
Miejsce pamięci o powstańcach z Imielina

Spacerując w piękny słoneczny dzień po lesie w okolicy wiaduktu przy wjeździe do Imielina

od  strony  Mysłowic,  możemy  natknąć  się  na  pomnik.  Na  płycie  jest  umieszczona  data

17.VIII .1919 i napis  „Miejsce przysięgi Powstańców Śląskich Grupa Imielin. Odrestaurował

Klub  „Gazety  Polskiej”  w  Imielinie,  czerwiec1995”.  Dlaczego akurat  tutaj,  w środku lasu?

Warto  na  chwilę  przy  nim  przystanąć  i  zadumać  się  sięgając  pamięcią  do  informacji

zawartych  w niniejszym artykule.  Jest  to bowiem miejsce  szczególne dla  historii  naszego

miasta.  

W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku wybuchło pierwsze powstanie śląskie.  Dokładnie  

w tym miejscu, 17 sierpnia, w nocy o godzinie 22.00, grupa powstańców , licząca ok. 100

osób złożyła  przysięgę  ich  organizatorowi  i  dowódcy,  Szczepanowi  Malornemu.  Broń dla

walczących  była  sprowadzana  z  Oświęcimia  przez  Wolę.  Celem  akcji  zbrojnej  było

rozbrojenie żandarmów, stacjonujących w starej szkole. Przygotowano materiał wybuchowy,

umieszczony  w  bańkach  po  karbidzie,  który  miał  być  wrzucony  przez  okno.  Przebieg

wydarzeń okazał się jednak niefortunny dla imielińskich powstańców, gdyż ich wartownik,

chcąc zatrzymać jadący do Kosztów wóz,  wystrzelił  z  karabinu.  Żandarmeria została  więc

postawiona na równe nogi. W tym czasie reszta podeszła pod szkołę, jednak widząc alarm

wszczęty  przez  żandarmów,  zaniechano  dalszych  działań.  Tym  bardziej,  że  ktoś  zaczął

dzwonić na trwogę w kapliczce, znajdującej się naprzeciwko. Podczas drugiego powstania

żadnych  walk  zbrojnych  na  terenie  Imielina  nie  było.  Powstanie  wygasło  na  podstawie

rozejmu. W czasie ostatniego powstania również nie było walk na terenie naszego miasta,

ale  grupa  imielińska  brała  udział  w  bitwie  pod  Górą  św.  Anny.  Zginęło  tam  trzech

„imieloków”.  Po  zakończeniu  trzeciego  powstania  śląskiego,  ówczesny  rząd  niemiecki,

obawiając się utraty Górnego Śląska, przystał na plebiscyt w ramach którego odstąpiono trzy

wioski ( Imielin, Chełm i Kosztowy) jako rdzenne terytoria Polski. 

Wiadomość o tym niepozornym miejscu,  znajdującym się w  lesie na tzw. „świercokach”

powinna dotrzeć do jak największej liczby osób, czujących się obywatelami naszej imielińskiej

społeczności.  Zwłaszcza,  że  mamy  u  siebie  Gimnazjum  im.  Powstańców  Śląskich.

Zobowiązuje to absolwentów tej szkoły (i nie tylko ich) do pielęgnacji pamięci o poprzednich

pokoleniach. 



Obecnie opiekę nad pomnikiem sprawuje Urząd Miasta Imielin.
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