BOLESI..AW GARYGA
,,HO�H POLEN" TO ZNACZY „WIELKIE POLAJSTWO"
(WALKA Z GERMANIZACJi\ W SPOI.ECZNOSCI WIEJSKIEJ NA 8L1\SKU)

Naukowe badanie wsp6kzesnej rzeczywistosci spolecznej i swiado
mosci ludzkiej nie jest mozliwe bez wyraznego uwzgl�dnienia roli.
przeszlosci w ich ksztaltowaniu.
Sens przedstawienia w tym artykule wydarze:n z przeszlosci polega· ·
na ich zwiqzku z terazniejszq rzeczywistosciq spolecznq oraz swiado- ·
mosciq spoleczmJ i narodowq wsi Kadlub Wolny w powiecie Olesno .
Slqskie na Opolszczyznie 1. W szczeg6lnosci chodzi o przedstawienie
postawy i zachowania siE: mieszka:nc6w tej wsi, b�dc1cych przejawem
oporu przeciwko akcji germanizacyjnej i manifestacjq ich swiadomosci:
narodowej opartej na wsp6lnocie etnicznej (j�zykowo,-kulturalnej),
chociaz pozbawionej oparcia o wsp6lnotE: terytorialnq, gospodarcZq.
i politycznq narodu.
Wydarzeniem najwczesniejszym, kt6re tu zostanie uwzglE:dnione, ,jest ·
przebieg akcji wyborczej i wyniki wybor6w do parlamentu niemiec-:
kiego w styczniu 1912 r. w Kadlubie Wolnym i we wsiach Sqsiednich ·
oraz w powiecie Olesno, stanowiqcym wsp6lnie z powiatem kluczbor-;
skim jeden okrE:g wyborczy.
M. Orz�chowski w swojej pracy Narodowa Demokracja na G6rnym
Slqsku dla zatytulowania rozdzialu, w kt6rym omawia sytµacj� poli- ·
tyczm1: w latach 1911-1914, posluzyl si� cytatem � ,,Gazety Ludowej"
{1913): ,,Na G6rnym Slqsku dzieje si� zle" 2. W wyborach do parla1 Artykul jest fragmentem studium socjologicznego wiejskiej spolecznosci
lokalnej na ·Slc1sku. Podstaw� materialowc1 opracowania obok zr6del archiwal
nych stanowic1 informacje uzyskane od mieszkanc6w Kadluba Wolpego. W szcze
g6lnosci wiele zawdzi�czam Janowi Czai II, kt6ry przechowal pewne materialy
wyzyskane w tym opracowaniu. Korzystalem r6wniez z informacji i material6w
udost�pnionych mi przez mgra Ludwika Aff� z Olesna i mgra Ryszarda Pie
cha, kierownika szkoly w Kadlubie Wolnym. Za pomoc w zebraniu material6w
wszystkim serdecznie dzi�kuj�.
2 M. 0 r z e c h o w s k i, Narodowa Demakracja na Gornym Slqsku (do 1918
roku), Wroclaw 1965, s. 268-281.
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mentu niemieck.iego w styczniu 1912 r. lista polska utracila w por6wna
niu z 1907 r. ponad 20 000 glos6w. M. Orzechowski podkresla ze „nie
bylo to r6wnoznaczne z klE:skq polskosci w og6le", bowiem „glosy od
dane na socjaldemok.rat6w, a przede wszystkim ponad 20 000 glosöw
uzyskane przez Binikiewicza w wyborach uzupelniajc1cych, byly glosami
w wiE:kszosci robotnik6w polskich". Kl�skc4 polskosci byly natomiast
glosy oddane na Centrum 3.
Nieco odmiennie niz na calym G6rnym 8lqsku przebiegaly wybory
do parlamentu niemieckiego w okr�gu wyborczym kluczborsko-oleskim.
Tutaj mianowicie lista polska w por6wnaniu z 1907 r. w pierwszej turze
glosowania zyskala 496 glos6w, a w drugiej turze 1393 glosy. A oto
szczeg6lowe wyniki wybor6w w okr�gu wyborczym kluczborsko-oleskim,
do kt6rego nale.ial r6wniez Kadlub Wolny:
Wynik wybor6w do parlamentu niemieckiego (Reichstagu) w dniu
12 i 22 I 1912 r. 4
Powiat
Olesno

Kluczbork
Razem w okr�gu
wyborczym
kluczborsko
-oleskim·

j.

I

I

Liczba glos6w oddanych na poszczeg6lnych kandydat6w

Polak
ks. Kuczka

Konserwatysta
Meyer

a) 4 826
2 774
2 793
b) 5 395
a) 831
4 241
b) 1 159
6 395
1
-- ------a) 5 657
b) 6 554

7 015
9 188

-1

Liberal
Wellmann
350

I

2 236

socjalista
Schlisch
118

234

12 586

352

Objasnienie:

a) Liczba glos6w oddana w dniu 12 I 1912 r.
b) Liczba gfos6w oddana w dniu 22 I 1912 r.

W Kadlubie Wolnym w drugim glosowaniu Polak uzyskal 158 glo
�6w, konserwatysta 12,. liberal i socjalista ani jednego glosu.
Wyniki wybor6w do parlamentu w tym samym okr�gu wyborczym
w 1907 r. byly nastE:pUjqce: Polak otrzymal 5161 glos6w, konserwa
tysta -- 7381, wolnomyslny - 547, socjalista - 73 glosy.
;; Tamze, s. 277.
,. ,.Prawda". Tygodnik dla spraw narodowych. politycznych
)ndu polskiego na Slqsku, R. 2 nr 6. 10 II 1912.

gospodarczych
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Przebieg i wyniki przedstawionych wyzej wybor6w rozpatrywane
z punktu widzenia · walki polskosci z post�pujqcq germanizacjq nabierajq
wlasciwej wymowy, je.zeli zestawimy je z zasi�giem j�zyka polskiego
jako obiektywnej cechy swiadczqcej o przynaleznosci do polskiej wsp6L
noty kulturalnej. Odpowiednich danych dostarcza nam spis ludnosci
przeprowadzony przez wladze niemieckie w 1910 r. 5, a wi�c dwa lata
przed omawianymi wyborami do parlamentu niemieckiego.
Mieszkancy powiatu oleskiego i kluczborskiego (ze szczeg6lnym
uwzgl�dnieniem wsi nale.zqcych do gromady Z�bowice) wedlug j�zyka
ojczystego na podstawie spisu ludnosci z 1910 r. 6
Nazwy miejscowosci
Kadlub Wolhy
Wolne Pipy
Osiecko
Poczolk6w
Prusk6w
Radawie
Z�bowice
Knieja

