
HENRYK ZIELIŃSKI

POŁOŻENIE I WALKA GÓRNO-SLĄSKIEJ KLASY 
ROBOTNICZEJ PODCZAS PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej zaczęły się mnożyć 
oznaki zbliżającego się szybkimi krokami powszechnego kryzysu ka
pitalizmu. Znajdowało to swój wyraz w sprzecznościach rosnących 
na tle walki o nowy podział świata między największymi mocar
stwami europejskimi, zwłaszcza między Niemcami a Wielką B ryta
nią, a także Francją. Pogłębiał się antagonizm między „cywilizowa- 
nym f‘ narodami panującymi a olbrzymią masą ludów kolonialnych. 
Przede wszystkim jednak gwałtownie zaostrzał się konflikt między 
pracą a kapitałem wstrząsając podstawami burżuazyjnego porządku 
społecznego nie tylko w najsłabszych jego ogniwach, np. w Rosji, 
lecz również w krajach będących jego filarami, w Niemczech, An
glii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Wystarczy tu przypomnieć 
walki barykadowe w Moabicie i na przedmieściu Wedding w Berli
nie w r. 1910, potężne, masowe strajki górników w 1910 r., kolejarzy 
i dokerów w 1911 r. w Anglii, poważne niepokoje we Francji, obej
mujące nie tylko robotników, ale i chłopstwo, a nawet żołnierzy, da
lej walki barykadowe w Turynie, Mediolanie i Florencji (które w 
1914 r. w Fabriano doprowadziły naw et do objęcia na pewien czas 
władzy przez robotników), czy wreszcie ostre walki klasowe w Colo
rado w Stanach Zjednoczonych. W przeddzień I wojny zaczął też 
ponownie przybierać na sile rewolucyjny ferm ent wśród wykrwa
wionego rewolucją 1905 r. proletariatu rosyjskiego (masakra nad 
Leną w 1912 r., strajki majowe tegoż roku, dalszy szybki wzrost 
ruchu strajkowego w latach 1913—1914).

W parze z tym i ruchami szedł ogromny wzrost wpływów orga
nizacji i partii robotniczych we wszystkich krajach kapitalistycznych. 
W odpowiedzi na to imperialistyczna burżuazja, nie rezygnując by



najmniej z metod bezpośredniego terroru i gwałtów, coraz intensyw
niej szerzyła dywersję polityczną i ideologiczną w szeregach mię
dzynarodowego ruchu robotniczego za pośrednictwem oportunistów 
wszelkiej maści. Łączyło się to ściśle z posuwającym się szybko na
przód procesem gnicia partii należących do II Międzynarodówki, któ
re spełniały coraz oczywistszą rolę „straży pożarnych'* systemu ka
pitalistycznego, jak to widać choćby na przykładzie socjaldemokra
cji niemieckiej. Prowadziło to jednakże również do wyodrębniania 
się i dojrzewania na przeciwnym biegunie rewolucyjnego nurtu  w ru 
chu robotniczym, demaskującego coraz skuteczniej właściwe oblicze 
oportunistycznej agentury.

W tych w arunkach wybuch wojny światowej miał na celu nie 
tylko dokonanie siłą nowego podziału świata, ale i odwrócenie uwa
gi szerokich mas od ich dążeń rewolucyjnych.

Jednakże wbrew obliczeniom wielkiego kapitału, zapatrzonego 
w wizję nadzwyczajnych zysków wojennych a nie widzącego obiek
tywnych praw  rozwoju społeczno-ekonomicznego, „wojna im peria
listyczna musiała — było to obiektywną koniecznością — niezwy
kle przyśpieszyć i niesłychanie zaostrzyć walkę klasową proletariatu 
przeciw burżuazji, musiała przeobrazić się w wojnę domową między 
wrogimi klasami" k Wojna ta bowiem „jak każdy kryzys — stw ier
dzał Lenin gdzie indziej — zaostrzyła głęboko utajone sprzeczności 
i obnażyła je zrywając wszelkie obłudne zasłony, odrzucając wszel
kie konwencjonalizmy, obalając zgniłe lub nadgniłe autorytety" k

Największa imperialistyczna potęga europejska, Niemcy Wilhel
ma II, odegrały w przygotowywaniu i rozpętaniu wojny szczególnie 
aktywną rolę, a naród niemiecki został uwikłany w wojnę z łaski 
„swych" królów stali i arm at szczególnie głęboko i dotkliwie. Toteż 
obnażenie owych sprzeczności, zerwanie obłudnych zasłon musiało 
prowadzić w Niemczech do kryzysu szczególnie ostrego, brzemienne
go w skutki nie tylko dla burżuazji niemieckiej, aló dla całej mię
dzynarodowej zmowy imperialistycznej.

Objawy wewnętrznego kryzysu gospodarczego, społecznego i po
litycznego w Niemczech zaczęły się mnożyć zwłaszcza w drugiej 
połowie przewlekającej się wojny. Koniec roku 1916 przyniósł z so
bą szereg zapowiedzi w tym  kierunku, a rok 1917, rok Wielkiego 
Października w Rosji, był w rozwoju kryzysu niemieckiego i sytu- 1 2

1 W. L e n i n ,  Dzieła, Warszawa 1951, t. XXIII, s. 321—322.
2 Ibid., t. XXI, s. 91.



acji rewolucyjnej zupełnie zdecydowanym krokiem naprzód. W od
powiedzi na to burżuazja niemiecka zastosowała terror i naj b ru tal
niej sze prześladowania rewolucyjnych robotników.

Zima roku 1916/1917 to dla narodu niemieckiego osławiona „zi
ma brukwi" (Kohlriibenwinter), kiedy nastąpiły dalsze, szczególnie 
drastyczne ograniczenia i tak już głodowych racji żywnościowych. 
Wartość kaloryczna przydziałów żywnościowych dla dorosłego czło
wieka nie przekraczała 1300—1400 kalorii, to znaczy wynosiła mniej 
niż połowę normalnego niezbędnego spożycia. Jednocześnie milita- 
rystyczna dyktatura przykręcała coraz bezwzględniej śrubę kapita
listycznego wyzysku i terroru.

W niemałym stopniu służył temu rozległy i ciągle rozbudowy
wany system prawa wojennego, zmierzający do możliwie najpełniej
szego podporządkowania obywateli potrzebom wojny. Wymienić tu 
należy szczególnie jeden z elementów tego prawa, ustawę o „ojczyź
nianej służbie pomocniczej" (Gesetz iiber den vaterldndischen Hilfą- 
dienst) z 5 grudnia 1916 r. Pod groźbą ciężkich sankcji karnych zmu
szała ona każdego obywatela niemieckiego w wieku od 17 do 60 lat 
do wykonywania wszelkiej pracy służącej w zm ocnieniu'potencjału 
wojennego imperializmu niemieckiego, przypisywała robotnika do 
jego miejsca pracy, zapowiadała nowe, jeszcze brutalniej sze niż do
tąd środki tłumienia ruchu strajkowego. W ręce grupki kapitalistów 
i m ilitarystów oddawała prawo zatrzymywania lub wysyłania robot
nika na front, pozwalając im w ten sposób jawnie i bez reszty de
cydować o życiu i śmierci ludzi. Z całą jaskrawością obnażała rolę 
i charakter kapitalistycznego państwa jako machiny ucisku milio
nowych mas ludu w interesie i dla zysku garstki monopolistów i mi- 
litarystycznej kliki.

W parze z tym szedł systematyczny spadek realnej wartości płac 
robotniczych, przedłużanie dnia pracy, rosnąca liczba nieszczęśliwych 
wypadków i zachorowań przy pracy.

Bezlitosna eksploatacja i jej rezultat — nędza stały się udzia
łem nie tylko mas robotniczych, ale również drobnego chłopstwa 
i proletariatu rolnego. Masowe rekwizycje bydła i trzody chlewnej 
odbijały się szczególnie dotkliwie na najbiedniejszych warstwach lud
ności wiejskiej sprowadzając je często do kompletnej ruiny. Tutaj 
też na wsi szczególnie dotkliwy w swych skutkach ekonomicznych 
był ubytek rąk ludzkich w rezultacie strat na frontach. Dla rodzin 
chłopskich uprawiających ziemię własnymi tylko siłami straty  te 
oznaczały niejednokrotnie uniemożliwienie utrzym ania się na swoim



gospodarstwie. Szczególnie dotkliwie odczuła to chłopska Bawaria, 
nic też dziwnego, że niezadowolenie wśród mas chłopskich przybra
ło tam największe rozmiary. W przeciwieństwie do tego potężne la- 
tyfundia obszarnicze zyskiwały zarówno dzięki korzystnej dla nich 
rządowej polityce cen na artykuły rolne, jak też niezwykle pomyśl
nej, wojennej koniunkturze na rynku pracy. Polegała ona przede 
wszystkim na tym, że przysłowiowo taniego i wyzyskiwanego robot
nika rolnego z terenów na wschód od Łaby mogli junkrzy zastąpić 
znacznie tańszym jeszcze a w dodatku pozbawionym wszelkich praw 
robotnikiem z okupowanych ziem polskich lub jeńcami wojennymi.

W szerokich masach narodu niemieckiego szczególnie głębokie 
wzburzenie wywoływały wiadomości z frontów wojny, zwłaszcza pod 
koniec 1916 roku, który zamykał się najbardziej krwawym bilansem 
w całym dotychczasowym przebiegu wojny. Był to rok rzezi pod Ver- 
dun, ofensywy Brusiłowa, bitwy nad Sommą. Każda z tych bitew 
pochłonęła setki tysięcy przyodzianych w m undury niemieckich ro
botników i chłopów, oddających życie dla większych zysków wiel
kiego kapitału.

Sytuację, w jakiej znalazła się niemiecka klasa robotnicza, głę
boko scharakteryzowała Róża Luksemburg: „W latach pokoju wy
zysk był, jeśli można się tak wyrazić, normalny: czysto ekonomiczny, 
idący w parze z normalną, można by powiedzieć, dominacją politycz
ną... Ten »normalny« stosunek zmienił się jednak od trzech lat. 
Proletariusza wyzyskuje się już nie tylko przy warsztacie tkackim, 
przy imadle. Przebywa on w rowach strzeleckich, leży w lejach gra
natów. To, co składa w ofierze, to nie jest już tylko wartość dodat
kowa, lecz życie i krew. Nie rządzi już nim staroświeckie zarządzenie 
policyjne; jego kroki dyktuje kartka żywnościowa, prawo oblężenia 
i prawo wojenne. Wojna i prawo wojenne są dzisiaj wrogiem prole
tariusza'‘ 3.

Przeciwko temu wrogowi, przeciwko wojnie i głodowi, przeciwko 
rządom terroru militarystycznej kliki i krwawym dywidendom mo
nopolistów narastał z żywiołową siłą opór niemieckich mas pracują
cych. Szerokim echem odbiło się wśród nich wezwanie rzucone przez 
Karola Liebknechta na demonstracji 1-majowej 1916 r. w Berlinie:
,,Precz z rządem, precz z wojną". Rosła popularność rewolucyjnej 
grupy, skupionej wokół „Listów Spartakusa" z Różą Luksemburg 
i Karolem Liebknechtem na czele. Alarmy o rozrzucanych przez tę

n)R.  L u k s e m b u r g ,  Spartakusbriefe-, cyt. za Illustrierte Geschichle 
der deutschen Revolution, Berlin 1929, s. 153.



grupę nielegalnych ulotkach antywojennych między żołnierzy i ro
botników stają się niezwykle czyste w roku 1916 i 1917 w raportach 
policyjnych i wojskowych i przesycone są coraz większym niepoko
jem.

Podstawy do tego niepokoju stwarzał też gwałtownie rosnący an
tywojenny ruch strajkowy. Nie mogły tego ukryć nawet urzędowe 
statystyki, które stwierdziły, że w ciągu zaledwie jednego roku, 
1915—1916, liczba strajkujących wzrosła prawie dziesięciokrotnie, 
z 12 866 do 124 188 robotników, liczba zaś straconych na skutek stra j
ków dniówek roboczych prawie sześciokrotnie, z 45 511 do 245 404 4. 
Miarą rosnącej bojowości tych strajków  może być fakt, że coraz 
częściej zachodziła konieczność tłumienia ich za pomocą siły wojsko
wej. W r. 1916 już niemal 20% wszystkich strajków  stłumiono uży
wając pomocy oddziałów wojskowych. „To samo dotyczyło prawdo
podobnie i innych wypadków, choć tego wyraźnie w informacjach nie 
zastrzeżono14 — dodaje urzędowy sprawozdawca 5 *.

Był to jednak dopiero początek. Wiadomości o wybuchu rewolucji 
lutowej w Rosji zwielokrotniły opór niemieckiej klasy robotniczej. 
W kwietniu 1917 pojawiły się w fabrykach, przede wszystkim zbro
jeniowych, nielegalne ulotki, nawołujące do brania przykładu z „na
szych braci, proletariuszy rosyjskich'4, którzy „rozbili carat i wy
walczyli republikę demokratyczną, władzę rządu ludowego44. W za
kończeniu ulotki czytamy: „A my? Czyż mamy jeszcze dłużej znosić 
starą nędzę, spekulację, głód i rzeź narodów — źródło wszystkich 
naszych mąk i cierpień?44 6.

Agitacja ta padała na niezwykle żyzny grunt. Na rewolucję luto
wą odpowiedział proletariat Niemiec potężnym strajkiem  kwietnio
wym 1917 r., który objął około 300 tysięcy robotników’ zakładów 
zbrojeniowych Berlina a także Lipska i innych m ias t7. Żądania 
strajkujących nie ograniczyły się przy tym  do spraw ekonomicz
nych, ale dotyczyły również zwolnienia więźniów polityczny ch (cho

4 Statistik des Deutschen Reichs (w dalszym ciągu w skrócie SDR), Berlin 
1920, Band 290, s. 19.

5 „Reichsarbeitsblatt“ (w dalszym ciągu w skrócie: RAB), Berlin 1919, 
s. 647.

8 WAP Opole, Rep. 207, Zg 24/35, nr 49 bez pag.
7 Nawiasem mówiąc, strajkowi temu mają do zawdzięczenia Polacy odzy

skanie jednego ze swych ważnych praw narodowych. W bezpośrednim wyniku 
strajku zniesiono mianowicie osławiony „paragraf językowy" ustawy o stowa
rzyszeniach z r. 1908.



dziło w szczególności o uwięzionego w roku poprzednim Liebknechta), 
zniesienia ustawy o „ojczyźnianej służbie pomocniczej", wolności sło
wa i zgromadzeń oraz stworzenia „organizacji klasy robotniczej dla 
wymuszenia pokoju i prawdziwej wolności politycznej" jak  również 
„stałego przedstawicielstwa spośród delegatów wszystkich przedsię
biorstw, które by kierowało walką robotników" s. „Nikt nie potrafi 
przewidzieć — pisał na marginesie tego strajku Scheidemann — co 
z ruchu [strajkowego] z 16 kwietnia wyrośnie" e. A rzecznik kancle
rza dodawał niespokojnie: „psychika narodu w toku wojny odmie
niła się, zwłaszcza od czasu rewolucji rosyjskiej" 8 * 10 11 12.

Liczba strajków  i strajkujących w r. 1917 wzrosła jeszcze bar
dziej, dochodząc do 651 461 strajkujących i 1 862 302 straconych ro- 
boczodniówek n . Niemal jedna czwarta wszystkich strajków  (131 na 
562) godziła przy tym  bezpośrednio w newralgiczny punkt niemiec
kiego militaryzmu, mianowicie w przemysł zbrojeniowy v-.

