana  Karola  Grzesika  ps.  Hauke. 
                        Szefem  sztabu  Grupy  jest  kapitan  Michał  Kurzydło – Grażyński  z  Galicji.
                        Dowódcą  powstańców  Grupy  „Południe”  jest  ppłk  Bronisław  Sikorski,  
                        a  Grupy  „Północ”  kpt.  Alojzy  Nowak.

                        Jednostki  bojowe  Selbstchutzu,  podzielone  są  na  trzy  związki  operacyjne:
                        „Süd” pod  dowództwem  gen. ppor. Bernharda  von  Hülsena, „ Mütte”  pod 
                        płk.  Hollebenem,  i  „Nord”  pod  ppłk.  Grütznerem.
                    
             ---      Kompania  Huty  Goduli  pod  dowództwem  Wilhelma  Hartmana  liczy 258 osób.
                       Kompania  orzegowska  pod  dowództwem,  początkowo  Jana  Dworaczka, 
                       a  od 09.05.1921 r.  Jerzego  Nowaka  liczy  220 osób.  
                       Stacja  kolejowa  w  Chebziu  w  rękach  powstańców.
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                       Kompanie  powstańców  z  Orzegowa  i  Huty  Goduli    wchodzą  w  skład
                       III  batalionu  Franciszka  Dworoka  z  Nowego  Bytomia.
                       Ponadto,  grupa  specjalna  w  ilości  ok.  100  osób  z  Orzegowa  i  Huty  Goduli
                       wcielona  została  do  kompanii  szturmowej  Pawła  Bereczki  i  wchodzi  w  skład
                       2 pp. / pułku  zabrzańskiego / dowodzonego  przez  Pawła  Cymsa.  

                        Kompania  godulska  przydzielona   później  do  5 pp.  dowodzonego  przez
            Czesława  Paula,  wchodzi  w  skład  Grupy  „Wschód”,  dowodzonej  przez 

                        kpt. Karola  Grzesika.  Bierze  ona  udział  w  dniach 06. - 11.05.1921 r.
                       w  krwawych  walkach   o  Kędzierzyn.  
                       W  walce  zginęli:  Adolf  Przedworski,  Józef  Latka,  Franciszek Tyrol  oraz
                       urodzony  dnia 20.06.1899 r.  Alojzy  Janus,  pochowany  na  cmentarzu   w  Goduli.
                       
                        Na  cmentarzu  w  Orzegowie  pochowani  zostali: Leon  Brański,  urodzony dnia 
                        31.05.1902 r,  zginął  w  walce,  dnia 24.05.1921 r.  oraz  Augustyn  Stach,  urodzony
                        25.03.1896 r,  zginął  w  walce,  dnia 08.06.1921 r.

                        W  Rudzie  O/S  w  oddziale  Wiktora  Weidemana,  podczas  walk  zginęli:
                        Franciszek  Dziambor  i  Rudolf  Piprek.
                        W  I  i  II  Powstaniu  Ślaskim  zginęli: A,  Bania,  Karol  Gorzewski,  Pawel  Hajok,
                        P.  Haradzin,  Augustyn  Janas,  Jan  Janta,  J.  Kandzia,  Józef  Klück,  T.  Kilos,
                        Augustyn  Jutrz,  Antoni  Kurc,  F.  Kurc,  Ryszard  Losa,  Rudolf  Michalski 
                         i  Józef  Wojtala.

                        W  Rudzie O/S  na  czele  Powstańczej  Rady  Cywilnej  stoi  Antoni  Sieroń.
                         Decyzją  dyktatora  III  Powstania  Ślaskiego  Wojciecha  Korfantego,
                         ustanowiony   naczelnikiem  gminy  wiejskiej  Ruda O/S  i  Okręgu  Urzędowego. 

                        Naczelnymi  Wodzami  III  Powstania  Śląskiego / raczej  Górnośląskiego / byli:
                        -- Ppłk  hrabia  Maciej  Mielżyński,  ps.  Nowina – Doliwa,  do 30.05.1921 r.
                            artysta - malarz,  poseł  do  Reichstagu,  urodzony  dnia 13.10.1869 r. 
                            w  Chobienicach   k.  Babimostu / po  osobistych  przejściach  życiowych /.
                        -- Mjr  Stanisław  Rostworowski,  ps.  Lubliniec,  do  03.06.1921 r.
                       --- ppor.  Karol  Grzesik,  ps.  Hauke,  do  07.06.1921 r.
                        -- Ppłk  Kazimierz  Zenkteller,  ps.  Warwas. do  13.06.1921 r.

  06.05.1921. Wojska  Powstańcze   osiągnęły  zaplanowaną  „Lini ę  Korfantego”.
                      Na  arenie  międzynarodowej,  potępiono  polskie  działania  zbrojne.
                      Alianci  odroczyli  rozpatrywanie  podziału  Górnego  Śląska  do  czasu  likwidacji
                      powstania.

                      Wojciech  Korfanty  prowadzi  rozmowy  z  ministrami  rządu  w  Warszawie:   
           Maciejem  Ratajem  i  Leopoldem  Skulskim,  w  których  zgodzono  się,   że  

                       powstanie  ma  mieć  charakter  zbrojnej  demonstracji.

                       Rząd  Polski  wystosował  noty  dyplomatyczne  do  rządów  w  Londynie,  Paryżu 
                       i  Rzymie,  wyjaśniając,  że  wystąpienia  zbrojne  na  Górnym  Śląsku  mają    

           charakter  spontanicznych  wystąpień  Górnoślązaków.
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 09.05.1921.   Powstańcy  podpisali  z  Komisją  Międzysojuszniczą  zawieszenie  broni.

 10.05.1921.   Ukazał  się  pierwszy „Dziennik  Rozporządzeń  Naczelnej  Władzy  Powstańczej  
           na  Górnym  Śląsku”.  Wojciech  Korfanty  ogłasza  „Manifest”  o  zwycięstwie

                       powstańców.  Republika  Niemiec  rozpoczyna  kampanię  dyplomatyczną.

  11.05.1921.  Rozpoczyna  się  reorganizacja  oddziałów  powstańczych  w  regularną  siłę
                       zbrojną,  mającą  na  celu  zabezpieczenie  zdobytych  terenów.

  13.05.1921.  W  Izbie  Gmin  premier  Wielkiej  Brytanii  David  Lioyd  George,  grozi  
           powstańcom  na  Górnym  Śląsku  poważnymi  sankcjami.  

                       Oskarża  on  Francję  o  sprzyjanie  powstańcom.  Mówi,  że:
                       „przyznać  Polsce  przemysł  górnośląski  to  tyle  co  małpie  dać  zegarek”.

  14.05.1921. Premier  Francji  Aristed  Briand  odpiera  zarzuty  Davida  L.  George'a. 
                      Broni  on  praw  polskich  na  Górnym  Śląsku.

  16.05.1921. Wojciech  Korfanty  wystosował  obszerną  i  stanowczą  notę  do  premiera   
           Wielkiej  Brytanii.  Na  zajętym  obszarze  wprowadza  prawo / statut  organiczny /.

  18.05.1921.   Premier  rządu  polskiego  Wincenty  Witos,  w  swoim  wystąpieniu  sejmowym  
            potwierdził   nieprzedawnione  prawa  Polski  do  Górnego  Śląska.

  19.05.1921.   Delegat  rządu  polskiego  Stanisław  Srokowski  na  Górnym  Śląsku.  
                        We   współpracy  z  Wojciechem  Korfantym,  podjęli  próbę  likwidacji 
                        powstania  i  jego  negatywnych  skutków.

  21- 27.05.1921.   Atak  i  zdobycie  przez  Niemców   Góry  św.  Anny.
                              Dokonała  tego  Grupa  „Süd”  w  skład  której  wchodził  m.  innymi
                              Freikorps  Oberland  z  Bawarii  pod  dowództwem  Ernsta  Horodama, 
                              batalion   Hiacenta / Jacka / Strachwitza  z  Kamienia  Śląskiego, 
                              kompania  Koppego  i  bataliony  mjr.  Chappiusa.
                              
                        W  walkach  w  dniu  22.05.  ginie  7.  z  118,   kadetów / ochotników /
                        lwowskich  i  modlińskich.
                        Trudno  jest  bronić  tezy  o  „wojnie  domowej”   na  Górnym  Śląsku .

  23.05.1921.   Rada  Ministrów  Rzeczypospolitej  Polskiej,  zobowiązuje  Ministra  Spraw   
Zagranicznych  do  rozpoczęcia  zabiegów  dyplomatycznych,  mających  na  celu  
zakończenie  powstania  na  Górnym  Śląsku.

  25.05.1921.   Premier  Francji  w  swoim  wystąpieniu  w  Izbie  Deputowanych,  zagroził  
Niemcom  interwencją  zbrojną,  w  przypadku  nie  zaprzestania  działań  zbrojnych
na  Górnym  Śląsku.

  28.05.1921.  Wojciech  Korfanty: „ Gdybym  zawsze  stosował  się  do  zaleceń  rządu, 
                        Górny  Śląsk  dawno  przepadł / by /  dla  Polski”,  i  dalej,
                        „Dotychczasowy  rząd  jest  zupełnie  bez  planu  i  bez  głowy  i  w  ogóle  nie  ma
                        żadnych  wytycznych   w  swej  polityce  śląskiej”.
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  01.06.1921.   Bunt  oficerów  Grupy  „Wschód”  przeciwko  Wojciechowi  Korfantemu 
                        i  prowadzonej  przez  niego  polityce.  W.  Korfanty  na  odprawie  dowódców
                        powstańczych  w  Bielszowicach   pacyfikuje  nastroje  anarchii.  
                        Grupą  spiskowców  dowodził  porucznik  „Borelowski” -  Kurzydło 
                        vel   Michał  Grażyński.  Dyktator  powstania  nakazuje  aresztować  spiskowców.

  02 – 07.06.1921. Operacja  Selbstchutzu. Ma  na  celu  okrążenie  oddziałów „insurgentów”
                              w  rejonie  Góry  św.  Anny,  przerwanie  linii  frontu  i  wyprowadzenia  ataku
                              na  uprzemysłowiony  teren  Górnego  Śląska.   Powstańcy  wycofali  się  
                              z  rejonu  walk.  Selbstchutz  nie  uzyskał  zaplanowanego  celu  ofensywy.

  03.06.1921.  Wbrew  woli  W.  Korfantego,  Karol  Grzesik  naczelnym  wodzem  Powstania.

  06.06.1921.  Wojska  alianckie,  decyzją  Międzysojuszniczej  Komisji  Rządzącej 
                        i  Plebiscytowej  zaczęły  tworzyć  pas  neutralny  między  walczącymi  stronami.

  11.06.1921.  W  Błotnicy,  strona  polska  jednostronnie  przyjmuje  warunki  rozejmu.
 
  13.06.1921.  Rozkazy  Wojciecha  Korfantego  i  zapowiedzi  o  zakończenia  powstania  na
                       Górnym  Śląsku  do  05.07.1921 r.

  25.06.1921.  W  Głogówku,  generał  Carl  Hoefner  podpisał  umowę  o  wycofaniu  wojsk.

                       III  Powstanie  Śląskie / Górnośląskie /  jest  fenomenem  w skali  światowej.
                       Było  precyzyjnie  zaplanowaną  akcją  militarną,  w  której  najważniejszą  zasadą
                       było  minimalizowanie  strat  i  przemocy. 

                       Bez  elit: politycznych,  gospodarczych  i  wojskowych  w  oderwaniu  od  Polski,
                       poza  jej  wspólnotą   kulturową,  powstańcy  śląscy  nie  mogli  oczekiwać  od  niej,
                       zrujnowanej  i  zagrożonej  przez  sąsiadów,  większej  ani  bardziej   skutecznej
                       pomocy / Polska  dostarczała  żywność,  płaciła  żołd,  kupiła  śląski  węgiel
                       i  oddelegowała  ośmiuset  oficerów  do  pracy  sztabowej  powstania /.

                       Pod  bronią  było  ok. 60  tysięcy  powstańców,  w  tym  w  Grupie „Wschód”
                       15.929  / 14.773  szeregowców /,  i  ok.  7  tys.  ochotników   z  Polski.

                       W  walkach  zginęło  ok. 3 tysięcy,  a  ok.  4  tysiące  powstańców  zostało  rannych. 
                       Szanując  heroizm  i  bohaterstwo   na  polu  walki  każdego  żołnierza,  pamiętajmy,
                       że  w  bitwie  o  Monte  Cassino  w  maju  1944 r.  zginęło  923  żołnierzy  polskich 
                       / w  tym  wielu  Górnoślązaków /.

                       III  Powstanie  Ślaskie  w  świadomości  Polaków  nie  odgrywa  szczególnej  roli.

                       Było  skrajnie  pragmatyczne  i  skuteczne.  Brak  tutaj  etosu  polskiego
                       cierpiętnictwa.  Nie  stało  się  więc  i  nie  jest  w  Polsce  mitogenne.

            ---      Wydano  tajną  instrukcję  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  Rządu  w  Warszawie 
                       nakazując  rozbrojenia  powstańców  śląskich  na  terytorium   państwa  polskiego.
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  28.06.1921. Początek  równoczesnej  ewakuacji  niemieckich  i  powstańczych / „insurgentów”,
                      „partyzantów” / sił  zbrojnych   z  Górnego  Śląska.
 
  28.06.1921. Wójtem  w  Orzegowie  został  Brunon  Flach.
                      Radę  gminy  tworzą:  Białas,  Bytom,  Chelm,  Korzuch,  Matura,  Słata,  Wieczorek.
                      Ławnikami  wybrani  zostali: Loewe  i  Wiktor  Pyka.
  
  05.07.1921. Zakończenie  ewakuacji  sił  zbrojnych  z  terenu  walk  na  Górnym  Śląsku.  
                      Ponowne  przejęcie  władzy  na  Górnym   Śląsku  przez  Międzysojuszniczą 
                      Komisję  Rządzącą  i  Plebiscytową.  Koniec  III  Powstania  Górnośląskiego.

  07-08.09.1921. Pątnicy,  Niemcy  z  Orzegowa  na  Górze  św.  Anny.

  26.09.1921. Górnośląska  partia  „Centrum”  na  zjeździe  w  Gliwicach  podtrzymała  swój
                      postulat   utworzenia autonomicznego  kraju  górnośląskiego  w  ramach  Rzeszy.

  12.10.1921. Decyzja  Rady  Ligi  Narodów  w  sprawie  podziału  Górnego  Ślaska.

  20.10.1921. Rada  Ambasadorów  zaakceptowała  decyzję  Ligi  Narodów  w  sprawie  podziału  
          Górnego  Śląska.  W  jej  wyniku  Polska  uzyskała  3.214 km. kw,  czyli 29 %   
          obszaru  plebiscytowego  z  996,5  tysiącami  mieszkańców. 

                      Niemcom  przyznano  obszar  7.794 km.  kw. z  54 %  mieszkańców / 1116.5 tys /.
                      Na  przyznanym  Polsce  obszarze   mieszka  ok. 250  tysięcy  niemieckojęzycznych
                      Ślązaków  i  Niemców.
                      Na  przyznanym  Niemcom  obszarze   postało  ok. 550  tys.  polskojęzycznych
                      Ślązaków  i  Polaków.
                      Polska   otrzymała  także:  53  z  67  kopalń  węgla  kamiennego,  
                      wszystkie  9  kopalń  rud  żelaza, 10  z  12  kopalń  rud  cynku  i  ołowiu, 
                      18 hut  cynku,  srebra  i  ołowiu,  5  z  9  hut  żelaza  oraz  
                      ok. 9/10  zasobów  węgla  kamiennego  na  Górnym  Śląsku.
                      Delimitacja  granicy  polsko – niemieckiej  na  Górnym  Śląsku  podzieliła  powstały
                      w  ciągu  150  lat  organicznie  zespolony  kompleks  przemysłowy,  odcięła  źródła
                      zasobów / kopaliny /  od  zakładów  przetwórczych / huty  żelaza,  cynku,  zakłady
                      chemiczne,  koksownie  i  inne /  przecięła  drogi  komunikacyjne  i  technologiczne,
                      podzieliła  zasoby  ludzkie  i  kompleksy  urbanistyczne.  
                      Państwo  polskie  zostało  beneficjentem  netto  tego  podziału,  i  także,
                      chociaż  w  mniejszym  niż  Republika  Weimarska  stopniu,  stanęło  wobec
                      poważnych   problemów  organizacyjnych,  politycznych,  gospodarczych, 
                      religijnych  i  etnicznych.
                      Doktryna  polityczna  Polski  nie  znała  dotąd  pojęcia  regionalizmu  i  autonomii.
                      Dawna  rejencja  opolska  wraz  z  częścią  przyznanego  obszaru  plebiscytowego,
                      tworzy  / okrojoną  o  29 % /  prowincję   górnośląską.

            ---       Figurę  „Panienki”  / wotum  dziękczynne  za  szczęśliwe  dzieciństwo  hrabiny
                       Joanny  von  Schomberrg – Godulla  spędzone  w  Szombierkach /   przeniesiono  
                       z  Chebzia,  na  drogę  godulską  w  Szombierkach. 
                       Dzisiaj  na  przeciw  wjazdu  na  stadion  GKS  „Szombierki”,  gdzie  jakoby  ze
                       względu  na  budowę  drogi  na  nowe  osiedle  / w  1968 r. /,  musiała  zostać
                       przeniesiona / uszkodzona / na   teren  kościoła  w  Szombierkach.
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            ---      Ustanowiona  granica  między  Niemcami  a  Polską  na  rzece  Bytomce,  po  stronie
                       polskiej / Huty  Goduli /  pozostawiła  7,53  hektara  terenu  gminy  Szombierki,
                       tzw.  Zamłynie / Młyn  Szombierski /,  z  222  osobami.

  21.10.1921. Protestując  przeciwko  postanowieniu  Rady  Ambasadorów  rząd  Republiki 
                      Niemiec  z  kanclerzem  Josephem  Wirthem / „Centrum” / podał  się  do  dymisji.
                     
  24.10.1921. Biskup  wrocławski  kardynał  Adolf  Bertram  utworzył  w  Tychach  
                      na  Górnym  Śląsku  Delegaturę  Biskupią  z  księdzem  Janem  Kapicą  na  czele. 

                      Jan  Kapica  działacz  partii ,,Centrum”,  / przegrał  walkę  o  mandat  do  Reichstagu
                      z  Wojciechem  Korfantym /,  orędownik  ludu,  walczy  o  jego  trzeźwość,  poseł 
                      do  pruskiego Landtagu  w  1908 r. Urodzony  w  Miedznej,  dnia  02.02.1866 r,
                      zmarł  w  Tychach,  dnia  10.09.1930 r. Delegatura  obejmuje  14  dekanatów.

  27.10.1921. Rząd  Republiki  Weimarskiej  protestując,  uznaje  podział  Górnego  Ślaska.

  08.11.1921. Ukonstytuowanie  się  Niemieckiego  Związku  Narodowego  na  Polskim  Śląsku.
                       / Deutscher  Volksbund  für  Polnisch – Oberschlesien /.
                      Organizacja  zrzesza  ok. 25 tysięcy  członków.

                      Przewodniczącym  „Volksbundu”  został  Otto  Ulitz. 
                      Urodzony  w  Bawarii,  od 1905 r., etatowy  pracownik  policji  kryminalnej 
                      w  Katowicach.
                      Od 1920 r.  szef  policji  kryminalnej  i  politycznej  w  dyrekcji  policji  
                      w  Katowicach.  Najbliższy  współpracownik  dr  Kurta  Urbanka.
                      W  latach  1922 – 1935  poseł  do  Sejmu  Ślaskiego.  Od  1933 r.  w  NSDAP.
                      W  1939 r.  przywódca  V  kolumny  w  województwie  śląskim,  a  do  1945 r.
                      kierownik  wydziału  oświaty  i  wyznań  we  władzach  rejencji  katowickiej.   

                      Po  wojnie  przywódca  ziomkostwa  Ślązaków  w  RFN  i  członek  prezydium
                      Bund  der  Vertriebenen.   Zmarł  w  1972 r.  w  RFN.

            ---     Na  obszarze  przyszłego  województwa  śląskiego  mieszka  1.125.528  mieszkańców,
                     Ślązaków  w  tym  70,1 %  opcji  polskiej  i  29,9 %  opcji  niemieckiej.
                      
  27.12.1921. W  Katowicach  utworzenie  niemieckiej  Katolickiej  Partii  Ludowej  
                       w  województwie  śląskim / Deutsche  Katholische  Volkspartei - DKV. /.
                       Wydzielenie  się  DKV  spowodowało  osłabienie  górnośląskiej  partii  „Centrum”.

           ---       Związek  Śląskich  Kół  Śpiewaczych  liczy  354 chóry. 
                      Po  podziale  Śląska,   na  terenie  Republiki  Niemiec  pozostały 133  chóry.

  Rok 1921.   W  Hucie  Goduli  odbyło  się  263  chrztów,  146  pogrzebów  i  75  ślubów.

  19.01.1922. Utworzona zostaje  „Spółka  Akcyjna  Godula”  obejmująca  część  zakładów
                      Schaffgotschów  znajdujących  się  po  polskiej  stronie  Górnego  Śląska. 
                      Obszar   dworski  „Orzegów”  z  siedzibą  w  Hucie  Goduli  znalazł  się  po  obu
                      stronach  polsko - niemieckiej  granicy / za  Bytomką /. 
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                      Dyrekcja  Generalna  spółki  przeniesiona  została   z   Bytomia  do  Gliwic,
                      a  Zarząd  spółki  do  Chebzia / „Morgenroth”/.

                      Po  polskiej  stronie,  majątek  spółki  stanowią  kopalnie: „Lithandra”  w  Nowym
                      Bytomiu,  „Paulus - Hohenzolern”  w  Chebziu  i  „Gothard”  w  Orzegowie,
                      koksownia  „Gothard”,  pola  węglowe  o  rejonie  Orzesza,  cegielnia,  browar 
                       i  3.000  ha  ziemi.
                    
                      Spółka  zrzeszona  jest  w  związku  Górnośląskich  Kopalń  Spółka  z  o o. - Robur
                      Emanuela  Friedländera - hurtownika  sprzedaży  węgla,  koksu  i  brykietów.
                      Nadzór  nad  spółką  sprawował  Georg / Jerzy / Michalski.
                     
                       Poza  spółką  po  stronie  niemieckiej  zostały:  kopalnie: „Hohenzollern” 
                       w  Szombierkach  i  „Hrabina  Joanna”  w  Bobrku  oraz  elektrownia  „Szombierki”.

   22.01.1922.  Zmarł  papież  Benedykt XV.  Ostatnie  jego  słowa: „Życie  nasze  chętnie
                        ofiarujemy  za  pokój  na  świecie”.  Jego  następcą  został  Pius XI / Achilles  Ratti /.

   Rok 1922   Hrabia  Mikołaj   von  Ballestrem,  przeniósł  dyrekcję  swojego  koncernu,  w  skład
                      którego  wchodzą  zakłady  po  niemieckiej  stronie  granicy  do  Gliwic 
                      / Gräflich  Ballestremische  Gütterdirektion /. Koncern  stał  się  największym 
                      we  wschodniej  części  państwa  niemieckiego, a  Ballestremowie  do  końca /1945 r./
                      utrzymali  w  swoich  rękach  pakiety  kontrolne  swoich  spółek.
                     
                      Zakłady  pozostające  po  polskiej  stronie  granicy  stanowiły  nadal  własność
                      rodziny  hrabiego  Mikołaja,  działając  od  1923 r.  jako: „Wschodnio - Górnośląskie
                      Zakłady  Przemysłowe  Mikołaja  hrabiego  Ballestrema”. 
                      W  skład  tego   przedsiębiorstwa  wchodziły  kopalnie  węgla  kamiennego:
                     „Brandenburg”,  „Wolfgang”,  i  „Hrabia  Franciszek”  oraz   koksownia
                     „Wolfgang”  i  elektrownia „Mikołaj”.  

                      W  przedsiębiorstwie  o  nazwie „Śląskie  Zakłady  Górniczo – Hutnicze”, 
                      do  którego  należała  kopalnia  i  huta  „Pokój”  w  Nowym  Bytomiu  oraz  kopalnia
                      rudy  żelaza   koło  Tarnowskich  Gór,  hrabia  Mikołaj  von  Ballestrem 
                      posiadał  74 %  akcji.

               ---    Zakłady  braci  Guidotto / ze  Świerklańca /  i  Krafta / z  Rept / von  Donnersmarck 
                        t. j.  cztery  kopalnie  węgla  kamiennego  i  huta  cynku,  znalazły  się  po  podziale
                       Górnego  Śląska  w  okolicy  Świętochłowic.
                       / np.  Kopalnia  „Deutschland”,  później  „Niemcy”  a  od  1937 r „Polska” 
                       i  huta  cynku „Guidotto”,  do  1935 r.  w  Chropaczowie /.

  06.02.1922.  Podpisany  został  polsko – francuski  układ  handlowy  i  gospodarczy.
                       Dotyczył  on  m.  innymi  udziału  francuskiego  kapitału  w  przemyśle 
                       na  Górnym  Śląsku  i  w  Polsce.

  23.03.1922.  Na  konferencji  mężów  zaufania  partii  „Centrum”  w  Prudniku,  sugerowano
                       rządowi  pruskiemu  rezygnację  z  autonomii,  w  zamian  za  uprzywilejowanie
                       prowincji  górnośląskiej.
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  26.03.1922.  Zmarł  ksiądz  Paweł  Pośpiech /  polski  działacz  narodowy  na  Górnym  Śląsku /.
                       Były  wikary  i  przewodniczący  Towarzystwa  św.  Michała  w  Orzegowie. 
                       W  1912 r.  poseł  do  Reichstagu,  a  w  1919 r.  do  Sejmu  Ustawodawczego 
                       w  Warszawie.

  16.04.1922. W  Rappalo,  Rosja  Radziecka  i  Republika  Niemiec  zawarły  traktat  polityczny,
                       gospodarczy  i  wojskowy.  Rosja  zrezygnowała  z  niemieckich  odszkodowań
                        wojennych.  Niemcy  budują  swoje  fabryki  zbrojeniowe  w  Rosji.
                       Generał  Hans  von  Seeckt – organizator  i  szef  sztabu  Reichswehry,  głosi:
                        „Existenz  Polens  ist  für  uns  unerträglich...........” 

                       „Istnienie  Polski  jest  dla  nas  nie  do  zniesienia,  nie  do  pogodzenia  z  sytuacją
                        Zyciową  Niemiec.  Polska  musi  zniknąć  i  zniknie  dzięki  własnej  słabości  
                        i  dzięki  Rosji -  i  z  naszą  pomocą”.

                       Adolf  Hitler: „ To  niemożliwe,  że  dwa  miliony  Niemców  zginęło  na  darmo ....”.

             ---      Ostateczna  likwidacją  huty  cynku „Godula”.
                       Zburzono  jeden  z  najwyższych   kominów  na  Górnym  Śląsku.

  15.05.1922.  Podpisanie  polsko – niemieckiej  konwencji  w  sprawie  Górnego  Śląska,   
           obowiązującej  do  15.06.1937 r. 

                       Polska  przejmuje  suwerenność  nad  wschodnią   częścią  Górnego  Śląska.  
                       Na  tym  terenie  prawa  mniejszości  niemieckiej  zagwarantowane  są  prawem
                       międzynarodowym.                      
                       Przestrzegania  postanowień  pilnuje: „Komisja  Mieszana  dla  Górnego  Śląska”
                       pod  przewodnictwem  Feliksa  Calondera  ze  Szwajcarii. 
                       Jego  siedziba  do  roku  1924 r.  mieściła  się  w  Pszczynie,  następnie 
                       do  dnia  30.07.1937 r  w  Domu  Kawalera  w  Świerklańcu.

                       Wschodnia  część  „beliebste  Provinz  Schlesien” / Górnego  Śląska / stała  się  dla
                        Polski „perłą  w  koronie”. 
                        Kapitał  pruski  i  niemiecki  na  obszarze  Województwa   Śląskiego,  zastępowany
                        będzie  kapitałem  międzynarodowym / włoskim,  szwedzkim,  polskim,
                        amerykańskim, / z  przewagą  kapitału  francuskiego.

  30.05.1922.  Ksiądz  Carl  Franz  Ulitzka  z  Raciborza  w  Reichstagu:

                        „ Rozstrzygnięcie  w  sprawie  Górnego  Śląska  z  prawnego  punktu  widzenia
                        jest  pogwałceniem  norm  prawnych,  z  politycznego  punktu  jest  głupstwem,
                        a  gospodarczego  punktu  widzenia  przestępstwem”.

  03.06.1922.   Adolf  kardynał  Bertram  w  liście  pożegnalnym  do  wiernych  na  Wschodnim  
            Górnym  Śląsku,  pisze:

                        „Górnoślązacy ! Módlcie  się  za  Wasz  kraj  i  naród ! 
                        Módlcie  się  za  Waszą  zwierzchność ” !

  17.06.1922.  W  Katowicach  rozwiązano  Komisję  Plebiscytową. 
                        Do  miasta  wkraczają  pierwsze  oddziały  policji  polskiej.
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                        Powołanie  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Katowicach.
                        Wojewodą  Śląskim  został  Józef  Rymer / Ślązak /.   
                        Naczelna  Rada  Ludowa  Górnego  Śląska  przekazała  władzę  J.  Rymerowi.
 
  17.06.1922.  Decyzją  wojewody  śląskiego  utworzony  został  powiat  rudzki / do 15.02.1924 r. /.
                       Starostą  rudzkim  został  Aleksander  Troska.
  
  20.06.1922.  Praktyczne  przejęcie  władzy  w  województwie  śląskim  przez  administrację   

            polską.

  07-08.09.1922. Pielgrzymka  Niemców  z  Huty  Goduli  i  Orzegowa  na  Górę  św.  Anny.

  14-15.09.1922. Pielgrzymka  Polaków  z  Huty  Goduli  na  Górę  św.  Anny.

   Rok 1922.   W  Republice  Weimarskiej  Niemiec,  Adolf  Hoche  formułuje  kryteria  życia
                       nie  wartego  życia: „Lebenunwerten  Leben”. 

                       Dzieło  to   stanowi  podstawę  do  dyskusji o  „dobrym  i  złym  materiale  ludzkim”,
                       i  wprowadzenia  w  1933 r.  przez  Adolfa  Hitlera  ustawy  sterylizacyjnej,
                       akceptowanej  wówczas  przez  ok. 50 %  lekarzy -  członków  NSDAP.

  Rok 1922     W  Hucie  Goduli  odbyły  się  264  chrzty,  146  pogrzebów  i  85  ślubów.
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                  XII.  Województwo  Śląskie  w  II  Rzeczpospolitej  Polskiej
                          od  20.06.1922  do  09.1939 r.

    20.06.1922.  Do  Katowic  wkroczyło  Wojsko  Polskie  z  generałem  Stanisławem  Szeptyckim  
           na  czele.  Orację  powitalną  wygłosił  ksiądz  infułat  Jan  Kapica / Kapitza /.

  26.06.1922. Oddziały  Wojska  Polskiego  po  dowództwem  generała  
                      Kazimierza  Horoszkiewicza  wkroczyły  do  powiatu  bytomskiego / i  Rudy /.

              ---   Polska  policja  przejmuje  władzę  w  Hucie  Goduli.  Językiem  urzędowym  
                     w  „Obszarze  Dworskim  Orzegów”,  z  siedzibą  w  Hucie  Goduli  jest  niemiecki.
                     Naczelnikiem  obszaru ,  po  ucieczce   George'a  Sage,  został  Ignacy  Gryska.
                     Władzę  w  Chebziu  i  na  stacji  kolejowej,  / dotychczas  Morgenroth /, przejęła
                     administracja  polska.
                     Ze  względu  na  małą   liczbę  uczniów / 23 /,  likwidacja  szkoły  ewangelickiej.
                     Kopalnia „Paulus ” Chebziu   przemianowana  na  „Paweł”.

  28.06.1922. W  Rudzie  przejęcie  władzy  przez  administrację  polską.

  30.06.1922. Do  Bytomia  wkroczyły  oddziały  Reichswehry.

  06.07.1922. Wojewoda Śląski  podjął  decyzję  o  powołaniu  samodzielnej  gminy  Nowy  Bytom.

  10.07.1922. Zakończenie  sprawowania  mandatu  Rady  Ligi  Narodów  przez 
                       Międzysojuszniczą   Komisję  Rządzącą   i  Plebiscytową  na  Górnym  Śląsku.
                       Ostatnie  wojska  koalicji  opuściły  Górny  Śląsk.

  11.07.1922. Sejm  pruski  w  Berlinie  aprobuje  ustawę  dotycząca  regulacji  praw
                      samodzielności  prowincji  Górnego  Ślaska.  Partia  „Centrum”  zaleca  głosować 
                      w  referendum / 03.09./ za  powołaniem   pruskiej  prowincji  Górnego  Ślaska.

  14.07.1922. W  Warszawie   Sejm  desygnował   Wojciecha  Korfantego /18.06.1922 r. /  
                       na  stanowisko  prezesa  Rady  Ministrów  RP.   
                       Naczelnik  Państwa  Józef  Piłsudski,   wbrew  sejmowej  większości  oprotestował  
                       tę  kandydaturę  i  nie  wyraził  na  nią  zgody.

  15.07.1922. Na  Górnym  Śląsku  wejście  w  życie  konwencji  genewskiej.

  16.07.1922. Podpisanie  przez  Polskę  aktu  przejęcia  wschodniej  części  Górnego  Ślaska.

  29.07.1922. Naczelnik  państwa  wydaje  dekret  o  przeprowadzeniu  pierwszych  wyborów  
                       do  Sejmu  Śląskiego / na  dzień 24.09.1922 r./.
          
  16.08. 1922. W  Republice  Niemiec  założony  został „Związek  Polaków  w  Niemczech”.
                       Na  terenie  Republiki  Niemiec  mieszka  ok. 1,5  mln.  Polaków.

       08.1922.  W  województwie  śląskim  utworzono  Partię  Niemiecką  / Deutsche  Partei  - DP/.
                       Powstała  z:  Niemiecko - Narodowej  Partii  Ludowej,  Niemieckiej  Partii
                       Demokratycznej  oraz  Niemieckiej  Partii  Ludowej.
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                       Ponadto  jako  odgałęzienie  partii  „Centrum”, występuje  Katolicka  Partia  Ludowa
                       / Katholische  Volksparei – KV /  a  w  Bielsku,  Niemiecka  Socjalistyczna  Partia
                       Robotnicza  Górnego  Śląska - DSAP.                                              

  03.09.1922. W  referendum  nad  przynależnością  prowincji  górnośląskiej,  91,22 %  wyborców
                      / 513.126 osób / opowiedziała  się  za  pozostawieniem  Górnego  Śląska  w  pruskim
                       związku  państwowym,  a  8,78 %  / 50.400 /, za  samodzielnym  krajem  / Landem /
                      Republiki  Weimarskiej   Niemiec  / Rzeszy /.

  03.09.1922.  W  Hucie  Goduli,  w  polskiej  szkole  rozpoczęło  naukę  863 - ro  dzieci.
                        Kierownikiem  szkoły  jest  Kazimierz  Łoziński,  a  nauczycielami: Klara  Piontek, 
                        Agnieszka  Kwiatek,  Edward  Szostek  i  Paweł  Franielczyk.

              ---     W  Chebziu,  w  polskiej  szkole  naukę  rozpoczęło  470 ro  dzieci.  Szkoła  nosi
                       imię  Karola  Miarki.  Kierownikiem  szkoły  jest  Augustyn  Pękala.

  07 - 08.09.1922.  Pielgrzymka  Niemców  z  Huty  Goduli  i  Orzegowa  na  Górę  św.  Anny.

  14 - 15.09.1922.  Pielgrzymka  Polaków  z  Huty  Goduli  i  Orzegowa  na  Górę  św.  Anny.

   Rok 1922.  W  wyborach  do  pruskiego  Landtagu,  z  prowincji  górnośląskiej  
                       mandat  uzyskali  dwaj  Polacy:  ksiądz  Józef  Gajda  oraz  Jan  Baczewski.  

  24.09.1922. Pierwsze  wybory  do  Sejmu  Śląskiego. 
                      Endecja  i  chadecja  otrzymały  34 %   głosów.
                      Na  listy  niemieckie  oddano  25,8 % ,  PPS -17 %  głosów.                     
                      W  Hucie  Goduli  na  3.211  upoważnionych  do  głosowania,  głos  oddało     

           2.288  osób.  
                      Na  listy  niemieckie  oddano  456  głosy,  na  komunistów  22  głosy.

               ---   W  Hucie  Goduli  / w  miejscowym  kościele  parafialnym / do  września  1939 r.
                       w  niedzielę  i  święta  o  godzinie  8.00  odprawiane są  msze  św.  z  kazaniem  
                       w  języku  niemieckim.  Do  głoszenia  kazań  służy  przenośna  ambona.

               ---   W  okresie  do  sierpnia  1939 r.  pielgrzymki  parafialne  z  Orzegowa  i  Goduli,
                       biorą / pararelnie / udział  w  obchodach   liturgicznych  odprawianych 
                       na  Górze  św.  Anny  w  języku  polskim  i  niemieckim. 

               ---   Wizyta   kanclerza  Republiki  Niemiec  Józefa  Wirtha  w  Moskwie.
                      Jest  on  działaczem  katolickiej  Niemieckiej  Partii  „Centrum”.  Do 10. 05. 1920 r.
                      pełnił  funkcję  ministra   finansów  Republiki,  odpowiedzialnego  m.  innymi 
                      za  finansowanie  organizacji   niemieckich   na   Górnym  Śląsku  oraz  zakup  
                      broni  dla  ochotników  formacji   wojskowych,  np. dla  bawarskiego,, Orgesch”
                      i  austriackiej ,, Heimwehry”.  
                     
                      Na  zakończenie  rozmów  z  towarzyszami  radzieckimi  powiedział:
                      „ Polen  muss  Erledigt  werden” - Polskę  trzeba  wykończyć.
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  28.09.1922.  Rada  Województwa  Ślaskiego  przyznała  Delegaturze  Biskupiej  Górnego  Śląska
                       osobowość  prawną.

  10.10.1922.  W  Katowicach  odbyło  się  pierwsze  posiedzenie  Sejmu  Śląskiego. 
                       Pierwszy  wojewoda  śląski  Józef  Rymer,   nawiązując  do  znowelizowanej  ustawy
                       polskiego  Sejmu  z  dnia  08.03.1921 r./ będąc  głęboko  o  tym  przekonany /  głosi
                       zasadę  o  pierwszeństwie  w  obsadzie  stanowisk  pracy  w  województwie  przez
                       powstańców  śląskich  i  Ślązaków.
 
                       Ludność  województwa  śląskiego  liczy  1.125.000  mieszkańców.
                       W  tym  Ślązaków  opcji  polskiej  / Polaków /: 789.000  / 70,1 % /,
                       a  według  wyznania:  katolików  jest 83,1 %,
                                                        protestantów    15,0 %,
                                   wyznania  mojżeszowego     1,7 %.
                                                                         
  05.11.1922.  Odbyły  się  wybory  do  Sejmu  i  Senatu  Rzeczypospolitej  Polski.

  07.11.1922.  Delegatura  Biskupia  / biskupa  wrocławskiego / na  Górnym  Śląsku 
                       przekształcona  została  w  Administrację   Apostolską. 
                       / Wydzielona  z  diecezji  wrocławskiej  i  podporządkowana  Stolicy  Apostolskiej /.
                       Administratorem  Apostolskim,  mianowanym  przez  papieża  Piusa XI
                       / Achilles  Ratti /  został  salezjanin,  ksiądz  dr  August  Hlond -  później  pierwszy
                      biskup  katowicki  i  prymas  Polski. 
                      Podjął  próbę  ograniczenia  aktywności politycznej  śląskiego  duchowieństwa.
                     
                      Pierwsza  „kosmetyczna,  narodowo – etniczna  czystka”  na  Górnym  Śląsku.
                       Od  1919 r.  na  Górnym  Śląsku  trwa  naturalna  migracja  ludności,  następnie
                       pod  wpływem  władz,  nabiera  innego,  dwustronnie   wymuszonego  charakteru.
                      Po  decyzjach władz  kościelnych,  z  terenu  przyszłej  diecezji  katowickiej  emigruje
                      ok. 50 tysięcy  katolików,   66  księży  i  ok. 20  tysięcy  protestantów  śląskich. 
                      Z  terenu  Śląska  Opolskiego  i  innych  stron  Polski,  przybyło  na   ich   miejsce 
                      ok.  70  tysięcy  katolików.  Ze  Śląska  Opolskiego  przybyło  także  54  księży.
                      W  Administracji  Apostolskiej   pracuje  184 księży,  a  w  Wikariacie  Generalnym
                      Śląska  Cieszyńskiego / w  którym  mieszka  90.363 katolików /  46.
                    
              ---    W  Chebziu,  kolejarze  założyli  orkiestrę  dętą.

  05.12.1922.  Zmarł  nagle  pierwszy  wojewoda  śląski  Józef  Rymer – Ślązak.
                       Jego  następcą  został  Antoni  Schultis  z  Lwowa.

  09.12.1922.  Zgromadzenie  Narodowe  w  Polsce / Sejm  i  Senat /,  wybrało  na  pierwszego
                       prezydenta  państwa  profesora  Gabriela  Narutowicza.

  16.12.1922.  W  Warszawie  zamordowany  został  prezydent  Polski  Gabriel  Narutowicz. 
                       Jego  następcą  został / od  20.12.1922 r./  Stanisław  Wojciechowski.
             
              ---     W  prowincji  górnośląskiej  dominującą  rolę  polityczną  odgrywa  
                       Niemiecka  Partia  Ludowa „Centrum”  i  jej  przywódca  ksiądz  prałat 
                       Carl  Franz / Karol  Franciszek /  Ulitzka  z  Raciborza.
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  17.12.1922.  Ingres  i  powitanie  Administratora  Apostolskiego
                        księdza  dr  Augusta  Hlonda  w  Katowicach.

  Rok 1922    W  Hucie  Godula  odbyło  się  264  chrztów,  146  pogrzebów  i  85  ślubów.

 16.01.1923.  Sejm  Śląski  przyjął  ustawę  o  wprowadzeniu  języka  polskiego  w  urzędach
                      państwowych  i  samorządowych.  Początkowo  dotyczy  tylko  naczelników 
                      i  przewodniczących  rad  miejskich,  a  od  15.07.1926 r.  wszystkich  urzędników.
                      Do  tej  pory  urzędnikom,  którzy  nie  znali  języka  polskiego  zezwolono  na
                      używanie  języka  niemieckiego.

            ---     W  Chebziu  utworzony  został  chór  mieszany: „Ogniwo”,  oraz  założono  gniazdo
                     Towarzystwa  Gimnastycznego  „Sokół”.
   
            ---      Na  Górnym  Śląsku  /  Prowincja  Górnośląska - Śląsk  Opolski / powstała: 
                      Deutsche  Socjaldemokratische  Partei  Oberschlesien”.
                      Nadprezydentem  Prowincji  Górnośląskiej,  jest  rodowity  Ślązak  Alfons  Proske
                      / do  1929 r. /.

      01.1923.  Wojskowe  oddziały  belgijskie  i  francuskie   rozpoczęły  okupację   Zagłębia  Ruhry.

      01.1923.  Średni  zarobek  dniówkowy  w  prowincji  górnośląskiej  wynosi 4.372  marki,
                      w  lipcu 134.451  marek,  w  październiku 21  miliardów  marek,  a  w  grudniu
                      3,5  biliona  marek.

      01.1923.  Funt  chleba / 0,5 kg./  który  rok  temu,  w  prowincji  górnośląskiej  kosztował  
                      5 marek  teraz  kosztuje  500  marek,  w  październiku  1922 r.  kosztował 
                      500  milionów  a  18.  listopada  br.  roku  już  250  miliardów  marek.       

  02.02.1923. W  Katowicach  zamordowany  został  Augustyn  Świder.  
                      Poeta,  działacz  społeczny,  powstaniec  śląski,  były  uczeń  szkoły  powszechnej 
                      w  Hucie  Goduli.

 18.02.1923. W  Bytomiu  utworzona  została  I  Dzielnica  Związku  Polaków  w  Niemczech.
                     Jej  stan  liczbowy  osiągnie  ok. 5.000  członków. 
                     Pierwszym  prezesem  Związku  został  Kazimierz  Malczewski, 
                      a  I  wiceprezesem  Arka  Bożek.

 25.02.1923. W  Hucie  Goduli,  kierownik  szkoły  powszechnej  Kazimierz  Łoziński,  założył
                     „Związek  Obrony  Kresów  Zachodnich”.  
                      Organizacja  liczy  34 członków.

 25.02.1923. W  Katowicach  założony  został  Związek   Powstańców  Śląskich.  
                      Związek  ma  chronić  interesy  socjalne  i  polityczne   kombatantów.

 23.04.1923. Parafię  w  Hucie  Goduli  wizytuje  Administrator  Apostolski  ks.  dr  August  Hlond.

 23.05.1923.  W  Hucie  Goduli  Jan  Hadzik  założył  Ochotniczą  Kolumnę  Sanitarną /przy  PCK/.
                      Kolumna  liczy  8 członków.
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  01.07.1923. W  Rudzie  nie  rozstrzygnięto  konkursu, / z   pośród  19  kandydatów /  na
                      naczelnika   gminy / 06.1922 r. /.
                      Wobec  powyższego  naczelnikiem  gminy  Ruda /G. Śl./  został  dr  Jan  Kopiec,
                      dotychczasowy  naczelnik  Wydziału  Oświecenia  Publicznego  w  Katowicach.

           ---       Powstańcy  Śląscy  protestują  / nie  tylko  oni / przeciwko  pielgrzymce  katolików
                      niemieckich  do  M. B. Piekarskiej,  żądając „ograniczenia  przywilejów  kościelnych
                      Niemców”,  gdyż  traktowano  to  „jako  działalność  germanizacyjną,  mającą 
                       na  celu  podtrzymanie  ducha  niemieckiego”.

                      Administrator  Apostolski  ks.  dr  August  Hlond  wyjaśnił,  że:
                      „jeżeli  dostateczna  liczba  wiernych  narodowości  niemieckiej  pragnie  procesji 
                      w  swoim  języku  do  Piekar,  to  nie  można  im  tego  odmawiać”.

           ---       W  Bielszowicach  wystosowano  bezskuteczny  protest  do  ks.  Augusta  Hlonda,
                      domagając  się  usunięcia  ks.  proboszcza  Franciszka  Buszmanna 
                      „jako  przychylnego  Niemcom  i  antypolskiego”

           ---       W  województwie  śląskim  powstała  federacja  stowarzyszeń  katolickich,
                      przekształcona  wkrótce  w  Ligę  Katolicką. 
                      Owocem  I  Zjazdu  Ligi  w  Katowicach   jest  diecezjalny  „Gość  Niedzielny”,
                      którego  redaktorem  naczelnym  został   ksiądz  Teodor  Kubina.
                      Na  fali  szeregu  ekscesów  na  tle  narodowościowym,  „Gość  Niedzielny”  napisał: 
                      „ Kto  nie  szanuje  obcej  narodowości,  nie  jest  wart  swojej”.

  25.07.1923. Ustawa  w  Rzeszy  o  równouprawnieniu  prowincji   Górnego  i  Dolnego  Śląska.

  14-15.09.1923. Pielgrzymka  Polaków  z  Orzegowa  na  Górę  św.  Anny.

  19.10.1923. W  Bytomiu  powstało  Polsko – Katolickie  Towarzystwo  Szkolne  na 
                       Śląsk  Opolski,  organizator  polskiego  szkolnictwa  prywatnego.

  23.10.1923. Wojciech  Korfanty  wicepremierem  w  rządzie  II  RP  Wincentego  Witosa.

           ---       W  Krakowie  utworzone  zostało  Śląskie  Seminarium  Duchowne.

        10.1923. Strajk  generalny  w  województwie  śląskim.
         
           ---        Zmarł  drugi  z  kolei  wojewoda  śląski  Antoni  Schultis. 
                       Jego  następcą  został   dr  Tadeusz  Koncki,  pracownik  MSW  z  Warszawy.

  08.11.1923.  Na  wiecu  w  monachijskiej  piwiarni  „Bürgerbräukeller”,  Adolf  Hitler  wezwał  
           zebranych  tam  członków  partii  do  „narodowej  rewolucji”.

                       Nieudana  próba  przewrotu  politycznego.    

  12.12.1923.   I  Zjazd  Komunistycznej  Partii  Górnego  Śląska  w  Hucie  Bismarcka
                        / dzisiaj  Chorzów  Batory /. 
                        Ostrej  krytyce  poddano  walkę  Górnoślązaków / Powstania  Górnośląskie /
                        o  zjednoczenie  z  Polską.  
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                       Walkę  powstańców  śląskich  nazwano  ruchem  nacjonalistycznym, 
                        w  przeciwieństwie  do  programowego  dla  tego  ruchu   internacjonalizmu 
                        /  i  rewolucji  światowej /.

           ---        W  Hucie  Goduli  powstało  koło  Związku  Weteranów  Powstań  Śląskich  oraz
                       Oddział  Młodzieży  Powstańczej.

  16.12.1923. W  Polsce  dymisja  rządu  Wincentego  Witosa. 
                      Powołanie  gabinetu  Władysława  Grabskiego.

           ---       Hiperinflacja  w  gospodarce  europejskiej.  Wartość  pieniądza  w  stosunku 
                      do  jego  wartości  w  roku  1913,  spadła:

                      w  Polsce  2,5  mln.  razy,
                      w  Związku  Radzieckim  4,0 mln.  razy,
                      w  Republice  Niemiec  1.000 mln.  razy/ 1 – miliard /.

                      Kurs  dolara  w  Polsce  wynosi: 6.375.000.000,0  marek  polskich.
                      / 6  miliardów  375  milionów  marek  polskich /.

  Rok 1923    W  Hucie  Goduli  odbyło  się  254  chrztów,  120  pogrzebów  i  68  ślubów.
  
  08.01.1924. Kurs  dolara  w  Polsce  wynosi  10.250.000.000,0  marek  polskich. 
                      / 10  miliardów  250  milionów m. p. /

  15.02.1924. Ruda/ G. Śl./,  Orzegów /  i  Huta  Goduli /  w  powiecie  świętochłowickim.
 
  29.04.1924. Reforma  walutowa  w  Polsce.  Do  obiegu  pieniężnego  wprowadzony  został  
                      „twardy  złoty”, oparty  na  parytecie  złota,  wymienialny  w  stosunku  do  dolara
                      jak  1 dolar = 5,18 złotego.  
                      Twardy  złoty  zastępuje  dotychczasową  markę  polską   w  relacji  1 złp. = 1,8 mln
                       marek  polskich
                      / reforma  min.  Grabskiego,  przy  pomocy  rezerw  pieniężnych  skarbu  śląskiego /.
                      Reforma  walutowa  w  Republice / Weimarskiej / Niemiec. 1 marka = 2 złp.

  02.05.1924. Zmarł  wojewoda  śląski  dr  Tadeusz  Koncki. 
                      Jego  następcą  został  Mieczysław  Bilski,  pracownik  MSW  z  Warszawy.

  26.05.1924. We  Wrocławiu  został  uruchomiony  pierwszy  na  Śląsku  nadajnik  radiowy.

             ---     Wybory  parlamentarne  i  komunalne  w  prowincji   górnośląskiej  wygrali
                       kandydaci  katolickiej  partii ,,Centrum”/ 33 % / przed  komunistami  z  KPD /23 % /.

  15.06.1924. Wygasł  zapis  artykułu  224.  Konwencji  Genewskiej  o  dopuszczeniu  bez  cła 
                      na  rynek  Republiki / Weimarskiej / Niemiec  polskiego  węgla / 25  mln ton /. 
                      Zaostrza  się  wojna  gospodarcza. 
                      Niemcy  liczą  na  szybki  upadek  gospodarczy  i  polityczny  Polski.
                      Dziennik  Frankfurter  Zeitung,  pisze:
                      „Polska  musi  wyjść  z  wojny  celnej  śmiertelnie  ranna”.
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  15.06.1924. W  Hucie  Goduli  ma  miejsce  uroczystość  poświecenia  pomnika  
                      Powstańców  Ślaskich. Inicjatorami  budowy  pomnika  byli:  
                      Augustyn  Krauze  oraz  Józef  Kozubek. 
                      Zniszczony  podczas  okupacji  niemieckiej  w  czasie  II  Wojny  Światowej 
                      /  rękami  b. powstańców  śląskich /,  odbudowany  w  zmienionej  formie  po  wojnie.
                      Zlokalizowany  jest  u  zbiegu  ulicy  Karola  Goduli  i  placu  Niepodległości.

  01.07.1924. W  Województwie  Śląskim,  decyzją  Sejmu  Śląskiego,  zniesione  zostały  obszary
                      dworskie / Dziennik  ustaw  śląskich  nr  13  z  dnia 01.07.1924 r. /.

  01.07.1924. Z  Obszaru  Dworskiego  Orzegów,  wydzielono  i  ustanowiono  samodzielną  gminę
                      o  ustroju  wiejskim – Godula.
                      Pierwsze  komisaryczne  posiedzenie  zarządu  w  gminie  Godula. / do  1926 r. /.

                      Naczelnikiem  komisarycznym  gminy  Godula,  jest  wójt  Orzegowa  Brunon  Flach.
                      Zarząd  komisaryczny  stanowią  wyłącznie  ławnicy:  
                      Edmund  Andrzejewski   - aptekarz,  Paweł  Sosnowski,  Julia  Chrob 
                      i  Józef  Smykalla.

  25.07.1924. Niemieckie  bojówki  napadły  na  polski  konsulat  w  Bytomiu.

  28.08.1924. W  Opolu  odbyło  się  konstytucyjne  zebranie  
                      Związku  Akademików  Górnośląskich  „ Silesia  Superior”.

  07 - 08.09.1925. Pątnicy,  Niemcy  z  Orzegowa  na  Górze  św.  Anny.

  27.09.1924. W  Katowicach  ukazał  się  pierwszy  numer  pisma  ,,Polonia” 
                      Wojciecha  Korfantego.

              ---    W  Chebziu,  na  stacji   kolejowej  istnieje  Urząd  Celny  I  Klasy.  
                      Granica  państwowa   na  szlaku  kolejowym  przebiega  między  stacjami:  Ruda 
                      i  Zabrze.   

              ---    W  Orzegowie  utworzona  została  niemiecka  szkoła  mniejszościowa.
                      Naukę  w  szkole  rozpoczęło  298 - ro  dzieci.

              ---    Godula  liczy   5.918,  a   Chebzie  2.504  mieszkańców.

  05.10.1924. W  Goduli  poświęcono  sztandar  Związku  Powstańców  Śląskich.

              ---    We  Wrocławiu  utworzony  został:„Polski  Związek  Akademicki” - Silesia  Superior.

  Rok 1924 W  Goduli  odbyło  się  309  chrztów,  134  pogrzebów  i  45  ślubów.

  10.02.1925. Podpisanie  konkordatu  między  Stolicą  Apostolską  a  II  Rzeczpospolitą  Polski.

              ---   W  Goduli  utworzona  została  niemiecka  szkoła  mniejszościowa.  
                      Naukę  w  szkole  rozpoczęło 112.  dzieci.
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  28.02.1925. W  Republice / Weimarskiej / Niemiec  zmarł  pierwszy  prezydent  Friedrich  Ebert.
                       Na  jego  następcę  wybrano  bohatera  wojny  feldmarszałka  cesarskiej  armii,
                       wzorcowego  junkra  pruskiego  Paula  Beneckendorff  und  Hindenburg.

  15.03.1925. We  Wrocławiu  redaktor  Schlesische  Volksstimme  Helmuthh  Brückner,  
                      dokonuje  rozłamu  w  nacjonalistycznej  Niemieckiej  Ludowej  Partii  Wolności
                       /  Deutschvölkische  Freiheitsbewegung /  i  tworzy  okręg  / Gau /
                       Narodowosocjalistycznej  Robotniczej  Partii  Niemiec / NSDAP /.
                       Siedzibą  władz  partii  jest  Wrocław. 
                       Organem  prasowym  śląskiej  NSDAP  jest   pismo Schlesiche  Beobachter.

  01- 08.03.1925.W  Goduli,  w  parafii  p. w.  Ścięcia  św. Jana  Chrzciciela  odbyły  się  rekolekcje.
                            Dla  Polaków  nauki  głosił  jezuita  o.  Zakrzewski  z  Rudy, 
                            dla  Niemców,  redemptorysta  o.  Schweter  z  Gliwic / Gleiwitz /.

   25.03.1925. W  Goduli  Edmund  Andrzejewski / aptekarz 1881 – 11.04.1937 r. /  oraz
                      Ignacy  Gryska  założyli: „ Lig ę  Obrony  Powietrznej  i  Przeciwgazowej”.

  05.04.1925. W  Goduli,  w  odpowiedzi  na  apel  listu  pasterskiego  Administratora
                       Apostolskiego  ks.  dr  Augusta  Hlonda,  ukonstytuowała  się  w  parafii 
                       Liga  Katolicka. 
                       W  zebraniu  założycielskim  uczestniczył  sekretarz  generalny  Ligi  Katolickiej 
                       ks. Józef  Gawlina.  Liczy  ona  574  mężczyzn.
                       Przewodniczącym  koła  Ligi  w  Goduli  wybrano  inspektora  kolejowego 
                       z  Chebzia,  p.  Klose.  Do  działalności  Ligi  włączyły  się  gremialnie: 
                       Związek  Matek  Chrześcijańskich  i  Kongregacja  Maryi.

  01.05.1925. W  Goduli  otwarto  przedszkole  dla  dzieci  z  placem  zabaw  i  ogrodem.
                      / obecnie  parcela  budynku  mieszkalnego  przy  ul.  K. Goduli 25 /. 

  01.05.1925. W  Chebziu  z  inicjatywy  Józefa  Fojcika  i  Józefa  Klose  powstał
                      „Związek  Urzędników  Kolejowych”.  Liczy  on  43  członków.  
                      W  Chebziu  powstał  niemiecki  klub  sportowy: Deutsche  Jugend  Kraft.
           
              ---    Budowa  i  rozbudowa  zakładów  przemysłu  hutniczego  i  chemicznego  
                      w:  Łabędach,  Gliwicach,  Kędzierzynie,  Kuźni  Raciborskiej  i  Raciborzu.    

    Rok 1925   W  wyniku  kryzysu,  w  kopalni „Paweł”  zwolniono  624  robotników.

  26.06.1925. W Zabrzu  założona  została  pierwsza  na  Górnym  Śląsku / prowincji górnośląskiej /
                      National - Sozialistische  Deutsche  Arbeiter  Partei  / NSDAP /  Adolfa  Hitlera.
                      Kolejne  powstały  w  Bytomiu,  Gliwicach  i  Kędzierzynie. 
                      Wszędzie  tam  dochodzi   do  walk  ulicznych  jej  członków  z  komunistami.

  01.08.1925. W  Katowicach  zwolennicy  Wojciecha  Korfantego  utworzyli  
                      Związek  Byłych  Powstańców  i  Żołnierzy.

  02.08.1925.  Placówka  duszpasterska  w  Goduli / na  mocy  konkordatu /  stała  się  samodzielną
                       parafią.  Parafia  liczy  9.100  wiernych.
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                       Roczne   dochody  proboszcza  w  Goduli  Franciszka  Strzyża
                       wyniosły  4.325,0 złp. 
                       Parafia  w  Orzegowie  liczy  10.361  wiernych.  Roczne  dochody  proboszcza  
                       Pawła  Sigulli  wyniosły 7.259,0  złp.
                       Parafia  w  Lipinach  liczy 18.070  wiernych.  Roczne  dochody  proboszcza 
                       E.  Sowy  wyniosły  9.000,0  złp. 
 
  15.08.1925.  W  Piekarach  Śląskich  koronacja  obrazu  Matki  Boskiej  Piekarskiej. 
                        Koronacji  dokonał  Nuncjusz  Apostolski  w  Polsce  Laurentio  Lauri. 

  09.09.1925.  Proboszcz  w  Goduli  ks.  Franciszek  Strzyż  udał  się  na  pielgrzymkę 
                       do  Ziemi  Świętej  i  Rzymu.  Zorganizowana  pielgrzymka  wyruszyła  z  Kolonii.

  13.09.1925.  Z  powodu  wyjazdu  Administratora  Apostolskiego  ks,  dr  Augusta  Hlonda
                       do  Rzymu,  planowane  na  ten  dzień  bierzmowanie  młodzieży  w  Goduli,  
                       zostało przełożone  na  inny  termin.

  14-15.09.1925. Pątnicy,  Polacy  z  Orzegowa  na  Górze  św.  Anny

              ---     Ze  względów  organizacyjnych,  zawieszone  zostały  procesje  parafialne  z  Goduli
                       na  uroczystości  odpustowe  do  Lipin  i  Orzegowa.

  26.09.1925.  W  obszernym  memoriale  proboszcza  parafii  w  Starym  Koźlu  księdza  
                       Jana  Melza  do  biskupa  wrocławskiego  Adolfa  kardynała  Bertrama,  napisano:

                       „ Należy  stwierdzić  jedno,  lud  górnośląski  jest  polski.  Dowodzą  tego  jego
                       język,  jego  odrębność,  jego  zwyczaje,  jego  pieśni,  jego  swoista  religijność,
                       dotychczasowe  porządki  jego  nabożeństw  oraz  stare  schematy  diecezji.  
                       Jego  język  jest  rzeczywiście  polski”.

  16.10.1925.  W  Locarno  parafowano,  w  Londynie  dnia  01.12.1925 r. podpisano  Pakt  Reński. 
                        / gwarancja  Włoch  i  Anglii  dla   bezpieczeństwa  granic  Niemiec  na  Renie /. 
                        Ciche przyzwolenie „ Zachodu” dla  Niemieckiej  ekspansji  na wschód /na  Polskę /.

   Rok 1925      W  prowincji  górnośląskiej  żyje  10.068  osób  pochodzenia  żydowskiego. 
                         W  prowincji  dolnoślaskiej  - 29.953. 
                         Ze  środowiska  śląskich  Żydów  wywodzi  się  7.  laureatów  nagrody  Nobla.

  28.10.1925.   Bulla  papieska „Vixdum  Poloniae  Unitas”  Piusa XI  przywraca  organizację    
            kościelną  w  Polsce.   Erygowana  zostaje  diecezja  katowicka. 

                        Pierwszym   ordynariuszem  diecezji  katowickiej  zastał  został  ojciec  salezjanin
                        ksiądz  dr  August  Hlond / do  06.1926 r. /. Ślązak.  Syn  kolejarza.

  11.11. 1925.  Wikariat  Cieszyński  kościoła  katolickiego,  przyłączony  został  do  diecezji
                        katowickiej.

  15.11.1925.  W  Gliwicach  uruchomiono  pomocniczą  stację  nadawczą / radiową /
                       dla  Górnego  Śląska.   Maszt  radiowy  / 109 m. / wykonany  z  drewna
                       modrzewiowego  jest  unikatem  w  skali  światowej.
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  24.11.1925.  W  Republice  Niemiec  ukazało  się  wydanie: „Mein  Kampf'” Adolfa  Hitlera.
                       Tezy  zawarte  w  książce,  to: odrzucenie  postanowień  Traktatu  Wersalskiego,
                       czystość  rasowa  Niemiec  i  ekspansja  na  Wschód.

   Rok 1925   W  Reichstagu  w  czasie  debaty  nad  Paktem  Reńskim  z  Locarno  i  z  Londynu,
                      posłowie   komunistyczni:  Klara  Zetkin  i  Ernest  Thälmann  podważają  zasadność
                      wyznaczonej  granicy  z  Polską. 
                      Posłowie  prawicowi  w  większości  są  za  rewizją  granicy  z  Polską.

              ---    Wg  przeprowadzonego  spisu  w  prowincji  górnośląskiej,  151 tysięcy  ludzi  
                      posługuje  się  językiem  polskim,  383 tysiące  językami:  polskim  i  niemieckim.
                      Wg  uczestnictwa  w  nabożeństwach  polskich,  podane  liczby  są  zaniżone.
                        
                       Ksiądz  prałat   Carl / Karol / F. Ulitzka,  działacz  i  przywódca „Centrum”,  wydaje 
                       w  Gliwicach,  po  polsku  dziennik  ,,Zgoda”  propagujący  lojalność  wobec
                       państwa.  
                       Domaga  się   równouprawnienia  języka  polskiego   i  autonomii   
                       dla  Górnego  Śląska.

              ---     W Bytomiu  utworzona  została  Akademia  Pedagogiczna
                       / Pädagogische  Akademie /.

              ---     Średnia  płaca  brutto  w  górnictwie w prowincji  górnośląskiej  wynosi  159  marek.

  Rok 1925.    W  Goduli  odbyło  się  237  chrztów,  102  pogrzebów  i  45  ślubów.
                       Parafianie  zaprenumerowali  437  egzemplarzy  „Gościa  Niedzielnego”.

   03.01.1926.  W  Katowicach  ma  miejsce  konsekracja  biskupa  katowickiego,  salezjanina
                        -  księdza   dr  Augusta  Hlonda. 
                        Konsekracji  dokonał  metropolita  warszawski  kardynał  Aleksander  Kakowski.   

  17.01.1926.    W  Goduli  Juliusz  Grządziel  założył  Związek  Młodzieży  Pracującej „Jedność”. 
                         Liczy  on  35  członków.  Przy  związku  powstało  kółko  teatralne. 

              ---      W  Polsce  istnieją  753  niemieckie  szkoły  powszechne  oraz  177  szkół 
                         z  polskim  i  niemieckim  językiem  nauczania.

              ---      W  Polsce  wychodzi  112  gazet  i  czasopism  w  języku  niemieckim.

  13.02.1926.   W  Poznaniu  zmarł  metropolita  poznańsko – gnieźnieński
   Edmund  kardynał  Dalbor,  prymas  Polski.

  26.03.1926.   Sejm  Śląski  przyjął  ustawę  o  celibacie  nauczycielek.

              ---      W  Chebziu  w  domu  związkowym   otwarte  zostało  przedszkole  dla  dzieci.   

   Rok 1926      W  kopalni  „Paweł”  zwolniono  131  robotników.  Celem  zaradzenia  skutkom
                         kryzysu,  w  gminie Godula  uruchomiona  została   kuchnia  ludowa. 
                         Powstało  także  Towarzystwo  Dobroczynności.



                                                                      - 303 -

  24.04.1926. W  Berlinie  rozszerzony  został,  zawarty  między  Rosją  Sowiecką  
                      a  Republiką  Niemiec   traktat  w  Rapallo.  Rozszerzenie  to  ma  na  celu  dalsze
                      pogłębienie   współpracy   pomiędzy  Armią  Czerwoną  a  Reichswehrą.

  18.04.1926.  W  Katowicach  uruchomiono  rozgłośnię  Polskiego  Radia.

  28.04.1926.  W  Opolu  niemieckie  bojówki  pobiły  aktorów  Teatru  Polskiego  z  Katowic.
                       Teatr  wystawił  operę  „Halka”  Stanisława  Moniuszki.

               ---    Eduard  Pant,  lider  Katholische  Volkspartei  przeniósł  się  do  Królewskiej  Huty.

               ---    W  Niemczech  ,narodowosocjalistyczna  partia  NSDAP  tworzy  oddziały  SS  i SA.
                        Na  Śląsku  partia  liczy  1.100  członków.
   
  10.05.1926.  W  Warszawie  powołano  gabinet  rządowy  Wincentego  Witosa.

  12.05.1926.  Zamach  stanu  w  Polsce.
                       Marszałek  Józef  Piłsudski  przejmuje  władzę  w  Polsce.
                       Na  ulicach  Warszawy  zginęło  w  sumie  379  osób.
                       Żołnierzy / 215 osób /  i  cywilów / 164 osób /. Rannych  było  920  osób.
                       Prezydent  Stanisław   Wojciechowski  składa  na  ręce  marszałka  sejmu 
                       Macieja  Rataja   swój  urząd  i  podaje  wiadomość  o  dymisji  rządu.
                      
                       Wojciech  Korfanty  zamach  majowy  Józefa  Piłsudskiego   nazwał  zbrodnią
                        przeciwko  państwu  i   narodowi.  

  15.05.1926. W  Polsce  powołanie  rządu  Kazimierza  Bartla. 
                      Premier  jest  profesorem  uniwersytetu   im.  Jana  Kazimierza   we  Lwowie.

  01.06.1926. Profesor / chemik / Ignacy  Mościcki  wybrany  prezydentem  Polski.

  07.06.1926. Ksiądz  Jan  Szymała  proboszczem  w  Nowym  Bytomiu.
  
  Rok 1926    Ze  służby  w  armii  odszedł  dowódca  23  Górnośląskiej  Dywizji  Piechoty
                      generał  dywizji  Kazimierz  Horoszkiewicz. 
                      Jego  następcą  został  generał  brygady  dr  Józef  Zając.

  21.06.1926. Pierwsze  wybory  komunalne  w  gminie  Godula.
                      Na  listy  polskie  oddano  1.471  głosów,
                      Na  listę  niemiecką  oddano 1.487  głosów.
                     
                      Z  listy  polskiej „Katolickiej  Listy  Zjednoczonych  Polaków”  Pawła  Matejczyka, 
                      do  rady  gminy   wybrani  zostali:  Paweł  Matejczyk,  Paweł  Sosnowski,
                      Augustyn  Pękala, Wilhelm  Paruzel  i  Paweł  Stompel.  Z  listy PPS Teofil  Brzęczek.
                    
                       Z  Listy  niemieckiej „Listy  Stronnictwa  Obywateli  Godula -  Chebzie”
                      Jerzego  Jungelsa  -  dyrektora  kopalni „Paweł”, 
                      do  rady  gminy  wybrani  zostali: Jerzy  Jungels,  Wilhelm  Rogier,  Wiktor  Kańtoch,
                      Jan  Klein,  Karol  Kubik,  Augustyn  Suchanek.
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                      Decyzją  starosty  powiatowego   w  Świętochłowicach  dr  Jana  Potyki,  wynik
                      wyborów  w  gminie  Godula  został  unieważniony /  głosowali  obcokrajowcy /.
                      Do  następnych  wyborów  władzę  w  gminie  pełni  naczelnik  komisaryczny.

  24.06.1926. Ordynariusz  katowicki  ks.  bp  dr  August  Hlond  powołany  na  stolicę 
                      arcybiskupią  poznańsko – gnieźnieńską / „człowiek  z  ludu”,  Górnoślązak ! /.

  28.06.1926. Płk dr  Michał  Grażyński  z  Gdowa /  krakowskie /, mianowany  wojewodą  śląskim.
                      Przeciwnik  Wojciecha  Korfantego,  mniejszości  niemieckiej  i  autonomistów. 

                      Rozbijał  jedność  Ślązaków  i  Powstańców  Śląskich / Górnośląskich /.
                      Sprawny  organizator  i  administrator  województwa.  Swoimi  decyzjami
                      politycznymi  zachwiał  i  zdezorganizował  rynek  pracy  w  województwie  śląskim.
                      Wyznawca  zasady: „Naród  i  państwo  to  organiczna  całość”.
                      Mniejszość  niemiecką  utożsamiał  z  rewizjonizmem  i  odwetem.
                      Rząd  II  RP  w  Warszawie  zakazał  wojewodzie  występować  publiczne  
                      przeciw  mniejszości  niemieckiej.

  24.08.1926. W  Goduli,  prymicje  drugiego  już  kapłana  z  parafii  ks.  Wilhelma  Toborka.

  07-08.09.1926. Pątnicy,  Niemcy  z  Orzegowa  na  Górze  św.  Anny. 

  02.10.1926. Po  dymisji  rządu  profesora  Kazimierza  Bartla / 30.09.1926 r. / na  jego  czele 
                       staje  marszałek  Józef  Piłsudski.

  10.10.1926. W  Goduli  założony  został  Związek  Zawodowy  Pracowników  Umysłowych.
                       Związek  liczy  15  osób.  Kieruje  nim  Augustyn  Krauze.

  12.10.1926. Arcybiskup  poznańsko – gnieźnieński,  a  wcześniej  biskup  katowicki 
                      ksiądz  dr  August  Hlond,  wyniesiony  do  godności  prymasa  Polski.

  24.10.1926. W  Gnieźnie,  konsekrowany  na  biskupa  został  ksiądz  Arkadiusz  Lisiecki.

  31.10.1926. Ksiądz  biskup  Arkadiusz  Lisiecki  ordynariuszem  diecezji  katowickiej.

  14.11.1926. W  wyborach  komunalnych  w  województwie  śląskim,   na  listy  niemieckie
                      oddano  41 %  głosów.  Porażka  polityki  polskiej  w  województwie  śląskim.
                                       
                    W  Orzegowie  kandydaci  z  list  polskich  uzyskali  7  mandatów,  niemieckich  8.
                    Naczelnikiem  gminy  wybrano  Piotra  Tomanka / do  31.08.1931 r. /.
                    Ławnicy: Dominik  Grzyśka,  Jan  Podeszwa,  Jan  Szewczyk  i  Emanuel  Wieczorek.
                    
                    Radni: Franciszek  Gawron,  Ludwik  Kohut,  Wincenty  Loewe, Józef  Matura,  
                    Paweł  Miketa,  Józef  Nowak,  Piotr  Owczarek,  Wiktor  Pyka,  Jan  Stojer,  
                    Franciszek  Szwarc,  Józef  Wieczorek,  Adolf  Ślęzak.
                    W  Goduli,  na  listy  polskie  oddano 1.343  głosy,  na  niemieckie – 1.591.

                    Naczelnikiem  gminy  mianowany  został  Brunon  Flach.
                    Ławnikiem  wybrany  został  Edmund  Andrzejewski.
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                    Mandaty  radnych  z  list  polskich  uzyskali:  Józef  Fic,  Wilhelm  Hartman  
                    Józef  Szczurek  i  Józef  Drapacz  oraz   Teofil  Brzęczek   z   PPS .
                      
                    Mandaty  z  list  niemieckich  uzyskali : Jerzy  Jungiels,  Wilhelm  Rogier, 
                    Karol  Popenda,  Jan  Klein,  Juliusz  Szajka,  Jan Hanak  i  Piotr Kwoka. 

                    W  Rudzie,  do  rady  gminy  kandydaci  z  list:  polskich  i  niemieckich  uzyskali
                     równo  po  9  mandatów.
                     Naczelnikiem  został  dr  Jan  Kopiec,
                     Ławnikami: Bronisław  Podolecki,  Wiktor  Zając,  Alfons  Kaczmarczyk,  
                     Paweł  Kynast.
                     Radni: Teodor  Bartoszek,  Robert  Galla,  Wilhelm  Giełtowski,  Jan  Gigla,
                     Franciszek  Janik,  Karol  Kühn,  Józef  Lenart,  Paweł  Leschnik,  Paweł  Sabas,
                     Alfons  Kwastek,  Janina  Kwiatkowska,  Stanisław  Simon,  Ignacy  Suchanek,  
                     Jan  Świeca,  Jan  Tyrassek,  Franciszek  Walczuch,  Alojzy  Wallot,  Juliusz  Żmuda.

  Rok 1926    W  Katowicach  swoje  placówki  konsularne  otwarło   7  państw.

            ---      Rozpoczęcie  budowy  zbiornika  wodnego  na  Nysie  Kłodzkiej  w  Otmuchowie
                        / do 1935 r. /.

  Rok 1926.   W  Goduli, dla  uczczenia  pontyfikatu  papieża  Piusa XI,  odbyły  się  uroczyste
                      akademie.  Jedna  zorganizowana  przez  Polaków,  druga  przez  Niemców.
                      Grupa  b.  powstańców  śląskich / p. W. S. i p.  K. /  podjęła  prób  rozbicia  drugiej
                      akademii.  Skuteczna  interwencja  proboszcza  ks. F.  Strzyża  w  Kurii  Biskupiej
                      zapobiegła  inspirowanemu,  bezprawnemu   incydentowi.
                     
                      Reprezentant  patrona  parafii  / rodziny  von  Schaffgosch /  dyrektor  Jerzy  Jungels
                      przekazał  na  pomoc  dla  ubogich  parafian  kwotę  1.000  złp.
                      Wikarego  w  parafii,  ks.  Lubinę  zastąpił  ks.  Henryk  Joszko.
                      
  Rok 1926    W  parafii  odbyły  się  222  chrzty,  99  pogrzebów,  73  ślubów.
                      Prenumerata  „Gościa  Niedzielnego”  wynosi 444  egzemplarze.

  Rok 1927    W  Goduli,  ażeby  ograniczyć  na  odbywających  się  w  kościele  ślubach  ilość  
                       „ciekawskich”  wprowadzono  bilety  wstępu  w  cenie  20  groszy.
                       Uzyskane  dochody  wspomagają  dzieci  ubogich  rodzin / I.   komunia  św. /. 

    08.01.1927.  Propagandowy „Lokal  Anzeiger”  na  Śląsku,  napisał:
                        „ Polska,  której  samo  istnienie  obraża  prawa   przyrody,  zdaje  sobie  sprawę 
                        z  tego,  że  dni  jej  są  policzone (....).  Tak  długo,  jak  istnieje  Polska,  
                        nie  można  nawet  myśleć  o  pokojowym  uregulowaniu  problemu  
                        niemiecko – polskiego.  Polska  i  Niemcy  nie  mogą  istnieć  razem”.

         03.1927. W  Goduli  z  inicjatywy  Romana  Chrapka  i  Szczepana  Jarzombka  powstał
                        Związek  Powstańców  i  Byłych  Żołnierzy.  Związek  liczy  14. członków.

         03.1927. Rekolekcje  w  parafii  w  Goduli  odbyły się  oddzielnie  dla  Polaków  i  Niemców.
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                         Dla  Polaków  nauki  głosił  oblat  o.  Baderski  z  Kanady, 
                         dla  Niemców,  redemptorysta  o. Winkelmann  z  Gliwic / Gleiwitz /.

   03.- 04.05.1927. Parafię  w  Goduli  wizytuje biskup  ordynariusz  katowicki  Arkadiusz  Lisiecki.
                              Udzielił  on  sakramentu  bierzmowania  1.681  osobom.
                              Biskupowi  towarzyszył  wybitny  kapłan  górnośląski,  społeczniki  i nauczyciel,
                              proboszcz  w  Tychach  ks. infułat  Jan  Kapica.
                            
                              Biskup  Arkadiusz   Lisiecki  wizytuje  parafię  w  Orzegowie / 04.05.1927 r. /.

  23.05. 1927.  W  Chebziu  z  inicjatywy  Augustyna  Pękali  powstało  Towarzystwo  Śpiewacze 
            „Echo”.  Liczy  ono  25  członków.

  03.06.1927.   Symboliczny  wykop  pod  budowę  katedry  w  Katowicach.

  10 – 12.06.1927. W  Bielszowicach  w  czasie  wizyty  kanonicznej  biskupa  katowickiego
                               Arkadiusza  Lisieckiego,  członkowie  Związku  Powstańców  Śląskich  nie 
                               dopuścili  katolików  niemieckich  przed  oblicze  biskupa. 

  20.06.1927. Prymas  Polski  ks. dr  August  Hlond  otrzymał  godność  kardynała.

  24.06.1927. W  Bielszowicach  grupa  członków  Związku  Powstańców  Śląskich  zakłóciła
                       nabożeństwo  celebrowane  przez  ks.  proboszcza  Franciszka  Buszmanna.

  05.07.1927. Prasa  sanacyjna  w  województwie  śląskim - „Polska  Zachodnia”  i  inne,       
                      rozpoczęły kampanię  oszczerstw  przeciwko  Wojciechowi Korfantemu. 
                      Pisze  ona    m. innymi: 
                    „Korfanty  jurgieltnikiem  niemieckim”  i  „Moralnym  opryszkiem  i  szantażystą”.

  12.07.1927. Śląski  Urząd  Wojewódzki  unieważnił  wyniki  wyborów  komunalnych  w  Goduli
                       / ze  względu  na  udział   w  nich  obcokrajowców /.  

  13.07.1927. W  Goduli  ukonstytuowała  się  Rada  Parafialna  w  składzie:  
                      Edmund  Andrzejewski,  Wilhelm  Rogier,  Wilhelm  Jaśniok,  Alojzy  Kuczera,  
                      Paweł  Kozyra  i  Teofil  Krzyścik.
                      
             ---     W  Goduli   utworzono   park  dla  dyrektora  kopalni  „Paweł” / ulica  Pawła /.

  07-08.09.1927. Pątnicy,  Niemcy  z  Orzegowa  na  Górze  św.  Anny.

  14-15.09.1927. Pątnicy,  Polacy  z  Orzegowa  na  Górze  św.  Anny.

  01.10.1927. W  Chorzowie  otwarto  Stadion  Śląski / stadion  „Ruchu” /.

        10.1927. Biskup  katowicki  Arkadiusz  Lisiecki  prosi  duchownych  o  zaniechanie  
                       waśni  i  agitacji  politycznej.

  14.11.1927. Powtórzenie  wyborów  komunalnych  w  Goduli.
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                      Na  listy  polskie  oddano 1.343  głosy,
                      na  listę  niemiecką / Stronnictwo  Obywateli..../ 1.591 głosów.
                      W  Goduli,  wyborom  towarzyszyła  burzliwa  kampania  i  agitacja  propagandowa.

              ---    Przeciętny  zarobek  robotnika  w  Województwie   Śląskim  wynosi 190  złp.

              ---    W  Województwie  Śląskim  na  ogólną  liczbę  105  wychodzących  pism, 
                      35  są  pismami  niemieckimi.
                      Katolicka  Partia  Ludowa,  przekształcona  w: Deutsche  Katholische  Volkspartei”. 
                      Po  śmierci  Thomasa  Szczeponka,  jej  przewodniczącym  został  Eduard  Pant.

              ---    W  Orzegowie   założony  został  klub  sportowy „KS  27  Orzegów”
                       / dzisiaj  osiedle  mieszkaniowe  RSM  przy  ulicy  A. Hlonda /.

   Rok 1927     W  Goduli   założony   został / przez  Związek  Powstańców /  klub  sportowy   
           „Powstaniec”,  przemianowany  wkrótce  na  K.S ,, Poniatowski”.

                       / boisko  klubu,  to  dzisiaj  park  im.  A.  Mickiewicza   przy  ulicy  Karola  Goduli /.

   Rok 1927    Celem  opieki  w  czasie  wakacji  nad  dziećmi  i  młodzieżą,  w  gminie
                       Godula  utworzono  drużyny  jordanowskie.

              ---     Uruchomiono  linię  kolejową  z  Katowic  do  Skoczowa,  dwa  lata  później
                        linię  wydłużono  do  Wisły - Głębiec.
                                                         
              ---     Wojciech  Korfanty  oskarżony  przed  sądem  marszałkowskim  w  Warszawie 
                        o  nadużycia  finansowe.  W  procesie  uniewinniony. 
                        Do  końca  życia  pozostał  z / ukrywanym / poczuciem  krzywdy.

              ---      Gmina  Ruda  liczy  23.512  mieszkańców,  w  tym  ok. 20 %  Niemców.

  04.12.1927.   Pierwsza  audycja  rozgłośni  Polskiego  Radia  w  Katowicach.

  Rok 1927.    W  Goduli  odbyły  się  222  chrzty,  102  pogrzeby,  73  śluby.
                       Ilość  prenumeratorów  „Gościa  Niedzielnego”  wynosi  482.

  16.01.1928.   Komisarycznym  naczelnikiem  gminy  Godula  został  Zbigniew  Rudzki.

  19.01.1928.  Ogłoszona  zostaje „Deklaracja  Bezpartyjnego  Bloku  Współpracy  z  Rządem
                       Marszałka  Piłsudskiego”.  W  Programie  Bloku: 
                        Walka  z ,, partyjniactwem”  i  korupcją  pod  hasłem: „Bić  k...y  i  złodziei”.

             ---     W  Chebziu  z  inicjatywy  pani  Węglarczykowej  z  Hajduk  Wielkich,  powstało
                       „Towarzystwo  Polek  im.  św.  Jadwigi”.  Liczy  ono  80  członkiń.

      01.1928.  W  Goduli  założono  Gminną  Komisję  Sportową.

  28.03.1928. W  Katowicach  zmarł  dr  Józef  Rostek,  jeden  z  pionierów  odrodzenia   
           narodowego  polskiego  na  Górnym  Śląsku.  Jest  pierwszym  Górnoślązakiem

                       uhonorowanym  orderem  „Polonia  Restituta”  IV  klasy.
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  27.06.1928. Po  ustąpieniu  rządu  J. Piłsudskiego  powstaje  gabinet  prof. Kazimierza  Bartla,
                       a   następnie  Walerego  Sławka.

  29.06.1928.  W  Goduli,  decyzją  Rady  Parafialnej  uruchomiono  urządzenia  do  elektrycznego
                        napędu  dzwonów.  Instalację  wykonała  firma  Wróbel -  M.  Gladberk.
                        Koszt  instalacji  wyniósł  15.000  złp.

              ---      Proboszcz  z  Goduli  ks.  Franciszek  Strzyż  na  pielgrzymce  w  Hiszpanii.
                        Wyjazd  na  pielgrzymkę  nastąpił  z  Berlina.

              ---      W  Fazańcu,  na  obszarze  dawnej  bażanciarni,  na  łęgach,  u  zbiegu  dwóch
                        strumyków  zbudowany  został  prywatny  park.  Od  1933 r.  gminy  Szombierki.

  18.08.1928.   Zmarł  dr  Marzodko,  od  1885 r.  naczelny  lekarz  szpitala  w  Goduli.  Katolik.

    02.09.1928. Komisaryczny  naczelnik  gminy  Godula  Zbigniew  Rudzki,  jednogłośnie
                        wybrany  na  to  stanowisko.
                       Jego  kadencja  trwać  będzie  12  lat.  Sekretarzem  gminy  został  Ignacy  Gryska. 

  07-08.09.1928. Pielgrzymka  Niemców  z  Goduli  i Orzegowa  na  Górę  św.  Anny. 

  14-05.09.1928. Pielgrzymka  Polaków  z  Goduli  i  Orzegowa  na  Górę  św.  Anny.

  30.09.1928. Rada  Gminna  w  Goduli  ustanowiła  dla  ucznia  lub  studenta  z  Goduli
                      stypendium  imienia  dra  Marzodki.  

             ---     Doktor  Stefan  Derek   z  Królewskiej  Huty,  naczelnym  lekarzem  w  szpitalu 
                      w  Goduli.

             ---     Jan  Kurka  z  Orzegowa,  członek  sekcji  bokserskiej  miejscowego  klubu,
                      wicemistrzem  Polski  w  boksie.

  23.10.1928. Rada  Województwa  Śląskiego  podjęła  uchwałę  o  budowie            
          Muzeum  Śląskiego  w  Katowicach.

  Rok 1928    Rada  Gminy  Godula  podjęła  uchwałę  o  zaciągnięciu  pożyczki  amerykańskiej 
                      na  budowę  plant  przy   dzisiejszej  ulicy  Joanny  i  placu  Niepodległości.

              ---    W Goduli, na  parceli  obecnej  Szkoły  Podstawowej  nr  40  / im.  Karola  Goduli /,
                      przy  ulicy  Joanny,  rozpoczęto  budowę  boiska  piłkarskiego. 

  01.12.1928. Zaolzie  oraz  Śląsk  opawski  tracą  samodzielność  i  włączone  zostały  do  kraju
                      śląsko – morawskiego,  ze  stolicą  w  Brnie. 
                      Następują  represje  w  stosunku  do  Ślązaków  opcji  polskiej  i  niemieckiej. 
                      Intencją  władz  było  zatarcie  odrębności  etnicznej,  narodowościowej 
                      i  historycznej  tych  ziem.  

  Rok 1928.   W  Goduli  odbyło  się  217 chrztów,  113  pogrzebów  i  72  ślubów.
                      Liczba  abonentów  „Gościa  Niedzielnego” - 560.
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  01.01.1929. Parafia  M. B. Różańcowej  w  Rudzie,  jako  pierwsza  w  diecezji  katowickiej
                      prowadzona  jest  przez  księży  zakonnych -  O O.  Jezuitów  / do  1987 r. /.

  22.01.1929.  Rada  Parafialna  w  Goduli  podjęła  uchwałę  o  wykonaniu  centralnego
                       ogrzewania  w  kościele.  Przewidywany  koszt  zadania  inwestycyjnego: 
                       prace  budowlane – 14.000 złp,  urządzenia  i  instalacja  co – 16.000  złp.
                       Prace  budowlane  wykona  firma  Kuczera  z  Królewskiej  Huty,  instalacyjne
                       firma  Krzyjeńcki  z  Katowic.  W  tym  celu  postanowiono  pobrać  bezprocentową 
                       pożyczkę,  spłacaną  w  10  ratach.

  29.01.1929. W  Chebziu  z  inicjatywy  Augustyna  Pękali  i  p. Szopy  utworzony  został
                     „  Związek  Obrony  Kresów  Zachodnich”.  Liczy  on  18  członków.

  11.02.1929. Układy  Laterańskie. Pojednanie  papieża  z  państwem  włoskim / Benito  Mussolini /
                      Początek  Miasta -  Państwa  Watykan.

             ---     W  Republice  Niemiec  Heinrich  Himmler  uzyskał  komendę  nad  oddziałami  SS.

  18.02.1929. Wybory  komunalne  w  Goduli.
                      Na  listy  polskie  oddano 1.899 głosów,
                      na  listę  niemiecką / Stronnictwo Obywateli......./ 1.268 głosów.

                     Naczelnikiem  gminy  został  Zbigniew  Rudzki.
                      Ławnikami  zostali: Edmund  Andrzejewski,  Jan  Hanak,  Karol  Popenda.
                     
                      Do  Rady  Gminy  z  list  polskich  wybrano:  Józefa  Fica,  Teofila  Brzęczka,
                      Wincentego  Nawrota,  Wilhelma  Hartmana,  Józefa  Sklarka,  Jana  Sklorza,
                      i  Jana  Skopka.

                     Do  Rady  Gminy  z  listy  niemieckiej  wybrano:  Wilhelma  Rygiera,  
                     Wilhelma  Kańtocha,  Jana  Kleina,  Juliusza  Szajkę  i  Piotra  Kwokę.

                     W  Rudzie / G. Śl. /,  w  wyborach  do  rady  gminy,  kandydaci  z  List  polskich
                     zdobyli  12.  mandatów,  a  z  list  niemieckich – 4.
                      
                     Naczelnikiem  gminy  został  dr  Jan  Kopiec.
                      
                     Ławnicy: Wiktor  Zając,  Paweł  Kynast,  Alfons  Kaczmarek,  Augustyn  Keller,
                     Ludwik  Kempa,  Szymon  Günter,  Alfons  Kowoll.
  
                        Radni: Teodor  Bartoszek,  Piotr  Godek,  Teodor  Gieltowski,  Augustyn  Gruchel,
                       Jan  Gigla,  Franciszek  Janik,  Józef  Kandzia,  Ignacy  Kopiec,  Paweł  Leschnik,
                       Antoni  Sieroń,  Emil  Strugała,  Stanisław  Simon,  Ryszard  Sprus,  
                       Wiktor  Szmatloch,  Jan  Tyrassek,  Alojzy  Wallot  i  Juliusz  Żmuda.

  06 - 23.03.1929. Rekolekcje,  oddzielnie  dla  Polaków  i  Niemców   w  Goduli. 
                              Nauki  głoszą  oo.:  Jan,  Pankracy  i  Paschalis  Franciszkanie  z  Panewnik.

   13.03.1929. Ksiądz  proboszcz  Franciszek  Buszmann  opuszcza  Bielszowice.
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  14.04.1929.  W  Warszawie  po  dymisji  rządu  prof.  Kazimierza   Bartla,  powołany  został
                        rząd  Kazimierza  Świtalskiego.

  15.04.1929.  W  Goduli   założona  została  drużyna  harcerska  im.  Stefana  Żeromskiego. 
                        Liczy  ona  19  członków.  Drużynę  prowadzą  miejscowi  nauczyciele:
                       Tadeusz  Apollo,  od  lipca  br.  przeszkolony  instruktor  harcerski,  od  1930 r.
                        instruktor  żeglarski  oraz  Marian  Kasprzyk.
                      
                        Drużynę  żeńską,  która  liczy  17.  członków  prowadzą  nauczycielki, 
                        początkowa  pani  Wiatrówna   a  po  niej  Helena  Baciówna.
                        Harcerki  i  harcerze  urządzają  wieczornicę  dla  mieszkańców  Goduli.

  27.04.1929.  W  kopalni  „Hohenzollern” / Szombierki / oddano  do  użytku  unikalny  w  skali  
                       światowej  szyb  wydobywczy  wysokości  57  metrów  „Hohenzollern”,
                       dzisiaj  „Krystyna”,  w  którym  cztery  lata  później  zainstalowano  największą
                       w  Europie  maszynę  wydobywczą.

  14.06.1929.  Konkordat  Wolnego  Państwa  Pruskiego  z  Stolicą  Apostolską.
                       Wyniesienie  biskupa  wrocławskiego  ks.  dr  Adolfa  Bertrama  do  godności
                        arcybiskupiej. Przeciwnik  ideologii  nazistowskiej  Alfreda  Rosenberga.
                        Szanujący  porządek  prawny  państwa.
                        Metropolia  obejmuje  biskupstwa:  wrocławskie,  berlińskie,  warmińskie 
                        i  prałaturę  pilską.

  29.06.1929.  W  Goduli  przed  budynkiem  szkoły   poświęcono  płytę  „Nieznanego
                        Powstańca”. Inicjatorami  jej  położenia  byli  uchodźcy  z  Szombierek:  
                        Franciszek  Burczyk  i  Adolf Piątek  oraz  kierownik  miejscowej  szkoły
                        Kazimierz  Łoziński.  Zniszczona  podczas  okupacji  niemieckiej 
                        / rękami  powstańców  śląskich /  nigdy  nie  odtworzona.
                        W  uroczystościach  uczestniczył  wojewoda  płk  dr  Michał  Grażyński. 

                        W  parafii  uroczyste  obchody  złotego  jubileuszu  kapłaństwa  papieża  Piusa XI.

   Rok 1929    W  województwie  śląskim  na  299  dyrektorów  i  kierowników  największych
                       zakładów  przemysłowych,  249  było  Niemcami.
                       Odmówili  oni  przyjęcia   obywatelstwa  polskiego. 
                       Stanowili  83 % kadry  kierowniczej. 
                       W  kierowanych  przez  nich  przedsiębiorstwach,  odsetek  polskich  robotników
                       wynosił  98 %.  

   Rok 1929     W  prowincji  górnośląskiej  istnieją  53  szkoły  powszechne  z  językiem  polskim.

   Rok 1929     Nadprezydentem  prowincji  górnośląskiej  został  Hans  Lukaschek
                        / do 19.05.1933 r./,  od  1927 r.  nadprezydent  Zabrza.  
                        Jego  poprzednik  Alfons  Proske,  jak  i  on   sam,  obsadzali  niższe  urzędy
                        w  strukturach  administracji  prowincji  Ślązakami – katolikami.
 
  02.07.1929. Szkoła  Powszechna  w  Goduli  otrzymała  nazwę :
                      „Pierwsza  Publiczna  Szkoła   imienia  Józefa  Szafranka  w  Goduli”.
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  06.07.1929. W  Goduli  została  oddana  do  użytku  jedna  z  najnowocześniejszych  w   Europie 
          fabryka  gwoździ.  Jest  filią  macierzystej  fabryki  w  Düsseldorfie. 

                      Kierownictwo  fabryki   znajduje  się  w  rękach  Niemców.  
                      W  fabryce  zatrudnionych  jest  260  robotników i  11  urzędników.  
                      Praca  w  fabryce  odbywa  się  na  trzy  zmiany.  Zlokalizowana  jest   pomiędzy
                      dzisiejszymi   ulicami:  Fabryczną  i  Starą.

             ---     W  Rudzie  kościół  Matki  Bożej  Różańcowej  kościołem  parafialnym  dla
                       południowej  części  gminy /  na  południe  od  szlaku  kolejowego /.

             ---     W  Orzegowskim  kościele  p. w.  św. Michała  Archanioła  poświęcone  zostały 
                      nowe  organy.  Koszt  instalacji  instrumentu  wyniósł  75  tysięcy  złp. 
                      Koncert  inauguracyjny  na  instrumencie  wykonał  prof. Feliks  Nowowiejski.

             ---    W  Goduli,  w  miejscu  targowiska  rozpoczęto  budowę  plant / plac Niepodległości /.

  06.07.1929. „Polska  Zachodnia” , pisze: Gorszące  awantury  korfanciarzy  i  buszmanowców  
                       w  Bielszowicach  przeciw  władzom  kościelnym”.    

  07- 08.09.1929. Pielgrzymka  Niemców   z  Goduli  i  Orzegowa / 150 osób /  na  Górę  św.  Anny.

  14-15.09.1929. Pielgrzymka  Polaków   z  Goduli  / 40  osób / i  Orzegowa   na  Górę  św.  Anny.

                            W  podobnej  kolejności  i  porządku,  pielgrzymki  Niemców  i  Polaków
                             z  Goduli  odbywały  się  do  1936  roku. / 1940 r. /

                            Ilość  pątników  z  Goduli,  w  kolejnych  latach  wygląda  następująco,
                            Rok: 1930,  Niemcy    ?                                           Polacy – 40,
                                     1931,  Niemcy    ?                                           Polacy – 40,
                                     1932,  Niemcy  - 52.                                       Polacy  -  40,
                                     1933,  Niemcy  - 65,                                       Polacy  -  60,
                                     1934,  Niemcy – 40,                                        Polacy  - 40,
                                     1935,  Niemcy – 40,                                        Polacy – 50,
                                     1936,  Niemcy -  ?                                           Polacy – 60.

                        Ilość  pątników  z  Orzegowa,  w  kolejnych  latach  wygląda  następująco,
                        Rok 1929,  Niemcy    150,                                         Polacy 80,
                                1930,  Niemcy    115,                                         Polacy 50.
                                1931,  Niemcy    100,                                         Polacy 55,
                                1932,  Niemcy    85,                                           Polacy 50,
                                1933,  Niemcy    125                                          Polacy 50,
                                1936,  Niemcy    200                                          Polacy 140,
                                1940,  Niemcy    40                                            Polacy  ---

  27.09.1929. Na  stawie  „Erbs”  w  Chebziu,  kosztem  gminy  Godula  urządzono  przystań    
          kajakową.  Od 1932 roku,    także  tor  „ślizgawkowy”.

  25.10.1929. „Czarny  piątek”. Krach  finansowy  na  giełdzie  w  Nowym  Jorku. 
                        Początek  światowego  kryzysu  gospodarczego.  
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                       W  Polsce  kryzys  potrwa  do  1934 r. 
                        Na  Górnym  Śląsku  znaczny  wzrost  bezrobocia.

  07.11.1929.  W  Kopalniach: „Paweł”  i  „Karol”  ma  miejsce  jednodniowy  strajk  ostrzegawczy.

  10.11.1929.  Wikary  w  Goduli  ks.  Henryk  Joszko  przeniesiony  został  do  Wielkich  Hajduk.
                       Był  przeciwnikiem  rządzącego  obozu  „Sanacji” i  stosowanych  przez  urzędników
                        / d/s. edukacji /  z  nadania  wojewody  dr  Michała  Grażyńskiego, 
                       polityczno - ideologicznych  metod  wychowawczych.
                       Zastąpił  go  w  parafii  ks.  Feliks  Szołtysiok.

              ---     Na  terenie  należącym  do  Spółki  Akcyjnej  Godula  / dzisiaj  Kolonia  Podlas /,  
                       wybudowano  29   drewnianych,  zielonych   domków  4.  rodzinnych.
                       W  latach  1972 - 1980,  na  ich  miejscu  powstało  osiedle  mieszkaniowe  „Podlas”.

              ---     W  Nowym  Bytomiu  utworzona  została,  działająca  wśród  polskojęzyczych
                        robotników  National – Sozialistische  Deutsche  Arbeiter  Bewegung.
                       Na  bazie  niezadowolenia  i  efektów  powstań,  programowo  dążyła  do  oderwania 
                       wschodniej  części  Górnego  Śląska  od  Polski.

              ---     Wydobycie  węgla  na  niemieckim  i  polskim  Górnym  Śląsku  wynosi  73  mln. t.

  Rok 1929.    W  Goduli  odbyły  się  274  chrzty,  109  pogrzebów  i  87  ślubów.
                       Liczba  prenumerowanego  „Gościa  Niedzielnego”  wzrosła  do  766.
 
  01.01.1930. W  Chebziu  założona  została  drużyna  harcerska  im.  Tomasza  Zanna.
                      Liczy  ona  15  członków.  Założycielem  drużyny  jest  Antoni  Szmidt.

  09.01.1930.  Z  inicjatywy  ks.  F. M. Strzyża,  w  10  rocznicę  niepodległości  Polski  oraz  dużej
                       śmiertelności  niemowląt /ok.  30 % /, w  Goduli  oddano  do  użytku  Stację  Opieki 
                       nad  Matką  i  Dzieckiem. / Jednogłośna  uchwała  Rady  Gminy /
                       Kierownikiem   Stacji  został  dr  Stefan  Derek.  Stacja  mieściła  się  w  budynku
                      „Starej  Gminy”  Obszaru  Dworskiego  Orzegów,  dzisiaj  parcela  budynku
                       przy  placu  Niepodległości  nr 8.

                       Alternatywną  propozycję  zgłosił  kierownik  szkoły  powszechnej  w  Goduli 
                       Kazimierz   Łoziński,   a  mianowicie  wybudowanie  kolonii  domków 
                       im.  marszałka  Józefa  Piłsudskiego.

  27.01.1930. Poświęcenie  Stacji  Opieki  nad  Matką  i  Dzieckiem  w  Goduli.
                      Poświecenia  dokonał  proboszcz  miejsca  ks. Franciszek  Michał  Strzyż.

             ---     Rada  parafialna  w  Goduli  podjęła  uchwałę  o  zagospodarowaniu  terenu  wokół
                      kościoła / trawnik  i  planty /. Planowany  koszt  przedsięwzięcia  porządkowego
                      ustalono  na  786,32  złp.  Znaczącą  pomoc  w  formie  dostarczenia  ziemi,  okazali
                      dyr.  kopalni  „Paweł”  Jerzy  Jungels  i  Naczelnik  gminy  Zbigniew  Rudzki.

  20.02.1930. W  Goduli  z   inicjatywy  Jadwigi  Andrzejewskiej,  powstało  „Towarzystwo  Pań”.
                      Roztacza  ono  opiekę  nad  niemowlętami  i  liczy  50  kobiet. 
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  11.05.1930. W  wyborach  do  Sejmu  Śląskiego  drugiej  kadencji,  na  listy  niemieckie  oddano  
           34 %  głosów.   

                      W  Goduli,  na  4.259  uprawnionych  do  głosowania,  głos  oddało  3.974  osób.
                      Na  listy  niemieckie  oddano  1.347 ,  na  komunistów  375  głosów.

               ---    W  Orzegowie  uprawianych  jest  507 kawałków  roli,  o  powierzchni  157 ha.

  13.05.1930.  Podczas  wizyty  duszpasterskiej  w  Cieszynie  zmarł  drugi  z  kolei  ordynariusz    
                       diecezji  katowickiej  biskup  Arkadiusz  Lisiecki. 
                       Bronił  przed  sanacją / wojewodą  M.  Grażyńskim /  katolików   niemieckich.

  01.05.1930.  W  Goduli  poświęcony  i  oddany  do  użytku  został  „Dom  Strażaka”                     
            z  mieszkaniami,  garażami,  placem  i  wieżą  do  ćwiczeń. 

              
              ---     W  Chebziu  przed  budynkiem  dworca  kolejowego  urządzone  zostały  planty. 

   Rok 1930     Liczba  ogródków  działkowych  w  Goduli  dochodzi  do  500. 
 
  23.08.1930.   Gmina  Godula  wnosząc  opłatę  do  „Związku  Celowego  Samorządów”,
                        uzyskała  połączenie  autobusowe  na  linii: Ruda – Orzegów – Godula -  Lipiny
                        Piaśniki  - Chorzów – Katowice.

  23.08.1930.  Dymisja  rządu  Walerego   Sławka.  Powołanie  rządu  Józefa   Piłsudskiego.

  30.08.1930.  Prezydent  Polski  profesor  Ignacy  Mościcki  rozwiązał  parlament.
             
               ---     W Szkole  powszechnej  w  Goduli  istnieje „Dokształcająca   Szkoła  Górnicza”
                        dla  młodzieży  od 14 – 18 lat,  zatrudnionej  w  kopalni  „Paweł”.

   01.09.1930. Wikarego  z  Goduli  ks.  Feliksa  Szołtysioka,  przeniesiono  do  Bogucic.
                        Zastąpił  ks. Teodor  Marcin  Rak.
                        Ks.  proboszcz  F. M. Strzyż  na  kuracji  zdrowotnej  w  Bad  Tölz.

  10.09.1930. Zmarł  ksiądz  Jan  Kapica.  Działacz  społeczny,  polityk  górnośląski.  
                      Na  jego  nagrobku   w  Tychach,  napisano „Żal  mi  tego  ludu”.

  09 /10.09.1930. W  Polsce  aresztowano  19  posłów  opozycji.
                             Protesty  społeczne  środowisk  naukowych  i  „Centrolewu”.

   14.09.1930. W  Republice  Niemiec  w  wyborach  do  Reichstagu,  narodowi  socjaliści
                        Adolfa  Hitlera  odnieśli  sensacyjny  sukces  i  uzyskali  130  mandatów.

  24.09.1930.  W  Goduli  zmarł  emerytowany  nauczyciel  Paweł  Galbas.  Żył  lat 70.
                       W  osadzie  i  gminie  przepracował  40  lat.  Był  szanowany  i  lubiany.

   25.09.1930.  Rozwiązanie  Sejmu  Śląskiego.
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   26.09.1930. Poseł  do  sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  a  wcześniej  do  pruskiego  Landtagu 
                      i  Reichstagu  II  Rzeszy,  poseł  do  Sejmu  Śląskiego  Wojciech  Korfanty
                      aresztowany,  a  od 23.11.1930 r.  internowany  w  twierdzy  brzeskiej. 
                      Bity  i  upokarzany  w  nieludzki  sposób.  Do  Katowic  wraca  20.12.1930 r.
 
  02.10.1930. Nominacja  księdza  Stanisława  Adamskiego  na   trzeciego  z  kolei  biskupa
                      ordynariusza  katowickiego.   Podtrzymał  zakaz  politycznej  aktywności
                      duchownych  wydany  przez  swego  poprzednika. 
                      Przeciwnik  ostrego,  antyniemieckiego  kursu  sanacji  na  Górnym  Śląsku.
                      Jego   konsekracja  odbędzie  się  dnia  26.10.1930 r.  w  Poznaniu.

  12.10.1930. Z  inicjatywy  Franciszka  Jendrosza,  w  Goduli  i  w  Chebziu  powstało
                      „Towarzystwo  Hodowców  Drobnego  Inwentarza  i  Ogródków  Działkowych”.
                      Liczy  ono  48  osób.

              ---    Z  inicjatywy  pani  Paruzel  z  Chebzia,  w  Goduli  powstało „Towarzystwo  Polek”.

              ---    Właścicielem „Oberży  Hutniczej”  w  Goduli  jest  Wiktor  Budzisz. 
                      Kolejnym   p.  Rybek / dzisiaj  ul.  Karola  Goduli 30  - „Pod  Filarem” /.

  23.11.1930. Wybory  do  Sejmu  Ślaskiego.  Zwycięstwo  odniósł  sanacyjny  BBWR. 
                       Na  listy  niemieckie  oddano  16 %  głosów.

  30.11.1930.  Ingres  bpa  S.  Adamskiego  do  prokatedry / p .w.  Piotra  i  Pawła / w  Katowicach.
                       Sanacyjna  gazeta „Polska  Zachodnia”  pisze,  że  biskup  Stanisław  Adamski  
                       powinien  poprzeć  antyniemiecki  kurs  wojewody  Michała  Grażyńskiego.

              ---    W  Orzegowie:  gęstość  zaludnienia  wynosi 4.331 osób  na 1 km. kw.
                       - Zarejestrowanych  jest  34  warsztatów  rzemieślniczych / 71  pracowników / 
                       - czynnych  jest  70  sklepów,  w  których  zatrudniono  123 osoby.

                       Piekarze  należą  do  Przymusowego  Cechu  Piekarzy  w  Lipinach, 
                       Rzeźnicy  do  Wolnego  Cechu  Rzeźników  w  Rudzie,  
                       Krawcy  do  Przymusowego  Cechu  Krawców  w  Rudzie,
                       Obuwnicy  do  Przymusowego  Cechu  Obuwników  w  Lipinach,
                       Fryzjerzy  do  Przymusowego  Cechu  Fryzjerów  w  Świętochłowicach.

                       Parafia  liczy  ok 10.500  katolików, - 37  osób  jest  ewangelikami,  
                       a  jedna  osoba  uznana  została  jako  bezwyznaniowa.
                       Zarejestrowanych  jest  371 bezrobotnych,  oraz  7  rolników.

             ---      Średnia  płaca  brutto  w  górnictwie  w  prowincji  górnośląskiej  wynosi 206  marek.

  Rok 1930     W  Goduli  odbyło  257  chrztów,  131  pogrzebów  i  84  ślubów.
                       Wzrasta  ilość  prenumeratorów  „Gościa  Niedzielnego”,  i  wynosi  730.

                       Ze  stanowiska  Generalnego  Dyrektora  Zarządu  Spółki  Akcyjnej  „Godula” 
                       ustąpił  p.  Werner.  Był  życzliwym  opiekunem  i  sponsorem  parafii  w  Goduli.
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  02.01.1931. W  Goduli,  z  inicjatywy  naczelnika  gminy  Zbigniewa  Rudzkiego,  założono
                      „ Związek  Rezerwistów”.  Liczy  on  85.  członków.

  01.02.1931.  W  Goduli  Jan  Maniura  założył  „Zwi ązek  Hodowców  Gołębi  Pocztowych”.
                       Liczy  on  7  członków.

  05.02.1931. W Goduli  pan  Sojka  założył „ Zwi ązek  Zawodowy  Górniczy”. Liczy  on  18 osób.

  21.02.1931. W  Goduli  ksiądz  Franciszek  Strzyż  założył „Zwi ązek  Matek  Chrześcijańskich”.
                      Liczy  on  427  członkiń.  

  06.04.- 25.06.1931. Chory  ks.  F. M. Strzyż  na  kuracji  zdrowotnej  m.  innymi.  w  Manheim.
                                  Liczy  się  z  śmiercią.  W  parafii  pomagają  OO.  Oblaci  z  Lublińca.

  26.04.1931.    W  Goduli  Stanisław  Chałupka  założył:
                       „Narodowe  Chrześcijańskie  Zjednoczenie  Pracy”.  Liczy  ono  33  członków.   

  28.06.1931. W  Goduli  uroczyste  obchody  40. lecia  ukazania  się  encykliki  papieskiej:
                      „ Rerum  novarum”.

   Rok 1931   W  Republice  Niemiec,  10. rocznicę  plebiscytu  na  Górnym  Śląsku  witano
                      hasłem : „ Niemcy,  nie  zapomnijcie  tego  nigdy!”.

       07.1931.  Ksiądz  Józef  Feliks  Gawlina,  Górnoślązak  ze  Strzybnika   k.  Raciborza,
                       biskupem  polowym  Wojska  Polskiego.
                       Zmarł,  dnia  21.09.1964  w  Rzymie.  Pochowany  na  polskim  cmentarzu
                       wojennym   na  Monte  Cassino.
  
  13.10.1931. Powstało  „Rudzkie  Gwarectwo  Węglowe”.
                      Stanowią   je  połączone  kopalnie:  „Brandenburg”,  „Wolfgang” 
                      i  „Hrabia  Franciszek”,  tworząc  skonsolidowaną  kopalnię  „Walenty – Wawel”
                      oraz  koksownia „Wolfgang”  i  elektrownia  „Mikołaj”  w  Rudzie,  a  także
                      kopalnia  „Pokój”  w  Nowym  Bytomiu.
                      Kapitał  założycielski  gwarectwa  w  85 %  należy  do  koncernu  hr.  Ballestrema.

       10.1931. Paul  von  Hindenburg  w  rozmowie  z  „czeskim  gefrajtrem”  Adolfem  Hitlerem,
                      na  jego  żądanie  całej  władzy  w  Republice,  zaproponował  mu  stanowisko
                      poczmistrza,  aby  go.... lizał  od  tyłu / podobizna  Hindenburga  jest  na  znaczkach /.

       10.1931. NSDAP  i  Niemieckonarodowa  Partia  Ludowa / DNVP / skupiająca  wielkich
                      posiadaczy  ziemskich  i  przemysłowców  oraz  organizacja  „Stahlhelm” utworzyły
                      w  Brunszwiku  tzw.  Front  Harzburski  / rodziny  książęce  i  finansjera / skierowany
                      przeciwko  kanclerzowi  Brüningowi  i  Republice.  Liczą  na  pomoc  Adolfa  Hitlera
                      w  odbudowaniu  autorytetu  rządu  w  okresie  kryzysu.
                      Kanclerz  Heinrich  Brüning,  polityk  katolickiej  partii  „Centrum”  zawiesił
                      działalność  paramilitarnych,  partyjnych / NSDAP /  oddziałów  SS  i  SA.