Razem powiat 0lesno
Razem .i;>owiat Kluczbork

Liczba
mieszkanc6w
976
70
14 9
14 7
190
1120
1190
484
51 927
52 033

-

Poslugujqcy si� j�zykiem

polskim

1

_.__

polsklm
I niemieckim
i niemi eckim

805
70
148
141
187
1 067
1 028
4 27

114

41864
24 604

1 509
24 372

-

2
3
23
43

57

-

1
6
1
50
139

14
8 54 7
3 001

Ostatecznie w wyborach zwyci�zyl kandydat partii konserwatywnej
Niemiec Meyer uzyskujqc 9188 glos6w (58,40/o), natomiast :Polak
ks. Kuczka uzyskal 6554 glosy (41,6°/o). Dzialo si� to wtedy, kiedy na
terenie tego okr�gu wyborcz.ego - zgo�nie z przytoczonym powy.zej
zestawieniem. - wylqcznie j�zykiem polskim poslugiwalo si� 64,10/o
ludnosci; j�zy.kiem polskim i niemieckim - 24,9 0/o, a wylqcznie j�zy
kiem niemieckim pos.lugiwalo s:i� tylko 11,4 0/o. Sprawa ta wyglqdala
odmiennie w obydwu powiatach: w pow. Olesno ks. Kuczka uzyskal
65,9 0/o glos6w, a w powiecie Kluczbork tylko 15,3 °io.
Wi�ks.ze jeszcze zr6.znicowanie wynik6w glosowania spotykamy w po
szczeg6lnych miejscowosciach. W ·Kadlubie Wolnym, kt6ry nas tu S'zcze
g6lnie interesuje, ks. Kuczka ·otrzymal 158 glos6w (93,0 0/o), a Niemie<'
konserwatysta Meyer tylko 'i2 glos6w (7,0 0 /o). A wi�c procent glos6w
5 Jest to ostatni spis, kt6ry przedstawia stosunkowo dosc obiektywnie in
formacje o rozmieszczeniu Polak6w na Sic1sku (S. G o 1 a ch o w s k i, Materialy
,;4o �{atystyki 11arodowosciowej $lq.ska Qpolskiiego, Poznan 1950, s. · A 71).
, 6 Tamze, tabele do cz�sci I. " ·
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oddanych na Niemca zblizony jest do procentu ludnosci m6wiqcej tylko
jE;zykiem niemieckim (5,8°/o).
Powstaje pytanie, jakie motywy kierowaly wyborcami oddajqcymi
glosy na Kuczk� i w jakim stopniu program wyborczy, kt6ry on przed
stawil, pokrywal si� z doswiadczeniami sytuacji spolecznej wyborc6w
i w jakim stopniu reprezentowal ich interesy spoleczne i narodowe.
M6wi o tym odezw:1 Polskiego Komitetu Wyborczego na okrE;g klucz
borsko-oleski, kt6rej tresc byla podawana do wiadomosci przez polskq
pras� lokalnq oraz w czasie wiec6w przedwyborczych. Oto jej fragment 7:
„Wielki pan, konserwatysta, kt6ry ma tysiqce morg ziemi, jak taki
pan Meyer z Pawlowic (Paulsdorf), ani tez liberal (wrogowie kosciola,
kt6rzy wszczE;li walkt:; kulturalnq), jak p. Wellmann z Berlina, przyjaciel
bogatych bankier6w i posiedzicieli fabryk, ani tez wreszcie socjalista
(wr6g kosciola i ludu) p. Schlisch nie wiedzq, co potrzeba biednemu
ludowi naszemu, bo faden z nich z tego ludu polskiego nie wyszedl
ani faden wsr6d tego ludu nie wzr6sl i nie poznal potrzeb ludu ...
Nam potrzebny jest w parlamencie (Reichstag) czlowiek taki, kt6ry
wszt:;dzie i zawsze tylko lud bronH b�dzie przed ci�zarami i przed upo
sledzeniem, zaden z tych p.p. Meyer, Wellmann i Schlisch - nie jest
przyjacielem i rodrikiem naszym, bo z krwi i kosci naszej jest tylko
ksiqdz proboszcz Pawel Kutschka" s.
Miejsce ks. Kuczki w historii walki o polskosc ziemi oleskiej jest.
bezsporne. Po kl�sce wyborczej prowadzil _swojq dzialalnosc spoleczno
-politycznq w dal�zym cüigu. J ego poglqdy, jego postawa i dzialalnosc
stanowic1 cz�sc skladowq procesu historycznego regionu. Totez zasluguje
na uwagt:; jego ocena przebiegu akcji wyborczej i wnioski, kt6re zostaly
zawarte w odezwie do wyborc6w zainieszczonej w oleskim tygodniku
,,Prawda" 9. Oto jego slowa:
,,Ci�zka walka wyborcza zakonczyla si� niestety kl�skq naszq. Zwy-·
ci�zyla przemoc. Jak gwakono przepisy prawa wyborczego, jak pt:;dzono
zaleznych robotnik6w dworskich i lesnych do urny, jaki nacisk wy
wierano ze strony nrzt:;dnik6w, to chyba wszystkim dobrze wiadomo.
Lecz na takie przedwnosci bylismy z g6ry przygotowani i bylibysmy
mimo nich od razu zwydt:;zyli, zarzucilibysmy wprost kartkami wrog6w
naszych, ale zwyci�stwu naszem u przeszkodzili k s i e z a k a t o 1 i c y .·
nasi wlasni konfratrzy, kt6rzy mnie zwalczali z zawzietosciq godnq lep
szej sprawy. kt6rzy nawet nie wahali si� uzywac swiqtyn Panskich do
7 „Prawda", nr 1/1912.
8 Na kartce wyborczej byla niemiecka pisownia nazwiska „Kutschka", dla
tego w teksciE> odezwy stosowana jest r6wniez, natomiast pod odezwq podpisan:v
jest jako Kuczka.
9 „Prawda", nr 5/1912.
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zwalczania moJeJ kandydatury, jak gdybym ja byl nie ksiE::dzem kato
l�ckim, lecz najgorszym socjalistq.
NajwiE:;cej atoli przyczynila si� do kl�ski naszej c i e m n ot a wiel
kiej cz�sci ludu, kt6ry dlatego, ze nie czyta, latwo pozwala si� zbala
mucic byle jakiemu pismidlu".
Dla mieszkanc6w Kadluba Wolnego osoba ks. Kuczki wiqze si� z waz
nym wydarzeniem w zyciu ich wsi. Mianowicie dzi�ki niemu w marcu
1912 r. powstalo tarn K6fäo Rolnicze. ,,Prawda" z dnia 16 marca zwi�zle
-0 tym informowala: ,,W Wolnym Kadlubie zalozono z por�ki ks. pro
boszcza Kuczki z Wysokiej nowe K6lko Rolnicze. Na zebranie zeszli siE::
gospodarze z Kadluba, Z�bowic w liczbie przeszlo 70. Jako czlonkowie
zapisali si� 50 uczestnik6w. Zapal dla ks. Kuczki byl tak wielki, ze
wyniesiono go na r�kach z pow6zki (Nowemu K6lku Szc�sc Boze!
Red.)" 10.
Innq okazjq dla przyjazdu ks. Kuczki do Kadluba Wolnego stala si�
pierwsza uroczystosc gwiazdkowa zorganizowana przez miejscowe K6lko
Rolnicze w styczniu 1913 r. 0 imprezie tej gazeta lokalna m. in. do
nosila: ,,Wyspiewano potem kilka kol�d, mi�dzy kt6rymi wiel. ks. Kucz
ka wyglosil bardzo pi�knq mow� uroczystosciowq. Trzech pan6w przy. bylo, umyslnie zaproszeni, z Opola, kt6rzy odspiewali kilka pi�knych
piesni. Pan Liguda rozweselal obecnych szeregiem humorystycznych
deklamacji. Uroczysto.sc ta pozostanie zapewne kazdemu dlugo w pa
mi�ci". Nastr6j zamqcil jednak fakt, ze miejscowy öberzysta odm6wil
sali dla urocz�stosci gwiazdkowej, chociaz pierwotnie obiecal sal� udo
st�pnic. Znamienne jest to, ze budynek karczmy byl i jest wlasnosciq
chlop6w kadlut,skich, · a wi�c i czlonk6w K6lka Rolniczego. Zuchwalosc
oberzysty byla wi�c tym wi�ksza, iz odm6wil· udost�pnienia sali jej
wlascicielom. Totez autor notatki gazetowej pisal: ,,Potrzeba b�dzie z po
dobnymi ludzmi scis.lej si� obliczyc" 11.
Kuczka nie mial juz okazji ubiegania si� po raz drugi o mandat
poselski w parlamencie niemieckim. Natomiast z powodu otwartego
przyznawania si� do polskosci czekalo na niego niemieckie wi�zienie.
Zwalczajqcy kandydatur� ks. Kuczki w okresie wybor6w glosili: ,,Nie
wybierajcie ezlowieka, kt6ry rnie moze byc dobrym katolikiem, bo
stanql w przeciwienstwie do swojej wladzy przelozonej... " Wladza prze. 1ozona Kuczki to kardynal Kopp, kt6ry w wydanym or�d:Z:iu wyrazil
poglqd, ze szkodzi powadze kaplana, jez.eli inny kaplan wyglasza prze
m6wienia polityczne w jego parafii. ,,Pod.lug og6lnego zdania - pisal
w zwiqzku z tym tygodnik „Prawda'"
wydal ks. kardynal or�dzie
10 Tamze, nr 11/1912.
u Tamze, 'nr 3/1913.
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to pod wplywem rzqdu przeciwko kaplano.m polskim, to jest tym, kt6rzy
nie przykladajq r�ki do zaprzedania ludu, ale otwarcie i smialo w obr<>
nie tego ludu wyst�pujq" 12.
Dzialajqc na terenie Kadluba Wolnego ks. Kuczka wedlug or�dzia
kardynala Koppa „szkodzil powadze" proboszcza parafii Z�bowice, do
kt6rej Kadlub Wolny nalezal i nalezy. A kaplanem tym byl ks. Herold,
o kt6rym wiadomo bylo, ze w ostrej formie zwalczal kandydatur�
Kuczki. Demagogiczne oskarzenie przeciwko Kuczce wysuwano w cza
sie, kiedy katoliccy ksi�za germanizatorzy zaskoczyli wszystkich swojq
gorliwosciq w popieraniu kandydatury obszarnika, konserwatysty Niem
ca, · ewangelika Meyera. 11 I 1912 r., a wi�c dzien przed wyborami,
,:Prawda" pod nagl6wkiem Kosci6l katolicki lokalem agitacyjnym pisala:
,,Niezrozumiale zupelnie stanowisko licznych kaplan6w naszych w spra
wie wybor6w rozgorqczkowalo umysly. Codziennie odbieramy listy pelne
oburzenia na to, ze kaplani zwalczajq konfratra swego, wiel. ks. prob.
Kuczk�. List6w tych nieraz bardzo ostrych nie umieszczamy� aby nie
szerzyc jeszcze wi�kszego rozgoryczenia. Odpowiedzialnosciq [!] za
krzywd� wyrzqdzom1 sprawie nasz�go kosciola, a odczutq i spostrzegami
przez lud wierny, spada na tych kaplan6w, kt6rzy zapalali takq za
wzi�tosciq do ludu polskiego, ze wbrew swojemu pow�laniu zalecajq
kandydata ewangelika. Nikt inny jak ci kaplani odpowiedzc1 za to, ze
innowiercy szydzq z nas. Zade� pastor ewangelicki nie popiera tak
ewangelika Meyera, jak to czyniq nasi ksi�za katolicy. Wina ich tym
wi�ksza, ze zwalczajq ksi�dza nie ewangelickiego, ale katolickiego. Jak
daleko si�ga zapami�talosc i zawzi�tosc niekt6rych naszych kaplan6w,
o tym swiadczy post�powanie wiel. ksi�zy Kussa z Sternalic, Böhma
z Gorzowa, Noconia z Kuniowa, Noconia z Zdziechowic i Aleksandra
z Olesna" 1a. W tydzien p6�iej w tej samej gazecie wymienione zostaly
dalsze nazwiska ksi�zy, kt6rzy zwalczali w ostrej formie kandydatur�
ks. Kuczki: Scheicha, Friedricha, Herolda, Rudzkiego, Labusa, z zazna
czeniem, ze nie zostali wymienieni wszyscy 14.
Dzialalnosc tych ludzi nie pozostala bez wplywu na wynik pierwszej
tury wybor6w. Totez redakcja „Prawdy" zmuszona byla napisac:
„'12 stycznia bylismy swiadkami walki, w kt6rej brat stawal przeciw
bratu. Balamucenie ze strony niemieckich kaplan6w naszych nap�dzilo
wielu z katolik6w do obozu wrogiego ludowi polskiemu. Szalona, bez
wzgl�dna agitacja duchowienstwa na wskros niemieckiego, wyzyskanie
wplywu przez to duchowienstwo, naduzywanie ambony do agitacji i nad12 Tamze, nr 4/1912.
13 Tamze, nr 2/1912.
14 Tamze, nr 3/1912.
2 - So bötka 4/67
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uzycia przy wyborach samych sprawily, ze blisko 3000 glos6w polskich
i katolickich padlo na wrog6w kosciola i wrog6w ludu nasiego" 15. ,,Du
chowienstwo zniemczale, centrowcy panujci prawie wsz�dzie tarn, gdzie
gniezdzi si�· ciemnota" 16, czytamy w „Prawdzie" z 47 I 1912 r. Tarn
jednak, gdzie zniemczale duchowienstwo spotkalo si� z ludzmi swiado
mymi swojej sytuacji spoleczno-narodowej, dochodzilo do ostrych starc.
Oto opis przebiegu wybor6w w Radawiu w powiecie Olesno, wsi sc:1sia.
dujc:1cej z parafic:1 Z�bowice: ,,Heca wyborcza. Wiadomo, ze tutaj ksiE�za
katoliccy na swojc:1 hanb� ze wszystkich sil popierali konserwatyst�
Meyera, .a zwalczali ks. Kuczk�. W ich usilowaniach pomagali im
dzielnie r6zni inspektorzy i dyrektorzy i dzi�ki tej calej hecy ks. K ucz
ka przepadl. Obywatelowi Gacce wydarl inspektor tuz przed wejsciem
do lokalu wyborczego kartk� na ks. Kuczk� i podarl jci; tak samo po
st�powal wobec innych. Pomi�dzy parafianami a proboszczem przyszlo
z powodu wybor6w do publicznej zwady. Terror ten skutkowal w tej
gminie tyle, ze ks. Kuczka przy Wyborach ·scislejszych otrzymal 45 glo
s6w wi�cej niz przy gl6wnych" 11.
W zwic:1zku z przytoczonymi wyzej ocenami przebiegu i wyniku za
sluguje na uwag� zestawienie wynik6w pierwszej tury glosowania z wy
nikami wybor6w scislych. Oto zmiany, kt6re zaszly w liczbie odda.nych
glos6w na ks. Kuczk� i Meyera mi�dzy jednym i drugim glosowaniem.

Teren

Wsie powiatu Olesno
Miasta powiatu Olesno
(Olesno-Gorz6w)
Wsie powiatu Kluczbork
Miasta powiatu Kluczbork
(Kluczbork, Wolczyn,
Byczyna)

Zwi�kszenie lub Zwi�kszenie lub zmniejszenie liczby
glos6w w wyborach scislych
zmniejszenie
liczby glosujc4cych
oddanych na
w wyborach
scislych
Kuczk�
Meyera

