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M A T E R I A Ł Y

J A N  B O E N I G K

ŚLADAMI KRONIKI POLSKIEJ SZKOŁY W PIASUTNIE 
(RELACJE NAOCZNEGO ŚWIADKA)

„Dnia 13.4.1931 roku nastąpiło otw arcie Polsko-Ewangelickiej Szkoły w  P ia- 
sutnie. Obecnych: 18 dorosłych i dwoje dzieci” 1. Tak brzm iał w łasnoręczny zapis 
kierow nika szkoły Jerzego Lanca, zanotowany w zwykłym zeszycie szkolnym. Isto t
nie, na uroczystość otw arcia przybyło 18 osób dorosłych oraz dwoje dzieci. Ale 
wśród dorosłych znajdow ali się również goście, bezpośredni i pośredni organizatorzy 
szkoły. Jerzy  Lanc w ym ienia Ja n a  Baczewskiego, prezesa Związku Polskich To
w arzystw  Szkolnych w  Niemczech; Jana Boenigka, kierow nika Tow arzystw a Szkol
nego na W arm ię; F ranciszka Barcza, działacza Związku Polaków w Niemczech 
i Sew eryna Pieniężnego, wydawcę „Gazety Olsztyńskiej”. Pozostałe 14 osób — to 
ludzie z najbliższego sąsiedztw a szkoły, Łęgu i inni. Łęg — tak  nazywa się kolonia 
P iasutna, gdzie założono polską szkołę. Przybyli stam tąd: Jerosz, Pertek , Ozygus, 
Maciejowie, W ilhelm ina Lumowa, Jungm annow ie, Kołpaczyk, G ustaw  K rupka i jego 
młodszy b ra t Otton. Dwoje dzieci to: córka Maciejów i synek Jungm annów . M ała 
frekw encja dzieci — szczególnie w dniu uroczystego otw arcia szkoły — okazała 
się złowróżbna. To nie przypadek i nie okoliczność, że „dzień słotny, pada 
śnieg, tem pera tu ra  zero stopni”, jak  to zanotował Jerzy  Lanc, a w ynik działania 
oczywistych, określonych sił, k tóre postaw iły za cel udarem nienie w ysiłku Polaków. 
Jerzy  Lanc zapisał: „Ludność zastraszona, boi się naw et na zebranie przybyć; 
wszyscy okazują gotowość przysłania dzieci, ale boją się policji, k tó ra  będzie ich 
podaw ać na karę. Darlehnskasse  (kasa oszczędnościowo-pożyczkowa) w  Św iętajnie 
wypow iedziała już pożyczki: Lumowej, Ozygusowi, Petrkow i, Jeroszow i i innym ”. 
Postrach żandarm a i wypowiedzenie kredytów , pogróżki i ostrzeżenia nasyłanych 
ludzi z zew nątrz, napastliw e głosy lokalnej prasy: „ziemia będzie parzyć stopy 
judaszów ” zrobiły swóje.

Mieszkańcy Łęga odległego od wsi około 2 km, to posiadacze drobnych go
spodarstw  rolnych, lichej piaszczystej ziemi, uzupełniający swe zarobki pracą 
w  lesie. Liczba dzieci w w ieku szkolnym wynosiła ponad dwadzieścia. Z uwagi na 
znaczną odległość do szkoły w  P iasutn ie dopominano się od la t o uruchom ienie 
filii na kolonii, chociażby dla roczników najmłodszych. Ale sta ran ia  okazyw ały się 
darem ne. Poważnie zaczęto brać spraw ę dopiero po 13 kw ietn ia 1931 r., czyli po 
otw arciu tu polskiej szkoły. Z tą  chwilą Łęgiem zainteresow ali się po raz pierwszy 
i nauczyciele niemieccy z P iasutna. Według zapisu Jerzego Lanca w dniu otw arcia 
polskiej szkoły, wieczorem, o godzinie 18.30 odwiedził go nauczyciel Pohl.

1 Muzeum M azurskie w Olsztynie. Rkps dziennika Jerzego Lanca.

25. K o m u n ik a ty



386 J A N  B O E N IG K

„Poprzednio był u Jerosza. Są to jego pierwsze odwiedziny u Mazurów od 
czasu jego pobytu w P iasutnie. Lumowa [w której budynku znajdow ała się polska 
szkoła i m ieszkanie J. Lanca — uwaga J.B.] w yraża zdziwienie, że po raz pierwszy 
i to w taką złą pogodę chciał ją  odwiedzić, a przy tym  w stąpił do polskiej szkoły. 
Przed Lumową tłum aczył się, że u niej chciał załatw ić jakąś spraw ę gospodarczą 
(er wollte etw as w irtschaftliches erledigen  [Jednakowoż tam  nie w stąpił do Lu- 
mowej — uwaga J.B .]”.

Po co wstępow ał Pohl do Jerosza? Czemu nie do Jungm anna, czy Ozygusa? 
Chyba nie z przypadku. Jerosz był jednym  z najgorliwszych czytelników polskich 
gazet. Wykłócał się z listonoszem, skoro ten na czas nie dostarczył mu „M azura”, 
podpisywał każdy protokół oskarżający agencję pocztową za to, że ta rozmyślnie 
nie przyjm ow ała od niego przedpłaty lub dostarczała egzemplarze „M azura” 
z dużym opóźnieniem. Pohl, znając upór Jerosza, był przekonany, że ten pośle dzieci 
do polskiej szkoły jako jeden z pierwszych, co więcej, że tenże Jerosz będzie 
zagorzałym agitatorem  za polską szkołą. Idąc od Jerosza Pohl w stąpił do nowo 
otw artej szkoły polskiej, gdzie rozm awiał z Jerzym  Lancem i Franciszkiem 
B arczem 2. Franciszek Barcz podejrzewał, że Pohl odwiedzał również inne rodziny. 
Postanow ił sprawdzić. W dzienniczku J. Lanca czytamy: „Franciszek Barcz udał 
się o godzinie 18.45 do Macieja, ale zawrócił [...]. Wieczorem tegoż dnia zeszło się 
kilku chłopaków z Łęga u Lumów i grali w k a rty ”.

