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MATERIAŁY DO DZIEJÓW POLSKIEJ SZKOŁY PRYWATNEJ 
W JEMIELNICY W LATACH 1936—1939

Niemiecki spis ludności z 1925 r. wykazał na 528 000 Polaków za
mieszkujących tereny Śląska Opolskiego przeszło 83 000 dzieci pol
skich w wieku szkolnym, które na zasadzie konwencji genewskiej miały 
prawo do korzystania ze szkolnictwa polskiego. Ludność polska Śląska 
Opolskiego, dochodząc przysługujących jej praw, domagała się od rzą
du niemieckiego utworzenia polskich szkół mniejszościowych dla swoich 
dzieci. Po długim i uciążliwym przełamywaniu trudności pierwsze pol
skie publiczne szkoły na Śląsku Opolskim powstały w roku 1923, jed
nakże wskutek wrogiego ustosunkowania się tak czynników rządowych, 
jak i społeczeństwa niemieckiego szkoły te załamały się już po trzech 
latach, istnienia. Wobec presji wywieranej przez pracodawców i wro
giego ustosunkowania się prasy i władz administracyjnych do mniej
szości polskiej zgłoszenie dziecka polskiego do szkoły mniejszościowej 
było w wielu wypadkach dosłownie aktem odwagi cywilnej. Znaczenie 
szkół polskich pomniejszał także fakt, że uczącymi byli wyłącznie na
uczyciele narodowości niemieckiej, których celem było germanizowanie 
dzieci polskich, posługując się z konieczności językiem polskim. Z tych 
założeń wynikało świadome utrzymywanie niskiego poziomu nauczania 
i wskutek obcości i wrogiego nastawienia nauczycielstwa odbierania naj
cenniejszych wartości nauczania: wżywania się dusz dziecięcych w kul
turę narodową polską. Nic więc dziwnego, że w takich warunkach 
rodzice Polacy nie okazywali żywszego zainteresowania losami polskich 
szkół publicznych i że szkoły te wiodły żywot suchotniczy, wykazując 
z roku na rok ubytek dzieci *.

Pragnąc w pewnym przynajmniej stopniu zaradzić tak kardynalnemu 
brakowi, jak własne, stojące na odpowiednim poziomie szkolnictwo 
w języku ojczystym, polskie organizacje na tym terenię, w szczególności 1

1 T. M u s i o ł, Szkolnictw o polskie  na Ś ląsku  O polskim  w okresie  m iędzy
w ojennym  (Kwartalnik Opolski, VI, 1960, nr' 2/22).



Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne, próbowały zorganizować pol
skie szkolnictwo prywatne. Władze niemieckie czyniły im jednak ogrom
ne trudności, tak że pierwsze szkoły mogły powstać dopiero w roku 
szkolnym 1930/31. Omawianie historii tego szkolnictwa wykracza poza 
ramy niniejszego artykułu. Dla ilustracji i bliższego wprowadzenia 
w omawiane zagadnienie warto jednak przytoczyć zestawienie Konsu
latu Polskiego w Opolu z dnia 15 marca 1938 r. dla Ambasady RP 
w Berlinie o stanie prywatnego szkolnictwa ludowego w roku 19382.

Prywatne szkoły ludowe na Śląsku Opolskim w 1938 r.

Było w roku szk. Zapisy na rok
Miejscowość 1937/1938 uczniów ! szk. 1938/1939 Przyrost uczniów

j uczniów

Grabina 1 2  ! 18 6

Wierzch 3 1 9 6

Jędryń 7 i 8 1

Imielnica 1 0 n 1

Centawa 2 0 2 0 0

Wysoka
8  i

8 0

Wielkie Borki 1 1  i 19 8
Wolęcin 6  1 7 1
Wędzina 1 2  j 14 2

fiocianowice 2 8 6

R a z e m 91 ! 1 2 2 31

Jakkolwiek powyższa statystyka, obejmująca liczbę dzieci faktycznie 
uczęszczających do polskich szkół prywatnych na Śląsku Opolskim 
w roku szkolnym 1937/1938 i stan zapisów na rok szkolny 1938/39, wy
kazuje przyrost, to jednak nie ilustruje faktycznej sytuacji szkolnictwa 
polskiego. Były to przecież ostatnie miesiące przygotowań do wojny, 
okres szczególnie nasilonego nacisku politycznego i terroru w stosunku 
do ludności polskiej. Toteż inny, zaledwie o kilka miesięcy późniejszy 
dokument, sprawozdanie Ambasady RP w Berlinie dla Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych z dnia 23 sierpnia 1939 r., wykazuje wręcz od
wrotnie spadek ilości dzieci w szkołach prywatnych i likwidację dwu 
szkół, a mianowicie w Jędryniu i w Centawie3.

Wierny obraz perfidnej i brutalnej polityki w walce o duszę każdego 
polskiego dziecka dają dzieje polskiej szkoły prywatnej w Jemielnicy,

2 Archiwum MSZ w Warszawie, wiązka 18.
3 W obliczu likwidacji stała również szkoła w Wędzinie, gdyż władze sądowe 

zatwierdziły przeniesienie do niemieckiej szkoły dzieci zmarłego Gorzałki (Archi
wum MSZ w Warszawie, w. 18).



założonej w r. 1936. Jemielnica leży w powiecie strzeleckim w odległości 
7 km od miasta Strzelce Opolskie w kierunku północno-wschodnim. 
Obecnie miejscowość ta liczy 2500 mieszkańców (przed wybuchem dru
giej wojny światowej było tu 2100 mieszkańców 4). Jak wykazują wyniki 
głosowania ludowego (plebiscytu) z roku 1921, gmina jemielnicka była 
jedną z licznych miejscowości powiatu strzeleckiego o zdecydowanej 
większości głosów polskich 5. Za Polską padło tu 78% głosów.

Oprócz nauczycieli, żandarmów i kilku urzędników niemieckich, 
a w okresie reżimu hitlerowskiego i sołtysa (Amtsvorsteher), mieszkańcy 
Jemielnicy mówili wyłącznie po polsku. Sołtysi tej miejscowości byli 
przeważnie narodowości polskiej, a jeśli nie zawsze jawnie przyznawali 
się do swego pochodzenia, to faktem jest, że ich językiem ojczystym 
był język polski, gdyż nim się posługiwali. Zmiana nastąpiła dopiero 
w okresie rządów hitlerowskich, kiedy Jemielnica otrzymała sołtysa 
z Miechowie (powiat bytomski) w osobie „amtowego” Madajskiego. Wia
domo wszystkim było, w jakim celu go sprowadzono. Amtsvorsteher 
Madajski, gorliwy członek SA i NSDAP, miał za zadanie wprowadze
nie hitlerowskiego ładu w polskiej wsi. W tym zadaniu pomagać mu 
miały różne organizacje niemieckie, których członkowie przyjeżdżali 
nieraz nawet z daleka. Świadczą o tym adnotacje w dokumentach Pol
skiego Towarzystwa Szkolnego w Opolu. Tak np. czytamy, że w sobotę 
dnia 19 października 1935 r.

odbyła się na sali p. Urbana wieczornica połączona z zabawą taneczną. Program 
wypełniły przemówienia, tańce, śpiewy, zabawy ruchowe dzieci oraz przedsta
wienia sceniczne. Wykonawcami byli przeważnie goście z Oels — Oleśnicy na 
Śląsku Dolnym, które to miasto objęło patronat nad Imielnicą. Dwudziestu dzie
ciom naszych polskich gospodarzy wręczono podarki w postaci kompletnych 
mundurków Jungvolku. Pewien członek NSDAP zdradził p. Świeżemu, że Ober
lehrer Rzegota w przemówieniu swoim na tejże zabawie powiedział: „Himmelwitz 
muss verdeutscht werden”. Zważywszy, że organizatorami byli przede wszystkim 
nauczyciele, stwierdzić można, że cała impreza miała na celu sparaliżowanie na
szej akcji, tym więcej że jednocześnie na omawianej wieczornicy założono tutaj 
Bund Deutscher Osten 6.

Miejscowa ośmioklasowa szkoła niemiecka stała się obiektem szcze
gólnej opieki władz. Jak z niżej przytoczonego zestawienia wynika, 
w 1936 r., tj. w okresie organizowania polskiej szkoły w tej miejsco
wości, w niemieckiej szkole zatrudniono dodatkowo 2 nauczycieli, mimo 
że przyrost dzieci szkolnych nie wymagał zwiększenia grona nauczy-

4 Dane uzyskane od sekretarza Gminnej Rady Narodowej w Jemielnicy, ob 
Franciszka Patoły.

5 Resultat general du p lébiscite, Edition du Comité Plébiscitaire Polonais.
6 Archiwum MSZ w Warszawie, w. 18.



cielskiego. W 1938 r. liczba nauczycieli powiększyła się o dalsze dwie 
siły przy spadku liczebnym stanu młodzieży. Niewątpliwie w ten spo
sób władze szkolne starały się wzmocnić ‘wpływy germanizacyjne wśród 
miejscowej ludności obawiając się, że istnienie i ewentualny rozwój 
szkoły polskiej stwarzały podnietę do rozbudzenia w niej ducha naro
dowego. *

Stan ilościowy dzieci i nauczycieli w niemieckiej szkole w Jemielnicy 
w okresie od 1935 do wybuchu wojny7

R o k
• _ !

Ilość dzieci Ilość
nauczycieli

! Ilość 
1 nauczycielek |

Ilość

1935 499 4 I  2  I 8

1936 531 6 2 g
1937 548 6 2 8

1938 545 7 3 8

1939 521 7 1 3 8

Niełatwą rolę mieli niemieccy nauczyciele w Jemielnicy i na Śląsku 
w ogóle od czasu wprowadzenia nakazu posługiwania się w szkole 
wyłącznie językiem niemieckim. W klasach niższych w zasadzie mieli 
do czynienia z dziećmi, które zupełnie nie znały języka niemiec
kiego, ponieważ w domu i we wsi mówiono po polsku. Ten stan 
rzeczy usiłowało zmienić niemieckie przedszkole, prowadzone od sze
regu lat przez zakonnice. W Jemielnicy około 30 miejscowych malców 
osłuchiwało się rokrocznie z niezrozumiałymi dla nich wyrażeniami 
niemieckimi. Władze szkolne planowały wybudowanie odrębnego bu
dynku na przedszkole niemieckie, czego jednak do roku ukończenia 
wojny nie zrealizowano. Z nastaniem reżimu hitlerowskiego sytuacja 
językowa dzieci jemielnickich zmieniła się w znacznej mierze. Niektó
rzy rodzice, ulegając wzmożonemu naporowi germanizacyjnemu, wyra
żającemu się niejednokrotnie w wyraźnych aktach terrorystycznych, 
z których do łagodniejszych zaliczyć można hasło: „Wer polnisch spricht, 
ist unser Feind”, celowo rozmawiali już z dziećmi po niemiecku. Ale 
nawet i wówczas nieliczne były rodziny, które deklarowały się wyraźnie 
jako niemieckie. Niemniej jednak zaniechanie uporczywego trwania przy 
języku ojczystym w domu nie tylko było groźne dla polskiego stanu 
posiadania, ale nadto ułatwiało robotę niemieckiej szkole, która napo
tykała teraz już mniejsze trudności w przyswajaniu dzieciom mowy 
niemieckiej. Nadto czynnikami narzucającymi język niemiecki przy 7

7 Dane z materiałów w posiadaniu miejscowego kierownika szkoły, ob. Pawła 
Drwala.



jednoczesnym wypieraniu polskiego były młodzieżowe organizacje Hi
tlerjugend i Bund Deutscher Mädel, które założono przy szkole nie
mieckiej w roku 1936, a więc w 3 lata po dojściu Hitlera do władzy. 
Znamienne jest, że funkcje wodza tak zwanego Jungvolku, tj. hitlerow
skiej organizacji młodzieży szkolnej, pełnił tutaj zawodowy nauczyciel 
niemiecki Walter Winkler, organizacją zaś dziewcząt kierowała nauczy
cielka Hildegarda Janietz. Dopiero z biegiem czasu obdarzono funkcją 
wodza BDM Agnieszkę Gracę, a Hitlerjugend dowodził Edmund Rollik, 
którzy pracowali w miejscowym urzędzie gminnym. Organizacje faszy
stowskie starały się „wychowywać” jemielnickie dzieci zgodnie ze 
swymi założeniami programowymi. Takie były warunki, gdy zaczęto 
organizować szkołę polską w. Jemielnicy.