Tej potężnej fali strajkowej nie potrafił zahamować na dłuższą 
metę ani terror wojskowy, ani nawet rozpaczliwe wysiłki „socjali
stów większościowych" z Scheidemannem, Ebertem, Legienem i in
nymi zdrajcami klasy robotniczej na czele. Idąc konsekwentnie dro
gą zdrady, zapoczątkowanej osławionym głosowaniem za kredytam i 
wojennymi 4 sierpnia 1914 r„ wzmogli oni do maksimum swe dy
wersyjne wysiłki w przełomowym okresie 1916 i zwłaszcza 1917 roku. 
Pod kontrrewolucyjnym hasłem „pokoju wewnętrznego" (Burgfrie- 
den) poparli oni antyrobotniczą ustawę o „ojczyźnianej służbie po
mocniczej", chwalili się otwarcie sparaliżowaniem strajku kwietnio
wego w 1917 r . 13. Uprawiali także na szeroką skalę dywersję poli
tyczną w „wielkim stylu" w postaci m. in. wysunięcia demagogicz
nych postulatów tzw. „pokoju porozumienia" (Verstandigungsjrieden) 
przede wszystkim podczas międzynarodowej konferencji „socjali
stycznej" w Sztokholmie w 1917 r., czy „programu demokratyzacji" 
stosunków wewnętrznych w Niemczech na drodze wprowadzenia 
powszechnego głosowania do sejmu pruskiego.

Już na samym początku tej zdradzieckiej drogi w czerwcu 1915 r. 
bardzo trafnie ocenił ją  Lenin mówiąc: „musimy stwierdzić, że więk

8 Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution, Berlin 1929 s. 154.
B Pn. S c h e i d e m a n n ,  Der Zusammenbruch, Berlin 1921, s. 63.

10 Ibid., s. 64.
11 SDR, B. 290, s. 19* .
12 RAB, 1919, s. 870.
13 S c h e i d e m a n n ,  op. cit., s. 63—64.



szość partii socjaldemokratycznych i przede wszystkim stojąca na ich 
czele największa i najbardziej Wpływowa partia II Międzynarodów
ki — partia niemiecka, stanęła po stronie swego sztabu generalnego, 
swego rządu, swojej burżuazji przeciwko proletariatowi" J1.

Świadomość tego upowszechniała się z biegiem wojny coraz sze
rzej wśród mas robotniczych. Z nastrojów tych zdawali sobie rów
nież sprawę bardziej dalekowzroczni i perfidni w swej polityce zdra
dy przywódcy SPD, potwierdzając je szeregiem mniej lub bardziej 
mimowolnych wyznań 14 15 *. Nie było im obce, że na froncie wschodnim 
po wybuchu rewolucji lutowej „szerzy się propagandę za natychmia
stowym zawarciem pokoju w oparciu o rewolucję rosyjską" (im An- 
schluss an die russisćhe Revolution), że między wojskiem „krążą ulot
ki kulminujące w żądaniu, aby więcej nie strzelać do Rosjan i nie 
podpisywać pożyczek wojennych" lfi, że w związku ze zjawiskiem 
masowego bratania się żołnierzy niemieckich z rosyjskimi na wielu 
odcinkach frontu wschodniego ciągle ponawiały się wypadki faktycz
nego zawieszenia broni wbrew woli oficerów 17.

Wyciągając wnioski z tych obserwacji Kautsky, Haase i inni zde
cydowali się „zerwać" — według lapidarnego określenia Róży Luk
semburg — z „cuchnącym trupem " starej SPD, organizując się 
w tzw. Niezależną Partię Socjaldemokratyczną Niemiec (USPD). Nie 
jest przypadkiem, że powstała ona w wysoce krytycznej już dla mi- 
litaryzm u niemieckiego chwili, mianowicie w kwietniu 1917 r., w ob
liczu wspomnianego wyżej potężnego strajku robotników fabryk 
zbrojeniowych. Zarówno okoliczności, w jakich partia ta powstała, 
jak i ludzie, którzy stanęli na jej czele, wskazują wyraźnie, jakie 
cele jej przyświecały, zwłaszcza od czasu, gdy wystąpili z niej dzia
łacze Spartakusa. Dalszy rozwój USPD w pełni potwierdził jej — 
równie dywersyjny, perfidnie demagogiczny, jak kontrrewolucyjny 
charakter, na czym jednak nie od razu poznali się robotnicy niemiec
cy. Ale o to właśnie chodziło jej założycielom.

Zwycięstwo Wielkiej Październikowej Rewolucji Socjalistycznej 
zaktywizowało wbrew wszelkim socjaldemokratycznym zabiegom 
energię rewolucyjną proletariatu Niemiec do nie znanych przedtem

14 Lg n i n ,  Dzieła, t. XXI, s. 210.
15 Por. m. in. charakterystyczne wypowiedzi Kautskyego i Wurma, cyto

wane u O. G r o t e w o h l a ,  Po trzydziestu latach, Warszawa 1952, s. 58, 59.
10 Raport gen. Wrisberga z 13 kwietnia 1917 r., cyt. według: A. N o r d e n ,  

Zwischen Berlin und Moskau, Berlin 1954, s. 44—50.
17 Ibid., s. 53 i nast.



rozmiarów. Z najgłębszym, powszechnym oburzeniem przyjął on wia
domość o rozbójniczym pokoju brzeskim, narzuconym przez impe
rializm niemiecki młodej władzy radzieckiej i faktycznie popartym 
w całej rozciągłości przez obóz niemieckiej socjaizdrady. Na machi
nacje te odpowiedzieli robotnicy Niemiec najpotężniejszym w dzie
jach wojny światowej strajkiem, mianowicie strajkiem  styczniowym 
1918 r., w którym wzięło udział około miliona robotników, z czego 
blisko połowa w samym tylko Berlinie. Sani Scheidemann przyzna
wał później, że strajk  ten „mógłby być [dla rządu — H. Z.] .. .ciosem 
niszczącym" i „doprowadzić do katastrofy", gdyby nie „pomoc" ze 
strony SPD i USPD (które wysłały swych delegatów do komitetu 
strajkowego w osobach czołowych swych przedstawicieli, jak Schei
demann, Ebert, Haase i in .18).

W parze z tymi wystąpieniami mas robotniczych w Niemczech 
szły wystąpienia żołnierzy niemieckich na froncie wschodnim. Fakty 
bratania się ich z żołnierzami Armii Czerwonej przybrały jeszcze 
większe rozmiary niż po rewolucji lutowej. Nastroje przyjaźni i sym
patii dla zwycięskiego ludu rosyjskiego rozprzestrzeniały się szybko 
wśród ludu niemieckiego. Z wyraźnym niepokojem podkreślały to 
sprawozdania i raporty napływające do ministerstwa wojny. „Jest 
rzeczą znamienną — mówił jeden z nich — iz wśród ludności nie wi
dać śladów jakiejkolwiek nienawiści do Rosjan; przeciwnie, odnosi się 
[ona] do byłego wroga z przyjaźnią (mit freund.licher Gesinnung) l9 20.

S trajk styczniowy 1918 r. miał olbrzymie znaczenie dla przebie
gu rewolucyjnej, antywojennej akcji proletariatu Niemiec. „Urok re
wolucji rosyjskiej — mówił o nim Lenin — znalazł swój wyraz w im
ponującej w najwyższym stopniu . .. akcji robotników niemieckich. 
Zareagowali oni na rokowania brzeskie kolosalnym strajkiem w Ber
linie i innych ośrodkach przemysłowych. Ta akcja proletariatu 
w kraju pijanym nacjonalistycznym upojeniem i odurzonym trucizną 
szowinizmu jest faktem o pierwszorzędnej wadze i oznacza punkt 
zwrotny w nastrojach niemieckiego proletariatu" 2().

Istotnie „urok rewolucji rosyjskiej" ogarniał coraz szersze masy 
robotnicze Niemiec. W toku strajku styczniowego wyraziło się to 
m. in. także w powołaniu przez robotników do życia wzorem towa
rzyszy rosyjskich pierwszych w Niemczech rad robotniczych. Wy-

18 S c h e i d e m a n n ,  op. cit., s. 77 1 79.
19 Cyt. według A. N or d en  a, op. cit., s. 89.
20 Le n i n ,  Soczinienija, Moskwa 1940, t. XXIII, s. 338—339.



buch rewolucji zbliżał się nieuchronnie. Było to widoczne nie tylko 
w Berlinie, ale i we wszystkich większych skupiskach robotniczych 
Niemiec, takich jak Zagłębie Ruhry, Hamburg, Saksonia czy Górny 
Śląsk.

Zmiany nasilenia i form walki klasy robotniczej Górnego Śląska, 
podobnie jak zmiany w jej położeniu podczas wojny, dokonywały się, 
generalnie rzecz biorąc, w ramach naszkicowanych wyżej prawidło
wości rozwoju położenia i walki klasy robotniczej Niemiec im peria
listycznych jako całości. Tym niemniej istniały pewne specyficzne 
różnice sprawiające, że w wielu punktach obraz problematyki ślą
skiej znacznie odbiegał od tego, co obserwowaliśmy w Niemczech.

Chodzi przede wszystkim o to, że proces pogarszania się położenia 
górno-śląskiej klasy robotniczej rozpoczynał się od znacznie niższego, 
bardziej cofniętego punktu wyjściowego niż w innych rejonach Nie
miec. Upośledzenie Górnego Śląska jako swoistego „rejonu B“ impe
rialistycznych Niemiec stanowiło dla mas robotniczych tego kraju 
dotkliwy ciężar dodatkowy, pogłębiający i tak już nieznośne brzemię 
kapitalistycznego wyzysku.

Nadto dodatkowym czynnikiem szczególnie istotnym w walce kla
sowej na tym terenie były momenty narodowe; w zależności od roz
woju świadomości klasowej proletariatu górno-śląskiego i etapu to
czonej przezeń walki czynniki te już to ją hamowały i osłabiały, już 
to wspomagały i dynamizowały.

Sytuacja robotnika górno-śląskiego z chwilą wybuchu wojny 
przedstawiała się znacznie gorzej niż położenie towarzyszy walki 
w innych głównych skupiskach robotniczych Niemiec. Dla przykładu 
godzi się tu zwrócić uwagę na zagadnienie może najbardziej w tej 
mierze charakterystyczne, jak  czas pracy. W kopalniach węgla Zagłę
bia Ruhry obowiązywał faktycznie już i przed wojną dzień pracy 
8-godzinny. Na G. Śląsku w r. 1913 zaledwie 22,2% górników pra
cowało 8 godzin dziennie, znaczna większość (67,7%) pracowała od 
8 do 10 godzin, a niektórzy górnicy nawet powyżej 11 godzin21. Po
dobnie rzecz przedstawiała się — jak o tym będzie mowa bardziej 
szczegółowo niżej — niemal pod każdym innym względem (płace, 
praca kobiet, wydajność pracy itp.).

Oznaczało to, że każde pogorszenie warunków pracy i życia ro
botnika górno-śląskiego odbijało się na nim jeszcze znacznie dotkli
wiej niż na robotniku Zagłębia Ruhry czy Berlina.

21 RAB, 1914, a. 226.



Co więcej, również podczas wojny utrzym ywała się przedwojen
na tendencja do szybszego niż gdzie indziej pogarszania warunków 
bytu i pracy robotnika górno-śląskiego mimo, jak wspomnieliśmy, 
jego niższego punktu wyjściowego w  tym  zakresie. Jednym  z typo
wych przejawów tego zjawiska było zatrudnienie kobiet: proces za
stępowania nimi mężczyzn na G. Śląsku dokonywał się na znacznie 
większą skalę niż w innych okręgach górniczych, jakkolwiek już 
i przed wojną odsetek zatrudnionych w przemyśle kobiet przedsta
wiał się na tym terenie o wiele gorzej.

Mówiąc poglądowo, oznaczało to, że mniejszą kromkę chleba ro
botnika górno-śląskiego zjadali kapitaliści jeszcze szybciej i chciwiej, 
niż to się działo w pozostałych częściach ówczesnych Niemiec.

Również pod względem politycznym sytuacja górno-śląskiej klasy 
robotniczej przedstawiała się podobnie. Rządy wojennego reżimu go
dziły tu  w uprawnienia mas ludowych, jeszcze za czasów przedwo
jennych ograniczone do minimum. Szczególnie jaskrawo uwydatnia
ło się to w związku z daleko idącymi, znanymi przejawami dyskry
minacji politycznej ze względów narodowych, jak kwestia języka 
w szkołach i urzędach, osławiony paragraf językowy w ustawie o sto
warzyszeniach z r. 1908 22 itp. Nadawało to walce górno-śląskiej kla
sy robotniczej przeciwko imperializmowi i wojnie swoiste piętno 
1 charakter. Nie przypadkiem na G. Śląsku odgrywały tak doniosłą 
rolę różne polskie związki klerykalno-nacjonalistyczne, jak zwłasz
cza Zjednoczenie Zawodowe Polskie. W ten sposób anty rewolucyjny 
nacisk ideologiczny na górno-śląskich robotników docierał do nich 
dodatkowymi szerokimi kanałami, przy pomocy których kierownic
two wspomnianych organizacji przemycało nastroje ugody, rezygna
cji i bierności. Organ ZZP pisał 24 lutego 1917 r.: „Prawda, ustrój 
nasz społeczny oparty na własności i — aczkolwiek silnie ograniczo
nej — wolności osobistej, zawsze ma w sobie pierwiastki różniczku
jące różne stany i zawody. Z tego nie wynika, jakoby ustrój ten był 
zły. Nie. Własność pryw atna i wolność osobista to kardynalne postu
laty chrystianizmu, postulaty zdrowe i dobre". I zaniepokojony ros
nącą aktywnością klasy robotniczej (jak o tym niżej obszerniej jest 
mowa) dodawał: „związki zawodowe naszym zdaniem czynnego 
udziału w polityce w całym tego słowa znaczeniu brać nie po
winny" 23.

22 Paragraf ten został zniesiony w r. .1917 w wynika wspomnianego wiel
kiego strajku kwietniowego.

23 „Wzajemna Pomoc“ 24 II 1917, nr 4.



Równolegle z tym szedł stosunkowo krótki i ograniczony — żeby 
się tak wyrazić — staż polityczny i organizacyjny górno-śląskiej 
klasy robotniczej w klasowym i internacjonalistycznym ruchu robot
niczym, to znaczy przede wszystkim w przedwojennej niemieckiej 
SPD, nie mówiąc już o SDKPiL.

W ten sposób i od strony samego ruchu robotniczego, od strony 
i ego wewnętrznej dojrzałości, jego organizacyjno-politycznych do
świadczeń i osiągnięć, pozycja wyjściowa górno-śląskiej klasy robot
niczej, w tak znacznej części obciążonej ideologicznym bagażem na
cjonalizmu i klerykalizmu, przedstawiała się u progu wojny znacz
nie mniej korzystnie niż w innych oddziałach klasy robotniczej Nie
miec a także Królestwa Polskiego. I pod tym  względem robotnik 
polski na G. Śląsku miał przed sobą drogę o wiele trudniejszą i dłuż
szą do przebycia.

Już pierwsze dni i tygodnie wojny ujawniły z całą ostrością szcze
gólną bezwzględność i drapieżność imperializmu niemieckiego w sto
sunku do górno-śląskiej klasy robotniczej. Niezależnie od przekra
czającego wszelkie „normy" kapitalistycznej eksploatacji wyzysku, 
zażądali monopoliści niemieccy od robotnika górno-śląskiego szcze
gólnie wysokiej daniny krwi. Mobilizacja wyrwała z kopalń, hut i fa
bryk górno-śląskich blisko jedną czwartą ogółu robotników wykwa
lifikowanych, w przeciwieństwie do innych okręgów przemysłowych 
Niemiec, dotkniętych poborem na front nieraz w kilkakrotnie mniej
szym stopniu. Pod koniec wojny w górno-śląskim górnictwie węglo
wym pracowało zaledwie 22% przedwojennej wykwalifikowanej za
łogi kopalń, podczas gdy w okręgach zachodnich stanowiła ona prze
ciętnie 44—47% ogółu zatrudnionych 24. Jak  informuje niemiecki 
inspektor pracy, „nawet najstarsze roczniki wyszkolonego pospolite
go ruszenia (Landsturm), z których w innych okręgach przemysło
wych Nielmiec przeważnie zrezygnowano, zostały [na G. Śląsku — 
H. Z.] natychm iast powołane1*. Później część spośród nich wróciła co 
prawda do domu, ale — dodaje inspektor — „nie w rozmiarze ta
kim, jak w innych częściach Niemiec**25.

