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SZKOLNICTWO ŚLĄSKIE W LATACH REWOLUCJI 1905—1907

Rewolucyjny ruch klasy robotniczej w Rosji i w Królestwie Polskim 
w latach 1905—1907 wpłynął poważnie na dalszy rozwój ruchu narodowo
wyzwoleńczego mas ludowych Śląska. Pod wpływem rewolucji nastąpiło 
zaktywizowanie tych mas, przejawiające się nie tylko w manifestacjach 
solidarności z rewolucyjnymi masami ludowymi Rosji i Królestwa Pol
skiego, ale i w podejmowanych walkach proletariatu przeciw wyzyskowi 
i uciskowi narodowemu. Wpływ rewolucji 1905—1907 na Śląsk, a zwła
szcza na jego klasę robotniczą, został przedstawiony w oddzielnej rozpra
wie1 oraz omówiony szczegółowo ,na specjalnej sesji naukowej, odbytej 
w grudniu 1955 r. we Wrocławiu.

Ruch ten objął jednak nie tylko świadomą część klasy robotniczej, 
lecz także szersze warstwy ludności. Miał on szeroki odzew także wśród 
nauczycielstwa i odbił się poważnie na szkolnictwie śląskim. Mimo to 
zagadnieniem tym nie zajmowano się dotychczas prawdę zupełnie, trakto
wano je raczej marginesowo, a na wspomnianej sesji zostało tylko za
sygnalizowane głosem w dyskusji. Nie było ono bowiem dotąd przedmio
tem -badań i zainteresowań zarówno ze strony polskiej, jak i niemieckiej 
i nie ma żadnego opracowania ani naświetlenia w literaturze naukowej. 
Nawet współczesne wydawnictwa specjalne i artykuły związane z 50-le- 
ciem rewolucji, z 50-leciem Związku Nauczycielstwa Polskiego i z walką 
o szkołę polską omawiają przeważnie przebieg tych lat w Królestwie 
Polskim, częściowo w Wielkopolsce, a najmniej na Śląsku“. Zadaniem ni
niejszego szkicu jest nieco szersze omówienie tego zagadnienia, bez pre
tensji zresztą do jego wyczerpania, na podstawie nie wyzyskanych dotąd 
materiałów źródłowych.

Sytuacja szkoły na Śląsku jak i w całym zaborze pruskim była na po
czątku XX w. szczególnie trudna i ciężka. Obowiązywały tu bowiem 1 2

1 Zob. B. S z e r e r ,  Rozwój ruchu robotniczego na Śląsku w latach 1905—1907. 
Rewolucja 1905— 1907 roku na ziemiach polskich (Materiały i studia, Warszawa 1955, 
s. 542 i n.).

2 Np. Rewolucja 1905— 1907 roku na ziemiach polskich ( loc. cif.)..



sławne Regulatywy z r. 1853, czyli zarządzenia regulujące całokształt 
spraw nauczania i wychowania, szczególnie w szkolnictwie ludowym. 
Przez swoje reakcyjne postanowienia stały się one potężną zaporą prze
ciw postępowi i prawdziwej oświacie mas, przeciw szkole racjonalnego 
myślenia i przeciw klasowej treści wychowania. Na długie lata zaciążyły 
nad szkolnictwem na Śląsku przemożne wpływy klerykalne, a w szkołach 
zapanowała dewocja i zakłamanie. Chociaż konstytucja pruska z r. 1850 
przewidywała wyłączenie szkół spod nadzoru Kościoła i kleru oraz prze
jęcie tegoż nadzoru przez państwo, to postanowienia te aż do r. 1906 nie 
weszły w życie, gdyż brak było do nich rozporządzeń wykonawczych. 
Szkolnictwo ludowe na Śląsku miało więc aż do tego czasu charakter ko- 
ścielno-wyznaniowy. Silne były również wpływy kleru i w szkolnictwie 
średnim, podobnie jak i na innych ziemiach polskich.

Słabe i nie mające szerokiego poparcia w masach były głosy tych po
stępowych działaczy społeczno-politycznych i. oświatowych, którzy nie 
ustawali w walce o wyzwolenie szkoły i nauczyciela spod tych wpływów. 
W takiej sytuacji szkoły na Śląsku w drugiej połowie XIX w. zostały 
włączone do całego aparatu ucisku narodowego i społecznego jako jeden 
z głównych środków wynaradawiania Polaków i wdrażania ich do uległo
ści wobec zaborcy i wobec klas posiadających. Bezwzględnej polityce 
germanizacyjnej przeciwstawiały się jednak postępowe organizacje na
uczycielskie, popierane przez polską i niemiecką socjaldemokrację z Augu
stem Beblem i Różą Luksemburg na czele3.

Już pierwszy zjazd socjaldemokracji niemieckiej, odbyty w grudniu. 
1904 r. w Berlinie, omawiając projekt nowej ustawy szkolnej, wskazywał 
na katastrofalną sytuację szkół i nauczycieli. Protestował też m. in. prze
ciw germanizacji „jako przeciw systemowi sprzeciwiającemu się wszelkim 
zasadom kształcenia się narodów, wszelkiej prawdziwej kulturze i uczu
ciom sprawiedliwości“4.

Wypadki rewolucyjne lat 1905—1907 i związana z nimi walka o szkołę 
polską w zaborze rosyjskim przyniosły pewne zmiany i w szkolnictwie 
śląskim. Wypadkami tymi interesowało się nauczycielstwo śląskie, oma
wiało je często w swojej prasie zawodowej i na zebraniach, poświęcając 
im wiele czasu i miejsca,.

W pierwszych dniach po wybuchu rewolucji zastanawiał się już wro
cławski organ liberalnego Związku Nauczycieli Śląskich, „Schlesische 
Schulzeitung“, dlaczego wypadki w Rosji spowodowały tak duże podnie
cenie prawie wszystkich warstw ludności na Śląsku. O samej zaś rewo-

Zob. SDKPiL w rewolucji 1905 r. (Zbiór publikacji, Warszawa 1955). 
4 „Gazeta Robotnicza“, 1905, nr 1.



lucji mówiono, że jest ona zdarzeniem o światowym znaczeniu historycz
nym, którego skutków nie można jeszcze przewidzieć5.
* Z oburzeniem pisano też w prasie nauczycielskiej o napadzie stu uzbro

jonych żandarmów carskich na około 1500 nauczycieli rosyjskich, zebra
nych po konferencji nauczycielskiej na koncercie 14 I 1905 r. 
w mieście Niżnij Nowgorod (dzisiejsze Gorki). Nauczycieli tych posądzono
0 zebranie spiskowe i zamierzano aresztować, wskutek czego wynikła 
panika i nastąpiła masakra, której ofiarą padło kilkanaście osób zabitych
1 rannych. Dla nauczycieli śląskich była to straszna wiadomość (eine 
Schreckensnachricht). Protestowano więc przeciw temu. sam napad po
tępiono, a nauczycielom i ich rodzinom wyrażano współczucie.