+ 130
- 10

+ 177
-169

+522
+ 47

- 100
+ 81

+151
+177

+ 756
+1394

Zmniejszenie og6lnej liczby glosujc:1cych w miastach bylo prawdo
podobnie wynikiem powstrzymania si� socjalist6w od wybor6w scislych
zgodnie z poleceniem wladz partyjnych, natomiast znaczna liczba glos6w
dodatkowo oddanych na Meyera pochodzi od os6b uprzednio glosujc:1cych
15 Tamze.
1s Tamze, nr 4/1912.
11 Tamze, nr 5/1912.
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na liberala. Przypuszczenia te Sq prawdopodobne. Natomiast wymow�
bezspornq ma fakt utraty 100 glos6w w wyborach scislych przez kon
serwatyst� Meyera na terenie wsi powiatu Olesno. W tym samym czasie
na tym terenie ks. Kuczka zwi�kszyl swojq przewag� nad konserwa
tystq o 522 glosy (w pierwszej turze glosowania na tym terenie. liberal
uzyskal 203 glosy, socjalista zas 89). Dowodzilo to skutecznosci akcji
uswiadamiajqcej i agitacyjnej prowadzonej przez stron� polskq mi�dzy
dwiema turami wybor6w. 0 tym zas, ze w og6le akcja ta byla o wiele
za mala, m6wi por6wnanie ostatecznych wynik6w wybor6w z j�zykowq
statystykq regionu.
W okr�gu kluczborsko-oleskim, w kt6rym ks. Kuczka poni6sl kl�sk�
wyborczq (uzyskal tylko 41,60/o glos6w), ludnosci m6wiqcej tylko j�zy
kiem polskim bylo 64,10/o (w tym w powiecie Ol�sno ponad 80,0 °/o),
m6wiqcych j�zykiem polskim i nieinieckim - 24,90/o, a m6wiqcych j�zy
kiem niemieckim tylko 11,4<1/o. Akcja uswiadamiajqca i agitacyjna dy�
ponowala jednak ograniczonymi silami i srodkami oraz napotykala prze�
szkody nie do pokonania. Wymienic tu przede wszystkim trzeba uchwa
lony przez konserwatywnq parti� Meyera „paragraf kaga:ncowy, wskutek
czego... Polakom nie wolno przemawiac po polsku na wiecach w takich
okr�gach jak kluczborski" 18.
Dzialacze polskich komitet6w wyborczych w okr�gu kluczborsk�
-oleskim, tak jak i na calym G6rnym Slqsku, opierali SWq akcj� ,,na
zasadach polskich, katolickich i ludowych" 19. Ich stosunek do protestan
t6w wyraza wypowiedz: ,,My, Polacy, chcemy z protestantami zyc
w zgodzie, ale konserwatysci chcq nam odebrac wszystko, eo nasze" 20.
Ich stosunek zas do socjaldemokrat6w charakteryzujq nast�pujqce zda
nia: ,,Socjalni demokraci objawili przy wyborach sw6j charakter haka
tystyczny. Aczkolwiek czyny Kola Polskiego dajq gwarancj�, ze Kolo
uprawialo i uprawiac b�dzie polityk� ludowq, socjalni demokraci na
calej linii kazali swym zwolennikom na Slqsku wstrzymac si� od wy
bor6w. Chcieli po prostu w ten spos6b dopom6c zjednoczonym Niemcom
do zwyci�stwa i zadac ludowi polskiemu kl�sk�" 21.
Pozytywny program polityczny, kt6rego uosobieniem dla wyborc6w
omawianego okr��u byl ks. Kuczka, wynikal z przeciwstawienia si�
polityce rzqdzqcej partii konserwatywnej, reprezentowanej przez Meyera.
Wyborcy, do kt6rych docie:rala akcja uswiadamiajqca polskich komitet6w
wyborczych, dowiadywali si�, ze to za sprawq rzqdzqcej partii Meyera
wprowadzono zakaz j�zyka polskiego w urz�dach, s·qdach, w szkole, ze
1s Tamze, nr 2/1912.
19 0 r z e c h o w s k i, op. cit .. s. 268.
20 ,,Prawda", nr 3/1912.
21 Tamze. nr 4/1912.
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wlasnie „partia konserwatywna, do kt6rej nalezy Meyer, jest wrogiem
kosciola katolickiego, wrogiem Polak6w i wrogiem ludu polskiego"
i ze „partia Meyera glosowala az do czas6w ostatnich w parlamencie za
prawami wyjcitkowymi na kosci6l katolicki". Ponadto „partia Meyera
w sejmie pruskim uchwala wciciz setki milion6w na wykupienie ziemi
z rq.k polskich i na osiedlanie Niemc6w i protestant6w na ziemiach
pol�kich, aby je zniemczyc i sprotestantyzowac..., uchwalila prawo, ze
Polakowi nie wolno pobudowac sobie domu na wlasnym polu ..., uchwa
lila prawo o wywlaszczeniu, na mocy kt6rego Niemcy mogq. wyp�dzic
kazdego Polaka z · zagonu ojczystego ..., partia Meyera dzierzy rzcidy
panstwowe w swoich r�kach, do niej nalezy policja, landraty i wszyscy
urz�dnicy, kt6rzy nieraz lud polski przesladujci na kazdym kroku, kt6rzy
mu odbierajci wiar� ojc6w, j�zyk i obyczaje ojczyste i prawa obywatel
skie". W dalszym ciq.gu w artykule w „Prawdzie" stwierdzano, ze „partia
Meyera , to partia wielkich pan6w, kt6rzy lud dr�CZi:l. i wyzyskujc}, to
partia bogaczy, kt6rzy wszystkie podatki zwalajc} na barki ludu bied
nego, a sami podatk6w placic nie chcq ... ludowi kazq placic podatki,
Judowi kazq sluzyc w wojsku, i to 3 lata, a nie 2 jak dotcid, ludowi
chcq. odebrac prawo wyborcze do parlamentu, ba, nawet chcq ludowi
polskiemu zakazac zupelnie nabywanie ziemi". ,,Konserwatysci chcq.
z nas Polak6w zrobic niewolnik6w swoich, aby oni mogli byc panami
i nadal nami rzq.dzic" i ze „na zwolenqika takiej partii zaden porzc}dny
polski czlowiek glosowac nie moze" 22.
Takiemu programowi, kt6ry uosabial ob�zarnik Meyer, mial si� prze
ciwstawic w sejmie Kuczka.
Do�iosle z punktu widzenia dojrzewania swiadomosci spoleczmej bylo
r6wniez jeszcze inne przeciwstawienie, kt6re wyraznie wystqpilo w okre
sie wybor6w. Mianowicie przeciwstawienie oddajcicY.ch glos na ks. Kucz
k� duchownym katolickim, kt6rzy zwalezali kandydature. Pola'ka i kt6rych dzialalno.-§c demagogiczna zadecydowala o upadku tej kandydatury.
A. oto spotykane w 6wczesnej lokalnej prasie okreslenia charaktery.:..
zujcice t� kategori� ksi�zy katolickich:
,,lud nasz przekonal si� dobitnie o obludzie zniemczalego duchowien
stwa naszego";
,,kaplani, kt6rzy zapalali takq nienawisciq do ludu polskiego";
,,koscioly zamienili na lokale wyborcze, naduzywajc}c ambony, opero
wali klamstwami, jeden tylko majqc cel na oku, to jest by zwyci�zyl
Niemiec";
,,nie chcci dopuscic, by zwyci�zyl posel Polak, katolik, bo oni s�
wrogami ludu polskiego!';
n Tamze, nr 2/1912.
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,,szalona, bezwzgl�dna agitacja duchowienstwa na- wskros niemiec
kiego".
O pracy uswiadamiajqcej dzialaczy komitet6w polskich pisal trzy
miesiqce po wyborach Izydor Murek, gospodarz ze wsi Kadlub Wolny·:
„Wybory min�ly, w kt6rych spodziewalismy si� gorqcej milosci dla
narodu niejednego z nas. Podziwialismy r6zne poswi�cenia, jak czasu,
pracy, a nawet pieni�dzy, aby pokazac swiatu, ze jeszcze nie jestesmy
zgermanizowani i ze chcemy zyc" 2a.
Post�powanie ksi�zy katolickich w czasie wybor6w „rozgorqczkowalo
umysly", a po wyborach wplyn�ly liczne listy do redakcji „Prawdy",
z kt6rych przebija „niezmierny zal i oburzenie sluszne na prawie wszyst
kich kaplan6w powiat6w naszych z powodµ udzialu ksi�zy Niemc6w
w agitacji na rzecz p. Meyera. List6w tych - pisala redakcja gazety nie umieszczamy, a mianowicie dlatego, aby nie szer�yc dalej rozdwo
jeni a mi�dzy pasterzami i owczarniq. Ubolewamy na r6wni z wszystkimi
uswiadomionyi;ni ludzmi nad zacietrzewieniem ksi�zy-Niemc6w, ich za
ci�tosciq wobec ludu polskiego, ale wyzej kladziemy potrzeb� spokoju.
Najostrzej pot�piamy post�powanie tych ksi�zy, prosimy jednakze o wy
tlumaczenie, jezeli list6w nadeslanych nie ,oglaszamy. Post�powanie
w czasie przedwyborczym niekt6rych ksi�zy-Niemc6w rzuca tak smutne
swiatlo na spos6b myslenia i pojmowania rozmaitych swoich obowiqzk6w
przez tychze, ze oglaszaniem list6w dalibysmy tylko bron w r�k� wro
gom kosciola sw. Chociaz wi� nalezaloby napi�tnowa� tych ksi�zy, to
jednakze wyzej cePimy powag� kosciola naszego" 24.
Czlonkowie polskich komitet6w wyborczych i redakcja „Prawdy''
opierali swq dzialalnosc „na zasadach polskich, katolickich i ludowych'';
Wtedy jednak, kiedy ujawnil si� konflikt mi�dzy Polakami-katolika.mi.
a ksi�zmi-germanizatorami i dochodzilo do antagonizmu, wysuwano na
pierwsze miejsce obaw� przed pogl�bianiem „rozdwoj�nia mi�'dzy paste
rzami i owczarniq", ubolewano nad zaci�tosciq ksi�zy:-Niemc6w wobec
ludu polskiego, ale „wy.zej kladziono potrzeb� spokoju", napi�tnowano
tych kaplan6w, ale „wyzej ceniono potrzeb� kosciola" i niedawanie
,,broni w r�ce wrog6w kosciola".
Czy takie stanowisko moglo stanowic oparcie dla tak potrzebnej
nieugi�tej postawy na eo dzien wobec akcji germanizatorskiej ducho
wienstwa niemieckiego? Kr6tko przed wyborami w tej samej gazecie
lokalnej napisano: ,,...cierpimy dla wielkiego szacunku, dla naszego du
chowienstwa i nie protestujemy przeciwko temu, gdy· nam posyla si�
ksi�zy nie znajqcych odpowiednio j�zyka naszego, tak ze nasz j�zyk
23 Tamze, nr 16/1912.
24 Tamze, nr 6/1912.
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W zawiadomieniu o jednym z zebran k6lka w r. 1913 czytamy: ·
,,W niedziel� 29 czerwca o godz. 4 po poludniu jest zebranie K6lka �ol
niczego. B�dzie wyklad bardzo wazny oraz sprawa wycieczki i inne w_azne
sprawy. 0 liczny udzial zaprasza si�" 29.
Na tym zebraniu omawiano spraw� wycieczki do Olesna w celu
zwiedzenia gospodarstwa Jana Laskowskiego. A oto sprawozdanie z wy
cieczki i zwiedzania gospodarstwa podpisane r6wniez przez „Obecnego"
(jest to prawdopodobnie pseudonim Izydora Murka):
„Olesno (Zwiedzanie gospodarstwa). Powiat oleski wst�puje w slady
Ksi�stwa Poznanskiego, poniewaz w nim zalozone zostaly dwa k6lka
. rolnicze, i to w Olesnie i w Wolnym Kadlubie. Takze istnieje juz .w Oles'""
nie Bank Ludowy i Rolnik. W niedziel� 6 bm. [lipiec 1913 r. - B. G.]
odbylo si� posiedz,:mie miesi�czne K6lka oleskiego i zarazem zostalismy
czlonkowie_i K6lko Rolnicze z Wolnego Kadluba zaproszeni na zw.iedzenie
majqtku p. Laskowskiego. 0 godz. 4 po pol:�dniu wyruszylismy w dra
biniastych wozach na czele ·z p. Laskowskim w pole, gdzie pan prezes
przy kazdym zbozu :riam objasnil, jak zostala praca uprawy wykonana,
ile i jakich zostalo uzytych sztucznych nawoz6w. Urodzaje zastalismy
pyszne, tak ze wszyscy czlonkowie je bardzo podziwiali, chociaz p. Las·
kowski dopiero piqty rok na tym majqtku gospodarzy. Majqtek ten kupil
p. Laskowski od Niemca, kt6ry ani czwartej cz�sci latosiego zbioru nie
osiqgm1l. Dlatego tez teraz faden Niemiec w Olesnie nie moze m6wic
»polnische Wirtschaft«, bo p. Laskowski pokazal, ze Polacy gospodarzyc
umiejq. Po oglqdaniu wszystkiego zboza zaprosil nas p. Laskowski tak.ze
i w podw6rze, gdzie zastalismy wsz�dzie wzorowy porzqdek, inwentarze
w bardzo dobrej tuszy, budynki podlug najnowszego systemu urzqdzone,
maszyny i narz�dzia rolnicze podlug najnowszej konstrukcji, gdzie wsz�
dzie, czy to przy inwentarzu, czy przy maszynach zostalismy przez p. L.
jasnie i dobitnie pouczeni. Po zwiedzeniu gospodarstwa goscili nas pan
stwo L. po staropolsku. Zaraz na poczqtku zwr6cila nam pani L., nam
G6rnoslqzakom, uwag�, jak milq i przeslicznq jest czysta polska mowa,
i zach�cala nas, zebysmy wi�cej niz dotqd tej polskiej mowy uzywali.
Przemawial dalej bardzo serdecznie i pouczajqco ukochany nasz ks. prob.
Kuczka oraz prezes z Wolnego Kadluba p. Murek. Nareszcie zblizyla si�
godzina, gdziesmy o opuszczeniu naszych staropolskich gospodarzy po
myslec musieli. Dlatego podz
· i�kowalismy panstwu L. za tak mHe ugo
szczenie i na ·zakonczenie zaspiewali »Serdeczna Matko«. Rozeszlismy si�
z wielkq otuchq i zach�tq dla lepszego i prawidlowego gospodarzenia na
wz6r p. L., za eo oba k6lka skladajq mu staropolskie »Bog zaplac!«
Szanowni bracia G6rnoshizacy ! Niech to b�dzie dla nas bodzcem i naukq.
29 Tamze, nr 26/1913.
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abysmy si� wsp61nie pouczali i k6!ka rolnicze na wz6r poznaiiskich za
kladali, poniewaz my si� przekonali, eo to dzis znaczy nauka i uswiado
mienie. Obecny" 30.
Izydor Murek wyst�puje czynnie na wiecach. 0 jednym takim wiecu
donosi „Prawda": ,,Wiec polityczno-oswiatowy w Wolnym Kadlubie
odbyl si� w ubieght niedziel� na polu p. Izydora Murka przy udziale
przeszlo 300 os6b. Przemawial p. red. Bednorz z Bytomia i p. 1zydor
Murek. Charakter wiecu byl podniosly, a przebieg spokojny. Okolo
godz. 1;2 8 zakoiiczono pi�kny wiec odspiewaniem piesni »Kto si� w opie
k�«" 31,
Aktywnosc Izydora Murka nie ograniczala si� do dzialalnosci organi
zacyjnej s'poleczno-gospodarczej i oswiatowej na terenie swojej wsi i na
terenie ziemi oleskiej. Dla rozbudzenia wsr6d mieszkaiic6w swego regionu
poczucia lqcznosci z osrodkami kultury polskiej poza granicami Niemiec
wyst�puje z inicjatywq zorganizowania wycieczki do Krakowa. Ch�tni
si� znalefü i wycieczka byla udana. Oto apel o wzi�cie udzialu w wy
cieczce umieszczony w miejscowym tygodniku:
„Rodacy w olesko-kluczborskim i sc4siednich powiatach! ... Wybory
przeszly, wr6c�lismy do zwyklych zaj�c. Przyszla wiosna, pracujemy
i uprawiamy rol�, inni pracujq w warsztacie lub kielniq albo toporem
jako rzemieslnicy budowlani, aby wyzyc, aby utrzymac rodzin�. Lecz
aby czlowiek swobodniej, weselej i ch�tnie pracowal, potrzeba takze
jakiejs rozrywki. Po wsiach urzq_dzajq karczmarze nasi r6zne zabawy
taneczne, lecz nie na to, aby nas zabawic, lecz na to, aby nas wyzyskac.
Ci karczmarze to wi�ksza cz�sc wrogowie nasi. Niejeden z naS', szczeg6lnie
mlodziez nasza, traci tarn ci�zko zapracowany grosz, majc1c z takich
zabaw tylko b61 glowy a pr6zrn1 kieszeii. Zwazywszy to, przyszla mi mysl
urzc4dzic zbiorowq wycieczk� do Krakowa. Krakow od dawna nazywany
Rzymem polskim i slusznie. Tarn Sq groby naszych wielkich swi�tych,
tarn groby naszych wielkich i bogobojnych kr616w polskich, tarn groby
naszych wielkich bohater6w narodowych. Tarn mozna zaplakac rzewmi
modlitwq przed grobem sw. Stanislawa o lepszq przyszlosc, o lepszci dolE:
naszq tu pod zaborem pruskim, tarn mozna puscic lz� radosci nad swo
bodq naszych rodak6w tamtejszych. Tarn mozna zwiedzic r6zne dziela
sztuki naszych wielkich rnistrz6w, slowem, tarn mozna pokrzepic naszego
ducha w walce o nasze dobra najdrozsze, jak wiara sw. i nasza mowa
ojczysta. Rodacy! Rokrocznie ur2qdzajc1 nasi bracia z obwodu przemyslo
wego takie wycieczki do Krakowa w czasie. Zielonych S�iqt. Narn tu
nawet latwiej zyc i latwiej narn zaos'Zcz�dzic te kilka marek na takq
30 Tamze, nr 29/1913.
a1 Tamze nr 27/1912.
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wycieczk� jak onym. Taka wycieczka, policzywszy wszystkie koszta,
kosztowalaby okolo 20 marek. Nie przyszloby nam trudno zaoszcz�dzic
te kilka marek, ominqwszy latem kilka zagaw grzesznych, z kt6rych
plynq zyski tylko naszym przec1wnikom, o kt6rych powiedzialem wyzej.
P. Kuhnert, kt6rego znacie, obiecal wystarac si� o tanie noclegi i o prze
wodnik6w po Krakowie, zwlaszcza ze on sam bardzo dobrze Krakow zna.
Rodacy! Zglaszajcie si�, · aby nas bylo jak najwi�cej. Zglosze�ia przyj
muje ekspedycja »Prawdy« w Olesnie lub nizej podpisariy. Izydor
Murek" 32.
Zachowalo si� zdj�cie wycieczki zrobione w Krakowie, pieczolowicie
przechowywane przez c6rk� lzydora Murka Wand� (urodzonq w 1911 r.)
i jej m�za J6zefa Springwalda, mieszkajqcych do dnia dzisiejszego
w Kadlubie Wolnym, chociaz juz nie na ojcowiznie. Jest to jedyne za
chowane zdj�ie Izydora Murka. Sqdzqc ze zdj�cia wycieczka liczyla
okolo 40 o�6b (na zdj�ciu sq 42 osoby). W sprawozdaniu z wycieczki Murek
wspomina, ze z powodu ulewnego deszczu w czasi.e wyruszania na dwo