Niewątpliwie jednym z istotnych źródeł takiego postępowania 
niemieckich imperialistów była ich głęboka nieufność do politycznej 
„lojalności** robotników górno-śląskich, w przygniatającej większo

24 E. Ro me r ,  Stosunki ekonomiczne Górnego Śląska, Lwów — Warszawa 
1921, s. 50.

25 „Jahresberichte der Aulsichtsbeamten und Bergbehórden im Preuss. 
Staate“ za lata 1914—1918, t. I, s. 465—466 (w dalszym ciągu w skrócie: JB).



ści Polaków, którzy pozostawieni w masie na swojej ziemi mogliby 
skorzystać z wojennej okazji, by ujawnić swe antypruskie nastroje. 
Dlatego też już na samym początku wojny, w połowie listopada 1914 
roku, odtransportowano czasowo do środkowych Niemiec młodsze 
roczniki mężczyzn zdolnych do służby wojskowej z terenów po pra
wej stronie Odry, ,,ażeby nie dostały się one w ręce nieprzyjaciela 
w wypadku, gdyby się on w darł [na G. Śląsk — H. Z.]“ 26.

Nie ma potrzeby szeroko rozwodzić się nad tym, jak dotkliwie od
biły się te kroki na położeniu tysięcy rodzin robotniczych G. Śląska, 
pozbawionych w ten sposób niejednokrotnie jedynych swych żywi
cieli, w chwili gdy jednocześnie szybko rosły ceny żywności, a na do
m iar ci, którzy uniknęli wywiezienia, ujrzeli się zagrożeni jeszcze 
jedną klęską — klęską bezrobocia. O ile w grudniu 1913 r. przypa
dało na 100 zorganizowanych w związkach zawodowych robotników 
na Śląsku i w Poznańskiem (łącznie) 4,3 bezrobotnych, to w grudniu 
1914 r. odsetek ten wynosił już 6,5% 27 28; w ciągu jednego zatem roku 
wzrost liczby bezrobotnych wyrażał się liczbą 51%. Liczby te nie 
uwzględniają jednak bezrobocia częściowego — zjawiska, które 
w pierwszych miesiącach wojny również dotkliwie ugodziło w poło
żenie klasy robotniczej na Górnym Śląsku (podobnie zresztą jak  
w całych Niemczech). Zwłaszcza w przemyśle nie służącym bezpo
średnio produkcji wojennej zatrudnianie robotników przez 3—4 dni 
w tygodniu było na porządku dziennym 2fi. Dopiero w r. 1915 i w la
tach następnych w związku z przestawieniem przemysłu na tory 
produkcji wojennej i ciągle rosnącym zapotrzebowaniem dla frontu 
bezrobocie zmalało do nieznacznych granic. Jednakże i teraz w la
tach najwyższego zatrudnienia (1916 i 1917) w skali ogólnoniemiec- 
kiej, kiedy odsetek bezrobotnych w Niemczech spadł do 1,6 i 1,0%, 
pozostawał on stale wyższy na Śląsku i w Poznańskiem, gdzie wyno
sił 1,8 i 1,5% 29.

Pomimo wszystko stan zatrudnienia robotników w rejencji opol
skiej poza pierwszym rokiem wojny był nader wysoki i przeciętnie 
oscylował w granicach około 300 tysięcy (w całym przemyśle górno
śląskim — bez jeńców wojennych i półprzymusowych robotników cy
wilnych z terenów okupowanych); w r. 1918 zatrudnienie w przemy

26 Ibid., s. 465; por. K. P o p i o ł e k ,  Zaborcze plany kapitalistów śląskich, 
Katowice — Wrocław 1947.

27 RAB, 1914, s. 128 i 1915, s. 147.
28 „Wzajemna Pomoc" (organ Zjednoczenia Zaw. Polskiego), 15 XI 1914.
29 RAB, 1918, s. 111.
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śle górno-śląskim osiągnęło liczbę 314 696 robotników, z czego w gór
nictwie ogółem 162 593 30 31, czyli, 51,3%, a w samym górnictwie węgla 
13 8 503 ,1, to jest 37,6%. Z pozostałych gałęzi przemysłu najpoważ
niejsze zatrudnienie wykazywało hutnictwo (żelaza, cynku, ołowiu 
i srebra), mianowicie około 65 000 robotników 32. Do tego należy jed
nak doliczyć poważne liczby jeńców i robotników cywilnych z te
renów okupowanych. Ich liczby dla całego przemysłu górno-śląskie- 
go, a tym bardziej ilości zatrudnionych na roli w junkierskich laty- 
fundiach dokładnie na podstawie istniejących materiałów ustalić nie 
można. Pewną orientację w tej mierze dają informacje inspektorów 
fabrycznych stwierdzające, że liczba jeńców wojennych, zatrudnio
nych w samym tylko górnictwie, wahała się podczas wojny w grani
cach od 35 do 45 tysięcy (a więc około 30 do 40% miejscowych gór
ników zawodowych). Jeżeli chodzi o robotników cywilnych, przeważ
nie imigrantów z Królestwa i Galicji, to w połowie marca 1914 r. 
pracowało ich w całym przemyśle gómo-śląskim 23 130 33. Trudno 
ustalić statystycznie rozwój zatrudnienia tych robotników podczas 
wojny. Wydaje się, że mimo zahamowania ich dopływu z Galicji, ich 
globalna liczba pozostawała nadal wysoka. W świetle tych (niepeł
nych) danych staje się jasne, jak obfite źródło nadzwyczajnych zy
sków wojennych stanowiła dla górno-śląskich baronów węglowych 
i junkrów armia jeńców wojennych i cudzoziemskich robotników cy
wilnych. Tym też tłumaczy się nieustanna natarczywość górno-ślą
skich organizacji kapitalistycznych, które starają się „zabezpieczyć*' 
sobie u niemieckich władz wojskowych możliwie stały i obfity do
pływ tych robotników 34.

Byt armii robotniczej na Górnym Śląsku, sięgającej wraz z rodzi
nami liczby miliona, kształtował się w coraz ciaśniej zwierających się 
kleszczach głodu i nędzy, wywoływanych przez rosnące z miesiąca 
na miesiąc koszty utrzym ania i coraz jaskrawiej nie nadążające za 
nimi płace. Mówi o tym nawet powierzchowny rzut oka na oparty

30 JB, 1914—1918, t. I, s. 1590—1591 i 1594—1595.
31 RAB, 1919, s. 304—305.
32 Statistik der Oberschlesischen Berg- und Hiittenwerke fur das Jahr 1918, 

Kattowitz 1919, s. 49 (w dalszym ciągu cytowane w skrócie SOBH).
33 „Wzajemna Pomoc" 1 VII 1914, nr 13.
34 Por. na ten temat liczne memoriały junkrów i kapitalistów górno-ślą

skich z czasów wojny, zebrane przez K. P o p i o ł k a, Zaborcze plany kapita
listów Śląskich, Katowice — Wrocław 1947, zwłaszcza s. 77—78.



0 oficjalne dane indeks kosztów utrzym ania 3', a także na urzędową 
tabelę p ła c 3(i. Wynika z tego, że podczas gdy koszty utrzymania 
wzrosły w ciągu wojny przeszło trzykrotnie (o 213%), to w tym sa
mym czasie płace robotnicze (w górnictwie węglowym) wzrosły na 
Górnym Śląsku zaledwie nieco więcej niż dwukrotnie (o 115%), 
a mianowicie z 3,63 mk za dniówkę w r. 1913 (płaca przeciętna ro
botnika w kopalni węgla) do 7,80 mk w r. 1918 Ale — jak wyżej 
wspomnieliśmy — przyczyną gwałtownego pogorszenia się położe
nia robotników było nie tylko — i nawet nie w pierwszym rzędzie — 
nienadążanie wzrostu płac za wzrostem kosztów utrzymania, lecz 
również inne ważne czynniki, jak zasadnicze pogorszenie się jakości
1 wartości nabywanych produktów, a przede wszystkim ich brak na  
rynku, zmuszający szerokie masy do zaopatrywania się w nie na 
czarnym rynku. Nie trzeba szczegółowej analizy, aby stwierdzić, że 
przydział tygodniowy dla dorosłego człowieka, obejmujący niecałe
2 kg chleba (o niezwykle niskiej wartości kalorycznej), 2,5 kg karto
fli, 250 g mięsa, 180 g cukru i 1/2 jaja, równający się w sumie 1313 
kaloriom 35 36 37, nie mógł wystarczyć nawet na bardzo głodową egzysten
cję. Co więcej, te głodowe -racje podlegały w toku wojny dalszym 
poważnym ograniczeniom, jak np. 1 kwietnia 1917 r., kiedy to doko
nano drastycznych ograniczeń, m. in. także w stosunku do robotni
ków ciężko pracujących; ograniczenia te szły tak daleko, że nawet 
brukiew a także kości zaczęto wydawać na kartki.

Ale nawet ograniczone do minimum ilości produktów żywnościo
wych nie mieściły się na ogół w budżecie przeciętnej rodziny robot
niczej. I tak np. wysokość tygodniowych kosztów wyżywienia (nie 
utrzymania!) czteroosobowej rodziny wy nosiła w czerwcu 1917 r. 
około 56 marek 38, podczas gdy przeciętna płaca górnika na G. Ślą
sku wynosiła w r. 1917 tygodniowo 34,38 mk (na Śląsku Dolnym na
wet 31,02 mk 39). Na to, by tym wrydatkom sprostać, trzeba było za
tem, ażeby w czteroosobowej rodzinie co najmniej- dwóch jej człon
ków pracowało, a i wtedy pozostawały zaledwie fenigi na wszystkie 
inne potrzeby poza wyżywieniem.

35 Por. J. K u c z y ń s k i ,  Die Geschichte der Lagę der Arheiter in Deutsch- 
land, Berlin 1949, t. I, s. 293.

36 Por. tab. I na końcu niniejszej pracy.
37 Illustrierte Geschichte der deutschen Rerolution, s. 125.
38 Ibid., s. 126.
39 Por. tab. I.



Z tą chwilą staje się ekonomicznie zrozumiały ogromny w cza
sie wojny wzrost zatrudnienia kobiet i młodocianych — dodatko
wych, niezbędnych żywicieli rodzin.

W zasadzie postępowy proces włączania kobiet w proces pracy pro
dukcyjnej zamieniał się w warunkach kapitalizmu w swoje przeci
wieństwo, w zjawisko społecznie reakcyjne, służące dalszemu po
głębianiu wyzysku mas pracujących. Fakt, że w konkretnej sytuacji 
lat 1914—1918 proces ten służył ponadto przedłużeniu imperialistycz
nej, zaborczej wojny, nadawał mu spotęgowane piętno reakcyjności. 
Wsteczność i szkodliwość powyższego zjawiska wynikały przede 
wszystkim stąd, iż wzmożone zatrudnianie kobiet oznaczało przy sto
sowaniu dla nich niższych stawek płacy za równą pracę — ogólne 
obniżenie funduszu płac pracowniczych, oznaczało znaczne zwiększe
nie zysków monopoli kosztem spotęgowanej i rozszerzonej eksplo
atacji mas pracujących. Wciągnięcie kobiet w proces produkcji w wa
runkach kapitalizmu i wojny, przy braku odpowiedniej troski i urzą
dzeń socjalnych (żłobków, przedszkoli itp.) sprawiało, że nie tylko 
nie zostały one zwolnione z nieznośnego „niewolnictwa domowego", 
lecz przeciwnie, stawało się ono wielekroć dotkliwsze. Brak jakich
kolwiek możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz ogólnego 
rozwoju kulturalnego sprawiał przy tym, że zatrudnione kobiety nie 
miały żadnych innych perspektyw, jak tylko dożywotni los najniżej 
kwalifikowanych i najbezwzględniej eksploatowanych „rąk robo
czych".

W świetle faktu, że płace robocze na Śląsku były znacznie niż
sze niż gdziekolwiek w Niemczech, staje się zrozumiałe, że właśnie 
tu  odsetek zatrudnionych kobiet znacznie przewyższał wszystkie po
zostałe główne okręgi przemysłowe Rzeszy niemieckiej. W sposób 
najbardziej charakterystyczny ujawniło się to znowu na przykładzie 
górnictwa węglowego. Urzędowa statystyka niemiecka aż do roku 
1915 włącznie notuje zatrudnienie kobiet w tej dziedzinie jedynie 
na Śląsku (przede wszystkim Górnym). Na tym ostatnim terenie za
trudnienie kobiet w kopalniach węgla wyrażało się w r. 1913 cyfrą 
ponad 5 tys. robotnic, stanowiących wówczas 4,5°/o całej załogi, pod
czas gdy w r. 1918 liczba robotnic urosła do blisko 15 tys., a zatem 
(jeśli nie liczyć jeńców) 12,8% załogi kopalń 40.

Zatrudnienie kobiet w kopalniach węgla w innych rejonach prze
mysłowych Niemiec występuje dopiero — jak wspomnieliśmy — od 
r. 1916 i nie przekroczyło ono tam  nigdy 5% ogółu załogi.

40 Por. tab. I.



Również zatrudnienie młodocianych (poniżej 18 lat) było przez 
cały omawiany okres na G. Śląsku najwyższe.

Niemniej bezwzględnie eksploatowano kobiecą siłę roboczą w in
nych gałęziach przemysłu, zwłaszcza w hutnictwie, przemyśle m eta
lurgicznym i maszynowym, koksowniach i kopalniach rud, gdzie za
trudnienie kobiet wzrosło z 7352 w r. 1913 do 13 850 w r. 1918, tj. 
o przeszło 88% 41. Łącznie w całym przemyśle górno-śląskim wzrost 
ten według mocno obniżonych danych urzędowych zaznaczył się licz
bą ponad 50 tys. zatrudnionych kobiet w r. 1918 w stosunku do po
nad 30 tys. w r. 1913, tj. o co najmniej 65% 42 43.

Jak  wynika z tych ostatnich li,czb, wzrost zatrudnienia kobiet 
w czasie wojny na G. Śląsku, niezależnie od tego, że był niezwykle 
silny, zaznaczył się najsilniej w górnictwie i hutnictwie — a zatem 
tam, gdzie zatrudnienie kobiet przy najbezwzględniejszej, wojennej 
eksploatacji wszelkiej siły roboczej, na nich właśnie, robotnicach 
odbić się musiało najdotkliwiej dla ich zdrowia i życia.

Już wkrótce stało się to tak jaskrawo widoczne, że nawet w spra
wozdaniach pruskich inspektorów fabrycznych i górniczych — naj
wierniejszych sług świata wielkiego kapitału — znalazło swój rów
nie nieśmiały jak wymowny wyraz. Stwierdzają oni, że kobiety za
trudniano m. in. przy robotach transportowych jako palaczy, jako 
pomocnice przy obsłudze pieców martenowskich a także przy pra
cach dla kobiet tak specjalnie niebezpiecznych, jak w przemyśle cyn
kowym — przy piecach hutniczych. Często posługiwano się tu prze
de wszystkim robotnicami z terenów okupowanych polskich, ponie
waż — jak stwierdza jeden z inspektorów — „kobiet miejscowych 
nie można było już dla tych celów uzyskać'* 4:\

Szczególnie wielkie rozmiary przyjęło zatrudnienie kobiet w prze
myśle wojennym, zwłaszcza w fabrykach środków wybuchowych. 
„Tu musiano z konieczności — usiłował usprawiedliwić kapitalistów 
inspektor fabryczny — zatrudniać [kobiety] przy pracach, które kry
ły w sobie znaczne niebezpieczeństwa dla zdrowia. Doszło skutkiem 
tego do licznych zachorowań robotnic . . . Bardzo rychło też wystą
piły bardzo niezdrowe skutki pod względem moralnym**44.