Bacznie śledzono też stan szkolnictwa i oświaty wr Rosji, przytaczano 
szczegółowe dane statystyczne wykazujące niski jego poziom, a wybuch 
rewolucji określano jako świt dla szkolnictwa i oświaty. Postulaty w zakre
sie oświaty i szkolnictwa, wysunięte przez komitet rewolucyjny i zawarte 
w 13 punktach obejmujących całość tych zagadnień, podawano w prasie 
nauczycielskiej w pełnym brzmieniu. Jednym z tych postulatów było 
obowiązkowe, bezpłatne, powszechne i ogólnie dostępne wykształcenie 
elementarne6.

Pod wpływem tych wypadków i wiadomości z Rosji i Królestwa Pol
skiego nauczycielstwo śląskie przystępuje również do walki o swoje prawa, 
o losy szkoły i młodzieży. Na różnych zjazdach i zebraniach postępowi 
nauczyciele wysuwali śmiałe żądania reform zarówno w zakresie organi
zacji szkół, jak i w zakresie swojej sytuacji materialnej i społecznej. Do
magano się więc jednolitej szkoły zamiast wyznaniowej, zniesienia 
nadzoru duchownych, bezpłatnego nauczania, obowiązkowych szkół za
wodowych i dokształcających do 18 roku życia, świeckich przedszkoli, 
szerokiej opieki nad dzieckiem, a zwłaszcza domów7 dziecka, kolonii let
nich, sanatoriów i opieki lekarskiej, poprawy bytu nauczycieli, dopusz
czenia do studiów uniwersyteckich, rówmouprawnienia zawodowego dla 
nauczycielek, wychowania w duchu socjalistycznym itp. Występowali, 
też nauczyciele przeciw obowiązkowym dyżurom niedzielnym wr czasie 
nabożeństw szkolnych dla młodzieży wprowadzonym w 1890 r. Żądanie 
zniesienia tych dyżurów1 opierali nauczyciele na tym, że skoro ciężko pra
cują w ciągu całego tygodnia, to podobnie jak robotnicy wńnni mieć za
pewniony odpoczynek niedzielny7.

„Schlesische Schulzeitung“, 1905, nr 4: „Wie kommt es, dass die Aufregung 
auch bei uns fast alle Kreise ergriffen hat? ... Aber was sich da drüben im Reiche des 
Zaren vollzieht, ist ein weltgeschichtliches Ereignis, dessen Folgen noch nicht abzu
sehen sind“.

e Ibid., nr 34.
7 Ibid., nr 35.



A warunki pracy nauczycieli śląskich, zwłaszcza w tzw. katolickich 
szkołach ludowych, były rzeczywiście bardzo ciężkie i znacznie gorsze 
niż w innych prowincjach pruskich. Szkoły były nadmiernie przepełniont, 
lokale nie zawsze’ odpowiednie, a obciążenie nauczycieli ogromne. Na 
jednego nauczyciela przypadało tu przeciętnie 150 i więcej uczniów. 
Tylko w 217 szkołach na Górnym Śląsku przypadało poniżej 100 uczniów 
na jednego nauczyciela, natomiast ponad 1200 szkół miało obciążenie 
znacznie wyższe, bo od 100 do 200 uczniów na nauczyciela8. W Ligocie 
koło Katowic np. dwóch nauczycieli przez pewien czas uczyło nawet 470 
uczniów9. Nauka w szkołach odbywała się na dwie zmiany, a jej wyniki 
w tych warunkach nie mogły oczywiście być zadowalające.

Na ten katastrofalny stan zwracała uwagę przede wszystkim związko
wa prasa nauczycielska. Wymieniano więc szereg miejscowości na Górnym 
Śląsku i na Opolszczyźnie, w których obciążenie wynosiło ponad 100 
uczniów na nauczyciela. Wskazywano też, że skoro nauczyciele w takich 
miejscowościach mają skutecznie uczyć w języku niemieckim dzieci prze
ważnie polskie, to stan taki jest nie do zniesienia10 11.

Nieco lepsze warunki miały szkoły ewangelickie, których jednak było 
znacznie mniej niż katolickich. Tak np. w rejencji opolskiej ilość szkół 
ewangelickich wynosiła tylko około 13°/o ogólnej liczby szkół. W dwu po
zostałych rejencjach — wrocławskiej i legnickiej — ilość szkół ewangeli
ckich była wprawdzie większa, nie przekraczała jednak nigdzie połowy 
szkół katolickich.

Nadmierne przepełnienie szkół i duże obciążenie nauczycieli było 
spowodowane przede wszystkim dotkliwym brakiem nauczycieli. Śląsk 
zajmował wprawdzie trzecie miejsce w państwie pruskim, po Nadrenii 
i Brandenburgii, co do ilości nauczycieli, ale ilość ta była niewystarcza
jąca. Z ogólnej ilości 12 409 nauczycieli, czynnych w 1905 r. w publicznych 
szkołach ludowych na Śląsku, najwięcej, bo 5357, byłp ich w najgęściej 
zaludnionej rejencji opolskiej, a 4392 w rejencji wrocławskiej i tylko 2660 
w rejencji legnickiej11.

Rząd starał się zwiększyć liczbę nauczycieli, zakładając coraz to nowe 
seminaria nauczycielskie, zarówno katolickie, jak i ewangelickie. Mimo 
dogodnych warunków nauki dla uczniów (stypendiów, internatów itp.) 
zgłaszało się do seminariów zawsze za mało kandydatów w stosunku do 
potrzeb szkolnych. Wskutek tego brak nauczycieli nie tylko nie zmniejszał 
się, ale nawet wzrastał w związku z corocznym przyrostem naturalnym 
ludności. I tak np. w rejencji opolskiej w r. 1906 było ogółem

8 „Gazeta Robotnicza“, 1905, nr 1.
9 Ibid., nr 68.

10 „Schlesische Schulzeitung“, 1905, nr 38.
11 „Paedagogische Monatsschrift“, 1906, z. 8.