            ---      W  Bielsku  powstała  Jungdeutsche  Partei  für  Polen. 
                      Jest  ekspozyturą  NSDAP   w   Polsce,  partii  której  przewodzi  Rudolf  Wiesner.  
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                      Witano  go „ Heil  unserem  Führer”,  śpiewano  „ Jungdeutsche  marschiert”. 
                      Od  09.1935 r.  senator II  Rzeczypospolitej  Polski.

  11.11.1931.  Żeńska  drużyna  harcerska  w  Goduli  odegrała  przedstawienie:  „Wojenka”.
          
  Rok 1931.   Papież  Pius XI  opublikował  encyklikę  na  tematy  społeczne: 
                      „ Quadragesimo  anno”.  

  09.12.1931. Według  przeprowadzonego  spisu  ludności  w  Goduli  mieszka 8.614  osób.
                      95,68 %  podało  się  za  Polaków,  4.32 %  za  Niemców.    99,4 %  to  katolicy.
                      50  mieszkańców  to  protestanci,  1  osoba  określiła  się  jako  bezwyznaniowa.

             ---     W  Szkole  Powszechnej  im.  Karola  Miarki  w  Chebziu,  istnieje  „Dokształcająca
                      Szkoła   Zawodowa”   dla  pracującej  młodzieży.  Liczba  uczniów  pobierających  
                      naukę  w  szkole  waha  się  w  granicach: 51 – 57.    Szkołę  zamknięto  w  1934 r.

             ---     Nabożeństwa  niemieckie  w  diecezji  katowickiej  odprawiane  są  w  35  parafiach,
                      w  tym  m.  innymi,  w:  Goduli,  Orzegowie,  Nowym  Bytomiu,  Rudzie / św. Józef /,
                      Lipinach,  Chropaczowie,  Nowej  Wsi,  Zgodzie,  Świętochłowicach,  Chorzowie.

             ---     W  Goduli  pracują  lekarze: Stefan  Derek  i  Artur  Kuhna.
                       położne:  Anna  Feige,  Antonina  Polk,  Zofia  Skwarcowa  i  Luiza  Stryczkowa.
                       Weterynarzem  jest  Stanisław  Hałupka.

  Rok 1931    W  Goduli  odbyło  się  269  chrztów,  96  pogrzebów  i  76  ślubów.
                      704  osoby  prenumerują  tygodnik  katolicki „Gość  Niedzielny”.

  27.01.1932. Na  spotkaniu  z  300  przemysłowcami  w  Düsseldorfie,   Adolf  Hitler  usłyszał:
                      „ tylko  ruch  narodowo - socjalistyczny  i  duch  jego  przywódcy 
                       mogą  zmienić  losy  kraju”  / m.  innymi  dekadencję  mieszczańskiej  kultury /.

  15.02.1932. Na  pokładzie  „Pochhammer”  kopalni  „Karol”  w  Orzegowie,  zapalił  się  pył
                      węglowy.
                      Szyb  „Stolberg”,  zamienił  się  w   komin  dymu  i  ognia.  Nie  było  ofiar.

      02.1932. W  Genewie  międzynarodowa  konferencja  rozbrojeniowa  przyjęła  zasadę
                      równouprawnienia  Niemiec  w  kwestii  zbrojeń.

  10.04.1932. W  wyborach  prezydenckich  w  republice  Niemiec,  85 letni  Paul  Hindenburg
                       uzyskał  53 %  głosów,  a  do  niedawna  bezpaństwowiec  Adolf  Hitler 36.8 %.

             ---     Proboszcz  w  Goduli,  po  dłuższej  kuracji  zdrowotnej  w  sanatorium  Züttau,
                      uważa,  ze  powrót  do  zdrowia  zawdzięcza  modlitwie  Teresy  Neumann.

  18.04.1932. Na  zjeździe  NSDAP  w  Bytomiu  Adolf  Hitler  zażądał  przywrócenia  granic
                      Niemiec  na  wschodzie  do  stanu  z  przed  1914 r.  

                      Broni  on  także  autorów   ekscesów  i  morderstw  politycznych  zorganizowanych
                      przez  bojówki   prywatnej,  partyjnej  armii  / Sturmabteilungen / - SA.
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       05.1932. Reichswehra  głosi  potrzebę  wsparcia  w  postaci  ,,Wyśmienitego  materiału 
            ludzkiego” - NSDAP / dla  realizacji  swych  planów  zbrojeniowych  i  militarnych /.
                      Ograniczenia  działalności  SA  i  NSDAP  uważa  za  naruszenie  swoich  interesów.

  13.05.1932. Ostatniego  kanclerza  Rzeszy,  który  miał  poparcie  Reichstagu  
                      Heinricha  Brüninga / „Centrum” /,  zastąpił  kolega  partyjny  Franz  von  Papen. 
  
  16.06.1932. Kanclerz  Rzeszy  odwołał  zakaz  działalności  paramilitarnych oddziałów: SS  i  SA.

  20.07.1932.  Prezydent  Rzeszy  dekretem  zdymisjonował  premiera  Prus  Otto  Brauna / SPD /,
                       usunął  jego  rząd,  mianował  komisarzem  Rzeszy  dla  Prus  kanclerza  
                       Franza  von  Papena  i  przejął  kierownictwo  nad  największym  państwem  Rzeszy.
                       Prusy  jako  ostoja  socjaldemokracji,  były  przeszkodą  w  skonsolidowaniu
                       prawicy,  w  tym  także  tej  skrajnej,  zorganizowanej  w  NSDAP  Adolfa  Hitlera.
                       Joseph  Goebbels  napisał: 
                       „Czerwoni  przegapili  swą  wielką  godzinę.  Nigdy  już  ona   nie  wróci ''.

  25.07.1932.  W  Moskwie  podpisany  został  polsko – radziecki  pakt  o  nieagresji. 
                       Ma  on  obowiązywać  przez  lat  15,  czyli  do  1947 r.      

       07.1932.  W  Lozannie  konferencja  aliantów  stwierdza  niewypłacalność  Rzeszy
                        i  odstępuje  od  windykacji  odszkodowań  wojennych.

  Rok 1932      Na  konkursie  sztuki  związanej  ze  sportem,  odbywającym  się  podczas
                        Igrzysk  Olimpijskich  w  Los  Angeles,  Richard  Konwiarz  architekt  z  Wrocławia,
                        zdobył  brązowy  medal  za  projekt  „Stadionu Olimpijskiego”  we  Wrocławiu.

  07.08.1932.  Kongregacja  Mariańska  w  Goduli  urządziła  w  szkole  wystawę  robót  ręcznych.
                       Pracami  kierowała  pani  Anna  Świtała.

              ---     Kierownika  szkoły  powszechnej  w  Goduli  Kazimierza  Łozińskiego,
                       zafascynowanego  polityką  sanacji / nie  tylko /, na  wniosek  polskich  stowarzyszeń
                       w  Gminie,  przeniesiono  do  Lipin.
                       Jego  miejsce  zajął /„człowiek  za  bardzo  wylewny”/  komentator  w  prasie
                       sanacyjnej  stosunków  społeczno – politycznych  w  Goduli,  Józef  Stolorz  z  Rudy.
  
  16.08.1932.   W  Chebziu  z  inicjatywy  Głównego  Zarządu  Związku  Urzędników  Celnych  

            Województwa  Śląskiego,  powstało: „Stowarzyszenie  Urzędników  Skarbu   
            Rzeczypospolitej  Polskiej”.  Liczy  ono  16.  członków.

  23.10.1932.  W  Goduli   z  inicjatywy  księdza  Franciszka  Strzyża  przy  „Związku  Obrony  
            Kresów  Zachodnich”,  powstał  chór  męski  „Echo”.  Liczy  on  30 członków.    

            Chórem  kieruje  Paweł  Gambiec,  później  wieloletni  dyrygent  orkiestry  dętej  
 kopalni „Paweł” /1908  - 1985 r. /.  Prezesem  chóru  jest  E. Wilczek.

                        W  parafii  powstał  także  „Związek  Matek  Chrześcijańskich”.

  03.11.1932.  W  Rudzie  Ślaskiej  na  kolonii  Karola  urodził  się  Ernest  Pohl.  Był  piłkarzem
                        „Slavia”  Ruda  Ślaska,  „Legii”  Warszawa  i  „Górnika”  Zabrze.
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                        Bombardier  i  3 -  krotny  król  strzelców  w  polskiej  lidze.  
                        W  reprezentacji  Polski  rozegrał  49  spotkań.
                        Zmarł  12.09.1995 r.  w  Hausach  w  Niemczech,  gdzie  został  pochowany.

  18.11.1932.  Z  inicjatywy  Związku  Polaków  w  Niemczech  w  Bytomiu  otwarto 
                       Gimnazjum  Polskie / do  1939 r. /.   
                       W  Polsce  istnieje  29  niemieckich  gimnazjów.  

             ---      Liczba  bezrobotnych  w  Republice  Niemiec  wynosi  ok. 6,0 mln.  
                       Produkcja  w  stosunku  do  roku 1929,  spadła  o  60 %.
                       Wielu  bezrobotnych  szuka  swego  miejsca  w  hitlerowskich  bojówkach
                       / Sturmabteilungen / - SA, oraz  / Schutzstaffel / - SS.

                       Na  Górnym  Śląsku / w  prowincji  górnośląskiej / organizacja  SA  liczy  
                       3.900  członków.  W  Republice  Weimarskiej  Niemiec  ok.  500  tysięcy.  

             ---      Liczba  bezrobotnych  w  Orzegowie  wynosi  822.  

             ---      W  Goduli  powstał  „Związek  Nauczycielstwa  Polskiego”.  Liczy  on 14  członków.
                        Z  inicjatywy  naczelnika  gminy  Zbigniewa  Rudzkiego,  przy  ZNP  powstał  klub
                        tenisowy.  Liczy  on  14  członków.   W  Gminie  istnieją  3.  korty  tenisowe.

             ---     W  Rudzie,  w  miejscu  wielkiego  pieca  hutniczego  przeniesionego  przez 
                      Franza  Wolfganga  von  Stechow  z  Pławniowic,  mieszkańcy  kolonii  Karola,
                      z  żużla  wielkopiecowego  huty  żelaza „Berta” wybudowali  grotę  M. B. z  Lourdes.

  03.12.1932. Kanclerza  Fritza  von  Papena  zastąpił  minister  Reichswehry  Kurt  von  Schleicher.

  Rok 1932    W  Goduli  odbyło  się  240  chrztów,  102  pogrzebów  i  95  ślubów.
                      „Gościa  Niedzielnego”  prenumeruje  480  osób.

  04.01.1933. Spotkanie  Fritza  von  Papena  z  Adolfem  Hitlerem  w  wilii  bankiera  Schroedera
                       w  Kolonii.  Spotkanie  nazwano:  „Godziną  narodzin  III  Rzeszy”.

  28.01.1933. Kanclerz  Kurt  von  Schleicher,   po  odmowie   rozwiązania  partii  komunistycznej 
                      i  NSDAP   przez  prezydenta  Paula  von  Hindenburg  podał  się  do  dymisji.

  29.01.1933.  W  Domu  Związkowym  w  Chebziu,  wykłady  dla  księży  dekanatu  rudzkiego
                        głosił  m.  innymi  ks.  dr  Bolesław  Kominek.

  30.01.1933. Prezydent  Republiki  Niemiec  Paul  von  Hindenburg  mianował  
                       Adolfa  Hitlera / szefa  najsilniejszej  partii  politycznej - NSDAP  /  kanclerzem.

                      Adolf  Hitler: „Jesteśmy  kontynuatorami  dawnych  Prus,  jesteśmy  Prusakami”.
                      Przed  Bramą  Brandenburską  przyjął  wielką  defiladę  oddziałów  SA  i  Stahlhelmu.

                       Adolf  Hitler  jest  wrogiem  federalizmu  i  zwolennikiem  maksymalnego
                       centralizmu  w  rządzeniu  państwem.
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                       Jego  celem  jest:  likwidacja  wszelkich   odrębności   i  samodzielnych  instytucji 
                       w  życiu  społecznym / Gleichschaltung – ujednolicenie /,  likwidacja  wszystkich
                       istotnych  uprawnień  krajów  Rzeszy  i  samorządu  terytorialnego,  a  nad  rządami
                       krajowymi  ustanowienia  namiestników  Rzeszy,  którymi  zostawali  dygnitarze
                       NSDAP   z  tytułem  gauleitera.

                       Nadprezydenci  pruscy  otrzymali  w  prowincjach  pruskich  uprawnienia  równe
                       namiestnikom  Rzeszy  w  krajach  związkowych. 
                       Na  stanowisko  nadprezydentów   powoływano  gauleiterów  prowincji  pruskich.

   05.02.1933. Katholischer  Jungmännerverein / Stowarzyszenie  Katolickiej  Młodzieży
                       Niemieckiej /  w  Orzegowie  urządziło  pochód  ze  sztandarami  i  orkiestrą  
                       w  mundurach  organizacji  kościelnej.
                       Uczestnikom  pochodu  zagrożono:  „ obroną  polskich  uczuć  narodowych”.  

  06 - 16.02.1933.  Misje  duszpasterskie  dla  Polaków  w  Goduli.  Nauki  głosił  O.  Bazyli. 

  27.02.1933. Pożar  Reichstagu.  Kanclerz  Adolf  Hitler  uzyskuje  specjalne  pełnomocnictwa,  
                      celem:     „ ....ochrony  państwa  i  narodu”,  skutek  czego,  następuje  zawieszenie
                      konstytucji  Republiki  Weimarskiej.
                      Rozpoczęcie  procesu  usuwania  z  polityki  niemieckiej  wszystkich  czynników
                      osłabiających  jej  jednolitość,  a  więc  partii  politycznych  i  landów.

  Rok 1933    Dla  prawdziwych  i  domniemanych  przeciwników  politycznych  polityki  
                      Adolfa  Hitlera  i  NSDAP,  wybudowany  został  pierwszy  w  Niemczech 
                      obóz  koncentracyjny  w  Dachau  pod  Monachium,  a  na  Śląsku  w  Tarnogaju
                      / Dürrgoy /  pod  Wrocławiem.

             ---     Wikary  z  Goduli  ks. Teodor  Rak  przeniesiony  został  do  Katowic.
                      Jego  miejsce  zajął  ks.  Eryk  Dierżok  z  Knurowa.

  01.03.1933. Oddano  do  użytku  kolejową  magistralę  węglową  Śląsk / T.  Góry / – Gdynia.

  01 – 05.03.1933. Misje  duszpasterskie  dla  Niemców  w  Goduli. Nauki  głosił  O.  Józef.

  05.03.1933. Pozornie  wolne  wybory  do  Reichstagu.  NSDAP  uzyskała 43,9 %  głosów.
                      Razem  z  Niemieckonarodową  Partią  Ludową / Deutschnationale  Volkspartei -
                      DNVP/,  skupiającą  wielkich  posiadaczy  ziemskich  i  przedstawicieli  przemysłu
                      ciężkiego,  uzyskała  większość  parlamentarną / 52 % /.  
                      W  prowincji  górnośląskiej:  partia NSDAP  uzyskała 43 %  głosów,  Centrum 32 %,  

          komuniści  9 %  czyli  więcej  niż  SPD.
 
  21.03.1933. W  Kościele  garnizonowym / ewangelickim /  w  Poczdamie  ma  miejsce
                      zaprzysiężenie  rządu  kanclerza  Adolfa  Hitlera.  
                      Rząd  ten  przejmował  kompetencje  ustawodawcze. 
                      Poszczególne  kraje  niemieckie  utraciły  autonomię. 
                      Politykę  kanclerza  Rzeszy  w  miejscu  dotychczasowych   premierów   krajowych,
                      mieli   reprezentować   namiestnicy  Rzeszy.
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  24.03.1933. Ustawa  o  nadzwyczajnych  pełnomocnictwach  dla  rządu  w  Niemczech, 
                      pozwala  na  przeprowadzenie  czystek  kadrowych  w  urzędach.

  25.03.1933. Przywódca  NSDAP  na  Śląsku  Helmuth  Brückner   nadprezydentem  prowincji
                      dolnośląskiej.

  01.04.1933. Bojkot  żydowskich  sklepów  w  całych  Niemczech / i  na  Śląsku /.

  04.04.1933. Zebranie  Stowarzyszenia  Katolickiej  Młodzieży  Niemieckiej  w  Orzegowie
                      zostało  rozbite,  a  uczestnicy  zebrania  pobici.  W  obronie  stowarzyszenia 
                      i  pobitych  członków  stanął  wikary  Guza  oraz   formalnie  
                      w  Urzędzie  Wojewódzkim  wikariusz  generalny  diecezji  ks. Wilhelm  Kasperlik.

  07.04.1933. W  Niemczech  wchodzi  w  życie: ,,Prawo  o  odnowieniu  stanu  urzędniczego”.
          Rozpoczęcie  czystek   kadrowych  i  etnicznych.

                      Nie  obowiązuje  ono  do  czasu  wygaśnięcia  konwencji  genewskiej  w  dniu
                      15.07.1937 r.  na  dawnym  obszarze  plebiscytowym  rejencji  opolskiej.

  07.04.1933.   Namiestnikiem  Rzeszy  na  Prusy  został  kanclerz  Rzeszy.
                       Adolf  Hitler  przekazał  swoje  uprawnienia  namiestnicze  Hermanowi  Göringowi,
                       mianowanemu  premierem  Prus  i  pruskim  ministrem  spraw  wewnętrznych.  

                       Władze  centralne  Rzeszy,  de  iure,  bądź  w  formie  unii  personalnej,  przejęły
                       kompetencje  urzędów  pruskich / za  wyjątkiem  ministerstwa  finansów /.
                       Nadprezydenci  prowincji  i  prezydenci  rejencji  pruskich,  polecenia  służbowe
                       otrzymują  z  urzędów  Rzeszy.

  08.04.1933. Związek  Polaków  w  Niemczech  przesyła  na  ręce  rządu  niemieckiego  protest
                       przeciwko   prześladowaniu  Polaków  w  byłej  rejencji  opolskiej.

  Rok 1933    W  Goduli  Otton  Pieter  robotnik  bez  pracy,  karany  wcześniej  za  różne
                      przestępstwa  pospolite,  kolportuje  pismo  separatystów  śląskich „Trybunę  Ślaską”.
                      Pismo  ujawnia  dane  osobowe  urzędników  pochodzących  z  Galicji.

  22.04.1933. Herman  Göring  utworzył  w  Prusach  Tajną  Policję  Państwową 
                       / Geheime  Staatspolizei, / Gestapo. 
                      Do  roku  czasu  Gestapo  powstało  we  wszystkich  krajach  niemieckich.

  23.04.1933.  Na  wieczornicy  harcerskiej  w  Goduli,  odegrano  przedstawienia,  pt:
                        „ Wesele  kwiatów”  i  „Jak  Bolek  został  harcerzem”.

  01.05.1933. Święto: „ Dzień  Narodowej  Pracy”  w  Niemczech.

  02.05.1933.  W  Rzeszy  rozwiązano  związki  zawodowe,  tworząc  w  ich  miejsce
                     „ Niemiecki  Front  Pracy”, czyli  związek  pracodawców  i  pracowników.

  07.05.1933. W  Polsce,  profesor  Ignacy  Mościcki  ponownie  wybrany  przez  parlament 
                      prezydentem  kraju.
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  10.05.1933. W  Rzeszy,  akcja  palenia  książek  „szkodliwych” / i  autorów  żydowskich /.  
                      We  Wrocławiu  w  akcji  palenia  książek  biorą  udział  studenci  i  profesorowie.
                      / „Tam  gdzie  książki  palą,  niebawem  także  ludzi  palić  będą” - Heinrich  Heine /.

  05.07.1933. Samolikwidacja  katolickiej  partii  „Centrum”  w  Niemczech.

  Rok 1933   Odszedł  ze  stanowiska  zarządcy  dóbr  hrabiego  Mikołaja  von  Ballestrem 
                      Franciszek  Pieler - Junior.  Jego  następcą  został  Augustyn  Börner / do  1937 r. /.

  09.07.1933. W  Chebziu  z  inicjatywy Powstańców  Ślaskich   powstał 
                      Oddział  Młodzieży  Powstańczej.  Liczy  on  21  członków.
                      Powstał  także  paramilitarny  związek „Strzelec”.
 
  14.07.1933. Rozwiązanie  wszystkich  partii  opozycyjnych  w  Rzeszy. 
                      W  Niemczech  liczy   się  tylko  partia  wodzowska  NSDAP  Adolfa  Hitlera. 
                       „Führer  jest  gwarantem  prawa”. 
                      W  województwie  śląskim  niemieccy  chadecy  i  socjaldemokraci  są  pod  ochroną
                      prawną  statutu  organicznego  i  konwencji  genewskiej.
     
                      Kierownictwo  partii  żąda  od  proboszczów  likwidacji  polskich  nabożeństw  
                      na  Śląsku  / z  pominięciem  woli  arcybiskupa  Adolfa  Bertrama /.
                      Arcybiskup  stopuje  zapędy  nadgorliwych  i  układnych  z  władzami  kapłanów. 

            ---      W  Rzeszy  Niemieckiej  uchwalona  została  ustawa  sterylizacyjna.

  20.07.1933. III  Rzesza  Niemiecka  i  Stolica  Apostolska  zawarły  konkordat.
                      Artykuł 32.  zabrania  księżom  zabierania  głosu  w sprawach  politycznych.
                      Propaganda  Józefa  Goebbelsa  przedstawia  instytucję  kościoła  katolickiego
                      jaką  tę,  która  popiera  odnowę  moralną  Niemiec  realizowaną  przez  NSDAP. 

                      Biskupi  kościoła  katolickiego  wycofali  swoje  uprzednio  zgłaszane / 28.03.1933 r./
          zastrzeżenia  przeciwko  polityce  NSDAP,  za  wyjątkiem  potępienia  rasizmu, 

                      jako  sprzecznego  z  zasadami  chrześcijańskimi. 

                      Protesty  Przewodniczącego  Konferencji  Episkopatu  Niemiec  w  Fuldzie,
                      arcybiskupa  wrocławskiego  Adolfa  Bertrama  przeciwko  manipulacjom
                      propagandowym  i  łamaniu  postanowień  Konkordatu   pozostawały  bez,  
                      nawet  symbolicznych  skutków.  Stanowisko  hierarchii  dla  wielu  katolików
                       w  Niemczech  / i  na  Górnym  Śląsku / było  często  nieznane  i  niezrozumiałe. 

            ---      Decyzją  wojewody  śląskiego,  przyznawane  są  bonusy  w  formie  20  kg  mąki 
                      i  5  kg  cukru  za  zapisanie  dziecka  do  pierwszej  klasy  polskiej  szkoły.

  23.07.1933  W  Niemczech   powiodła  się / mimo, licznych  protestów  pastorów /   próba
                      ujednolicenia  28  krajowych  kościołów  ewangelickich  i  stworzenia  jednego
                      Kościoła  Rzeszy / Reichskirche /,  z  Reichsbischofem  Ludwigiem  Müllerem  
                      na  czele. Program  NSDAP  dla  „pozytywnego  chrześcijaństwa”,  przewidywał, 
                      że,  wolność  wyznania  ograniczona   jest  interesami  państwa 
                       i  „moralnym  poczuciem  rasy”.
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  25.07.1933.  W  Moskwie  Polska  i  ZSRR  podpisały  akt  o  nieagresji / do  1942 r. /.

             ---       Helmuth  Brückner  nadprezydentem  prowincji  górnośląskiej / 07.1933 r. /.

  17.08.1933. W  Goduli  z  inicjatywy  Pawła  Matejczyka  powstał  Oddział  Młodzieży
                      Powstańczej.  Liczy  on  36. członków.  Przy  związku  istnieje  Koło  Przyjaciół
                      Młodzieży  Powstańczej  liczy  ono  40. członków.  Prezesem  koła  jest  p.  Lubos.

  03.09.1933. Ksiądz  Franciszek  Kałuża SJ – jezuita,  proboszczem  u  M. B.  Różańcowej
                       w  Rudzie.  Zamęczony  przez  Niemców  w  1940 r.  w  KL  Dachau.
                       Dnia  18.02.2004 r,   kardynał  Franciszek  Macharski - biskup  krakowski,
                       wszczął  jego  proces  beatyfikacyjny. 

  04.09 – 04.10.1933. Ks.  F. M. Strzyż  swój  urlop  spędza  u  OO.  Bonifratrów  w  Schörding.

  4/5.09.1933. Pruski  synod  generalny / Ruch  Wyznaniowy  Niemieccy  Chrześcijanie,
                       wywodzący  się  z  Niemieckiego  Kościoła  Ewangelickiego  /
                       ustanawia  ustawę  kościelną  nawiązującą   do  „paragrafu  aryjskiego”.
                       Wyrażenie  zgody  na  wydalenie  Żydów  z  Kościoła.  
                       Pierwsze  aresztowanie  duchownych  na  Śląsku.

  29.09.1933.  W  Orzegowie,  odszedł  z  parafii  jej  pierwszy  proboszcz  ksiądz  prałat 
                        Paweł  Sigulla. / Zmarł,  dnia  01.05.1941 r. /.
                        Na  propozycję  kurii  biskupiej  w  Katowicach   objęcia  funkcji  dziekana
                        rudzkiego,  ks.  Franciszek  Michał  Strzyż  z  Goduli  odpowiedział  odmownie, 
                        proponując  na  to  miejsce   kapłana – Polaka.

     06.10.1933.  W  Bielszowicach  urodził  się  Marian  Foik.  Lekkoatleta.  Wielokrotny  mistrz 
                        i  rekordzista  Polski  w  sprintach. Srebrny  medalista  olimpijski w 1964 r. w Tokio.
                        Zmarł   20.05.2005 r.  w  Warszawie,  gdzie  został  pochowany..

  14.10.1933.  III  Rzesza  Niemiecka  opuszcza  Ligę  Narodów. 

  21.10.1933.  Naczelnikiem  gminy  Ruda / G. Śl. /  został  / do  09.1939 r. / Jerzy  Paszkowski.

   Rok 1933     W  Goduli  przy  wsparciu  finansowym  gminy  i  dyrekcji  kopalni  „Paweł',
                        bezrobotni  rozpoczęli  budowę  trzeciego  z  kolei    boiska  piłkarskiego.
                        Boisko  zlokalizowane  jest  w  miejscu  dzisiejszej  ulicy  Przedszkolnej.

              ---      W  związku  z  kryzysem  gospodarczym  w  Polsce / i  w  Europie /,  służbie
                         kościelnej  w  Goduli  obniżono  o  20 %  uposażenie.
                        
  Rok 1933       Decyzją  Sztabu  Głównego  Wojska  Polskiego,  generał  brygady  dr  Józef  Zając
                        dowódca  23. Dywizji  Piechoty  w  Katowicach ,  rozpoczyna  budowę  stałych
                        fortyfikacji  obronnych,  stanowiących  osłonę  przemysłowej  części  województwa

            śląskiego  od  zachodu  i  północy.

        11.1933.  W  Goduli,  z  inicjatywy  kierownika  szkoły  w  Łagiewnikach  p.  Stępla, 
                         założona  została  paramilitarna  organizacja  „Strzelcy”.  Liczy  ona  76. członków. 
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   12.11.1933. W  Wyborach  do  Reichstagu  jedyna  wówczas  partia  NSDAP  uzyskała  92.2 %
                       głosów  i  objęła  wszystkie  661  mandatów.

              ---      Aresztowanie  dyrektora  generalnego  Spółki  Akcyjnej  „Godula”  p.  Gorolla
                        i  dyrektora  kopalni  „Paweł”  Jerzego  Jungelsa. 
                       Jako powód  aresztowania  podano: nieprawidłowości  w  prowadzeniu  księgowości.

  15.12.1933.  Powołanie  do  życia  Instytutu  Śląskiego  w  Katowicach. 

   Rok 1933     W  Goduli  powstało:  Towarzystwo  Popierania  Budownictwa  Szkół  Publicznych.
                        Liczy  ono  42.  członków.

   Rok 1933     Godula  wraz  Chebziem  liczy  8.683  mieszkańców  i  zajmuje obszar 3,46 km. kw.
            Gęstość  zaludnienia  wynosi:  2.508 osób  na 1 km.  kw.

                        Gęstość  zaludnienia  w  Polsce  wynosi: 83 osób  na 1 km. kw.
                        Liczba  samodzielnych  rodzin  w  Goduli  wynosi: 2.200.
                        Liczba  bezrobotnych: 1.188 osób /18 % /.

  Rok 1933      Liczba  bezrobotnych  w  województwie  śląskim  wynosi  ok.  130  tysięcy.
                        W  prowincji  górnośląskiej ok. 145 tysięcy,  a  na  Dolnym  Śląsku  ok. 300  tysięcy.
                        Rośnie  poparcie  polityczne   dla  partii  komunistycznej - KPD  i  NSDAP.
                        W  Bytomiu  liczba  bezrobotnych  wynosi  ok. 15 tysięcy.

              ---      W  Goduli,  od  granicy  polsko – niemieckiej  na  rzece  Bytomce  do  kopalni
                        „Paweł',  zmodernizowana / utwardzona / została  droga. 
                         W  zabudowanej  części  Goduli,  dzisiejsze  ulice:  Karola  Goduli
                         / od  ul. Lipińskiej  do  kościoła /,  oraz  Joanny  do  krzyża  przy  ul.  Starej, 
                         zostały  wybrukowane.

  26.12.1933.  Proboszczem  w  Orzegowie  został  ksiądz  Karol  Boriński.

              ---     Partia  NSDAP  w  Niemczech  ma  w  swoich  szeregach  46,3 %  robotników.

              ---     Eduard  Pant  i  Johann  Kowoll,  przywódcy  katolików  niemieckich  w  Bielsku,
                       utworzyli  Deutsche  Christliche  Volkspartei. 
                       Szukali    porozumienia  z  Polakami.
                       Tracą  jednak  wpływy  na  rzecz  Volksbundu  Otto  Ulitza  i  Jungdeutsche  Partei
                       Rudolfa  Wiesnera / krótkie  czarne  spodnie,  biała  koszula,  czarny  krawat,
                       wysokie  buty,  czerwona  opaska z  białym  napisem JdP na  ramieniu /.

  Rok 1933    W  Goduli  odbyło  się  226  chrztów,  94  pogrzebów  i  86  ślubów.
                      Abonament  „Gościa  Niedzielnego” - 394.
                       
  26.01.1934. W  Berlinie  podpisany  zastał  polsko – niemiecki: „ Pakt  o  Nieagresji”.
                      Pakt  ma  obowiązywać  do  1944 r. 

  30.01.1934. W  Rzeszy  ustawa  głosi: „reprezentacje  ludności  wszystkich  krajów  zostają
                       zniesione.  Suwerenność  krajów  przechodzi  na  Rzeszę” . 
                       Prusy  pochłonięte  zostają  przez  maszynerię  totalitarnego  państwa  Rzeszy.



                                                                     - 324 -

                       Kluczowe  gałęzie  przemysłu / prowincja  górnośląska /  pod  zarządem  państwa.
                       Reprezentant  pruskiej  tradycji  junkiersko – wojskowej / później  spiskowiec /
                       Fritz  Dietlof  hrabia  von  der  Schulenburg,  stwierdził:

                       „  Narodowy  socjalizm  i  pruskość  nie  są  przeciwieństwem.  Narodowy  socjalizm
                       jest  ideą  epoki  pruskości,  jest  przykazaniem  naszego  życia  państwowego.
                       Idea  musi  być  kształtowana  w  oparciu  o  zasady  życia  państwowego”.

  31.01.1934.  Drużyna  harcerska  w  Goduli  zorganizowała  imprezę  gwiazdkową  połączoną
                        z  kolędą,  którą  odprawił  ks.  Franciszek  M.  Strzyż – miejscowy  proboszcz.  

       02.1934.  Dyrektora  w  zarządzie  spółki  akcyjnej  „Godula”  Jerzego  Jungelsa,  zastąpił,
                       jako  dyrektor  generalny  p. Stadnikiewicz. 
                       Jerzy  Jungels – Niemiec,  pozostawił  po  sobie  dobre  wrażenie,  szczególnie  
                       wśród  biednych,  którym  znacząco  pomagał / szczególnie  podczas  okupacji /.

  12.04.1934.  Kuracja  franciszkańska  w  Panewnikach  stała  się  parafią.

  13.-15.02.1934.  W  Moskwie,  minister  Spraw  Zagranicznych  Polski  Józef  Beck 
                              prolonguje  z  ZSRR  pakt  o  nieagresji  na  kolejne  10  lat.

  24.02.1934. W  Województwie  Śląskim  liczba  bezrobotnych  wynosi 101.882  osoby.
                      W  całej  Polsce: 409.892.

   07.03.1934. W  Warszawie  Minister  Spraw  Zagranicznych  Polski  płk  Józef  Beck  
                       i  ambasador III  Rzeszy  Helmuth  von  Moltke  podpisali  protokół 
                       o normalizacji  stosunków  gospodarczych.

  12.03.1934.  W  Kochłowicach  urodził  się  Henryk  Bista. Aktor  filmowy  i  teatralny. 
                        Jest  bratem  księdza  doktora  prawa  kanonicznego  Stanisława  Bisty.
                        Zmarł  08.10.1997 r.  w  Warszawie,  gdzie  został  pochowany.

  21.03.1934. Rozpoczęcie  budowy  „Autostrady  Śląskiej”,  która  ma  połączyć  Bytom
                      na  Górnym  Śląsku  z  Berlinem. 

  03.04.1934. Konsekracja  księdza  dr  Teofila  Bromboszcza  na  pierwszego 
                      biskupa  pomocniczego  w  diecezji  katowickiej  / do 12.01.1937 r. /.

  20.04.1934. W  Rzeszy,  Heinrich  Himmler  podporządkował  sobie  Gestapo.

  30.04.1934.  W  Goduli  zmarła  siostra  przełożona  miejscowego  klasztoru  sióstr  Elźbietanek,
                        od  26  lat  w  parafii  s.  Ludwina. W  zakonie  lat 40.

  16.05.1934. Uchwałą  Sejmu  Śląskiego  do  Królewskiej  Huty  przyłączono  gminę  Chorzów,  
          Nową  jednostkę  administracyjną  nazwano  Chorzów, a  dawną  gminę  Chorzów  St.

  31.05.1934.  W  Chebziu,  w  dniu  Bożego  Ciała,  przy  ul. Węglowej,  przed  dawną  szkołą
                        ewangelicką  poświęcony  został  krzyż  przydrożny.
                        Kazanie  okolicznościowe   wygłosił  ksiądz  Franciszek  Woźnica. 
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                        Z  tej  okazji  odbyła  się  uroczysta  akademia, w  której uczestniczył  
                        dyrektor  Grządziel.
                        Ufundowany  ze  składek  społeczeństwa  krzyż   kosztował  1.143 złp.   

  13.-16.06.1934. Minister  propagandy  III  Rzeszy  Joseph  Goebbels  w  czasie  spotkania  z 
                            Józefem   Piłsudskim  w  Warszawie  wygłosił  odczyt:
                            ,, Nacjonalistyczne  Niemcy  jako  czynnik  pokoju  europejskiego”.

  29/30.06.1934. „Noc  Długich  Noży  w  Niemczech”.  
                          Kanclerz   Adolf  Hitler  przy  pomocy  Reichswehry  rozprawia  się 
                          ze  swoją   partyjną,  prywatną  armią - SA,  która  rości  sobie  coraz   większe
                          prawa   do  decydowaniu  o  polityce  państwa  i  wojska.
                          Wymordowano   kierownictwo  S A  z  jej  szefem  Ernstem  Röhmem  na  czele. 
                          Prezydent  Hindenburg  wysłał  Adolfowi  Hitlerowi  telegram  gratulacyjny. 

   01.08.1934. Z  powodu  planowanej  obniżki  zarobków  w  koksowni  „Karol”   wybuchł  strajk

   02.08.1934. W  Neudeck  w  Prusach  Wschodnich,  w  wieku  87  lat  zmarł  feldmarszałek  
                        cesarski,  urodzony  w  Poznaniu,  prezydent  Rzeszy  Paul  von  Hindenburg. 

  05.08.1934.  Wystawę  misyjną,  zorganizowaną  przez  Kongregację  Maryjną  w  parafii 
                       w  Goduli  odwiedziło  390  osób.

             ---      Pod  apelem  w  sprawie  katolickiego  wychowania  młodzieży,  podpisy  złożyły
                       23  stowarzyszenia  działające  w  Goduli / 4.092  członków /.
                       W  akcie  podpisywania  apelu,  nie  wzięło  udziału  ani  jedno  stowarzyszenie
                       z  Chebzia.  Na  taką  postawę  Chebzian,  wpłynął  naczelnik  stacji  kolejowej.

  19.08.1934. Plebiscyt  w  Rzeszy,  który  umożliwił  Adolfowi  Hitlerowi  przejąć  pełnię  władzy
                      / urząd  prezydenta  i  kanclerza  Rzeszy /. 
                      Za  Adolfem  Hitlerem  opowiedziało  się  38 mln.  głosujących   to  jest  89 %,
                       przeciw  było  4,0  mln.  Nieważnych  głosów  było  868  tysięcy. 

                      W  Niemczech  / i  na  Śląsku / armia  została  zobowiązana  do  składania  przysięgi  
           na  wierność  Führerowi  / kanclerzowi  i  prezydentowi  państwa /.

 
  19 – 24.09.1934. W  Goduli,  zorganizowana  wystawę  antyalkoholową. 
                              Przeprowadzona  przed  kościołem  zbiórka  pieniędzy  na  ubogich  parafian
                              przyniosła  291  złp.,  zaś  na  budowę  katedry  w  Katowicach – 738  złp.

  04.10.1934. W  Mikołowie  zmarł  ksiądz  Aleksander  Skowroński, 
                      działacz narodowy – polski  i  polityk  na  Górnym  Śląsku.

  18.12.1934. Planowana  redukcja  zatrudnienia  i  obniżka  płac  skutkuje  strajkiem 
                      w  koksowni  „Karol”  w  Orzegowie.

           ---       W  Goduli  istnieje  i  działa  49  różnych  związków  i  organizacji  społecznych.
                      Cztery   z  nich  mają  charakter;  konfesyjny,  cztery; polityczny,  a  41  społeczny.
                      Liczą  one  w  sumie 4.173  członków.
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   Rok 1934    Nakładem  Gminy  Godula  wydana  została  „Monografia  Gminy  Godula”.
                      Jej  autorem  jest  kierownik  miejscowej  szkoły  Józef  Stolorz / od 07.09.1932 r. /.

           ---       W  Goduli,  prezesem  Straży  Pożarnej  został  naczelnik  gminy  Zbigniew  Rudzki,  
                      a  naczelnikiem  straży,  po  Budziszu,  swoim  poprzedniku  Bernard  Fraus.

           ---       W  Orzegowie  utworzono  chór  kościelny.             
          
           ---       Unieruchomienie  i  zamknięcie  fabryki  gwoździ  w  Goduli.

           ---       Dyrektorem  naczelnym  kopalni  „Paweł”  został  inżynier  Andrzej  Ajdukiewicz 
                      z  Krakowa.   Jest  on  pierwszym  Polakiem  na  tym  stanowisku / do  1938 r. /.

       12.1934. Nominacja  Josefa  Wagnera  na  gauleitera  Śląska / stanowisko partyjne 
                      w  NSDAP / a  wkrótce  na  nadprezydenta  prowincji  górno  i  dolnośląskiej.  

  Rok 1934    W  Goduli  ujawniono,  z  imienia  i  nazwiska / J. S. /,  że  urzędnik  państwowy, 
                      w  pionie  wojewody  śląskiego,  zajmuje  się  / fałszywymi / donosami  na
                      miejscowych   księży / Strzyża,  Pawlaka,  Raka  i  Dzierżoka /.
                      W  parafii  odbyła  się  miesięczna  „Akcja  Pokutnicza” / ekspiacyjna /.

                       W  parafii  odbyło  się  246  chrztów,  92  pogrzebów  i  88  ślubów.
                       Prenumerata  „Gościa  Niedzielnego” w  parafii – 382.
                       Zebrana  w  Goduli  kolekta  na  cele  misyjne  wyniosła  907,0  złp.,  
                       na  ubogich  337,0 złp.
                       Przybyli  do  parafii  w  Goduli  z  Makoszów  3  mieszkańcy, 
                       wypisali  się  z  Kościoła.

  18.02.1935. W  wyborach  do  Rady  Parafialnej  w  Goduli  udział  wzięło  118 osób.
                       Jednogłośnie  wybrani  zostali  prezentowani  kandydaci.

  11-21.02.1935. Rekolekcje  dla  Polaków  w  Goduli. 
                           Nauki  głosi  o. franciszkanin  Bonawentura   z  Panewnik.

  06-10.03.1935. Rekolekcje  dla  Niemców  w  Goduli. 
                           Nauki  głosi o. franciszkanin  Franciszek  z  Panewnik.

  16.03.1935. Wbrew  ograniczeniom  Traktatu  Wersalskiego  Niemcy  ustawowo  wprowadzają
                      powszechną,  obowiązkową  służbę  wojskową. 

  06.04.1935. W  obawie  przed  grożącym  procesem  politycznym,  Wojciech  Korfanty,  po
                      złożeniu  prezesury  Polskiego  Stronnictwa  Narodowej  Demokracji 
                      udał  się  na  emigrację  do  Pragi.  
                      Zacieśnia  swoja  współpracę  z  emigrantami:  Ignacym Paderewskim, 
                      Wincentym  Witosem  i  generałem  Władysławem  Sikorskim.

  23.04.1935. W  Polsce  ogłoszenie  Konstytucji  Kwietniowej.  Według  Konstytucji,
                      na  czele  państwa  stoi  prezydent  odpowiedzialny  „  przed  Bogiem  i  historią”.
                      Prezydent  wewnątrz  państwa  jest  „czynnikiem  nadrzędnym”. 
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                      Mianuje  i  odwołuje  premiera,  jest  zwierzchnikiem  sił  zbrojnych. 
                      Mianuje  1/3  członków  Senatu.

                      Rząd  ustala  sam  sobie  priorytety / bez  wpływu  parlamentu /.

                      Partie  tracą  prawo  konstruowania  własnych  list  wyborczych. 
                      Powstaje  jedna  lista  / 100 % /  wyborcza  do  sejmu  / i  2/3  Senatu /.  
                      Wybory  do  parlamentu  są  bezpośrednie.

       04.1935. Gauleiter  Śląska  Josef  Wagner  z  Lotaryngii, / zastąpił  usuniętego  Brücknera /: 
 
                     „ Wszystko,  co  mogłoby  wskazywać  na  cokolwiek  polskiego,  musi  zniknąć.  
                      W  ciągu  10  lat  stanie  się  nasz  Śląsk  rdzennie  niemiecki.
                      W  ciągu  30  lat  cały  Górny  Śląsk  nie  będzie  nic  wiedział  o  Polakach”.

            ---      W  prowincji  górnośląskiej,  do  końca  kwietnia  zmieniono  nazwy  605  polskich
                      nazw  geograficznych  na  niemieckie.

  12.05.1935. W  Warszawie  zmarł  marszałek  Polski  Józef  Piłsudski.

  21.05.1935. W  Niemczech /  i  na  Śląsku /„  prawo  o  obronności”  wyklucza  Żydów  
                      z  „zaszczytnej  służby  narodowi  niemieckiemu”.

  11- 24.07.1935. Męska  drużyna  harcerska  z  Goduli  w  liczbie  16  druhów,  wzięła  udział 
                            w  jubileuszowym  zlocie  Związku  Harcerstwa  Polskiego  w  Spale.
                            Drużynę  żeńską  reprezentowały  trzy  druhny.

  19.-23.07.1935.  W  Bytomiu  uchodzącym  za  centrum  ruchu  antyżydowskiego,  członkowie
                              SA  i  SS,  przy  biernej  postawie  policji  wszczynają  burdy  antyżydowskie.

  15.09.1935. W  Niemczech / i  na  Śląsku / na  mocy  ustaw  norymberskich: 
                      „O  Obywatelstwie   Rzeszy”  oraz  „O  ochronie  krwi  niemieckiej” 
                       / Rassenschande - pohańbienie  rasy /,  Żydzi  pozbawieni  zostali  praw
                       obywatelskich.
                       Nie  wystarczą  już  dla  nich  zasługi  dla  państwa,  potrzeba  dowodów  aryjskości.
                       Do  15.07.1937 r.  ustawy  nie  obowiązują  w  byłej,  objętej  plebiscytem  rejencji
                       opolskiej /  ludność  żydowską  chroni  konwencja  genewska /.
         
             ---     W  Województwie  Śląskim  zarejestrowanych  jest: 126.280  bezrobotnych.

   Rok 1935   Spółka  Akcyjna  „Godula”  zwolniła  z  pracy  570  robotników.
             ---     W  Goduli  przy  ulicy  Fabrycznej  oddano  do  użytku  ogródki  działkowe
                      POD „Wypoczynek”. 

  Rok 1935   W  Chebziu  do  Kolejowego  Przysposobienia  Wojskowego  włączony  został 
                     klub  piłkarski  „Kolejarz”.

  Rok 1935/1936   Na  Górze  św.  Anny  oddano  do  użytku  specjalny,  dla  odtwarzania
                              starogermańskich  wieców  amfiteatr.  
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  12.10.1935. W  Warszawie  dymisja  rządu  Walerego   Sławka.  
                      Powołano  rząd  Mariana  Zyndrama – Kościałkowskiego.

  Rok 1935   Z  okazji  25 – lecia  proboszczowania  ks.  Franciszka  Michała  Strzyża  w  Goduli,
                     Rada  Gminna  gminy  Godula,  umorzyła  dług  w  wysokości  5.000  złp.,
                      zaciągnięty  na  wykonanie  instalacji  centralnego  ogrzewania  w  kościele.
                      W okresie  roku  odbyło  się  247  chrztów,  90  pogrzebów  i  81  ślubów.
                     „Gość  Niedzielny”  prenumeruje  410  parafian.

  30.01.1936. Wikary  w  Goduli,  ks.  Eryk  Dzierżok  przeniesiony  został  do  parafii  w  Zgodzie.
                       Naczelnik  wydziału  Oświecenia  Publicznego  Kupczyński,  zakwestionował 
                       jego  prawo  do  nauczania  religii  w  szkole  powszechnej. 
                       Zastąpił  go  ks.  Rother  ze  Zgody.

  05.02.1936.  W  czasie  akcji  wspierania  misji  katolickich  w  Chinach,  Prefekt  Apostolski
                        ks. Rotter,  po  kazaniu  w  kościele  w  Goduli,  zebrał  na  ten  cel  157 złp.

  16.- 21.02.1936. W  Morges  w  Szwajcarii  Ignacy  Paderewski,  Józef  Haller,  
                             Wincenty  Witos i  Władysław  Sikorski,  zakładają  tzw.  Front  Morges. 
                             Celem  „Frontu  Morges”  jest  przejęcie  władzy  w  Polsce.

   29.02.1936. Prymas  Polski  August  kardynał  Hlond  w  „Liście  pasterskim”  stwierdza, 
                        iż „ żadna  organizacja  poza  kościołem  katolickim  nie  ma  prawa  głosić, 
                        że  swój   program  opiera  na  zasadach  chrześcijańskich”.  

  15.05.1936. Dymisja  rządu  Mariana  Zyndrama – Kościałkowskiego. 
                      Powołanie  gabinetu  Felicjana  Sławoja – Składkowskiego.
                      Jest  on  ostatnim  premierem II  RP.

  18.05.1936.  W  Brzeziu  nad  Odrą  / dzisiaj  Racibórz /  zmarła  w  opinii  świętości 
                        Helena  Hoffmann   ze  Zgromadzenia  Sióstr  Maryi  Niepokalanej – Dulcissima.

  17.06.1936.  W  Goduli,  powołano  do  życia  koło Katolickiego  Stowarzyszenia  Kobiet.
                        Koło  liczy  108  kobiet. Referaty  inaugurujące  działalność  koła,  
                        wygłosiły  panie:  Chmielewska / adwokatowa /,  Maria Drożniewiczowa 
                        /  generalny  sekretarz /. 
                        Prezesem  koła  wybrano  panią  Jadwigę  Andrzejewską  / aptekarzową /.

  17.06.1936.  W  Rzeszy  utworzona  została  policja  ogólnoniemiecka.  
                        Dotąd  znajdowała  się  w  gestii  poszczególnych  krajów.  
                        Dzieli  się  na:  porządkową   i  służbę  bezpieczeństwa /  Sicherheitsdienst, / SD.
                        Policją  kieruje  Heinrich  Himmler.

             ---       Zarząd  Gminy  Godula  przekazał  nieodpłatnie  budynek  starej  kuźni  na
                        urządzenie  „ogniska”  dla  stowarzyszeń  kościelnych / dzisiaj  ul.  Przedszkolna /.
                        Na  wyposażenie  wnętrz,  parafianie  ofiarowali  327  złp.
                        Po  II  Wojnie  Światowej,  w  pomieszczeniach  znalazły  miejsce  salki
                        katechetyczne  dla  dzieci  i  młodzieży,  a  po  ich  usunięciu,  placówka
                        Ochotniczej  Rezerwy  Milicji  Obywatelskiej / ORMO /.
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  30.06.1936.  W  Goduli  odbyły  się  prymicje  neoprezbitera  ks.  Erwina  Sojki, 
                       syna  kolejarza   z  Chebzia.

       09.1936.  Na  uroczystościach  odpustowych  w  Goduli,  kazania  wygłosili: 
                       ks. prałat  Paweł  Sigulla  z  Rybnika  i  ks. Eryk  Dzierżok  ze  Zgody.  

             ---      Ppłk  dyplomowany  Jan  Jagmin  Sadowski  mianowany  dowódcą 
                       23  Dywizji  Piechoty  w  Katowicach.

             ---      W  Goduli  przy  ul.  Lipińskiej  urządzono  ogródki  działkowe  POD .

             ---      W  Goduli  przy  ul. Wincentego  Lipa  rozpoczęto  budowę  koszar. 
                       Od 1939 r.  do  1951 r.  urząd  gminy.  Obecnie  dyrekcja  szpitala  miejskiego.

  01.10.1936.  W  uniwersytecie  wrocławskim  utworzono  katedrę  Deutsche  Volkskunde 
                       und  ostdeutsches  Volkstum  pod  kierownictwem  Waltera  Kuhna  z  Bielska.

  11.10.1936.  Groźny  pożar  wieży  wyciągowej  kopalni „Paweł”.

             ---      Właścicielem  gospody  hutniczej  w  Goduli  jest  p.  Rubach. Po  wojnie  p.  Pitas.

  Rok 1936      W  Goduli,  od  granicy  państwowej  na  Młynie  Szombierskim  do  Chebzia,
                        przebudowano  linię  wąskotorową  tramwaju  na  szerokotorową.
             
  Rok 1936      Na  apel  biskupa  Stanisława  Adamskiego  śląscy  kapłani 
                        zaangażowali  się  w  akcję  niesienia  pomocy  bezrobotnym.  
                        W  akcji  wyróżnili  się,  m.  innymi,  księża;  Franciszek  Strzyż  z  Goduli 
                         i  Jan  Skrzypczyk  z  Rudy.

             ---       Kopalnia  „Lithandra”  w  Nowym  Bytomiu  przemianowana  na  „Wanda”.

             ---      W  diecezji  śląskiej  powołano  do  życia  Parafialne  Akcje  Katolickie. 
                        Mają  one  swojego  prezesa  i  asystenta  kościelnego.  I  tak,  w parafii:
                        Bielszowice / 02.02.1936. / F.  Teszler  i  ks.  Józef  Niedziela,
                        Kochłowice / 28.10.1936. / J.  Fryc  i  ks.  F.  Szolc,
                        Nowy  Bytom / 05.11.1936. / P.  Twardawa  i  ks. J. Szymała,
                        Bykowina / 21.01.1937. / A.  Świtała  i  ks.  A.  Potyka,
                        Czarny  Las / 19.02.1937. / J.  Kocyba  i  ks.  H.  Ligoń,
                        Nowa  Wieś / 30.11.1937. / R.  Besler  i  ks.  Szczygłowski,
                        Ruda – M. B.  Różańcowej / 06.12.1937. / J.  Roczniok  ks. F.  Kałuża TJ,
                        Godula / 27.01.1938. / J.  Sklarek  i  ks.  F.  Strzyż,
                        Ruda / 03.02.1938. / J.  Roczniok  i  ks.  J. Skrzypczyk.
             ---      W  Ramach  Akcji  Katolickiej,  w  diecezji  śląskiej  działają  i  mają  swojego
                       asystenta  kościelnego  Katholischer  Jungmännerverein,  m.  innymi,  w:
                       Goduli – ksiądz  Eryk  Dzierżok,  Orzegowie – ks. Jan  Nagórski,  
                       Lipinach –  ks. Władysław  Kręczkowski,  Rudzie – ks.  Jan  Skrzypczyk. 

  18.10.1936.  Na  Górze  św.  Anny  pierwszy  zjazd  Związku  Polaków  w  Niemczech 
                        prowincji  górnośląskiej / Śląska  Opolskiego /.



                                                                        - 330 -

  18 -19.10.1936. Bierzmowanie  młodzieży  w  Goduli. Sakramentu  udzielili  księża:
                            biskup  sufragan  katowicki  dr Teofil  Bromboszcz,  infułat  Wilhelm  Kasperlik 
                            oraz  notariusz  kurii  diecezjalnej  i  Sądu  Biskupiego  w  Katowicach
                            dr  Rudolf  Adamczyk.  Sakrament  bierzmowania  otrzymało  1.436 parafian.

  11.11.1936.  Generał  Edward  Rydz – Śmigły  uroczyście  mianowany  marszałkiem  Polski.

  01.12.1936.  W  Rzeszy  powstała  organizacja  młodzieżowa „  Młodzież  Hitlera”
                        / Hitler  Jugend /,  w  tym  Związek  Niemieckich  Dziewcząt 
                      / Bund  deutscher  Mödel /. Organizacja  skupiała  młodzież  od 10 – 18  lat.
                        Na  jej  czele  stoi  „Wódz  młodzieży  Rzeszy”  Baldur  von  Schirach.

                        Osobne  organizacje  posiadali  studenci,  urzędnicy,  pracownicy  naukowi,
                        lekarze,  nauczyciele  i  dziesiątki  innych  grup,  wszystkie  z  określeniem
                        „narodowosocjalistyczne”. Wszyscy  byli  indoktrynowani  i  nadzorowani.

                        W  miastach  każdy  większy  budynek  miał  swojego  „opiekuna” - Blockleitera.

  Rok 1936     W  Goduli  odbyło  się  225  chrztów,  142  pogrzebów  i  60  ślubów.
                       Prenumerata  „Gościa  Niedzielnego” w  parafii  osiągnęła   401  egzemplarzy.

  05.02.1937.  Decyzja  o  planie  budowy  w  widłach  Wisły  i  Sanu  Centralnego  Okręgu
                       Przemysłowego / COP /.

  10.02.1937.  W  kopalni „ Paweł”  zginął  Jan  Prudała,  a  11  dni  później: 
                       Jan  Czerwiński,  Teodor  Krzymyczek  i  Jerzy  Śliwka. 

   22.02- 04.03.1937.Rekolekcje  dla  Polaków  w  Goduli. Nauki  głosił  o. Dominik  z  Panewnik.

        02.1937.  Reichsführer  SS  Heinrich  Himmler,  przedstawił  program  przyszłej  wojny: 
                        „ Nie  powinno  być  żadnych  wątpliwości  co  do  tego,  że  w  każdej  prowincji,
                        którą  będziemy  musieli  zająć  i  która  nie  jest  germańskiej  krwi,  należy
                        bezlitośnie  wytępić  wszystkich  do  ostatniej  babki  i  do  ostatniego  dziecka”.

   05.03.1937. W  Goduli  uroczystości  patronalne  Katolickiego  Stowarzyszenia  Kobiet.
                        Na  uroczystej  akademii  przemawiał  były  wikary  w  Goduli, 
                       obecnie  proboszcz  w  Katowicach – Dębiu   ks. Wojciech  Szołtysik.

  10.03 -14.03.1937.   Rekolekcje  dla  Niemców  w  Goduli. Nauki  głosił  o. Tomasz  z  Panewnik.

  14.03.1937. Papież  Pius XI / Achilles  Ratti / ogłosił  encyklikę „Mit  brennender  Sorge”
                      /,, Z  gorącą   troską” / skierowaną  m. inn.  przeciwko  eutanazji  i  kultowi  państwa. 

  19.03.1937. Papież  Pius XI  ogłosił  encyklikę: „O  bezbożnym  komunizmie” ,  zaczynającą  się  
          słowami:  Divini  redemptoris....,  

                      w  której  przestrzega  wiernych  przed  skutkami   komunizmu.

              ---    Spółka  Akcyjna  „Godula”  zatrudnia  ok. 3,5 tysiąca  pracowników,  w  tym  2.943
                      w  kopalniach / i  dyrekcji  kopalń /.
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  14.04.1937. W  Goduli  zmarł  Edmund  Andrzejewski – miejscowy  aptekarz.
                      Od  początku  istnienia: Rady  Parafialnej  i  Zarządu  Kościelnego,  aktywny  ich
                      uczestnik  i  członek.

  18.04.1937. W  Goduli,  z  okazji  100  rocznicy  urodzin  ks.  Norberta  Bończyka,  Katolickie
                      Stowarzyszenie  Mężów  zorganizowało  uroczystą  akademię.
                      Przemawiali:  sekretarz  generalny  Stowarzyszenia  p.  profesor  Stawiński,  
                      oraz  prałat  ks.  dr  Emil  Szramek.

  26.04.1937. Konsekracja  drugiego  biskupa  pomocniczego  diecezji  katowickiej  
                      księdza  Juliusza  Bieńka.

  09.05.1937. W  Goduli,  uroczyste  obchody  25. lecia  „niemieckich”,  męskich  i  żeńskich
                      kongregacji  maryjnych,  / Jungmännerverein /.

  24.05.1937. Ze  względu  na  nadmiar  obowiązków  i  pracy  w  parafii,  ks.  F. M. Strzyż
                     wystąpił  do  Kurii  z  prośbą  o  przysłanie  do  Goduli  2.  wikarego.

              ---    W  Orzegowie  przy  ul. Szyb Zofii  urządzono  ogródki  działkowe  POD „Promień”.

   23.06.1937. Abp  krakowski  Adam  Sapieha  podjął  decyzję  o  przeniesieniu  trumny  marszałka
                      J.  Piłsudskiego  z  krypty  św.  Leonarda   do  krypty  Srebrnych  Dzwonów.
                      Manifestacje  protestacyjne  pod  hasłem: „Sapieha  do  Berezy”. 
                      Arcybiskup  Adam  książę  Sapieha  skierował  list  z  przeprosinami  do  prezydenta.

  28.06.1937. W  Katowicach  Zlot  Sokolstwa  Polskiego  z  udziałem  ok. 10 tysięcy  osób.
  
  16.07.1937. W  pierwszym  dniu  po  wygaśnięciu  Konwencji  Genewskiej,  Gestapo      

          przeprowadziło  rewizje  we  wszystkich  lokalach  Związku  Polaków  w  Niemczech.

  01.08.1937. Ksiądz  Lipka  z  Woszczyc  II  wikarym  w  Goduli.

  07-08.09.1937. Pielgrzymka  Niemców  - katolików  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny.
                           Nie  odnotowano  udziału  pielgrzymki - Polaków  z  Goduli.

  11.10.1937. Na  skutek  szkód  górniczych  spowodowanych  eksploatacją  węgla  przez  kopalnie:
                      „Paweł”  w  Chebziu,  „ Śląsk”  w  Chropaczowie  i  „Matylda”  w  Lipinach,
                       rozpoczęto  prace  przy  kotwieniu   kościoła  w  Goduli.

  12.10.1937. Rada  Parafialna  w  Goduli  podjęła  uchwałę  o  budowie  kościoła  w  Chebziu.
                      Wystąpiła  w  tej  sprawie  do  Spółki  Akcyjnej  Godula,  o  nieodpłatne  przekazanie
                      terenu  i  udzielenie  bezprocentowej  pożyczki  w  wysokości  80 – 100  tys.  złp.
                      Wystąpienie  to  zostało  bez  odpowiedzi.
                      W  tej  sprawie  ks.  proboszcz  F. M. Strzyż  interweniuje  u  przewodniczącego
                      Rady  Nadzorczej  hrabiego  H.  Stolberga.

  05.11.1937. Wobec  wygaśnięcia  Konwencji  Genewskiej,  rządy  Polski  i  Niemiec  wydały   
          deklarację  o  poszanowaniu  praw  mniejszości  narodowych 

                       / m.  innymi  tych,  dotyczących  życia  religijnego  w  języku  ojczystym /.
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                      Deklaracja  nie  ma   charakteru  umowy  międzynarodowej   i  nie  rodzi  skutków
                      prawnych.  Polska  odrzuciła  ideę  i  propozycję   zawarcia  paktu
                      antykominternowskiego / by  razem  z  Niemcami  zaatakować  ZSRR /.

  10.11.1937. Na  zjeździe  Chadecji,  Narodowej  Partii  Robotniczej  i  Związku  Hallerczyków
                      w  Warszawie,  powołano  do  życia  Stronnictwo  Pracy. 
                      Prezesem  Rady  Naczelnej  Stronnictwa  Pracy   został  generał  Józef  Haller, 
                      a  prezesem  Zarządu  Głównego   – Wojciech  Korfanty / na  emigracji /.

  11.11.1937. W  Polsce  do  kalendarza  świąt  państwowych  wprowadzono  11  listopada,
                      jako  Święto  Niepodległości. 

   Rok 1937    Stowarzyszenie  Akcja  Katolicka  w  diecezji  katowickiej  liczy  614.191  członków.

  10.12.1937. Wikary  w  Goduli  ks.  Rother  przeniesiony  do  Nieborowa / k.  Rybnika /.
                      Na  jego  miejsce,  z  Rydułtów  przybył  ks. Michalik.

             ---     Ksiądz  Franciszek  Strzyż  z  Goduli  asystentem  Kościelnym  Niemieckiego
                      Stowarzyszenia  Kobiet. / w  ramach  Akcji  Katolickiej  w  diecezji  katowickiej /.  

  Rok 1937.   W  Goduli  odbyło  się  129  chrztów,  93  pogrzebów  i  118  ślubów.  
                      „Gość  Niedzielny”  prenumeruje  607  parafian.  

  Rok 1937     Z  Niemiec,   od  1935 r.  wyemigrowało  ok. 170  tysięcy  Żydów, 
                       w  tym,  ze  Śląska,  ok. 28 tysięcy.

                ---   Bezrobocie  w  Bytomiu  spadło  do  poziomu  kilkuset  osób.
                       Prędkość  handlowa  pociągów  na  linii: Bytom – Wrocław – Berlin  wynosi
                       125 km /godzinę.

  08.01.1938.  Zakończono  prace  przy  kotwieniu  kościoła  w  Goduli.  Firma  Krygowski  
                       z  Katowic,  w  murach  kościoła  zabudowała  ok.  250  stalowych  prętów – stężeń.
                       Koszt  robót  w  wysokości  ok.  60  tys.  złp,  w  całości,  po  33 %  każdy,  pokryły:
                       Spółka  Akcyjna  Godula,  SAG - Lipiny  i  Kopalnia  „Śląsk”.

  08.02.1938.  W  Rzeszy  likwidacja  ministerstwa  obrony.  Naczelnym  wodzem  został  sam 
                       Adolf  Hitler,  a  naczelnym  dowództwem  
                       / Oberkommando  der  Wehrmacht - OKW /  kierował  generał  Wilhelm  Keitel.

  01.03.1938.  Godula  staje  się  miejscem  stacjonowania  kompanii  wojska  polskiego  
                       / ok. 130  żołnierzy / pod  dowództwem  kapitana  Grotta.

   06.03.1938. Na  kongresie  Związku  Polaków  w  Niemczech,  ogłoszenie 
                       „Pięciu  prawd  Polaków”.
                       ---  Jesteśmy  Polakami,
                       ---  Wiara  ojców  naszych  jest  wiarą  naszych  dzieci,  
                       ---  Polak  Polakowi  bratem,
                       ---  Polak  codziennie  narodowi  służy,
                       ---  Polska  matką  naszą,  nie  wolno  o  matce  mówić  źle.
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  12.03.1938.  Wojska  Niemieckie  wkraczają  do  Austrii. 
                       Anschlus  Austrii / włączenie / do   III  Rzeszy  Niemieckiej.

  27.03.1938.  Na  Zaolziu  powstał  Związek  Polaków  w  Czechosłowacji.

  01.04.1938.  Po  wygaśnięciu  konwencji  genewskiej / 15.07.1937 r./,  połączenie  prowincji
                       Dolno  i  Górnośląskiej  w  jedną  prowincję  śląską  z  siedzibą  we  Wrocławiu.

  03.04.1938.  Krzyż  kamienny  z  1910 r.  przed  kościołem  w  Goduli,  obalony  przez  burzę.

  18 -24.04.1938. Zbiórka  uliczna  i  kościelna  pieniędzy  w  Goduli,  na  budowę  katedry 
                             w  Katowicach   wyniosła  1.132  złp.  

  24.04.1938. Pod  naciskiem  władz  sanacyjnych  kuria  biskupia  w  Katowicach 
                       zwróciła  się  z  pytaniem  do  proboszczów,  czy  potrzebne 
                       są  w  parafiach  nabożeństwa   w  języku  niemieckim.
                      Urząd  Wojewódzki  żądał  zniesienia  nabożeństw  niemieckich  w  Piekarach, 
                      na  co  nie  zgodził  się  biskup  Stanisław  Adamski.  

                      Polski  Związek  Zachodni  żąda  całkowitego  zawieszenia  nabożeństw  niemieckich.
                      Ks.  Carl  Ulitzka  z  Raciborza,  broni  przed  nazistami  swoich  polskich  parafian.
                                                  
  28.04.1938. W  Karlowych  Varach,  na  zjeździe  Partii  Sudecko – Niemieckiej,  jej  przywódca
                      Konrad  Henlein  żąda  od  władz  Czechosłowacji  przyznania  autonomii  Niemcom
                      zamieszkałym  na  obszarze  Sudetów.

  04.05.1938.  W  miejscu  zniszczonego  przez  wiatr / 03.04. br. /  kamiennego  krzyża  na  placu
                       kościelnym  w  Goduli,  ks.  proboszcz  Franciszek  M. Strzyż  poświęcił  nowy, 
                       drewniany  krzyż.

  05.05.1938.  Nadprezydent  prowincji  śląskiej  Joseph  Wagner  na  obszarze  byłej  rejencji
                        opolskiej,  obecnie  prowincji,  zarządza  usunięcie  z  ulic,  placów,  budynków 
                       imion  Piastów,  ze  względu  na  brak  w  ich  nazwie  cech   niemieckości.

           ---       W  prowincji  górnośląskiej / opolskiej / zmieniono  nazwy  1.280  miejscowości.
                      Usunięto  polskie   nazwy  z  pomników,  ulic  i  przydrożnych  krzyży.

           ---        Na  Górze  św.  Anny  wzniesiono „pomnik  chwały  Rzeszy”,  gdzie  w  Totenhalle,
                       przy „ świętym”  ogniu  pochowano  50.  poległych  bojowników  Selbstschutzu.

                       „ Ta  góra  jest  dla  nas  święta,  owa  góra   na   niemieckiej,  górnośląskiej  ziemi,
                       ponieważ  spłynęła  niemiecką  krwią,  kiedy  21 maja  1921 r.  niemieccy  bojownicy
                       Freikors   szturmem  zdobyli  górę  zajętą  przez  polskich  intruzów,  a  wielu  z  nich
                       oddać  musiało  swe  życie  za  Niemcy”,  pisała  bojowa  Schlesiens  SA

   30.05.1938  Członkowie  Związku  Młodej  Polski  wtargnęli  i  zakłócili  niemieckie
                       nabożeństwo  w  Lipinach. Wikary  Paweł  Krollik,  za  spoliczkowanie
                       demonstranta  otrzymał  6.  miesięczny  wyrok  sądowy  w  zawieszeniu.
                       „Gazeta  Robotnicza '' , pisała:  „Hitlerowiec  w  sutannie  przed  sądem”.
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   01.06.1938. Kopalnia  „Hillebrandt”   w  Nowym  Bytomiu  przemianowana  na  „Lech”,
                       połączona  została  z  kopalnią  „Wanda”. 

                       Razem  z  kopalniami:  „Paweł”    i  „Karol”  jako spółka  Godula  S A.  mają  roczne
                       wydobycie 2.545 tysięcy   ton  węgla,  przy  zatrudnieniu 4.368  pracowników.

           ---       Dyrektorem  technicznym  kopalni „Paweł”  został  inżynier  Tadeusz  Czechowicz.
                      Kopalnia  jest  własnością  rodziny  hrabiów  von  Schaffgotsch.

           ---       Zarządcą  dóbr  hrabiów  von  Ballestrem  został  Alfred  Pott / do  1945 r. /.

  04.07.1938. W  prowincji  górnoślaskiej  zjazd  młodzieży  polskiej  w  Niemczech  pod  hasłem
                       „ Polacy  tu  byli,  Polacy  tu  są  i  Polacy  tu  będą”.

  07.08.1938.  Zgodnie z  poleceniem  Kurii  Biskupiej  w  Katowicach,  powołano  w  Chebziu
                       komitet  budowy  kościoła. Na  czele  komitetu  stanęli:  ks. proboszcz F. M .Strzyż
                       i  naczelnik  stacji  kolejowej  Ligoń.
                       Parafianie  z  Chebzia  wyrazili  zgodę  na  miesięczne  opodatkowanie  się, 
                       a  parafianie  Goduli  na  kwartalną  kolektę,  przeznaczoną  na  ten  cel.

  10.09.1938. Rząd  Czechosłowacji  wyraził  zgodę  na  udzielenie  autonomii  
                      Niemcom  Sudeckim.

  19.09.1938. Minister  RP  Józef  Beck  żąda  od  Czechosłowacji  przeprowadzenia  referendum
                       na  Zaolziu - Śląsku   Cieszyńskim.

            ---       W  Katowicach  zawiązał  się  „Komitet  Walki  o  Śląsk  za  Olzą”.       
           Przewodniczącym Komitetu  został  marszałek  Sejmu  Śląskiego  Karol  Grzesik.

  21.09.1938.  Poseł  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  Pradze   Kazimierz  Pape'e  złożył  
           rządowi  Czechosłowacji  notę,  w  której  żąda  załatwienia  sprawy  Zaolzia  na  
           takich  samych  zasadach  jak  sprawę  Sudetów. 

  21.09.1938. Rozkazem  Marszałka  Edwarda  Rydza - Śmigłego  rozpoczęto  formowanie   
          Samodzielnej  Grupy  Operacyjnej  „Śląsk”,  na  czele  której  stanął 

                      generał  brygady  Władysław  Bortnowski. 
                      Na  dzień  01.10.1938 r.  SMO „Śląsk”,  liczy  35  tysięcy  żołnierzy   i  oficerów.

  26.09.1938. Prezydent  Czechosłowacji  Eduard  Beneŝ  w  liście  do  prezydenta  Polski 
                      Ignacego Mościckiego,  wyraża  zgodę  na  polskie  żądania  w  sprawie  Zaolzia
                      /  rektyfikację  granicy /.

  27.09.1938.  Poseł  RP  w  Pradze  Kazimierz  Pape'e  wręczył  Ministrowi  Spraw  Zagranicznych
           Czechosłowacji  Kamilowi  Krofcie  notę,  w  której  rząd  Polski  domaga  się

                       terenów  zamieszkałych  przez  niezaprzeczalnie  większość  ludności  polskiej 
                       oraz  przeprowadzenia  plebiscytu  na  pozostałych,  spornych  terenach.    

  29.09.1938. W  Polsce  organizowany  jest  Legion  Zaolziański, / celem   odzyskania  Zaolzia /.
                      Liczy  80 tysięcy  ochotników. Organizatorzy  Legionu  zamykają  listy  werbunkowe.
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  29.09.1938. Konferencja  w  Monachium  w  której  uczestniczą:  
                      Niemcy,  Francja,  Wielka  Brytania  i  Włochy / bez  Czechosłowacji /.
                      W  wyniku  dokonanych   ustaleń,  rząd  Czechosłowacji  zmuszony  jest  poddać 
                      się  dyktatowi  Niemiec  i  przekazać  im  Sudety,   Śląsk  Opawski  i  Kraik
                      Hulczyński. / 20 %  obszaru  państwa,  3,6  mln  mieszkańców, 
                       w  tym  800  tys.  Czechów /.
                      Hitler  powołuję  się  na  pkt. 14  programu  prezydenta  USA  W.  Wilsona  z  1918 r.
                      o  prawie  narodów  do  samostanowienia.
                       Kraik  Hulczyński  przyłączono  do  powiatu  raciborskiego   prowincji  Śląsk.
                       /  koniec  „wcielania  niemczyzny”,  początek  walki  o  „ przestrzeń  życiową” /.

  30.09.1938. Polska  wystosowała  do  rządu  Czechosłowacji  ultimatum  w  który  domaga
                       się  zwrotu  Zaolzia.

  01.10.1938. Rząd  Czechosłowacji  ostatecznie  przyjął  żądania  Polski  w  sprawie  spornych  
          terenów  Zaolzia.

                      Niemcy  zajmują  przyznane  im  w  Monachium  tereny  Czechosłowacji.

  02.10.1938. Wojsko  Polskie  wkracza  do  Cieszyna  i  na  Zaolzie. 
                      Zajmowanie  Zaolzia  trwa  do  09.10 1938 r.
 
  Rok 1938.  Na  mocy  decyzji  Stolicy  Apostolskiej   ordynariusz   katowicki  ksiądz  biskup
                     Stanisław  Adamski  mianowany  administratorem  Apostolskim  Zaolzia.
                     Zaolzie  do  tej  pory  podlegało  jurysdykcji   abpa  wrocławskiego.

  16.10.1938. Biskup  pomocniczy  diecezji  śląskiej  Juliusz  Bieniek  poświecił  kościół
                      p. w. Ducha  Świętego  w  Czarnym  Lesie / na  Pniokach /. 
                      Pierwszym  kuratusem  i  budowniczym  kościoła  jest  ks.  infułat  Jan  Ligoń.

  27/28.10.1938. Rozkazem  Reinharda  Heydricha – szefa  Tajnej  Policji  Państwowej
                           / Geheime  Staatspolizei - Gestapo / z  Niemiec,  m. in.  przez  Bytom,  wydalono 
                           do  Polski  parę  tysięcy  Żydów  z  polskimi  paszportami / w  sumie 17 tys. /.

  06.11.1938.  W  Polsce  odbyły  się  wybory  do  sejmu.
                        Wybory  wygrywa  Obóz  Zjednoczenia  Narodowego / 166  mandatów /.

  09/10.11.1938.  „Noc  kryształowa” / Kristallsontag / w  Niemczech /  i  na  Śląsku /. 
                             Pogromy  Żydów.  / Inspiracja  NSDAP,  wykonanie  SS  i  SA /.
                      Spalono  wszystkie    synagogi  w  prowincji  górnośląskiej,  np.  w  Bytomiu,
                      Gliwicach,  Toszku,  Kluczborku,  Koźlu,  Opolu,   Raciborzu,  Oleśnie,  Zabrzu,
                      Pyskowicach.  Na  Śląsku,  spalono  w  sumie  80  synagog   oraz   500  żydowskich
                      sklepów.  Aresztowano  tysiące  Żydów.

  24.11.1938. Dekretem  prezydenta  II  RP  rozwiązano   loże  masońskie  w  Polsce.

  Rok 1938    W  Goduli  odbyło  się  200  chrztów,  104  pogrzebów  i  67  ślubów.
                      „Gość  Niedzielny”  ma  662  abonamentów.

  09.01.1939. Wikary  w  Goduli,  ks.  Lipka  przeniesiony  do  Niemieckiej  Lutyni  na  Zaolziu.
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                      W  tej  sytuacji  Kuria  Biskupia  zaleca  proboszczowi  czynić  starania  u  ojców
                       Oblatów  w  Katowicach  o  delegowanie  na  zastępstwo  za  wikarego  do  parafii 
                       w  Goduli   zakonnika,  co  zostało  zrealizowane.

  27.01.1939. W  Goduli  powstało  Stowarzyszenie  Młodzieży  Żeńskiej.  Liczy  35  członkiń.
                       Stowarzyszenie  zamyka  kompletację  Akcji  Katolickiej  w  parafii.

  14.02.1939. Zmarł  papież  Pius XI. Jego  następcą  został  Pius XII.

   22.03.- 05.03.1939. Misje  religijne , przy  dużej  frekwencji  parafian,  dla  Polaków  w  Goduli
                                   prowadzili  franciszkanie  z  Panewnik  oo.  Franciszek,  Ireneusz  i  Mateusz.

   Rok 1939   Zakończono  budowę  fortyfikacji  w  rejonie  Rudy,  Orzegowa,  Goduli  i  Lipin.
                     /  Obszar  warowny  centralnego  rejonu  przemysłowego  województwa  śląskiego /.
                      Bez  uzbrojenia,  obsady  i  wyposażenia,  jej  koszt  wyniósł 14,0 mln  złp.

  Rok 1939    Płk  dyplomowany  Jan  Jagmin  Sadowski  lat  44,  dowódca  23. Dywizji  Piechoty  
                      w  Katowicach  /  11 p p.  w  Tarnowskich  Górach,  73  p p.  w  Katowicach 
                      i  75  p p.  w  Chorzowie /,  mianowany  generałem  brygady.

  14.03.1939.  Utworzenie  państwa  słowackiego. Na  jego  czele  stanął  ksiądz  Józef  Tiso,   
           działacz  Słowackiej  Partii  Ludowej  księdza  Andrzeja  Hlinki..

 15.03.1939.  Niemcy,  łamiąc  ustalenia  z  Monachium,  zajmują  Czechy  i  wkraczają  do  Pragi. 
                       Utworzony  został / niemiecki /  Protektorat  Czech  i  Moraw.
                       Zgodę  na  zajęcie  kraju   / przymuszony  przez  A.  Hitlera /  wydał   prezydent
                       państwa  dr  Emil  Hacha.
                       Polska  uzyskała  granicę  z  Węgrami /  na  Rusi  Zakarpackiej /.

  21.03.1939. Niemcy  zażądały  od  Polski  pasa  terenu  / korytarza  pomorskiego /  dla   
          wybudowania  linii  kolejowej  i  autostrady,  łączącej  Pomorze  Zachodnie   
          i  Brandenburgię  z  Prusami  Wschodnimi.

  28.03.- 02.04.1939. Misje  religijne  dla  Niemców  w  Goduli  prowadził  franciszkanin 
                                   z  Panewnik  o.  Barnaba.

  07.04.1939.  Na  spotkaniu  z  Generalnym  Dyrektorem  Spółki  Akcyjnej  Godula  
                       p.  Stadnikiewiczem,  postanowiono  przydzielić  komitetowi  budowy  kościoła 
                       w  Chebziu  teren  pod  jego  budowę.
                       Przyznany  teren, znajduje  się w  rejonie  dawnej  szkoły  ewangelickiej  w  Chebziu.

  07.04.1939.  Porozumienie  angielsko – polskie. Anglia  gwarantuje  całość  terytorium  II  RP.
 
  11.04.1939. Adolf  Hitler  podpisuje „ Fall  Weiss” -  plan  agresji  na  Polskę.

  13.04.1939.  Francja  potwierdza  swoje  zobowiązania  sojusznicze  względem  Polski. 

  28.04.1939. W  Reichstagu  Adolf  Hitler  wypowiedział  Polsce  pakt  o  nieagresji.
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              ---    Na  terenach  b.  Czechosłowacji  powstał  nowy  okręg  Rzeszy / Reichsgau / pod  
                      nazwą  Sudetenland / kraj  sudecki / ze  stolicą  w  Libercu,  który  wzorem  prowincji
                      pruskich,  podzielono  na  trzy  rejencje: Karlove  Vary / Karlsbad /,  Usti  na  Łabą
                       / Aussig /  i  Opawa / Troppau /.

                      Stanowisko  gauleitera   pełni  dotychczasowy   przywódca  Niemców  Sudeckich
                      Konrad  Henlein.
                      W  obwodzie  opawskim  okręgu  Sudety,  prezydentem  został  Fritz  Zippelius,  
                      a  od  1943 r.  Carl  Ferdynand  Planitz.
                       
              ---    Kroniki  policyjne  województwa  śląskiego  notują  częste  fakty  nielegalnego    

          przekraczania  granicy  polsko - niemieckiej / np. między  Orzegowem  a  Bobrkiem /.

             ---     Wywiad  niemiecki  zorganizował  z  członków  mniejszości  niemieckiej    
                      w  województwie  śląskim  siatkę  szpiegowską,  zajmującą  się  wyłącznie
                      rozpoznaniem  umocnień  pasa  granicznego.

  30.04.1939. Powrót  z  emigracji  i  aresztowanie  Wojciecha  Korfantego
                       / a  także  Wincentego Witosa  i  Władysława  Kiernika /.
                       Z  Gdyni,  dokąd  przybył,  używając  fałszywego  paszportu  statkiem  z  Francji,  
                       udał  się  do  Poznania,  gdzie  zatrzymał  się  u  prymasa  Augusta  Hlonda,
                       następnie  do  Katowic,  gdzie  przywitany  został  przez  biskupa  ordynariusza
                       Stanisława  Adamskiego. 
                       Po  spotkaniu  z  rodziną,  aresztowany  i  wywieziony do  więzienia  mokotowskiego
                       w  Warszawie.  W  więzieniu  odżywiany  był  przez  rodzinę.

  05.05.1939. W  odpowiedzi  na  notę   papieża  Piusa XII  do  Adolfa  Hitlera
                       / przez  nuncjusza  w  Berlinie  Cesare  Orsenigo /,  w  której  jako  cel  polityki
                       wskazywano  zachowanie  pokoju,  odpisano: 
                       iż  w  danym  momencie  nie  ma  żadnego  zagrożenia  dla  pokoju.

       05.1939. „Ze  względów  dewizowych”,  wydany  został  przez  władze  prowincji  opolskiej
                        zakaz  odbywania   pielgrzymek  i  wycieczek   do   Krakowa  i  Częstochowy.

       05.1939. Narasta  eskalacja  żądań  władz  oraz  organizacji  sanacyjnych  od  biskupa 
                      S.  Adamskiego,  domagających  się  zawieszenia  niemieckich  nabożeństw.
                      Zakłócono  niemieckie  nabożeństwo  w  prokatedrze  w  Katowicach  i  wielu
                      innych   kościołach  parafialnych  w  diecezji. 
                  
  21.05.1939. W  Goduli,  zwarty  oddział  b.  powstańców  śląskich  i  Młodzieży  Polskiej 
                     / 40  osób / pod  przywództwem   W. S. podjął  próbę  rozbicia  nabożeństwa
                      odprawianego  dla  godulskich  Niemców.
                      Wstępu  do  kościoła  / przed  drzwiami / zabronił  ks. Michalik  i  służba  kościelna.

       05.1939.  W  orędziu  biskupa  Stanisława  Adamskiego  czytamy: 
                      „Kościół  nie  jest  miejscem  do  załatwiania  porachunków  narodowych  czy
                        partyjnych ......”  i  dalej:
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                        „ Kościół  katolicki  jest  miejscem,  w  którym  spotykają  się  jako  bracia
                        wszyscy  ludzie (...)  i  powinien być  łącznikiem  dusz  nieśmiertelnych  bez
                        względu  na  ich  przynależność  narodową,  rasową  i  rodzinną”.

              ---     W  województwie  śląskim,  w  latach  1922 – 1939   nie  powstał  ani  jeden
                        kluczowy,  znaczący  dla  gospodarki  zakład  przemysłowy.  

                        Pensja  dyrektora   zakładu / z  klucza „Sanacji” /  kształtowała   się  na  poziomie 
                        od  20 – 30 tys. złp. / miesięcznie.  a  robotnika,  od  120 – 250  złp. / miesięcznie.

  31.05.1939.  W  liście  pasterskim  biskupa  katowickiego  czytamy: „....że,  akcja  w  kościołach
                       przeciw  nabożeństwom  niemieckim  jest  prowadzona  i  podsycana  przez
                       czynniki / częściowo  ukryte /,  które  chcą  wykorzystać  dogodną  okazję  zatargu
                       polsko – niemieckiego  do  wznowienia  przycichłej  w  ostatnich  czasach  walki 
                       z  kościołem....”
                       Do   kardynała  Prymasa  biskup  pisze: „ Uważałem  za  wskazane  bardzo  silnie
                       wystąpić  przeciwko  nadużywaniu  kościoła,  aby  udaremnić  dalsze  próby
                       posługiwania  się   bohaterstwem  narodowym  kosztem  Kościoła  ....”

  04.06.1939.  W  Goduli,  Orzegowie  i  Chebziu   zakończyły  działalność  niemieckie
                       stowarzyszenia   Jungmännerverein,  działające  na  terenie  parafii  od  1911 r.
                       Ognisko  stowarzyszenia  w  Chebziu  zostało  przez  znanych  sprawców
                       zdemolowane.
                        
  09.06.1939. Policja  niemiecka  w  Raciborzu  zajęła  polską  „Strzechę”  i  przekazała  ją
                      hitlerowskim  organizacjom  młodzieżowym.

             ---     Nowowybudowany  na  Górze  św.  Anny  Dom  Pielgrzyma,  w  dniu  przekazania
                      go  do  użytku  został  przez  władze  zarekwirowany  i   przeznaczony  na  obóz
                      dla  Niemców  z  Besarabii,  a  później  na  lazaret  wojskowy.
                      Zrabowano  całe  bogate  wyposażenie  i  eksponaty  muzeum  misyjnego.

  10.06.1939.  Na  swoją  prośbę,  uzyskał  proboszcz  w  Goduli  ks.  F. M. Strzyż  zgodę  biskupa
                       katowickiego,  na  przejście  od  01.10.1939 r.  w  stan  spoczynku.

  22.06.1939.  Po  konsultacji  z  dziekanami  i  prałatami   zawieszenie  przez  biskupa
                       katowickiego  odprawianych  w  diecezji  nabożeństw  w  języku  niemieckim.
                       Ksiądz  dr  Emil  Szramek  do  miejscowych  Niemców  w  kościele  Mariackim
                       w  Katowicach:  waszą  Muttersprache  zastąpimy  Grossmuttersprache.

  29.06.1939.  Ostatnie / do  roku  1945 /,  obchody  uroczystości  odpustowych 
                       w  języku  polskim  na  Górze  św.  Anny.

  29.06.1939. Arcybiskup  wrocławski  Adolf  kardynał  Bertram,  po  utwierdzeniu  się / listownie /
                      o  decyzji  biskupa  Stanisława   Adamskiego,  zawiesza  odprawianie  
                      w  diecezji  nabożeństw  w  języku   polskim.
                      
 10.07.1939.  Gminy  wiejskie:  Ruda / G. Śl. /,  Nowy  Bytom,  Świętochłowice,  Piekary  Śląskie 
                       i  Szopienice,  otrzymały  prawa  miejskie.
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  14.07.1939. W  prowincji  górnośląskiej  i  na  Górze.  św  Anny,  zakazano  głoszenia  kazań 
                      po  polsku.

       07.1939. Placówka  Abwehry  w  VIII  Okręgu  Wojskowym  we  Wrocławiu,  ma  na  etacie
                      6.798  agentów  działających  w  organizacjach  bojowych  i  sabotażowych 
                      na  Śląsku  i  w  Poznaniu. Tworzone  są  listy  proskrypcyjne  wskazujące  
                      na  „wrogie  Rzeszy  i  Niemcom  elementy”. 
                       Kto  znalazł  się  na  takiej  liście,  podczas  niemieckiej  ofensywy  w  Polsce,
                       uchodził  za  wyjętego  spod  prawa.

       08.1939. Aresztowanie  55  niemieckich  szpiegów,  rozbito  grupę  wywiadowczą  zajmującej
                      się  penetrowaniem  polskich  umocnień  nadgranicznych  w  województwie  śląskim.
                      Przykład  meldunku  szpiega:  800  żołnierzy  73  i 75  pp.  rozlokowano  w  rudzkim
                      parku,  3  kompanie  piechoty  przebywają  w  koszarach  w  Goduli.

             ---     Przygotowania  do  ewakuacji  polskich instytucji  państwowych  i  Polaków,  którzy
                       na  Górny  Śląsk  przybyli  po  1922  roku. 

  06.08.1939. Młodzieżowe  Stowarzyszenie  Akcji  Katolickiej  w  diecezji  katowickiej    
          zaplanowało  zorganizowanie  w  Goduli   mistrzostw  w  koszykówkę.

  09.08.1939. „Powstaniec  Ślaski”  napisał: 
                      „ Pewne  szczególne  wpływy  śląskiej  kurii  biskupiej  będą  musiały  ulec  szybkiej
                      i  gruntownej  likwidacji,  jeśli  mamy  uniknąć  wrzenia  i  rozgoryczenia  olbrzymiej
                      masy  tak  wiernego  Kościołowi  katolickiemu  ludu  polskiego  Śląska. 
                      Nie  znajdujemy  żadnego  usprawiedliwienia (...)   i  wytycznych  ideowych, 
                      jakie  przejawia  śląska  Kuria  biskupia (...) 
                      Atmosfera  pracy  kleru   śląskiego  musi  zostać  raz  wreszcie  oczyszczona 
                      i  gruntownie  przewietrzona,  jeśli  dobro  kościoła  nie  ma  ponieść  szwanku”.

  17.08.1939. Zwolniony  z  mokotowskiego  więzienia  w  Warszawie  ciężko  chory 
                      Wojciech  Korfanty,   zmarł   w  Katowicach. 
                       Lekarz  więzienny  dr  płk  Bolesław  Szarocki  stwierdził  u  niego  objawy 
                       zatrucia  arszenikiem.

            ---      Wojewoda  śląski,  honorowy  komendant  ZHP,  naczelny  komendant  Związku  
                      Powstańców  Śląskich  płk  dr  Michał  Grażyński,  wraz  z  wieloma  urzędnikami,
                      „prawdziwymi   Polakami”  opuścili  polski  Śląsk,  a  jego  obronę  przed  Hitlerem
                      pozostawiono  b. powstańcom  śląskim  i  harcerzom.

                      Tajemnicą  do  dzisiaj  pozostaje  sprawa  rezerwy  finansowej  Skarbu Śląskiego
                      zdeponowanej  w  bankach  w  formie  walorów  walutowych  i  kolekcji
                      brylantów,  szacunkowej  wówczas  wartości  ok. 120  mln. $.

  17.08.1939. Gestapo  we  Wrocławiu  zamknęło  jedyną  polską  szkołę  powszechną  „Szkółkę.

             ---     Z  konsulatu  niemieckiego  w  Katowicach   wysłany  został  telegram  do  
                      kanclerza  i  prezydenta  III  Rzeszy  Adolfa   Hitlera,  w  którym  wzywano  
                      do  obrony  mniejszości  niemieckiej  przed  szykanami  władz   polskich.
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  20.08.1939. W  Katowicach  odbył  się  manifestacyjny  pogrzeb  Wojciecha  Korfantego.
                      W  pogrzebie  nie  uczestniczyli  przedstawiciele  rządu  ani  wojewoda  śląski.  
                      W  czasie  trwania  uroczystości  pogrzebowych,  „nieznani  sprawcy”  przeszukali
                      dom  rodziny  zmarłego. 
                      Rodzina  zmarłego  polityka  wyjechała  z  Polski  i  pozostała  na  emigracji.

            ---     Dowódca  Armii  „Kraków”  generał  brygady  Antoni  Szylling  w  uzgodnieniu  ze  
         Sztabem  Głównym  Wojska  Polskiego,  zorganizował  Grupę  Operacyjną  „Śląsk”.

                     Liczy  ona  45  tysięcy  żołnierzy  i  oficerów.

                     80 %  stanu  osobowego  Grupy  Operacyjnej  stanowią  Górnoślązacy. 
                     Grupą  Operacyjną  dowodzi  generał  brygady  Jan  Jagmin  Sadowski.

      08.1939.  Mnożą  się  prowokacje  i  incydenty  graniczne  w  rejonie  Bytomia  i  Michałkowic. 
                      Są  one dziełem  pododdziałów  Freikorpsu  Ebbinghaus / 600  osób / :
                      Wilii  Pisarskiego  z  Bytomia,  Georga  Joschke  z  Katowic,  Karola  Manii  
                      i  Alfonsa  Beldy  z  Chorzowa.

                      W  Goduli  członkowie  Związku  Młodej  Polski  pod  kierunkiem  Jana  D. / zmarł
                      kilka  lat  temu  w  RFN,  gdzie   mieszkał /,  czynnie  upokarzają  miejscowych
                      Niemców  i  ograbiają  ich  z  dobytku.

  22.08.1939. Adolf  Hitler:  „Nie  należy  kierować  się  prawem,  lecz  koniecznością  odniesienia  
               zwycięstwa.  Prawo  bowiem  należy  zawsze  do  silniejszego.

                      Celem  naszym  dziś  jest  całkowite  zniszczenie  Polski...........  
                      Należy  Polskę  całkowicie  wymazać  z  mapy Europy.  
                      Zniszczenie  Polski  jest  naszym  pierwszym  zadaniem''.
                      Wydany  rozkaz  A.  Hitlera  dla  Totenkopfverbände / Oddziały  Trupiej  Czaszki /:
                      „ mordować  bez  litości  mężczyzn,  kobiety  i  dzieci  polskiego  pochodzenia 
                      i  polskiej  mowy”.

  24.08.1939. W  Moskwie  podpisany  / antydatowany  na  uprzedni  dzień / zastał  rosyjsko 
                      – niemiecki „Pakt  Ribbentrop – Mołotow”.
                      W  tajnym  załączniku  do  protokołu  uzgodniono  likwidację   państwa  polskiego  
                      i  podział  jego  obszaru  między  sobą.  
                      W  wyniku  planowanego  IV  Rozbioru  Polski,  ZSSR  przypaść  miało  w  udziale
                      200  tysięcy  km. kw,  a  Niemcom 189 tysięcy  km. kw. terytorium  II  RP.

  24.08.1939. Papież  Pius XII  skierował  energiczny  apel  do  narodów  o  pokój.

  25/26.08.1939. Oddział  szturmowy  niemieckiej  7.  Dywizji  Piechoty  ppor.  Hansa – Albrechta
                           Herznera  stacjonujący  na  Słowacji,  dokonał  napadu  na  polską,  kolejową
                           stację   graniczną  Mosty  na  przełęczy  Jabłonkowskiej.

  25.08.1939.  W  Londynie  Minister  Spraw  Zagranicznych  Polski  Józef  Beck   podpisał 
                       polsko – angielski  układ  o  wzajemnej  pomocy.  Polska  nie  jest  już  osamotniona.

  28.09.1939.  Antoni  Guzy  z  Bielska  na  zlecenie  wojskowego  wywiadu  Wehrmachtu
                       dokonał  zamachu  bombowego  na  dworzec  w  Tarnowie.
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  30.08.1939. Obwieszczenie  prezydenta  RP  o  zarządzeniu  powszechnej  mobilizacji.

              ---     Oddział  byłych  Powstańców  Śląskich  z  Goduli  w  liczbie  110  osób, 
                       pod  komendą:  Wilhelma  Hartmana,  Rajmunda  Frausa  i  Wincentego  Skrzypka,
                       udaremnił  od  strony  Bobrka  i  Szombierek  atak  dywersantów  niemieckich 
                        na  Orzegów  /  i  kopalnię  „Karol” /. 

      08.1939. W  województwie  śląskim  żyje  1.4  mln  ludzi,  w  tym  160.000  członków
                      mniejszości  niemieckiej.
                      Ok. 30 %  całej  populacji  nie  identyfikowała  się  jednoznacznie  ani  z  Polską  
                      ani  z  Niemcami.
                      Mieli  polskie  i  niemieckie  korzenie,  mówili  po  polsku  i  niemiecku.

            ---     W  województwie  śląskim  zarejestrowanych  jest  200  chórów  
                      liczących  17.000  członków. 

            ---     W  województwie  śląskim  żyje  23.571  osób  wyznania  mojżeszowego.

            ---      Województwo  Śląskie,  w  ostatnim  okresie  przed  wybuchem  wojny   opuściło 
                       ok.  80 – 130  tysięcy  Górnoślązaków,  a  od  1918 r.  do  1939 r.  200 – 250  tysięcy.

            ---      W  prowincji  górnośląskiej,  katolicy  stanowią  89 a  protestanci 10 % mieszkańców.
                      W  prowincji  dolnośląskiej  katolicy  stanowią  19  a  protestanci 78 %  mieszkańców.
                      Dla  całej  prowincji  śląskiej,  katolicy  stanowią  50,2 %  mieszkańców, 
                      protestanci  46,5 %. 

             ---      Wg  polskich  i  niemieckich  danych  statystycznych,  na  Śląsku  żyje  ok. 810  tys.
                        autochtonów,  w  tym  ok.  750 tys.  na  Śląsku  Opolskim,  i  60  tys. 
                        na  Dolnym  Śląsku.

  31.08.1939.  Niemcy  ogłosiły  przez  radio  10  żądań  wobec  Polski.  Jest  to  ultimatum.
           
              ---    Ewakuacja  mieszkańców  Obszaru  Warownego  „Śląsk” w  kierunku  Olkusza,
                      Jędrzejowa  i  Kielc. 
                      Rodziny  z  Goduli  i  Chebzia,  np.  b.  powstańców  śląskich  i  innych,  szczególnie
                      narażonych  na  spodziewane  represje,  znajdują  schronienie  w  Czernej.
                      Opuszczonych   budynków  i  mieszkań / np. w  Goduli /  pilnuje
                      straż   obywatelska  złożona  z  b.  powstańców  śląskich. 
                      W  Goduli,  w  piwnicach  poukrywali  się  miejscowi  Niemcy  i  niektórzy  Polacy.
                      Powroty  uciekinierów  mają  miejsce  po  paru  dniach,  tygodniach  i  miesiącach.

  31.08./01.09.1939.    Prowokacja  niemiecka  w  Gliwicach.
                      Służba  Bezpieczeństwa - SD   oraz   przewodniczący   górnośląskiego Volksbundu 
                      Otto  Ulitz , zorganizowali  napad   przebranych  w  polskie  mundury  więźniów
                       na  niemiecką  radiostację   „Gliwice” ,  „ informując”  opinię  światową   
                       o  tzw.  polskiej  agresji  na  niemiecki  Górny  Śląsk.

  01.09.1939. Napaść  Niemców  na  Polskę. 
                      Wystąpienie   A.  Hitlera  w  gmachu  Opery  przed  deputowanymi  do  Reichstagu . 
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                      „  Przez  ponad  sześć  lat  pracowałem  nad  budową  niemieckiego  Wehrmachtu....
                      W  tym  czasie  zużyliśmy  ponad  90  miliardów  marek........” 

                      Dla  A.  Hitlera  wojna – zgodnie  z  definicją  Carla  von  Clausewitza – była:
                      „kontynuacją  polityki  przy  użyciu  innych  środków” ,  celem  zaś  tej  wojny  jest:
                      „ zniszczenie  i  wytępienie  narodu  polskiego”.
                      
                      Województwo  śląskie / Górny  Śląsk /  był  obszarem  działania  Grupy  Armii
                      Południe  pod  dowództwem  gen.  Gerda  von  Rundstedta  ze  sztabem  w  Nysie. 

                      W  skład  Grupy  Armii  Południe  wchodziły:  8  Armia  ze  sztabem  we  Wrocławiu,
                      10  Armia  ze  sztabem  w  Opolu  pod  dowództwem  generała  Waltera  Reichenau,
                      14  Armia  ze  sztabem  w  Nowym  Ječinie,  pod  dowództwem gen.  Wilhelma  Lista.
              
                       Na  kierunku  Lubliniec operował  XV  Korpus  Armijny  10  Armii  w  składzie  
                       2.  Lekka  Dywizja  Piechoty  i  26.  Dywizja  Piechoty / DP /,
                       z  kierunku  Olesna  na  Kluczbork  operował  XVI  Korpus  Armijny  w  składzie
                       14.  i  31. Dywizja  Piechoty  oraz  1.  Dywizja  Pancerna / D. Panc. /.

                       Śląsk  Cieszyński  i  południową  część  Górnośląskiego  Okręgu  Przemysłowego,
                       atakował  XVII  Korpus  Armijny  14.  Armii,  w  składzie 4. i  44. Dywizja  Piechoty
                       wraz  z  odpowiednimi  rezerwami  i  oddziałami  pomocniczymi  SS. 

                       Ponadto  4.  Flota  Powietrzna  dysponująca  310.  bombowcami,  160.  bombowcami
                       nurkującymi  i  500.  innymi  maszynami  bojowymi,  stacjonującymi  w  Opolu 
                       i  Grodkowie.
                       Nad  ranem  / godz. 4.40 / zbombardowany  został  Wieluń. / 76  eskadra
                       bombowców  nurkujących  4  Floty  powietrznej Luftwaffe / Zginęło  ok.1.200  ludzi.
                       Zniszczone  zostało   śródmieście  i  historyczny  kościół  farny.

                      Województwo  śląskie  znajdowało  się  na  obszarze  V  Okręgu  Wojskowego
                      Kraków  i  Armii  Kraków  pod  dowództwem  generała  brygady 
                      Antoniego  Szyllinga.  

                      Obronę  tego  obszaru  mają  zapewnić,  wchodząca  w  skład  Armii  Kraków:  
                       Grupa  Operacyjna  „Śląsk” / 23. Dywizja  Piechoty t. j.  m.  innymi  11  pp. 
                       z  Tarnowskich  Gór,  73  pp.  z  Katowic,  75 pp.  z  Chorzowa  i  inne / 
                       generała  brygady  Jana  Jagmina - Sadowskiego,

                      Na  północy,  województwa  broniła  7.  Dywizja  Piechoty  pod  dowództwem
                      generała  bryg.  Janusza  Gąsiorowskiego,  południa  Górnego  Śląska  
                      / Śląsk  Cieszyński / broniła  Grupa  Operacyjna  „Bielsko”, / 21.  Dywizja  Piechoty /
                      pod  dowództwem  generała  brygady  Mieczysława  Boruty – Spiechowicza,  oraz
                      1. Brygada  Górska  Korpusu  Ochrony  Pogranicza / Węgierska  Górka – Czorsztyn /
                       pod  dowództwem  płk. dypl. Janusza  Gaładyka.
                      
                      Centralny  rejon  przemysłowy,  na  odcinku:  Kończyce, Bielszowice,  Nowy  Bytom,
                      Ruda,  Orzegów,  Godula,  Chropaczów,  Lipiny,  Łagiewniki, Chorzów,
                      Michałkowice,  Brzeziny,  Dąbrówka,  Szarlej,  Piekary  i  Radzionków  
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                       tworzy   obszar  warowny  o  długości  32  km  linii  obrony. 
                      Obszar  ten  nazwany  został  „Śląską  Linią  Maginote'a”. 

                      Obroną    Obszaru  Warownego „Śląsk” dowodził  płk  Wacław  Klaczyński. 
                      Dowódcą  odcinka  chorzowskiego,  bronionego  przez  IV  batalion  forteczny  
                      75.  pułku  piechoty  z  Chorzowa  jest  major  Władysław  Wierzbicki. 

                      W skład  tego  batalionu  wchodzi  kompania  forteczna  w  Goduli 
                      pod  dowództwem  kapitana  Władysława  Dulowskiego. 
                      W  kompanii  tej  służbę  pełnił  sierżant  Antoni  Tiałowski  z  Goduli.
                      Wojsko  Polskie  ostrzelało  z  dział   fortecznych  szkołę  w  Szombierkach.

            ---      Do  obrony  Górnego  Śląska  zmobilizowano  16  batalionów  liczących  po  ok. 600
                      osób,  b.  powstańców  śląskich.  Oddziały  były  jednak  tak  słabo  uzbrojone, 
                      że  w  większości  nie  brały  udziału  w  walce.

            ---      Niemieckie  oddziały  dywersyjne  atakują  kopalnię „Bielszowice”  
                      oraz   koksownię  i  elektrownię  „Mikołaj”  przy  kopalni  „Wawel”  w  Rudzie.

   02.09.1939. Rząd  Słowacji  księdza  Józefa  Tiso  wypowiada  wojnę  Polsce.
                       Wojska  słowackie  zajmują  m.  in.  Zakopane  i  Krościenko.

   02.09.1939. Wieczorem  kompania  forteczna  Wojska  Polskiego  opuszcza  Godulę  i  Orzegów
                        i  wraz  z  oddziałami  Grupy  Operacyjnej „Śląsk”  kieruję  się  na  wschód,  
                        kolejno  za  rzeki: Przemszę,  Nidę,  Wisłę  i  San. 
                        Do  Goduli / i  nie  tylko /  wkroczyły  oddziały  Freikorpsu.  

                ---    Likwidacja  gimnazjum  polskiego  w  Bytomiu.

  03.09.1939. Anglia  i  Francja  wypowiadają  Niemcom  wojnę.  Niewypowiedziana  wojna    
          niemiecko – polska,  staje  się  wojną  europejską,  a  wkrótce  i  światową.

                      Wojsko  Polskie  i  większość  b.  powstańców  opuściło  Katowice.  
                      Pojedyncze  grupy  harcerzy  i  b.  powstańców  śląskich  bronią  Katowic  przed
                      wkraczającymi  wojskami  239  DP  Wehrmachtu  pod  dowództwem  generała
                      Ferdinanda  Neulinga  i  grupami  niemieckich  dywersantów- Feikorps
                      „Ebbinghaus” / do  04.09.1939 r. /.  

                     Miejscowi  Niemcy,  chwilowo  zdobyli  ratusz  w  Chorzowie. 
                     W  dniu  następnym,  na  krótko  przepędzeni  zostali  przez  b.  powstańców  śląskich.

  04.09.1939. Gorące,  spektakularne    powitanie  wkraczających  oddziałów  niemieckich 
                      na  ulicach  Rybnika,  Cieszyna,  Bielska,  Pszczyny,  Mikołowa,   Katowic 
                      i  Chorzowa  przez  miejscowych  Niemców.

                      Zabezpieczeniem  tyłów  wkraczającego  na  Górny  Śląsk  Wehrmachtu  zajmuje  się
                      specjalna  grupa  policji  / Einzatzkommndo /  Udo  Woyrscha 
                      / od  1930 r.  szef  śląskiego  SS / i  wiedeńska   grupa  SS  Brigadenführera  
                      Brunona  Streckenbacha.   Zwalczała „  wszystkich  potencjalnych  przeciwników”. 
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                      Do  Goduli,  Orzegowa  i  innych  miejscowości  warownego  obszaru,  wkraczają 
                      żołnierze  niemieckich  oddziałów  obwodowych – Gw 68 / straż  graniczna /.
                      Lokalne  potyczki  z  b.  powstańcami  śląskimi,  m.  innymi  w  Rudzie, 
                      Nowym  Bytomiu,  Goduli,  Orzegowie,  Lipinach,  Chropaczowie  i  Łagiewnikach. 
                      Miejscowi  Niemcy  przejmują  władzę.

                      W  Goduli  są  to,  między  innymi: Edward  Barteczko,  Robert  Barteczko,  
                      Wiktor  Bartusek,  Robert  Dastich,  Jan  Handtke,  Hampel,  Grochla,  Jan  Kasza,
                      Jan  Kaszuba,  Lawnik,  Józef  Nieszporek,  Józef  Szajka  i  inni.

                      W  Goduli  kończą  działalność  polskie  organizacje  religijno – społeczne
                      i  polityczne,  w  tym:
                      1.  Ochotnicza  Straż  Pożarna / od  1888 r. /,
                      2.  Stowarzyszenie  Robotników  Katolickich / od 1903 r. /,
                      3.  Stowarzyszenie  Młodzieży  Polskiej / od  1905 r. /,
                      4.  Kongregacja  Mariańska  Panien / od 1905 r. /,
                      5.  Zakon  św.  Franciszka / od 1905 r. /,
                      6.  Kongregacja  Mariańska  Młodzieńców / od 1906 r. /,
                      7.  Zjednoczenie  Zawodowe  Polskie – Związek  Górników  Wzajemnej  Pomocy
                           Chrześcijańskiej  Robotników  Górnośląskich / od 1909 r. /,
                      8.  Towarzystwo  Śpiewu  „Jutrzenka” / od 1918 r. /,
                      9.  Narodowa  Partia  Robotnicza / od 1919 r. /,
                    10.  Towarzystwo  Gimnastyczne  „Sokół” / od 1919 r. /,
                    11.   Narodowa  Partia  Robotnicza / polska,  od 1919 r. /,
                    12.  Towarzystwo  Oświatowe  im.  św.  Jacka  na  Śląsku / od 1919 r. /,
                    13.  Katolickie  Towarzystwo  Polek/ od 1920 r. /,
                    14.  Związek  Weteranów  Powstań  Śląskich. Grupa  Godula / od 1923 r. /,

        15.  Oddziały  Młodzieży  Powstańczej / od 1923 r. /,
                    16.   Związek  Obrony  Kresów  Zachodnich / od 1923 r. /,
                    17.   Polski  Czerwony  Krzyż / od 1923 r. /,
                    18.   Związek  Młodzieży  Pracującej „Jedność” / od 1926 r. /,
                    19.   Związek  Zawodowy  Pracowników  Umysłowych / od 1926 r. /,
                    20.   Związek  Powstańców  i  b.  Żołnierzy / od 1927 r. /,                                              

        21.   Klub  Sportowy „Poniatowski” / od 1927 r. /,
                    22.   Związek  Harcerek / od 1929 r. /,
                    23.   Związek  Harcerzy / od 1929 r. /,
                    24.   Towarzystwo  Polek  im.  św.  Jadwigi / od 1930 r. /,
                    25.   Komitet  Pań / od 1930 r. /,
                    26.   Towarzystwo  Hodowców  Gołębi  Pocztowych / od 1930 r. /,
                    27.   Towarzystwo  Ogródków  Działkowych / od 1930 r. /,
                    28.   Towarzystwo  Czytelni  Ludowych / od 1930 r. /,
                    29.   Związek  Rezerwistów / od 1931 r. /,
                    30.   Chór  Męski „Hejnał” / od 1931 r. /,
                    31    Związek  Rezerwistów. / od 1931 r. /,
                    32.   Związek  Matek  Chrześcijańskich / od 1931 r. /,                                                  

        33.   Związek  Nauczycielstwa  Polskiego / od 1932 r. /,
                    34.   Klub  Tenisowy / od 1932 r. /,
                    35    Chór  Męski  „Echo” / od 1931 r. /, 36.  
                    36    Związek  Zawodowy  Górniczy/ od 1932 r. /,
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                    37.   Narodowe  Chrześcijańskie  Zjednoczenie  Pracy / od 1933 r. /,
                    38.   Liga  Obrony  Państwa  Polskiego / od 1933 r. /,
                    39.   Strzelcy / od 1933 r. /.
                    40.  Towarzystwo  Popierania  Budowy  Szkól  Publicznych / od 1933 r. /,
                    41.  Katolickie  Stowarzyszenie  Kobiet / od 1936 r. /,
                    42.  Stowarzyszenie  Młodzieży  Żeńskiej / od 1939 r. /.

                      Gmina  Godula  przemianowana  została  na: Godullahütte  mit  Morgenroth.
                      Naczelnikiem  gminy / Bürgermeister / został  Alois  Röesner,  a  jego  zastępcą 
                      Wiktor  Bartusek  z  Goduli.  
                      Naczelnikiem  gminy  Orzegów,  teraz  Orzegow  został  Gerhard  Bock.

  04.09.1939. Otto  Fitzner  ze  swoim  sztabem / komisaryczny  burmistrz  Katowic  Friedrich,
                      przedwojenny  rajca  Katowic  Golla,  prezydent  policji   w  Opolu  i  Katowicach
                      Wilhelm  Metz,  i  przewodniczący  Deutscher  Volsbund  Otto  Ulitzem /  gotowym
                      do  organizowania  władzy  cywilnej,  przyjeżdża  z  Gliwic  do  Katowic.
                      Otwarcie  Urzędu  Wojewódzkiego.

       09.1939.  Heinrich  Himmler  wydał  polecenie  rozstrzelania  każdego  powstańca  śląskiego
                       spotkanego  z  bronią  w  ręku,  oraz  brania  zakładników  spośród  wyższych
                       urzędników / na  podstawie  przygotowanej  księgi  gończej 
                       Sonderfahndungsbuch   Polen /.  Księga  liczy   8.700  nazwisk.
                       Mnożą  się  denuncjacje  i  donosy  na  śląskich  Polaków.

   05.09.1939. Dyrektor  Generalny  Schaffgotsch  Werke  dr  Berre  oraz  dyrektor  generalny 
                       spółek  „ Godula”  Georg / Jerzy / Jungels,  na  probostwie  w  Goduli   proszą
                       proboszcza   Franza  Michaela  / Franciszka  Michała / Strzyża  o  pozostanie 
                       w  parafii /  mimo  choroby  serca /.

              ---    W  Kochłowicach  rozlokowano  pułk  artylerii  dywizyjnej,  a  w  Halembie
                      kompanię  piechoty  z  293. Dywizji  Piechoty  generałów:  Georga  Brandta
                      i  Ferdynanda  Neulinga.

  05.09.1939. Początek  akcji  wysiedlania  Polaków  z  Górnego  Śląska  i  konfiskaty  całego
                       mienia  tych,  którzy  opuścili  swoje  miejscowości  przed  wkroczeniem  wojsk
                       niemieckich.  Początek  akcji  maltretowania  i  mordowania  śląskich  Żydów.

