


Karol Godula



Życiorys
Karol Godula urodził się 8 listopada 1781 roku w 
Makoszowach. Był pierwszym na Górnym Śląsku 
przemysłowcem, który urzeczywistnił ideę 
współdziałania różnych gałęzi przemysłu - powiązał ze 
sobą rolnictwo, leśnictwo, eksploatację glinki, 
transport, górnictwo i hutnictwo oraz handel.



Krótka historia Karola Goduli 
Należał do pierwszych indywidualnych przedsiębiorców, którzy 
zbudowali domy mieszkalne dla robotników swoich zakładów. 
Wprowadził też bezpłatną opiekę lekarską dla swoich pracowników. To 
nie koniec ciekawostek, jakie kryje historia Karola Goduli. Był on 
jedynym przemysłowcem na Górnym Śląsku, który w okresie Wiosny 
Ludów, czyli ekonomicznego krachu, nie zwalniał robotników.

Rok wcześniej, czyli w 1847 roku, podczas epidemii tyfusu głodowego 
pomagał swoim pracownikom, pożyczając im zboże i pieniądze. Gdy 
umierał, zapisał w swoim testamencie do podziału wszystkim swoim 
pracownikom 50.000 talarów.
W ciągu niemal pół wieku ciężkiej pracy rudzkiemu przedsiębiorcy 
udało się zbudować jedno z największych imperiów przemysłowo-
finansowych w ówczesnych Niemczech.



Ciekawostka
Majątek jaki zgromadził to prawdopodobna jest suma 2 
milionów talarów, czyli 7 mln 260 tys. zł w złocie. Ogółem 
na majątek Karola Goduli składało się 19 kopalń galmanu, 
40 kopalń węgla kamiennego, trzy huty cynku, udziały w 
innych zakładach górniczo - hutniczych, majątki ziemskie: 
Szombierki, Orzegów, Bujaków, Bobrek i Paniowy.
Historia Karola Goduli zakończyła się równie ciekawie. 
Prawie cały swój majątek zapisał sześcioletniej wówczas 
półsierocie Joannie Gryzik, którą okrzyknięto "śląskim 
Kopciuszkiem". Spadkobiercy Karola Goduli próbowali 
obalić jego testament, a gdy to się nie udało, słali groźby 
pod adresem dziewczynki, organizując nawet zamachy na 
jej życie.



Stanisław Hadyna



Życiorys

Stanisław Hadyna był synem Jerzego Hadyny, 
nauczyciela muzyki, kompozytora oraz zbieracza 
pieśni ludowych, i Emilii z d. Pilch.
Urodził się 25 września 1919r. na Zaolziu, lecz jego 
przodkowie pochodzili z Wisły.



Pracował początkowo jako pedagog i organizator 
kultury muzycznej w śląskich szkołach.
Dorobek muzyczny Stanisława Hadyny to kompozycje 
i opracowania ponad 250 pieśni i 30 tańców, w tym 
solowe i chóralne utwory dla zespołu „Śląsk”. Wśród 
jego twórczych dokonań są także koncerty 
fortepianowe, kantaty, poematy symfoniczno-baletowe 
oraz muzyka teatralna i filmowa. 
Zapamiętano go  jako twórca, dyrektor naczelny i 
artystyczny Zespołu „Śląsk”. Funkcję tę pełnił w latach 
1953-1968 i później, od 1 marca 1990 r. niemal do 
śmierci



Najbardziej znane pieśni 
Stanisława Hadyny

� Helokanie,
� Ondraszek,
� Karolinka,
� Starzyk,
� Szła dzieweczka,
� Hej tam w dolinie,
� Gdybym to ja miała.



Stanisław Hadyna zmarł 
1 stycznia 1999 r. w 
Krakowie, spoczywa na 
cmentarzu ewangelickim 
„Na Groniczku” w Wiśle. 
Zespół „Śląsk” nosi imię 
Stanisława Hadyny, a w 
koszęcińskiej siedzibie 
zespołu stoi jego 
pomnik.



Wojciech Korfanty



Życiorys
Wojciech Korfanty urodził się 20 kwietnia 1873 roku w 
miejscowości Sadzawka (dzisiejsze Siemianowice 
Śląskie) na Górnym Śląsku. polityk, działacz narodowy 
i niepodległościowy, redaktor i publicysta, wydawca 
górnośląskiego „Polaka”, poseł do Reichstagu, polski 
komisarz plebiscytowy na Górnym Śląsku, faktyczny 
dyktator III powstania.



