
Franciszek Tytko (1886-1965),
hallerczyk, powstaniec śląski.

Polska, chłopska rodzina Tytków jest dobrze zakorzeniona w tutejszej ziemi śląskiej. Za śląski matecznik Tytków 
uchodzi Pszów i jego okolice. Czerniczanin, Franciszek Tytko, przyszedł na świat w 1886 r. jako trzecie dziecko – syn 
kowala Jana Tytko (ur. 1864, zm. 1919) i Joanny z d. Bugla. Jako mieszkaniec Czernicy i uczeń czernickiego rzeźnika 
Bezucha – młody Franciszek Tytko z początkiem XX w. wyjechał za pracą do rzeźni, do Wrocławia, do swego 
starszego brata Ludwika Tytko (ur. ok. 1884, zm. 1945), także ucznia tego samego mistrza masarskiego z Czernicy.
 Wybuch I wojny światowej odmienił spokojny dotąd żywot Franciszka. Jako obywatel pruski zdolny do służby 
wojskowej został przymusowo powołany do wojska pruskiego, jego narodowość polska nie miała tu znaczenia. 
Franciszek Tytko jako gefrajter (starszy szeregowiec) dostał się do niewoli francuskiej, a następnie wstąpił do polskiej 
armii generała Józefa Hallera i walczył przeciwko Prusakom (1918). Franciszek Tytko – dostawszy się we Francji do 
Błękitnej Armii Hallera, już jako żołnierz polski – powrócił do odrodzonej Drugiej Rzeczypospolitej wiosną 1919 r., 
nadal pozostając w służbie Ojczyzny. Wg relacji rodzinnej Augustyna Tytko, jego ojciec, Franciszek Tytko przeszedł 
swój szlak bojowy na Wschodzie, idąc z Armią Polską na Pińsk i Mińsk latem 1919 r. oraz uczestnicząc w wyprawie 
Józefa Piłsudskiego na Kijów, wiosną 1920 r. Franciszek Tytko był więc nie tylko czernickim „hallerczykiem”, ale 
i aktywnym uczestnikiem wojny polsko–sowieckiej. Następnie powrócił do Czernicy, prawdopodobnie 
w październiku 1920 r.

 W czasie między powstaniami śląskimi – Franciszek, jako zaprzysiężony członek Polskiej Organizacji Wojskowej 
(POW), był z ramienia Polski oddelegowany do Bytomia (jesień 1920-wiosna 1921) do policji plebiscytowej (Policji 
Górnego Śląska, Apo, tj. Abstimmungspolizei), powołanej przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową 
za zgodą aliantów, po II Powstaniu, nadzorującej przebieg plebiscytu na Górnym Śląsku. Franciszek po wschodniej 
eskapadzie, jako doświadczony żołnierz, członek POW i policjant plebiscytowy, uczestniczył następnie na Górnym 
Śląsku w III Powstaniu Śląskim, od maja do lipca 1921 r. (po marcowym plebiscycie).
 Wśród członków I Plutonu Czernickiego 9 Kompanii V Pułku Piechoty Rybnickiej w III Powstaniu Śląskim walczyli 
wśród pięćdziesięciu trzech czerniczan także dwaj Tytkowie – powstańcy śląscy z Czernicy: Franciszek Tytko i jego 
młodszy brat – Wiktor Tytko, późniejszy polski policjant w międzywojniu. Trzeci brat Franciszka – także rodowity 
czerniczanin – Emanuel Tytko (ur. 1898 w Czernicy) w 1921 r. mieszkał już w Rydułtowach i walczył z kolei w innej 
formacji powstańczej („pszowskiej”). Trzej bracia Tytkowie (zweryfikowani oficjalnie jako powstańcy śląscy) 
z Czernicy zasłużyli się dla Polski w walce o przyłączenie Śląska do Polski.

Franciszek i Anna Tytkowie w dniu ślubu w Pstrążnej 
8 listopada 1920 r. (własność rodziny Tytko, copyright 

Marek Mariusz Tytko).