41 SOBH, 1918, s. 41—48.
42 JB, 1914—1918, s. 1590—1 i 1594—5: R. Vo g e ! ,  Deutsche Presse und 

Propaganda des Abstimmungskampfes in Oberschlesien, Bytom b.d., s. 26, oce
nia tę liczbę na ponad 70 tys.

43 Ibid., s. 476. ,
44 JB. 1914—1918, 1, s. 477.



Jednakże kapitaliści nie zadpwalali się „możliwościami" nieludz
kiej eksploatacji, opierając się na odartym z wszelkich listków figo
wych wojennym „prawie pracy“ i bez skrupułów nawet to prawo 
naruszali na każdym kroku. Niejednokrotnie uzyskiwali na to w dro
dze „wyjątku" placet władzy państwowej, w innych wypadkach po 
prostu nie oglądali się na zezwolenie, trafnie rozumując, że zapła
cenie drobnej „kary" za wykroczenie zawsze jeszcze będzie mniejszą 
s tra tą  niż zyski osiągnięte poprzez naruszenie przepisów ustawo
wych. Do najczęstszych wykroczeń należało przedłużanie dnia pracy 
ponad normy przepisów (i tak już nader elastycznych podczas wojny) 
oraz żądanie pracy w dni świąteczne. M. in. zmuszano robotnice do 
18-godzinnych tzw. „szycht przy piecach" (Anheizschichten) a także 
,,szycht zmianowych", trwających bez przerwy 24 godziny 4\

Bodźcem zachęcającym kapitalistów do wręcz nieograniczonego 
wyzysku kobiecej siły roboczej były niezwykle niskie płace kobiet — 
jedno z poważniejszych źródeł nadzwyczajnych zysków wojennych 
wielkiego kapitału. Jak  to wynika z załączonej tabelki (tab. I), płace 
kobiet w górnictwie węgla nigdy w ciągu wojny nie przekroczyły 
49°/o płac najniżej płatnej grupy robotników mężczyzn (dorosłych), 
<i najczęściej wahały się w granicach 40—45% ich płac. Zważywszy, 
że zestawiamy tu grupy robotników o mniej więcej równych kwali
fikacjach (ściślej mówiąc w jednym i drugim wypadku najczęściej 
robotników nie wykwalifikowanych), porównywalność płac obu grup 
nie może budzić poważniejszych wątpliwości. Wynika stąd jeszcze 
jedno potwierdzenie kapitalistycznej zasady n i e r ó w n e j  płacy za 
r ó w n ą  pracę. Na domiar, podobnie jak w wielu innych dziedzinach 
tak  i w tej, dawało się zauważyć szczególne upośledzenie robotników 
górno-śląskich, wyostrzające skutki działania kapitalistycznej po
lityki pła.c w stosunku do kobiet ponad „przeciętne" normy 1<!.

Dodatkowe obrywanie płac stosowali zresztą kapitaliści gorno-ślą- 
scy również wobec robotników mężczyzn za pośrednictwem perfid
nego stosowania grup płac robotniczych. Polegało to na zaszerego- 
w ywaniu robotników do możliwie najniższych grup przy maksymal
nym  ograniczaniu liczby najwyżej uposażonych. Politykę tę, zainicjo- 45 46

45 System ten stosowano celem przesunięcia poszczególnych zmian robot
ników na inne pory doby, przeważnie w końcu tygodnia; 24-godzinna szychta 
zmianowa jest nieunikniona przy pracy na 2 zmiany na dobę.

46 Tak np. płaca kobiet w stosunku do najmniej płatnej grupy robotników 
mężczyzn wynosiła w> r. 1917 na D. Śląsku 62n'o, w Westfalii i Nadrenii 63”o, 
v.r zagłębiu akwizgrańskim nawet 700/o.



waną już przed wojną, kontynuowano obecnie na jeszcze większą 
skalę — przede wszystkim znowu na G. Śląsku. Daje o tym pojęcie 
tabelka (zob. s. 103) czystych zarobków dniówkowych robotników 
w kopalniach węgla w niektórych głównych zagłębiach węglowych 
Niemiec. Poszczególne kategorie robotników stanowiły następujący 
procent ogółu załogi w kopalniach węgla 47:

Górnicy właściwi 
na dole

Inni górnicy 
na dole

(°/0 ogółu załogi)

Robotnicy na 
powierzchni 48

55 55
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1913 31,9 42,6 50.7 55,4 32,3 25,9 26,3 17,8 25,9 27,3 19,3 23,4
1914 29,5 40,7 49,3 52,8 33,5 26,9 26,9 20,9 26,3 24,3 19,5 22,6
1915 26,1 38,0 45,8 45,7 32 2 24,4 27,6 24,5 25,1 28,5 18,9 22,3
1916 24,2 37,2 45,6 43,1 30,8 22,9 25,6 22,1 25,6 27,6 18,3 25,6
1917 24,7 39,5 46,6 45,9 30,9 22,4 24,7 19,0 25,8 25,6 17,1 24,8
1918 23,2 40,7 46,0 46,7 31,6 23,2 25,8 18,5 26,9 24,4 17,9 25,1
1919 21,8 39,7 42,2 46,6 34,9 24,6 27,3 20,4 28,1 27,0 22,6 27,5

Wymowę powyższej tabelki należy uzupełnić jeszcze przypomnie
niem, że i najniższe grupy płac (kobiet i robotników młodocianych) 
były na G. Śląsku reprezentowane najliczniej; w ten sposób osiągnę
li kapitaliści górno-śląscy daleko idące wykrzywienie struktury  płac 
w kierunku płac najniższych, otwierając sobie tą drogą jeszcze jedno 
źródło dodatkowych zysków.

Trudniej uchwytne w cyfrach, lecz jeszcze większe zyski przyno
siły kapitalistom „oszczędności" polegające na krańcowym zaniedba
niu i lekceważeniu warunków bezpieczeństwa i higieny pęacy. Za
niedbania te były tak jaskrawe, że uzewnętrznić się musiały nawet 
na kartach sprawozdań inspektorów fabrycznych. „Zaniedbanie po
mieszczeń dla robotników, szatni, umywalni posunęło się bardzo da
leko — pisał jeden z nich — niektóre [z tych urządzeń — H. Z.] zu
pełnie znikły". I wyjaśniał, że zostały one zamienione ną magazyny 
i inne pomieszczenia, przeznaczone dla celów produkcyjnych 49. Po
wyższe urządzenia, dodawał inny inspektor, „w całym szeregu przed

47 Por. tab. I.
48 Bez robotników młodocianych i jeńców wojennych.
49 JB, 1919, s. 290.



siębiorstw nie wystarczały . . .  wojenne ograniczenia budownictwa na 
skutek braku materiałów i ludzi stały na przeszkodzie paląco ko
niecznej rozbudowie tych urządzeń" 50.

Takie warunki higieny i bezpieczeństwa pracy same przez się 
musiały prowadzić do znacznego obniżenia zdrowotności wśród ro
botników i wzrostu liczby nieszczęśliwych wypadków przy pracy. 
Przyczyniał się do tego znakomicie rosnący głód, wyczerpanie i ogól
ne osłabienie sił żywotnych robotników. Według danych inspektorów 
fabrycznych zjawisko to szczególnie w latach 1917 i 1918 przybrało 
silne rozmiary. Niezależnie od gwałtownego wzrostu liczby zachoro
wań i śmiertelnych wypadków przy pracy zagościły wówczas znowu 
na Górnym Śląsku ciężkie epidemie (w szczególności chorób, głodu: 
tyfusu i — krwawej biegunki), które w szeregu wypadków unie- 
ruchomiały całe wielkie przedsiębiorstwa na skutek braku rąk do 
pracy 51.

Krzewieniu się epidemii sprzyjały fatalne warunki mieszkaniowe 
w górno-śląskim okręgu przemysłowym. Główne miasta tego okręgu, 
jak Katowice, Królewska Huta, Zabrze, Gliwice wyróżniały się już 
i przed wojną wyjątkowo wysokim zagęszczeniem mieszkań robotni
czych, przewyższając pod tym względem inne większe miasta Nie
miec często dwu- i trzykrotnie, a nawet więcej. Podczas wojny 
w związku z zahamowaniem budownictwa mieszkaniowego stan ten 
pogorszył się jeszcze bardziej.

Innym przejawem szybko w toku wojny postępującego procesu 
wyczerpywania i wyniszczania górno-śląskiej klasy robotniczej są 
dane mówiące o wzroście liczby nieszczęśliwych wypadków przy pra
cy i zachorowań. Zaczerpnięte ze sprawozdań inspektorów fabrycz
nych, którzy sami podkreślali ich fragmentaryczność i niekomplet
ność, nie mogą one dać pełnego obrazu położenia górno-śląskiej klasy 
robotnicżej pod tym względem. Niemniej zasługują na pewną uwagę
0 tyle, że przykładowo ujawniają t e n d e n c j e  rozwojowe położe
nia robotników w tej mierze. Do nader typowych należą tu liczby 
dotyczące rejonów dwóch inspektorów górniczych, mianowicie Kró
lewska Huta i Bytom-Wschód (zob. tabelkę na s. 105).

Jak  wynika z powyższych przykładowych liczb, osłabienie, głód
1 bezlitosna eksploatacja wojenna były przyczyną procesu gwałtow
nego wyniszczania górno-śląskiej klasy robotniczej w skali i w tem

50 Ibid., 1914—1918, t. I, s. 489—490.
51 Ibid.



pie zupełnie dotąd nie spotykanym na tak krótkiej przestrzeni czasu. 
Wymowa przytoczonych liczb nie polega bowiem — jak już to pod
kreśliliśmy za burżuazyjnymi sprawozdawcami — na ich niewątpli
wie drastycznie obniżonych wysokościach absolutnych, lecz na ich 
gwałtownym wzroście. Jeśli chodzi o najcięższe zachorowania (po
wyżej 13 tygodni leczenia), to wyrażał się on w obu omawianych re
jonach jeszcze stosunkowo „pomyślnie** (wzrost o 13% w rejonie 
Królewska Huta i o 74% w rejonie Bytom-Wschód). Wręcz katastro
falnie przedstawiała się sytuacja w dziedzinie śmiertelnych wypad
ków: w Królewskiej Hucie liczba tych wypadków wzrosła w ciągu 
zaledwie 5 lat o 70%, a w Bytomiu-Wschód przeszło trzykrotnie — 
o 216%!

Nieszczęśliwe wypadki i choroby wśród górników na 1000 
zatrudnionych (bez jeńców wojennych)

Rok Stan załogi
Wypadki śmiertelne Choroby powyżej 

13 tyg.
liczby abs. na 1000 abs. na 1000

Królewska 
Huta:52

1914 17523 40 2,28 88 5,02
1915 15083 58 3,84 83 5,50
1916 15729 57 3,62 85 5,40
1917 16998 45 2,65 99 5,82
1918 17322 66 3,81 151 8,72

Bytom-
Wschód: 53

1914 12302 10 0,81 27 2,19
1915 11001 25 2,27 37 3,36
1916 12196 20 1,64 26 2,13
1917 12723 31 2,44 26 2,04
1918 12896 33 2,56 32 2,48

Tę ponurą statystykę upiększa wszakże fakt pominięcia w niej 
danych dotyczących jeńców wojennych, których położenie przy 
znacznej ich liczbie w istotnym stopniu wpływało na ogólny obraz 
problemu tu omawianego. Eksploatacja tej najtańszej siły roboczej, 
przynosząca tak niezwykłe zyski, doszła do takich granic, że nawet 
wśród kapitalistów wywołała pewien niepokój z powodu zagładzania

52 Ibid.., s. 1158.
53 Ibid., s. 1170.



jeńców wojennych. Oto co mówił na ten tem at jeden z dyrektorów 
górno-śląskich przedsiębiorstw: „Wyżywienie jeńców wojennych do
szło do punktu, który wprost podnosi włosy na głowie (haarstrdubend 
ist). W zakładach koksowniczych jeńcy wojenni padają z osłabie
ni a" W świetle tej wypowiedzi z największą ostrożnością przyjąć
irzeba jako niewątpliwie drastycznie obniżone informacje inspektora 
górniczego rejonu Królewska Huta, stwierdzające, że liczba śmier
telnych wypadków wśród zatrudnionych w kopalniach jeńców wo
jennych była znacznie wyższa niż wśród robotników „cywilnych'* 
i rosła przy tym z niemniejszą szybkością. Tak np. we wspomnia
nym rejonie górniczym przypadało w 1916 r. 5,16 wypadków śmier
telnych na 1000 zatrudnionych jeńców, w  r. 1917 zaś 6,42 * 55 *.

Nie posiadamy równie szczegółowych danych z innych gałęzi 
przemysłu. Jednakże z marginesowych uwag niektórych inspekto
rów fabrycznych wynika, że w szczególności w przemyśle środków 
wybuchowych odsetek nieszczęśliwych wypadków był znacznie wyż
szy niż w górnictwie ' fi. Było to w niemałej mierze następstwem zda
rzających się często w tym przemyśle katastrofalnych eksplozji, po
chłaniających niejednokrotnie dziesiątki a nawet setki ofiar w  zabi
tych i rannych 57.

Jak już wspomnieliśmy, podstawowe źródło tych zjawisk kryło się 
w skrajnym wyczerpaniu i osłabieniu robotnika, na domiar często 
pozbawionego elementarnych kwalifikacji do pracy w niebezpiecz
nych zawodach, takich jak górnictwo, przemysł hutniczy czy środków 
wybuchowych. Do tego jako istotny czynnik dochodziło zbrodnicze 
zaniedbanie przez kapitalistów wszelkiej troski o bezpieczeństwo i hi
gienę pracy, czego — jak widzieliśmy — nie mogli ukryć nawet 
usłużni inspektorzy fabryczni. Gdy mowa o tych czynnikach, nie wol
no również zapomnieć o jeszcze jednym, a mianowicie o systematycz
nie przedłużanym czasie pracy.

Podobnie jak pod względem płac, również i w tej dziedzinie z ca
łą jaskrawością ujawniało się upośledzenie i szczególny wyzysk gór- 
no-śląskiej klasy robotniczej. Mówi o tym tabelka (zob. s. 106) zaczer

34 Konferencja Śląska Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Wro
cław, 1954, s. 145 (głos w dyskusji K. Joncy).

55 BJ, 1914—1918, t. I, s. 1159.
5fi Ibid., s. 480.
37 Dla przykładu przytoczymy, że jedna z nich pochłonęła 83 ofiary w za

bitych i rannych, inna, w czerwcu 1918 r. — 336 ofiar (Ibid., s 485—486). Bar
dzo częste były też eksplozje w kopalniach na skutek zastosowania zastęp
czych środków wybuchowych (tzw. płynnego powietrza).



pnięta z urzędowych danych; analizując ją należy mieć na uwadze, że 
według tychże danych dniówka robocza w kopalniach węgla poza 
Górnym Śląskiem nie przekraczała 8 godzin pracy 5S.

Czas pracy w górno-śląskich kopalniach węgla 
(dane z ostatniego kw artału każdego roku)

Rok Robotnicy pracujący:
do 8 godz. 8—10 godz. 10—11 godz. 11 — 12 godz.

1913 22,2°/o 67,7% 9,9% 0,2%
1914 24,9% 68,6% 6,5% 0,2%
1916 26,8% 65,8% 6,0% 1,4%
1917 31,5% 62,3% 6,2% 0,0%
1918 79,1% 18,5% 2,4% 0,0%

Jak z powyższej tabelki wynika, Górny Śląsk był jedynym 
w Niemczech rejonem górniczym, w którym obowiązywała w zasa
dzie dniówka trw ająca od 8 do 10 godzin, a często i dłuższa. Co wię
cej: nie brakowało kopalń, gdzie aż do roku 1916 (z tendencją zwyż
kową!) praktykowano dniówkę 11—12-godzinną. Jednocześnie prze
chodzenie na dniówkę 8-godzinną dokonywało się w prawdziwie żół
wim tempie i dopiero rewolucja listopadowa w Niemczech przyniosła 
pod tym względem radykalną zmianę.