Przed powstaniem w Jemielnicy szkoły polskiej odbywały się tu 
kursy języka polskiego zorganizowane przez Polsko-Katolickie Towarzy
stwo Szkolne. Uczącymi na tych kursach byli nauczyciele polskich 
szkół prywatnych. Otwarcie kursów nastąpiło w dniu 11 grudnia 1934 r. 
Odbywały się one w niemieckiej szkole w piątki o godz. 15— 17 dla 
dzieci szkolnych, a dla młodzieży w prywatnym mieszkaniu Karola 
Piątka we wtorki przed lekcją śpiewu 8. Kursy te prowadził nauczyciel 
szkoły polskiej w Centawie Wojciech Kurt Szczudło. Ilość uczestników 
kursów była różna. Według relacji uczestniczek kursu dla dzieci, Ger
trudy Korol i Anny Fuhl, początkowo dzieci przychodziły na lekcje 
języka polskiego bardzo licznie, tak że z powodu braku miejsc w ław
kach siedzieć musiały na parapetach okien klasy szkolnej, z biegiem 
czasu jednak liczba ta spadła do 25 uczestników. Na kurs języka pol
skiego dla młodzieży uczęszczało 14 osób9. Wydatki połączone z pro
wadzeniem tych kursów wynosiły miesięcznie 24 mk.10

W roku następnym kurs dla dzieci rozpoczął się 11 listopada w lo
kalu Jana Bomby i odbywał się w tym samym dniu tygodnia i w tych 
samych godzinach co roku poprzedniego. Na kurs uczęszczało 12 dzieci, 
liczba ta podniosła się następnie do 17. Suma wydatków związana 
z kursem wynosiła 22,50 mk (przewóz dzieci, opłata lokalu itd.).

Z chwilą otwarcia polskiej szkoły w Jemielnicy kurs języka pol
skiego dla dzieci przestał istnieć, a prowadzono jedynie kurs dla mło
dzieży w pomieszczeniu szkoły polskiej. Prowadził go Witold Juhlke. 
Od 15 sierpnia 1937 r. funkcję kierownika kursów języka polskiego dla 
młodzieży objął nauczyciel Nikodem Broma, rodem z Komprachcic pod 
Opolem. Kurs ten odbywał się w szkole polskiej w każdy wtorek o godz.

8 Archiwum MSZ w Warszawie, Amb. Beri., w. 66, r. 1935.
9 Tamże.

10 Tamże, Kons. w Opolu, w. 17.



19—21. Liczba uczestników wynosiła 13 osób11. Z dniem 1 sierpnia 
1938 r. nauczyciel Nikodem Broma przeniósł się do Złotowa-Pogranicze, 
a funkcja jego przypadła Michałowi Tobolewskiemu, ostatniemu nauczy
cielowi polskiej szkoły prywatnej w Jemielnicy11 12.

Zestawienie kursów języka polskiego w Jemielnicy

Rok Rodzaj kursu
Liczba
uczest
ników

Nauczyciel Lokal Wydatki Dzień,
godz.

1934/35 Kurs dla 
dzieci

25 Wojciech
Szczudło

szkoła niem. 24 mk piątki
15—17

Kurs dla 
młodzieży

14 mieszkanie 
K. Piątka

wtorki
19—20

1935/36 Kurs dla 
dzieci

12
a później 

17

Witold Juhlke mieszkanie 
Jana Bomby 
szkoła niem.

22,50 mk piątki
15—17

1936/37 Kurs dla 
młodzieży

12 Witold Juhlke szkoła polska wtorki
19—20

1937/38 Kurs dla 
młodzieży

13 Nikodem
Broma

szkoła polska wtorki
19—21

1938/39 Kurs dla 
młodzieży

Michał
Tobolewski

szkoła polska
,

wtorki
19—21

Otwarcie w roku 1936 polskiej szkoły prywatnej w Jemielnicy wy
magało pokonania szczególnie wielu przeszkód. Inne polskie szkoły, jak 
również Gimnazjum Polskie w Bytomiu, rozpoczęły swoją działalność 
oświatową przed dojściem Hitlera do władzy, a więc w warunkach 
względnie korzystniejszych. W okresie 3-letnich rządów hitlerowskich 
na Śląsku Niemcy zdołali już niejedno zmienić, by zamazać polskie 
oblicze tej ziemi. Klimat, w jakim rodzić się miała polska szkoła 
w Jemielnicy, miejscowości znanej z walk powstańczych, był zatem 
nieco odmienny od tego, w jakim powstały wcześniejsze szkoły polskie. 
Niektórzy określali to przedsięwzięcie jako eksperyment skazany z góry 
na niepowodzenie. Jak wielką jednak wagę przywiązywali do tej spra
wy ludzie wówczas odpowiedzialni za całość polskiego życia organi
zacyjnego, dowodzi chociażby to, iż sprawą zorganizowania tej szkoły 
zainteresowana była bezpośrednio centrala Związku Polaków7 w Niem
czech w Berlinie. Wykonanie tego zadania powierzono w jesieni 1935 r. 
Janowi Kasperkowi, doświadczonemu działaczowi oświatowemu na 
Śląsku Opolskim, który od siedmiu lat działał w okręgu przemysłowym, 
pełniąc ostatnio obowiązki kierownika Sekretariatu Polsko-Katolickiego

11 Tamże, w. 19.
12 Archiwum Państw, we Wrocławiu, Nadprezyd. Prowincji Górnośl. w Opolu.



Towarzystwa Szkolnego na Okręg Przemysłowy Bytom, Zabrze, Gliwice 
i prowadząc jednocześnie liczne kursy języka polskiego w różnych 
miejscowościach wokół Bytomia, Zabrza i Gliwic. Po zorganizowaniu 
szkoły w Jemielnicy nauczyciel Jan Kasperek miał w myśl zamierzeń 
Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego w niej nauczać, a dotych
czasową jego pracę na kursach prowadzić mieli profesorowie Polskiego 
Gimnazjum w Bytomiu.

Na lokal już uprzednio upatrzony został przez działaczy miejsco
wych były sklep masarski w domu rodziny Strzałków. Gospodarz wy
raził zgodę na wynajęcie 2 izb i sieni na przewidywany cel i zawarta 
została umowa na okres 2 lat. Kiedy Albina Strzałkowa podpisała akt 
oddania części zabudowań na szkołę polską, władze niemieckie zaczęły 
namawiać jej męża, by unieważnił umowę i odstąpił im budynek za 
wyższy czynsz na cele przez nie przewidziane. Spokojnie, odważnie, 
lecz kpiąco odpowiedział Jan Strzałka Niemcom: „W Jemielnicy jest 
taka wiara, że co się raz złączy, rozłączyć się tego nie da” 13.

Werbunek uczniów trwał w czasie robót adaptacyjnych lokalu bez 
przerwy. Członkowie Związku Polaków w Niemczech, aktywiści Towa
rzystwa Szkolnego i innych organizacji pod kierownictwem przyszłego

1:1 Znana była patriotyczna postawa rodziny Strzałków, znoszącej wszelkie 
szykany i bezkompromisowo odrzucającej różne korzystne propozycje niemieckie. 
Posiadając skromne gospodarstwo Strzałkowie wyżywić musieli rodzinę, składającą 
się z 3 synów i 4 córek. Dwaj najstarsi zginęli w czasie pierwszej wojny światowej. 
Z pozostałych dzieci tylko dwoje najmłodszych — Gertruda i Agnieszka — cho
dziło do szkoły polskiej, gdyż starsze były już poza obowiązkiem szkolnym. Naj
starsza z dziewcząt, Marta, pracowała w okresie międzywojennym jako pomoc 
Amalii Wertfeinówny w polskim przedszkolu w Strzelcach. Jako zdecydowanej 
rodzinie polskiej, władze niemieckie odmówiły jakichkolwiek zapomóg, a w związ
ku z odstąpieniem lokalu na szkołę polską nakładały pod różnymi pretekstami 
liczne kary. Mimo tych represji rodzina Strzałków nie uległa naporowi germani- 
zacyjnemu, a szczególnie w latach ostatniej wojny mocno wierzyła w przegraną 
Niemców. Nie doczekał się tej chwili mąż Albiny, Jan Strzałka, gdyż zmarł 
w r. 1938. Albina Strzałkowa liczy obecnie 76 lat i mieszka nadal w Jemielnicy 
przy córce Gertrudzie. Pozostałe trzy córki mieszkają ze swymi rodzinami w oko
licy, a jedyny syn, Piotr, pracuje w hucie w Zawadzkiem. Losy rodziny Strzałków 
wt pierwszych latach po wyzwoleniu obfitowały w niejeden przykry i bolesny 
dla niej epizod. Sędziwa Strzałkowa, opowiadając dzieje szkoły polskiej i losy 
swej rodziny, związane przed wojną nierozerwalnie z tą placówką oświatową, z go
ryczą wspomniała rok 1953, kiedy to osadzono ją  w areszcie za niedostarczenie 
wymaganej ilości zboża. Urodzaj tego lata był mały i nie starczyło plonów na 
dostawy obowiązkowe. Staruszce trudno zapomnieć o poniżeniu, jakiego doznała, 
gdy* zmuszona była pracować pod nadzorem w strzeleckim PGR-ze. Ówczesne 
miejscowe władze nie zawierzyły wyrobieniu obywatelskiemu 68-letniej kobiety, 
która już na wiele lat wcześniej dokumentowała swój patriotyzm i umiłowanie 
polskości.



nauczyciela polskiej szkoły w Jemielnicy, Jana Kasperka, chodzili po 
domach, namawiając niezdecydowanych rodziców do zapisania dzieci 
do polskiej szkoły prywatnej. Nie wszędzie przyjmowano ich przychyl
nie, spotykali się często z obojętnością, ale nikt nie wykazywał 
wyraźnie wrogiego nastawienia. Większość mieszkańców, jak im się 
wydawało, rozumiała potrzebę powstania tej placówki i obiecy
wała jej poparcie. Niemcy, dysponując całym aparatem administracyj
nym, wszczęli kontrakcję, która polegała na zwiększeniu w stosunku 
do tych gospodarzy, którzy okazywali sympatię polskiej szkole, represji 
gospodarczych (wypowiadanie pożyczek, odmowa lub cofnięcie zapomóg 
dla rodzin wielodzietnych itp.). Nie obyło się bez zastosowania dobrze 
później poznanych hitlerowskich metod terrorystycznych. Bauamt, tj. 
władza budowlana, w Wielkich Strzelcach długo zwlekał z uznaniem 
obiektu za odpowiadający przepisom, a gdy po wielu poprawkach ro
boty budowlane dobiegały końca, „nieznani sprawcy” w nocy zdemo
lowali obiekt, powodując przez to dalszą zwłokę w jego wykończeniu 14. 
Otwarcie szkoły nastąpiło 3 lutego, poświęcenie jej miało miejsce 21 lu
tego tegoż roku. W dniu otwarcia szkoła liczyła 14 uczniów. Pierwszy
mi jej uczniami byli: Józef Polaczek, Franciszek Polaczek, Jerzy Pola
czek, Gertruda Polaczek, Bronisława Pyka, Agnieszka Strzałka, Ger
truda Strzałka, Ryszard Lipok, Maksymilian Lipok, Wincenta Szopa, 
Franciszek Wilkowski, Władysław Wilkowski, Małgorzata Sowa 
i Agnieszka Gasz.

Rodzice posyłający dzieci do polskiej szkoły byli to przeważnie 
ludzie biedni, socjalnie i gospodarczo w dużej mierze zależni od władz 
i instytucji niemieckich. Otrzymywali oni wprawdzie pewną pomoc od 
organizacji polskich w formie podarków z okazji różnych uroczystości, 
bezzwrotnych zapomóg pieniężnych z Towarzystwa Opieki nad Dziec
kiem i Matką lub pożyczek z Banku Ludowego, ale zapomogi te były 
sporadyczne, niewystarczające i nie mogły dorównać wsparciom udzie
lanym przez organizacje i władze niemieckie, które pod płaszczykiem 
pomocy społecznej realizowały politykę germanizacyjną.

