
Z DZIEJÓW WALKI ROBOTNIKA GÓRNOŚLĄSKIEGO
W R. 1905

Literatura historyczna dotycząca dziejów Śląska początku XX 
wieku przez długi czas nie liczyła się z tym, że rewolucja ro
syjska 1905—1907 roku odbiła się poważnym echem, w tej dzielnicy. 
Przytoczono zaledwie parę faktów, które wskazywały na oddziały
wanie tej rewolucji na życie polityczne Śląska, a zwłaszcza Górnego 
Śląska. Dopiero radziecki historyk I. Miller w roku 1951 zwrócił 
uwagę na konieczność zbadania tego problemu w odniesieniu do ca
łości ziem zachodnich Polski pod panowaniem pruskim 1.

Po raz pierwszy ten postulat badawczy uwzględniła J. I. Rubin- 
sztejn w swym artykule pt. Polityka kolonizacyjna Wilhelmówskich 
Niemiec na zachodnich ziemiach polskich opublikowanym w roku 
1952 1 2. Ogólnie autorka ustaliła w tym artykule, że rewolucja 1905— 
—1907 r. oddziaływała na Górnym Śląsku w kierunku narastania 
fali strajków i walki górno-śląskiej klasy robotniczej o demokra^ 
tyzację stosunków politycznych w Prusach, jak również walki mas 
ludowych z uciskiem narodowym 3. Ta sama autorka w monografii 
pt. Polityka niemieckiego imperializmu na polskich ziemiach zachod
nich zobrazowała to zagadnienie dość obszernie w stosunku do ca
łych Niemiec i ziem zachodnich Polski 4 * *. Jeżeli jednak chodzi spe-

1 „Woprosy Istorii“, 1951, nr 11, s. 157.
2 „Uczenyje Zapiski Instituta Sławianowiedienija11 t. V, 1952, s. 151—205; 

artykuł w  tłum. polskim ukazał się w  zbiorze pti. Historycy radzieccy o Pol
sce, Warszawa 1953, s. 133—219.

3 Historycy radzieccy o Polsce, s. 208—211.
4 J. I. R'u ibii m s z t e j n, Politika giermańskogo impierializma w  zapad-

nych polskich ziemiach w  końce X IX  naczale X X  wieka, AN ZSRR, Moskwa
1953, s. 91—102, 218—223.



cjalnie o Górny Śląsk, to wyniki jej badań pod względem faktogra
ficznym niei wychodzą poza te, które przedstawiła we <!wzmianko- 
wanym powyżej artykule.

Dalsze opracowanie tego problemu zostało znacznie pogłębione 
na wrocławskiej Konferencji Śląskiej w dniach 28 VI — 1 VII 1953 r. 
W referacie pt. Walka o społeczne i narodowe wyzwolenie Śląska 
(do r. 1914) prof. K. Piwarski, a później także zabierający glos w  dy
skusji nad tym referatem  nakreślili problematykę wpływu rewolucji 
1905—1907 r. na Górny Śląsk i wytyczyli dalszy kierunek badań 
w tym zakresie \  W referacie K. Piwarskiego został też przedsta
wiony w sposób treściwy przebieg wydarzeń, które dokonały się na 
Górnym Śląsku pod wpływem rewolucji 1905 r. Nasza znajomość 
tych spraw została ostatnio pod względem faktograficznym znacznie 
pogłębiona dzięki artykułowi B. Szerer pt. Rozwój ruchu robotnicze
go na Śląsku w  latach 1905— 1907 5 6, który ujm uje wspomniany pro
blem pod kątem widzenia wpływu rewolucji rosyjskiej na śląski ruch 
robotniczy. A rtykuł niniejszy dorzuca garść szczegółów do tego za
gadnienia na podstawie prasy górno-śląskiej.

Już pod koniec 1904 r. na Górny Śląsk zaczęły napływać wiado
mości o zaburzeniach i wystąpieniach robotniczych w państwie cara. 
Przebieglejsi kapitaliści i dyrekcje fabryk przejawiają już w tym 
czasie szczególną chęć opieki nad robotnikami. Urządzają tu i ówdzie 
w kopalniach zebrania, gdzie zwykle „opiekunowie" z dyrekcji mó
wią robotnikom, że „powinni być zadowoleni ze swego położenia 
i strzec się socjalistów" 7.