rzec wi�ksza cz�sc sposr6d zgloszonych pozostala w domu. Czytamy
tez m. in. ,,Po poJudniu udalismy si� do teatru miejskiego, gdzie dano
przedstawienie »Kosciuszko pod Raclawicami«. Scena tak pi�knie udeko
rowana, amatorzy tak doskonale przedstawiajq osoby historyczne, iz
widzowi si� zdaje, jak by si� rzeczywiscie przyglqdal walce o niepodle
glosc Polski, kt6ra uratowala choc nie wolnosc, to jednak honor nasz.
Gdyby u nas t�' sztuk� przedstawiono, zapewnie by si� »faterland«
zachwial..." 33
Murek swoimi wystqpieniami narazil si� konkretnym osobom w swojej
. wsi. Nie mozna nie dopatrzyc si� zwi4zku pomi�dzy napi�tnowaniem
przez niego karczmarzy wyzyskiwaczy i wrog6w polskosci a nieudost�p
nieniem przez oberzyst� kadlubskiego sali dla imprez organizowanych
przez K6lko Rolnicze.
Stosunek nauczycieli do Murka ilustruje fakt zlozenia przez miejsco
wego nauczyciela Filbira doniesienia o rzekomym „zakl6ceniu porzqdku
-szkolnego" (Schulzucht gestört), kt6rego mial si� dopuscic. Zdarzylo si�
bowiem pewneg,o dnia, ze dzieci wychodzqce ze szkoly w Kadlubie Wol
nym jednoglosnie pozdrowily po niemiecku przejezdzajqcego obok na
rowerze Izydora Murka. Zdziwiorny Murek - poniewaz to si� dawniej
nie zdarzalo - podziE:kowal im po polsku i zapytal: ,,czemu po :polsku
nie pozdrawiacie i ezemu si� tak nauczyciela boicie?" W wyniku. wspö
mnianego donosu Murka ukarano mandatem w wysokosci 15 marek na
podstawie przepis6w policyjnych z dnia 5 V 1845 r. Murek wni6sl pr,otest
32 Tamze, nr 16/1912.
:is Tamze, nr 26/1912.
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do sc:1du lawniczego w Olesnie, kt6ry jednak wymierzonq kar� zatwier
dzil. W6wczas Murek odwolal si� do .sqdu w Kluczborku, gdzie przez
izb f: karnq zostal uwolniony od winy i kary. Obronca Murka adwokat
Lerch z Opola wykazal, ze slowa wypowiedziane przez Murka nie mogly
odwiesc dzieci od posluszenstwa wobec nauczyciela; wykazal tez, ze prze
pisy policyjne z 1845 r. nie obowiqzujq. Infonnacja o przebiegu rozprawy
konczy si� slowami: ,,Co tez powie teraz szkolny p. Filbir, kt6ry to tak
opiekuje sif: p. Murkiem. P. Murkowi nalezy si� uznanie za przeprowa
dzenie tej sprawy. Ostroznie - ale nie dajmy si� nikomu! Nie trzeba
miec strachu ani przed zandarmem, ani przed nikim. Szkolny; zandarm,
landrat - to wszyscy myto biorq z kasy, do kt6rej my podatki pla
cimy" M_
Ot6z przedstawione powyzej fakty, zdarzenia i poglqdy ukazane zo
staly w przewaznej mierze na podstawie material6w zawartych w lokal
nym tygodniku „Prawda", kt6ry zaczql si� ukazywac w Olesnie w r. 1911,
a ostatni jego numer ma dat� 27 IX 1913 r. Redakcja zapowiadajqc likwi
dacj� tygodnika pisala: ,,Kochani Czytelnicy! Wypada nam pozegnac si�
z Wami. Wiedzeni ch�ciq wniesienia uswiadomienia tak narodowego, jak
1 politycznego, przystqpilismy w roku 1911 do naszego wydawnictwa.
W6wczas znajdowalismy si� wobec waznego zadania. Chodzilo o zdobycie
mandatu z okr�gu olesko-kluczborskiego, nalezqcego si� slusznie ludowi
polskiemu. Byliscie swiadkami naszej usilnej pracy - wynik tejie jest
Warn znany. Mozemy byc zadowoleni i niego. Starania nasze w kierunku
szerzenia oswiaty polskiej nie pozostaly ·pez owoc6w. W okr�gu naszym,
gdzie poprzednio malo tylko bylo czytelnik6w gazet polskich, gdzie wi�c
liczne masy ozi�ble staly wobec oswiaty, dzisiaj okazuje si�, ze tygodnik.
jak pi�mo nasze, dla wielu jest niewystarczajqcym. Kto pewien czas
czytal nasz tygodnik, dzisiaj chwyta juz za pismo codzienne, a eo naj
mniej juz trzy razy tygodniowo wychodzqce. Uwazamy, ze wobec tego
mozemy przystqpic do wycofania naszego tygodnika". Redakcja zach�ca
do usilnego popier.ania takich pism, jak „Katolik", ,,Polak'·, ,,Glos Slqski'',
wychodzclcych trzy razy w tygodniu, i „Kurier Slqski" kt6ry wy
chodzil: codziennie 35.
Uswiadamianie narodowe i polityczne opieralo si<:; na programie, ktory
zostal zwü�zle sfonnulowany w artykule „Polskosc na G6rnym Slqsku
si� cofa". Stwierdzono, ze w latach 1905-1910. liczba Polak6w w calych
Prusach wzrosla o 5,26 0/o, gdy liczba Niemc6w wzrosla o 6,37 0/o. W tym
samym czasie na Slqsku liczba Polak6w wzrosla tylko o 1,230/o, a liczba
34 Tamze, nr 21/1912, nr 28/1912.
:i.s Tamze, nr 39/1913.
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Niemc6w o 7,82'°/o. W zwiqzku z tym „Prawda" pisala: ,;w naszych
warunkach szkoda naprawd� zuzywania energii na walki stfonnictw,
raczej nal�zy jq zuzyc na ugruntowanie polskosci. Dlatego raz jeszcze
powtarzamy: Na G6rnym Slqsku nie ma miejsca na partie w lonie spo
leczenstwa polskiego, wszyscy Polacy powinni raczej si� zabrac do 'pracy
nad ratowaniem polskosci przed zalewem niemieckim" 36.
Zapewne potw,ierdzenie wielu fakt6w i zdarzen przedstawionych przez
,,Prawd�" mozna znalezc r6wniez w innych zr6dlach i gdyby ktos tymi
faktami i zdarzeniami gl6wnie si� zainteresowal, winien tego potwierdze
nia szukac. Ale informacje zawarte w „Prawdzie", to nie raporty czytane
przez nieliczne jednostki. ,,Prawda" dostarczala informacji, ocen i wska�
zan og6lowi czlonk6w okreslonej ·z�liol'9wosci. Wskazania do praktycznej
dzialalnosci spolecznej wypowiadane w „Prawdzie" byly gloszone i wpro
wadzane w czyn mi�dzy innymi przez mieszkanc6w Kadluba Wolnego.
A wi�c lokalna gazeta nalezala do rzeczywistosci spoleczno-histo
ryc�ej regionu, w kt6rym byla czytana. Jej wplyw na zycie i dzialania
ludzi zalezal od sposobu ujmowania i klasyfikowania dotychczasowych
doswiadczen jej czytelnik6w l od stopnia, w jakim gloszone poglqdy byly
zgodne z interesami spoleczno-narodowymi danej zbiorowosci. ·Jnformacje
przekazywane przez gazet� ujmowane z tego punktu widzenia to fakty
spoleczne czy fakty historyczne, kt6re nie mogq byc pomini�te w analizie
rzeczywistosci spoleczneJ i w analizie procesu historycznego.
Fakty i zdarzenia z lat 1911-1913 wiqzq si� ze wsp6lczesrni rzeczy
wistosciq spolecznq mi�dzy innymi przez to, ze zyjq ludzie, kt6rzy brali
udzial w tamtych wydarzeniach bqdz byli ich swiadkami. Oto eo pisze
o sytuacji po wyborach w 1912 r. w Z�bowicach i okolicy 6wczesny
mieszkaniec Z�bowic Ignacy Lyp urodzony w 1902 r.: ,,Jak moze nie
wszystkim jest wiadomo, jak bardz� uciskano biedot� wiejskq po welon
kach [wyborach] do Reichstagu, kiedy to w naszym powiecie wybierano
na posl6w Niemca Meyera, a ze strony ·polskiej ksi�dza Kuczk� z Wy. sokiej. Wtedy to wscieknqc· si� mieli te Niemcy i renegaty, bo w Kadlu
bie, Osiecku, Poczolkowie, Z�bowicach, w Pruszkowie, w Radawiu i Kniei
welowali wszyscy na. ksi�dza Kuezk�, a nie na przybl�d� Niemca Meyera.
Wsciekali si� wszyscy, ze im si� nie powiodlo.
Ale przecie cala okolica
'
moze powiedziec, ze ta nasza malownicza z wszystkimi ludzmi nigdy nie
rozp:rawiala po niemiecku, ino po polsku. Mozemy si� pochwalic, ze
mielismy tu kosci6l w Z�bowicach pod wezwaniem Wniebowstqpienia
Najswi�tszej Marii Panny wybudowany przez Polak6w w roku 14 ...
Ale przejdzmy
do tych welonk6w, po kt6rych wscieklosc nie miala granic.
_
36 Tamze, nr 22/1912.
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Chlopy jak przyszli na Amtsvorsstand, aby zalatwic sprawy gospodar
�kie, to powiadali im, ze majq isc do Kuczki, a nie do nich. Robotnikom
rolnym kazano isc szukac roboty do Kuczki i nie dano im roboty. Biedni
robotnicy nieraz musieli si� urzqdzic za parobk6w do wi�kszych gosp<r
darzy, aby swojq rodzin� utrzymac. Szlo to tak par� lat. Ale kiedy
widzieli, ze si� zbliza wojna, to wtedy wszystko zmienili i wtedy bardzo
dobrze si� z ludzmi obchodzili i roboty im dawali, zarobek poprawili,
cala okolica si� rozspiewala, ale nie slychac bylo spiewki po niemiecku,
ino po polsku. Jak ludzie widzieli, ze kozlom rogi opadly, to zaczE:li siE:
bawic na weselach i na muzykach, na ktöre tych kozlöw nie wpuszczali
i tak szlo az do wojny w 1914 roku. Na wojn� poscüigali wszystkich
chlopöw, zostaly kobiety same z dziecmi. Chfopy zas jak poszli na front,
to wi�ksza cz�sc uciekla do niewoli (gefangenszaftu), aby nie bic si� za
kozl6w" 37.
Rozspiewana byla okolica, spiewano r6wniez i odbywano zebranb.
w Kadlubie Wolnym w domu Murka, Kokota, Springwalda, Posmyka
i w innych domach. I o tym ludzie pami�tajq. Niewielu jednak znalo
szczeg6ly konspiracyjnej dzialalnosci organizacyjnej po wybuchu pierw
szej wojny swiatowej. Cenne informacje z tamtego okresu zachowal
w pamiE:ci Ignacy Lyp, kt6ry jako kilkunastoletni chlopak wsp6ldzialal
wöwczas z Izydorem ·Murkiem na terenie Z�bowic i sqsiednich wsi.
I. Murek powolany po wybuchu wojny do armii niemieckiej „markie
rowal" tak, ze zostal przeznaczony do pilnowania w Z�bowicach jeiic6w
rosyjskich uzywanych tarn do röznych prac. Podobno koniecznosc opieko-
wania siE: licznq. rodzinq ulatwila Murlmwi starania o przydzial do takiej
funkcji w Z�bowicach odleglych o niecale trzy kilometry od Kadluba
Wolnego. Mögl wiec kontynuowac swojq dzialalnosc organizacyjm1
i uswiadamiajqcq. I gnacy· Lyp odbywal w tym czasie praktyk� kupieck&
w Z�bowicach w sklepie Johanesa Barneta. Pracujqc w sklepie Lyp prze
kazywal zaufanym osobom informacje o terminach i miejscach spotkan
organizowanych przez Murka. Spotkania te odbywaly si� w prywatnych
mieszkaniach, cz�sto u J6zefa Lypa. Na spotkania te przychodzili m�zowie
zaufania z poszczegölnych wsi: Nieszporek z Radawia (zginql w Dachau),
Walenty Bqk z Kniei, Kacy z Lqki, Jan Adamski z Borowian (zginql przed
·rozpocz�ciem trzeciego powstania slq5kiego), Antoni J�drzej i jego ojciec
z Z�bowic, Jan Kokot z Kadluba Wolnego, Niemiec (nazwisko) z Osiecka
(zginc:1i w czasie trzeciego powstania slqskiego), Makles z Pruskowa.
Murek przywozil na zebrania gazety i rözne broszury polskie, informowal
o sytuacji politycznej i o sytuacji na frontach. 0 sobie zas möwil, ze na
froncie nie byl i nikogo nie zabil. WiOSUq 1918 r. z powodu zwolnienici
:J7 Wspomnienia Ignacego Lypa spisane przez niego w 1957 r.
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kilku je:nc6w Polak6w otrzyrnal od niemieckich wladz wojskowych skie
rowan.ie w gh1b Niemiec. Tarn jednak nie pojechal i ukrywal si� w Lqce
u Kacego, kt6rego dom posiadal podw6jmi scian�, z wejsciem przez sufit.
stwarzajqcq bezpiecznq kryj6wk�. Tarn mial si� tez ukrywac Teodor
tysy z Z�bowic. W tym okresie Murek nocarni spotykal si� z zaufanym1
osobami w lasach. Od pazdziernika 1918 r. wyst�powal jawnie.
0 tym okresie pisal lgnacy Lyp w 1957 r. ,,Na czolo wraz z Murkiem
wybil si� szewc Teodor Lysy, kt6ry byl prawq r�kq Murka. Oni obaJ
utrzymywali stahl lc4cznosc z sctsiednimi wioskami i »krysami«. Zaczynali
zwolywac zebrania i wiece powracajqcych chlop6w z frontu, uswiadamiac
o naszych zebraniach i czekali z niecierpliwosciq na _rozkazy uderzenia
na Niemc6w i wyp�dzenia ich z ziemi piastowskiej. Szeregi nasze rosly
z dnia na dzien. W Kadlubie Wolnym zwolano wiec, na kt6ry przyszli
prelegenci z powiatu, przyjechal tez i Korfanty. Nierncy nie pozwolili
na urzqdzenie wiecu pod dachem, to ten wiec odbyl si� na szczerym polu
Ze ws.zystkich stron garn�li si� ludzie na ten wiec . . . wyczytalo si�
z kazdej twarzy ch�c oderwania si� od tej zmory, kt6ra ich do tego czasu
dusila".
Ignacy Lyp wymienia nazwiska m�zczyzn, kt6rzy po powrocie z woj
ska przylctczyli do szereg6w przyszlych powstanc6w. Z Z�bowic byli to·
Jan Kowolik, Walenty Kowolik, Juliusz Kowolik, Pawlik, Ludwik Ko
wolik, J6zef Kowolik, J6zef Brys, Ignacy Brys, Walenty Gabrys, Jan
Gabrys, Jan Adamski, Franciszek Skorupa, Jan Bqk, Lubojanski i wielu
innych; z Kniei przylqczyli si� J6zef Pilorz, Bqk; z Lqki przylqczyl si�
Kacy; z Kosic Wilhelm Barcik, Alojzy Barcik; z Radawia Nieszporek.
Franciszek Ludwik, Franciszek Jagoda, Rentka, Josko, Wojcik; z Kadluba
Wolnego Walenty Miozga, Teodor Kontny, Czaja, Stefan Nieslony, Czaja,
Nieslony, Krawczyk, Wojciech Kij.
W poczqtkach czerwca '1919 r. prasa donosila: ,,W ostatnich dniach
aresztowano na G6rnym Slcts� r6znych obywateli polskich z inteligencji
i ludu. Liczba ich bylaby zapewne jeszcze wi�ksza, gdyby nie to, iz wielu
z nich uszlo przed aresztowaniem. Co dzien jawict si� pogloski o zamie
rzonych rzekorno dalszych aresztowaniach Polak6w . . . Poniewaz po
gloski te, jak oczywista, w nadzwyczajny spos6b rozdrazniajq ludnosc
polskq, a podawane dalej coraz grozniej wyglctdajq, nie dziwnego, ze
w kolach uswiadomionych robotnik6w polskich wywolujq zamiar samo
obrony przeciwko grozqcemu niebezpieczenstwu" 38.
Wydarzenia, kt6re zaszly w tym czasie w pow. Olesno, nazywane Sq
„powstaniem oleskim", a mieszkancy Kadluba Wolnego m6wiq, ze to bylo
pierwsze powstanie slqskie. W nocy z 7 na 8 czerwca oddzialy powstancze
38 „Nowiny Raciborskie". Pismo dla ludu polsko-katolickiego, nr 69-70/1919
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dzialania h tej noc po stronie po •stanc6w wzü�lo udzial 2 0-300
o 6b. ddzial. po,,stancz nie zrealizowaly swoich plan6w i zostaly roz
bit przez woj ka ni mi cki . Aresztowano przy tym 22 osoby 39.
H VI 1 1 r. (drugi dzien Zielen eh $ ictt mieszkancy Z�bowi
i Kadlu a Woln go nrzeivli najazd ojöwek Grenzschutzu, w czasiP
kt6r go Z' mordowan zostal w Kadlubie Wolnym Izydor Murek. Na
tE:pn go dnia (10 VI 1919 r. landrat oleski donosil prezydento :vi rejencji
Opolu m. in.: , Ta cafäowicie nieudana rewolta spowodowala wkr6tc
ucieczk� przyw6dcy polskiego proboszcza Kuczki z Wysokiej i wlasciciela
ziemskiego von Laskowskiego z Olesna. Nadto mial r6wniei zbiec pry
watny geometra Lemke z Olesna. Podobno udali si� oni do Bytomia
Akcja wojskowa przedsi�wzi�ta w sprawie polskiej w Z�bowicach i oko
lic doprowadzHa w poniedzialek swiqteczny do ozywionej utarczki
z uzbrojomi bandct. Przy cz m zastrzelony zostal gl6wny przyw6dca pol
ski tej okorc Izydor Murek z Wolnego Kadluba. I tutaj przeprowadzono
liczne aresztowania; dotychczas uj�to 22 osoby. Radca sqdu wojennego
z nadzwyczajnego s<4du \\ ojennego w Opolu kierowal tutaj sledztwem.
dzis jednak juz podobno wyjechal. Nalezy bezwarunkowo zctdac mozliwie
zybkiej i nergicznej akcji przeciwko winnym. Jakikolwiek zwiqzek
miedzy tq rewolb:i w wielkim stylu a polskimi oddzialami po tamtej
tronie granicy nie zostal stwierdzony. Niemniej staje si� coraz bardziej
pewne, ze zamiarem znajdujqcych si� na terenie powiatu przyw6dc6w
polskich bylo zdobycie wladzy drogc:i naglego powstania, podobnie jak
to mialo miejsce w swoim czasie w prowincji poznanskiej, oraz ustano
wi nie nastf;pnie Jqcznosci z Polskq" ,o.
owiny Raciborskie "' informowal , ze wroclawska „oberhakatytyczna »Schlesische Zeitung«" w poszukiwaniu sprawc6w zamach6w
na koleje zelazne i mosty kolejowe na G6rnym SlqSku ,, ... wskazuj
pakem nawet na ksi�dza proboszcza Kuczk� z Wysokiej pod Olesnem.
Kaplana t go juz raz wi�zi ono dlugie miesiqce pod najci�zszymi zarzu
tami i mimo dlugiego sledztwa i dochodzen niczego dowiesc nie zdolan
musiano go uwolnic jako niewinnego" ''. Natomiast , Oberschlesisch,,
11