  06.09.1939.  W  Nowym  Bytomiu  w  piwnicy  domu  mieszkalnego / dzisiaj  przy  ulicy
                        Niedurnego / zamienionej  na  kaźnię  w  sposób  okrutny  i  niewyobrażalny
                        męczono  i  zamordowano  Jadwigę  Markową / ale  nie  tylko /.
  
  06.09.1939.  Generał  Georg  Brandt  dowódca  3.  odcinka  Ochrony  Pogranicza  nałożył 
                       na  ludność  Śląska  obowiązek  zgłaszania  miejsca  pobytu b. powstańców  śląskich.

                       Powstaniec  z  Goduli  Wincenty  Skrzypek  ukrywający  się  w  Będzinie, 
                       zdradzony  przez  miejscowego  Niemca  p. K.  zamordowany.

  07.09.1939.  W  Sosnowcu,  Stadtprezydentem  został  Wilhelm  Schneider.
                       W  mieście  mieszka  ok. 20 tys.  Żydów,  których  liczba  wciąż  rośnie.



                                                                         - 346 -

  08.09.1939. Wymiana  złotego  polskiego   na  markę  niemiecką  w  stosunku 1 : 2.
   
  08.10.1939. W  Będzinie  i  Chrzanowie  Niemcy  zamordowali  200 + 37  Żydów.
                        Spalenie  synagogi  w  Katowicach / Einzatzgrupe  Udo  Woyrscha /.

  09.09.1939.  W  Jełowej  w  rejencji  opolskiej,  Adolf  Hitler  wydał / antydatowany  na  dzień
                        01.09.1939 r./ dekret  o  eutanazji  nieuleczalnie  chorych.

  10.09.1939.  W  Katowicach,  Niemcy  rozstrzelali  ok.  80  obrońców  Katowic  i  Chorzowa.

11. - 12.09.1939. W  rejencji  opolskiej  Niemcy  aresztowali  ok. 250  działaczy  polonijnych,
                                   z  których  większość  trafiła  do  KL  Buchenwald.

              ---    Na  Górnym  Śląsku,  szef  zarządu  cywilnego  Otto  Fitzner  tworzy
                      z   Volksdeutschy  oddziały  policji  pomocniczej / Hilfpolizei – Hipo /.
                      Zastępcą  Otto  Fitznera  jest  Hans  Michael  graf  von  Matuschka.
                      Staje  się  ona  kadrą  dla  formowania  regularnych  oddziałów  Samoobrony
                     / Selbschutzu /,  formacji  afiliowanej  przez  SS.
                     
  12.09.1939. Na  okupowanym  przez  Niemców  terenie  wprowadzenie  stałej  godziny
                      policyjnej.  Trwa  ona  od  godziny  22.00  wieczorem  do  godziny  06.00  rano.
                      Żydzi  z   wschodniego  Górnego  Śląska  deportowani  są  za  San.

  13.09.1939. Inspekcja  Gospodarki  Wojennej  VIII  Okręgu  Wojskowego  we  Wrocławiu
                      wyznaczyła  komisarycznych  zarządców  w  75.  zakładach    b.  województwa
                      śląskiego,  zakwalifikowanych  do  przemysłu  zbrojeniowego.

             ---     Ruchoma  kwatera  Adolfa  Hitlera  w  specjalnym,  opancerzonym   pociągu
                    „Ameryka”  znajduje  się  w  Gogolinie.

  15.09.1939. Zniesienie  formalnie  istniejącej  granicy  województwa  śląskiego  z  III  Rzeszą. 
                      Utrzymana  została  / do 25.09. b. r. / granica  policyjna  między  dwiema  
                      częściami  Górnego  Śląska / prowincją opolską  a  województwem  śląskim /.

  16.09.1939. W  Bielsku  olbrzymia  manifestacja  na  cześć: „odzyskania  wolności” 
                      przez  Niemców. Rudolf  Wiesner  dziękuje  Adolfowi  Hitlerowi  za: 
                      „uwolnienie  od  cierpień” / zadawanych  przez  Polaków /.
  
  17.09.1939. Gwałcąc  postanowienia  traktatu  ryskiego,  bez  wypowiedzenia  paktu  o  nieagresji,

           Armia  Czerwona  wkroczyła  na  tereny  II  Rzeczypospolitej.
                       Po  sporadycznych  potyczkach  zbrojnych,  do  niewoli  sowieckiej 
                       dostało  się  181  tysięcy  żołnierzy   i  oficerów  polskich.
                       W  Lwowie  i  okolicy  przebywa  ok.  600  tysięcy  uciekinierów,  w  tym  wielu  
                       z  Górnego  Śląska..

  17.09.1939. Usunięcie  studentów  polskich  z  Uniwersytetu  Śląskiego  we  Wrocławiu.

  17.09.1939. W  Rudzie  założona  została  konspiracyjna  organizacja  harcerska.  



                                                                         - 347 -

                      Wśród  członków  założycieli  są:  Joachim  Achtelik – student  Akademii  Sztuk
                      Pięknych  w  Krakowie  oraz  b. wikary  w  Rudzie / u  św.  Józefa /, ks. Jan  Macha.

  17/18.09.1939. W  godzinach  wieczornych  i  nocnych  Rząd  Polski  opuszcza  terytorium
                           państwa polskiego. W  nadgranicznych  Kutach  przekroczył  most  graniczy  na
                           Czeremoszu  i  zatrzymał  się  w  Rumunii,  gdzie  został  internowany. 
                           Prezydent  Polski  Ignacy Mościcki  przekazał  swój  urząd 
                           generałowi  Wieniawie - Długoszowskiemu. 

  19.09.1939.  W  Rzymie  Prymas  Polski  August  kardynał  Hlond  przedstawił  papieżowi
                        Piusowi XII  sytuację  w  Kraju  i  Kościoła  w  Polsce.
                        Stolica  Apostolska  przez  cały  okres  wojny  jest  informowana  o  sytuacji
                        Polaków  i  Kościoła  pod  okupacją: niemiecką  i  sowiecką. 
                        Władze  niemieckie  nie  wyraziły  zgody  na  przyjazd  do  okupowanej  Polski
                        specjalnego  papieskiego  wysłannika.

  19.09.1939.  Nadprezydent  Wrocławia,  szef  zarządu  cywilnego  Josef  Wagner  przybył  
                       do  Katowic  i  spotkał  się  w  Urzędzie  Wojewódzkim  m.  innymi 
                       z  Otto  Ulitzem,  Rudolfem  Wiesnerem  i  Georgiem  Brachtem..                    

  18-20.09.1939. Ostatnie  walki  Grupy  Operacyjnej  „Śląsk” pod  Tomaszowem  Lubelskim.     
               Kapitulacja  i  rozwiązanie  oddziałów  liczących  ok  20  tysięcy  żołnierzy  

                           i  oficerów.  Wielu  trafia  do  niewoli  niemieckiej / gen. Jan  Jagmin  Sadowski /.
                           Do  Goduli  wrócił  m. innymi  sierżant  WP  Antoni  Tiałowski.

  22.09.1939. Na  naradzie  grupy  oficerów  WP  w  Krakowie  Kazimierz  Kierzkowski 
                       podjął  decyzję  o  utworzeniu  organizacji  konspiracyjnej  „Orzeł  Biały”
                       / później  „Związek  Orła  Białego /,  obejmującej  swym  zasięgiem  m. in.
                       Górny  Śląsk  z  Zaolziem. 

  25.09.1939.  Historyczny  Górny  Śląsk / z  1914 r. /  oddzielony  od  terenu  b.  państwa
                       polskiego  granicą  policyjną.

   27.09.1939. Generał  Karaszewicz –Tokarzewski  tworzy  w  Warszawie  pierwszą -
                       - konspiracyjną  organizację   wojskową – Służba  Zwycięstwu  Polski.

  27.09.1939. Podział  Górnego  Ślaska  na  okręgi  policyjne  z  urzędami  policyjnymi  m. in.
                       w  Królewskiej  Hucie  i  Sosnowcu  i  zarządem  w  Katowicach.  

  28.09.1939. W  Moskwie  podpisano  niemiecko – sowiecki  układ  o  przyjaźni  i  granicach.      
           W  tajnych  układach  ustalono:  warunki  wymordowania  inteligencji  polskiej,

                        przesiedlenia  ludności  polskiej,  współpracy  w  zwalczaniu  polskiego  ruchu
                        niepodległościowego  i  określenia  strefy  wpływów  obu  państw  w  Europie. 
                        Niemcy  zagarnęły  prawie  48,45 %  terytorium Polski,  ZSSR  prawie   51,55 %. 
                        Słowacji  przypadł  polski  Spisz  i  Orawa.

  28.09.1939.  Wprowadzona  została  stała  cywilna  administracja  na  Górnym  Śląsku.

               ---    Niemcy  zniszczyli  synagogę  w  Lipinach /  i  innych  miejscowościach /.
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               ---    W  ramach  formacji  SS / Heinrich  Himmler /  powstał  Główny  Urząd
                       Bezpieczeństwa  Rzeszy.   Kieruje  nim  Reinhard  Heydrich

               ---     Aresztowania  w  Hucie  Goduli.  
                        Zatrzymano  m.  innymi: Henryka  Kozubka,  Jerzego  Dymka / 09.09.1939 r. /, 
                        Józefa  Gmyrka / 05.09.1939 r. /, Aleksandra  Liera / 09.1939 r./, Jerzego  Liera
                        / 10.1939 r. /,   Andrzeja  Globisza,   Aleksandra  Skrzypka   / 20.09.1939 r. /,
                        Franciszka  Smyrka.  Jana  Musioła / sekretarza  Oddziałów Młodzieży 
                        Powstańczej / oraz  Bernarda  i  Rajmunda  Frausa / prezesa  Związku  Powstańców
                        Śląskich  - koło  Godula /,  których  skatowano  do  nieprzytomności  w  piwnicy 
                        w  Nowym  Bytomiu. Po  tym  Bernarda  Frausa  tymczasowo  zwolniono.

                        W   obozach  koncentracyjnych  / KL /:
                        Dachau - znaleźli  się  m.  innymi:   Jerzy  Dymek / + 26.08.1940 r./ ,
                        Bernard  Fraus,  Aleksander  Górkiewicz,  Franciszek  Kostrzewa  / + 05.05.1940 r. /,
                        Karol  Kąkol,  Roman  Lubos, Wincenty  Powroźnik / + 05.05.1945 r./,  Jan  Sikora, 

                       Mathausen - znalazł  się  Aleksander  Lier / + 02.04.1942 r. /,
                       Buchenwad - znalazł  się  Franciszek  Smyrek /+ 1940 r. /,
                       Oświęcim - znaleźli  się Paweł  Jurosz / + 26.08.1940 r./, 
                       Wiktor  Jaśniok / + 12.10.1942 r. /, Ignacy  Kozierowski / +07.11.1942 r. /,
                        Alfons  Łukawski / +23.03.1942 r. /,  Leon  Solga / + 17.05.1942 r. /,
                        Zbigniew  Rudzki / + 1942 r. /.
                        Zmarli  na  wskutek  pobicia  lub  zamordowani  mieszkańcy  Huty  Goduli.
                        Andrzej  Globisz / 29.12.1939 r. /,   szpitalu  w  Dąbrowie  Górniczej,
                        Henryk  Kozubek / 22.09.1939 r./  w  wiezieniu  w  Rawiczu,
                        Wincenty  Skrzypek / 09/05.1940 r. /  zamordowany w  szpitalu  w  Będzinie.
                        Aleksander  Skrzypek / 20.09.1939 r. / w  wiezieniu  w  Rawiczu.

               ---     Rodziny  aresztowanych  Polaków / ale  nie  tylko / zostały  były  eksmitowane  
                        z  mieszkań,  zwalniane  z  pracy  i  zajmowanych  stanowisk.
                        Rodzice  żołnierzy polskich,  którzy  nie  powrócili  z  frontu  są  szykanowani
                        / np. p. Witor  ojciec  kpt. WP,  później  w  Ausschwitz,  bity i kopany  przez „kapo”,
                        byłego  sąsiada  z  ul.  Barbary  w  Goduli  p.  M.  do  nieprzytomności /.
                        Ograniczano  dla  nich  kartkowe  przydziały  żywności. / kartki  ze  znakiem „P” /.
                        Polacy  poddani  zostali  inwigilacji. Wprowadzony  został  system  donosów.
                        Rozpoczęły  się  wywózki  na  roboty  do  Niemiec.

                ---    W  Hucie  Goduli,  członkowie  Związku  Powstańców  Ślaskich  zmuszeni  zostali 
                        do  rozbiórki  pomnika  i  płyty  upamiętniającej  Powstania  Śląskie.

  30.09.1939.  W  Paryżu  utworzony  został  rząd  Polski.  
                        Na  jego  czele  stanął   generał  Władysław  Sikorski.             
                        Po  wymuszonej  przez  Francję  rezygnacji  z  urzędu  prezydenta 
             państwa  gen. Wieniawy   Długoszewskiego,  na  urząd  ten  zaprzysiężony  został
                        marszałek  senatu  Władysław  Raczkiewicz.
                        Rząd  sowiecki  nie  przyjmuje  tego  faktu  do wiadomości.

               ---   Do  dnia  dzisiejszego  Niemcy  zamordowali  ok.  700  b. Powstańców  Śląskich. 
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   02.10.1939. Wprowadzenie  na  Górnym Śląsku  kartek  żywnościowych.
                       Zakaz  działalności  polskich  organizacji  na  Górnym  Śląsku  i  konfiskata  ich
                       mienia / za  wyjątkiem  organizacji  dewocyjnych  i  ochotniczej  straży  pożarnej /.

  02.-04.10.1939. Wojska  polskiej  Grupy Operacyjnej „Polesie”  generała  Franciszka  Kleeberga
                             walczą  z  wojskami  sowieckimi  i  niemieckimi  pod  Kockiem.

                ---   W  kampanii  wrześniowej  zginęło  ok. 200 tysięcy  polskich  żołnierzy  i  oficerów  
                       a  420  tysięcy  dostało  się  do  niewoli.

  03.10.1939.  Na  terenach  zajętych  przez  Niemcy,  za  głoszenie: 
                       „ ze  szkodą  dla  narodu  /  niemieckiego  ! /  i  nawoływanie  do  oporu   przeciw
                       władzy”  grozi  15  lat  ciężkiego  więzienia.

  05.10.1939.  Do  KL  Buchenwald  przybył  pierwszy  transport  181  Polaków 
                       z  Górnego  Śląska /  aresztowanych  11.09.1939 r /.
 
       10.1939. W  Łambinowicach  w  rejencji  opolskiej  utworzony  został  największy  obóz
                        jeniecki  na  Śląsku / początkowo  dla  Polaków /.
                                                                                                                                              
                ---    Tradycyjne  pielgrzymki  na  Górę  św.  Anny,  mają  charakter  wyjazdów
                         indywidualnych.                                                                           

  14.10.1939.  Sekretarz  Stanu  w  niemieckim  MSZ  Ernst  von  Weizsäcker
                       / ojciec  późniejszego  prezydenta  RFN  Richarda  von  Weizsäckera /: 
                       bez  paktu  Hitler – Stalin,  „wojny  by  nie  rozpętano”.
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                    XIII  Górny  Śląsk  w  III  Rzeszy  Niemieckiej,
                                         26.10.1939  do  05.1945 roku.

  08.10.1939. Górny  Śląsk  /  województwo  śląskie  wraz  z  Zaolziem / Zagłębie  Dąbrowskie  
                       i  zachodnie  powiaty  Małopolski,  dekretem  Kanclerza  Adolfa  Hitlera  włączone
                       zostały  do  III  Rzeszy  / od  01.11.1939 r.  a  faktycznie  od  26.10.1939 r. /.

                       Złamany  został  statut  organiczny / autonomii / województwa  śląskiego.
                       Śląsk  w  historycznych  granicach   sprzed  1740 r.  Żyje  tam  ok. 7,7  mln.  osób.

                      Na  wszystkich  polskich  terenach  wcielonych  do  Rzeszy,  żyje  ok.  10.13  mln.
                      osób,  w  tym  ok.  600.000  to  przedwojenna  mniejszość  niemiecka.
                       Autorem  zasad  wcielenia  Górnego  Ślaska  do  Rzeszy,  są:  śląski  gauleiter
                       Josef  Wagner  i  późniejszy   prezydent  rejencji  Fritz  Dietlof  von  Schulenburg.
         
                ---   Na  Górnym  Śląsku  likwidacja  nabożeństw  polskich.

  11.10.1939.  Władze  niemieckie  wprowadzają  reglamentację  proszku  i  mydła.

  12.10.1939.  Utworzenie  Generalnego  Gubernatorstwa.  Składa  się  ono  z  czterech
                       dystryktów  ze  stolicą  w  Krakowie.  Gubernatorem  G. G.  został  dr  Hans  Frank.

  13.10.1939.  Początek  akcji  odbierania  mieszkańcom  Górnego  Ślaska  radioodbiorników.
                        /  za  wyjątkiem  reichsdeutschów,  członków  NSDAP  i  organizacji  niemieckich /.
                       Członek  NSDAP  musiał  wypisać  się  z  kościoła  katolickiego.  
                       Nie  mógł  brać  udziału  w  praktykach  religijnych.
              
                ---   Józef  Korol  pierwszym  komendantem  podokręgu  śląskiej,  konspiracyjnej
                       organizacji  wojskowej „Służba  Zwycięstwu  Polski”,  przemianowanej  później
                        na  Związek  Walki  Zbrojnej.

  15.10.1939.   W  Katowicach  300  tysięczny  wiec  radości  i  poparcia  dla  faktu  przyłączenia 
             Górnego  Śląska  do  III Rzeszy  Niemieckiej.

                         / a  później,  podobne  wiece  odbyły  się  we  wszystkich  miastach  powiatowych 
                         na  Górnym  Śląsku /. 
                         Rudolf  Wiesner,   Landesleiter  nazistowskiej  Partii  Młodoniemieckiej  z  Bielska, 

  w  imieniu  Górnoślązaków  na  wiecu  w  Katowicach,  powiedział: 

                         „  Teraz  kiedy  wróciliśmy  do  Rzeszy  Niemieckiej,   nie  chcemy  być  nikim
                         innym  jak  żołnierzami  i  robotnikami  Führera,   chcemy  spokojnie  i  cicho
                         wypełniać  nasze  obowiązki  i  nosić  w  sercach   tylko  jedną  myśl – Niemcy”.

                        Josef  Wagner: „  Wróciliście  do  wielkich  Niemiec.....jesteśmy  jednym
                         niemieckim  Śląskiem.....  który  historycznie  i  gospodarczo  już  zawsze  będzie
                         należał  do  Rzeszy”.

               ---     Władze  niemieckie  uznały   siedziby:  Guidotto  i  Krafta  von  Donnersmarck 
                        w  Świerklańcu  i   Reptach   za  ostoję  niemczyzny.
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 16.10.1939.  Urzędowy  zakaz  wydawania  katolickiego  tygodnika „Gość  Niedzielny.
                     
                       Reinhard  Heydrich  informuje  dowódców  operacyjnych  o  możliwość  powstania
                       okręgu  administracyjnego  Beskidy / Beskidenland /.
 
  18.10.1939. Nakaz  sprzedawania  artykułów  żywnościowych  na  Górnym  Śląsku  wyłącznie  

           w   ramach  systemu  kartkowego.

  19.10.1939. Urząd  Powierniczy  Rzeszy  rozporządzeniem  Hermana  Göringa , przejmuje
                       cały  majątek  Skarbu  Państwa  Polskiego  i  Skarbu  Województwa  Śląskiego.

  20.10.1939.  Powołanie  do  życia  katowickiej  placówki  Gestapo / niemiecka  tajna  policja /.
               
                ---   Józef  Pukowiec  organizuje  i  scala  „Tajne  Harcerstwo  Chorągwi  Śląskiej”,
                       później  podporządkowane  Polskiej  Organizacji  Powstańczej 
                       i  Związkowi  Walki   Zbrojnej.

  Rok 1939    Ordynariusz  diecezji  katowickiej  biskup  Stanisław  Adamski  przywraca
                      nabożeństwa  w  języku  niemieckim.  
                      W  diecezji  20 %  wiernych  oraz  11 %  duchownych  / 50  księży /  uważa  się 
                       za  Niemców. 
                       
  26.10.1939.  Na  Górnym Śląsku  wprowadzony  został  nakaz  rejestracji mieszkańców
                       / palcówka /.

                ---   Na  Górnym  Śląsku  następuje  powolny,  ale  stały  wzrost  produkcji 
                       przemysłowej   oraz  maleje  bezrobocie. Wydłużony  został  dzień  pracy.  
                       Płaca  dniówkowa  wynosi  średnio 2,75 – 4,95 marki.

  30.10.1939. Reichsführer  SS  Heinrich  Himmler  jako  komisarz  Rzeszy  ds.  umacniania   
           niemczyzny,  nakazał  wysiedlenie  z  terenów  Rzeszy / i  Górnego  Śląska /   
          ,,szczególnie  niebezpiecznych  Polaków”.

        10.1939. W  60  masowych  egzekucjach   w  województwie  śląskim  zginęło  ok. 1.500  osób.

                ---  Papież  Pius XII  w  encyklice Summi  pontificatus  wspomina  Polskę,  która
                       oczekuje :
                       „upragnionego  dnia,  gdy  z  racji  sprawiedliwości  i  trwałego  pokoju  będzie
                       mogła  wydobyć  się  jakby  z  powodzi”.

  01.11.1939.  Utworzona  została  rejencja  katowicka.  W  jej  skład  wchodzi: 
                       dawne Województwo  Śląskie,  Zagłębie  Dąbrowskie,  oraz  skrawki  województwa 

           krakowskiego /Jaworzno,  Chrzanów /  i  kieleckiego / Olkusz /.
                      / dwu / Władzę wykonawczą  w  rejencji  sprawują  generał  Georg  Brandt 
                      i  szef  zarządu cywilnego  Otto  Fitzner.

                      Rejencja  obejmuje  obszar  8.924 km. kw. i  zamieszkana  jest 
                      przez  2,9  mln.  mieszkańców.
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                      Prezydentem  rejencji  katowickiej  jest  jest  Fritz  Dietlof  von  Schulenburg  
                      z  Prus  Wschodnich,  a  jego  następcą  dr  praw  Walter  Springorum
                       / do  jesieni 1940 r. /,  urodzony  w  1892 r.  w  Dortmundzie.
                      Gauleiterem  i  nadprezydentem  Śląska  jest  Josef  Wagner / do 24.05.1940 r. /. 
                      Katolik.  Jego  następcą  zostanie  Fritz  Bracht.  Urodzony  w  1899 r.  w  Heiden,
                      Zmarł  śmiercią  samobójczą,  dnia  09.05.1945 r.  w  Kudowie  Zdroju.

  07.11.1939. Biskup  katowicki  Stanisław  Adamski  przesłuchany  został  przez  Gestapo.  
                      Pozostał  on  w  areszcie  domowym  w  swojej  wilii  w  Katowicach.  
                      Wikariuszem  generalnym  diecezji  jest  biskup  Juliusz  Bieniek.  

              ---   Po  rezygnacji  marszałka  Edwarda  Rydza – Śmigłego,  Naczelnym  Wodzem  
                     Polskich  Sił  Zbrojnych  został  generał  broni  Władysław  Sikorski.

  08.11.1939. Prezydent  rejencji  katowickiej  Fritz  Dietlof  von  Schulenburg  namawia
                      proboszcza  w  Goduli  ks.  Franza / Franciszka / Strzyża  do  rezygnacji  z  planów
                      przejścia  na   emeryturę.

  Rok 1939    Dyrektorem  kopalni  „Paweł”  został  inżynier  Ferdynand  Freusberg,  
                      a  po  nim,  do  końca  okupacji  inżynier  Joseph  Zigan.

               ---   Władze  niemieckie  oficjalnie  ogłosiły  zamknięcie  Śląskiego  Seminarium
                       Duchownego  im.  Adama  Mickiewicza  w  Krakowie.

  20.11.1939.  Ustanowienie  granicy  policyjnej  między  granicą  Generalną  Gubernią 
                       a  Zagłębiem  Dąbrowskim.

  25.11.1939. Urząd  Rasowy  SS / Rassenpolitisches  Amt  der  SS / uznał,  że  Niemcami 
                       na  byłych  obszarach  polskich / np. w  b. województwie  śląskim / są  wszyscy,
                       u  których  ze  względów  rasowych  można  potwierdzić  ich  germańskie
                       pochodzenie.

                       Zdefiniowany  Niemiec,  to  osoba,  „która  w  rozumieniu  narodowości,  zwyczajów
                       i  wspólnoty  rodzinnej  żyje  jak  Niemiec,  o  ile  jest  krwi  niemieckiej,
                       względnie  rodzajowo  pokrewnej.  Ci  Niemcy  zostaną  przyjęci  do
                       Niemieckiej  Listy  Narodowościowej” / DVL /.
                       
  30.11.1939.  Dekret  prezydenta  Polski  na  uchodźtwie  Edwarda  Raczkiewicza, 
                       o  nieważności  wydanych  przez  okupanta / ów / aktów  prawnych.

       11.1939.  Pierwsze  terenowe  grupy  SA  powstały  w  Katowicach / 800  es - amanów /
                       Chorzowie / 1.000  es - amanów /  i  Kochłowicach.
                       W  Bytomiu  stacjonuje  156  pułk  17  Brygady  SA.

  01.12.1939.  Do  parafii  w  Goduli,  z  Świętochłowic  przybył  wikary  ks.  Alfred  Mikusz.

  08.12.1939. Rudolf  Hess  dokonał  otwarcia  kanału  gliwickiego  „Adolf  Hitler  Kanal”.
                      Jego  długość  wynosi  41 km,  głębokość 3,0 m.
                      Posiada  6  śluz.  Różnica  poziomu  wody  wynosi 43,6 m. 
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                      Mogą  na  nim  płynąć  barki  o wyporności  1.000 T.
                      Wybudowany  został  równolegle  do  kanału  kłodnickiego.

  09.12.1939. Arcybiskup  wrocławski  Adolf  kardynał  Bertram,  za  pośrednictwem  
                      Nuncjusza  Apostolskiego  w  Berlinie  abpa  Cesarego   Orsenigo,  zwrócił  się  
                      do  Stolicy  Apostolskiej  o  przywrócenie  mu  jurysdykcji  w  parafiach
                      na  terenie  Zaolzia.
                      Przedłożył  on  również  Nuncjuszowi  swoją  propozycję  objęcia  przez  siebie   

          administracji  w  diecezji  katowickiej.
                      Pogarsza  się  stan  zdrowia  arcybiskupa.

              ---    W  diecezji  katowickiej,  od  01.09. b. r.  zginęło  2  księży, 
                      22  aresztowano,  a  140  wydalono.
  
  17.-23.12.1939. W  ramach  niemieckiej  polityki  narodowościowej / Volkstumspolitik /,
                             na  b.  terenach  polskich  i  wcielonych  do  Rzeszy  przewidziano:

                       1.   ---- deportacje  ludności  polskiej,  za  wyjątkiem  grupy  niezbędnych
                                   i  użytecznych,  półniewolników,

                       2.  ---- politykę  rasową, wg  programu  urzędu  rasowego  NSDAP
                                   / Rassenpolitisches  Amt  der  NSDAP /.
                                  I  tak  oprócz  Niemców,  mających  zarówno  pochodzenie  niemieckie, 
                                  jak  i  obywatelstwo  Rzeszy  Niemieckiej,  wyróżniono  także:

                         a / ....... „ obcych  narodowo” / Fremdvölkisch /, posiadających  lub  nie  niemieckie 
                                   obywatelstwo,  obce  grupy  etniczne  i  rasowe,  np.  narody  skandynawskie,
                                   Włochów,  Żydów,  Polaków.....,

                         b /....... „ pokrewnego  rodzaju” / Artverwandt / , osoby  o  częściowo  podobnych  
                                   cechach  rasowych  do  narodu  niemieckiego,  np.  Skandynawów,
                                   Polaków ......... ale  nie  Żydów  i  innych   ras,

                         c /....... „ obcych  pod  względem  pochodzenia” / Stammesfremd /,  osoby  mające
                                    pochodzenie  plemienne,  które  ukształtowało  narody  europejskie; 
                                    a  więc,  grupa:  germańska,  romańska  i  słowiańska,

                         d/ ....... „ niemieckie  pod  względem  posiadanej  krwi” / Deutschblütig /, osoby
                                     bezpośrednio  wywodzące  się  z  narodu  niemieckiego  lub  nie,  które
                                     jednak  zachowały  po  swoich  przodkach  krew  niemiecką,

                         e/ ....... „ pochodzenia   niemieckiego” / Deutschstämmig /, osoby  mające  krew
                                     niemiecką,  posiadają  obywatelstwo  innych  krajów,  inną  mowę,
                                     zwyczaje,  ojczyznę, i  nic  nie  wiąże  ich  już  z  narodem  ojczystym.
                                     W  tej  grupie,  jako  osoby  możliwe  do  ponownego  zniemczenia  znaleźli
                                     się: Ślązacy,  Kaszubi  i  Mazurzy.
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                         f/ ....... „ volksdeutsch”,  w  odróżnienia  od  osób  „pochodzenia  niemieckiego”,
                                                               w  doktrynie  rasowej,  mimo  że  mieszkali  w  obcym
                                                               środowisku  narodowym,  pozostali  wierni  niemczyźnie.
                                                               Różnica  między  nimi  a  okoliczną  ludnością  nie  miała
                                                               charakteru  rasowego  lecz  wyłącznie  polityczny.
                                                                
                        3.  ---- akcje  zniemczania / Eindeutschung /  ludności  rodzimej.
                                   W  tym  celu  przeprowadzono  obowiązkowy  spis  mieszkańców  terenów
                                    przyłączonych  do  Rzeszy.
                                    Z  obowiązku  tego  zwolnieni  zostali:  żołnierze,  urzędnicy  niemieccy 
                                    i  członkowie  partii - NSDAP.
                            
  1939/1940       W  przeprowadzonym  pierwszym  policyjnym,  orientacyjnym  spisie   ludności
                           w  rejencji  katowickiej / tzw.  „palcówka” /,
                           język  polski  jako  swój  podało 1.007.014 / 43,45 % /  spisanych  mieszkańców,
                           a  język  niemiecki  897.812  / 38,47 % /.
                           Narodowość  polską  zadeklarowało  934.121 / 40,18 % / spisanych, 
                           niemiecką  1.089.600 / 47,02 % /. 
                           Żydów  jest   88.746 / 3,83 % /,  Czechów  46.877,  innych  spisanych  3.939.
                           Język  śląski  jako  swój,   podało  288.445 / 12,45 % /,  mieszkańców,
                            a   narodowość  śląską, / Schlonsaken / zadeklarowało  157.057 / 6,78 % /. 
                            Na  terenie dawnego   pruskiego  Górnego  Śląska / rejencja  opolska /,
                            bez  terenów  przyłączonych / rejencja  katowicka /,  język  niemiecki
                            zadeklarowało  78 %,  a  narodowość  niemiecką  95 %   spisanych.

  23.12.1939. Pełnomocnik  III  Rzeszy  ds.  zabezpieczenia  dóbr  kulturalnych  na  obszarze
                      rejencji  katowickiej  Alfred  Kraut,  wywiózł  do  Berlina  zbiory  prywatne   
                      i  zbiory  Muzeum  Śląskiego  w  Katowicach / 8  dużych  przesyłek  wyrobów 
                      ze  złota  i  srebra,  obrazów  i  innych  dzieł  sztuki  oraz  491  zabytkowych
                      dywanów   i  kobierców /.  
                      
                      Zarekwirowany  księgozbiór  Muzeum  Ślaskiego  przekazany  został 
                      Oberschlesische  Landesbibliothek   w  Bytomiu.
 
  24.12.1939.  Abp  wrocławski  Adolf  kardynał  Bertram  w  liście  do  ordynariusza  diecezji   

           katowickiej  bpa  Stanisława  Adamskiego,  radzi  mu  prywatnie,  mianowanie 
                      w  diecezji  wikariuszem  generalnym  Niemca.

  29.12.1939. Pobity  przez  Gestapo  w  wiezieniu  zmarł  w  Hucie  Goduli  Józef  Gmyrek.
                      Jego  pogrzeb,  jak  na  warunki  okupacji / pod  okiem  policji /  miał
                      manifestacyjny  charakter.

   Rok 1939    Świętopietrze  z  diecezji  katowickiej  papież  Pius XII  polecił  spożytkować  na
                      cele  wskazane  przez  bpa  katowickiego.  

             ---       Na  Górnym  Śląsku  zlikwidowano  problem  bezrobocia 
                     i  wprowadzono  przymus  pracy. 

  Rok 1939   W  Goduli  odbyło  się  209  chrztów,  110  pogrzebów  i  87  ślubów.              
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  01.01.1940.  Parafie  na  Zaolziu  w  jurysdykcji  arcybiskupa  wrocławskiego.  

  03.01.1940. Biskup  katowicki  w  liście  do  abp   wrocławskiego  przedstawia  księdza   
           Franza / Franciszka /  Strzyża  jako nowego  wikariusza  generalnego. 

                      Pisze:  „ Jest  Niemcem,  dobrym  i  lojalnym  kapłanem”.
  
  08.01.1940.  Biskup  Juliusz  Bieniek  ustąpił  z  stanowiska  wikariusza  generalnego  diecezji.  
                         Jego  miejsce  zajął  ks.  Franz  Michael  Strzyż – proboszcz  w  Goduli.

  15.01.1940.  Kanclerz  Wikariatu  Cieszyńskiego  ksiądz  Wilhelm  Kasperlik  dokonał   
           formalnego  przekazania  parafii  Zaolzia  pod  jurysdykcję  abp. wrocławskiego.

                       Dokonał  tego  na  żądanie  abpa  wrocławskiego  oraz  na   polecenie
                       Nuncjusza   Apostolskiego  w  Berlinie  Cezarego  Orsenigo. 

  19.02.1940. Katowicki  „Caritas” połączony  został  z    niemiecką  centralą  'Caritas” 
                      we  Freiburgu.
  
  05.03.1940. Na  posiedzeniu  Biura  Politycznego  WKP/ b /-  najwyższego  organu  władzy
            Związku  Radzieckiego,  zapadła  decyzja  o  rozstrzelaniu  polskich  oficerów, 

           urzędników  państwowych  i  policjantów  /  w  większości   z    województwa 
            śląskiego,  w  tym  wielu  powstańców  śląskich /,  będących  w  niewoli  sowieckiej.
                    
                      Dokumenty  radzieckie  podają  rożne  liczby  zamordowanych. 
                      Wg  dokumentów  przekazanych  prezydentowi  Lechowi  Wałęsie  przez
                       osobistego  wysłannika  prezydenta  Rosji  Borysa  Jelcyna
                       profesora  Rudolfa  Pichaja  w  październiku  1992 r,  
                       ilość  zamordowanych  oficerów  i  policjantów  wynosi   ponad  22 tysiące. 
                      
                       Wcześniej,  w  roku 1959   szef  KGB  Aleksander  Szelapin,  w  liście  
                       do  Nikity  Chruszczowa  podał  liczbę  rozstrzelanych  osób:  21.857.

  08.03.1940. Ksiądz  Franz / Franciszek / Strzyż,  za  decyzją  arcybiskupa  wrocławskiego,
                      / który  oparł  się  żądaniom  władz  III  Rzeszy,  domagających  się
                      usunięcia  języka  polskiego  z  kościołów  na  Zaolziu /,  wydał  okólnik
                      dla  duchowieństwa  parafialnego  diecezji  katowickiej,  w  którym
                      podkreślił,  że  nowa  władza  nie  zabroniła  w  kościołach   polskich  nabożeństw 
                      ani  polskiej  nauki  o  sakramentach.
                      
                      Decyzja  podjęta  została  po  konferencji  w  katowickiej  ekspozyturze
                      Gestapo,  / w  której  ks. Franz  Strzyż  uczestniczył / w  obecności
                      prezydenta  rejencji  katowickiej  Waltera   Springoruma 
                      i  dr  Otto  Ulitza  – przewodniczącego:  Deutscher  Volksbund.

  15.03.1940. Usunięcie  większości  księży  z  diecezji  katowickiej  pochodzących  
                      z  terenów  b.  Kongresówki  i  z  Galicji.

        03.1940. Gauleiter  Josef  Wagner  apeluje  do  rodziców  10.  letnich  dzieci  o  powierzenie
                       ich  wspólnocie  narodowej  w  ramach  Hitlerjugend / HJ /.
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   01.04.1940. Rozpoczęto  wprowadzenie  na  całym  dawnym  pruskim  Śląsku
                       niemieckiego  ustawodawstwa  o  samorządzie  gminnym  z  1935 r.

        04.1940. Pierwsza  rejestracja  Górnoślązaków  przez  Okręgową  Komisję  Wojskową
                       w  Katowicach / roczniki: 1914 – 1918 . /zarejestrowano  20  tysięcy  mężczyzn /.

   08.04.1940. Kolejna  akcja  aresztowań  inteligencji  polskiej  w  rejencji  katowickiej. 

   08.04.1940. Powołanie  do  życia  w  rejencji  katowickiej,  tajnej,  polskiej
                       organizacji  wojskowej: ,, Związku  Walki  Zbrojnej”.  

   09.04.1940. Niemcy  dokonują  inwazji  na  Danię  i  Norwegię.

  10.04.1940.  Rozpoczęto  akcję  mordowania  polskich  oficerów  i  policjantów  
                       w  ZSSR.  Ok.  75 %  policjantów  rozstrzelanych  w  Miednoje 
                       to  funkcjonariusze  policji  z  województwa  śląskiego.
 
  14.04.1940.  Gestapo  aresztuje  księdza  dr  Emila  Szramka,  proboszcza 
                       w  parafii  mariackiej  w  Katowicach. 
                       W  jego  obronie,  bezskutecznie  stawali  Niemcy,  jego  parafianie.

  27.04.1940.  Fritz  Dietlof  von  Schulenburg  w  swoim  wystąpieniu  w  MSW  Rzeszy
                       wykluczył  możliwość  zniemczenia  ludności  wschodnich  terenów
                       Górnego  Ślaska,  co  wg  zasad  polityki  narodowościowej,  kwalifikowało
                       się  do  jej  wysiedlenia,  ale  dopiero  po  wojnie /  ze  względu  na  dzisiejsze
                       zapotrzebowanie  robotników  w  przemyśle  wydobywczym /.

  02.05.1940.  W  Chorzowie,  w  mieszkaniu  swojej  siostry  gestapo  aresztowało  
 byłego  naczelnika  gminy  Godula  Zbigniewa  Rudzkiego. 

                       / denuncjacja  mieszkańca  Goduli  p. G.  starszego ? /.

             ---      Prezydent  rejencji  katowickiej  Walter  Springorum  wydał  okólnik,
                       zakazując  używać  języka  polskiego  przy  udzielaniu  sakramentu:  

           chrztu,  ślubu  i  uroczystościach  pogrzebowych.

  04.05.1940. Rudolf  Hoes  mianowany  komendantem  obozu  koncentracyjnego                     
                      w   Oświęcimiu – KL  Auschwitz.

  05.05.1940. Rudolf  Hess – zastępca  Adolfa  Hitlera,  mianował  Fritza  Brachta
                      odpowiedzialnym  za  całą  pracę  partyjną  na  Śląsku.

  10.05.1940. Bez  wypowiedzenia  wojny,  Niemcy  zaatakowały:  neutralną  Belgię, 
                      oraz   Holandię,   Luksemburg  i  Francję.

  15.05.1940. Wobec  narastających  prześladowań  ludności  polskiej  w  rejencji
                       katowickiej,  kuria  biskupia  wydała  okólnik,  w  którym  poleca
                       duchownym  deklarować  niemiecką  przynależność  państwową.
 
  16.05.1940. W  dawnym  województwie  śląskim  przebywa  się  ok. 90 tysięcy  Żydów.
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  17.05.1940. Utworzenie  jednolitej  brygady  oddziałów  szturmowych:
                      Sturm  Abteilungen - SA  Brigade  Oberschlesien.

  20.05.1940.  W  Hucie  Goduli  aresztowani  zostali: 
                        Maksymilian  Feige,  Paweł  Jurosz,  Franciszek  Kańtoch,  Ignacy  Kozierowski 
                        i  Paweł  Szypuła  i  ponownie  Bernard  Fraus..

  20.05.1940. W  Oświęcimiu,  wyłącznie  dla  Polaków,  Niemcy  założyli  obóz  koncentracyjny
                      w  którym  30.  więźniów  kryminalnych  obejmują  stanowiska  funkcyjne.
 
  24.05.1940. Adolf  Hitler  odwołał  dotychczasowego  nadprezydenta  i  gauleitera  prowincji
                      śląskiej  Josefa  Wagnera.  Aresztowany  w  1941 r.  Rozstrzelany  w  1945 r.

  26.05.1940. W  diecezji  katowickiej  władze  i  policja  niemiecka  przestają
                      gwarantować  ochronę  uczestnikom  polskich  nabożeństw.

       05.1940. Witold  Czapla,  urodzony  w  Bytomiu  syn  Kazimierza,  pierwszego
                       polskiego  adwokata  w  Bytomiu,  działacza  niepodległościowego,
                       lekarzem  w  Orzegowie / w  kampanii  wrześniowej,  jako  Polak,  stracił  nogę /. 
                       Zastąpił  on  na  tym  stanowisku  dr  Juliusza  Kussę.
                       Był  także  lekarzem  polskich  organizacji  podziemnych  działających 
                       na  terenie: Rudy,  Orzegowa,  Goduli,  Chebzia,  Bielszowic  i  Pawłowa.

  03.06.1940. Biskup  katowicki  Stanisław  Adamski  wydał  polecenie  zakazu
                      używania  w  kościołach  diecezji  języka  polskiego / od  niedzieli  03.06.1940 r. /,
                      za  wyjątkiem  konfesjonału  i  w  szczególnych,  ograniczonych
                      przypadkach  w  kancelarii  parafialnej.

  04.06.1940. Nakaz  władz  okupacyjnych  o  konieczności  rejestracji  dzwonów  kościelnych.

  14.06.1940. Pierwszy  transport  polskich  więźniów  z  więzienia  w  Tarnowie 
                      do  KL  Auschwitz / 728. mężczyzn,  Polaków  i  Żydów /.
                      Wśród  załogi  obozowej  9,6 %  jej  stanu   pochodzi  z  przedwojennego 
                      Górnego  Śląska / województwa  śląskiego /  i  Zagłębia  Dąbrowskiego.

  15.06.1940. Likwidacja  Katholischer  Deutscher  Frauenbund.
                      Inauguracja  działalności  nazistowskiej  NS  Frauenschaft  w  rejencji  katowickiej. 

  19.06.1940. Pierwszy  kurs  dla  aktywistów  Hitlerjugend  na  Górnym  Śląsku.

  22.06.1940. Gestapo  w  Katowicach  skierowało  do  KL  Auschwitz  pierwszy
                      transport  więźniów  politycznych.

  08.07.1940. Na  naradzie  w  kancelarii  III  Rzeszy,  w  obecności  Adolfa  Hitlera,
                      Hans  Frank  wnioskował  o  usunięcie  z  dotychczasowej  nazwy
                      Generalna  Gubernia.......słów  „dla  okupowanych  terenów  polskich”.

  Rok 1940    Ks. Jan  Skrzypczyk  z  Rudy,  ostrzeżony  przez  agenta  Gestapo / z  Zabrza  / przed
                      aresztowaniem,  ukrywa  się  u  hr. Mikołaja  von  Ballestrem  w  Pławniowicach.
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  24.07.1940. Specjalnym  zarządzeniem  gubernatora  Hansa  Franka  dotychczasowy
                      „Zarząd.....”  zastąpiono  pojęciem : „Rząd  Generalnej  Guberni”.
  

  28.07.1940. Arcybiskup  wrocławski Adolf  kardynał  Bertram  w  liście  do
                      Wikariusza  Generalnego  diecezji  katowickiej 
                      księdza  Franza / Franciszka /  Strzyża  pisze,  że  jest  on  w  pełni  kompetentnym
                      partnerem  do  rozwiązywania  istotnych  problemów  diecezji 
                      na  Konferencji  Episkopatu  Niemiec  w  Fuldzie  / 20 – 22.08.1940 r. /.
                      O  tej  propozycji,  ksiądz  Franz  Michael  Strzyż  poinformował  

          internowanego  ordynariusza  diecezji   biskupa  Stanisława   Adamskiego.

  01.08.1940. „Rząd  Generalnej  Guberni”  rozwiązał  wszystkie  polskie   organizacje   
                  i  stowarzyszenia  

  08.08.1940. Początek  bitwy  lotniczej  o  Anglię.  Operacje  lotnictwa  niemieckiego 
                      nad  Anglią  trwają  do  31.10.1940 r.

  15.08.1940.  Do  KL  Auschwitz  przybył  pierwszy  transport  więźniów  z  Warszawy.

  26.08.1940.  W  KL  Dachau  zamordowany  został  mieszkaniec  Goduli,  sztygar 
                        kopalni  „Paweł'',  powstaniec  śląski,  działacz  plebiscytowy,  uczestnik  kampanii
                        wrześniowej  Jerzy  Dymek.

  27.08.1940. W  Wiśle – Jaworniku,  z  bronią  w  ręku / willa „Lusia” / zginął  pierwszy
                       komendant  okręgu  śląskiego  Związku  Walki  Zbrojnej - Józef  Korol.

  03.09.1940. Zarządzenie  Urzędu  Rasowego:  Polacy / i  z  Górnego  Śląska /  na  terenie
                       Starej  Rzeszy  muszą  nosić  na  prawej  piersi  ubrania  oznaczenie „P”
                       nie  mogą  także  uczestniczyć  w  mszach  niemieckich.  

  12.09.1940. Tajnym  reskryptem  szefa  niemieckiej  policji  i  formacji  SS  
                      Heinricha  Himmlera,  wszyscy  mieszkańcy  Górnego  Śląska  zaliczeni
                      zostali  do  osób  pochodzenia  niemieckiego.

              ---    Pod  naciskiem  landratów  w  Biesku  i  w  Cieszynie,  
                      Wikariusz  Generalny  diecezji  katowickiej  ksiądz  Franz  Strzyż  wycofał  
                      język  polski  z  tamtejszych  kościołów. 

              ---    Wprowadzony  został  urzędowy  zakaz  odmawiania  modlitwy  przed  
                      i  po  lekcjach / z  wyjątkiem  modlitw  w  intencji  Führera /.

  17.09.1940. Niemiecki  urząd  powierniczy  przyjął  ogólne  warunki  konfiskaty:  
           „  majątku  obywateli  narodowości  polskiej  i  narodowości  żydowskiej '' 

             oraz  kościoła  katolickiego  na  Górnym  Śląsku 
                      / 68  obiektów  należących  do  zgromadzeń  zakonnych /.

  22.09.1940. Policja  kryminalna  w  Katowicach  deportowała  do  KL  Auschwitz
                      40.  Polaków,  których  natychmiast  rozstrzelano.
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  13.10.1940. Po  spotkaniu  w  Berlinie  Wiaczesława  Mołotowa
                      /  księcia  krwi - Skriabina /,  ministra  spraw  zagranicznych  ZSSR, 
                      Adolf  Hitler  podjął  decyzję  o  przygotowaniu  i  rozpoczęciu  wojny  
                      z  dotychczasowym  sojusznikiem - Związkiem  Radzieckim / Józefem   Stalinem /.

       11.1940.  W  Katowicach  stacjonuje  124.  pułk  SS.  Pułk  tworzą   3  chorągwie: Sturmbahn I 
                       Katowicach,  Sturmbahn II   w   Szarleju   i  Sturmbahn III  w  Bielsku.
                       Razem  1.320  esesmanów,  tym  864  z  Królewskiej  Huty,  Świętochłowic  i  Piekar.

  11.11.1940. Deklaracja  polsko - czechosłowacka  zapowiadająca  utworzenie  po
                      wojnie  związku  polityczno – gospodarczego.  
                      Brak  konsensusu  w  sprawie  Zaolzia.  
                      Polskich  praw  do  Zaolzia  broni  Koło  Ślązaków  Cieszyńskich.

  13.11.1940.  O O.  Franciszkanie  z  Góry  św.  Anny,  zmuszeni  zostali  do  opuszczenia
                       budynku  klasztoru.  Volksdeutsche  z  Rumunii,  poważnie   zniszczyli  bogatą
                       bibliotekę  klasztorną. 
                       Zakonnicy  zamieszkali  w  prywatnych  domach  wioski  Annaberg.

   19.11.1940. Ksiądz  Franz  Michael Strzyż   poinformowany  został  przez biskupa  
                       ordynariusza  Stanisława  Adamskiego,  o  wyniesieniu  go  do  godności  prałata
                       Jego  Świątobliwości.  Jego  substytutem / pomocnikiem / w  Goduli  jest 
                       ksiądz  Alfred  Mikusz.

  20.11.1940. Na  zaproszenie  stałego  przedstawiciela  Konferencji   Episkopatu
                      Niemiec w  Fuldzie  do  rozmów  z  rządem  III  Rzeszy  arcybiskupa
                      Heinricha  Wienkenema,  Wikariusz  Generalny  diecezji  katowickiej
                      ks.  prałat  Franz   Michael  Strzyż  przebywa  w  Berlinie. 
                      Nie  uległ  on  namowom  arcybiskupa  ani  Nuncjusza  Stolicy
                      Apostolskiej  w  Berlinie   arcybiskupa  Cezarego  Orsenigo,  ażeby  wysłać 
                      do  Poznania  emisariusza  do  rozmów  z  namiestnikiem  Kraju  Warty
                      Arthurem  Greiserem.
                      Po  powrocie  z  Berlina,  o  swojej  decyzji  Wikariusz Generalny
                      poinformował  internowanego  biskupa  Stanisława   Adamskiego.

       11.1940. Duga  rejestracja  poborowych  z  Górnego  Śląska  przez  Okręgową  Komisję
                      Wojskową  w  Katowicach / roczniki: 1906 – 1913,  70  tysięcy  mężczyzn /.
  
  22.11.1940.  Ksiądz  Franz / Franciszek /  Strzyż  podniesiony   przez 
                       biskupa  Stanisława  Adamskiego  do  godności  kanonika  honorowego
                       kapituły  oraz  radcy  ordynariatu.
  
 07/08.12.1940. Kradzież  koron  z  obrazu  M. B.  Piekarskiej  w  Piekarach  Śląskich.

                ---      Wydobycie  węgla  na  Górnym  Śląsku  wynosi  100  mln  ton.

 18/19.12.1940. W  wyniku  denuncjacji  konfidentów,  w  rejencji  katowickiej  Gestapo   
               aresztowało  456 osób – członków  Związku  Walki  Zbrojnej.

                          I.  rozbicie  organizacji.  
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                          Wśród  aresztowanych  jest drugi  z  kolei  komendant śląskiego
                          okręgu  ZWZ  inżynier  Jan  Szmechta - „Hutnik”.  stracony  w  Berlinie 
                           dnia: 17.07.1942 r. 
                     
                       Kolejnym  komendantem  okręgu  został  płk  dypl. Henryk  Kowalówka - „Topola” ,
                       / od  01.04.1941 r./  jednak  ze względu  na  zagrożenie  aresztowaniem,
                       przeniesiony  został  do  Poznania. 
                       Tam  otrzymał  nominację na  komendanta  tamtejszego  Okręgu.
                       W  sumie,   tej  nocy  Gestapo  aresztowało  2.456  osób.            

               ---   Majątek   Schaffgotschów  w  rejonie  Rudy  i  Bytomia  dziedziczy 
                      33 potomków  hrabiostwa  Joanny  i  Hansa  Ulryka  von  Schaffgotsch.

  Rok 1940    Utworzenie  parafii  św.  Małgorzaty  w  Bytomiu / OO. Werbiści /.

  20.12.1940. Wydano  dekret  o  podziale  i  utworzeniu  z  dniem  01.01.1941 r.  z   prowincji
                       śląskiej / 7.462.061  mieszkańców,  47.597  km.  kw. /:   prowincji  górnośląskiej 
                       i  prowincji  dolnośląskiej  z  dwoma   rejencjami  każda. 

                       Rejencję  katowicką / 2.824.415  mieszkańców, 7.809 km. kw. /, połączono 
                       z  rejencją  opolską  / 1.350.202  mieszkańców,  2.769 km. kw. /,  nazwano
                       prowincją   górnośląską  ze  stolicą  w  Katowicach / 4.174.617  mieszkańców /. 
                       Na  czele  prowincji  górnośląskiej  stanął  Fritz  Bracht.
                       Odejście  Fritza  Dietloffa   von  Schulenburga  i  Josefa  Wagnera.

  29.12.1940. W  Londynie  nabożeństwo  za  poległych  powstańców  śląskich.
                       W  nabożeństwie  uczestniczy  członek  emigracyjnej  Rady  Narodowej
                       Arka  Bożek.

  31.12.1940. Ostatni,  tegoroczny  numer  obozowy  w  KL  Auschwitz – 7.879  dla  katowiczanina.

  01.01.1941. Wszedł  w  życie  dekret  o  podziale  Śląska  na  prowincję  Dolny  Śląsk  z  okręgami
                       rejencji:  legnicką   i  wrocławską  
                       oraz  Górny  Śląsk  z  okręgami  rejencji:  katowicką  i  opolską.

  04.02.1941. Powstał  odrębny  okręg  partyjny  NSDAP  dla  prowincji  górnośląskiej
                      Gau  Oberschlesien;  na  jego  czele  stoi  Fritz  Bracht.
                      Urzędował  w  dawnym  Urzędzie  Wojewódzkim  województwa  śląskiego.
                       Szefem  Gestapo  w  prowincji  górnośląskiej  jest 
                      SS  Standartenführer  Rudolf  Mildner / do  1943 r. /.
             
              ---    Korpus  ekspedycyjny  Afrika  Korps  generała  Erwina  Rommla  
                      przerzucony  do  Trypolitanii.  W  jego  szeregach  występują  licznie  poborowi  
                      z  Górnego  Śląska / np.  Wiktor  Gruszka  z  Goduli,  ale  nie  tylko /

  28.02.1941. Gestapo  wydaliło  z  Katowic  do  Krakowa  biskupów:  Stanisława  Adamskiego     
           i  Juliusza  Bieńka /  wraz  niektórymi  pracownikami  kurii /.

                      Wydalonych  wywieziono  i  wysadzono  z  samochodu  na  bruk  przed
                      budynkiem  kurii  biskupiej  w  Krakowie.
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  01.03.1941. Reichsführer  SS  Heinrich  Himmler  i  gauleiter,  a  zarazem  

          nadprezydent  Górnego  Ślaska  Fritz  Bracht  wizytują  KL – Auschwitz.

            ---      Dotychczas,  w  oparciu  o  spis  policyjny,  do  armii  niemieckiej  z  terenu 
                      wcielonego  do  Rzeszy  Górnego  Śląska  powołano  ok. 41 tysięcy  żołnierzy.
 
  04.03.1941. Minister  Spraw  Wewnętrznych  Rzeszy  Wilhelm  Frick  i  szef  niemieckiej  policji
                      Heinrich  Himmler  wydali  rozporządzenie  o  niemieckiej  liście  narodowościowej,
                      zwanej  potocznie „volkslistą”  / Deutsche  Volksliste - DVL /.

                      Na  obszarach  wcielonych  do  Rzeszy,  wypełnienie  stosownej  ankiety / podania
                      poprzedzające  wpisanie  na  DVL  było  obowiązkowe  pod  groźbą  kary
                      / aresztu,  obozu  koncentracyjnego /.
 
                     O  wpisie  na  DVL  decydował  nie  zainteresowany,  ale  zawsze  specjalny  urząd
                      np.  w  powiatach  tzw.  Zweigstele  der  DVL.

                      Dawało  to  możliwość  nabywania  niemieckiego  obywatelstwa  przez  mieszkańców
                      byłych  terenów  Polski  wcielonych  do  Rzeszy  / Volksdeutschów /,  którzy
                      mogli  udowodnić  swoje  niemieckie  pochodzenie,  a  jednocześnie  nie  zostali
                      negatywnie  ocenieni  pod  względem  rasowym / ze  względu  na  posiadany 
                      i  oszacowany  %  krwi  niemieckiej - Deutschblütig /.

                      Pierwotny  termin  składania  wniosku  o  wpis  na  DVL mijał : 31.03.1942 r.
                      Wg  złożonych  w  urzędzie  ds.  DVL  ankiet/wniosków,  mieszkańcy  
                      Górnego  Śląska / nie  tylko /  podzieleni  zostali  na  4  grupy.
                    
                     Do  grupy I  zaliczono  przedwojenną  mniejszość  niemiecką / Niemców aktywnych /,
                     nadając  im  pełne  obywatelstwo  niemieckie.

                     do  grupy II zaliczono  przedwojenną  mniejszość  niemiecką / Niemców pasywnych /,
                     nadając  im  pełne  obywatelstwo  niemieckie.

                     do  grupy III  zaliczono  osoby,  które  uznano   za  zdolne  do  zniemczenia, 
                     a  nadanie  obywatelstwa  dla  tej  grupy,  początkowo  traktowano
                     jako  wyjątkowe /  a  od  stycznia  1942 r.,  jako  warunkowe  z  możliwością
                     odwołania  się  od  tej  decyzji  w  ciągu  10 lat – auf  Wiederruf /,

                     do  grupy IV zaliczono  tych  Volksdeutschów,  renegatów,  którzy  ulegli  polonizacji.
                     Nie  otrzymali  oni  obywatelstwa  niemieckiego, chociaż  nie  wykluczono
                     możliwości  nadania  im   takiego  pod  pewnymi  warunkami,  lecz  ograniczonego.
                      
                     Pozostałych  mieszkańców  terenów  wcielonych,  podzielono  na  dwie  kategorie
                     / którym  odebrano  prawo  do  życia – Abgelehnte /:

                     ----  Polacy  pod  opieką  III  Rzeszy,  ale  pozbawieni   zostali  praw  politycznych 
                             i  w  większości  obywatelskich,   dyskryminowani  ekonomicznie,

                     ----   Żydzi  i  Romowie  przeznaczeni  zostali  do  wysiedlenia  i  eksterminacji.
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                     Niespójny  porządek  prawny  w  tej  kwestii,  prowadził  często  do  wielu
                     nieporozumień  w  instytucjach  Rzeszy,  takich  jak:  Urząd  Rasowy  NSDAP, 
                     gauleiterzy,  armia,  policja,  zarządcy  gospodarki  wojennej,  
                     / częste  protesty,  interwencje,  odwołania,  dowolność,  dezercje  z  wojska /.

                     Wpisanie  na  listę  DVL 1  i  DVL 2  dawało  prawo  do  służby  w  Wehrmachcie.
                     Wpisanie  na  DVL 3,  nie  dawało  tego  prawa  / do  23.01.1942 r. /. 

                     Nie  dotyczyło  to  ochotników  ani  tych  Voksdeutschów  wpisanych  na  listę 
                     DVL 3  i  DVL 4,  którzy  do  tej  pory  już  powołani  zostali,  w  wyniku  
                     n. p.  nadinterpretacji  „przepisów  prawa”.
                    
                     Stanowisko  rządu  polskiego  z 1939  roku,   oraz  Stolicy  Apostolskiej, 
                     pozwoliło  biskupowi  katowickiemu   Stanisławowi  Adamskiemu, 
                     w  tej  konkretnej  sytuacji / zagrożenia  represjami  i  utratą  życia /
                     wyrazić  zgodę / bo  nieważną  od  początku / na   podpisanie  DVL. 
                     Biskup  Stanisław  Adamski   listy  DVL  nie  podpisał.

  13.03.1941. Bezprawna  moralnie  i  prawnie / pod  groźbą  represji  i  kar /, lista narodowościowa
                      nazwana  potocznie  Volkslistą, / DVL / wprowadzona  została  w  życie.
                
            ---      Na  obszarze   byłego   województwa  śląskiego,  udział   poszczególnych
                      kategorii  ludności  w  wyodrębnionych  grupach  był  następujący:
                      I  grupa – 6,16 %,       - Niemcy  aktywni,
                      II grupa – 14,69 %,     - Niemcy  pasywni,
                      III grupa – 64,19 %,    - grupa  zdolna  do  zniemczenia 
                      IV grupa – 4,26 %.      - Volksdeutsche  renegaci, spolonizowani.
                      Obywatele  Rzeszy / Reichsdeutsche /  i  osadnicy  stanowili: 4,89 %. 
                      Reszta  / 5,81 % / nie  była  objęta  spisem. 

  27.03.1941. W  KL  Auschwitz  zginął   chorzowski  nauczyciel  gimnazjalny  Marian  Batko,
                      urodzony  w  1901 r.  w  Pogórzu – Płaszowie,  który uratował  życie  skazanemu 
                       na  śmierć  głodową 16.  letniemu  uczniowi  Mieczysławowi  Pronobisowi,  
                       zajmując  jego  miejsce  w  celi  śmierci.

   10.04.1941. Wojska  niemieckie   w  Zagrzebiu

   12.04.1941. Wojska  niemieckie  w  Belgradzie  i  Lublanie,  

   16.04.1941. Wysiedlenie  O O.  Franciszkanów  z  wioski   Annaberg  / Góra  św.  Anny /. 
                       / Represje  za  domniemane  skutki  plebiscytu  w  1921 r.  w  powiecie  strzeleckim /.

  26.04.1941. Rozpoczęcie  akcji  upiększania  górnośląskich  miast  i  wsi  pod  nazwą:
                       „Das  schöne  Oberschlesien” .
                      
                       Akcja  ta   polegała  na  porządkowaniu  budynków  i  ulic,  usuwaniu
                       szpecących  zabudowań  i  napisów. 
                       Odpowiedzialni  za  ten  stan rzeczy  byli  burmistrzowie  i  tak, w:
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                       Wirku  / Antonienhütte/  - Matzker,
                       Bielszowicach  / Bielschowitz /  - Bossart,
                       Nowym  Bytomiu  / Friedenshütte / - Reinhard  Kern,
                       Bykowinie  / Friedrichsdorf / - Friedrich  Elsner,
                       Goduli  / Godullahütte   mit  Morgenroth  / - Alois  Rösner,
                       Halembie  / Halemba /  - Erich  Pohl,  
                       Kochłowicach  / Kochlowitz /  - Schneider - Leger,
                       Rudzie  / Ruda / - Cembalista,    
                       Bytomiu / Beuthen /  - Walter  Schmiding, 
                       Chorzowie / Köningshütte / - Ernst Schröder,
                       Chropaczowie / Schlesiengrube / - Cebulla,
                       Katowicach / Kattowitz / - Hans Tiessler,  
                       Lipinach / Lipine / - Max  Kröner,  

  27.04.1941.  Wojska  niemieckie   w   Grecji,  w  Atenach.

  18.05.1941.  Na  terenach  wcielonych  do  Rzeszy  wprowadzono  Dzień  Matki. 
                       Matkom 4 – 6. synów  wręczano  honorowy,  brązowy  Mutterkreuz,
                       matkom  6 – 8.  synów  srebrny,
                       matkom  8.  i  więcej  synów  złoty  krzyż  niemieckiej  matki.
                       Odznaczenie  przyznawano,  jeśli  potomstwo  zostało  uznane  za
                       „ aryjskie  i  zdrowe  rasowo  ”/ erbgesund /.

  19.06.1941.  Wszyscy  zakonnicy  mieszkający  już  w  domach  prywatnych  na  Górze  św  Anny,
                        zawezwani  do  pobliskiej  gospody „ Gräfliches  Gasthaus”  usłyszeli, 
                        że  na  podstawie  ustawy  z  1933 r.  „O  ochronie  państwa  i  narodu”  likwiduje
                       się  klasztor  i  Dom  Pielgrzyma,  a  całe  mienie  kościelne  przechodzi  na  skarb
                       państwa.  Jedynie  kościół  św.  Anny  nie  zarekwirowano.

                       Za  słuchanie  spowiedzi  po  polsku,  z  Góry  świętej  Anny  usunięci
                       przez  Gestapo  zostali:  o. gwardian  Bonifacy  Wiesiołek  i  o.  Feliks  Koss,
                       który  ukrył  oryginalną  figurkę  św.  Anny  Samotrzeciej.     
 
  22.06.1941.  Wojska  niemieckie  przekroczyły  granicę  ustaloną  w  wyniku  
                       IV  Rozbioru  Polski / 28.09.1939 r./  i  wkroczyły  na  tereny  ZSSR.
                       Wyzwolenie  krajów  „przyłączonych  po  roku  1939  do  ZSRR ''.  
                       Dla   narodów  ZSRR,   wojnę  nazwano   ojczyźnianą.   

  26.06.1941.  Decyzją  gauleitera  Fritza  Brachta  każdy  członek  NSDAP  
                       i  urzędnik  niemiecki   biorący  udział  w  polskim  nabożeństwie,  sam
                       się  wyklucza  z  niemieckiej  wspólnoty  narodowej.
                       Przy  pierwszym  takim  wykroczeniu  grozi  mu 1 - miesiąc  obozu
                       koncentracyjnego,   a  przy  drugim  bezterminowy  pobyt  w  KL.

   Rok 1941    Wojska  niemieckie  zajęły  Grecję.  

  04.07.1941.  W  Lwowie, w  ramach  eksterminacji  inteligencji  polskiej,  na  Wzgórzu Wuleckim
                       Niemcy  rozstrzelali  grupę  wybitnych   polskich  profesorów  i  uczonych.  
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  30.07.1941.  W  Londynie  podpisano układ  polsko – radziecki / Sikorski – Majski /,
                       na  mocy  którego,  zmieniony  został  status  ludności  polskiej  w  ZSSR
                       i  utworzona  zostanie  armia  polska.  Nie  rozstrzygnięta  została
                       sprawa  przebiegu  przyszłej,  polskiej  granicy  na  Wschodzie.

  06.09.1941.  Na  dworcu  w  Katowicach  aresztowany  został  przez  Gestapo  ksiądz
                      Jan  Macha,  organizator  konspiracyjnego  harcerstwa  w  Rudzie. 
                      Od 01.09.1930 r. wikary  u  św.  Józefa  w  Rudzie.  Sportowiec,  działacz
                      młodzieżowy,  historyk.

                      Organizacja „Konwalia” którą,  wraz  braćmi:  Joachimem,  Józefem 
                      i  Stefanem  Gürtlerami  z  Rudy  od  wybuchu  wojny  kierował,  liczyła
                      prawie  4 tysiące  członków.  Pochodzili  oni  z  Rudy,  Orzegowa,  Goduli,
                      Lipin,   Chropaczowa,  Łagiewnik,  Bielszowic  i  okolic.

  24.09.1941. W  prowincji  górnośląskiej  zarządzenie  o  przymusie  zmiany: 
          „słowiańsko  brzmiących  imion”  na  imiona „o  brzmieniu  germańskim”.

       10.1941. Pod  hasłem: „ Oberschlesien  muss  schöne  deutsche  Heimat  werden”
                       gauleiter  Fritz  Bracht  powołał,  do  życia  afiliowaną  przez  NSDAP  
                       Górnośląski  Heimatbund / i  inne /. 
                       Celem  Heimatbundu  jest  popierane  i organizowanie  imprez  kulturalnych 
                       o  charakterze  popularno – naukowym  i  etnograficznym.

  10.11.1941. Rozbicie przez  Gestapo  struktury  śląskiego  okręgu  ZWZ. 
                      Na  obszarze   dzisiejszej  Rudy  Ślaskiej  aresztowano  ok. 60  osób.
                      /  Ignacy  Nowak  i  Antoni  Tiałowski  z  Goduli /.

  31.12.1941. Ostateczna  likwidacja  przez  władze  III  Rzeszy   prasy  katolickiej 
                       na  Górnym   Śląsku.  

             ---     W  powiecie  bytomskim  wystąpiły  poważne  problemy  z  zaopatrzeniem  sklepów 
                      w  podstawowe  towary  spożywcze  i  inne.  Następuje  wykup  towarów. 
                       Nie  ma  pokrycia  na  towary  z  przydziałów   kartkowych.  
                       Kwitnie  spekulacja  i  czarny  rynek.

  02.01.1942.  W  Hucie  Goduli  aresztowany  został  Wiktor  Jaśniok.

 12.01.1942. W  obozie  w  Dachu  zamordowany  został  ksiądz  dr  Emil  Szramek.
                      Beatyfikowany,  dnia 13.06.1999 r.  przez  papieża  Jana Pawła II.  

  24.01.1942. Nakaz  władz  o  oddawaniu  przez  proboszczów  na  cele  wojenne 
                      dzwonów  kościelnych.

       01.1942. Interwencje  gauleitera  Górnego  Śląska  Fritza  Brachta   powoduje  przyznanie
                      obywatelstwa  III  Rzeszy  mieszkańcom  z  DVL 3.
                      Umożliwia  to  wydanie  w  dniu  02.10.1942 r.   przez  Oberkommando 
                      der  Wehrmacht   dekretu  o  poborze  rekrutów  wpisanych  na  DVL 3, 
                      za  wyjątkiem  specjalistów  zatrudnionych  w  przemyśle.
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              ---    W  Szombierkach,  przy  ulicy  zabrzańskiej  zbudowano  obóz  dla  jeńców
                      rosyjskich,  przy  ulicy  Orzegowskiej,  przed  Fazańcem  dla  jeńców  angielskich.

 12.02.1942. W  Goduli,  w  publicznej  egzekucji   straceni  przez  powieszenie 
                      zostali  członkowie  ZWZ:
                      Antoni  Tiałowski,  b.  sierżant  75.  pułku  piechoty  WP,
                      Ignacy  Nowak,  górnik  kopalni  „Paweł”.

                      Interwencja  u  władz  księdza  Franza  Strzyża  za  swoimi  parafianami  była
                      upokarzająca  i  bezskuteczna.  
                      Przez  okno  na  strychu  probostwa,  udzielił  skazanym  rozgrzeszenia.

                      W  Rudzie,  w  publicznej  egzekucji   powieszony  został  harcerz,
                      student  Akademii  Sztuk  Pięknych  w  Krakowie,  wychowany  w  domu
                      niemieckim - Joachim  Achtelik.
                      W  Bielszowicach  publicznie  powieszony  został  Edmund  Kokot.

  14.02.1942. Rozkazem  Naczelnego  Wodza  Wojska  Polskiego,  generała 
                      Władysława  Sikorskiego,   Związek  Walki  Zbrojnej  przemianowany
                      został  na  Armię  Krajową.

 16.02.1942. Z  nakazu  Heinricha  Himmlera  zgłaszać  należy  osoby  uchylające  się 
          od  podpisania  DVL.  W  przypadku  niepodpisania  listy  do  8  dni,  

         oporny  winien  być  umieszczony  KL.
 
 18.03.1942. Generał  Władysław  Anders  rozpoczyna  wyprowadzanie  Armii  Polskiej 
                      z  ZSSR   / i  ponad  100  tysięcy  cywilów / do  Iranu.
 
            ---     Franciszek  Blachnicki -  harcerz,  skazany  został  w  Katowicach  na
                     śmierć  przez  zgilotynowanie. 
                     Parę  dni  przed  egzekucją,  ułaskawiony   przez  Adolfa  Hitlera.

  06.05.1942. Wikariusz  Generalny  diecezji katowickiej  ksiądz  prałat  Franz  Strzyż
                      przekazał  sprawowanie  urzędu  wikariusza, 
                      księdzu   Franzowi  Wosnitzy / Franciszkowi  Woźnicy /.

   Rok 1942    Pośrednikiem  między  wikariuszem  generalnym  diecezji  katowickiej  
                      a  wygnanymi  biskupami  i  kapłanami  jest  ksiądz  dr  Józef  Szubert,
                      późniejszy  proboszcz  w  Goduli.

  11.05.1942. Gauleiter  Fritz  Bracht  nakazał  zatrudnienie  przy  pracach  polowych
           całej  młodzieży.

  16.05.1942. Wg  szacunków  Armii  Krajowej  liczbę  konfidentów  gestapo 
                      w  inspektoracie  katowickim  ocenia  się  na  2.000.

  02.06.1942. Prezydent  prowincji  górnośląskiej  Walter  Springorum  żąda  od
                      wszystkich  służb  publicznych  wsparcia  dla  policji  porządkowej,  w  celu:
                      zwalczania  „narastającego  bandytyzmu”  i  „wrogiej  propagandy”.



                                                                       - 366 -

             ---     W  Halembie,  koncern  przemysłowy rodziny  von  Schaffgotsch  rozpoczyna
                      budowę  elektrowni  i  bicie  szybu  „Godulla”.

  03.06.1942. W  Goduli  zmarł   Wikariusz  Generalny  diecezji  katowickiej 
                      ks. prałat  Franz  Strzyż. 
                      Urodzony,  dnia  10.10.1876 r.  w  Żyrowej  k.  Góry  św.  Anny.   
                      Jego  następcą,  jako  administrator  parafii  w  Goduli  został  wikary
                      ks. Alfred  Mikusz / do 1947 r./,   później  proboszcz  w  Kozłowej  Górze.  
                      Pochowany  w  Chorzowie.
                      
                      Wikariuszem  Generalnym  w  diecezji,  od  dnia 24.03.1943 r.  został 
                      ksiądz / Franciszek  Woźnica / Franz  Wosnitza .

  15.07.1942. W  Katowicach  w  więzieniu  przy  ulicy  Mikołowskiej  zgilotynowany  
           został  pierwszy  komendant  tajnej  śląskiej  chorągwi  harcerskiej 

                      Józef  Pukowiec.

  17.07. 1942.  W  Berlinie  w  więzieniu  Plötzensee  zgilotynowany  został  drugi  z  kolei
                        komendant  Związku  Walki  Zbrojnej  na  Górnym  Śląsku
                        inżynier  Józef  Szmechta.

    29.07.1942. W  Rejonie  Azowa  w  ZSRR  zginął  żołnierz Wehrmachtu,  szeregowiec
                        Paul / Paweł / R.  z  Goduli  lat  26.  Zostawił  żonę.

              ---     Czwartym  z  kolei  komendantem  Śląskiego  Okręgu  Armii  Krajowej  został
                       płk  dypl.  Paweł  Zagórski. / do  lipca 1943 r./. 
                       Ze  względu  na  ciężką  chorobę  przeniesiony  do  Warszawy.

             ---     W  Paryżu  aresztowany  przez  Gestapo  Prymas  Polski   August  kardynał  Hlond. 

  06.09.1942. Joachim  Gürtler  z  Rudy,   student  teologii  w  Ślaskim  Seminarium  Duchownym 
                      w  Krakowie,  organizator  drużyn  harcerskich  w  Rudzie,  członek 
                      Związku  Walki  Zbrojnej  aresztowany  w  Katowicach.

        10.1942. Podział  ludności  w  prowincji  górnośląskiej  wg  DVL.
                        Liczba  ludności  w  prowincji               ..............        -   4.174.500 osób,
                                         w  tym  w  rejencji  opolskiej .............        -   1.350.000
                                                                 a  katowickiej .............        -   2.824.500

                        Reichsdeutsche                                        .............       -  1.535.000  osób
                                         w  tym  w  rejencji  opolskiej .............        -  1.096.000
                                                                 a  katowickiej ..............       -     439.100
                        Wpisani:  na  DVL 1  i  2,  ...................................       -     360.000
                                        na  DVL 3,         ....................................       -     900.000
                                        na  DVL 4,         ....................................       -     150.000
                       Całkowita  liczba  traktowanych  jako  Niemców:....   -  2.918.500
                       Obcy  narodowo / Fremdvölkische /                 .....       -  1.256.000.
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             ---       Liczba  wpisanych  na  DVL  na  wschodnich  terenach  wcielonych  do  Rzeszy:
                        Prusy  Wschodnie                   ..............................       -        45.000  osób,
                        Gdańsk – Prusy  Zachodnie    ............................         -   1.153.000  osób,
                        Kraj  Warty                             .............................        -        476.000  osób,

                        Górny  Śląsk                           ...........................          -   1.450.000 osób,
                        Razem                                    ...........................           -   3.124.000 osób,
                        w  tym  na  DVL 1      ...........   487.500 osób,  
                                     na  DVL 2      ...........   587.500 osób,
                                     na  DVL 3      ........... 1.959.500 osób,
                                     na  DVL 4      ...........      89.500 osób.

                        W  Generalnej  Guberni  nie  było  przymusu  zapisu  na  DVL.
                        Przypadki  marginalne / ok. 2.000 osób /, traktowane  były  często  jako  nagroda.

  02.10.1942.  Dekret  Oberkommando  der  Wehrmacht / Naczelne  Dowództwo  Wehrmachtu /
                       dotyczący  traktowania  osób  podlegających  obowiązkowi  służby  wojskowej
                       i  ich  rodzin,  a  należących  do  DVL 3  i  DVL 4.

                       Od  tej  pory  nakazywano  powoływać  do  armii  niemieckiej  osoby 
                       wpisane  na  DVL 3. W  książeczce  wojskowej  / Wehrpass / w  rubryce
                       „przynależność  państwowa''  otrzymali  wpis:  Deutsches  Reich – Pole.
                       / Rzesza  Niemiecka – Polak /,  a  także:  Deutsch.  Reich  a. W./ auf  Wierderruf /
                       DVL 3 / Polen  / - Rzesza  Niemiecka  z  odwołaniem  DVL 3  Polska.

                       Żołnierze  DVL 3  nie  mogli  liczyć  na  awanse,  najwyżej  do  stopnia 
                       starszego  szeregowego / obergefrajter /. Podlegali  także  cichym  szykanom.
                       Cywile  nie  mieli  prawa  być  powołani  na  stanowisko  dożywotniego  urzędnika
                       państwowego / Beamte / ani  pełnić  wielu  innych  funkcji  zaufania  publicznego. 
 
             ---      Gauleiter  Górnego  Śląska  Fritz  Bracht  o  Górnoślązakach  z  DVL 3
                        manifestujących  publiczne  swą  polskość,   powiedział  w  Katowicach: 

                       „ Cały  ten  polski  motłoch  zostanie  wytrzebiony  i  nie  trzeba  będzie  długo
                       czekać  na  to,  aby – gdy  tylko  zostanie  wywalczone  ostateczne  zwycięstwo 
                       – ostatnie  resztki  tej  hołoty  zniknęły  z  Górnego  Śląska”.

                      Żołd  żołnierza  wynosi  ok. 1,2  marki  na  dzień,  lub 36  marek  na  miesiąc.

                      Średnie  wynagrodzenie  robotnika  w  Niemczech  wynosi  ok. 43  marki
                      tygodniowo. Urzędnik  i  robotnik  wykwalifikowany  zarabia  od 45 – 60 marek
                      tygodniowo.
                      Na  byłym  polskim  Górnym  Śląsku  wynagrodzenie  wynosi   ok. 50 – 70 %.
                      wynagrodzenia  w  starym  Reichu.

  01.10.1942. Liczba  wpisanych  na  DVL  na  Śląsku  Cieszyńskim:
                      ogólna  liczba  mieszkańców......  297.000     ......   100%,
                      wpisanych  na  DVL  ...................203.300     ......     69 %,   w  tym:
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                      na  DVL 1                  ..................      1.000  osób
                      na  DVL 2                  ..................    22.000  osób
                      na  DVL 3                  ..................  180.000  osób  
                      na  DVL 4                  ..................          300 osób
                      4.900  osób  czekało  na  rozpatrzenie  ankiety/podania  o  wpis.

        11.1942. Premier  polskiego  rządu  na  emigracji  Władysław  Sikorski  złożył  na  ręce
                       prezydenta  USA  Franklina  Roosevelta  memorandum  w  sprawie  powojennych
                       granic  Polski.
                       Zawierało  ono  postulat  włączenia  do  Polski  rejencji  opolskiej,  oraz  czasowej
                       okupacji  obszarów  na  wschód  od  Odry  i  Nysy  Łużyckiej.

  14.11.1942. Aresztowani  zostali: Alfons  Łukawski  i  Leon  Solga  z  Huty  Goduli.

  03.12.1942. W  katowickim  więzieniu  zgilotynowani  zostali: 
                      były  wikary  w  Rudzie   ksiądz  Jan  Macha  oraz  Joachim  Gürtler  z  Rudy.

             ---      W  kopalni „Paweł”  zatrudnionych  jest  1.652 robotników 
                        oraz  320  jeńców  wojennych.

  28.12.1942. Doktor  Carl  Clauberg  z  Królewskiej  Huty  rozpoczął  eksperymenty 
                      sterylizacyjne  na  więźniarkach  w  baraku  nr  30  w  KL  Auschwitz.

  31.12.1942. Ostatni  więzień  br.  w  KL  Auschwitz / z  Katowic / otrzymał  nr  85.264.

  31.12.1942. Liczba  wpisanych  na  DVL  na  wschodnich  terenach  wcielonych Rzeszy:
                      Rejencja  katowicka .....   1.450.000  -  100 %,
                       na  DVL 1                 .....      120.000  -      8,3 %,
                       na  DVL 2                 .....      250.000  -    17,2 %,
                       na  DVL 3                 .....   1.020.000  -    70,3 %,
                       na  DVL 4                 .....        60.000  -      4,2 %.

                      Procent  całej  populacji  wpisanych  na  DVL:
                      Rejencja  katowicka  ok. 60 %
                      Rejencja  opolska      ok. 90 %
                      Śląsk  Cieszyński       ok. 69 %.

  02.02.1943. Klęska  VI  Armii  Niemieckiej  feldmarszałka  Friedricha  von  Paulusa  pod     
          Stalingradem. 

                      W  walkach  zginęło  95 tysięcy  oficerów  i  żołnierzy,  90  tysięcy  dostało  się  
                      do  niewoli,  z  której  powróciło  / do  NRD / ok. 6,0  tysięcy.

                      Wcześniej  ok.  42  tysiące  żołnierzy  i  oficerów,  przeważnie  rannych  zdołano
                      ewakuować  drogą  lotniczą  z  okrążenia. 

                      Do  służby  w  VI  Armii  powołano  wielu  Górnoślązaków.
                      Po  raz  pierwszy  w  historii  niemieckiej  wojskowości,  do  niewoli  poddana
                      została  cała  armia.
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  18.02.1943. Minister  propagandy  III  Rzeszy  Joseph  Goebbels ogłasza   w  berlińskim  Pałacu
                      Sportu - Sportpalast  / za  Adolfem  Hitlerem /  stan  „wojny  totalnej”, 
                      aż  do  ostatecznego  zwycięstwa.
                      Wprowadzane  są  w  życie  specjalne  przepisy  mobilizacyjne.

  05.03.1943. Gauleiter  Fritz  Bracht  zwrócił  się  do  mieszkańców  Górnego  Śląska 
                       z  wezwaniem  o  zgłaszaniu  wolnych  pomieszczeń  i  mieszkań,  by  wypełnić
                       bieżące  „potrzeby  państwa  i  narodu”. / mieszkania  dla  ludzi  ewakuowanych  
                       z  terenów   Rzeszy  objętych  bombardowaniami /.

  24.03.1943.  Ksiądz  Franciszek  Woźnica  Wikariuszem  Generalnym  diecezji  katowickiej.

  13.04.1943. Niemcy  ogłaszają  fakt / znany  im  od  paru  miesięcy / znalezienia  masowych
                      grobów   polskich  oficerów  w  Katyniu  k.  Smoleńska.

  16.04.1943. Premier  Rządu  Polskiego   na  emigracji  w  Londynie   
                      gen. Władysław  Sikorski  zwrócił  się  do  Międzynarodowego  Czerwonego
                      Krzyża   w  Genewie  o  pomoc  w  wyjaśnieniu  faktu   odkrytych,  polskich  mogił  
                      w  Katyniu.

  25.04.1943. Zerwanie  przez  ZSSR  stosunków  dyplomatycznych  z  Rządem  Polskim.

   Rok 1943   Wskutek  alianckich  nalotów   na  Zagłębie  Ruhry, 
                      wzrost  produkcji  zbrojeniowej  na  Śląsku. 

  28.04.1943. W  berlińskim  wiezieniu  Moabit  zgilotynowana  została  Maria  Wrobińska  
                      z  Nowego  Bytomia,  a  jej  mąż  Józef,  został  powieszony. Powodem  skazania  
                      było  ukrywanie  3  zbiegłych  z  obozu  oficerów  Wojska  Polskiego. 

  26.05.1943. Założono  podobóz  KL  Auschwitz – „Eintrachthütte”  w  Świętochłowicach.
         
  Rok 1943     Rozpoczęcie  budowy  parku  w  Goduli.  Obecnie  Park  im.  Adama  Mickiewicza,
                       w  rejonie  ulic:  K.  Goduli  i  Bytomskiej. 
                       Jest  on  rekompensatą  za  zabrany  pod  budowę  ogródków  działkowych  teren
                       parku  im. dra  Marzodki  / na  wschód,  za  ulicą  K.  Goduli /.

        06.1943. Oberkommando  der  Wehrmacht  zabrania  używania  zapisu „niemiecki  Polak”.
                       Od  tej pory obowiązuje nazwa:„należący  do  grupy  trzeciej DVL – z  byłej  Polski”.

        06.1943. Utworzony  został  śląsko – dąbrowski  komitet  obwodowy  Polskie  Partii 
            Robotniczej.  Jego  sekretarzem  został,  urodzony  w  Lipinach  Józef  Wieczorek.  

   04.07.1943. W  Gibraltarze,  w  katastrofie  lotniczej  zginął  / wraz  z  towarzyszącymi  mu
                        osobami / Wódz   Naczelny  i  premier  Rządu   RP  w  Londynie, 
                        generał  broni  Władysław  Sikorski. 

       07.1943.  Piątym  i  zarazem  ostatnim  komendantem  Śląskiego  Okręgu  Wojskowego  AK,
                       został  ppłk  dyplomowany   Zygmunt  Janke - „Walter”.
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   07.07.1943. Naczelnym  Wodzem  Polskich  Sił  Zbrojnych  na  Zachodzie  został 
                       generał  broni  Kazimierz  Sosnkowski.

  12.-13.07.1943. Komuniści  niemieccy  przebywający  w  ZSSR,  oraz  niektórzy  wzięci 
                            do  niewoli   oficerowie  Wehrmachtu  utworzyli  w  Krasnojarsku  pod  Moskwą  
                            komitet  narodowy „Wolne  Niemcy”.  

                            W  swoim  programowym  oświadczeniu  z  dnia 13.07.1943 r.  postulowali
                            odtworzenie / po  wojnie / wschodnich  granic  Niemiec  z  1914 r.
                            Komitetem  kierował,  do czasu  jego  rozwiązania  w  dniu   02.11.1945 r,
                            komunista  i  pisarz   Erich  Weinert.

       07.1943.  Gestapo  aresztuje  śląskiego  komunistę  Józefa  Wieczorka / PPR /.  
                       Przywództwo  w  partii  przejął  Stefan  Franciszok.  

  30.07.1943.  Godulę  wizytuje  nadprezydent  i  gauleiter  prowincji  górnośląskiej  Fritz  Bracht. 
                       W  Orzegowie  uczestniczy  on  w  otwarciu  Domu  Niemieckiego.

       07.1943.  Z  Górnego  Śląska  wcielono  do  Wehrmachtu  115.000  mężczyzn,
                       z  czego  71.000  wpisanych  na  DVL 3. 
                       Zginęło  6.100  żołnierzy,  w  tym  3.100  z  DVL 3. 
                       Rannych  zostało 5.300  żołnierzy,  w  tym  3.200  z  DVL 3.
                       Odznaczonych  zostało 5.700  żołnierzy,  w  tym 3.400  z  DVL 3.

                       Mówiono  na  Górnym  Śląsku / szeptem  i  głośno /:

                       „Willst  du  zum  Militär  oder  nach  Auschwitz?” ,  lub:
                       „ Jeśli  się  nie  wpiszesz – twoja  wina.  Bo  wnet  cię  wyślą  do  Oświęcimia.
                        A  jak  się  wpiszesz  ty  stary  ośle – to  ciebie  Hitler  na  Ostfront  pośle”.

       09.1943.  ZSRR  przez  swoją  ambasador  w  Sztokholmie  Aleksandrę  Kołłątaj,  pertraktuje 
                       z  przedstawicielami  III  Rzeszy  Niemiec  o  warunkach  zawarcia  pokoju.

                       W  proponowanych  warunkach  pokojowych,  ZSSR  uznaje  wschodnie  granice
                       Niemiec  z  1914 r,   żąda  jednak  w  zamian,  na  25  lat  Górnego  Śląska. 
                       Niemcy  nie  przyjęły  tych  warunków. 
                       Rozmowy  zerwano.   Mediatorem  rozmów  była  Japonia.

  29.09.1943. Urodził  się  Lech  Wałęsa. Robotnik,  trybun  ludowy,  prezydent  III  RP.

  12/13.10.1943. Bitwa  pod  Lenino.  Dywizja  Wojska  Polskiego  im.  Tadeusza  Kościuszki, 
                           w  składzie  której  było  wielu  Górnoślązaków,  poniosła  b. znaczące  straty.
                            Z  wojskowego  punktu  widzenia,  bitwa  była  źle  przygotowana,  
                            źle  prowadzona,  bezcelowa  i  bezowocna.

  08.11.1943.  Funkcję  komendanta  śląskiego okręgu  ZWZ – AK   objął 
                       ppłk. dypl.  Zygmunt  Janke - „Walter”. 
                        Liczba  żołnierzy  podziemia  wynosi  ok.  25  tysięcy
                        / jednak  broni  jest  tylko  dla  3  tysięcy /.
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                        W  ramach  akcji  „Burza”,  w  przypadku  podjęcia  przez  obsługę  obozu  próby
                        wymordowania  więźniów  w  KL   Auschwitz,  przewidziano  ich  uwolnienie 
                        i  rozproszenie  w  Beskidach.

   01.12.1943. Zakończyła  się  czterodniowa  konferencja  w  Teheranie,  z  udziałem:  
                       Józefa  Stalina,  Franklina   Roosewelta  i  Winstona  Churchilla.
            Jednym  z  tematów  konferencji  to  przyszłość  Polski  i  jej  granice. 

                       Na  wchodzie,  granicą  Polski  ma  być  tzw.  „Linia  Curzona”,  na  zachodzie,  
           decydować  będą  nabytki  terytorialne,  jednak  bez  Szczecina  i  Wrocławia. 

                       Śląsk  łupem  wojennym.  Przedmiotem  targu  i  rekompensat  terytorialnych.  

  02.12.1943.  We  wrocławskim  więzieniu  Gestapo,  po  otrzymaniu „zastrzyku  przeciwko
                       cukrzycy”,  zmarł  absolwent  szkoły  powszechnej  w  Hucie  Goduli 
                       ks.  Walter  Gąska.  Wikary  m  innymi  w  Świętochłowicach  i  na  Górze św.  Anny.
                       „Dzielny  kapłan”  i  „bojownik  o  prawa  ludu  śląskiego''.  

                      W  Hucie  Goduli  aresztowali  zostali:  Franciszek  Kostrzewa 
                       i  Wincenty  Powroźnik.

  04.12.1943. Decyzja  Fritza  Brachta  o  przygotowaniu  Górnego  Śląska  
                      do  obrony  przeciwlotniczej.

  30.12.1943. Przywieziony  z  Katowic  do  KL  Auschwitz  więzień  otrzymał  nr 171.352.

            ---      Wydobycie  węgla  na  Górnym  Śląsku  osiągnęło  100.082.600  ton / rok.

  Rok 1943    W  kopalni „Paweł” zatrudnionych  jest  1.738 robotników  i  461 jeńców  wojennych.

  Rok 1943    Likwidacja  gett  żydowskich  w  Bytomiu,  Katowicach  i  Goleszowie.

             ---     Władze  niemieckie  odebrały  kancelarii  parafialnej  w  Goduli  telefon.

  07.12.1943. W  Rejonie  Okopów  Świętej  Trójcy  na  Wołyniu,  zamęczony  został  
                      ksiądz  Ludwik   Jan  Wrodarczyk  z  Radzionkowa 
                      / przepiłowany  przez  12  ukraińskich  kobiet  piłką  do  cięcia  drewna /. 
                      Beatyfikowany  przez  papieża  Jana  Pawła II.

              ---    Majątek  Schaffgotschów  włączony  na  początku  wojny  do  „firmy  macierzystej”
                      nosi  nazwę  „Schaffgotsch  Bergwerksgeselschaft  m. b. H” / Spółka  Górnicza
                      Schaffgotsch /.

              ---    Administratorem  diecezji  katowickiej  został  arcybiskup  wrocławski
                      Adolf  kardynał   Bertram / poważnie  chory /.
                      Decyzja   podjęta  przez  Piusa XII,  krytykowana  jest  przez  rząd  RP  na  emigracji.

  06.01.1944. Wojska  Sowieckie  wkraczają  w  granice  II  Rzeczpospolitej / pod  Sarnami /.

       03.1944. Powstał  Komitet Śląski  Obwodu  PPR  na  czele  z  Leonem  Wieczorkiem.  
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                      Powołano  do  życia  sztab  obwodowy  Gwardii  Ludowej,  którego  komendantem
                      został  Karol  Seeman / konfident  Gestapo,  kierowany  przez  Paula  Baucha /.

                      Po  aresztowaniu  całego  sztabu / 266 osób /,  komitet  odtwarza  Edward  Żabiński.
                      Ponownie  rozbity  przez  konfidentów  Gestapo:  Wiktora  Grolika 
                      i  Gerarda  Kamperta,

  14.04.1944. Lotnictwo  alianckie  wykonało  dokładne  zdjęcia  KL  Auschwitz.

  01.05.1944. Na  terenie  III  Rzeszy  jest  3,1  mln.  jeńców  wojennych,  z  tego  zmarło 1,1  mln.
                      Do  końca  wojny,  na  terenie  Rzeszy  przebywa  4,7 – 5,1 mln. osób deportowanych 
                      z  terenów  ZSRR  do  pracy  w  gospodarce  niemieckiej.

                      W  sumie  na  terenie  III  Rzeszy  i  w  krajach  satelickich,  w gospodarce  pracowało
                      ok. 7,8 – 8,1 mln. osób,  w  tej  liczbie  3,1 – 3,2  mln. „klasycznych”  Ostarbeiterów,
                      a  także  1,6 – 1,8  mln.  uchodźców  oraz  jeńcy  wojenni.

                      Na  Górnym  Śląsku,  realizując  cele  „gospodarki  wojennej”,  przy  każdym
                      większym  zakładzie  pracy  istniały  różnego  rodzaju  obozy / Arbeitslager,
                      Nebenlager /  w  których  przebywało  ok. 50 %  pracowników  zatrudnionych
                      w  całym  przemyśle / jeńcy  wojenni,   robotnicy  przymusowi  i  tzw.  ostarbeiterzy /.
                      W  Górnictwie,  przy  planowanym  wydobyciu  190  mln.  ton,  pracowało 250 – 280
                      tysięcy  górników,  z  których  większość  stanowili  „pensjonariusze”  obozów.

  15.05.1944. Dowódca  15  amerykańskiej  Floty  Powietrznej  gen. C.  Eaker  ogłosił  gotowość
                      bombardowania  8.  zakładów  chemicznych / benzyna  syntetyczna / pomiędzy
                      Oświęcimiem  a  Blachownią  na  Górnym  Śląsku.

              ---    W  kopalni  „Hohenzollern” / Szombierki   /pracuje  1.700  jeńców  rosyjskich
                      i  angielskich,  co  stanowi  32 %  załogi.

  18.05.1944. Koniec  zwycięskiej  bitwy  o  rejon  Monte  Cassino  stoczonej  przez  wojska 
                      II  Korpusu  Polskiego  generała  Władysława  Andersa. 
                      Znaczący  procent  żołnierzy  II  Korpusu  stanowią  Górnoślązacy.

  06.06.1944. Lądowanie  wojsk  alianckich  w  Normandii.  Powstał  kolejny  front  wojenny.

  15.06.1944. Do  II  Korpusu  Polskiego  we  Włoszech,  wstąpiło  2.500  ochotników  z  wziętych
                      do  niewoli  żołnierzy  Wehrmachtu.

  07.07.1944. Pierwszy  zmasowany  nalot  aliancki  / 2.  eskadra  15.  Floty  Powietrznej / 
                      na  Górny  Śląsk. / 489 maszyn /,
                      Zbombardowane  zostały  zakłady  w  Blachowni,  Kędzierzynie  i  Zdzieszowicach.

  20.07.1944.  Nieudany  zamach  na  Adolfa   Hitlera  w  kwaterze  wojskowej  pod  Kętrzynem.
                       Zamachowców  sądzi  Sąd  Ludowy,  któremu  przewodniczy,  w  przeszłości   

           zafascynowany  Józefem   Stalinem  Roland  Freisler.
                       Aresztowano  ok. 5.000  osób.
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                       Hans  Lukaschek  osadzony  w  KL  Ravensbrück / do 04.1945 r./.

  21.07.1944. W  Moskwie,  Józef  Stalin  powołał  do  życia  Polski  Komitet  Wyzwolenia
                      Narodowego / PKWN /.

  25.07.1944. PKWN  rozpoczął  swoją  działalność  na  terenie  lubelszczyzny.
                      Na  wzór  resortu  Ludowego  Komisariatu  Spraw  Wewnętrznych  ZSRR / NKWD /,
                      powołano  do  życia  resort  Bezpieczeństwa  Publicznego.

  26.07.1944. W  Moskwie  PKWN  rezygnuje  z  odzyskania  ziem  II  RP,  położonych  na
                      wschód od  „linii  Curzona”. 
                      Był  to  warunek  uznania  PKWN  jako  reprezentanta  narodu  polskiego 
                      przez   Józefa  Stalina.

   30.07.1944. ZSRR  uznaje  PKWN  za  reprezentanta  narodu  polskiego.

   01.08.1944. Otto  Müller – Haccius,  obok  Waltera  Springoruma  odpowiada  za  administrację
                       cywilną  prowincji  górnośląskiej.
                       Rozpoczęcie  budowy  ziemnych  umocnień  na  wschodniej  granicy  prowincji.

  01.08.1944. W  Warszawie  wybucha  powstanie  przeciwko  okupacji  niemieckiej / do 02.10./.

  07.08.1944. Drugi  zmasowany  nalot  aliantów  na  Blachownię,  Kędzierzyn  oraz   Trzebinię.
                      Kolejne  mają  miejsce  w  dniach 22.08,  27.08, 13 – 14.10,  12.12,  17.12,  26.12.  br.

 25.08.1944.  Wrocław  ogłoszony  twierdzą,  podobnie  jak  m.  innymi:  Opole,  Koźle,  
                      Racibórz,  Nysa,  Brzeg,  Oława.

             ---     Śląski  Okręg  Armii  Krajowej  liczy  w  swoich  szeregach  ok.  35  tysięcy  ludzi.

  05.09.1944. Belgia,  Holandia  i  Luksemburg  tworzą  unię  gospodarczą  „Benelux”.

  25.09.1944.  Dekretem  Adolfa  Hitlera  utworzono  nową  formację  wojskową „Volkssturm '', 
                       złożoną  z  niezmobilizowanych  dotąd  mężczyzn  w  wieku  pomiędzy
                      16  a  60  rokiem   życia.  Na  Górnym  Śląsku,  na  czele  formacji 
                       stoi  prezydent  prowincji  Walter  Springorum. 

                       Od  cywili  różnili  się  opaską / Deutscher  Volkssturm – Wehrmacht / na  ramieniu.
                       Do  formacji  zmobilizowani  zostali  wszyscy  członkowie  partii,  reichsdeutsche,
                       volksdeutsche  z  grup DVL 1 i 2   oraz  z  grupy DVL 3,  po  uzyskaniu  
                       od  kierownika  grupy  terenowej  NSDAP  pozytywnej  opinii  politycznej.

   07.10.1944.  Dekretem  PKWN  powołano  do  życia  Państwowy  Urząd  Repatriacyjny / PUR /,
                        Milicję  Obywatelską / MO / oraz  Urząd  Bezpieczeństwa / UB /. 

                        Pierwszy  nalot  radzieckiego  lotnictwa   na  Wrocław. 

                        Alianci  zmasowanymi  nalotami  bombardują  Niemcy / ok.  3.000  maszyn /.  
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  24.10.1944. Na  zajmowane  przez  wojska  radzieckie  tereny,  Ławrentij  Beria  wysyła  grupy
                      operacyjne,  celem  dokonania  inwentaryzacji  zasobów  ludzkich  i  materiałowych
                      / Niemców  i  zakładów  przemysłowych / celem  deportacji  do  odbudowy
                       zniszczonego  przemysłu  węglowego  Donbasu.

  29.10.1944. Denuncjacja  i  aresztowanie  w  Katowicach  członków  komitetu  okręgowego  PPR.
                      Konfidenci  Gestapo  z  Wiktorem  Grolikiem  i  Gerardem  Kampertem,  
                      Pawłem  Ulczokiem  i  Wolnym  na  czele,  na  polecenia  Gestapo  i  Paula  Baucha
                      utworzyli,  w  Katowicach „komitet  okręgowy”  Polskiej  Partii  Robotniczej / PPR /.

        10.1944. Opracowana  plan  ewakuacji  ludności  Bytomia.

  13.11.1944.  Dekret  PKWN.  Każdy  obywatel  polski,  który  w  czasie  okupacji  niemieckiej
                       „ zadeklarował  przynależność  do  narodowości  niemieckiej,  bądź  korzystał
                       z  praw  i  przywilejów  z  tytułu  przynależności  do  narodowości  niemieckiej
                       podlega,  niezależnie  od  odpowiedzialności  karnej,  przetrzymywaniu,
                       umieszczeniu  na  czas  nieoznaczony  w  miejscu  odosobnienia / obozie / 
                       i  poddaniu  przymusowej  pracy”.
                       Brak  tutaj  rozróżnienia  między  ludnością  śląską,  wpisaną  obligatoryjnie 
                       czy  pod  przymusem  na  volkslistę,  a  tymi  którzy  przyjęli  volkslistę 
                       w  Generalnej  Guberni.
                       Wszystkich,  jednakowo  uznano  za  Niemców  i  wrogów  narodu  polskiego.

  10.12.1944. Dekret  Adolfa  Hitlera.  Dotyczy   on  wyszukiwania  na  zapleczu  funkcjonariuszy  
                      i  żołnierzy  i  wysyłania  ich  na  front.

  28.12.1944.  W  Katowicach  zakończono  regularny  pobór  do  armii  niemieckiej.
                         / okręgowe  komando  432. dywizji  zapasowej  przeznaczonej  do  obrony
                         terytorialnej  w  Katowicach /.

  29.12.1944.  Państwowy  Komitet  Obrony  ZSRR  wydaje  rozporządzenie: 
                       „ O  wykorzystaniu  siły  roboczej  internowanych  Niemców”.
                       Sprecyzowano  tam  dokładnie  liczbę  internowanych  Niemców  potrzebnych
                       poszczególnym  zjednoczeniom. 
                       Określono  także  warunki,  na  jakich  mieli  pracować  w  ZSRR.

       12.1944.  Opracowany  został  3 stopniowy  plan  ewakuacji  Górnego  Śląska 
                        „Festung  Oberschlesien”  / R- plan /
                        I  stopień – Nikolaus – ewakuacja  kobiet  i  dzieci,
                        II  stopień – Goldfisch – ewakuacja  całej  ludności,
                        III stopień – Kranich -    ewakuacja  sztabu  administracyjnego.

   31.12.1944.  PKWN  przekształcony  został  w:  Rząd  Tymczasowy  Rzeczypospolitej  Polski
                         / uznany  przez  ZSRR,  dnia  01.01.1945 r. /.

  Rok 1944     W  II  Korpusie  Polskich  Sił  Zbrojnych  we  Włoszech  jest  33.192  ochotników
                       z  wziętych  do  niewoli  żołnierzy  Wehrmachtu.

                ---   W  kop. „Paweł” zatrudnionych  jest 1.848  robotników  i  501  jeńców  wojennych.
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       01.1945.  Górny  Śląsk  liczy 4,7 mln.  mieszkańców,  w  tym  ok. 450  tysięcy  ewakuowanych
                        z  terenów  Niemiec  zagrożonych  bombardowaniami.
                        Z  tej  liczby:  1,6  mln.  osób  zbiegło  później  do  Czechosłowacji,
                                               1,6  mln.  osób  do  Bawarii,  Saksonii  i  Turyngii,
                                               1,5  mln.  osób  pozostało  na  Górnym  Śląsku.
                        Na  Górnym  Śląsku  przebywa  także  38 tysięcy  przesiedleńców  ze  wschodu
                        oraz  100  tysięcy  z  Rzeszy.

  10.01.1945.  W  Lublinie,  Biuro  Polityczne  KC PPR  powołało  grupę  operacyjną  dla
                        województwa  śląskiego.  Grupa  liczy  600  osób.
                        Oprócz  budowy  administracji,  budowano  strukturę   aparatu  bezpieczeństwa. 
                        Na  jej  czele  stanął  generał  dywizji  Aleksander  Zawadzki,  komunista  rodem 
                        z  Będzina,  szkolony  w  ZSRR. 
                        Milicję  Obywatelską  / MO /  ma  tworzyć  kpt.  Stanisław  Bartosz – Bechowski, 
                        Urząd  Bezpieczeństwa / UB / – kpt. Józef  Jurkowski / od 21.01.br. /,  z  zawodu
                        traktorzysta,  z  rodziny  ortodoksyjnych  lubelskich  Żydów, 
                        przed  wojną  członek  KPP.
                        Do  Katowic  przybywa  61  funkcjonariuszy  UB.  Byli „nietykalni”.
                        Nie  wiadomo  jaką  rolę  odgrywał  w  grupie  katowickiej,  a  dzisiaj  komentator
                        polityczny  w  RFN – Marceli  Reich – Ranicki.
                        
                       Na  Śląsku,  po  okresie  lat  1939 – 1945,  początek  kolejnego
                       „gwałtu  symbolicznego”,  na  geograficznej  i  historycznej  Krainie  Górnego
                       Śląska,   sprzyjającego  deprecjacji  własnej,  rodzimej  kultury,  sposobu  życia  
                       i  odmiennych  dróg  rozwoju. 
                       Wprowadzana  zostaje   przez  grupę   ideologów  i  doktrynerów   z  zewnątrz
                       Śląska  obca,  „serwilistyczna”   i  komunistyczna.
                       Przerwana  została  logika  historycznego,  kulturalnego  i  gospodarczego  rozwoju
                       Górnego  Śląska.
                        
  11.01.1945.  Rozkaz  nr  0016  NKWD / ZSRR „ O  przedsięwzięciach  mających  na  celu
                       wyczyszczenie  tyłów  frontów  Armii  Czerwonej  z  wrogich  elementów”,
                       podstawą  prawną  do  tworzenia  obozów  NKWD  na  terenie  Polski  i  Śląska.

  12.01.1945.   Z  nad  Wisły  ruszyła  w  kierunku  Górnego  Śląska  ofensywa  Armii  Czerwonej
                        / I  Front  Ukraiński  marszałka  Iwana  Koniewa  na  kierunku: Wrocław,
                        IV  Front  Ukraiński  generała  Iwana  Pietrowa,  a  od  25.03. generała 
                        Andrieja  Jeremienki  na  kierunku  Kraków  i  Górny  Śląsk /.
                        Przewaga  wojsk  radzieckich  nad  wojskami  niemieckimi,  wynosi, jak  1:10,
                        a  w  siłach  pancernych,  jak 1: 56.

                        W  wyzwalaniu  Górnego  Śląska  nie  bierze  udziału  Wojsko  Polskie !

  14.01.1945.    Na  rynku  w  Bytomiu  gauleiter  Fritz  Bracht  wzywa  ludność  miasta 
                         i  powiatu  do  walki  z  zbliżającymi  się  wojskami  Armii  Czerwonej. 
                         Sam  zaś  niedługo  zniknie  bez  śladu.

  15.01.1945.   Fritz  Bracht  podjął  decyzję  o  ewakuacji  kobiet  i  dzieci  z  regionu
                        przemysłowego  Górnego  Śląska.
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                        Do  20.01.1945 r.,  z  prawego  brzegu  Odry  ewakuowano  750  tysięcy  ludzi.  

  17-19.01.1945.   Początek  ewakuacji  więźniów  z  KL  Auschwitz.  Na  trasie  pieszej  ewakuacji
                              do  Wodzisławia  Ślaskiego  i  Gliwic,  ginie  ok.  3  tysięcy  więźniów.

  17.01.1945.   Oddziały  I  Frontu  Ukraińskiego  przełamują  niemieckie  linie  obrony  17.  Armii
                        generała  Friedricha  Schulza  pod  Częstochową / i  Krakowem /  i  posuwają  się
                        w  kierunku  Odry,  na  odcinku  między  Opolem  i  Brzegiem.  

  18.01.1945.    Zaplanowane   parafialne  rekolekcje  w  Goduli  nie  odbyły  się. 

  18- 24.01.1945. Z  dworca  kolejowego  w  Bytomiu   wyjeżdżają  pociągi  ewakuacyjne 
                            z  cywilami,  głównie   matki   z  dziećmi,  inwalidzi  i  osoby  starsze.

  18.01.1945.  Początek  ewakuacji  ludności  cywilnej  z  Wrocławia.

  19.01.1945.    Generał  Leopold  Okulicki -  „Niedźwiadek”,  swoim  rozkazem  rozwiązał    
             Armią  Krajową.

  19.01.1945.    Oddziały I  Frontu  Ukraińskiego  marszałka  Iwana  Koniewa  w  okolicach
                         Namysłowa  wkraczają  od  wschodu  na  Śląsk.

                         Oddziały  IV  Frontu  Ukraińskiego  pod  dowództwem  gen.  Andrieja  Jeremienki
                         atakują  Górny  Śląsk  od  wschodu,  od  Krakowa,  na  kierunku  południowym.
                         
  19 - 28.01.1945. Zgrupowanie  17.  Niemieckiej  Armii  Polowej  pod  dowództwem  generała
                             Friedricha  Schulza,  jednej  z  5.  armii  „Grupy Środek” pod  dowództwem 
                  generała  Ferdynanda  Schörnera,  broniąc  od  północy  Górnego  Śląska /  na 
                             rubieży:  kanału  Gliwickiego,  Gliwic  i  Zabrza  przed  Armią  Czerwoną,
                             ponosi  klęskę. 

                              Festung  Oberschlesien  broni  reorganizowana  Grupa  Armii  „Środek”
                              podlegająca   gen.  Ferdynandowi  Schörnerowi  ze  sztabem  w  Opolu, 
                              który  brutalną  dyscypliną  i   sądami  wojennymi  próbuje  wzmocnić
                              dyscyplinę  wojska.

  20.01.1945.   Wojska  sowieckie  dotarły  do  Trzebini  i  Dąbrowy  Górniczej.

  20.01.1945.   Komendantem  obrony  Bytomia  został  generał  Schoerner,
                        a  szefem  Volksturmu  Eugen  Michna.
                        Oddziały  Volksturmu  pod  dowództwem  nauczyciela  Bernharda  Liebenhoffa,
                        skierowane  zostały  do  Tarnowskich  Gór.
                        Bytom  i  ziemia  bytomska  jest  terenem  działań  21.  59.  i  60.  jednostki  armijnej
                        I  Frontu  Ukraińskiego   marszałka  Iwana  Koniewa.

  20.01.1945.  W  Opolu,  władze  prowincji  górnośląskiej  na  spotkaniu  z  ministrem  uzbrojenia
                       / i  gospodarki / Albertem  Speerem,  zrezygnowały  ze  stosowania  taktyki
                       „ spalonej  ziemi”  na  Górnym  Śląsku.
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  21.01.1945.  Schorowany  arcybiskup  Wrocławia  kard.  Adolf  Bertram / lat  86 /  przenosi
                       się  do  zamku  Johannesberg  pod  Jawornikiem  na  Śląsku  Opawskim.

            ---       Wstrzymano  ewakuację  ludności  Górnego  Ślaska  z  Gliwic  na  zachód.

  21.01.1945.  Generał  dywizji  Aleksander  Zawadzki  rodem  z  Będzina,  szkolony  w  ZSRR
                       komunista,  mianowany  został  przez  Rząd  Tymczasowy  pełnomocnikiem
                       na  województwo  śląskie.
                       Nie  znał  mentalności  ludzi  i  kultury  Górnego  Śląska.

  22.01.1945.  Konsystorz  ewangelicki  z  Wrocławia  przeniósł  się  do  Zgorzelca.

  22.01.1945.  Odcięcie  możliwości  ewakuacji  ludności  na  linii  Brzeg – Oława.

                       Transporty  ewakuacyjne  skierowane  zostały  na  południe,  w  kierunku  Sudetów,
                        Saksonii,  Turyngii  i  Moraw.  
                        /   lina  kolejowa: Nysa – Racibórz  jest  przeciążona  /.

                        Odbywa  się  także  wywóz   węgla  do  Protektoratu  Czech,  Moraw  i  Wiednia 
                        / ok.  3.700  wagonów  dziennie /  z  niezajętego  terenu  Górnego  Śląska
                        / do  13.04.1945 r. /.
                        
  Rok 1945    Potomkowie  wielu  górnośląskich  rodów,  w  tym: 
                      von  Ballestrem  z  Pławniowic  i  Rudy,  von  Donnersmarck  ze  Świerklańca,  
                       Siemianowic,  Rept,  Brynka  i  Nakła,
                      von  Hochberg  z  Pszczyny,  von  Schaffgotsch  z  Szombierek  i  Kopic  i  inni,
                      opuścili  Górny  Śląsk.
                      Byli  dobrymi  gospodarzami,  mecenasami  i  patronami  wielu  projektów 
                       i  przedsięwzięć  o  rożnym  charakterze,  w  tym   i  wielu  parafii 
                       / z  nadania  prywatnego /,  i  tak:
                      Książę  Hochberg  z  Pszczyny – patron - 18.  parafii,  
                      rodzina  Henckel  von  Donnersmarck – 9.  parafii,
                      hrabia  von  Ballestrem - 2,  rodzina  von  Schaffgotsch – 2 / Godula  i  Szombierki /,
                      oraz  prekursorami  wprowadzenia  w  życie  na  Górnym  Śląsku  wielu  elementów
                       europejskiej  kultury  duchowej  i  materialnej.