Czemu Franciszek Barcz zawrócił z połowy drogi? Niedopełnienie powziętego 
postanowienia nie leżało w  charakterze tego, znanego z odwagi, człowieka. Tym 
razem  zachował ostrożność. Spostrzegłszy w ałęsających się w przydrożnych zaroś
lach młodych ludzi zawrócił. Zwłaszcza, że droga była przyleśna i już słaba widocz- 
czność. W pełni zapadł zmrok, do tego gęste zachm urzenie i padał też śnieg. 
Był sam i rozsądek przeważył. Czy byli to ludzie Pohla?

„Dzień 14 kw ietnia, F. Barcz chodzi po wsi; godzina ósma, do szkoły nikt 
nie przyszedł. O godzinie dziesiątej Jerosz odwiedza m nie z dziećmi. Odwiedzamy 
M acieja i Ozygusa” zanotow ał kolejno Jerzy Lanc. To już drugi z kolei dzień 
nowego roku szkolnego. Dzieci z Łęga nie szły do szkoły. Do żadnej. Sam Jerosz, 
k tóry  tak  zacięcie walczył o każdy egzem plarz polskiej gazety i jeszcze k ilka dni 
tem u deklarow ał na piśmie, że pośle dzieci do polskiej szkoły, gdy dzień ten 
nadszedł, załam ał się. Ale nie on tem u winien. Darlehnskasse w Św iętajnie wypo
w iedziała k redy t na dwa dni przed otwarciem  polskiej szkoły. Profilaktyczne 
uderzenie przyszło niew ątpliw ie na rozkaz określonych kół politycznych w  po
wiecie. Do tego spadła law ina hiobowych wieści. Niechybnie straszne nieszczęścia 
przepowiadano wszystkim  Landesverräterom  (zdrajcom), którzy się ważą posłać 
dzieci do polskiej szkoły. Najgroźniejsze było widmo u tra ty  skromnego dobytku, 
kaw ałka ziemi, jedynego żywiciela. Pierwszy krok w tym  k ierunku uczyniono 
przez wypowiedzenie kredytu. Polskie insty tucje bankowe w  Olsztynie i w Szczyt
nie były zbyt słabe, aby na czas przyjść ze skuteczną pomocą. Z wielkim  trudem  
dało się wesprzeć jednego Macieja.

Jerosz jeszcze rozważał. Nie od samego rana, a dopiero o godzinie dziesiątej 
odwiedził Jerzego Lanca z dwojgiem dzieci w  dniu 14 kw ietnia. Czuł się bardzo 
zaniepokojony. Szukał mocnego punktu  oparcia. Przyprow adził dwoje dzieci i to 
w godzinach, kiedy według ustalonego porządku powinny być w  szkole. Do tam tej 
we wsi nie poszły już drugi dzień. Tak bardzo pragnął, aby uczęszczały do tej. 
sercu bliskiej, polskiej. W stąpił do Jerzego Lanca, aby się naocznie przekonać, ile

2 J. B o e n i g k ,  M inęły w iek i a m yśm y ostali. W arszawa 1957, ss. 226—227.
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przybyło dzieci, czy są Ozygusa, Pertka, Macieja, Jungm anna. Ani jedno. Łatw iej 
znosić nieszczęścia, oprzeć się atakom  w gromadzie. Gorzej w pojedynkę. Ozygus 
był powszechnie szanowanym gospodarzem, żeby tak  on przysłał dzieci. W ybrali 
się więc wspólnie z Jerzym  Lancem do Maciejów i Ozygusów. Hano obkolen- 
dował już Franciszek Barcz. W rócił w  nastro ju  minorowym.

„Piętnasty kw ietnia. Dzieci nie ma. Odwiedzamy wszystkich gospodarzy w to 
w arzystw ie Ottona Lum y”. Był to już ostateczny chw yt Jerzego Lanca. Postępowanie 
takie groziło bowiem odebraniem  praw a nauczania i cofnięciem zezwolenia na 
pobyt w Rzeszy. Na tyle był jednak Lanc ostrożny, że zachow ał się jak  osoba 
towarzysząca i za szkołą nie agitował. Tę rolę pozostawił Ottonowi Lumowi. Jednak 
i to nie przyniosło rezultatu . W kolejnym  zapisie, na dzień szesnasty kw ietnia 
powiedziano: „Dzień pochm urny, śnieg topnieje; dzieci nie ma. Przyjeżdża k ie
rownik, Jan  Boenigk. Wieczorem odwiedza Jerosza i sąsiadów ”.

Rozmawiano ze mną szczerze i otwarcie, bez szczypty uprzedzenia i bez cienia 
niechęci. Pokazywali, co pisała im Darlehnskasse ze Św iętajna i opowiadali, kto 
wygrażał, jaką wróżono przyszłość na w ypadek czynnego poparcia polskiej szkoły. 
Te uboczne, złośliwe przygryw ki na M azurach m iały niestety inną wymowę, inny 
język od tych na W arm ii i Powiślu, czy w  Złotowskiem. Były również inaczej 
notowane przez tych, na których je rzucano. T rafiały  na g run t bardziej roz
m iękczony i mniej spoisty, przede wszystkim  bardziej podatny na postrachy. P raw ie 
wszyscy czytali tu polską prasę, znali K rzyżaków  Sienkiewicza, o czym też dosko
nale wiedział każdy posterunkow y. Na rzekomo naruszających przepisy praw a 
porządkowego sypały się m andaty  karne. S tąd wywodził się lęk ludności przed 
żandarmem.

Moje wizyty nie przyniosły rew elacji. Rozwiały może nadm iar obaw, dodały 
otuchy, jednak nie przełam ały impasu, nie usunęły skutków  w strząsu wywołanego 
przez posunięcie św iętańskiej kasy. „Powoli wszystko się uspokaja” notował Lanc 
pod datą 16 kw ietnia. Zażegnano groźbę zlicytowania gospodarstwa M acieja w łaśnie 
przez kasę w  Św iętajnie, z powodu pięciu tysięcy m arek. Maciej spłacił dług 
pożyczką zaciągniętą w  Banku Ludowym w  Olsztynie, jednak tylko za moim 
osobistym poręczeniem. W w yniku tej transakcji w  polskiej szkole — bez dzieci — 
nastąpił przełom.