Działalność polityczna
W latach 1901–1908 był członkiem Ligi Narodowej, w 
ramach której współpracował z Romanem 
Dmowskim. Uczęszczał na zebrania Towarzystwa 
Socjalistów Polskich. W listopadzie 1902 przyczynia się 
do założenia Polskiego towarzystwa Wyborczego na 
Śląsku. Po pierwszej wojnie światowej wszedł między 
innymi w skład Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej 
w Poznaniu. W styczniu 1920 został mianowany przez 
rząd polski komisarzem plebiscytowym na Górnym 
Śląsku, kierował całością przygotowań 
organizacyjnych, propagandowych i politycznych.



Pomimo swojego olbrzymiego autorytetu Korfanty był 
tylko człowiekiem i nie wystrzegał się błędów 
Korfantemu zarzucano , że zbogacił się na polskich 
pieniądzach rządowych, które zostały mu powierzone 
w celu organizowania i wspierania polskiej walki 
propagandowej okresu plebiscytowego. Sejmowy sąd 
marszałkowski udowodnił mu nawet, że otrzymał 
ogromne wsparcie od niemieckiech kręgów 
przemysłowych terenów wschodnich Górnego Śląska. 
Jak ważnym był on człowiekiem dla Górnego Śląska 
obrazuje fakt, iż dwa tygodnie po jego śmierci Górny 
Śląsk stał się znowu niemiecki.



Jego pogrzeb, który odbył się w Katowicach 20 sierpnia 
1939 przekształcił się w wielką manifestację 
patriotyczną. Jego zwłoki spoczywają na cmentarzu w 
Katowicach przy ulicy Francuskiej, zwanym "Śląskimi 
Powązkami".
Ku jego czci nazwano aleje która zaczyna się od Rynku 
do skrzyżowania z ulicą Jesionową i ulicą Słoneczną. 
Skrajem alei biegnie szlak Historii Górnictwa 
Górnośląskiego.



Gerard Cieślik



Życiorys
Gerard Józef Cieślik urodził 29 
kwietnia 1927 w Hajdukach Wielkich. Był 
polskim piłkarzem, reprezentantem Polski w latach 
1947–1958. Uczestnik igrzysk olimpijskich w 
Helsinkach w 1952 roku. Dwukrotny król strzelców 
rozgrywek I ligi . Członek Klubu Wybitnego 
Reprezentanta oraz z dorobkiem 168 goli.



W czasie II wojny światowej był zawodnikiem 
powołanego przez władze okupacyjne Bismarckhütter
SV 99. Po powrocie z frontu podpisał akces do gry 
w Ruchu Chorzów, dla którego występował przez 
blisko piętnaście lat. W barwach Ruchu trzykrotnie 
zdobył mistrzostwo Polski i jeden raz Puchar Polski 
Będąc czynnym piłkarzem pełnił funkcje szkoleniowe 
w Grunwaldzie Ruda Śląska, Prośnie Wieruszów 
i Concordii Knurów. Po zakończeniu kariery był 
trenerem Ruchu Chorzów, MKS–u Lędziny, Unii 
Racibórz, AKS–u Chorzów oraz Uranii Ruda Śląska.



Życie prywatne

Cieślik był z wykształcenia tokarzem. Grę w piłkę 
nożną wiązał z pracą zawodową w Hucie Batory, zaś po 
zrobieniu kursu mistrza przeniesiono go do działu 
planowania. Pracował również w Zakładzie 
Koksowniczym i Hutniczym Przedsiębiorstwie 
Remontowym w Chorzowie, gdzie odpowiadał za 
organizację spartakiad zakładowych. Stryjem Gerarda 
był Ryszard, dwukrotny mistrz Polski w barwach 
Ruchu Chorzów. Cieślik zmarł 3 listopada 2013 roku w 
szpitalu przy ul.Strzelców Bytomskich w Chorzowie. 
Chorował na cukrzycę oraz miał problemy z płucami.



Sukcesy
� Ruch Chorzów
� Mistrzostwo Polski (3 razy) w sezonach: 1951, 1952, 1953
� Wicemistrzostwo Polski (2 razy) w sezonach: 1950, 1956
� 3. miejsce mistrzostw Polski (3 razy) w sezonach: 1948, 1954, 1955
� Puchar Polski w sezonie 1951
� Indywidualne
� Król strzelców (2 razy) I ligi w sezonach: 1952, 1953
� Wyróżnienia
� Piłkarz roku (6 razy) według ekspertów piłkarskiej encyklopedii Fuji w 

latach: 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954
� Piłkarz 50-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej w plebiscycie 

zorganizowanym przez tygodnik Piłka Nożna w 1969 roku
� Honorowy Członek Polskiego Związku Piłki Nożnej w 1993 roku
� Honorowy obywatel Chorzowa w 2000 roku
� * Nominacja do reprezentacji 100-lecia Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w 2019 roku



Gustaw Morcinek



Życiorys
Gustaw Morcinek (właściwie Augustyn Morcinek) -
Urodził się w 1891 r. w Karwinie. Pochodził z ubogiej 
rodziny wozaka Józefa Morcinka. Spośród czwórki 
rodzeństwa to on był najmłodszy. Na chrzcie otrzymał 
imię Augustyn.