Z biegiem czasu ilość dzieci podniosła się do liczby 18 i rozwój 
szkoły zapowiadał się zadowalająco. Założono RaAę Szkolną, w której 
skład wchodzili: Franciszek Szopa — prezes 15, Jan Polaczek — skarb-

14 Na podstawie dotychczas nie opublikowanej pracy Jana Kasperka, znaj
dującej się w Instytucie Naukowym w Opolu.

15 Franciszek Szopa, prezes Rady Szkolnej i długoletni kolporter „Katolika”, 
był ojcem 3 synów, którzy w chwili powstania polskiej szkoły w Jemielnicy byli 
poza obowiązkiem szkolnym, i 2 córek, z których starsza Gertruda chodziła do 
szkoły niemieckiej, a młodsza Wincenta do szkoły polskiej. Franciszek zmarł 
w r. 1955 w wieku 76 lat.



nik lö, Łucja Lipok — ławnik 16 17. Nominalnym sekretarzem była Albina 
Strzałkowa. Funkcję tę faktycznie sprawował nauczyciel tej szkoły. 
W prywatnej szkole polskiej w Jemielnicy na przestrzeni czterech lat 
jej istnienia, tzn. do wybuchu wojny, pracowało kolejno aż 4 nauczy
cieli i jedna nauczycielka robót ręcznych. Byli to: Jan Kasperek18,

16 Skarbnik Rady Szkolnej, Polaczek, urodził się w 1889 r. w Grodzisku. Naj
starszy jego syn, Józef, zginął na wojnie, Franciszek jest obecnie leśniczym 
w Nędzy pod Raciborzem, a najmłodszy, Jerzy, pracuje jako technik w Katowi
cach. Córka, Gertruda Miś, jest z mężem przy rodzicach. Jak  z wypowiedzi żony 
Polaczka wynika, mąż je j przebywał w okresie międzywojennym jakiś czas w szpi
talu w Strzelcach, a później w szpitalu dla umysłowo chorych w Toszku (por. 
tekst kroniki). To samo potwierdzają inni mieszkańcy wsi. Obecnie stan jego 
zdrowia jest na tyle dobry, że pozwala mu na pracę w gospodarstwie. U Po
laczków mieszkał ostatni nauczyciel szkoły polskiej w Jemielnicy, Michał 
Tobole wski.

17 Ławnikiem Rady Szkolnej były wdowa Łucja Lipok, której dwaj syno
wie, Maksymilian i Ryszard, chodzili do szkoły polskiej. Na skutek represji 
gospodarczych wdowa Lipokowa zmuszona była po pewnym czasie wycofać dzieci 
swoje i dopiero po powtórnym zamążpójściu za Wiktora Szczecińskiego posłała 
dzieci ponownie do szkoły polskiej. Z wybuchem wojny Wiktor Szczeciński zabrany 
został razem z działaczem polskim z Zalesia, Józefem Wilkowskim, do obozu. 
Przesiedziawszy parę dni w więzieniu w Strzelcach, przewieziony został do Opola, 
skąd wrócił do domu.

18 Jan Kasperek urodził się 15 V 1903 r. w Domečku, pow. Opole. Po zakoń
czeniu nauki w seminarium nauczycielskim w Bydgoszczy złożył w czerwcu 1922 r. 
egzamin dojrzałości, po czym odbył 5-letnią praktykę zawodową w polskim szkol
nictwie w województwie śląskim. W r. 1927 rozpoczął pracę w szkolnictwie polskim 
na Śląsku Opolskim. Począwszy od roku 1931 był kierownikiem sekretariatu Pol- 
sko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Okręg Przemysłowy Bytom, Zabrze, 
Gliwice; zakresem swej działalności ogarniał całokształt polskich form oświato
wych. Opinia wydana przez ówczesnego kierownika Polsko-Katolickiego Towarzy
stwa Szkolnego na Śląsku Opolskim Jana Różyńskiego, której treść zachowała się 
w aktach Archiwum MSZ w Warszawie, przedstawia się następująco: ,,a) charak
terystyka osoby — inteligentny, w pracy zrównoważony, pilny i ambitny, popu
larny. Zamiłowanie w pracy społecznej: zdolny organizator; b) ocena pracy pe
dagogicznej — bardzo dobra; ocena pracy pozaszkolnej — bardzo dobra”.

W r. 1938 wydalony wraz z rodziną z terenu państwa niemieckiego, zamieszkał 
w Chorzowie. Po klęsce wrześniowej brał udział w ruchu oporu jako członek Pol
skiej Organizacji Partyzanckiej, kierowanej przez Józefa Korola, syna powstańca 
śląskiego z pow. strzeleckiego. Aresztowany przez gestapo, dostał się do więzienia 
w Katowicach, a stąd do obozów koncentracyjnych; przeszedł przez Oświęcim, 
Mauthausen, Melk i Ebensee. Po wyzwoleniu kierował Zakładami Poligraficznymi 
w Bytomiu. Ostatnio pracuje w szkolnictwie zawodowym.



Witold Juhlke19, Nikodem Brom a20, Michał Tobolewski21 i Amalia 
Wertfeinówna. Nauczanie zorganizowane było podobnie jak w innych 
jednoklasówkach: uwzględniało ono trzy stopnie. Niewielka ilość dzieci 
zezwalała na prawie indywidualne ich nauczanie. Godna była podziwu 
rodzinna zażyłość dzieci w wieku od lat 6 do 14, umieszczonych w jed
nej izbie szkolnej.

Z drugiej strony szkoła jemielnicka już od samego początku toczyła 
twardą walkę o swoje istnienie. Ciężkie położenie materialne ludności 
polskiej często deprawowało słabsze charaktery. Zdarzały się rodziny,

19 Witold Juhlke urodził się 17 X  1909 r. w Hamburgu jako syn emigranta 
polskiego. Po ukończeniu niemieckiej szkoły powszechnej w miejscu urodzenia 
wyjechał do seminarium nauczycielskiego w Poznaniu, które ukończył 1 VI 1932 r. 
Praktykę zawodową odbył w kuratorium warszawskim. Z dniem 1 V III 1935 r. 
przybył na Śląsk Opolski i objął funkcję nauczyciela szkoły prywatnej w Ma
łych Łagiewnikach w pow. oleskim. Po zlikwidowaniu tej szkoły w r. 1935 Witold 
Juhlke przydzielony został w listopadzie tegoż roku do Jemielnicy do pomocy 
nauczycielowi Janowi Kasperkowi w organizowaniu szkoły polskiej. W tym cza
sie prowadził kurs języka polskiego dla dzieci w mieszkaniu Jana Bomby, a póź
niej w szkole niemieckiej. W listopadzie 1936 r. objął szkołę po nauczycielu Janie 
Kasperku, który wrócił do poprzedniej pracy w Bytomiu. Z dniem 1 V III 1937 r. 
przeniósł się do Bytowa (okręg konsularny Piła). Jak  z opinii kierownika Polsko- 
-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego wystawionej dnia 4 IX  1936 r. wynika, 
Witold Juhlke był nauczycielem obowiązkowym i pilnym, o usposobieniu spokoj
nym. Jego pracę pedagogiczną oceniono jako dobrą. Dodatkowo prowadził kurs 
jęz^lta polskiego dla młodzieży i śpiew. Jednakże choroba żołądka nie pozwalała 
mu na aktywniejszą pracę społeczną. O dalszych jego losach nie zdołano się nic 
dowiedzieć, mimo wielu czynionych pod tym względem starań. Przyjąć należy, 
iż podzielił on losy tych, którzy w czasie drugiej wojny światowej stracili życie.

20 Nikodem Broma, ur. 10 IX  1913 r. w Komprachcicach, był jednym z pierw
szych maturzystów Gimnazjum Polskiego w Bytomiu. Po ukończeniu studiów objął 
z dniem 15 V III 1937 r. posadę nauczyciela przy szkole polskiej w Jemielnicy, 
gdzie prowadził również kurs języka polskiego dla młodzieży. W sierpniu 1938 r. 
przeniesiony został do Złotowa-Pogranicże, skąd zaciągnięto go do wojska nie
mieckiego. Zwolniony ze służby wojskowej, dostał się do obozu koncentracyjnego 
Hohenbruch i zginął śmiercią więźnia.

21 Michał Tobolewski urodził się 16 IX  1905 r. w Dobrczu, pow. Bydgoszcz. 
Od 1 IX  1924 r. do 1 IX  1927 r. był kierownikiem szkoły powszechnej w Fanowie, 
pow. Wyrzysk, a od 1 IX  1927 r. do 30 X  1931 r. nauczycielem w Bydgoszczy. Do 
szkolnictwa polskiego na terenie niemieckim przeszedł 1 X I 1931 r. i objął posadę 
kierownika jednoklasowej szkoły w Kucobach, która później przeniesiona została 
do Bocianowic, pow. Olesno. Z dniem 1 V III 1938 r. powierzono mu stanowisko 
nauczyciela przy szkole polskiej w Jemielnicy po Nikodemie Bromie, gdzie po
został do początku sierpnia 1939 r., tj. do likwidacji szkoły. Parę dni przed wy
buchem wojny wyjechał z rodziną swoją do Bydgoszczy i prawie przez cały czas 
trwania wojny pracował jako robotnik fizyczny na budowie. Dwa tygodnie przed 
ukończeniem wojny został aresztowany przez gestapo i więcej nie wrócił. Zginął 
niewątpliwie, jak  wielu w tym czasie, od kuli esesmanów.



w których posyłano czworo dzieci do szkoły niemieckiej, aby zapewnić 
sobie „Winterhilfe” lub „Kinderbeihilfe”, a tylko jedno z dzieci uczęsz
czało do szkoły polskiej. Niedostateczne uświadomienie narodowe wpły
wało również w dużym stopniu na uległość części społeczeństwa pol
skiego na Śląsku Opolskim wobec brutalnej polityki germanizacyjnej, 
szczególnie w okresie reżimu hitlerowskiego. Tak np. powtarzały się na
pady na dzieci uczęszczające do szkoły polskiej oraz na mieszkania ich 
rodziców. Na ich konto zapisać można między wielu innymi wypad
kami wybicie szyb w mieszkaniu Anny Kuś w dniu 3 maja 1939 r.22, 
kilkakrotne napady na uczennicę szkoły polskiej w Jemielnicy Broni
sławę Pykównę oraz na jednego z młodszych wychowanków szkoły pol
skiej w Jemielnicy, Wiktora Wilkowskiego. Tego rodzaju akty terro
rystyczne utwierdzały dzieci polskie w przekonaniu, że na zaczepki 
trzeba odpowiadać walką. Oto co raz usłyszał działacz polski z Zalesia, 
Józef Wilkowski, ojciec trzech uczniów polskiej szkoły w Jemielnicy, 
Wiktora, Franciszka i Władysława, od jemielnickiego Niemca, rzeźnika 
Roberta Mulowskiego: „Wasz Władek to bohater. Widziałem, jak zacie
kle bronił się pompką od roweru przed bandą dzieci. Wymachiwał nią 
jak szablą, nie pozwalając do siebie przystąpić. Pomogłem mu wyrost
ków poskromić i kazałem wsiąść na rower i pojechać ze mną”. Działo 
się to wówczas, gdy chłopiec wracał do Jemielnicy ze szkoły polskiej 
z Centawy, dokąd dojeżdżał rowerem.

Jeśli chodzi o stosunek nauczycieli szkoły niemieckiej do ludności 
polskiej, to ogólnie biorąc starsi nauczyciele, jak Franciszek Peikert, 
kierownik szkoły niemieckiej Schubert, Maria Sersetz, Franciszka Gofoei 
stosowali tu łagodniejszą taktykę, gdy natomiast młodzi nauczyciele, jak 
Walter Winkler, Hildegarda Janietz, Franciszek Gałuszka, Helena Brunn 
i Marek dokładali wszelkich starań, by polskie słowo nie padło z ust 
dzieci w klasie lub na podwórku szkolnym. Niemal wszyscy nauczyciele 
należeli do NSDAP oraz BDO, którego prezesem był kierownik szkoły 
Schubert.

W dniu otwarcia polskiej szkoły na 14 zapisanych przybyło do 
szkoły 9 uczniów. Po miesiącu liczba dzieci wzrosła — jak wspomnia
łem — do 18, jednak w następnym roku było tylko 7 wychowanków, 
a w roku szkolnym 1937/38 ilość ich wzrosła do 10. W chwili likwidacji 
szkoły chodziło do niej jeszcze 7 dzieci, a mianowicie: Wiktor Wilkow
ski, Bronisława Pyka, Gertruda Polaczek, Józef Polaczek, Ryszard Li- 
pok, Kazimierz Polaczek i Maksymilian Lipok. Po pierwszym i drugim

22 Anna Kuś leżała w połogu, kiedy banda wyrostków miejscowej organizacji 
hitlerowskiej, nie zważając na je j stan, kamieniami powybijała szyby w mieszka
niu (por. Katolik Opolski, nr 31 z 31 V II 1960).