„Dnia 18.4. Willy Maciej przysłał jedno dziecko”.
„Dnia 20.4. Willy Maciej przysłał dwoje dzieci. O godzinie 14-tej. W. Maciej 

w racając ze Szczytna w stąpił i opowiedział pogróżki Ozygusa, rzeźnika”. Rzeźnik 
z P iasu tna nie m iał nic wspólnego z Ozygusem z Łęga. Tenże Ozygus, praw dopo
dobnie członek NSDAP, znany z brutalności w ygrażał się, że sam  zlikw iduje 
polskiego nauczyciela, a „zdrajcom posyłającym  dzieci do polskiej szkoły rozpruje 
brzuchy”.

„Dnia 23.4. przechadzka po lesie. Spotykam  Hauptlehrera  [kier. szkoły z P ia 
su tna — uwaga J.B.] z dwoma synam i udającego się na Łęg. Wieczorem odwiedza 
szkołę dziesięciu gospodarzy z synami: Jerosz, Kołpaczyk i inni”.

Kołpaczyk, był to inw alida górniczy, postać najbardziej pozytyw na i najcie
kawsza w zespole mieszkańców Łęga. Przez wiele la t przebyw ał w W estfa lii3.

Powoli polską szkołą zainteresow ał się coraz szerszy k rąg  ludzi miejscowych 
i okolicy. Mazurzy przekonali się osobiście, jak  bliski jest im Jerzy Lanc, przy
jacielski i bezpośredni, czego n ik t nie mógł powiedzieć o nauczycielach niemieckich, 
dystansujących się od prostych ludzi.

3 Ibidem, ss. 205—206.
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K ontakty z polskim nauczycielem, odwiedzanie go i prowadzenie z nim długich 
rozmów tolerowano, byle nie posyłano dzieci do jego szkoły, bo to miało już 
świadczyć o „zdradzie państw a”, o „irredencie”, o przesunięciu granic na rzecz 
Polski, praw ie o stanie wojennym.

Stosunków towarzyskich i koleżeńskich Jerzego Lanca z nauczycielami nie
mieckimi nie udało się nawiązać. U siłow ania Jerzego Lanca złożenia kolegom 
niemieckim wizyty kurtuazyjnej spełzły na niczym. W tym przedmiocie Jerzy  Lanc 
zanotował: „Dwudziestego piątego kw ietnia byłem  z wizytą u nauczyciela
Schrödera (nieobecny)”. „Dwudziesty siódmy kw ietnia, dzień pogodny. Po południu 
między godziną 16—17 znowu z wizytą u Schrödera — nie był obecny”.

Nie był to sporadyczny wypadek. Tak działo się w całych Prusach Wschodnich 
i w  całej Rzeszy, wszędzie gdzie istniały polskie szkoły. Trudno nie twierdzić, że 
był to nakaz z góry. M ieszanina ignorancji i lęku, aby zbliżenie się do polskich 
kolegów nie powodowało zmniejszenia napięcia nacisku przeciw  polskiem u ruchowi.

Niecodzienne w ydarzenie nastąpiło 30 kw ietnia — zam ontowanie w polskiej 
szkole odbiornika radiowego, aparatu  Telefunken za 350 mk. Pod wieczór tego 
samego dnia zebrało się w szkole sporo ludzi na słuchanie radia. Oto co zanotował 
J. Lanc na dzień pierwszego i drugiego m aja:

„Dzieci P ertka  przyszły do szkoły. O godzinie 6.50 przychodzi szewc z Piasutna, 
ciekaw zobaczyć polskiego nauczyciela, czy też umie po niemiecku. Robi wrażenie 
człowieka upośledzonego. Dnia drugiego m aja, wieczorem zebrało się 30 słu
chaczy rad ia”.

Dla ludzi, gdzie „świat zabity deskam i”, odbiornik radiowy stanow ił nie býle 
jaką  atrakcję, tak  nadzwyczajną i tak pociągającą, że mogła pokonać lęk przed 
złym żandarm em , przed pogróżkami rzeźnika Ozygusa, czy a jen ta  M ineral-oel Stado, 
Schm itki ze Św iętajna, który zapowiedział: „my się zbierzemy i głowy wam 
poucinam y”.

Z głośnika niemieckiej produkcji Telefunken padały w yraziste słowa dźwięcz
nej polskiej mowy nadaw ane przez rozgłośnię w arszaw ską. W pojęciu zebranych 
w polskiej szkole M azurów była to rzecz w prost zdum iewająca. Słuchali z zapartym  
oddechem. Na tej ku ltu ra lnej jałowiźnie zapachniało ożywczym powiewem zapo
w iadającym  kres panoszenia się Smętka. W ypada zaznaczyć, że w tedy nie było 
w powiecie szczycieńskim szkoły, k tóra posiadałaby odbiornik radiowy, ale też nie 
było drugiego nauczyciela o tak serdecznym stosunku do ludzi. Z dnia na dzień 
liczba przybyw ających na posłuchanie rad ia  i na rozmowy z nauczycielem po l
skim rosła. M atki z dziećmi, starsi, dorosła młodzież z bliskiego sąsiedztwa i spoza 
Łęga. Rozgłos tego, co się działo na piasutnow skiej kolonii powiększał się i o dziwo, 
rozbrajał niejedną antypolską zaciekłość. A przecież były to tylko proste polskie 
słowa tak dobrze tu  przez wszystkich rozumiane. Melodie pieśni ludowych śpie
w ane tam  i w  m azurskich chatach, takie same. I gospodarskie poradnictwo i cie
kawe słuchowiska teatralne, tak bardzo rozweselające. A tm osfera skrom nej izby 
szkolnej pozwalała zapomnieć o wschodniopruskiej rzeczywistości, o tym, co przy
nosił każdy nowy dzień.