F. Ha w ran e k, Z dziej6w germanizacji i walki o poZskosc ziemi ole
kiej ( zkice i Materialy z Ziemi Oleskiej, Opole 1966 s. 157-158).
f,<) F.
Ha w ran e k, Materialy do powstania ole kiego w r. 1919 (Biuletyn
aucz. ciela Polskiego, nr 1-2 1961, s. 63).
' .. o in.· Racibor kie". nr 72/1919.
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Mitteilungen", wydawane przez hakatystyczmi „Freie Vereinigung", przy
znaly, ze ks. Kuczka sam nie bral udzialu w zamachach na koleje, ale
zgodzil si� na 6w „pucz" w Olesnie 42.
Na temat smierci Izydora Murka w Kadlubie Wolnym „Nowiny
Raciborskie" tak pisaly: ,, W drugie swi�to przyszli o godz. 5 po poludniu
zolnierze z Grenzschutzu do p. Izydora Murka, znanego i szanowanego
w calym powiecie gospodarza. Pan Murek, kt6ry dlatego, ze jest Pola
kiem, byl juz raz w bie.zqcym roku wi�ziony, obawiajqc si� powt6rnego
aresztowania, chcial si� ukryc w zycie. Zolnierze zacz�li strzelac i zabili
p. Murka, osierocajqc zon� i 6 dzieci, z kt6rych najstarsze dziewi�cio
letnie. Pogrzeb odb�dzie si� w czwartek przed poludniem. Pan Bog
wszystkowidzqcy i sprawiedliwy, przyjmujqc t� ofiar� w poczet m�czen
nik6w za spraw� swiE:tc\, zal i smutek rozpaczajqcej wdowie ukoi, lzy
tak niespodziewane osieroconych osuszy i hlogoslawienstwem wynagrodzi
sowitym. - (Wielce szanownej i zacnej rodzinie wyrazamy nasze ser
deczne wspölczucie)" 43.
Wedlug relacji Ignacego Lypa 9 VI 1919 r. do Z�bowic przybyl nie
spodziewanie wi�kszy oddzial Grenzschutzu. Jedna grupa zostala w Z�bo
wicach, druga objechala Kniej�, Lqk�, �osice i Radawie, a trzecia grupa
pojechala do Kadluba Wolnego. W Z�bowicach aresztowany zostal Karol
Pryszcz, Walenty Kowolik, J6zef Kowolik. Przyw6dca Polak6w na terenie
Z�bowic, wsp6lpracujqcy z Izydorem Murkiem, Teodor Lysy zdolal si�
ukryc w rzece pod olszynq, gdzie przesiedzial sk.ulony w wodzie przez
, okolo dwie godziny az do zakonczenia ohlawy.
Drugi dzien Zielonych Swiqt 1919 r.· utkwU szczeg61nie gl�boko w pa
mü�ci mieszkanc6w Kadluba Wolnego. W swietle relacji naoc·znych swiad
k6w, w szczeg6lnosci w swietle relacji c6rki Izydora Murka, Wandy,
osmioletniej w6wczas dziewczynki, wydarzenia mialy nast�pujqcy prze
bieg:
Izydor Murek byl uprzed:wny przez gonca z Z�bowic o gro.zqcym mu
niebezpieczenstwie (potwierdza to r6wniez relacja Ignacego Lypa) i znaj
dowal si� za stodüiq na swoim gospodarstwie wraz ze znajomymi, kt6rzy
go w swi�ta odwie�li. Zolnierze Grenzschutzu (wedlug relacji Jözefa
Springwalda mialy to byc oddzialy Hörsinga) zacz�li si� zblizac od strony
Poczofäowa i od strony pola. Zaskoczony w ten sposöb Murek rzucil si�
do ucieczki w zboze. Kiedy w wyniku strzelaniny zostal ranny i upadl,
zolnierze dobiegli do niego i tarn go zakatowali. A kiedy zas zona i dzieci
zamordowanego zacz�ly plakac i lamentowac, jeden z zolniedzy rzucil