                      Po  raz  kolejny  skończył  się  okres   rządzenia  i  tworzenia   przez  miejscowe  elity
                      wyrazistego  obrazu  i  charakteru  Górnego  Śląska.
                      Kto  wypełni  po  nich  tą  przestrzeń  polityczną,  kulturową  i  gospodarczą ?

   22.01.1945. W  Krakowie  powstał  Komitet  Obywatelski  Polaków  Śląska  Opolskiego 
                        i  Wrocławskiego.
                        Komitet  w  składzie:  Ludwik  Affa – Racibórz,  Franciszka  Biernacka 
                        i  Maksymilian  Kośny – Opole,  Paweł  Nantke – Namirski – Gliwice, 
                        Edmund  Osmańczyk  i  Mieczysław  Zarzycki,  kieruje  się  zasadą:
                        „nic  o  Śląsku  bez  Ślązaków”   i  ma  przygotować  / do  04.1945 r./, 
                        kadry  administracyjne   dla  Śląska  / ok. 50 %  w  latach  1946/1947. /.
                        Niedemokratyczny  system  sprawowania  władzy  szybko  jednak  wyeliminował
                        osoby  niezależne  od  komunistów / PPR /.
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             ---       We  więzieniu  w  Katowicach  zgilotynowano  7  osób.
  
   23.01.1945.  Wojska  radzieckie  w  Tarnowskich  Górach  i  Bytomiu.

   24.01.1945. Wojska  radzieckie,  od  płn – zachodu   dotarły  do  Gliwic,  Strzelec  Opolskich 
                        i  Opola,   a  od  wschodu  do  linii  kolejowej:  Mysłowice  - Oświęcim.

   24.01.1945. Niemieccy  urzędnicy  zarządu  kopalni  „Paweł”  i  Spółki  Górniczej  Schaffgotsch  
           opuścili  bezpowrotnie  swoje  miejsca  pracy. 

                       Na  teren  kopalni  „Paweł'  spadło  9  bomb.  Dwie  z  nich  uszkodziły 
                       budynek  dyrekcji.

  25.01.1945. Na  terenie  kopalni  „Paweł”  stacjonuje  niemiecka  artyleria  przeciwlotnicza.  
          Jest  ona  ostrzeliwana  od  strony  Bytomia  i  Zabrza.  3  pociski  artyleryjskie

                      artylerii  rosyjskiej   uszkodziły  róg  budynku  maszyny  wyciągowej.
                      Są  to  prawdopodobnie  dwie  baterie  dział  plot.  wycofanych  w  nocy  
                      z  Szombierek.  Mieszkańcy  Chebzia  chronią  się  w  szybie  „Franciszek”.

  26.01.1945. Na  terenie  kopalni „Paweł”,  wycofując   się  z  Bytomia  i  ze  stanowisk  między
                      budynkami  dzisiejszych  ulic: I.  Nowaka  i  K.  Goduli   w  Goduli,  zatrzymała  się  

          jednostka  pancerna  SS,  ostrzeliwana   z  kierunku  Bytomia  i  Zabrza  przez  Rosjan

  23 - 26.01.1945. Z  użyciem  wojsk  pancernych  trwają  krwawe  walki  o  Gliwice  i  Zabrze.
                             Niemieccy  urzędnicy i  działacze  partyjni  uciekają  z  Goduli,  Chebzia 
                             i  Orzegowa.
                             W  czasie  ucieczki / na  motocyklu /  ginie  na  Morawach / z  rąk  Czechów /
                             burmistrz   Huty  Goduli  i  Chebzia   Alois  Rösner.

                      Formowana  w  Hucie  Goduli  linia  obrony  niemieckiej,  przebiegała: 
                      od  linii  schronów  bojowych,  parkiem  im. Mickiewicza,   ulicą  Tiałowskiego, 
                      rogatkami   ul.  Floriana  i Joanny  oraz  ulicy  Starej.
                      Ataku  Rosjan  oczekiwano  od  strony  Orzegowa.  W  nocy  Niemcy  się  wycofali.

  26.01.1945.  Wojska  rosyjskie  w  Mikołowie  i  Tychach.

                       W  Rybniku  szpital  dla  psychicznie  chorych  znalazł  się  w  obszarze  walk.
                       Zginęło  300  pacjentów  pozostawionych  bez  opieki  medycznej.

  27.01.1945. Zajęcie  przez  wojska  sowieckie:  Miechowic  i  powiatu  bytomskiego,  większości
                      okręgu  przemysłowego / po  wycofaniu  się  Niemców  na  południe,  w  kierunku
                      Kochłowic,  Halemby,  Orzesza,  Rybnika,  Bramy  Morawskiej . 
                      Uciekających  z  Górnego  Ślaska  przez  Morawy  i  Czechy  Niemców,  spotykają
                      gwałty  i  morderstwa  ze  strony  Czechów.
                      Masowy  mord  cywilów  w  Miechowicach / powyżej  380 ofiar /.

  27.01.1945. W  sobotę  w  Szombierkach,  o  godzinie  20.00  ostatnie  oddziały  niemieckie
                      wysadziły  w  powietrze  most  między  Szombierkami  a  Bobrkiem
                      i  w  zmotoryzowanej   kolumnie  wycofały  się  przez  Godulę  w  kierunku   Wirka,
                      Halemby,  do  Opawy.
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                      Krwawe  walki  między  Nową Wsią / Wirkiem /  a  Halembą  
                      oraz  Kłodnicą  i  Halembą  / 27/28.01.1945 r. /.
                      W  czasie  walk  zginęło:  ponad  250  mieszkańców   Halemby,  200  żołnierzy
                      radzieckich,  ok. 500.  niemieckich  i  8.  internowanych  Włochów.
                      Po  torach  kolejowych  od  strony  Nowego  Bytomia,  na  górny  peron  w  Chebziu
                      wjechały  rosyjskie  czołgi.

                     Oddziały  17  armii  niemieckiej  generała  Friedricha  Schulza  wychodzą  w  rejonie
                     Mikołowa   z  zamykającego  się  kotła  wojsk  radzieckich  i  odtwarzają  front  na
                     południu  / linia:  Żory - Rybnik – Racibórz /,  kontynuując   do  maja  1945 r.
                     obronę  Górnego  Śląska.

  28.01.1945. Zabrze  i  Bytom  w  ręku  Rosjan.
                      W  niedzielę  o  godzinie  6.00  rano,  pierwsze  czołgi  radzieckie  od  strony
                       Bytomia  wjechały  do  Szombierek,  gdzie  żołnierze  radzieccy  zastrzelili 
                      12.  cywilów  i  dwóch  niemieckich  żołnierzy.

                      Biedni  i  zdemoralizowani  żołnierze  sowieccy  wkraczając  na  Śląsk,  doznali
                       „szoku  kulturowego”. „Wyzwoliciele”,  wyzwalali  Ślązaków  nie  tylko  
                      od  „Niemca”  ale  również  od  zegarków,  rowerów  i  wielu  innych  rzeczy 
                      o  których  nawet  pomarzyć  nie  byli  w  stanie.  Szok  rodził  wściekłość  i  agresję.
                      Rozpoczął  się  okres  dopuszczonego  i  niezrozumiałego  bezprawia,  stosowanego   

           przez  żołnierzy  sowieckich  wobec  ludności  cywilnej  na  Górnym  Śląsku.
                      Powszechne  było  gwałcenie  kobiet,  w  tym  gwałty  zbiorowe  czy  rabunki.
                      Komendantami  wojennymi  byli,  w  Zabrzu – płk  Agiaszwili,  Katowicach
                      Antropow.
                      Komendantem  wojennym  w  Bytomiu  był  ppłk  Rachno.

                      Komendantura  w  Bytomiu  mieściła  się  w  budynku  przy  dzisiejszym  placu
                      Kościuszki,   nad  „Cafe  Hindenburg” / później  „Hawana” /.
                      Komendant  nawiązał  współpracę  z  komunistami  niemieckimi,  którzy  utworzyli
                      antyfaszystowski  komitet:  „Wolne  Niemcy”. 
                      Wyrażali   demonstracyjnie  swój  negatywny  stosunek  do  Polski  i  Polaków. 

                      W  Orzegowie,  za  przykładowy  gwałt  zbiorowy,  chociaż  nie  jedyny,  uchodzi  ten,
                      dokonany  przez  10  żołnierzy  sowieckich  na  pani  D./ d. d. S /  w  obecności  jej
                      męża,  trzymanego  pod   lufami  karabinów.  Ofiara  gwałtu  zmarła  w  latach
                      osiemdziesiątych  ub. wieku  w  domu  opieki  społecznej  w  RFN.

                      W  Bytomiu  żołnierze  radzieccy  spalili  478  domów  mieszkalnych,  134  obiekty
                      gospodarcze,  35  przemysłowych  i  80  gmachów  użyteczności  publicznej,  w  tym
                      ratusz  wraz  z  całą  pierzeją  rynkową.

                      W  Gliwicach  w  czasie  walk  i  po  ich  ustaniu,  zniszczonych  zostało 
                      978  budynków  i  rozstrzelano  817  osób.

               ---   Na  mocy  IV  Konwencji  Haskiej  z  1907 r.,  zwycięska  armia  ma  prawo  
                      w  strefach  frontowych  i  przyfrontowych  tworzyć  administrację  wojskową 
                      i  wojskowe  komendantury  wojenne.
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                      Komendanci  wojenni  wyposażeni  w  szerokie  kompetencje,  stanowili  jedyną
                      władzę  na  zajętych  terenach  i  łączyli  funkcje  administracji  cywilnej 
                      i  wojskowej.

               ---   Rabunku,  gwałtu  i  morderstw  na  ludności  autochtonicznej / usuwanie 
                      z  gospodarstw  i  mieszkań /,  ale  nie  tylko,  dopuszczali  się  często  obywatele
                      polscy,  funkcjonariusze  MO  i  UB  oraz  urzędnicy  tworzącej  się  administracji.
                      / pod  byle  jakim  pretekstem  można  było  okraść  i  eksmitować  „Niemca” /.

                      W  Bytomiu,  ale  nie  tylko, „Przybywali  zewsząd......  z  wózkami,  sankami,
                      walizkami,  wchodzili  do  opuszczonych  domów  i  rabowali  wszystko,  co  nie
                      było  przytwierdzone  gwoździami.  Tak  było  w  niezamieszkałym  domu  przy
                      Goethestrasse / obecnie  ul.  Didura /  nr 7  z  którego  uciekli  wszyscy  mieszkańcy,
                      i  w  willach  przy  Eichendorf – Strasse / obecnie  Olejniczaka /,  gdzie  miały
                      miejsce  codziennie  takie „odwiedziny”.  
                      Niekiedy  przyjeżdżała  milicja  lub  rosyjscy żołnierze  zabierając,
                      co  im  się  podobało”.

               ---   W  Goduli,   zorganizowano  posterunek  Milicji  Obywatelskiej. 
                      Pierwszym  komendantem  posterunku  został  Alfred  Knop. 

                      Organizatorami   i  funkcjonariuszami  MO  są  także: Franciszek  Babczyk, 
                      Franciszek  Kwiska,  Wincenty Przybyła,  Franciszek  Ruda,  Robert  Sładkowski,
                      i  Jerzy Lier -  zasłużony  w  ratowaniu  przed  wywózką  do  ZSRR
                      górników  z  Goduli.
                      Na  posterunku  MO  przebywał  przedstawiciel  komendanta  wojennego,  który  jak
                      na  warunki  wojenne  i  panującą  w  propagandzie  radzieckiej  doktrynę  wojenną,
                      zachowywał  się  w  stosunkowo  poprawnie / np.  uwzględniał  niektóre  wnioski
                      Polaków  o  rezygnację  z  wywózki / niektórych / górników  do  ZSRR,  ścigał 
                      i  rozprawiał  się  z  bandytyzmem  maruderów  frontowych,  pomagał  
                      w  organizowaniu  zaopatrzenia  ludności  w  artykuły  spożywcze /.

                      Obowiązuje  prawo  zwyczajowe,  często   przez  funkcjonariuszy  nadużywane.
                      Zachowania  naganne  mieszkańców  Goduli  są  tolerowane  i  wspierane. 
                      W  stosunku  do  nagannego  zachowania  wojsk  sowieckich,  władza  jest  bezsilna,

                      Trudno  w  Goduli  o  porządek  i  bezpieczeństwo. Organizują  się  bandy  złodziei.
                      Nocą  trwają  gwałty,  rozbój  i  rabunek  pozostawionego  w  pustych / i  nie  tylko /
                      mieszkaniach  mienia.
                      W  dzień,  organizowane  są  przez  Rosjan  łapanki  ludzi  do  robót  publicznych.
                      Trwa  szabrowanie  mieszkań  w  Bytomiu,  Zabrzu  i  Gliwicach. 
                      Panuje  powszechny  głód.  Nie  funkcjonuje  handel.

                      Na  wolnym  handlu,  kg.  słoniny  kosztuje  340 zł.,  a  masła  400 zł.
                      Przeciętna  miesięczna  płaca  pracownika,  w  późniejszym  okresie,  kształtuje  się  
                      na  poziomie  kilkuset  złotych.

               ---   W  Goduli  utworzony  został  zarząd  gminy. 
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                      Zarząd  zorganizowali:  Wincenty  Przybyła,  Wiktor  Kurpas,  Alojzy  Cieślik,
                      Ignacy  Gryska,  Anna  Sosnowska,  Karol  Kąkol,  Maciej  Gancarczyk. 
                      Organizowana  została  stołówka  gminna.

                      Pierwszym  naczelnikiem  gminy  został  Wincenty  Przybyła.
                      Kolejnym,  z  rekomendacji  Polskiej  Partii  Robotniczej  Jan  Beker. 
                      Jego  zastępcą   został  Józef  Cieślik.

               ---   Kopalnię  „Paweł”  w  Chebziu  uruchamiali:
                      Józef  Fic,  Paweł  Zielinski,  Robert  Sładkowski,  Wilhelm  Hartman, 
                      Augustyn  Hartman,  Franciszek  Murzyn,  Jan  Dudek,  Franciszek  Bekierz,
                      Bernard  i  Rajmund  Frausowie,  Konrad  Szczyrba  i  inni.

                      Dyrektorem  kopalni  „Paweł”  został  inż.  Schmidt,  jego  zastępcami  zostali
                      inż.  Mrowiec  i  inż.  Cieśla.
                      Na  kopalni  zorganizowano  stołówkę  pracowniczą,  którą  zaopatrywano  
                      w  produkty  żywnościowe  uzyskiwane  „drogą  wymiany”  za  węgiel.

               ---   W  Goduli  powstawały  organizacje  społeczno – polityczne:
                       Związek  Weteranów  Powstań  Ślaskich,
                       Związek  b.  Więźniów  Hitlerowskich  Obozów  Koncentracyjnych,
                       Stronnictwo  Pracy,
                       Polska  Partia  Socjalistyczna,
                       Polska  Partia  Robotnicza  oraz  PCK,  Straż  Pożarna,  Związki  Ogródków
                       Działkowych  i  Gołębi  Pocztowych  i  inne.
                     
               ---   Na  cmentarzu  w  Goduli  pochowanych  zostało  11.  bezimiennych  żołnierzy
                      niemieckich / pas  zieleni  za  Krzyżem  po  lewej  stronie  wejścia ?/.

               ---   W  Orzegowie   komuniści  w  3  osobowym  zespole  organizują  władzę  terenową.
                      Funkcję  naczelnika  gminy  objął  Paweł  Sznek.
                      Komendantem  milicji  został  Gerard  Brol.
                      W  czasie  stacjonowania  w  Orzegowie  wojsk  sowieckich,  z   nadania  
                      ich  komendanta  wójtem   Gminy  został  dr  Witold  Czapla.

  Rok 1945    Masowe  wywozy  mieszkańców  Górnego  Śląska   zaliczonej  do  II  Grupy
                      Niemieckiej  Listy Narodowościowej  do  miejsc  odosobnienia,  m, innymi   
                      do  obozu  na  Zgodzie  w  Świętochłowicach,   a  górników  do  ZSRR.  
                      Wg  spisu  urzędowego  z  19.05.1946 r.  będącego  podstawą  do  wystąpienia  
                      o  repatriację  wywiezionych  górników,  lista  zawierała  9.877  nazwisk,  
                      co  dzisiaj  uznaje  się  za  ilość  zaniżoną.

               ---   Miejscem  koncentracji  wywożonych  osób  było:  w  Orzegowie – boisko  piłki
                      nożnej,  w  Rudzie – dzisiejszy  park  im.  Augustyna  Kozioła,  w  Goduli 
                      posterunek  MO  w  budynku  Gminy / dzisiaj  budynek  szpitala  przy  ul. W. Lipa /.
               
                      Ogółem  z  dzisiejszej  Rudy  Ślaskiej  w  1945  roku  internowano  i  wywieziono 
                      nie  mniej  niż  467 osób,  w  tym 130  członków  NSDAP. 
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                       Z  Goduli – 7 /11 ? / osób,  tj.  Paweł  Babczyk,  Karol  Benducki,  August  Krauze,
                       Józef  Ośliźniok,  Paweł  Przedworski,  Maksymilian  Ruda,  Wilhelm  Szczyrba, 
                       oraz  Józef  Nierychło,  Jan  Matura,   Krystian  Zgraj   i  Konrad  Król.
                       
                       Z  Orzegowa – 29  osób,  Chebzia  - 1 osobę,  z  Rudy – 67,  Nowego  Bytomia – 44.
                       Bielszowic – 83,  Starej  Kuźni – 73,  Nowej  Wsi – 12,  Kłodnicy – 10,  
                       Kochłowic – 9, Halemby – 2  oraz  130  osób  o  zmienianych  adresach.

               ---   Na  Górnym  Śląsku  mają  miejsce  rekwizycje  zakładów  przemysłowych, 
                      urządzeń  i  maszyn   celem   wywozu  do  ZSRR.  Mnożą  się  rabunki  mienia
                      komunalnego  i  prywatnego,  oraz  morderstwa,  samosądy  i  gwałty.

  28.01.1945. Generał  dywizji  Aleksander  Zawadzki  jako  pełnomocnik  Rządu  Tymczasowego
                       wraz  ekipą  przybył  do  Katowic.  Wydał  zarządzenie:
                       „ Mieszkańcy  domów  i  w  pierwszym  rzędzie  dozorcy  domów  odpowiedzialni
                       są  za  usuniecie  wszelkich  niemieckich  ogłoszeń,  szyldów,  plakatów,  haseł,
                       nazw,   emblematów ,  ogłoszeń,  gazet  itp”. .....
                       „ Przywraca  się  wszystkim  miastom,  osiedlom  i  wsiom  oraz  ulicom,  placom,
                       parkom  itp.  nazwy  polskie”

                      Jerzemu  Ziętkowi  powierzył  pełnienie  obowiązków  wojewody.

                      Szefowi  Wojewódzkiego  Urzędu  Bezpieczeństwa  Publicznego  w  Katowicach
                      Józefowi  Jurkowskiemu,  tym  razem  jako  członkowie  PPR,  zgłosili  gotowość
                      objęcia  stanowisk  w  nowym  aparacie  władzy:  Wiktor  Grolik - urzędu
                      prezydenta  Katowic,  Gerard  Kampert - komendanta  wojewódzkiego  MO,
                      a  Paweł  Ulczok,  jako  współpracownika  NKWD.
                      Oferty  nie  przyjęto,  zdrajców  skazano  i  stracono.

                      Wprowadzone  zostały  indywidualne  normy  żywnościowe / do  marca  br. /.
                      Dla  ciężko  pracującego:  200 gr. chleba  na  dzień  i  100 gr. cukru  na  miesiąc.
                      
  29.01.1945. Na  stacji  kolejowej  w  Chebziu  o  godz.10.30  ma  miejsce  eksplozja  dwóch    

           wagonów  amunicji. W  okolicznych  domach  Chebzia  i  Goduli  wypadły  szyby.
                       Uszkodzone  zostały  witraże  i  dach  kościoła  w  Goduli.

             ---      Rabunek  i  podpalenie  przez  żołnierzy  radzieckich  b.  klasztoru  i  kościoła  
                       w  Rudach  Raciborskich.  Pożar  kompleksu  klasztornego  trwał  dwa  tygodnie.
                       W  krypcie  kościoła  znajdowały  się  szczątki  księcia  Wiktora  von  Ratibor,  
                       który  zginął  w  kampanii   wrześniowej  1939  r.  w  Polsce.

  29.01.1945. Ksiądz  biskup  sufragan  Juliusz  Bieniek  wrócił  do  Katowic.

  29.01.1945. Aleksander  Zawadzki  wydał  zakaz  używania  na  Górnym  Śląsku 
                      języka  niemieckiego   i  jednocześnie  nakaz  usuwania  śladów  niemieckich 
                      / do  15.07.1945 r./.
                      Termin  ten  przesuwano  do  22.07.1948 r.
                      W  dniach  19.01. - 13.02.1945.  w  Katowicach  ślady  niemieckości  usuwa  grupa
                      350 osób  z  DVL 1 i 2.
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               ---   Początek  weryfikacji  przez  władze  Polski  Ludowej  ludności  Górnego  Śląska.  
           Akcji  tzw.  odniemczania  patronuje  Polski  Związek  Zachodni. 

                      Mają  miejsce  liczne  nadużycia  i  krzywdy  wyrządzane  ludziom  zasłużonym
                      dla  polskości  tych  ziem.

  30.01.1945. Wojska  rosyjskie  / 60.  Armia  gen.  płk.  Pawła  Kuroczkina   od  wschodu 
                       i  3.  Armię  Pancerną  gen.  Pawła  Rybałki  od  Tarnowskich  Gór  i  Gliwic /
                       zamykają  w  okolicy  Żor  „kocioł  górnośląski”,  z  którego  w  kierunku  Raciborza
                       i  Koźla  wyprowadzono  prawie  całą  17.  Armię  generała  Friedricha  Schultza.

                      Razem  z  żołnierzami,  często  w  sposób  chaotyczny  uciekają  przed  Rosjanami
                      mieszkańcy,  oddziały  policyjne  i  urzędnicy / do  Nysy /.
                      Landraci  gromadzą  się  przy  sztabie  gen.  Ferdynanda  Schörnera  w  Cieszynie.

  30.01.1945.  Albert  Speer  do  Adolfa  Hitlera:

                       „Po  utracie  Górnego  Śląska,  niemiecki    przemysł  wojenny  nie  jest  w  stanie
                       zabezpieczyć  potrzeb  frontu  w  amunicję,   broń  i  czołgi”.
                       Wojska  radzieckie  zatrzymane  na  linii:  Pszczyna,  Żory,  Rybnik,  Racibórz.

  31.01.1945.  Pierwsze,  podstępne  internowanie  pracowników  huty  „Baildon”  w  Katowicach.
                       /  Za  rozładowanie  wagonów  na  stacji  PKP,  obiecano  jedzenie  dla  rodziny.
                        Jednak  400  osób  osadzono  w  obozie  NKWD   i  przygotowano  do  wywózki /.

  31.01.1945.  Józef  Stalin  wydał  rozporządzenie  nakazujące  rozpoznać  stan  przemysłu
                        na  Górnym  Śląsku. 
                       Przy  dowództwach  frontów,  powstają  Oddziały  Trofeów  Wojennych.
                       Działaniami  zajmującymi  się  przejmowaniem  obiektów  gospodarczych  
                       na  terytorium  niemieckim  zajmuje  się  Państwowy  Komitet  Obrony  ZSRR,
                       któremu  przewodzi  Georgij  Malenkow.

  02.02.1945.  W  Szombierkach  podpalony  został  pałac  Karola  Goduli.  Pałac  płonął  dwa  dni. 

  02.02.1945.  Pierwsze,  podstępne  internowanie  górników  w  Rudzie / Śląskiej /.
                       / obiecana  dobrze  płatna  praca  w  ZSRR /.

  04.-11.02.1945. Konferencja  w  Jałcie  na  Krymie.  Biorą  w  niej  udział:  prezydent  USA  
                            Franklin  Roosewelt,  premier  Wielkiej  Brytanii  Winston  Churchill 
                            i  jej  gospodarz  Józef  Stalin. 
                            ZSRR  domaga  się  10  mld.  dolarów  reparacji  wojennej  w  gotówce.

                      Mocarstwa  Zachodu  uwzględniły  żądania  J.  Stalina,  że  Niemcy  mają  płacić
                      odszkodowania  na  rzecz  aliantów  w  trzech  formach:
                      ---  jednorazowej  konfiskaty  z  części  majątku  narodowego,
                      ---  rocznych  dostaw  towarów  z  produkcji  bieżącej,
                      ---  wykorzystanie  niemieckiej  siły  roboczej.

                      W  ten  sposób  przygotowane  wywózki  Niemców,  i  osób  uznanych  za  Niemców
                      z  Górnego  Śląska  / ale  nie  tylko / zostały  „zalegalizowane”.
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                      Na  konferencji   w  Jałcie  ustalono  także,  że: 
                      po  wojnie  dokonany  zostanie  podział  Niemiec  na  strefy  okupacyjne, 
                      oraz  wytyczono / nie  do  końca /  granice  Polski. 
                      W  wyniku  tych  ustaleń,  Polska  utraciła  / na  wschód  od  Bugu / 52 %
                      terytorium  II RP,  zyskała  zaś  na  zachodzie  i  północy   rekompensatę  terytorialną
                      kosztem  Niemiec / Prus /.

                      Zobowiązano  także  Tymczasowy  Rząd,  PKWN  i  KRN  oraz  demokratycznych
                      polityków  z  kraju   i  zagranicy  do  powołania  Tymczasowego  Rządu  Jedności
                      Narodowej  / TRJN / celem  przeprowadzenia  wolnych  i demokratycznych
                      wyborów  w  Polsce.

                      Decyzje  podjęte  bez  udziału  Polski  w  Jałcie,  wywołały  niepokoje  w  oddziałach
                      polskich  na  Zachodzie / 5  Kresowa  Dywizja  Piechoty /.

       02.1945. W  Goduli  odradzają  się  drużyny  harcerskie.  Drużynę  chłopców  prowadzą 
                       Karol  Socłoński  i  Jan  Sokołów.  Drużyna  nosi  imię  Ignacego  Nowaka.

                       Drużynę  dziewcząt  prowadzą  Maria  Fraus  i  Maria  Jochlik. 
                       Drużyna  nosi  imię  Królowej  Jadwigi.

            ---      Wojska  radzieckie  wyparły  Niemców  z  terenów  Śląska  położonych 
                      na  prawym  brzegu  Odry.  Ewakuacja  ok. 3,2  mln.  Niemców  ze  Śląska,  
                      w  tym  ok.  700  tysięcy   z  Wrocławia

  06.02.1945. Powrót  z  wygnania  bpa  ordynariusza  Stanisława  Adamskiego  do  Katowic.

       02.1945.  Na  terenie  dawnego  podobozu  KL  Auschwitz  w  Jaworznie,  władze
                       komunistyczne  urządziły  Centralny  Obóz  Pracy. Czwartym  z  kolei  komendantem
                       obozu  został  Salomon  Morel,  przeniesiony  później  do  obozu  „Zgoda”  
                       w  Świętochłowicach.

                       W  COP   w  Jaworznie  przebywali:  Polacy,  Górnoślązacy  wpisani  na  DVL,
                       Niemcy  i  Ukraińcy,  podejrzani  o  przynależność  do  UPA  i  OUN.
                       Do  1949 r.  przez  obóz  przeszło  23.669  więźniów.

                       Na  terenie  obozu  w  Mysłowicach  więziono / do  listopada 1946 r. / Niemców,
                       volksdeutschów  i  polskich  żołnierzy  podziemia  niepodległościowego.

  06.02.1945. Rozkaz  Ławrentija  Berii  o  osadzaniu  żołnierzy  niemieckich  i  członków
                       Volkssturmu  w  obozach  NKWD,  a  z  pozostałych  zmobilizowanych  Niemców,
                      lub  uznanych  za  Niemców  / np.   Górnoślązaków / formować  bataliony  pracy
                      po  750 - 1.200  osób,  do  wykorzystania  w  obozach  pracy  w  ZSRR.

                      Komendantem  obozów  NKWD  / m.  innymi:  Łabędy,  Toszek,  Oświęcim,
                      Brzezinka,   Łagiewniki, Nowy  Bytom,  Świętochłowice,  Chorzów,  Knurów,
                      Cieszyn   Kędzierzyn   i  inne /  na  Górnym  Śląsku  był  płk  Kowalczuk,  a  jego
                      zastępcą  ppłk  Grosman. 
                      Rezydowali  oni  w  Bytomiu.
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                      Do  Katowic  przybył  przedstawiciel  Państwowego  Urzędu  Repatriacyjnego
                      oraz  pierwsza  90.  osobowa  grupa  osadników  z  Kresów  II  RP.

  10.02.1945. P. o.  wojewody  śląskiego  płk  Jerzy  Ziętek,  nakazał:
                      „ A  z  ludnością  niemiecką  zamieszkującą  te  prastare  ziemie  polskie  postąpimy
                      tak,  jak  nauczyli  nas  tego  niemcy / w  oryginale /. 
                      20 kg.  pakunku  i  5  minut  czasu  A  zresztą  mamy  dla  nich  prace  i  karczowanie
                      lasów,  które  jest  najodpowiedniejsze  dla  tego  >Herrenvolku < ”.
                      /  w  czasie  okupacji  Niemcy  pisali  Polak  przez  małe  „p” /.

  10.02.1945. W  Kopalni  „Sośnica”,  na  rozkaz  Armii  Czerwonej  wszyscy  robotnicy
                       od  18 -50  lat  zostali  aresztowani,  a  w  kopalni  „Prezydent” w  Chorzowie,
                       internowano  całą  załogę  zmianową  i  osadzono  w  obozie  NKWD. 
                       Deportacje  ludzi  z  Górnego  Śląska  do  ZSRR  trwają  do  połowy  kwietnia.  
                       Na  terenie  b.  rejencji  opolskiej  w  deportacjach  Ślązaków,  Rosjanom  pomagają
                       komuniści  niemieccy. 
                       Operacją  wywozu  robotników  dowodził  gen.  NKWD  Paweł  Mieszikow.
                       Punktem  zbiorczym  deportowanych  Niemców  i  Górnoślązaków  był  obóz  przy
                       ulicy  Łużyckiej  w  Bytomiu,  a  stacją  wyjazdową  do  ZSRR  były  Pyskowice.

  12.02.1945. Zamknięcie  przez  6.  Armię  Radziecką  gen. Włodzimierza  Głuzdowskiego
                      pierścienia  frontowego  wokół  okrążonego  Wrocławia. 
                      Garnizon  niemiecki  w  mieście  liczy  65  tysięcy  żołnierzy  i  oficerów.

  12.02.1945. Na  Górnym  Śląsku  początek  internowania  w  obozach  NKWD  celem  wywózek
                      mężczyzn  w  wieku  od  17 do  50  lat  do  ZSRR / Donbas,  Krzywy  Róg,
                      Dniepropietrowsk /.

  13.02.1945. Rząd  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  uchodźtwie  w  Londynie  oprotestował
                      / niektóre ? / ustalenia  „Wielkiej  Trójki”  w  Jałcie.

  14.02.1945. Dywanowy  nalot  aliantów  na  Drezno / 800  bombowców  brytyjskich  z  udziałem
                      polskiego  Dywizjonu  300 /.
                      Ginie  ok.  35 tys.  ludzi,  w  tym  Mikołaj  von  Ballestrem  z  Pławniowic  i  Rudy.
                      W  mieście  znajdowało  się  ok.  500  tys.  uchodźców.

  20.02.1945.  Rozporządzenie  nr  7558  Józefa  Stalina  ustala  granicę  zachodnią  i  płn.  Polski.
                       W  punkcie  6  rozporządzenia  zapisano:
                       „Wywozowi  z  Polski  podlegają  te  urządzenia  i  materiały  oraz  produkty  
                       do  prowadzenia  wojny,  które  pochodzą  z  niemieckich  zakładów  lub
                       rozbudowanych  przez  Niemców  w  czasie  wojny”.

        02.1945.  W  Gliwicach  rozpoczęła  prace  sowiecka  grupa  pod  kierownictwem  
                        Borysa  Filipowa,   intendenta  Teatru  w  Moskwie,  ubranego  w  mundur
                        pułkownika  oraz  licznych  kustoszy  i  ludzi  sztuki,  celem  dokonania  rabunku
                        zabytków   i  dzieł  sztuki  Górnego  Śląska.  
                        Wkrótce  ogołocili  teren  wokół  Bytomia,  Zabrza  i  Gliwic  z  dzieł  sztuki,
                        książek,  kandelabrów,  dywanów  i  innych  wartościowych  rzeczy.
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        02.1945.  Ppłk  Eugeniusz  Szyr / i  Józef  Różański /,  pełnomocnik  Rządu  Tymczasowego
                        przy  I  i  IV  Froncie  Ukraińskim  bezskutecznie  interweniuje  w  sprawie
                       demontażu  przez  Sowietów  zakładów  cynkowych  w  Brzezinach  Śląskich.

  21.02.1945.  Władze  sowieckie  usunęły  polską  administrację  z  kombinatu  wytwarzającego
                        kauczuk  i  benzynę  syntetyczną  w  Oświęcimiu  i  rozpoczęły  intensywny
                        demontaż  urządzeń. 
                        Interwencje  w  tej  sprawie  u  B.  Bieruta,  w  sztabie  I  Frontu  Ukraińskiego
                        i  J.  Stalina  w  Moskwie  były  bezowocne.
                        
   24.02.1945. Wojska  radzieckie  osiągnęły  linię  Nysy  Łużyckiej.

   24.02.1945.  W Ministerstwie  Przemysłu  utworzono  Centralny  Zarząd  Przemysłu
                        Węglowego / CZPW /  z  siedzibą  w  Katowicach. 
                        Powołano  8  zjednoczeń  przemysłu  węglowego.

   28.02.1945. Dekretem  Krajowej  Rady  Narodowej  obywatele  narodowości  polskiej  wpisani   
           do  grupy  III  i  IV  Niemieckiej  Listy  Narodowościowej  - „Volkslisty” ,  składali

                       pisemną  deklarację  wierności  narodowi  polskiemu. 
                      
                       Osoby  wpisane  do  II  grupy  DVL  pozbawione  zostały  praw  obywatelskich 
                       i  mogły  sądownie  przeprowadzić  postępowanie  rehabilitacyjne.  
                       Jednak  do  czasu   uzyskania  wyroków  rehabilitacyjnych,  przebywać  mieli 
                       w  obozach  pracy,  a  majątek  ich  ulegał  konfiskacie. 

  01.03.1945.  Utworzono  województwo  śląskie / a  nie  śląsko – dąbrowskie /. 
                       Funkcję  wojewody  początkowo  pełni  płk  Jerzy  Ziętek,  a  następnie,  od  14.03.br.
                       do  01.10.1948 r.  generał   Aleksander  Zawadzki.
                       Faktycznie  do  końca  kwietnia1945 r.,  na  terenach  b. rejencji  opolskiej,  istnieje 
                       system  trójwładzy  tj.  administracji  sowieckiej,  polskiej  i  niemieckiej,
                       odbudowanej  przez  Niemieckie  Komitety  Antyfaszystowskie
                       i  Narodowe  Komitety  Wolnych  Niemiec,  utworzone  przez komunistę
                       Lothara  Bolza  z  Gliwic.
                       Władze  niemieckie  współpracowały  z  administracją  sowiecką  przeciw  Polakom.

                       Płk  Jerzy  Ziętek  w  sprawozdaniu  /  w  maju  br.  /  do  władz  w  Warszawie:
                       „ Przy  tym  obecnie  prawie  wszyscy  niemcy / tak  w  oryginale /
                       jak  na  zawołanie  stali  się  >rdzennymi  demokratami <  i  komunistami, 
                       a  zwolennikami  Hitlera  nie  byli  nigdy.  Celem  takiego  postępowania  jest
                       uśpienie  władz  i  opinii  polskiej  i  wdarcie  się  podstępnie  w  łaski  Armii
                      Czerwonej  po  to,  by  uprawiać  pod  tym   płaszczykiem  politykę  niemiecką”.

  02.03.1945. Dekrety  J.  Stalina,  o  demontażu  i  wywozie  do  ZSRR,  m.  innymi:
                      Walcowni  rur  z  Gliwic,
                      Walcowni  huty  „Łabędy”,
                      Urządzenia  huty  „Julia”  w  Bobrku,
                      19  turbin  oraz  32  kotłów  wysokoprężnych  z  elektrowni  Górnego  Ślaska,
                       fabryki  sztucznego  kauczuku  z  Oświęcimia,
                       urządzeń  z  zakładów  „Graf  Renard”  w  Sosnowcu,
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                       2  tysiące  km.  linii  kolejowych  z  urządzeniami,  
                       26  tys.  ton  stali  walcowanej,  4,5  tys.  ton  innych  rodzaju  stali,
                       56  ton  rtęci  z  fabryki  lokomotyw  w  Chrzanowie  i  innych,  wykazanych
                       raporcie   gen.  Maksyma  Z.  Suborowa  z  dnia  22.03. 1945 r.  oraz  wielu
                       indywidualnych  rozporządzeń,  jak  tych  dotyczących   m.  innymi  demontażu
                       urządzeń  w  hucie  w  Łagiewnikach,  fabryki  obrabiarek  w  Raciborzu, 
                       w  hucie  „Batory”  i  „Azotach”  w  Chorzowie, w  hucie  „Zgoda” 
                       w  Świętochłowicach,  487  tys.  sztuk  zdobywczego  na  Śląsku  bydła, 
                      100  tys. owiec,  10  tys.  koni  i  4  tys.  wozów  konnych.

             ---     Mieszkańcy  Chebzia  organizują  „handel  obwoźny”  na  stacji  kolejowej,  dla
                      wojskowych,  cywilnych  i  „szaber”  pociągów.
                     
              ---    W  rejonie  Nowego  Bytomia,  pod  kierownictwem  Franciszka  Szczurka,  brata
                      Gerarda  Szczurka  z  Goduli,  tworzona  jest  sieć  konspiracyjnych  komórek
                       /do  04.1945.r./ Narodowego  Zjednoczenia  Wojskowego.

  06.03.1945. Rozpoczęcie  działalności  Rozgłośni  Śląskiej  Polskiego  Radia  w  Katowicach.  

  12.03.1945. Decyzją  Rady  Ministrów  Ziemie  Zachodnie  i  Północne  tworzą  4  okręgi 
                      administracyjne:  Śląsk  Opolski,  Śląsk  Dolny,  Pomorze  Zachodnie, 
                      Warmię  i  Mazury.

  12.03.1945. Wojska  rosyjskie,  po  ciężkich  walkach  zajęły  Bielsko.

  14.03.1945. Ideowy  komunista  generał  Aleksander  Zawadzki  otrzymał  nominację 
                      na  stanowisko   wojewody  śląskiego. 
                      Rozpoczyna  się  walka  o  górnośląski  „rząd  dusz”.
                      Komunistom  polskim,  na  historycznym  Górnym  Śląsku  brakuje  jednak
                      „ciągłości  ideologicznej”   / nieliczna  grupa  członków  KPD  i  KPP /.
                      Kadry  ideologiczne,  za  sprawą  ideowych  komunistów – repatriantów  z  Belgii 
                      i  Francji  oraz  Polskiej  Partii  Socjalistycznej  znajdują  się  w  Zagłębiu
                      Dąbrowskim.  Koniunktura  polityczna  powoduje,  ze  dawni  ideowi  socjaliści,
                      szybko  stają  się  ideowymi  komunistami. 
                      Mieszkańcy  Górnego  Śląska  zostali  podzieleni  na  „swoich”  i  „obcych”.

  15.03.1945. Druga  faza  / do 27.03./ zorganizowanej,  masowej  ewakuacji  do  Protektoratu
                      Czech i  Moraw   mieszkańców  z  nie  zajętego  przez  Rosjan  Górnego  Śląska 
                      / 80  tysięcy  osób /.

  18.03.1945. Dawną  rejencję  opolską / Śląsk  Opolski /  połączono  administracyjnie
                      z  województwem  śląskim / prawy  brzeg  Odry /.  

  18.03.1945.  Wojska  radzieckie  zdobyły  miasto - twierdzę  Koźle.

  19.03.1945.  Śląsk  Opolski,  w  tym  Bytom  i  powiat  bytomski,  wojsko  radzieckie  przekazało 
                       polskiej  administracji  cywilnej.
                       W  Bytomiu,  / i  nie  tylko / członkowie  komitetu „Wolne  Niemcy”,  znajdują
                       miejsce  w  Polskiej  Partii  Robotnicze  i  Urzędzie  Bezpieczeństwa.
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                       Z  mandatu   PPR,  szefem  komisji  ds.  odniemczania  został  Jan  Urbańczyk  
                       vel  Hans  Urbantzik,  w 1921r.  skazany  przez  Sąd  Powstańczy  
                       w  Królewskiej  Hucie  na  karę  śmierci  za  znęcanie  się  nad  Polakami.

                       Jako  pierwszy  mieszkaniec  Bytomia  otrzymał  później  Krzyż  Kawalerski  Orderu
                       Odrodzenia  Polski.
                       Ofiarami  komendantury  wojennej w  Bytomiu  jest  ponad  1.100  osób,  tym
                       m.  innymi  33.  rozstrzelanych / w  tym  5.  letnie  dziecko /  w  parafii
                       św.  Małgorzaty,  4.  rozstrzelanych  / w  tym  ks.  Kurt  Lech /  w  parafii
                       Wniebowzięcia  NMP  - bytomska  fara,  17.  rozstrzelanych  w  parafii  św.  Jacka,
                       10.  rozstrzelanych  w  parafii  św.  Ducha  i  innych.

       03.1945. Na  miejscu  dawnego  obozu  hitlerowskiego  Eintrachthütte – Zgoda  powstał
                      obóz  karny w  Świętochłowicach,  od  kwietnia „Obóz  Pracy  w  Świętochłowicach”.
                      Obozem  kierowali  Aleksy  Krut  i  Salomon  Morel.
                      Obóz  zlikwidowano  w  listopadzie  br.  Zmarło  w  nim  1.855  więźniów.

                      W  obozie  pracy  przy  kopalni  „Dymitrow”  w  Bytomiu / d. „Centrum”,  zginęło  
                      ok.  15  tys. więźniów. W  obozie  miały  miejsce  przypadki  kanibalizmu.

                     W  obozie  pracy  przy  kopalni  „Łagiewniki”  zginęło  kilkuset  więźniów.

  22.03.1945. Zarządzenie  wojewody  śląskiego  generała  Aleksandra  Zawadzkiego
                      o  weryfikacji  narodowościowej  miejscowej  ludności.   

  22.03.1945. Komisja  Państwowego  Komitetu  Obrony  ZSRR  pod  przewodem 
                      gen.  Maksima  Z.  Suborowa  z  siedzibą  w  hotelu  „Keiserhoff”  w  Bytomiu,
                      opracowała  raport  w  którym  dokonano  opisu  i  zakwalifikowano  do  wywózki  
                      z  Górnego  Śląska  maszyn  oraz  całych  fabryk.  
                      W  raporcie  dokonano  dokładnego  szacunku  potencjału  produkcyjnego  
                      i  zasobów  całego  regionu. 
                      Opisano  wszystkie  elektrownie,  kopalnie,  fabryki  i  huty  na  Górnym  Śląsku,
                      w  także  znajdujące  się  na  terenie  b.  województwa  śląskiego.
                      Opisano  system  kolejek  wąskotorowych  i  linii  tramwajowych.

  23.03.1945.  Wojewoda  śląski  gen.  dyw.  Aleksander  Zawadzki powołał  Sztab  Przesiedleńczy.
                       Ma  on  na  celu  określić  „chłonność  osadniczą”  i  skanalizować  „dziki”  napływ
                       ludności  na  Górny  Śląsk.

  24.03.1945. Wojska  radzieckie  zdobyły  miasto – twierdzę  Nysę  i  Żory, 
                      a   26.03. br.  zajęły  Rybnik  i  Wodzisław Śląski.
                      W  wyzwalaniu  Żor  i  Wodzisławia  biorą  udział  oddziały  czechosłowackie.

  26.03.1945. Przedstawiciel  Rządu  Tymczasowego  Hilary  Minc,  w  bardzo  nieprzyjemnej
                      rozmowie  z  gen.  armii  N.  Bułganinem  oraz  gen.  Zaburowem,  stara  się
                      wpłynąć  na  zmianę  decyzji  o  rabunkowej  windykacji  Rosjan  na  Śląsku.

  31.03.1945. Wojska  radzieckie  zdobyły  Głogów.
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  01.04.1945. W  Polsce  wprowadzone  zostały  3  kategorie  kartkowych  przydziałów  żywności. 
                      Indywidualna  norma  żywnościowa  dla  ciężko  pracujących w  woj. śląskim / I  kat/:
                      400  gramów  chleba  na  dzień  i  1,0 kg  cukru  na  miesiąc.
                      W  zakładach  pracy  utworzone  zostały  stołówki,  w  których  mięso  do  obiadu
                      podawane  było  3  razy  w  miesiącu.
                      Płace  w  województwie  śląskim:
                      Dzienna  stawka  robotnika – 15 - 40  zł. Zarobek  miesięczny,  od  375 – 1.000  zł.
                      Zarobek  miesięczny  urzędnika,  500 – 3.000  zł,  technika  do 13.000  zł,
                      inżyniera  powyżej 10.000  zł.
                      
  08 – 09.04.1945. Dyrektor  Departamentu  Więziennictwa  i  Obozów  w  Ministerstwie
                              Bezpieczeństwa  Publicznego  mjr  Teofil  Duda:  Wiezienia  ....tworzy  potrzeba
                              umieszczenia  zgodnie  z  obowiązującą  ustawą  „ zdrajców  narodu  polskiego”.

  15.04.1945. Do  powiatu  opolskiego  i  strzeleckiego  przybyły  pierwsze  transporty  Polaków
                      z  Kresów  Wschodnich  II  RP / ok. 3.000  osób /.

  17.04.1945. Koniec  akcji  mobilizacji  i  wysyłki  Niemców  do  ZSRR. 
                      W  ramach  internowania  Niemców  i  uznanych  za  Niemców,  NKWD  zatrzymała
                      215.540  osób,  w  tym  rodowitych  Niemców było  138.200, 
                      volksdeutschów  77.340 / w  tym  Polacy 38.660 osób /  i  inni.
                      Do  ZSRR  dotarło  „tylko” 199.540  osób.

                      Wg  szacunków,  z  Górnego  Ślaska  do  ZSRR  wywieziono  ok. 90  tys.  osób,
                      w  tym  z  województwa  śląskiego  24.500 – 25.000  ludzi.
                      Np.  z  kopalń:  „Bobrek” wywieziono  1.797, „Rokitnica” - 1.513,  „Miechowice”-
                      1289,  „Centrum” - 1.125  górników.
                      Wydobycie  w  bytomskich  kopalniach,  w  stosunku  do  roku  1938,  spadło  prawie
                       dziesięciokrotnie,  i  wynosi 1,72  mln. ton  roczne.

  20.04.1945. Trzebnica  siedzibą  władz  administracyjnych  Dolnego  Śląska / do  07.06.1945 r. /.

  26.04.1945. Oddziały  amerykańskie  i  radzieckie  spotkały  się  w  Torgau  nad  Łabą. 

  30.04.1945. Wojska  radzieckie   zajęły  Racibórz.

  30.04.1945.  Na  rozkaz  gen.  F.  Schörnera,  z  Górnego  Śląska  ewakuowano  wszystkie  urzędy.
                       Generał  Schörner  wraz  resztkami  Grupy  Armii „Środek” przeniósł  się  w  Sudety.

        01 – 04.1945.   Do  Polskich  Sił  Zbrojnych  na   Zachodzie  wstąpiło  kolejnych  15.439
                                 Polaków,  b.  żołnierzy  Wehrmachtu.

              ---  Stefan  Gürtler,  brat  Joachima  wraz  z  Pawłem  Stopą  z  Rudy  oraz 
                    Gerardem  Szczurkiem  z  Goduli, rozpoczynają  pracę  konspiracyjną  w  Rudzie.
                    
  30.04.1945. W  Berlinie  Adolf  Hitler  popełnił  samobójstwo.  Jego   wojskowym  następcą 
                      został  admirał   Carl  Dönitz,  kanclerzem  Rzeszy  Lutz  von  Schwerin -  Krosigk. 

            ---     Dyrektorem  kopalni  „Paweł”  w  Chebziu  został  inżynier  Lucjan  Schmidt.
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  02.05.1945. Poddanie  się  garnizonu  Berlina  wojskom  radzieckim.       

  03.05.1945. Wojska  radzieckie  zajęły  Skoczów  i   Cieszyn.
                       Za  zgodą  gen.  F.  Schörnera,  landraci  Górnego  Śląska  wraz  W.  Springorunem
                       przenoszą  się  do  Hesji,  do  Kassel.

  05.05.1945. Władze  Czechosłowacji  sformułowały  manifest  postulujący  przejęcie: 
                       Raciborza,   Koźla,  Prudnika,  Nysy,  Otmuchowa   i  Kłodzka.  

  05.05.1945.  Generał  Ferdynand  Schörner,  za  obronę  Górnego  Śląska,  mianowany  przez
                       Karla  Dönitza  feldmarszałkiem  Rzeszy.

  06.05.1945. Kapitulacja  garnizonu  twierdzy  Wrocław / Festung  Breslau /
                       oraz  Strzegomia  / 07.05./,  Ziębic,  Otmuchowa,  Wałbrzycha / 08.05. / 
                       Jeleniej  Góry,  Lubania,  Kamiennej  Góry,  Nowej  Rudy,  Kłodzka,
                       Dzierżoniowa / 09.05./,  Bielawy  i  Międzylesia / 10.05.1945 r./.

             ---      Na  Dolnym  Śląsku,  autochtoni  liczą  ok. 30 – 40 tysięcy  osób.

             ---      W  Raciborzu  pozostało  ok. 3 tys.  mieszkańców,  w  Głubczycach  ok. 2.800,
                       w  Kluczborku  ok. 3.000,  w  Kędzierzynie ok.  300,  w Brzegu  ok.  7.000,  w  tym
                       1.000  Polaków,  Nysie  ok. 600,  w  powiecie  namysłowskim  5.330,  
                       w  powiecie  nyskim  prawie  nikt.  

             ---      Dla  Armii  Czerwonej,  Śląsk  stanowił  teren  zaspokajania  reparacji  wojennych.

             ---      Dla  Polaków,  Śląsk  jako  rekompensata  za  utracone   na  wschodzie  ziemie  II RP
                       staje  się  obszarem  spontanicznego  i  zorganizowanego  rabunku  i  szabru
                       uprawianego  przez  ubogą  ludność  Polski  Centralnej  i  Wschodniej,
                       zorganizowane  grupy  szabrownicze,  instytucje   państwowe,  naukowe 
                       i  pospolitych  przestępców.

                       Temu  „Drang  nach  Westen” / parcie  na  zachód /  na  Śląsk,  towarzyszą  często
                       gwałty  i  morderstwa,  dokonywane  na  autochtonicznej  ludności  Śląska 
                       / niemiecko  i  polskojęzycznej /.

                       Zorganizowanemu,  ale  i  chaotycznemu  wtargnięciu  na  Śląsk,  w  inny  obszar
                       kultury  technicznej  i  cywilizacji   ludzi  i  instytucji  z  zewnątrz,   towarzyszył
                       rabunek  zasobów   muzealnych,  archiwaliów,   bibliotek,  grobowców,
                       nagrobków,  pomników,  rzeźb,  wyposażenia  mieszkań,  gospodarstw  rolnych,
                       kościołów  i  pałaców.

                       Np. rabunku:  mebli,  sprzętu  domowego,  kominków,  pieców  kaflowych,
                       armatury,   boazerii  i  marmurów  dokonano  w  pałacach,  w:  Świerklańcu,
                       Rudach  Raciborskich,  Szombierkach,  Kopicach,  Pławniowicach,  Mosznej 
                       i  w  wielu  innych,  na  Górnym  i  Dolnym  Śląsku. 
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                       Przykładowo,  pałac  w   Kamieńcu   Ząbkowickim,   „użyczył”  swoich  marmurów  
                       Sali  Kongresowej  PKiN  w  Warszawie,  a  pałac  w  Świerklańcu,  metalowych
                       elementów  sztuki  kowalskiej  i  ślusarskiej  oraz  kamieniarskiej 
                       ogrodowi  ZOO   w  Chorzowie . 

                       Cegła  gotycka   z  ruin   Wrocławia,  czy  burzonych   po  wojnie   kamieniczek 
                       w  Nysie  i  w  innych   miastach  śląskich,  służyła  często  do  budowy
                       pomników  socjalizmu  w  Polsce / Nowa  Huta /.

                       Przy  tej  okazji   planowo  i  bezmyślnie,  bezpowrotnie  zniszczonych  zostało
                       wiele  elementów  małej  architektury - zabytków  i  przedmiotów  dziedzictwa
                       kulturowego  Śląska,   w  tym   cmentarzy,  kapliczek   i  krzyży  przydrożnych.

                      Za  bezmyślne  zniszczenia  i  bezpowrotne  straty  w  obszarze  śląskiej  kultury
                      materialnej  i  duchowej,  fałszowania   historii,  nikt  nie  poniósł  odpowiedzialności.

                       Barbarzyńskie  zachowania  / kontrolowane  i  niekontrolowane /,  nowych
                       zarządców  tej  ziemi,  podważyły  u  wielu  mieszkańców,  autochtonów  na  Śląsku 
                       wiarę  w  rzeczywisty  powrót  Śląska  do  Macierzy.

                       Ślązacy  wcześniej  utracili  wiarę  w  „kulturę  narodu”,  którego  armia  na  użytek
                       wojny,  zniszczyła  sama,  lub  doprowadziła  do  zniszczenia  wielopokoleniowego
                       i  wielowiekowego  dziedzictwa  kulturowego  Śląska,  urządzając  sobie  
                       w  historycznej  zabudowie  miejskiej  „festungi” / twierdze ! /.

                       Skandaliczny,  rabunkowy  proceder  na  Śląsku,  zbiegał  się   także  z  pierwszą  
                       / jeszcze  przed  ustaleniami  „Wielkiej  Trójki”  w  Poczdamie /  falą  osadnictwa
                       bezrolnych  i  małorolnych  chłopów  z  Centralnej  i  Wschodniej   Polski,   oraz
                       przymusowo  przesiedlanych  mieszkańców  Kresów  Wschodnich  II  R.P.

  02.05.1945.  Umowa  pomiędzy  Centralnym  Zarządem  Przemysłu  Węglowego  a  Wydziałem
                       Więziennictwa  i  Obozów  Wojewódzkiego  Urzędu  Bezpieczeństwa  Publicznego
                       w  Katowicach  dotycząca  zatrudniania  w  kopalniach  więźniów.

                       Ilość  przymusowo  zatrudnionych  przez  dyrekcje  kopalń  w  Rudzie  Ślaskiej:  

                       ---  kopalnia  „Karol” w  Orzegowie                            - 450  pracowników,  
                       ---  kopalnia  „Paweł” w  Chebziu                               -  900  pracowników,
                       ---  kopalnia  „Wirek” w  Wirku                                   -  300  pracowników,
                       ---  kopalnia  „Wanda – Lech” w  Nowym  Bytomiu   - 700 pracowników,
                       ---  kopalnia  „ Walenty – Wawel”  w  Rudzie             -  700 pracowników,
                       ---  kopalnia  „Pokój”  w  Nowym  Bytomiu               -  400 pracowników,
                       ---  kopalnia  „Bielszowice”  w  Bielszowicach          -  200  pracowników.

                        Zgłoszone  zapotrzebowanie  na  pracę  więźniów  w  8  zjednoczeniach  przemysłu 
                        węglowego  jest  na  20. 730  osób.
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                           XIV.  Śląsk  w  granicach  państwa  polskiego, od 1945 roku.  

  06.05.1945. Dekretem  Krajowej  Rady  Narodowej  zniesiony  zastał  ustawowy  Statut
                       organiczny  województwa  śląskiego / nazywany   autonomią /  z  15.07.1920 r.  

                       Funkcjonował  jeszcze  legalny,  emigracyjny  rząd  II  RP  premiera 
                       Tomasza  Arciszewskiego  w  Londynie.
                       Zniknęła  osłona  prawna  dla  dotychczasowego  dorobku  cywilizacyjnego
                       i  materialnego,  zasobów   naturalnych,  statusu  mieszkańców,  bezpieczeństwa
                       publicznego  i  socjalnego  oraz  ekologii   Górnego  Śląska.

                       Rozpoczął  się  okres  rabunkowej / do  lutego  1946 r./,  a  potem  intensywnej
                       eksploatacji  zasobów  naturalnych,  ludzi  i  środowiska  na  Górnym  Śląsku.
 
  08.05.1945. Bezwarunkowa  kapitulacja  Niemiec  w  Reims.  

  09.05.1945. Bezwarunkowa  kapitulacja  III  Rzeszy  Niemieckiej  w  Berlinie.
                      Koniec  II  Wojny   Światowej,  w  której  na  frontach  zginęło   ok.  32  mln.  ludzi
                      w  tym  ok. 10  mln.  Niemców / w  I  Wojnie  Światowej  1,8  mln. /. 

                      Życie  utraciło  ok.  6,0  mln.  Polaków,  w  tym: 7.  biskupów  kościoła
                      katolickiego,  prawie  2.000  księży  diecezjalnych,  ok. 850.  zakonników
                      i  ok.  350  sióstr  zakonnych.  W  diecezji  katowickiej  zginęło  56.  kapłanów.

                      Straty  materialne  Polski  / największe  po  ZSRR / wyniosły  49,2  miliardów
                      przedwojennych  dolarów. 
                      Były  największe  wśród  koalicji  antyhitlerowskiej  w  przeliczeniu  na  głowę
                      mieszkańca  i  wyniosły  840  dolarów  USA  wg  kursu  z  1939 r.

                      W  Rudzie  Śląskiej  w  latach  1939 – 1945  zginęło  w  obozach,  egzekucjach,
                      wojsku  i  partyzantce  729 osób,  w  tym  151  b.  Powstańców  Śląskich.
                      W  obozach  koncentracyjnych  zginęło   31 mieszkańców  Orzegowa  i  16  z  Goduli,
                      w  tym,  m.  innymi  pracownicy  kopalni „Paweł”: Paweł  Jurosz,  Florian  Morys,
                      Jerzy  Dymek,  i  Franciszek  Ficek.

               ---    Na  fronty  II  Wojny  Światowej  wysłano  1.687  górników  kopalni  „Szombierki”.
                      Z  frontu  nie  wróciło  kilkuset  mieszkańców  Szombierek.

               ---    Z  terytoriów  przyznanych  przez  „Wielką  Trójkę”  Polsce,  przed  zbliżającym 
                       się  frontem  sowieckim  swoje  domostwa  opuściło  ok.  4,0 mln.  Niemców.  
                       W  trakcie  działań  wojennych,  ucieczek,  ewakuacji  i  deportacji  oraz  tzw.
                       dzikich  wypędzeń,  życie  utraciło  ok.  750  tysięcy  osób.
                       Na  Ziemiach  Odzyskanych / Prusy,  Śląsk,  Pomorze /,  po  wojnie  pozostało
                       ok. 4,5 – 4,6  mln.  osób,  w  tym  ok. 1,0  mln.  autochtonów 
                       i  ok. 3,5  mln.  Niemców.
                       Na  samym  Śląsku  liczba  mieszkańców  wynosi  obecnie  ok. 2,5  mln.

                       Założenia  polityki  polskiej  wobec  Niemców  na  Śląsku.
                       ---  Niedopuszczenie  powracających  do  ich  miejsca  zamieszkania,
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                       ---  usuwanie  z  gospodarstw  na  rzecz  polskich  osadników,
                       ---  kierowanie  powracających  do  Niemiec.  Opornych  izolować  w  obozach.
                       ---  Skupianie  ludności  miejskiej  w  gorszych,  zniszczonych  dzielnicach,
                       ---  obowiązek  uczestniczenia  kobiet  i  mężczyzn  przy  usuwaniu  zniszczeń,
                       ---  ustalanie  zarobków  i  wyżywienia  na  poziomie  75 %  norm  polskich.

              ---     KC  PPR  ustala  standardy  „bezpieczeństwa”  w  kraju.
                       Na  każde  200  mieszkańców,  przypadać  ma  jeden  funkcjonariusz  UB  i  MO.

   09.05.1945. Polska  administracja  i  milicja,  spontanicznie  utworzona  na  Zaolziu  przez
                       Tymczasową  Radę  Narodową  Zaolzia,  usunięta  przez  konkurujące  władze
                        czeskie  i  wspierającego  je  radzieckiego  komendanta.

                        Brak  na  tym  terenie  wojska  polskiego,  pozwolił  czeskiej  straży  obsadzić
                        granicę   z  01.10.1938 r.  i  na  wprowadzenie  szykan  w  stosunku  do  Polaków.

  09.05.1945.  Feldmarszałek   Ferdynand  Schörner  opuszcza  swoich  żołnierzy  i  w  cywilnym
                       ubraniu  dostaje  się  do  niewoli  amerykańskiej / 15.05. b r. /. 
                       Amerykanie   przekazali   feldmarszałka  Rosjanom.  

  09.05.1945.  Do  Wrocławia  przybyła  administracja  polska  Bolesława  Drobnera.
                       Radziecka  Komendantura  Wojskowa  we  Wrocławiu,  powołała  do  życia
                       alternatywną  dla  polskiej  administracji,  administrację  niemiecką.
                    
                        Pod  radziecką  kuratelą,  administracja  niemiecka  we  Wrocławiu,  
                        wzywa  do  pracy:  „ wszystkich  Żydów,  Półżydów,  Polaków 
                        i  obywateli  obojętnie  jakiej  narodowości”.
                        Przy  niemieckich  parafiach  ewangelickich  powstają   22 punkty  tajnego
                        nauczania  dla  dzieci  niemieckich.
                       
  10/11.05.1945. „Tajemnicze  pożary”  niszczą  księgozbiór  Biblioteki  Uniwersytetu
                            Wrocławskiego,  średniowieczne  zabudowy  miast:  Legnicy,  Prudnika,  
                             Strzelec  Opolskich,  Gliwic  i  innych.
                            W  wielu  miastach  śląskich,  na  porządku  dziennym  są  rabunki,  gwałty 
                            i  zabójstwa  dokonywane  na  miejscowej  ludności  przez  czerwonoarmistów.

  16.05.1945.  CZPW  a  Departament  Więziennictwa  i  Obozów  MBP  zawarły  umowę  
                       o  przekazaniu  do  pracy  w  górnictwie  więźniów  z  Centralnego  Obozu  Pracy
                       w  Jaworznie.  Wynagrodzenie  miesięczne  więźnia  pracującego  w  kopalni
                       wynosi  początkowo  12,  a  później  16  złotych.

  20 - 21.05.1945. Plenum  KC  PPR  podjęło  uchwałę  nakazującą  usunięcie  z  kraju  wszystkich
                              Niemców  / i  uznanych  za  Niemców  Polaków / oraz  osiedlenie  na  ich
                              miejsce  3,5  mln.  innych,  w  tym  repatriantów  zza  Buga.

   24.05.1945. Dekretem  KRN  powołano  do  życia  Politechnikę  Śląską  w  Gliwicach.

  25.05.1945.  Ustawa  PKWN  o  wyłączeniu  ze  społeczeństwa  polskiego  wrogich  elementów.
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   28.05.1945.  Biskup  katowicki  ks.  Stanisław  Adamski,  w  liście  do  wojewody  śląskiego
                        gen.  dyw.  Aleksandra  Zawadzkiego  poruszył  problem  listy  narodowościowej
                        i  apelował  o  zaniechanie  wysiedlania  Niemców,  demokratów  i  zwolenników 
                        senatora  II  RP  Eduarda  Panta.

         05.1945. Na  posiedzeniu  KC  PPR  w  Warszawie,  na  skutek  skarg  Polskiego  Związku
                        Zachodniego,  Weteranów  Powstań  Ślaskich,  matek  i  żon  omawia  się
                        problem  wywozu   do  ZSRR  robotników  z  Górnego  Śląska.

   31.05.1945. Na  Dolnym  Śląsku  osiedliło  się  ok. 40 tys. osób,  na  Śląsku  Opolskim ok. 90 tys.

   16 - 21.05.1945. Demokratyczni  politycy  z  kraju  i  zagranicy  z  Stanisławem  Mikołajczykiem
                              na  czele,  wraz  z  politykami  Rządu  Tymczasowego / komunistami /  tworzą:
                      Tymczasowy  Rząd  Jedności  Narodowe / TRJN / z  Osóbką – Morawskim  na  czele.
                      Funkcję  wicepremiera  i  Ministra  Rolnictwa  sprawuje  Stanisław  Mikołajczyk.
                      / Na  21  tek  ministerialnych,  17.  objęli  komuniści /.

  29.05.1945.   Alianci  aresztowali  rząd  III  Rzeszy  Niemieckiej  Karla  Dönitza.

       06.- 07.1945. Wojsko  Polskie  bezprawnie  dokonuje  wysiedleń  ludności  niemieckiej  ze
                              strefy  przygranicznej  na  Dolnym  i  Górnym  Śląsku.
                              Czerwonoarmiści  występują  w  obronie  bezprawnie  usuwanej  ludności.
                              Żołnierze  polscy  są  rozbrajani,  upokarzani  i  ośmieszani.

  05.06.1945.   Cztery  zwycięskie  mocarstwa / ZSRR,  USA,  Anglia  i  doproszona  Francja /
                        dokonały  podziału  Niemiec  na  cztery  strefy  okupacyjne.

  07.06.1945.  Legnica  siedzibą  władzy  administracyjnej  Dolnego  Śląska / do 15.09.1945 r./.

  08.06.1945.  Zarządzenie  nr  88  wojewody  śląskiego  gen.  dyw.  Aleksandra  Zawadzkiego
                       o  tworzeniu  miejsc  odosobnienia  dla  Niemców.

   10. - 15.06.1945.  Wojska  Czechosłowackiej  Armii  weszły  na  teren  powiatu  raciborskiego 
                                  i  kłodzkiego. 
                                 Wojsko  Polskie  postawione  zostało  w  stan  gotowości  bojowej  
                                  celem   rozbrojenia  napastnika  w  terminie  do  15.06. br.

                                  Dowódca  oddziałów   rosyjskich  / IV  Front  Ukraiński /  
                                  generał   Andriej  Jeremienko  zażądał  opuszczenia  przez  wojska
                                  Czechosłowackiej  Armii   terytorium   państwa  polskiego.

   14.06.1945.  W  Bytomiu  rozpoczyna  działalność  Opera  Śląska.

             ---      Rozporządzenie  wykonawcze  TRJN  do  ustawy  z  dnia  25.05.1945 r.  w  sprawie
                       rehabilitacji  osób  zamieszkałych  na  Górnym  Śląsku,  wpisanych  do  3  i  4  grupy
                       niemieckiej  listy  narodowościowej  lub  do  grupy  tzw.  Leistungs – Pole.

  16.06.1945.  W  Katowicach  reaktywowano  Instytut  Śląski.
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  17.06.1945.  Nota  rządu   polskiego  do  rządu  w  Pradze  zapowiada,  wobec :
                       „  brutalnych  metod  eksterminacji  polskiego  żywiołu  na  Zaolziu”,  podjęcie:
                       „ wszelkich  środków  w  celu  zapewnienia  obrony  ludności  polskiej”.
                       Koncentracja  wojsk  polskich  marszałka  Michała  Roli -  Żymierskiego 
                       w  okolicach  Cieszyna.

  17.06.1945. Ławrentij  Beria: 
                      „ w  obozach  i  wiezieniach  NKWD - ZSRR  znajduje  się  łącznie 25.047  obywateli
                      polskich,  z  tego  7.202  w  batalionach  roboczych  Ukraińskiej  SSR. 
                      Są  to  Niemcy  zmobilizowani  na  niemieckim  Śląsku, uważający  się  za  Polaków”.

  17.06.– 07.07.1945. Pertraktacje  przedstawicieli  władz  Polski  w  Moskwie.
                                   Oficjalna  deklaracja  o  zakończeniu  demontażu  fabryk  i  urządzeń  
                                   w  Polsce. Demontaże  na  Górnym  Śląsku  trwają  jednak  do  jesieni.
 
  18.-21.06.1945. W  Moskwie  przed  „Kolegium  Wojskowym  Sądu  Najwyższego  ZSRR” 
                             odbył  się proces  16.  przywódców  polskiego  państwa  podziemnego. 

  18.06.1945.  P. o.  delegat  rządu  RP  w  Kraju  Stefan  Korboński  do  Londynu:
                       „ Ze  Śląska  Górnego  Sowiety  wywożą  wszystkie  składy  żywnościowe,
                       urządzenia  techniczne  i  maszyny  zainwestowane  podczas  okupacji,  jak  i  dużą
                       część  urządzeń  przedwojennych.  Na  Śląsku  Opolskim  i  Dolnym  wywożenie
                      maszyn  i  urządzeń  jest  w  końcowej  fazie,  po czym  z  wyjątkiem  kopalń 
                      i  resztek  paru  hut,  zniknie  95 %  stanu  majątku  przemysłowego”.

  18.06.1945. Zarządzenie  wojewody  śląskiego  o  usunięciu  niemieckich  pomników,
                      tablic  orientacyjnych  oraz  nakazie  zmiany  nazw  miast,  wsi,  ulic  i  placów.

                      W  Bytomiu,  na  dzisiejszym  placu  Akademickim  zniszczono  pomnik
                      wybudowany  na  pamiątkę  wojny  francusko - pruskiej  w  1870/1871 r.,
                      w  parku  miejskim,  w  rejonie  rzeźby  muz  zniszczono  pomnik  kanclerza  
                      Otto  von  Bismarcka,  na  placu  Sikorskiego  zniszczono  pomnik  króla  Prus
                      Fryderyka II  Hohenzollerna,  na  placu  Słowiańskim  zburzono  pomnik  poległych
                      bojowników  Selbstschutzu,  w  parku  miejskim,  u  wylotu  ul.  Okulickiego
                      zburzono  pomnik  poległych  w  I  Wojnie  Światowej  żołnierzy  miejscowego 
                      156  pułku  piechoty,  przed  budynkiem  urzędu  miejskiego  zburzono  pomnik
                       autora  hymnu  SA  Horsta  Wessela  oraz  sarkofag  i  tablice  poległych  w  czasie
                       I  wojny  światowej  żołnierzy  znajdujące  się  w  drewnianym  kościele 
                       św.  Wawrzyńca  w  parku  miejskim  i  wiele  innych.

  19.06.1945. W  Polsce,  Prezydium  Rady  Ministrów  nakazało  usunięcie  niemieckich  napisów 
                      z  drogowskazów,  szyldów  i  pojazdów.

       06.1945.  W  Goduli  rozpoczął  działalność  klub  sportowy  „Sęp”,  później 
                          „Górnik”  Godula.

  20.06.1945. Zarządzenie  władz  polskich  o  wprowadzeniu  tymczasowych /  3  miesięcznych /
                      zaświadczeń  o  przynależności  mieszkańców  Górnego  Śląska,  byłych  obywateli
                      II  i  III  Rzeszy  do  narodu  polskiego:
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                      ---  którzy  do  31.08.1939 r. mieszkali  na  obszarze  ziem  uzyskanych  i  zachowali
                            narodowość  polską,
                      ---  nie  byli  członkami  NSDAP  i  nie  podlegali  dekretowi  z  dnia 31.08.1944 r. 
                            o  karaniu  zbrodniarzy  hitlerowskich,
                      ---  złożyli  deklarację  lojalności  narodowi  polskiemu,
                      ---  byli  prześladowali  przez  hitlerowców  z  powodu,  narodowości,  małżeństwa.
                      
                      Nie  ma  jednoznacznych,  czytelnych  instrukcji  weryfikacyjnych  ludności.  
                      W urzędach,  występuje  znaczna  doza  uznaniowości  i  nieufności  do  autochtonów.

  22.- 25.06.1945. W  Moskwie  decyzją  Józefa  Stalina,  Polska  otrzymuje  cały  Śląsk  pruski,
                              a  Czechosłowacja  Zaolzie  i  Śląsk  Opawski.  Wojska  czechosłowackie 
                              muszą wycofać  się  na  pozycje  wejściowe  z  dnia 10.06. br.

  28.06.1945.  W  Polsce,  na  bazie  Tymczasowego  RJN  utworzono  Rząd  Jedności  Narodowej.  
                        Premierem  rządu  / RJN / został  Edward  Osóbka – Morawski,  wicepremierami:
                        Władysław  Gomułka  i  Stanisław  Mikołajczyk / PSL /.
                        Na  21  resortów,  17.  obejmują  członkowie  PPR.
                        Protest  rządu  polskiego  na  emigracji  premiera  Tomasza   Arciszewskiego.

  30.06.1945.  W  skład  Polskich  Sił  Zbrojnych  na  Zachodzie  wchodzi  89.631  ochotników
                       - Polaków,  jako  wziętych  do  niewoli  byłych  żołnierzy  Wehrmachtu.
                       Stanowią  36 %  stanu   osobowego  polskich  oddziałów  wojskowych. 

                       W  I  Armii  Wojska  Polskiego  formowanej  w  ZSRR, 
                       Polaków,   dezerterów  z  Wehrmachtu   szacuje  się  na  1 - 3  tysięcy.
                       Z  tej  grupy  do  Goduli  wrócili  m. innymi,  w  stopniu  kapitana  WP  p. Sz.
                       oraz  w  stopniu  kpt.  Urzędu  Bezpieczeństwa  Gerard / Tadeusz / Murzyn.
                       Mając  ambicje  piłkarskie,  straszył  pistoletem  kierownika  drużyny   piłkarskiej 
                       w  Goduli  p.  Eryka  Jerca,  / w  przypadku  nie  powołania  go  w  skład  zespołu /,
                       sędziów  piłkarskich,  drużynę  przeciwników  i  wielu  innych.
                       Zmarł  jako  podpułkownik UB,  SB -  MO  w  Goduli.  Pochowany  w  Orzegowie.

        06.1945.  Bolesław  Bierut  rozmawia  z  ambasadorem  ZSRR  w  Warszawie  Lebiediewem 
                        o  możliwości  powrotu  do  Polski  wywiezionych  górników – Polaków  z  Śląska.

             ---      W  czasie  wojny,  niemieckie  sądy  wydały  35  tysięcy  wyroków  z  powodu
                        dezercji / Fahnenflucht /,  w  tym  22.750  wyroków  śmierci,  z  czego  
                        ok. 15.000  wykonano.

             ---       Szacuje  się,  że  z  polskich  terenów  wcielonych  do  III Rzeszy,  do  Wehrmachtu
                        powołanych  zostało  ok. 295.000  przedwojennych  obywateli  polskich, 
                        z  czego  ok.  195.000  wpisanych  na  DVL 3. 
                        Liczba  ofiar  wojny  w  tej  grupie   sięga  ok. 75.000.
                       Górnoślązacy  w  Wehrmachcie,  chwalebnie  nazywani  byli:  śląskie  pierony.

                        Żołnierze  prowincji  górnośląskiej  otrzymali  152  krzyże  rycerskie,  z  czego
                        17.  z  nich  otrzymało  Liście  Dębu,  2.  odznaczonych  zostało  Mieczami,  jeden
                        Brylantami.
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                        Ten  ostatni  otrzymał   generał  Hiacynt / Jacek / Strachwitz,  Górnoślązak 
                         z  Kamienia  Śląskiego,  z  rodu  przyznającego  się  do  dziedzictwa  Odrowążów.
                        Służył  w  dywizji  pancernej  Gross  Deutschland.
                        Ok.  20 %  udekorowanych  pochodziło  z  b.  województwa  śląskiego 
                       / po  plebiscycie  w  1921 r.  -  polski  Górny  Śląsk /.      
               
            ---       W  Rzeszy  III  Niemieckiej,  na  skutek  powszechnego  poboru,  od  01.06.1939 r. 
                       do  30.04.1945 r. do  Wehrmachtu  i  Waffen  SS  wcielono 17.893.200  osób.
                       Przeżyło  do  końca  wojny  ok.  7.590  tysięcy  żołnierzy.

  01.07.1947.  Ceny  w  stołówkach  zakładowych / za  oddane  kartki  żywnościowe /:
                       śniadanie – 1,0 zł,  obiad – 4,0 zł,  kolacja -1,0 zł, 
                       kufel  piwa – 22,0 zł,  litr  wódki – 1.000,0 zł,  bimbru -  400 - 500 zł/litr.

                       Ceny  niektórych  artykułów  spożywczych  na  wolnym  rynku:
                       chleb  czarny – 25,0 zł/kg,  mąka  pszenna – 100 zł/kg, słonina  i  masło – 350,0zł/kg,
                       cukier – 300,0 zł/kg,  mięso  wieprzowe – 200-300  zł/kg,  mięso  wołowe- 150 zł/kg,
                       groch,  fasola – 40 – 60 zł/ kg,  ziemniaki  młode – 50 zł/kg.

                       Trudną  sytuację  aprowizacyjną  w  kraju  łagodziły  późniejsze  dostawy  UNRA.

  02.07.1945.  Zarządzenie  wojewody  śląskiego  Aleksandra  Zawadzkiego  nr  120  zakazuje
                       Niemcom  przebywania   na  terenie  województwa,  a  opornych  należy  kierować
                       do  ośrodków  odosobnienia,  skąd  będą  przymusowo  wysiedleni.

   06./07.1945. Propaganda  Niemców  opolskich   głosi: 
                        „ziemia  opolska  do  Polski  należeć  nie  będzie”,  a  raczej  do  Czechosłowacji.

  04.07.1945.  Pogrom  Żydów  w  Kielcach.  Próba  kompromitacji  Polski  w  oczach  Europy
                        / przez  służby  bezpieczeństwa  ZSRR  i  Polski /. 

  05.07.1945.  Rządy  USA  i  Anglii  cofają  uznanie  dla  Rządu  II  RP  Tomasza   Arciszewskiego
                       w  Londynie. 
                       Koniec  współpracy  polsko – angielskiej  w  oparciu  o  traktat   o  przymierzu  
                       z  dnia  25.08.1939 r.,  podpisany  przez  Ministra  Spraw  Zagranicznych 
                       II  RP  płk.  Józefa  Becka.

       07.1945. Władze  polskie  zainicjowały akcję  wysiedleń  Niemców 
                      z  województwa  śląskiego.
                      Do  końca  roku,  ponad  150  tysięcy  Niemców  transportem  kolejowym,  opuściło
                      Górny  Śląsk.

  06.07.1945. W  Jańskich  Łaźniach  k.  Jawornika  na  Śląsku  Opawskim,  zmarł  arcybiskup,
                        ordynariusz  diecezji  wrocławskiej  Adolf  kardynał  Bertram.

  07.07.1945. Dekret  KRN:
                      „Włącza  się  do  obszaru  województwa  śląskiego / a  nie  śląsko – dąbrowskiego /
                       z  województwa  kieleckiego  powiaty  będziński  i  zawierciański”.
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                       Następuje  kolejny „ Drang  nach  Westen” / parcie  na  zachód /  na  Górny  Śląsk
                       ludzi,  często  o  mentalności  zdobywców  lub  z  przekonaniem  o  swojej  misji:
                      „ przyjścia  z  pomocą  Śląskowi”  i  dokonania  jego „obróbki  narodowej”.
                       
                       Ustalono  i  stwierdzono  odgórnie  na  szczytach  nowej  władzy,  że: 
                       „ Ślązacy  są  kolaborantami,  nacjonalistami,   i  separatystami  
                       i  do  rządzenia  dopuścić  ich  nie  wolno” / zakamuflowana  opcja  niemiecka  ? /.

                       W  celu  dehumanizacji  Górnoślązaka,  ustawienia  go  w  pozycji  „wroga”,
                       niemiecki  wyróżnik  rasowy,  zastąpiono  wyróżnikiem  narodowym  polskim.

                       Zapomniano,  nie  tylko  o  tym,  że  „wymiarem  polskiego  patriotyzmu  Ślązaka,
                       jest  być  najpierw  dobrym  Ślązakiem”,   ale  i  o  tym,  o  czym  w  1936  roku 
                       pisał  Ksawery  Pruszyński,  że:

                       „Robotników  na  Śląsku  nie  trzeba  uczyć.  Ci  ludzie  czytali  gazety, 
                       kończyli  gimnazja. ....... Chłopów  na  kresach  trzeba  uczyć,  
                       w  Kongresówce  przeprowadzać,  w  Małopolsce  wspierać  radą. 
                       Robotników na  Śląsku  nie  trzeba  uczyć. Ci  ludzie  znają  wielki  europejski  język,
                       ci  ludzie  są  nowocześni  jak  górnicy  z  Ardenów,  jak  robotnicy  z  Liverpoolu.
                       Tych  ludzi  i  synów  trzeba  po  prostu  dopuścić”.

                       Dla  Ślązaka,  pogardliwy  do  niego  stosunek  „Kulturträgerów”  to  nic  nowego. 
                       Tak  było  za   czasu  „Kulturkampfu”  kanclerza  Otto  von  Bismarcka 
                       i  ekipy  sanacyjnego  wojewody  śląskiego  płk.  Michała  Grażyńskiego.
                       Obecnie  ustalono  i  zadecydowano,  że  za  wschodnią  granicą  Górnego  Śląska,
                       narodziła  się  nowa  kasta  ludzi,  która  z   partyjnego  nadania  i  w  imię  jedynie
                       słusznej  ideologii,  będzie  zarządzać / bo  nie  rządzić /  na  Górnym  Śląsku.

                      Populacja  ludności  w  Zagłębiu  Dąbrowskim,  w  częstochowskim 
                      i  na  Podkarpaciu  w  latach 1945 – 1948,  zmniejszyła  się  o  ponad  50 %.

  08.07.1945. Kardynał  August  Hlond – Prymas  Polski,  po  osobistej  rozmowie  z  papieżem
                      Piusem XII,   otrzymał  od  niego   nadzwyczajne  uprawnienia 
                      / facultates  specialissimae /,  które  „czyniły  go”  w  Polsce   nieomalże  papieżem.

   16.07.1945.  Kapituła  katedralna  we  Wrocławiu  wybrała  księdza  Ferdynanda  Piontka  na  
                       wikariusza  kapitulnego  diecezji  wrocławskiej.

        07.1945.  Ks.  Emil  Kobierzycki  z  Lwowa,  z  rąk  wikariusza  kapitulnego  diecezji
                        wrocławskiej  ks.  Ferdynanda  Piontka  otrzymał  zlecenie  objęcia  opieką
                        duszpasterską  przybywających  na  Śląsk  Opolski  przesiedleńców 
                        z  Kresów  Wschodnich  II  RP.

  17.07.1945. Rozpoczęcie  obrad  Konferencji  Pokojowej  zwycięskich   mocarstw  w   Poczdamie
                      / pałac  Cecilienhof /.  Prezydent  USA  H. Truman,  premier  Wielkiej  Brytanii
                      W.  Churchill  i  J.  Stalin  ustalili,  że linia  Odra – Nysa  będzie  tymczasową  granicą
                      między  oddanymi  pod  zarząd  polski  niemieckimi  terenami  wschodnimi,
                      a  sowiecką  strefą  okupacyjną  Niemiec. 
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                      Podjęta  została  decyzja  o  czystce  etniczno - narodowej  Śląska.
                      Decyzja  zrealizowana  prawie  w  pełni  przez  władze  Polski  Ludowej 
                       na  obszarze  Dolnego  Ślaska,   a  „kosmetycznie”  na  obszarze  Górnego  Śląska. 
                      Zalegalizowana  została  również  dotychczasowa,   bezprawna   akcja  wysiedlania
                      Niemców / i  Ślązaków /  przez  władze  polskie  z  b. terenów  niemieckich.
                      
  20.07.1945. Na  odprawie  starostów  i  prezydentów   b.  rejencji  opolskiej,  wojewoda  śląski 
                      gen. dyw.  Aleksander  Zawadzki:
                       ---  Usuwać  z  gospodarstw  ludność  niemiecką,  skoro  pojawią  się  repatrianci,
                       ---   Usuniętych  Niemców  kierować  do  obozów  pracy,
                       ---- celem  „skoszarowania  Niemców”  zaleca  tworzenie  w  miastach  gett
                              niemieckich.

                      Po  raz  kolejny  poruszona  została  sprawa  napisów  niemieckich  w  kościołach,
                      na  cmentarzach  i  pomnikach.

                      W  Goduli  podjęto  pierwsza,  nieudaną  próbę  / przez  p. Konstantego  L. i  innych / 
                      usunięcia  herbów   rodziny  von  Schaffgotsch  z  prezbiterium  kościoła.

  20.07.1945.  Huragan  uszkodził  dach  kościoła  i  złamał  krzyż  na  wieży  sygnaturki w  Goduli.
                       Uszkodzony  krzyż  naprawił  parafianin  Józef  Zdrzałek.

                       W  okresie kolejnych  dwóch  lat,   oczyścił  także  z  rdzy  i  pomalował  płoty
                       wokół  kościoła  i  probostwa,  uruchomił  silnik  pompy  wodnej  w  kotłowni 
                       oraz  wykonał  instalację  wodną  do  2.  nowych  basenów   na  cmentarzu.

                       W  tym  okresie  uporządkowany  został  strych  kościoła,  zaś  teren  przy
                       kościele  wyrównany   i  obsadzony  drzewami,  podobnie  jak  na  cmentarzu.
                       Z  przed  kościoła  i  podwórza  probostwa  usunięto  rumowiska. 
                       Wejście  do  kościoła,  probostwa  i  zabudowań  gospodarczych,  wyłożono 
                       płytami  betonowymi.
                       Na  probostwie  dokonano  niezbędnej  modernizacji  budynku  i  instalacji 
                       wodno - kanalizacyjnej.
                       Wykonano  naprawę  napędu  elektrycznego  dzwonów  na  wieży  kościoła.
                       
             ---      Na  Górnym  Śląsku  odtworzone  zostały  niemieckie  obozy  pracy,  m.  innymi   
                       w  Świętochłowicach  / na  Zgodzie /,  Łambinowicach  i  Mysłowicach.

                       Staną  się  wkrótce  źródłem  epidemii  tyfusu  plamistego  i  brzusznego  
                       na  Górnym  Śląsku.

                       Funkcję  zastępcy  wojewody  pełnią  Ślązacy: Jerzy  Ziętek  i  Arka  Bożek.

  27.07.1945. Do  Polski  wrócił  kardynał  prymas  August  Hlond. 

                      Wcześniej,  po  śmierci   abpa  wrocławskiego  Adolf  kardynała  Bertrama,  otrzymał
                      od  papieża  Piusa XII  specjalne  pełnomocnictwa,  celem  uporządkowania  sytuacji
                      kościoła  katolickiego   na  ziemiach  poniemieckich,  objętych  przez  administrację
                      polską.
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              ---    Proboszczem  w  Orzegowie,  po  księdzu   Karolu  Borińskim  został 
                      ksiądz  Wilhelm  Salbert / do 1971 r. /.

  31.07.1945.  W  radzieckiej  niewoli  przebywa  2,6  mln.  jeńców  niemieckich.

  02.08.1945.  Do  tej  pory,  z  terenów  okupowanych  przez  Armię  Czerwoną / i  Śląska /
                       do  ZSRR  wywieziono  1.821.000  ton  urządzeń,  sprzętu  i  innych   materiałów,
                       w  tym  145.800  wagonów  kolejowych.
                       
  02.08.1945. Zakończono  obrady  Konferencji  Pokojowej  w  Poczdamie.  Ustalono  m.  innymi:
               ---   Niemcy  podzielone  zostały  na  4 – strefy  okupacyjne,

               ---   Uznany  został  Polski  Rząd  Jedności  Narodowej,  a  ziemie  b.  III  Rzeszy
                      Niemieckiej  na  wschód  od  Nysy  Łużyckiej  i  Odry,  do  czasu  podpisania  układu
                      pokojowego  z  Niemcami  pozostają  „pod  administracją  państwa  polskiego” .  

               ---  Tereny  przyznane  w  zarząd  Polsce  opuści  wkrótce  ok. 3,5 - 4,0  mln. Niemców. 
                      Wcześniej,  tereny  te  opuściło  kilka  mln.  osób,  co  było  wynikiem,  zarządzonej
                      przez  władze  niemieckie  planowej  ewakuacji  i  ucieczki  przed  zbliżającym  
                      się  frontem.

 08.08.1945. Powołanie  Międzynarodowego  Trybunału  Wojskowego  w  Norymberdze.

  Rok 1945    Bytom  opuściło   ok. 50 %  jego  stałych  mieszkańców,  a  na  ich  miejsce
                      przybędzie  wkrótce  ok. 16,0  tysięcy  repatriantów  z  Kresów  Wschodnich  II  RP.
                      W  Zabrzu  liczba  rodzimej  ludności  wynosi  ok.  65 %,  Gliwic.  ok.  35 %.
            
               --     Polska  w  wyniku  wojny  utraciła   6.0  mln.  mieszkańców,  w  tym  ok.  3.0  mln.
                       Żydów  tj.  22,2 %  ludności   oraz   per  saldo  ok.  2o %  swojego  obszaru 
                       w  stosunku  do  stanu  posiadania  w  II  RP  z  1939 r. / 389,7  tys.  km.  kw.
                       do  312.7  tys.  km.  kw.  w  1945 r. /.

                       Niemcy  utraciły  18 %. swego  obszaru  z  przed  1937 r.

                       Materialne  straty  Polski  w  wyniku  wojny  oszacowano  na  38 %  majątku
                       narodowego  z  1938 r. / 49,2  mld. dolarów - $ /.
                       Na  Kresach  Wschodnich,  pozostawiony  przez  Polaków  majątek  oszacowany
                       został  na  3,6  mld.  $.  Na  Ziemiach  Odzyskanych  stały  majątek  oszacowano  
                       na  9,5  mld. $ / przed  demontażem  fabryk  i  urządzeń  dokonanym  przez  Rosjan /.

  12.08.1945. Na  spotkaniu  z  Kapitułą  Metropolitalną  we  Wrocławiu,  na  podstawie
                      specjalnych,  bezprecedensowych  w  historii  Kościoła  pełnomocnictw  
                      papieża  Piusa XII  / ale  w  granicach  państwa /,  kardynał  prymas  August  Hlond
                      skłonił  wikariusza  kapitulnego  we  Wrocławiu  ks.  Ferdynanda  Piontka 
                      do  ustąpienia  z  urzędu. 
                      Utworzył  Administrację  Apostolską   na  Ziemiach  Zachodnich  i  Północnych,
                      przyznanych  przez „Wielką  Trójkę''  w  Poczdamie  pod  zarząd   Polsce.
                      Decyzja  Prymasa  Polski  krytykowana  była  w  Niemczech,  gdzie  zarzucano  
                      mu  nadużycie  zaufania  papieża.  
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  15.08.1945.  August  kardynał  Hlond  prymas  Polski,  erygował  na  Śląsku  Opolskim,    
                       Administrację  Apostolską,  terytorialnie  równą  przedwojennej  rejencji  opolskiej.

  15.08.1945.   Administratorzy  Apostolscy / od 14.08. /obejmują  swoje  urzędy.
                        Administratorem  Apostolskim  w  Opolu  został  ksiądz  infułat 
                        dr  Bolesław  Kominek  z  Radlina,  a  we  Wrocławiu  ks. dr  Karol  Milik.

  16.08.1945.  Umowa  polsko – sowiecka  o  granicy / na  wschodzie /  i  wynagrodzeniu  szkód
                        wyrządzonych  przez  okupacje  niemiecką. 

                        ZSSR  zrzeka  się  na  rzecz  Polski  pretensji  do  mienia  niemieckiego  na  całym
                        jej  terytorium,  łącznie  z  częścią  Niemiec,  która  przechodzi  w  skład  państwa
                        polskiego /  wcześniej,  prawie  doszczętnie  ograbioną   przez  Armię  Czerwoną /.
                        Ma  także  przekazać  Polsce  15 %  uzyskanych  od  Niemiec  reparacji  wojennych,
                        tj.  1,5  mld.  dolarów.

                        Jednak,  Polska  ma  dostarczyć  do  ZSSR   64  mln.  ton  węgla
                        ,, po  specjalnej  cenie  umownej”,  czyli  prawie  w  formie  darowizny.
                        Na  takim  „handlu” / do  1956 r. /  Polska  straciła  ok.  600  mln.  dolarów.
                        Z   ZSRR  wracają   niektórzy  chorzy,  często  niezdolni  do  pracy  górnicy  śląscy.

  18.08.1945.  Delegacja CZPW  z  Katowic  z  inż  Biernackim  na  czele  zawarła  umowę  
                       z  gen.  lejtnantem  Miłowskim  na  przekazanie  do  pracy  w  górnośląskich
                       kopalniach  30 – 40  tysięcy  jeńców  niemieckich  z  obozu  w  Żaganiu.
                       Na  Górnym  Śląsku  i  w  Zagłębiu  Dąbrowskim  strajki  w  kopalniach.

  22.08.1945.  Na  mocy  rozkazu  Naczelnego  Dowódcy  Wojska  Polskiego, I  Armia  WP  została
                       przeorganizowana  w  Śląski  Okręg  Wojskowy, obejmujący  tereny Dolnego  Śląska
                       i  województwo  śląskie,   z  siedzibą  dowództwa  w  Katowicach
                       / do  01.07.1946 r. /. 

        08.1945. Na  I  Zjeździe  Przemysłowym  Ziem  Odzyskanych  we  Wrocławiu 
                       i  Jeleniej  Górze,  minister  przemysłu  Hilary  Minc  deklarował:
                       „  Trzeba  skończyć  z  błędnym  i  fałszywym  stanowiskiem „szabru”  w  skali
                      ogólnopaństwowej  / jako /.... kwitnącego  interesu... .... kosztem  Ziem  Zachodnich”.

  22.08.1945. Stronnictwo  Ludowe,  przekształcono  w  Polskie  Stronnictwo  Ludowe.
                      Prezesem  PSL  został  Wincenty  Witos.

  27.08.1945.  CZPW  i  Departament  Więziennictwa  MBP  zawarły  kolejną  umowę 
                       o  przekazaniu  do  pracy  w  kopalniach  więźniów  obozu  pracy  w  Jaworznie.
                       W  sumie,  obydwie  umowy / z 16.05 br. /  wymieniają  liczbę  20  tysięcy  osób.

  30.08.1945. Na  obszarze  okupowanych  Niemiec  władzę   sprawuje  Aliancka  Rada  Kontrolna.
                       Amerykanie  w  swojej  strefie  okupacyjnej  dążą  do  tworzenia  zalążków 
                       federacyjnego  ustroju  Niemiec  w  oparciu  o  landy.
                       Anglicy  skłonni  są  do  tworzenia  władzy  scentralizowanej, 
                       Francuzi  dążą  do  regionalizacji.  
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        08.1945. Spis  ludności  we  Wrocławiu  wykazał:  ok. 190  tys. Niemców,  17 tys. Polaków,
                       i  900  osób  innej  narodowości.

  01.09.1945.  Delegacja  Centralnego  Zarządu  Przemysłu  Węglowego  z  Katowic,  negocjuje
                       z  komendantem  obozu  jenieckiego  we  Wrocławiu  ppłk  Azarowem  warunki
                       pozyskania  do  pracy  w  górnictwie  na  Górnym  Śląsku  niemieckich  jeńców
                       wojennych. 
                       W  obozie  znajdują  się  członkowie  SS,  Gestapo,  policji  i  żandarmerii
                       wojskowej,  od  niedawna  zapisani  do  Nationalkomitee  Freies  Deutschland.
                       Transport  jeńców  na  Górny  Śląsk  miał  się  rozpocząć  04. 09  br.
                       Komendant  Azarow,  dnia  03. 09. br.  rozpuścił  jeńców  obozu.

  02.09.1945.  Kapitulacja  Japonii.

               ---   W  Goduli  przy  obecnej  ul. K. Goduli  30,  utworzono  świetlicę  kopalni  „Paweł”,
                       a  w  Orzegowie,  w  budynku  kina  „Światowit”  / w  dawnej  gospodzie  Pyki /,
                       świetlicę  kopalni „Karol”. W  świetlicach  rozwijał  się  amatorski  ruch  artystyczny.
                       Dzieci  przedstawicieli  nowej  władzy,  na  wszystkich  akademiach  ku  czci....
                       „dbając  o  kulturę  śląską” ,  występowały  wyłącznie  w  strojach  krakowskich.

                       W  prowadzeniu  zespołów  akordeonistów  wyróżnili  się:  Ryszard  Panic,  
                       Edward  Hulok,  Franciszek  Makowski  i  Antoni  Duda.

               ---    W  Goduli  i  Orzegowie  odtworzone  zostały  kluby  sportowe:
                        KS  Górnik  Godula  i  KS  27  Orzegów.

               ---    Początek  repatriacji  na  Górny  Śląsk  Polaków  z  Zachodniej  Europy,
                       np. z  Belgii  i  Francji.  Dla  nich  to,  w  Goduli  rozpoczęto  budowę  
                       kolonii  domów  mieszkalnych  „ na  Paryżu”.

               ---    Na  Górnym  Śląsku  epidemia  tyfusu  plamistego  i  brzusznego.
                       W  Bytomiu  nie  ma  ani  jednego  szpitala  dla  ludności  cywilnej.

  11.09.1945.  Decyzja  władz  administracyjnych  w  Strzelcach  Opolskich  o  eksmisji  
                       O O.  Franciszkanów  z  Góry  św.  Anny. / po  bezprawnych   uzasadnieniach,
                       upokorzeniu  zakonników,  niektórzy  z  nich  zostali  jednak  wydaleni /.

                       Władze  Niemiec  hitlerowskich  podobną  decyzję  uzasadniały  tym,  że  jakoby  to
                       Franciszkanie  są  winni,  że  plebiscyt  w  1921 r.  w  powiecie  strzeleckim
                       wypadł  na  korzyść  Polaków.

  12.09.1945. Rada  Ministrów  TRJN  wypowiada  postanowienia  Konkordatu  zawartego 
                      przez   Rząd  II RP  w  1925 r.  ze  Stolicą  Apostolską.

  15.09.1945. Z  Żagania  wyruszył  pierwszy  transport  jeńców  niemieckich  do  pracy 
                      w  górnośląskich  kopalniach. W  sumie,  zaplanowano  25  transportów  po  1.500
                      jeńców  każdy.
                      Na  Górnym  Śląsku,  w  pobliżu  kopalń  pojawiły  się  ogrodzone  drutem
                      kolczastym  baraki  i  wieżyczki  strażników  obozowych.
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  20.09.1945. Aliancka  Rada  Kontroli  nakazuje  oczyścić  administrację  Niemiec  z  b.  nazistów.

  27.09.1945.  Wojewoda  śląski  gen. dyw.   Aleksander  Zawadzki  nakazał  zbiórkę  książek 
                       w  języku  niemieckim  dotyczących  literatury  naukowej,  rolnictwa,  hodowli,
                       pszczelarstwa  i  innych. 
                       Uprzedził  go  jednak  w  tym  dziele  prezydent  Chorzowa / 01.08.1945 r. /. 

    07-12.1945. W  obozie  pracy  przy  kopalni ,,Paweł”  zmarło  68  osób.

               ---     Gerard  Szczurek  z  Goduli,  Stefan  Gürtler  z  Rudy  oraz  Paweł  Stopa,  wszyscy
                        mający  za  sobą  przeszłość  w  Armii  Krajowej,  rozpoczęli  organizować  na
                        terenie  Górnego  Śląska  Konspiracyjne  Wojsko  Polskie / KWP /.

                        Powołano  /11.1945. r. / sztab  organizacji  o  kryptonimie „Klimczok”, w  którym
                        funkcję  pełnią: 
                        komendanta – Gerard  Szczurek  z  Goduli,  pseudonim  „Erg”.
                        Z – ca  komendanta,  kierownik  Wydziału  Walki  z  Bezprawiem - Paweł  Stopa 
                        pseudonim  „Dąb”.
                        Adiutant  komendanta - Stefan  Gürtler  z  Rudy,  ps.  „Tse”.
                        Szef  wywiadu  i  kontrwywiadu – Krystian  Sowa  z  Rudy,  pseudonim „Sęp”.

   Rok 1945     Na  terenie: Rudy,  Bielszowic  i  Nowej  Wsi, w  ramach  Konspiracyjnego  Wojska
                        Polskiego   zorganizowano  kompanię   o  kryptonimie „Cezar I”.  
                        Jej  dowódcą  został  Stefan  Gürtler,  a  od  lutego 1946 r.   Alojzy  Szuba  z  Rudy,
                        pseudonim  „Szpak”.

                        Na  terenie  Goduli,  Chebzia  i  Nowego  Bytomia,  zorganizowano  kompanie 
                        o  kryptonimie  „Cezar II.  Jej  dowódcą  jest  Feliks  Deja.

                        Na  terenie  Świętochłowic  i  Załęża  zorganizowano  kompanię  „Cezar III”,
                        którą  dowodził  Paweł  Stopa.

  01.10.1945.  Władze  polskie,  w  myśl  postanowień  poczdamskich  zapoczątkowały  akcję
                        zorganizowanych  wysiedleń  Niemców  z  Dolnego  Śląska. 
                        Do  05.12. br.  wysiedlono  transportem  kolejowym  42  tysiące  osób, 
                        około  66  tysięcy  Dolnoślązaków,  na  podstawie  przepustek  indywidualnych 
                        opuściło  kraj.  Śląsk  Opolski  opuściło  86  tysięcy  osób.

             ---      W  Monachium,  radca  b.  arcybiskupa  wrocławskiego  Johannes  Kaps
                       zorganizował  placówkę  pomocy  dla  wysiedlonych  księży i zakonników  z  Śląska.

             ---       W  Hanowerze,  pod  przewodem  Kurta  Schumachera  rozpoczęła  działalność
                         Socjaldemokratyczna  Partia  Niemiec  - Socjaldemokracja / SPD /.

  10.10.1945.  W  Würzburgu  utworzona  Unię  Chrześcijańsko – Społeczną / CSU /.

        10.1945. W  Goduli,  kontynuuje  się  przedwojenne,  uroczyste  obchody  Święta  Chrystusa
                        Króla.  Po  mszy  świętej  liczna  procesja  z  świecami  i  lampionami, 
                       z  modlitewnym  śpiewem  prowadzona  jest  ulicami   Gminy.
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                        Dla  pełnej,  przedwojennej  oprawy  uroczystości,  zabrakło  jednak  akademii
                        z  wystąpieniami,  nieraz  znakomitych  gości.

  10.11.1945.  Dekret  KRN  o  zmianie  i  ustalaniu  nazwisk  i  imion  w  Polsce.

  13.11.1945.  W  Polsce  utworzone  zostało  Ministerstwo  Ziem  Odzyskanych.

  20.11.1945.  Sojusznicza  Rada  Kontroli  ustanowiła  warunki  przesiedlenia  Niemców 
                       z  Austrii,  Węgier,  Czechosłowacji  i  Polski.

                       Warunki  sprawnego  przeprowadzenia  gigantycznego  transferu  ludności,  ustalone
                        zostały  dla  na  miarę  państwa  stabilnego,  dysponującego  zasobami
                        transportowymi,  aprowizacyjnymi  i  kadrami  urzędników.
                        Alianci  planowali  zakończyć  akcję  transferową  do  lipca 1946 r.

  20.11.1945.  Rozpoczęcie  procesu  zbrodniarzy  wojennych  w  Norymberdze.
                       Uniemożliwiono  tym  samym  tworzenie  legendy  i  mitu  o  spisku  i  zdradzie
                       podobnej  do  tej,  jaką  tworzono  po  I  Wojnie  Światowej.
               
        12.1945.  Zniesienie  stanu  wojennego  na  terytorium  Polski.
                        Rozciągliwe  pojęcie  „zaplecza  frontu”  pozwalało  na  zupełną  dowolność
                        w  postępowaniu  władz  sowieckich  na  zajętych  terenach. 

  04.12.1945.  Uroczystości  religijne  z  okazji  poświęcenia  figury  św.  Barbary  w  kop. „Paweł”.
                       W  czasie  okupacji  niemieckiej,  figura  patronki  górników  św.  Barbary  znalazła
                        się  na  śmietniku.

  14.– 16.12.1945. W  Bad  Godesberg  ukonstytuowała  się  Chrześcijańsko – Demokratyczna
                               Unia / CDU /.

  31.12.1945.  Dotychczas,  województwo  śląskie  opuściło  ok.  150 tysięcy  Niemców.
                       Od  czerwca  do  grudnia  województwo  opuściło  85.875  osób  narodowości
                       niemieckiej.

             ---       Na  Górnym  Śląsku  liczba  członów  PPS  wynosi  ok. 80  tysięcy,
                        a  PPR  ok. 100  tysięcy.
                        Do  jesieni  br.  PPR  zamykała  się  na  autochtonów,  czyniąc  wyjątek 
                        dla  członków  Komunistycznej  Partii  Niemiec / KPD /, w  której  znalazło
                        schronienie  wielu  Niemców,  skompromitowanych  przynależnością 
                        do  NSDAP,  formacji  SA   a  nawet  SS.

             ---       Na  Dolny  Śląsk  przybyło  551.560  osiedleńców,  na  Śląsk  Opolski  264.462,
                        z  tego  201.856   i  101.123  osób  z  Kresów  Wschodnich,  obecnie  ZSRR.

             ---       W  województwie  śląskim powstało  38  placówek  Bezpieczeństwa  Publicznego.
                        / Będzin,  Czeladź,  Sosnowiec, – 01.02. br.,  Gliwice – 03. br.,  Siemianowice,
                         Mysłowice,  Bytom  – 04. br.  i  inne /.
                         Oficerowie  UB  w  latach  1945 – 1946,  pochodzili  niemal  w  całości 
                         z  Zagłębia  Dąbrowskiego  i  kieleckiej  wsi.
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  Rok 1945      W  Goduli  odbyło  się  162  chrztów,  166  pogrzebów  i  29  ślubów.

  03.01.1946.  Uchwała  Krajowej  Rady  Narodowej  o  nacjonalizacji  przemysłu  w  Polsce.
                        / zakładów  zatrudniających  ponad  50  pracowników  na  1 – zmianę /.
                      „ O  przejściu  na  własność  państwa  głównych  gałęzi  gospodarki  narodowej”.
                       Dwór  w  Szombierkach  przekształcono    w  Państwowe  Gospodarstwo  Rolne.

  06.01.1946.  W  Opladen  w  Niemczech, utworzona  została  Partia  Wolnych  Demokratów/FDP/.

             ---      Dyrektorem  kopalni  „Paweł”  został  inż.  Władysław  Mrowiec.

             ---      W  Orzegowie  powołano  do  życia  „Dom  Kultury”. Jego  kierownikiem/ jedynym /
                        został  Emil  Hulok,  ojciec  Edwarda – kierownika  zespołu  akordeonowego.

  15.01.1946.  Powołano  komisje  weryfikacyjne  w  punktach  zbornych  dla  transferowanych
                       osób  ze  Śląska / Niemców,  autochtonów /.

                       Wojewoda  śląski  generał  Aleksander  Zawadzki: 
                        „chcemy  budować  państwo  narodowe  a  nie  narodowościowe, .........
                        w  którym  pojęcie  obywatelstwa  i  narodowości  pokrywają  się  ze  sobą”.
                        Wykluczył  możliwość  współpracy  z  Niemcami.

  09.02.1946.  Dział  Mobilizacji  Sił  Roboczych  w  Polsce  zwrócił  się  do  MSZ  z  prośbą
                       o  umożliwienie  powrotu  wywiezionych  do  ZSRR  śląskich  górników.

  14.02.1946.  Wg  spisu  ludności  Polska  liczy  23.929.757  obywateli. 
                        Na  ogólną  liczbę  Niemców  w  Polsce – 2.288.300  osób,  na  ziemiach
                        poniemieckich  żyje  2.075.900  osób.  

                        Na  Śląsku,  w  województwie  wrocławskim  żyje  1.239.309  Niemców,
                        w  województwie  śląskim 145.731 osób. Są  to  liczby  zaniżone  o  ok. 20 %,
                        ze  względu  na  unikanie  rejestracji  i  zatrudnianie  Niemców  przez  wojska
                        radzieckie.

                        Nie  istnieje  jednoznaczna  polityka  państwowa  ani  regionalna  w  stosunku 
                        do  grup  etnicznych / autochtonów  różnej  opcji  narodowościowej /. 
                        Mnożą  się  nieprawne  decyzję  o  usuwaniu  Ślązaków  z  własnych  domów 
                        i  gospodarstw / protesty  wicewojewody  Arki  Bożka /.

                        Niezrozumiałe  dla  wielu  pojęcie  Volksdeutsch  / i  DVL /  staje  się  synonimem
                        zdrady  narodu  polskiego / istniała  zgoda  władz  II  RP  i  Kościoła,  na
                        dokonanie  wpisu  na  DVL  w obliczu  represji  okupanta /.

  20.02.1946.  Zgodnie  z  uchwałami  konferencji  poczdamskiej  rozpoczęła  się  zasadnicza  akcja
                       zorganizowanego  wysiedlenia  ludności  niemieckiej  ze  Śląska.

  22.02.1946.  Minister  Ziem  Odzyskanych  Władysław  Gomułka  wydał  kategoryczne
                       zarządzenie  w  sprawie  zakazu  wywozu  z  „ poniemieckiego  rogu  obfitości”
                       mienia  ruchomego.
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  22.02.1946.  Utworzono  Ochotniczą  Rezerwę  Milicji  Obywatelskiej / ORMO /.

                        W  województwie  śląskim  pierwsze  struktury  ORMO  powstały,  w:
                        Zawierciu – 05.03.br.,  Będzinie – 07.03.br.,  Katowicach – 11.03. br.,
                        Siemianowicach – 12.03.br.,  Sosnowcu – 15.03.,  Zabrzu 17.03.br.,  Myszkowie ....
                        W  Rudzie  Śląskiej – 19.03. br.
                        W  Goduli  trzon  organizacji  stanowili,  trzej  synowie  powstańca  śląskiego
                        Wincentego  Skrzypka  oraz  Strąpowski,  Szymroszczyk,  Kurzaj,  Bem,  Morciszek
                        i  inni.

  02.1946. - 10.1947. W  773  transportach  kolejowych,  województwo  wrocławskie  opuściło
                                   1.289.562  Niemców. 

  22..02.1946.  Aresztowany  został  dyrektor  kopalni  „Knurów”, b. dowódca  batalionu  „Orzesze”
                       Armii  Krajowej,  pseudonim  „Orlik”  Maksymilian  Chrobok.

             ---      Bytom  liczy  ok. 96 tysięcy  mieszkańców.

  01.03.1946.  Były  burmistrz  Kolonii  Konrad  Adenauer  przewodniczącym  CDU.

       03.1946.  Papież  Pius XII  zniósł  unię  archidiecezji  gnieźnieńskiej  i  diecezji  poznańskiej
                        i  połączył  Gniezno  z  Warszawą.  Stolicą  Prymasa  Polski  została  Warszawa.

            ---       Rozwiązanie  Polskich  Zbrojnych  na  Zachodzie.  
                       Wielu  Górnoślązaków  wraca  do  kraju.

  05.03.1946.  Winston  Churchill  w  Fulton  zaprotestował  przeciwko  polityce  Józefa  Stalina,
                       prowadzącą  do  odcinania  krajów  Europy  Środkowo – Wschodniej 
                       od  wolnego  świata  tzw.  „żelazną  kurtyną”.

  24.03.1946.  Konrad  Adenauer  w  Kolonii: 
                       ...nie  tylko  naziści  są  winni  zbrodniom  systemu,  ale  w  „zwycięskim  marszu
                        narodowego  socjalizmu”  współuczestniczyła  duża   część  narodu.

  06.04.1946.  Zliberalizowane  Zarządzenie  Ministerstwa  Ziem  Odzyskanych.
                       Zrywa  się  z  tymczasowością  i  niejednolitością  postępowania  weryfikacyjnego
                       mieszkańców  ziem  odzyskanych.
                       Nowe,  urzędnicze  kryteria  polskości:
                       ---  polsko  brzmiące  nazwisko,  pokrewieństwo  z  Polakami,
                       ---  znajomość  języka,  kultywowanie  polskich  obyczajów,
                       ---  okazywana  solidarność  prześladowanym  Polakom  w  czasie  okupacji,
                       ---  brak  obciążeń  polityczno - prawnych  z  tytułu  wysługiwania  się  okupantowi.

  28.04.1946.  W  Polsce  weszła  w  życie  ustawa  o  obywatelstwie  polskim.
                        Komisje  złożone  z  przedstawicieli  władz,  ludności  napływowej  i  śląskich
                        Polaków,  przystąpiły  w  dawnej,  pruskiej  części  Śląska,  wg  ustalonych  przez
                        Ministerstwo  Ziem  Odzyskanych,  kryteriów  do  weryfikacji
                        ludności  rodzimej,  posiadającej  wcześniej  obywatelstwo  niemieckie.
                        Termin  weryfikacji: 01.07.1946.
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                        Od  obowiązku  uchyliło  się  ok.  50  tys.  osób  na  Śląsku  Opolskim / Kluczbork /
                        i  7.200  osób  na  Dolnym  Śląsku / Namysłów,  Syców /.
                        Wielu  nadal  przebywa  w  obozach  jenieckich  na  Wschodzie  i  Zachodzie.