„Dnia piąty m aja. Listonosz nie przynosi gazet, odmawia ludziom, grozi. 
Dziewiąty m aja. Pierwszy raz otrzym ałem  „Gazetę O lsztyńską”. Jarosz otrzym ał 
„M azura”. Dziesiąty m aja. P eter z P iasutna pijany przychodzi w  celu aw antur. 
H abandt spisuje protokoły z abonentam i „M azura” w spraw ie niedostarczania przez 
pocztę. Jedenasty  m aja. Pertek  odszedł do szkoły niemieckiej w brew  swej woli. 
M atka powiada, że zabiorą je j ren tę  [takie w ypadki m iały miejsce: w Unieszewie, 
pow. olsztyński i w  Nowym Targu, pow. sztumski, z tym  że rodzice dzieci nie
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wycofali — uwaga J.B.]. Szkoła z Pawłoczyn [sąsiedni pow. piski — uwaga J.B.] 
po raz drugi p rzypatru je  się szkole polskiej — od godziny 8—9 siedzą w lesie. 
Żandarm  odwiedza Łęg, zachow uje się wzorowo. O godzinie 10.50 agent Bosch 
ze Szczytna odwiedza Lumową w  spraw ie kupna gospodarstw a. Żandarm  był 
u Lumowej i M acieja, w ypytyw ał się o moim zachowaniu, czy nie rysuję m ap itp. 
Ponoć S tank opowiada, że rysuję plany. Dw unasty m aja. Jerosz nie przysłał dzieci. 
P iętnasty piąty. Tutas skarży się do Lumowej, że nie otrzym uje „M azura”. Osiem
nasty m aja. K ierow nik w  P iasutnie zw alnia dzieci z Łęga do pracy”.

Tyle wydarzyło się w ciągu jednej dekady, od 9 do 18 m aja 1931 r. W tym 
czasie znacznie zwiększyła się liczba osób słuchających audycji radiowych w pol
skiej szkole. W tym  samym czasie spotęgował się nalot przeróżnych jednostek 
w celu w yw arcia presji. W szystko to nosiło cechy zorganizowanej akcji. Żandarm  
odwiedzał rodziny posyłające dzieci do polskiej szkoły i w ypytyw ał o zachow aniu 
się polskiego nauczyciela — „czy nie rysuje m ap, planów ”. W pobliskim lesie 
Reichsw ehra  budow ała schrony na sprzęt wojskowy i m ateriały  wybuchowe. 
Żandarm  dał do zrozumienia, że w danym  w ypadku nauczyciel Lanc posiadający 
polskie obywatelstwo zostanie w ydalony z granic Rzeszy. — I cóż w tedy wy, biedni 
polscy Mazurzy, którzy jem u zawierzyliście sw oje dzieci i sam ych siebie? Taka 
była wym owa w izyt stróża ładu i porządku. M akler Bosch ze Szczytna w  inny 
sposób podważał stabilność polskiej placówki oświatowej, nam aw iał Lumową do 
sprzedaży gospodarstwa, proponował cenę tak  in tra tną , wygórowaną, że w łaści
cielka przekonana, że była to zasadzka, odrzucała ją. Chodziło niew ątpliw ie o w y
wołanie zamieszania i nastro ju  beznadziejności. M akler Bosch nie kończył przecież 
swej m isji na Lumowej, w stępow ał również do innych rodzin głosząc tam , że ma 
pełne ręce roboty z winy polskiej szkoły, gdyż posyłający do niej dzieci będą 
wysiedlani do Polski, a on m usi zająć się wykupem  ich gospodarstw. W wyniku 
tej nagonki Jerosz z dniem 12 m aja  dzieci swoje wycofał. Ale pow stała przedziwna 
sytuacja wyczekiw ania, m ająca posm ak stra jku  szkolnego. Pew na liczba dzieci 
pozostaw ała w  domu, nie uczęszczała do żadnej szkoły. W ielokrotnie naruszano 
przepisy dotyczące obowiązku szkolnego. K ierow nictw o szkoły w P iasutn ie w yka
zywało wobec tych faktów  niebyw ałą wyrozumiałość, tolerow ało anorm alny stan  
rzeczy. Była to rzecz bez precedensu. W szystkie w ypadki absencji dzieci z Łęga 
zostały usprawiedliw ione, również na bieżąco, uzasadnieniem , że w ym agają tego 
w arunki gospodarcze rodziców. Obawiano się użycia praw nego środka represji 
wobec winnych, gdyż mogło to wywołać skutek  odwrotny. Mogła skorzystać na 
tym  polska szkoła. Urlopowanie dzieci na czas dłuższy i tłum aczenie tegoż wzglę
dam i gospodarczymi m iało charak ter posunięcia taktycznego skierowanego przeciw 
polskiej szkole. Masowa absencja dzieci posiadała jeszcze inną przyczynę. Nowy stan  
rzeczy na piasutnow skiej kolonii sprzyjał w łaśnie żądaniom uruchom ienia tu  szkoły 
niemieckiej. Zagrożono, że wszyscy skorzystają z istniejącej już  szkoły polskiej, 
skoro ich żądanie nie będzie spełnione. M ieszkańcy Łęga doskonale zdaw ali sobie 
spraw ę, że w ładze niem ieckie zaczynają się z nim i liczyć. Gest am nesty jny  kierow 
nictw a szkoły w P iasutnie w kw estii absencji dzieci p rzyjęto  jako oznakę słabości.

Równocześnie szerszego zasięgu nabrały  a tak i na  polską szkołę. Przyłączyła 
się do licznego już  chóru nacjonalistyczna lokalna p rasa  niemiecka, szkalująca 
poczynania Polaków na M azurach. Polską szkołę nazwano „wybrykiem  polskim 
w  P iasutn ie” . W jeszcze bardziej ostrym  tonie wyskoczyła „O rtelsburger Zeitung” 4.

4 Dziennik Lanca. „»Allensteiner Zeitung« a taku je  szkołę. Der polnische Unfug  
in  Piasutten. Dnia 2.6. »Ortelsburger Zeitung« nr 125 w bezczelny sposób ataku je  
szkołę”.
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W ystąpienia prasy były przysłowiową wodą na młyn. Podsycały jeszcze 
bardziej zaciekłość nasyłanych na Lęg wrogich elementów, k tóre odtąd zaczęły się 
w prost licytować w swoich wystąpieniach. Sąsiad M acieja, Guzek, z bronią w ręku 
maniacko dem onstrował w stronę polskiej szkoły. Nauczyciel Jonas uw ażał za 
wskazane mówić dzieciom w szkole o tym , jak  to jego zdaniem  „patriotyczna” 
gazeta „O rteisburger Zeitung” zwalcza polskie w ybryki na  M azurach, uczy dzieci 
wrogości, pochwala „patriotyczną” postawę rzeźnika Ozygusa i innych zwalcza
jących polską szkołę. Te same elem enty nie pom ijały żadnej okazji, wykorzystując 
naw et zebrania w  spraw ie gradobicia dla podsycania w rogości5.