406 487 uczniów w szkołach ludowych, a już w roku następnym liczba ta 
wzrosła do 418 00212. W tejże rejencji opolskiej na początku 1905 r. było 
nie obsadzonych 780 stanowisk nauczycielskich. Podobna sytuacja była 
w rejencji wrocławskiej i legnickiej. Na samym Górnym Śląsku brako
wało wtedy 158 nauczycieli.

Na ten opłakany stan szkolnictwa zwracało uwagę w swoich organach 
prasowych nie tylko nauczycielstwo — o czym była mowa powyżej — 
ale i postępowe ugrupowania polityczne, a zwłaszcza socjaldemokracja 
polska i niemiecka. Z oburzeniem pisał więc na początku 1905 r. wrocław
ski „Volkswacht“, że państwo pruskie ma pieniądze na wykupno ziemi 
polskiej, ale nie ma ich na cele o wiele ważniejsze, na cele szkolne i kultu- 

. ralne13. Górnośląska „Gazeta Robotnicza“ dopatrywała się przyczyny braku 
nauczycieli przede wszystkim w germanizacyjnym systemie nauczania. 
Pisała więc, że „gdyby nauczyciele nie musieli germanizować, więcej by
łoby kandydatów na nauczycieli“14.

Nie to jednak, naszym zdaniem, było istotną i najważniejszą przyczyną 
braku nauczycieli na Śląsku. Akcję germanizacyjną podejmowała bowiem 
chętnie spora ilość hakatystycznych nauczycieli niemieckich i nieliczni 
zgermanizowani nauczyciele Polacy-renegaci. Wpływały na to nie tyle 
względy ideowe i polityczne, ile finansowe. Nauczyciele germanizatorzy 
otrzymywali bowiem stałe dodatki pieniężne, tzw\ Ostmarken-zulage, 
a za specjalne osiągnięcia w tej akcji jeszcze dodatkowe premie i nagrody.

Brak nauczycieli wypływał z dwóch zasadniczych źródeł, a mianowicie 
z sytuacji materialnej i warunków pracy oraz z pozycji społecznej nauczy
cieli. Uposażenie nauczycieli nie było regulowane przez państwo, wskutek 
czego było na ogół niskie i niejednolite. Uposażenia te ustalały dowolnie 
poszczególne miasta i gminy wiejskie. Rozpiętość płac w miastach i wsiach 
była stosunkowo duża, a różnica w uposażeniach miejskich i wiejskich 
jeszcze; większa. W miastach uposażenia nauczycieli wahały się w granicach 
od 1900 do 3100 marek rocznie i z reguły były niższe od uposażeń średniej 
kategorii urzędników kolejowych, pocztowych, sądowych i innych, z któ
rymi nauczyciele chcieli być zrównani w płacach. Do dalszych różnię należy 
dodać niższe uposażenie nauczycielek od uposażenia nauczycieli.

Nielepiej od uposażeń przedstawiały się warunki pracy i pozycja na
uczycieli. Byli oni bowiem, zwłaszcza po wsiach, obciążani obowiązkowymi 
a poniżającymi ich często zajęciami dodatkowymi, nie mającymi nic 
wspólnego z nauczaniem i wychowaniem. Musieli tam spełniać obowiązki

12 WAP Wrocław, Akta Wydz. II Rejencji Opolskiej, Schulaufsicht, A. .1902— 
1908, sygn. 1014.

13 „Volkswacht“, 1905, nr 22: „Für die Ankäufe polnischer Güter hat der preussi- 
sche Staat Geld, nicht aber für die viel wichtigeren Schul- und Kulturzwecke!“

14 „Gazeta Robotnicza“, 1905, nr 46.



kościelnego, organisty, kantora .lub pisarza. Pod względem służbowym 
byli całkowicie podporządkowani klerowi oraz patronom szkół, wykonują
cym nadzór nie tylko nad ich pracą zawodową, iecz często także i nad 
ich życiem prywatnym i osobistym. Do kleru należały przede wszystkim 
sprawy nauczania i wychowania, zaś do patronów raczej sprawy material
nego zaopatrzenia i wyposażenia szkół i nauczycieli. Kler sprawował nad
zór przez proboszczów, którzy byli lokalnymi inspektorami szkół na tere
nie swojej parafii. Patronami zaś byli przeważnie przedstawiciele klas 
posiadających, magnaci lub fabrykanci, nie troszczący się zbytnio o sprawy 
szkolne i nauczycielskie.

W tej sytuacji występuje wśród nauczycielstwa, podobnie jak i wśród 
robotników, znane w historii Śląska zjawisko odpływu ze wsi do miast 
i w głąb Niemiec, określane przez samych Niemców jako Landflucht. 
Odpływ nauczycieli powodowały również przede wszystkim'warunki eko
nomiczne. Nauczyciel miejski otrzymywał bowiem wyższe uposażenie od 
nauczyciela wiejskiego i tylko w nieznacznym stopniu był obciążony 
dodatkowymi zajęciami. Nauczycielstwo wiejskie i małomiasteczkowe 
występuje więc do walki o równouprawnienie, do walki o poprawę swojej 
sytuacji, która była o wielę gorsza od sytuacji nauczycieli w dużych 
miastach. Inicjatywa tego ruchu wyszła od związku nauczycielskiego w po
wiecie wołowskim, do którego dołączył się wnet i powiat strzeliński. Dla 
omówienia sytuacji, sposobu walki i obrony zwołano specjalny zjazd na
uczycieli wiejskich we Wrocławiu, grożący rozbiciem jedności organiza
cyjnej związku. W zawodowym ruchu nauczycielskim rozpoczyna się 
walka dwóch nurtów, podobna do tej, jaka istniała na terenie innych ziem 
polskich. Obok liberalnego i postępowego związku zawodowego nauczy
cieli rozwija teraz żywszą działalność i katolicki związek nauczycieli, 
pozostający pod wyraźnym wpływem kleru.

Wraz ze śledzeniem rozwoju wypadków rewolucyjnych w zaborze ro
syjskim wzrasta też radykalizacja nauczycielstwa śląskiego, na co zwraca 
uwagę cała reakcja z klerem i rządem na czele. Rejencje śląskie nie mają 
zbytniego zaufania do większości nauczycieli, wydają więc zarządzenia 
ograniczające ich swobodę działania. Pojawiło się więc m. in. zarządzenie 
o obowiązku zgłaszania w policji związkowych zebrań nauczycielskich 
z podaniem terminów i tematów obrad15.