              ---      Czechosłowacja   wysuwa  roszczenia  do  portu  w  Koźlu,  stacji   kolejowej 
                        w  Głuchołazach,  powiatów:  wałbrzyskiego,  Jeleniogórskiego  i  żytawskiego.

  03.05.1946.  W  rocznicę  Konstytucji  3 – go  Maja:   w  Bytomiu,  Gliwicach  i  Rybniku  
                       doszło  do  antyrządowych  manifestacji  ulicznych. 
                       W  Wiśle  odbyła  się  kilkuset  osobowa  defilada  leśnych  oddziałów 
                        Narodowych  Sił  Zbrojnych  Henryka  Flamego  „Bartka”.

   05.- 08.1946. Dziennie,  transporty  Niemców  ekspediowane  pociągami  z  Górnego  Śląska,
                          liczyły  ok.  1.750 osób.  Wysiedleni  zostali  prawie  wszyscy  Niemcy  
                          z  polskiego,  przedwojennego  obszaru  Górnego  Śląska.

  26.05.1946.  Dekret  KRN  w  sprawie  tymczasowego  podziału  obszaru  administracyjnego
                       „Z  obszaru  Ziem  Odzyskanych  włącza  się  do: (..) obszaru  województwa
                        śląskiego  powiaty: bytomski,  m. Bytom / powiat  miejski /,dobrodzieński,  gliwicki,
                        m.  Gliwice / powiat  miejski /,  głubczycki,  grodkowski,  kluczborski,  kozielski,
                        niemodliński,  niski  z  m. Nisa / Nysa /,  oleski,  opolski  z  m.  Opolem,  prudnicki,
                        raciborski  z  m. Raciborzem,  strzelecki,  m.  Zabrze   / powiat  miejski /,  czyli
                        dawna  rejencja  opolska.

       05.1946.  Wicewojewoda  śląski  płk.  Jerzy  Ziętek,  jako  Generalny  Pełnomocnik
                       Rzeczpospolitej  Polskiej  do  Spraw  Repatriacji  sporządził  dwujęzyczną  listę
                       pod  nazwą:  „Spis  polskich  obywateli - górników  wywiezionych  do  ZSRR
                       z  początku  1945 r.  z  terenu  Górnego  Ślaska”.

                       Lista  zawiera  9.877  nazwisk,  w  tym  546  mężczyzn  z  Szombierek. 
                       Z  Bytomia  wywieziono  ok.  3.000  osób,  z  okolic  Bytomia  ok.  5.000. 
                       Nie  jest  to  jednak  lista  pełna.
                       W  wyniku  starań  misji  repatriacyjnej,  powróciło 5.603  mężczyzn.  

                       Na  Górnym  Śląsku  i  w  Zagłębiu  Dąbrowskim  strajki  górników 
                       w  ok.  20  kopalniach. 

  31.05.1946.  Liczba  pracujących   w  obozach  jeńców  przejętych  przez  Centralny  Zarząd
                       Przemysłu  Węglowego  wynosi  28.472  osób.            

  06.06.1946.  W  wyniku  denuncjacji  funkcjonariusze  Urzędu  Bezpieczeństwa  aresztowali
                        komendanta  KWP  mjr  Gerarda  Szczurka,  ppłk  Pawła  Stopę / 08.06. / 
                        Stefana  Gürtlera  / 09.06. /, co  wkrótce  doprowadziło  do  likwidacji   całej
                        organizacji.

  30.06.1946.  W  Polsce  odbyło  się  referendum:  „3 razy Tak”,  to  jest:

                       1.  Czy  jesteś  za  zniesieniem  senatu ?
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                       2.  Czy  chcesz  utrwalenia  w  przyszłej  konstytucji  ustroju  gospodarczego
                 zaprowadzonego  przez  reformę  rolną  i  unarodowienia  podstawowych 

                             gałęzi  gospodarki  krajowej  z  zachowaniem  podstawowych  uprawnień
                             inicjatywy  prywatnej ?

                       3.  Czy  chcesz  utrwalenia  zachodnich  granic  państwa  polskiego  na  Bałtyku,  
                 Odrze  i  Nysie  Łużyckiej ?

                        Ślązacy  na  Górnym  Śląsku,  którym  referendum  kojarzyło  się  z  plebiscytem 
                        w  1921 r.,  uczestniczyli  w  nim  prawie  w  100 %.

                        Operację  fałszowania  wyników  referendum  przeprowadzili  sowieccy  specjaliści
                        z  Aronem  Pałkinem  na  czele.
                        Oficjalny  komunikat  mówi  o  udziale  85,3 %  głosujących,  nieoficjalny  o  27 %.
                        Organy  bezpieczeństwa  zniszczyły  ponad 50%  oryginalnych  protokołów  komisji
                        wyborczych,   zastępując  je  sfałszowanymi,  wcześniej  przygotowanymi.
                        Referendum  ma  wykazać  rzeczywiste  wpływy  PPR  przed  wyborami  do  sejmu.

                        Wg  wywiadowczego  raportu  „Wolność  i  Niepodległość” / W i N /,  na  ziemiach
                        odzyskanych,  ludność  tubylcza  głosowała  3 x  >nie<,  napływowa  2x  >tak<
                        / na 1 i 2 pytanie /  lub  3x > nie <.. I  dalej:
                        „Ogólnie  na  Górnym  Śląsku  jest  70 %  głosów  na >nie<,  na  Opolszczyźnie
                        70 – 90 %.”
                        Najwięcej  odpowiedzi  na  „nie”  na  pierwsze  pytanie   padło  w  powiecie
                        rybnickim,  katowickim  i  opolskim,  na  drugie  w  strzeleckim,  opolskim 
                        i  rybnickim,  na  trzecie,  w  gliwickim,  strzeleckim,  opolskim  i  rybnickim.  

  08.07.1946.   Aresztowanie  130 osób  związanych  z  KWP  i  rozbicie  sztabu  „Klimczoka” 
                        i  jego  struktur  terenowych.

             ---       Drużyny  harcerskie  z  Goduli  przybywały  na  obozie  w  Paprocanach.
                        Drużyna  harcerek  im.  Królowej  Jadwigi,  zakładana  i  prowadzona  była  przez
                        druhny:  Marię  Jochlik  i  Marię  Fraus.  Liczyła  ok.  50  druhen.
                        Druhna  Maria  Fraus,  mianowana  przez  dh  Zawodziankę  drużynową.
                        Drużynę  harcerzy  prowadził  dh  Karol  Socloński.
                        Przejazd  na  obóz  odbywał  na  przyczepie  traktora.

  27.07.1946.  Były  wikariusz  generalny  diecezji  katowickiej / 1942 -1945 /  
                       ks.  Franciszek  Woźnica,  zmuszony  został  do  opuszczenia  Polski.
                       Protesty  śląskich  biskupów  pisane  do  A.  Zawadzkiego  i  B.  Bieruta  przeciwko
                       wysiedlaniu  śląskich  kapłanów  były  bezowocne.

   Rok 1946     W  Jagniątkowie  na  Dolnym  Śląsku  zmarł  Gerhard  Hauptmann. 
                        Laureat  literackiej  nagrody  Nobla  w  1912 r.,  którą  otrzymał  za  dramat
                        „Tkacze”.

             ---        Na  terenie  dzisiejszej  Rudy  Śląskiej  działają  podziemne  organizacje
                         antykomunistyczne: „Białe  Bobry” , której  członkowie  pod  kierownictwem
                         Ludwika  Wilka   wywodzą  się  z  rozwiązanej  Armii  Krajowej.
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                          Grupa  „Bartoń” - Ryszarda  Bartonia  i  Tadeusza  Szostaka,  wywodzą  się 
                          natomiast  z  Narodowych  Sił  Zbrojnych. 

             ---        Na  Górnym  Śląsku  działa  / nielegalnie / Stronnictwo  Pracy  Karola  Popiela.
                         Jest  ono  spadkobiercą  przedwojennej  Chrześcijańskiej  Demokracji. 
                         Liczy  ono  ok. 50  tysięcy,  a   Polska  Partia  Robotnicza  41 tysięcy  członków.
                         Polskie  Stronnictwo  Ludowe  S.  Mikołajczyka  liczy  800  tys.  członków.

             ---        W  Orzegowie,  Urząd  Bezpieczeństwa  rozbił  zebranie  Stronnictwa  Pracy.  
                         Podobne  zdarzenia  mają  miejsce  w  Kochłowicach  i  Świętochłowicach.

       08.1946.   W  Bielefeld, odrodzone  w  Niemczech  związki  zawodowe  uzyskały  autonomię.

  06.09.1946.   Sekretarz  Stanu  USA  James  F.  Byrnes  w  Stuttgarcie,  zachęca  Niemców 
                        do  rezygnacji  z  komunizmu  i  utworzenia  demokratycznego  państwa.
                        Zakwestionował  także  prawo  Polski  do  granic  na  Odrze  i  Nysie.

  23.09.1946.   Uchwała  Krajowej  Rady  Narodowej  o  trybie  zsyłania 
                         „szkodników  gospodarczych”  do  obozów  pracy  /do  1955 r. /.

             ---       W  obozie  pracy  przy  kopalni  „Paweł”  zmarło  w  br.  7  osób.

  30.09./10.10.1946. Zapadł  wyrok  przed  MTW  w  Norymberdze. Na  śmierć  skazano  
                                12.  oskarżonych,  na  więzienie 7,  a  3  uniewinniono.
                         Korpus  polityczny  NSDAP,  SS,  SD  oraz  Gestapo  uznano  za  organizacje
                         zbrodnicze. W  ślad  za  tym  procesem  odbyło  się  kolejno  12  innych.
                         Nie  osądzono  zbrodni  popełnionych  przez  armię  i władze ZSRR  na  Polakach.

  15.10.1946.  Publiczny,  pokazowy  proces  w  katowickim  kinie  „Zorza”  przywódców
                       Konspiracyjnego  Wojska  Polskiego. 
                       Wyroki  śmierci  otrzymali: 
                       mjr  Gerard  Szczurek,   Józef  Gürtler,  ppłk  Paweł  Stopa  i  Jan  Kubik.
                       Pozostali  otrzymali  wysokie  wyroki  więzienia.  Później,  po  uwolnieniu  byli
                       przedmiotem  stałego  zainteresowania  UB  i  SB.

              ---     Na  Górny  Śląsku  i  w  Zagłębiu  Dąbrowskim  fala  strajków  w  górnictwie.

  29.10.1946.  Dotychczas,  w  ramach  dokonanych  ustaleń  „Wielkiej  Trójki” w  Poczdamie,
                       ze  Śląska  wysiedlono   2.698.903  Niemców,  w  tym  z  województwa  śląskiego
                       ponad  600 tys.  osób.

                       Władze  konsystorza  ewangelickiego  skupieni  wokół  biskupa  Otto  Zänkera
                       w  Zgorzelcu,  podjęły  próbę  organizowania  na  płaszczyźnie  kościelnej
                       organizacji  mającej  zachować  jedność  wysiedlonych  Niemców  z  Śląska.

                        W  Augsburgu,  z  inicjatywy  b.  proboszcza  w  Grodkowie  Hettwera  odbyło  się 
                        pierwsze  spotkanie  katolików  śląskich.
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                       W  Monachium  powstała  wspólnota  katolickich  Ślązaków,  mająca  na  celu
                        powołanie  do  życia,  tzw. : Gildię  Eichendorffa /  Eichendorffgilde / 
                        pod  kierunkiem  Johannesa  Kapsa,  Rudolfa  Jokiela  i  Helmuta  Scholtza. 

                        W  Monachium  okupacyjne  władze  wojskowe  odmówiły  uznania  organizacji
                        Zjednoczenie  Ślązaków / Vereinigung  der  Schlesier /.

  09 – 10.11.1946. Zjazd  Autochtonów  Ziem  Odzyskanych  we  Warszawie,  ma  rehabilitować 
                              i  honorować  tę  grupę  regionalną,  boleśnie  krzywdzoną  w  pierwszej  fazie 
                              obejmowania  ziem  poniemieckich  przez  administrację  polską.

                              Niestety,  wprowadzanie  komunistycznych  wzorców  życia  społecznego,
                              wzbudzał  resentymenty  dla  porządku  prawnego  i  rozwoju   gospodarczego
                              tych  ziem  w  przeszłości,  rzutując  w  przyszłości  na  podejmowanie  decyzji
                              o  emigracji  do  Niemiec.

       11.1945.  Zalegalizowanie  działalności  Stronnictwa  Pracy  pod  warunkiem  utrzymania
                       połowy  miejsc  w  kierownictwie  Stronnictwa  przez  prokomunistyczną  grupę
                       „Zryw”  Feliksa  Widy – Wirskiego.

  14.11.1946.  Władze  polskie  kolejny  raz  zwracają  się  do  rządu  ZSRR  o  umożliwienie
                       powrotu  wywiezionych  górników – Polaków  z  Śląska,  których  liczba  wynosi 
                       ok.  15  tysięcy.  ZSRR  prosi  o  imienne  listy  wywiezionych.

  16.12.1946.  W  Zurychu ,  Winston  S.  Churchill   domaga  się  stworzenia
                        „Zjednoczonych  Stanów  Europy”.

  17.12.1946.  Władze  polskie  dostarczyły  władzom  ZSRR,  w  języku  polskim  i  rosyjskim:
                       „Spis  wywiezionych  górników  polskich  do  ZSRR”.  Zebrano 9.877  nazwisk.

                       Wg  archiwów  radzieckich,  liczba  wziętych  do  niewoli  i  internowanych
                       „ polskich   obywateli” było  93.147  osoby,  z  tego  jeńców  Wehrmachtu 
                       było 60.247, „ internowanych  i  aresztowanych  osób  cywilnych” - 25.422,
                       żołnierzy  AK – 7.448.

                       „Specjalna  Teczka  Stalina”  zawiera: „wziętych  do  niewoli” - 85.885  ludzi,
                        w  tym  jeńców  Wehrmachtu  - 46.856,  „internowanych  i  aresztowanych  osób
                        cywilnych” - 39.029.
                      
  28.12.1946.  W  katowickim  więzieniu  wykonano  wyroki  śmierci  przez  rozstrzelanie, 
                        na  przywódcach  Konspiracyjnego  Wojska  Polskiego:  mjr.  Gerardzie  Szczurku, 
                        Stefanie  Gürtlerze  i  ppłk.  Pawle  Stopie.
                        Pochowani  zostali  na  cmentarzu   w  Panewnikach.

             ---       Na  Dolnym  Śląsku  osiedlono  ok.  75.000,  na  Górnym ok. 12.000.  Żydów.

            ---       Zarobki  kobiet  w  Polsce  wynoszą  średnio ok. 1.680 – 2.800  zł,
                        robotników  niewykwalifikowanych 2.800 – 4.500  zł.
                        Kg.  chleba  kosztuje  20 zł,  mąki  pszennej  55  zł,  mięsa  wieprzowego  300  zł.
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  31.12.1946.  Z województwa  śląskiego, od  początku  roku  wyjechało  ponad  125 tys. Niemców.
                       Degradacja  społeczna  i  ekonomiczna  w  wyniku  „polskiej  okupacji”  Śląska.
                       Władze  polskie  na  Śląsku,  przez  autochtonów  kojarzone  są  z  chaosem
                       organizacyjnym,  korupcją  władz,  „szabrem”  i  wrogością  ludności  napływowej.

                       Z  ziem  wcielonych  do  ZSRR  przesiedlono / do  Polski /  1,2  mln.  Polaków.
                       Kilkaset  tysięcy  Polaków  powróciło  z  Rosji.
                       Wróciło 120  tysięcy  żołnierzy  Polskich  Sił  Zbrojnych  oraz  200 tys. wychodźców
                       z  Francji. 
                       Setki  tysięcy  Polaków  pozostało  na  Zachodzie,  1,5  mln.  w  ZSRR.
                       Około  60  tysięcy  Niemców  mieszkańców  Ziem  Odzyskanych  lub  uznanych
                       za  Niemców  zginęło  po  wojnie  w  polskich  obozach.

                       Polska  liczy  ok  24  mln.  mieszkańców,  w  tym  60 – 70  tys.  ludzi  z wyższym
                       wykształceniem.  Zniszczone  zostały  elity  w  społeczeństwie  polskim.

                       W  województwie  śląskim,  wojewoda  pochodzi  z  Zagłębia,  trzej  jego  zastępcy
                       są  Ślązakami,  podobnie  jak  przewodniczący  Wojewódzkiej  Rady  Narodowej,  
                       9.  starostów,  34.  prezydentów  i  wiceprezydentów  miast.
                       W  przemyśle  górniczym  i  hutniczym  na  kierowniczych  stanowiskach  jest
                       2.994  Ślązaków,  w  tym  72  dyrektorów  i  zawiadowców  oraz  117  kierowników
                       działów.  
                       W  urzędach  administracji  ogólnej  I  i  II  instancji  oraz  zakładach  wojewódzkich
                       Urzędu  Wojewódzkiego,  Ślązaków  było  1.315 / 44 % /, Zagłębiaków 445 / 14,8 %/
                       repatriantów  452 / 15,1 % /  i  782 / 26,1 % /  osób  z  innych  województw.      

  19.01.1947.  Wybory  do  Sejmu  Ustawodawczego  w  Polsce.  Fałszerstwa  / Cud  nad  urną /. 
                       Sejm  zdominowany  jest  przez  komunistów   i  socjalistów. 

  01.01.1947.  W  wyniku  przeprowadzonej  weryfikacji / ustawa  Krajowej  Rady  Narodowej  
                       z  dnia  28.10.1946 r./  do  dnia  dzisiejszego, na  Śląsku  Opolskim
                       / d.  rejencja  opolska /  zweryfikowano / 01.10. br. /  693.872 osoby,
                       a  do  końca  roku  dalszych 106  tysięcy,  w  wyniku  czego  obywatelstwo  polskie 
                       i  prawo   pozostania  w  Polsce  otrzymało: 786 tysięcy  osób, 
                       a  na  Dolnym  Śląsku   - 16  tysięcy  osób.  Razem  ok.  70 %  ludności  rodzimej.

  01.01.1947.  Amerykańską  i  brytyjską  strefę  okupacyjną  w  Zachodnich  Niemczech 
                       połączono  w  Zjednoczony  Obszar  Gospodarczy / później  Bizonia /.

  17.01.1947. Wybory  do  sejmu.  Tzw.  cud  nad  urną. Wybory  sfałszowano  w  każdej  fazie.
                      W  czasie  kampanii  wyborczej,  mordy  na  co  najmniej  30  członkach  PSL.

                       Aresztowano  kilka  tysięcy  działaczy  terenowych  PSL,  w  tym  147  kandydatów 
                       w  wyborach.
                       W  10  okręgach  wyborczych, / na  52  /  unieważniono  listy  wyborcze  PSL.

  31.01.1947.  Z  terenów  Polski  Centralnej  i  Wschodniej  oraz  b.  Kresów  II  RP,  na  Śląsk
                       przybyło  ok.  2.630.000  osób
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  04.02.1947.  Pierwsze  posiedzenie  Sejmu  Ustawodawczego  w  Polsce.  W  dniu  następnym
                       na  prezydenta  kraju  wybrany  został  Bolesław  Bierut – bezpartyjny.

  19.02.1947.  Sejm  Ustawodawczy  w  Polsce  uchwalił  „Mał ą  Konstytucję”.

  25.02.1947.  Na  mocy  ustawy  nr  46  Alianckiej  Rady  Kontrolnej  przestały  jako  państwo
                       / podmiot / istnieć  Prusy.  W  Niemczech  konstytuuje  się  ustrój  w  postaci  landów.

  28.02.1947. Minister  Spraw  Wewnętrznych  ZSRR  Sergiej  Kruglow  informuje  J.  Stalina:
                      W  łagrach  i  batalionach  pracy  trzyma  się  10.652  „polskich  obywateli”,  w  tym
                      3.320  Polaków  pochodzenia  niemieckiego / górnicy  śląscy / wywiezionych  do
                      ZSRR  z  Górnego  Śląska.......  razem   ze  zmobilizowanymi  Niemcami”.

                      Tereny  na  wschód  od  Odry i  Nysy  Łużyckiej  opuściło  ok. 14  mln. mieszkańców.
                      4,0  mln.  z  nich  osiedliło  się  na  terenie  późniejszej  NRD. 

              ---    Początek  akcji  spolszczania  nazwisk  i  imion  na  Górnym  Śląsku.

  10.03.1947.  W  Warszawie  pod  naciskiem  Józefa  Stalina  podpisany  został 
                       Polsko  - Czechosłowacki  układ  o  przyjaźni  i  wzajemnej  pomocy.
                       Strony  milcząco  akceptowały  istniejące  granice.

      03.1947.  Specjalna  komisja  Ministra  Oświaty  uzasadnia  celowość  istnienia
                      Politechniki  Śląskiej  w  Gliwicach.   Od  tej  pory  nie  ma  już  kwestii  istnienia
                      czy  nie  istnienia  uczelni  technicznej   na  Górnym  Śląsku.

  19.04.1947. Po  wizycie  w  marcu  br.  w  Moskwie  premiera  PRL  Józefa  Cyrankiewicza,
                      Wiceminister  Spraw  Zagranicznych  ZSRR  Andriej  Wyszyński  przekazał
                      ambasadzie  polskiej  w  Moskwie  list,  w  którym  poinformował,  że  rząd  radziecki
                      zgadza  się  na  powrót  do  kraju  wielu  grup  ludzi  wywiezionych  do  ZSRR
                      w  rożnym  czasie  i  różnych  okolicznościach. 
                      W  tym: „  górników  śląskich  narodowości  polskiej,  zarówno  polskich,  jak 
                      i  niemieckich  obywateli,  którzy  znaleźli  się  na  terenie  ZSRR  w  związku 
                      z  działaniami  wojennymi”.
      
  04.05.1947. Pierwsza  diecezjalna,  stanowa   pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców 
                       do  M. B.  Piekarskiej  w  Piekarach  Śląskich.
                       Ustalony  później   termin  cyklicznych   pielgrzymek,  to  ostatnia  niedziela  maja.

  06.05.1947. Na  odprawie  prezydentów  miast  i  starostów  powiatowych,  wicewojewoda  śląski
                      Arka  Bożek  / PSL /,  zwrócił  uwagę  na  niezbędność „ (....)  znoszenia  mogił
                      niemieckich  w  miejscach  reprezentacyjnych .....”,  a  A.  Zawadzki  polecił
                      obserwować  osoby  otrzymujące  listy  z  Niemiec  oraz  ewidencjonować 
                      „młodzież  nielojalną   o  sposobie  myślenia  niemieckim”.

  29.05.1947. USA  i  W.  Brytania  utworzyły  na  okupowanym  obszarze / przyszła  Bizonia /
                      Radę   Gospodarczą   złożoną  z  członków  parlamentów  krajowych / landtagów /.

  20/21.06.1947. Reforma  walutowa  w  zachodnich  okupowanych  landach  Niemiec.
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                       Ludwig  Erhard  na  obszarze  przyszłej  Bizonii  zniósł  reglamentację  towarów 
                       i  uwolnił  ceny. Znika  czarny  rynek.

  26.06.1947. Zaolzie  oraz  okręgi  Javornika  i  Jesenika,  wyłączone  zostały  spod  jurysdykcji
                      arcybiskupa  wrocławskiego  i  stały  się  administracją  apostolską /Czeski  Cieszyn /.

  01.07.1947. Połączone  strefy  okupacyjne  Anglii  i  USA  w  Niemczech  tworzą  Bizonię.

  02.07.1947. Sejm  uchwalił  Trzyletni  Plan  Odbudowy  Gospodarczej  kraju,  
                      w  tym   odbudowę  zniszczonego  przemysłu  na  Śląsku. 

  05.07.1947. W  monachijskim  kościele  św. Michała  powołano  do  życia  katolicką
                      „Gildię  Eichendorffa”,  od  1951 r.  uzupełniono  jej  nazwę,  o: 
                       Dzieło  Ojczyźniane  Śląskich  Katolików / Heimatwerk  schlesischer  Katholiken /
                       Jej  filie  rozbudowały  się  w  licznych  miastach  Bawarii  i  innych  krajach
                       związkowych.

  06.07.1947. W  Krakowie  zmarł  prof.  dr  Konstanty  Michalski.   Górnoślązak,  urodzony  
                      w  1878 r.  w  Dąbrówce  Małej,  b.  rektor  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  filozof,
                      autor  m.  innymi   traktatu  o  tragediach  wojennych  pt. „Pomiędzy  heroizmem 
                      a  bestialstwem”.  Grób  jego  matki  Pauliny  Winkler,  znajduje  się   na  starym
                      cmentarzu   w  Orzegowie.

       07.1947.  Drużyna  harcerek  z  Goduli,  przebywała  na  obozie  w  Otmęcie.
                        Pomocy  w  organizowaniu  działalności  drużyn  harcerskich  i  organizowania
                        obozu,  udzielała  dyrekcja  kopalni  „Paweł”  i  zarząd  Gminy / p.  Ignacy  Gryska/.

  09.07.1947.  Polska  odrzuca  zaproszenie  USA  na  konferencję  w  sprawie  Planu  Marshalla 
                       /  pomocy  amerykańskiej  w  odbudowie  kraju /.

  26.07.1947.  Rada  Ministrów  ZSRR  wydała  dekret: „ O  oswobodzeniu  i  odesłaniu  do  Polski
                       polskich  obywateli,  znajdujących  się  w  ZSRR  pod  strażą”.

  27.07.1947.  Wincenty  Pstrowski,  repatriant – komunista  z  Francji,  w  Kopalni  „Jadwiga” 
                        w  Zabrzu – Biskupicach,  zaapelował   o  podjęcie  socjalistycznego
                        współzawodnictwa  pracy / sam  oznajmił  wykonanie   273 %  normy /.

       07.1947.  W  Bytomiu /  ale  nie  tylko /  pracownicy  Zarządu  Miejskiego  i  aktywiści
                       Polskiego  Związku  Zachodniego,  dokonują  w  miejscach  publicznych 
                       i  domach  prywatnych  dorywczych  kontroli „ celem  wysondowania  stopnia
                       nasilenia  używania  języka  niemieckiego”  i  zastosowania  odpowiednich  sankcji.

  19.08.1947.  Wojewoda  Śląski  gen.  dyw.  Aleksander  Zawadzki  skonstatował 
                       „ nawrót  niemczyzny”, na  Górny  Śląsk,   który  przypisał:
                        --- czynnikom  zagranicznym,
                        --- niewysiedlonym  Niemcom,
                        --- zakonspirowanym  Niemcom, 
                        --- osobom  polskiego  pochodzenia,  które  uległy  germanizacji
                             oraz  „ części  tubylczego  duchowieństwa”.
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                        Zwrócił  się  do  Wojewódzkiego  Urzędu  Bezpieczeństwa  Publicznego,
                        Wojewódzkiej  Komendy  Milicji  Obywatelskiej  oraz  zaapelował  do  wszystkich
                        instytucji  i  aktywu  partyjnego  o  podjęcie  walki  z  tym  zjawiskiem.

              ---     Drużynę  harcerek  z  Goduli  im.  Królowej  Jadwigi,  włączono  hufca
                       w  Świętochłowicach.

  01.09.1947.  Administrator  parafii  w  Goduli  ksiądz  Alfred  Mikosz,   przeniesiony  został  
                       do  parafii  w  Kozłowej  Górze. 
                       Na  jego  miejsce  przybył   ksiądz  dr  Józef  Szubert,  dotychczasowy  substytut 
                       w  Wełnowcu. 
                       Więzień  niemieckich   obozów  koncentracyjnych.
                       Przed  osadzeniem  w  obozie  koncentracyjnym,   kurier  pomiędzy  wysiedlonymi 
                       z  diecezji  kapłanami   a   księdzem  Franzem  Wosnitzą  Wikariuszem  Generalnym
                       diecezji  katowickiej.  
                       Odszedł  do  Pszczyny  wikary  ks.  Rzepka.  
                       Na  jego  miejsce,  do  parafii  przybył  ks.  Zych  Strzelecki.

              ---     Instalacja  telefonu  na  probostwie  w  Goduli  kosztowała  parafię  11 tys.  zł.

  14-15.09.1947.  Pielgrzymka  z  Orzegowa  na  Górę  św.  Anny  liczy  40  osób.

  22.-27.09.1947. W  Szklarskiej  Porębie  9  partii  komunistycznych  powołało  do  życia   Biuro  
                 Informacji, -  „Kominform”. 

                             Podjęto  również  decyzję  o  wzmożeniu  walki  z  kościołem  katolickim.

  01.10.1947.  Inauguracja  Roku  Akademickiego 1947/1948  na  Uniwersytecie  
                       i  Politechnice  Wrocławskiej / 7  tys.  studentów,  przed  wojną  4.200 /.

  10.10.1947.  Zarządzenie  wojewody  śląskiego gen. Aleksandra  Zawadzkiego  o  powołaniu
                       obywatelskich  komisji  kontrolnych / OKK /,  w  skład  których  powołani  mają 
                       być „  obywatele  o  zdecydowanie  pewnym  obliczu  narodowym”.
                       Cel  działania   OKK / walka  z  przejawami  niemczyzny  i  ideologii
                       germanizacyjnej,  a  więc:

                       --- Usuwanie  niemieckich:  napisów / domy,  szyldy,  adresy,  nazwiska  i  imiona,
                            talerze,  popielniczki, towary,  nagrobki,  pomniki,  kapliczki,  repertuar  orkiestr 
                            w  restauracjach,  itp. /,
                       ---  kontrola  w  domach  i  mieszkaniach.  Termin  zakończenia  akcji  22.07.1948 r.

  12.10.1947. W  Parafii  w  Goduli,  wprowadzono  zwyczaj  odprawiania  dla  pracujących
                      górników  niedzielnej,  wieczorowej  mszy  św. 
                      Wprowadzono  także  odprawianie  mszy  św.  w  jenieckim  obozie  pracy  
                      przy  kopalni  „Paweł''.

        10.1947. Uroczyste  obchody  Święta  Chrystusa  Króla  w  Goduli. 

                       Przedstawiciele  władz  Gminy   demonstrowali  swój  niechętny  stosunek 
                        do  religii  i  Kościoła.
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                       Trasa  procesji,  prowadziła  wokół  Placu  Niepodległości,  i  kończyła  się 
                        przy  ołtarzu  polowym,  ustawionym  obok  pomnika  św.  Jana  Nepomucena.

  20/21.10.1947. Były  premier  Rządu  RP  na  uchodźstwie,  a  potem  przewodniczący  
                           Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  w  kraju  Stanisław  Mikołajczyk,  w  obawie
                           przed  aresztowaniem  opuścił  Polskę  i  udał  się  do  Londynu.

  28.10.1947. Dekretem  Rady  Państwa,  zlikwidowano  autonomię  uniwersytetów  w  Polsce.

              ---     W  obozie  pracy  przy  kopalni „Paweł”  w  Goduli  zmarło  w  ciągu  roku  9  osób.

              ---     Dyrektorem  kopalni  „Paweł”  / do  1951 r./  został  Jan  Węgrzyk.

  09.11.1947. Parafia  w  Goduli / ale  nie  tylko / otrzymała  z  Starostwa  nakaz  usunięcia 
                      w  terminie  do  31  listopada  br.   z  cmentarza  wszystkich  napisów 
                      w  języku  niemieckim.

                      Po  tym  terminie,  napisy  na  cmentarzu   usuwane  były  przez  Niemców,
                      przebywających  w  obozie  jenieckim  przy  kopalni „Paweł”  w  Chebziu.

                      Żądanie  to  dotyczyło  również  usunięcia  z  kościoła  herbu  rodowego 
                      rodziny  von  Schaffgotsch / fundatorów  i  donatorów  kościoła ! /.
                      Interwencja  ks.  proboszcza  u  konserwatora  zabytków  w  urzędzie  wojewódzkim,
                      uratowała  ten  wyróżnik   górnośląskiej  historii  i  kultury.

  16.11.1947.  Zebranie  konstytucyjne  Sodalicji  Kobiet  w  Goduli, potwierdziło  istnienie
                       wszystkich  / czterech /kongregacji  stanowych  w  parafii.

              ---     Od  początku  1946 r.,  Dolny  Śląsk  opuściło  ok. 1.300.000  Niemców,
                       a  Górny 174.300.
                       Jako  Niemcy /  do  04.1946 r. /, traktowane  były  często  osoby - autochtoni  
                       o  zróżnicowanej  orientacji  narodowościowej. 

  06. - 07.12.1947. Komuniści  Niemieckiej  Socjalistycznej  Partii  Jedności / SED /,
                              /  udziałem  przedstawicieli  z  Bizonii /   powołali  w  Berlinie 
                              Pierwszy  Niemiecki  Kongres  Narodowy. 
                              Próba  narzucenia  radzieckiego  modelu  zjednoczenia  Niemiec.

  01.12.1947.  Naczelnik  Wydziału  Społeczno – Politycznego  Urzędu  Wojewódzkiego 
                       w  Katowicach  E.  Duda,  nie  wyraził  zgody  na  przydział  papieru  dla
                       „Gościa  Niedzielnego”  i  „Małego  Gościa”,  ze  względu  na  brak  stanowiska
                        Kurii  wobec  apelu  wojewody  o  zwalczanie  niemczyzny.

        12.1947. We  Wrocławiu  mieszka ok. 250  tys.  Polaków  i  4 – 5  tysięcy Niemców                 
                        i  ok.  11  tys  Żydów.  Na  Ziemiach  Odzyskanych  mieszka  4,6  mln.  Polaków.

  Rok 1947      Na  b.  placu  drzewnym  kopalni  „Szombierki” wybudowano  boisko  piłkarskie
                        na  8  tys.  widzów.
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            ---        Nazwę  Szombierki  zmieniono  na  Chruszczów / do  03.01.1986 r. /.

  Rok 1947      W  Goduli  odbyło  się  199  chrztów,  100  pogrzebów  i  107  ślubów.

        01.1948.  Decyzją  biskupa  katowickiego  rozwiązano  wszystkie  Rady  Parafialne.
                        W  Goduli,  do  nowej  Rady  wybrani  zostali: Fraus  Rajmund,  Jaśniok  Wilhelm,  
                         Kuczera  Alojzy,  Kuźnik  Antoni,  Mrowiec  Władysław  i  Pająk  Paweł.

  21.01.1948.  W  województwie  katowickim,  w  57  obozach  pracy  znajduje  się: 
                       24.929  jeńców,  329  więźniów  i  635  internowanych.

               ---     W  kopalni „Paweł”,  przywrócono  niedzielę  wolną  od  pracy.

  01.03.1948.   Papież  Pius XII wystosował  list  do  biskupów  niemieckich,  wzywał  w  nim
                        narody  świata  do  wybaczenia  Niemcom  i  przyjścia  im  z  pomocą.
                        Potępił  gwałty  i  zbrodnie  wobec  niemieckiej  ludności  cywilnej  i  jej
                        wysiedlania  z  polskich  ziem  zachodnich.
                        List  stał  się  pretekstem  do  wzmożonej  „ofensywy  ideologicznej”  przeciwko
                        Kościołowi  w  Polsce.

   06.03.1948. Trzy  zachodnioniemieckie  strefy  okupacyjne  włączono   do  programu  odbudowy
                        europejskiej.  Program  liberalizacji  gospodarki  przedstawił  i  realizował
                        Ludwig  Erhard - dyrektor  Zjednoczonego  Obszaru  Gospodarczego / Bizonii /.
                        Dobrowolne  ograniczenie  żądań  płacowych  i  praw  związków  zawodowych.
                        Początek  drogi  do  cudu  gospodarczego  w  RFN.

              ---      Drugi  Niemiecki  Kongres  Narodowy  SED,  z  udziałem  kilkuset  przedstawicieli
                        Bizonii,  odrzucił  „Plan  Marshalla”  i uznał  granicę  na  Odrze  i  Nysie  Łużyckiej.

  08.03.1948.   W  Goduli  zawiązał  się  Komitet  Malowania  Kościoła.
                         Komitet  zaapelował  do  parafian  o  deklarację  na  ten  cel  stosownych  kwot,
                         wpłacanych  w  5.  ratach.  
                         Kosztorys  wykonania  robót  malarskich  opiewał  na  kwotę  940.000  zł.

  01.04.1948.  W  województwie  śląskim  mieszka  867.195,  a  we  wrocławskim 17.236
                       autochtonów. 

  17.04.1948.  W  Krakowie  zmarł  na  białaczkę  „heros  czynu  produkcyjnego”, 
                       Budowniczy  Polski  Ludowej  z  legitymacją  nr 2  Wincenty  Pstrowski
                       / rekordomania,  nie  przestrzeganie  przepisów  BHP,  szkodliwe  gazy  trujące /.

  03.04.1948.  Kongres  USA  przyjął  projekt  pomocy  dla  krajów  europejskich  „Plan Marshalla”
                       / sekretarz  stanu  George  C.  Marshall /.

                       Pod  naciskiem  ZSRR,  Polska  i  inne  kraje  Europy  Wschodniej  zmuszone
                       zostały  do  rezygnacji  z  tej  pomocy. 

                       Początek  rodzącej  się  przepaści  gospodarczej  w  Europie.   
                       Z  projektu  / 1.7 mld  $ / skorzystały 3  strefy  okupacyjne  Niemiec .
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  16.04.1948.  Bizonia  przyjęta  do  Organizacji  Europejskiej  Współpracy  Gospodarczej /EOWG/.
                       Warunek:  opracowanie  federacyjnej  konstytucji.

       04.1948.  Wojewódzki  Urząd  Bezpieczeństwa  Publicznego  w  Katowicach  rozpracowuje
                        m.  innymi  wicewojewodów:  Arkę  Bożka  i  Jerzego  Ziętka.
                        Raport  UB,  prezentowany  w  KW  PPR  „ demaskował”  Ziętka  jako
                        „cynicznego  gracza  politycznego'  związanego  przed  wojną  z  „kliką”
                        Michała  Grażyńskiego.

  06.05.1948.  W  Goduli,  do  I  komunii  św.  przystąpiło 387  dzieci / kilka  różnych  klas /.

      05.1948    Wojewoda  śląski   generał   Aleksander  Zawadzki,  decyzją   administracyjną
                       nakazuje  usuwać  niemieckie  napisy  z  nagrobków.

              ---     W  Katowicach  ukarano  grzywną  po  15  tys.  zł.  osiem  osób,  za  posługiwanie
                       się „mową  niemiecką”  oraz  skierowano  596  spraw  do  oddziałów  
                       karno – administracyjnych  celem  przykładnego  ukarania  właścicieli  mieszkań
                       / po  2.000  zł. / za  nie  usuniecie  skrzynek  pocztowych  z  napisem  Briefe.
                       Podobne  wypadki  miały  miejsce  w  wszystkich  górnośląskich  miejscowościach.

              ---     W  Rudzie  działa  antykomunistyczna „Polska  Wolna  Partia”,  kierowana 
                       przez  Gintera  Śledzionę.

       05.1948.  Ołtarze  na  Boże  Ciało / w  czwartek / w  Goduli  wystawili: 
                        Emanuel  Zdrzałek – krawiec / przed  swoim  budynkiem /,
                       p.  Groegier – piekarz / przed  piekarnią /,  pani  Zielińska 
                       / róg  ulic  W.  Lipa  i  M.  Konopnickiej /
                       i  Sodalicja  Mariańska / przed   pomnikiem  św.  Jana  Nepomucena /.

                       W  niedzielę,  procesja  Bożego  Ciała  przeszła  ulicami  Chebzia.
                       Ołtarze  ustawiono: przy  krzyżu / róg  ul. 3 – go  Maja  i  Józefa  Stalina, 
                       Ołtarz  ustawiony  przed  dyrekcję  kopalni „Paweł”,
                       przed  budynkiem  dworca  kolejowego,  ołtarz  ustawiony  przez  kolejarzy,  
                       na  stopniach  przy  ulicy  Dworcowej,  prowadzących  na  Plac  Wolności 
                       / przystanek  tramwajowy  i  autobusowy w  kierunku  Lipin /,  ołtarz  ustawiony
                       przez  Kongregację  Mężów,  
                       na  Placu  Wolności / przed  piekarnią  p.  Krawczyka /,  ołtarz  ustawiony  
                       przez  parafian  z  Chebzia. 

                       Przed  „Domem  Związkowym” /  wybudowanym  z  inicjatywy  ks.  E. Adamczyka  
                       w  1909 r. dla  organizacji  związkowych,  podczas  okupacji  Niemiec  hitlerowskich
                       własnością  Gminy,  nie  zwróconym  parafii /,  odprawione  zostało  nabożeństwo.  
                       W  koncelebrze  oprócz  wikarych  z  Goduli,  uczestniczył  ksiądz  major  Dudek.

  31.05.1948.  Minister  administracji  Władysław  Wolski  rozwiązał  reaktywowany  w  1945 r.
                       Instytut  Śląski  w  Katowicach,  jako „twór  sanacyjnego  wojewody  Grażyńskiego”
                       i  „ bandę  reakcjonistów”.

  21.06.1948.  W  Bizonii  nowa  waluta  Deutsche  Mark  zastąpiła  starą  Reichsmark. 
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                       W  odpowiedzi,  ZSRR  opuszcza  aliancką  komendę  miasta, 
                        wprowadza  całkowitą  blokadę  Berlina  Zachodniego.

  29.06.1948.  W  Passawie,  świecenia  kapłańskie  przyjął  urodzony  dnia  27.10.1920 r.
                        w  Hucie  Goduli  ks.  Oskar  Hillinger,  syn  sztygara  kopalni  „Paweł”.

  20.07.1948.  We Wrocławiu  scalono  organizacje  młodzieżowe  w  Związek  Młodzieży  Polskiej.

              ---     Drużyna  harcerek  z  Goduli,  w  ramach  hufca  świętochłowickiego,  przebywała
                       na  obozie  w  Muszynie. Obóz  hufca  składał  się  z  5  podobozów,  którymi  
                       kierowała  hufcowa  Aniela  Bulanka.
                       Z  Goduli  i  Chebzia  na  obozie  było  40  harcerek.

       07.1948.  Po  negocjacjach  z  dyrekcją  kopalni  „Paweł”  i  Rudzkiego  Zjednoczenia
                       Węglowego  w  Rudzie  w  sprawie  rusztowań,  i  naprawy  dachu,  rozpoczęcie
                       prac  malarskich  w  kościele  w  Goduli.
                       Wcześnie  dokonano  „schowania”  instalacji  elektrycznej  natynkowej  pod  tynk. 
                       Koszty  „schowania”  pod  tynk  instalacji  elektrycznej  pokryła  parafia.

                       Patronat  artystyczny  nad  pracami,  początkowo,  do  czasu  objawów  choroby,
                       pełnił  artysta  malarz  p.  Lemaszewski,  a  później  pp.  Edward  Biszorski,  
                       Krystyna  Łukasiewiczowa   i  Alfred  Towarnicki.  

  18.08.1948.  Rudzkie  Zjednoczenie Węglowe  w  Rudzie,  podjęło  jednostronnie  decyzję 
                       o  wygaśnięciu  obowiązków  prawnych  z  tytułu  praw  i  obowiązków  następcy
                       prawnego  właściciela  kopalni  „Paweł”  w  Chebziu,  w  stosunku  do  parafii 
                       w  Goduli.  Brak  jednak  postępowania  egzekucyjnego.

       08.1948.  Uzupełnienie  brakujących  urządzeń  hydroforni  na  probostwie  w  Goduli.

  04.09.1948. Włamanie  i  kradzież  na  probostwie  w  Goduli. 
                      W  tym  czasie  proboszcz  ks.  dr  Józef  Szubert  przebywa  na  kuracji 
                      w  Dusznikach  Zdroju.

  25.- 28.08.1948. Światowy  Kongres  Intelektualistów  w  Obronie  Pokoju  we  Wrocławiu. 

  06.09.1948.  MSZ  ZSRR  wydaje  pismo  w  którym  zawarto  informację  dotyczące
                       internowanych  urodzonych  na  Górnym  Śląsku,  a  pozostających  w  batalionach
                       pracy,  w  celi  ich  repatriacji / bez  podania  terminu  repatriacji /. 
                       W  batalionach  pracy  przebywa  2.493  „internowanych  mieszkańców  Śląska”.

  14-15.09.1948. Pielgrzymka  z  Orzegowa  na  Górę  św.  Anny  liczy  60  osób.

        09.1948. Na  uroczystości  odpustowe  w  w  Orzegowie / św.  Michała  Archanioła /
                       parafianie  z  Goduli,  razem  kapłanem  udali  się  w  procesji.

  14-15.10.1948. W  Goduli / i nie  tylko / „wyproszono”  księży  ze  szkoły  powszechnej.
                            Krzyże  zawieszone  w  klasach  lekcyjnych  na  ścianach  czołowych,
                            przeniesiono  na  ściany  boczne.
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  22.10.1948.  W  Warszawie  zmarł  Prymas  Polski - August  kardynał  Hlond.  Miał  67 lat.

  22.10.1948.   Niemiecka  Rada  Ludowa  zdominowana  przez  SED  w  Berlinie  Wschodnim
                        formalnie  uchwaliła  Konstytucję. 
                        Miała  obowiązywać  dla  całych  Niemiec,  jako  państwa  narodowego.

  03 - 04.11.1948.  Parafię  w  Goduli  wizytuje  ks.  biskup,  sufragan  katowicki  Juliusz  Bieniek.
                              Na  powitalnym  transparencie  napisano:  „Z  biskupem  śląskim,  śląski  lud”.
                              W  imieniu  parafian  ks. biskupa  powitał  Wilhelm  Jaśniok.

                              Zza  firanek,  w  oknach  mieszkania  grabarza  Panica,  biskupa  „witali”
                              przedstawiciele  dyrekcji  kopalni  „Paweł”  i  urzędnicy  Gminy.
                              Sakrament  bierzmowania  przyjęło  prawie  900  parafian.
                              Biskupowi  asystowali  księża:  Bronisław  Jaskółka  i  Kania  z  Lipin,
                              Augustyn  i  Schneider  z  Szombierek,  kapelan  biskupa  ks.  Romuald  Rak
                              i  dziekan  ks.  Jan  Szymała  z  Nowego  Bytomia.

                              Wyznaczeni  dla  niektórych  dzieci  rodzice,  to:  Maria  Drożniewiczowa
                              i  pani  Sebestowa,   oraz  pp.  Konrad  Szczyrba  i  Józef  Urbanek.

                              Wspaniale  zorganizowane  uroczystości  kościelne,  wzbudziły
                              u  przedstawicieli  władz  lokalnych  negatywne  emocje.                             

                              W  godzinach  popołudniowych,  ks. biskup.  udał  się  do  parafii  w  Orzegowie,
                               gdzie  05.11.br.  odbyły  się  uroczystości  bierzmowania.

             ---      Czystki  kadrowe  w  administracji  publicznej  w  województwie  śląskim.
                       Wojewoda  śląski  gen.  dyw.  Aleksander  Zawadzki  do  swoich  urzędników: 

                        „ wszyscy  obecni  muszą  zrozumieć,  że  jak  do  teraz  przedstawiali  się 
                        w  kierunku  Polski  Ludowej,  tak  obecnie  trzeba  się  przestawić  w  kierunku
                        socjalizmu,  bo  >>  kto  nie  pójdzie  razem,  ten  będzie  bity,  ten  będzie  bity >>
                        Do  przyszłego  roku / 1949 /, w  administracji  pozostało  już  tylko  17 % Ślązaków.
                        W  Katowicach  na  stanowisku  wojewody  śląskiego  Aleksandra  Zawadzkiego
                        zastąpił  Bolesław  Jaszczuk.

  15.11.1948.  W  Warszawie  kongres  zjednoczeniowy  PPR  i  PPS.
                       Utworzona  została: Polska  Zjednoczona  Partia  Robotnicza.

              ---      W  kopalni  „Paweł”  odnotowano  największe  wydobycie  w  przemyśle
                        węglowym  w  Polsce.   W  obozie  pracy   kopalni  zmarło  w  ciągu  roku 17  osób.

  28/29.11.1948. W  Wirku,  w  szkole  nr 3  ma  miejsce  prowokacja  polityczna.
                            „Nieznani  sprawcy”  zniszczyli  10  portretów  B.  Bieruta,  próbując  obciążyć
                           tym  faktem  uczniów  Sodalicji  Mariańskiej  i  ks.  Leopolda  Pietroszka.

  30.11.1948.  W  Moszczenicy  zmarł  b.  kuratus  i  proboszcz  w  Hucie  Goduli 
                       i  Nowym  Bytomiu   ks.  Edward  Adamczyk.
                       W  pogrzebie,  w  dniu  04.12.1948 r.  udział  wzięła  delegacja  z  parafii  w  Goduli.
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   Rok 1948.    W  Monachium,  na  bazie  „Zjednoczenia  Ślązaków”  powstał:
                        Związek  Ślązaków  Bawaria / Schlesierverband  Bayern /.
                        Związek  staje  się  inspiracją  dla  tworzenia  podobnych  organizacji  ziomkostwa
                        Ślązaków  w  innych  niemieckich  krajach  związkowych.

   Rok  1948.   Utworzenie  Europejskiej  Organizacji  Współpracy  Gospodarczej.
                       
  12.12.1948. Z  połączenia  kilku  klubów  górniczych  powstał  KS  Górnik  Zabrze.

  31.12.1948.  Spis  ludności  wykazał,  że  na  Dolnym  Śląsku  mieszka  1.903.409  osób. 
                        Polaków  jest 1.844.216 ,  w  tym  74.288  osadników  wojskowych
                        oraz  53.472  Niemców  i  ok.  6.000  Greków  i  Macedończyków 
                        / uchodźców  politycznych  /,
                        w  województwie  śląskim  mieszka  1.293.034  osób,  w  tym  4.986 Niemców.
                        Na  Opolszczyźnie,  ok.  850 tysięcy osób  to  Ślązacy,  ok. 500  tys.  to  przybysze.

                       Do  dnia  dzisiejszego,  w  województwie  śląskim  dokonano  polonizacji 
                       imion,  nazwisk  i  pisowni  dla  99.408 osób, w  tym  w  Bytomiu,  dla  2.333 +4.238
                       osób, Bielsku  550  osób,  Cieszynie 2.333  osób,   Gliwicach  3.550 + 2.996,
                       Katowicach  11.707 + 2.330,  Opolu  5.360,  Pszczynie  2.005  osób,   Rybniku
                       1.250,  Raciborzu 2.815  osób,  Zabrzu 25.000  osób.

       12.1948.  Nadburmistrzem  Berlina  Wschodniego  został  Friedrich  Ebert. 
                       Jest  synem  b.  prezydenta  Republiki  Weimarskiej. 
                       Burmistrzem  Berlina  Zachodniego  został  Ernst  Reuter.

            ---       Wydobycie  węgla  kamiennego  w  Polsce  wyniosło  70,3  mln.  ton.

            ---       W  województwie  śląskim  jest zarejestrowanych   6.797  współpracowników  UB.

            ---       W  latach  1945 – 1948,  w  województwie  katowickim  było  łącznie  231  strajków,
                        co  stanowi  18,94 %  w  skali  kraju.

  Rok 1948.   W  Goduli  odbyło  się  180  chrztów,  98  pogrzebów  i  88  ślubów.
                       W  szpitalu  leczonych  było  1.775  chorych.

    11.01.1949.  Likwidacja  Ministerstwa  Ziem  Zachodnich. Wymuszone  ustąpienie  W.  Gomułki.

       01.1949.  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Rozbiórkowe  Wrocławia,  nadal  traktuje
                       architektoniczną  tkankę  miasta  jako  rezerwuar  cegły / np.  gotyckiej / 
                       dla  sztandarowych  placów  budowy  Warszawy,  Nowej  Huty 
                       i  innych  miast  Polski.

             ---     Zgodnie  z  zaleceniem  kurii  biskupiej,  w  parafii   w  Goduli  otwarto  bibliotekę.

 20.01.1949.  Powołano  do  życia  Radę  Wzajemnej  Pomocy  Gospodarczej / RWPG /.

   23.01.1949.  Dekretem  ograniczono  w  Polsce  publiczne  uprawianie  kultu  religijnego 
                        tj.  pielgrzymek,  procesji,  wznoszenia  krzyży  i  kapliczek  przydrożnych.
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                        Organizacje  partyjne  otrzymały  polecenie,  by
                         „na  odcinku  Kościoła  wykazywały.....  zdwojoną  czujność”.

             ---      Minister  administracji  publicznej  PRL  Władysław  Wolny,  o  biskupie
                       katowickim  / od  1947 r.  częściowo  sparaliżowanym / Stanisławie  Adamskim:
                       „  wyróżnił  się  nie  tylko  pojednawczym,  ale  wręcz  służalczym  stosunkiem 
                       do  hitlerowskiego  okupanta”.

        01.1949. Wojewódzki  Urząd  Bezpieczeństwa  Publicznego  w  Katowicach,  wykonując
                        polecenie  Ministerstwa  Bezpieczeństwa  Publicznego  w  Warszawie  objął
                        nadzorem  byłych  posiadaczy  Volkslisty.

  03-06.03.1949. Rekolekcje  dla  dzieci  w  Goduli.

  11.03.1949.  Na  polecenie  anonimowego  funkcjonariusza  PPR,  Rudzkie  Zjednoczenie
                       Węglowe  wypowiedziało  pracę  w   szpitalu   w  Goduli,   11.  siostrom 
                        - Elźbietankom.
                       Znaczący  udział  w  tym  bezprawiu,  mieli: 
                       naczelnik  gminy  i  I - sekretarz  PPR  w  Goduli  Jan  Beker. 
                       Interwencja  ks.  dr  Józefa  Szuberta  u  Ministra  Zdrowia  dr  Michejdy  
                       i  Wiceministra  Przemysłu  Eugeniusza  Szyra,  była  bezskuteczna.

  07-14.03.1949. Rekolekcje  dla  dorosłych  parafian  w  Goduli. 
                            Nauki  dla  wszystkich  grup  wiekowych  prowadzili  ks. ks.  Kasperczyk 
                            i  Kozłowski,  Oblaci  z  Katowic.
                            Nauki  cieszyły  się  wielką  frekwencją  parafian. 
                            Na  specjalne  życzenie  górników,  nauki  odbywały  się  o  godzinie  4.45.

                            Po  uroczystym  nabożeństwie  kończącym  rekolekcje,  wierni  w  ilości
                            ok.  6.000  udali  się  w  procesji  teoforycznej  z  niesionym  na  przodzie
                            krzyżem,  do  krzyża  - Piety,  na  rozwidleniu  dróg  prowadzących  do  Lipin,
                            Chebzia  i  kopalni  „Paweł”.

  04.04.1949.  Powołano  do  życia  Pakt  Północnoatlantycki / NATO /.

  08.04.1949.  Strefa  okupacyjna  francuska  dołącza  do  Bizonii.  Powstała  Trizonia.

       04.1949.  Hans  Lukaschek  przewodniczącym  Centralnego  Związku  Wypędzonych
                       Niemców,  a  miesiąc   później  prezydentem  Głównego  Urzędu  ds.  Pomocy
                       Poszkodowanym  przez  Wojnę.

        04.1949. Nieudana  próba  Naczelnika  Gminy  Godula  skłonienia  2 – nieletnich chłopców
                       do  poświadczenia  nieprawdy,  o  rzekomych  inspiracjach  miejscowych  księży
                       dla  wypisywanych  na  murach  domów  hasła: „Precz  z  PPR”.

                       Próba  wymuszenia  na  księżach  zmiany  porządku  niedzielnych  nabożeństw,
                       jakoby  kolidujących  z  obchodami  święta  1 - go  Maja  w  Goduli.
                       Cztery  delegacje  aktywistów  społecznych  w  tej  sprawie  u  proboszcza.
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  27.04.1949.  W  ramach  Powszechnej  Organizacji „Służby  Polsce”,  powstają  brygady
                        „obcych  klasowo”  junaków  do  pracy  w  kopalniach  Dolnego  i  Górnego  Śląska.
                       W  Goduli  powstał  „obóz  junaków”  do  pracy  w  kopalni „Paweł” / do  1955 r./.
                        Zlokalizowany  był  w  miejscu  przedszkola  na osiedlu  RSM  „Przedszkolna”.

  30.04.1949.  Papież  Pius XII  nałożył  ekskomunikę  na  członków  partii  komunistycznej.

  30.04.1949.  Na  Górnym  Śląsku,  do  tej  pory  w  595  szkołach  usunięto  z  ścian  czołowych
                       sal  lekcyjnych  krzyże. 
                       W  miejsce  zdjętego  krzyża  zawieszono  portret  Bolesława  Bieruta.
                       Krzyże  zawieszano  na  ścianach  bocznych.

  06.05.1949.  Raport  Wojewódzkiego  Urzędu  Bezpieczeństwa  Publicznego   w  Katowicach  
                       do  ministra  resortu MBP  Stanisława   Radkiewicza  w Warszawie:
                       „Jakkolwiek  dużo  dotychczas  zrobiono  po  linii  oczyszczania  aparatu
                       administracji  publicznej  i  samorządowej,  jak  również  sprawnego funkcjonowania
                       tych  urzędów,  niestety  jeszcze  wiele  pozostaje  do  zrobienia.  W  Wojewódzkim
                       Urzędzie  Śląsko – Dąbrowskim  jest  Arka  Bożek  i  płk  Jerzy  Ziętek,  którzy 
                        robią  swoją  robotę  na  miejscu  i  w  terenie”.

  08.05.1949.  Uchwalona  została  Ustawa  Zasadnicza  Republiki  Związkowej  Niemiec.

  09.05.1949.  Okólnik  prezesa  Rady  Ministrów  PRL,  zwraca  uwagę  ażeby  używać 
                        ustawowej   nazwy: „województwo  śląskie”  a  nie  „śląsko – dąbrowskie”.  
                       
  12.05.1949.  Gubernatorzy  alianccy  Trizonii  zatwierdzili  Konstytucję 
                       Republiki  Związkowej  Niemiec.

  22.05.1949.  Z  Goduli  do  Piekar / Matki  Boskiej  Piekarskiej /,  wyruszyła  piesza,  stanowa
                       pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  licząca  ok. 1.000  osób.
                       Pielgrzymkę  prowadził  proboszcz  parafii  ks. dr  Józef  Szubert.
                       Pielgrzymka  koliduje  z  akcją  zbierania  podpisów  pod  Narodowym  Plebiscytem
                       Pokoju / 17 – 25.05.br. /.
                       Termin  pielgrzymki  był  przedmiotem  nacisku  władzy  na  biskupa  ordynariusza
                        i  wymuszenia  jego  zmiany.

  24.05.1949.  Wejście  w  życie  Ustawy  Zasadniczej / Grundgesetz /.
                        Powstanie  demokratyczno –  parlamentarnego  państwa  niemieckiego  pod  nazwą
                        Bundesrepublik  Deutschland.
                        Preambuła  do  14  rozdziałów  konstytucji  mówi  o  prowizoryczności
                        cząstkowego  państwa  niemieckiego, / wiodącego  do  państwa  narodowego /. 

                        Najwyższą  władzą  ustawodawczą  państwa  jest  Bundestag,  który  wybiera
                        kanclerza  związkowego.  Kanclerza  i  przestawianych  do  nominacji  ministrów
                        / rząd /zatwierdza  prezydent.

                        Przedstawicielstwem  landów  jest  Bundesrat / druga  izba  parlamentu /.
                        W  1951 r.  powstał  drugi  organ  konstytucyjny / Bundesverfassungsgericht /:
                        Związkowy  Trybunał  Konstytucyjny  w  Karlsruhe.
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  26.05.1949.   W  Goduli,  po  raz  pierwszy  procesja  dzieci  I   komunijnych / 219  dzieci /
                        do  kościoła,  wyruszyła  nie  z  szkoły,  jak  to  bywało  dotychczas, 
                        a  z  Placu  Niepodległości.
                        Dwukrotna,  telefoniczna  interwencja  u  proboszcza  wójta  Gminy  Godula 
                        Jana  Bekera,  zakazująca  w ogóle  procesji,  jako  bezprawna  i  bezpodstawna  
                        nie  odniosła  skutku.

  30.05.1949.  Trzeci  Niemiecki  Kongres  Narodowy  SED / z  udziałem   ok.  600  delegatów
                       Trizonii ! /,  zatwierdził  uchwaloną  19.03.1949 r.  konstytucję. 
                        Konstytucja  ta  nawiązywała  do  konstytucji  Republiki  Weimarskiej. 
                        Później  zmieniana  w  1968  i  1974 r.
                 
                        Odtąd  na  czele  państwa  stała  Rada  Państwa / Wilhelm  Pieck  do 1960 r.,
                         potem  Walter  Ulbricht,  do  1973 r. /.
                        Najwyższym  organem  państwa  jest  Izba  Ludowa .
                        Otto  Grotewohl  otrzymał  misję  utworzenia  rządu,  co  dało  początek 
                        Niemieckiej  Republice  Demokratycznej / NRD /.

            ---        Dach  kościoła,  więżę,  sygnaturkę  i  wieżyczki  w  Goduli  pokryto  blachą
                        cynkową,  miedziowaną.  Blacha,  pomimo  stawianych  przez  władze  lokalne
                        przeszkód  w  jej  zakupie,  dzięki  interwencji  ks. dr  Józefa  Szuberta 
                        u  Prezydenta  PRL  Bolesława  Bieruta,  znalazła  się  parafii.
                        Fakt  ten  wzbudził  gorycz  i  agresję  u  naczelnika  gminy  / tow. Jana  Bekera /
                        i  I.  sekretarza  PPR  / tow.  Sobola /,  którzy  wpierw,  środkami 
                        administracyjnymi,  a  później  szantażem,   pomówieniami   i „szeptaną”
                        propagandą,  starali  się  dyskredytować  działalność  Kościoła  w  ogóle, 
                        a  w  szczególności  zaś,  zasługi  w  tym  dziele  proboszcza  ks.  dr  J.  Szuberta.

           ---        Służba  Bezpieczeństwa  w  Katowicach  odnotowała  fakt,  że:
                       w  uroczystościach  Bożego  Ciała  brało  udział  349  aktywistów  partyjnych
                      „będących  na  kierowniczych  oraz  umysłowych  posadach”,  
                       a  w  Nowym  Bytomiu  i  Orzegowie,  członkowie  PZPR  nieśli  baldachim  
                       podczas  procesji.

      06.1949.  Z  Goduli,  przez  Bytom,  Piekary  Śląskie,  Świerklaniec,  Żyglin,  Miotek,  Lubszę
                      / nocleg /,  Rudki    i  dalej,  wyruszyła  piesza  pielgrzymka  na  Jasną  Górę 
                       do  Częstochowy.  Liczyła  ok.  100  osób. 
                      Pielgrzymkę  prowadził  wikary  ks. Zych  Strzelecki.

                      Za  wykonane  prace  remontowo  w  Kościele  w  Goduli,,  parafia  zapłaciła  firmie
                      Woźniak  z  Katowic  840 tys.  zł.,  firmie  Dłużak  z  Katowic  333 tys. zł., 
                      a  za  wykonanie  instalacji  odgromowej    na  dachu  kościoła  i  probostwa  
                      w  Goduli,  firmie  Kasza  z  Rudy 110 tys.  zł.

  01.07.1949.   Na  Śląsku  Opolskim,  dotychczas  zweryfikowano  narodowo   851.454  osoby.

  13.07.1949.  Papież  Pius XII  wydał  dekret  grożący  ekskomuniką  wszystkim  katolikom
                       należącym  do  partii  komunistycznej.
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  18.07.1949.  W  Goduli  zmarł  nagle  na  zawał  serca,  długoletni  dyrektor  miejscowego
                        szpitala  dr  Stefan  Derek.

             ---      Konsekracja  kościoła  w  Kłodnicy.

  05.08.1949.  W  Polsce  wszedł  w  życie  dekret  rządowy  „o  wolności  wyznania”.
                       Pozwala  on  karać  więzieniem  każdy  przejaw  społecznej  działalności  Kościoła.
                       Narzuca  kontrolę  władz  świeckich  nad  organizacją  Kościoła.
                       Episkopat  Polski  oprotestował  treści  tam  zawarte.

  05.08.1949.  Szef  Głównego  Zarządu  Politycznego  Ludowego  Wojska  Polskiego
                       generał  Edward  Ochab  powołał  do  życia  Wojskowe  Bataliony  Pracy.
                       
            ---       W  Goduli,  po  uroczystościach  Chrystusa  Króla , organizowanych  przez  
                       panią  Marię  Fraus  i  ks.  wikarego  Zycha  Strzeleckiego  zakończyły  działalność 
                       4  sodalicje,  3 - Zakon  św.  Franciszka,   krucjaty  i  inne.

                       Z  tej  okazji   za  wywieszenie  flagi  kościelnej,  mieszkańcy  Goduli,
                       p.  Maria  Drożniewiczowa  i  Jan  Loewe,  ukarani  zostali   mandatem 
                       w  wysokości  3.000  zł.
                       Proboszcz  ks. dr  Józef  Szubert,   za  ten  sam  „czyn”,  ukarany  został  mandatem
                       w  wysokości  25.000  zł,  jednak  po  złożeniu  skargi  do  Sądu  Okręgowego
                       w  Katowicach,  jego  karę  anulowano.

             ---      Propozycje  „dobrej”  współpracy  składane  przez  delegację  Prezydium  Gminnej  
                       Rady  i  I. sekretarza  PZPR  tow. Jana  Widerę  proboszczowi  w  Goduli, 
                       zostały  odrzucone.
                       Mogłyby  też  stwarzać  wrażenia  braku  solidarności  z  atakowanym 
                       przez  władze  ks. bp. ordynariuszem  Stanisławem   Adamskim,
                       i   dawać  władzy  możliwości  jej  wykorzystania.
                       Jako  wyraz  „szczerych”  intencji  władz  gminnych  i  dyrekcji  kopalni „Paweł”,
                       uzyskał  ks.  proboszcz   J.  Szubert  w  dniu 15.09.1949 r.  konia  z  furmanką  
                       dla  jednorazowego  przewozu  chorych  parafian  do  kościoła.

  08.09.1949.  Prymas  Polski  ks.  abp  Stefan  Wyszyński  piętnuje  treści  pisma „Dziś  i  Jutro”,
                       wydawane  w  opozycji  do  Kościoła  przez  Stowarzyszenie  PAX 
                       Bolesława  Piaseckiego.

  10.09.1949.  Wystąpienie  proboszcza  w Goduli  ks.  dr  Józefa  Szuberta  do  Prezydenta  PRL
                       Bolesława  Bieruta,  o  wyrażenie  zgody  na  bezpłatne  przekazanie  na  rzecz
                       parafii „ nierentownego  majątku  trwałego” Rudzkiego  Zjednoczenia  Węglowego
                       w  Rudzie,  tj. budynku  kościoła,  probostwa,  organistówki  i  cmentarza.

  12.09.1949.  Pierwszym  prezydentem  RFN  został  wybrany profesor  Theodor  Heuss.

                       Kanclerzem / różnicą  jednego  głosu /  wybrano  prawnika  i  ekonomistę  
                       Konrada  Adenauera / CDU /,  w  latach  1917 – 1933 r. nadburmistrza  Kolonii,
                       równocześnie  od 1920  do  1933 r.  członka  i  przewodniczącego  
                       Pruskiej  Rady  Państwa.
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  14-15.09.1949. Pielgrzymka  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny  liczy  38   a  z  Orzegowa  70  osób.
                           /  PKP  z  Chebzia  do  Zdzieszowic  i  pieszo  na  Kalwarię /. 

  21.09.1949.  Na  mocy  Ustawy  Zasadniczej  Republiki  Zwi ązkowej  Niemiec/ Grundgesetz / 
                       z  24.05. br. a  nie  konstytucji / Verfassung / Powstanie  Republiki  Federalnej. 
                      / prowizoryczne  państwo  cząstkowe  do  czasu  wypowiedzenia  się  całego  narodu/.
                       W  pierwszym  gabinecie  Konrada  Adenauera,  ministrem  ds. wypędzonych  został
                       Hans  Lukaschek,  były  nadprezydent  prowincji  Górny  Śląsk 
                       i  prezydent   rejencji  opolskiej.

                       Trzej  Wysocy Komisarze  zachodnich  mocarstw  okupacyjnych,  wezwali  do  siebie
                        kanclerza  Konrada  Adenauera,  żeby  uroczyście  wręczyć / dla  przypomnienia ! /
                        szefowi  rządu  statut  okupacyjny  zawierający  normy  prawne,  które  obok  ustawy
                        zasadniczej  miały  regulować  funkcjonowanie  nowego  państwa.

              ---     Przy  Związku  Bojowników  o  Wolność  i  Demokrację,  utworzono
                       Komisję  Księży - „księży  patriotów”.

              ---     Wg  Stanisława  Radkiewicza,  szefa  Ministerstwa  Bezpieczeństwa  Publicznego
                        służba  bezpieczeństwa  zwerbowała  do  współpracy tylko  9  duchownych  diecezji
                        katowickiej / księży  patriotów /.

        09.1949. Na  uroczystości  odpustowe  w  Orzegowie,  parafianie  z  Goduli,  razem 
                       z  kapłanem  udali  się  w  procesji. 
                       Podobnie  do  Rudy,  na  uroczystości  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa.

  07.10.1949.  W  NRD  połączenie  wszystkich  partii  i  organizacji  we  Froncie  Ludowym,  
                        pod  przewodem  SED.  Na   czele  Frontu  Ludowego  stanął  Walter  Ulbricht.

  12.10.1949.  Powstanie  Niemieckie  Republiki  Demokratycznej. 
                       Zaostrzenie  „Zimnej  wojny” .            
                       Brak  traktatu  pokojowego  z  Niemcami,  pozwala  stronom  różnie 

interpretować  problem  zachodnich  granic  Polski.
                       Początek  powrotu  jeńców  wojennych  z  obozów  pracy  w  Polsce.

  03.11.1949.   Rozpoczęcie  roku  szkolnego  w  Goduli. 
                        Powodem  2 -  miesięcznego  opóźnienia  jest  epidemia  szkarlatyny. 
                        Zakłóciło  to  cykl  procesu  nauczania  w  szkole  i  naukę  religii  w  kościele.

  05.11.1949.   Egzekutywa  KW  PZPR  w  Katowicach  pod  przewodnictwem  I sekretarza
                        Ryszarda  Strzeleckiego  omówiła „wytyczne”  na  temat  czystek.

                        Wojewoda  Bolesław  Jaszczuk  przyznał  się  do  braku „czujności  klasowej”,
                        w  wyniku  której  nadal  pozostało  na  stanowisku  17 %  przedwojennych
                        urzędników” / Ślązaków /.

  24.11.1949.   Plenum  KW  PZPR  w  Katowicach  z  udziałem  sekretarza  KC  PZPR
                        Józefa  Cyrankiewicza. I sekretarz  KW Ryszard Strzelecki zapowiedział  publicznie:
                        „ ostateczne  oczyszczenie  kadr  administracji  państwowej  i  gospodarczej”.
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                        W  wyniku  tych  działań  odsunięto  wicewojewodę  Arkę  Bożka 
                         i  50.  naczelników  wydziałów  Urzędu  Wojewódzkiego.
                         Na  stanowisku  pozostał  jedynie  płk  Jerzy  Ziętek.

  03.12.1949.   Kopalnię  „Karol”  w  Orzegowie  odwiedzają  Józef  Cyrankiewicz – premier     
            i  prezydent  PRL  Bolesław  Bierut. 

                        Kopalnia  jako  pierwsza  w  przemyśle  węglowym  wykonała  „Plan  3 letni” 
                        i  została  odznaczona  orderem  Sztandaru  Pracy II  Klasy.

             ---      W  obozie  pracy  przy  kopalni  „Paweł”  zmarły  w  tym  roku  3  osoby.

             ---      W  Rudzie  Ślaskiej  zawiązała  się  konspiracyjna,, Grupa  Ślaskiej  Demokratycznej
                        Armii  Krajowej”  pod  kierownictwem  Józefa  Mandeli.  Liczyła  26  osób.
                        Zlikwidowana  przez  Urząd  Bezpieczeństwa,  dnia  20.06.1950 r.

             ---       W  ramach  zorganizowanych  wysiedleń  ludności  niemieckiej  ze  Śląska,  Śląsk
                        opuściło / od 20.02.1946 r./ ok. 1.750  tys.  Niemców,  z  czego  ok. 300 tys. 
                        z  Górnego   Śląska.

                        Układ  poczdamski  nie  przewidywał  regulacji  praw  obywatelstwa  Niemców.
                        Władze  polskie  uznały   narodowość  Niemców,  lecz  wykluczyły 
                        kontynuowanie   przez   nich  niemieckiej   przynależności  państwowej.

                        W  tej  luce  prawnej  funkcjonowali  „uznani  Niemcy”  / na  Dolnym  Śląsku 
                         53,5  tys.,  a  Górnym  Śląsku  9 tys.  osób /  jako:
                        „nie  uznana  mniejszość  narodowa”.
                        W  świetle  prawa / do  1951 r. /  nie  mogli  oni  uzyskać  obywatelstwa  polskiego.

             ---       W  RFN  powołano  do  życia  Ziomkostwo  Górnoślązaków. / wypędzonych /
                        Uważa  się  ono  za  reprezentanta  całego  historycznego  Górnego  Śląska.
                        Jego  przewodniczącym  został  Otto  Ulitz.
                        Wydaje  ono  swoje  pismo: Unser  Oberschlesien.

                        Od  17.07.1964 r.  pod  patronatem  rządu  Nadrenii – Północnej  Westfalii.
                        Kraj  patronacki,  od  1965 r.  przyznaje  corocznie  Nagrodę  Kulturalną 
                        / Oberschlesische  Kulturpreis /.

              ---      W  ramach  trwającej  w  całym  kraju  stalinowskiej  walki  klasowej, 
                         np.  w  województwie  śląskim,   za  niepewnych  i  podejrzanych  politycznie
                         uznano:
                         ok.  69 % / na  828 / pracowników  Centralnego  Zarządu  Przemysłu  Węglowego, 
                         ok.  65 % / na 814 / pracowników  Zjednoczenia  Przemysłu  Węglowego  
                         w  Zabrzu,
                         prawie 95 % / na  3.612 / pracowników  kopalni  „Pstrowski”  w  Biskupicach.
                          / „ zdeprawowani”  „zgangrenowani”  bo  „zahaczyli  się  o  kapitalizm” /.

                         Kompetencje  i  fachowość  pracowników,  bez  „pochodzenia”  robotniczego 
                         i  chłopskiego  i  „kwalifikacji  politycznych”,  określane  były:
                         „kretynizmem  fachowości”.  
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  Rok 1949       Rudzkie  Zjednoczenie  Węglowe  w  Rudzie,  jako  następca  prawny  właściciela
                         kopalni  „Paweł” ,  donatora  i  opiekuna  parafii  w  Goduli,  zaprzestało
                         wypełniania  swoich  obowiązków  w  przedmiocie  sprawy. 

                         Wcześniej,  Ministerstwo  Przemysłu  nakazało  Rudzkiemu  Zjednoczeniu
                         Węglowemu  wykreślić  budynek  kościoła,  probostwa,  organistówki 
                         i  teren  cmentarza,   jako  środki  nierentowne  z  inwentarza  majątku  trwałego
                         i  przekazać  do  likwidacji. 
                         Trwa  stan  „zawieszenia”  prawnego,  gdyż   nie  wskazano  dotąd  wykonawcy
                          przewłaszczenia .

              ---       W  kopalniach  CZPW  pracuje  jeszcze  2.527  jeńców  wojennych  rozlokowanych
                          w  15  obozach  pracy  przy  kopalniach.  M.  innymi,  „Wanda- Lech”  
                          i  „Walenty – Wawel”  w  Nowym  Bytomiu  i  Rudzie.
                          Jeniec  zarabiał  10 – 20  tys  zł,  z  czego  otrzymywał  10 %.
                          Do  końca  br.  obozy  jeńców  zlikwidowano.

        12.1949.   Wg  informacji  MBP: „ Liczba ludności  autochtonicznej  zamieszkującej 
                          Śląsk  Opolski  wynosiła  pod  koniec  1949 r.  805.000,  co  stanowiło  62 % 
                          ogółu  ludności  tego  obszaru”.  

       12.1949.    Delegat  Departamentu V  MBP  Jan  Wiewiórkowski  z  Warszawy  w  Katowicach,
                         celem „ zorganizowania  demokratycznej  grupy  kleru  dołowego,  jako  opozycji
                         w  stosunku  do  reakcyjnego  stanowiska  hierarchii  kościelnej”.

              ---         W  Goduli  odbyło  się  217  chrztów,  99  pogrzebów  i  102  ślubów.

  Rok 1947/1950 Kryzys  gospodarczy  w  Niemczech,  porównywalny  z  „Wielkim  Kryzysem”,
                            z  lat   Republiki  Weimarskiej / 1929 – 1932 r. /.

  Rok 1949       Płace  w  województwie  śląskim:
                         Przeciętny  robotnik,  górnik  lub  hutnik  zarabiał  od  600 – 800  zł.  miesięczne.
                         „Bohater  pracy  socjalistycznej”  zarobić  mógł  do  3.000  zł.  miesięcznie. 

  01.01.1950.    W  Republice  Federalnej  Niemiec,   powołano  do  życia:
                           „Związek  Ślązaków  Góra  świętej  Anny”, początkowo  w  Hamburgu 
                          a  później  i  w  innych  krajach  związkowych.

  06.01.1950.   W  czasie  trwania  obchodu  kolędowego  rodzin  mieszkających  na  terenie
                         kopalni „Paweł”,  komendant  straży  przemysłowej  p.  K.  oświadczył
                         kolędującemu  księdzu,  że  z  polecenia  sekretarza  POP  PZPR  towarzysza  K.
                         żąda  opuszczenia  terenu  kopalni.
                         Interwencja  inspektora  p.  Antoniego  Szmidta  pozwoliła  na  dokończenie
                         kolędowania.  Jednak,  za  brak  gorliwości  w  wykonaniu  polecenia  dyrekcji,
                         sekretarza  partii  i  komórki  Urzędu  Bezpieczeństwa,  strażnicy  przemysłowi  
                         kopalni,  pp. Rączka,  Prudel  i  Kuboc  zostali  ukarani  i  przesunięci  na  inne
                         stanowiska  pracy.

             ---        W  NRD  utworzono  Ministerstwo  Bezpieczeństwa  Państwowego / Stasi /.
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   Rok 1950 – 1955. Plan  6.  Letni  w  Polsce  przewiduje  szybki  rozwój  przemysłu.
                                 Ostateczna  negacja  zasady  wolnego  rynku  i  udziału  sektora  prywatnego 
                                  w  gospodarce.

  21.01.1950.  W  województwie  śląskim,  WUBP  liczy  85  rezydentów,  292  agentów 
                        i  4.537  informatorów.

  24.01.1950.  W  Katowicach  przy  Związku  Bojowników  o  Wolność  i  Demokrację, 
                        postała  sekcja  księży – patriotów.
                        Dla  pozyskania  księży – patriotów  używano  metod  policyjnych  i  gangsterskich.
                        Dla  skuteczności  metod  represji ,  poparcia  udzielał  późniejszy  przewodniczący
                        Rady  Miejskiej  w  Rudzie  Śląskiej  Rufin  Suchoń – starosta  rybnicki.
 
  24.01.1950.  W  Goduli, w  wyniku  zderzenia  tramwaju  linii  nr  9  jadącego  w  stronę  Chebzia 
                        a  pociągiem  wąskotorowej  linii  węglowej,  jadącego  w  stronę  Lipin,  zginęły  
                        2  osoby / ? /  a  36  zostały  ranne.  
                        Wagon  tramwajowy  i  lokomotywa  znalazły  się  w  stawie. 
                        Zawiniły  jakoby  hamulce  tramwaju.  Mówiło  się  o  dalszych  ośmiu  ofiarach,
                        które  zostały  pod  lodem  w  stawie „Gdynia”,  dzisiaj  zasypanym.

                        Proboszcz  w  Goduli,  ks.  dr  Józef  Szubert,  na  miejscu  wypadku,  ofiarom
                        udzielił  generalnej  absolucji.

  27.01.1950.  W  kraju  związkowym  Brema  utworzono  ziomkostwo / wypędzonych /  Ślązaków.

              ---     Jednostronna   decyzja   rządu  PRL  o  likwidacji  diecezjalnych  zarządów  Caritasu.
                       Terrorem,  władze  podjęły  próbę  utworzenia   parafialnych  oddziałów  Caritasu.
                       W  Goduli,  nie  udało  się  władzom  utworzyć  Caritasu  w  parafii.

              ---     Pomimo  wielostronnych  i  wielokrotnych  nacisków  urzędników  gminy,  starostwa,
                       oraz  funkcjonariusza  Urzędu  Bezpieczeństwa,  księża  z  Goduli   nie  uczestniczą  
                       w  zebraniach  tzw,  „księży  patriotów”.

              ---     Proboszczowi  z  Goduli,  na  wniosek  naczelnika  Gminy  tow.  Jana  Bekera
                       wytoczono  proces  sądowy  w  sprawie:
                        „brudnego  i  podartego  sztandaru”,  wywieszonego  na  kościele, 
                        w   dniu  27.01.1950 r. 
                       Wobec  przedstawionych  na  rozprawie  sądowej  argumentów  proboszcza,
                        postępowanie  sądowe  umorzono.

  29.01.1950.  W  kościele  w  Goduli,   wykonane  przez  dzieci  i  młodzież  przedstawienie
                        Żywego  Różańca.  Projektem  kierowała  pani  Marii  Drożniewicz.

              ---      W  czasie  trwania  obchodów  kolędowych  w  Goduli,  dokonano  policzenia
                        parafian,  których  liczba  wynosi  obecnie  prawie  8.500.
                        Ilość  rodzin  w  parafii: 2.200,  z  odwiedzin  duszpasterskich  zrezygnowało 171.

       02.1950.  W  Goduli  i  Chebziu,  księża  i  niektórzy  nauczyciele,  zmuszeni  zostali 
                         do  zaprzestania  nauki  religii  w  szkole.
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                         Petycje w  tej  sprawie   do   kierowników  szkół: p.  Józefa  Świdzińskiego  
                         w  Goduli  / szkoła  nr 1 /,  i  p.  Aleksandra  Górkiewicza  w  Chebziu 
                         / szkoła  nr 2 /,   nie  odniosły  pożądanego  skutku.
                         Delegacja  rodziców  dzieci  z  Chebzia,  z  petycją  w  tej  sprawie  do  prezydenta
                         PRL  Bolesława  Bieruta  w  Warszawie / panie:  Lisoniowa  i  Jędrecka /
                         nie  znalazła  zrozumienia  i  uznania.

                        Tylko  kierownik  szkoły  nr 3  w  Goduli  p.  Józef  Wylężyk,  do  końca  roku
                         szkolnego  zezwolił  na  nauczanie  religii  w  szkole.

  19.02.1950.  Kolekta  zebrana  w  Goduli  na  budowę  katedry  Katowicach,  podczas
                       specjalnego  nabożeństwa  prowadzonego  przez  ks. Durczoka,  wyniosła 110 tys. zł.
                      
  20.03.1950. Weszła  w  życie  ustawa  o  terenowych  organach  państwowych. 
                       Organami  administracji  państwa  są:  Prezydia  Rad  Narodowych.
                       Naczelnik  gminy  staje  się  Przewodniczącym  Prezydium  Gminnej  Rady
                       Narodowej.

  25.03.-02.04.1950. Nauki  misyjne  w  Goduli  głosił  oblat  z  Katowic  ks.  Kasprzyk.

  26.03.1950. W  Nadrenii - Północnej  Westfalii  utworzono  ziomkostwo / wypędzonych /
                      Ślązaków.

  28.03.1950. W  Bonn - Bad  Godesberg  na  poziomie  federalnym  utworzono: 
                      Ziomkostwo  Śląsk  Górny  i  Dolny / Landsmanschaft  Schlesien /, 
                      jako  zwierzchnią  organizację  grup  ziomkowskich.
                      Jej  pierwszym  przewodniczącym  został  Walter  Rinke.

      03.1950.  W  Niemczech  zniesiono  nakazy  racjonowania  żywności.
                      Zaczyna  skutkować  skrajnie  liberalna  polityka  gospodarcza  Ludwiga  Erharda.
                      Niemcy  wchodzą  na  drogę  rozkwitu  gospodarczego.

                      Partia  CDU  Konrada  Adenauera,  pod  hasłami:  „Dobrobyt  dla  wszystkich”
                      i  „Żadnych  eksperymentów” zacznie  wygrywać  kolejne  wybory.

  11.04.1950.  Młyn  Szombierski,  dekretem  Kurii  Biskupiej  w  Katowicach,  przypisany 
                       został  parafii  w  Goduli.  Wcześniej  przypisany  był  parafii  w  Orzegowie.

             ---     Żołnierze  - górnicy  w  Katowicach,  skoszarowani  w  9  Batalionach  Pracy
                      liczą  ok.  11  tys.  osób.  Dowódcą  batalionów  jest  mjr  Cykin,  zastępcą 
                      d/s.  Politycznych  kpt.  Margules.
                      O  zasadach  wcielania  do  batalionów / nieprawomyślni  poborowi /  decydowali
                      m.  innymi:  działacze  PZPR  i  funkcjonariusze  UB.
                      
  14.04.1950. W  Warszawie  bezprecedensowe  porozumienie  pomiędzy  rządem  PRL                   

           a  Episkopatem  Polski,  reprezentowanym  przez  arcybiskupa  
                       warszawsko - gnieźnieńskiego,  prymasa  Polski  ks. dr  Stefana  Wyszyńskiego.

  21.05.1950.  Pielgrzymka  stanowa  mężczyzn  i  młodzieńców  z  Goduli  do  Piekar  Śląskich.
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       05-06.1950.  Utrudnianie  pełnienia  obowiązków  duszpasterskich  przez  księży 
                             i  sprawowania  opieki  medycznej  przez  siostry  zakonne  na  rzecz  parafian
                             z  Goduli,  mieszkających  na  terenie  kopalni „Paweł”  przez  I- szego
                             sekretarza  POP  PZPR   towarzysza  K. spowodowała  interwencję  proboszcza  
                             w  Ministerstwie  Górnictwa  w  Katowicach. Otrzymana  w  tej  sprawie
                             odpowiedź,  brzmiała: „winni  zostali  pociągnięci  do  odpowiedzialności
                             i  że  podobne  rzeczy   już  się  nie  powtórzą”.

  19-25.06.1950. Piesza  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę  liczy  80.  pątników.
                            Do  Częstochowy,  na  parafialne  uroczystości  dojechało  40  osób.
                            Pielgrzymkę  prowadził  proboszcz  ks.  dr  Józef  Szubert.
                            W  drodze  do  Częstochowy  nocleg  wypadł  w  Lubszy,  w  drodze
                            powrotnej  w  Miotku.

  28.06.1950. Reforma  administracyjna  Polski. 
                      Likwidacja  województwa  śląskiego.
                      Dotychczasowe  dwa  województwa:  śląskie  i  wrocławskie  zastąpiono  trzema:
                      katowickim,  opolskim  i  wrocławskim.
                      Historyczny  Śląsk  w  4.  województwach: 
                      katowickim,  opolskim,  wrocławskim  i  zielonogórskim / oraz  w  Czechosłowacji /.
                      Województwo  katowickie  powiększono  o  dalsze,  nieśląskie  powiaty:
                      częstochowski,  kłobucki  i  myszkowski.

              ---    Dotychczasowego  naczelnika  Gminy  Godula,  zastąpił  nowy  przewodniczący
                      Gminnej  Rady  Narodowej,  p.  Nawrot – kolejarz  z  Chebzia.  „Zasłużony” 
                      b.  naczelnik  Gminy  Godula,  został   nadgórnikiem  w  kopalni  „Orzegów”.

       06.1950. Wbrew  zapewnieniu   Ministra  Zdrowia  dra  Michejdy  o  mającym  wkrótce
                      nastąpić  powrotowi  sióstr   Elźbietanek  do  szpitala  w  Goduli,
                      Rudzkie  Zjednoczenie  Przemysłu  Węglowego  w  Rudzie   podarowało  szpital
                      Wojsku  Polskiemu. 

                       Ze  względu  na  zwiększone  niż  dotychczas  potrzeby   wojska,  / dodatkowe
                       mieszkania  dla  8  lekarzy,  garaże  dla  samochodów,  stajnie  dla  koni /,
                       podjęto  próbę  usunięcia  z  klasztoru   sióstr  Elźbietanek   i  zabrania  budynków
                       gospodarczych  probostwa.  
                       Rozpoczęte  w  tym  zakresie  procedury,  rozbijały  się  o  bariery  prawne
                       i  urzędnicze  w  Gminie,  Starostwie  i  Urzędzie  Wojewódzkim.  
                       Rozważana  była  również   możliwość  likwidacji  kaplicy  szpitalnej.

  06.07.1950. W  Zgorzelcu  podpisano  układ  o  „ granicy  pokoju  i  przyjaźni”  pomiędzy
                       rządami  Polski  a  NRD.  Układ   potwierdza  i  gwarantuje  granicę  zachodnią
                      Polski  na  Odrze  i  Nysie  Łużyckiej.
                      Mocarstwa  Zachodnie  nie  uznają  zawartego  układu.

             ---     Na  terenie  NRD  i  Berlina  Wschodniego  znajduje 
                      ok. 1.090.000  b.  mieszkańców  Śląska.   
                      Z  życia  publicznego  usunięty  został  problem  wypędzonych.
                      Przyznawanie  się  do  śląskości  w  NRD  jest  czynem  karalnym.
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        07.1950. Parafialna,  ślubowana  pielgrzymka  z  Goduli  do  M. B. Piekarskiej.
                       / Odpust:  Matki  Boskiej  Szkaplerznej /.

  26.07.1950. Powstał  pierwszy  Ośrodek  Pracy  Więźniów / OPW /. Utworzono  go  przy  kopalni
                      „Pokój”  w  Nowym  Bytomiu.  Wkrótce  ich  liczba  wzrosła  do  26.
                       Powstał  swoisty  śląski  „archipelag  Gułag”. Istniał  do  1956 r.

  26.07.1950. Na  Dolnym  Śląsku  tworzone  są  szkoły  i przedszkola  dla  Niemców  autochtonów.

              ---     W  Chebziu,  w  budynku  Domu  Związkowego  otwarto  państwowe  przedszkole.

              ---     W  Rudzie  działa  antykomunistyczna  „Demokratyczna  Armia  Krajowa”, 
                       którą  kieruje  Tadeusz  Senejko.  

              ---     Harcerstwo  w  Polsce  traci  autonomię.
                       Żeńską  drużynę  harcerską  w  Goduli  przejęła  pani  Ogińska.
                       Opiekę  nad  drużyną  przejęło  kierownictwo  szkoły  powszechnej.

              ---     W  województwie  katowickim  ludność  rodzima  stanowi  59,5 %,  a  w  opolskim
                       51,6 %  ogółu  mieszkańców.

        07.1950. Biuro  Polityczne  KC  PZPR  nakazuje  wzmożenie  pracy  politycznej 
                       środowiskach  autochtonów.

  05.08.1950.  W  RFN  ustanowiono  Kartę  Niemca  wypędzonego  z  ojczyzny.
                       Wypędzony  Niemiec  rezygnuje  z  zemsty  i  odwetu,  ale  ma  prawo 
                       do  samookreślenia  i  do  ojczyzny.
                       / Wypędzenie  jest  zawsze  przestępstwem.  Winy  nie  można  dziedziczyć /.

  15.08.1950.  Pielgrzymka  niewiast  i  dziewcząt  z  Goduli  do  M.B. Piekarskiej.

  01.09.1950.  Wikary  w  Goduli,  ks.  Zych  Strzelecki  przeniesiony  został  do  Mysłowic.
                       Jego  miejsce  zajął  ks. Henryk  Czekała.

  14-15.09.1950.  Pielgrzymka  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny / odpust: Podwyższenia  Krzyża
                             świętego /  liczy  60  pątników.  Prowadzi  ks.  dr  Józef  Szubert.

  02.10.1950.  W  kaplicy  szpitalnej  w  Goduli,  nabożeństwa  odprawiać  mogą  jedynie 
                       kapelani  wojskowi / ks. major  Goszyc  z  Katowic   i  ks.  Jańczak /.
                       Nabożeństwa  odtąd  odbywają  się  co  dwa  tygodnie.

        10.1950.  W  Kolonii,  pierwszy  ogólnoniemiecki  zjazd  organizacji  ziomkostw  śląskich
                        pod  hasłem : „ Śląsk  prosi  o  głos”,  z  udziałem  ok. 150 tysięcy  osób.

  22.10.1950.  Wraca  temat  budowy  kościoła  w  Chebziu.
                        Proboszcz  w  Goduli  ks.  dr  Józef  Szubert,  za  jego /  i  parafii / patronkę  obiera
                        Matkę  Boską  Fatimską.

  28.10.1950.  Reforma  walutowa  w  Polsce. 1 nowy  złoty = 100 starych  złotych.
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                       Zakaz  posiadania  złota,  platyny  i  dewiz  bez  zezwolenia  komisji  dewizowej.
                       Parafia  w  Goduli  utraciła  33 %  wartości  oszczędności  zgromadzonych 
                       na  koncie  bankowym.
                       Interwencja  w  tej  sprawie  u  Prezydenta  PRL  była  bezskuteczna.

        11.1950.  Interwencja  proboszcza  z  Goduli  u  biskupa  Juliusza  Bieńka,  zapobiegła
                        likwidacji  kaplicy  w  szpitalu.

                 ---  Od  wielu  lat,  parafia  w  Goduli,  zamiast  niedzieli  po 19.10. / zalecenia  kurii /,
                       zwyczajowo  urządza  kiermasz  po  św.  Marcinie  / niedziela  po  11.11./.

  03.12.1950.  Wg  danych  Narodowego  Spisu  Powszechnego,  liczba  autochtonów  
                        w  województwie  katowickim  wynosi – 338.737 osób,
                        w  województwie  opolskim -                    442.490 osób,
                        w  województwie  wrocławskim                  94.149 osób.
                        Miasta  Górnego  Śląska  przyjęły  do  tej  pory  45 %  przyjezdnych  z  województw
                        południowej  Polski  i  Warszawy.

   24.12.1950. Konsekracja  biskupa  koadiutora  Herberta  Bednorza  w  Katowicach. 

               ---    W  kościele  w  Goduli,  w  prezbiterium  ustawiono  nowy  żłobek.
                       Jest  on  dziełem  pp.  Józefa  Urbanka / z  Goduli /  i  Jerzego  Pająka / z  Chebzia /. 
                       Wzbudził  duże  zainteresowanie  w  parafii  i  okolicy.

        12.1950. Liczba  wysiedlonych,  b.  mieszkańców  Śląska   na  obszarze  okupowanych
                       Niemiec  wynosi 3.181.200 osób.

  Rok 1950     Rok  Jubileuszowy  w  Kościele.  
                       W  Goduli  odbyło  się  207  chrztów,  87  pogrzebów  i  97  ślubów.
                       W  parafii  jest  80.  przyjaciół  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego.
                       W  niedzielnej  mszy  świętej,  uczestniczy  ok.  4.000  parafian.

  01.01.1951. Gminy:  Godula  i  Orzegów  przyłączone  zostały  do  Rudy,  a  Chebzie 
                      do  Nowego  Bytomia.
                       Do  województwa  katowickiego  włączona  została  Częstochowa  z  powiatem,  
                       oraz  Biała  Krakowska,  która   połączona   z  śląskim  Bielskiem  tworzy  miasto
                       Bielsko – Biała.

  08.01.1951. Ustawa  o  polskiej  przynależności  państwowej. 
                      Ustawa  wprowadza  pojęcia: „  polskie  obywatelstwo”  i  „polska  narodowość”. 

                       Po  przeprowadzonej „paszportyzacji”  i  „ankietyzacji” osoby,  które  ukończyły 
                       18  lat  życia  mogły  uzyskać  dowód  osobisty,  po  zadeklarowaniu 
                       obywatelstwa  polskiego.
                       W  stosunku  do  osób  uchylających  się  przed  „ankietyzacją”,  mógł  być
                       stosowany  przymus  administracyjny,  o  ile  nie  uzyskali 
                       „tymczasowego  zaświadczenia  o  niemieckiej  przynależności  państwowej”  
                       wydawanego  przez  ambasadę  angielską  lub  USA  w  Warszawie  oraz  
                       za  pośrednictwem  poczty  z  RFN.
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                       W  przypadku  odrzucenia  przynależności  i  obywatelstwa  polskiego,  Niemcom
                        pozostawał  status  „bezpaństwowca”  i  legitymowanie  się  kartą  meldunkową,
                        a  od  1957 r.  tymczasowym  zaświadczeniem  tożsamości.
                       Ustawa  ta,  wszystkich  Ślązaków  / autochtonów /,  za  wyjątkiem  
                       zadeklarowanych  Niemców,   zalicza  / z  urzędu /  do  obywateli  polskich.

  20.01.1951.  Ukończono  kolejny  remont  dachu  i  c. o.  kościoła  w  Goduli,  a  także  hydroforni
                        na  probostwie.  Na  ten  cel,  przed  denominacją  złotówki,  zaciągnięto  pożyczkę
                        w  wysokości  500  tys. zł,  którą  parafia  spłacała  już  w  „innym”  pieniądzu.

  21.01.1951.  Administrator  Apostolski  w  Opolu / od  15.08.1945 r. / ks.  dr  Bolesław  Kominek
                       wysiedlony  przez  władze  z  miasta. 
                       Z  Ziem  Zachodnich  i  Północnych,  wysiedleni  zostali  także  inni  administratorzy
                       apostolscy,  w  tym  z  Wrocławia  ks.  Karol  Milik. 

  24.01.1951.  Na  spotkaniu  w  starostwie,   siostrę  prowincjałkę  Zgromadzenia  Sióstr 
                       św.  Elźbiety  poinformowano,  o  konieczności  opuszczenia
                       przez  S S.  Elźbietanki  swojej  siedziby  w  Goduli.
  
   26.01.1951. Władze  państwowe  znoszą „stan  tymczasowości  administracji  kościelnej  na      

           Ziemiach  Zachodnich”  i  w  miejsce  dotychczasowych  administratorów
             apostolskich  ustanawiają  „swoich”  księży / wikariusze  kapitulni /.

                       Zostali  nimi,  w  Opolu  ks.  Emil  Kobierzycki / od 01.02.1951 r /, 
                       we  Wrocławiu  ks. Kazimierz  Lagosz.
                       Pomimo  pogwałcenia  prawa  kanonicznego  przez  władze,  prymas  Polski 
                       abp  Stefan  Wyszyński  udziela  im  jurysdykcji  kościelnej  jako  swoim
                       wikariuszom,  a  później  nadaje  im  status  własnych  delegatów  z  prawami
                       biskupów  rezydencjalnych.

  31.01.1951.  WUBP  w  Katowicach liczy: 160.   rezydentów, 256.  agentów 
                        i  5.849  informatorów.  Liczby  te  są  najwyższe  w  kraju.

  20.02.1951.  Prezydium  Rady  Gminnej  w  Goduli,  nakazało  S S.  Elźbietankom,  w  terminie 
                       do  01.03.1951 r.  opuścić  swój  budynek  i  przenieść  się  do  mieszkania  
                       w  budynku  Gminy / Dom  Strażaka  przy  ul.  Tylnej /.
                       Egzekucję  przeprowadzki  sióstr,  w  ostatniej  chwili  wstrzymał  Wydział
                       ds.  Wyznań  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Katowicach.
 
                       Wojsko  Polskie  w  Goduli  podjęło  nieudaną  próbę  przeniesienia  S S. Elźbietanek
                       do  budynku  strażnicy  na  b.  granicy  polsko – niemieckiej,  
                       na  Młynie  Szombierskim / po  wyremontowaniu  ubikacji /.
                       Zmiana  dowództwa  wojskowego  w  Goduli,  przerwała  tę  procedurę.

  28.02.- 04.03.1951. Rekolekcje  wielkopostne  w  Goduli  poprowadził  Franciszkanin 
                                   z  Panewnik  o.  Andrzej  Napierała.

  17.03.1951.  W  Goduli,  pierwsza,  wczesna  komunia  święta  dzieci  klas I  i  II.
                        Do  komunii  przystąpiło  35  dzieci,  które  przygotowała  pani  Maria  Fraus.
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 18-26.04.1951. Stolica  Apostolska  powołała  na  urząd  biskupa  ordynariusza:  w  Opolu 
                          księdza  dr  Franciszka  Jopa,  a  we  Wrocławiu,  księdza  dr  Bolesława  Kominka.

  21.05.1951.    Bolesław  Bierut  nie  wyraża  zgody,  by  wyniesieni  do  godności  biskupa
                         ordynariusza   w  Opolu  i  we  Wrocławiu  kapłani,  mogli  pełnić  swoją  
                         posługę  duszpasterską /  do  grudnia  1956 r. /.

  03.06.1951.  Na  pielgrzymkę  mężczyzn  i  młodzieńców  z  Goduli  do  M.B. Piekarskiej 
                       wyruszyło  950.  pątników / ale,  już  bez  orkiestry /.

  18-14.06.1951. Pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę  liczy  60  osób.
                           Na  uroczystości  parafialne  do  Częstochowy  dojechało  40  osób.

            ---       W  Goduli,  w  miejscu  zburzonego  przez  Niemców / rękoma  b.  Powstańców  /
                        Pomnika  Powstańców,  ustawiono  pomnik  z  napisem: „Bohaterom  Walk 
                        o  Wyzwolenie  Narodowe   i  Społeczne 1919 – 1921. 1939 – 1945 r.
                        Społeczeństwo  Miasta  Ruda  Śląska”.

  15.07.1951.  W  ślubowanej  pielgrzymce  parafialnej  z  Goduli  do  M.B. Piekarskiej, 
                       udział  wzięło  950.  pątników. 
  
  23.07.1951.  Zmarł  biskup  krakowski  książę  Adam  kardynał  Sapieha. 
                       Rządcą  diecezji  krakowskiej,  wybrany  przez  kapitułę  krakowską  został
                       arcybiskup  lwowski  Eugeniusz  Baziak.

  15.08.1951.  W  pielgrzymce  panien  i  kobiet  z  Goduli  do  M.B. Piekarskiej,  udział  wzięło  
                        ok. 700  pątniczek.

  01.09.1951.  Na  Śląsku,  do  szkół  średnich  uczęszczało 8 %  dzieci  autochtonów,  
                       z  tego  25 %  wybrało  profil  zawodowy.
                       Na  uczelniach  ziem  zachodnich  i  północnych  studiowało  380  osób  
                       wywodzącej  się  z  ludności  autochtonicznej.

                       W  województwie  wrocławskim  istnieje  41  szkół  podstawowych  i  dwie
                        zawodowe  z  niemieckim  językiem  wykładowym / do  1963 r./. 
                        Wychodzi  wiele  pism  w  języku  niemieckim.  
                        Istnieją  niemieckie  biblioteki  i  domy  kultury.
                        Powstało  wiele  inicjatyw  o  charakterze  społeczno – kulturalnym.

                        W  województwie  śląskim,  do  1989 r.  istnieje  zakaz  nauki  języka  niemieckiego.

  14-15.09.1951. W  pielgrzymce  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny,  udział  wzięło   50  osób.

  28.10.1951.  W  Goduli,  w  uroczystość  Chrystusa  Króla,  w  80.  rocznicę  ukończenia
                        budowy  kościoła,  w  85.  rocznice  utworzenia  w  Hucie  Goduli  placówki
                        duszpasterskiej / kuracji /,  sumę  celebrował  i  homilię  wygłosił 
                        biskup  koadiutor   ks.  dr  Herbert  Bednorz.
                        Wieczorem,  w  asyście  strażaków  z  pochodniami,  ulicami  Goduli  przeszła  
                        uroczysta  procesja.
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      11.1951.    W  Goduli,  rozpoczęto  prace  przy  „przeołowieniu”  witraży  w  kościele,
                        uszkodzonych  wskutek   szkód  górniczych.
                        Pracę  wykonał  p.  Wiktor  Kucza  z  Rogów  k.  Raciborza.
                        Koszty  „przeołowienia”  witraży  od  strony  cmentarza,  pokryło 
                        Rudzkie  .Zjednoczenie  Przemysłu  Węglowego.

      12.1951.    W  czasie  rewizji  w  mieszkaniu  Kazimierza  Gołby,  agenci  Urzędu      
            Bezpieczeństwa  skonfiskowali  i  zniszczyli  dokumentację  dla  pisanej  książki

                        „Wieża   Spadochronowa”. Kolejna   rewizja  ma  miejsce  w  styczniu  1952  roku.

              ---      Załoga  kopalni „Paweł”  wyróżniona  została  przez  władze   za  zdobycie 
                        I  miejsca   we  współzawodnictwie  w  wydobyciu  węgla  w  całym  resorcie.

              ---      Utworzenie  Europejskiej  Wspólnoty  Węgla  i  Stali.

              ---      W  RFN  utworzono  fundację  prawa  publicznego,  obejmującą  cały  obszar
                        kulturowy  historycznego  Śląska,  o  nazwie  Kulturwerk  Schlesien.

  Rok 1951     W  Goduli  mieszka  8.131  katolików,  4  protestantów,  19  sekciarzy 
                       i  22  bezwyznaniowców. 
                       Chrztów  odbyło  się  210,  pogrzebów  84,  a  ślubów 85.
                       Liczba  dzieci:  do  lat  7.  wynosi 1.671,  w  wieku  7 – 14  lat,  wynosi 1.186.
                       Parafian  zobowiązanych  w  sumieniu  do  uczestnictwa  w  niedzielnej  mszy  św.
                       jest  ok.  5.500,  a  uczęszcza  3.500,  czyli  ok.  64 %.   Nie  uczęszcza  ok. 36 %.

  09.04.1952.  W  Polsce powołano  stowarzyszenie  PAX – organizację „ postępowych  katolików”.

  24.04.1952.  W  Polsce  wprowadzono  kartki  na  reglamentowany  cukier  i  mydło.

  03.05.1952.  Pierwsza  audycja  Radia  Wolna  Europa  z  Monachium  w  języku  polskim.

  12.05.1952.  W  PRL  zakończenie  ankietyzacji  na  rzecz  wydawania  dowodów  tożsamości.
                       Tymczasowe  zaświadczenie  o  niemieckiej  przynależności  państwowej  posiada:
                        w  województwie  opolskim  ok. 130  tys  osób,  we  wrocławskim  18 tys.,
                        w  zielonogórskim 800,  a  w  całym  kraju  ok. 200 tys. osób. / 20 %  autochtonów /.

                        Narodowość  niemiecką  albo  obywatelstwo  niemieckie  wpisało  odpowiednio:
                        w  województwie  opolskim  67  tys.  i  później jeszcze  1,5 tys.  osób,  
                        w  województwie  katowickim ponad 12 tys.  i  900  osób,
                        w  województwie  wrocławskim  30 tys.  osób.
                        Przypadków  odmowy   wypełnienia  i  podpisania  formularza  odnotowano: 
                        w  województwie  opolskim 1,8  tysiąca,
                        w  województwie  katowickim 8,2 tysiąca,  w  którym  tymczasowe  obywatelstwo
                        polskie  podało 5,2  tys.,  a  jako  bezpaństwowców  określiło  się  3,7  tysiące  osób. 
                        
  20 – 22.05.1952. W  Hanowerze  ukonstytuował  się  się  pierwszy  śląski  zjazd  kościelny
                               / Kirchentag /  jako  reprezentacja  śląskich  ewangelików  w  RFN.
                               Otrzymał  prawną  formę  zarejestrowanego  stowarzyszenia.
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  22.05.1952. Powstał  Państwowy  Zespół  Pieśni  i  Tańca  „Śląsk”,  pod  Stanisławem  Hadyną.

  26.05.1952. Kanclerz  Adenauer  wynegocjował  tzw.  Deutschlandvertrag.
                      Zniesiony  został  Statut  Okupacyjny  Bundesrepublik  Deutschland.
                      Uzyskanie  przez  RFN  ograniczonej suwerenności / nadal  są  wojska  okupacyjne /.

              ---    Dyrektorem  kopalni „Paweł”  w  Chebziu  został  inż.  Andrzej  Torka.

              ---    Pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  z  Goduli  do  Piekar,  liczyła  650  pątników.

              ---    Tygodniowa pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę  liczyła  65. pątników.

  01.07.1952. Księdzu,  kapelanowi  wojskowemu  Jańczakowi,  zakazano  odprawiać  mszę  św. 
                      w  kaplicy  szpitala  wojskowego  w  Goduli.
                      Kaplica  jest  jednak  otwarta  dla  żołnierzy.

  22.07.1952. Sejm  w  Warszawie  uchwalił  Konstytucję  PRL.

       07.1952.  Druga  konferencja  Partyjna  SED / NRD /,  zapowiada  budowę  socjalizmu  
                       w  warunkach  „zaostrzającej  się  walki  klasowej”.

  14.08.1952.  W  Goduli  zmarł  Rajmund  Fraus. 
                        Były  przewodniczący  Związku  Powstańców  Śląskich. Żył  lat  54.

  31.08.1952. Na  Śląsku,  pod  rozmaitymi  naciskami,  z  grupy  ok.  60  tys.  osób  38.5 tys.
                      dopełniło  obowiązku  wypełnienia  ankiety  lub  zrezygnowało  z  uprzednio  
                      deklarowanej  niemieckiej  narodowości  czy  obywatelstwa.

  01.09.1952. Wikarego  w  Goduli  ks.  Henryka  Czekałę,  zastąpił  ks. Józef  Foltynowicz.  

  04.11. 1952. Biskup   koadiutor  diecezji  katowickiej  ks.  dr   Herbert  Bednorz  aresztowany,  
                       a  od  07.11.1952 r.  biskupi:  Stanisław  Adamski  i  Juliusz  Bieniek  wysiedleni.

              ---     W   Orzegowie  otwarcie   kina  Związku  Zawodowego  Górników  „Światowid”.

  26.10.1952. Drugie  po  wojnie  wybory  do  Sejmu.  Frekwencja  wyniosła  95, 3 %.
                      Ważnych  głosów  oddano  99,8 %. 

  20.11.1952. Pierwsze  posiedzenie  Sejmu  PRL. 
                      Przewodniczącym  Rady  Państwa  wybrano  generała  Aleksandra  Zawadzkiego. 

  27.11.1952. Wikariuszem  kapitulnym  diecezji  katowickiej,  pod  naciskiem  politycznym 
                       płk.  Jerzego  Ziętka  -   wiceprzewodniczącego  Wojewódzkiej  Rady  narodowej
                      oraz  funkcjonariuszy  Urzędu  Bezpieczeństwa,  wybrany  został  ksiądz 
                      Filip  Bednorz,  administrator  parafii  w  Syryni / urodzony  w  1891 r.  w  Zabrzu /.

       12.1952. Arcybiskup  krakowski  Eugeniusz  Baziak  internowany  przez  władze.

  Rok 1952    W  Goduli  odbyło  się  205  chrztów,  90  pogrzebów  i  50  ślubów.
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  12.01.1953.  Prymas  Polski  Stefan  Wyszyński  wyniesiony  do  godności  kardynała. 
                       Odmowa  władz  PRL  na  wyjazd  Prymasa  do  Rzymu.

  01.02.1953.  Wg  MBP ,  głównym  „grzechem”  duchowieństwa  śląskiego  było  to,
                        że  zachowało  swoją  tożsamość / dwukulturowość /,  trzymało  się  linii  Kościoła
                        i  nie  akceptowało  polityki  komunistycznego  państwa.

                        „Jednym  z  głównych  ośrodków  rozprzestrzeniania  działalności  rewizjonistycznej
                        w  Polsce  jest  kler  autochtoniczny  katolicki  i  ewangelicki .............
                        Wśród  autochtonów,  największym  zaufaniem  cieszy  się  ksiądz,  zakonnik 
                        lub  zakonnica  autochtonka........”

                        Na  żądanie  Prezydium  Wojewódzkiej  Rady  Narodowej  w  Opolu,  trwa  
                        od  ub. roku  usuwanie,  oskarżanych  o „działalność  rewizjonistyczną”  księży
                        Ślązaków.  

   09.02.1953.  Władze  PRL  wydanym  dekretem  ustanawiają  ścisłą  kontrolę  nad  procedurą
                        obsadzania  stanowisk  kościelnych. 
                        Protest  Prymasa  Polski  wyrażony  słowami :  „non  possumus”- nie  możemy.  

  13.02.1953.  W  Katowicach  odbył  się  pokazowy  proces „ siatki  szpiegowskiej  Marszałka”.
                       Rozprawa  była  starannie  wyreżyserowanym  widowiskiem.
                       Wyrok  śmierci  otrzymali:  Wiktor  Marszałek,  Teodor  Wyrwas  oraz
                       Franciszek  Szczurek,   brat  Gerarda  Szczurka.  Obydwaj  z  Goduli.

  05.03.1953. Zmarł  „Chorąży  Pokoju”,  „Ojciec  narodów”  generalissimus  Józef  Stalin. 
                      Nieświadomie  spełnił  polityczne  marzenia  Narodowej  Demokracji  o  Polsce. 
                      „ Przyłączył”  w  1945 r.,  wyludniony  i  wyszabrowany  Śląsk  do  Polski.