Wykaz dzieci chodzących do szkoły polskiej w Jemielnicy i ich losy pozaszkolne

Los pozaszkolny ucznia
Imię i nazwisko 
ojca lub matkiá

tJ

Imię i nazwisko Okres pobytu
po szkole w czasie wojny po wojnie

l Franciszek Polaczek Jan Polaczek Ukończył szkołę Przy rodź. W wojsku Leśniczy w Nędzy pod
w 1937 r. Raciborzem

2 Kazimierz Polaczek j j Chodził do likwidacji „ ! Przy rodź. Technik bud. w Katowi-
cach

3 Józef Polaczek Chodził do likwidacji 99 Zginął na wojnie
4 Gertruda Polaczek 99 99 Chodziła do likwidacji 99 Przy rodź. Mężatka, mieszka w Je -

mielnicy
5 Bronisława Pyka Anna Pyka Chodziła do likwidacji Przy rodź. Mężatka, mieszka w Ry-

dułtowach
6 Stanisław Kuś Anna Kuś Przerwał z powodu Przy rodź. W domu dla umysł, cho-

niedorozwoju rych w Bolesławcu
7 Agnieszka Strzałka Jan Strzałka Ukończyła szkołę 99 Przy rodź. Mężatka, mieszka

w 1937 r. w Zawadzkiem
8 Gertruda Strzałka 99 99 Ukończyła szkołę Przy rodź. Obecnie Jeziorowska,

w roku 1938 pracuje na gospodarce 
w Jemielnicy

9 Ryszard Lipok Emanuel Lipok Chodził do likwidacji Przy rodź. Wulkanizator w Jemiel-
nicy

10 Maksymilian Lipok 99 9 9 Chodził do likwidacji 9 9 Zginął na wojnie
11 Wincenta Szopa Franciszek Szopa Ukończyła szkołę 9 9 Przy rodź. Pracuje na gosp. matki

w roku 1938 1
12 jWładysław Wilkowski Józef Wilkowski Przeszedł do Gim. Przy rodź. Prowadzi gospodarstwo

w Bytomiu
13 Franciszek Wilkowski Józef Wilkowski Przeszedł do Gim. P. , , Zginął na wojnie

w Bytomiu 1
14 Wiktor Wilkowski 99 99 Chodził do likwidacji ,, 1 Przy rodź. Kier. działu w Przeds.

i Inst. Przem. w Bytomiu
15 Jadwiga Sowa Matylda Sowa Ukończyła szkołę „ Przy rodź. Zmarła

w r. 1937 1
16 Cecylia Sowa 9 9 9 9 Ukończyła szkołę 99 Przy rodź.

w roku 1936
17 Małgorzata Sowa 99 9 9 Wróciła do szkoły niem. „ Przy rodź.
18 Agnieszka Gasz Brak danych Wróciła do szkoły niem. ,, i
19 Paweł Fuhl 9 9 99 Wrócił do szkoły niem. I 1
20 Alfons Fuhl „ „ Wrócił do szkoły 1 1 1

Polska szkoła w
 Jem

ielnicy



roku szkolnym opuściły szkołę polską ze świadectwem końcowym 
Agnieszka Strzałka, Cecylia Sowa, Jadwiga Sowa, Franciszek Polaczek, 
a po roku 1937/38 Gertruda Strzałka i Wincenta Szopa. Inne dzieci, 
jak Władysław i Franciszek Wilkowscy, przeszli do Polskiego Gimna
zjum w Bytomiu. Pozostali zmuszeni byli po zlikwidowaniu szkoły 
w sierpniu 1939 r. powrócić do szkoły niemieckiej. Dla tej garstki ucz
niów powrót do szkoły obcej i wrogiej był najbardziej przykrą chwilą 
ich dzieciństwa. Ponowne przyjęcie ich do niemieckiej szkoły nie obyło 
się bez drwin i szykan.

Przeprowadzałem rozmowy z niektórymi byłymi uczniami prywat
nej szkoły polskiej w Jemielnicy. Wszyscy ci wychowankowie wzgar
dzonej i znienawidzonej przez Niemców szkoły mówili o swym pobycie 
w niej z wielkim ożywieniem i dumą. Wytrwali i doczekali się wyzwo
lenia ich ziemi rodzinnej spod obcego panowania. Chętnie też dzielili 
się ze mną swoimi wspomnieniami czy to w formie wywiadów, czy też 
wyczerpujących pisemnych wypowiedzi. Bronisława Pykówna, zamężna 
Stankiewicz, urodź. 24 grudnia 1927 r. w Gąsiorowicach, była jedną 
z pierwszych uczennic prywatnej szkoły polskiej w Jemielnicy, do 
której chodziła aż do chwili jej zamknięcia, tj. do wybuchu wojny. Po
czątkowo dziewięcioletnia Broncia spieszyła sama do nowo powstałej 
szkoły polskiej, oddalonej od Gąsiorowic o prawie 3 km. Dopiero w rok 
później zabierała ze sobą młodszego o 3 lata brata Staśka. Uczyła się 
bardzo dobrze, czego dowodem są noty zachowanych jeszcze świadectw. 
Po wojnie ukończyła szkołę średnią w Strzelcach Opolskich. Od chwili 
wyjścia za mąż mieszka w Rydułtowach w pow. rybnickim. Oto cha
rakterystyczne wyjątki z napisanych przez nią wspomnień:

Kiedy zaczęłam uczęszczać do szkoły polskiej, byłam małą dziewczynką, mia
łam 9 lat. Szkoła mieściła się w domu Albiny Strzałkowej w Jemielnicy. Odległość 
między szkołą a Gąsiorowicami, wynoszącą 3 km w jedną stronę, pokonywałam 
codziennie pieszo, często napotykając po drodze dzieci ze szkoły niemieckiej, które 
krzycząc za mną „Pollake”, obrzucały mnie kamieniami. Potem dojeżdżałam ro
werem, przydzielonym mi przez szkołę. Chodziłam do szkoły polskiej przez cały 
czas je j istnienia, mimo iż rodzinie mojej grożono wysiedleniem i szykanowano 
ją  na każdym kroku. W sierpniu 1939 r., gdy przyszłam do szkoły jak co dzień, 
ujrzałam przez wybite szyby zdemolowaną klasę. Przejęta, pojechałam prędko do 
państwa Tobolewskich. Ich mieszkanie przedstawiało taki sam widok. Przestra
szeni, pokazywali mi ogromne kamienie, które wrzucono im do mieszkania owej 
nocy. Wszystkie polskie rodziny spotkał w krótkim czasie ten sam los. W ten 
sposób doszło do likwidacji szkoły, a tym samym pogwałcono nasze prawa do 
polskości.

Kazimierz Polaczek, ur. 4 marca 1928 r., to jeden z najmłodszych 
byłych uczniów polskiej szkoły prywatnej w Jemielnicy. Nie ukończył



oczywiście szkoły polskiej, gdyż wojna w r. 1939 przerwała wówczas 
jej istnienie. Oto co powiedział Polaczek:

Mam z czasów szkolnych w polskiej szkole miłe wspomnienia. Czułem się tam 
jak  w domu, jak w rodzinie. Pamiętam serdeczny stosunek do nas, dzieci, kolejno 
aż 3 nauczycieli: ob. ob. Kasperka Jana, Witolda Juhlke i Michała Tobolewskiego. 
Przypominam sobie, jak  nam mówiono, że teraz mamy w szkole małe okna i małą 
klasę, ale przyjdzie czas, że okna będą duże i będziemy mieli wiele, wiele miejsca. 
Te słowa szczególnie żywo stanęły mi w pamięci wówczas, gdy zostałem przyjęty 
na studia na Politechnikę Śląską w Gliwicach. Studia te pozwoliły mi rozszerzyć 
horyzonty myślowe jakże w innej, odmiennej atmosferze od tej, którą pamiętałem 
w czasach największego terroru i ucisku. W dniu 1 maja 1939 r. hitlerowcy zor
ganizowali napad na rodziny, których dzieci uczęszczały do polskiej szkoły. 
W szkole jednocześnie połamali wszystkie krzesła, porozbijali ławy i stoły, wy
łamali okna. Nie dawaliśmy się jednak załamać. Chodziło o to, aby przerwa 
w nauce nie trwała czas dłuższy. Trzeba się było spieszyć, aby urządzenia wyre
montować. Ojciec mój pojechał z tym inwentarzem co koń wyskoczy do Strzelec. 
Nie obyło się bez szkody gospodarczej, gdyż koń dostał w związku z tą jazdą 
„zapalenia'’ i krótko potem padl. Padł koń, zniszczono martwe przedmioty, ale 
nie udało się zabić ducha polskiego, gdyż postawiliśmy na swoim. Znów zasiadły 
polskie dzieci na ławkach polskiej szkoły, a rok szkolny zakończono normalnie, 
w czerwcu. Po przerwie wakacyjnej zaczęliśmy w sierpniu naukę, która trwała 
niemal do końca miesiąca. Przeżywaliśmy potem ciężkie chwile. Ustawiono nas 
przed klasą w szkole niemieckiej, do której teraz musieliśmy chodzić. Śmiał się 
z nas kierownik Marek, wskazując palcem: „Das sind die...”, jako na niedobitki 
z polskiej szkoły. Każde powodzenie Niemców na froncie i każdą klęskę Polaków 
mocno odczuwaliśmy. Nie można nas było jednak dobić.

Byliśmy istotnie niedobitkami —■ tkwił w nas zbyt wielki kapitał polskiego 
bohaterstwa, poświęcenia i ofiary.

Obecnie, tj. już po ukończeniu studiów technicznych, gdy pomyślę, dlaczego 
wśród współuczących się w Gliwicach mało, a właściwie prawie wcale nie mó
wiłem, jaką posiadam przeszłość szkolną w mej miejscowości rodzinnej, jedną mam 
na to odpowiedź: nikogo ten temat nie interesował, a skoro byłbym się wyróżnił 
mą postawą w dzieciństwie, znalazłbym się znowu jako „mniejszość”, i to jeszcze 
mniej liczna jak przed w ojną2:).

Wiktor Witkowski, syn znanego działacza ziemi strzeleckiej, Józefa 
Wilkowskiego, urodził się 28 lipca 1929 r. w Zalesiu, do szkoły polskiej 
chodził w ostatnich miesiącach przed jej likwidacją. Długa, uciążliwa 
i niebezpieczna była jego droga do Jemielnicy, gdyż dojeżdżał codzien
nie 13 km koleją i 7 km autobusem. Dwaj starsi jego bracia, Franciszek 
i Władysław, byli uczniowie polskiej szkoły jemielnickiej, chodzili już 
wówczas do Polskiego Gimnazjum w Bytomiu. Po zlikwidowaniu szkoły 
polskiej w Jemielnicy był uczniem szkoły niemieckiej w Zalesiu do 
r. 1941, tj. do chwili wysiedlenia całej rodziny do Korfantowa, pow.

-* Na podstawie materiału z dotychczas nie opublikowanej pracy Jana Kas
perka, znajdującej się w Instytucie Śląskim w Opolu.



niemodliński (dawniej Flotte bei Friedland). Gdy ukończył szkołę po
wszechną w Korfantowie, został wysłany do ośrodka szkolenia zawo
dowego w Porębie pod Zawierciem, który był włączony do organizacji 
młodzieżowej Hitlerjugend. Po kapitulacji Niemiec wrócił do domu 
i pracował przez parę miesięcy w zawodzie ślusarskim w Strzelcach, 
a następnie dostał się do szkoły przemysłowej przy Bytomskich Zakła
dach Urządzeń Technicznych. Z kolei pracował w biurze w Bytomskich 
Zakładach Urządzeń Technicznych, chodząc równocześnie do liceum dla 
dorosłych w Bytomiu. Po uzyskaniu dyplomu technika mechanika za
pisał się do Szkoły Inżynieryjnej w Katowicach. Od r. 1953 pracuje 
w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych w Katowicach na stano
wisku kierownika odcinka grupy urządzeń wodnych. O swoich przeży
ciach tak mówi:

Do szkoły polskiej w Jemielnicy uczęszczałem jako ostatni z rodziny, gdyż 
dwaj starsi bracia znajdowali się już w Polskim Gimnazjum w Bytomiu. Nie 
bardzo chętnie do niej dojeżdżałem, gdyż droga była uciążliwa i niebezpieczna. 
Taka jednakże była wola mego ojca, który w decyzjach był nieugięty. Robiłem 
codziennie 40 km drogi i początkowo często wracałem pokaleczony lub pobity. 
Kiedy czekałem w Jemielnicy przy przystanku autobusowym, napadały na mnie 
grupki niemieckich dzieci i rzucały mi piasek do oczu. Przed dworcem w Strzel
cach czekali znów na mnie uczniowie niemieckiego gimnazjum, by mi sprawić 
lanie. Do wszystkiego jednakże można się było przyzwyczaić i dzięki sprytowi 
uniknąć niejednego niebezpieczeństwa. Ażeby nie spotkać się z niemieckimi stu
dentami na dworcu w Strzelcach, nie wysiadałem przed dworcem, lecz, jechałem 
przystanek dalej, a potem ostrożnie wracałem w stronę ■ dworca. Z daleka uwa
żałem, aż grupka uczniów niemieckich odjedzie, i wtedy dopiero biegłem do 
mojego pociągu, który krótko potem odjeżdżał. W ten sposób unikałem zatargów. 
Na terenie samej Jemielnicy sytuacja była różna. Gdy byłem sam, musiałem ucie
kać, o ile szliśmy gromadnie, podejmowaliśmy walkę i nieraz byliśmy górą. Ażeby 
temu zapobiec, nauczyciel nasz zwalniał nas wcześniej z lekcji. Nie zapomnę mojej 
przeprawy przez rzekę Jemielniczankę, gdy uciekałem przed pędzącą za mną bandą 
dzieci z niemieckiej szkoły.