Nasuwa się pytanie, skąd wywodził się ten histeryczny lęk  przed jedną jedyną 
polską szkołą, przed jednym  polskim nauczycielem w powiecie? Dostatecznie 
w iele św iatła na  tę  spraw ę dają  same źródła niemieckie. S tatystyka niemiecka 
z 1911 r. w ykazuje: dzieci w  w ieku szkolnym w powiecie szczycieńskim było ogółem 
14.471, z tego dzieci posługujących się w domu wyłącznie językiem ojczystym pol
skim było 9775. W obwodzie szkolnym Piasutno, dzieci znających wyłącznie język 
polski znajdowało się 170, niemiecki natom iast tylko 34. Podobne stosunki, z m niej
szymi lub większymi odchyleniami, kształtow ały się w pozostałych wsiach oraz 
w ościennych powiatach, szczególnie piskim i nidzickim G.

S łynna odezwa niemieckiego związkowca, nauczyciela Ruchatza z Rozóg 
w pow. szczycieńskim publikow ana w  1924 r. odkryła nagą praw dę o sile polskości 
na M azurach7. Stąd histeryczny lęk przed ew entualnym  gwałtownym  odruchem 
polskiego żywiołu za polską szkołą. S tąd zaciekłość ataków  i ich niewybredność 
i brutalność.

W nagonce b rała  udział arm ia ludzi. Każdy m iał do spełnienia określone 
zadanie. Poczta, k tóra nie dostarczała polskich gazet i listonosz w iernie wykony- 
w ujący polecenia przełożonego, nie przyjm ujący przedpłaty. Listonosz w zyw ał M a
zurów skarżących się na  ten stan  rzeczy, aby udali się przed oblicze kierow nika 
agencji w Św iętajnie w celu w ycofania zażalenia. Miał określone zadania również 
przedstaw iciel Urzędu Skarbowego ze Szczytna. Odwiedzał W ilhelminę Lumową 
i zaglądał do szkoły. Po nim przychodził żandarm , spraw dzał paszport polskiego 
nauczyciela, tajem niczy i sztywno urzędowy. I z kolei inw alida in teresujący się 
wszystkim, który pragnął z Jerzym  Lancem rozm aw iać w  cztery oczy w  poufnych 
sp raw ach 8.

5 Ibidem. „Dnia 5.6. Willy Maciej opowiada, iż 23.5. wieczorem, Gusek, sąsiad 
szedł z karabinem  w stronę szkoły. W. Maciej posiada dwie łuski od nabojów 
wojskowych, otrzym ał je  od dzieci Guseka. Nauczyciel Jonas czytał dzieciom 
artyku ł z »Orteisburger Zeitung« napastujący polską szkołę. Na zebraniu w P ia- 
sutnie w spraw ie gradobicia kom entuje się a rtyku ł z »Orteisburger Zeitung« 
w spraw ie polskiej szkoły. K rytykuje się nauczyciela.

Dnia 6.6. Dziś zebranie w P iasutn ie w  celu naradzenia się, jak  zlikwidować 
polską szkołę, den Fleck vom  Gewand. A gitację przeciw szkole prow adzi rzeźnik, 
Ozygus. Założono Gesangverein  dla obrony przed polskością. Na zebraniu był 
Otton Lum a”.

6 Die Schulverbände im  Preussischen  .Staate 1911 bearbeitet vom  Königlichen  
Statistischen Landesam t, Berlin 1914, Regierungsbezirk A llenstein .

•Lehrer-Zeitung für Ost-u. W estpreussen, Organ des Ostpreussischen P rov in 
ziallehrervereins E.V. und des Provinzialvereins fü r die Provinz O stpreussen (R.V.), 
1924, Nr. 7 vom 16.11.: „W ir auf äusserstem  deutschen Posten hart an der pol
nischen Grenze im  elenden masurischen Heidedorf w issen ganz genau, m it welcher 
Zähigkeit dieser K am pf um  die deutsche Sprache, um  deutsche A r t und deutschen  
Geist geführt wird. H eute noch ist die M uttersprache von m indestens 80% der 
Bevölkerung ein ausgesprochen polnischer Dialekt.

8 Dziennik Jerzego Lanca. „Dnia 7.6. w kościele w Jeru tkach  polskie nabo
żeństwo, kazanie słabe. Dnia 9.6. Listonosz zam awia abonentów »Mazura«, którzy
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W grze nerwów Jerzy  Lanc zachował zimną krew . Dość często,po k ilka dni 
z rzędu przebywaliśm y razem, wspólnie radząc nad sytuacją nie tylko jego szkoły, 
ale nad całokształtem  doli setek tysięcy polskiego ludu na Mazurach. Nasze poglądy 
zbieżne były co do tego, że na tym etnicznie polskim obszarze zbyt mało się czyni 
przede wszystkim  dla ożywienia polskiego życia kulturalnego. Liczne i długotrw ałe 
rozmowy z ludźmi, którzy regularnie przychodzili na słuchanie radia  przekonały 
nas o rzeczywistej sile polskości, o tym, co ludzie ci czują i czego pragną.

Odwiedził polską szkołę również profesor Kazim ierz Nitsch z K rakow a, w to
w arzystw ie studen ta fil. Augustyna Steffena. Przyjechali ,w celach naukow ych9.

Innym  wręcz celom miało służyć zabiw akow anie w obejściu polskiej szkoły 
oddziału Reichsw ehry  w  dniu 10 lipca 1931 г., co w ydatnie podziałało na w y
obraźnię gorących umysłów. Jeszcze tego samego dnia rzeźnik Ozygus w ykrzy
kiw ał we wsi, że będzie działał na w łasną rękę i szkołę zlikw iduje naw et za cenę 
pójścia do w ięzien ia10. Sam fakt, że swoistymi „patrio tam i” nie zajęła się policja, 
mówił za siebie.