Inni stosują taktykę wzmożonego terroru w stosunku do robot
nika.. Znajduje to wyraz w licznym nakładaniu kar i częstych pobi- 
ciach górników przez sztygarów. Władze policyjne i rządowe rów
nież wzmogły terror wobec klasy robotniczej. Dla zobrazowania sto
sunków górno-śląskich ma swoją charakterystyczną wymowę pewien 
fakt, który miał miejsce w miejscowości Lipiny w dniu 1 I 1905 r. 
Komórka Związku Wzajemnej Pomocy tej miejscowości postanowiła 
za namową proboszcza urządzić w ten dzień jasełka dla robotników. 
Na urządzenie takich jasełek potrzebne było jednak na Górnym Ślą
sku zezwolenie policji. Policja takiego zezwolenia nie chciała wydać, 
pozwoliła jedynie na zebranie się i odśpiewanie kolęd. Wieczorem 
zebrała się więc grupa starszych robotników i pod opieką proboszcza

5 Konferencja śląska, t. I, Wrocław 1954, s. 349—355, 457—458, 486—489.
8 Materiały i studia, INS przy KC PZPR, t. I, Warszawa 1954, s. 190—213.
7 „Gazeta Robotnicza" z 17 I  1905 r.



zaczęła śpiewać kolędy- Na zebranie to przyszedł . . . żandarm i inwi
gilował je do końca 8 9. Całe to zdarzenie świadczy o tym, że rząd wi
dział w ludzie górno-śląskim, a szczególnie w klasie robotniczej ele
ment, któremu nie można pozwolić nawet na najniewinniejsze im
prezy, bo te mogą zamienić się w  odruch buntu i protestu przeciw 
uciskowi.

W styczniu 1905 r. „opieka" policji zaostrzyła się jeszcze bar
dziej. Najniewinniejsze stowarzyszenia, które tworzą robotnicy, pa
dają ofiarą terroru policyjnego. W Gliwicach np. w dniu 16 I 
1905 r. wytoczono proces stowarzyszeniu 22 robotników i robotnic, 
którzy jako cel swej działalności stawiali sobie samokształcenie 
i wstrzemięźliwość od picia wódki \  Akt oskarżenia zarzucał stowa
rzyszeniu podburzanie jednej klasy przejciwko drugiej. Przewód są
dowy wprawdzie nic podobnego nie dowiódł, ale policja dopięła 
swego. Stowarzyszenie przestało istnieć. Dość częste były wypadki, 
kiedy policja wkraczała do mieszkania robotnika, u którego zebrało 
się na pogawędkę trzech lub czterech jego kolegów, i oświadczała, 
że rozwiązuje zebranie.

W takiej sytuacji zaostrzonego terroru  policyjnego górno-śląska 
klasa robotnicza śledziła i wsłuchiwała się w  wypadki rewolucji 
1905 r.

Pod wpływem wieści o rewolucji po tamtej stronie kordonu szyb
ko rosła \chęć walki przeciw własnym ciemięzcom. Stwierdza to na
wet „Katolik" z dnia 12 I 1905 r. w słowach: „Wszędzie jest niezar 
do wolenie, wszędzie wre pomiędzy robotnikami".

W zachodnich Niemczech wybuchł już w połowie stycznia strajk 
60 000 górników 10. W przeciągu paru dni liczba strajkujących wy
nosiła 200 000 osób. W tym samym czasie na Górnym Śląsku nie po- 
mjyślała o strajku żadna organizacja robotnicza, przeciwnie, organi
zacje te szerzą agitację przeciw strajkowi. Wydarzenia w Rosji pod 
koniec stycznia i na początku lutego, chociaż w istocie były groźne 
i niebezpieczne dla kapitalistów, z drugiej strony stwarzały jednak 
dla nich perspektywy pomyślnej koniunktury gospodarczej. Od chwi
li strajków i zaburzeń w Zagłębiu Dąbrowskim otwarła się droga dla 
wywozu węgla do Kongresówki bez opłaty celnej. W zrastają zamó
wienia na węgiel w samych Niemczech. Duże zamówienia nadchodzą 
od niemieckiej floty morskiej. W wyniku tego wszystkiego wywóz

8 „Katolik" z 7 I 1905 r.
9 „Górnoślązak^ z 16 I 1905 r.

19 Schulthess Europaischer Geschichtskalender . . . ,  Monachium 1906, s. 6.

2 4  — „Sobótka" R. X. nr 3, 1955.



węgla z Górnego Śląska wzrasta o 30%. Kapitaliści górno-śląs£y w y
wożąc węgiel do Kongresówki nie tylko robili na tym  dobre intere
sy, ale pomagali kontrrewolucji rosyjskiej. Chwilowa dobra koniunk
tu ra  dla górnictwa śląskiego pod pewnymi względami odbijała się 
korzystnie na losie robotników i hamowała agitację strajkową.