Drugi obraz, który utkwił mi mocno w pamięci, to zdemolowana szkoła pol
ska w sierpniu 1939 r. Pamiętam, że po opuszczeniu autobusu udałem się jak 
zwykle do szkoły, którą zastałem pustą i zniszczoną: szyby wybite, ławki rozbite, 
książki porozrzucane po podłodze. Udałem się więc do rodziny Polaczków, gdzie 
mieszkał nauczyciel Michał Tobolewski.

Największe jednakże wrażenie wywarła na mnie scena wysiedlenia nas do 
Korfantowa. W tym czasie ojciec znajdował się już w obozie koncentracyjnym 
w Buchenwald. Pewnego jesiennego poranka 1941 r. zjawił się u nas policjant 
niemiecki i kazał matce wszystkich nas pobudzić. Było nas siedmioro i najmłods7y 
brat miał 4 lata. Zgromadzono nas wszystkich w jednym pokoju i wtedy po
licjant powiedział to pamiętne dla mnie zdanie: „Im Namen des deutschen Volkes 
und Reiches seid ihr alle verhaftet”. Siedzieliśmy później w pokoju pod nadzorem 
„szupoka” około 2 godziny do nadejścia gestapo w Opolu, które nam odczytało 
wyrok przesiedlenia do majątku, do pracy do Flotty. Byłem wtenczas dumny, że 
mając 12 lat jestem już aresztowany. Musiałem więc być niebezpieczny dla Niem-



1. Karta tytułowa Kroniki szkoły polskiej w Jemielnicy



2. Uszkodzony lokal szkoły w czasie przygotowań do je j otwarcia przez „nie 
wyśledzonych sprawców'- (zdjęcie wykonał nazajutrz po wypadku miejscowy Polak,

Sklebic)

3. Młodzież i wychowawcy w dniu otwarcia szkoły przed wejściem do budynku 
szkolnego. Za grupą dzieci stoją: kierownik sekretariatu Tow. Szkolnego na pow. 
strzelecki Jan  Rychel, nauczyciel Jan Kasperek, nauczyciel Witold Juhlke, ówczesny 
nauczyciel szkoły polskiej w Jędryniu Zboralski i znany działacz z Zalesia Józef

Wilkowski



ców. Po odczytaniu wyroku przesiedlenia nastąpiła krótka rewizja i załadunek 
najniezbędniejszych tylko rzeczy. Wszyscyśmy milczeli, z wyjątkiem 15-letniego 
brata Franciszka? który przy załadowaniu powiedział: „Jak tego szupoka siekierą 
rąbnę”. Pod eskortą policji wyjeżdżaliśmy z naszego rodzinnego Zalesia. Gdy 
przejeżdżaliśmy już obok szkoły miejscowej, część dzieci podbiegła, by się z nami 
pożegnać. Mówiły wszystkie po polsku. Żegnając się, odpowiedzieliśmy im, że znów 
wrócimy. I rzeczywiście, po kilku latach wróciłem do rodzinnej wioski, wolnej 
od hitlerowców, gdzie zastałem już moich bliskich. Rozpoczął się dla mnie nowy, 
ważny etap życia, okres intensywnej pracy i nauki.

To są wypowiedzi byłych uczniów prywatnej szkoły polskiej w Je
mielnicy. O organizowaniu szkoły, pracy w niej i jej rozwoju informuje 
jednak najlepiej kronika pióra jej byłego nauczyciela, Witolda Juhlke 24. 
Napisał ją w r, 1936 na żądanie prezesa Związku Polskich Towarzystw 
Szkolnych. Powołanie się na wyraźne polecenie prezesa Związku Pol
skich Towarzystw Szkolnych wskazuje na to, że w centrali szkolnictwa 
polskiego w Niemczech analizowano jemielnicką szkołę ze szczególnym 
zainteresowaniem. Dochowana w Archiwum Ministerstwa Spraw Za
granicznych kronika szkoły w Jemielnicy ma staranną szatę graficzną. 
Zawiera 22 kartki jednostronnego maszynopisu, formatu 22 x 30 cm, 
a treść poprzedzona jest krótkim wstępem autora. Kronikę ozdabia 
12 zdjęć, naklejonych na pięciu beżowych wkładkach, z których załą
czam 7 fotokopii. Nadto, na jednej z kart widnieje mapka powiatu strze
leckiego oraz 2 wycinki z gazety niemieckiej odnoszące się do szkol
nictwa w Jemielnicy. Okładki pamiętnika są półsztywne, koloru szaro
zielonego. Na przedniej okładce naklejona jest mapa Śląska Opolskiego 
z uwidocznieniem powiatu strzeleckiego i granicy polsko-niemieckiej. 
Jest ona wykonana w kolorach ciemnozielonym, jasnozielonym i żółtym. 
Powyżej mapy umieszczone jest Rodło, tj. stylizowany bieg Wisły w ko
lorze białym na czerwonym tle. Na całej mapie wyrysowana jest swa
styka, jak to uwidocznione, jest na załączonej fotokopii okładki. Prócz 
napisu polskiego „Śląsk — Szkoła w Imielnicy” 25 widnieje też poniżej

24 Że Juhlke jest autorem omawianej kroniki, świadczą wypowiedzi Teresy 
Gawlikówny i Jana Kasperka. Teresa Gawlikówna, obecnie Patoła, pracownica 
„Rolnika” w Strzelcach Opolskich w okresie międzywojennym, przypomniała sobie, 
że Witold Juhlke, ówczesny nauczyciel szkoły jemielnickiej, zwrócił się do niej 
o przepisanie na maszynie tekstu wspomnień kronikarskich, który po odczytaniu 
przeze mnie rozpoznała i zidentyfikowała. Wspomniała również, iż była w posia
daniu jednego egzemplarza tekstu, który otrzymała od autora. Egzemplarz ten 
zaginął w czasie działań wojennych. Autorstwo tekstu przypisuje Witoldowi Juhlke 
również Jan Kasperek.

25 Autor stosuje nazwę Imielnica. Była ona w powszechnym użyciu u m iej
scowej ludności. Po wyzwoleniu ustalona została obecna nazwa Jemielnica. Kon
stanty Damroth (Die älteren Ortsnamen Schlesiens — Ihre Entstehung und B e
deutung, Bytom 1896) wypowiada się tak o nazwie tej miejscowości. „Jemielnica 
lub Imielnica”.



napis w języku rosyjskim o treści następującej: „Książka o polskiej 
szkole w Imielnicy”. Jak wynika z relacji pracownika Archiwum MSZ 
w Warszawie, akta przedwojennego MSZ dostały się w ręce Niemców 
i wywiezione zostały do Rzeszy, głównie do Berlina i Legnicy. Po kapi
tulacji Niemiec władze radzieckie przewiozły zrabowane przez Niemców 
w krajach okupowanych archiwalia do Związku Radzieckiego, gdzie zo
stały zinwentaryzowane przed wydaniem ich władzom polskim.

Omawiana kronika wykazuje pod względem językowym i stylistycz
nym duże braki: prymitywne sformułowania, niemiecka budowa zdań. 
Zważywszy, że autor uczęszczał do niemieckiej szkoły powszechnej i do 
momentu wyjazdu na studia do Polski przebywał w Hamburgu, a więc 
w środowisku niemieckim, zrozumiałe staje się, że pobyt w seminarium 
nauczycielskim w Wielkopolsce nie mógł całkowicie usunąć naleciałości 
niemieckich w wyrażaniu myśli. Braki te więc nie powinny dziwić, 
a tym bardziej pomniejszyć walorów dokumentalnych pamiętnika wobec 
wysiłku autora, by wiernie scharakteryzować ówczesne stosunki w miej
scu jego pracy pedagogicznej. W dobie gromadzenia dokumentów i pa
miątek z okresu walki o szkołę polską w Niemczech wart jest zapamię
tania ów nauczyciel polski, urodzony w Hamburgu w rodzinie polskiego 
emigranta, którego los związał z historią szkolnictwa polskiego na ziemi 
opolskiej i który starał się udokumentować swą trudną i odpowiedzial
ną pracę w taki sposób, na jaki było go stać. Pod jego nieporadnym 
piórem sprawozdanie, rzecz dziwna, staje się dialogiem, przeradzają
cym się w opowiadanie o formie wyraźnie nowelistycznej. Czyżby my
ślano o publikacji? Może w Polsce. Byłoby to bicie na larum. A może 
i o tajnym kolportażu wśród ludności polskiej na Śląsku? A może sam 
temat, jakże bliski i głęboko przeżyty, porwał autora. Nie mógł za
mknąć swej wypowiedzi w suchym, obiektywnym sprawozdaniu. Pamięć 
walk toczonych w latach 1919, 1920, 1921 na Górnym Śląsku była tak 
żywa i tak głęboko zapadła w serca, że forma gawędy-rozmowy 
między powstańcem śląskim a jego starszym bratem, który go niegdyś 
ofiarnie ukrywał przed Niemcami w swoim domu, a teraz... posyła włas
ne dzieci do szkoły niemieckiej, narzucała się z taką siłą, że nie mógł 
się jej oprzeć młody wychowawca gromadki dzieci polskich w Jemiel
nicy. Zagubiony żołnierz Rzplitej, pełen lęku, że broni do końca placówki 
straconej, pod swoim dziełem kładzie wymowną datę: „Imielnica w dniu 
145 rocznicy Konstytucji 3 maja”.

Kronika nie traci mimo swej formy wagi dokumentu historycznego. 
Odwrotnie, stanowi dowód, że z walki o polską szkołę nie zrezygnowano 
nawet w okresie, gdy ponury cień swastyki zawisł nad umęczoną ziemią 
opolską. Jest ona dokumentem tym cenniejszym, że powstała przy warsz
tacie szkolnym, na skalistej glebie, a w opracowaniu jej czynnymi byli



nauczyciel polski, dzieci i lud, który na ziemi opolskiej dał wiele dowo
dów umiłowania Macierzy i wierności sprawie polskiej, szkole w Je
mielnicy, przynależności do narodu.

Dzieło Witolda Juhlke publikujemy poniżej w całości.

KRONIKA SZKOŁY PO LSK IEJ W IMIELNICY 

P r z e d m o w a

Niniejsze parę słów skreślone zostało na polecenie p. Prezesa Związku Pol
skich Tow. Szkolnych w Niemczech. Ma to być krótkie sprawozdanie o niedawno 
założonej szkole polskiej w Imielnicy. Sprawozdanie oparte jest na faktach, które 
istotnie miały miejsce. Opinie i zdania poszczególnych mieszkańców wioski w spra
wie szkoły polskiej, zwłaszcza rodziców posyłających dzieci do polskiej szkoły, 
zostały także umieszczone w tej broszurce i są wyrażone przez usta brata starego 
powstańca. Sprawozdanie ujęte jest w formie opowiadania. Autor stara powstrzy
mać' się od wyrażenia własnej opinii, gdyż fakty są tak wymowne, że mówią 
za siebie.

Historia szkoły w Imielnicy to obraz tragedii, która się codziennie rozgrywa 
na Śląsku.

Imielnica, w dniu 145 rocznicy Konstytucji 3 maja.

Przyjechał w odwiedziny z województwa śląskiego brat starego Woźnicy. Brał 
on udział w powstaniu śląskim, walczył zawzięcie, aż do upadłego. Nareszcie mu
siał się chować po lasach, polach i stogach, ścigany przez Niemców. Ostatnią 
pomocą był stary Woźnica, który go przyjął podczas choroby do siebie, aż się wyle
czył. Mimo to, że Niemcy kilkakrotnie szukali go u brata swego, nie znaleźli go 
nigdy i temu wyjątkowemu szczęściu przypisać należy, że w ogóle dziś żyje. 
Później dostał się do Polski, gdzie znalazł pracę na kolei. Nigdy nie marzył o po
wrocie do Niemiec, gdyż wiedział, że Niemcy mu nie przebaczyli. Korzystając 
z obecnych, dosyć spokojnych czasów, wpadł na krótki czas do swej rodzinnej 
wioski, aby jeszcze ostatni raz w życiu zobaczyć miejsce drogie jego pamięci. Bał 
się okropnie, że ktoś go zobaczy i spotka go zemsta Niemców.