42 Tamze, nr 74/1919.
-'3 Tamze, nr 71/1919.
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granat w ich kierunku, ale granat trafil w dach szopy, a odlamki ugodzily
tego, kt6ry granat rzucil, i zranily mu twarz. I kiedy mordercy Murka
odjezdzali z Kadluba Wolnego, kadlubianie widzieli zabandazowanq twarz
jednego z nich. Zakrwawione zwloki Murka zostaly umieszczone na
deskach w mieszkaniu. Pogrzeb odbyl si� p6zniej, niz to zwykle praktyko
wano, pomewaz poczqtkowo ks. Herold z Z�bowic nie chcial wziqc udzialu
w ceremonii pogrzeborwej. Ks. Herold jeszcze raz dal wyraz swemu wro
giemu stosunkowi do polskosci i nie zawahal si� dac pierwszenstwo tej
postawie przed obowiqzkami kaplanskimi w stosunku do wierzqcego
i praktykujqcego katolika, jakim byl Izydor Murek.
Zana Izydora Murka po smierci m�za znalazla si� w ci�zkiej sytuacji.
Do osieroconych szesciorga nieletnich dzieci przybylo si6dme, kt6re uro
dzilo si� kilka miesi�cy po smierci ojca:. Izydor Murek przez caly czas
trudnil si� dostarczaniem mieszkancom Kadluba Wolnego i okolicznych
wsi r6znych maszyn. Po jego smierci fabryki zazqdaly zaplaty za do
starczone mu na kredyt maszyny, a brak bylo dowod6w zobowiqzan ze
strony nabywc6w. W tej sytuacji otrzymana z Polski zapomoga pieni�zna
zostala przez Anm� Murkowq przeznaczona na zaplacenie dlug6w w_ fa
brykach.
Na cmentarzu parafii Z�bowice, gdzie zostal pochowany Izydor Murek,
rodzina chciala postawic nagrobek i poczyniono w tej sprawie pewne sta
rania. Ale budowq pomnika dla Izydora Murka mial si� zajqc Z1wiqzek
Polak6w w Niemczech, o czym powiadomiono Ann� Murkowq. Nie wia
domo, jakie zaistnialy przeszkody, ale pomnik nie zostal postawiony.
W latach trzydziestych w ramach akcji likwidacji polskosci w powiecie
oleskim usuwano r6wniez z nagrobk6w na cmentarzu napisy w j�zyku
polskim. Wtedy powiadomiono J6zefa Springwalda (m�za Wandy, c6rki
Murka), ze na cmentarzu znajduje si� oderwana plyta nagrobkq,wa, na
kt6rej jest nazwisko Izydora Murka. Na drugiej stronie plyty bylo
nazwisko Mikolaja Serwusioka. Ot6z okazalo si�, ze kamieniarz w Dobro
dzieniu, u kt6rego rodzina Murka zam6wila 11agrobek, wykonal plyt�
z nap1sem, ale (jak to juz wsrpomniano) nagrobek nie zostal dokonczony.
Wtedy kamieniarz wykorzystal drugq stron� plyty uniies'Zczajqc jq w na
grobku Mikolaja Serwusioka. Jozef Springwald zabral plytt=: do domu
i dotychczas jq przechowuje.
Narz�dziem systematycznej germanizacji ludnosci polskiej na $lqsku
miala byc szkola. W Kadlubie Wolnym szkola istniala· juz w XVIII w. 44;
nie posiadamy jednak o niej blizszych jnformacji z tego okresu.
44 Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Zweyter Band, Brzeg 1783, s. 188.
3 - Sobötka 4/67
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Druga polowa XVIII ·w. to okres wprowadzania j�zyka niemieckiego
do szk6l slqskich. Swiadczq o tym liczne zarzqdzenia wladz pruskich na
Slqsku 45. Ale realizacja tych zarzqdzen napotykala powazne opory.
„0 niewypelnianiu przez szkoly katolickie (a tych byla na G6rnym Slqsku
zdecydowana wi�kszosc) - pisze Waclaw Dlugoborski :_ zadan germani
zacyjnych ·zdecydowala nie tyle postawa ich bezposrednich opiekun6w,
tzn. proboszcz6w, ile raczej panujqce w tym rejonie stosunki spoleczne
i kulturalne, jak r6wniez sama organizacja szkolnictwa, spychajqca gl6w
ny ci�zar jego utrzymania na gminy. Byly one zbyt ubogie, aby oplacic
pelnokwalifikowanych nauczycieli, nie m6wiqc juz o sciqgni�ciu ich
z innych cz�sci prowincji. Na G6rnym Slqsku trudno bylo znalezc kan
dydat6w znajqcych j�zyk. niemiecki: Dolnoslqzacy osiedlali si� tutaj nie
ch�tnie, latwiej bylo juz o znajqcego j�zyk niemiecki. pedagoga z. Malo
polski. P6ki jednak ani ·panstwo, ani dziedzice nie cb.cieli lozyc na szkol
nictwo powazniejszych funduszy, funkcj� nauczycieli pelnili podobnie
jak za czas6w habsburskich organisci, bqdz tez angazowano na to sta
nowisko ludzi zgola przypadkowych - inwalid6w, rzemieslnik6w, pisarzy
gminnych itp. Nikt inny nie przyjqlby glodowycb. warunk6w, jakie mogla
ofiarowac miejscowa ludnosc; niewiele lepsza byla sytuacja w mniejszych
miastach . . . Mozliwosci germanizacyjne szk6l wzrosly dopiero wraz
z wprowadzeniem nowego regulaminu szkolnego w r. 1801, otwarciem
nowego seminarium nauczycielskiego w Opolu (w r. lß03 przeniesione
do Glog6wka), slowem - wraz ze wzrostem zainteresowan wladz spra
wami szkolnictwa i jego funkcjami germanizatorskimi" 46. Germanizowa
niu utozsamianemu z oswiecaniem G6rnoslqzak6w sprzeciwiala si� szlach
ta. ,,Poddany, kt6ry pozna swoje prawa i zrozumie, ze jest czyms lepszym
od bydla pociqgowego, wystqpi z wi�kszymi i liczniejszymi pretensjami
i .z pewnosciq wszystkiego nie zniesie i -nie da sobie narzucic'' 47.
0 nieskutecznosci nauczania j�zyka niemieckiego w szkolach powiatu
oleskiego swiadczy memorial pastora Regehly'ego z Biskupic (pow. Olesno)
do ministra pruskiego J. Ch. Woellnera z r. .1797: ,,Prawdq jest, ze dzieci
uczq si� z �musu czytac po niemiecku, r6wniez i pisac po niemiecku,
jednak zapewniam, iz wsr6d dziesi�ciorga dzieci, kt6re daszly w tym do
pewnej bieglosci, nie ma ani jednego - o ile nie posiada p6lniemieckich
Todzic6w - kt6re rozumie, eo czyta lub pisze ... C6z pomoze tym dzie-45 Zestawienie 2'6 wazniejszych zarzqdzen · j�zykowych wladz pruskich na
Slqsku z drugiej polowy XVIII w. zamieszcza W. D lu g ob o r s k i w. Historii
. Slqska, t. II,· cz. I, Wroclaw 1966, s. 428-431.
46 D l u g o b o r s k i, op. cit., s. 410-411.
"7 „Schl. Prow. BI." 14/1791 s. 28. Cytuj� za D lu g ob o r s k im, op. cit.,
S. 407.
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ciom j�zyk niemi •cki? Stracono czas zuzyty przez nie na nauczanie
i t go j�z ka, tymczasem gdyby uczyly si� z r6wnq pilnoscüt j�
zyka polski go. zostalyby przynajmniej mqdrzejszymi i lepszymi Pola
kami' '.
Sytuacja szkoly w Kadlubie Woln) m, majqcym w drugiej polowie
XVIII w. tradycje: wsi wolnej juz od 150 lat r6znila si� od sytuacji szk6l
we wsiach panszczyznianych. Brak zaleznosci od pana feudalnego umo
iliwial angaiowanie nauczyciela odpowiadajqcego mieszkancom wsi
i umozliwial stworzenie nauczycielowi lepszych warunk6w materialnych
niz gdzie indziej. Brak jednak danych m6wicicych o tym, w jakim stopniu
kadlubianie z tych roozliwosci korzystali.
W nastE:pnym okresie, wedlug danych z r. 1845, szkola w Kadlubie
Wolnym posiadala jednego nauczyciela i obejmowala swoim zasiE:giem
r6wniez Osiecko i Wolne Pipy 49• Wedlug danych z 1864 r. byla to szkola
dwuklasowa, a ucze:szczalo do niej 277 dzieci 50•
0 ile w XVIII w. na G6rnym �ac!sku brak bylo nauczycieli do nauki
j�zyka niemieckiego, to w XIX w. podkresla sie;, ze nauczvciele nie znajq
j�zyka polskiego w zakresie potrzebnym do prowadzenia nauki. W wy
niku wizytacji szk6l oleskich w 1851 r. przez komisarza i radce; szkolnego
Bogedaina rejencja w Opolu pisala do inspektora szkolnego: ,,R6wniez
i to musi byc okreslnne jako prawie powszechny brak, ze wielu nauczy
cieli nie przyswoilo sobie bieglosci w poslugiwaniu si� j�zykiem polskim
jak by tego nalezalo oczekiwac na podstawie u.zywanych w szkole pol
skich podre:cznik6w. Jt;zyk nauczyciela powinien byc zgodny pod wzgl�
dem zakresu slownictwa i wypowiadania si� z przedstawieniem podre;cz
nika, do czego w przyszlosci zechce Wasza Wielebnosc zache;cac". Nauczy
ciele ze swej strony skarzyli si�, ie ich wysilek idzie na marne, poniewaz
dzieci poza szk&q z j�zykiem niemieckim sie; nie stykajq i nie uzywajq
tego j�zyka r6wniez dorosli, ktorzy odbyli sluzb� wojskowq w wojsku
pruskim 51.
Ten stan rzeczy odbijal sie; niekorzystnie na wynikach nauki w og6le.
Pewne wyobrazenie o zasie;gu elementarnej umiej�tnosci pisania wsrod
mieszkanc6w Kadluba Wolnego daje przejrzenie list wyborczych w czasie

'8 J. End er, Szkice z dziej6w szkoly ludowej na Slqsku (cz. II) (Kwartalnik
Opolski, nr 3/1958. s. 51).
\!f J. G. Kn ie, Alphabetisch-statistisch-topographische Vbersicht der Dörfer.
Flecken, Städte imd andern der Königl. Preuss. Provinz Schlesien... , Wroclaw
1845, s. 263.
60 Topographisches Handbuch von Oberschlesien ... , Wroclaw 1864, s. 220.
5' Dane wraz z cytatami podaj� za Ha w r a n k i e m, Z dziej6w germanizacji...,
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wybor6w przed.stawicieli do wladz gminnych w poszczeg6lnych latach
ubieglego wieku. Oto zestawienie liczb wlasnor�cznych podpis6w pelnych
i podpis6w dokonanych krzyzykami na listach wyborczych z poszczeg6}nych lat 52. ·
---

-

Rok sporzctdzenia
listy wyborczej
1821
1823
1829
1829
1834
1836
1846
1846
1850
1855

1858
1859
1860

Liczba podpis6w

2
5
5

7

13
12
· 27
20
28
31
34

Liczba podpis6w
zlozonych krzyzykami
47
36
45
42
26
57
21
17
27
13
8
9

21

0 tym, ze na poczqtku drugiej polowy XIX w. przynajmniej niekt6rzy
mieszkancy Kadluba Wolnego posiadali umiej�tnosc pisania w j�zyku
polskim, swiadczy skarga anonimowa na soltysa skierowana do landrata
w Olesnie w 1867 r. Skarga ta napisana r�kq niecz�sto uzywajqcq pi6ra
rzuca pewne swiatlo na panujqce stosunki mi�dzy ludzmi. Oto tresc
skargi przytoczona bez poprawiania pisowni i interpunkcji: ,,Pise siy
najprzodt bardzo piyknie sprosba slawnego panstwa. We stowka oleskq
jechal soltys zwolnego Kadluba z,olesna a bardzo spity i zabrol ze sobq
Walencina Dyla i ten Dyla siy bol stawiol na Tomasa Krafcyka a ·soltys
zaro zlos zwoza i zlomol brzozicka na siosei i tez biol tego Krafcyka.
A potym ten krafcyk to dol spisac u sicmana. ale sicma.n soltysa zatajol
to jest Kaczmacyka a na to jest swiadek Jochan Czaja i Jakub Kij.
A taki bol z,pity eo otjechol formana Walencina Nieslonego i sicmana
a wiyncej eo my nie wiymy to siy tarn pot� wyjawi, jak robiol. A tak
prosimy bardzo piyknie jeszcze oprzebacyniy ize jak soltystwa pozbandzie
to jo siy dajy wyzdradzic pot� boby bardzo na mnie pot� bol zly jakby
jeszcze bol dluzej soltys� ale jeszcze raz uprasam ize jakbyito teraz bylo
zatajone to to niymoze byc bo jo jeszcze zas ra-zy bych ape1owol. Kole
tego to on tego niy moze miec darowano upraza jeszcze bardzo piyknie
slawnego landrota izeby to ucz):"niol a hol taki natty osoby, to jest natty
52 WAP Opale, zesp. I. 4, sygn. 160.
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eo to pise nienal [? - B. G.] Kaczmacyka, milosiemy cobych siy juz
wi�cej turbowac niemusiol" 53.
Wyjasnienia, jakie w tej sprawie przedkladal landratowi soltys, pisane
byly oczywiscie w urz�owym j�zyku niemieckim przez pisarza gmin
nego. Przypuszczac nalezy, ie skarga zostala napisana dlatego po polsku.
ze autor jej nie umial pisac po niemiecku. Piszqc zas anonim m6gl liczyc
na niezidentyfikowanie go. poniewaz umiejqcych pisac po polsku bylo
we wsi wielu.
Po zwyci�stwie Niemiec w wojnie z Francjq w 1870/71 r. kanclerz
Bismarck rozpoczql realizacj� swego programu wyt�pienia (ausrotten)
polskosci na ziemiach polskich pod panowaniem prusk� 54.
Ze szk6l usuni�ty zostal j�zyk polski. Rozpoczql si� siedemdziesiqt
lat trwajqcy okres, w kt6rym dla wi�kszosci ludnosci polskiej na Slqsku
szkola niemiecka byla jedynq drogq zdobycia wyksztalcenia. Taka sytua
cja byla tez w Kadlubie Wolnym. Pod koniec drugiej wojny swiatowej
wszyscy mieszkancy tej wsi (nie liczqc dzieci w wieku przedszkolnym)
mieli ukonczonq miejscowq szkol� niemieckq bqdz do niej ucz�szczali
Zachowal si� do dzis katalog gl6w:ny tej szkoly (Haupt Katalog)
zalozony w 1874 r. i prowadzony az do· drugiej wojny swiat01Wej, a za
wierajqcy ponad 2500 nazwisk uczni6w, .kt6rzy ucz�szczali do szkoly
w tym okresie. Istot� germanizacyjnej funkcji szkoly obok nauczania
w j�zyku niemieckim stanowil program i tresc nauczania,. Wspomniany
katalog zawiera nazwiska uczni6w i uczennic, wymienione jest ich wy
znani�, podane Sq daty: u_rodzenia, wstqpienia do szkoly i zwolnienia
ze szkoly. Katalog zawiera rubryki na oceny z zachowania, z.dolnosci
i pilnosci oraz na oceny post�p6w w poszczeg6lnych przedmiotach naucza
nia: religii, j�zyka niemieckiego (osobna rubryka dla znajomosci ustnej
i osobna dla znajomosci pisemnej j�zyka), rachunk6w, geometrii, geografii;
. , historii, fizyki, przyrodoznawstwa (Naturbeschreibung), spiewu, rysun
k6w, gimnastyki, zaj�c praktycznych (Industrieunterricht). W katalogu
wymienione Sq r6wniez nazwiska rodzic6w lub opiekun6w i ich przy
nalezno.sc spoleczna (Stand).
Kadlubianie nie mieli wyboru. Wobec zas istniejqcego oborwiqzku
szkolnego nie mozna bylo nie posylac dzieci do szkoly. Zresztq znajomosc
j�zyka niemieckiego stala si� potrzebna do zala twiania spraw w urz�dach.
ponadto ukonczenie niemieckiej szkoly podstawowej stwarzalo mozliwosc
awansu spolecznego. Nauka w szkole niemieckiej byla tez pomocna
w samodzielnym opanowanfo czytania i pisan.ia w j�zyku polskim. Jezeli
53 Tarnze, s. 413-414.
54 H. Z i e 1 ins k i, Z dziej6w walki o przynaieznosc panstwowq Slqska (Slqsk.