Powiatowe władze szkolne zdecydowały się na jeszcze jedno posunięcie ta k 
tyczne w  przekonaniu, iż będzie to śm iertelny cios dla polskiej placówki szkolnej. 
Postanowiono uruchom ić na Łęgu szkołę niem iecką. Dniá 20 lipca w izytow ał 
Jerzego Lanca inspektor szkolny (Schulrat) ze Szczytna. K ilka godzin później p rzy
jechał land ra t ze sztabem ludzi, w sum ie dziesięć osób. Zwiedzili również szkołę 
polską, po czym udali się do Kołpaczyka. Oglądnęli dom. Zaraz potem  rozeszła się 
wieść, że w łaśnie tam  m a być niem iecka szk o ła11. P race przygotowawcze potrw ały 
jednak dość długo. Ustalano kilka kolejnych term inów  otw arcia szkoły. Dokonano 
go jednak  dopiero z początkiem stycznia 1932 r.

Ale nagonka i prow okacje na Lanca nie ustawały. Z jaw iła się nowa osoba, 
rzekomy zbieg z P o lsk i12. O rganizatorzy „patriotycznego” kociokwiku uważali n a j

podpisali skargę na pocztę do P iasutna. I Jerosz był na poczcie, nam aw iano go do 
cofnięcia protokołu, oraz aby złożył oświadczenie, że odmawia przyjęcia »Mazura«. 
Wobec stanowczości Jerosza przesłuchań zaniechano. Odwiedza syn C eranka 
z P iasu tna i w yjaw ia m. in., że założono chór, że cała spraw a skierow ana jest 
przeciw  polskiej szkole. Był od godziny 11—14.50 i wieczorem. Był i Jungm ann, 
omawiano p lany pracy. Następnego dnia m a przysłać dziecko do szkoły. Dnia 12.6. 
po południu zagląda do szkoły Finanzbeam ter, był u Lumowej.

Dnia 20.6. Odwiedza m ię żandarm  w  spraw ie paszportu.
Dnia 23.6. Po raz pierwszy od niepam iętnych czasów w P iasutnie odbyto 

»sobótki«. Okrzyki Deutschland erwache. W innych wsiach nic się nie odbyło.
Dnia 26.6. Po południu przybył do szkoły jakiś »gość« inw alida i w ypytyw ał 

w  form ie bardzo tajem niczej o różnych spraw ach. Świadkiem  był T utas”.
9 Ibidem. „Dnia 8.7. O godzinie 12-tej odwiedza szkołę prof. Nitsch z K rakow a 

w tow arzystw ie dyr. Banku Ludowego J. Malewskiego, studenta fil. A. Stefena 
i kier. J . Boenigka. Po dłuższej rozmowie z W. M aciejem w yjechali do Lupowa, 
do Dendy. J. Boenigk pozostał na m iejscu”.

10 Ibidem. „Dnia 10.7. Żołnierze Reichsw ehry  na  podwórzu Lumowej. W ie
czorem obserwował szkołę »zielony« Tornełka z lasu. W idzieli go Fryda, G ustaw  
Lumowie, Willy Maciej. Rzeźnik Ozygus ponownie się w yrażał, że »chociaż go 
zam kną, ale szkoły tu taj nie będzie«. Opowiedziała to Lumowej Pertkow a.

Dnia 16.7. Z powodu zam knięcia giełdy od 15—18.7. w  Niemczech, wśród 
ludności pow stał ogromny popłoch. Pojaw iły się brednie o w ojnie z Polską itp ”.

11 Ibidem. „20.7. O godzinie siódmej był Schulrat. O godzinie dw unastej p rzy
jechał sta rosta  w raz z dziesięcioma osobami i dom agał się koniecznie otw arcia 
szkoły, po czym udali się do Kołpaczyka, ponoć w spraw ie niem ieckiej szkoły 
na Łęgu”.

12 Ibidem. „Dnia 13.8. Święto konstytucji, dzień wolny od nauki. Z jaw ia się 
zbieg z Polski i reklam uje w ujem nym  św ietle Polskę.

Dnia 17.8. Jungm ann nie przyszedł na lekcje”.



392 J a n  b o e n i g k

widoczniej, iż szkalowanie Polski ustam i uciekiniera będzie bardziej atrakcyjne 
i skuteczne w walce nerw ów  z niezłomnym sam otnikiem . Do akcji włączono również 
urzędy i instytucje w Szczytnie13. „Patriotyczne siły” (Heimatdienst) zadbały o to tal
ny fron t antypolski. Aktywnie patronow ali tem u ludzie stojący na szczycie drabiny 
adm inistracji państw ow ej, urzędów i instytucji, k ler z m ałym i w yjątkam i, całe 
nauczycielstwo z ogromną arm ią posługaczy — jak zanotował w swoim dzien
niczku Lanc 14.

W reszcie rzucano ostrzeżenia urzędowe, groźby cofnięcia p raw a pobytu 
w Prusach w  razie nie zaprzestania agitacji na rzecz polskiej szkoły. Pod u sta 
wiczną obserwacją znajdow ały się rodziny sym patyzujące szczerze z polską szkołą, 
chociaż wciąż chw iejne w swoich decyzjach odnośnie do posyłania dzieci. To je 
przyprow adzały i zapew niały, że tak  już pozostanie, to odbierały znowu pod 
czyjąś p resją  lub pod chwilowym załam aniem  się, co w tam tych w arunkach byio 
całkiem zrozumiałe. Gdy w ierny czytelnik „M azura” Ozygus zdecydował się posłać 
dzieci do polskiej szkoły, natychm iast zainteresow ała się nim opieka społeczna. 
Dostrzeżono, że dzieci są niedożywione i pomoc społeczna jest niezbędna. Ale 
pomoc uw arunkow ano, że Ozygus od swojego postanow ienia odstąpi. Stało się 
w łaśnie tak. Pojaw ił się również znany zdrajca, Robert Macht. Demonstrował 
ostentacyjnie szeleszczącymi jeszcze banknotam i, obiecywał hojną pomoc każdemu 
rolnikowi na lepsze zagospodarowanie. Ale i Macht dyktow ał w arunki: „skończyć 
z polską szkołą”. Z jego pomocy pierwszy skorzystał S ta n k 15.