Przywitanie po piętnastoletniej rozłące z bratem było nadzwyczaj serdeczne. 
Dużo mieli sobie do opowiadania o ostatnich czasach, o rodzinie, o dzieciach 
i o sprawach majątkowych, na końcu zaczęli wypytywać się o wspólnych zna
jomych.

Koło wieczora wykradł się stary powstaniec na cmentarz, gdzie pogrążeni we 
wiecznym śnie leżeli rodzice pochowani. Nie różnił się cmentarz niczym od in
nych podobnych, jednak dla niego posiadał ogromną wartość, gdyż tu leżeli po
chowani ci, co byli mu najmilsi na świecie, z którymi dzielił go wspólnie przeżyty 
czas, z niektórymi dawniej siedział na ławie szkolnej. Nie mógł się napatrzyć, 
jakie zmiany zaszły w tych krótkich piętnastu latach na cmentarzu. Przy tej 
sposobności natrafił na napisy na grobowcach, które dużo dały mu do myślenia. 
Obok polskich napisów znalazł dosyć znaczną część niemieckich. Wiedział on 
doskonale, że ta wioska była do szpiku kości polską, o tym mówił dokładnie 
wynik plebiscytu.

Miała się tu niemczyzna rozszerzyć w tej wiosce?
Na powrotnej drodze wstąpił do kościoła. Był to ten sam kościół ukochany, 

w którym doznał tak wzniosłych wrażeń podczas mszy św., w którym odbył się



jego chrzest i jego pierwsza Komunia św. Wszystko było to samo, ta wysoka nawa 
z tymi dużymi gotyckimi oknami, ten sam ołtarz z obrazem Wniebowstąpienia 
Matki Boskiej. Te małe ołtarzyki zostały odnowione. Nawet figury ozdabiające 
ich dawniej, kilkaset lat temu, zostały wykonane przez zakonników cystersów, 
którzy tu w Imielnicy się osiedlili już sto lat przed powstaniem kościoła często
chowskiego. Wszystko było tak jak  dawniej, tylko Droga Krzyżowa, te wielkie 
obrazy z tymi polskimi napisami zostały zamienione przez mniejsze obrazy bez 
napisu.

Czy i tu polskość miała być wydarta z kościoła? Postanowił z bratem o tych 
sprawach szczegółowo pomówić.

Jeszcze inny pomnik polskości mógł odnaleźć na głównej ulicy wioski, była to 
kapliczka św. Jana, obok której stał teraz nowoczesny pomnik poległych w woj
nie światowej. W przemiłym kąciku tej głównej ulicy wiejskiej stała wśród 
drzew wraz z otaczającym ją  cmentarzem, na którym do niedawna chowano 
zmarłych. Kącik sprawił mu wrażenie, jakby był zadumany swoją historią.

Jeszcze do innego miejsca kierował swe kroki. Istniał tu grób poległych 
Francuzów podczas wyprawy rosyjskiej Napoleona w roku 1812—1813. Francuzi, 
przebywając w tych stronach podczas plebiscytu w roku 1921, postawili swoim 
bohaterom pomnik w postaci obeliska.

Stary Woźnica na chwilę zapomniał o swych troskach w gospodarstwie i roz
począł opowiadać po powrocie brata do domu o czasach po ukończeniu powstania. 
(„Nasz przyjaciel”, który wtedy jeszcze był sołtysem, dawno urząd złożył. Dziś 
się od wszystkiego wycofał. Dziś nawet nie posyła dzieci do polskiej szkoły.) 
Ze zdumieniem patrzy były powstaniec na brata.

— W Imielnicy jest też i polska szkoła? Powiedz mi szczegółowo o niej, my, 
w Polsce, składamy wszyscy nasze, z tak wielkim trudem zarobione parę groszy, 
aby tam u was było jak najwięcej szkół polskich.

— Tam w Polsce robi się tak wielki wysiłek, a u nas ludzie obawiają się 
posyłać dzieci do polskiej szkoły.

— Opowiedz mi, bracie, wszystko, co wiesz o tej polskiej szkole w Imielnicy.
Stary Woźnica schował pudełko z machorką do kieszeni, zapalił fajkę i zaczął

powoli rozprawiać, co miał na sercu.
— Było to w zeszłym roku, gdy przyjechali panowie z Opola oglądać nasze 

domy, czy nie nadałyby się do lokalu szkolnego. Byli u kilku gospodarzy, lecz 
izby nasze okazały się za niskie i za małe. Zostali u polira ciesielskiego St. na 
Zawodziu, gdzie w własnoręcznie budowanym domu do niedawna mieścił się sklep 
rzeźnicki. Na razie stał pusty. Były tam dwie izby i wielka sień, wysokość izb 
jakby stworzona do szkoły, bo aż 3,10 m, tylko pokój, który miał służyć na klasę, 
wydawał się zbyt mały. Nikt z nich nie myślał wtedy, że mogli mieć Polacy 
trudności z pozwoleniem na otwarcie szkoły. Gospodarz zgodził się wynająć dwie 
izby i sień za 30 mk miesięcznie. Zaraz niedługo został kontrakt na 2 lata zawarty. 
Polacy mogli nawet wypowiedzieć umowę w ciągu tych dwóch lat, co nie wolno 
jest gospodarzowi. Zaraz po zawarciu umowy Niemcy chcieli wynająć te izby 
celem otwarcia tzw. Hitlerjugendheimu, dawali nawet 50 mk miesięcznie. Gospodarz 
jednak nie przystanął na to.

Krótko potem przybył polski rektor (nauczyciel) i zaczął chodzić po domach 
i odwiedzać rodziców. Wiedział, że chętniej posłalibyśmy nasze dzieci do polskiej 
szkoły niż do niemieckiej. Nauczyłyby się nasze dzieci więcej religii, i to w ojczy
stym naszym języku. Nie straciłyby dzieci tyle czasu na uczenie się języka nie
mieckiego, ponieważ tak jak  dawniej mówiły u siebie w domu po polsku, a język



niemiecki jest dzieciom w tym wieku zupełnie nie znany. Niemieccy nauczyciele 
z nauczaniem w pierwszych latach mają ciężkie zadanie do spełnienia; w polskiej 
szkole odpadałoby to. Tak też rektor tłumaczył konieczność polskiej szkoły: „Każdy, 
który mówi po polsku, jest Polakiem i powinien korzystać z tej nowej polskiej 
szkoły”. Ludziom się to na ogół podobało, tylko chcieli, aby wszyscy tak uczynili, 
bo sam posłać dziecko do polskiej szkoły nikt by się nie odważył. Często słyszało 
się, jeżeli ten pośle dziecko, to i ja  to zrobię.

Tymczasem zaczęli rektorzy urządzać szkołę — trzeba dodać, że przybył jesz
cze jeden rektor. Klasa została urządzona, ławki przywiezione; mówiono, że już 
10 listopada szkoła polska miała być czynna.

Odciążenie niemieckiej szkoły, które miało niebawem nastąpić, zupełnie Niem
com się nie podobało. Przy każdej sposobności, czy to na zabawie, czy na innych 
imprezach, przede wszystkim rektorzy niemieccy uświadamiali lud, że ta polska 
szkoła jest zupełnie niepotrzebna. Zawsze zakończyli swoje wywody słowami: „Tak 
długo posyłaliście wasze dzieci do niemieckiej szkoły, a było dobrze, a teraz 
chcecie je  posłać do polskiej szkoły. No, a gdybyście to zrobili, zostalibyście jak  
dotąd dobrymi Niemcami”. Taki był początek ich akcji. Miała się ona stokrotnie 
spotęgować. W szkole niemieckiej zaczęło się powoli mówić o polskiej szkole, na
turalnie delikatnie, ale zawsze w ujemnym znaczeniu, a jak  już inaczej nie można 
było, to powstydził nauczyciel dziecko, że pójdzie do polskiej szkoły, a to na j
bardziej działało na dzieci.

Jakoś tam Polakom z tą szkołą się nie kleiło, bo z otwarciem odwlekano. Raz 
mówiono, że klasa jest za mała, że trzeba nową szukać w Imielnicy. Później 
wymiary klasy zostały na drodze wyjątkowej uznane „za odpowiadające higieny 
szkolnej”. Co prawda wysokość ścian wynosiła 3,10 m, brakowało do 3,20 m 10 cm, 
co jest przepisową miarą. Poza tym miało być za mało światła w klasie. Jak  to 
możliwe jest, nie mogę sobie wyobrazić. Nie ma po prostu w Imielnicy pokoju, 
gdzie jest tyle światła co tam. Nasunęła mi się myśl, czy Niemcy chcą naumyślnie 
odwlekać z pozwoleniem na otwarcie szkoły, aby czas ten wykorzystać na przeciw- 
propagandę. Wyobraź sobie, teraz nawet zaczęli chodzić po domach dwaj gospo
darze, którzy niewybrednymi słowami odstraszali rodziców od posyłania dzieci 
do polskiej szkoły: niedługo będzie 1937 r., a wtedy te rodzice, które posyłają 
■dzieci do polskiej szkoły, mogą iść do Polski. W Niemczech dla nich nie będzie 
miejsca. A co to będzie dopiero z tymi różnymi „Unterstutzungami” (wsparciami) 
dla bezrobotnych, ma się rozumieć, że ci nie mogą korzystać z tych uprawnień, 
co inni mają. A może podatki będą podwyższone? Niedługo nastąpi na nowo 
obliczanie podatków od gruntów. A „Winterhilfe” albo „Kinderbeihilfe” dla ta 
kich rodzin w ogóle nie przyjdzie w rachubę.

Rodzice przychylnie nastawieni sprawie polskiej, chcąc czy nie chcąc, musieli 
się z tym liczyć. A może mieli ci dwaj rację, a może ich ktoś przysłał? Rodzice 
poczęli się powoli wahać. Najlepiej wykazało to się na kursie języka polskiego, 
który w tym roku został zorganizowany przez Towarzystwo Szkolne na Śląsku 
Opolskim. W poprzednich latach chodziło tam przeszło 100 dzieci, a w zeszłym 
roku już tylko 70 dzieci uczyło się po polsku czytać i pisać. W tym roku pod 
naciskiem nauczycielstwa szkoły tutejszej zmniejszyła się liczba do 37. Obawiali 
się rektorzy niemieccy, że nauczyciel polski zabierze im do polskiej szkoły wszystkie 
dzieci, które chodzą na kurs. Byli oni w tym dobrym położeniu, że kurs odbywał 
się w niemieckiej szkole, bo w polskiej szkole nie było dotychczas pozwolenia. 
Przed nauką języka polskiego przechodzili się nauczyciele niemieccy przed szkołą 
niemiecką i z konieczności musieli zauważyć każde dziecko, które chodziło na



kurs. Nie dosyć na tym, rektorzy zapytali się na drugi dzień, kto chodzi na ten 
kurs — dziecko już było wystraszone.

Dzięki tym zabiegom liczba dzieci na kursie musiała być bardzo nikła. W tym 
odnieśli Niemcy świetny sukces. Któż miał taką odwagę posłać dziecko do pol
skiej szkoły, jeżeli nawet bał się posłać na 2 godziny tygodniowo na ten kurs? 
A jak  myślała dziatwa? Można było słyszeć ją  dyskutować: „Ja nie pójdę do 
polskiej szkoły, w niemieckiej szkole dostaniemy teraz »wursztliki«, »ancuszki« itd. 
A starszyzna podobnie myślała: „Gdyby u mnie w moim domu była szkoła, wtedy 
bym posłał swoje dzieci”. Niestety, jedna szkoła może tylko być w wiosce, a jest 
tyle gospodarzy.

Zbliża się św. Mikołaj. Co roku dzieci na kursie otrzymały torebki ze sło
dyczami. W tym roku dzieci miały odegrać sztuczkę teatralną i przedstawić się 
w szkole polskiej, która jeszcze nie była uruchomiona. W dniu tym zbudowano 
sobie małą scenę i czekało się na widzów. Niestety, klasa była mała, a rodziców 
i młodzieży miejscowej niedużo przybyło. Jednak zapał małych aktorów był wielki 
i rokował dobrą przyszłość.