                      „ Dał”  Polsce  więcej,  aniżeli  tego  chciał  Rząd  Polski  na  emigracji.

  07.03.1953.  Na  wniosek  posła  ziemi  śląskiej  Gustawa  Morcinka,  Rada  Państwa  i  Rada
                       Ministrów  PRL  przemianowała  Katowice  na  Stalinogród.         
 
  09.03.1953.  Dekretem  przewodniczącego  Rady  Państwa  Aleksandra  Zawadzkiego,   

            województwo  katowickie  przemianowane  zostało  na  stalinogrodzkie 
                        /  do  dnia  20.12.1956 r,  Dz.  Ust. PRL  nr  13  z  dnia  08.03.1953 r. /.
                       Diecezja  katowicka  stała  się  diecezją  stalinogrodzką / Stalinogrodensis /

  22.- 31.03.1953.  Nauki  na  rekolekcjach  wielkopostnych  w  Goduli  głosił  Franciszkanin 
                               z  Panewnik,  O. Romuald  Warzecha.

  24.04.1953.  W  Katowicach / ul. Andrzeja  21 /  zmarł  Emanuel  Imiela.  Prezes  Związku
                        Śląskich  Kół  Śpiewaczych,  pisarz,  działacz  społeczny,  b.  uczeń  szkoły
                        powszechnej  w  Hucie  Goduli.

             ---      Na  terenie  województwa  stalinogrodzkiego,  bez  Opolszczyzny  mieszka
                       ok.  2.900  tys.  osób,  w  tym  408.362  ludności  miejscowej,  autochtonicznej,
                       skupionej  czterech  ośrodkach.  I  tak,  w:
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                      --- Zabrzu,  na  173  tys.  mieszkańców,  miejscowych  jest  130  tysięcy,
                       --- Bytomiu,  na  175 tys.  mieszkańców,  miejscowych  jest  104  tysiące,
                       --- Gliwicach,  na  127  tys.  mieszkańców,  miejscowych  jest  55 tysięcy,
                       ---  w  powiecie  gliwickim,  stosunek  ten  wynosi,  jak 83: 68 tysięcy.

  17.06.1953.  Rewolta  robotnicza  w  Berlinie  krwawo  stłumiona  przez  wojska  sowieckie.

  22-27.06.1953. Pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę  liczy  50  pątników.
                           Na  uroczystości  parafialne  dojechało  dalszych  50  osób.
                           Pielgrzymkę  prowadził  wikary  ks.  Józef  Foltynowicz.

       07.1953.  Remont  i  malowanie  „Ogniska”  katechetycznego  w  Goduli.

  19.07.1953.  Pielgrzymka  parafialna  z  Goduli  do  Piekar  liczyła  ok. 1.650  pątników.
                       Do  Piekar  pielgrzymkę  prowadził  proboszcz,  z  powrotem  wikary.

  22.07.1953.  Celem  spacyfikowania  proniemieckich  nastrojów  na  Górnym  Śląsku,
                       w  Stalinogrodzie  odbyła  jedyna  w  historii  PRL  defilada  wojskowa  poza
                       Warszawą.  W  defiladzie  brały  udział  jednostki  pancerne  i  artyleria.

  25.09.1953.  Aresztowanie   Stefana  kardynała  Wyszyńskiego - Prymasa  Polski. 
                       Jego  funkcję  przejął,  wskazany  przez  MBP  biskup  Michał  Klepacz 
                       – ordynariusz  łódzki.

  29.10.1953.  Włamanie  na  probostwie  w  Goduli.  Ukradziono:  radio,  koc  i  300  zł.
                        Złodziei  spłoszono  o  3.30  rano.  Słabe  zainteresowanie  tym  faktem 
                        Milicji  Obywatelskiej. Sprawę  umorzono.

  06.11.1953.  Parafię  w  Goduli  wizytował  biskup  kapitulny  ks.  Filip  Bednorz,  który
                       udzielił  926  osobom  sakramentu  bierzmowania.
                       Towarzyszyli  mu  księża:  wikariusz  generalny  Kowalik  i  kanclerz  kurii  Werner.

  06.12.1953.  100  osobowy  chór  katedralny  z  Katowic,  dał  koncert  pieśni  religijnej 
                        w  kościele  w  Goduli.
                        W  programie,  wykonał  Mszę  Koronacyjną  W. A. Mozarta.

                        Po  koncercie  Wydział  Finansowy  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Katowicach
                        zarządził  kontrolę  kasy  kościelnej  w  parafii. 
                        Sprawdzano  koszty  i  źródła  finansowania  koncertu.  Na  przeprowadzenie
                        kontroli  przyzwolenie  dał  biskup  kapitulny  ks.  Filip  Bednorz.

  17.12.1953.  Biskupi  polscy  zmuszeni  zostali  do  złożenia  ślubowania  wierności 
                       Polsce  Ludowej.
                       W  ślad  za  tym,  podobne  ślubowania  musieli  składać  wszyscy  księżą. 
                       Opornych  odsuwano  od  pracy  duszpasterskiej.

  Rok 1953.    W  Goduli  odbyło  się  175  chrztów,  73  pogrzebów  i  62  śluby. 
                       W  Ołtarzu  głównym  kościoła  parafialnego,  wbudowano  pancerne  tabernakulum.
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                       W  Goduli,  budynek  Rady  Gminy  i  b.  koszar  wojskowych  przy  ulicy   
           Wincentego  Lipa  adoptowany  został  na  szpital.

             ---      W  Goduli  wybudowano  zakładowy / kop. „Paweł”/ żłobek  i  przedszkole.
                       W  przeciwieństwie  do  przedszkola ,,starego” przy  dzisiejszej  ulicy  K. Goduli 25,
                       gdzie  opiekunką  dzieci  była  siostra  Elźbietanka  -  Balbina,  w  przedszkolu
                       „nowym”, / dzisiaj  restauracja „Familia”  przy  ul  Joanny / kierownikiem  została  

           osoba  świecka -  Kornelia  Cygan.
                       Budynek  przedszkola  miał  skutecznie  „ukryć”  pomnik  męczenników  za  sprawę 
                       Wolnej  Polski:  Ignacego  Nowaka  i  Antoniego  Tiałowskiego.
             
             ---      Roczne  wydobycie  węgla  w  kopalni „Paweł”  w  Chebziu  wynosi  1,0 mln.  ton.

             ---      Od  zakończenia  wojny,  do  RFN  przybyło  1.083.000  śląskich  katolików.
                       Księża  b.  diecezji  wrocławskiej,  od  roku  1946  zrzeszeni  są,  w:
                       Śląskiej  Fundacji  Kleru / Schlesisches  Priesterwerk /.

                       Jej  przewodniczym  jest   Górnoślązak,  ksiądz  prałat  Oskar  Golombek
                        / od  1946 r.  do  1974 r. /,  mianowany  przez  episkopat  niemiecki:
                       „ rzecznikiem  wypędzonych  księży   archidiecezji  wrocławskiej  
                       w  diecezjach  Republiki  Federalnej  Niemiec”.
                       Jego  następcą  został  ks.  Hubert  Thienel  z  Wrocławia.

       12.1953.  „Kler  dołowy”  województwa  katowickiego  był  pod  obserwacją  28  informatorów
                       szczebla  wojewódzkiego  UB  i  198  informatorów  UB  szczebla  powiatowego 
                       i  miejskiego.

  13.01.1954.  W  wypadku  samochodowym  ciężkie  obrażenia  odniósł  ksiądz  infułat 
                        Filip  Bednorz,  w  wyniku  których,  dnia  14.01. br. zmarł.
                        Jego  następcą,  od  21.01.br.  ustanowionym  przez  władzę  państwową   jako
                        wikariusz  kapitulny,  został  ksiądz  Jan  Piskorz  z  Białej.

             ---       W  czasie  odwiedzin  duszpasterskich / kolędy /, ustalono  liczbę  mieszkańców 
                        Goduli  i  Chebzia,  która  wynosi 7.833  osoby.

  02.02.1954.  Wg  informacji  MBP,  sporządzono  listę  „kleru  autochtonicznego”  do  wysiedlania
                        ze  Śląska.

       02.1954.  Wikary w  Goduli  ks. Józef  Foltynowicza  przeniesiony  został  do  Piekar  Śląskich.
                        W  jego  miejsce  przyszedł  ks.  Stanisław  Czapik  z  Kochłowic.

  17.03.1954.  W  Katowicach  zmarł  Stanisław  Ligoń  popularny „Karlik”.  
                       Pisarz,  publicysta,  działacz  narodowy  polski  na  Górnym  Śląsku.  Miał  75  lat.

  21.03.1954.  Poświęcenie  obrazu  Matki  Boskiej  Fatimskiej  w  Goduli.
                       Obraz  pędzla  artysty  p. Latki  z  Orzesza,  zakupiono  ze  zbiórki  pieniędzy
                       przeprowadzonej  wśród  parafian / przez  samych  parafian /.

              ---     II  Zjazd  PZPR.  Początek  destalinizacji  i  ograniczanie  roli  UB  w  Polsce.
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        05.1954. Wojskowy  szpital  w  Goduli,  ponownie  cywilnym.
                        Ksiądz  proboszcz  rozpoczął  starania  w  Prezydium  Miejskiej  Rady  Narodowej  
                        o  przywrócenie  chorym   nabożeństw  w  kaplicy  szpitalnej  i  posługi
                        duszpasterskiej.

  04 -11.04.1954. Nauki  ma  misjach  wielkopostnych  w  Goduli  głosił  franciszkanin 
                             z  Panewnik  O.  Kamil  Kaleta.  

  01.07.1954.  Nad  Godulą  przeszła  potężna  burza  z  gradobiciem. Wybitych  zostało  wiele  
                       szyb  w  oknach,  zalanych  wiele  budynków.  Połamane  drzewa
                       uszkodziły  napowietrzne  sieci  elektroenergetyczne,  telefoniczne  i  trakcyjne.
                       Zatarasowane  były  drogi  i  chodniki.

            ---       Pielgrzymkę  z  Goduli   na  Jasną  Górę  poprowadził  wikary  ks.  S.  Czapik
                       Z  parafii  wyruszyło  80.  pątników,  do  Częstochowy  dojechało  dalszych  100.

       07.1954.  Ślubowana  pielgrzymka  parafialna,  wyruszyła  pieszo  z  Goduli  do  Piekar
                       w  ilości  ok. 1.600  pątników.  Wróciła  w  ilości  ok. 1.800.

       07.1954.  Z  Śląska  Opolskiego  usunięto  20.  księży  Ślązaków / bez  prawa  powrotu  na
                       Śląsk /. W  pamięci  wielu  z  nich,  zachowało  się  wspomnienie  wysiedlenia  przez
                       Gestapo / 1939 – 1942 r. /   20.  księży  Ślązaków  „polskiego  usposobienia”. 
                       Niektórzy  z  obecnie  wysiedlonych,  wcześniej  szykanowani  byli,  za  sprawowaną
                       w  „języku  serca”  opieką  duszpasterską   nad  robotnikami   z  Polski 
                       lub  za  działalność  w  Związku  Polaków  w  Niemczech.

  19.07.1954. Wikary  w  Rydułtowach  ks.  Franciszek  Blachnicki,  z  grupą  ponad  dwudziestu
                      ministrantów,  rozpoczął  w  Bibieli  rekolekcje:  „Ruch  Światło – Życie”.

   03.08.1954. Z  terenu  Administracji  Apostolskiej  Śląska  Opolskiego  wysiedlono  800  sióstr
                       ze  185.  domów  zakonnych.
                       W  całej  akcji  przeprowadzonej  na  Śląsku  przez  UB  pod  kryptonimem 
                       „Akcja X - 2”   w  województwie  opolskim,  wrocławskim  i  katowickim,
                       wysiedlono  ponad  1.300  sióstr  z  300.  domów  zakonnych,  w  tym  siostry  ze
                       Zgromadzenia  Sióstr  Świętej  Elźbiety;  Domu  Macierzystego  i  nowicjatu 
                       we  Wrocławiu  mających  swój  klasztor  w  Goduli,  Orzegowie  i  Szombierkach.
                       Siostry ze  Śląska / 1075 sióstr /  przesiedlono  do  centralnej  Polski,  inne  trafiły  
                       do  obozów  pracy.  Obozy  strzeżone  były  przez  funkcjonariuszy  UB.
                       W  obozach  pracy  zmarły  22  siostry.

                      Wydarzenie  te  i  poprzednie,  dotyczące  represji  w  stosunku  do  kapłanów
                      Ślązaków  i  Kościoła,  zaważyły  na  nastrojach  społecznych  i  przyczyniły  się 
                      do  exodusu  poważnej  grupy  ludności  śląskiej  do  RFN.

  25.09.1954.  Zmiana  podziału  administracyjnego  kraju.  Dotychczasowy  czterostopniowy
                       zastąpiono  trzystopniowym:  województwo – powiat – gromada.

            ---      Komunistyczne  władze  w  Polsce  dopuściły  na  Dolnym  Śląsku  do  złamania
                      prawa,  wyrażając  zgodę  na   elekcję  Niemców  w  wyborach  do  rad  narodowych.
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                      „Prawo  wyborcze  czynne  i  bierne  posiada  każdy  obywatel  PRL”.  Wyborcza
                      frekwencja Niemców  wyniosła  90 %,  a  62  Niemców  uzyskało  mandat  radnego.  

  03.10.1954.  Republika  Federalna  Niemiec  przyjęta  do  NATO.  Tworzenie  Bundeswehry.

  24.10.1954.  Przy  kościele  w  Goduli,  poświęcona  została,  wybudowana  przez  młodzież
                       pod  kierunkiem  Rajmunda  Grygi  grota M.B. z  Lourdes. 
                       Okolicznościowe  kazanie  wygłosił  b. wikary  w  Goduli  ks. Józef  Foltynowicz.

           
       10.1954.  Proboszcz  w  Goduli  ks.  dr  Józef  Szubert  stanął  w  obronie  represjonowanych
                       /  i  usuwanych / przez  władze  PRL  80.  księży  / i  biskupów /  w  diecezji.

                       Protest  księdza  z  Goduli  wywołał  wielkie  niezadowolenia  władz  świeckich 
                       i  tzw.  księży  patriotów.  Stanie  się  on  obiektem  szykan  i  pomówień.
                       Grozi  mu  usunięcie  z  parafii  w  Goduli.

  28.11.1954. W  Marklowicach  zmarł  były  wicewojewoda  katowicki  Arka  Bożek.
                       Działacz  narodowy  polski  na  Górnym  Śląsku. 
                       Przed  wybuchem  wojny  prześladowany  przez  Niemców,  po  wojnie,  w  PRL - u
                       przez  komunistów.  
                       Pochowany  został  w  Katowicach.

  07.12.1954.  Dekret  o  separacji  MO  i  UB.  Aparatem  „bezpieki”  kierowała  PZPR.

  Rok 1954    W  Goduli  odbyło  się  191  chrztów,  88  pogrzebów  i  76  ślubów.
                      Przy  ulicy  Ignacego  Nowaka  wybudowano  osiedle  mieszkaniowe.

  20.01.1955.  W  swoistym,  śląskim „archipelagu  Gułag” - Ośrodkach  Pracy  Więźniów
                       przebywa  19.719  więźniów,  w  tym  przy  kopalniach:  „Walenty – Wawel” 
                       w  Rudzie  - 1007,  „Pokój” w  Nowym  Bytomiu  - 728,  „Paweł”  w  Chebziu – 302,
                       „Wanda – Lech”  w  Wirku – 588,  „Bielszowice”  w  Bielszowicach – 432.

  07.02.1955.  Proboszcz  w  Goduli,  uzyskał  z  Świętej  Kongregacji  Soboru  w  Rzymie  dekret,
                       który  potwierdza  ograniczone  prawa  dziekana  i  biskupa  kapitulnego,  
                       w  zakresie  obsady  niektórych  parafii / prałatur  papieskich / proboszczami.
                       Kościół  i  probostwo  jest  nadal  własnością  hrabiostwa  von  Schaffgotsch.

  18.02.1955.  Rada  Państwa  wydaje  uchwałę  o  zakończeniu  wojny  z  Niemcami.
                       Polska, w  ramach  akcji  łączenia  rodzin, przystaje  na  wyjazdy  Niemców  z  kraju.

  20-27.03.1955. Ze  względu  na  zakaz  głoszenia  nauk  rekolekcyjnych  w  Goduli,  wydany  
                           przez  Przewodniczącego  Miejskiej  Rady  Narodowej  w  Mieście  dla  werbisty
                           z  Nysy  O.  Lemanowicza,  nauki  głosili  ks. dr  Józef Szubert  
                           i  wikary  ks.  Stanisław  Czapik.

 14.05.1955.  Powstaje  Układ  Warszawski / UW /. - wielostronny  sojusz  wojskowy  państw
                       socjalistycznych  w  Europie  Środkowej  i  Wschodniej.
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  20.05.1955.  I  sekretarz  KW  PZPR  w  Katowicach  Józef  Olszewski,  zapowiedział
                       kontynuowanie  „twardej  linii”  wobec  Kościoła.

  19.06.1955. Na  Górze  świętej  Anny  odsłonięty  został  Pomnik  Czynu  Powstańczego, 
                      dzieło  profesora  ASP  w  Krakowie  Xawerego  Dunikowskiego. 
                      Współtwórcą  i  budowniczym  pomnika  jest  Piotr  Latoska  z  Rudy  Śląskiej.

             ---     Tygodniowa  pielgrzymka  parafian  z  Goduli  na  Jasną  Górę.

  01.09.1955. Z  Goduli  odszedł  wikary  ks. Stanisław  Czapik.
                       Zastąpił  go  ks.  Karol  Machnik.

  14-15.09.1955. Pielgrzymka  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny  liczy  70  osób.

  23.09.1955. Walter  Hallstein,  doradca  kanclerza  Konrada  Adenauera  w  sformułowanym
                       memorandum  rządowym  wyklucza  możliwość  nawiązania  stosunków
                       dyplomatycznych  z  krajami  uznających  NRD.

  30.10.1955. Pod  nieobecność  biskupa  ordynariusza  i  jego  wikariuszy, 
                      konsekracja  katedry  Chrystusa  Króla  w  Katowicach / wg  zmienionego  projektu /.

  08.11.1955. W  więzieniu  przy  ulicy  Mikołowskiej  w  Katowicach,  pod  fałszywym  zrzutem
                      przymuszania  do  praktyk  religijnych  osadzony  został  proboszcz  z  Goduli 
                      ks. dr  Józef  Szubert. 

                      Wcześniej,  zawieszony  przez  wikariusza  kapitulnego  diecezji  katowickiej
                      ks.  Jana  Piskorza  w  czynnościach  kapłańskich  i  odesłany  w  stan  spoczynku.
 
                      Jest  on   szczególnie  znienawidzony  przez  władze  komunistyczne  za  lojalność 
                       w  stosunku  do  wysiedlonych  biskupów,  za  utrzymywane  z  nimi 
                       i  Stolicą   Apostolską  kontakty,  oraz   czynione  wytyki  bezprawnego  działania
                       władz  państwowych   i  wikariusza  kapitulnego  ks. Jana  Piskorza.

                      W  parafii  w  Goduli,  bezprawnie  osadzony  został  ks. Jerzy  Zieliński. 
                      Parafia  w  Goduli  uznana  jest  za  beneficjum  papieża. 
                      / prałatura  papieska  dla  prałata  ks.  Franciszka  Michała  Strzyża /.

  Rok 1955    W  Goduli,  w  miejscu  ogrodu  i  muszli  koncertowej  wybudowano  budynek
                      mieszkalny / ul. Karola  Goduli  nr  32 /.

  04.12.1955. W  Wojewódzkim  Parku  Kultury  i  Wypoczynku   w  Chorzowie  oddano
                      do  użytku  planetarium.

  Rok 1955    W  Goduli  odbyło  się  172  chrztów,  83  pogrzebów  i  78  ślubów.

                      Do  szkół  wróciła  nauka  religii.
                      Wikary  ks.  Karol  Machnik,  obrońca  praw  proboszcza  ks.  dr  Józefa  Szuberta, 
                      w  trybie  nagłym  przeniesiony  został  do  Czarnego  Lasu  / grudzień 1955 r. /.
                      W  jego  miejsce  przyszedł  ks.  Ludwik  Październiok.
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        01.1956. W  katowickim  wiezieniu  ks. dr Józef  Szubert  prowadził strajk  głodowy / 10 dni /.
 
   01.03.1956. Z  skoszarowanej  Policji Ludowej  w  NRD  utworzono  Narodową  Armię  Ludową.

  12.03.1956.  W  Moskwie  zmarł  prezydent  PRL  Bolesław  Bierut.
                        I  Sekretarzem  KC  PZPR  został  Edward  Ochab  /20.03.br. /.
                        Premierem  rządu  PRL  jest  Józef  Cyrankiewicz.

   13.04.1956.  Ksiądz  dr  Józef  Szubert  zwolniony  z  więzienia  w  Katowicach.
                        Księdzu  Józefowi  Szubertowi   zagwarantowano  rehabilitację.
                        Wikariusz  kapitulny  ks.  Jan  Piskorz   nakazał  księdzu  przeniesienia  się  
                        do  Katowic  i  objęcia   tam  parafii  w  Dąbiu.
                        Ks. dr  Józef  Szubert  odmówił  temu  bezprawnemu  żądaniu.

  27.04.1956.   Władze  PRL  ogłaszają  ustawę  o  amnestii  dla  więźniów  politycznych.
                        Zlikwidowano  Centralny  Obóz  Pracy  w  Jaworznie  i  podobozy  przy  zakładach
                        pracy. W  miejsce  więźniów  władze  skierowały  8  tysięcy  żołnierzy
                        z  rozformowanego  Korpusu  Bezpieczeństw  Wewnętrznego,  tworząc  przy
                        kopalniach  Wojskowy  Korpus  Górniczy.
                        Na  terenie  obozu  przy  ulicy  Tylnej  w  Goduli  zniknęły  wieże  strażnicze.

            ---        Odważne  wystąpienia  na  zebraniach  załóg  kopalni  „Karol”  w  Orzegowie
                        i  „Paweł”  w  Chebziu  górników / ale  nie  tylko /.  

  02.06.1956.   Pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  z  Goduli  do  M.B. Piekarskiej.

            ---        W  województwie  stalinogrodzkim  wydobywa  się  90 %  węgla  w  kraju, 
                        60 %  rud  żelaza,  prawie  całą  rudę  nieżelazną,  wytapiano  90 %  stali,
                        produkowano 50 %  energii  elektrycznej. 
                        Działa  tutaj  najliczniejsza  organizacja  PZPR. 
                        Liczy  ona  175.305  członków   i  kandydatów.  

  28-29.06.1956. Protesty  uliczne  robotników  w  Poznaniu  krwawo  stłumione  przez  wojsko 
                            i  milicję.   Komunikat  podaje  informację  o  73  zabitych  i  kilkuset  rannych.

               ---    W  Goduli  rozpoczęto  budowę  osiedli  mieszkaniowych:  10  budynków  osiedla
                        im. L. Solskiego / do1957 r. /,  oraz  16  budynków   przy  ul.  Joanny  / do  1978 r. /.

        06/07. 1956. Odbyła  się  tradycyjna  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę. 

  14.07.1956. Decyzją  Ministra  ds.  Wyznań  Zygmanowskiego / po  zapoznaniu  się  osobiście  
                      z  aktami  sprawy  w  Katowicach /  ks.  dr  Józef  Szubert  wrócił  do  Goduli. 
                      Początkowo  zatrzymał  się  u  sióstr  Elźbietanek.
                      Pomocy  prawnej  udzieliła  mu  Halina  Bobowska -   żona  ministra,  a  wcześniej
                      koleżanka  szkolna  z  Wąbrzeźna.
                      Pełni  od  tej  pory  funkcję  proboszcza  parafii / do  1973 r. /.

  21.07.1956. Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  Piekar  Śląskich.
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  14.08.1956. „Robotnicy,  hutnicy  i  górnicy  Kopalń  Katowickiego  Zjednoczenia  Węglowego
                      wystosowali  do  Rady  Państwa  petycję  w  sprawie  powrotu  wygnanych 
                      biskupów  śląskich.

       08.1956. Pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  z  Goduli  do  Piekar  Śląskich.

  12.09.1956. Wyjazd  parafian  z  Goduli,  koleją  PKP  z  Chebzia  na  pielgrzymkę
                      na  Górę  św.  Anny.   Grupa  liczy  70  osób.

  21.10.1956.  Władysław  Gomułka  I  Sekretarzem  KC PZPR.

  22.10.1956. Reakcją  na  „wypadki  w  Poznaniu” , są  protesty  antyradzieckie  i  manifestacje
                      poparcia  dla  Władysława  Gomułki  we  Wrocławiu  i  innych  miastach  
                      Dolnego  Śląska.

          ---        Urząd  Bezpieczeństwa  przekształcono  w  Służbę  Bezpieczeństwa 
                      i  ponownie   połączono  z  Milicją  Obywatelską.

  28.10.1956. Po  3.  latach  bezprawnego  internowania  przez  władze  PRL, 
                       uwolniony  został  Prymas  Polski  ks.  dr  Stefan  kardynał  Wyszyński.

  05.11.1956. Powrót  śląskich   biskupów  diecezjalnych:  Stanisława  Adamskiego, 
                      Juliusza  Bieńka  i  Herberta  Bednorza   z  wygnania  do  Katowic. 

           ---       Rehabilitacja  weteranów  Powstań  Śląskich,  uznanych  w  okresie  stalinowskim
                      za  nacjonalistów,  antykomunistów,  przeciwników  rewolucji  proletariackiej.   

  16.12.1956.  Biskup  dr  Bolesław  Kominek  z  Radlina  zarządcą  diecezji  wrocławskiej
                      / od  1972 r. ordynariusz,  od  1973 r.  kardynał /.
                       Bp  Franciszek  Jop  zarządcą  ordynariuszem  w  Opolu.

                      Wikariusz  generalny  prymasa  Polski  w  Opolu  ks.  Emil  Kobierzycki
                      proboszczem  w  Szombierkach.

                      Wysiedlone  w  1954 r.  siostry  zakonne  wracają  na  Śląsk. 
                      Z  185  zabranych  przez  władze  na  Śląsku  Opolskim  placówek,  oddano
                      zgromadzeniom  55.

           ---       349  sióstr  z  8   zgromadzeń  na  Śląsku,  wyraziły  chęć  opuszczenia  kraju 
                      i  wyjechało  z  Polski.

  Rok 1956    W  Goduli  odbyło  się  190  chrztów,  80  pogrzebów  i  83  ślubów.

  06.03.1957. Powołanie  do  życia  Instytutu  Śląskiego  w  Opolu.

             ---     W  Goduli  w  Domu  Kultury  kopalni  „Paweł” otwarto  kino „Hejnał”/ do  1978 r./.

  24.03.1957. Odkrycie  złóż  miedzi  pod  Lubinem  k.  Głogowa  na  Dolnym  Śląsku.
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  25.03.1957. Utworzenie  przez  kraje  Beneluksu,  RFN,  Francję  i  Włochy:
                      Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej / EWG /  i  EURATOM – u.  Ich  celem  jest:
                      wspólny  rynek  wewnętrzny,  wyrównanie  poziomu  życia,  badania  naukowe.  

  30.03.1957. W  Goduli  prymicje  neoprezbitera  z  diecezji  opolskiej,  mieszkańca  Goduli 
                      ks.  Hugona  Doleżycha.

  07-14.04.1957. Nauki  rekolekcyjne  w  Goduli  głosi  sercanin  z  Krakowa  O.  Kurzela. 

  17.04.1957. We  Wrocławiu  utworzono: Niemieckie  Towarzystwo  Społeczno – Kulturalne
                      / Deutsche  Sozial – Kulturelle  Gesellschaft /. Istniało  ono  do  lat  osiemdziesiątych.

  05.05.1957.  Śluby  jasnogórskie  w  Goduli.
                       Wieczorem  procesja  do  pięciu  ołtarzy  polowych  na  ulicach  Goduli, 
                        przy  których  powtarzano  rotę  ślubowania,  która  zakończyła  uroczystości.

  08.05.1957. W  Katowicach  reaktywowano  Ślaski  Instytut  Naukowy.

  19.05.1957. W  parafii  Godula  ukonstytuował  się  komitet  budowy  kościoła  w  Chebziu.
                      W  skład  komitetu  weszli:  proboszcz  z  Goduli  ks. J.  Szubert,  architekt  Popłucz,
                      jako  sekretarz  Józef  Sahajdak – naczelnik  stacji  kolejowej  w  Chebziu 
                      i  Piotr  Synowiec.  
                      Po  rozpoczęciu  zbiórki  pieniędzy  wśród  mieszkańców  Chebzia,
                      Okręgowy  Urząd  Górniczy,  wykluczył  możliwość  posadowienia  budowli
                      murowanej  w  nadzorowanym  obszarze  wydobywczym,  proponując  w  zamian
                      budowę  drewnianego  baraku.
                      Proboszcz  z  Goduli  podjął  rozmowy  w  tej  sprawie  z  zakonem  OO. Palotynów.

       05.1957. Stanowa  pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  z  Goduli  do  M.B. Piekarskiej.

  01.06.1957. Ukończona  została  elektryfikacja  linii  kolejowej  na  szlaku: 
                       Łazy - Katowice - Chebzie  - Ruda  Śląska – Gliwice.

  25.06.1957.  W  Goduli  prymicje  neoprezbitera,  marianina  z  Włocławka,  mieszkańca  Goduli
                        ks.  Andrzeja  Krzymyczka. / misjonarz  w  Ameryce  Południowe /.

  01-06.07.1957. Pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę  liczy  ok.  100  osób.
                           W  pieszej  pielgrzymce,  w  intencji  dziękczynnej,  pokonując  kłopoty
                           zdrowotne  brał  udział  ks.  dr  Józef  Szubert.  
                           Pielgrzymkę  prowadził  wikary  ks.  Ludwik  Październiok.
                           Na  uroczystości  parafialne  w  Częstochowie  dojechało  drugie  100  osób.

  15.08.1957.  Sejmowa  komisja  spraw  wewnętrznych  szacuje  ilość  Niemców  w  Polsce
                        na  65 tysięcy,  a  Żydów  na  50 tysięcy.

       08.1957.  Stanowa  pielgrzymka  kobiet  z  Goduli  do  M.B. Piekarskiej.

  01.09.1957. Wikary  w  Goduli  ks.  Ludwik  Październiok  przeniesiony  został  
                       do  Tarnowskich  Gór.  Jego  miejsce  zajął  ks.  Rudolf  Świtała.
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            ---     Pierwsza  wielka  akcja  łączenia  śląskich  rodzin  Niemczech.  
                     Większość  oficjalnie  uznanych  Niemców  z  Dolnego  Śląska  i  kilkadziesiąt
                     tysięcy  z  Górnego  Śląska  wyemigrowało  do  RFN.

  14 -15.09.1957. W  uroczystościach  Podwyższenia  Krzyża  świętego  na  Górze  św.  Anny,
                              bierze  udział  70.  osobowa  grupa  pielgrzymów  z  Goduli.

  Rok 1957.  W  Halembie  oddano  do  eksploatacji  kopalnię  „ Halemba”. 
                     Początek  jej  budowy  datuję  się  od 1944 r.      

    10.1957.  Zrzeszenie  organizacji  ziomkowskich  w  Republice  Federalnej  Niemiec
                     w  Związek  Wypędzonych / Bund  der  Vertriebenen /. 
                     Skupia  on  przesiedleńców   wg  dawnego  miejsca  zamieszkania
                    / Landsmannschaften /.

                     Ziomkostwu  Ślązaków  z  siedzibą  w  Bonn  przewodniczy  dr  Herbert  Hupka
                     z  Raciborza.  Zmarł  w  2006 r.  w  RFN.  
                     Jego  następcą  w  Związku  Wypędzonych  został  Rudi  Pawelka   z  Wrocławia.

   08.11.1957.  Przy  grobach  ks. ks.  Alojzego  Ficka  w  Piekarach  Śląskich 
                       i  Jana  Kapicy  w  Tychach,  ksiądz  Franciszek  Blachnicki  powołał  do  życia
                       „Krucjatę  Trzeźwości”.

  03.12.1957.  W  Katowicach – Bytkowie  uruchomiona  została  stacja  nadawcza  TV.

        12.1957. Napad  bandycki  na  probostwo  w  Goduli.  Dwaj  zamaskowani  bandyci, 
                       po  „położeniu”  obecnych  na  podłodze  w  jadalni,  zażądali  70  tys.  okupu.
                       Po  zranieniu  strzałem  z  pistoletu  proboszcza,  uzbrojony  bandyta  obezwładniony
                       został  przez  2  ciocie,  matkę  i  siostrę  proboszcza. 
                       Zaalarmowani  przez  gosposię  proboszcza  funkcjonariusze  pobliskiej  placówki
                       ORMO   i  MO  ujęli  bandytów. 
                       Obaj,  osądzeni  w  Zabrzu  bandyci, otrzymali  wyrok 15  lat pozbawienia  wolności.

       12. 1957  Drewniany  płot  na  cmentarzu  w  Goduli  zastąpiono  nowym,  zbudowanym 
                       z  płyt  cementowych  z  zakładu  prefabrykatów  kopalni „Paweł”.
                       Przedsięwzięcie  kosztowało  84.000 zł.  

  Rok 1957.   W  Goduli  odbyło  się  227  chrztów,  87  pogrzebów  i  89  ślubów.

                      Żłobek  bożonarodzeniowy  wyniesiony  ponad  posadkę  prezbiterium  kościoła 
                      w  Goduli / do  tej  pory  na  posadzce /,  od  szeregu  lat  jest  przedmiotem
                      szczególnej  troski  p.  Pająka –  stolarza  z  Chebzia  i  Józefa  Urbanka – górnika 
                       z  Goduli.
                       Do  projektu  budowy  żłobka  włączył  się  p.  Stefan  Szczyrba – górnik  z  Goduli,
                       który  podjął  próbę „uruchomienia”  niektórych  postaci  w  „betlejce”.

  08.02.1958.  Wikary  w  Goduli  ks.  Rudolf  Świtała  przeniesiony  został  do  Makoszów.
                        Zastąpił  go  ks.  Antoni  Ryguła.
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  26.02.– 02.03.1958. Misje  ewangelizacyjne  w  Goduli.  Nauki  głoszą   werbiści  z  Nysy,
                                   O O.  Lemanowicz  i  Chudoba.  Poświęcony  został  stary  krzyż  misyjny.

  31.03.- 02.04.1958. Rekolekcje  wielkopostne  dla  dzieci  szkół  podstawowych  w  Goduli.

  07.05.1958.  W  Orzegowie  zmarł  dr  Witold  Czapla. 
                       Pochowany  został  w  grobie  rodzinnym,  na  cmentarzu  w  Załężu.

  01.06.1957. W  tradycyjnej  pielgrzymce  mężczyzn  z  Goduli  do  Piekar,  wzięło  udział
                      ok.  150  pątników / ulewny  deszcz /.  Pielgrzymkę  prowadził  ks.  proboszcz.

  13.06.1958. Podpisanie  porozumienia  w  sprawie  granicy  państwowej  pomiędzy  Polską 
                      a  Czechosłowacją.
                      Zaakceptowany  został  stan  istniejący,  do  tej  pory  kwestionowany.
                      Zakończenie  dyskusji  o  przynależności  państwowej  Zaolzia.

  22.06.1958. W  Goduli,  prymicje  odprawił  neoprezbiter  z  Wrocławia,  mieszkaniec  Goduli
                      ks.  Norbert  Lukaszczyk.

  29.06.1958. Jubileusz  kapłaństwa  ks.  dra  Józefa  Szuberta  proboszcza  w  Goduli.
                      Biskup  koadiutor  ks.  dr  Herbert  Bednorz  z  Katowic,  odczytał  dekret  biskupa
                      ordynariusza  ks. Stanisława  Adamskiego,  na  mocy  którego,  został  ksiądz
                      proboszcz: 
                     „w  uznaniu  wiernej  służby  duszpasterskiej  w  diecezji  i  zasług,  jakie  sobie  
                       w  ciężkich  dla  diecezji  chwilach  ksiądz  dziekan  Szubert  zaskarbił”.
                      mianowany  kanonikiem.

  07.12.07.1958. W  pielgrzymkę  z  Goduli  na  Jasną  Górę  wyruszyło  100  osób.
                           W  pielgrzymce  uczestniczył  ks. dr  Józef  Szubert.  Prowadził  wikary
                           ks.  Antoni  Ryguła.  Do  Częstochowy  z  Goduli  dojechało  ok. 100  osób.  

  20.07.1958.  W  ślubowanej,  parafialnej  pielgrzymce  z  Goduli  do  Piekar  udział  wzięło
                        tam  ok.  1.000,  z  powrotem  ok. 1.200  pątników.
                        Pielgrzymkę  prowadził  wikary  w  Goduli  ks.  Antoni  Ryguła.

  21.07.1958.  Najście  funkcjonariuszy  MSW  na  Instytut  Prymasowski  Ślubów  Narodu  
                       na  Jasnej  Górze.

        07.1958. Na  organizowane  przez  ks.  Franciszka  Karola  Blachnickiego  letnie  rekolekcje
                       / Oaza  Dzieci  Bożych / do  Koniakowa,  wyjechała  grupa  30.  dzieci  z  Goduli.
                       Opiekę  nad  dziećmi  sprawowała  p.  Maria  Fraus.
                       Ks.  Franciszkowi  Karolowi  Blachnickiemu  pomagał  wikary  z  Goduli
                       ks.  Antoni  Ryguła.

  31.08.1958.  Uroczystości  odpustowe  w  Goduli  zaszczycił  swoją  obecnością  biskup,
                        ordynariusz  katowicki  ks.  Stanisław  Adamski.
                        Wyraził  uznanie  dla  parafian  i  ks.  proboszcza,  którzy  w  trudnych  czasach,
                        swoją  godną  postawą  dawali  dobry  przykład  innym.
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  01.09.1958.  Do  parafii  w  Goduli,  delegowany  został  drugi  wikary,  ks. Jerzy  Pluta  z  Załęża.
                       Zadaniem  jego  było  przygotowanie  procedury  oddzielenia  Chebzia 
                       od  parafii  w  Goduli. 
                       Nowa,  zaostrzona  w  stosunku  do  Kościoła  polityka  władz,  oraz  rozbudowa
                       osiedla  J.  Marchlewskiego / dzisiaj Joanny /  i  zwiększone  z  tym  obowiązki
                       duszpasterskie,  uniemożliwiła  realizację  tego  projektu.
                       Parafia / Godula  wraz  Chebziem  i  kopalnią  „Paweł” /  liczy  ok. 10  tys. osób.

  14-15.09.1958. W  uroczystościach  odpustowych  na  Górze  św.  Anny,  brała  udział
                            45  osobowa  grupa  z  Goduli,  z  ks.  dr  Józefem  Szubertem  na  czele.

  28.09.1958.  Parafię  w  Goduli  wizytuje  biskup  sufragan  ks.  Czesław  Domin.
                       Władze  lokalne  zakazały  powitania  ks.  biskupa  na  ulicy,  przed  kościołem.
                       Tłumne  powitanie  odbyło  się  na  cmentarzu.
                        Biskupowi  towarzyszył  ks.  dr  Romuald  Rak.
                        Ks.  bp.  dokonał  bierzmowania  383.  parafian.  W  procesji  żałobnej,  udał  się 
                        w  niedzielę  rano  na  cmentarz  do  grobu  ks.  prałata  Franciszka  M.  Strzyża.

  09.10.1958.  Zmarł  papież  Pius XII.  Jego  następcą  został  Jan XXIII.

       10.1958.  Władze  lokalne  w  Rudzie / M. R. N. /,  po  raz  pierwszy  zakazały  prowadzenia
                       procesji  z  okazji  Święta  Chrystusa  Króla  po  ulicach  dzielnicy.
                       Interwencja  ks.  proboszcza   w  urzędzie  wojewódzkim  była  bezskuteczna,  bo
                       „ to  nie  jest  procesja  tradycyjna”.

              ---     Parafia  w  Goduli  wspomogła  budowę  kościoła  Świętego  Ducha  w  Chorzowie
                       kwotą  50 tys  zł,  a  budowę  katedry  w  Katowicach,  kwotą  12  tys. zł.

  Rok 1958.    W  Goduli  odbyły  się  284  chrztów,  101  pogrzebów  i  99  ślubów.

  01.01.1959.  Połączono  w  jeden  organizm  administracyjny  dotychczasowe   miasta: 
                       Ruda  Ślaska / 39,8 tysiąca  mieszkańców / i  Nowy  Bytom / 89,3 tysiąca
                       mieszkańców /.  

                       Nazwa  nowej  jednostki  administracyjnej  brzmi:  Ruda  Ślaska.
                       Przewodniczącym  Prezydium  Miejskiej  Rady  Narodowej  został  Rufin  Suchoń
                       /  do 1969 r. /.

              ---    Żłobek  bożonarodzeniowy- „betlejka”,  dzięki  pomysłowi  i  zapałowi  w  pracy 
                       nad  nim  p.  Stefana  Szczyrby  stał  się  dynamiczny.  Szereg  postaci  w  nim
                       umieszczonych,  nabrały  ochoty  do  wędrówki  i  wykonywana  zawodowych
                       czynności.  Zaświeciły  gwiazdy  i  miesiąc.  Pokłony  Panu,  składały  wół  i  osioł.

       01.1959. W  czasie  tradycyjnych  obchodów  kolędowych  w  parafii  Godula,  dokonano
                      liczenia  mieszkańców.  Ich  liczba  wynosi  9.961 osób. / 7.200 + 2.761 /.  

  15- 22.02.1959. Nauki  z  okazji  odnowienia  misji  chrystianizacyjnych  w  Goduli,  głoszą
                            Werbiści  z  Nysy:  O.  Józef  Tatarczyk  i  O.  Stefan  Tarasiuk.
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  22.02.1959.  Tragiczny  wypadek  pasażerów  tyskiej  taksówki   w  stawie  „dyrektorskim”
                        / dzisiaj  park  przy  ulicy  Pawła /  w  Goduli.  Pod  lodem  stawu  zginęły: 
                        rodzina  Emilia  i  Stefan  Ołka  i  taksówkarz  Nowak  z  Wirka.  

  25.04.1959.  Przy  ulicy  J.  Marchlewskiego / dzisiaj  Joanny /  i  Starej,  poświęcony  został
                       nowy  krzyż  przydrożny.  Poprzedni  został  złamany  przez  wichurę.

   04.05.1959.  Z  okazji  Dnia  Hutnika  w  Rudzie  Śląskiej  / Nowy  Bytom / gościł  W.  Gomułka.

              ---      Od  roku  1956,  z  województwa  katowickiego  do  Republiki  Federalnej  Niemiec
                        wyjechały  55.563 osoby,  a  z  województwa  opolskiego  47.185  osób.

              ---      Rozpoczęto  remont  szpitala  w  Goduli / ul.  Rencistów /.
                        W  Goduli  rozpoczęto  budowę  15  domów  mieszkalnych  przy  ulicy
                        Modrzejewskiej / do 1978 r. /.

  04.06.1959.  W  tradycyjnej  pielgrzymce  mężczyzn  i  młodzieńców  z  Goduli  do  Piekar,
                        wzięło  udział  400.  pątników.  Prowadził  wikary  ks.  Jerzy  Pluta.

  22.-28.06.1959.  W  pielgrzymce  z  Goduli  na  Jasną  Górę  bierze  udział  ok. 100  osób.
                              Pielgrzymkę  prowadził  wikary  ks.  Jerzy  Pluta.
                              Liczna  grupa  parafian  do  Częstochowy  dojechała  pociągami  PKP.  

              ---      Bytomskie  Zjednoczenie  Węglowe  zatrudnia  63 tysiące  górników,  w  tym 
                        4,5 tysiąca  inżynierów  i  techników  oraz  1,5  tysiąca  pracowników  administracji.
                        Zjednoczenie  tworzą  kopalnie: Andaluzja,  Bobrek,  Bytom,  Chorzów,  Dymitrow,
                        Julian,  Halemba,  Karol,  Łagiewniki,  Paweł,  Pokój,  Nowy  Wirek,  Radzionków,
                        Szombierki,  Rozbark,  Wanda – Lech,  Walenty – Wawel,  Wirek.
                        Roczne  wydobycie  węgla  w  kopalniach  Zjednoczenia  wynosi  22,5  mln.  ton.

 19.07.1959. Ślubowana  pielgrzymka  parafii  Godula  do  Piekar  liczy  ok.1.000  pątników.
                     Pielgrzymkę  prowadził  ksiądz  proboszcz  Józef  Szubert.

  31.07.1959.  W  Polsce  Ludowej  Ministerstwo  Handlu  Wewnętrznego  ogłasza  poniedziałki
                        „dniami  bez  mięsa”.

  15.08.1959.  Pielgrzymce  stanowej  kobiet  z  Goduli  do  Piekar  towarzyszy  ks.  proboszcz.

  30.08.1959.  Trzydniowe  uroczystości  w  diecezji  i  parafii  w  Goduli,  z  okazji  700  rocznicy
                        śmierci,   bł.  Bronisławy  Odrowążówny,  Ślązaczki   z  Kamienia  Śląskiego,
                        pochowanej  w  kościele  SS. Norbertanek  na  Zwierzyńcu  w  Krakowie.
                        Kościół  i  klasztor  z  1163 r.  jest  fundacją  Jaksy  Kopanicy,  księcia  Szprewian,
                        zięcia  Piotra  Włosta – palatyna  na  Śląsku,  wybitnego  Ślązaka.

              ---     W  parafii  W  Goduli  powołano  do  życia  Krucjatę  Wstrzemięźliwości.
                        Liczy  ona  98  członków.

  14-15.09.1959. W  obchodach  Podniesienia  Krzyż  św.,  na  Górze  św.  Anny,  udział  bierze
                           grupa  50  osób  z  Goduli.
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   1957 – 1959. Z  Dolnego  Śląska  do  RFN  wyjechało  48.508  Niemców.
                         Życie  publiczne  Niemców  na  Dolnym  Śląsku . traci  swoją  dynamikę 
                         i  kurczy  się.  W  roku  1960,  ich  liczba  wynosi  ok. 3.0 tysiące,  
                         a  w  1970 r.  już  tylko  ok. 2.0 tysiące.

  13 – 15.11.1959.  W  RFN,  na  zjeździe  programowym  SPD  w  Bad  Godesberg, 
                               partia  odeszła  od  marksizmu  / dogmatu  światopoglądu  materialistycznego /. 
                               Partia  rezygnuje  z  walki  z  kapitalizmem. 
                               Realizuje  cele społeczno – polityczne  w  ramach  możliwości  ustrojowych.

  15.12.1959. Parafię  w  Goduli  nawiedziła  figura  Matki  Boskiej  Fatimskiej.
                       Odbyła  się  uroczysta  procesja  wokół  kościoła. 
                       Figurę  nosili  ubrani  w  swoje  mundury  górnicy.
                       Kazanie  na  temat  trzeźwości  narodu  wygłosił  ks.  Franciszek  K.  Blachnicki.
                       W  Kościele  trwało  całonocne  modlitewne  czuwanie.

  Rok 1959     W  Goduli  odbyło  się  281  chrztów,  111  pogrzebów  i  139  ślubów.

        03.1960. Zlecenie  parafii  w  Goduli  na  odnowienie  5.  stacji  Drogi  Krzyżowej
                       dla  artystki  Wandy  Skuza.

  03-10.04.1960. Nauki  rekolekcji  wielkopostnych  w  Goduli  głoszą  Sercanie 
                            z  Polanicy  Zdroju,  O.  Jerzy  Zimolong  i  O.  Damian  Barczyk.

  02.05.1960.  W  Goduli,  po  raz  pierwszy  odbyło  się  poświecenie  samochodów.

  29.05.1960.  Na  pielgrzymkę  stanu  męskiego  do  M .B.  Piekarskiej,  grupę  500  osób
                       z  Goduli,   poprowadził  ks. dr  Józef  Szubert – proboszcz  parafii.  

  26.06.- 02.07.1960.  Młodzieżową  grupę  pielgrzymkową  do  Częstochowy,  w  liczbie  prawie
                                   100  osób  poprowadził  z  Goduli  ks. Jerzy  Pluta. 
                                   Grupa  starszych  parafian,  w  ilości  ok. 50  osób  do  Częstochowy
                                   dojechała  PKP.

  17.07.1960.   Liczny  udział  parafian  z  Goduli,  pod  przewodem  swojego  proboszcza
                        uczestniczyła  w  ślubowanej  w  1874 r.,  corocznej  pielgrzymce 
                        do  M.B. Piekarskiej.

        07.1960.  Remont  budynku  szkoły  nr  39. / dzisiaj  W.S.A i Z.  przy  ul.  K.  Goduli  nr  26 /.

  15.08.1960.  Tradycyjnej  pielgrzymce  stanu  żeńskiego  z  Goduli  do  Piekar  towarzyszy
                        wikary  ks.  Jerzy  Pluta.

  28.08.1960.  Urzędowy  zakaz  organizowania  przez  wspólnotę  Kościoła  pomocy 
                       dla  biednych  parafian.  Rolę  tą  przejęło  państwo.

  01.09.1960.  W  Goduli  u  zbiegu  ulic: Joanny  i  Starej  oddano  do  użytku  szkołę  podstawową
                       wraz  z  salą  gimnastyczną  im.  Karola  Goduli / od  10.10.1995 r. /.
                       Wcześniej,  szkoła  za  patrona  miała  Juliana  Marchlewskiego. 
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                       Pierwszym  kierownikiem  szkoły  był  Wojciech   Świdziński,  który  wcześniej
                       wraz  z  inspektorem  Wydziału  Oświaty  w  Rudzie  Śląskiej  p. Bieńkiem,  odebrali
                       ks.  J.  Plucie   prawo  nauczania  religii  w  szkole  nr  12 / przeniesionej  do
                       nowo  wybudowanego  budynku  szkoły /. 
                       Protesty  rodziców  i  proboszcza  w  Kuratorium  Oświaty  w  Katowicach 
                        nie  odniosły  skutku.
                       Naukę  religii  dla  dzieci  rozpoczęto  w  salce  parafialnej.
                       Kolejnym  kierownikiem  szkoły  został,  od   01.09.1962 r.  Ferdynand  Kozioł,
                       a  po  nim  Krystyna  Skut – Zych.  Jej  zastępcą  została  p. Urszula  Leszczyna.

  14-15.09.1960. W  uroczystościach  na  Górze  św.  Anny,  uczestniczy  grupa  pielgrzymkowa 
                           z  Goduli  w  liczbie  ok. 70  osób.

              ---     Rozpoczęto  budowę  17  budynków  mieszkalnych  przy  ulicy  Podlas / do  1977 r. /.

  25.10.1960.  Władze  Miasta  uznały  jednak  tradycję  święta  Chrystusa  Króla  i  wydały  zgodę
                       na  prowadzenie  procesji  parafialnej  ulicami:  Tylną,  Placu  Niepodległości,  
                       Karola  Marksa  / dziś  M.  Kolbe /,  Ignacego  Nowaka,  W. I  Lenina
                       / dziś  K.  Goduli /,  do  kościoła.

  Rok 1960.   W  Goduli  odbyło  się  261  chrztów,  87  pogrzebów  i  105  ślubów.

       01.1961. Pani  Wanda  Skuza  odnowiła  pozostałe  9  stacji  Drogi  Krzyżowej  
                       dla    kościoła   w  Goduli. 

             ---     Parafia  w  Goduli  liczy  10.287  mieszkańców  i  3.205  rodzin.  

  19-26.03.1961. Nauki  rekolekcyjne  w  Goduli  głoszą  Sercanie  z  Polanicy – Sokółki,
                            O. Włodzimierz  Zimoląg  i  O.  Piotr  Lach.
                            Kościół  w  Goduli,  został  nieodpłatnie  przez  pana  Konrada  Tuczykonta
                            zradiofonizowany. 
                            Dyrekcja  kopalni  „Paweł”  zakupiła  urządzenia  i  materiały  instalacyjne.
 
             ---      W  Orzegowie,  były  budynek  Rady  Gminy  adoptowany  został  na  szpital
                       przeciwgruźliczy.

              ---     W  Goduli  przy  ul.  Solskiego  otwarto  Miejskie  Przedszkole.  
                       Pierwszym  jego  kierownikiem  została  p. Gertruda  Bartusek.

   26.05.1961. Zelektryfikowany  został  odcinek  linii  kolejowej:  Gliwice – Wrocław.

  28.05.1961.  Pielgrzymka  stanu  męskiego  z  Goduli  do  Piekar  liczy  ok. 300.  pątników.
                       Prowadził:  ks. Jerzy  Pluta.

   26.06. - 01.07.1961.  60.  osobową,  młodzieżową  pielgrzymkę  z  Goduli  na  Jasną  Górę,
                                      tradycyjną  trasą  przez: Bytom,  Piekary,  Kozłową  Górę  Świerklaniec,
                                      Żyglin,  z  noclegiem  w  Lubszy,  poprowadził  ks. Jerzy  Pluta.
                                      W  Częstochowie,  do  pielgrzymów  dołączyła  prawie  140.  osobowa
                                      grupa  starszych  parafian.
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       07.1961. W  Polsce  przerwana  została  działalność  11.  niższych  seminariów  duchownych,
                      10.  katolickich  szkół  średnich  i  37.  internatów.
                      Zakonnice  wydalone  zostały  z  72.  szpitali  i  322.  przedszkoli.

              ---     Wikary  w  Goduli  ks.  Antoni  Ryguła,  na  polecenia  ks.  proboszcza  rozpoczyna
                        pace  adaptacyjne  pomieszczeń  gospodarczych  na  salki  katechetyczne.

  13.08.1961.  Budowa  muru / „antyfaszystowskiego  wału  ochronnego „ /  w  Berlinie.  Długość
                        muru  wynosi  112  km.  i  3,6 m.  wysokości  / posiada  302  wież  strażniczych /.
                       Do  jego  upadku,  wg  oficjalnych  danych  przy  jego  przekraczaniu  zginęło  136
                       osób.  Nieoficjalnie  kilkakrotnie  więcej. Udało  się  zbiec 5.072  osobom.
                       Od  1949 r.   NRD   opuściło  ok. 1.650.  tys.  osób / zagłosowało  nogami /. 
                       Do  Berlina  Zachodniego  zbiegło  ok.  500  tys.  mieszkańców  NRD.
                       Burmistrzem  Berlina  Zachodniego  jest  Willy  Brandt.

  01.09.1961. Z  parafii  w  Goduli  przeniesieni  zostali  wikarzy:  ks.  Jerzy  Pluta  do  Zabrzega,
                      ks.  Antoni  Ryguła  do  Łazisk  Górnych.
                      Przybyli  zaś   księża:  Gerard  Kurpas  z  Kochłowic  i  Romuald  Waldera 
                      z  Leszczyn / pochodzi  z  Rudy /. 

           ---       Remont  probostwa  w  Goduli.  Adaptacja  pomieszczeń  dla  II -go  wikarego.

  03.09.1961. Odpust  ku  czci  patrona  parafii / Ścięcia  św.  Jana  Chrzciciela /  w  Goduli. 
                      W  uroczystych  nieszporach  uczestniczy  biskup  ordynariusz  ks. S.  Adamski.

  14-15.09.1961. Na  Górze  św.  Anny,  w  uroczystościach  odpustowych  bierze  udział
                           ok. 65.  parafian  z  Goduli.

  01.11.1961. Uprawomocniła  się  decyzja  kop. „Paweł”  o  wypowiedzeniu  parafii  w  Goduli
                      możliwości  korzystania  z  tzw.  Ogniska”  dla  celów  katechizacji  dzieci 
                      i  młodzieży.
                      W  budynku  „Ogniska”,  znalazła  swoje  miejsce  placówka  ORMO.   

  15.11.1961. Uroczyste  obchody  100  lecia  odprawionej  w  Hucie  Goduli  pierwszej  mszy  św.
                      95 - lecia  ustanowienia  kuracji  i  90 - lecia  kościoła  w  Goduli.
                      W  uroczystościach  uczestniczy  bp.  sufragan  katowicki  ks.  dr  Juliusz  Bieniek.

  Rok 1961.   W  Goduli  odbyło  się  204  chrztów,  103  pogrzebów  i  79  ślubów.         

       01.1962. Parafia  w  Goduli  liczy  10.232  osoby,  i  3.127  rodzin.

  08.-15.04.1962. Nauki  rekolekcyjne  w  Goduli  głoszą  Sercanie  z  Polanicy  Zdr. -   Sodołówki,
                            O.  Piotr  Lach  i  O.  Bonawentura  Goluch.

  27.05.1962.  Pielgrzymkę  stanu  męskiego  z  Goduli  do  Piekar  prowadził  ks.  proboszcz,  
                       z  powrotem  wikary  ks.  Gerard  Kurpas.

  21.06.1962. Tradycyjna  procesja  Bożego  Ciała  w  Goduli  odbyła  się  bez  udziału  orkiestry.
                      Jej  członkowie  „przymuszeni  zostali”  do  koncertowania  w  parku.
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                      Ze  względu  na  brak  zgody  władz  lokalnych  na  tradycyjną  niedzielną  procesję 
                      Bożego  Ciała  w  Chebziu,  odbyła  się  dzisiaj /  w  czwartek /  o  godzinie  16.00.

  15.07.1962. Tradycyjna  pielgrzymka  parafialna  do  M. B. Piekarskiej. Liczy  ok.  700  osób.
                      Dyrekcja  kop. „Paweł”  urządza   atrakcyjną  wycieczkę  do  Ustronia.

  18.08.1962. Mimo  administracyjnego  zakazu  władz  lokalnych / pierwszy  raz  po  wojnie /.
                      odbyła  się  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt   do  M.B. Piekarskiej.
                      Kobietom  towarzyszył  proboszcz  ks. dr  Józef  Szubert,  który  zakaz 
                      ten  oprotestował  u  przewodniczącego  Wojewódzkiej  Rady  Narodowej

  19.08.1962. Tradycyjną / opóźnioną /,  młodzieżowa  pielgrzymkę  z  Goduli  na  Jasną  Górę
                       poprowadził  wikary  ks.  Romuald  Waldera.  Z  Goduli  wymaszerowało  
                       ok. 100  osób.  Do  Częstochowy  dojechało  jeszcze  ponad  40  osób.

  03.09.1962. Komornik  na  probostwie  w  Goduli,  rekwiruje  proboszczowi  radio,  za
                      niezapłacony  mandat  z  tytułu  nie  wystąpienia  z  prośba  do  inspektora  szkolnego 
                      o  wyrażenie  zgody   na  nauczanie  religii  w  „punkcie  katechetycznym”.

                      Podobny  przypadek  ma  miejsce  w  Rudzie,  gdzie  na  licytację  wystawiono
                      maszynę  do  pisania  O O.  Jezuitów / w  parafii  M. B. Różańcowej /.

  04.09.1962. Oficer  MO   z  Bytomia,  przesłuchał  ks.  dr  Józefa  Szuberta,  proboszcza 
                       w  Goduli  na  okoliczność  dokonanego  w   ubiegłym  roku  zakupu  desek  na
                      rusztowania,  w  adoptowanych  na  salki  katechetyczne  budynku  gospodarczym.

           ---       Zaplanowany  koszt  remontu  organów  kościelnych  w  kościele  w  Goduli,
                      oszacowano  na  840  tys.  zł.
                      Milicja  Obywatelska  przesłuchała  kilka  osób  z  parafii,  na  okoliczność
                      gromadzenia  środków  na  remont  organ.

  14-15.09.1962. Na  Górze  św.  Anny,  62  parafian  z  Goduli.

  20.09.1962. Nieudana  próba  licytacji  radia  proboszcza  na  probostwie  w  Goduli.
                      Poinformowani  na  niedzielnym  kazaniu  o  tym  fakcie  parafianie „zawiedli”.

  21.09.1962. Komornik  zarekwirował  i  zabrał  radio  z  probostwa  w  Goduli.

  12/13.10.1962. Całonocne,  modlitewne  czuwanie  jasnogórskie  w  kościele  w  Goduli.          

          ---       W  Halembie  uruchomiono  elektrownię  „Halemba”. 
                     Początki  jej  budowy  sięgają  okresu  okupacji  niemieckiej.

       10.1962. Papież  Jan XXIII,  w  czasie  audiencji  udzielonej  biskupom  polskim
                      przebywającym  na  II Soborze  Watykańskim,  wypowiedział  słowa  o  polskości
                      Ziem  Zachodnich  po  wiekach  odzyskanych. 
                      Liczne  protesty  w  RFN.

  11.11.1962. Obecnych  na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli  było  3.860  parafian,  tj.  51 %.
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  02.12.1962. Obecnych  na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli  było  4.126  parafian,  tj.  56 %.

  Rok 1962.  Liczba  członków,  przyjaciół  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego 
                     w  Goduli  wynosi  316. 
                     W  parafii  odbyło  się  211  chrztów,  104  pogrzebów  i  92  śluby.

        01.1963. Liczba  mieszkańców   parafii  w  Goduli  wynosi 10.615,  rodzin  jest  3.179, 
                       w  tym   kilkanaście  ewangelickich.
                     
  24.02.1963. W  Katowicach  ma  miejsce  konsekracja  biskupa  Józefa  Kurpasa.

  31.03-07.04.1963. Nauki  misji  chrystianizacyjnych  w  Goduli  głoszą  Sercanie  z  Polanicy  Zdr.
                                O.  Paweł  Molski  i  O.  Alojzy  Chojnacki.

  11.04.1963.  Papież  Jan XXIII  ogłosił  encyklikę  społeczną: „Pacem  in  terris”. 
                       Dotyczy  pokoju  wśród  wszystkich  narodów  w  wolności  i  sprawiedliwości.

  20-21.04.1963. Wizytacja kanoniczna  bpa  sufragana  Józefa  Kurpasa  w  parafii  Godula
                            Towarzyszy  mu  ks.  dr  Romuald  Rak.

  22.05.1963. Proboszcza  w  Goduli  naszli  komornicy. 
                      Zarekwirowali  szafę  biblioteczki.  wyceniając  jej  wartość  na  6.500  zł.
                      Powód:  nauka  religii  w  punkcie  katechetycznym  bez  zgody  władz.
                      Skarga  proboszcza  do  I.  sekretarza  KC  PZPR.

  26.05.1963.  Diecezjalna  pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  do  Piekar.
                       Z  Goduli,  z  proboszczem  wyszło  540.  pątników,  wróciło,  z  wikarym
                       ks.  Romualdem  Walderą  ok. 740.
                       Szacunkowa  liczba  pielgrzymów  w  tym  dniu  w  Piekarach  wynosiła  ok. 120 tys.

  03.06.1963. Zmarł  papież  Jan XXIII.  Jego  następcą  został  Paweł VI.
                      Za  jego  pontyfikatu  Watykan  odwiedzają  wysocy  funkcjonariusze  ZSRR.

  15.06.1963. Komornik  zarekwirował  proboszczowi  w  Goduli  maszynę  do  pisania,
                      wycenioną  na  2.000  zł.

  01-06.07.1963. Na  Jasną  Górę,  z  ks.  Romualdem  Walderą  z  Goduli  wyszło  100.  pątników.
                           Wróciło  120.

  19.07.1963. Wizyta  na  probostwie  w  Goduli  dwóch  urzędników  szczebla  wojewódzkiego
                      w  Krakowie / oficer  milicji  i  inspektor  urzędu  skarbowego /,  z  oskarżeniem:
                      „  Wytaczamy  dochodzenie  karne  przeciwko  firmie  Biernacki /instrument- organy /
                       o  fałszywe  zeznania  podatkowe.  Ksiądz  proboszcz  jest  zobowiązany  powiedzieć
                       prawdę  o   umowie.  Wiemy,  że  fabryka  każe  płacić  na  lewo  i  okrada  skarb
                       państwa.  Grozi  5   lat  więzienia  za  fałszywe  zeznania”.

  21.07.1963.  Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  parafii  Godula  do  M. B. Piekarskiej.
                       Razem  z  proboszczem  na  szlak  pielgrzymi  wyruszyły  853  osoby.
                       Wróciły  1.332  osoby.



                                                                      - 455 -

                       W  tym  dniu,  z  okazji  święta  22 - Lipca   zorganizowane  zostały  liczne, 
                       bezpłatne,  dwudniowe  wycieczki  dla  pracowników  i  ich  rodzin.

   15.08.1963. Pielgrzymkę  dziewcząt  i  kobiet  z  Goduli  do  Piekar,  w  zastępstwie  księży
                       parafialnych  prowadza  O O.  Sercanie  z  Polanicy  Zdroju.

  12.09.1963. Wikary w  Goduli  ks.  Romuald  Waldera  przeniesiony  został  do  Katowic – Załęża.
                       Zastąpił  go  ks.  Stanisław  Knop  z  Świętochłowic.

  14-15.09.1963. W  uroczystościach  na  Górze  św.  Anny,  uczestniczy  50.  osobowa  grupa  
                            pielgrzymów  z  Goduli.

  17.09.1963. Proboszcz  w  Goduli  ks.  dr  Józef  Szubert  wezwany  do  Urzędu  Wojewódzkiej
                      Rady  Narodowej,  celem  odebrania  „pouczenia”  o  bezcelowości  jego  interwencji
                      w  Warszawie.

        10.1963. Minister  gospodarki  w  pierwszym  rządzie  kanclerza  Konrada  Adenauera,
                       reżyser  „cudu  gospodarczego”  Ludwig  Erhard  kanclerzem  RFN.
                       Zastąpił  Konrada  Adenauera,  lat  85.
                       Rozbudowa  polityki  świadczeń  socjalnych.  
                       Wydatki  państwa  rosną  szybciej  niż  produkt  krajowy  brutto / PKB /.

  19.10.1963.  Proboszcz  w  Goduli,  ks.  dr  Józef  Szubert  wezwany  do  urzędu  MRN
                       Rudzie  Śląskiej,  celem  pouczenia / szantażu / o  możliwych  konsekwencjach 
                       za  wykazywaną  postawę,  np.  nakaz  pobierania  podatku  dochodowego  z  parafii.
                   
  20.12.1963. W  Krakowie   zmarł  Gustaw  Morcinek / ur. w 1891 r. w Karwinie /.
                       Autor  m.  in.  powieści  „Pokład  Joanny”  w  której,  w  fałszywym  świetle
                       przedstawiona  została   postać   Joanny  Gryczik -  hrabiny  von  Schaffgotsch.

  Rok 1963     Dwukrotna  rewizja  w  piwnicy  probostwa  w  Goduli,  szacowanie  ilości  
                       nagromadzonego  koksu,  „nałożenie  aresztu”  na  zimowe  zapasy  koksu  przed
                       kościołem.  Drwiny  z  proboszcza:
                       „  Albo  księdza  przeprosimy,  albo  skierujemy  sprawę  do  sądu”.

                       Średnioroczna  frekwencja  parafian  na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli,
                       wynosi  3.535 osoby.

                       W  Goduli  odbyło  się  217  chrztów,  80  pogrzebów  i  90  ślubów.

  18.01.1964.   Ingres  do  katedry  wawelskiej  metropolity  krakowskiego  ks. dr  Karola  Wojtyły.
                        / wyniesiony  do  godności,  dnia  30.12.1963 r. /.

  28.02.1964.  Komornicy  na  probostwie  w  Goduli  zarekwirowali  stół  i  4.  krzesła.

  02.03.1964.  Urząd  finansowy  przeprowadził  na  probostwie  w  Goduli  kontrolę  faktur
                       za  remont  organów  muzycznych.  Inspektor  budowlany  sprawdzał  konstrukcję
                       i  wytrzymałość  chóru  kościelnego.  Komornik  prosi  o  zapłatę  750 zł.  grzywny.
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 06.03.1964.  Inspektor  finansowy  na  probostwie  w  Goduli,  spisał  z  proboszczem  protokół 
                       o  braku  w  parafii  księgi  inwentarzowej.

  15-22.03.1964. Nauki  rekolekcyjne  w  Goduli  głoszą  Werbiści  z  Polanicy  Zdroju:
                            O.  Ładysław  Brodzirkowski  i  O.  Paweł  Molski.

  23.03.1964.  Po  miesiącu  wzajemnych  wizyt;  proboszcza  na  komendzie  MO  w  Rudzie  Śl.
                       i  funkcjonariuszy  milicji  na  probostwie  w  Goduli,   proboszczowi  przedstawiono
                       akt  oskarżenia  o  kradzież  1  tony  koksu / pierwotnie  o  8  ton /.

  16.04.1964.  Komornicy  na  probostwie  w  Goduli  szukają  pieniędzy  w  kancelarii.
                       Podjęli  próbę  rekwizycji  mebli.  

                       Telefoniczna  interwencja  proboszcza  u  przewodniczącego  MRN  w  Rudzie  Śl.
                       Rufina  Suchonia,  wstrzymuje  egzekucję.

  19.04.1964.  Liczba  osób  obecnych  na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli  
                       wynosi  4.290,  tj.  ok.  56 %  parafian.

  17.05.1964.  Niedziela.  Dzień  I.  Komunii  Świętej  dla  210  dzieci  w  Goduli.
                       O  godzinie  10.30  pojawili  się  na  probostwie  dwaj  komornicy,  ażeby
                       na  konto  niezapłaconego  podatku,  zabrać  niedzielną  kolektę.
                       Niczego  nie  wskórawszy,  powiedzieli  na  odchodnym:
                       „Inaczej  sobie / z  księdzem / poradzimy”.
                       Proboszcz  oprotestował  ten,  nie  tylko  nietakt  u  przewodniczącego   WRN
                       w  Katowicach.  Bezskutecznie.

  24.05.1964.  Matylda  Grund  z  Chebzia,  jako  S.  Karmelitanka,  złożyła  śluby  wieczyste.

  29.05.1964.  Rozprawa  sądowa.  Proboszcz  w  Goduli  oskarżony  o  kradzież  koksu.
                       Kolejne  rozprawy  odbyły  się: 17.06.  i  01.07.1964 r.
                       Dla  proboszcza  wyrok  uniewinniający,  między  innymi  dlatego,  że  świadek 
                       w  sprawie,  w  sądzie  zmienił  swoje  zeznania  z  śledztwa.
                       Prokurator  powiatowy  wnosi  apelację  od  wyroku  dla  proboszcza,
                       do  Sądu  Wojewódzkiego  w  Katowicach.

  31.05.1964.  Tradycyjnej  pielgrzymce  stanu  męskiego  z  Goduli  do  Piekar  przewodzi 
                        ks.  Stanisław  Knop,  w  drodze  powrotnej  ks.  Gerard  Kurpas.
                        Z  Goduli  wyszło  ok.  760.  pątników,  wróciło  ponad  800.
                        W  Piekarach,  szacunkowa  liczba  pielgrzymów  wynosiła  ok. 120  tysięcy.

  14.06.1964.  W  Goduli  zmarł  organizator  lokalnego  harcerstwa  Karol  Socloński.

  29.06.-04.07.1964. W  czasie  kolejnej,  tradycyjnej  pielgrzymki   z  Goduli   na  Jasną  Górę,
                                  ujęty  pięknym  śpiewem  pieśni  maryjnych  pielgrzymów - Godulan, 
                                  obecny  tam  ksiądz  prymas  Stefan  kardynał  Wyszyński,  przeprowadził 
                                  20  minutową  rozmowę  z  pielgrzymami  z  Goduli.
                                  Pielgrzymkę  prowadził  ks.  Stanisław  Knop.  W  drodze  do  Piekar, 
                                  do  pielgrzymów  dołączył,  b.  wikary  w  Goduli   ks. Romuald  Waldera.
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  02.07.1964.  Na  probostwie  w  Goduli,  komornicy  zarekwirowali  stół  i  cztery  krzesła.

  19.07.1964.  Z  inicjatywy  dyrektora  kopalni  „Karol”  inż.  Maksymiliana  Chroboka  oddano
                       do  użytku  Park  Młodzieży  im.  Janka  Krasickiego. 
                       Park  o  powierzchni  11 ha   powstał  na  hałdzie  przy  ulicy  „Podlas” w  Orzegowie
                       / na  Burlochu  i  Helminowcu /.  
                       Do  kompleksu  parku  należy  basen  kąpielowy.

  19.07.1964.  Tradycyjną,  ślubowaną  pielgrzymkę  parafii  z  Goduli  do  Piekar  wyprowadził
                        w  liczbie  920.  pątników  ks.  proboszcz,  a  przyprowadził,  w  liczbie  ok. 1.600
                        pątników  wikary  ks.  Gerard  Kurpas.

  16.08.1964.  Pielgrzymkę  dziewcząt  i  kobiet  z  Goduli  do  Piekar  poprowadził
                       wikary  ks.  Gerard  Kurpas.  Liczba  pątniczek  ok. 250.

  30.08.1964.  Wikary  w  Goduli  ks.  Gerard  Kurpas,  przeniesiony  został  do  Krzyżowic.
                        Jego  miejsce  zajął  neoprezbiter  ks.  Henryk  Górecki  z  Knurowa.

   Rok 1964    Na  osiedlu  im.  Heleny  Modrzejewskiej  w  Orzegowie  oddano  do  użytku
                        przedszkole.  Jego  pierwszym  kierownikiem  został  Zofia  Kwiecień.

  14-15.09.1964. Pielgrzymka  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny  liczy  40  osób. 

  20.09.1964. W  Goduli,  na  niedzielnej  mszy  św.  obecnych  było  3.160  osób,
                      a  tydzień  później 3.900.  tj  ok.  51 %.  do  tego  w  sumieniu  zobowiązanych.

  08.10.1964. Licytacja  zarekwirowanych  przez  komornika  na  probostwie  w  Goduli  mebli.

  14-15.091964. Liczba  pątników  z  Goduli  na  Górze  św.  Anny – 40.

  20.10.1964.  W  Sądzie  Wojewódzkim  w  Katowicach,  na  rozprawie  apelacyjnej  w  sprawie
                       koksu  w  parafii  w  Goduli,  sąd  odstąpił  od  rozpatrzenia  apelacji  prokuratora
                       i  postanowił  wobec  ks.  dr  Józefa  Szuberta  zastosować  amnestię.

  15.11.1964.  W  diecezji  i  parafii  Godula,  obchodzono  jubileusz  65 - lecia  świeceń
                        kapłańskich  biskupa  ordynariusza  katowickiego  ks. Stanisława  Adamskiego.

  25/26.11.1964. Huragan  w  Goduli  uszkodził  wiele  dachów,  sieci  napowietrznych  i  drzew.
                           Złamany  został  drewniany  krzyż  na  Młynie  Szombierskim.

  24/25.12.1964. Uroczysta  „Pasterka”  w  Goduli.  Mszę  św.  odprawili,  ks. ks.:
                           Proboszcz  dr  Józef  Szubert,  Henryk  Górecki,  Stanisław  Knop  
                           oraz  seminarzysta,  parafianin  Franciszek  Skórkiewicz   rodem  z  Chebzia. 
                      Śpiewom  kolęd  akompaniuje  na  chórze  muzycznym  zespół  8  skrzypków
                      / w  5.  dzieci   i  3  mężczyzn /,   pod  kierunkiem  Franciszka  Zdrzałka.

  27.12.1964. Na  świątecznej  sumie  w  Goduli,  chór  mieszany  z  parafii  w  Orzegowie,
                      pod  kierunkiem  Ludwika  Zdrzałka / syna  Franciszka /,  wykonał  szereg  kolęd.
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  Rok 1964    W  Goduli  odbyło  się  220  chrztów,  84  pogrzebów  i  111  ślubów.

   Rok 1964.  Liczba  gastarbeiterów  w  RFN  przekroczyła  1 mln.  osób.

       01.1965. Godula  liczy  ok. 8.400  mieszkańców,  a  Chebzie  2.490.
                      Rodzin  jest  3.370,  w  tym:  11  rodzin  należy  do  wspólnoty  „Świadków  Jehowy”,
                      4  są  innego,  niż  katolickie  wyznania,  4  zaliczają  się  do  niewierzących.

  22.02.1965. W  Polanicy,  u  O O.  Sercanów,  złożył  śluby  zakonne  Werner  Mazur  z  Goduli.

  01.-14.031965. Nauki  rekolekcyjne  głoszą,  wpierw  dla  dzieci,  później  dla  dorosłych  
                           Franciszkanie  z  Panewnik:  O O.  Joachim  i  Wawrzyniec.

  06.03.1965. W  Hildesheim / RFN /  przyjął  świecenia  kapłańskie  Janusz  Karol  Janota, 
                      parafianin  z  Goduli,  rodem  z  Chebzia.  Od  1956  roku  za  granicą.

  05.04.1965. Obecnych  na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli  było  4.200  osób.

  13.06.1965. W  Piekarach,  Prymas  Polski  ks.  dr  Stefan  kardynał  Wyszyński,
                      dokonał  koronacji  obrazu  M. B. Piekarskiej.
                      Z  Goduli  do  Piekar,  z  ks.  proboszczem  maszerowało  614  mężów 
                      i  młodzieńców,  z  powrotem,  z  wikarym  ks.  Henrykiem  Góreckim  812.

  05 - 10.07.1965. Pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę  do  Częstochowy  liczyła  80  osób,
                              z  powrotem  103.  Prowadził  wikary  ks. Henryk  Górecki.

  18.07.1965. Pielgrzymka  parafialna  z  Goduli  do  Piekar,  którą  prowadził  ks.  proboszcz
                      liczyła  ok.  700  osób,  a  z  powrotem,  którą   w  zastępstwie  księży  parafialnych
                      prowadził  ojciec  od  Kanoników  Regularnych   Jan  Zając  z  Krakowa,  liczyła
                      już  1.200  osób. 
                      Podczas   drogi  do  sanktuarium  i   sprawowanej  liturgii,  padał  rzęsisty  deszcz.

  15.08.1965. Pielgrzymka  niewiast  i  panien  z  Goduli  do  Piekar,   liczyła  ok. 500  osób.
                      Prowadził  ks.  proboszcz,  a  z  powrotem,  liczącą  ok.  800  osób,  prowadził  
                      wikary  ks.  Henryk  Górecki. 

  30.08.1965.   Z  Goduli,  na  własne  życzenie  przeniesiony  został  do  Dąbrówki  Wielkiej
                        wikary  ks.  Stanisław  Knop.  Zastąpił  go  ks.  Bronisław  Paprotny.

             ---     W  Orzegowie  przy  ulicy  Bytomskiej,  w  miejscu  stolarni  Pajączka,  oddano 
                      do  użytku  halę  gimnastyczną  i  ośrodek  sportowy / na  Burlochu /.

             ---     W  Goduli  przy  ulicy  Fabrycznej,  w  rejonie  ogródków  działkowych,  
                      z  inicjatywy  pracowników  kopalni „Paweł”  wybudowano  i  oddano  do  użytku
                      ośrodek  sportowy  z  basenem  kąpielowym.  Dzisiaj  zasypany.

  19.09.1965. Ludwig  Erhard  kanclerzem  Niemiec.  Rządzi  koalicja  CDU/CSU  i  FDP.

  19.09.1965.  Obecnych  na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli  było  3.380  osób.
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             ---     W  Goduli  w  miejscu  pierwszego  przedszkola / ochronki / 
                       i  ogrodu  dr  Stefana  Derka  i  dr  Marzodki  wybudowano  budynek 
                       mieszkalny. / ul.  Karola  Goduli  25 /.

             ---    W  Orzegowie   przy  ul.  Bytomskiej  otwarto  Szkołę  Podstawową  nr  34  
                     im.  Władysława  Broniewskiego.  Jej  pierwszym  dyrektorem  został 
                     Edward  Kucharczyk,  a  po  jego  śmierci,  od  marca  1970 r.  Maria  Dymek.

      10.1965.  Procesja  w  święto  Chrystusa  Króla  w  Goduli,  „zepchnięta”  przez  władze 
                      na  boczne  ulice / W.  Lipa,  H.  Sawickiej  i  Rencistów /.
                      Odwołanie  się  proboszcza  od  decyzji  władz  miejskich  do  W.R.N.

  01/02.11.1965. Złodzieje  w  piwnicy  probostwa  w  Goduli.

  03.11.1965. Na  komisariacie  MO,  p.  major  Woźniak  przesłuchuje  ks.  proboszcza  z  Goduli
                      na  okoliczność  bójki  dzieci,  która  miała  miejsce  jakoby  z  powodów
                      wyznaniowych. Skończyło  się  na  groźbach  oficera.

  12.11.1965. Na  Jasnej  Górze  w  Częstochowie,  delegacja  z  Goduli,  na  czele  ze  swoim
                      proboszczem,   złożyła  „księgę  wieczystą  zobowiązań  tysiąclecia”.

  18.11.1965. W  Rzymie,  na  zakończenie  Soboru  Watykańskiego II,  Episkopatowi  Niemiec
                      / i  56  innym  episkopatom /  wręczono  list  zwany:  
                      Orędziem  biskupów  polskich  do  ich  niemieckich  braci  w  chrystusowym
                      urzędzie  pasterskim”,  autorstwa  biskupa  dr  Bolesława  Kominka / Górnoślązaka /.

  05.12.1965. Odpowiedź  Episkopatu  Niemiec  na  list  biskupów  polskich,  chociaż  pozytywna,  
          jednak „chłodna  i  bez  entuzjazmu”.

  05.12.1965. Obecnych  na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli  było  3.815  osób.

  07.12.1965. Papież  Paweł VI  znosi  ekskomunikę  nałożoną  w  1054 r.  na  Kościół  Wschodni.

               ---  Początek  kolejnej,  ostrej  kampanii  antykościelnej  w  Polsce.

  Rok 1965   W  Goduli  odbyło  się  207  chrztów,  105  pogrzebów  i  75  ślubów.

       01.1966.  Godula  i  Chebzie  liczą  10.738  mieszkańców  i  3.287  rodzin.

                ---  Na  okoliczność  listu  biskupów  polskich......,  proboszcz  w  Goduli  wezwany 
                      na  rozmowę  do  przewodniczącego  MRN  w  Rudzie  Śląskiej  Rufina  Suchonia.

  28.03.- 03.04.1966. Nauki  rekolekcyjne  w  Goduli  głoszą  Franciszkanie  z  Panewnik: 
                                  O O.  Hubert  i  Celestyn.
  
  14.04.1966. Początek kościelnych  obchodów  milenium  chrztu  Mieszka I  i  Polski  w  Gnieźnie.
                      / Wcześniej   niż  w  Wielkopolsce   i  Gnieźnie,  chrześcijaństwo  wprowadzono
                       na  Śląsku   i  w  Małopolsce /.
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   03.05.1966.  Centralne,  kościelne  uroczystości  milenijne  na  Jasnej  Górze.  
                        Mszę  świętą  celebrował  metropolita  krakowski  abp  Karol  Wojtyła.
                        Homilię  wygłosił  legat  papieski  i  Prymas  Polski  kardynał  Stefan  Wyszyński. 
                        Władze  Polski  Ludowej  nie  wyraziły  zgody  na  przyjazd  papieża  Pawła VI.

        05.1966.  Sankcja  karna  dla  proboszcza  w  Goduli,  za  poprowadzenie  procesji
                        Bożego  Ciała  ulicami:  W.  Lenina  i  H.  Sawickiej / proces,  grzywna /.
                        Odwołanie  się  od  decyzji  władz  lokalnych  i  do  WRN,  bez  skutku.

  22.05.1966.   Mimo  zakazu  przewodniczącego  WRN  w  Katowicach,  tradycyjna,  diecezjalna 
                        pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  do  Piekar.
                        Z  Goduli,  bez  krzyża  wyruszyło  ok.  900.  pątników,  wracało  ok. 1030.
                        Pielgrzymce  przewodził  ks.  dr  Józef  Szubert.

                        W  Piekarach,  mszę  św.  odprawił  abp. poznański  ks.  dr  Stanisław  Baraniak, 
                        homilię  wygłosił  Prymas  Polski  ks.  dr  Stefan  kardynał  Wyszyński.
                        Obecnych / choć  nie  tylko  pątników /  było  ok. 500  tysięcy  osób.

  05.06.1966.  W  Lublinie,  ks.  dr  J.  Szubert,  jako  jeden  z  założycieli  Towarzystwa  Przyjaciół
                        KUL – u,  koncelebransem  uroczystej,  dziękczynnej  mszy  św.

  04.- 09.07.1966. Mimo  zakazu  władz  /  nie  pruskich / pielgrzymka   z  Goduli  / bez  krzyża /
                             na  Jasną  Górę  do  Częstochowy  liczy  120  pątników.
                             Do  Częstochowy,  na  nabożeństwa  pielgrzymkowe  dojechało  jeszcze 50  osób.

  17.07.1966.  Tradycyjna,  ślubowana  pielgrzymka  parafialna  z  Goduli  do  Piekar.
                        Wyruszyło,  bez  krzyża / bo  zagrożono  sankcją  karną / ponad  400.  pątników,
                        wróciło  ok.  900.  Prowadził  wikary  ks.  Bronisław  Paprotny. 
                        Niedziela  pracująca,  duże  utrudnienia  na  drogach.

  03.08.1966.  W  związku  z  zmianą  napięcia  w  instalacjach  elektrycznych  niskiego  napięcia
                        z  220 V  na  380/220 V,  nakaz  Rejonu  Energetycznego  w  Rudzie  Śląskiej,
                       wymusza  na  użytkownikach  wszystkich  obiektów  budowlanych  w  mieście,
                       wymianę  instalacji  natynkowej  na  podtynkową.

  27.08.1966.  Mimo  zakazu  niesienia  krzyża  i  obecności  kapłana,  z  Goduli  wyruszyła  
                       tradycyjna  pielgrzymka  niewiast  i  panien  do  Piekar.
                       Przewodził  ks.  Bronisław  Paprotny.

  15/16.10.1966. Próba  włamania /  przez  zakrystię  i  kotłownię / do  kościoła  w  Goduli.  

  16.10.1966.  Na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli,  obecnych  było  5.110  parafian. 

        10.1966. Tradycyjna  procesja   z  okazji  uroczystości  Chrystusa  Króla  w  Goduli,
                        „mogła”  być  prowadzona  tylko  wokół  kościoła.  Protest  był  bezskuteczny.

  27.10.1966.  W  Republice  Federalnej  Niemiec,  koalicjant  CDU/CSU  -  FDP   opuszcza  rząd.
                        Nie  chce  ponosić  odpowiedzialności  za  rozdymane  wydatki  socjalne 
                        i  deficyt  budżetowy.
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  15.11.1966.  Za  brak  księgi  inwentarzowej,  proboszcz  w  Goduli  kolejny  raz  ukarany
                       grzywną  przez  wydział  finansowy  Miejskiej   Rady  Narodowej 
                       w  Rudzie  Śląskiej. 

  30.11.1966.  W  RFN  kanclerza  Ludwiga  Erharda  zastąpił  prawnik  Kurt  Georg  Kiesinger.
                       Ministrem  Spraw  Zagranicznych  Republiki  został  Willy  Brandt.

  Rok 1966     W  Goduli  odbyło  się  179  chrztów,  87  pogrzebów  i  67  ślubów.

  08.01.1967.  Na  dworcu  kolejowym  we  Wrocławiu  zginął  tragicznie  Zbigniew  Cybulski, 
                       aktor  z  Katowic. 

  26.01.1967.  Na  pogrzebie  ks. Jana  Szymały  w  Nowym  Bytomiu,  kazanie  wygłosił
                        proboszcz  z  Goduli  ks.  dr  Józef  Szubert.

  22 - 23.02.1967. Peregrynacja  Obrazu  Matki  Boskiej  Częstochowskiej  w  Goduli
                           / ram  „aresztowanego”  obrazu /. „Obraz”  przywieziono  z  Piaśnik.
                            Tłumy  wiernych  w kościele  i  na  ulicach / przez  całą  noc /.
                            Wierni  legitymowani  są  przez  patrole  ORMO  i  MO.
                            Większość  okien  w  domach  udekorowana  i  iluminowana.
                            W  końcowym  nabożeństwie  uczestniczy  biskup ks. dr  Herbert  Bednorz.
                            „Obraz”  uroczyście  przekazano  parafii  w  Orzegowie.

       02.1967.  Wysłannik  Stolicy  Apostolskiej  Agostino  Casaroli  w  Polsce.
                        Początek  aktywnej, „ Wschodniej  Polityki”  Watykanu.

  02.04.1942.  Na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli  obecnych  było  4.768  parafian.

  24.04.1967.  Zakaz  prowadzenia  tradycyjnej  procesji  Bożego  Ciała  ulicami  Goduli.
                       Procesja  prowadzona  była  wokół  kościoła.

  25.05.1967.  Papież  Paweł VI  mianował  dotychczasowych  wikariuszy  generalnych  Prymasa
                       Polski  na  Ziemiach  Zachodnich  i  Północnych  Administratorami  Apostolskimi.
                       Opole  stało  się  stolicą  biskupią / i  Gorzów  Wlkp. /. 

       05.1967.  Procesja  Bożego  Ciała  w  Chebziu  została  po  raz  pierwszy,  przez lokalne
                        władze  zakazana.
                        W  jej  miejsce,  w  Goduli  o  godzinie  16.30  odprawiono  nabożeństwo.

              ---      W  szpitalu  przy  ulica  W.  Lipa  w  Goduli  zakazano  odprawiania  nabożeństw,
                        które  jakoby  przeszkadzały  śpiącym. 
                        Protest  proboszcza  w  tej  sprawie  w  urzędzie  WRN  okazał  się  bezskuteczny.

  27.05.1967. Papież  powołał  do  godności  kardynała  abp. krakowskiego  ks. dr  Karola  Wojtyłę.

  28.05.1967.  Tradycyjna  pielgrzymka  mężczyzn  i  młodzieńców  do  Piekar.
                       Drogi  do  Piekar  zostały  zatarasowane,  stojącymi  w  poprzek  drogi
                       samochodami,  a  na  przejazdach  kolejowych  szlabanami  i  pociągami. 
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                       Milicja  wskazywała   pielgrzymkom   drogi  alternatywne,  znacznie  dłuższe.
                       Do  godziny  11.00  nie  kursowała  komunikacja  publiczna.
                       Z  Goduli,  bez  krzyża,  z  wikarym  ks.  B. Paprotnym,  wymaszerowała  grupa
                       licząca  ok. 800  osób.

  Rok 1967    W  Goduli,  przy  ulicy  Wincentego  Lipa  rozpoczęto  budowę  nowego  szpitala
                      miejskiego / do  1972 r. /.  Ze  względu  na  szkody  górnicze,  sukcesywnie  
                      ograniczano  funkcję  budynku  szpitalnego  przy  ulicy  Rencistów.

   Rok 1967   Dyrektorem  obecnego  i  nowego  szpitala  został  dr  Jerzy  Pozowski  z  Bytomia.
                      Szpital  posiada  cztery  oddziały: 
                      Chirurgiczny - ordynator  Stanisław  Nikolajew,
                      chirurgii  urazowej - ordynator  dr  Stanisław  Kazior,
                      wewnętrzny – ordynator  dr  Teresa  Skrobaczewska,   
                      kardiologiczny – ordynator  dr   Krystyna  Halbazany.
                      W  bieżącym  roku  w  szpitalu  hospitalizowano  5.472 osoby.

  19.06.1967. Wg  Władysława   Gomułki,   I.  Sekretarza  PZPR,   Żydzi  w  Polsce  
                       są  „Piątą  kolumną”  Izraela / ? /.

  03-08.07.1967. Tradycyjna  pielgrzymka  młodzieży  z  Goduli  na  Jasną  Górę  w  Częstochowie,
                            / bez  krzyża  i  śpiewu /,  z  wikarym  ks. Henrykiem  Góreckim  
                            liczyła  89  osób,  a  w  drodze  powrotnej  116.
                            Dnia  06.07. o  godzinie  10.30.  pielgrzymi  spotkali  się  z  Prymasem  Polski.

  17.07.1967.  W  tradycyjnej,  ślubowanej,  parafialnej  pielgrzymce  z  Goduli  do  Piekar,
                        uczestniczyło  ok. 1.000  parafian.  Prowadził  wikary  ks.  Bronisław  Paprotny.

  20.08.1967.  W  zakazanej  przez  władze  lokalne  pielgrzymce  kobiet  do  Piekar,  
                        z  Goduli / bez  krzyża,  kapłana  i  śpiewu /  wyruszyło  ok.  200  pań. 
                        Z  powrotem,  panie  przyprowadził  wikary  ks.  B.  Paprotny.

  01.09.1967. W  Katowicach  odsłonięto  Pomnik  Powstańców  Śląskich  autorstwa 
                      Grzegorza  Zemły.  Pomnik  jest  darem  Warszawy  dla  Śląska.

  03.09.1967.  Z  rocznym  opóźnieniem,  obchody  100  lecia  kuracji / parafii / w  Goduli.

                       Kościół  w  Goduli  otrzymał  nową  instalację  elektryczną   i  oświetlenie.
                       Kościół  jest  wymalowany / komisja  szkód  górniczych  odmówiła  refundacji /.

                       Uroczystej  mszy  św.  przewodniczył,  kazanie  wygłosił  i  procesję  teoforyczną
                       poprowadził  biskup  koadiutor  ks.  dr  Herbert  Bednorz. 
                       Zaproszonych  kapłanów  było  37,  a  wśród  nich,  byli  wikarzy  w  Goduli,  
                       dzisiaj  już  proboszczowie,  ks. ks.  Alfred  Mikusz  i  Zych  Strzelecki.

  14-15.09.1967. W  uroczystościach  Podniesienia  Krzyża  św.  na  Górze  św.  Anny,
                           udział  wzięło  10.  parafian  z  Goduli.

  19.09.1967. Na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli,  obecnych  było  ok.  4.300  parafian.
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       10/1967. Zakaz  władz  dla  prowadzenia  procesji  Chrystusa  Króla  po  ulicach  Goduli.

  12.11.1967. Zmarł  biskup  katowicki  Stanisław  Adamski.  Miał  92  lata.

  10.12.1967. Ingres  do  katedry  w  Katowicach  biskupa  Herberta  Bednorza.

   14-16.12.1967. W  urzędzie  MRN  w  Rudzie  Śląskiej,  proboszczowie  są  nakłaniani 
                             do  milczenia  w  sprawie  Komunikatu  Episkopatu  Polski 
                             n. t.  budownictwa  sakralnego  w  Polsce.

  16.12.1967. W  kościele  w  Goduli,  ze  względu   na  szkody  górnicze,  założono 
                      siatki  ochronne.  Odebrany  został  urok  nowego  wystroju  kościoła.

             ---     Połączenie  EWG  i  EURATOMU. Ukonstytuowanie  się: 
                      Parlamentu  Europejskiego,  Rady  Europy  i  Komisji  Europejskiej.

  Rok 1967   W  Goduli  odbyło  się  187  chrztów,  99  pogrzebów  i  93  ślubów.

  08.03.1968. W  Polsce,  władze  partyjno - rządowe  rozpoczęły  kampanię  przeciwko:
                       „syjonistom”,  „rewizjonistom”,   i  „bananowej  młodzieży”.

  13 – 16.03.1968. Masowe  strajki  solidarności  na  uczelniach  Wrocławia  z  represjonowanymi
                              przez  władze  komunistyczne  studentami  Warszawy 

  14.03.1968.  I.  Sekretarz  KW  PZPR  w  Katowicach  Edward  Gierek:  
                       „ śląska  woda  pogruchocze  kości”  środowiskom  inteligenckim,  rewizjonistom 
                       i  studentom.
                       Skutkiem  nagonki  władz  na  środowiska   inteligenckie  i  akademickie, 
                       do  roku  1971,  Polskę  opuszcza  kolejna  grupa,  t. j.  ok. 13 tysięcy  osób
                       pochodzenia  żydowskiego.

  08/09.05.1968. Włamanie  do  kościoła  w  Goduli.  Nieudana  próba  włamania  do  zakrystii.
                            Poczynione  szkody  wyceniono  na  1.000  zł.

  13-15.05.1968. Dni  krzyżowe.  Zakaz  przewodniczącego  M.R.N.  w  Rudzie  Śląskiej  
                           na  prowadzenie  procesji  ulicami  miasta.

  26.05.1968. Zakaz  administracyjny  organizowania  pielgrzymek.

                      Z  Goduli  do  Piekar  wyruszyła  „grupa”  mężczyzn,  bez  krzyża,  orkiestry 
                      i  śpiewu.  Grupie  towarzyszył  wikary  ks.  Bronisław  Paprotny.

                      Podobną  formę  i  wyraz  miały  „milczące  procesje”  do  M. B.  Piekarskiej
                      w  lipcu,  w  pierwszą  niedzielę  po  M. B.  Szkaplerznej / ślubowana  z  1874 r. /
                      oraz  dziewcząt  i  kobiet  w  dniu  15.08.1968 r.

  05.06.1968. W  Goduli,  swoją  mszę  prymicyjną  odprawił  neoprezbiter,  mieszkaniec  Chebzia
                      ks.  Franciszek  Skórkiewicz.
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  25.06.1968. Na  bazie  filii  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  w  Katowicach /  od  1963 r. / 
                      i  Wyższej  Szkoły  Pedagogicznej  w  Katowicach /  od  1928 r.  jako  Instytut
                      Pedagogiczny/,  utworzono   Uniwersytet  Śląski.

  08 – 13.07.1968. Pielgrzymka  młodzieżowa  z  Goduli  na  Jasną  Górę,  trzeci  już  raz  
                              nie  otrzymała  zgody  władz  administracyjnych  na  obecność  z  przodu
                              kolumny  krzyża  procesyjnego. / był  niesiony  między  szeregami /.
                              Z  Goduli  wyruszyło  118  pątników.  Prowadził  ks.  Henryk  Górecki.

       07.1968.  Wymuszone  przeniesienie  „Panienki”  z  drogi  godulskiej  na  plac  kościelny 
                        w  Szombierkach. W  czasie  demontażu,  oryginalna  figura  Matki  Boskiej
                        uległa  poważnemu  uszkodzeniu. Od  jesieni  1969 r. oryginał  zastąpiono  kopią,
                        wykonaną  przez   firmę  Kazimierza  Schaefera  z  Piekar  Śląskich.

  27.07.-27.09.1968. Proboszcz  w  Goduli  ks. dr  Józef  Szubert,  na  zaproszenie  byłego
                                  wikarego  w  Goduli  ks.  Feliksa  Szołtysika  na  pielgrzymce 
                                  po  sanktuariach  Francji. Proboszcza  zastępuje  ks.  F.  Skórkiewicz.

  21.08.1968. Oddziały  Wojska  Polskiego -  okręgu  śląskiego  z  internacjonalistyczną, 
                     „ bratnią”  pomocą  w  Czechosłowacji / rejon:  Hradec  Kralowe /. 

              ---    W  Orzegowie,  dyrektor  kopalni  „Karol”  Antoni  Lacheta  wraz  medalistami
                      olimpijskimi  w  gimnastyce  Dorotą  Horzonek – Jokielową  i  jej  mężem 
                      Jerzym  Jokielem  z  Nowego  Bytomia,  tworzą  sekcję  gimnastyczną  
                      KS „27 Orzegów”.  Sekcja  ta  wkrótce  staje  się  kuźnią  olimpijskich  talentów.

  28.09.1968. Wybory  do  Bundestagu  wygrywa  partia  Willy  Brandta - SPD 
                       / ponad 40 %  poparcia / i  razem  z  FDP  Waltera  Scheela  tworzą 
                        koalicję  rządową.

  01.10.1968. Inauguracja  pierwszego  roku  akademickiego  w  Uniwersytecie  Śląskim
                      w  Katowicach.  Pierwszym  rektorem  uniwersytetu  został  historyk  dziejów
                      Śląska  prof.  dr  Kazimierz  Popiołek.

  13.10.1968.  Ilość  uczestników  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli  wynosi  4.070  osób.

  01.12.1968.  Wprowadzenie  w  życie  jednej  z  uchwał  Soboru  Watykańskiego  II,  czyli
                        odprawienie  przez  celebransa  mszy  św.  twarzą  zwróconą  do  ludzi.

  Rok 1968.  W  Goduli  odbyło  się  131  chrztów,  110  pogrzebów  i  70  ślubów.

  23.02.-03.03.1969. Nauki  rekolekcyjne  w  Goduli  głoszą  Franciszkanie  z  Poznania:
                                  O.  Hilary  i  O.  Salezy.

  07-09.03.1969. W  Goduli  wizyta  kanoniczna  bpa  ordynariusza  ks.  dra  Herberta  Bednorza.
                            Udzielenie  sakramentu  bierzmowania  472  parafianom.

  17.03.1969.  W  Goduli,  otwarto  poradnię  życia  małżeńskiego.  Poradnię  prowadzą:
                        Kunegunda  Jaśniok  i  Helena  Krzymyczek.
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  29.03.1969. Kontrola  urzędnika  Wydziału  Finansowego  MRN  w  Rudzie  Śląskiej
                      na  probostwie  w  Goduli.  
                      Spisany  został  „protokół  karny”,  za  brak  księgi  inwentarzowej.

  13.04.1969.  Na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli  było  3.726  parafian.

  17.04.1969. Pierwsza  msza  św.  w  mieszkaniu  chorego  w  Goduli /  Janina  Kańtoch /.
                      Ks.  Bronisław  Paprotny  wskazany  przez  Kurię  Biskupią  w  Katowicach
                      jako  przyszły  proboszcz  w  Chebziu.

  25.04.1969. Administracyjny  zakaz  prowadzenia  procesji  ulicami  miasta.
                      Procesja / św.  Marka /  prowadzona  jest  wokół  kościoła.

  12 – 14.05.1969. Administracyjny  zakaz  prowadzenia  procesji  ulicami  miasta.
                              Dni  Krzyżowe  / modlitwa  o  dobre  urodzaje /.

        05.1969. Procesja  Bożego  Ciała  w  Goduli  wg  narzuconej  trasy.  
                       Przemieszczanie  tradycyjnych  ołtarzy.
                       Trzeci  rok  z  rzędu  zakaz  prowadzenia  procesji  w  Chebziu.

  23-28.06.1969. Młodzieżowa  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę,  czwarty  rok 
                           bez  zgody  władz / pozwolenia ! /.
                           W  pielgrzymce  udział  wzięło  150  pątników. Prowadził  ks.  Henryk  Górecki.

  01.07.1969.  Wikary  w  Goduli  ks.  Henryk  Górecki  przeniesiony  został  do  parafii
                        św.  św.  Piotra  i  Pawła  w  Katowicach.
                        Zastąpił  go  ks.  Antoni  Drożdż  z  Wodzisławia.

  20.07.1969.  Tradycyjna,  parafialna  pielgrzymka  do  M. B. Piekarskiej,  jako  wypełnienie
                        ślubów  społeczności  Huty  Goduli  z  1874 r.   nie  „uzyskała”  pozwolenia  władz.
                        Grupa,  w  liczbie  ok. 900 osób,  bez  krzyża  pielgrzymkowego,  orkiestry 
                        i  śpiewu,  w  towarzystwie  księdza  udała  się  „pąć”  do  Piekar.

                        Podobną  formę  przybrała  pielgrzymka  dziewcząt  i  kobiet  w  dniu  17.08.1969 r.

  07.09.1969.   Poświecenie  nowego,  betonowego  krzyża  na  cmentarzu  w  Goduli.

  29.09.1969.  Na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli  było  3.375  parafian.

       10.1969. Willy  Brandt  kanclerzem  RFN / SPD /. 
                       Ministrem  Spraw  Zagranicznych  został  Walter  Scheel  / FDP /.
                       Początek  nowej,  niemieckiej  polityki  wschodniej.

  19-23.11.1969.  Rekolekcje  „trzeźwościowe”  w  Goduli.  Nauki  głoszą  Kapucyni:
                            O.  Apolinary  i  O.  Tarcyzjusz.  380.  dzieci  i  młodzieży  złożyło  deklarację,
                            nie  palić papierosów   i  nie  pić  alkoholu  do  20  roku  życia.  

            ---      Remont  dachu  kostnicy  i  wieżyczek  kościoła  w  Goduli.
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                      Deficytową  blachę,  kupiono  z  darowanych  przez  proboszcza  środków,  które, 
                      w  dewizach  otrzymał   jako  rekompensatę  za  pobyt  w  niemieckich  obozach.   

   Rok 1969   W  Goduli  rozpoczęto  budowę  Zakładów  Poligraficznych / do  1970 r. /. 
                      pierwszym  dyrektorem  zakładów  był  Antoni  Ratka.  
                      Zakończyły  one  działalność  w  2000 r. / dzisiaj  inkubator  przedsiębiorczości –
                       pierwszy  jego  prezes – Tomasz  Copp  z  Wirka /.
 
             ---    Przewodniczącym  Miejskiej  Rady  Narodowej  w  Rudzie  Ślaskiej
                     został   Erwin  Aleksa / do  1973 r. /.

  Rok 1969.  W  Goduli  odbyło  się  141  chrztów,  119  pogrzebów  i  71  ślubów.

  01.01.1970. Kopalnia  „Karol”  w  Orzegowie  połączona  z  kopalnią  „Szombierki”.
                      Do  chwili  połączenia, wydobycie  w  kopalni  „Karol” wynosiło  ok. 2 tys. ton/dobę.
                      Łączne  wydobycie  węgla  wynosi  obecnie 6  tys.  ton / na  dobę.

  15 - 22.02.1970. Nauki  rekolekcji  wielkopostnych  w  Goduli  głoszą  Franciszkanie  z  Rybnika:
                             O. Antoni  i  O.  Kazimierz.

        03.1970. Spotkania  kanclerza  Willy  Brandta  z  premierem  NRD  Willy  Stophem 
                        w  Erfurcie,  powtórzone  w  maju  w  Kassel.  

  26.03.1970. Przedstawiciele  czterech  zwycięskich  mocarstw  spotkali  się  w  siedzibie
                      Sojuszniczej  Radzie  Kontroli  w  Berlinie,  celem  wynegocjowania  statusu  Berlina.

        03.1970. Na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli  było 2.896  parafian.

  25.04.1970. Administracyjny  zakaz  prowadzenia  procesji  ulicami  Goduli. / św.  Marek /.

  30.04.1970. Ksiądz  Czesław  Domin  biskupem   pomocniczym  diecezji  katowickiej.

       05.1970. Administracyjny  zakaz  prowadzenia  procesji  w  Dni  Krzyżowe  ulicami  Goduli.

  28.05.1970. W  procesji  Bożego  Ciała  w  Goduli  brało  odział  ok.  2.000  parafian.
                      Administracyjny  zakaz  dla  procesji  w  Chebziu.

  31.05.1970. Brak  zezwolenia  władz  na  pielgrzymkę  mężczyzn  i  młodzieńców  do  Piekar.
                      Z  Goduli  wyruszyły  luźne  grupy  pątników,  bez  krzyża  pielgrzymkowego,
                      orkiestry  i  śpiewu. Pątnikom  towarzyszył  ks.  wikary.

  22-27.06.1970. Pieszą,  młodzieżową  pielgrzymkę  z  Goduli  na  Jasną  Górę  poprowadził
                           wikary  ks.  Bronisław  Paprotny.   Liczyła   100  osób.

  19.07.1970. Bez  „zezwolenia”  władz,  nielegalnie,  w  luźnych  grupach,  parafianie  z  Goduli
                       udali  na  „pąć”  do  Matki  Boskiej  Piekarskiej.

  20.07.1970. Amerykanin  Neil  Armstrong   jako  pierwszy  człowiek  stanął  na  Księżycu.
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  12.08.1970. Podpisanie  układu  RFN - ZSRR  w  Moskwie. 
                      Niemcy  uznają  m. innymi  nienaruszalność  granic  w  Europie.

  16.08.1970. Odbyła  się  „nielegalna”  pielgrzymka  kobiet  z  Goduli  do  Piekar.

  27.08.1970. Wikary  w  Goduli  ks.  Bronisław  Paprotny  przeniesiony  do  Boguszowic.
                       Zastąpił  go  ks.  Ignacy  Nokielski  z  Czuchowa. /  kleryk  po  wojsku /.

              ---     Remont  wieży  kościoła  w  Goduli / żaluzje, cegła /  i  salek  katechetycznych.

  20.09.1970. Na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli  było  3.166  parafian.

  15.11.1970.  Na  niedzielne  mszy  św.  w  Goduli  było  3.022  parafian.

  07.12.1970. W  Warszawie  kanclerz  RFN  Willy  Brandt  i  premier  Józef  Cyrankiewicz
                       podpisali  układ  o  podstawach  normalizacji  stosunków   pomiędzy  rządami  PRL  
                       i  RFN  z  zastrzeżeniem  o  koniecznej  jego   ratyfikacji  przez  rząd
                       ogólnoniemiecki,  wybrany  w  wolnych  wyborach / i  likwidacji  w  Polsce
                      Towarzystwa  Rozwoju  Ziem  Zachodnich -  od 1957 r. /.
                       Dotyczy  on  m.  innymi  uznania  granicy  na  Odrze  i  Nysie  Łużyckiej.
                       Wznowiona  akcja  łączenia  rodzin,  urodzonych  przed  1937 r.  na  terenie  Rzeszy.
                       Ataki  i  votum  nieufności  chadecji  dla  Willy  Brandta  za  zdradę  milionów
                       „wypędzonych”  w  RFN. 

  12.12.1970.  Drastyczna  podwyżka  cen  artykułów  spożywczych  w  Polsce.

  16.12.1970.  W  Goduli  zmarł  pierwszy  po  wojnie  naczelnik  gminy  z  mandatu 
                        Polskiej  Partii  Robotniczej  Jan  Beker.  Żył  lat  69.

                      Tragiczne  wypadki  na  Wybrzeżu.  Do  rozprawy  z  protestami  robotników  użyto
                      oddziałów  milicji  i  wojska.  Byli  liczni  zabici  i  ranni.  
                      Nieporozumienia  w  ekipie  partyjno - rządowo – wojskowej   rządzącej  krajem.
                      Usunięty  ze  stanowiska  został  I  sekretarz  PZPR Władysław  Gomułka / 20.12. br./
                      Jego  miejsce  zajął  Edward  Gierek.
                      Stan  liczebny  członków  PZPR  przekracza  2,0  mln. osób / 6,5 %  populacji /.

           ---     W  Goduli  oddano  do  użytku  Zakłady  Fotopoligraficzne / dzisiaj  inkubator
                     przedsiębiorczości /.

  31.12.1970. Kopalnia W.K „Paweł”  w  Chebziu  połączona  z  kopalnią  „Walenty - Wawel”. 
                      Stanowi  ona  jej  oddział,  jako  Ruch II „Paweł” / do  1996 r. /.

           ---      Od  1963 roku  z  województwa  katowickiego  do  RFN  wyjechało  32.444  osoby,
                     a  z   województwa  opolskiego 17.304.

           ---      W  Ratingen – Hösel  ustanowiona  została  górnośląska  fundacja  kulturalna: 
                     „ Fundacja  Dom  Górny  Śląsk” / Stiftung  Haus  Oberschlesien /.
                     Istnieje  tam  również:  Stowarzyszenie  im.  Eichendorfa,  Krąg  Przyjaciół 
                      Orkiestr  Górnośląskich / Freundkreis  Oberschlesischer  Orchester /.
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  Rok 1970.   W  Goduli  odbyło  się  152  chrztów,  113  pogrzebów  i  98  ślubów.

       01.1971. Zakończył  działalność  klub  Sportowy  „Górnik”  Godula.

  18.02.-07.03.1971. Nauki  misyjne  w  Goduli  głoszą  Franciszkanie  z  Wejherowa:
                                  O.  Robert  i  O.  Fidelis.

  18.04.1971. Niedziela  Biała. Na  mszy  św.  w  Goduli  było  3.169  parafian.

  19.04.1971. Ksiądz  dr  Józef  Szubert,  po  13  latach  pełnienia  funkcji  dziekana  rudzkiego
                      poprosił  o  zwolnienie  z  tych  obowiązków.
                      Biskup  ordynariusz  ustanowił  go  dziekanem  honorowym.
                      Funkcję  dziekana  objął  ks. B.  Czarnecki,  proboszcz  z  Nowego  Bytomia.

  09.05.1971. W  Katowicach  oddano  do  użytku  „Spodek”  - halę  sportowo – widowiskową.

  11-13.05.1971. Dni  Krzyżowe.  Brak  zgody  władzy  administracyjnej  na  procesję  ulicami
                           Goduli.  Procesja  dookoła  kościoła.

  30.05.1971. „Nielegalna”  pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  do  M.B.  Piekarskiej.
                      Z  Goduli  wyruszyło  ok. 750  osób.

  24.06.1971. Ks.  dr  Józef  Szubert  proboszcz  w  Goduli,  po  raz  trzeci  w  tym  roku,
                      na  rozmowach  „obywatelskich”  u  przewodniczącego  MRN  w  Rudzie  Śląskiej.

  26.06.1971. W  Pożarze  rafinerii  w  Czechowicach – Dziedzicach  zginęły  34  osoby.

  01.07.1971. Wymarsz  na  tygodniową  pielgrzymkę  młodzieży  z  Goduli  na  Jasną  Górę.
                       Pielgrzymka  odbywała  się  w  strugach  ulewnego  deszczu.
                       Udział  brało  70  osób.  Przewodniczył  wikary  ks.  Antoni  Drożdż.
                       W  Lubszy  do  Godulan  dołączył  z  grupą  z  Knurowa  b.  wikary  w  Goduli
                       ks.  Romuald  Waldera.

  18.07.1971. Nielegalna,  ślubowana  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  Piekar.

  15.08.1971. Nielegalna,  nieliczna  bo  deszczowa  pielgrzymka  kobiet  z  Goduli  do  Piekar.

  19.09.1971. Na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli  było  ok. 2.800  parafian.

  03.09.1971. Przedstawiciele  zwycięskich  w  II  Wojnie  Światowej  mocarstw,  podpisują
                      układ  w  sprawie  statusu  Berlina.
                       
