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Strowem
wst€pu.
Wychodzqcy od 1925 roku "Katolik Polski" ukazywal siQ r6wnolegle
z innymi .wydawnictwami koncernu Napieralskiego, jak "Goniec Sl4ski",
"G6rnoSlqzak","Katolik Codzienny", "Katolik SlEpki" i "Katolik". Po L933
roku, kiedy w wyniku trudnoSci finansolyych zarril<niEtoredakcje pozostalych
gazet "Katolik. Polski" byt ju? jedyn4 gazet4najwigkszego niegdyS koncernu
prasowegona Slqsku.
Pierwsza czESi doniesieri z okolicy Woinik zostala opublikowana
w pracach "Katolik Polski o WoZnikach i okolicy lata 1925 1928", "Katolik
Polski o Woinikach i okolicy lata 1929 - 1930", "Katolik Polski o Wofunikach
i okolicy lata 1931- 1932" i "Katolik Polski o Woinikach i okolicy lata 19331934"_
Piotr Kalinowski
Woiniki, styczefi 2002

Nastqpny nuffier przynidsl
w B*ienicy.

inf,ormacjg o nieszc4$liw1m

wlryadku

(L) I"uezie tnn$
W aasie kqrieli w stawie w Babieniry wtapit siq I tretni crLzerhszkalny
ffWk Welentyz Ba&ierriry. Zwt*ki pa wydofureiwzwdy WeraiesiCImofu domu
re&ic&w.8
W Nr l4I 'amiwzczcna qnawazdmie z zebrmia Zvriquful Rffilnristdw
w Lubmy.
{L} Zdeb*e rshrwnic Zw- Rasw. w Lulmqt
15 bm& od$o siq idabne zebranie Zw. Raerw., net H6re.m prees
Filipczyk odcrytal orq&ie P. Prerydent4 Inszern zebrsni addali hotd
budowniczemu Polski presz powstanie i ] minutowe milczenie. W dalszym
ciqgu zebrsnia odczytano olwlniki a walnym zjeidzie i wycieczce do Gdy"i.
uchwalono wyslat delegacjq do Starostwa w spr$wach ws,unqtrznych.6s
Nr 143 poinformowal o zaloieniu kola Narodowo
Zjednoczenia Pracy w Piasku.

ChrueScijarlskiego

(L) Zaloienie kolu NCbZP w Piasku.
24 bm66odbyt osiq w Piasku zebranie konstyturyjne NCbZP. Zebranie
zagail naucz. Pilarczyk, poczem ref, o*wiat. naucz. Maryniak w swym referacie
scharakteryzowal dqienia i zadania organizacji NCbZP. Wybrano zarzqd, do
(prezes), Czerni#7 Juljusz z Bukowca
ktorego weszli: Feliks Antoni
{wiceprezes), Faber Jan naucz. {sekretarz i ref, ofwiat.), Magnuski Jary
{skarbnik), Czernik Pm,vel i Grojpnerds Pawel (tbwniry).6e
62Wydarzenie to opisala r6runieZPolska Zachodnia Nr 160 z 1935 roku: (L) Z zebrania Tow. Polek w Psarach.
I0 bm odbyt osiq zebranie T-wa Polek w Pssach No zebrs$u ofi*risna srywq tryviea*i e lb*ffiq
organizowanej z powiatu lublinieckiego na niedzielq dnia I6 bm, w krdrej wezmqudzial czlonkinie Tow. Polek.
Pagadankq na temat uytelnictwa czasopism i na temat poiyaki irwestyqjnej wygtosila pow. istr. wychow.
obry.p. Ecksteinowa
6 Siydarzenie to opisala rowniez Polska Zachodnia Nr 161 z 1935 roku:
{L) Lufuie tonq W czasie ftWieli
v, stowie w Babienicy utopil siq 9 letni uczefi szkolny Slqzok WalenQ z Babieniqt. Zwloki po wydobyciu z wody
przeniesiono do domu rodiicdw
6al5 czerwca1935
d5Wydamenie to opisata rdwniez Polska Zachodnia Nr 167 z 1935 roku: (L) Zatobne zebranie Zw. Rezerw.
u,Lubszy. 15 bm odbylo siq halobne zeb,ranie Zw. Rezerw., na ktdrem prezes Filipczyk odczylq| orqdzie
P. Pre4tdenla, paczem zebrani oddali hold budou'niczemu Polski przez pawstanie i 1 minutov,e milczenie.
W dalszym ciqgu zebrania odczytano okdlniki o walnym zjeidzie i wycieczce do Gdyni. Uchwalono wyslat
delegacjq do Slarostata w sprawach wewnqtrznych
6624 czerwca 1935
6?Winno byi: Czornik
6t'Winno byi: Greupner
s $trydurz*nie to opisala r6wnieZ Polska Zachodnia Nr l?5 z 1935 roku:
{L) Zatozenie kola NC4ZP w Piasku.
24 bm odbyl asiqw Fiasku zebranie konstytucyjneNChZP. Zebrqnie zagail naucz. Pilarczyk, poczem ref, oiwiat.
n6ucz. Maryniak w svry)mreferacie scharakteryzawal dqienia i zadania organizacji NCbZP. Wybrana zarzqd, da
ktdrego weszli: Feliks Antoni (prezes), Czernik Juljusz z Bukowca (wiceprezes), Faber Jan naucz. (sekretarz
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