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MENCEL

MENCEL M ic h a ł , ur. 26 IX 1884 w Błażejewie, zm. 15 V 
1967 w Żytnej, działacz nar. i społeczny.

W 1902 wyjechał do Niemiec w poszukiwaniu pracy; 1905
-22 był animatorem kultury muz. w Westfalii, działaczem 
Związku Polskich Kół Śpiewackich, członkiem Tow. Śpiewa
czego Kalina w Recklinghausen; od 1907 działał w Tow. 
Czytelni Lud. (m.in. rozprowadzał poi. książki i podręczniki 
do nauki języka poi.); 1914 brał udział w walkach na froncie 
niem.-franc.; 1917 z polecenia Komitetu Wykonawczego Pola
ków w Niemczech został zał. i kierownikiem 1. prywatnej szko
ły poi. w Recklinghausen; od 1919 był prezesem Zjednoczenia 
Zawodowego Pol. w Recklinghausen; na rzecz polskości dzia
łał w Komitecie Plebiscytowym w Bottrop, Gelsenkirchen, 
Heme, Herten, Recklinghausen, Wanne-Eickel; agitował Po
laków z Westfalii i kierował ich do walki w powstaniach 
śląskich; przygotowywał także kandydatów do nauczania ję
zyka pol. na emigraqi; 1922 wyjechał na Górny Śląsk, gdzie 
w Żytnej został kierownikiem szkoły powsz. (1930-31 rozbu
dował ją), wybudował remizę (po 1924), przedszkole (1930
-31), organizował budowę neogot. kaplicy Wniebowzięcia 
NMP (1924-28), założył poi. teatr amatorski (repertuar nar. 
i kat.); pełnił też liczne funkqe społ., m.in. był regionalnym 
działaczem Związku Powstańców Śląskich (1924-39, koło 
Uchodźczy Racibórz), Związku Obrony Kresów Zach. 
(1926-39), członkiem Stow. Chrześcijarisko-Narodowego Na
uczycielstwa Szkól Powsz. (od ok. 1927); brał udział w kampa
nii wrześniowej, po czym do 1940 ukrywał się w Katowicach; 
po powrocie do Żytnej został aresztowany w ramach akq'i 
likwidacji inteligenqi pol. na Śląsku; był więziony w Dachau, 
Gusen (1940), 1941-44 pracował jako przymusowy robotnik 
w Pankach i Krapkowicach; 1945-61 ponownie pełnił funkqę 
kierownika szkoły w Żytnej; po II wojnie świat, był represjo
nowany przez władze komunistyczne (1946 został aresztowany 
za poparcie S. Mikołajczyka); pozostawił dorobek rękopiś
mienny (m.in. prace autobiogr., z historii szkolnictwa i regionu, 
wspomnienia emigracyjne i obozowe, dziennik z I wojny 
świat., listy).
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