Ale i język przytoczonych powyżej cyfr nie daje bynajmniej 
prawdziwego, a tym bardziej pełnego obrazu zagadnienia czasu pra
cy. Jak  wynika bowiem z wiadomości prasowych a nawet sprawo
zdań inspektorów fabrycznych i górniczych, 11-godzinny dzień, pra
cy, zwłaszcza w kopalniach rud, był jeszcze w r. 1918 (a więc wtedy, 
kiedy statystyka urzędowa twierdzi, iż takiej dniówki już nie stoso
wano) nader częstym zjawiskiem — tak częstym, że było to powo
dem uporczywych strajków zatrudnionych w tych kopalniach robot
nic 58 59 60 61. Inni inspektorzy powiadają, iż w niektórych kopalniach robot
nicy na powierzchni pracowali-od 11,5 do 12 godzin01. Nielepiej było 
w innych działach przemysłu, np. w hutnictwie, gdzie dniówka trw a

58 Dotyczyło to przede wszystkim górników pracujących na dole; jest rów
nież nie do przyjęcia twierdzenie urzędowej statystyki, jakoby nawet w czasie 
wojny zasada 8-godzinnego dnia pracy nie została także poza G. Śląskiem po
ważnie naruszona.

59 RAB, 1914, s. 226; 1915, s. 405, 1917, s. 409; 1918, s. 375; 1919, s. 302.
JB; 1914—1918, t. I, s. 1168.

61 Ibid., s. 1130.



ła przeciętnie 10 godzin; 6- robotnicy w koksowniach pracowali 12 
a nawet 14 godzin 62 63.

Systematyczne przedłużanie dnia pracy, szybkie zwiększanie za
trudnienia najtańszej siły roboczej — kobiet i młodocianych, krań
cowa eksploatacja przymusowej siły roboczej (jeńców i robotników 
z terenów okupowanych) przy jednoczesnej likwidacji minimalnych 
już i przed wojną świadczeń społecznych dla tych ostatnich itp. itp. 
— wszystko to świadczyło, że kapitaliści, nie rezygnując bynaj
mniej z dążeń do maksymalnej intensyfikacji wysiłku robotnika, do 
wyduszenia z niego możliwie najwyższej wydajności pracy, jak to 
jest właściwe dobie panowania monopoli, korzystają jednocześnie 
z kapitalistycznego „prawa wojny“, aby na tej drodze w coraz szer
szym zakresie stosować także metody wyzysku ekstensywnego; po
łączenie tych dwóch form wyzysku kapitalistycznego w nie spoty
kanym dotąd zakresie stanowiło niewątpliwie jeden z najistotniej
szych elementów położenia klasy robotniczej w czasie wojny, 
między innymi także na Górnym Śląsku — i to w postaci i rozmia
rach szczególnie drapieżnych. Dla mas robotniczych oznaczało to 
zwielokrotnienie i zbrutalizowanie wszystkich plag ustroju kapita
listycznego, których już i przed wojną on im nie szczędził. W obłęd
nej gonitwie za nadzwyczajnymi bezpośrednimi zyskami wojennymi 
monopoliści górno-śląscy zatracali niejednokrotnie nawet trzeźwą, 
na nie,co dalszą metę obliczoną ocenę własnego interesu, dopuszczając 
do osłabienia a często wprost unieruchomienia produkcji, wynikają
cego z „fizycznego załamania się (knrperlicher Zusammenbruch)u ro
botników, a zwłaszcza kobiet, które w coraz szerszym zakresie zastę
powały mężczyzn, choć „nie mogły wytrzymać ciężkiej pracy“. 64

To, co w całej rozciągłości dotyczyło robotników górno-śląskich 
miejscowego pochodzenia, w jeszcze ostrzejszym stopniu odnosi się 
do położenia robotników z terenów okupowanych, którzy także ze 
względu na swoją liczbę i rolę w produkcji przemysłowej i rolnej na 
G. Śląsku podczas wojny stanowią odrębny i niepośledniej wagi pro
blem. Informacje o położeniu tych wielotysięcznych mas bezlitośnie 
eksploatowanych ludzi, zawarte w statystykach i publikacjach nie
mieckich, są więcej niż skąpe. Już to samo ma swoją wymowę jako 
wyraz stosunku pana do bydła roboczego, niegodnego nawet mini

62 E. C a s p a r i, La situation de la classe ouwiere en Haute Silesie, Pa- 
ris 1921, s. 78—79.

63 „Wzajemna Pomoc1' 10 VIII 1917 .
61 JB, 1914—1918, t. I, s. 466.



malnego zainteresowania, chyba że chodzi o dalsze „usprawnienie*1 
metod eksploatacji lub gdy ci pariasi wśród pariasów kapitalistycz
nego społeczeństwa zaczynali być niepokojąco niecierpliwi. Tym się 
tłumaczy m. in. charakterystyczny okólnik M inisterstwa Spraw 
W ewnętrznych Prus, wydany na krótko przed końcem wojny (31 
marca 1918) i zwracający uwagę podwładnym sobie organom admi
nistracyjnym, iż „jest palącą koniecznością szybko polepszyć ze stro
ny państwa położenie Polaków [mowa o robotnikach cywilnych — 
H. Z.] tam gdzie potrzeba, zanim jeszcze dojdzie do skarg** %

Jak inform ują relacje inspektorów fabrycznych, zaczęto w coraz 
większej mierze korzystać z „nieprzyjacielskich cudzoziemców** 
w związku z brakiem rąk roboczych i niemożnością ściągnięcia ich na 
Górny Śląsk z głębi Niemiec („ponieważ znajomość stosunków górno
śląskich na pozostałych ziemiach niemieckiej ojczyzny była bardzo 
nieznaczna, a ocena G. Śląska niezbyt wysoka**)6f!. Przeciętnie mieli 
oni stanowić 10—15% załóg przedsiębiorstw przemysłowych. „Prze
mysł — czytamy dalej w cytowanych relacjach — czynił wysiłki 
w kierunku zwerbowania wszystkich, cokolwiek użytecznych sił ro
boczych, niezależnie od ich zawodu. Wojsko i władze cywilne szły 
koniecznym zapotrzebowaniom na rękę w wielkim stopniu**CT.

Zarówno ci ostatnio „pozyskani** „imigranci**, jak i przybyli tu 
jeszcze przed wojną znaleźli się z chwilą wybuchu wojny w niezwy
kle ciężkiej sytuacji. Oto jak charakteryzuje ją N. Gąsiorowska: „Po
łożenie polskich imigrantów w przemyśle górno-śląskim miało po
czątkowo charakter na wskroś wojenny; robotnicy traktowani byli 
jak jeńcy, zamknięci w obozach koncentracyjnych, odcięci całkowicie 
od kraju i rodzin, zdani na łaskę obcych przedsiębiorców, którzy 
zmierzali do zaprowadzenia przymusu pracy w stosunku do górników 
i hutników w wieku 17—45 lat, zamknięcia granicy dla powrotu, za
kazu przyjmowania powracających do kraju robotników w przed
siębiorstwach miejscowych. W r. 1915 sytuacja imigrantów polskich 
uległa pewnej poprawie . . . Obozy koncentracyjne zostały zastąpione 
przez koszary robotnicze, część zarobków robotniczych pozwolono * 06 07

65 Akta b. rejencji opolskie] w Wojew. Archiwum Faństwowym we Wro
cławiu (w dalszym ciągu cytowane w skrócie ARO), t. 4 (Falkenberg), bez pa
ginacji.

06 JB, 1914—1918, I, s. 469.
07 Ibid., s. 470.



przesyłać pozostałym w kraju zapewniając im w ten sposób pewną 
opiekę'* 68 69.

Obraz powyższy należy uzupełnić pewnymi istotnymi rysami — 
zwłaszcza jeśli chodzi o tysięczne rzesze robotników rolnych. 
W olbrzymiej większości podlegali oni na pół feudalnemu, skrajnie 
reakcyjnemu ustawodawstwu w ramach tzw. Gesindeordnung6<), 
zniesionego dopiero pod naciskiem rewolucji listopadowej w Niem
czech. Niezależnie od tego podlegali w czasie wojny jeszcze specjal
nym „przepisom polskim**, które m. in. odbierały im prawo swo
bodnego poruszania się. Urlopów udzielano im nader rzadko, w za
leżności od uznania pracodawców, od ich też widzimisię zależał w za
sadzie bezterminowy pobyt nieludzko wyzyskiwanych robotników 
w junkierskich majątkach i fabrykach. Albowiem, jak wyjaśniał je
den z inspektorów fabrycznych, „unikano odsyłania robotników [do 
kraju — H. Z.], gdyż robotnicy początkowo odsyłani jako bezużytecz
ni (unbrauchbar), szerzyli wśród ludności polskiej z terenów rosyj
skich nastroje przeciwko przyjęciu pracy w Niemczech oraz rozgła
szali opisy zakłamane i odstraszaj ące“ 70.

Ich płace (w rolnictwie) były często niższe jeszcze niz w Króle
stwie i Galicji, a zupełnie jaskrawo odbijały od płac w przemyśle, 
jak wiadomo, również już głodowych. Płaca dorosłego mężczyzny za 
dniówkę o praktycznie nieokreślonej długości wynosiła w r. 1918 (!) 
2,50—3 mk, kobiet zaś 1—1,50 mk (podczas żniw 1,30—2 m k )71. 
Opieka socjalna dla nich praktycznie nie istniała. Kiedy od jednego 
z landratów zażądano sprawozdania o robotnikach sezonowych, to na 
tem at opieki socjalnej miał do powiedzenia zaledwie te lakoniczne

68 N. G ą s i o r o w s k a, Położenie i walka ekonomiczna i polityczna gór
ników z okupantem niemieckim w Królestwie Polskim w czasie I wojny impe
rialistycznej, „Roczniki Dziejów Społ. i Gospod.11, t. XIV, s. 3—4.

69 Ten „porządek11 przewidywał m. in. obowiązek posiadania przez robot
nika specjalnych książeczek robotniczych, zawierających opmię pracodawcy 
o nim (warunek przyjęcia do innej pracy), pozostawiał pracodawcy praktycz
nie nieograniczone prawdo wypowiedzenia pracy robotnikowi przy jednoczesnym 
daleko idącym ograniczeniu tego prawa po stronie tego ostatniego, obowiązy
wał go do denuncjowania swych towarzyszy pracy za czyny mogące zaszko
dzić interesom pana, stwarzał rozliczne możliwości dotkliwych represji ma
terialnych i policyjnych przeciwko robotnikowi ild. ltd. (Por. J. M a r c h i e  w- 
s k i, Stosunki społeczno-ekonomiczne w ziemiach polskich zaboru pruskiego, 
„Pisma wybrane11, I, Warszawa 1952, s. 437).

70 JB, 1914—1918, I, s. 471.
71 ARO, akta niemodlińskie, t. 4, bez pag. oraz ,,Volkswacht“ 3 IX 1918, 
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słowa: .,co do działalności i wyników pracy placówek opiekuńczych 
(Fursorgestellen) nie poczyniono żadnych doświadczeń14 7‘-\

A tymczasem w tym samym powiecie, jak wynika z tegoż cyto
wanego sprawozdania, gwałcono najelem entarniejsze prawa robot
nika rolnego, dopuszczano się nawet bicia do krwi przy stosowaniu 
kar fizycznych, które nie należały do rzadkości.

Postawieni poza wszelkim prawem, nawet burżuazyjno-obszar- 
niczym, nowocześni niewolnicy-przypisańcy — oto określenie naj
pełniej odpowiadające położeniu robotników z Królestwa i Galicji 
na Śląsku w czasie wojny.

Taką politykę skrajnej eksploatacji robotników rolnych-imigran- 
tów mogli uprawiać junkrzy tym łatwiej, że mieli do czynienia prze
ważnie z elementem kulturalnie zacofanym, nie znającym ani miej
scowych stosunków, ani też języka niemieckiego, przede wszystkim 
zaś nie zorganizowanym w ruchu zawodowym czy w partiach ro
botniczych. Toteż w pierwszych latach wojny nie słyszymy o po
ważniejszych wystąpieniach strajkowych tych robotników. Nie zna
czy to jednak, by nie stawiali oni oporu w sposób inny, przede 
wszystkim za pomocą masowych ucieczek i łamania kontraktów. 
Tak np. w rejonie Bytomia na 2141 robotników polskich z Króle
stwa w 1916 r. — 1491 (to znaczy blisko 70°/c) zerwało kontrakty 
i wróciło do dom ów 72 73. W powiecie Niemodlin w 1918 r. udało się 
wyjątkowo 50 robotnikom rolnym imigrantom (na 300) uzyskać 
krótki urlop. Z urlopu tego wróciło do „pracodawców14 zaledwie 
15 74. Wypadki podobne były nagminne.

Problem półprzymusowych robotników z terenów okupowanych 
nie sprowadzał się jednak wyłącznie do kwestii ich nieludzkiej eks
ploatacji. Miał on ponadto swoje doniosłe aspekty społeczno-poli
tyczne, wynikające z dążeń kapitalistów i obszarników do siania 
dywersji i rozszczepiania jednolitej walki klasy robotniczej na Gór
nym Śląsku. Różnice w m aterialnym  i prawnym położeniu robot
ników miejscowych i obcych, na G. Śląsku szczególnie jaskrawe 
i dyskryminujące tych ostatnich, były wyrazem dążeń do dyferen- 
cjacji klasy robotniczej, do stworzenia sztucznego podziału na 
„uprzywilejowanych44 i „kulturalnych44 oraz „dzicz z Kongresówki1'; 
odpowiednie opisy i oceny miały m. in. na celu wprowadzenie tego

72 ARO, l. c.
73 JB, 1918—18, I, s. 1146.
74 ARO, akta niemodlińskie, t. IV, bez pag.



do świadomości robotników 7\  W stosunku do niektórych bardziej 
zacofanych w arstw  klasy robotniczej usiłowania te nie pozostawały 
bez pewnych efektów 75 76. W swej pracy Kapitalizm a imigracja ro
botników  pisał na ten tem at Lenin: „Burżuazja szczuje robotników 
jednego narodu na robotników narodu drugiego, starając się ich 
rozdzielić. Świadomi robotnicy . .. starają się dopomóc w oświece
niu i organizacji swych towarzyszy z zacofanych krajów “ 77 *.

Należy stwierdzić, że i na Górnym Śląsku obok robotników nie 
całkiem jeszcze rozumiejących dywersyjną politykę kapitalistów 
zdrowy trzon robotniczy widział w tych „przybyszach”, świadomie 
czy instynktownie, swych towarzyszy niedoli i walki. Na kartach 
wspomnień robotniczych przejawy takiego stosunku spotyka się rów
nie często jak przeciwne 7S; było to tym łatwiejsze i oczywistsze, że 
przybysze ci mówili tym samym językiem co robotnicy górno-śląscy, 
i choć z różnych krajów, byli synami tego samego narodu.

Wojna imperialistyczna pogrążyła masy robotnicze G. Śląska 
szczególnie głęboko w otchłań nędzy i głodu, bezprawia i terroru, 
kalectwa i śmierci. Ale w tym samym stopniu, w jakim na barkach 
klasy robotniczej nawarstwiał się zwielokrotniony i zbrutalizowany 
wyzysk wojennych rządów monopli, nagromadzały się również 
w jej świadomości i przerastały w rewolucyjną energię niezadowole
nie, nienawiść i gniewny opór przeciwko tym  rządom!