Działalność polityczna
Morcinek był już we wczesnej młodości człowiekiem 
aktywnym politycznie. W okresie międzywojennym 
działalność społeczno-polityczną Morcinka można 
określić jako antyniemiecką. W okresie powojennym 
związał się politycznie ze Stronnictwem 
Demokratycznym. Z okręgu bielskiego sprawował 
mandat poselski do Sejmu PRL I kadencji (1952–1956). 
uczestniczył u schyłku Austro-Węgier w przewrocie 
polskiej Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego  
którego celem było przyłączenie znacznej części 
Księstwa Cieszyńskiego, zamieszkanej przez ludność 
polskojęzyczną do Polski.

W 1951 otrzymał Nagrodę Państwową II stopnia



Aresztowanie i pobyt w obozach

Krótko przed wybuchem II wojny światowej wrócił 
do Polski, a 1 września 1939 wyjechał do Lwowa, skąd 
powrócił do Skoczowa na przełomie września i 
października. 6 października został aresztowany 
przez Gestapo i w latach 1939–1945 osadzony w 
niemieckich obozach koncentracyjnych kolejno 
w Skrochowicach koło Opawy i Dachau. Powodem 
aresztowania, była przedwojenna działalność 
antyniemiecka



Działalność literacka

Debiutował w 1920 artykułem Wspomnienia z 
przewrotu w listopadzie 1918 r. zamieszczonym w 
„Dzienniku Cieszyńskim” (31.10.1920). Morcinek dalej 
publikował tam swoje artykuły, a także angażował się w 
redakcji „Zarania Śląskiego” (1920–1931). Jednakże 
najważniejsze utwory napisał na przełomie lat 20. i 30., 
zostając jedynym znaczącym śląskim, 
polskojęzycznym, prozaikiem okresu 
międzywojennego.



Wojciech Kilar



Życiorys

Urodził się 17 lipca 1932 roku we Lwowie jako syn 
cenionego ginekologa i aktorki. Wyrastał w 
środowisku, w którym zainteresowanie sztuką (w 
szczególności teatrem) było na porządku dziennym, a 
edukacja muzyczna wydawała się naturalnym 
elementem wychowania młodego człowieka.



Krótka historia 
Kilar pobierał lekcje gry na fortepianie od szóstego roku 
życia, nie był jednak zbyt chętny obowiązkowym 
ćwiczeniom przy klawiaturze i trwał przy nich jedynie 
dzięki wsparciu matki. Nic nie zapowiadało, że muzyka 
zajmie w jego życiu istotne miejsce, do czasu gdy – po 
opuszczeniu rodzinnego miasta w 1944 roku – syn wraz z 
matką zatrzymali się w Rzeszowie. Studiował 
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w 
Katowicach grę na fortepianie .Dyplom ukończenia 
studiów z najwyższym odznaczeniem uzyskał w 1955 
roku. W 1977 roku został członkiem-założycielem 
Towarzystwa im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem. 
Przez wiele lat był również prezesem Oddziału 
Katowickiego Związku Kompozytorów Polskich, a w latach 
1979-81 pełnił funkcję wiceprezesa w Zarządzie 
Głównym ZKP. 



Wojciech Kilar został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1976) oraz Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 
(2002).

W 1991 roku Krzysztof Zanussi nakręcił o nim 
film "Wojciech Kilar".

Wojciech Kilar zmarł po kilkumiesięcznej walce z guzem 
mózgu dnia 29 grudnia 2013 roku.



Kompozycje

� Orawa 
� Bogurodzica
� Polonez
� Dracula
� Krzesany
� Exodus
� Siwa mgła
� Victoria



Słynni ludzie ze Śląska

Czesław Mozil urodził się w 
Zabrzu. Jest muzykiem

Krzysztof  Hanke urodził się w 
Świętochłowicach. Jest aktorem i 
satyrykiem



Piotr Polk urodził się w 
Kaletach. Jest obecnie 
aktorem .

Piotr Kupicha urodził się 
Tychach. Jest liderem zespołu 
Feel.



Mariusz Kałamaga urodził się w 
Bytomiu. Jest kabareciarzem .

Paweł i Łukasz Golec urodzili 
się w Żywcu. Są wokalistami.



Julia Grabowska,Vanessa Waleryszek
2H1
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