Nareszcie Polacy otrzymali zapewnienie z Rejencji, że nic nie będzie stało na 
przeszkodzie w udzieleniu zezwolenia na otwarcie szkoły, o ile drobne błahostki 
pomyślnie załatwione będą. Chodzi o pompę, o schody i o ustęp. Najwięcej spra
wiło kłopotu budowanie ustępu. Zostały rysunki oddane do Kreisbauamtu. Tam 
nie mogli Polacy uzyskać pozwolenia na budowę ustępu, bo podwórko, na któ
rym on stać miał, było zanadto zabudowane, były też dwa „Gewerbebetriebe”. 
A zresztą ustęp stał za blisko domu sąsiada, pomimo to że mur chronił dom od 
ścieków. Przede wszystkim trzeba było uzyskać pozwolenie właściciela na budowę 
tego ustępu, który stać miał w tak bliskiej odległości od domu mieszkalnego. 
Właściciel mieszkał w Polsce i zrozumiał konieczność dania pozwolenia na bu
dowę tego ustępu. Teraz trzeba było skierować sprawę do Rejencji, bo tylko Re
gierungspräsident może udzielić pozwolenie wyjątkowe na budowę, o ile 1/3 część 
podwórka już zabudowana jest. Sprawa została wysłana ponownie do Starostwa 
i teraz po uzyskaniu pozwolenia mogli Polacy zacząć budować. Było to 21 grudnia. 
Urzeczywistnienie tego zezwolenia przy temperaturze poniżej „0” byłoby trudne. 
Nastał jednak okres dosyć ciepły, że w końcu grudnia zaczęto budować.

Na Sylwestra rzucono butelkę w okno klasy tak celnie, że przeciwległe drzwi 
prowadzące do kuchni zostały nawet uszkodzone. Na szczęście nikt w klasie nie 
przebywał. Równocześnie uszkodzono fundament cementowy ustępu przy pomocy 
kamienia wagi 0,50 ctr. Sprawę zgłoszono do prokuratora. Sprawca jednak nie 
został wykryty. Haniebny czyn ten jednak zrobił swoje, mieszkańcy wioski zaczęli 
przemyślać sprawę szkoły polskiej i czy im taka butelka nie mogła szyby wy- 
trzaskać w razie posłania dziecka do szkoły polskiej.

17 stycznia miała się odbyć gwiazdka dla dzieci uczęszczających na kurs ję 
zyka polskiego. Dzieci od dawna ćwiczyły na kursie szopkę. Chciały chętnie po
kazać się na większej sali. Dlatego proszono zarząd gminy na zezwolenie sali 
gminnej na ten cel. Jest to sala, którą dawno budował jeszcze były proboszcz, 
śp. ks. Grund, ze składek publicznych. Miała ona służyć dla zebrań i uroczystości 
w gminie. Sala ta miała dawniej być sprzedana Polakom. Oferta odnośna została 
podana do banku w Strzelcach. Powiat dowiedział się o tym i wolał parę ty
sięcy marek więcej zapłacić, niżby wpadła w ręce Polaków. W przededniu sprze
daży sali Polakom uzyskał powiat tę salę za wyższą sumę. Ogromna szkoda ta 
miała się dopiero później okazać. Na tym cierpi całe życie polskie w Imielnicy, 
że nie ma sali, na której może się odbywać na wielką skalę teatr lub zabawa.



Życie towarzyskie Polaków w Imielnicy jest z tego powodu bardzo skrępowane, 
gdyż szkoła jest za mała pomieścić dużo ludzi. Teraz napisał przedstawiciel gminy, 
że sala już nie jest własnością gminy i powiat ją  kupił. Na razie znajduje się 
ona w stanie przebudowy i będzie urządzona jako Hitlerjugendheim. O ile po prze
budowie ma się zamiar ją  używać, to proszę zwrócić się do Kulturwartu. Na
turalnie Kulturwart odpowiedział, że nie może ona służyć innym celom niż hitle
rowskim. Zwrócono mu uwagę, że żyjemy w czasie porozumienia polsko-niemiec
kiego i właściwie byłoby pożądane nam ją  na jedną niedzielę odstąpić. Koniec 
z końcem na rozkaz wyższy Kulturwart nie mógł dać zezwolenia na urządzenie 
gwiazdki w tej sali.

Mimo wszystkich szykan gwiazdka odbyła się wT mieście powiatowym na sali 
Banku Ludowego, oddalonej o 7 km od Imielnicy. Dzieci zostały przewiezione 
autem do Strzelec i odegrały swoją sztuczkę na prawdziwej scenie. Przyszło dosyć 
dużo rodziców i młodzieży. Było na sali około 200 osób. Na koniec nastąpiło 
obdarzenie, każde dziecko uczęszczające na kurs oprócz torebki ze słodyczami 
otrzymało około 2 m materiału na ciepłą zimową koszulę. Radość była wielka. 
Wieczorem znowu odstawiono dzieci samochodem do domu. Wysiłek naprawdę 
był niecodzienny. Teraz każdy pytał się, jak  to działać będzie, czy rodzice okażą 
się godnymi takiej opieki. Następne spotkanie się z dziećmi na kursie dało bardzo 
wymowną odpowiedź. Na kurs przybyło tylko 16, a następny raz tylko 12.

A co się stało z koszulami? Otóż jak  dzieci między sobą opowiadały, otrzy
mał chory tatuś ciepłą koszulę. Drugie dziecko opowiadało, że brat, który jest 
w hitlerowskiej organizacji, otrzymał ten materiał na koszulę. Na ciele nosi więc 
polską koszulę, a na wierzchu brunatną hitlerowską.

Na szczęście Wkrótce otrzymano zezwolenie na otwarcie szkoły. Było to 
3 lutego. Zwlekanie trwało 3 miesiące, w którym to czasie propaganda polska 
została zniweczona. Dniem tej tragedii stał się 3 luty, w którym przyszło do 
szkoły polskiej aż 9 dzieci.

Od samego początku swej bytności W Imielnicy utrzymywali rektorzy kontakt 
z rodzicami. Nazwiska dzieci, które miały iść do polskiej szkoły, trzymano w ta 
jemnicy, aby Niemcy nie mogli wywierać jakiegokolwiek wpływu. Przyjęcie w ro
dzinach, jakie spotkało rektorów, było na ogół serdeczne; chętnie przystawali ro
dzice na rozmowy, było to tak aż do otwarcia szkoły, później zmieniło się trochę. 
Rodzice nie chcąc posyłać swego dziecka do polskiej szkoły, krępowali się otwar
cie to powiedzieć rektorom, nawet obiecywali im, że jutro będzie dziecko w szkole, 
naturalnie nie posłali. Jeden ojciec siedział nawet w sąsiednim chlewie pół godziny, 
aż rektor odszedł.

Przyszedł dzień otwarcia szkoły. Rano odbyła się msza uroczysta z błogo
sławieństwem na intencję szkoły polskiej. W poprzednią niedzielę został przeczy
tany z ambony list pasterski o wychowaniu dzieci. Ks. proboszcz zaraz oznajmił 
wiernym, że w poniedziałek odbędzie się uroczysta msza św. na intencję szkoły 
polskiej. Wrażenia z tym nie zrobił. W poniedziałek o godzinie 8 miał się roz
począć pierwszy dzień nauki. Dzieci zabrano zaraz z kościoła do szkoły, potem 
jeszcze szło się po dzieci do poszczególnych chat, aby dzieci nie poszły do nie
mieckiej szkoły. Efekt był ten, że przyszło do szkoły 9-cioro dzieci, chociaż cała 
poprzednia niedziela poświęcona była obchodzeniu wszystkich znajomych rodzi
ców celem zwerbowania dzieci na jutrzejsze otwarcie szkoły. Osoby zostały po
dzielone na grupy, a każda miała przeznaczony swój rejon, gdzie miała działać. 
Mimo tych ogromnych wysiłków był jednak ten marny wynik. Jakie dzieci poszły 
do polskiej szkoły? Otóż gospodarz, w którym domu mieścił się lokal szkolny.



posłał jedno dziecko do polskiej szkoły, drugie do niemieckiej. Trzy inne rodziny 
posłały swoje dzieci do polskiej i niemieckiej szkoły. Pomiędzy nimi był jeden 
chłop, który posiadał 80 mórg ziemi, inni mają mniej, a reszta składa się z ro
dzin, które pobierają rentę, jeden ojciec pracował na kopalni w Bytomiu.

Przy zwerbowaniu dzieci posługiwano się też środkiem, który stał się propa
gandowym, mianowicie wysłania dziecka do gimnazjum w Bytomiu, o ile się 
dobrze uczyć będzie. U innych rodziców trzeba było pomoc materialną obiecać, 
bo rodziny były biedne. Pewnego dnia przyjechały panie z Opola z Towarzystwa 
Dobroczynnego celem zapytania, czego poszczególnym rodzicom jest najbardziej 
potrzebne. Po pewnym czasie otrzymali oni, co sobie życzyli. Pomoc materialna 
w tych paru wypadkach została przez ogół mieszkańców uważana za niewy
starczającą, aby mogła się porównać ze środkami państwa niemieckiego. Dlatego 
wolała każda rodzina posłać swoje dziecko do niemieckiej szkoły' i otrzymać re
gularnie tygodniowo datki aniżeli posłać dziecko do polskiej szkoły i ewentualnie 
być pozbawioną tych wsparć z niemieckiej strony. Niektóre rodziny doskonale 
wykorzystały sytuację. W jednej rodzinie posłano 4 dzieci do niemieckiej szkoły, 
aby sobie zapewnić „Winterhilfe” lub „Kinderbeihilfe”, tylko jedno dziecko z tej 
rodziny posłano [do] polskiej szkoły, aby otrzymać z polskiej strony pomoc. 
W innej rodzinie wybuchła z powodu posłania dzieci do polskiej szkoły kłótnia. 
Ojciec był za tym, aby dziewczynka szła do polskiej szkoły, matka przeciwnie. 
Cztery dni rodzice ze sobą nie gadali — matka jednak zwyciężyła. Dziecko cho
dziło już odtąd do niemieckiej szkoły. W innej rodzinie dzieci chodziły chętnie do 
polskiej szkoły. Ojciec, który przez jednego gospodarza został nastraszony, zakazał 
chodzić swoim dzieciom do polskiej szkoły i użył następujących gróźb: „O ile wy 
będziecie chodziły nadal do polskiej szkoły, przyjdą Niemcy ze strzelbami i zmu
szą was do kopania dołu, w którym wy musicie uklęknąć, i tam was zastrzelą”. 
Ten argument przekonał dzieci, że nie wolno im chodzić do polskiej szkoły.

Mimo to liczba dzieci podniosła się do 18. Przyszedł dzień poświęcenia szkoły, 
nastąpiła ta uroczystość dnia 21 lutego. Poprzednio ksiądz zapewniał, że będzie 
msza uroczysta z błogosławieństwem, nawet odważył się poświęcić szkołę. Mówił 
po cichu, że jest za stary zmienić swoje zdanie, zwracał nawet uwagę na to, że 
Niemcy mają więcej wolności w Polsce niż Polacy w Niemczech. Ksiądz mówił 
z doświadczenia, gdyż kilka lat temu zami[e]nił parafię z poprzednim proboszczem, 
proboszczem Gruntem. Tamten poszedł do Polski, ten przyszedł na jego miejsce 
do Imielnicy.

Na ofiarę szło trochę więcej ludzi niż na ostatnio zamówioną mszę św. Potem 
przyszedł ksiądz poświęcić szkołę. Dziewczynka wygłosiła wiersz powitalny dla 
swego duszpasterza, a reszta dzieci z do góry wzniesionymi palcami składała hołd 
wierności dla kościoła katolickiego. Ksiądz wzruszony do łez w milczeniu opuścił 
szkołę. Ojciec jednej rodziny tak przejął się tym pięknym nabożeństwem, tą 
jasnością w kościele, tym jego zwycięstwem, że dzieci mógł posłać do polskiej 
szkoły, pomimo że żona sprzeciwiała się początkowo, że z wdzięczności za to został 
aż do 3 po południu w kościele. Trudno sobie wyobrazić, jaka walka w jego 
piersi odegrała się, aż nareszcie zdołał posłać dziecko do polskiej szkoły. Gdy 
wrócił z kościoła do domu, wystarczyła tylko drobna przyczyna, aby wyprowa
dzić jego umysł z równowagi. Żona wymówkami i nakładaniu ciężkiej roboty 
przyczyniła się do tego, że mąż nie wytrzymał naprężenia nerwów i dostał roz
stroju nerwowego. Kilka dni pozostał jeszcze w domu, w którym to czasie uciekał 
do kościoła i stronił od ludzi. Nareszcie zawieziono go do szpitala, a stamtąd 
później do domu dla obłąkanych. Tam znajduje się już 2 miesiące.