Początkowo ruch strajkowy został sparaliżowany przez wybuch 
wojny i ogłoszenie stanu wyjątkowego. Mimo to jeszcze w ostatnich 
miesiącach 1914 r. mamy do zanotowania na Śląsku kilka strajków, 
w toku których robotnicy domagali się m. in. podwyżki płac i skró
cenia dnia p racy 79. W r. 1915 ruch strajkowy zaczyna przybierać 
na sile. Jak  pisał jeden z górno-śląskich inspektorów górniczych: 
„począwszy od r. 1915 następowały częste strajki pojedyncze lub

75 Por. przykładowo kalumnie pod adresem robotników z Kongresówki 
i Galicji w sprawozdaniach inspektorów fabrycznych (JB, 1914—1918, I, s. 471), 
nie mówiąc już o tym, co o nich pisano w prasie burżuazyjnej — jeśli wyjąt
kowo zagadnieniu temu poświęcała jakąś uwagę.

76 W życiorysach górników, Katowice 1949, s. 256, znajdziemy charakte
rystyczne wynurzenia na ten temat jednego z współautorów: „...padały ...przy
znać trzeba z ubolewaniem — nieraz obelżywe wyzwiska pod adresem tych, 
którzy później w roku 1919 zgotowali powstańcom śląskim tak gościnne przy
jęcie i zapomnieli, co kiedyś może na wskroś boleśnie dotknęło11.

77 L e n i n ,  Dzieła, t. IX, s. 474.
7fi Życiorysy górników, Katowice 1949, s. 262.
70 JB, 1914—1918, I, s. 1167.



też większej liczby kopalń, początkowo z żądaniami wyższych płac 
i żywności" 80.

Istotnie, wzrost liczby strajków  i strajkujących w r. 1915 był 
zupełnie wyraźny: o ile w ciągu 5 wojennych miesięcy 1914 r. za
notowano na Śląsku 81 3 strajki i 486 strajkujących, to w r. 1915 
było ich już 17 z 5233 uczestnikami. Warto podkreślić, że była to 
blisko połowa wszystkich strajkujących w tym roku w całej Rzeszy 
niemieckiej, a nadto, że liczba ta przewyższała odpowiednie liczby 
zarejestrowane w największych pozostałych skupiskach klasy ro
botniczej w Niemczech (Berlin, Westfalia, Nadrenia, Saksonia, 
Brandenburgia) razem wzięte (4844 strajkujących)82.

Rok 1916 przyniósł z sobą dalsze silne zaostrzenie walki stra j
kowej, wyrażające się dwukrotnie wyższą liczbą strajków (35) niż 
w roku poprzednim i blisko trzykrotnie, jeśli chodzi o strajkują
cych (14 254). Podobny obraz wybitnej roli śląskiej klasy robotni
czej w ogólnoniemieckim ruchu strajkowym podczas pierwszych 
trzech lat wojny wynika z analizy opartej na danych statystycz
nych ilości straconych na skutek strajków  roboczodniówek (o tyle 
lepiej ilustrujących nasilenie walki strajkowej, że zawierają one oby
dwa podstawowe składniki tego nasilenia, mianowicie liczbę stra j
kujących oraz czas trw ania strajku). W latach 1914 (miesiące wo
jenne), 1915 i 1916 liczba straconych roboczodniówek wynosiła na 
Śląsku 1972, 12 984 i 52 961. W r. 1914 jedynie robotnicy Branden
burgii (2049), w r. 1916 robotnicy Berlina (59 294) przewyższali 
pod tym  względem (zresztą nieznacznie) robotników śląskich (w r. 
1915 ci ostatni bezwzględnie wyprzedzali wszystkie pozostałe ośrod
ki robotnicze Niemiec). Aktywność strajkowa pojedynczego straj
kującego robotnika śląskiego była na ogół znacznie wyższa niż 
gdziekolwiek indziej w Niemczech. W r. 1914 (sierpień — grudzień) 
1 strajkujący robotnik śląski trw ał w strajku przeciętnie 4,06 robo
czodniówek, w r. 1915 — 2,48 i w r. 1916 — 3,71 roboczodniówek.

80 Ibid, s. 1126.
81 Szczegółowe dane oparte o RB p. tab. II oraz Statistik des Deutschen 

Reiches; zamieszczone tarri dane dotyczące strajków nie wyróżniają Śląska 
Górnego i Dolnego. .

82 Znaczny stopień ostrości i nasilenia wystąpień strajkowych już w r. 1915 
potwierdza fakt, że rząd niemiecki widział się zmuszony do przeprowadzenia 
11 grudnia 1915 r. noweli do ustawy o stanie wyjątkowym z r. 1851, przewi
dującej, że w razie wybuchu strajku zakłady przezeń objęte mogą być oddane 
pod kontrolę i kierownictwo wojskowe.

8 — S o b ó tk a . R . X . 1955, Z. 1 — 2



W tych samych latach przeciętna dla całych Niemiec wynosiła od
powiednio 2,90, 3,53 i 1,98 roboczodniówek straconych w ciągu roku 
na 1 strajkującego (licząc tę przeciętną ł ą c z n i e  ze Śląskiem).

Rok 1917, rok rewolucji lutowej i Wielkiej Rewolucji Paździer
nikowej w Rosji, przyniósł dalsze gwałtowne zaostrzenie walki 
strajkowej i antywojennego ruchu mas robotniczych. W tym koń
cowym okresie wojny zmiany w zasięgu, formach a przede wszyst
kim w treści walki klasy robotniczej tak Niemiec jak i Polski na
bierają już charakteru nie tylko ilościowego, ale i jakościowego, 
sygnalizując niedwuznacznie zbliżanie się do granic Niemiec i oku
powanej Polski czoła rewolucyjnej fali, rozchodzącej się po całej 
Europie z walącego się w gruzy państwa carów. Przypomnijmy tu 
znamienne pod tym względem opinie w niemieckich kołach rządo
wych: „Psychika ludu zmieniła się podczas wojny, a zwłaszcza od 
rewolucji rosyjskiej“ 8,\  To samo dotyczyło nastrojów mas robot
niczych na terenach okupowanej przez wojska niemieckie Polski, 
o czym burżuazyjna „Frankfurter Zeitung!1 pisała: „Wszystkie wy
padki w Rosji silnie odbijają się na nastrojach polskich. Gdyby nie 
to, że w Polsce stoją wojska austriacko-niemieckie, kraj wziąłby 
najżywszy udział w żywiołowej fali ruchu rosyjskiego*'83 84 85.

Opinie te znajdowały swe pełne potwierdzenie w ruchach straj
kowych o nie spotykanym dotąd zasięgu zarówno w Niemczech (por: 
wyżej s. 91, 93), jak i w Polsce (marcowy strajk tram wajarzy łódz
kich 1917 r., strajki metalowców i kolejarzy warszawskich w m ar
cu, kwietniu, lipcu 1917 r., przede wszystkim zaś częste i coraz po
wszechniejsze strajki górników Zagłębia Dąbrowskiego itp.). Po
dobnie jak w Niemczech tak i w Polsce były to wystąpienia, które 
coraz częściej wychodziły poza granice żądań czysto ekonomicznych, 
kierując się niejednokrotnie wręcz przeciwko wojennym poczyna
niom imperializmu niemieckiego i domagając się wzorem rewolu
cyjnych robotników rosyjskich „pokoju bez aneks]i". Wszystko to 
wskazywało, że poczynając od r. 1917 ruch mas robotniczych wkro
czył w nowy, brzemienny rewolucją etap swego rozwoju.

Robotniczy Śląsk wziął żywy udział w tym ruchu również i na 
jego nowym, decydującym etapie. Źródła rewolucyjnego wrzenia 
tkwiące na samym Śląsku, zwłaszcza Górnym, potęgowały się pod

83 S c h e i d e m a n n ,  op. cit., s. 64.
84 o  piłsudczyźnie, wyd. KC PZPR, Warszawa 1950.
85 A. N or den,  op. cit., s. 65; por. też s. 82, gdzie przytoczone wspo

mnienia jednego z Górnoślązaków o tych wypadkach.



wpływem wiadomości nadchodzących zarówno z głębi Niemiec, jak 
i Polski (przede wszystkim Zagłębia Dąbrowskiego), a szczególnie 
z frontu wschodniego. Na niektórych jego odcinkach należeli żołnie
rze Górnoślązacy do najaktywniejszych w akcji bratania się z żoł
nierzami rosyjskimi, wykorzystując swą większą niż u Niemców 
łatwość porozumienia się z Rosjanami. „Żołnierze pochodzący z ów
czesnego górno-śląskiego okręgu przemysłowego . ..  którzy działali 
jako tłumacze, podczas akcji bratania się zostali przerzuceni wraz 
ze wszystkimi żołnierzami pochodzącymi z dawnych prowincji 
wschodnich Niemiec na front zachodni*' — podaje postępowy histo
ryk niem iecki85. Te nastroje przenosiły się szybko i na teren Gór
nego Śląska — jak to wynika z okólnika prezydenta rejencji opol
skiej z 3 maja 1917 r. W okólniku tym czytamy m. in.: „Stwierdzo
no, że w Rosji czyni się usiłowania oddziaływania na ludność nie
miecką (mianowicie niższą) i wytworzenia nastrojów przychylnych 
dla propagandy rewolucyjnej. W miejscach pracy — ostrzega dalej 
okólnik — poczyniono np. spostrzeżenia, że rosyjscy jeńcy wojenni 
usiłują niekorzystnie oddziaływać na osoby mające z nimi stycz- 
ność“ 86.

Robotnicy górno-śląscy obserwowali też z uwagą, co dzieje się za 
kordonem w Polsce. Jeden z czołowych przedstawicieli górno-ślą
skiego Związku Górniczo-Hutniczego (Oberschlesischer Berg- und 
Huttenmannischer Verein) Hilger stwierdzał 2 czerwca 1917 r., że 
„strajk w Polsce [mowa o wielkim strajku w Zagłębiu Dąbrowskim 
na początku maja 1917 r. — przyp. mój, H. Z.], który rozwinął się 
dość gwałtownie, nie pozostał bez wpływu na naszych robotni- 
ków“ 87. Nie brak i innych, bardziej bezpośrednich świadectw tego 
rodzaju. Nie jest przypadkiem, że podobnie jak w całych Niemczech 
i Polsce, a zwłaszcza w Zagłębiu Dąbrowskim, również na Górnym 
Śląsku miesiące kwiecień — maj 1917 r. stanowią jak gdyby wy
raźny próg w rozwoju walki strajkowej.

Maj 1917 r. zaznaczył się na G. Śląsku wysokim wzniesieniem 
fali strajkowej. Strajkowały m. in. tak potężne zakłady, jak kopal
nia Laura, Andaluzja, Biały Szarlej, szereg kopalń w rejonie Gli
wic i wiele innych. Niektóre z kopalń podejmowały strajk kilkakrot
nie w ciągu jednego roku. S trajk w bytomskich kopalniach cynku 
sparaliżował zupełnie wydobycie tego metalu na pewien czas. Zą-

86 WAP, Opole, Rep. 207, Zg. 24/35, nr 49 bez pag.
87 Konferencja śląska..., t. II, s. 145.



dania robotników szły najczęściej w kierunku podwyżki płac, po
lepszenia zaopatrzenia w żywność, skrócenia czasu pracy. Walka 
o realizację tych żądań przybierała niejednokrotnie charakter nie
zwykle zacięty. Dla przykładu można przytoczyć, że np. strajk gór
ników rejonu gliwickiego, rozpoczęty 30 kwietnia 1917 r., trw ał 
przeszło 5 tygodni (do 6 czerwca), godząc dotkliwie w gospodarkę 
wojenną militaryzmu niemieckiego SH. O bezwzględności toczącej się 
walki i o szkodach, jakie zadawała ona niemieckiej machinie wojen
nej, świadczy też dobitnie przebieg strajku robotników kopalń cyn
ku w okolicach Bytomia w drugiej połowie maja 1917. Do złamania 
tego strajku zastosowano brutalną interwencję wojskową, groźby wy
sokich kar więzienia lub wysyłki na front strajkujących, wreszcie 
przejęcie kopalń pod zarząd wojskowy so.

Również w długotrwałym strajku w kopalniach Gieschego koło 
Katowic, podobnie jak w wielu innych wypadkach, „dowództwo na
czelne ujrzało się zmuszone — donosi lakonicznie jeden z inspekto
rów fabrycznych — wkroczyć wojskowymi środkami przymusowy
mi w celu ponownego podjęcia pracy“ 88 89 90 91. Charakteryzując ogólnie 
rosnącą w czasie wojny gwałtownie ostrość konfliktów klasowych 
na Górnym Śląsku inny inspektor stwierdzał: „[Strajki] były do za
notowania częste. O ile jednak początkowo jako strajki dzikie pro
wadziły one tylko do lekkiego podniecenia, które z kolei szybko wy
gasało, przy czym żądania [robotników] odrzucano, o tyle około 
środka i pod koniec wojny, zwłaszcza od rewolucji listopadowej, 
przybrały one na liczbie, zasięgu i wysokości żądań, przy czym o re
alizację tych żądań toczono bardzo zaciętą walkę . ..  zmuszając naj
częściej do ich zaspokojenia" ,J1.

Niezwykle charakterystyczna dla atmosfery politycznej strajków 
majowych była rola, jaką w nich odegrali jeńcy rosyjscy i dążenia, 
które nimi kierowały. Mówił o tym jeden z czołowych przedstawi
cieli wielkiego kapitału górno-śląskiego, dyrektor generalny Huty 
Królewskiej i Laury Hilger, który w następujący sposób wyjaśniał 
przyczyny tych strajków: „Ponadto oddziaływają na naszych ludzi 
bez wątpienia strajki [Streikverhaltnisse] w Rosji z jej rewolucyj
nym przewrotem [lutowym]. Wśród jeńców wojennych panuje od 
tego czasu wielki niepokój, który uwidacznia się również w licznych

88 JB, 1914—1918, I, s. 1134—1135.
89 Por. K. J oui ca, Konferencja śląską..., s. 144.
90 JB, 1914—1918, I, s. 1193.
91 Ibid., s. 1134.



próbach ucieczki. Ludzie chcą być obecni przy podziale ziemi, któ
ry — jak sądzą — nastąpi teraz w R osji. . . Niepokój wśród jeńców 
wojennych udziela się naszym robotnikom podczas wspólnej 
pracy“ 92 93.

W parze z tą rosnącą zaciętością i uporczywością walki strajko
wej szła i wysokość szkód, jakie ponosiła w jej wyniku niemiecka 
machina wojenna oraz kapitaliści górno-śląscy. Tak np. w rezultacie 
strajków majowych zostali oni zmuszeni do przejściowego ograni
czenia o 50% ilości eksportu węgla do Austrii.

S trajki majowe przybrały charakter tak masowy i ostry, przy
czyniły kapitalistom tyle strat, że zwołali oni 2 czerwca specjalną 
konferencję, na której debatowali nad środkami opanowania sytu
acji, domagając się w pierwszym rzędzie dalszego wzmożenia inter- 
Avencji wojskowej przeciwko strajkującym 9S. Sprawa przedstawiała 
się tym groźniej, że wszelkie ruchy strajkowe na Górnym Śląsku 
oddziaływały bardzo silnie na robotników Zagłębia Dąbrowskiego 
i na odwrót. Tak np. — jak wspomnieliśmy wyżej — właśnie strajki 
majowe na G. Śląsku stanowiły bezpośredni odzew górno-śląskiej 
klasy robotniczej na potężny strajk  robotników Zagłębia Dąbrow
skiego, który wybuchł tam w pierwszych dniach m a ja 94. Dlatego 
też w parze z żądaniami wzmożenia interwencji wojskowej przeciw
ko robotnikom górno-śląskim szły z reguły identyczne żądania 
w stosunku do Zagłębia Dąbrowskiego.

Jak widzieliśmy, władze wojskowe i państwowe nie szczędziły 
jej już i dawniej i bynajmniej nie miały zamiaru ograniczać jej tak
że w przyszłości. Nawet jednak rosnący i coraz bezwzględniejszy 
terror nie był w możności poważniej wpłynąć na osłabienie napięcia 
walki górno-śląskiej klasy robotniczej.