 Czernica z okazji przyłączenia tutejszej ziemi śląskiej do 
Macierzy ufundowała sztandar narodowy. W lipcu 1922, 
w uroczystej procesji z Czernicy do kościoła farnego 
w Pstrążnej, nieśli ów drogocenny sztandar z Orłem Białym 
najbardziej zasłużeni powstańcy – czerniczanie. Członkami 
pocztu sztandarowego byli więc trzej powstańcy śląscy, 
zdemobilizowani żołnierze Wojska Polskiego: Juliusz Fojcik, 
Franciszek Tytko i Wilhelm Szymik. Wg relacji Juliusza 
Fojcika, niesiony sztandar miał wyhaftowany wizerunek orła 
białego na czerwonym tle, z napisem „Gmina Czernica Rok 
1921” (awers), na drugiej stronie (rewers) na białym tle 
wyhaftowano wizerunek Matki Bożej z napisem „Matko 
Boska Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”.
 W okresie międzywojennym Franciszek Tytko udzielał 
się jako działacz patriotyczny w Związku Powstańców 
Śląskich w Czernicy, uczestnicząc w licznych uroczy-
stościach państwowych (polskich) i religijnych (katolickich).
 Dnia 8 listopada 1920 r. odbył się ślub. Franciszek Tytko 
wziął sobie za żonę drugą córkę czernickiego sołtysa – 
Juliusza Figury, Annę Figurę (ur. 1894, zm. 1972), łącząc tym 
samym węzłem powinowactwa dwa czernickie, zasłużone 
rody chłopskie: Figurów i Tytków. 
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 Franciszek i Anna Tytkowie, po ślubie, doczekali się pięciorga dzieci urodzonych w Czernicy, w okresie 
międzywojennym: Alojzego (ur. 1921, zm. 1943), Józefa (ur. 1923, zm. 1943/1944), Marii (ur. 1924, po mężu Maksymilianie – 
Musiołowej, dotąd żyjącej w Czernicy), Stanisława (ur. 1926, zm. 2008, górnika, żołnierza batalionu „krwawych 
koszul” w I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka – w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, uhonorowanego 
odznaczeniami zachodnimi m.in. za wyzwolenie Bredy, podobnie jak i jego szwagier – wspomniany Maksymilian 
Musioł, który został odznaczony trzema medalami brytyjskimi: 1. 1939-45 Star (Gwiazda 1935-1945), 2. France 
i Germany Star (Gwiazda za Francję i Niemcy), 3. War Medal 1939-45 (Medal Wojny 1939-1945) oraz polskim 
odznaczeniem wojskowym: 4. Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie). Piątym, najmłodszym 
dzieckiem Franciszka i Anny Tytków był Augustyn (ur. 1934, zm. 2010, nauczyciel m.in. w Szkole Podstawowej 
w Czernicy, historyk, czernicki działacz sportowy i społeczny, solista Zespołu Pieśni i Tańca „Komorno”, chórzysta 
Chóru „Cecylia” przy kościele pw. św. Jerzego w Rydułtowach.
 Franciszek Tytko, w okresie międzywojennym, prowadził renomowany zakład rzeźniczo–masarski (ubojnię 
w tzw. „szlaghauzie”, termin od niem. schlaghausen) przy ul. Podleśnej (obecnie Podleśna nr 5). W domu żona, Anna 
Tytko (z d. Figura) w międzywojniu prowadziła rodzaj małej stołówki dla polskich nauczycieli z czernickiej szkoły 
powszechnej, którzy przychodzili tu do Tytków na smaczne obiady. Przed wojną Franciszek i Anna Tytkowie 
w swoim domu prowadzili ponadto sklep rzeźniczy (mięsny), w którym sprzedawali m.in. własne wyroby masarskie. 
 
 Franciszek znany był z miłosierdzia, był społecznikiem szczerze zatroskanym o los najuboższych, np. w czasie 
wielkiego kryzysu na początku lat trzydziestych rozdawał bezpłatnie, w dużych ilościach, bezrobotnym 
czerniczanom i łukowianom tzw. „kotłówkę” – darmową zupę z kotła. Przed II wojną, jako znany w okolicy 
specjalista, był wielokrotnie proszony do wielu okolicznych gospodarzy (rolników) na ubój świń (tzw. „świniobicie”). 
Szczególnie umiejętności rzeźnicze i masarskie wysoko cenił sobie ówczesny proboszcz (1927-1945) w Pstrążnej – 
ks. Augustyn Rasek, zasłużony kapłan, zamordowany później za wiarę przez Sowietów w 1945 r. na pstrąskim 
Podlesiu. Franciszek Tytko w okresie międzywojennym wielokrotnie przybywał, na wezwanie, do tegoż plebana 
w Pstrążnej i w farnym gospodarstwie rolnym dokonywał uboju zwierząt gospodarskich oraz wytwarzał 
znakomite wędliny. Należy nadmienić, że ks. Augustyn Rasek przygotowywał do I Komunii Świętej (katecheza) 
wszystkie dzieci z wielodzietnej rodziny Franciszka i Anny Tytków.
 Po tragicznej dla rodziny Tytków II wojnie Franciszkowi i Annie z piątki dzieci pozostało tylko troje (Maria, 
Stanisław i Augustyn, którzy pozakładali własne rodziny). Franciszek Tytko udzielał się społecznie jako działacz 
katolicki, pełniąc m.in. funkcję członka Duszpasterskiej Rady Parafialnej w Czernicy w latach czterdziestych 
i pięćdziesiątych XX w., pomagając czynnie przy budowie nowej, czernickiej świątyni pod wezwaniem NMP 
Królowej Polski (jako członek komitetu budowy tegoż kościoła). Od młodych lat grywał dla przyjemności na 
akordeonie pieśni ludowe i powstańcze. Pod koniec lat pięćdziesiątych, schorowany, wystąpił do państwa 
o przyznanie renty, lecz komunistyczne państwo odmówiło powstańcowi śląskiemu i hallerczykowi, żołnierzowi 
Błękitnej Armii i uczestnikowi wojny polsko-bolszewickiej – jakiejkolwiek pomocy.
 
 Franciszek Tytko zmarł w 1965 r. w Czernicy. Na czernicki cmentarz, z honorami, odprowadzili go żyjący jeszcze 
wtedy powstańcy śląscy, poczty sztandarowe, czerniccy strażacy, orkiestra górnicza, długi orszak wdzięcznych 
czerniczan i łukowian, prowadzony przez ówczesnego proboszcza ks. Jana Kapołkę.

Opracował dr Marek Mariusz Tytko, Kraków, dnia 24.09.2013 r.
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