4. Nauczyciel Witold Juhlke wśród wesołej gromadki wychowanków w czasie 
zabawy na podwórku szkolnym

5. Nauczyciel Witold Juhlke z dziećmi w klasie



6. Wychowankowie szkoły polskiej w Jemielnicy ze swoim wychowawcą, nauczy
cielem Michałem Tobolewskim, przed budynkiem szkolnym wiosną 1939 r. Stoją 
od prawej: Władysław Wilkowski, Bronisław Pyka, Gertruda Polaczek, Józef 

Polaczek, Ryszard Lipok, Grzegorz Polaczek, Maksymilian Lipok

7. Wycieczka uczniów polskiej szkoły prywatnej w Jemielnicy do szkoły w Cen- 
tawie wiosną 1939 r. Po lewej nauczyciel Michał Tobolewski, po prawej nauczyciel 

szkoły centawskiej Wojciech Kurt Szczudło



Szkoła w Imielnicy wydawała się być ugruntowana. Dzieci chodziło 18. 
Zainteresowanie rodziców, Rady Szkolnej i sympatyków rokowały spokojny rozwój. 
Zebrania o dosyć dużej liczbie słuchaczy dały o tym piękny dowód. Na jedno 
zebranie rodzicielskie przybył ksiądz z Berlina, który ludziom szkołę polecał 
gorąco. Nie mogli się nawet wszyscy goście pomieścić w klasie i sąsiednich 
pokojach.

Niemcy zaczną teraz na nowo straszyć. Właściciel domu, w którym znajduje 
się lokal szkolny, dostaje pismo ze Starostwa, że ma usunąć pompę, która stoi 
za blisko chlewa. O ile on sam tego nie uczyni, zrobią to odnośne władze, koszta 
on zapłaci. Rzekomo pompa nie odpowiada najnowszym przepisom policyjnym 
i sanitarnym, pompa musi być co najmniej 10 m od chlewa. Gospodarz uważa to 
zarządzenie za szykanę, gdyż jak budował w roku 1912 chlew, pompa była także 
w rysunku umieszczona, a wtenczas władze nie sprzeciwiały się temu. Mieszkańcy 
wioski także widzą w tym piśmie znak represji przeciwko Polakowi, który od
ważył się wynająć swój lokal na szkołę polską. Gospodarz nie uczynił to, co 
żąda Starostwo od niego, protest został w tym wypadku wysłany przez Związek 
Polaków. Od tego czasu sprawa ucichła. Inni gospodarze chodzą po domach celem 
nastraszenia swych znajomych od posyłania dzieci do polskiej szkoły. Tłumaczą 
ludziom, że mieszkają w Niemczech, gdzie ma rację tylko niemiecka szkoła. Ten, 
który pośle dziecko do polskiej szkoły, może liczyć się z tym> że władze niemieckie 
go szykanować będą. Zwracają np. uwagę na postępowanie władz niemieckich 
w stosunku do gospodarza, który wynajął Polakom szkołę.

Znaczny wzrost propagandy zauważyć można w nowym roku szkolnym, który 
rozpoczął się 15 kwietnia. Przede wszystkim każde dziecko, które przybyło do 
niemieckiej szkoły, otrzymało bon na 5 mk. Rodzice, którzy posłali swe dzieci 
dotychczas do polskiej szkoły, wycofują swe dzieci na skutek tego i zgłaszają do 
niemieckiej szkoły. Jedna rodzina posłała 3 dzieci do niemieckiej szkoły, uzyskując 
bon na 15 mk. Druga rodzina wycofała 4 dzieci dzięki nalegań i obawy o przysz
łość. „Rok 1937” sprawia polskiej szkole dużo szkody, bo Niemcy operują tym 
straszydłem, a ludzie z obawy, co będzie, posyłają dzieci nadal do niemieckiej 
szkoły. To jest obecnie największą bolączką, nawet mówcy, którzy przyjadą 
„oświecać” ciemny lud śląski, używają w swych przemówieniach ten nieszczęsny 
rok. O co właściwie Niemcom chodzi? Chodzi o to, aby każdy żył w niepewności, 
co ma nastąpić, wtedy się też pohamują, każdy jeszcze dobrze pamięta czasy 
powstania. Mówi się dużo między nieoświeconym ludem, że ma nastąpić jeszcze 
jeden plebiscyt. Inni myślą, że polska część Śląska będzie przyłączona do Niemiec, 
inni obawiają się, że przez otwarte przyznanie się do polskości będą w roku 1937 
zmuszeni opuścić ojcowiznę na Śląsku i pójść do Polski. Dlatego mówi się często 
do tych rodzin, które posyłają dzieci do polskiej szkoły, że dla nich tu, w Niem
czech, nie ma miejsca, niech idą do Polski.

Przed Wielkanocą przyjechał Schulrat do polskiej szkoły i zrobił dochodzenie. 
Zarzuca się polskiemu nauczycielowi, że robi propagandę polską, właściwie kto, 
jak  nie on, ma to robić? Schulrat powiedział nauczycielowi, że musi powstrzymać 
się od wszelkiej propagandy, nie wolno mu chodzić do domów tych rodziców, 
którzy posyłają dzieci do niemieckiej szkoły, chyba że na zaproszenie. W prze
ciwnym razie uważa się jego wizyty za propagandę. Jego pozwolenie na naucza
nie zostało mu dane pod warunkiem, że będzie uczył tylko wyłącznie dzieci, które 
rodzice mu przyprowadzili zupełnie dobrowolnie. Wobec tego staje się praca 
w szkolnictwie polskim w Imielnicy niemożliwa albo bądź co bądź bardzo utrud
niona. Skąd ten biedny nauczyciel będzie brał dzieci do polskiej szkoły, o ile on



sam nie może pójść odwiedzać rodziców i propagować polską szkołę. Nie było ani 
jednego wypadku w Imielnicy, że rodzice sami zgłosili swoje dziecko do polskiej 
szkoły. Wszyscy posłali swoje dzieci do szkoły polskiej po długich naleganiach 
i prośbach. Inicjatywa założenia szkoły polskiej w Imielnicy nie wyszła spośród 
rodziców tej wioski. Nie ma też żadnego męża zaufania w Imielnicy, nikt nie 
chce się zanadto angażować sprawą polską, bo jest niebezpieczna. Gospodarze 
wyciągnęli naukę z powstania. Jest co prawda przewodniczący Rady Szkolnej, lecz 
niestety dotychczas nigdy w zebraniach wielkich, gdy chodziło o zadokumento
wanie swej odwagi, że posyła dzieci swoje do polskiej szkoły, nie wystąpił pu
blicznie. Nadmienić należy, że druga córka jego chodzi do niemieckiej szkoły. 
Teraz wstąpiła nawet do organizacji hitlerowskiej. Dochodzi do tego, że w ro
dzinach śląskich jedno dziecko jest wychowywane w duchu polskim, a drugie 
w duchu hitlerowskim, a to spowoduje, że w rodzinach powstają na tym tle 
tarcia.

Stanowisko skarbnika w Radzie Szkolnej nie jest na razie obsadzone, bo 
poprzedni skarbnik znajduje się w domu dla obłąkanych. Żona jego w obawie, 
że sołtys nie napisze świadectwa ubóstwa, a ona będzie musiała zapłacić pobyt 
w szpitalu za męża, wycofała troje dzieci z polskiej szkoły. Za każde dziecko 
otrzymała bon w wartości 5 mk, jedno dziecko zostawiła w polskiej szkole, bo 
jest słabowite i ma dlatego kształcić się, sądząc, że ma ku temu sposobność 
w Polskim Gimnazjum w Bytomiu. Matka ta jest nastawiona zupełnie na ma
terializm i uważa swoje dzieci za źródło dochodu.

Trzecia osoba w radzie szkolnej jest ławnikiem. Była to dotychczas matka- 
-wdowa, która posyłała czworo dzieci do polskiej szkoły. W nowym roku szkolnym 
pod naciskiem gróźb nie zapłaconych podatków wycofała także swoje dzieci z pol
skiej szkoły, nie podając nawet nauczycielowi powodu, dlaczego to uczyniła. Bała 
się prawdopodobnie bliższej rozmowy i unikała ją  skrupulatnie. Bon wartości 
5 mk także i ona otrzymała za każde dziecko. Do innego ojca przyszedł sługa 
gminny i powiedział, że jego wniosek o „Kinderbeihilfe” leży na biurku i będzie 
załatwiony, o ile dziecko chodzić będzie do niemieckiej szkoły. Ojciec natych
miast posłał dziecko do niemieckiej szkoły, równocześnie przyrzekając polskiemu 
nauczycielowi, że pośle wszystkie 5 dzieci do polskiej szkoły, jeżeli nie otrzyma 
„Kinderhilfe”. W ten sposób liczba dzieci uczęszczających do polskiej szkoły 
zmniejszyła się z 18 na 9, a istnieje obawa, że jeszcze jedno dziecko opuści szkołę 
z powodu, że ojciec nie otrzyma pożyczki z Banku Ludowego w Strzelcach w wy
sokości 6000 mk.

— Kto winien temu, że nie posyłają dzieci do polskiej szkoły? Już nieraz sta
wiłem sobie to pytanie — mówi z zaciśniętym gardłem stary Woźnica do swego 
brata, który to smutne opowiadanie w milczeniu słuchał. Nie ma pośród nas 
tego elementu żywiołowego, który był na Śląsku przed powstaniem. Ci lepsi z na
szych współbraci wywalczyli sobie kawałek Śląska, a my, „plewy”, zostaliśmy 
i wiatr rzuca nas na wszystkie strony, aż nic nie pozostanie. My nie możemy 
walczyć, bo jesteśmy za słabi, a poza tym mamy przeszkody do zwalczenia, które 
nie były dawniej w tej mierze. My nie mamy już wpływu na wychowanie na
szych dzieci. W Niemczech dziecko posyła się od wczesnego wieku do ochronki, 
którą się zakłada w każdej zapadłej wsi, naturalnie wychowuje się tam według 
zasad nationalsocjalizmu, stamtąd idzie dziecko w 6-tym roku życia prosto do 
szkoły powszechnej, gdzie te zasady w Większej mierze mają zastosowanie. Od 
10-tego roku życia nieomal każde dziecko należy do Hitlerjugend, tzn. organizacji 
młodzieży hitlerowskiej. Tu dziecko przechodzi różne stopnie jak  w harcerstwie.



Gdy ukończy szkołę powszechną, często pójdzie na jeden rok na tzw. „Landjahr” 
w głąb Niemiec. W 17-tym roku życia chłopiec czy nawet dziewczyna zostaje 
przeszkolona w służbie pracy. Trwa to jeden rok. Zakończenie wychowania hitle
rowskiego nastąpi w wojsku. Wobec takiego systematycznego wychowania w du
chu hitlerowskim, pomimo silnej pracy oświatowej ze strony Związku Polaków 
albo Towarzystwa Szkolnego, dziecku zostaje dusza polska wydarta. Rodzice nasi 
są za mało odporni materialnie i duchowo, aby przeciwstawić się germanizacyjnym 
prądom hitlerowskim. Nauczyciel polski wytęża wszystkie swoje siły, aby podnieść 
tego Ślązaka na duchu polskim, co mu się w większej lub w mniejszej mierze 
udaje, niestety uniezależnić go od władz niemieckich pod względem materialnym 
nie jest w stanie. Widzisz, drogi bracie, w tym oto kółku obracamy się ciągle. 
Każdy z nas płaci podatki, które rozdawane będą na różne cele społeczne, np. 
na „Winterhilfe” lub „Kinderbeihilfe”. Wsparcia te mają na celu, oprócz przyjścia 
nam do pomocy w naszej materialnej doli, przede wszystkim uzależnić nas od 
państwa niemieckiego, dlatego boi się każdy stracić wsparcie, o ile posłał dziecko 
do polskiej szkoły. Jednym słowem wsparcia te służą celom germanizacyjnym. 
Dochodzi więc do tego, że jesteśmy zmuszeni sami sobie zrobić bat, przy pomocy 
którego siebie bijemy. Najwyraźniej odczułem to, jak  na nowy rok szkolny każde 
nowo wstępujące dziecko do niemieckiej szkoły otrzymało bon na 5 mk. Wobec 
takiej polityki germanizacyjnej jest lud śląski za mało odporny.

Stary powstaniec w niepohamowanej rozpaczy załamując ręce przy słowach 
brata — w tych warunkach, o ile nie nastąpi w krótkim czasie jakaś zmiana, 
jesteśmy wydani na zupełną zagładę! Niestety, czas ten musi z konieczności na
stąpić, a z nim zanik polskości na Śląsku.