Przeciw postępowemu nauczycielstwu, domagającemu się reform 
w szkolnictwie, występuje zdecydowanie kler śląski obu wyznań. Odby
wający się z końcem października 1905 r. we Wrocławiu XI śląski synod 
ewangelicki zajmował się m. in. również sprawami szkolnictwa i naucza
nia. Na synodzie tym w sprawozdaniu Komisji dla Spraw Religijnego Wy

15 Zob.( „Amtliches Schulblatt für den Regierungsbezirk Liegnitz“, 1905 i in.



chowania Młodzieży prof. Kleber z Lwówka narzekał na występujący 
wśród nauczycielstwa ruch radykalny. Twierdził on, że ostatecznym celem 
tego nauczycielstwa jest usunięcie religii ze szkół, gdyż w jego szeregach 
jest zbyt wielu zwolenników szkoły świeckiej10. Inny z mówców, nadbur- 
mistrz Bender z Wrocławia, poruszał sprawę nauki religii w szkołach 
dokształcających i zawodowych. Z braku wystarczającej ilości duchownych 
naukę tę z konieczności powierzano nauczycielom. Bender w swoim prze
mówieniu ostrzegał władze świeckie i duchowne, że nie wszyscy nauczy
ciele nadają się do tego, gdyż młodzi zajmują krytyczne stanowisko 
w sprawie tej nauki17. Synod ustosunkował się też do żądań nauczycieli 
w sprawie ich sytuacji materialnej i warunków pracy. Żądania te określo
no krótko jako wrzask nauczycieli (das Geschrei der Lehrer), czyli biado
lenie, jak byśmy to określili dzisiaj. W obronie zagrożonej rzekomo nauki 
religii i szkół wyznaniowych występuje też i katolicki związek nauczycieli. 
Uważa bowiem, że ustawowe wprowadzenie szkół symultannych na miej
sce wyznaniowych byłoby prawdziwym przewrotem w szkolnictwie, że ze 
szkół takich będą wychodzili ateiści i bezbożnicy, co może być szkodliwe 
i groźne dla porządku publicznego i bezpieczeństwa państwowego18. 
W miarę zaostrzającej się sytuacji członkowie tego związku występują 
przeciw kolegom, postępowym nauczycielom. Tak np. na zebraniu kato
lickich nauczycieli, odbytym na wiosnę 1907 r. we Wrocławiu, nauczyciel 
Krug twierdził, że liberalni nauczyciele przynoszą do szkół „czerwone 
jagody“, a sami mają „czerwono zaognione oczy“19.

Nie przynosiła też większych rezultatów gwałtownie forsowana akcja 
germanizacyjna, a nawet w pewnych przypadkach stawała się groźna 
i obosieczna dla samych Niemców. Na okręgowym zebraniu wrocławskie
go oddziału związku hakatystów, odbytym z końcem 1905 r., radca szkolny 
Kiesel, mówiąc o roli szkoły w walce o wschodnie prowincje niemieckie, 
miał duże pretensje z powodu słabych wyników akcji germanizacyjnej 
przede wszystkim do samych Niemców. Mówił on, że ze strony polskiej 
czyni się wszystko, by możliwie najszybciej usunąć germanizacyjny wpływ 
szkoły, natomiast ze strony niemieckiej, niestety, zbyt mało, by chociaż 
utrzymać to, co szkoła z takim trudem osiąga. Wskazywał dalej, że małe 

grupy mniejszości niemieckiej na Śląsku zupełnie nie wywierają germani- 
zacyjnego wpływu na większość polską, że istnieje nawet dla tej mniej
szości, a szczególnie dla dzieci katolickich, duże niebezpieczeństwo spo
lonizowania. Całkowita obojętność dla tych zagadnień ze strony wielu

16 „Schlesische Schulzeitung“, 1905, nr 44.
17 Ibid.
18 „Katholisches Schulblatt“, 1905, s. 271.
19 „Schlesische Schulzeitung“, 1907, nr 23.



Niemców miała, według mówcy, być największym wrogiem niemiecczyzny 
w prowincjach wschodnich20.

Podobne obawy przed spolonizowaniem wypowiadał prawie w rok 
później inny hakatysta, okręgowy inspektor szkolny w Raciborzu, renegat 
Rzesnitzek. W okresie wzmagającej się walki o naukę religii w języku 
polskim mówił on na zjeździe konserwatystów we Wrocławiu w paździer
niku 1906 r., że ustępstwo rządu w tej sprawie i zezwolenie na taką naukę 
może spowodować duże zmiany w organizacji, a po pewnym czasie dopro
wadzić nawet do całkowitej polonizacji szkół21.

Broniły się przed germanizacją i same dzieci polskie. Gdy kopalnia 
mysłowicka założyła szkołę dla dzieci 'robotniczych w celu szybszego ich 
zgermanizowania, to okazało się wkrótce, że dzieci nie dają się nakłonić 
do mówienia po niemiecku. Narzekała więc prasa niemiecka, że dzieci są 
niechętne do nauki, że są krnąbrne i uparte, że nie doceniają zupełnie 
wyświadczanych im dobrodziejstw itp,22

Wobec rzekomego zagrożenia niemiecczyzny szuka się winnych i środ
ków zaradczych. Padają więc coraz częściej pod adresem całego nauczy
cielstwa różnego rodzaju zarzuty i oskarżenia, że za mały jest wpływ szko
ły na wychowanie młodzieży. Samą zaś młodzież oskarżano o różnorodne 
dążenia antypaństwowe, występujące coraz silniej i liczniej w owych cza
sach23. Odbyte w początkach 1906 r. okręgowe zebranie nauczycieli we 
Wrocławiu i uchwalone na nim rezolucje prasa burżuazyjna określiła jako 
tylko niewiele różniące się od zebrania socjaldemokratów.

Broni się przed tymi zarzutami nauczycielstwo i w swojej prasie 
związkowej zamieszcza coraz częściej różne oświadczenia, sprostowania 
lub wyjaśnienia. Prowadzi też zaciętą nieraz polemikę z prasą burżuazyjną 
i klerykalną, a szczególnie ze „Schlesische Zeitung“, domagającą się 
większego wpływu i nacisku państwa na szkolnictwo i nauczycielstwo. 
Od obrony i polemiki nauczycielstwo przechodzi stopniowo do zdecydowa
nej walki. Pisze więc na początku 1906 r. „Schlesische Schulzeitung“, że 
„nas, nauczycieli, musi oburzać, skoro pewnym ludziom nie wystarcza nasz 
patriotyzm i nasza działalność... skoro nauczyciele należą do tych osławio
nych ludzi, których się czyni odpowiedzialnymi za wszystkie możliwe 
szkody, jakie w obecnych czasach mogą wyniknąć“24. Wkrótce potem 
tenże organ odpiera jako niesłuszny i nie uzasadniony zarzut konserwa
tywnej „Paedagogische Zeitung“, jakoby nauczycielstwo darzyło pełną 
sympatią mające nastąpić demonstracje rewolucyjne, oraz zarzut solida

20 Ibid., 1905, nr 52.
21 Ibid., 1906, nr 43.
22 „Gazeta Robotnicza", 1905, nr 84.
23 „Schlesische Schulzeitung", 1906, nr 5.
24 Ibid.



ryzowania się nauczycielstwa z Beblem, jego hasłami, zasadami i z jego 
zwolennikami25.