Nadeszła jesień 1931 r. W szystko wskazywało na to, że pierw sza polska szkoła 
na M azurach musi umrzeć z b raku dzieci. N aw et najbardziej odporni, jak  Jerosz, 
Jungm ann załam ali się od nieustannych pogróżek, szczególnie rzeźnika Ozygusa. 
Nie wpływało to absolutnie na frekw encję słuchaczy radia. Przeciwnie — była ona 
coraz to w iększa, tak  iż brakow ało m iejsca, mimo że Lanc oddał na ten  cel 
sąsiednią izbę — swój pokój pryw atny. W w ypadku, gdy Lanca nie było w domu, 
honory gospodarza pełnili synowie Lumowej, dbając należycie o porządek. Nie

13 Ibidem. „Dnia 26.8. G ustaw  K rupka udaje się do starostw a po pieniądze. 
W ygadują mu, że przychodzi z tej polskiej wsi. Te uwagi słychać ciągle ze strony 
władz do ludności.

Dnia 7.9. Jak iś agent przyjechał samochodem do Lum ow ej”.
14 Ibidem. „Dnia 31.10. Je st u Kołpaczyka lan d ra t z m iernikiem . Uzgad

niają lokal.
Dnia 21.11. W izytacja inspektora szkolnego od 8.30—10.30. U siłuje prowadzić 

język polski, a kaleczy go do niemożliwości.
Dnia 29.11. Piasutno odwiedza pastor i nauczyciel Schröder. A gitacja za 

otwarciem  niemieckiej szkoły na Łęgu.
Dnia 6.12. Założenie koła śpiewu, 7 członków (polskie koło — uw aga J.B.). 

Uprzednio, dnia 20.9. baw iła w szkole dwudziestoosobowa wycieczka młodzieżowa 
pod kierow nictw em  W. H abandta.

Dnia 7.12. Ponowny atak  szkoły w  »Orteisburger Zeitung«. A takuje nauczyciela 
der polnische Unfug in  Piasutten.

Dnia 10.12. Sekretarz powiatowy Boczek był u sołtysa i Jungm anna, w ypy
tywał, czy nie agituję, czy nie w erbow ałem  jego dzieci”.

15 Ibidem. „Dnia 9.9. Jerosz oświadcza, że boi się posłać dzieci, że go napadną, 
gdyż już tak  się w ygrażają. Ozygus ze wsi.

Dnia 9.9. Robert Macht pożyczył S tankow i 100 mk., aby ten nie posłał dzieci 
do polskiej szkoły”.

Dnia 10.9. Otrzym ałem  list ze starostw a, ostrzeżenie, że odbiorą mi zezwole
nie na pobyt.

Dnia 15.9. Ozygus postanowił przysłać dzieci do szkoły.
Dnia 26.10. Ozygus otrzym uje zapomogę z W ohlfahrtsam t, aby tylko nie 

posłał dzieci do polskiej szkoły.
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brakow ało też ludzi ze wsi, z P iasutna. W śród nich znalazła się również młoda 
wdowa, właścicielka młyna. Między innym i i ona dyskretnie inform ow ała Lanca 
o różnych wrogich wypowiedziach i pogróżkach. Na ogół jej donosy potwierdzali 
synowie Lumowej i inni przyjaciele Lanca. Z dużą rezerw ą odnieśliśmy się nato
m iast obydwaj wobec jej niezwykłej propozycji, mianowicie, aby szkołę przenieść 
do P iasutna, przy czym zaofiarow ała na to część swojego budynku i zapew niała, 
że do szkoły uczęszczać będzie spora liczba dzieci1G. Przeprowadziliśm y z J. L an
cem sondaż i doszliśmy w  końcu do wniosku, że raczej chodzi tu  o m isternie 
przygotowywany podstęp.

Od nowego roku szkolnego, czyli po św iętach W ielkiej Nocy 1932 r. powstać 
m iała nowa polska szkoła w Dębówcu, w  powiecie nidzickim. Głównym inicja
torem  był w  tym  w ypadku Bogumił Późny. Jednak  w ypadki i  12 i 14 grudnia 
1931 r. w Dębówcu i Jedw abnie unicestw iły te  zamierzenia, mimo iż naw et według 
niemieckich sta tystyk  posługiwano się tu  w tedy wyłącznie językiem ojczystym 
polskim 17.

Z początkiem  stycznia 1932 r. niem iecka szkoła na piasutnow skiej kolonii 
sta ła się rzeczyw istością18. Równocześnie wzrosło napięcie wokół osoby Jerzego 
Lanca. Niewątpliw ie wpłynęły na to w ydarzenia w  Jedw abnie, k tóre  odbiły się 
głośnym echem w  prasie krajow ej i europejskiej. Zaufany Otton K rupka poinfor
m ował Lanca, że do akcji przeciw niemu szykują się hitlerow cy z P iasu tna pod 
kryptonim em  L ed erja cke19. Nasuwa się pytanie, czy * z nimi sprzysiężony był 
również dr Eksner, dziennikarz ze Szczytna, autor napastliw ych artykułów  przeciw  
polskiej szkole, publikow anych w „O rteisburger Zeitung”. Dr Eksner, prosząc 
Lanca o udzielanie mu nauki języka polskiego, już podczas drugiego spotkania 
czynił w yraźne aluzje przejścia na stronę niemiecką — na in tra tną , dobrze płatną 
posadę. Spotkawszy się z należytą odpraw ą dr Eksner już  więcej się nie zgłosił20.

Na notatce z 12 stycznia 1932 r. kończą się zapiski Lanca. Co go do tego 
skłoniło, nie wiadomo. Może w łaśnie pewność, że przesądzony był los jego szkoły.

1G Ibidem. „Dnia 5.11. Po raz w tóry przychodzi m łynarka ze wsi w spraw ie 
dzierżawy u niej lokalu na polską szkołę”.