W czerwcu 1917 r. zastrajkowało na Górnym Śląsku znowu co 
najmniej 12 kopalń, przy czym strajkom towarzyszyła silna agita
cja nie tylko ekonomiczna, ale i polityczna, rozchodząca się także na 
teren Zagłębia Dąbrowskiego i G alicji95. Walka ta zaczęła wciągać 
w swój burzliwy wir coraz nowe oddziały i kręgi robotnicze, m. in. 
także kobiety, jeńców wojennych, robotników sezonowych. Niekie
dy ta walka zaczęła przybierać obraz już nie „normalnych" stra j
ków, ale wręcz ruchu o charakterze powstania. Dotyczy to m. in. po

92 ARO, 34405, bez pag.
93 Konferencja śląska..., s. 145.
94 Por. N. G ą s i o r o w s k a ,  op. cit., s. 15.
95 Ibid. s. 16.



nownych wielkich zaburzeń z końca czerwca w Gliwicach, określa
nych w aktach sądowych mianńm ,,Aufruhr“. W zaburzeniach tych, 
w których niezwykle poważną rolę odegrały kobiety, robotnice za
kładów Huldschinskiego, doszło do ostrych starć ulicznych z policją 
i wojskiem. Wygłodzony tłum rzucił się na sklepy kupców-speku- 
lantów, wdzierał się do hoteli i kawiarń, gdzie ze szczególną zacię
tością pędził urlopowanych oficerów i innych wojskowych <u:. Miarą 
zasięgu ruchu i bojowości postawy robotników i robotnic gliwickich 
jest proces-monstre, wytoczony po stłumieniu zaburzeń, w którym 
skazano na kary więzienia ponad 300 osób, w tym 27 na kary od 
1 do 5 lat. Jest znamienne, że wśród uczestników rozruchów nie 
zabrakło i sproletaryzowanych chłopów.

Również w następnych miesiącach, w iipcu i sierpniu, strajki na 
Górnym Śląsku powtarzają się z nie słabnącą siłą (kopalnie Król, 
Eminencja, Heinitz, Florentyna i wiele innych), stawiając sobie 
w dalszym ciągu za cel uzyskanie podwyżki płac, polepszenie apro
wizacji oraz skrócenie czasu pracy. Przeważnie kończyły się one czę
ściowym sukcesem.

Walka górno-śląskiej klasy robotniczej zmierzała przede wszyst
kim do polepszenia warunków bytu i pracy, miała więc na pierw
szy rzut oka charakter czysto ekonomiczny. Jednakże w sytuacji, 
gdy każdy strajk, każdy opór przeciwko barbarzyńskiemu wyzysko
wi wojennemu prowadził do osłabienia machiny wojennej imperia
listycznych Niemiec, gdy strajki te powodowały niemal automatycz
nie bezpośrednie starcie (często krwawe) z aparatem władzy pań
stwowej, z jego siłą wojskową, odciąganą w ten sposób z frontów 
imperialistycznej wojny — w tej sytuacji ta walka ekonomiczna 
robotników górno-śląskich nabierała z natury rzeczy obiektywnie 
cech walki także politycznej, godzącej w wojnę i zbudowaną na niej 
zaborczą politykę imperializmu niemieckiego. Ale nie tylko obiek
tywnie. Również subiektywnie, również w świadomości szerokich 
mas, zagadnienie walki przeciwko głodowi i nieludzkiemu wyzy- 06

06 Opisuje te wypadki w swych wspomnieniach jeden ze współczesnych 
ich obserwatorów, datując je co prawda na sierpień 1917 r. Zważywszy jed
nak, że opis ten w wielu istotnych punktach pokrywa się z tym, co wiemy 
o wypadkach c z e r w c o w y c h  w Gliwicach, i że nic nie jest wiadome skąd
inąd o podobnych wypadkach w sierpniu — należy przyjąć iż datowanie zajść 
gliwickich przez autora wspomnień na sierpień jest po prostu omyłką, wytłu- 
maczalną faktem, że wspomnienia swoje spisywał on w 30 lat później (Arch. 
Wydziału Historii Partii IIC) W(14) nr 24). Por. też K. J o ń c a ,  Konferencja 
śląska..., s. 146.



skowi łączyło się coraz powszechniej z walką przeciwko źródłu po
litycznemu tych nieszczęść, przeciwko wojnie i militarystycznej po
lityce imperializmu niemieckiego.

Wskazywały na to hasła antywojenne, rzucane podczas wielu 
strajków, czy wyrażana nieraz — jak np. podczas wspomnianych 
zajść gliwickich 28 czerwca 1917 r. — nader dobitnie nienawiść sze
rokich mas ludności do junkrów w oficerskich mundurach, przed
stawicieli m ilitaryzmu pruskiego. W kołach kapitalistów górno- 
-śląskich stwierdzano, że rosnące wzburzenie mas robotniczych kie
ruje się także przeciwko udziałowi kapitalistów w państwowych 
komisjach rozjemczych, że przyczyniały się do tego w znacznym 
stopniu nastroje i wiadomości przynoszone przez wyreklamowanych 
z frontów górników górno-śląskich, którzy w kontaktach z towarzy
szami z innych części Niemiec uświadamiali sobie coraz lepiej za
równo istotne źródła wojny, jak i głębię swego upośledzenia 97.

Gdy mowa o procesie upolityczniania się walki strajkowej ro
botników górno-śląskich w czasie wojny, godzi się też podkreślić 
jeszcze jeden moment, który już wtedy nie pozostawał bez wpływu 
na nią, a mianowicie moment narodowowyzwoleńczy. W specyficz
nych warunkach G. Śląska musiało się to uwydatnić wcześniej czy 
później. Pewne światło na to zagadnienie rzuca m. in. ruch strajko
wy, zapoczątkowany w sierpniu 1917 r. w rejonie Bytomia i Kato
wic i w dalszym swym rozwoju rozprzestrzeniony na inne okolice 
G. Śląska. Ruch ten, według twierdzenia burżuazji niemieckiej, 
miał swe źródło, obok żądań podwyżki płac, w „agitacji wielkopol
sk ie j"98 99. Skąpość danych na ten tem at w przygniecionej drastyczną 
cenzurą prasie nie pozwala dziś stwierdzić dokładniej, na czym ta 
agitacja polegała i jak ją  robotnicy pojmowali. Niezależnie od tego 
jednak sam fakt wystąpienia już w tym okresie motywów narodo
wowyzwoleńczych w walce klasowej ludu śląskiego nie ulega w ąt
pliwości. Znajdują one swe potwierdzenie i w innych świadectwach 
z tych lat. Mówi o tym wyraźnie np. inspektor górniczy z Tarnow
skich Gór, stwierdzający, iż w rozwoju ruchu strajkowego „pod ko
niec wojny grały rolę także momenty polityczne wielkopolskiej 
i spartakusowskiej natury" " .

Zacytowane wyżej świadectwa nie uprawniają do wysnuwania 
zbyt uogólniających wniosków na temat roli momentów narodo

97 Konferencja śląska..., s. 145—146.
98 „Wzajemna Pomoc“, 25 8 1917.
99 JB, 1914—1918, I, s. 1176.



wych w walce górno-śląskiej klasy robotniczej podczas wojny. 
Uprawniają jednak niewątpliwie do stwierdzenia, że tam gdzie te 
momenty wystąpiły, wystąpiły one w ramach i w najściślejszym 
związku z walką o społeczne wyzwolenie, stanowiąc z nią nierozer
walną jedność. Równie silnie należy podkreślić, że górno-śląska kla
sa robotnicza, świadomie czy nieświadomie, stawiająca zagadnienie 
w taki sposób, skierowała je od pierwszej chwili na płaszczyznę 
w a l k i  z określonym, trafnie rozpoznanym wrogiem — junkrem  
i kapitalistą górno-śląskim; była tej walki inicjatorem 100 i hegemo
nem już wtedy — pod jarzmem najbrutalniejszego ucisku milita- 
ryzmu pruskiego w latach imperialistycznej wojny.

Na charakter przebiegu walki strajkowej górno-śląskiej klasy 
robotniczej najważniejszy i stale wzrastający wpływ w omawianym 
okresie miały przenikające ze wschodu, wiadomości o rewolucji lu
towej a później październikowej w Rosji. Wyrazem tego był m. in. 
choćby zacytowany okólnik prezydenta rejencji opolskiej z 8 maja 
1917 r. czy świadectwa mówiące o postawie żołnierzy pochodzenia 
górno-śląskiego na froncie wschodnim. Te też przemożne wpływy 
na robotników miał na myśli pruski minister spraw wewnętrznych, 
gdy w okólniku z 12 lipca 1917 r., przesłanym m. in. prezydentowi 
rejencji opolskiej do zastosowania, ostrzegał przed mnożącymi się 
w całym kraju „groźnymi knowaniami'1 (bedrohliche Machenschaf- 
ten), a mianowicie strajkami, demonstracjami z udziałem kobiet 
i dzieci itp. 101

W sytuacji, która z każdym tygodniem stawała się groźniejsza, 
niemieckie klasy panujące uciekały się do coraz nowych środków, 
zmierzających do stłumienia niebezpieczeństwa. Niezależnie od sto
sowanego na coraz większą skalę bezwzględnego terroru wojsko
wego zaczęto rozbudowywać jeszcze bardziej sieć szpiclów i pro
wokatorów między załogami przedsiębiorstw. „Władze policyjne 
- -  głosił przytoczony wyżej okólnik m inisterstwa spraw wewnętrz
nych Prus z 12 lipca 1917 r. — muszą dążyć do tego, aby poprzez 
stały kontakt z inspektorami fabrycznymi, kierownictwami przed

100 W świetle tych faktów, które dalsze badania niewąLpliwie poważnie 
jeszcze wzbogacą, nie wytrzymuje krytyki fałszywa teza historiografii bur- 
żuazyjnej, jakoby hasło walki o Górny Śląsk dla Polski rzucił Korfanty 
w październiku 1918 r. (w przemówieniu w Reichstagu). Tezę tę reprezento
wał szczególnie silnie, już po II wojnie, M. Tobiasz w swej apologetycznej 
książce o Korfantym.

101 WAP Opole, Rep. 207, Zg 24/35 nr 49, bez pag.



siębiorstw i poprzez mężów zaufania uzyskać możliwie wszechstron
ną znajomość nastrojów wśród robotników, ich porozumień (Ver- 
abredungen) co do strajków i demonstracji" 102. Jeszcze wyraźniej 
precyzuje te metody rozporządzenie dowództwa wrocławskiego 
okręgu korpusu z 13 lipca tegoż roku, polecające landratom  i pla
cówkom policyjnym wywieszanie w fabrykach i kopalniach ogło
szeń o nagrodach (do 3 tys. marek) za denuncjowanie „podżegaczy, 
agitatorów itp.‘‘ 103

W gruncie rzeczy wszystko to było tylko usłużną realizacją przez 
władze państwowe i wojskowe życzeń wielkiego kapitału. Kapita
liści górno-śląscy wysunęli swoje postulaty szczególnie ostro na 
wspomnianej już konferencji 2 czerwca 1917 r . 103a. Osławiony Wil- 
liger domagał się: „Proszę usilnie o natychmiastowe wysyłanie na 
front prowodyrów zobowiązanych do służby wojskowej" [tj. rewolu
cyjnych działaczy robotniczych H. Z.J, co gorąco poparli inni uczest
nicy konferencji z prezydentem rejencji wrocławskiej Hergtem na 
czele. Inny przedstawiciel górno-śląskich monopoli, cytowany już 
Hilger, żądał stanowczego zakazu wszelkich zebrań politycznych, 
w szczególności robotniczych, gdyż „palący interes ojczyzny [!] do
maga się, aby nie odbywały się żadne zebrania". Omawiano i sprawy 
aprowizacji, przy czym Hergt dowodził z naciskiem, że „racje mięsa 
muszą być obniżone" (protokół z zebrania notuje w tym miejscu: 
„powszechne zadowolenie i uwagi jak »chwała Bogu«").

Niedaleka przyszłość pokazała, że władze wojskowe i państwowe 
gorliwie spełniły większość życzeń kapitalistów górno-śląskich, 
zwłaszcza jeśli chodzi o represje wobec „prowodyrów". Wiele wy
mownych dowodów tego przynoszą wspomnienia robotnicze, w szcze
gólności z czasów strajku lipcowego 1918 r., kiedy to np. z kopalń 
Gieschego wojsko wywoziło setkami strajkujących robotników do 
specjalnych obozów karnych, względnie za podjęcie strajku przeka
zywało ich do wojska 103b .

W tym samym kierunku tłumienia walki robotników przeciwko 
wojnie imperialistycznej działało, choć innymi metodami, górno-ślą- 
skie kierownictwo SPD, wierne powojennej „polityce przetrzyma
nia" (Durchhaltepolitik) zainicjowanej przez zdradzieckie władze cen
tralne partii w dniu 4 sierpnia 1914 r. W swych dywersyjnych dąże

102 Ibid.
103 Ibid.
i#3a Protokół z tej konferencji w ARO, 34405, bez pag. 
los b Życiorysy górników, s. 62, 103—104.



niach spotykało się ono przy tym z chętną współpracą oportunistycz- 
nej góry ZZP i Freie Gewerkschaften, również głęboko zaniepoko
jonych narastaniem antywojennego oporu mas, zupełnie wyraźnie 
widocznym co najmniej od r. 1916. Tak np. przewodniczący związ
ku górników (t.zw. bochumskiego) wespół, między innymi, z kierow
nictwem ZZP zwrócił się w maju 1916 r. do dowództwa wojskowego 
we Wrocłaiwiu z prośbą o zezwolenie na druk i kolportaż ulotki w ję
zyku niemieckim i polskim, której „najważniejszym celem ma być 
skłonienie górników do tego, aby w obecnym czasie poniechali dzi
kich, bezplanowych strajków, które właśnie w ostatnim czasie nader 
często wybuchały. Naszym dążeniem jest skierować górników na 
drogę polubownych rokowań". Ulotka zachęca następnie robotników 
do kierowania spraw 'spornych z przedsiębiorcami do tzw. „wydzia
łów robotniczych", którym „pan m inister przemysłu i handlu przy
znał prawo pertraktowania z właścicielami kopalń i reprezentowa
nia życzeń robotników nawet [!] w sprawach płac" 103 c .

Bijąca z tych słów służalcza gotowość niemieckich i polskich bon
zów związkowych do ratowania „pokoju wewnętrznego" ku większej 
chwale militarystów pruskich i bogaceniu się monopolistów górno- 
- śląskich nie wymaga dłuższych komentarzy. Oportunistyczne góry 
związków zawodowych na Górnym Śląsku przeciwstawiały się i póź
niej usilnie wszelkiej walce strajkowej, między innymi także wiel
kiej fali strajkowej w czerwcu i lipcu 1917 r. Organ ZZP „Wzajemna 
Pomoc" z 25 sierpnia 1917 r. żałośnie ubolewał nad tymi strajkam i 
i wywołanymi nimi „stratami" pisząc: „Stracono kilkanaście milio
nów cetnarów węgla, i to w czasie gdy w arsztaty wojenne [!] stały 
przed koniecznością zamykania niektórych oddziałów, a wielkie mia
sta, jak Berlin, Poznań itd., nie miały najniezbędniejszych ilości 
węgla".

Przykłady tego rodzaju można by długo jeszcze mnożyć. Wszyst
kie one przemawiają tym  samym językiem zdrady interesów klasy 
robotniczej wzmagającej się w miarę zrewolucjonizowania się jej 
walki pod koniec wojny.