  05./06.10.1971. W  Opolu,  w  przeddzień  dekoracji  zasłużonych  w  tłumieniu  protestów 
                             na  Wybrzeżu  w  grudniu  1970 r.  pracowników  MO  i  SB,  wysadzono 
                             w  powietrze  aulę  Wyższej  Szkoły  Pedagogicznej / bracia  Kowalczykowie /.
                       
   Rok 1971   W  Orzegowie,  proboszczem  został  ks. Zdzisław  Paszenda  z  Katowic / do 1978 r./.
                      Zastąpił  ks.  Wilhelma  Salberta / od 1945 r. /,  który  przeszedł  na  emeryturę.
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   Rok 1971   Jerzy  Ziętek  wywalczył  dla  weteranów  powstań  śląskich  stopnie  podoficerskie.

   Rok 1971.  Erich  Honecker  z  zawodu  dekarz,  działacz  FJN  na  czele  SED  w  NRD.

            ---      W  Goduli,  ks.  dr  Józef  Szubert  ufundował  dla  kościoła  w  Goduli  nowy,
                      z  drzewa  lipowego  wykonany  żłobek.

  Rok 1971    W  Goduli  odbyło  się  151  chrztów,  106  pogrzebów  i  75  ślubów.

  05.01.1972.  W  Goduli  zmarł  organista  i  kompozytor „Marsza  Goduli”  Jan  Gros.  Żył  lat  88.
                       W  ostatnim  okresie,   na  organach  w  kościele  grała  S. Eleonora.
                        Od  roku  ubiegłego S.  Anita.
                        Absolwentki  kursu  organistowskiego  przy   Kurii  Diecezjalnej  w  Katowicach.

  12.01.1972. Powstała  Fabryka  Samochodów  Małolitrażowych  w  Bielsku – Białej, 
                       a  niebawem  współpracujące  z  nią  zakłady  w  Tychach / Fiat 126p /.

  27.02.- 05.03.1972. Odnowienie  misji  parafialnych  w  Goduli,  pod  hasłem:
                                   „Rodzina  Bogiem  silna”.  Nauki  głoszą  Franciszkanie:
                                   O.  Gabriel  Kiliński  z  Rybnika  i  O.  Mikołaj  Wallach  z  Panewnik.

  22.03.1972.  Debata  w  Bundestagu  o  przyszłości  Niemiec.
                       Rzecznik  opozycji  Richard  von  Weizsäcker,  / za  Ernestem  Renanem /:

                       „ Uważam,  że  naród  jest  ucieleśnieniem  wspólnej  przeszłości  i  przyszłości,
                       języka  i  kultury,  świadomości  i  woli,  państwa  i  terytorium. 
                       Ze  wszystkimi  błędami,  ze  wszystkimi  pomyłkami  ducha  czasów,  a  jednak
                       przy  wspólnej   woli  i  świadomości  to  nasze  pojęcie  narodu  ukształtował  rok
                      1871.  Stąd  - i  tylko  stąd  -  my  współcześni  wiemy,  że  czujemy  się  Niemcami.
                       Dotychczas  nic  tego  nie  zastąpiło”.
                       Głosy  opozycji  wskazywały  na  różnicę  między  państwem  a  narodem.

                        „Niemcy  nie  są  właściwie  niczym  innym  jak  tylko  zlepkiem  wielu  państw,
                        regionów  i  miast....  które  w  swej  historii  bardzo  późno  i  na  krótko  połączyły
                        się  w  państwo  narodowe”.

                        Carlo  Schmidt /SPD / „ Niemieckie  państwo  narodowe  ....  wstępnym  studium
                        na  drodze  ku  narodowi  europejskiemu”.                    

  14.03.1972.  Początek  budowy  huty „Katowice” / do  1976 r./.

  24.03.1972.  Proboszcz  w  Goduli  ks.  dr  Józef  Szubert   zwraca  się  do  bpa  ordynariusza 
                       o  pomoc  w  postaci  wikarego  adjutora. 
                       U  proboszcza  pojawiają  się  objawy  choroby  neurologicznej.

  28.03.1972.  Bp  ordynariusz  wskazał  ks.  Pawła  Szolonka,  jako  przyszłego  wikarego 
                       adjutora  w  Goduli:  „ Człowiek  uprzejmy  i  łatwy  we  współżyciu  z  ludźmi”.

  09.04.1972.  Na  niedzielnej  mszy  św.  w  Goduli  obecnych  było  3.229  parafian.
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  08-11.05.1972. Zakaz  administracyjny prowadzenia  procesji  w  Dni  Krzyżowe  ulicami  Goduli.

  28.05.1972.  Nielegalna  pielgrzymka  mężczyzn  i  młodzieńców  z  Goduli  do  Piekar
                       liczy  ok.  400  osób.

  01.06.1972.  Uliczna  procesja  Bożego  Ciała  w  Goduli. 
                       Dla  Chebzia  msza  św.  o  16.30  w  Goduli. 
                       Zawieszenie   procesji  wokół  kościoła  w  oktawie  Bożego  Ciała.

      06.1972.  Poważne  schorzenie  neurologiczne  u  ks.  dr  Józefa  Szuberta.
                      Proboszcz  przebywa  na  rehabilitacji  i  leczeniu  w  Reptach.
                      Substytutem  w  parafii  Godula  jest  ks.  Ignacy  Nokielski.

  15.06.1972. Dekret  biskupa  ordynariusza  o  ustanowieniu  z  dniem  01.08.1972  r.
                      ks.  Pawła  Szolonka  z  Chełma  Ślaskiego, dotychczasowego  wikarego  w  Kaletach,
                      wikarym  adjutorem  w  Goduli.

  26.06.– 01.07.1972. Nielegalną  pielgrzymkę  młodzieży  z  Goduli  na  Jasną  Górę  prowadzi
                                   wikary  ks.  Antoni  Drożdż.

  28.06.1972. Papież  Paweł VI  bullą  „Episkoparum  Poloniae  coetus”,  erygował  diecezje  na  
          polskich  Ziemiach  Zachodnich  i  Północnych. 

                      Metropolia  wrocławska  posiada  sufraganie  w  Opolu  i  Gorzowie  Wlkp. 
                      Diecezja  katowicka  w  strukturze  hierarchicznej  arcybiskupstwa  krakowskiego.  

        
                      Kolegiata  świętego  Krzyża  w  Opolu  staje  się  katedrą.

             ---     Episkopat  niemiecki  mianuje  ks.  Huberta  Thienela:
                      „ wizytatorem  apostolskim  księży  i  wiernych  archidiecezji  wrocławskiej  
                      na  terenie   Republiki  Federalnej  Niemiec” / 1,7 mln.  katolików  i  900  księży /. 

      07.1972.  Tradycyjna,  ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  Piekar.

  01.08.1972. Ks.  Paweł  Szolonek,  wikary  adjutor  w  Goduli  rozpoczął  remont  probostwa.
                      Kanonik  ks.  dr  Józef  Szubert  na  wypoczynku  w  stronach  rodzinnych,  
                      w  Ostrzeszowie.

  15.08.1972. Stanowa  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  M. B. Piekarskiej.

  01.09.1972. Wikary  w  Goduli  ks.  Antoni  Drożdż  przeniesiony.  
                      Jego  miejsce  zajął  ks.  Henryk  Sajdak  z  Chełma  Śląskiego.

  03.09.1972.  Ks. dr Józef  Szubert  uczestniczy  w  mszy  św.  odpustowej  w  Goduli.

  08.16.1972.  Protokół  zdawczo - odbiorczy  parafii  w  Goduli.

  16.09.1972.  Jubileusz  25 – lecia  proboszczowania  w  Goduli  kanonika  ks. dr  Józefa  Szuberta.
                       W  uroczystościach  jubileuszu  uczestniczy  bp  sufragan  ks. dr  Juliusz  Bieniek,
                        wielu  księży  i  b.  wikarych  w  Goduli.
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  01.11.1972.  Po  raz  pierwszy,  na  cmentarzu  w  Goduli,  pod  krzyżem  odprawiona  została
                       koncelebrowana  msza  święta.

  04.12.1972.  W  uroczystościach  św.  Barbary  w  Goduli,  bierze  udział  biskup  ordynariusz
                        katowicki  ks. dr  Herbert  Bednorz.

  21.12.1972.  Zawarcie  niemiecko – niemieckiego / RFN - NRD /  układu  o  podstawach
                       stosunków  wzajemnych. Układ  uznawał  istnienie  dwóch  suwerennych  państw,  
                       i  gwarantował  nienaruszalność  granicy  niemiecko – niemieckiej.

  14.01.1973.  Kryzys  w  chorobie  i  utrata  świadomości  przez  ks.  dr  Józefa  Szuberta.

              ---     Próba  likwidacji  kaplicy  w  szpitalu  w  Goduli  i  statusu  kapelana  szpitalnego.
                       Negocjacje  z  dyrektorem  szpitala  dr  Pozowskim   owocne  dla  pacjentów.
  
  02.02.1973. W  Goduli,  po  północy  zmarł  ks. prałat  dr  Józef  Szubert. 
                      Więzień  niemieckich  obozów  koncentracyjnych. 
                      Zasłużony  kapłan  w okresie  prześladowań  kościoła  w  czasie  okupacji  i  PRL – u.
                      Żył  lat  67. Jego  następcą  do  1981 r.  został  ksiądz  Paweł  Szolonek.

  04.02.1973. Pogrzeb  kanonika  ks.  dr  Józefa  Szuberta  na  cmentarzu  w  Goduli.
                      Uroczystościom  w  kościele  i  na  cmentarzu  przewodzi  ks. bp  Herbert  Bednorz.
                      Towarzyszyli  mu  ks.  biskup  sufragan  krakowski  Groblicki  oraz  biskupi
                      sufragani  z  Katowic:  Czesław  Domin  i  Józef  Kurpas  oraz  tłumy  wiernych. 
                      W  kościele  żegnał  go  przyjaciel  i  wieloletni  kaznodzieja  odpustowy ,
                      redaktor  naczelny  „Gościa  Niedzielnego”  ks.  dr  Józef  Gawor.

  14.03.1973. Dekret  proboszczowski  w  Goduli  dla  ks.  Pawła  Szolonka.

            ---      Rekolekcje  wielkopostne  w  Goduli  prowadzi  rektor  Seminarium  Duchownego
                      Ojców  Salezjanów  w  Krakowie  ks.  Franciszek  Socha.

  06.05.1973. Prymicje  ks. Zygmunta  Wieczorka  ze  Zgromadzenia  Księży  Werbistów  w  Nysie,
                      mieszkańca  Goduli.  

             ---     W  Goduli  rozpoczęto  budowę  domów  mieszkalnych  przy  ulicach: 
                      Czereśniowej,   A.  Tiałowskiego,  Starej,  Fabrycznej  i  Przedszkolnej. 
                      Razem  do  1981 r.  wybudowano 17  budynków.

       05.1973. Tradycyjna,  stanowa,  pielgrzymka  mężczyzn  i  młodzieńców  do  Piekar.

        06.1973. Tradycyjna  młodzieżowa  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę.

       07.1973. Instalowanie  centralnego  ogrzewania  w  salkach  katechetycznych  w  Goduli.

       07.1973. Ślubowana,  tradycyjna  pielgrzymka  parafialna  z  Goduli  do  Piekar.

  15.08.1973. Stanowa  pielgrzymka  kobiet  do  Piekar.
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       09.1973. Wikary  w  Goduli  ks.  Antoni  Nokielski  przeniesiony  do  Ligoty  k.  Bielska.
                      Jego  miejsce  zajął  ks.  Brunon  Grajcke.

        10.1973. Nauki  rekolekcyjne  w  Goduli  głoszą  Sercanie  z  Tarnowa, 
                       ks. ks.: Łucjan  Mazur  i  Antoni  Czaja.

             ---     Prezydentem  Miasta  Ruda  Ślaska  został  I. sekretarz  KM - PZPR  w  Mieście
                      Tadeusz  Dymek / do 1977 r. /. Później  prezydent  Sosnowca. 
                      Zmarł  w  Goduli,  dnia  30.09.2007 r.

  06.01.1974. W  kościele  w  Goduli  oddano  do  użytku  instalację  centralnego  ogrzewania.

  10.03.1974. We  Wrocławiu  zmarł  Bolesław  kardynał  Kominek - metropolita  wrocławski.

  09.04.1974. Wizyta  kanoniczna  bpa  ordynariusza  w  Goduli / oraz 14.04. br. /.

  06.05.1974.  Willy  Brandt  ustąpił  z  funkcji  kanclerza  RFN.
                       Zastąpił  go  na  tym  stanowisku  Helmut  Schmidt / SPD /.
                       Ministrem  Spraw  zagranicznych  został  Hans – Dietrich  Genscher / SPD /.

       05.1974. Stanowa  pielgrzymka  mężczyzn  i  młodzieńców  do  Piekar.

       06.1974. Sposobem  gospodarczym  i  przy  pomocy  rodziny,  proboszcz  w  Goduli 
                      ks.  Paweł  Szolonek  rozpoczął  malowanie  kościoła.

       07.1974. Młodzieżowa  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę.
                      Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  do  Piekar.

  15.08.1974. Dziekanem  rudzkim  został  proboszcz  w  Goduli  ks.  Paweł  Szolonek.
                      Dotychczasowy  dziekan  ks.  B.  Czarnecki  z  Nowego  Bytomia,  przeniesiony
                       został  do  Jastrzębia  Zdroju.
                      Stanowa  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  Piekar.

              ---    od  1971 r.  z  województwa  katowickiego  do  RFN  wyjechało  28.056 osób.

              ---     W  Kochłowicach  uruchomiono  kopalnię  „Śląsk”.

   Rok 1974    W  Hanowerze  ustanowiona  została  śląska  fundacja  kulturalna 
                       „Fundacja  Śląsk” / Stiftung  Schlesien /.

  14.-15.09.1974. W  pielgrzymce  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny  wzięło  udział  10  osób.

   Rok 1974.   NRD  uznaje  się  za  „naród  socjalistyczny”  w  „socjalistycznym  państwie
                       niemieckim ”.

  31.03.1975.  W  Goduli,  parafianin  ks. Henryk  Pietrasz  odprawił  swoje  prymicje.

  25.05.1975.  Stanowa  pielgrzymka  mężczyzn  do  M.B. Piekarskiej.
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                      Zbiegła  się  z  jubileuszem  50 – lecia  powstania  diecezji  katowickiej.
                       Kazanie  dla  wiernych  wygłosił  ks.  Karol  kardynał  Wojtyła.

  01.06.1975.   Reforma  administracyjna  Polski.  Trójstopniowy  podział  administracyjny  kraju
                        / województwo,  powiat,  gmina,  /  zastąpiono  dwustopniowym
                        / województwo,  gmina /.  Kraj  podzielono  na  49  województw.

                        Obszar  Śląska  znalazł  się  w  składzie  11  województw : zielonogórskiego,
                        jeleniogórskiego, wałbrzyskiego,  legnickiego,  wrocławskiego,  leszczyńskiego,
                        kaliskiego,  opolskiego,  katowickiego,  częstochowskiego  i  bielsko – bialskiego.

       06.1975.  Tygodniowa,  piesza,  młodzieżowa  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę.

  07.07.1975. Wyrok  Niemieckiego  Federalnego  Sądu  Konstytucyjnego: 
                       ziemie  Rzeszy  Niemieckiej  z  31 12.1937 roku  na  wschód  od  Odry
                       i  Nysy  Łużyckiej  nie  są  definitywnie  poddane  obcej  zwierzchności.
                       Ostatni  spektakularny  sukces  Związku  Wypędzonych   dr  Herberta  Czaji.
                       Następuje  powolna  utrata  znaczenia  politycznego  „wypędzonych”. 

       07.1975.  Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  Piekar.

  15.08.1975.  Stanowa  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  Piekar.

  02.09.1975.  W  Chebziu  zmarł  długoletni  kierownik  szkoły  Aleksander  Górkiewicz.
                       Żył  69  lat.

        09.1975. Remont  / malowanie  blach / wieży  kościoła  w  Goduli.

  13.09.1975.  Parafię  NSPJ  w  Szombierkach  obejmują  księża  zmartwychwstańcy.
                       Proboszczem  został  ks.  Leopold  Schwancer.

  14-15.09.1975. W  pielgrzymce  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny  wzięło  udział  12  osób.

  09.10.1975.  Protokół  wyjazdowy  reguluje  dalszą  emigrację  Niemców  z  Polski  do  RFN.

                       W  ramach  akcji  „łączenia  rodzin”,  za  uzyskaną  rekompensatę  finansową,
                        rząd  PRL  dopuszcza  do  wyjazdu 125  tys.  osób  ze  Śląska,  urodzonych  przed
                       31.12.1937 r.  na  terenie II  i  III  Rzeszy  Niemieckiej  oraz  tych,  którzy  w  myśl  
                       paragrafu  116   konstytucji  niemieckiej  o  „dziedziczeniu  obywatelstwa”,
                       korzystają  z  narzuconej  przez  Niemcy  hitlerowskie  w  latach  wojny  DVL.
                       Rząd  PRL  otrzymuje 10  tys. DM  za  głowę  dzisiejszego  Ślązaka.

  01.11.1975.  Rozpoczęcie  głoszenia  nauk  rekolekcyjnych  w  Goduli  przez  O O. Werbistów 
                       z  Bytomia

  23.11.1975. Zakończenie  I  Synodu  Diecezjalnego  w  Katowicach / pierwszy  w  Polsce /.
                      Udział  bierze  liczna  delegacja,  z  proboszczem  w  Goduli  na  czele.

                      Jubileusz  25 – lecia  sakry  biskupiej  ks.  dr  Herberta  Bednorza.
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  Rok 1976.   Otwarcie  Miejskiej  Izby  Regionalnej,  dzisiaj  Muzeum  Miejskiego  im.
                      Maksymiliana  Chroboka  w  Rudzie  Śląskiej.

       05.1976. Parafię  rodzinna  w  Goduli  odwiedza  misjonarz  w  Brazylii 
                      ks.  Andrzej  Krzymyczek.

       05.1976.  Pielgrzymce  mężczyzn  z  Goduli  do  Piekar ,  towarzyszy  
                       bp  sufragan  katowicki  ks.  Czesław  Domin.

  24.06.1976. Premier  Piotr  Jaroszewicz  ogłasza  w  sejmie  decyzję  o  wprowadzenie  podwyżek
                      cen  żywności.  Protesty  i  wystąpienia  robotników  w  Radomiu  i  Ursusie.

             ---      Strajki  robotnicze  w  zakładach  pracy  Wrocławia.

                      Katowicki  aktyw  partyjny  popiera  politykę  Edwarda  Gierka  i  potępia:
                      „ warchołów  i  wichrzycieli  zakłócających  demokratyczny  dialog  partii 
                      z  narodem”.

       06.1976.  Tygodniowa  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Goduli.

  04.07.1976.  Złoty  jubileusz  święceń  zakonnych  siostry  Teresy,  Elźbietanki  w  Goduli,
                       długoletniej  opiekunki  dzieci  w  przedszkolu  w  Chebziu.

            ---       Wikarzy  w  Goduli:  ks. Henryk  Sajdok  przeniesiony  do  Woszczyc, 
                       a  ks.  Brunon  Grajcke  do  katedry  w  Katowicach.
                       Na  ich  miejsce  przybyli: neoprezbiter  ks.  Piotr  Libera  i  ks.  Karol  Psurek.

       07.1976.  Tradycyjna,  ślubowana  pielgrzymka  z  Goduli  do  Piekar.

  15.08.1976.  Stanowa  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  Piekar.

   Rok 1976.  Erich  Honecker  przewodniczącym  Rady  Państwa  w  NRD.

  14-15.09.1976. W  pielgrzymce  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny  brało  udział  15  osób.

       11.1976.  Oddanie  do  zamieszkania  pierwszych  budynków  Rudzkiej  Spółdzielni
                      Mieszkaniowej  przy  ulicy  Przedszkolnej  w  Goduli.

        01.1977. W  wyniku  szkód  górniczych,  remont  probostwa  w  Goduli.

  15.05.1977. Międzydekanalne,  liturgiczne,  przed  obrazem  M.B. Piekarskiej  spotkanie  
                      kapłanów  w  Chorzowie,  na  którym  kazanie  wygłosił  proboszcz  w  Goduli 
                      ks.  Paweł  Szolonek.

  18.05.1977. W  Goduli,  na  wysokości  figury  św.  Jana  Nepomucena,  pijany  kierowca
                      samochodu  marki  „Zaporożec”  wjechał  w  tłum  ludzi  wsiadających 
                      i  wysiadających  z  tramwaju.  Jedna  osoba  zginęła  na  miejscu,  21  osób
                      wymaga  hospitalizacji.
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       05.1977. Stanowa  pielgrzymka  mężczyzn  i  młodzieńców  do  Piekar.

  25.06.1977. Włamanie  do  zakrystii  kościoła  w  Goduli. Skradziono  10  świeczników
                      ołtarzowych.  Sprawców  włamania  nie  wykryto.

       06/07.1977. Pielgrzymka  młodzieżowa  z  Goduli  na  Jasną  Górę.

       07.1977. Ślubowana  pielgrzymka  z  Goduli  do  Piekar.

  15.08.1977. Stanowa  pielgrzymka  kobiet  do  Piekar.

   ---   Prezydentem  miasta  Ruda  Ślaska  został  Witold  Świerczek / do  1990 r. /.

               ---   Elektryfikacja  linii  kolejowej  Katowice  Ligota  - Gliwice,  przez  Kochłowice,
                      Wirek,  Bielszowice. 

  14-15.09.1977. Pielgrzymka  z  Goduli na  Górę  św.  Anny  liczy  30  osób.

  13.12.1977. We  Wrocławiu  powstał  Studencki  Komitet  Solidarności.  Jest  strukturą
                      opozycyjną  skupiającą  młodzież  akademicką  uczelni  Wrocławia / do  1980 r. /.

  Rok 1977.   W  parafii  Godula  jest  trzech  organistów: Alojzy  Sosnowski  lat  63, 
                      pracownik  kop  „Paweł'  Piotr  Richter – technik  automatyk, pracownik  kopalni
                      i  Renata  Mencel – gospodyni  domowa.

  01.01.1978. W  kopalniach  wprowadzono  4 - brygadowy  system  pracy  górników.
                      / 4 x 6  godzin,  na  okrągło /. Górnicy  pracują  6  dni  w  tygodniu,  następne
                      dwa  dni  mają  wolne. Zakłóca  to  rytm  życia  rodzinnego  i  religijnego.

  17.01.1978. Zmarł  biskup  sufragan  katowicki  Juliusz  Bieniek.  Miał  83  lata.

  21.02.1978. W  Katowicach  powstał  Komitet  Założycielski  Wolnych  Związków  Zawodowych.
                       Wydaje  on  pismo „Ruch  Związkowy” redagowane  przez  Kazimierza  Świtonia 
                       i  Romana  Kściuszka.

       02.1978.  Wikary  w  Goduli  ks.  Karol  Psurek  przeniesiony  do  Szczejkowic.
                        W  parafii  pomaga  emerytowany  proboszcz  ks.  Adamus.

  03.04.1978.   Do  parafii  w  Goduli  przyszedł  ks.  Marek  Korus  z  Rudy  Śląskiej.
                       
  29.04.1978.  W  Gdańsku  powstał  Komitet  Założycielski  Wolnych  Związków  Wybrzeża.
                       Wydaje  on  pismo „Robotnik  Wybrzeża”  redagowane  przez  A. i  J.  Gwiazdów.

              ---    W  Orzegowie,  proboszczem  został  ks.  Andrzej  Matura  z  Wirka / do 1983 r. /.

        05.1978. Ukończono  renowacją  ołtarza  głównego  i  ołtarzy  bocznych  oraz  balustrady
                       chóru  muzycznego  w  kościele  w  Goduli.

        05.1978. Tradycyjna,  stanowa  pielgrzymka  mężczyzn  z  Goduli  do  Piekar.



                                                                      - 476 -

        05/06.1978. Młodzieżowa  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę.

         07.1978. Tradycyjna,  ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  Piekar.

   06.08.1978. Zmarł  papież  Paweł VI.  Jego  następcą  został  Jan  Paweł I.
 
   15.08.1978. Tradycyjna,  stanowa  pielgrzymka  kobiet  z  Goduli  do  Piekar.

  14-15.09.1978. Pielgrzymka  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny  liczy  20  osób.

  28.09.1978.  Zmarł  papież  Jan  Paweł I.  

  16.10.1978  Ks. dr  Karol  Wojtyła,  kardynał  metropolita  krakowski  papieżem.
                      Przybrał  imię Jan  Paweł II.

   Rok 1978   W  majątku  Königswinter  k.  Bonn  oddano  do  użytku  Dom  Śląski
                       / Haus  Schlesien /,  jako  kompleks  zabudowań  konferencyjnych,  hotelowych  
                      i  kulturowych.

   Rok 1978   Wydobycie  węgla  kamiennego  w  Polsce  sięga  193  mln  ton.
                      Górny  Śląsk  jest  jednym  z  najbardziej  zanieczyszczonych  regionów  Europy.
                      Dane  statystyczne  o  skażeniu  środowiska  i  zdrowiu  mieszkańców,  objęte  są
                      tajemnicą  państwową.
                      Brak  określonej  bariery  dla  ideologicznych  założeń  dotyczących  rozwoju
                      przemysłu  ciężkiego  a  stanem  naturalnego  środowiska.

  06.01.1979. Konsekracja  księdza  biskupa  Franciszka  Macharskiego.
                      Jest  następcą  Karola  Wojtyły  na  stolicy  arcybiskupiej  w  Krakowie.

  02 - 10.06.1979. Pierwsza  pielgrzymka  papieża  Jana  Pawła II  do  Polski.

  03.06.1979.  Siostra  Gracjana,  Elźbietanka  w  Goduli / od  18  lat  zakrystianka /
                       obchodziła  srebrny  jubileusz  życia  zakonnego.

  06.06.1979.  Na  „Spotkanie  Ludu  Pracującego  Śląska  z  Ojcem  świętym  Janem  Pawłem II”,
                       do  Częstochowy,  pociągami  PKP,  autobusami  i  samochodami  udała  się 
                       ok. 1.000  osobowa  grupa  parafian  z  Goduli.
                       Na  czas  pobytu  Ojca  św.  w  Polsce,  udekorowano  okna  mieszkań  w  parafii.
                       Najokazalej  przy  ulicach: Włodzimierza  I.  Lenina  i  Juliana  Marchlewskiego.

       06.1979. W  niezależnej  prasie „Robotnik”,  na  podstawie  paryskiej „Kultury”,  opisano
                     „Pięć  plag  Górnego  Śląska” / wielokrotnie  przekroczony  stopień  skażenia
                      powietrza,  wyniszczenie  zieleni,  skażenie  wód,  szkody  górnicze,  zmiany
                      klimatyczne  i  ich  wpływ  na  zdrowie  mieszkańców  regionu /.

       06/07.1979. Młodzieżowa  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę.

       07.1979. Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  Piekar.
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  21.07.1979. Mieszkaniec  Goduli  Wiktor  Bieloch  obchodzi  100 – letnie  urodziny.
                      W  kaplicy  Domu  Opieki  Społecznej,  ks. dziekan  P.  Szolonek  odprawił  
                      w  intencji  jubilata  mszę  św..  Były  życzenia  delegacji  parafian 
                      oraz  bpa  ordynariusza.

  15.08.1979.  Stanowa  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  Piekar.

  13.09.1979.  Dekretem  bpa  ordynariusza,  wikary  w  Goduli  ks.  Piotr  Libera,  mianowany
                       został  Prefektem  Śląskiego  Seminarium  Duchownego  w  Krakowie.

  14-15.09.1979. Pielgrzymka  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny  liczy  20  osób.

        10.1979. W  Seminariach  Duchownych  studiuje  6.  kleryków  z  Goduli.
                        W  diecezji  katowickiej  pracuje  dwóch  kapłanów  pochodzących  z  parafii.

             ---      W  Goduli,  siostra  Humiliana – kancelistka,  dokonała  ewidencji  wszystkich
                        grobów  na  cmentarzu.

              ---    Od  1975 r.  z  województwa  katowickiego  do  RFN  wyjechało  87.306 osób.

  Rok 1980    W  Chebziu oddano  do  użytku  pętlę  tramwajową,  rondo  i  stację  benzynową.

        05.1980. Stanowa  pielgrzymka  mężczyzn  z  Goduli  do  Piekar.

       06.1980. W  kopalni  „Pokój”  w  Rudzie  Ślaskiej  miały  miejsce  dwa  wybuchy  metanu.
                      O  śmiertelnych  ofiarach  media  milczą.
                      Proboszczowie  wszystkich  parafii  w  Rudzie  Śląskiej,  w  piśmie  skierowanym  
                      do  dyrektora  kopalni  „Pokój” ,  domagają  się  m.  innymi  likwidacji 
                      4 - brygadowego  systemu  pracy.
                       Reakcja  Prezydenta  Miasta  Ruda  Śląska,  urzędu  wojewódzkiego  i  dyrektora
                       Bytomskiego  Zjednoczenia  Węglowego  jest  natychmiastowa  i  nerwowa.

                       Na  drugi  dzień,  w  zorganizowanym  przez  Prezydenta  Miasta  i  dyrektora
                       Bytomskiego  Zjednoczenia  Węglowego  spotkania  z  rudzkimi  dziekanami,
                       w  3 - godzinnej  rozmowie,  4 – brygadowy  system  pracy  w  górnictwie
                       określony  został,  jako: „ chluba  i  nasze  wielkie  osiągniecie”.

    Rok 1980.  W  sezonie  piłkarskim  1979/1980  Górniczy  Klub  Sportowy  „Szombierki”
                       został  mistrzem  Polski.
                       Klub  nawiązuje  do  tradycji  sportowych  i  klubów  jakie  pod  patronatem
                       lokalnego  kościoła,  w  dniu  15.05.1910  roku   zawiązały  się   w  Szombierkach, 
                       a  mianowicie:  „ Deutsche  Jugendkraft  Preussen” /  klub  kupców /  
                       i  „Hertha  Schomberg”  / klub  robotniczy /,  oraz
                       Towarzystwa  Sportowego  „Poniatowski”  z  1919 roku, 
                       Spielverein  Schomberg   z  1922  roku,  jako  „SV 1922  Schomberg”.
                       GKS  „Szombierki”  kontynuuje  działalność    Robotniczego  Klubu  Sportowego
                       „Szombierki”  założonego,  dnia  25. 05.1945 roku.

       06/07.1980. Młodzieżowa,  piesza   pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę.
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       07.1980. Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  Piekar.

       07.1980. Na  diecezjalnej  pielgrzymce  kapłanów  w  Jastrzębiu  Zdroju,  ks.  Paweł  Szolonek
                      proboszcz  w  Goduli  i  dziekan  rudzki,  informuje  obecnych  o  treści  rozmowy
                      przeprowadzonej  z  dyrektorem  Bytomskiego  Zjednoczenia  Węglowego.
                    
  10.08.1980. Lech  Wałęsa  w  Gdańsku: „ No  to  trzeba  pani  Ani / Walentynowicz,  zwolnionej 
                      z  pracy  w  stoczni  gdańskiej /  pomóc”.

  Rok 1980   RFN  wysiedlonym  i  poszkodowany  przez  wojnę  obywatelom  wypłaciły  dotąd
                    104 miliardy  marek  odszkodowań  i  zaopatrzeń.
 
  13.08.1980. Za  zgodą  Bogdana  Borusewicza,  Jerzy  Borowczak,  Ludwik  Prądzyński, 
                      Bogdan  Felski  i  Lech  Wałęsa  rozpoczynają  strajk  w  stoczni  im.  W.  I.  Lenina
                      w  Gdańsku.  Wielka  fala  strajków  w  Polsce.

  15.08.1980. Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  M.B. Piekarskiej.

  26.08.1980. Strajk  powszechny  we  Wrocławiu / 170  zakładów /.

  27.08.1980. Strajk  w  Zagłębiu  Miedziowym  na  Dolnym  Śląsku.

  28.08.1980. Strajki  w  kopalniach  na  Górnym  Śląsku / kop. „ Manifest  Lipcowy” /.

              ---    W  czasie  uroczystych  nabożeństw,  kościół  w  Goduli  nie  może  pomieścić
                       wiernych.  Rada  Parafialna  podejmuje  decyzję  o  odprawianiu  nabożeństw
                       na  placu  kościelnym,  obok  groty  M.B.  z  Lourdes. /n. p. w Boże  Ciało,  odpust
                       parafialny,  w  którym,  w tym  roku  uczestniczy  ponad  60  kapłanów ! /.

  29.08.1980. Strajki  w:  Hucie  „Katowice”,  Bielsku – Białej,  Tychach  i  innych.
                      W  poszczególnych  ośrodkach  miejskich  i  przemysłowych,  akcją  strajkową
                      kierują  Międzyzakładowe  Komisje  Strajkowe / MKS /.

  31.08.1980. Porozumienie  Międzyzakładowego  Komitetu  Strajkowego   i  delegacji  rządowej  
          w  Stoczni  gdańskiej / 21  postulatów /.

                      Porozumienie podpisali:  przewodniczący  Komitetu  Strajkowego  Lech  Wałęsa 
                       i  wicepremier  rządu  PRL  Mieczysław  Jagielski.

                      MKS – y  przekształcają  się  w  Komitety  Założycielskie  Niezależnych 
                      Związków  Zawodowych.  
 
  01.09.1980. Tragiczny  wypadek  w  Kopalni  „Halemba”.  Śmierć   poniosło  8  górników.

  02.09.1980. Ksiądz  Janusz  Zimniak   z  Tychów  biskupem  pomocniczym  w  Katowicach.

  02.09.1980. Strajk  okupacyjny  w  kopalni  „Halemba”  w  Rudzie  Ślaskiej.  
                      Strajkiem  kierują  Stanisław  Kiermes  i  Henryk  Zakrzewski.
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  03.09.1980. Porozumienie  podpisane  przez  MKS  a  władzami  PRL  w  Jastrzębiu  Zdroju,
                      zakończyły  strajki  w   województwie  katowickim.
                      Solidaryzując  się  ze  21 postulatami  stoczniowców  z  Gdańska,  podpisane
                      porozumienia  dotyczyły  specyfiki  pracy  górników  i  wolnych  sobót.
                      Na  czele  MKS  w  Jastrzębiu – Zdroju  stał  Jarosław  Sienkiewicz.
                                                                           
  06.09.1980. VI  Plenum KC PZPR  zwolniło  z  funkcji  I  sekretarza  partii  Edwarda  Gierka 
                       i  powołało  na  to  stanowisko  Stanisława  Kanię.

  14-15.09.1980. Pielgrzymka  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny  liczy  12  osób.

  17.09.1980.  Przedstawiciele  MKS – ów  z  całego  kraju  powołali  ogólnopolski,
                       Niezależny  Samorządny  Związek  Zawodowy / NSZZ / „Solidarność”.
                       Na  Śląsku  powstały  dwie  struktury  regionalne  związku: 
                       Region  Śląsko – Dąbrowski  i  Region  Dolnośląski.

       11.1980.  Proboszcz  w  Goduli,  nie  uzyskując  odpowiedzi  Prezydenta  Miasta  na  jego
                       prośbę  o  możliwość  odprawienia  Mszy  św.  dla  chorych  w  szpitalu,  
                       odprawił  ją  bez  zezwolenia.
                       W  tej  sprawie interweniuje  u  p.  Prezydenta  działacz  „Solidarności”
                       kopalni  „Wawel”  w  Rudzie  Śl.  p.  Sylwester  Galecki – mieszkaniec  Goduli.
                     
              ---     Kolejne  trzy  spotkania  p.  Prezydenta  Miasta  z  dziekanem  rudzkim 
                       i  proboszczem  w  Goduli.  Wizja  lokalna  w  szpitalu.

   10.11.1980. Pod  presją  strajku  generalnego,  Sąd  Najwyższy  zarejestrował  NSZZ „S”.

   10.11.1980. Prymas  Polski  Stefan  kardynał  Wyszyński  przyjmuje  przedstawicieli               
           NSZZ  „Solidarność”  z  Lechem  Wałęsą  na  czele.

                       Prezydentem  USA  jest  Ronald  Reagan.
                       W  ZSRR  rządzi   Sekretarz  Generalny  KPZR  Leonid  Breżniew.

              ---     W  Studium  opracowanym  na   użytek   Bundestagu,  szacuje  się  mniejszość
                        niemiecką  w  Polsce  na  546 tysięcy,  i  dalej  napisano:

                       Na  Śląsku, w  wymiarze  zbiorowym  Polacy  utożsamiają  się  z  narodem  polskim,
                       a  Ślązacy / autochtoni / ze  wspólnotą  etniczno – regionalną.
                       Trudne  realia  życiowe  w  Polsce  i  atrakcyjniejsze  w   RFN,  skłaniają  wielu
                       / autochtonów,  i  nie  tylko / do  idealizowania  i  mitologizowania  pruskiej
                       przeszłości  Śląska  i  historii  państw  niemieckich,  a  w  szczególności  Prus.
                       Wynika  to  często  ze  skromnego  przygotowania  autochtonów  do
                       współuczestniczenia  w  kulturze  polskiej  czy  niemieckiej  w  swojej 
                       „małej  ojczyźnie”.

  10.01.1981. Po  uzyskaniu  zgody  O O.  Jezuitów  w  Rudzie  Śl.  na  podział  parafii 
                      M.B. Różańcowej,  dziekan  rudzki  ks.  Paweł  Szolonek  wystąpił  do  Urzędu
                      Miasta  o  wskazanie  terenu  dla  budowy  kościoła  i  probostwa  dla  przyszłej
                      parafii  w  Rudzie  Południowej.
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  06.02.1981.Prymas  Polski  przyjął  delegację  NSZZ „Solidarność”  z  Lechem  Wałęsą  na  czele.

       03.1981. Budowniczym  kościoła  w  Rudzie  Południowej  został  wikary  w  Goduli
                      ks.  Józef  Krawczyk.

  26.03.1981.Prymas  Polski  odbył  rozmowę  z  premierem,  generałem  Wojciechem  Jaruzelskim.

        04.1981. Do  parafii  w  Goduli,  jako  ekonom  przeniesiony  został  ks.  Jan  Małysek
                       proboszcz  parafii  św.  Krzyża  w  Mysłowicach,  pochodzący  z  Rudy.
                       W  miejsce  wikarego  ks.  Józefa  Krawczyka,  przyszedł  ks.  Karol  Wojtek.

            ---     Kłodzko  jako  pierwsze  miasto  na  Śląsku,  uroczyście  obchodzi  swoje 1000 - lecie.
 
  13.05.1981. W  Rzymie  na  placu  św.  Piotra  krwawy  zamach  na  papieża  Jana  Pawła II.

  28.05.1981. Zmarł  prymas  Polski  Stefan  kardynał  Wyszyński.

  31.05.1981. Stanowa  pielgrzymka  mężczyzn  i  młodzieńców  do  M. B.  Piekarskiej.

  07.07.1981. Arcybiskup  warszawsko – gnieźnieński,  doktor  obojga  praw  ks.  Józef  Glemp  
          prymasem  Polski / od 02.02.1983 r.  kardynał /.

       07.1981. Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  Piekar.

  04.08.1981. Dekretem  bpa  ordynariusza,  ks. Jan  Małysek  mianowany  proboszczem  w  Goduli.
                      /  do  roku  2004 /. 
                       Dotychczasowy  proboszcz  ks.  Paweł  Szolonek,  proboszczem  w  parafii 
                       św.  Józefa  w  Rudzie.

  15.08.1981. Stanowa  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  Piekar.

             ---     Wikary  w  Goduli  ks.  Marek  Korus  przeniesiony  został  do  Knurowa.
                      W  jego  miejsce  przybył  ks.  Zygmunt  Klose,  wikary  z  Tychów.

  05-10.09.1981.W  Gdańsku  odbyła  się  I  tura  Krajowego  Zjazdu  NSZZ „Solidarności”.
                           Druga  tura  odbyła  się  w  dniach 23.09 – 07.10.1981 r. 
                           Przewodniczącym  Związku  wybrany  został  Lech  Wałęsa.

        09.1981. Na  terenie  kopalni  „Wawel – Ruch II / d.  „Paweł” /,  proboszcz  w  Goduli
                       ks.  Jan  Małysek,  po  odprawieniu  Mszy  św.  dla  górników, 
                       dokonał  poświecenia figury  św.  Barbary.

              ---    W  kościele  w  Goduli  dokonano  poświecenia  sztandarów  „Solidarności”:
                      Hutniczego  Przedsiębiorstwa  Remontowego  oraz  węzła  kolejowego  w  Chebziu.

  07.10.1981. Na  Zjeździe  NSSZ  „Solidarność”  przyjęto:  „ Uchwałę  w  sprawie  mniejszości
                      narodowych”.   Przy  Lechu  Wałęsie  rozpoczęła  działalność  Komisja 
                      ds. Mniejszości  Narodowych.
                      XVI  teza  Zjazdu: „Związek  walczy  o  skuteczną  ochronę  środowiska  człowieka”.
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  17.10.1981. Zmarł  b.  proboszcz  w  Orzegowie  ks.  Wilhelm  Salbert.  Żył  lat  76.
                      pochowany  został  na  cmentarzu  w  Orzegowie.

  05.12.1981. W  parafii  w  Goduli  wizyta  nauczycieli  z  Neustadt / RFN /.
                       Od  swoich  uczniów  i  tamtejszych  mieszkańców  przywieźli  dary  serca,
                       mieszczące  się  w  czterech  samochodach  ciężarowych.
                       Inspiratorem  tego  gestu  jest  obecna  parafianka  Neustadt,  była  mieszkanka
                       Goduli,   pani  L. Toma.

             ---    Zamknięcie  pasażerskiej  linii  kolejowej  Chebzie – Kochłowice.

  Rok 1981  W  Goduli  rozpoczęto  budowę  9.  budynków  mieszkalnych  w  kwartale  ulic:
                    Lipińskiej,  W.  Lipa  i  K.  Goduli / do1983 r. / .

                    Jest  to  teren  dawnego  osiedla  domków  dwurodzinnych  im.  dra  Oskara  Kuhny,
                    oddzielone  od  b. ogrodu   dr  Marzodki   ulicą  Lipińską.
                     / teren  ogródków  działkowych  i  osiedla  domków /.

  13.12.1981. Dekretem  Rady  Państwa,  wprowadzenie  stanu  wojennego  w  Polsce.
                      Władzę  pełni:  Wojskowa  Rada  Ocalenia  Narodowego / WRON /.

                      Wizyta  oficerów  Wojska  Polskiego  na  probostwie  w  Goduli.
                      Wprowadzono  przepustki  dla  obywateli,  wymagane  przy  przekraczaniu  granic
                      miasta.  Internowanie  parafian / m.  innymi. Sylwester  Galecka /.

              ---    W  Halembie,  w  nocy  internowani  zostali:  Stanisław  Kiermes 
                       i  Henryk  Zakrzewski.  Później  aresztowani  zostaną  inni.

  14.12.1981. ZOMO  pacyfikuję  strajkujących  górników  kopalni  „Halemba”.  
                      Znajdują  oni / 286. górników / schronienie  w  miejscowym  kościele.
                      Groźby  oficerów  i  prokuratora  pod  adresem  ks. proboszcza  Alojzego  Brzeziny.

  16.12.1981. Pacyfikacja  strajku  górników  w  kopalni „Wujek”.  Zginęło  9.  górników.
                      Wśród  ofiar  jest  mieszkaniec  Halemby  Joachim  Gnida.

  22.12.1981. Zakończenie  strajku  dołowego  górników  kopalni  „Ziemowit”  w  Tychach.

  23.12.1981. Desant  oddziałów  Milicji  Obywatelskiej  na  czołgach  i  z  śmigłowców,
                      usuwa  strajkujących  robotników  z  huty „Katowice”.

  28.12.1981. Zakończenie,  trwającego  od 13.12. br.  strajku  1.074  górników  w  kopalni  „Piast”.

  Rok 1981   W  województwie  katowickim  internowano  ok. 1.300  osób,  we  Wrocławiu 
                     kilkaset  osób. Na  Śląsku represjami  stanu  wojennego  objęto  kilka  tysięcy  osób.

  Rok 1982.  W  Goduli  odbyło  się  181  chrztów,  122  pogrzeby  i  83  śluby.
                     Dotychczasowego  organistę  p. Piotra  Richtera  zastąpił  Piotr  Mika.

           ---      Nauki  rekolekcyjne  w  Goduli  głosił  Werbista  ks.  Chudoba.
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       03.1982. Dary  serca  otrzymane  przez  parafię  w  Goduli  / z  parafii  Neustadt / w  formie
                      żywności  i  ubrań,  rozdano  wśród  potrzebujących,  lekarstwa  i  opatrunki
                      przekazano  do  szpitala.

           ---       Z  inicjatywy  ks.  proboszcza  w  Goduli,  odtworzony  został  chór  parafialny.
                      Kierownikiem  został  Piotr  Mika. - organista.

           ---       Remont  prezbiterium  kościoła  w  Goduli / podniesienie  i  wyłożenie  posadzki
                      marmurem  /. Początek  prac  przy  urządzania  kaplicy  dla  matek  z  dziećmi.

  13.06.1982. Podczas  manifestacji „Solidarność  Walcząca”  Kornela  Morawieckiego  starła  się
                       we  Wrocławiu  z  siłami  Milicji  Obywatelskiej  i  ZOMO.

           ---       Do  Śląskiego  Seminarium  Duchownego  w  Katowicach,  zgłosił  się  student
                      Politechniki  Śląskiej  Grzegorz  Kucza,  mieszkaniec  Goduli.

           ---       Kleryk  z  Goduli  Krzysztof  Górski,  przeniósł  się  do  O O.  Filipinów.

  31.08.1982. W  rocznicę  podpisania  porozumień  gdańskich,  na  ulicach  Wrocławia 
                       manifestuje  ok.  50 tysięcy  osób.  W  starciach  z  oddziałami  ZOMO  śmiertelnie
                       ranny  został  uczestnik  manifestacji. 
                       W  Lubinie  od  kul  milicji  zginęły  3  osoby.

  01.09.1982. Zmarł  Władysław  Gomułka.

  01.10.1982. Bundestag  wybrał  na  urząd  kanclerza  RFN  Helmuta  Kohla /  CSU /.

           ---        Tragiczny  wypadek  7.  letniej  dziewczynki  na  ul. W. I. Lenina  w  Goduli.
                        Ustawienie  przez  władze  lokalne  świateł  na  skrzyżowaniu  z  ulicą
                        J.  Marchlewskiego  i  barierek  ochronnych  wzdłuż  ulicy.  

            ---      Tydzień  Misyjny  w  Goduli.  Nauki  misyjne  głosił  O.  Jurczyga 
                      z  Papua -  Nowej  Gwinei

  08.10.1982. Rozwiązanie  przez  WRON  NSZZ  „Solidarność”  oraz   wielu  innych  organizacji.

  Rok 1982    W  Goduli  odbyło  się  187  chrztów,  134  pogrzeby  i  64  śluby.

       01.1983.  Modernizacja  instalacji  c. o.  w  kościele  w  Goduli / kaloryfery  w  transepcie /.
                       Początek prac  przy  układaniu  nowej  posadzki w  nawach  kościoła / granit, sjenit /.

       04.1983. Rezurekcje  w  Goduli,  przeniesione  zostały  z  wigilii  paschalnej  na  niedzielny
                      poranek  wielkanocny.

       05.1983. Wikary  w  Goduli  ks. Zygmunt  Klose  przeniesiony  do  Piotrowic – Zadola,
                      z  zadaniem  wybudowania  tam  kościoła.
                      Parafia  przekazała  mu  znaczny  dar  pieniężny / 100  tys.  zł. /.
                      W  jego  miejsce  przyszedł  neoprezbiter  ks.  Piotr  Kurzela.
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       05.1983. Pielgrzymka  mężczyzn  i  młodzieńców  do  M,B. Piekarskiej  liczy  600  osób.
                      Pielgrzymkę  prowadził  wikary  ks.  Piotr  Kurzela.

  20.06.1983. II  Pielgrzymka  do  Polski  papieża  Jana  Pawła II /16 – 23.06.1983. /. 
                      Na  Muchowcu  w  Katowicach  spotyka  się  z  wiernymi  diecezji  katowickiej. 
                      Z  Goduli,  o  godzinie  2.00  w  nocy,  pieszo,  ale  i  własnymi  środkami
                      komunikacji,  na  Muchowiec  wybrała  się  300  osobowa  grupa  parafian.
                      Pieszo  odbywał  się  i  powrót  do  Goduli.

                      W  dniu  następnym, na  Górze  świętej  Anny  z  wiernymi  diecezji  opolskiej.
                      Wypowiedź  Ojca  św.  o  polskości  Śląska,  wywołała  gwałtowną  krytykę
                      mniejszości  niemieckiej  na  Górnym  Śląsku.
                     
  23.06.1983. W  Dolinie  Chochołowskiej  papież  Jan  Paweł II  spotkał  się  z  Lechem  Wałęsą
                      / „prywatną  osobą”,  marginalizowaną  przez  władze  stanu  wojennego /.

        06/07.    Po  dwóch  latach  przerwy,  piesza  pielgrzymka  młodzieży  z  Goduli 
                      na  Jasną  Górę.  Grupa  pątników  liczy 100  osób. Prowadzi  ks.  Piotr  Kurzela.

             ---    Wykonanie  nowej  instalacji  odgromowej  na  wieży  kościoła  w  Goduli.

       07.1983. Ślubowana  pielgrzymka  parafialna  z  Goduli  do  Piekar.

  22.07.1983. Rada  Państwa  podjęła  decyzję  o  zniesieniu  stanu  wojennego  w  Polsce.

  26.07.1983. Zmarł  b.  dyrektor  rudzkich  kopalń  Maksymilian  Chrobok.  Żył  lat 72.
                      Pochowany  został  na  cmentarzu  w  Orzegowie.
                      Jest  patronem  Muzeum  Miejskiego  w  Rudzie  Śląskiej.

  15.08.1983. Stanowa  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  Piekar.

  01.09.1983. Katechizację  dzieci  w  Goduli  rozpoczęła  p.  Ilona  Kubista,  siostra  księdza,
                      a  w  roku  ubiegłym,  po  10 - letniej  przerwie  p.  Maria  Fraus.

  Rok 1983   W  Orzegowie  na   polach  uprawnych  dawnych  folwarków  orzegowskich 
                      / obecnie  osiedle  Powstańców  Ślaskich  przy  ul.  Konstantego   Latki /,
                      rozpoczęto  budowę  4  budynków  mieszkalnych /  do  1986 r. /.

             ---     W  Orzegowie  proboszczem  został  /do  31.07.2010 r. /  ks. Józef  Grella  z  Bogucic.
                      Jest  następcą  proboszcza  księdza  Andrzeja  Matury.
                      Od  01.08.2010 r.  proboszczem  w  Orzegowie  jest   ks.  Ryszard  Nowak 
                       z  Tarnowskich  Gór.

             ---      Parafia  w  Goduli,  po  wielu  staraniach,  uzyskała  od  Skarbu  Państwa
                       tytuł  prawny „wieczysta  dzierżawa” , dla  nieruchomości  zajmowanych  przez
                       budynek  kościoła  i  probostwa  wraz  z  otoczeniem.

  05.10.1983. Lech  Wałęsa  laureatem  Pokojowej  Nagrody  Nobla. 
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                      Wcześniej  internowany  w  odosobnieniu   w  Arłamowie  / Bieszczady /, poddawany
                       naciskom  i  „socjalistycznej  obróbce”,  zachował  się  godnie,  czym  umocnił
                       tracący  na  znaczeniu  społeczny  ruch  „Solidarności”.
                       Lech  Wałęsa  stał  się  symbolem  oporu  wobec  władz  i  panującego  w  krajach
                       Europy  Wschodniej  systemu  politycznego. W  Polsce  kontestowany.

        11.1983. Zakończenie  remontu  posadzki  w  kościele  w  Goduli.

  Rok 1983.   Stanisław  Respondek,  mieszkaniec  Goduli,  namalował  dla  kościoła  obrazy:
                      M.B. Częstochowskiej  i  św.  Maksymiliana  Marii  Kolbe.

             ---    Parafię  w  Goduli  odwiedzają  organizatorzy  pomocy – darów  serca  z  Neustadt,
                     pp. Hanne  i  Walter  Hoff.
                     Zachwyceni  byli  organizacją  parafialnych  kolonii  charytatywnych
                     dla  27  dziewcząt  w  Pniowcu  i  Jasną  Górą.

             ---    W  Goduli  odbyło  się  195  chrztów,  99  pogrzebów  i  72  śluby.

       01.1984. Ukończono  prace  modernizacyjne  prezbiterium,  oraz  kaplicę  matki  dziecka
                      kościoła  w  Goduli  projektu  dr  inż. Lisika.
                      Projekty  prac  zatwierdzono  w  Komisji  Sztuki  Sakralnej  w  Katowicach.

  01.03.1984. Druga  kradzież  koron  wotywnych  z  obrazu  M.B. Piekarskiej  w  Piekarach  Śl.

        03/04.1984. Misje  w  Goduli. Nauki  głoszą  Werbiści:  ks. Tatarczyk  i  ks. Kmiecik.

        04.1984. Państwo  Jędrzejczyk  z  Rybnika  dokonali  renowacji  „Grobu  Pańskiego”  
                       w  Goduli.

             ---     Parafią /swoją / w  Goduli  odwiedził  ks.  Andrzej  Krzymyczek  z  Brazylii,
                      oraz  proboszcz  parafii  Quierschied / RFN /  ks.  Ziegler,  w  której,  na  wakacjach
                      przebywało  kilkoro  dzieci  z  Goduli.

             ---     W  Goduli,  żegnano  ks.  Franciszka  Szczurka,  udającego  się  na  misje  do  Zambii,
                      oraz  siostrę  Elźbietankę  Juriolatę,   która  przez   15  lat  katechizowała  dzieci. 

        05.1984. Pielgrzymki  z  Goduli  do  Piekar:  w  maju  mężczyzn  i  młodzieńców,  w  lipcu
                       parafialną -  ślubowaną   i  w  sierpniu  kobiet    prowadził  ks.  Jan  Małysek.  

       06.1984.  Tygodniowa   pielgrzymka  młodzieży  z  Goduli  na  Jasną  Górę  liczy  100  osób.
                       Prowadzi  wikary  ks.  Piotr  Kurzela.

       07.1984.  Parafialna,  ślubowana   pielgrzymka  z  Goduli  do  M.B. Piekarskiej.

  15.08.1984.  Stanowa  pielgrzymka  kobiet  i  panien  do  M.B. Piekarskiej.

 01.09.1984. Wikary  w  Goduli  ks.  Karol  Wojtek  przeniesiony  został  do  Żor.
                      Zastąpił  go  neoprezbiter  ks.  Bernard  Drozd  z  Chełma  Śląskiego.
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                     Pracę  katechetyczną  rozpoczął  p.  Marek  Bieliński.
                      Zespół  katechetyczny  w  parafii  liczy:  3  kapłanów,  1 – na  siostra  zakonna
                      i  3  katechetów  świeckich.

              ---    Ze  względów  bezpieczeństwa,  ale  i  estetyki  rozpoczęto  remont  wieży 
                      kościelnej  w  Goduli / fugowanie  spoin,  ubytki  cegły  i  tynku /.
                      Pracę  prowadzi  firma  Piechaczek  z  Suchej  k.  Strzelec  Opolskich.

              ---    Ukończono  ustawianie  ołtarza  ofiarnego  w  prezbiterium  kościoła  w  Goduli,
                      projektu  inż.  architekta   A.  Lisika  i  artysty  Zygmunta  Brachmańskiego.
                      Roboty  kamieniarskie  wykonał  p.  Trybowski  z  Piotrowic.
                      Trwają  prace  przy  płaskorzeźbie  ostatniej  wieczerzy  i  ambonie.

              ---    Parafianie  z  Goduli  wybrali  życie  zakonne.
                      Jedna  z  dziewcząt  u  Służebniczek,  druga  u  Kamilianek.
                      Chłopak  u  Franciszkanów.

  16.09.1984. Wizyta  kanoniczna  bpa  sufragana  ks.  Czesława  Domina  w  Goduli.

  04.10.1984. Ksiądz  Jerzy  Popiełuszko   odprawia  w  Bytomiu  mszę  św.  za  ojczyznę.

  19.10.1984. Porwanie  i  zamordowanie  przez  funkcjonariuszy  Służby  Bezpieczeństwa
                      księdza  Jerzego  Popiełuszki.

  21.10.1984. Bierzmowanie  w  Goduli.
                      Sakramentalnej  posługi  młodzieży  udzielił  ks.  bp. Czesław  Domin.
                     
  24.11.1984. W  Bytomiu / Szombierkach /  powstaje  Ogólnopolskie  Porozumienie  Związków
                      Zawodowych / OPZZ /  z  Alfredem  Miodowiczem  na  czele.

  Rok 1984.   W  Goduli  odbyły  się  207  chrztów,  118  pogrzebów  i  65  ślubów.

  20.01.1985. W  Goduli,  biskup  ordynariusz  ks.  dr  Herbert  Bednorz  dokonał  konsekracji
                       prezbiterium.  W  nowym  ołtarzu  umieścił  relikwie  męczenników.

       02.1985.  Dar  serca  proboszcza  z  Quierschied  ks.  Zieglera  dla  dzieci  w  Goduli.
                       Ok. 2.000  dzieci  obdarowanych  zostało  owocami  cytrusowymi.

        03.1985. W  ZSRR  Sekretarzem   Generalnym  KPZR  został  Michaił  Gorbaczow.

  14.04.1985. Zbiórka  w  kościele  w  Goduli  pieniędzy  na  głodujących  w  Etiopii 
                      przyniosła  300  tys.  zł.

   26.05.1985. W  katedrze  w  Tarnowie,  mieszkaniec  Goduli  Krzysztof  Górski  przyjął
                       świecenia,  jako  kapłan  Zgromadzenia  Oratorium  księży  Filipinów. 

   26.05.1985. Stanowa  pielgrzymka  mężczyzn  i  młodzieńców  do  Piekar.

  09.06.1985.  W  Goduli,  Mszę  św.  prymicyjną  odprawił  ks.  Krzysztof  Górski.
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             ---     Goście  parafii  w  Goduli  z  Quierschied / RFN /  przywieźli  dla  najbiedniejszych
                      parafian  dary  w  postaci  żywności  i  odzieży.  

  18.06.1985. Rezygnacja  z  pełnienia  urzędu  biskupa  katowickiego  przez 
                      ks.  dr  Herberta  Bednorza  weszła  w  życie.

              ---    W  Goduli  rozpoczęto    budowę  kolejnych  budynków  mieszkalnych  osiedla  
                      Powstańców  Śląskich  / pomiędzy  ulicami:  Bytomską,  K.  Goduli  i  Karola /.

  29.06.1985. W  Katowicach  konsekracja  księdza  Damiana  Zimonia.  
                      Jest  piątym  biskupem  ordynariuszem  w  Katowicach / do  25.10.2011 r. /.

       06/07.1985. Młodzieżowa  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę.

  15.07.1985.  Poświecenie  placu   i  rozpoczęcie  budowy  Domu  Katechetycznego  w  Goduli,
                       wg  projektu   architektów  inż.  inż. Nawrotka  i  Fischera  z  Gliwic.

                       W  czynie  społecznym  pracę  podjęła  brygada  parafian  w  składzie:
                       J.  Kopiec,  W.  Górski,  E.  Stolorz,  B.  Kokoszka,  H.  Opeldus,  J.  Marciniak, 
                       Z.  Tułacz,  J.  Doleżych,  W.  Siwczyk,  i  pp.  Badura,  Bąk,  Śleziona, 
                       Michoń  i  Sopala.
                       Kierownikiem  budowy  jest  inż  J.  Wojsz  z  Świętochłowic.

       07.1985.  Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  Piekar.

  15.08.1985.  Stanowa  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  Piekar.

  15.09.1985. Rekoronacja  obrazu  M. B. Piekarskiej.

  Rok 1985    Ogólnoniemieckie  spotkanie  Ślązaków  w  Hanowerze  pod  hasłem:
                      „40  lat  po  wypędzeniu – Śląsk  pozostaje  naszą  przyszłością – w  Europie
                       wolnych  narodów”.

                       Śląska  prasa  ziomkowska  w  RFN,  na  szczeblu  centralnym  i  lokalnym  jest
                       po  dziś  dzień  w  swoich  poglądach  politycznych  bardzo  zróżnicowana.

  20.11.1985. Zmarł  Jerzy  Ziętek.  Powstaniec  śląski,  burmistrz  Radzionkowa,  generał  LWP,
                      były  wojewoda  katowicki.  Społecznik.  Gospodarz.  Polityk  kontrowersyjny.

  Rok 1985    W  Goduli  odbyło  się  191  chrztów,  134  pogrzeby  i  40  ślubów.

             ---     Stopa  życiowa  społeczeństwa  w  Polsce,  w  okresie  stanu  wojennego  
                      obniżyła  się o  ok. 32 %.  
                      Polityczne  rozgrywanie  problemu  mniejszości  niemieckiej  w  Polsce  przez  rządy
                      Polski  i  RFN  spowodowało,  że  osoby  o  labilnym  poczuciu  narodowościowym
                      na  Górnym  Śląsku  / chociaż  nie  tylko  autochtoni,  ale  często  kawalerowie  z
                      poza  Śląska,  szukający  panien  z  udokumentowanym  pochodzeniem  niemieckim /,
                      zostali  jakby  „wepchnięci”   w  niemieckość,  często   nie  znając  ani   
                      nie  rozróżniając  niuansów  kultury  śląskiej,  morawskiej,   niemieckiej  i  pruskiej.
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                       Wykorzystuje  się  przy  tym  ustawy: / art. 116 Konstytucji  Republiki  Federalnej
                       Niemiec /,  która  przynależność  państwową  wiąże   ściśle  z  przynależnością
                       narodową  / i  o  przesiedleńcach  z 1953 r. / wg.  której,  obywatelem  Niemiec
                       pozostaje  każdy,  kto  je  otrzymał – oni  i  ich  potomkowie -  na  podstawie
                       zbiorowego  „uobywatelniania”  / Einbuergerung /, 
                        np.  przez  wpisanie  na  DV Listę,  a  urodzili  się  przed  31.12.1937 r.  
                        na  obszarze  II  i  III Rzeszy  Niemieckiej / w  tym  terenów  okupowanych /. 

       Uwaga!   Podobne  ustawy  kilkadziesiąt  lat  wcześniej  wykorzystywane  były  w  równym
                        stopniu - tyle  że  przy  innej  interpretacji -  do  pozbawienia  tegoż  obywatelstwa,  
                        a  w  konsekwencji  często  i  życia  innej  masy  nieszczęśliwych  ludzi
                       / Żydów,  Romów,  Polaków  w  tym  Górnoślązaków  i  innych /.

     Wniosek:   Dzięki  prowadzonej  przez  ponad  sto  lat  na  górnośląskim  pograniczu 
                        etnicznym,  politycznym,  językowym  i  kulturowym  polityce  narodowościowej, 
                        uprawnioną   stała  się  głoszona  często  teza,  że:  

                        „ Za  polskość  płacą  Ślązacy,  za  niemieckość  płacą  Ślązakom”. 

                        A  dlaczego ?
                        Brak  w  RFN  młodych  Niemców,  więc  trzeba  ich  kimś  zastąpić / nawet  kupić /.
                       „Cud  gospodarczy” Ludwiga  Erharda  i  praca  powojennych  Niemców,  stworzyła
                        szansę  dla  tych,  którzy  bez  własnego  wysiłku,  często  po  wielu  latach
                        zauważyli,  że  „dobre  papiery”  są  wystarczającą  przepustką   do  skorzystania  
                        z  wypracowanego  przez   innych,   w  nowym  „Heimacie”  dobrobytu.  

                       Ta  szansa,  u  wielu  skutkować  zaczęła  wybiórczą   pamięcią  historyczną.  
                       Dzieci  i  wnuki  przypominały  sobie  o  „dobrych  papierach”  dziadków.
                       Ażeby  zmierzyć  się  ze  wspomnieniami  swojej  młodości,  licząc  zapewne 
                       na  gorące   przyjęcie  niemieckich  gospodarzy,  pojechali  tam  dziadkowie.
                       Z  tęsknoty  za  dziadkami  pojechały  babcie,  dzieci,  synowe,  wnuki  i  zięciowie. 

                       Spełniło  się  więc  marzenie,  nie  tylko  Otto  von  Bismarcka,  o  niemieckim
                        / sprusaczonym /  „państwie  narodowym”.

                       Wartości  i  zasady  etyczne  dla  wielu,  wybierających  drogę  korzystania 
                        z  dorobku  innych  stały  się  tylko  kwestią  ceny,  ceny  do   uzgodnienia.  
                       To  cena  za  rezygnację  nie  tylko  z  własnej  tożsamości  / dzieci  i wnuków /,  ale 
                        i  ta  niewymierna,  która  u  wrażliwych   wywołuje  w  sercu  skurcze  żalu 
                        i  smutku.

                       Podjęto  więc  na  użytek  wątpiących  próby  odrzucania  „starych”,  jakoby
                       nieużytecznych  w  dzisiejszym  świecie  aksjologicznych  pojęć,  zastępując  je
                       eufemizmami   typu  „humanizm”,  „ł ączenie  rodzin”,  „kariera”,  „Europejczyk '' 
                       /  i  innych  tego  typu  bzdur,   często  bez  zrozumienia  znaczenia  tych  pojęć /.  

                       Politycy  liczą  przy  tym  na  taką  wrażliwość  etyczną  „przesiedleńca”,   która
                       odporna  jest  na  zrozumienie  pogardliwego  i  pejoratywnego  określenia  tego
                       procederu,  nazywanego  w  RFN  pogardliwie:  Kuhhandel.
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                       Paradoksem  jest  liczba  późno  „wysiedlonych  i  wypędzonych”,  która
                       przekroczyła  liczbę  statystycznych  Niemców  w  Polsce  i  na  Górnym  Śląsku / ! /.

             ---     W  b.  roku,  z  województwa  katowickiego  do  RFN  wyjechały  99.462  osoby.

                      Po  wojnie,  wg  niepełnych  szacunków  z  Górnego  Śląska  wyemigrowało
                      1.280.000  osób.  Liczba  ta  nie  obejmuje  uciekinierów  i  niezweryfikowanych.

                       Ślązacy / nie  tylko  / najczęściej  wybierali  obszar,   położony  między  Renem  
                       a  Łabą,  zapominając  o  tym  bliższym  sąsiedztwie,  tuż  za  Odrą.

                      Tęsknota  u  niektórych  za  Vaterlandem  nabierała  tempa  i  wzrastała  wraz  ze
                      wzrostem   gospodarki  niemieckiej,  zarządzanej  wpierw  przez  Ludwiga  Erharda, 
                      a  później   i  przez  innych  polityków / wysokie  świadczenia  socjalne /. 

                      Trudno  więc  uznać,  że  Spätaussiedlerzy  po  1970 r.,  na  równi  z  „prawdziwymi
                      Niemcami” ,  którzy  rzeczywiście  odbudowali  po  wojnie  gospodarkę  RFN, 
                      mają  teraz  prawo  do  korzystania   z  jej  dzisiejszego  efektu.

                      Czy  nie  chodzi   w  tym  przypadku,   raczej  o  cyniczną  grę  zawłaszczania 
                      efektu  pracy  innych  ? / No,  bo  się  należy,  słyszymy  często  w  odpowiedzi /.
                      
       02.1986. Dekanalne  potkania  dla  nauczycieli  w  Nowym  Bytomiu  prowadzi  
                      mgr  Marian  Dąbrowski.

            ---     Nauki  rekolekcji  wielkopostnych  w  Goduli  głosi  ks.  Romuald  Waldera.

  Rok 1986    W  Orzegowie  przy  ul  Bytomskiej  oddano  do  użytku  Miejskie  Przedszkole  nr  3.
                      Jego  pierwszym  dyrektorem  została  Eugenia  Laska.

       04.1986.  Katastrofa   ekologiczna  w  Czarnobylu.  Początek  niezależnych,  aktywnych
                       ruchów  ekologicznych  w  Europie  Środkowo  -Wschodniej  i  Polsce.

            ---       Wikary  w  Goduli  ks.  Piotr  Kurzela  przeniesiony  został  do  Katowic.
                        Zastąpił  go  neoprezbiter  ks.  Lucjan  Bienek  z  Świętochłowic.

       05.1986.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  mężczyzn  i  młodzieńców  go  Piekar.

       06/07.1986. Z  Goduli  wyruszyła  piesza  pielgrzymka  na  Jasną  Górę.

        07.1986.  Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  do  Piekar.

  15.08.1986.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  Piekar.
                        
  29.09.1986.  W  Polsce  ukonstytuowała   się  Tymczasowa   Rada  NSZZ  „Solidarność”.

        11.1986. Bierzmowanie  młodzieży  klas VII  i  VIII  w  Orzegowie.
                       Posługę  sakramentalną  pełnił  biskup  sufragan  katowicki  ks.  Janusz  Zimniak.
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            ---       W  Goduli  rozpoczęto  malowanie  kościoła.
                        W  kosztach  partycypuje  kopalnia  „Wawel” / w  ramach  szkód  górniczych /.
                        Projekt  polichromii  wykonał  artysta – plastyk  Palka  z  Katowic,
                        a  prace  malarskie   firma  p.  Bolczyka  z  Katowic.

  Rok 1986     W  Goduli  odbyły  się  154  chrzty,  140  pogrzeby  i  56  śluby.

  02.02.1987.  Pierwsze  śluby  w  Zgromadzeniu  OO.  Redemptorystów  złożył  parafianin
                       z  Goduli  Ryszard  Hajduk.

   05.02.1987. W  pielgrzymce  księży  diecezji  katowickiej  do  Ziemi  Świętej,  udział  bierze 
                        ks.  Jan  Małysek  – proboszcz  w  Goduli.

  12.02.1987.  Rozwiązana  została  kuracja  O O.  Jezuitów w  Rudzie.

  23.03.1987.  Włamanie  do  mieszkania  proboszcza  na  probostwie  w  Goduli. 
                        Na  probostwie  pojawił  się  pies – owczarek  niemiecki.

             ---     Nauki  rekolekcyjne  w  Goduli  głoszą  księża  parafialni:
                      ks.  Palka – proboszcz  z  Piaśnik,  wikarzy  ks.  ks.  M. Korzus  i  J. Wiśniowski.

             ---     Na  Wielkanoc  w  kościele  w  Goduli  zawieszono  nowe  żyrandole
                       / 6  „pająków” /  i  założono  kinkiety.

       05.1987.  Stanowa  pielgrzymka  mężczyzn  i  młodzieńców  do  M.B. Piekarskiej.

 08-14.06.1987. II  Krajowy  Kongres  Eucharystyczny  w  Polsce.
                          Trzecia  pielgrzymka  papieża  Jana  Pawła II  do  Polski.
                          W  Gdańsku  spotkanie   Jana  Pawła II  z  Lechem  Wałęsą.

       06/07.1987. Tygodniowa  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę.

       07.1987. Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  Piekar.

             ---     Na  zaproszenie  ks.  Zieglera  proboszcza  w  Quierscheid /RFN /,  do  Niemiec,
                      na  letni  wypoczynek,  kolejno  wyjechały  dwie  grupy  młodzieży  z  Goduli.
                      Pierwsza  pod  opieką  ks.  Piotra,  druga  proboszcza.

                      Posługę  duszpasterską  w  parafii  pełni,  spędzając  urlop  w  Polsce,  u  rodziny 
                      w  Goduli  ks.  Franciszek  Szczurek  z  Zambii. Parafianie / dzieci /  wspomagają
                      finansowo  jego  działalność  misyjną.

  15.08.1987.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  M.B. Piekarskiej.

  01.09.1987.  Wikary  w  Goduli  ks.  Bernard  Drozd  przeniesiony  został  do  Jastrzębia  Zdroju,
                        a  ks.  Lucjan  Bienek  do  Chorzowa,  gdzie  został  kapelanem  szpitalnym.
                        Do  parafii  przybyli:  neoprezbiter  ks.  Witold  Grzomba  z  Piekar  i  zakonnik,
                        Pijar  z  Krakowa  ks.  dr  Henryk  Bogdziewicz,  który  nosi  się  z  zamiarem
                        pracy  duszpasterskiej  w  diecezji  katowickiej.
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  07.09.1987.  Spotkanie  Ericha  Honeckera / NRD /  i  Helmuta  Kohla  w  Bonn.

  04.11.1987.  Delegacja  parafii w Goduli  odbiera  na Jasnej  Górze  obraz  M.B. Częstochowskiej.
                       Obraz  będzie  nawiedzał  rodziny  w  parafii.

  04.12.1987.  Poświęcenie  dolnego  kościoła  św.  Piusa X  w  Rudzie  Południowej.
                       Budowniczym  kościoła  i  pierwszym  proboszczem  jest  ks. Józef  Krawczyk.

             ---      W  parafii  w  Goduli  gości  proboszcz  i  grupa  radnych  z  Quireischied / RFN /.
                        Przywiezione  dary,  po  uciążliwej  procedurze  celnej / zwolnienia /,  rozdane
                       zostały  potrzebującym  parafianom.

  Rok 1987     W  Goduli  odbyło  się  188  chrztów,  149  pogrzebów  i  62  ślubów.

 25.02.1988.   Ks.  dr  Gerard  Bernacki  z  Książenic   k. Rybnika,  biskupem  pomocniczym 
                       w  Katowicach.

      03.1988.   Parafia  w  Goduli  gości  młodzież / 27  osób / z  parafii  w  Quierscheid / RFN /.
                        Wizyta  gości  trwa  5  dni.  Zwiedzono: Kraków,  Jasną  Górę,  Oświęcim  i  Ustroń.

             ---       Początek  prac  renowacyjnych  stacji  drogi  krzyżowej  w  kościele  w  Goduli.
                        Projekt  wykonał  artysta  plastyk  Witold  Palka  z  Katowic.
                        Nauki  rekolekcyjne  w  parafii  głoszą  O O. Werbiści.

  10.04.1988.  W  Tarnowskich  Górach,  kleryk  Grzegorz  Kucza  przyjął  świecenia  diakonatu.

      04.1988.   Początek  serii  strajków  w  zakładach  pracy  w  Polsce.

      05.1988.   Na  zaproszenie  S.  Matyldy,  Godulanki  przebywającej  w  Linz  w  Austrii,
                       parafię  w  Goduli  odwiedziły  SS.  Karmelitanki  Jaquline  i  Judith  z  Burundii. 

                      Przemawiały  w  kościele  w  pięknej  polszczyźnie,  śpiewały.
                      Zebrały  na  cele  misyjne  kolektę.

  15.05.1988.  Rozpoczął  się  Diecezjalny  Kongres  Eucharystyczny.

       05.1988.  Stanowa, diecezjalna  pielgrzymka  mężczyzn  i młodzieńców  do  M. B. Piekarskiej.

       06/07.1988. Pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę.

       07.1988.   Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  Piekar.

  15.08.1988.  Stanowa  pielgrzymka  kobiet  do  Piekar.

              ---    Pijar  ks.  dr  Henryk  Bogdziewicz,  pełniący  w  Goduli  funkcję  wikarego,
                      wrócił  do  Krakowa. W  jego  miejsce  przyszedł  ks.  Zenon  Drożdż.

  15.08.1988. Początek  strajku  w  kopalni „Manifest  Lipcowy”  w  Jastrzębiu  Zdroju.
                      W  województwie  śląskim  strajkują  załogi  14  kopalń.
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              ---     Ogólnopolskie  Porozumienie  Związków  Zawodowych /OPZZ /,
                       liczy  ponad  6,0  mln  członków.

  19.08.1988. Mieczysław  Rakowski  premierem  rządu  w  Polsce.

               ---   Do  parafii  w  Goduli  przyszedł  neoprezbiter  ks.  Krzysztof  Muras.

  31.08.1988  Za  pośrednictwem  przedstawicieli  Kościoła  Katolickiego  w  Polsce,  doszło
                      do  pierwszego  spotkania  Ministra  Spraw   Wewnętrznych, 
                      gen. Czesława  Kiszczaka   z  Lechem  Wałęsą.

      10.1988. Parafię  w  Goduli  odwiedza  ks.  Franciszek  Szczurek  z  Zambii.

  30.11.1988. Debata  telewizyjna  Lecha  Wałęsy  i  Alfreda  Miodowicza.
                      Próba  ośmieszenia  L. Wałęsy,  spaliła  na  panewce  i  dała  impuls 
                      do  uaktywnienia  się  opozycji  demokratycznej  w  Polsce.

               ---   Goście  z  Quierschied  / SPD / przywożą  kolejny  raz  dary  serca 
                      dla  potrzebujących   parafian  w  Goduli.

  19.12.1988. Zaproszone  przez  Lecha  Wałęsę  do  współpracy  119  osoby  z  różnych 
                      środowisk  społecznych,  decydują  o  utworzeniu   Komitetu  Obywatelskiego 
                      przy  przewodniczącym  NSZZ  „Solidarność”.

  Rok 1988.   Parafia  w  Goduli  ma  3.  kleryków:  diakona   Grzegorza  Kuczę,
                      Ryszarda  Hajduka  u  Redemptorystów  i  Eugeniusza  Michalika  u  OO.  Paulinów.
                      W  parafii  odbyło  się  133  chrztów,  102  pogrzebów  i  45  ślubów.

   07. i 14.01.1989.  W  parafii  w  Goduli  rozdawana  jest  odzież  / dar  z  RFN /
                                 dla  potrzebujących.

  27.01.1989. Pierwsze  spotkanie  władz  PRL – u  z  tzw.  konstruktywną  opozycją  polityczną 
                      w  Magdalence. 
                      We  wszystkich  spotkaniach / zmowie ? / uczestniczył  dr  Lech  Kaczyński.

  06.02.1989. W  Warszawie  początek  rozmów  „Okrągłego  Stołu” / do  05.04.1989 r. /.

        03.1989. Nauki  rekolekcyjne  w  Goduli  głosi  Redemptorysta  ks.  Kwiecień.

  07.04.1989. Sejm PRL  uchwalił  „Prawo  o  stowarzyszeniach”.

  12.04.1989. Zmarł  biskup  katowicki  dr  Herbert  Bednorz.  Żył  81 lat. 

       04.1989. Parafię  w  Goduli  odwiedzają  proboszcz  i  katechetka  z  parafii  Klüngemünster
                      z  RFN.  Rozdają  rodzinom  wielodzietnym  i  samotnym  matkom  odzież.

  29.04.1989. Lech  Wałęsa  fotografuje  się  w  sali  BHP  Stoczni  Gdańskiej   z  wszystkimi
                      kandydatami  opozycji  ubiegającymi  się  o  mandat  w  wyborach  do  parlamentu.
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  16.05.1989. 100.  lecie  konsekracji  kościoła  w  Goduli.
                       W  uroczystościach  bierze  udział  bp  ordynariusz  ks. dr  Damian  Zimoń.
                        Poświęcenie  Domu  Katechetycznego  w  Goduli / 15.05. br./.

  20.05.1989. W  Goduli  Mszę  św.  prymicyjną  odprawił  ks.  Grzegorz  Kucza.

  27.05.1989.  Stanowa  pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  do  M. B. Piekarskiej.

  04.06.1989. W  Polsce,  pierwsze,  częściowo  wolne   wybory  do  Parlamentu.  Frekwencja 
                       sięga 63 %. Wybory  stały  się  plebiscytem  nieufności  wobec  PZPR.
                       Na  przyznanych  przy „Okrągłym  Stole” „Solidarności”  161  miejsc  w  sejmie,
                       uzyskano  160  mandatów.
                       W  wolnych  wyborach  do  senatu,  na  100  miejsc  „Solidarność”  uzyskała  92.

              ---     Biskup  opolski  dr  Alfons  Nossol  przywrócił  na  Górze  świętej  Anny 
                       Msze  św.  odprawiane  w  języku   niemieckim. 

       06.1989. Powstało  Towarzystwo  Społeczno – Kulturalne  Mniejszości  Niemieckiej 
                      w  województwie  opolskim

              ---    Do  Seminarium  Duchownego  w  Katowicach  wstąpił  jeden  parafianin  z  Goduli,
                      a drugi  do  O O.  Franciszkanów.  
                      Godula  ma  3  kleryków  w  seminariach  zakonnych  i  jednego  w  diecezjalnym.

       06/07.1989. Piesza,  tygodniowa  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę.

  30.06.1989. Rejestracja  w  Sądzie  Wojewódzkim  w  Katowicach  pierwszej  na  Górnym  Śląsku
                      organizacji  pozarządowej : Związku  Górnośląskiego.
                      Jego  celem  jest:
                     „ podtrzymywanie  świadomości  mieszkańców  regionu  górnośląskiego” 
                      i  „wzbogacać  swymi  wartościami  skarbnicę  kultury  narodowej  i  europejskiej”. 

       07.1989. Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  M.B. Piekarskiej.

  19.07.1989. W  Polsce,  Zgromadzenie  Narodowe,  przewagą  jednego  głosu  wybrało 
                      generała  Wojciecha  Jaruzelskiego   prezydentem. 
                      Był  jedynym  kandydatem  na  ten  urząd.

    Rok 1989  Exodus  obywateli  NRD  do  RFN / przez  Węgry,  Austrię,  Polskę  i  inne  kraje /.

  15.08.1989. Generał  Czesław  Kiszczak  zrezygnował  z  misji  utworzenia  rządu / od 02.08.br. /.

             ---     Stanowa  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  M. B.  Piekarskiej.

  17.08.1989.  Lech  Wałęsa  tworzy  koalicję  rządową  z  ZSL  Romana  Malinowskiego
                       i  SD  Jerzego  Jóźwiaka.

  24.08.1989. W  Polsce  sejm  powołał  Tadeusza  Mazowieckiego  na  urząd  premiera
                       / do 14.12.1990 r..  Uwolnienie  cen  żywności  w  Polsce.  Szok  cenowy.
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  12.09.1989. Zaprzysiężenie  przez  Sejm  w  Polsce,  pierwszego  w  Środkowo – Wschodniej
                       Europie,  niekomunistycznego  rządu  Tadeusza  Mazowieckiego 
                       / ale  z  ministrami – komunistami /.

  12.09.1989.  Profesor  dr  Andrzej  Klasik, urodzony  w  Chebziu,  profesor  WSE  w  Katowicach,
                       prezesem  Tymczasowego  Zarządu  Związku  Górnośląskiego  w  Katowicach.

  18.10.1989. Erich  Honecker  utracił  poparcie  Michaiła  Gorbaczowa.
                      Zmiana  na  stanowisku  sekretarza  SED  i  Przewodniczącego  Rady  Państwa.
                      Od 24.10.1989 r.  stanowiska  te  objął  Egon  Krenz.
                      W  NRD,  w  milionowych  demonstracjach  żąda  się  likwidacji  monopolu  SED.
                      Tłumy  na  ulicach  skandują: „Jesteśmy  jednym  narodem”.

  24.10.1989. W  Himalajach  zginął  katowiczanin  Jerzy  Kukuczka.  Był  drugim  alpinistą 
                       w  świecie,  który  zdobył  „koronę  Himalajów” / 14 szczytów,  ośmiotysięczników /.

  27-29.10.1989. Wizytę  kanoniczną  w  Goduli  złożył  bp  ordynariusz  ks.  dr  Damian  Zimoń.
                            Towarzyszy  mu  wikariusz  generalny  ks. Wiktor  Skworc.
                            W  szpitalu  w  Goduli  przekazanie  aparatu  USG / dar  z  RFN /.

  09.11.1989. Runął  mur  berliński. Masowa  ucieczka  Niemców  z  NRD  na  Zachód.
                      Przed  rządem  w  Bonn  stanął  poważny  problem  ekonomiczny.
                      Od  1985 r.  ilość  tzw.  Spätaussiedlerów  z  Polski  i  ZSRR  w  RFN  wynosi
                      ponad  300.000  osób.

  11.11.1989.  Święto  Niepodległości.  W  Goduli  msza  św.  w  intencji  ojczyzny.

  12.11.1989. W  Krzyżowej / na  Śląsku / symboliczny  gest  pojednania  kanclerza  RFN 
                      Helmuta  Kohla  i  premiera  rządu  polskiego  Tadeusza  Mazowieckiego.
                       We  wspólnym  oświadczeniu  premierów / 14.11. /znalazła  się  zapowiedź
                       wprowadzenia  praw  mniejszościowych  dla  Niemców  w  Polsce.

  13.11.1989.  W  NRD  Izba  Ludowa  powołała  na  funkcję  premiera  Hansa  Modrowa.

  28.11.1989.  Helmut  Kohl  w  Bundestagu  wyklucza  możliwość  wchłonięcia  NRD  przez  RFN.
                       Droga  do  zjednoczenia  Niemiec  otwarta  przez  negocjacje.
                       Brak  jasnego  stanowiska  w  sprawie  zachodniej  granicy  na  Odrze  i  Nysie.

  01.12.1989.  W  Watykanie,  Jan  Paweł II,  przyjął  na  audiencji  Michaiła  Gorbaczowa,
                       przewodniczącego  Rady  Najwyższej  Związku  Radzieckiego.

  05.12.1989. Na  probostwie  parafii  św.  Michała  w  Orzegowie  utworzony  został 
                      Komitet  Założycielski  Klubu  Inteligencji  Katolickiej  w  Rudzie  Ślaskiej. 
                      Na  czele  Komitetu  stanął  Aleksander  Leszczyna  z  Goduli.

  06.12.1989.  Egon  Krenz  / Rada  Państwa - NRD  / podał  się  do  dymisji.

  07.12.1989.  Obrady  „Okrągłego  Stołu”  w  NRD  w  Berlinie.
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  19.12.1989.  Spotkanie  Hansa  Modrowa  z  Helmutem  Kohlem  w  Dreźnie.
                       Zgoda,  co  do  faktu  istnienia  dwóch  państw  niemieckich.
                       Dwa  dni  później   otwarcie  Bramy  Brandenburskiej  w  Berlinie.

  29.12.1989. Zebranie  założycielskie  Związku  Górnośląskiego – koło  „Ruda”.
                      Pierwszym  prezesem  koła  wybrany  został  Bernard  Nowak.

  29.12.1989. Sejm  dokonał  zmiany  konstytucji.  Koniec  Polski  Rzeczpospolitej  Ludowej. 
                      Nowa  nazwa  państwa  polskiego  brzmi:  Rzeczpospolita  Polska.

  Rok 1989    Polska  zajmuje  5.  miejsce  w  wydobyciu  węgla  w  świecie. 
                      Na  terenie  zakładów  przemysłowych  i  poprzemysłowych,  znajduje  się 
                      ok. 1,6  miliarda  ton  odpadów  przemysłowych, 
                      blisko  90 %  długości  rzek  w  kraju  jest  zanieczyszczona,
                      nad  25 %  powierzchni  kraju  występuje  nadmierne  zanieczyszczenie  powietrza.
                      Wskaźniki  te  w  ponad  90 %  dotyczą  przemysłowej  części  Górnego  Śląska.

  Rok 1989    W  Goduli  odbyło  się  147  chrztów,  146  pogrzebów  i  44  ślubów.

  01.01.1990. Inflacja  w  Polsce  wynosi  558 % .  
                      Rząd  Tadeusza   Mazowieckiego  wprowadza  w  życie  „Plan  Balcerowicza”.
                     
  15.01.1990. W  Berlinie  atak  ludności  na  archiwum  Stasi.
                       / 4  mln.  teczek  obywateli  NRD  i  2  mln.  teczek  obywateli   RFN /.

  24.01.1990. Sąd  Grodzki  w  Katowicach,  dokonał  rejestracji  Klubu  Inteligencji  Katolickiej 
                      w  Rudzie  Ślaskiej.  Klub  liczy  130  członków.

       01.1990. Powstało  Towarzystwo  Społeczno – Kulturalne  Ludności  Pochodzenia
                      Niemieckiego / TS – KLPN / Województwa  Katowickiego  z  siedzibą  w  Raciborzu.
                       
           ---       Aktywizacja  mniejszości  niemieckiej  w  Polsce  doprowadziła  do  otwarcia
                      niemieckich  szkół  i  przedszkoli. W  TV  pojawiają  się  stosowne  programy.

  30.01.1990. Samorozwiązanie  się  Polskiej  Zjednoczonej  Partii  Robotniczej  i  powołanie 
                      w  jej  miejsce  Socjaldemokracji  Rzeczpospolitej  Polski / SdRP /. 

       02.1990. Powstało  TS – KLPN  województwa  Częstochowskiego  z  siedzibą  w  Oleśnie.

  05.02.1990. W  Berlinie  uformował  się  rząd  „narodowej  zgody” 
                       / Regierung  der  Nationalen  Verantwortung / . 

                       Odrzucił  on  propozycję  przejęcia  konstytucji  RFN.
                       Proponuje  przeprowadzić  wolne  wybory  w  marcu  1990 r., przyjąć  kartę  socjalną
                       i  uchwalić  nową  konstytucję  dla  NRD.
                      
  07.02.1990. Zebranie  założycielskie  koła  Związku  Górnośląskiego  „Godula -  Orzegów” 
                      w  Domu  Katechetycznym  w  Goduli.
                      Pierwszym  prezesem  koła  wybrany  został  Bogdan  Klasik.
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            ---      W  Domu  katechetycznym  w  Goduli  odbywają  się  spotkania  informacyjne 
                      n. t.  istoty  samorządu  terytorialnego.

  09.02.1990. W  Polsce  ustawowe  przywrócenie  korony  polskiemu  godłu – orłu..

  16.02.1990. Zebranie  założycielskie  Związku  Górnośląskiego -   koło  „Kochłowice”.
                      Pierwszym  prezesem  koła  wybrany  został  Ludwik  Szymała.

  18 -24.02.1990. Organy  muzyczne  w  kościele  w  Goduli  po  remoncie.
                             Prace  wykonał  p.  Rudolf  Kuźnik  z  Rybnika. 
                             W  negocjacjach  z  dyrekcją   kopalni  „Wawel”  w  sprawie  partycypacji 
                             w  kosztach  z  tytułu  szkód  górniczych,  pomagał  inż.  Marian  Świtała.
                              
  25.02.1990. Koncert  wirtuozowski  na  organach  w  Goduli  absolwenta  PWSM  w  Katowicach
                      w  klasie  profesora  Juliana   Gembalskiego.

       02.1990.  W  Ottawie,  spotkanie  przedstawicieli  dwóch  państw  niemieckich  oraz  czterech
                       mocarstw / 2 + 4 /.Michaił  Gorbaczow  wyraził  zgodę  na  uczestnictwo 
                       całych  Niemiec  w  NATO.

  02.03.1990. Zebranie  założycielskie  koła  Związku  Górnośląskiego   „Bykowina”.
                      Pierwszym  prezesem  kola  wybrany  został  Eugeniusz  Majnusz.

  01.03.1990. Wybory  w  KIK – u  Ruda  Ślaska.  Pierwszym  prezesem  wybrany  został 
                      Jerzy  Zdrzałek,  sekretarzem -  Aleksander  Leszczyna.  

  02.03.1990. Klub  Inteligencji  Katolickiej  w  Rudzie  Śląskiej,  Związek  Górnośląski,
                      Miejska  Komisja  Koordynacyjna  NSZZ „Solidarność”,  oraz  Miejski  Komitet
                      Obywatelski  w  Rudzie  Śląskiej,  tworzą  wspólną  listę  kandydatów  na  radnych 
                      do  wyborów  samorządowych  w  Mieście. 

        03.1990.Zebranie  założycielskie  koła  związku  Górnośląskiego  „Nowy  Bytom”.
                      Pierwszym  prezesem  koła  wybrany  został  Ginter  Kuczera.
 
  17.03.1990. Spotkanie  organizacyjne  kół   Krainy  Rudzkiej  Związku  Górnośląskiego.

   17.03.1990. Spotkanie  przewodniczącego  NSZZ „ Solidarność”  Lecha  Wałęsy  z  prezydentem
                       Czechosłowacji  Wacławem  Hawlem  na  przełęczy  „Okraj”  w  Karkonoszach.

  18.03.1990. Wybory  w  Niemczech.  Frekwencja  wyborcza  wyniosła  93,3 %,
                       Na  CDU  oddano 40,59 % ,  na  SPD  21,76 %,  a  PDS / d. SED / 16,32 %  głosów.
                       Większość  wyborców  w  landach  wschodnich  głosowała  na  „D – Markę”.

   29.03.1990. Zebranie  założycielskie  koła  Związku  Górnośląskiego  „Halemba”.
                      Pierwszym  prezesem  koła  wybrany  został  Adam  Wieczorek.

      03.1990.  Zarejestrowano  Towarzystwo  Społeczno – Kulturalne  Niemców 
                      na  Śląsku  Opolskim  z  siedzibą  w  Gogolinie.
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  06.04.1990. W  Polsce  Milicja  Obywatelska  przekształcona  zostaje  w  Policję. 
                       Likwidacja  Służby  Bezpieczeństwa. 
                       Powstał  Urząd  Ochrony  Państwa.

       04.1990. W  NRD  wybrano  posłów  do  Izby  Ludowej  i  premiera  Lothara  de  Maiziera.

       05.1990. Spotkania  przedwyborcze  w  Domu  katechetycznym  w  Goduli.
                      Do  sierpnia  trwa  porządkowanie  obejścia  kościoła  w  Goduli,  tj. 
                      niwelacja  terenu - nawiezienie  300  skrzyń  żużlu  cynkowego,  płyty chodnikowe /.
                     
            ---      Związek  Górnośląski  w  Katowicach,  Zrzeszenie  Kaszubsko – Pomorskie  
                      oraz  Związek  Górnoślązaków  w  Opolu,  wspólnie  podjęły  próbę  przebudowy
                      ustroju  politycznego  Polski / gmina,  powiat,  region /.

  19-20.05.1990. W  Goduli  gości  biskup  Telesfor  Mpuda  z  Zambii.
                            W  Polsce  odwiedza  rodziny  misjonarzy,  w  tym  ks.  Franciszka  Szczurka.

  27.05.1990. Pierwsze  wolne  wybory  samorządowe  w  Polsce. 

                      W  Rudzie  Śląskiej  do  Rady Miejskiej  wybranych  zostało  45  radnych.
                      Radnymi  z  obwodu  wyborczego  Godula - Orzegów,  wybrani  zostali: 
                      Piotr  Bochoń,  Jan  Broda,  Andrzej  Gut,  Leon  Latka,  Herbert  Musioł 
                      i  Piotr  Orszulik.  

            ---      W  Województwie  Opolskim,  Mniejszość  Niemiecka  uzyskała  338 mandatów
                      w  organach  samorządu  terytorialnego / 26 % /  i  stała  się  drugą  siłą  polityczną
                      po  Komitecie  Obywatelskim  „Solidarność”.

            ---      Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  mężczyzn  i  młodzieńców  do  M. B. Piekarskiej.

 13.06.1990. Radni  Rudy  Śląskiej  wybrali  Zygmunta  Żymełkę  na  urząd  Prezydenta  Miasta.  
          Zastępcami  Prezydenta  zostali  Marian  Dąbrowski  i  Werner  Wesoły,                
          wszyscy  z  Halemby.

               
            ---     Wojewodą  województwa  katowickiego  zastał  Wojciech  Czech.
                     Przewodniczącym  Rady  województwa  katowickiego  został  Józef  Buszman.
                     Obaj  są  członkami  założycielami  Związku  Górnośląskiego  w  Katowicach.

  15 – 17.06.1990. I  Kongres  Związku  Górnośląskiego  na  Górze  św.  Anny.
                              W  podjętych  uchwałach  m.  innymi: 
                               Odbudowa  cywilizacyjna  i  kulturowa  ziemi  śląskiej – w  tym  także
                               przywrócenie  jej  ekologicznej  równowagi,  oraz   budowanie  systemu
                               wartości  służącego  uczestnictwu  w  integracji  europejskiej.  
                       Prezesem  Związku  wybrany  został  prof.  dr  Andrzej  Klasik,  a  członkiem
                       zarządu  prof.  dr  inż.  Franciszek  Grosman  z  Goduli.

 17.06.1990.   I  wystawa  haftów  artystycznych  koła  hafciarek  przy  parafii  w  Goduli.

   19.06.1990. Przywrócenie  miastu  Wrocław  herbu  z  1530 r.
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                       W  wielu  miejscowościach  w  Polsce  / i  w  Rudzie  Śląskiej / rozpoczęto  usuwanie
                        z  przestrzeni  publicznej  nazw  i  pomników  wiążących  się  z  tradycją  PRL – u.

  19.06.1990. Uroczystości  w  Goduli  z  okazji  40.  lecia  pracy  katechetycznej  p.  Marii  Fraus.

  21.06.1990. Parlamenty  niemieckie:  Bundestag / RFN / i  Volkskammer / NRD /   uznały
                       nienaruszalność  polsko – niemieckiej  granicy  na  Odrze  i  Nysie.

       06/07.1990. Tradycyjna,  młodzieżowa  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasna  Górę.

       07.1990.   Ślubowana  pielgrzymka  z  Goduli  do  M. B. Piekarskiej.

       07.1990. Spotkanie  organizacyjne  koła  Związku  Górnośląskiego  
                     „Wirek – Bielszowice – Czarny  Las”. Prezesem  koła wybrano  kol.  Andrzeja  Stanię.

        07.1990. Reforma  walutowa  i  nowy  ustrój  gospodarczy  w  Niemczech.

  15.08.1990.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  M. B. Piekarskiej.

  17.08.1990.  W  Paryżu,  potwierdzenie  przez  4  mocarstwa  koalicji  antyniemieckiej  
                       w  II  Wojnie  Światowej  ustaleń  i  porozumień  terytorialnych   dokonanych:
                        na  konferencji  poczdamskiej  w 1945 r.,   dwustronnych  pomiędzy  PRL  a  NRD
                        w  1950 r.  w  Zgorzelcu,  i  PRL  a  RFN  w  1970 r.  w  Warszawie.
                        Śląsk  w  historycznych  granicach  z  ustaleń  w  Hubertusburgu   z  1763 roku.

  26.08.1990. Ksiądz  biskup  Damian  Zimoń  poświęcił  kościół  św.  Piusa X  w  Rudzie.

             ---     Wikary  w  Goduli  ks.  Witold  Grzomba  przeniesiony  do  Skoczowa.
                      Na  jego  miejsce  przyszedł  neoprezbiter  ks.  Marek  Piecko.
                      Z  parafii  odeszła  S.  Joanna,  przyszła  S.  Faustyna.

  01.09.1990.  W  Polsce  do  szkół  i  przedszkoli  wróciła  nauka  religii.

  12.09.1990. Dwa  państwa  niemieckie  oraz  cztery  mocarstwa  podpisały  układ  orzekający
                      suwerenność  Niemiec.

       09.1990. Kilkadziesiąt  stowarzyszeń  mniejszości  niemieckich  powołało  Centralną  Radę
                      Niemców  w  Polsce / CRN /.
                      Od  następnego  roku,  po  zmianie  statutu   CRN  w  Polsce   funkcjonować
                      będzie  jako:  Związek  Niemieckich  Towarzystw  Społeczno - Kulturalnych  w  RP,
                      z  siedzibą   w  Opolu.

  03.10.1990. Zjednoczenie  Niemiec.  Połączenie  RFN  i  NRD  w  jeden  organizm  państwowy.
                      Ustawa  Zasadnicza  RFN  rozszerzona  na  nowe  landy  dawnego  NRD.

                      Dzień  później /04.10./ posłowie  Izby  Ludowej /144 osoby /  weszli  do  Bundestagu 
                      jako  reprezentanci  wschodnich  landów  Niemiec.
                      Posiedzenie  odbyło  się  w  Reichstagu.  
                      Dla  wielu  Polaków /  w  tym  Górnoślązaków /  i  Niemców  rodzą  się  pytania:
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                  -----   Co  jest  ojczyzną / Heimatem /  Niemca ? 
                           / Średniowieczne  cesarstwo  z  Czechami,  Śląskiem   i  Północnymi  Włochami,
                            małoniemiecka  II  Rzesza  Otto  von  Bismarcka,  Republika  Weimarska, 
                            III  Rzesza  nazistów   Adolfa  Hitlera /

                  -----   Czy  tożsamość  Niemca  określa  tradycja  narodowa / która,  od  kiedy ? / 
                            czy  zobowiązania  konstytucyjne ? / państwo  związkowe, narodowe,  federalne /,

                   -----     Czy  dzisiaj  istnieje  państwo  narodu  niemieckiego ? / z  przesiedleńcami ? /,

                   -----     Czy  dzisiaj  istnieje  państwo  narodu  polskiego ? / z  mniejszościami ? /.

       11.1990. W  Katowicach  powstała  konkurencyjna  dla  Centralnej  Rady  Niemców  w  Polsce,
                       CRN  na  Górnym  Śląsku. 
                       Jej  trzonem  jest  Niemiecka  Wspólnota  Robocza  „ Pojednanie  i  Przyszłość”
                       pod  przewodnictwem  Dietmara  Brehmera  z  Katowic.

                       Liczba  członków  organizacji  mniejszości  niemieckiej  przekracza  statystyczną
                       liczbę  Niemców  na  Śląsku.  Wg  kryteriów  CRN,  dzielą  się  oni,  na:

                a /  „Prawdziwych  Niemców”,  władających  językiem  w  mowie  i  piśmie, 
                        urodzonych  przed  1939 r.  na  terenie  Niemiec,  potwierdzających  niemiecką
                        narodowość,

                b /  „Niemców  z  dobrymi  papierami”,  mających  niemieckie  obywatelstwo,
                       starających   się  o  nie,  lub  starających  się  o  podwójne  obywatelstwo,  
                       w  oparciu   o  zgromadzone  dokumenty  i  poddawani  są  ostrej  selekcji,

                c /   „Niemców  ze  słabymi  papierami”,  potomkowie  osób  przynależnych  do  
                       okupacyjnej  III  i  IV  grupy  DVL / Volkslisty /,  czyli  „Polacy  niemieckiego
                       pochodzenia”,  poczuwających  się  do  więzi  z  narodem  niemieckim,
                       często  bez  udokumentowania,

               d /   „Kandydaci  na  członka  mniejszości  niemieckiej”,  powodowani  wolą  bycia 
                      Niemcem,  niepopartą  żadnymi  dokumentami.

                      Wg  CRN  na  Górnym  Śląsku,  Ślązacy  to  szacunkowo  40 %  społecznego
                      zaplecza  Niemców  w  Polsce / zakamuflowana  opcja  niemiecka ? /.
 
  14.11.1990. Niemcy  potwierdziły  granicę  z  Polską  na  Odrze  i  Nysie  Łużyckiej.

  25.11.1990. Pierwsza  tura  wyborów  prezydenckich  w  Polsce.
                      Kandydaci  na  urząd  prezydenta  otrzymali:  Lech  Wałęsa – 39,9 %,  
                      Stanisław  Tymiński 23,1 %,  Tadeusz  Mazowiecki 18,1 %  głosów.

  14.12.1990. Dymisja  rządu  Tadeusza  Mazowieckiego. Powołanie  rządu
                      Jana  Krzysztofa  Bieleckiego /od  04. 01.1991 r.  do  05.12.1991 r. /.
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  22.12.1990. Lech  Wałęsa  zaprzysiężony  w  Sejmie  na  Prezydenta  Polski. 
                      Insygnia  władzy  prezydenckiej  II  RP  przekazał  Lechowi  Wałęsie  na  Zamku
                      Królewskim  w  Warszawie  ostatni  prezydent  na  emigracji  Ryszard  Kaczorowski.

              ---    W  latach  1945 – 1990,  na  Górnym  Śląsku  wydobyto  ok.  5,5  mld. ton  węgla.
                      Średnioroczne  wydobycie  węgla  wynosiło  ok.  130  mln.  ton.
                      Eksploatacja  węgla  naruszyła  w  sposób  istotny  infrastrukturę  nad  i  podziemną,
                      oraz  cały  system  hydrogeologiczny. 
                      Oczekiwane,  często  nieuzasadnione  potrzeby  władzy  centralnej  doprowadziły 
                      do  nadmiernej  koncentracji  osadnictwa  i  przemysłu  na  Górnym  Śląsku,
                      zabijając  m.  innymi  jego  krajobrazowy  urok / krajobraz  jest  dziedzictwem /. 

                       Zdewastowany  i  skażony  został  znaczny  obszar  użytków  rolnych,  leśnych  
                       i  terenów  przeznaczonych  pod  budownictwo.
                       Razem  z  innymi  gałęziami  przemysłu,  przetwórstwa,  transportu  i  rolnictwa, 
                       udział  dochodów  z  Górnego  Śląska  w  budżecie  państwa  wynosi  ok.  35 %.   

               ---   Z  filara  ochronnego  miasta  Bytomia,  wydobyto  80  mln.  ton  węgla, 
                       z  tego  kopalnia  „Szombierki”   52  mln.  ton.

  Rok 1990    W  Goduli  odbyło  się  126  chrztów,  148  pogrzebów  i  31  ślubów.

  16.02.1991.  Związek  Górnośląski  powołał  do  życia  Górnośląską  Oficynę  Wydawnicza  SA.
                       Rozpoczęcie  działalności  Wszechnicy  Górnośląskiej.

  17.02.1991.  Nauki  rekolekcji  wielkopostnych  w  Goduli  głosi  O.  Bazyli – Franciszkanin.

  04- 06.03.1991. Pierwszy  raz  rekolekcje  szkolne  w  parafii  w  Goduli. 

        03.1991. Przedstawiciele  mniejszości  niemieckiej  w  Polsce  uczestniczą  w  tworzeniu
                       Rady  Mniejszości  Narodowych,  mającą  czuwać  nad  tempem  prac  ustawy 
                       o  mniejszościach  narodowych  w  Polsce.

                       W  Niemczech  nadal  obowiązują  dekrety  Adolfa  Hitlera  o  likwidacji 
                       Związku  Polaków  w  Niemczech.

  12- 19.05.1991. W  Goduli,  dzwony  na  wieży  kościoła  mają  nowy  mechanizm  regulujący 
                             ich  pracę.  Prace  wykonała  firma  Rduch.  Remont  dachu  kościoła.

  18.05.1991.  Uchwała  Kongresu  Nadzwyczajnego  Związku  Górnośląskiego  podjęta  
                       w  sali  Sejmu  Śląskiego  w  Katowicach  głosi:

                       „Samodzielność  finansowa  regionów  to  podstawa  samorządnej  Polski.
                       Skarb  Górnośląski – podstawą  samodzielności  Górnego  Śląska”.

        05.1991. Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  mężczyzn   do  M. B. Piekarskiej.

        06/07.1991. Pielgrzyma  parafialna  z  Goduli  na  Jasną  Górę.
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   01.06.1991. Czwarta  pielgrzymka  do  Polski  papieża  Jana  Pawła II.

  15.06.1991. Festyn  parafialny  w  Goduli.  Gra  orkiestra  dęta.  Był  śpiew,  kołocz  i  kawa.

  17.06.1991. Premier  Jan  Krzysztof  Bielecki  i  kanclerz  Helmut  Kohl  podpisali  w  Bonn
                      polsko – niemiecki  traktat  o  dobrym  sąsiedztwie  i  przyjaznej  współpracy.
                      Artykuły  nr. nr. 20 – 22  traktatu  nie  rozwiązały  problemu  mniejszości  polskiej 
                      w  Niemczech,  ani  jej  praw.  
                       Polskość  dla  wielu  b.  obywateli  polskich  w  Niemczech  bywa  obciążeniem,
                      nawet  wtedy,  kiedy  oba  państwa „ przymykają  oko”  na  sprawę  nieuznawanego
                      podwójnego / drugiego /  obywatelstwa.  

                      Tożsamości  człowieka  jest  sprawą  formacji   intelektualnej   i  ukształtowanego
                      sumienia.   U  ludzi  o  specyficznej  wrażliwości,  rodzą  się  pytania: 

                      ---  czy  moje  roszczenia  na  obczyźnie  są  zasadne  i  dziedziczne  ? ,

                      ---  gdzie  jest  granica  między  asymilacją  a  integracją  i  jej  skutkami ?
                             / n. p.  uświadomioną  pozycją  społeczną   w  nowym   środowisku /,  oraz  to,

                      ---   czy  do  godnego  życia  na  obczyźnie  wystarczy  tylko  pragmatyzm ?.

                      Odpowiedzi  na  te  pytania / lub  ich  brak /,  u  wielu  świadomych  Polaków  na
                      obczyźnie,  stają  się  często  źródłem  frustracji.

  28.06.1991. Rozwiązanie  Rady  Wzajemnej  Pomocy  Gospodarczej / RWPG /.

        07.1991. Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  M. B. Piekarskiej.

  01.08.1991. W  Tuchowie,  u  O O.  Redemptorystów  Ryszard  Hajduk  złożył  śluby  wieczyste.

  05.08.1991. Podpisano  deklarację  społecznego  ruchu  na  rzecz  budowy  Polski  regionów,
                       zgodną  z  zasadą  pomocniczości.  Sygnatariuszami  porozumienia  zostali:
                       Związek  Górnośląski  w  Katowicach,  Ruch  Autonomii  Ślaska,  Zrzeszenie
                       Kaszubsko – Pomorskie,  Związek  Górnoślązaków  z  Opola, 
                       Unia  Wielkopolan,  Krajowa  Rada Towarzystw  Gospodarczych  oraz
                       Kongres  Liberalno – Demokratyczny.

  07.08.1991. Koalicja  wyborcza  do  parlamentu  Związku  Górnośląskiego  z  Kongresem
                      Liberalno – Demokratycznym,  wywołał  liczne  protesty  jego  członków.

  11.08.1991.  Pielgrzymka  młodzieży  dekanatu  rudzkiego  na  Światowy  Dzień  Młodzieży 
                       do  Częstochowy.  W  Grupie  pielgrzymów  z  Goduli  było  czterech  Rosjan.
                       
  15.08.1991.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  Piekar.

  19.08.1991. W  Moskwie  komunistyczny  pucz  Janajewa.  
                      Próba  zatrzymania  rozpoczętych  reform  polityczno – gospodarczych 
                      Michaiła  Gorbaczowa.  Borys  Jelcyn  przejmuje  władzę.
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  01.09.1991. Wikary  w  Goduli  ks.  Krzysztof  Muras  przeniesiony  do  Wodzisławia.
                       Do  parafii  przyszedł  neoprezbiter  ks.  Antoni  Owczarek  z  Rybnika.

  01.09.1991.  W  Katowicach  rozpoczęło  działalność  Społeczne  Liceum  Związku
                        Górnośląskiego / od  1995 r.  im.  Wojciecha  Korfantego /.

  27.10.1991. W  Polsce,  pierwsze  od  60  lat  w  pełni  wolne  i  demokratyczne  wybory  
                      do  sejmu  i  senatu.  Bierze  w  nich  udział  zaledwie  43 %  uprawnionych.  

                      Do  sejmu  weszło  29  ugrupowań  politycznych. / Unia  Demokratyczna – 12.3 %,
                      Sojusz  Lewicy  Demokratycznej - 12 %,  Wyborcza  Akcja  Katolicka - 8,7 %,  
                      Polskie  Stronnictwo  Ludowe  - 8,7 %,  Porozumienie  Centrum - 8,7 %, ........  /.
                      Sejm  składa  się  z  18  klubów  poselskich. 
                      Mniejszość  Niemiecka  uzyskała  7 mandatów  w  Sejmie  i  1  w  Senacie.

            ---      Dostęp  do  prasy  niemieckojęzycznej  w  Polsce  przestał   być  problemem
                      politycznym. 

  09.11.1991. Przeniesienie  prochów  abpa  wrocławskiego  Adolfa  kardynała  Bertrama
                      z  Javornika  do  katedry  wrocławskiej.

  14.11.1991. W  Warszawie  podpisano  traktat  między  Polską  a  zjednoczonymi  Niemcami
                      potwierdzający  granicę  na  Odrze  i  Nysie  Łużyckiej.

  14.11.1991. Uroczystości  w  Goduli:
                      120.  rocznica  wybudowania  kościoła  w  Goduli.
                      125.  rocznica  kuracji.  Obecny  jest  biskup  Damian  Zimoń  oraz  wielu
                      zaproszonych  księży,  w  tym  wikary  z  1941 r.  ks.  emeryt   Rudol.
                      Prawnuk  fundatora  kościoła  hrabia  Hans  Ulryk. von  Schaffgotsch,  
                      nie  mogąc  być  obecnym  na  uroczystości,  przysłał  życzenia.

  15.11.1991. Szkoła  nr  39  w  Goduli  obchodziła  130  lecie  swego  istnienia.

  21.11.1991. Po  rezygnacji  Andrzeja  Klasika / brak  jego  zgody  na  sojusz  wyborczy  Związku
                      Górnośląskiego  z  partiami   politycznymi /,  prezesem  Związku   wybrano
                      dr  inż. Joachima  Otte  z  Chorzowa.

  26.11.1991. Polska  przyjęta  do  Rady  Europy.

  08.12.1991. Rozpad  Związku  Radzieckiego /  ostoi  komunizmu  w  Europie /. 
                      Na  spotkaniu  w  Puszczy  Białowieskiej  prezydentów  Rosji,  Białorusi  i  Ukrainy
                      oświadczono,  że  ZSRR  nie  istnieje,  jako:  podmiot  prawa  międzynarodowego
                      ani  jako  fakt  geopolityczny.       