Wieści o krwawej niedzieli w  Petersburgu i powszechny strajk 
i zaburzenia w Królestwie Polskim wywarły mimo to na klasie ro
botniczej Górnego Śląska duże wrażenie, które określić można jako 
wyraźny zwrot. Od końca stycznia i początku lutego aż do połowy 
tego miesiąca idzie przez Górny Śląsk fala strajków. Liczba stra j
kujących w roku 1905 wzrasta w porównaniu z poprzednimi latami 
w sposób dość gwałtowny. Dość powiedzieć, że liczba ta według ofi
cjalnych danych statystycznych wysoko przewyższa ilość robotni
ków strajkujących na całym Śląsku w latach 1899—1904 n . W roku 
1905 największa ilość strajkujących robotników przypada na Górny 
Śląsk. Według tychże samych danych w stosunku do pozostałego 
Śląska wynosi ona około 70% 11 12.Pod tym  względem Górny Śląsk wy
raźnie przodował, co między innym i tłumaczy się jego bezpośred
nim sąsiedztwem z terenem  rewolucyjnych wydarzeń, jakim było 
wówczas Królestwo Polskie.

31 I 1905 r. zastrajkowali spontanicznie górnicy Zabrza i Zabo- 
rza. Sygnał do wystąpienia dali górnicy z kopalni „Królowej Lud
wiki". 1 lutego zastrajkowało w tym  rejonie około 10 000 robotni
ków 13. Wśród robotników przed strajkiem  nie działała żadna z orga

11 Statistik des Deutschen Reiches, t. CLXXVIII, s. 131.
12 Ibid., s. 42.
13 Dane liczbowe w  literaturze co do tego strajku jak i innych, które od

były się na Górnym Śląsku w  r. 1905, różnią się. J. D u r k o ,  Położenie i ruch 
stiajkowy.. .,  „Konferencja śląska", t. I, s. 457, podaje, że na Górnym Śląsku 
w  r. 1905 było 26 straljków i ogółem wzięło w  nich udział 16 340 osób. W Sta
tistik, II, s. 44—46, liczby te z powyższymi różnią się minimalnie. Dane liczbowe 
oparte na obliczeniach czynników urzędowych nie zgadzają się z prasowymi, 
na których opierają się: P i w  a r s  k i, op. cit., t. I, s. 349—350, i S z e r e r ,  
op. cit., s. 193—194 i 205. Dane licżbowe co do ilości strajkujących w  takim  
źródle urzędowych jak Statistik  są jednak wyraźnie pomniejszone, ponieważ 
w obliczeniu ilości osób strajkujących biorą pod uwagę: „Hóchstzahl der 
wahrend des Dauers des Streiks gleichzeitig streikenden Personen", co oczy
wiście n ie może dać rzeczywistej liczby strajkujących. Prasa polska na Gór
nym Śląsku z tego okresu podaje z reguły o w iele 'wyższą liczbę strajkują
cych. Zdając sobie sprawę z tego, że i te liicżby są niedokładne, opieramy się



nizacji robotniczych. Górnicy wysunęli wobec kapitalistów szereg 
postulatów ekonomicznych i zażądali natychmiastowego ich spełnie
nia. Zarząd kopalni zachował się na razie milcząco i przygotowywał 
się do szybkiego stłumienia strajku. Z przedstawicieli organizacji ro
botniczych przybyli pierwsi na teren strajku członkowie 'Związku 
Wzajemnej Pomc|cy. Oni też początkowo uchwycili w ręce kierow
nictwo. Wysłuchawszy żądań robotniczych doradzili górnikom, by 
wybrali delegatów, którzy będą się układać w ich sprawie z zarzą
dem kopalni. W ybrano oczywiście delegatów stojących po stronie 
Związku Wzajemnej Pomocy. Sam Związek sformułował petycję 
i wysłał ją do pruskiego m inistra handlu, a robotnikom kazał wró
cić do pracy, „by w ten sposób delegaci w ybrani przez robotników 
mogli się spokojnie układać z zarządem kopalni". Zarząd kopalni nie 
uznał Związku za stronę mogącą w tej sprawie pośredniczyć i zwró
cił się do robotników bezpośrednio, przyrzekając im pewne drugo
rzędne ustępstwa. Ustępstwa te były tak zredagowane, że zmierzały 
do poróżnienia robotników i tym  samym do rozbicia strajku. Stała 
się jednak rzecz w  warunkach górno-śląskich dotąd nie spotykana — 
strajkujący górnicy odrzucili ustępstwa, jakie im dawał zarząd ko
palni, przepędzili delegatów Związku Wzajemnej Pomocy, wybrali 
nowych mężów zaufania i zwrócili się do socjaldemokratycznego 
Związku Bochumskiego14 prosząc go, by objął kierownictwo nad 
strajkiem. Związek Bochumski, do> którego należeli robotnicy polscy 
i niemieccy, zaczął teraz działać. W ybrana została komisja strajkowa, 
która oświadczyła, że jeżeli żądania robotników nie zostaną spełnio
ne do dnia 8 lutego, to wtedy wyda hasło do strajku powszechnego 
na Górnym Śląsku. W zredagowanej przez tęż komisję odezwie zna
lazły wyraz pewne radykalniejsze żądania robotników. W żądaniach, 
które przedstawił Związek Wzajemnej Pomocy, domagano się: 8 go
dzinnej szychty, podwyższenia zarobków o 20 — 30°/o, podwyższe
nia deputatu węglowego, lepszego obchodzenia się urzędników z gór
nikami i ustalenia robotniczych kontrolerów w kopalniach. W ode
zwie Związku Bochumskiego domagali się robotnicy obok tych 
żądań, ustanowienia niezależnego od kapitalistów wydziału robotni-