Walka o szkolnictwo zaostrza się coraz bardziej. Bierze w niej udział 
i młodzież, i nauczycielstwo przy ofiarnym i czynnym poparciu rodziców 
i uświadomionych warstw ludowych. Wiadomości o strajku szkolnym 
i o walce młodzieży polskiej o polską szkołę w zaborze rosyjskim przedo
stały się szybko do zaboru pruskiego i odbiły się tu żywym echem. Walka 
o szkołę polską w zaborze pruskim wybuchła w chwili najwyższego na
pięcia ucisku germandzacyjnego i dojścia ustroju pruskiego do dużej po
tęgi. Cechą charakterystyczną tej walki było to, że toczyła się ona wyłą
cznie o język polski w nauce religii w szkołach ludowych. Program żądań 
był tu zatem o wiele węższy od tego, który cechował rewolucję szkolną 
w zaborze rosyjskim w 1905 r., a wysunięte żądania były minimalne. ..

Niemniej jednak i na tym tle wybuchł w Wielkopolsce i na Pomorzu 
strajk szkolny, który objął większość szkół i dzieci polskich. Strajk był 
uprzednio przygotowywany, a specjalne ulotki, wydane w Poznaniu i skon
fiskowane wkrótce przez policję, wzywały dzieci i rodziców do rozpoczęcia 
strajku od 17 X 1906 r.26, a więc bezpośrednio po zakończeniu wakacji 
jesiennych. Był to już okres odpływu fali rewolucyjnej w zaborze rosyj
skim i rozpoczęcia walki o język polski w zaborze pruskim. Nie doszło 
tu wprawdzie do czynnych wystąpień rewolucyjnych, ruch nie objął mło
dzieży starszej ze szkół średnich jak w zaborze rosyjskim, stąd też i walka 
nie przybrała tu takich rozmiarów. Rozpoczął ją zgodny, odruchowy i pra
wie rozpaczliwy wysiłek dzieci ze szkół ludowych. Strajk rozszerzał się 
jednak szybko i już po kilku dniach objął w samym tylko Poznańskiem 
733 szkoły i 46 868 dzieci27.

Ruch strajkowy przeniósł się wkrótce i na Śląsk, ale ze względu na 
inne warunki nie przybrał tu tak masowego charakteru, jak w Poznań
skiem. Sytuacja na Śląsku kształtowała się inaczej i była zasadniczo od
mienna od sytuacji w Poznańskiem. Ludność polska stanowiła tu większość 
tylko w rejencji opolskiej, a zwłaszcza w przemysłowym okręgu Górnego 
Śląska, natomiast w dwóch pozostałych rejencjach, silniej zgermanizowa- 
nych, była w znacznej mniejszości. Klasa robotnicza w okręgu przemysło
wym była bardziej zależna ekonomicznie od pracodawców niemieckich 
niż zamożniejsi na ogół i niezależni właściciele gospodarstw rolnych czy 
mieszczanie w Poznańskiem i na Pomorzu. Mniejsza też była na Śląsku 
świadomość narodowa większości ludności polskiej, gdyż germanizacja 
poczyniła tu w ciągu długich lat większe postępy. Poza tym brak było na

25 Ibid., 1906, nr 6.
26 „Die Ostmark“, 1906, nr 10.
27 Z. M o c z y ń s k i, Stra jk  szkolny w b. zaborze -pruskim (Nasza walka o szkołę 

polską 1901—1917, t. I, Warszawa 1934, s. 43).



»Śląsku jednolitej postawy i planowej akcji ze strony ludności polskiej, jej 
przywódców i prasy polskiej.

Sprawa języka polskiego w nauce religii była wprawdzie i tu sprawą 
bardzo żywotną i interesującą większość rodziców dzieci polskich, ale 
starania o ten język miano czynić na drodze legalnej, a nie przez opór 
i walkę. Bezpośrednio po rozpoczęciu strajku w Wielkopolsce zaczęto się 
tą sprawą żywiej interesować na Śląsku, i to zarówno ze strony polskiej, 
jak i ze strony czynników rządowych oraz hakatystów. Już 17 X 1906 r. 
sygnalizowała „Gazeta Robotnicza“ w świeżo wprowadzonej na swoich 
łamach rubryce stałej „Z walki szkolnej“, że ,,na Górnym Śląsku zanosi 
się również na opór przeciwko religii niemieckiej“28. A 18 X 1906 r. nad- 
prezydent prowincji zwracał się tajnym pismem do prezesa rejencji opol
skiej w sprawie strajku szkolnego. Pismo to ze względu przede wszystkim 
na osobę i stanowisko Korfantego w tej sprawie jest tak charakterystyczne, 
że przytaczamy je dosłownie w całości:

Der Ober-Präsident der Provinz Schlesien.
Breslau, 18 X [19] 06

Geheim!
An den Herrn Regierungs-Präsidenten

in Oppeln.
Von gewöhnlich gut unterrichteter Seite erhalte ich Mitteilungen über den 

polnischen Schulstreik in Posen, aus denen für Euer Hochwohlgeboren die Behaup
tung Interesse haben dürfte, der Abgeordnete Korfanty habe auf eine von pol
nischgeistlicher Seite aus Posen kürzlich an ihn gerichtete Aufforderung, in 
Schlesien eine gleiche Bewegung zu Gunsten des polnischen Religionsunterrichtes 
ins Leben zu rufen, ablehnend geantwortet mit der Begründung, die polnische 
Presse habe zur Zeit noch wichtigere Aufgaben zu erfüllen; im übrigen besitze 
seine Ansicht in diesem Falle rein persönlichen Wert; die Sache selbst werde 
demnächst in einer Zusammenkunft in Kattowitz entschieden werden29.