17 Ibidem. „Dnia 12.12. O godzinie 9 zajeżdża samochód przed dom Kołpaczyka 
(trzech panów). Po kw adransie w racają. Jeden ъ nich fotografuje dom Lumowej, 
po czym odjeżdżają. Przedstaw iali się jako urzędnicy władz powiatowych. Raczej 
byli to reporterzy z »O rteisburger Zeitung«. Fotografow ał dr Eksner, rozpoznał go 
G ustaw  K rupka. Dziś w Dębowcu, gdzie powstać m iała druga polska szkoła na 
M azurach pobito Bogumiła Późnego, którego oddać m usiano pod opiekę lekarską 
do szpitala. Szofera, Salewskiego pokłuto nożem. Jan  Boenigk, Fr. Barcz i W acław 
Jankow ski uszli cało, gdyż zgraja sądziła, że są uzbrojeni. Samochód uszkodzono. 
Winę za to ponosi niem iecka prasa, k tó ra  co dzień naw ołuje ludność do występów 
przeciw  Polakom. O statni a rtyku ł zatytułow ano: Der polnische Unfug in Piasutten. 
Do niesprawiedliwości pruskiej powoli się przyzwyczaiłem. Dnia 16.12. Rozgłośnia 
w arszaw ska podaje. — Napad na polską szkołę w  Niemczech. Dnia 17.12. P rzy
jechali: Boenigk i H abandt”.

18 Ibidem. „Dnia 20.12. W ieczorem pogaw ędka z młodzieżą. Dnia 5.1. Szkoła 
niem iecka na Łęgu została dziś otw arta. Odwiedził m nie Jungm ann”.

19 Ibidem. „Dnia 7.1. W prowadzenie nauczyciela niemieckiego w  nową służbę 
na Łęgu. Obecni: inspektor szkolny, zarząd szkolny. G ustaw a K rupki nie w pusz
czono. W yprosił go sołtys. Dnia 14.12. O tton K rupka inform uje, że hitlerow cy 
z P iasu tna  Lederjacke  w ygrażali się, iż już  niedługo polski nauczyciel pobędzie 
na Łęgu — spraw ią m u lanie. Ponowna napaść w  Jedw abnie, tym  razem  na pro
kurato ra, k tóry  przesłuchiw ał napastników  na Polaków. Około 100 hitlerow ców 
pod przewodnictwem  niejakiego O tta rzuciło się na policję”.

20 Ibidem. „12.1. Pierw sza lekcja języka polskiego z dr. Eksnerem , redaktorem  
paszkw ilu w  »O rteisburger Zeitung«”.
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Rozmyślał o tym, jak  ułożą się spraw y na nowej placówce. Dopingował, by z Dę
bowca nie rezygnować. Bardzo pragnął tam  pójść. Zaskoczyła go śmierć w nocy 
1 m arca 1932 r. Ja k  to się stało? Kto był spraw cą tragedii? Prem edytacja, czy 
czyjaś nadtroskliwość?

POLISCH PRIVATE SCHOOL AT PIASUTNO, DISTRICT OF SZCZYTNO
(1931 — 1932)

REPORT OF AN EYE WITNESS

S U M M A R Y

On the 3 lst December 1928 the  G erm an governm ent issued, the regulation 
concerning the  schools for Polish m inority’. As a resu lt of th a t bill firs t Polish 
p rivate  prim ary  schools in G erm any begun to be organized in 1929. In  th e  years 
1931—1932 there w ere 25 such schools in  East P russia. I t was fa r from  enough for 
the num ber of Poles inhabiting  th a t privince, however, owing to the  attitude  of 
East P russian  adm inistration  the  organizers of Polish schools m et there  w ith 
g reatest difficulties.

In  the above article th e  author relates the story of the  Polish school a t P ia- 
sutno in M asuria. I t is based on a dairy of its teacher, Jerzy  Lanc. The author 
him self was a m em ber of the  Polish School Board and one of the  organizers of 
th a t school.

Polish schools w ere set up only in those villages w here a considerable num ber 
of th e  inhabitants signed a declaration stating  th a t they  w anted  such school and 
th a t their children will attend  it. The villagers of P iasutno signed th e  declaration, 
when the school opened, however, they w ere re luctan t to send th e ir  children there. 
The reason w as simple: a few  days before they  have been inform ed by th e  Coope
rative L and Bank of Św iętajny th a t, should they  send th e ir  children to the  Polish 
school, they w ill have to reim burse a t once all the  money they  owed to the  bank. 
As the  villagers w ere heavily indebted, the ir position w as m ost difficult. M ore
over, agents of the  local adm inistration  and of G erm an chauvinistic organizations 
visited the fam ilies concerned, treaten ing  them  and calling them  ’tra ito rs  of the 
Germ an fa therland ’. Meetings w ere organized in th e  village and local Germ ans 
set against the Polish school. The authorities encouraged its  m ost arden t antago
nists, as the local butcher Ozygus, who treatened  th a t he w ill .deal w ith ’ the
Polish teacher and liqu idate  the Polish school even if  he w ere to be gaoled.

In these conditions very few children attended th e  Polish school. A t tim es 
there  w ere one or two pupils. One girl only, a daughter of the  Maciejs, attended 
it from  the  firs t to the  last day of its  existence. In  th e  evenings, however, the 
school w as full. Paren ts as w ell as children w ent there  to listen to the broadcasts 
from  W arsaw  (it w as the only school in the whole distric t of Szczytno to have 
a w ireless set), to sing Polish songs and to ta lk  to th e  teacher as w ell as the  
m embers of the Polish School B oard w ho visited P iasutno frequently . The v illa 
gers very often com plained of the  te rro r in flicted  upon them.

One day a company of the Reichsw ehr  se t a camp a few yards from  the
school. According to the  local gossip th e  soldiers w ere to  prevent the  Polish
teacher from  photographing the  nearby fortifications! A t th e  sam e tim e local ad
m inistration  w arned the  teacher th a t he exceeded his authority  and th a t the  eve
ning gatherings a t the  school w ere to stop an once.

In Jan u ary  1932 a new G erm an school was opened in the  nearest neighbour
hood of the Polish school and the children attending it w ere encouraged to. jeer 
at th e  pupils of th e  Polish school. On the  1st M arch 1932 Jerzy  Lanc, th e  Polish 
teacher, was found dead in his room. He died of carbon monoxide poisoning.

The school a t Piasutno was the only Polish school opened in  M asuria. A nother 
one was being organized at Dębowiec near Nidzica, bu t an attack  of an arm ed
Nazi group on its organizers prevented its opening.