Wroclaw 1961. s. 28-29).
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zas zabraklo uczniom ch�ci do nauki, stos:owano w szkole kary cielesne 55.
Warunki, w jakich przebiegala nauka w szkole, obrazowo przedstawia
fragment wspomnien Jana Czai II, p6zniejszego polskiego dzialacza ple
biscytowego, kt6ry chodzil do.szkoly podstawowej w Kadlubie Wolnym,
a czytac i pisac po polsku uczyl si� sam w domu 56• W przytoczonym
fragmencie wspomnien zachowana jest pisownia oryginalu.
„W 6 roku zycia to bylo 1.4.1894. wstqpilem do 8-klasowej katolickiej
szkoly ludowej w KacUubie Wolnym i chodzilem do niej regularnie 8 lat
az do roku 26.IIl.1902 i wys·zedlem ze szkoly z klasy I, to oznaczylo
z najwyzszej, z bardzo dobrym wynikiem . . . Tak jak i ja musieli
wszyscy z rodziny regularnie 8 lat do tej samej" szkoly chodzic i wszyscy
jq z dobrymi wynikami opuscili. Ja w szkole bylem nadzwyczajnie pil
nym uczniem i jesce dzisiaj mam moje swiadedwo ze szkoly jako jako [!]
bardzo dla mnie mile, bardzo dobre za wszystkie prace w szkole i z nad
zwyczajnq pochwalq od gl6wnego nauczyciela. Mialem bardzo dobr�
pami�c, i choc w szkole my stosunkowo do tej nauki, eo ja widz� u moich
wnuk6w, mieli o wiele wi�cej, to ja z latwosciq sobie zapami�tal zadane
prace. Bylo to tak, ze nauka trwala dziennie przez lato 4-5 godzin
z 3-ma przerwami, i razy po 5 minut, a raz 10 minut. Kazdq godzin�
mial z 5 nauczycieli inny nauczyciel nauk�, a zazwyczaj zadawal kazdy
pracE: do domu i to si� w niekt6ry dzien tej pracy bard2;0 wiele nazbieralo,
a musialo byc wykonano, bo jak ni, no to gdzie bylo troch� slabosci, co
nauczyciel bral pod uwag�, to bylo troch� wzglE:dU, ale gdzie moglo
wedlug zdania nauczycielskiego byc wykonane, to chaja i dziochy 1-2
bat6w kijem na r�ka, tak samo chlopc6w, a jak nie skutkowalo, to 4-5
na spodnie, ale ci�to. Jesce wü;cej bylo wymierzono za chuliganstwo,
kradziez, sklamanie, nierespektowanie nauczycieli i starszych ludzi. Ucyli
smy si� zaraz z poczqtku po niemiecku, co w pierwszych latach .nam
bylo po polsku cz�sciowo wytlumacono. W 5 roku nauki nastqpila nauka
liter6w lacinskich i czytanie niemieckie wyrazy w literach lacinskich.
Przez cytanie ksiqzek koscielnych i innych polskich druk6w naucylem
si� sam bez nakazu i pomocy cytac i pisac, choc nie bezbl�dnie, ale dla
mojej potrzeby wystarcajq.eo. Sklad pisania przekladam sobie. wecllug
55 0 wypadku pobicia ucznia przez nauczyciela w Wojciechowie, pow. Olesno,
dowiadujemy siE: z -notatki zamieszczonej w tygodniku „Prawda" nr 29/1913:
,,W dniu 11-go bm. odbyla siE: sekcja (krajanie) zwlok zmarlego ucznia szkol
nego Prudle z Wojciechowa (kt6ry mial umrzec wskutek pobicia przez nauczy
ciela). Wedlug dokonanej sekcji nie zdolano stwierdzic, czy chlopiec umarl
wskutek otrzymanych od nauczyciela uderzen po glowie. Nauczyciela nie spotka
wi�c, jak korespondent Oppeln. Nachr. twierdzi, zadna wina··.
56 Jan Czaja II spisal swoje wspomnienia w 1958 r. dla Instytutu Sl&skiego
w Opolu zach�cony do tego przez autora; zmarl w 1966 r.
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niemieckiego, kt6re to pisanie i cytanie potrafi� zupelnie. Klasa do nauki
byla dosyc wielka i dla dziewczqt i chlopc6w wsp6lnie. Na scianie nad
katedrq wisial krzyz, a obok niego z jednej strony obraz cysarza Wil
helma II, a z drugiej strony cysarzowa Augusta Wiktoria. Nauka zacynala
i koncyla si� spiewem koscielnym i modlitwq. Tak bylo w naszej czysto
katolickiej wiosce 1 ale i na og61, bo w naszej okolicy bardzo bylo malo
innowierc6w. 4 razy w tygodniu byla udzielana religia dla wszystkich
dzieci. Jezeli 1-2 dzieci si� trafily od ewangielika albo zyda, te dzieci
w godzinie religii byly od nauki wolne, ale wyzwisk6w albo posmiewi....
sk6w nie bylo i nie moglo byc naprzeciw innowiercom al�o ze strony
tychze. Jeden raz w tygodniu mieli chlopcy skakanie i tak zwane turno
wanie. W tym czasie dziochy mialy przez zon� kierownika szkoly
nauk� w stryk01waniu, syciu, warzeniu i innych robotach dotyc_zqc
kuchnie i gospodarki. W jednej klasie bylo okolo 40-60_ dzieci do
nauki. W dni, w kt6rych przez lato„ bylo 28 stopni Cel. gorqcki,
nauka wypadla, tak samo przy bardzo wielkich mrozach i sniegach.
Dzieci chodzify z odleglych wiosk6w az do 4 km, z powodu malo szko
l6w. P6zniej si� to zmienilo".
Niemiecka szkola podstawowa w spolecznosci wiejskiej byla instru
mentem panstwa niemieckiego i jej cele oraz srodki dzialania wyzna
czone byly przez polityk� tego panstwa. Dla mieszkanc6w wsi szkola
ta byla czyms naturalnym, cö obowiqzywalo, na eo jednak sami za
interesowani zdobywaniem wyksztalcenia wplywu nie mieli.
Program i zadania szkoly realizowali nauczyciele. - Ich postawa
wobec mieszkanc6w wsi miala decydujqce znaczenie dla prestizu szk<>
ly w oczach. ludnosci. Przejawem uznania_ dla stanowiska nauczyciela
byly wypadki kierowania syn6w z �odzin polskich do niemieckich
seminari6w nauczycielskich. Zdarzalo sie; tez, ze nauczycielami na wsi
slqskiej zostawali Slqzacy. 0 jednym z nich pisze Ignacy typ: . ,,Musa
tes spomniec ize we wojna mielismy bardzo dobrego rektora nazywal
sie; Kaczmarek, pochodzil on z krysu opolskiego, z dziecmi i matkami
ino po polsku rozprawiol i on nieroz powiedziol ize Niemiec wojna
przegro a my bandziemy mieli Polskq, ale dlugo sie nie bawiol u nas
bo go te kozly na front poslali. Z frontu kilka razy napisol do kobiet
naszych po polsku i nigdy nie zapomniol o Polsee, on to pierwszy
pobudzal w sumieniach wyzwolenie. �eszcze jak byl u nas za szkol
nego bardzo kans godol z Murkiem z Kadluba i to bardzo kan� po
moglo, bo kiedy Murek �ostal sc.ic1gnie;ty na wojna, to markierowal
tak, ze go dali na wacha do Rus6w".
Ale zdarzaly si� tez wypadki, ze kariera nauc_zycielska oznaczala
germanizacj�. Zwracala na to uwage; czytelnika „Prawda" w artykule
z 1912 r. piszc:1c: ,,Nasz gl6wny nauczyciel p. X, kt6ry jest rodzonym
1
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Polakiem (matka jego nawet nie potrafi sri� nijako po niemiecku wy
razic), tak si� zniemczyl, ze gdy si� przed nim pochwali Pana Boga,
to on odpowiada »Hewikai«, czy tarn jakos »Healikai« tak niezrozu
miale, ze chociaz troszk� Niemcowi przez sien przeszedlem, to nie mog�
tego slowa zrozumiec" 57.
Nauczycielem, kt6ry w zyciu spolecznosci Kadluba Wolnego odegral
szczeg6lm4 rol�, byl Oskar Michalczyk rodem z SieTakowa, powiat
lubliniecki. Pami�tajq go wszyscy starsi mieszkancy wsi jako kierow
nika szkoly, pisarza gminnego i urz�dnika stanu cywilnego. Pierwsze
dokumenty stanu cywilnego 1\/IJchalczyk sporzqdzil w 1882 r., a ostatnie
podpisy pod spisanymi aktami urodzen, zgon6w i slub6w zlozyl
w 1919 r. 58 A wi�c wykonywal te czynnosci przez 37 lat az do p6jscia
na emerytur�. Prze1z taki sam okres czasu byl kierownikiem szkoly
i pisarzem gminnym. Zona Michalczyka byla c6rkq mlynarza nazwi
skiem Bucek z Lqki w gminie Z�bowice. W szkole uczyla dziewczynki
robienia na drutach, szycia, gotowania i innych zaj�c zwiqzanych
z kuchniq i gospodarkq.
Michalczyk byl wi� nie tylko nauczycielem i kierownikiem szkoly.
ale r6wniez przedstawicielem najwyzszegq dla mieszkanc6w wsi urz�
du. Rozmawial z kadlubianami po polsku i byl dla nich zyczliwy.
cieszyl si� wi�c szacunkiem i powazaniem. W szkole dla cel6w dydak
tycznych poslugiwal si� j�zykiem polskim, ale realizowal program
szkoly niemieckiej i oczywiscie korzystal ze wszystkich srodk6w (lqcz
nie z karq cielesnq) dla wyeg·zeikwowanfa wynik6w nauczania. 0 tym,
ze posiadal autorytet i cieszyl si� wsr6d uczni6w powazaniem, swiadczy
nast�pujqcy fragment wspomnien Jana Czai: ,,W szkole jako ulubiony
szkolarz kierownika szkoly naszej, kt6ry byl bezdzietny, bylem cz�sto
do rob6t w pasiece nauczyciela pomocny i mialem bardzo wielkie
zamilowanie do psc6l. Pomagalem w odlywie stucznych wab6w i robie
niu ramek potrzebnych do tego celu. Mial gl6wny nauczyciel zamiar
mnie dac na studyja za nauczyciela i rok przed ukonczeniem szkoly
ludowej juz mnie cwiczyl w graniu na skrzypce, bo kazdy wst�pujqcy
student za naucyciela musial przy e&zaminie wsh�pnym do Prepe
randie, a pozniej do seminaru potrafic grac na skrzypce. · Nie bylo
nauczyciela w szkole bez tej zdolnosci. Ale ojcowie nie chcieli o takiej
nauce nie wiedziec, chocbych ja mial ch�c do nauki, kt6ra mi bardzo
lekko sla. Ojcowie byli nastawieni, ze jako najstarsze dziecko mam
po zwolnieniu od szkoly ludowej pom6c pracowac zarobkowo i tak
pom6c ojcom".
57 „Prawda", nr 12/1912.
58 Ksi�gi urz�du stanu cywilnego przechowywane s::i w �ezydium Gromadz
kiej Rady Narodowej w Z�bowicach.
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Chociaz w urz�dzie gminnym j�zyk:iem urz�dowym byl j�zyk nie
miecki, praktycznie w uzyciu byl j�zyk �olski, a Michalezyk jako
pisarz gminny zalatwial jedynie na p1sm1e potrzebne formalnosci
w j�zyku niemieckim. Wymownym potwierdzeniem tego stanu rzeczy
jest fakt, ze J 6zef Mittmarm, nast�pca Oskara Michalczyka na stano- .
wisku kierownika szkoly i pisarza gminnego, zaskoczony zostal fak
tem, iz zajmujqcy od kilkun�stu lat stanowisko soatysa (Gemeindevor
steher) Tornasz Gola, z kt6rym Mittmann mial wsp6lpracowac, nie
umial ani slowa 'po niemiecku. Powstala wi�c klopotliwa sytuacja.
1-oniewaz Mittmann nie znal j�zyka polskiego 59.
Michalc:zyk byl wi�c czlowiek1em spelniajqcym pozytecznq i waznc1
funkcj� jako posrednik mi�dzy pols:kq lu,dnosciq Kadluba Wolnego
a aparatem panstwa. niemieckiego ·z niemieckim j�zykiem urz�dowym.
I chociaz zapewne juz w znacznym stopniu myslal po ni.emiecku, nie
przeciwstawial si� myslqcemu po polsku og6lowi mi�szkanc6w Kadluba
.Wolnego. Prawdopodobnie jedlnak w czasie wybor6w w 1912 r. wsr6d
12 glosow oddanych na obszarnika Nieinca Meyera byl i jego glo.
wraz z glosami innych nauczycieli.
Z wypowiedzi Jana Czai widzimy, ze Michalczyk zamierzal go
ksztalcic na nauczyciela i ze zrealizowaniu tego zamiaru stanql na
przeszkodzie tradycjonalizm niezamoznej rodziny kadlubskiej, wedlug
kt6rego najstarsze dziecko ma „po zwolnieniu ad szkoly ludowej po
m6c pracowac zarobkowo i tak pom6c ojcom". W radzinach bardziej
zamoznych zdarzaly si� jednak wypadki posylania syn6w z rodzin
kadlubskich do preparandy i do seminarium nauczycielskiego..
Pochodzqcego z Kadluba Wolnego kierownika -szkoly (Hauptlehrer)
w Blotnicy Strzeleckiej (pow. Strzelce Opolskie) J. Czaj� poznajemy
w 1937 r. w zwiqzku z procesem chlop6w kadlubskich z wladzami
hitleroiwskimi o wsp6Inot� lesnq. Wystqpil an w6wczas jako srwiadek
w obronie odwiecznych praw kadlubian do ich lasu. W swoim oswiad
czeniu stwierdzil m. in., ze w latach dziewi�cdziesiqtych, kiedy jego
ojciec byl. soHysem w Kadlubie Wolnym, an jako mlody ucze:6 pre
parandy i seminarium prowadzil dla niego ksi�gi gminne (Gemeinde
bücher). I stwierdzal dalej, ze jego ojciec bbok kasy i ksicig gminnych
59 J6zef Mittrnann pisal o tym w oswiadczeniu zlozonyrn w 1937 r. na
prosb� adwokata Halbego, pelnomocnika chlop6w kadlubskich w sporze z wla
dzami hitlerowskimi: ,,Im Jahre 1919, ich galube, es war am. 1. Januar, über
nahm ich als Nachfolger des Früheren Gemeindeschreibers, Hauptlehrers Michal
czyk, die Gemeindeschreiberei. Damaliger Gemeindevorsteher war der Gärtner
Thomas Golla. Er verstand kein Wort deutsch, und ich konnte nicht polnisch.
Ein schweres Arbeiten".
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zawsze prowadzil odr�bmi kas� i odr�bmi ksüizk� lesnq w j�zyku
polskim (adwokat Halbe pisal: ,,Er weiss bestimmt, dass sein Vater
neben den Gemeindebüchern immer ein besonderes Waldbuch geführt
hat, das er als »Leschnio Ksionska«, d. h. Waldbl;lch, bezeichnete").
J. Czaja stwierdzil, ze jego ojciec cz�sto m6wil do swoich dzieci po
polsku, iz las nie nalezy do gminy, lecz jest wlasnosciq ludzi 60.
Chociaz zab6jstwo Izydora Murka w 1919 r. bylo wielkim wstrzq
sem dla mieszkanc6w Kadluba Wolnego, praca agitacyjna byla pro
wad�ona nadal w zmienionych warunkach. Bieg wydarzen i ro2JW6j
sytuacji polityczne.i dostarczyly jeszcze nieraz okazji do podejmowania
decyzji i manifestowania swego przywiqzania ·do polskosci. NajblizsZq
okazjq stal si� plebiscyt przeprowadzony na G6rnym Slqsku w �niu
20 III 1921 r. pod kontrolq Komisji Mi�dzysojuszniczej i wojsk alian
ckich. W powiecie oleskim oddano zaledwie jednq trzeciq glos6w na
Polsk�. Trzeba stwierdzic, ze ten niekorzystny dla Polski reizultat
plebiscytu nie ma nie wsp6Inego z obrazem rzeczywistych stosunk6w
etnicznych w powiecie. Wystarczy wynik glosowania por6wnac z ponad
80 0/o ludnosci tego powiatu (wedlug danych z 1910 r.) m6wiqcych
tylko· po polsiku i z 660/o glos6w w wyborach do parlamentu niemiec
kiego w 1912 r. oddanych swiadomie na Polaka ks. Pawla Kuczk�.
Wsr6d glosujqcych za Niemcami bylo 37,2% emigrant6w przybylych
z Niemiec na teren powiatu na okres plebiscytu (wsr6d glosujqcych
za Polskq emigrant6w bylo tylko 2,7-0/o). Do tego nalezy dodac, ze
obecnosc na terenie G6rnego Siq5ka w tym czasie woj�k ententy nie
zapewnila r6wnych szans stronie polsk.iej i niemieckiej. Nie unie
mozliwiono wlascicielom majqtk6w, administracji panstwowej, ksi�zom
i r6.znym organizacjom nrl.emieckim wywierania nacisku na ludnosc
polskq 61.
Do wskazanych wyzej, a spotykanych w literaturze historycznej
przyczyn niekorzystnego dla Polski wyniku plebiscytu na terenie po
wiatu oleskiego nalezy dolqczyc fakt, ze wsr6d dzialaczy polskiego
podkomisariatu plebiscytowego w Olesnie, wykazujqcego si� zresztq
znacznq aktywnosciq, zabraklo wielu dzialaczy polskich z poprzedniego
okresu znanych i cieszqcych si� uznaniem miejscowej ludnosci i umie
jqcych trafic do serc i umysl6w tych ludzi. Akcja represyjna pod
j�ta przez wladze niemieckie, szczeg6lnie nasilona w 1919 r., byla
wymierzona przede wszystkim · przeciwko nim .. W tych warunkach
60 .Pismo adwokata Halbego do sc1du nadkrajowego (Oberlandesgericht) we
Wroclawiu z dnia 7 VII 1937 r. oraz wyrok tego sc1du z dnia 4 II 1938 r.
61 T. J c1 d r u s z c z a k, Powstanie slqskie„ Katowice 1966, s. 36; H a w r an e k,
Z dziej6w germanizacji..., .s. 162.
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wynik plebiscytu w poszczeg6lnych wsiach zalezal w znacznym stop
niu od aktywnosci i postawy ludzi miejscowych.
W Kadlubie Wolnym i w wielu wsiach Sqsiednich glos6w odda
nych na Polsk� bylo wi�cej niz glos6w niemieckich. Oto wyniki
plebiscytu we wsiach nalezqcych obecnie do interesujqcej nas gro
mady Z�bowice 62:
------ --Nazwy miejscowosci
Kadlub Wolny
Siedliska (Wolne Pipy)
Csiecko
Poczolk6w
Prusk6w
Radawie
Lqka
Z�bowice - wie�
Z�bowice - obszar dworski
Knieja