(—) Zedlitz

Zebranie, o którym mowa w zakończeniu pisma, odbyło się rzeczy
wiście już następnego dnia w mieszkaniu adwokata Zygmunta Seydy 
w Katowicach. Z zaproszonych 16 osób, w tym też kilku z Poznańskiego, 
nie wszyscy na to zebranie przybyli. Zjawił się wprawdzie Korfanty, 
przedstawiciele „Górnoślązaka“, „Polaka“ oraz kilku innych, ale nie przy
był poseł Napieralski przysławszy usprawiedliwienie. Na zebraniu nie 
zapadła ostateczna decyzja w sprawie strajku, m. in. z powodu nieobec
ności i wstrzymania się od udziału w tej akcji Napieralskiego30. Tak więc

28 „Gazeta Robotnicza“, 1906, nr 83.
29 WAP Wrocław, Akta Rejencji Opolskiej, Präsidial-Büro, Speziai-akten betref- 

Jend Schulstreik, sygn. 250.
30 Ibid., Raport prezesa rejencji op'olskiej z 22 X 1906 r. do nadprezydenta pro

wincji śląskiej w odpowiedzi na jego pismo z 18 X 1906 r.



chwiejna polityka obu „przywódców“ ludu śląskiego w jego walce
0 wyzwolenie narodowe i społeczne — Korfantego i ' Napieralskiego — 
dobitnie niedawno wykazana i zdemaskowana31, zaznaczyła się również
1 na tym odcinku. Postanowiono tam jednak w przeciągu dziesięciu dni 
odbyć następne zebranie w Bytomiu lub Oświęcimiu i zaprosić na nie 
kilka osób z polskiej inteligencji galicyjskiej32.

Prezes rejencji opolskiej donosił tymczasem nadprezydentowi, że kwe
stia strajku szkolnego jest w sferach polskich niewątpliwie poważnie roz
ważana, ale według jego zdania wybuch strajku był bardzo niepewny33.

Projektowane następne zebranie z udziałem Korfantego i Napieral- 
-skiego nie doszło jednak do skutku. Odbyło się natomiast w Katowicach 
inne zebranie w sprawie szkolnej. Zapadła na nim decyzja zwołania 6 XI 
1906 r. do Katowic zebrania ludowego ,,w sprawie religijnego wychowania 
dzieci“. Odpowiednią odezwę do ludności polskiej na Śląsku podpisał 
komitet złożony z 10 księży proboszczów z Górnego Śląska i z Opolszczy
zny, a. mianowicie: Paweł Brandys, Teodor Jankowski, Jan Kapica, To
masz Kulka, Antoni Pendziałek, Henryk Ring, Władysław Robota, Paweł 
Rogowski, Aleksander Skowroński, Józef Wajda.

Księża ci byli należycie uświadomionymi pod względem narodowym 
działaczami, gdyż wielu z nich wyszło z szeregów polskich towarzystw 
akademickich istniejących na Uniwersytecie Wrocławskim. Wajda np. 
był członkiem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, Pendziałek i Sko
wroński — to byli członkowie Towarzystwa Górnośląskiego, a Brandys, 
Robota i Rogowski — Towarzystwa Akademików Górnoślązaków. Byli 
oni jednak dalecy od walki i myśli strajkowej, a język polski w nauce 
religii chcieli uzyskać przez petycje do cesarza, papieża i arcybiskupa 
wrocławskiego. Wobec znanego i zdecydowanego antypolskiego stanowi
ska tych osób petycje te z góry były przesądzone. Same pomysły petycji 
i zamiar ich wysyłania zostały napiętnowane i potępione przez socjalde
mokrację jako naiwne34.

Projektowane zebranie ludowe nie doszło jednak do skutku. Dowie
dziawszy się o nim arcybiskup wrocławski, kardynał Kopp, wezwał ini
cjatora zebrania, ks. Skowrońskiego', do odwołania zebrania i rozwiązania 
komitetu. Polecenie kardynała zostało oćzywiście wykonane, wywołując 
wielkie wzburzenie i przygnębiające wrażenie na całym Śląsku. Tylko

31 Zob. Konferencja Śląska Instytu tu  Historii Polskiej Akademii Nauk, t. I—II, 
Wrocław 1954.

32 WAP Wrocław, jw., Raport komisarza granicznego z Bytomia z 20 X 1906 r. 
.do prezesa rejencji opolskiej.

33 Zob. przypis 30.
34 -„Gazeta Robotnicza“, 1906, nr 83, 92.



hakatystyczna prasa niemiecka pochwalała wystąpienie kardynała 
Koppa35 *.

Z możliwością wybuchu strajku szkolnego na Śląsku władze pruskie 
liczyły się jednak poważnie. Starały się więc za wszelką cenę nie dopuścić 
do niego i zapobiec jego ewentualnemu rozszerzeniu się. Rejencja opolska 
wydala zarządzenie kierownikom szkół i nauczycielom, aby po wybuchu 
strajku zawiadamiali natychmiast telegraficznie landratów i inspektorów 
szkolnych oraz by nadsyłali szczegółowe sprawozdania pisemne. W spra
wozdaniach tych należało podawać imiona i nazwiska strajkujących dzie
ci, zawód i stanowisko rodziców, ich pracodawców oraz, jeżeli to będzie 
możliwe, także inspiratorów strajku30.

Mimo to sporadyczne strajki szkolne wybuchały, i to samorzutnie, 
niezależnie od uchwał i zebrań. Najczęstsze były one w zagłębiu węglo
wym Górnego Śląska i obejmowały prawie wyłącznie dzieci robotników, 
Strajk rozpoczął się 30 X 1906 r. w Zaborzu pod Zabrzem. Trzy uczennice 
miejscowej szkoły, a to: Maria Piecha, lat 12, córka kolportera gazet 
i książek, Katarzyna Hrubasik, lat 12, córka ładowacza w kopalni „Köni
gin Louise“, i Marta Zych, lat 11, córka inwalidy kopalnianego, oświad
czyły nauczycielowi, że nie będą się uczyły religii w języku niemieckim, 
gdyż zabronili im tego rodzice37.

Natychmiast po wybuchu strajku zastosowano represje w stosunku do 
dzieci i rodziców. Dzieci karano przez kilka dni aresztem po nauce, a gdy 
to nie odnosiło skutku, pociągnięto do odpowiedzialności sądowej i karnej 
rodziców. Karol Piecha i Józef Zych zostali oskarżeni o występowanie 
przeciwko przepisom państwowym i o zły przykład dla dzieci. W wyniku 
procesów sądowych w Zabrzu i w Gliwicach pozbawiono ich prawa opieki 
nad dziećmi. Dwoje dzieci Piechy, córkę Marię i młodszego od niej 9-let- 
niego syna Franciszka, oraz córkę Zycha, Martę, postanowiono odebrać: 
rodzicom i umieścić w jakimś zakładzie wychowawczymi w Niemczech lub 
oddać na wychowanie odpowiedniej rodzinie niemieckiej. Na skutek 
odwołania rodziców Sąd Najwyższy w Berlinie po kilku miesiącach uchy
lił skazujące wyroki sądów w Zabrzu i w Gliwicach.