Wszystkie te środki nie były już jednak zdolne zahamować bie
gu wydarzeń. Masowość ruchu strajkowego na Śląsku 104 w r. 1918

103c ARO (akta Prezydium), 46305, bez pag.
104 Niemiecka statystyka urzędowa nie traktowała niestety oddzielnie 

Śląska Górnego i Dolnego. Jednakże z informacji prasowych i innych wia
domo, że walka strajkowa na Śląsku Dolnym przebiegała w czasie wojny



przybiera już takie rozmiary, że wszelkie próby choćby tylko wy
liczania poszczególnych strajków stają się zupełnie zawodne i bez
celowe. Posługiwać się tu można już jedynie kategoriami staty
stycznymi. Dane zaś statystyki urzędowej 105 mówią m. in., że da
tujący się od r. 1915 wzrost liczby strajków na Śląsku dokonywał 
się niemal dokładnie w postępie geometrycznym. Liczba strajków 
na Śląsku w latach 1915, 1916, 1917 i 1918 wynosiła mianowicie 
odpowiednio 17, 35, 66 i 128 106. Jeszcze szybciej rosły liczby stra j
kujących, wynosząc w tychże latach 5233, 14 254, 35 497 i 115 008. 
Jak  wynika z tych danych, rozmach walki strajkowej w tym okre
sie (1917—1918) przewyższył wszystkie dotychczasowe szczyty fali 
strajkowej, nie wyłączając roku 1905 czy 1913.

Podobnym językiem przemawiają dane dotyczące ilości przepa
dły. ch na skutek strajków roboczodniówek (ich wzrost w latach 
1915 — 1918: 12 984, 52 961, 209 294, 560 622). Dane te zawierają 
w sobie informacje nie tylko o liczbie strajkujących, ale i czasie 
trw ania strajków, dają zatem również świadectwo — poza kwestią 
masowości ruchu strajkowego — wzrostu długotrwałości i upor
czywości strajków w ostatnich dwóch latach wojny. Z danych tych 
wynika, że o ile w r. 1915 i 1916 strajkujący robotnik śląski trwał 
w strajku przeciętnie 2,48 i 3,71 roboczodniówek, to w r. 1917 i 1918 
odpowiednie przeciętne wynosiły 5,90 i 4,87 roboczodniówek. (Go
dzi się nadmienić, że pod tym względem — uporczywości w walce

znacznie słabiej, w związku z czym olbrzymia większość przytoczonych da
nych liczbowych odnosi się do Śląska Górnego.

105 Nie ukrywa ona, że zwłaszcza jeśli chodzi o ostatni okres wojny, pu
blikowane przez nią liczby są zdecydowanie obniżone i niekompletne. W wy
korzystaniu tych danych powstają także trudności natury metodycznej, wy
nikające stąd, że nie rozgranicza ona ruchu strajkowego przed wybuchem 
rewolucji listopadowej w Niemczech (9 XI 1918) i po niej, choć jest to ce
zura b. istotna w rozwoju tak ogólnoniemieckiego jak i śląskiego ruchu ro
botniczego.

ln0 Mowa o strajkach ekonomicznych, obok których — ale dopiero od 
r. 1918 począwszy — niemiecka statystyka urzędowa rejestruje strajki poli
tyczne; na Slą9ku te ostatnie przybrały poważny zasięg — gdyby chciało się 
wierzyć oficjalnej statystyce — dopiero w r. 1919, co daleko odbiega od praw
dy. W niniejszej pracy dane dotyczące strajków zostały w zasadzie zsumo
wane i przytoczone łącznie (strajki ekonomiczne i polityczne). Są jednak wy
padki, kiedy ze względu na odmienną systematykę statystyki jest to niemoż
liwe, jak np. w wypadku danych dotyczących roboczodniówek strajkowych 
na 1 robotnika, obliczanych przez statystykę jedynie na odcinku strajków 
ekonomicznych.



strajkowej — robotnik śląski przewyższał niemal z reguły swoich 
towarzyszy z innych głównych ośrodków przemysłowych Niemiec, 
jak również przeciętną dla całych Prus i Niemiec, wynoszącą 
w r. 1917 2,52 i 5,86, a w r. 1918 3,92, i 3,83; przodownictwa robot
nika śląskiego pod względem uporczywości w walce strajkowej nie 
należy jednak nadmiernie uogólniać).

Powyższy obraz statystyczny rozwoju walki górno-śląskiej kla
sy robotniczej w r. 1918 należy uzupełnić niektórymi rysami, wska
zującymi na jej coraz wyższy poziom, a w szczególności na dalsze 
upowszechnianie się nastrojów strajkowo-rewolucyjnych, dociera
jących obecnie nawet do na ogół biernych dotąd jej oddziałów.

Już w toku strajków 1917 r. dawała się zauważyć rosnąca akty
wizacja kobiet — robotnic. W r. 1918 proces ten przybrał na sile 
jeszcze bardziej. Znajdowało to swój wyraz m. in. w ich silnie 
zwiększonym przypływie w szeregi związków zawodowych, przede 
wszystkim jednak w dalszym wzroście aktywności strajkowej. 
Wciągane w coraz szerszym zakresie w tok kapitalistycznej produk
cji wojennej a jednocześnie w najmniejszym stopniu nie odciążone 
ze swej troski o dzieci i gospodarstwo domowe, odczuwały one swój 
wyzysk dotkliwie m. in. na punkcie czasu pracy. Szczególnie ciężki 
był ich los w kopalniach rudy, gdzie przy bardzo niskich płacach 
(znacznie niższych niż np. w kopalniach węgla) dniówka robocza 
trw ała 11 godzin. Robotnice walczyły o swoje prawa przerywając 
niejednokrotnie pracę po 8 lub 9 godzinach — kiedy indziej chwy
tały się broni pełnego, wytrwałego strajku, jak np. we wspomnia
nych kopalniach rudy, gdzie podjęty przez nie strajk, trwający 10 
tygodni (od 1 lipca 1918 do 7 września), stanowił wspaniały przy
kład zaciętości i wytrwałości nieludzko eksploatowanych ko b ie t107.

Obserwuje się też wśród części klasy robotniczej Górnego Ślą
ska, a mianowicie w postawie robotników sezonowych oraz dojeż
dżających do pracy na G. Śląsk spoza kordonu (Grenzldujer), do 
niedawna pozostających raczej na uboczu od toczącej się walki, prze
łamywanie się dotychczasowej bierności. Traktowani jak bydło ro
bocze robotnicy ci zaczęli się domagać równouprawnienia ekono
micznego z robotnikami — Górnoślązakami (tzn. przede wszystkim 
tych samych przydziałów żywności, odzieży i węgla). Na tym tle 
doszło w pierwszej połowie maja 1918 r. do wielkiego strajku ro
botników pochodzenia nieśląskiego, zatrudnionych w kopalniach

107 JB, 1914—1918, I, s. 1168.



rud. Po kilku dniach przyłączyli się do nich pozostali robotnicy, 
m. in. niemieccy, domagając się ze swej strony również zwiększe
nia przydziałów żywnościowych i odzieżowych 10S.

Stosunkowo najtrudniej przedstawiała się sprawa poruszenia 
szerokich mas robotników rolnych, w znacznej części imigrantów 
sezonowych z Królestwa i Galicji, o niskim na ogół stopniu świado
mości klasowej, podlegających przy tym szczególnie bezwzględne
mu reżimowi politycznego ucisku i ekonomicznego wyzysku. Urzę
dowe źródła i statystyki nie miały o nich niemal nic do powiedze
nia. Jednakże niektóre m ateriały archiwalne wskazują, że i wśród 
tych najbardziej bodaj sterroryzowanych i eksploatowanych mas 
zaczęły się pod koniec wojny pojawiać fermenty, zmuszające wła
dze państwowe do zrewidowania i ograniczenia przynajmniej nie
których, najbardziej barbarzyńskich przejawów junkierskiej samo
woli; taka była m. in. geneza cytowanego już wyżej zarządzenia mi
nisterstwa spraw wewnętrznych z 31 marca 1918 r.

W ostatnich miesiącach i tygodniach wojny ferm enty te stawały 
się coraz groźniejsze i przybierały najrozmaitsze postacie. Tak np. 
stawało się zjawiskiem częstym pod koniec wojny (a po wybuchu 
rewolucji niemieckiej nawet rzekomo powszechnym) „plądrowanie — 
jak. czytamy w jednym z raportów — lasów" przez chłopstwo i to 
w sposób doraźnie organizowany niejednokrotnie z bronią w ręku 108 109. 
Począwszy od sierpnia 1918 r. w poufnej korespondencji władz woj
skowych i cywilnych znajdujemy ostrzeżenia i wiadomości o dzia
łających na wsi śląskiej „agitacjach podburzających . . .  do strajku 
generalnego wszystkich polskich robotników" 110 111.

We wszystkich tych ostrzeżeniach akcentuje się jeszcze silniej niż 
do tej pory rewolucjonizujące wpływy na robotników, idące z Polski. 
W piśmie prezydenta rejencji opolskiej z października 1918 r. czy
tamy, iż „z powodu strajku w Polsce pokazały się ulotki, co winno 
podlec śledztwu. Szczególnie winno ono się rozciągnąć — czytamy 
dalej — na hotele robotnicze, gdyż ulotki te przemycane są prawdo
podobnie przez polskich Żydów i polskich robotników" 1U. Jeszcze 
dokładniej precyzując te informacje, prezydent rejenci i stwierdza

108 Ibid., s. 1167—1168.
109 WAP, Wrocław, Akta ,,Volksrat zu Breslau", t. VII, k. 320.
110 WAP, Opole, Rep. 207 Zg 24/35, nr 49, bez pag.
111 Ibid.



Tabl .  I

CZYSTE ZAROBKI DNIÓWKOWE ROBOTNIKÓW RÓŻNYCH GRUP PŁAC W KOP. WĘGLA (W MARKACH)

Górnicy
wlaść. Inni górn. Robotnicy

na Młodociani Kobiety
Rek Okręg przem. Ogółem rob. na dole na dole po wierzch.1 mężczyźni 1*1 o ^

CU Q)0 /0 0 0 0 ' ;o 0 / 0 0 '0
ogołu płaca ogółu płaca ogółu płaca ogółu płaca ogółu płaca

cl. 2załóg załóg załóg załóg załóg

G. Ś]qsk 121 617 31,9 4,85 32,3 3,50 25,9 3,19 5,4 1,27 4.5 1.29 3,63
1913 D. Śląsk 27 864 42,6 3,84 25,9 3,41 27,3 3,09 3,0 1,35 1,2 1,70 3,43

Westf. i Nadr. 382951 50,7 6,47 26,3 4,54 19,3 4,34 3,7 1,46 — — 5,36
Akwizgran 14 766 55,4 5,62 17,8 4,33 23,4 4,07 3,4 1,64 4,89

G. Śląsk 119 373 29,5 4,79 33,5 3,51 26.3 3,22 5,9 1,26 4,8 1,31 3,57
1914 D. Śląsk 25 619 40,7 3,89 26,9 3,46 27.3 3,15 3,8 1 35 1.3 1,73 3,45

Westf. i Nadr. 359 082 49 3 6,17 26,9 4,49 19,5 4,35 4,3 1,47 — 5,15
Akwizgran 12 946 52,3 5,44 2U 9 4,37 22,6 4,06 3,7 1,64 4,76

G. Śląsk 102 240 26,1 5,66 32,2 3,95 25,1 3,65 8,4 1,50 8,2 1,70 3,92
1915 - D. Śląsk 

Westf. i Nadr.
20 481 

268 272
38,0
45,8

4,28
7,04

24.4
27,6

3,79
4,85

28,5
18,9

3,43
4.73

6,1
7,7

1,59
1,80

3,0 2,07 3,70
5,62

Akwizgran 8 728 45,7 5,88 24,5 4,50 22,3 4,18 7,5 1,81 4,89

G. Śląsk 106 963 24,2 6,66 30,8 4,64 25,6 4,21 7,9 1,80 11,5 1,85 4,48
1916 D. Śląsk 21 040 37.2 4,85 22,9 4,28 27,5 3,75 6,2 2,03 6,1 2.19 4,10

Westf. i Nadr. 294 363 45,6 8,26 25,6 5,48 18,3 5.30 7,5 2,16 3,0 3,30 6,44
Akwizgran 9 225 43,1 6,74 22,1 5,13 25,6 4,70 8,8 1,98 0,4 2,41 5,46
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Rok Okręg przem. Ogółem rob.
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ogółu
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0/0

ogółu
załóg

płaca płaca
°/o

ogółu
załóg

płaca

G. ŚląsK 113 220 24,7 8,30 30,9 5,95 25,8 5,33 6,7 2,35 11,9 2,55 5,73
D. Śląsk 23 011 39,5 6,22 22,4 5,44 25,6 4,52 5,2 2,51 7,3 2,79 5,171917 Westf. i Nadr. 324 149 46,6 10,42 24,7 6,95 17,1 6,59 6,6 2,88 5,0 4,14 8,12
Akwizgran 9 998 45,9 8,79 19,0 6,26 24,8 5,65 7,5 2,49 2,8 3,95 6.95

G. Śląsk 118 503 23,2 11,29 31,6 8,16 26,9 7,33 6,0 3,2 t 12,8 3,55 7,80
D. Śląsk 25 329 40,7 8,39 23,2 7,52 . 24,4 6,28 4,3 3,19 7,4 3,85 7,101918 Westf. i Nadr. 322 833 46,0 13,10 25,8 8,87 17,9 8,52 5,8 3,65 5,0 5,11 10,26
Akwizgran 11 044 46,7 11,89 18,5 8,33 25,1 7,17 6,2 3,25 3,5 4,70 9,30

G. Śląsk 149 314 21,8 28,03 34,9 15,07 28,1 13,56 5,8 5,31 9,4 5,88 14,29
D. Śląsk 31 388 39,7 15,57 24,6 14,41 27,0 13,0 3,8 6,36 4,9 7,96 13,87
Westf. i Nadr. 369 273 42,2 22,41 27,3 16,51 22,6 16,03 5,5 6,64 2,4 8,77 18,12
Akwizgran 13 902 46,6 19,35 20,4 14,02 27,5 12,16 46 4,53 0,9 7,31 15,43

G. Śląsk 159 959 22,0 31,64 38,0 25,45 26,3 22,99 5,4 8,<9 8,3 11,48 24,12
D. Śląsk 33 653 41,0 30,70 25.5 28,59 27,4 26 31 3,1 11,50 3,0 16,48 27,93
Westf. i Nadr. 413 378 42,3 39,38 29,3 29,74 22,7 25,87 5,0 11,53 0,7 15,08 31,92
Akwizgran 14 152 46,4 38,52 20,3 28,40 28,4 23,37 4,1 7,73 0,8 12.87 30,521 2 3 4

1 Bez kobiet i młodocianych oraz jeńców wojennych.
2 Przeciętne nie dla całego r. 1915, lecz dla III kwartału 1915.
3 Przeciętnie dla I kwartału 1920 r.
4 Całość tabelki sporządzona na podstawie „Reichsarbeitsblatt", dla poszczególnych lat następujące roczniki: 1913 — r. 

1914, s. 227—228; 1914 — r. 1915, s. 408-^09; 1915 — r. 1916, s. 729—731; 1916— r. 1917, s. 410—411; 1917 — r. 1918, s. 
276—377; 1918 — r. 1919, s. 304—305; 1919 — r. 1920, s. 302—303; 1920 — r. 1920, s. 536—537.
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17 października 1918 r., że ulotki pojawiające się na terenie pogra
nicznym „rozrzucane są przez- SDKPiL“ 112.

Już wkrótce na przygotowany w ten sposób grunt padły pierw
sze iskry rewolucji. Rozgorzały one na Górnym Śląsku płomieniem, 
który wyzwolił i zahartował najlepsze siły proletariatu górno-śląskie- 
go, ukazując w całym blasku zarówno jego rewolucyjność, jak i głę
boki patriotyzm. Tłumaczy się to w niemałej mierze bolesną szkołą 
krzywd i ucisku, doznawanych w latach wojny, jak też szkołą upor
czywej, twarde] walki strajkowej prowadzone] przezeń w tym cza
sie przeciwko siłom wojny, ucisku i wyzysku.

112 Ibid.