  06.12.1991. Nieudana  próba  sformowania  rządu  przez  Waldemara  Pawlaka / PSL /.
                      Powołanie  rządu  Jana  Olszewskiego / Porozumienie  Centrum,  do  04.06.1992 r. /.

  08.12.1991. W  Toruniu  i  Bydgoszczy  zainaugurowało  swoją  działalność  „Radio  Maryja”.
                       / Ojciec  Redemptorysta  ks. Tadeusz  Rydzyk – dyrektor /.
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  31.12.1991. Rozwiązanie  Układu  Warszawskiego. 
                      Przerwane  zostało  „połączenie”  między  Rosją   a  Zachodnią  Grupą  Sowieckich
                      Sił  Zbrojnych  w  b.  NRD  i  Północno – Zachodniej  Polsce.

             ---     Liczba  ludności  polskiej  na  Zaolziu  wynosi  ok.  44  tysiące.   

  Rok 1991    W  Goduli  odbyły  się  129  chrzty,  131  pogrzeby  i  46  śluby.

  05.01.1992. Chóry  parafialne  z  Goduli,  Orzegowa, Wirka  i  Lipin  śpiewają  w  Goduli  kolędy.
  
  01.02.1992. Biskup  pomocniczy  diecezji  katowickiej  ks.  dr  Czesław  Domin  
                      ordynariuszem  diecezji  koszalińsko – kołobrzeskiej.

  25.03.1992. Bullą  „Totus  Tuus  Poloniae  Populus”  papieża  Jana  Pawła II,  ustanowiona
                      została  w  Polsce  nowa  organizacja  kościelna.
                      Górny  Śląsk  otrzymał  metropolię.  W  skład  metropolii  katowickiej  jako
                      sufraganie  weszły  diecezja  opolska - biskup  Alfons  Nossol,  diecezja  gliwicka -
                      biskup  Jan  Wieczorek.
                      Biskup  katowicki  Damian  Zimoń  podniesiony  został  do  godności  arcybiskupa 

          / od 29.06. /,  a   biskup  pomocniczy  diecezji  katowickiej  Janusz  Zimniak,
                      przeniesiony   został  do  diecezji  bielsko – żywieckiej.

              ---    Parafia  NSPJ   w  Szombierkach  w  diecezji  gliwickiej.

       03.1992. Nauki  rekolekcji  wielkopostnych  w  Goduli  głosi  ks.  Leon,  Filipin 
                      ze  Świętej  Góry.

  09.04.1992. Stanowisko  Związku  Górnośląskiego  w  sprawie  regionalizacji.
                      „ Warunkiem  powodzenia  regionalizacji  jest  stworzenie  silnych  regionów. 
                      Stąd  też  liczba  ich  nie  powinna  przekraczać  dwunastu.  Z.G. opowiada  się  
                      za  utworzeniem  Regionu  Górnego  Śląska  na  bazie  historycznej  przynależności
                      ziem  tego  Regionu.  Dochodzenie  do ostatecznego  kształtu  Regionu  powinno
                      nastąpić  na  drodze  ugody  i  przyzwolenia  wspólnot  lokalnych”.
                      W  ustalaniu  ustroju  gminy,  powiatu  i  regionu  winna  być  uwzględniona 
                      zasada  pomocniczości: 

                      „ Tyle  władzy,  ile  konieczne – tyle  wolności  ile  możliwe”.

  03.05.1992. W  Goduli,  w  wykonaniu  chórów  parafialnych,  z:  Chorzowa,  Klimzowca
                      i  Goduli  koncert  pieśni  maryjnych.

  04.05.1992.  Rozpoczęcie  spotkań  modlitewnych  przy  grocie  M.B.  z  Lourdes  w  Goduli.

  19.05.1992. Zmarł  biskup  pomocniczy  diecezji  katowickiej  ks. Józef  Kurpas.  Żył  81 lat.

            ---     Prezesem  KIK – u  w  Rudzie  Śląskiej  wybrano  Adama  Szykowskiego.

  22.05.1992. Układ  w  Moskwie  pomiędzy  Polską  a  Federacją  Rosyjską  o  współpracy 
                      i  warunkach  wycofania  z  Polski  jednostek  wojsk  sowieckich.
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  31.05.1992. W  Tuchowie,  Ryszard  Hajduk  otrzymał  świecenia  kapłańskie.

            ---      Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  mężczyzn  i  młodzieńców  do  Piekar.

  02.06.1992. Rocznicowa  Msza  św.  w  intencji  Związku  Górnośląskiego
                      koła  „Godula – Orzegów”.  Po  Mszy  św.  poświecenie  lokalu  klubowego.
                      / ulica  Karola  Goduli 30  w  Goduli /.

   04.06.1992. Afera  lustracyjna  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  Antoniego  Maciarewicza.
                      / prezydent  Lech  Wałęsa,  marszałek  sejmu  prof. Wiesław  Chrzanowski  i  inni /.
                       W  świetle  archiwów  Służby  Bezpieczeństwa,  uznani  zostali / bez  weryfikacji /
                       tajnymi  współpracownikami  SB.  Odwołanie  rządu  Jana  Olszewskiego. 

  05.06.-10.07.1992.  Waldemar  Pawlak  premierem  III  RP.

  13.06.1992. Festyn  parafialny  w  Goduli.  W  150  rocznicę  urodzin  hrabiny  Joanny 
                      von  Schomberg  Godulla  de  domo  Gryczik,  primo  voto  von  Schaffgotsch,  
                      o  jej  życiu   mówiła  p.  Władysława  Ślęzak  z  muzeum  w  Bytomiu. 
                      Występ  zespołu  akordeonistów  pod  kierunkiem   Edwarda  Huloka.

  21.06.1992. Początek  tradycyjnych  pielgrzymek  Związku  Górnośląskiego  do  M.B. Piekarskiej
                      / trzecia  niedziela  czerwca /. Poświecenie  sztandaru  Związku.

  23.06.1992. Biskup  sufragan  katowicki  ks.  dr  Gerard  Bernacki  udzielił   w  Goduli
                      sakramentu  bierzmowania  uczniom  klas  VII  i  VIII.

  28.06.1992. Prymicje  ks.  Ryszarda  Hajduka  w  Goduli.  Śpiewał  chór  z  Goldbach  w  RFN.

  07.07.1992. Z  Goduli  wyruszyła  piesza,  młodzieżowa  pielgrzymka  na  Jasną  Górę.

  10.07.1992. Sejm  powołał  Hannę  Suchocką  na  stanowisko  premiera  III  RP / do 18.10.1993r./.

       07.1992. Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  do  M. B. Piekarskiej.

  02.08.1992. W  Polsce  Sejm  uchwalił   Małą  Konstytucję.
                      Prezydent  otrzymał  prawo  rozwiązania  sejmu  oraz  powoływania  premiera.

       08.1992. Upały  w  Polsce.  Pożar  9.000  ha  lasów  w  rejonie  Kuźni  Raciborskiej.

  15.08.1992.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  Piekar.

  31.08.1992. Zakończyły  pracę  katechetyczna  w  Goduli  panie  Maria  i  Ilona.

  27.09.1992. W  Goduli  uroczystości  150 – tej  rocznicy  przybycia  SS.  Elźbietanek.
                      Parafia  wydała  książkę  p. Władyslawy  Ślęzak  pt. „Budowniczowie  kościołów  - 
                      J  i  U  Schaffgotschowie”.

  11- 18.10.1992. Nauki  na  misjach   parafialnych  w  Goduli  głoszą Franciszkanie: 
                            OO.  Florian  i  Winicjusz.
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             ---     Awaryjna  wymiana  belki  „trzymającej”  na  wieży  kościoła  w  Goduli  dzwony.
                      Robotę  wykonała  firma  „Kozubek”  z  Chebzia.  Koszt  robót : 140  mln.  zł.

  28.10.1992. Ostatnie  bojowe  oddziały  sowieckie / Armii  Czerwonej / opuściły  Polskę.

  25.12.1992. W  dawnym  budynku  związkowym  w  Chebziu  z  1910 r,  z  inicjatywy 
                      proboszcza  w  Goduli  ks.  Jana  Małyska,  oddano  do  użytku  wiernych  kaplicę 
                      pod  wezwaniem   św.  Katarzyny  Aleksandryjskiej.
            
             ---    Strajki  w  kopalniach  na  Górnym  Śląsku  zahamowały  proces  restrukturyzacji.

  Rok 1992   W  Goduli  odbyło  się  99  chrztów,  132  pogrzebów  i  47  ślubów.

  Rok 1990 – 1992.W Polsce  powstało  ok.70 niemieckich  stowarzyszeń  społeczno – kulturalnych.
                                Moją  one  zapewniony  dostęp  do  radia  i  lokalnej TVP.
                                Nie  ma  przeszkód  w  powrocie  do  niemieckiej  pisowni  nazwisk  i  imion.

  01.01.1993. Podział  federacyjnej  Czechosłowacji  na  dwa  państwa:  Czechy  i  Słowację.
                      W  herbie  Czech  i  Moraw  znalazł  się  śląski  orzeł,  jako  świadectwo
                      przynależności  historycznego  Śląska  do  państwa  czeskiego.

  01.01.1993. W  Niemczech  weszła  w  życie  ustawa  o  likwidacji  skutków  wojny 
                      / Kriegsvolgebereinigungsgesetz /. 
                      Tym  samym  przestał   istnieć  problem  wypędzonych.

                       Istnieje  problem  późnych  przesiedleńców.  Muszą  oni  wykazać,  że  na  ziemi
                       skąd  pochodzą  ucierpieli  z  powodu  przynależności  do  narodu  niemieckiego.
                       Nie  obowiązuje  już  prawo  do  łączenia  rodzin.

             ---     Związek  Górnośląski  ogłosił  rok 1993,  rokiem  Wojciecha  Korfantego
                      / 120.  rocznica  urodzin  W.  Korfantego /.

             ---     Proboszcz  w  Goduli  ks.  Jan  Małysek   dziekanem  rudzkim.

  03.01.1993. Zbiórka   pieniędzy  w  kościołach   na  pomoc  dla  mieszkańców   Bośni
                      i  Hercegowiny  dotkniętych  skutkami  wojny  domowej  w  b.  Jugosławii.

  08- 10.03.1993.Rekolekcje  dla  młodzieży  szkolnej  w  Goduli

  28.03.- 01.04.1993. Rekolekcje  dla  dorosłych   w  Goduli. 
                                   Nauki  głosi  Paulin  z  Jasnej  Góry  O.  Witold.

  19.04.1993. W  Związku  Górnośląskim  obchody  120. rocznicy  urodzin  Wojciecha  Korfantego.
                      W  katedrze  katowickiej  odsłonięcie  tablicy – epitafium  Wojciecha  Korfantego.
                      Tablica  ufundowana  została  przez  Związek  Górnośląski  i  Unię  Wielkopolan.
                     
  28.05.1993.  Na  wniosek  Alojzego  Pietrzyka,  posła  NSZZ „Solidarność”  z  Górnego  Śląska,
                      różnicą  jednego  głosu  odwołany  został  rząd  Hanny  Suchockiej.
                      Prezydent  Lech  Wałęsa  rozwiązał  sejm  i  zarządził  przedterminowe  wybory.
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  28.05.1993. Zarząd  Główny  Związku  Górnośląskiego  ustanowił  nagrodę  imienia
                      Wojciecha  Korfantego.

  30.05.1993.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  do  Piekar.

  11.06.1993. Metropolita  katowicki  abp  Damian  Zimoń,  dokonał  poświęcenia  kaplicy 
                      p. w.  św.  Katarzyny  Aleksandryjskiej  w  Chebziu. 
                     Posługę  duszpasterską   w  Chebziu  sprawuje  proboszcz  w  Goduli 
                     ks.  Jan  Małysek.  
                     Duża  w  tym  zasługa  radnych  i  wiceprezydenta  Mariana  Dąbrowskiego.
                     Chebzie  liczy  1.268  mieszkańców.

  15.06.1993. Msza  św.  w  intencji  Związku  Górnośląskiego  koło  „Godula – Orzegów”.
                      W  czasie,  i  po  mszy  św.  przy  grocie  M.B.  z  Lourdes  gra  orkiestra  dęta.

  28.06.-03.07.1993. Na  Jasną  Górę  wyruszyła  z  Goduli  piesza  pielgrzymka  młodzieży.

  18.07.1993. Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  M. B. Piekarskiej.

  28.07.1993. Podpisanie  konkordatu  między  Polską  a  Stolicą  Apostolską. 
                      Ratyfikowany  po  wyborach  parlamentarnych / 21.09.1997 r. /  w  1998 roku.

  15.08.1993.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  Piekar.

  31.08.1993. Wikary  w  Goduli  ks. Marek  Piecha  przeniesiony.
                       Przybyli  do  parafii:  ks.  Mirosław  Barczak  neoprezbiter  z  Rybnika 
                       i  Sławomir  Kozłowski  z  Paprocan.

  01.09.1993.  Przestała  istnieć  samodzielna  kopalnia  „Szombierki”.
                        Połączona  została  z  kopalnią  „Centrum”  w  Bytomiu.

  12.09.1993. Chór  parafialny  z  Quierschied   gości  w  Goduli.

  18.09.1993. Ostatni  żołnierze  sowieccy / Armii  Czerwonej / opuścili  Polskę.

  19.09.1993. W  wyborach  do  sejmu,  klęskę  ponoszą  ugrupowania  uważane  za  prawicowe. 
                      Rząd  tworzą:  SLD  i PSL. Premierem  został  Waldemar  Pawlak / od 18.10.br. /. 
                      Zablokowane  zostają  reformy  samorządowe  i  reforma  edukacyjna.
                      Powrót  do  polityki  dawnych  działaczy  PZPR.
                      Mniejszość  Niemiecka  uzyskała  4  mandaty  w  Sejmie  i  1  w  Senacie.

  21.09.1993. Pielgrzymka  parafian  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny.

13.11.1993.   W  Poznaniu  powołanie  Ligi  Regionów.  W  skład  Ligi  Regionów  wchodzą:
                      Związek  Górnośląski,  Unia  Wielkopolan,  Zrzeszenie  Kaszubsko – Pomorskie,
                      Ruch  Autonomii  Śląska,  Związek  Podhalan.
                      Celem  działalności  Ligi  jest:  
                      „konstytucyjna  decentralizacja   organizacji  państwa  służąca  powstawaniu
                      samorządnych  i  samodzielnych  finansowo  regionów”.
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  28.11.1993. Uroczystości  pierwszego  odpustu  św.  Katarzyny  Aleksandryjskiej  w  Chebziu. 
                      Uroczystościom  towarzyszył  festyn  w  szkole  nr  5. Była  orkiestra  dęta, i  kołocz.

  18.12.1993. I  edycja  Nagrody  imienia  Wojciecha  Korfantego /  Związku  Górnośląskiego /.
                      Nagrodę  honorową  otrzymali:  Jan  Miodek  profesor,  językoznawca.
                                                                          Mikołaj  Henryk  Górecki – kompozytor.
                      Nagrodę  promocyjną  otrzymał  Michał  Lubina – popularyzator  kultury 
                      Górnego  Ślaska. Nagroda  wręczana  będzie  co  roku,  w  dniu  19. kwietnia.

       12.1993. Polska  staje  się  jednym  z  najszybciej  rozwijających  się  krajów  Europy
                     / 4 %  PKB  z  tendencją  wzrostową /.  Postkomuniści  stają  się  / mimowolnym  /
                     beneficjentem  dokonanych  zmian  ustrojowych  i  gospodarczych.

  Rok 1993    W  Goduli  odbyło  się  128  chrztów,  115  pogrzebów  i  55  ślubów.  

  09.01.1994. Przy  parafii  w  Goduli  powstało  koło  przyjaciół  „Radia  Maryja”.
                      Animatorką  koła  jest  p.  Maria  Fraus.

  11.01.1994. Podczas  szczytu  NATO  w  Brukseli,  polska  przystąpiła  do  programu: 
                      „Partnerstwo  dla  Pokoju”.

  01.02.1994. Polska  podpisała  układ  o  stowarzyszeniu  z  Unią  Europejską.

  02.02.1994. Erwin  Duda - brat  Edwin  z  Goduli,   u  O O.  Franciszkanów   w    Panewnikach
                      złożył  śluby  wieczyste.

  13.02.1994. W  Łaziskach  Górnych,  finał  I  Przeglądu  Piosenki  Dziecięcej 
                       „ Śląskie  Śpiewanie”  organizowanego  przez  koło  Związku  Górnośląskiego.
                       Z  imprezy  lokalnej,  stanie  się  cykliczną  imprezą  regionalną  pod  patronatem
                       honorowym: 
                       Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  Wojewody  Śląskiego  i Opolskiego,
                       Marszałka  Województwa  Ślaskiego  i  Opolskiego, arcybiskupa  Damiana  Zimonia,
                       biskupów  Opola  i  Gliwic  Alfonsa  Nossola  i  Jana  Wieczorka,  Kuratora  Oświaty,
                       Konsula  Generalnego  Republiki  Czeskiej,  prezydentów  Miast.
                       Przegląd  Piosenki  na  stale  wpisuje  się  w  promocję  kultury  regionalnej. 

  14.02.1994. Biskup  Damian  Zimoń  poświecił  kaplicę  p. w.  M. B. Uzdrowienia  Chorych  
                      w  szpitalu  w  Goduli.

             ---     Parafia  w  Goduli  patronacką  dla  budowanego  kościoła  w  Radzionkowie,
                      dla  „Osiedla  na  Wzgórzu”.

  10.03.1994. W  Opolu  erygowano  Uniwersytet  Opolski.  Powstał  on  z  połączenia  Wyższej  
           Szkoły  Pedagogicznej  i  Instytutu  Teologiczno – Pastoralnego  w  Opolu.  

             ---     Odwołanie  z  funkcji  wojewody  katowickiego  Wojciecha  Czecha.
                      Jego  następcą  został  Eugeniusz  Ciszak.

             ---    Prezesem  KIK  - u  w  Rudzie  Śl.  wybrano  Mariana  Dąbrowskiego / do  2002 r./.
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  20- 27.03.1994. Rekolekcje  parafialne  w  Goduli.
                             Prowadzą  je  księża  pochodzący  z  parafii.
                             Werbista  ks.  Zygmunt  Wieczorek  głosi  nauki  ludziom   starszym.

  19.04.1994. II  edycja  Nagrody  im.  Wojciecha  Korfantego / Związku  Górnośląskiego /.
                      Nagrody  honorowe  otrzymali:  Stanisław  Hadyna – założyciel  zespołu  „Śląsk”,
                                                                           Andrzej  Brożek,  pośmiertnie – prof.  historyk.
                                                                           Jan  Stefan  Dworak,  pośmiertnie – historyk
                                                                          z  Rudy  Śląskiej.

                      Nagrodę  promocyjna  otrzymali:  Krystyna  i  Maria  Dybowie – historycy.

 24.04.1994.  Zjazd  zjednoczeniowy  Unii  Demokratycznej  i  Kongresu  
                      Liberalno – Demokratycznego  w  Warszawie. 
                      Przewodniczącym  partii  został Tadeusz  Mazowiecki, 
                      a  wiceprzewodniczącym  Donald  Tusk.

  05.05.1994.  Brat  Edwin  z  Goduli,  przyjmuje  w  Panewnikach  diakonat.

  22.05.1994.  Pierwsza,  I  Komunia  św.  w  parafii  w  Chebziu.

            ---       I  edycja / Obrzędy  i  Obyczaje / konkursu  plastycznego  pt. 
                        „Śląsk  Muzyką  Malowany”.
                       Organizatorem  konkursu  jest  Związek  Górnośląski,  a  prowadzącym, 
                       wraz  z  zespołem   studentów  prof.  Jerzy  Wuttke / członek  założyciel  Związku /.
                       Celem  konkursu  jest: stworzenie  wizerunku  regionu,  jego  ciągłości  kulturowej 
                       i  historycznej – poprzez  ukazanie  bogactwa  i  piękna  miejsc  rodzinnych.

  29.05.1994.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  do  Piekar.

  01.06.1994.  Rozpoczęcie  prac  przy  układaniu  chodnika  na  cmentarzu  w  Goduli.

  10.06.1994.  Zakończenie  prac  przy  odnowie  witraża  od  strony  Płn.  kościoła  w  Goduli.

  19.06.1994. W  Polsce  odbyły  się  drugie  wolne  wybory  samorządowe.  W  Rudzie  Ślaskiej,
                      do  Rady  Miejskiej  wybrano  45 osób.  Radnymi  w  obwodzie  wyborczym
                      Godula - Orzegów  wybrani  zostali:  Piotr  Bochoń, Tadeusz  Dymek,  Leon  Latka,
                      Sławomir  Laczek,  Jerzy  Malik  i  Jerzy  Zdrzałek.

            ---      W  Województwie  Opolskim  Mniejszość  Niemiecka  uzyskała  39 %  mandatów
                      w  organach  samorządu  terytorialnego.

        06.1994. Chór  parafialny  z  Goduli  wyjechał  z  rewizytą  do  Quierschied.

  27.06.- 02.07.1994. Na  Jasną  Górę  wyruszyła  piesza  pielgrzymka  z  Goduli.

  04.07.1994. Rada  Miasta  do  pełnienia  funkcji  Prezydenta  wybrała  Zygmunta  Żymełkę.
                      Zastępcami  Prezydenta  Miasta  zostali: Jerzy  Stelmach  i  Bazyli  Tyszkiewicz        

          z  Goduli.
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  17.07.1994.  Ślubowana  pielgrzymka  parafialna  z  Goduli  do  M. B. Piekarskiej.

  22-25.07.1994.  Pielgrzymka  autokarem  z  Goduli  do  Mariazell  w  Austrii.

       08.1994.  Remont  portalu  nad  wejściem  do  kościoła  w  Goduli.

  15.08.1994.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  M. B. Piekarskiej.

             ---     Konserwacja  pomnika  św.  Jana  Nepomucena  w  Goduli./ do  10. br. /
                      /  Wydział  Kultury  U.M.  Ruda  Śląska /.

  31.08.1994. Wikary  w  Goduli  ks.  Antoni  Owczarek  przeniesiony  do  Katowic – Brynowa.
                      Z  Brynowa  do  parafii  w  Goduli   przybył  ks.  Piotr  Marek.

  03.09.1994. Pierwsza  Inauguracja  roku  akademickiego  w   Uniwersytecie  Opolskim. 
                      Uniwersytet   posiada  Wydział  Teologiczny.
                      Pierwszym  rektorem  Uniwersytetu  został   prof.  dr  Franciszek  Antoni  Marek 
                       z  Gogolina.

  01 – 02.10.1994. W  Piekarach  Ślaskich  II  Kongres  Związku  Górnośląskiego.
                              Prezesem  Związku  został  dr  inż.  Joachim  Otte  z  Chorzowa.
                              Członkami  Zarządu  zostali  m.  innymi:
                              Aleksander  Leszczyna,  Andrzej  Stania  i  Grzegorz  Tobiszowski  z  Rudy  Śl.

  04 – 06.11.1994. Wizyta  kanoniczna  bpa  ks.  dr  Gerarda  Bernackiego  w  Goduli  i  Chebziu.
                               Bierzmowanie  młodzieży  w  Goduli  i  Chebziu.

  17.12.1994. Metropolita  katowicki  ufundował  nagrodę  „Lux  ex  Silesia”- Światło  ze  Śląska.
                      Nagrodę  otrzymują  osoby  zasłużone  dla  Górnego  Ślaska.

             ---    Od  1949 r.  w  Bundestagu  104  rodowitych  Ślązaków  uzyskało  mandat
                     deputowanego  / m.  innymi  Górnoślązak  dr  Herbert  Helmut  Czaja /.

  Rok 1995    W  Goduli  odbyło  się  111  chrztów,  133  pogrzebów  i  54  ślubów.

  01.01.1995. W  Polsce  denominacja  złotówki.  1 nowy  złoty = 10.000  starych  zł.

       01.1995. Zbiórka  pieniędzy  w  Goduli  dla  potrzebujących  w  Czeczeni.

       02.1995. Wikary  w  Goduli  ks.  S.  Kozłowski  przeniesiony  do  Chorzowa / św.  Florian /.
                       Do  Goduli,  z  Chorzowa  przybył  ks.  Marian  Tatura.

  15.02.1995. W  siedzibie  Związku  Górnośląskiego  w  Katowicach,  oświadczenie  trzynastu
                      organizacji  społeczno – politycznych  Górnego  Śląska  w  sprawie  regionalizacji
                      kraju: 
                      „ ....Polska  powinna  być  państwem  samorządnych  regionów”.

  17.02.1995. Uchwała  Zarządu  związku  Górnośląskiego  o  przystąpieniu  do  Kontraktu
                      Regionalnego  dla  Województwa  Katowickiego.
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             ---     Stanisław  Popenda  z  Goduli,  prowadzi  w  parafii  zajęcia  rehabilitacyjne 
                       z  osobami  starszymi.  Proponuje  zestawy  ćwiczeń  stosownie  do  ich  wieku.

  01.03.1995. Sejm  odwołał  premiera  W. Pawlaka  i  powołał  w  jego  miejsce  Józefa  Oleksego.

  12.03.1995. Rekolekcje  wielkopostne  w  Goduli  i  Chebziu. 
                      Nauki  głosi  Franciszkanin  O.  Winicjusz. 

  21.03.1995. Po  odwołaniu  przez  Sejm  premiera  Waldemara  Pawlaka,  jego  następcą  został
                       Józef  Oleksy / do  01.02.1996 r. /.

  04.04.1995. Ks.  Franciszek  Szczurek,  misjonarz  w  Zambii,  obchodził  w  Goduli 
                      15. lecie  kapłaństwa. 

19.04.1995.  III  edycja  Nagrody  im.  Wojciecha  Korfantego / Związku  Górnośląskiego /.
                     Nagrody  honorowe  m.  innymi  otrzymali:
                     Wojciech  Kilar – kompozytor,
                     Maria  Pańczyk - Poździej  - dziennikarka  radiowa,
                     Kazimierz  Kutz – reżyser  filmowy. 
                     Wiesław  Lesiuk – prof.  historii.
                     Franciszek  Maga – lekarz  w  Bestwinie  i  pośmiertnie  Norbert  Kroczek 
                     – kierownik  chóru : „Rezonas  Con  Tutti”  z  Zabrza. 

  21.05.1995. W  Ołomuńcu  na  Morawach  papież  Jan  Paweł II  dokonał  kanonizacji
                      błogosławionego  Jana  Sarkandra  ze  Skoczowa.

  22.05.1995. Papież  Jan  Paweł II  w  Skoczowie.

  28.05.1995. Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka mężów  i  młodzieńców  do  Piekar.

  24.06.1995.  Festyn  parafialny  w  Goduli.  Jest  orkiestra  dęta,  kołocz,  kawa  i  fanty.

  02.07.1995. W  Koszycach  na  Słowacji,  papież  Jan  Paweł II  dokonał  kanonizacji    
           błogosławionego  Melchiora  Grodzieckiego,  jezuitę   z  Cieszyna.

  03-08.07.1995  Młodzież  z  Goduli  wyruszyła  na  tygodniową  pielgrzymkę  na  Jasną  Górę. 
                            Trzy  dni  później  4.  autobusami  na  uroczystości  parafialne  do  Częstochowy
                             wyjechali  parafianie  starsi.

  16.07.1995.  Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  M.B. Piekarskiej.

  07.07.1995. W  Rudzie  Śląskiej,  radni  odwołali  Zarząd  Miasta. 
                      Na  funkcję   prezydenta  powołany  został  Edmund  Sroka.  
                      Jego  zastępcami  zostali: Jan  Krawczyk,  Jerzy  Stelmach  i  Grzegorz  Tobiszowski.

  16.07.1995. Oświadczenie  Zarządu  Związku  Górnośląskiego  z  okazji  75.  rocznicy 
                       uchwalenia  ustawy – Statutu  Organicznego  Województwa  Śląskiego.
                       Związek  Górnośląski  domaga  się  zapisania  w  Konstytucji  RP  stwierdzenia,  że:
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                      „ Polska  jest  jednolitym  państwem  samorządnych  regionów,  co  odpowiada
                       europejskim  standardom  zarządzania  społeczeństw  obywatelskich”.
                       
  28 – 31.07.1995. Kolejna,  autokarowa  pielgrzymka  z  Goduli  do  Mariazell  w  Austrii.

  25.07.1995. Zbiórka  pieniędzy  w  Goduli  dla  potrzebujących  na  Ukrainie. 
                      Zbiórkę  prowadzi  siostra  Służebniczka  Agnieszka,  która  tam  pracuje.

  02.08.1995. Brat  Paweł / Michalik /  z  Goduli  złożył  śluby  zakonne  na  Jasnej  Górze.
                       Parafianie  z  Goduli  udali  się  do  Częstochowy  autobusem.

  18. i 20.08.1995. Pielgrzymka  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny  i  do  Piekar.

  02.09.1995. Brat  Edwin / Duda /  z  Goduli  przyjął  w  Panewnikach  święcenia  kapłańskie.

              ---    Wikary  w  Goduli  ks.  Tatura  przeniesiony  został  do  Makoszów,  
                      zaś  ks.  Marek  do  Mikołowa.
                      Przybyli  do  Goduli,  ks. ks.  A.  Słabkowski  i   A.  Piszczek.

  20.09.1995. Druga  w  tym  roku  pielgrzymka  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny.

              ---    W  Chebziu   1.160 osób,  a  w  Goduli 13.400  osób  zameldowanych  jest 
                       na  pobyt  stały.    333 osoby  zameldowano  na  pobyt  czasowy.

  05.10.1995. Podpisany  został  „Kontrakt  regionalny  dla  województwa  katowickiego”.
                      Dotyczy  koniecznej  restrukturyzacji  przemysłu  i  łagodzenia  skutków
                      transformacji  ustrojowo – gospodarczej.

  13.10.1995. W  parafii  Godula pierwsze  spotkanie  z  językiem  angielskim. 
                      Prowadzi je  p.  Ryguła.

  15.10.1995. Rewizyta  chóru  parafialnego  z  Quierschied.  Zwiedzają  Jasną  Górę,  gdzie
                      w  kaplicy  Cudownego  Obrazu  M. B.  Częstochowskiej  zaśpiewali  i  Kraków.
                      19.10.br.  dali  koncert  w  Goduli.  Mieszkali  w  Chorzowie.

  25.10.1995. W  parafii  Godula  pierwsze  spotkanie  z  językiem  niemieckim. 
                      Prowadzi  je  pani  Wróblewska.

              ---    W  soboty,  w  Goduli  rehabilitację  i  gimnastykę  dla  osób  starszych  prowadzi
                       Stanisław  Popenda.

  05.11.1995. W  I  turze  wyborów  prezydenckich,  kandydaci  na  ten  urząd  otrzymali:
                       Aleksander  Kwaśniewski – 35,1 %,  Lech  Wałęsa - 33,1 %,  Jacek  Kuroń – 9,2 %,
                       Jan  Olszewski 6,9 %,  Waldemar  Pawlak 4,3 %  i  Tadeusz  Zieliński 3,5 %  głosów.

  07.11.1995.  Stanowisko  Związku  Górnośląskiego  w  sprawie  wyborów  prezydenckich.
                       „Kandydatem  spełniającym  oczekiwania  programowe  Związku  Górnośląskiego
                       jest  Lech  Wałęsa”.
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  10.11.1995.  Jubileusz  35.  lecia  Szkoły  Podstawowej  nr  40  / im. Juliana  Marchlewskiego / 
                       w  Goduli.  Uroczyste  nabożeństwo  w  kościele  w  Goduli.
                       Nadanie  szkole  nowego  patrona  w  osobie  Karola  Goduli.

              ---     Zbiórka  pieniędzy  w  parafii  Godula,  na  pomoc   Polakom  na  Wschodzie.

  19.11.1995.  W  II  turze  wyborów  prezydenckich,  Aleksander  Kwaśniewski 
                        otrzymał 51,72 %  głosów,  a  Lech  Wałęsa  48,28 %.

  02.12.1995.  W  uroczystej  sesji  Rady  Miasta  Ruda  Ślaska,  wziął  udział 
                       hrabia  Valentin  von  Ballestrem.  

  10.12.1995.  Kolejna  wystawa  prac  hafciarek  w  Domu  Katechetycznym  w  Goduli.

  Rok 1995     W  Goduli  odbyło  się  109  chrztów,  123  pogrzebów  i  44  ślubów.

        01.1996. Niedzielne  występy  kolejnych  zespołów  w  kościele  w  Goduli:
                       chóru  parafialnego,  zespołu  akordeonistów,  młodzieży,  która  uczestniczyła  
                       w  Spotkaniach  Młodych  w  Taize,  Paryżu  i  Monachium.

  01.02.1996. Dymisja  premiera  Józefa  Oleksego.  
                      Kolejnym  premierem III  RP  został  Włodzimierz  Cimoszewicz / od 16.02.1996 r. /.

  18.02.1996. Referendum  uwłaszczeniowe  zaproponowane  przez  NSZZ  „Solidarność”  nie
                      znajduje  wystarczającego   poparcia  społecznego / 32,04 %  frekwencji /.

  27.02.1996. Uchwała  zarządu  Związku  Górnośląskiego  o  powołaniu  Komitetu  Budowy
                      pomnika  Wojciecha  Korfantego  na  placu  Sejmu  Śląskiego  w  Katowicach.
                      Przewodniczącym  Komitetu  został  prezydent  Katowic  Henryk  Dziewior,
                      wiceprzewodniczącym,  prezes  Związku  Górnośląskiego  dr  inż. Joachim  Otte.

  03.03.1996. Początek  rekolekcji  parafialnych  w  Goduli. 
                       Nauki  głosi  Redemptorysta  O.  Grzegorz.

  06.03.1996.  Szybami  kopalni „Hohenzollern”  a  po  II  Wojnie  Światowej   „Szombierki”,
                       czyli  od  05.09.1873 r.  wydobyto  blisko  149  mln.  ton  węgla.

  11- 13.03.1996. Rekolekcje  szkolne  w  Goduli.

  16.04.1996. W  Goduli  koncert  pieśni  pasyjnych  w  wykonaniu  Państwowego  Zespołu 
                      Pieśni  Tańca  „Śląsk”  z  Koszęcina.

  19.04.1996. IV  edycja  Nagrody  im.  Wojciecha  Korfantego / Związku  Górnośląskiego /.
                      Nagrodę  honorową  otrzymali:
                      Waleria  Nabzdyk – rzeczniczka  praw  ludu  śląskiego  z  Opola,
                      Franciszek  Kokot – prof.  nefrolog  z  Katowic.
                      Nagrodę  promocyjną  otrzymali:  Jan  Goczoł  - poeta,  regionalista  z  Opola,
                      Stowarzyszenie  Tragedii  Ślaskiej 1945,  dbające  o  pamięć  Górnoślązaków
                      internowanych  do  ZSRR.
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  30.04.1996. Rada  Ministrów  przyjęła „ Program  dostosowania  górnictwa  węgla  kamiennego
                      do  warunków  gospodarki  rynkowej  i  międzynarodowej  konkurencyjności”.
                      Program  zakłada  likwidację  nierentownych  kopalń  oraz  ich  łączenie.

  03.05.1996. Bractwo  Myśli  Bratniej  Związku  Górnośląskiego  w  Katowicach,  ufundowało 
                      w  katedrze  „tablicę  pojednania” z  napisem: 
                      „Pamięci  wszystkich  ofiar  III  powstania  śląskiego”.

  01.05.1996. Jubileusz  100.  lecia  konwentu  Zgromadzenia  Sióstr  św.  Elźbiety  w  Goduli.
                      W  uroczystościach  uczestniczą   potomkowie  rodu  von  Schaffgotsch.

  03.05.1996.  W  katedrze  w  Katowicach,  arcybiskup  Damian  Zimoń  odsłonił  i  poświecił
                       tablicę: „ Pamięci  wszystkich  ofiar  III  powstania  śląskiego  w  75  rocznicę 
                       jego  wybuchu”. Fundatorem  tablicy  jest  B.M.B  Związku  Górnośląskiego.

  09.05.1996.  Ks.  bp  dr  Gerard  Bernacki  dokonał  bierzmowania  młodzieży  w  Goduli.

  11.05.1996.  W  Goduli  gościmy  ks.  Andrzeja  Krzymyczka – Marianina, 
                       pracującego  w  Brazylii. Jest  apostołem  Miłosierdzia  Bożego.

  19.05.1996.  I  edycja  „Śląskich  Godów” - imprezy  Związku  Górnośląskiego,  zorganizowanej  
                       w  Wojewódzkim  Parku  Kultury  i  Wypoczynku  w  Chorzowie.
                       W  jej  programie,  konkurs  na  wielopokoleniową  rodzinę  śląską.
                       „Śląskie  Gody”  weszły  do  kalendarza  imprez  regionalnych.

  26.05.1996.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  do  Piekar.

  08.06.1996.  Brat  Paweł  Michalik  przyjął  na  Jasnej  Górze  świecenia  kapłańskie.
                       Następnego  dnia  odprawił  Mszę  św.  prymicyjną  w  Goduli.

  10.06.1996. Początek  prac  malarskich  w  kościele  w  Goduli.
                      Remont  budynku  probostwa / fugowanie / oraz  obejścia  kościoła / puzle,  trawnik /.

  24-26.06.1996. Wyruszyła  piesza  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę.
                            Trzy  dni  później  dojadą  do  Częstochowy  3  autokary  z   pielgrzymami.

             ---     Początek  obchodów  125.  rocznicy  wybudowania  kościoła  w  Goduli. 
                      Festyn  parafialny.  Jest  orkiestra  dęta,  kołocz,  kawa  i  śpiew.
                      Podczas  spotkań  apelowych  przy  grocie  M.B.  z  Lourdes, 
                      prowadzone  są  pogadanki  o  historii  Śląska,  parafii,  dzielnicy  i  Miasta.
                      Pogadanki  prowadzi  sekretarz  Zarządu  Głównego  Związku  Górnośląskiego
                      w  Katowicach,  mieszkaniec  Goduli  Aleksander  Leszczyna.

            ---      Likwidacja  boiska  GKS  „Szombierki”  / na  dawnym  placu  drzewnym /.

  21.07.1996. Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  M. B. Piekarskiej.

  27 – 29.07.1996. Kolejna,  autokarowa  pielgrzymka  z  Goduli  do  Mariazell  w  Austrii.
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   15  i 17.08.1996. Pielgrzymki  z  Goduli  do  Piekar  i  Lourdes  we  Francji /  ks.  Słabkowski /.

  20.08.1996. Wyjazd  grupy  parafian  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny.

  24.09.1996. Wycieczka  parafialna  z  Goduli  do  Kopic,  do  grobów  hrabiów
                      Jana  i  Joanny  von  Schaffgotsch.  Zwiedzanie  kościoła  i  ruin  pałacu.

  27.09.1996. W  kościele  w  Goduli  koncert  chórów  parafialnych  z  Chorzowa,  Piaśnik
                       i  Goduli.

  27.10.1996. W  kościele  w  Goduli  koncert  chórów  parafialnych  z  Chorzowa,  Orzegowa 
                       i  Goduli.

  11.11.1996. Święto  Niepodległości  Polski. 
                      W  kościele  w  Goduli,  koncert  pieśni  religijno – patriotycznych  w  wykonaniu
                      solistów  Opery  Śląskiej  w  Bytomiu,  P. Z. P i T. „Śląsk”  i  chóru  parafialnego.

  14.11.1996. Uroczystości  125.  lecia  kościoła  w  Goduli.
                      Mszę  św.  odprawił  biskup  ordynariusz  katowicki  ks.  dr  Damian  Zimoń.
                      Kazanie  wygłosił  biskup  sufragan  opolski  ks.  dr  Jan  Kopiec  z  Szombierek.

                      Wśród  licznie  zaproszonych  gości,  byli:  proboszcz  z  Quierschied  ks.  Ziegler
                      z  burmistrzem  miasta  i  ks.  Breuer,   księża  z  naszego  dekanatu  i  diecezji,  oraz
                      księża  z   Austrii  i  Niemiec,  pochodzący  z  Goduli.

                      W  czasie  nabożeństwa  śpiewał  chór  parafialny  z  Quierschied  i  Goduli.
                      Grała  orkiestra  dęta  kopalni  „Pokój”  w  Rudzie  Śląskiej.
                      Byli  przedstawiciele  samorządu  miejskiego,  organizacji  społecznych  i  inni.

                      Po  Mszy  św.  odbyło  się  spotkanie  w  Domu  Katechetycznym,  gdzie 
                       na  okolicznościowej  wystawie  prezentowano  wydarzenia  z  życia  i  historii
                       Karola  Goduli,  górnośląskiego  rodu  von  Schaffgotsch,  Huty  i  Gminy  Godula,
                       parafii  i  kościoła.
                       Znaczący  udział  w  tworzeniu  wystawy  ma  Jerzy  Tiałowski.
                       Wystrój  kościoła  i  otoczenia,  nabrał  eleganckiego  i  świątecznego  wyrazu.

  17.11.1996. Kolejne  uroczystości  odpustowe  w  w  parafii  w  Chebziu.

  Rok 1996    W  Goduli  odbyło  się  105  chrztów,  125  pogrzebów  i  44  ślubów.
                       
  06.01.1997. Były  wikary  parafii  w  Goduli /1976 – 1978 r./,  ks.  Piotr  Libera  z  Katowic, 
                       biskupem  pomocniczym  w  Katowicach.
                       Konsekracja  biskupa  miała  miejsce  w  Rzymie. 
                       W  uroczystościach  bierze  udział  delegacja  parafii  w  Goduli  z  ks. J.  Małyskiem
                       proboszczem  na  czele.
                       Delegacja  z  Goduli  na  prywatnej  audiencji  u  Ojca  św.

 25.01.1997.  W  katedrze  Chrystusa  Króla  w  Katowicach  inauguracja  posługi  duszpasterskiej
                      ks.  bpa  Piotra  Libery.
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  01.03.1997.  Inauguracja  pierwszego  roku  akademickiego  w  Wyższej  Szkole  Ekonomii
                       i  Administracji  w  Szombierkach.

  02.03.1997.  Redemptorysta  ks.  dr  Ryszard  Hajduk  wraz  z  klerykami  z  Tuchowa,  głosi  
                       w  Goduli  nauki  i  zbiera  ofiary  na  pomoc  dla   mieszkańców  Ukrainy.

  16-19.03.1997. Nauki  rekolekcji  wielkopostnych  w  Goduli  głosi  ks.  Marian  Jaromin,
                           proboszcz  z  Lipin.

  05-06.04.1997. III  Kongres  Związku  Górnośląskiego  w  Tychach.
                           Prezesem  Związku  został  wybrany  prof.  Jerzy  Wuttke  z  Katowic.
                           Do  Zarządu  Głównego  wybrani  zostali  m.  innymi:
                           Aleksander  Leszczyna  z  Goduli  – sekretarz  i  Bożena  Miliczek – Ciszewska 
                           z  Kochłowic.

  18.04.1997. W  Stuttgarcie  zmarł  dr  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  Herbert  Helmut  Czaja.
                      Germanista,  polityk,  katolik,  obrońca  praw  człowieka,  w  tym  Ślązaków  w  RFN.

  19.04.1997.  V  edycja  Nagrody  im.  Wojciecha  Korfantego / Związku  Górnośląskiego /.
                       Nagrodę  honorową  otrzymali:
                       Dorota  Simonides – prof.  senator  z  Opola.
                       Wojciech  Sarnowicz – reżyser,  dyrektor  TV Katowice,
                       Piotr  Latoska – artysta  plastyk  z  Rudy  Śląskiej.
                       Edward  Biszorski,  pośmiertnie – artysta  plastyk  ze  Skoczowa.
                       Stowarzyszenie  Miłośników  Ziemi  Tarnogórskiej.

  14.05.1997. Na  wieży  kościoła  w  Goduli  zainstalowano  nowy  zegar  i  mechanizm
                      samosterujący / firma  Rduch /.  

  15.05.1997. Bundestag  przywrócił  honor  niemieckim  dezerterom  z  czasów  wojny  światowej.
                       
              ---    Dr  Herbert  Hupka  honorowym  obywatelem  Raciborza. Zmarł  w 2006 r.  w  Bonn.

   25.05.1997. Referendum  konstytucyjne  w  Polsce  przynosi  zwycięstwo  zwolennikom  tej,
                      przygotowanej  przez  koalicję  rządzącą  SLD,   PSL  i  Unię  Wolności.
                      Odrzucono  projekt  „obywatelski”  przygotowany  przez  NSZZ „Solidarność”.

  25.05.1997. Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  do  Piekar.

  30.05-10.06.1997. VI  Pielgrzymka  papieża  Jana  Pawła II  do  Polski.
                                 Na  powitanie  papieża,  o  godzinie  11.00  w  Polsce  biją  wszystkie  dzwony.

  04.06.1997.  Drogą  zamiany  terenu,  pomijając  tym  samym  skomplikowane  procedury
                       formalno – prawne,  parafia  w  Goduli  uzyskała  teren  pod  nowy  cmentarz.
                       Obie  części  cmentarza,  tworzące  jedną  całość , ogrodzono  nowym  murem
                       z  płyt  betonowych.

  08.06.1997.  Ks.  Franciszek  Szczurek,  w  kościele  w  Goduli  zebrał  ofiary pieniężne 
                       na  pomoc  dla  misji  w  Zambii.
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  13.06.1997.  W  Goduli,  ks. bp  Piotr  Libera  udzielił  młodzieży  sakramentu  bierzmowania.

  15.06.1997.  Festyn  „na  Paryżu”.  Rozpoczął  się  przemarszem  mieszkańców  i  „gości”
                       po  ulicach  osiedla  domków  jednorodzinnych  „na  Paryżu”  w  Goduli. 
                       Były  występy  orkiestry akordeonistów  i  zespołu  tanecznego  „Rudzianie”.
                       Były  konkursy,  loteria  i  śpiewy.  Były  krupnioki  i  kołocz  z  posypką.

  21.06.1997.  Na  wniosek  Zarządu  Związku  Górnośląskiego  do  ówczesnego  prezydenta  RP
                       Lecha  Wałęsy  i  sejmiku  województwa  katowickiego  z  marca  1993 r. 
                       do  ówczesnej  premier  Hanny  Suchockiej,  obecny  prezydent  III  RP 
                       Aleksander  Kwaśniewski,  na   ręce  wnuka  Wojciecha  Korfantego 
                       Feliksa  Korfantego  w  Katowicach,  przekazał  pośmiertnie  nadany
                       „ polskiemu  patriocie  ze  Śląska” / Ślązacy  to  nie  patrioci ? / Order  Orła  Białego.

                       Obecni  byli  także:  premier  Włodzimierz  Cimoszewicz,  marszałek  sejmu
                       Józef  Zych,  marszałek  senatu  Adam  Struzik,  władze  samorządowe,
                       zarząd  i  liczni  członkowie  Związku  Górnośląskiego.

  28.06.1997.  Na  pielgrzymkę  do  Rzymu,   jako  wotum  wdzięczności  za  125.  lecie  parafii  
                       w  Goduli,   wyjechała  grupa  parafian.

        06.1997. Rozbiórka  wieży  wyciągowej  i  wysokiego  komina  KWK  „Paweł”  w  Chebziu.

  30.06.- 05.07.1997.   Tradycyjna  tygodniowa  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę.
                                     Na  uroczystości  parafialne  w  Częstochowie  wyjechały  cztery  autokary 
                                     z  pątnikami

        07.1997. Powódź  tysiąclecia  w  dorzeczu  Odry,  a  mniejszej  skali  w  dorzeczu  Wisły. 
                       Zatopione  zostały: Racibórz,  Kędzierzyn – Koźle,  Nysa,  Opole,  Kłodzko,
                       Wrocław. 
                       Zginęły  54  osoby.  1.500  rodzin  zostało  bez  dachu  nad  głową.
                       Zniszczeniu  uległo:  490  mostów  i  3.080  km.  dróg.

  20.07.1997.  Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  M. B. Piekarskiej.

   Rok 1997    Powołanie  do  życia  Związku  Ludności  Narodowości  Ślaskiej / ZLNŚ / 
                       w  Katowicach.  
                       Ślązacy  województwa  opolskiego  i  mniejszość  niemiecka / Henryk  Kroll /
                       skrytykowali  inicjatywę  katowickich  aktywistów.

   08.07.1997. Polska  zaproszona  do  negocjacji  swojego  członkostwa  w  NATO.

       07.1997.  Grupa  młodzieży / 26  osób /  z  Goduli,   z  ks.  proboszczem  Janem  Małyskiem
                       przebywała   Quierschied / RFN /.

  20.08.1997. Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  M. B. Piekarskiej.

  21.08.1997. Na  Górę  św.  Anny  wyruszyły  dwa  autokary  z  pielgrzymami  z  Goduli.
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   31.08.1997. Do  parafii  w  Goduli  przybyli:  ks. E. Chmiel,  ks.  Masarski  i  neoprezbiter 
                       ks.  Grzegorz  Sobol.
                       Z  Goduli,  do  zajęć  w  przedszkolu  w  Orzegowie  odeszła  S.  Faustyna,
                       do  Goduli  z  Orzegowa  przyszła  S.  Angelika.

  14.09.1997. Remont  i  przemieszczenie  pomnika – piety  przy  ulicy  Pawła  w  Goduli.
                      Koszty  pokrył  budżet  miasta  Ruda  Śląska. 
                      Poświecenie  pomnika  przez   ks.  proboszcza  z  Goduli.

  21.09.1997. W  wyborach  do  parlamentu  zwycięstwo  odnoszą  ugrupowania  prawicowe:
                      Akcja  Wyborcza  Solidarność  i  Unia  Wolności. 
                      Premierem  rządu  został  prof. dr  inż. Jerzy  Buzek / AWS /, 
                      wicepremierem  prof. dr  Leszek  Balcerowicz / UW /.

  21.09.1997. Prezydent  Rudy  Śląskiej  Edmund  Sroka  z  listy  Akcji  Wyborczej  
          Solidarność / AWS /  posłem  do  sejmu  RP.

  08.10.1997. Grupa  parafian  z  Goduli  wyjechała  na  pielgrzymkę  do  Sanktuarium 
                      Miłosierdzia  Bożego  w  Łagiewnikach  i  do  O O. Karmelitów  w  Czernej.

  17.10.1997.  Na  stanowisku  premiera  III  RP,  Jerzy  Buzek / do  18.10.2001 r. / zastąpił
                       Włodzimierza  Cimoszewicza.

  11.11.1997. Święto  Niepodległości  w  Polsce.  
                      W  kościele  w  Goduli  Msza  św.  w  intencji  ojczyzny  i  koncert  organowy
                      w  wykonaniu  Tomasza  Orłowa,  ze  śpiewem  solowym  i  recytacjami

  14.11.1997. W  Goduli,  z  okazji  126  rocznicy  wybudowania  kościoła,  ks.  bp  Piotr  Libera
                       w  otoczeniu  księży  dekanatu,  odprawił  Mszę  św. 
                       Były  wspomnienia  ks. biskupa  z  czasów  pełnienia  funkcji  wikariusza  w  Goduli.

  20.11.1997. Rada  miasta  Ruda  Ślaska  uchwaliła  i  przyjęła  do  realizacji  projekt:
                      ,, Strategii  Wewnętrznego  i  Zintegrowanego  Rozwoju  Miasta  do  2015  roku”.

  14.12/1997. U  S S.  Elźbietanek  w  Katowicach  śluby  zakonne  złożyła  parafianka  z  Goduli
                      S.  Mateusza.

  Rok 1997    W  Goduli  odbyło  się  103  chrztów,  108  pogrzebów  i  51  ślubów.

  04.01.1998. W  kościele  w  Goduli  z  koncertem  kolęd  wystąpił  zespół  „Cztery  czwarte.

  06.01.1998. Ksiądz  dr  Wiktor  Skworc  z  Bielszowic  biskupem  ordynariuszem  w  Tarnowie.
                      Od 28.10.2011 r.  metropolitą  katowickim.

  07.01.1998. P. Z. P. i. T.  „Śląsk” daje  koncert  kolęd  w  kościele  w  Goduli.

  18.01.1998. Chór  parafialny  „Gloria”  daje  koncert  kolęd  kościele   w  Goduli.

  27.01.1998. Przy  „grocie”  w  Goduli  koncertowała  orkiestra  dęta  KWK „Pokój”.
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  18.03.1998. Sąd  Najwyższy  w  rozprawie  apelacyjnej  odmówił  rejestracji  
                      „Związku  Ludności  Narodowości  Śląskiej”,  uzasadniając,  że  nie  istnieje  naród
                      śląski,  lecz  jedynie  odrębna  grupa  etniczna. 
                      Inicjatorem  powołania  Związku  są  Erwin  Sowa  z  Ruchu  Autonomii  Ślaska
                      i  Jerzy  Gorzelik  z  Śląskiego  Związku  Akademickiego. 

  22-26.03.1998. Nauki  rekolekcyjne  w  Goduli  głosi  misjonarz  św.  Rodziny  ks.  Krząkała.

               ---   W  Goduli,  Droga  Krzyżowa  prowadzona  jest  ulicami  dzielnicy  miasta.

  19.04.1998.  VI  edycja  Nagrody  im.  Wojciecha  Korfantego / Związku  Górnośląskiego /.
                       Nagrodę  honorową  otrzymali:
                       Maciej  Bieniasz – artysta  plastyk,  autor  m.  innymi  godła  i  sztandaru  związku,
                       Karol  Stryja,  pośmiertnie – muzyk  i  dyrygent.
                       Macierz  Ziemi  Cieszyńskiej,
                       Nagrody  promocyjne:
                       ks.  dr  Jerzy  Pawlik - nieoficjalny  „ambasador  Kościoła”  w  krajach  RWPG,
                       Tomasz  Głogowski  i  Michał  Sporoń – studenci,  regionalisci.

  28.04.1998. Rada  Miasta  Ruda  Śląska  swoją  uchwałą  zmieniła  dotychczasowy  herb  Miasta,
                      nieadekwatny  do  jego  historii  i  wymogów  sztuki  heraldycznej  z  17.08.1966 r.
                      na  nowy,  z  orłem  piastowskim  i  postacią  św.  Barbary.

               ---   Od  maja  do  października, wieczorne  apele  jasnogórskie  przy  grocie  
                      M.B  z  Lourdes  w  Goduli,  uświetniają  występy  chórów  i  solistek,
                      pań:  Doroty  Lisowiec  i  Róży  Świtała.

             ---    Ks. biskup  Piotr  Libera,  były  wikary  w  Goduli,  Sekretarzem  Episkopatu  Polski.

   30.05.1998. Ks.  biskup  Gerard  Bernacki  sufragan  katowicki,  udzielił  młodzieży  w  Goduli
                       sakramentu  bierzmowania.

  31.05.1998.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  do  M.B. Piekarskiej.

  06.06.1998. Dekretem  Stolicy  Apostolskiej  św.  Barbara  ogłoszona  patronką  Rudy  Ślaskiej.
                      Uroczystej  liturgii  w  Bykowinie  przewodniczył  arcybiskup  Damian  Zimoń.

  18.06.1998. Sejm  RP  przyjął  uchwałę  potępiającą  totalitarny  system  komunistyczny.

        05 - 06.1998. Wielka  powódź  na  Dolnym  i  Górnym  Śląsku / Duszniki,  Polanica, 
                               Racibórz /.

  20.06.1998. W  archikatedrze  św.  Jana  w  Warszawie,  w  obecności  prymasa  Polski
                      ks.  Józefa  kardynała  Glempa,  biskupów  śląskich,  posłów,  samorządowców
                      władz  i  członków  Związku  Górnośląskiego,  po  uroczystej  Mszy  św.   odsłonięta
                      została  tablica  ku  pamięci  Wojciecha  Korfantego.
                      Uroczystości  w  katedrze  i  w  Galerii  Porczyńskich  uświetnił  występ 
                      P.Z.P  i T.  „Śląsk”.
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  26.06.1988. W  Goduli,  Werbista  ks.  Zygmunt  Wieczorek  obchodził  jubileusz 
                       25.  lecia  kapłaństwa.

  29.06.1998.  Proboszcz  w  Goduli  ks. Jan  Małysek  obchodził  jubileusz  35.  lecia  kapłaństwa.
                       Jubileusz  15.  lecia  partnerstwa  z  parafią  Quierschied.
                       Parafię  wizytują  goście  z  Niemiec,  z  ks.  proboszczem  Zieglerem  na  czele.

       06/07.1998.    Pielgrzymki  z  Goduli  na  Jasną  Górę  i   ślubowana  do  Piekar.

  17-19.07.1998.  Parafianie  z  Goduli  na  kolejnej,  autokarowej  pielgrzymce  w  Mariazell.

  11.08.1988. Wycieczka  mieszkańców Goduli  po  Górnym  Śląsku.
                       Zwiedzanie  Głogówka,  Kopic,  Mosznej  i  Pławniowic.
                       Wycieczkę  prowadzą:   ks.  Jan  Małysek  i  Aleksander  Leszczyna. 

   15.081998.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  M.B.  Piekarskiej.

        08.1998.  W  parafii  w  Goduli,  rewizyta  młodzieży  z  Quierschied 
                         z  ks.  Breuerem  na  czele.

   29.08.1998. Odpust  w  Goduli. Sumę  odpustową  i  kazanie  wygłosił  Werbista  
                       ks.  Zygmunt  Wieczorek.  W  koncelebrze  misjonarz   ks.  Franciszek  Szczurek.
                       Obydwaj,  dawni  mieszkańcy  Goduli.
                       Ukazał  się  pierwszy  numer  „Janowego  Głosu”,  tygodniowej  gazetki parafialnej.

       09.1998.  Do  braci  Franciszkanów  przystąpił  Marek  Bogdan  z  Goduli.

  12.09.1998.  W  siedzibie  Związku  Górnośląskiego  przy  ul.  Pawła  Stelmacha 17 
                        w  Katowicach,  odbyło  się  drugie  spotkanie  z  b.  prezydentem  III  RP 
                        Lechem  Wałęsą. 
                        Wcześniej,  jako  prezydent  spotkał  się  członkami  Związku  Górnośląskiego
                        na  terenie  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Katowicach.  Wtedy  też  złożył  kwiaty  
                        na  grobie  Wojciecha  Korfantego. 
                        
  13.09.1988.  W  miejsce  wikarego  ks.  Grzegorza  Sobla,  do  Goduli  przybył 
                        ks.  Lesław  Przepłata.

  03.10.1998. Kub  Inteligencji  Katolickiej  w  Rudzie  Śląskiej  z  siedzibą  w  Orzegowie
                      oraz  koło  Godula – Orzegów  Związku  Górnośląskiego  z  siedzibą  przy  ulicy
                      Karola  Goduli  30  w  Goduli,  zorganizowały  przy  Domu  Katechetycznym 
                      w  Goduli  festyn  dla  mieszkańców.  
                      Wystąpił  zespół  akordeonistów  pod  kierunkiem  p. Edwarda  Huloka, 
                      śpiewała  pani  Róża  Świtała.  Był  też  kołocz,  kawa  i  śpiew.

  17.10.1998. W  Goduli,  śluby  zakonne  złożył  misjonarz  ks.  Franciszek  Szczurek  
                      ze  Zgromadzeniach  Ojców  Białych. 
                      Oprawa  muzyczna  liturgii  wg.  rytu  i  rytmów  afrykańskich.
                      Obecni  byli  klerycy  i  Ojcowie   Zgromadzenia.
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       10.1998. Na  nowym  cmentarzu  w  Goduli  ukończono  prac   porządkowe.
                      Oddano  do  użytku  kaplicę  przedpogrzebową / 01.11.br. /.
                      W  kotłowni  kościoła  zainstalowano  nowy,  energooszczędny  piec.

      10.1988. W  Gliwicach  uruchomiono  fabrykę  samochodów  marki  „Opel”.

  11.10.1998. Wybory  samorządowe  w  Polsce.  Są  to  to  pierwsze  wybory  samorządowe
                      według  nowych  zasad,  dla  trzystopniowego  podziału  administracyjnego  kraju.

          W  Rudzie  Śląskiej  do  Rady  Miasta  wybrano  45  radnych.  Radnymi  w  obwodzie
          Godula -   Orzegów  zostali:

                      Piotr  Bochoń,  Bogdan  Bubała,  Zbigniew  Domżalski,  Teodor  Howaniec, 
                      Leon  Latka,  Adam  Rozewicz  i  Jerzy  Zdrzałek.

                      Radnym  I  Kadencji  Sejmiku  Śląskiego  zostali  Bożena  Siedlecka
                      i  Aleksander  Leszczyna  z  Rudy  Śląskiej.

  15.10.1998. Odnowienie  i  poświęcenie  kamiennego  krzyża  u  zbiegu  ulic:  Bytomskiej
           i  Karola  Goduli  w  Goduli.

  29.10.1998. W  Rudzie  Ślaskiej, radni  wybrali  Prezydenta  Miasta.  Został  nim  Edmund  Sroka.
                      Jego  zastępcami  zostali: Jan  Krawczyk,  Henryk  Parylak / do 28.06.2000 r. /, 
                      a  od  28.06.2000 r. Marian  Dąbrowski  i  Grzegorz  Tobiszowski.

  08.11.1998.Odnowienie  i  przemieszczenie  oraz  poświęcenie  drewnianego  krzyża  przy 
                      zbiegu  ulic  Joanny  i  Starej  w  Goduli. 
                      Jest  to  już  trzecia  w  jego historii   lokacja  w  tym  rejonie.

  10.11.1998.  Polska  rozpoczyna  prace  negocjacyjne  Unią  Europejską,  związane
           z  przystąpieniem  do  tej  organizacji.

  15.11.1998.  Wymieniony  i  poświęcony  został  drewniany  krzyż  ustawiony  na  skarpie 
                        na  Młynie  Szombierskim.
                       Trwają  prace  konserwatorskie  kamiennego  krzyża  u  zbiegu  ulic: 
                        Bytomskiej  i  Karola  Goduli  w  Goduli.

  24.12.1998. W  grocie M. B.  z  Lourdes  w  Goduli,  wykonana  została  iluminowana  szopka
                      bożonarodzeniowa.
                      Wystrój  i  postacie  w  „betlejce”  wykonał  Jerzy  Tiałowski  z  Goduli.

  Rok 1998   Przeciętna  Polka  żyje 75,5,  a  Polak 67,4 lata.
                     W  Goduli  odbyło  się  86  chrztów,  116  pogrzebów  i  54  ślubów.

  01.01.1999. W  Polsce  wchodzi  w   życie  pakiet  reform  ustrojowych,  w  tym  nowy  podział
                      administracyjny  kraju  na  16  województw. / województwo,  powiat,  gmina /.

                      W  Polsce  brak  nadal  zrozumienia  dla  istoty  samorządu  i  regionalizacji  kraju.
                      Historyczne  granice  Górnego  Śląska  obejmują,  województwo:
                      Śląskie,  Opolskie  oraz  Zaolzie  i  rejon  Opawy  w  Republice  Czech.
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  19.01.1999. Przy  grocie  M. B.  z  Lourdes  w  Goduli  koncertowała  orkiestra  dęta
                      KWK  „Pokój”  w  Rudzie  Śląskiej.

  24.01.1999. Zespól  akordeonistów  pod  kierunkiem  Edwarda  Huloka  i  chór  parafialny
                       „Gloria”  dają  koncert  kolęd  w  kościele  w  Goduli.

  12.03.1999. Polska  wraz  z  Czechami  i  Węgrami  przyjęta  została  do  Paktu      
          Północnoatlantyckiego / NATO /.

  12.03.1999. W  Goduli,  Droga  Krzyżowa  prowadzona  jest  ulicami  dzielnicy  miasta.

  21.03.1999. Nauki  rekolekcyjne  w  Goduli  głosi  Ojciec  Janusz  Dziedzic  z  Rybnika / O.F.M./.

  11.04.1999. Parafia  w  Goduli,  materialnie  wspiera  ofiary  wojny  w  Kosowie.

  19.04.1999. VII  edycja  Nagrody  im.  Wojciecha  Korfantego / Związku  Górnośląskiego /.
                      Nagrody  honorowe  otrzymali:    Adolf  Dygacz – profesor,  muzykolog,
                      Bolesław  Lubosz – pisarz,  publicysta,
                      Narodowa  Orkiestra  Symfoniczna  Polskiego  Radia  w  Katowicach.
                      Nagroda  promocyjna:  Marek  Szołtysek – nauczyciel,  historyk.

  25.04.1999. Parafia w  Quierschied  w Niemczech  obchodzi  jubileusz  1000  lat  swego  istnienia.
                      Na  zaproszenie  tamtejszego  burmistrza,  na  uroczystości  pojechała  delegacja 
                      z  Goduli  z  ks.  proboszczem  na  czele.

  18.05.1999. W  Goduli,  Sakramentu  Bierzmowania  udzielił  młodzieży  ks.  dr  Stefan  Cichy.

  30.05.1999.  Stanowa,  diecezjalna   pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  do  Piekar.

  05.-17.06.1999. VII  Pielgrzymka  papieża  Jana  Pawła II do  Polski. 
                             O  godzinie  11.30  dzwony  kościołów  w  Polsce  witają  papieża.

  13.06.1999.  Beatyfikacja  108.  męczenników  z  okresu II  Wojny  Światowej /  w  tym: m. inn.
                       ks. ks. Emila  Szramka  z  Katowic  i  Józefa  Czempiela  z  Hajduk  Wielkich.
                       Parafianie  z  Goduli,  spotkali  się  z  Ojcem  św.  w  Gliwicach.

  28.06.-03.07.1999.  Z  Goduli  na  Jasną  Górę  wyruszyła  piesza  pielgrzymka  młodzieży.
                                  W  środę,  dnia  30.06  br.  z  Goduli  do  Częstochowy,  z  pielgrzymami  
                                  wyjechały  cztery  autokary.

  29.06.1999. W  Katowicach,  z  inicjatywy  Związku  Górnośląskiego  oraz  władz
                      samorządowych  Katowic  i  województwa  śląskiego,  odsłonięto  pomnik
                      Wojciecha  Korfantego.

  27.06.1999. Ks.  A.  Morawski,  kapłan  pracujący  w  Rosji,  zebrał  w  Goduli  ofiary 
                      na  rzecz  pomocy  dla  prowadzonych  tam  misji. 

  05.07.1999. Z  Goduli,  na  pielgrzymkę  autokarową  do  sanktuariów  Europy: Lourdes,
                      Montserat,   La  Salette,  Einsiedel  i  Altöting  wyjechała  grupa  parafian.
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  18.07.1999.  Ślubowana  pielgrzymka  parafialna z  Goduli  do  M.B. Piekarskiej.

  15.08.1999. Stanowa,  diecezjalna   pielgrzymka  kobiet  i  dziewczyn  do  Piekar.

  26.08.1999. Śluby  wieczyste  złożyła  Elźbietanka  S.  Scholastyka  z  Goduli.

             ---     Śluby  czasowe  złożyli:  u  O O.  Franciszkanów  / czarnych / brat  Jan.
                      u  O O.  Franciszkanów  w  Panewnikach  brat  Chryzoston.
                      Daniel  Wojtoń  wstąpił  do  Zgromadzenia  Ojców  Białych. Wszyscy  z  Goduli.

             ---     Taternicy  z  Bytomia  konserwują  elementy  wieży  kościoła  w  Goduli.

  14.09.1999. Jubileusz  10. lecia  obchodzą  członkinie  koła  hafciarek  w  Goduli.
                      Wystawa  prac  hafciarskich,  dnia  05.12. br.

  21.09.1999. Prezes  Związku  Górnośląskiego  członkiem  Komitetu  Honorowego  Budowy
                      pomnika  Augusta  kardynała  Hlonda  w  Mysłowicach.

  22.09.1999. Autokarowa  pielgrzymka  z  Goduli  do  Pszowa  i  Turzy  Śląskiej.

  17.10.1999. S S.  Karmelitanki,  misjonarki  w  Burundii,  zebrały  w  kościele  w  Goduli 
                      ofiarę  na  rzecz  pomocy  dla  prowadzonych  tam  misji.

  29.10.1999. Sejmik  samorządowy województwa  dolnośląskiego  podjął  decyzję
                      o  ustanowieniu  herbu  Dolnego  Śląska.
                      Został  nim  herb  Henryka  II  Pobożnego,  czyli  czarny,  piastowski  orzeł  
                      na  złotym  tle.

  03.11.1999.  Prezes  Związku  Górnośląskiego  członkiem  założycielem  Komitetu  Budowy
                       Nowego  Gmachu  Muzeum  Ślaskiego  w  Katowicach.

  Rok  1999   W  Goduli  odbyło  się  107  chrztów,  142  pogrzebów  i  49  ślubów.

  09.01.2000. Koncertem  kolęd  chóru  parafialnego „”Gloria”,  rozpoczął  się  styczniowy  cykl
                      niedzielnych  koncertów  w  kościele  w  Goduli.  Wystąpili  także ; 
                      Zespół  instrumentalno  - muzyczny  Szkoły  Podstawowej  nr 6  w  Orzegowie,
                      Zespół  „Vokalia”  z  Katowic,  orkiestra  dęta  KWK „Pokój”  w  Rudzie  Ślaskiej
                      oraz  panie  Dorota  Lisowiec  i  Róża  Świtała. 

  30.03.2000. W  krypcie  katedry  w  Katowicach  odprawiona  została  Msza  św.  w  intencji
                      beatyfikacji  Sługi  Bożego  ks.  Franciszka  Blachnickiego.

                      Po  uroczystościach  doczesne  szczątki  założyciela  Ruchu  Światło – Życie,
                      przewiezione  zostało  do  Krościenka  nad  Dunajcem,  gdzie  zostało  złożone  
                      w  krypcie  nowego  kościoła.

  02.04.2000. W  60  rocznicę  zbrodni  katyńskiej,  w  kościele  garnizonowym  w  Katowicach
                      odprawiona  została  Msza  św.  i  poświęconych  zostało  pięć  tablic  epitafijnych.
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                      Mszę  św.  odprawił  bp  Stefan  Cichy.  Uczestniczyli  śląscy  dowódcy  wojska,
                      policji,  straży  pożarnej  i  członkowie  katowickiej  „Rodziny  Katyńskiej” 
                      oraz  wojewoda  śląski  Marek  Kempski  prezydent  Katowic  Piotr  Uszok.

  14.04.2000. Wspólne  dla  obu  parafii nabożeństwo  Drogi  Krzyżowej  ulicami  Orzegowa 
                       i  Goduli.
                      Pierwsza  stacja  Drogi  Krzyżowej  w  Orzegowie,  XIV  stacja  w  Goduli.

  19.04.2000.  VII  edycja  nagrody  im.  Wojciecha  Korfantego / Związku  Górnośląskiego /.
                       Nagrodę  honorową  otrzymali:
                       Kornel  Gibiński – profesor,  lekarz,
                       Tadeusz  Sławek – profesor,  tłumacz,  rektor  Uniwersytetu  Śląskiego.
                        Nagrodę  promocyjną  otrzymali:  
                       Teresa  Smolińska – profesor  etnolog  z  Opola.
                        Zygmunt  Frankiewicz – profesor  dr  automatyk,  prezydent  Gliwic.

  30.04.2000. W  Rzymie  kanonizacja  błogosławionej  siostry  Faustyny  Kowalskiej.

  05.05.2000. W  Goduli  ks.  bp  dr  Gerard  Bernacki  udzielił  sakramentu  bierzmowania
                       młodzieży    klasy  VIII.

  28.05.2000.  Stanowa  pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców    do  sanktuarium  
                       Matki  Sprawiedliwości  i  Miłości  Społecznej  w  Piekarach.
                       Homilię  wygłosił  ks. abp  wrocławski  Henryk  kardynał  Gulbinowicz.
                       Kazanie  popołudniowe  wygłosił  ks.  abp  prof. dr  Alfons  Nossol  z  Opola.

  13.06.2000. W  Goduli  koncert  pieśni  maryjnych  w  wykonaniu  P. Z. P. i T.  „Śląsk”.

  17.06.2000. Po  139.  latach,  pierwsza  szkoła  powszechna,  a  zarazem  kaplica 
                      dla  mieszkańców  Huty  Godula,  szkoła  publiczna,  a  ostatnio  Szkoła  Podstawowa
                      nr  39  w  Rudzie  Śląskiej - Goduli  zakończyła  swoją  działalność. 
                      Była  uroczysta  Msza  św.  dla  uczniów  i  nauczycieli  szkoły.

  24.06.2000. Na  rynku  we  Wrocławiu  uroczystości  1000  lecia  diecezji.
                      Uczestniczą  dostojnicy  kościelni  katoliccy  i  grekokatoliccy  z  kraju 
                      i  zza  granicy, w  tym  prymas  Polski  Józef  kardynał  Glemp  i  nuncjusz  apostolski
                      abp  Józef  Kowalczyk.
                      Obecni  są  także:  prezydent  Aleksander  Kwaśniewski,  premier  Jerzy  Buzek,
                      i  marszałek  sejmu  Maciej  Płażyński.
                      Mszy  św.  przewodniczył  legat  papieski  Edmund  kardynał  Szoka.

  03-08..07.2000.  Piesza  pielgrzymka  młodzieży  z  Goduli  na  Jasna  Górę.
                              Dwa  dni  później,  dalsi  pątnicy,  w  czterech  autokarach  dojeżdżają  do
                              Częstochowy,  by  wspólnie  uczestniczyć  w  nabożeństwie  przed  
                              Cudownym  Obrazem  M. B.  Częstochowskiej.

  03.07.2000. Z  Goduli  do  Rzymu,  w  ramach  Narodowej  Pielgrzymki  Roku  Świętego,  
                      grupa  parafian  wyjechała   na  spotkanie  z  Ojcem  św..



                                                                   - 523 -

  16.07.2000. Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  M. B. Piekarskiej.

  30.07.2000.  W  Goduli,  na  prośbę  pastora,  w  parafii  zbiórka  pieniędzy  na  remont  kościoła  
                        ewangelickiego  w  Wirku.

  30.07.2000.  Metropolita  Kolonii / RFN /,  Joachim  kardynał  Meisner,  przewodniczył  
                       Mszy  św.  odprawionej  w  swojej  rodzinnej  parafii  p w.  św.  Jadwigi  na
                       wrocławskim  osiedlu  Leśnica  z  okazji  25 -lecia  sakry  biskupiej.
                       W  uroczystości  udział  wzięli:  wrocławskie  duchowieństwo  z  biskupem
                       metropolitą  wrocławskim  Henrykiem  kardynałem  Gulbinowiczem  na  czele
                       oraz  rodzina  Jubilata.

  13.08.2000.  Parafia  w  Goduli  wspiera  budowę  kościoła  Matki  Bożej Różańcowej  Lędzinach.

  17.08.2000.  W  uroczystość  św.  Jacka,  nagroda  bpa  katowickiego  „Lux  ex  Silesia”,
                        przypadła  w  udziale  prof.  dr  Kornelowi  Gibińskiemu,  specjaliście  chorób
                        układu  pokarmowego.

  20.08.2000. Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  Piekar.

  03.09.2000.  Mszę  odpustową  w  Goduli  odprawił  Redemptorysta  ks. dr  Ryszard  Hajduk.
                       Kazanie  wygłosił  ks. dr  A.  Kołek.

              ---    Wikary  w  Goduli  ks. E.  Chmiel  przeniesiony  do  Dąbrówki  Małej,
                      a  ks.  P.  Masarski  do  Wełnowca.
                      Przybyli  do  parafii:  ks. R.  Żurek  ks.  A. Trzeciak.

  12.09.2000.  Autokarowa  pielgrzymka  z  Goduli  na  Górę  św.  Anny.

  17.09.2000.  Ksiądz  prałat  Henryk  Bolczyk   głosił  w  Goduli  Słowo  Boże  i  zebrał  ofiarę 
                        na  budowę  kościoła  w  Katowicach - Brynowie / przy  KWK  „Wujek” /.

  14-22.10.2000. Jubileuszowe  misje  parafialne  w  Goduli.
                            Nauki  głosili  Redemptoryści: O.  Zbigniew  i  O.  Mieczysław.

  27.10.2000. Prefekt  Kongregacji  Nauki  Wiary  Joseph  Ratzinger  otrzymał  tytuł  doktora
                      honoris  causa  Papieskiego  Wydziału  Teologicznego  we  Wrocławiu.

  07.11.1000. IV  Kongres  Związku  Górnośląskiego  w  sali  Sejmu  Ślaskiego  w  Katowicach.
                      Wśród  podjętych  uchwał,  czytamy:
                      „ Nowe  wyzwanie,  jakie  stawia  przed  nami  włączenie  Polski  do  struktur
                      Wspólnoty  Europejskiej,  wymaga  scalenia  wszystkich  ziem  Górnego  Śląska  
                      w  jednym  Regionie,  widząc  w  regionalizacji  państwa  szansę  na  umocnienie
                      pozycji  polski  w  Strukturach  Unii  Europejskiej”.
                      Prezesem  Związku  wybrany  został  Jerzy  Śmiałek.
                      Członkiem  Zarządu / sekretarzem /  został   Aleksander  Leszczyna  z  Goduli. 

  23.11.2000. Rada  Miasta  Ruda  Ślaska  odwołała  Zarząd  Miasta,  a  dnia  następnego   na
                      stanowisko  prezydenta  Miasta  powołała  Andrzeja  Stanię. 
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                      Wiceprezydentami  zostali:  Zbigniew  Domżalski,  Teodor  Howaniec  
                       i  Józef  Osmenda.

  10.12.2000. Zbiórka  pieniędzy  przed  kościołem  w  Goduli  na  dzieci  Wschodu / Rosji /.

             ---     Zakończenie  uroczystości  obchodów  1000 - lecia  / milenium / Wrocławia.
                      Rozpoczęto  akcję  rewindykacji  dzieł sztuki / ok. 26  tysięcy  przedmiotów /
                      wywiezionych  po  1945 r.  z  Dolnego  Śląska  do  Warszawy.

  Rok 2000    W  Roku  Jubileuszowym,  sanktuarium  na  Jasnej  Górze  nawiedziło 
                      ponad  4  mln.  pielgrzymów.
                      W  Goduli  odbyły  się  83  chrzty,  121  pogrzeby  i  54  śluby.

       02.2001. Prymas  Polski  Józef  kardynał  Glemp  zamknął  na  szczeblu  diecezjalnym  
                      proces  beatyfikacyjny  ks. Jerzego  Popiełuszki  i  Stefana  kardynała  Wyszyńskiego.

  10-11.03.2001. Wizyta  kanoniczna  bpa  dra  Stefana  Cichego  w  Goduli.

  19.04.2001. IX  edycja  Nagrody  im.  Wojciecha  Korfantego / Związku  Górnośląskiego /.
                       Nagrody  honorowe  otrzymali:
                       Franciszek  Antoni  Marek – profesor,  rektor  Uniwersytetu  Opolskiego,
                       Józef  Świder – profesor,  muzyk  z  Katowic,
                       Józef  Musioł – dr  praw,  Ślązak  w  Warszawie,  historyk  III  Powstania  Ślaskiego,
                       Polski  Związek  Kulturalno – Oświatowy  w  Republice  Czeskiej.
                       Nagrodę promocyjną  otrzymali: 
                       Krzysztof  Karwat – publicysta,
                       Piotr  Mankiewicz – popularyzator  „kultury  chleba”  z  Radzionkowa.

        05.2001.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  do  Piekar.
                        Homilię  wygłosił  katowiczanin  abp  Szczepan  Wesoły,  duszpasterz  Polonii.

        06/07.2001. Piesza  pielgrzymka  z  Goduli  do  Częstochowy.

        07.2001.  Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  M. B. Piekarskiej.
 
   03.08.2001.  Zmarł  Edward  Gierek,  Żył  lat  83.

   19.08.2001.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  Piekar.

  31.08.2001.   Księża  Zmartwychwstańcy  kończą  swoją  posługę  w  Szombierkach

  21.11.2001.   W  budynku  b.  Szkoły  Podstawowej  nr  39,  rozpoczęła  działalność
                        Wyższa  Szkoła  Administracji  i  Zarządzania  w  Bytomiu.
                        Z  tej  okazji  okolicznościowy  odczyt  pod  tytułem:
                        „Szkolnictwo  na  Górnym  Śląsku  w  czasach  pruskich”  wygłosił  b.  uczeń
                        szkoły,  mieszkaniec  Goduli,  przewodniczący  Krainy  Rudzkiej 
                        Związku  Górnośląskiego  i  sekretarz   Zarządu  Głównego  Aleksander  Leszczyna.
              
  Rok 2001     W  Goduli  odbyło  się  106  chrztów,  117  pogrzebów  i  51  ślubów.
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   09.02.2002.  W  katowickiej  Gminie  Żydowskiej  wśród  modlących  się,  byli  również
                        biskupi: kościoła  ewangelicko – augsburskiego  Tadeusz  Szurman
                        i  kościoła  katolickiego  Gerard  Bernacki.

  19.04.2002.  X  edycja  Nagrody  im.  Wojciecha  Korfantego / Związku  Górnośląskiego /.
                       Nagrody  honorowe  otrzymali:
                       Zygmunt  Brachmański – artysta  rzeźbiarz,
                       Julian  Gembalski – profesor,  muzyk,
                       Karol  Jonca – profesor,  historyk  z  Wrocławia.
                       Daniel  Kadłubiec – profesor,  znawca  kultury  czesko – polskiego  pogranicza.
                       Tadeusz  Kijonka – literat,  publicysta,
                       Jan  Malicki – profesor,  dyrektor  Biblioteki  Śląskiej,
                       Jerzy  Pośpiech – profesor  Uniwersytetu  Opolskiego,
                       Wojciech  Świątkiewicz – profesor  Uniwersytetu  Śląskiego  z  Rudy  Śląskiej,
                       Stanisław  Bieniasz ,  pośmiertnie – pisarz,  publicysta.
                       Nagrodę  promocyjną  otrzymała  siostra  Jadwiga – Urszula  Wyrozumska.

   03.05.2002.  Wmurowano  kamień  węgielny  pod  Świątynię  Opatrzności  Bożej  w  Warszawie.

   11.05.2002. Mija  300  lat  od  tragicznego  pożaru  w  Żorach.
                       Uroczysta  procesja  błagalna,  o  odwrócenie  klęski  pożaru,  ulicami  miasta.

  26.05.2002. Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  mężów  i  młodzieńców  do  Piekar.
                      Homilię  wygłosił   ks.  biskup  ordynariusz  Jan  Wieczorek   z  Gliwic.

  01- 06.07.2002. Pielgrzymka  piesza  z  Goduli  na  Jasną  Górę.

  15.06.2002.  W  Mysłowicach,  prymas  Polski  Józef  kardynał  Glemp,  w  asyście  biskupów
                        katowickich  poświecił  pomnik  Augusta  kardynała  Hlonda.
                        Obecni  byli  przedstawiciele  władz  samorządowych  Mysłowic, 
                        Zarząd  i  członkowie  Związku  Górnośląskiego,  jako  współuczestniczący  
                        w  realizacji  tego  projektu  oraz  posłanka  SLD  Barbara  Blida. 
                        Wielu  członków  Związku  Górnośląskiego,  ubranych  było  w  stroje 
                        śląskie: pszczyńskie  i  rozbarskie. 
                        Odsłonięcie  pomnika  poprzedziła  Msza  św.   

  18.06.2002. Odsłonięcie  i  poświecenie  tablicy  ku  pamięci  Karola  Goduli  w  kruchcie
                       kościoła  w  Goduli.
                       Fundatorami  tablicy  są  członkowie  lokalnego  koła  Związku   Górnośląskiego.

  21.07.2002. Ślubowana  pielgrzymka  parafialna  z  Goduli  do  Piekar.

  16-19.08.2002.   IX  pielgrzymka  do  Polski  papieża  Jana  Pawła II.
                             W  Krakowie – Łagiewnikach  poświęcił  sanktuarium  i  zawierzył  cały  świat
                             Miłosierdziu  Bożemu.

  15.08.2002.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  Piekar.
                       Homilię  wygłosił  ks.  biskup  Gerard  Kusz  z  Gliwic.
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  07.09.2002.  I  spotkanie  „Rodziny  Górnośląskiej”  na  Górze  św.  Anny. W  programie:

                       ---  Koncelebrowana  Msza  św.  z  udziałem  ks. ks. biskupów:  dr  Stefana  Cichego,
                             dr  Jana  Kopca  i  kapelana  Związku  Górnośląskiego  ks.  dr  Oswalda  Bulki.

                       ---  Złożenie  kwiatów  pod  pomnikami:  Powstańców  Śląskich  i  Jana  Pawła II,

                       ---  Dyskusja  panelowa  z  udziałem,  m.  innymi: Wojciecha  Czecha, 
                             Kazimierza  Kutza,  Norberta  Honki,  Marii  Pańczyk,  Michała  Smolorza
                             i  sekretarza  Konsulatu  Republiki  Czeskiej  Makrosa  Olesia.

                       Spotkania  Rodziny  Górnośląskiej  na  Górze  św.  Anny  weszły  do  tradycji 
                       Związku  Górnośląskiego. 

  08.09.2002.  Matka  Boża  Uśmiechnięta  w  Pszowie  ukoronowana  koronami  papieskimi.
                       Obraz  MB  Uśmiechniętej,  jest  kopią  obrazu  M.B.  Częstochowskiej  kupionej
                       na  Jasnej  Górze  w  1722  roku,  lecz  przemalowany.

  02.10.2002.  Otwarty  został  Wydział  Teologiczny  Uniwersytetu  Śląskiego  w  Katowicach.
                        Obecni  m.  innymi  byli:  Wielki  Kanclerz  abp  Damian  Zimoń  oraz 
                        Rektor  Uniwersytetu  Śląskiego  prof.  dr  Tadeusz  Sławek.

  04.10.2002.  Ojcowie  Franciszkanie  w  Panewnikach  obchodzili  100.  lecie   posługi
                       duszpasterskiej.   
                       Mszy  św.  dziękczynnej  przewodniczył  metropolita  katowicki /górnośląski /
                       ks.  dr  Damian  Zimoń

  09.10.2002,  Nagrodę  „Lux  ex  Silesia” otrzymał  prof. dr  Franciszek  Kokot - nefrolog.

 19.10.2002.  W  Watykanie,  Jan  Paweł II  przyjął  na  audiencji  prywatnej  b.  prezydenta
                       ZSRR  Michaiła  Gorbaczowa.

            ---      Prezesem  KIK – u  w  Rudzie  Śląskiej  wybrany  został  Jerzy  Zdrzałek / do 2006 r./.

  27.10.2002. Wybory  samorządowe  w  Polsce.  Do  Rady  Miasta  wybrano  25  radnych.
                      W  Rudzie  Śląskiej  w  wyborach  powszechnych  Prezydentem  Miasta  wybrany
                      został  Andrzej  Stania.

                      W  obwodzie  wyborczym  Ruda - Godula - Orzegów  do  Rady  Miasta
           wybrani  zostali: Antoni  Bubała,  Bogdan  Bubała,  Zbigniew  Domżalski, 
                      Teodor  Howaniec,  Jacek  Jarocki,  Jan  Konieczny / do  2005 r./,  Leon  Latka 
                      / od 2005 r. /,  Józef  Osmenda  i  Adam  Rozewicz.

                      Zastępcami  prezydenta  Miasta  zostali:  Danuta  Pietraszewska,  Teodor  Howaniec 
                      i  Józef  Osmenda.

       11.2002. Zakończył  się  diecezjalny  etap  procesu  beatyfikacyjnego  założycielki
                      S S. Elźbietanek,  matki  Teresy  Merkert,  zwanej  „Śląską  Samarytanką”  z  Nysy.
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  16.12.2002. Podczas  kolejnej,  uroczystej  Mszy  św.  upamiętniającej  tragedię  górników
                      KWK „Wujek”  biskup  tarnowski  ks.  dr  Wiktor  Skworc  przypomniał  słowa,  
                      jakie  w  dniach  stanu  wojennego,  pod  krzyżem  przy  kopalni,
                      do  bpa  ks.  dr  Herberta  Bednorza   powiedział  p.  major  Milicji  Obywatelskiej:
                      „ Panie  biskup,  proszę  odejść  od  tego  obiektu”,  czyli  krzyża ( ! ).

   Rok 2002.  Województwo  śląskie  liczy  ok. 4.654.000  mieszkańców / 12.333 km. kw. /.

                      Województwo  opolskie  liczy  ok. 1.100.000  mieszkańców / 9.412 km. kw. / w  tym 
                      138.739  osób  narodowości  niemieckiej,  co  stanowi  92 %  populacji  tej  grupy
                      narodowościowej  w  Polsce.

                      Polska  ludność  przemieszczona  od  1945 r.  na  Śląsk  w  liczbie  ok. 7,0  mln. osób,
                      w  ok. 70 %  pochodzi   z  ziem  Polski  Centralnej  i  Wschodniej,  a  ok. 30 %, 
                      z  Kresów  Wschodnich  II RP,  zaanektowanych  po  wojnie   przez  ZSRR.
                    
                      Stosunek  ludności  przemieszczonej  po  roku  1945  na  Śląsk,  a  ludności
                      autochtonicznej  wynosi,  jak  85 : 15 %.

                      W  województwie  śląskim,  proporcje  ludności  przybyłej  tutaj  po  roku  1945 r.
                      w  stosunku  do  autochtonów  kształtują  się  w  stosunku,  jak . 70 : 30 %.

   Rok 2002   Na  cmentarzu  w  Goduli  dokonano  ekshumacji  201  ciał  b. niemieckich  jeńców
                      wojennych,  Ślązaków  i  Górnoślązaków  z  DVL,  którzy  zmarli  po  wojnie  
                      w  obozie  pracy  przy  kopalni „Paweł”  w  Chebziu.

                      Szczątki  zmarłych  pochowano  na  cmentarzu  wojennym  w  Siemianowicach.

             ---     Sanktuarium  na  Jasnej  Górze  nawiedziło  3,5  mln  pielgrzymów,
                      a  w  Krakowie – Łagiewnikach  2,0  mln.

             ---     W  Goduli  odbyło  się  89  chrztów,  106  pogrzebów  i  32  ślubów.

  16.03.2003. Jan  Paweł II  / powiadomiony  o  planowanym  ataku  na  Irak /,  w  modlitwie
                      o  zachowanie  pokoju  apeluje: „Nigdy  więcej  wojny”.

  23.04.2003. XI edycja  Nagrody  im. W.  Korfantego  w  sali  Sejmu  Ślaskiego  w  Katowicach.
                      Nagrodę  honorową  otrzymali:
                      Ks.  dr  Damian  Zimoń – arcybiskup  metropolita  katowicki.
                      Stanisław  Sakiel – dr  medycyny,  ze  szpitala  oparzeń  w  Siemianowicach  Śląskich,
                      Laureatami  nagród  promocyjnych  zostali:
                      Michał  Kliś – profesor,  plastyk  z  Bielska – Białej,
                      Leon  Korc -   dr,  regionalista,  znawca  folkloru  Górnego  Śląska,  
                      Alojzy  Lysko – publicysta,  polityk,  regionalista,
                      Zespół  Pieśni  i  Tańca  „Mały  Śląsk”  z  Radzionkowa.

  01-03.05.2003. Kolejna  edycja  „Śląskich  Godów”  organizowanych  przez 
                           Związek  Górnośląski  pod  znakiem  Wspólnoty  Europejskiej  i  pod  hasłem: 
                          „My  som  Europom”.
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                           Honorowy  patronat  nad  imprezą  Związku  Górnośląskiego  objęli:
                           Abp  Damian  Zimoń,  minister  kultury  Waldemar  Dąbrowski,  minister ds.
                           europejskich  Danuta  Hübner,  marszałek  województwa  śląskiego  
                           Michał  Czarski, wojewoda  śląski  Lechosław  Jastrzębski  oraz  prezydenci
                           ościennych  miast.

  24.05.2003. Spotkanie  „Śląskiego  Okrągłego  Stołu”  w  Miasteczku  Śląskim.
                      Temat  spotkania:  Polska  w  Unii  Europejskiej,  postulaty  do  ordynacji  wyborczej.

                       Śląskie  oczekiwania  i  postulaty  do  polskiej  ordynacji  wyborczej  podpisali:
                       Paweł  Bomba – Radzionkowskie  Towarzystwo  Społeczno – Kulturalne,
                       Joachim  Ganszyniec – Stowarzyszenie  „Przymierze  Śląskie”,
                       Dietmar  Brehmer – Niemiecka  Wspólnota  „ Przyszłość  i  Pojednanie”,
                       Lidia  Burdzik – Towarzystwo  Społeczno – Kulturalne  Niemców  Województwa
                                                   Śląskiego,
                       Lidia  Burdzik  i  Dietmar  Brehmer – Rada  Główna  Niemców  Górnośląskich,
                       Jerzy  Gorzelik – Ruch  Autonomii  Śląska,
                       Aleksander  Leszczyna – Związek  Górnośląski.

  25.05.2003. Diecezjalna  pielgrzymka  stanowa  mężów  i  młodzieńców  do  Piekar.
                      W  homilii,  abp  prof.  dr  Józef  Życiński,  za  Janem  Pawłem II,  dopominał  się  
                       o  równoprawne   miejsce  Polski  w  Unii  Europejskiej.

  30.06 - 05.07.2003. Piesza  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasną  Górę.

  02.07.2003.  „To  jest  protest,  wyraz  rozczarowania  sytuacją  regionu” 
                       tak  skomentował  czynione  próby  uznania  narodowości  śląskiej 

                 metropolita  górnośląski   abp  dr  Damian  Zimoń.
                       Dodał,  że  na  Śląsku  zawsze  walczono  o  związek  z  Polską,  a  nie  o  jego
                       oderwanie  i  wyodrębnienie.

   20.07.2003. Ślubowana  pielgrzymka  parafialna  z  Goduli  do  Piekar.

             ---      Malowanie  kościoła  w  Goduli.
                       Przygotowanie  cmentarza  na  przyjmowanie  urn  z  prochami  zmarłych.

   17.08.2003. Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  M.B. Piekarskiej.

  03.09.2003.  Stanowisko  Związku  Górnośląskiego:
                       „ Wielkie  niebezpieczeństwo  grozi  Górnemu  Śląskowi  podzielonemu  między 
                       województwo  śląskie  i  opolskie (....) tymczasem  władza  zarówno  wojewódzka,
                       jak  i  centralna  nie  potrafiły - jak  do  tej  pory – zaproponować  wiarygodnego
                       programu  naprawy (...)  dla  regionu (....)  który  był  lokomotywą  społecznego
                       i  gospodarczego  rozwoju  Polski”.

  23.09.2003.  Kolejne  spotkanie  „Rodziny  Górnośląskiej”  na  Górze  św.  Anny.
                       Pielgrzymi  złożyli  kwiaty  pod  pomnikami: Czynu  Powstańczego  i  Jana  Pawła II.
                       Mszę  św.  w  bazylice  św.  Anny  odprawił  i  homilię  wygłosił  bp. dr  Jan  Kopiec. 
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                       W  panelu  dyskusyjnym,  pt.  „Czy  jesteśmy  narodem  Śląskim ? 
                       referaty  wygłosili : Prof.  dr  Ewa  Chojecka  z  Uniwersytetu  Śląskiego,
                                                        prof.  dr  Joanna  Rostropowicz  z  Uniwersytetu  Opolskiego,
                                                        prof.  prof.  Maria  Szmieja  i  Jerzy  Babinski  z  Uniwersytetu
                                                       Jagiellońskiego  w  Krakowie  oraz   dr  Jerzy  Gorzelik
                                                        i  Wojciech  Czech  z  Katowic.
                       W  konferencji  uczestniczą  członkowie:  Ruchu  Autonomii  Ślaska,  „Przymierza
                        Ślaskiego”,  Mniejszości  Niemieckiej  w  Polsce  i  Związku  Górnośląskiego.

  13.10.2003.  13.  śmiałków  wystartowało  z  Rudy  Śląskiej  do  Rzymu  i  dalej 
                        na  Monte  Cassino,  by  uczcić  25. rocznicę  pontyfikatu  Jana  Pawła II.

  14.10.2003.  Światowej  sławy  kompozytor  z  Katowic  Henryk  Mikołaj  Górecki
                       otrzymał  nagrodę  „Lux  ex  Silesia”.

  18.10.2003. W  sali  Sejmu  Śląskiego  V  Kongres  Związku  Górnośląskiego.
                      Tematy  dyskusji,  to  akces  polski  do  Unii  Europejskiej  i  narodowość  śląska.
                      Prezesem  związku  został   Jerzy  Szyga  z  Siemianowic  Śląskich.

  22.10.2003. Sercanin,  Górnoślązak  z  Bierunia  Starego,  profesor  KUL - u 
                      ks. Stanisław  Nagy  kardynałem.

       11.2003.  W  Rudzie  Śląskiej,  pod  patronatem  prezydenta  miasta  Andrzeja  Stani,  odbyła  
                        się  konferencja  popularnonaukowa  n. t. 
                       „ Górny  Śląsk  jest  i  będzie  ważnym  regionem  Europy”.  Referaty  wygłosili:
                       prof.  prof.  Ewa  Chojecka  z  Katowic,  Joanna  Rostropowicz  z  Opola,
                       Leonard  Ogierman,  ks.  dr  Gustaw  Klapuch,  dr  Piotr  Greiner  
                       oraz  dr  Zygmunt  Partyka.

  Rok 2003    W  Goduli  odbyło  się  81  chrztów,  112  pogrzebów  i  34  ślubów.

  24.01.2004. W  Kamieniu  Śląskim  k.  Opola,  obrady  Komisji  Wspólnej  Rady  Konferencji
                      Episkopatów  Europy  oraz  Konferencji  Kościołów  Europejskich.

       03.2004. Abp  Józef  Michalik  wybrany  przewodniczącym  Konferencji  Episkopatu  Polski.
                      Zastąpił  Józefa  kardynała  Glempa.

       03.2004. Pochodzący  z  Pszowa  ks.  prof.  Jerzy  Szymik  zastąpił  w  Międzynarodowej
                      Komisji  Teologicznej  ks.  prof.  Tadeusza  Węcławskiego  z  Poznania.

  20.04.2004. XII  edycja  Nagrody  im.  Wojciecha  Korfantego / Związku  Górnośląskiego /.
                      Nagrodę  honorową  otrzymali:
                      Ks. arcybiskup  Alfons  Nossol – prof.  dr,  biskup  opolski,
                      Rajmund  Hanke – prezes  Stowarzyszenia  Chórów  i  Orkiestr  na  Górnym  Śląsku,
                      Nagrody  promocyjne  otrzymali:
                      Muzeum  Śląska  Cieszyńskiego,
                      Niepubliczna  Szkoła  Podstawowa  im.  Bernarda  Augustina  w  Grabinie.
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  01.05.2004. Polska  oraz  9  innych  krajów  Europy  Środkowo – Wschodniej  członkiem
                      Unii  Europejskiej.

            ---      Na  cmentarzu  w  Goduli  odnowiono  nagrobki  proboszczów  parafii,  ks.  ks:
                      Fryderyka  Hoffrichtera,  Franciszka  Strzyża  i  Józefa  Szuberta.

            ---     Ukończono  remont  organów  muzycznych  w  kościele  w  Goduli.
                     Parametry:  35  głosów,  2.368  piszczałek.  Najmniejsza  ma  długość  2  cm,
                     największa  5.0 metrów.

  13.05.2004. W  katedrze  katowickiej,  metropolita  katowicki  abp  Damian  Zimoń  oraz
                      biskup  morawsko – opawski  Frantisek  Lobkowicz,  w  ramach 
                      dni  polsko – czeskich  odprawili  Mszę  św.

  30.05.2004. Diecezjalna  pielgrzymka  stanowa  mężów  i  młodzieńców  do  Piekar.
                      Liturgii  przewodził  Franciszek  kardynał  Macharski,  metropolita  krakowski.
                      Homilię  wygłosił  nuncjusz  apostolski  w  krajach  Azji  abp  Józef  Wesołowski.

      06.2004.  Katoliccy,  ewangeliccy  i  prawosławni,  zajmujący  się  sektami,  spotkali  się 
                      w  Rudzie  Ślaskiej  na  sympozjum  „Wspólne  ekumeniczne  świadectwo  
                      wobec  ekspansji  sekt”.  5  lat  temu,  w  Mieście  doszło  do   rytualnego
                      mordu  satanistycznego.  Życie  straciło  dwoje  nastolatków.

  20.06.2004. Koncert  organowy  w  Goduli  w  wykonaniu:  Mariana  Świtały  i  J.  Matuli.

  23.06.2004. Po  23.  latach  posługi  duszpasterskiej  w  Goduli,  w  41.  rocznicę  święceń
                      kapłańskich,  parafię  opuścił / dosłownie / ks. Jan  Małysek.
                      Jako  czynny  kapłan  emeryt,  zamieszkał  na  osiedlu  RSM  w  Orzegowie.
                      Jego  następcą  został  ks. Krzysztof  Wrodarcyk  z  Radzionkowa.

      06.2004.  Prowincja  O O.  Franciszkanów  ze  stolicą  w  Katowicach,  jako  jedyna  w  świecie
                      skupia  zakonników  obrządków:  zachodniego  i  wschodniego.
                      Nowym  przełożonym  prowincji  został  O. Ezdrasz  Biesok / prawnik /.

      06/07.2004. Piesza  pielgrzymka  z  Goduli  na  Jasna  Górę.

   18.07.2004. Ślubowana,  parafialna  pielgrzymka  z  Goduli  do  Piekar.

  15.08.2004.  Stanowa,  diecezjalna   pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  Piekar.
                       Homilię  wygłosił  Stanisław  kardynał  Nagy. 

  12.10.2004.  Poświęcenie  gmachu  Wydziału  Teologicznego  Uniwersytetu  Śląskiego.
                       Poświecenia  dokonali:  prefekt  Kongregacji  Wychowania  Katolickiego  
                       Zenon  kardynał  Grocholewski  i  Wielki  Kanclerz  Wydziału  abp  Damian  Zimoń.
                       Uroczystościom  przewodniczył  J. M. Rektor  prof. dr  Janusz  Janeczek.

  06.01.2005. Sejm  RP  uchwalił  ustawę  o  mniejszościach  narodowych  i  etnicznych  oraz 
                      o  języku  regionalnym.
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  18.03.5005. W  Goduli  i  Orzegowie,  po  raz  kolejny,  na  ulicach  miasta  odprawiono 
                      Drogę  Krzyżową. 
                  
  02.04.2005. W  Watykanie  zmarł  papież  Jan  Paweł II.  
                       28. 06. 2005 r.  rozpoczął  się  jego  proces  beatyfikacyjny.
                       Beatyfikowany,  dnia  01. 05. 2011 r.  w  Rzymie.

  19.04.2005.  XIII  edycja  Nagrody  im.  Wojciecha  Korfantego / związku  Górnośląskiego /. 
                       Nagrodę  honorową  otrzymali:
                       Ks.  Jerzy  Szymik – profesor,  poeta,
                       Józef  Skrzek – muzyk,
                       Jan  Drabina – profesor,  historyk,
                       ks.  dr  Jan  Gross – prezes  Synodu  Kościoła  Ewangelicko – Augsburskiego  w  RP,
                       Zdzisław  Pyzik,  pośmiertnie – animator  kultury  na  Górnym  Śląsku.

  28.04.2005.  Prefekt  Kongregacji  Nauki  i  Wiary,   kardynał  dr  Joseph  Alois  Ratzinger 
                       z  Bawarii  papieżem.  Przybrał  imię  Benedykt XVI.

  30.04.2005.  Ingres  biskupa  ordynariusza  dr  Stefana  Cichego  do  katedry  w  Legnicy.

       04.2005.  W  Rudzie  Ślaskiej  sympozjum:
                        „Pielgrzymowanie  znakiem  integracji  ludów  i  narodów  Europy”.

  29.05.2005.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  mężczyzn  i młodzieńców  do  Piekar.
                       Uczczono  80.  rocznicę  utworzenia  diecezji  i  80.  lecie  koronacji  obrazu 
                       Matki  Boskiej  Piekarskiej.
                       Mszy  św.  przewodniczył  Franciszek  kardynał  Macharski, 
                       homilię  wygłosił  arcybiskup  Józef  Michalik.

  27.06.- 02.07.2005.  Pielgrzymka  młodzieżowa  z  Goduli  na  Jasną  Górę.

  17.07.2005.  Ślubowana  pielgrzymka  parafialna  z  Goduli  do  Piekar.

  15.08.2005.  Stanowa,  diecezjalna  pielgrzymka  kobiet  i  dziewcząt  do  M. B. Piekarskiej.

       09.2005.  We  Wrocławiu  333.  KEP.  Podpisanie  wspólnego  oświadczenia  biskupów
                        polskich  i  niemieckich  z  okazji  40. rocznicy  wymiany  listów  obu  episkopatów.

                        Świętowano  75 – lecie  powstania  metropolii  wrocławskiej  i  60 – lecie
                        zorganizowanych  struktur  kościelnych  na  Dolnym  Śląsku.

  25.09.2005.  Rodzina  Górnośląska  Związku  Górnośląskiego  na  Górze  św.  Anny.
                       Temat  dyskusji  panelowej:  Czy  istnieją  autorytety?  Mistrz – uczeń.

       10.2005.   Odbył  się  III  Festiwal  Stróżów  Poranka,  zorganizowany  przez  
                        Starochorzowski  Dom  Kultury  i  Związek  Górnośląski.

             ---       Nagrodę  „Lux  ex  Silesia”  otrzymał  ks. prof.  dr  Remigiusz  Sobański 
                        – prawnik  kanonista.
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             ---       Ks.  dr  Józef  Kupny  z  Piekar  Śląskich  biskupem  sufraganem  w  Katowicach.

  18.11.- 27.12.2005. Na  Jasnej  Górze  uroczystości  350.  lecia  obrony   przed  Szwedami.

       12.2005.  Zmarł,  urodzony  w  1920 roku  w  Bytomiu  na  Górnym  Śląsku  
                       Leo  kardynał  Scheffczyk,  jeden  z  najwybitniejszych  teologów współczesnych.
                       Profesor  w  Tübingen  i  Monachium.
                       Członek  Papieskiej   i  Międzynarodowej   Akademii  Maryjnej 
                        i  Papieskiej  Rady  Rodziny.

  14.12.2005.  Księgarnia  św  Jacka  w  Katowicach  obchodziła  na  wydziale  Teologicznym
                       Uniwersytetu  Śląskiego  swoje  80. lecie.

      P.S.

          Lux  et  Silesiae,  czyli  „ Światło  ze  Śląska”,  to  powiedzenie  o  tych  Ślązakach,
          którzy  nie  tylko  z  faktu  przypisania  do  tej  Ziemi,  a  z  faktu  osiągnięć, 
          przymiotów  ducha,  intelektu,  efektywnej  pracy,  dali  przykład  i  dowód  żywotności  
          ludzkiej  wspólnoty  na  tej  geograficznej  i  historycznej,  otwartej  na  innych  w  swej
          różnorodności  etnicznej,  językowej,  kulturowej  i  religijnej  Krainy. 

          Pisana  historia  Śląska  ma  ponad  1.000  lat. 
          Śląsk  ma  także  własną  identyfikację  geograficzną,  historyczną,  polityczną  i heraldyczną.

          Nie  wymienimy  tutaj  wszystkich  „wielkich”  tej  Ziemi,  ani  tych  zdarzeń  w  naszej
          lokalnej  historii,  które  nas  ukształtowały. To  sprawa  nadal  otwarta.

          Chcemy  jednak  zasygnalizować  istotę  tego  fenomenu  po  to,  ażeby  nie  oswajać  się 
          z  tworzonymi  na  użytek   doraźnej  propagandy  mitami,  o  wyjałowionej   intelektualnie
          „śląskiej  glebie”  i  braku  możliwości  jej  uprawiania.

          Chcemy  także  przejąć  pełne,  nie  wybiórczo  traktowane  dziedzictwo  pokoleń
          wyrosłych  w  ciągu  wieków  na  śląskiej  ziemi.

         Pamiętajmy,  że  daliśmy  Kościołowi  powszechnemu  kilkunastu  świętych,
         błogosławionych  i  mistyków.
 
         Pamiętajmy,  że  Górny  Śląsk  dał  Kościołowi  powszechnemu  ponad  70.  kardynałów,
         biskupów,  przeorów  i  opatów  zgromadzeń   zakonnych,

         Pamiętajmy,  że  w  średnich  wiekach  naszej  historii,  tysiące  scholarów  ze  Ślaska
         studiowało  w  uniwersytetach  Zachodniej  Europy  oraz  w  Pradze  i  w  Krakowie. 

         Pamiętajmy,  że  w  pierwszych  latach  uniwersytetu  w  Lipsku,  100  Ślązaków  było  jego
         rektorami,  a  wielu  profesorami  Akademii  Krakowskiej  i  Uniwersytetu  Karola  w  Pradze.
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         Pamiętajmy  o  zasłużonych  dla  Śląska  zgromadzeniach  zakonnych,  wielowiekowych
         rodach  szlacheckich  i  przemysłowcach.     

         Pamiętajmy  o  śląskich  organizatorach  życia  społecznego,  gospodarczego  i  politycznego,
         naukowcach,  poetach,  muzykach,  malarzach  i  architektach,  którzy  ukształtowali
         przestrzeń  duchową  i  materialną  naszego  życia.

         Pamiętajmy  o  śląskich  patriotach:  kapłanach,  nauczycielach,  gospodarzach,
         robotnikach,  żołnierzach  i  powstańcach,  często  bezimiennych   i  zapomnianych.

         Pamiętajmy  o  ofiarach  wojen,  wypadków  w  kopalniach,  hutach,  w  przemyśle, 
         gdyż  cena  ich  życia  była  i  jest  źródłem  naszej  wczorajszej  i  dzisiejszej  pomyślności.
       
        Pamiętajmy,  że  laureaci  nagród  imienia  Alfreda  Nobla:
      
        Paul  Ehrlich  ze  Strzelina,  w  dziedzinie  medycyny  w  1908 r.
        Gerhard  Johann  Robert  Hauptmann  ze  Szczawna  Zdroju,  literatura  w  1912 r.
        Fritz  Jacob  Haber  z  Wrocławia,  z  dziedziny  chemii  w  1919 r.
        Friedrich  Bergius  ze  Złotnik  k.  Wrocławia,  z  dziedziny  chemii  w  1931 r.
        Otto  Stern  z  Żor,  z  dziedziny  fizyki,  w  1944 r.
        Kurt  Alder  z  Królewskiej  Huty,  z  dziedziny  chemii  w  1950 r.
        Max  Born  z  Wrocławia, z  dziedziny  fizyki  w  1954 r.
        Maria  Goeppert – Meyer  z  Katowic,  z  dziedziny  fizyki  w  1963 r.
        Konrad  Bloch  z  Nysy,  w  dziedzinie  medycyny  w  1964 r.
        Reinhard  Selten  z  Wrocławia,  w  dziedzinie  ekonomii  w  1994 r.
        Günter  Blobel   Niegosławic,  w  dziedzinie  medycyny  w  1999 r.
        Hans  Georg  Dehmelt  ze  Zgorzelca,  w  dziedzinie  fizyki  w  1999 r.
        urodzili  się  na  historycznym  Śląsku  / i  w  prowincji  śląskiej /.

         Pamiętajmy  o  dziękowaniu  tym  wszystkim  za  ich  dokonania.

        Mamy  obowiązek  pamiętać  o  wszystkich  mieszkańcach  Śląska  w  przeszłości  i  czasach
        nam  współczesnych,  tych  o  tożsamości  jedno  i  wielopoziomowej,  przypisywanych  nie
        tylko  tej  Ziemi  ale  i  tej  kolejnej,  wybranej  przez  nich  z  własnej  i  nie - własnej  woli.

        Przejmując  śląskie  dziedzictwo  pokoleń,  nie  czyńmy  tego  wybiórczo.
        Jesteśmy  przecież  tylko  kolejnym  ogniwem  w  łańcuchu  śląskich  pokoleń.  
        Nie  zrywajmy  tego  łańcucha. 

        Pamiętajmy,  że  państwowości  na  Śląsku  przemijały.  I  chociaż  próbowały  one
        manipulować  naszą  etniką,  osobowością  i  godnością,  zachowaliśmy  do  dzisiaj 
        / na  Górnym  Śląsku  w  znacznym  stopniu  /  swoją  tożsamość.

        Odrzućmy  nasze  dzisiejsze  malkontenctwo  i  krytykanctwo. 
        Zacznijmy  myśleć  Śląskiem.
        Poznajmy  proporcję  naszego  miejsca  w  historii  Śląska  i  Śląska  w  historii  Czech,
        Cesarstwa,  Prus,  Republiki  Weimarskiej,  III  Rzeszy  Niemieckiej  i  Polski. 
        Odczytujmy  jego  symbolikę.
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        Nie  dokonujmy  na  niej  amputacji  i  przekażmy  naszą  wspólną  pamięć  tym,  którzy 
        będą  po  nas.  

        Nie  pozwalajmy  także  zawłaszczać  innym,  często  bogatszym,  silniejszym 
        i  sprytniejszym  wielowiekowego  i  wielowymiarowego  dziedzictwa  Śląska.
        Z  godnością  popartą  wiedzą,  brońmy  naszego,  wielopokoleniowego  śląskiego  domu.

        Śląskość  przecież,  to  wspólnota  pamięci  i  historii,  wspólnota  obowiązków  wynikających
        z  zasad  i  przekonań  uniwersalnych,  pozwalających  nam  zachować   nasz  identyfikator
        tożsamości.

 

        Ruda  Śląska,  dnia 31.10. 2011. roku.                                       Aleksander  Leszczyna