Inaczej postąpiono z Hrubasdkiem. Jako zatrudnionego w kopałnir 
wezwano go na inspekcję górniczą i zagrożono zwolnieniem z pracy. 
Sterroryzowany Hrubasik w obawie przed utratą pracy nakazał córce od 
następnego dnia uczyć się znowu religii w języku niemieckim, a nawet — 
jak twierdził landrat z Zabrza — zapewnił o swojej lojalności38.

35 „Die Ostmark“, 1906, nr 12.
30 „Schlesische Schulzeitung“, 1906, nr 49; „Gazeta Opolska“, 1906, nr 98..
37 „Gazeta Opolska“, 1906, nr 89.
38 WAP Wrocław, jw., Raport landrata z Zabrza do prezesa rejencji opolskiej 

z 12 XI 1906 r.



Wyroki sądowe pozbawiające rodziców opieki nad strajkującymi 
dziećmi wywołały olbrzymie oburzenie wśród postępowego nauczyciel
stwa i wszystkich uczciwych ludzi nie tylko w Niemczech, ale i za granicą. 
Stały się one też przedmiotem interpelacji w sejmie i w parlamencie nie
mieckim. Zastosowane represje nie powstrzymały innych dzieci i rodzi
ców przed walką o język polski. Strajk zaczął się szybko rozszerzać i obej
mował coraz więcej szkół i miejscowości. Już na początku listopada 1906 r. 
coraz większa liczba dzieci w Zabrzu odmawiała nauki religii w języku 
niemieckim39. Były to przeważnid dzieci górników, występujące samo
rzutnie, bez wiedzy rodziców, których zarządy kopalń usiłowały terro
ryzować podobnie jak Hrubasika. Zastosowane metody terrorystyczne 
dawały tylko częściowe rezultaty. W tym samym czasie w niedalekiej 
Porębie pod Zabrzem dwoje dzieci niejakiego Gnota, 12-letnia córka 
i 9-letni syn, przestało odpowiadać w języku niemieckim na nauce reli
gii40. Strajkiem zostało objęte nie tylko Zabrze i okolica, bo i w odległej 
Brzezince, przemianowanej na Birkenthal, koło Mysłowic oraz w Kozło- 
wie koło Gliwic zastrajkowało również około 20 dzieci41. Z powodu strajku 
w Kozłowie został aresztowany kramarz Tomasz Klimczok pod zarzutem 
podżegania rodziców dzieci szkolnych do strajku. Prokurator bytomski 
uzasadniając to aresztowanie twierdził, że Klimczok powinien otrzymać 
wysoką karę, bo pierwszy rozniecił skutecznie strajk na Śląsku42.

Większa liczba dzieci strajkowała też w Nowej Brzezince i na kopalni 
,,Karls Segen“ koło Bytomia43. Dla zapobieżenia możliwości rozszerzania 
się strajku kardynał Kopp rozwiązał ostatnią organizację młodzieży aka
demickiej na Uniwersytecie Wrocławskim, ,,Kółko Polskie“, istniejące od 
kilku lat w seminarium duchownym. Powodem tego kroku była denun
cjacja, że klerycy tworzą tajne kółka i hołdują tzw. agitacji wielkopol
skiej44 45. Zamierzano też przenieść w głąb Niemiec Zakład Pomologiczny 
ż Prószkowa pod Opolem, gdyż uczęszczający do tego Zakładu Polacy 
wydawali się niebezpieczni dla niemiecczyzny. Zachodziła bowiem ze 
strony władz ciągła obawa, by wychowankowie Zakładu nie prowadzili 
agitacji między ludem polskim43.

Strajk szkolny na Śląsku nie miał charakteru masowego, objął tylko 
niektóre szkoły i dzieci, ale mimo to spowodował duży ferment , w szkol-

39 „Volkswacht“, 1906, nr 264.
40 „Gazeta Opolska“, 1906, nr 92.
41 „Volkswacht“, 1906, nr 275.
42 WAP Wrocław, jw., Raport prokuratora z 22 XI 1906 r. do prezesa rejencji 

opolskiej.
43 „Volkswacht“, 1906, nr 265.
44 „Gazeta Opolska“, 1906, nr 92.
45 Ibid., nr 79.



niotwie śląskim. Odpowiedzialnością za strajk obarczano agitacyjną dzia
łalność prasy polskiej i kleru, doszukiwano się wpływu strajków szkol
nych w Królestwie Polskim. Strajkowi przypisywano od samego początku 
charakter polityczny i liczono się z tym, że strajkujący zaczną występo
wać przeciw niemieckiej nauce w ogóle46. Żądania takie pojawiły się 
zresztą przede wszystkim ze strony socjaldemokratów domagających się 
polskiej szkoły dla polskich dzieci47. Strajk szkolny na Śląsku nie udał 
się, nie zakończył się zwycięstwem, bo nie było jednolitej postawy ludno
ści polskiej, nauczycielstwa ani też odpowiednich przywódców. Wraz 
z wygasaniem rewolucji i strajk szkolny zaczął stopniowo zanikać na 
wiosnę 1907 r. Ze względu na swoje znaczenie strajk ten zasługiwałby 
na oddzielne i szczegółowe omówienie.

Po zakończeniu rewolucji i zlikwidowaniu strajku szkolnego zaczęły 
się masowe represje w stosunku do wszystkich biorących udział w tzw. 
propagandzie polskiej, a zwłaszcza w stosunku do nauczycieli. Na Górnym 
Śląsku zwalniano Polaków ze stanowisk kierowników szkół48, a nauczy
cieli przenoszono w głąb Niemiec. Na tym tle dochodzi też do różnych 
konfliktów między kierownikami szkół Niemcami a nauczycielami Pola
kami. Żle były widziane kontakty polskich nauczycieli na Śląsku z inny
mi ziemiami i ludnością polską, skoro i wycieczka nauczycieli polskich 
z Górnego Śląska do Krakowa i Wieliczki, zorganizowana przez nich 
w 1907 r., była również uważana za propagandę polską4!ł.