Glosy oddane
na Polsk�

Glosy oddane
na Niemcy

433
29
54
61
80
170
62
250
119
133

174
22
65
34
93
186
137
182
266
124

Jednym z dzialaczy plebiscytowych na terenie Kadluba Wolnego
byl_ wspomniany juz i cytowany Jan Czaja II, kt6ry wraz z Janem
Brzytwq wchodzil ze strony pols�iej do „komisji parytetycznej". Jako
swiadectwo swej dzialalnosci w tamtych czasach Jan Czaja przechowal
Map� G6rnego Slqska wykazujqcq polskosc tych ziem. Na mapie wi
dnieje napis: ,,R2qd niemiecki sam przyznaje, ze G6rny Slqsk dla
Niemiec stracony".
W okresie trwania III powstania slqskiego Kadlub Wolny byl tere
nem walk o Z�bowice 63 i znajdowal si� na linii frontu od zaj�cia
Z�bowic przez powstanc6w w dniu 5 maja az _do wycofania sie: cxl
dzial6w powstanczych w · kierunku na Zawadzkie na rozkaz dow6dcy
powstanczej grupy „P6lnoc" w dniu 14 VI 1921 r. Wedlug relacji
uczestnika Ignacego Lypa oddzfal powstanczy w Kadlubie Wolnym
liczyl 84 osoby, a oddzial w Z�bowicach 92 osoby (w tym 15 po
wstanc6w z powiatu opolskiego). Walki o Ze:bowice byly zaci�te, dlugo
trwale i Sq oceniane jako sukces powstanc6w. Dla mieszkancöw Ka
dluba Wolnego byly one r6wniez walkami o wlasnq wies. Niepodobna
dzis odtworzyc wszystkich nazwisk uczestnik6w III powstania slq
skiego w Kadluhie Wolnym. Przyw6dcq powstania byl Jan Kokot,
62 S. D z i e w u 1 s k i, Wyniki plebiscytu na G6rnym Slqsku, wydanie drugie,
Warszawa 1921, s. 47.
63 M. W r z o s e k, Walki o Z�bowice podczas III powstania slqskiego w roku
1921 (Wojskowy Przeglcld Historyczny, nr 4/1961, s. 164-189).
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bliski wspölpracownik Izydora Murka. To wlasnie w jego mieszkaniu
odbywa!y si� zebrania k6lka rolniczeigo zalozonego przez ks. Kuczk�.
W czasie walk powstanczych jeg<? zagroda stanowila gl6wny cel dla
artylerii niemieckiej. Pociski jednak omijaly cel trafiajqc zabudowania
sq5iad6w. Zyjqca do dzis urodzona w 1878 r. z.ona przywodcy po
wstanc6w w Kadlubie Wolnym Krystyna Kokot opowiada o swoich
przezyciach z tamtych czas6w. Kiedy powstancy opuszczali Kadlub
Wolny, r6wniez i ona uszla wraz z osmiorgiem dzieci i dobytkiem
(3 krowy, 1 kon, 2 ja!6wki, swinie) i zatrzymala si� w Lagiewnikach
Malych pod Dobrodzieniem. Prze bywala tarn przez 6 tygodni po-·
czqwszy od Zielonych Swiqt. Zakonczenie dzialan wojennych i zbliza
jqce si� zniwa sklonily jq do powrotu na swoje g.ospodarstwo, jed
nak bez m�±a. Ale jak si� nalezalo spodziewac, dom byl splqdrowany,
nie bylo naczyn kuchennych qni. lyz� do jedzenia. .Jan Kokot nie
m6gl przebywac w Kadlubie Wolnym, poniewaz byl poszukiwany przez
,,szupok6w" i za wskazanie miejsca jego pobytu wyznaczono nagrod�
w wysokosci 33 000 marek. Totez kiedy potajemnie odwied.zil rodzinE:
i przebywajqc w kom6rce napra,wial obuwie dla dzieci, po stukaniu,
kt6re bylo slychac na ze1wrn1trz, sqsiedzi i przechodnie domyslali si�
jego obecnosci. Musial wi�c uchodzic.
Ale i Krystyna Kokot byla poszukiwana. Pewnego razu, kiedy
,,szupoki" szli po niq, zdqzyla wejsc na strych i nast�pnie ukryc siE:
w slomie lezq.cej obok szopy. Kiedy pies przestal szczekac, eo ozna
czalo, ze juz „szupok6w" nie ma na podw6rzu, wyszla z ukrycia i do_:
wiedziala si� od dzieci, ze oni inajq tu jeszcze przyjsc i ze jezeli jej
nie zastanq, to zabijq dzieci. Od tego czasu przez szesc tygodni chQr
dzila spac do swego brata do Poczolkowa.
Nielatwy to byl okres dla uczestnik6w powstania i ich rodzin.
Wybijanie szyb i wrzucanie granat6w do wn�trza budynk6w to s�
fakty og6lnie znane. Byla to akcja odg6rnie kierowana, o czym swiad-·
czy znakowao:iie dom6w, w kt6rych mieszkali Polacy-dzialacze. Na.
chalupie Jana Kokota do dnia dzisiejszego zachowaly si� slady napisu
,,Hoch Polen". W gwarze miejscowej tlumaczone to jest jako „wielkie
Polajstwo". Mialo to wskazywac boj6wkom niemieckim, kogo nalezy
przesladowac.
· W tym czasie Jan Kokot m6gl si� czuc bezpiecznie tylko na tere- ·
nie Polski. Tarn tez po pewnym czasie znalazla si� jego zona, c6rkom
pozostawiwszy gospodarstwo w Kadlubie Wolnym.· Zamieszkali oboje
w Nakle (kolo Tarnowskich G6r), gdzie Jan Kokot otrzymal prac�
na kolei. W czasiP. drugiej wojny swiatowej udalo mu si� ukryc przed
Niemcami sw6j udzial w powstaniu slqskim. Jego syn natomiast zna
lazl si� w opozie koncentracyjnym w Dac_hau.
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Przezycia i ksztaltowanie si� swiadomosci narodowej i spoJecznej
ludnosci wsi Kacilub Wolny po r. 1945 to temat wymagajc:icy osobnego
materialowego studium. Niemniej kh postawy swiadomosciowej w la
tach ksztaltowania si� Polski Ludowej niepodobna zrozumiec bez rozu
mienia jej historycznyc:h korzeni.
Zestawiony w artykule material. jest jednoczesnie jednym wü;cej
przyczynkiem do specyficznych stosunk6w slqskich w latach, gdy od
glosy rewolucji pazdziernikorwej w Rosji wstrzqsaly Europq Srodkowq.

DER KAMPF EINER DORFGEMEINSCHAFT IN SCHLESIEN GEGEN
DIE GERMANISATION

Die Bewohner des Olesnoer Gebietes haben in der Vergangenheit oftmals
ihre Verbundenheit zum polnischen Volkstum trotz Verfolgungen und Germa
nisationsaktionen unter Beweis gestellt. Hiervon zeugen Verlauf und Ergebnisse
der deutschen Reichstagswahlen imJ Januar 1912, die Olesnoer Erhebung von
1919, die Kämpfe in Z�bowice im 3. schlesischen Aufstand, die Heimsuchungen
während der Hitlerherrschaft und andere Begebenheiten, die bis heute im
Bewußtsein der Allgemeinheit haften.
Unser Aufsatz stellt den Anteil der Bevölkerung von Kadlub Wolny und
der umliegenden Dörfer an diesen Begebenheiten dar, wobei die Verfolgungen,
denen die polnische Bevölkerung ausgesetzt war, deutlich werden. In Mit
leidenschaft gezogen wurden Einzelpersonen, Familien und ganze Gemein
schaften; z.B. Ermordung des Polenführers Izydor Murko in Kadlub Wolny,
Verfolgung der Teilnehmer der schlesichen Aufstände, die Entziehung des
Rechtes der Waldnutzung mit der politischen Argumentation, die Bewohner
von Kadlub Wolny seien polnischer Nationalität.