Nawet okładanie przez uczniów podręczników i zeszytów w czasopisma 
polskie było zakazane, bo i w tym dopatrywano się groźby dla niemiec- 
czyzny i przeszkody w germanizowaniu 50. Gorliwy’ nauczyciel-germani- 
zator Czuday z Pałowic koło Rybnika składał z tego tytułu raport do 
okręgowego inspektora szkół w Rybniku, że okładki te zawierają wezwa
nie do rozpowszechniania prasy polskiej, pochwalanie strajku szkolnego 
oraz pogardę dla prusactwa51.

Nadzwyczaj trudna była sytuacja i nauczycieli niemieckich. Co 
uczciwsi z nich skarżyli się władzom i w prasie na swoją ciężką sytuację, 
zwłaszcza w okolicach z ludnością polską. Twierdzili bowiem, że sami 
padają ofiarą tych „rozruchów polskich", gdyż są bojkotowani przez miej
scową ludność, że zwłaszcza na wsi są osamotnieni, że mają duże trudno
ści z nabyciem żywności itp. W dodatku spotykały ich jeszcze ze strony

4,i „Die Ostmark“, 1906, nr 11. • ^
47 „Gazeta Robotnicza“, 1906, nr 95.
4S „Schlesische Schulzeitung“, 1907, nr 27.
4>' Ibid.
50 Ibid., nr 48.
51 WAP Wrocław, jw., Raport z 6 XII 1906 r.



władz zarzuty, że za słabo germanizuj ą52. Nie łagodziły widocznie tej 
sytuacji ani hojnie wypłacane przez rząd specjalne premie za germanizo- 
wanie, ani stałe dodatki, tzw. Ostmarken-zulage.

Na tle stosunków szkolnych dochodzi często do poważnych nieporozu
mień między rodzicami a nauczycielstwem. Wynikają z tego różne pro
cesy sądowe, przede wszystkim o obrazę nauczycieli. Powodem obrazy 
była najczęściej interwencja rodziców w sprawie nadmiernych kar cie
lesnych, wymierzanych dzieciom przez nauczycieli za rozmowy w języku 
polskim. Tak np. na początku 1907 r. został ukarany grzywną w wysoko
ści 75 marek przez sąd w Bytomiu pewien górnik z Wielkiej Dąbrówki 
za obrazę nauczyciela Herbsta53. Dwaj inni robotnicy z Rozbarku pod 
Bytomiem zostali również skazani przez tenże sąd — jeden na dwa ty
godnie, a drugi na miesiąc więzienia — za obrazę i pogróżki pod adresem 
dwóch nauczycieli Niemców, Weigelta i Wollnika54.

Od obrazy słownej i pogróżek dochodziło czasem i do wystąpień czyn
nych. Pewien robotnik i jego żona z Zaborza koło Zabrza, oburzeni uka
raniem ich dziecka przez nauczyciela za rozmowę w szkole w języku 
polskim, wtargnęli do budynku szkolnego „obsypując nauczyciela nie 
bardzo pochlebnymi przydomkami“55. Gdy w obronie nauczyciela wystą
pił rektor szkoły i chciał usunąć napastliwych rodziców ze szkoły, poryw
cza matka, dziecka uderzyła rektora w twarz. Sąd w Zabrzu potraktował 
to zajście jako „polski napad“ na niemiecką szkołę i skazał robotnika na 
jeden miesiąc, a jego żonę na pięć miesięcy więzienia5’’.

Szczególnie ostre represje zastosowano w stosunku do prasy polskiej 
za artykuły nawołujące rodziców do występowania w obronie resztek 
polskości w szkole pruskiej, a przeciw krzywdzącym przepisom szkolnym. 
Odpowiedzialnym redaktorem czasopism polskich, a to: „Dziennika Ślą
skiego“, „Gazety Robotniczej“, „Górnoślązaka“ i „Katolika“, wytoczono 
szereg procesów i skazano na wysokie grzywny lub kilkumiesięczne 
więzienie.

Surowe, ale słuszne i sprawiedliwe, według Niemców*, były grzywny 
i kary więzienia wymierzone przez sądy śląskie tym wszystkim, którzy 
w* sposób nie uprawniony wtrącali się do spraw szkolnych lub dopuszczali 
się obrazy nauczycieli57.

„Schlesische Schulzeitung“, 1906, nr 49.
Ibid., 1907, nr 14.
Ibid., nr 40.
„Gazeta Opolska“, 1906, nr 83; „Schlesische Schulzeitung“, 1906, nr 43: 

„Stürmten nun in das Schulhaus und beschimpften den Lehrer in hier nicht wiederzu
gebender Weise“.

:,<i „Schlesische Schulzeitung“, 1906, nr 43.
•”  Ibid., 1907, nr 14.



Mimo tych represyj walka o szkołę świecką, o los nauczycielstwa 
i o język polski trwa nadal. Na okręgowym zebraniu nauczycielskim, 
odbytym w kwietniu 1907 r. we Wrocławiu, nauczyciel liberał Kräge 
w obszernym referacie o sytuacji w szkolnictwie na Śląsku mówił, że 
szkoła chce pracować jako równouprawniona instytucja z Kościołem, 
a nie jako jego służebna, że nauczyciele nie chcą być oprawcami i wycho
wywać młodzieży na powolne narzędzie klas posiadających, lecz na świa
domych swoich praw i obowiązków obywateli158.

. Dla obrony i utrzymania języka polskiego wśród młodzieży i dorosłych 
pojawiają się prywatne i pokątne szkoły i kursy polskie, zaczyna działać 
Towarzystwo Oświaty Ludowej, Towarzystwo Czytelni Ludowych i inne 
organizacje oświatowe, w których nauczycielstwo do czasu zakazu bierze 
czynny udział.

Pod wpływem ruchów rewolucyjnych wyłączono szkoły od 1907 r. 
spod nadzoru kleru i przekazano je pod nadzór państwowy. Było to jedyne 
realne osiągnięcie szkolnictwa ludowego. Wpływy kleryka] ne na szkolnic
two zmniejszają się odtąd coraz bardziej, ale nie znikają całkowicie wobec 
utrzymania podziału szkół na wyznaniowe. Utrzymano też, a nawet 
wzmocniono cały system germanizacyjny, który przetrwał niemal do 
czasów ostatnich.

Walka ludu śląskiego i postępowego nauczycielstwa o szkołę i o język 
polski w latach 1905—1907 była zatem częścią ogólnej walki o wyzwole
nie narodowe i społeczne. Otuchy do tej walki dodawała historia tych 
„dwu nadzwyczajnych lat“.

58 Ibid., nr 15.