na danych prasowych. Opis strajku zabrskiego i innych podajemy na podsta
w ie gazet: „Gazeta Robotnicza", „Górnoślązak" i „Katolik".

14 Związek Bochumski był klasowym  związkiem górników całych Niemiec. 
Siedzibą Związku było miasto Bochum — stąd nazwa. Na Górnym Śląsku pow
stał na przełomie r. 1893/94 skupiając w  szeregach swych polskich i niem iec
kich robotników. Por. S ze ire lr , op. cit., s. 192, przypis.



czego, pochodzącego z tajnego wyboru robotników, wydalenia z ko
palń urzędników, którzy znieważają górników i znęcają się nad ni
mi. Domagano się również zaniechania represji stosowanych wobec 
górników, którzy biorą udział w strajku, a także uznania przez za
rząd kopalni organizacji robotniczej, która kieruje strajkiem. W te j
że odezwie socjaldemokratyczni przywódcy domagali się, by spra
wę górników rozpatrzył parlam ent Rzeszy. Z drugiej jednak stro
ny nawoływali robotników do zachowania spokoju i niegromadzenia 
się po ulicach, gdyż — jak pisano w tej odezwie — „może uderzyć 
wojsko". Odezwa kończyła się słowami: „Stawiając takie żądania 
wzywamy wszystkich górników z kopalni »Królowa Ludwika«, by 
w strajku wytrwali, a żądania nasze będą uznane. Górników z in
nych kopalń górno-śląskich prosimy zaś usilnie, by tymczasem pra- 
cjr nie porzucali" 15. Gdy Związek Bochumski objął kierownictwo 
nad strajkiem, zarząd kopalni zawezwał robotników do powrotu do 
pracy w term inie do dnia 6 lutego. Część robotników idąc za agita
cją Związku Wzajemnej Pomocy powróciła do pracy. Kapitaliści 
skorzystali z okazji i zastosowali wobec pozostałych represje, któ
rym i grozili, a których nie mogli wykonać wobec wielkiej liczby 
strajkujących. Wydalili oni z pracy 300 górników, a na ich miejsce 
pospiesznie sprowadzili robotników ze Wschodniej Galicji. Związek 
Bochumski, pomimo — jak  się przekonamy — bojowego nastroju 
klasy robotniczej w innych okręgach Górnego Śląska, ograniczył się 
do groźby strajku powszechnego wobec kapitalistów. W rzeczywi
stości jednak nie miał na celu wywoływania takiego strajku. W swej 
działalności w strajku zabrskim wykazał, że ruch strajkowy pragnie 
skierować na drogę petycji do parlamentu, a nie na drogę poszerza
nia i koordynowania akcji strajkowej. W dniu 5 lutego' odwołał za
powiedź strajku powszechnego. Górnicy nie widząc znikąd pomocy 
w postaci strajków w innych kopalniach zaczęli partiam i schodzić 
do kopalni. 6 lutego skończył się też ostatecznie strajk  zabrskich 
górników. W zasadzie skończył się on klęską górników. Potężny jak 
na górno-śląskie stosunki strajk  w Zabrzu wykazał jednak, że jeżeli 
policja i kapitaliści potrafią sobie dawać radę z pojedynczymi ro
botnikami i drobnymi organizacjami, to w  wypadku masowego wy
stąpienia robotników władze policyjne i kapitaliści są bezradni. Ruch 
masowy z tych dni w Zabrzu wykazał, jak nikczemną była rola



Związku Wzajemnej Pomocy wśród klasy robotniczej; z drugiej 
strony jwykazał też, że przywódcy Związku Bochumskiego złożeni 
z reformistycznych socjaldemokratów i tak samo reformistycznyich 
członków PPS w praktyce boją się poszerzania akcji strajkowej i wo
lą ją kierowTać na drogę petycji do parlamentu. Tam. miato się w za
sadzie wszystko rozstrzygnąć! Była to metoda wygodnego maskowa
nia się i skierowywania akcji mas robotniczych w ślepy zaułek.

Tuż przed wybuchem i po wybuchu strajku w Zabrzu nie opusz
czała Górnego Śląska fala wrzenia wśród robotników. ^Górnoślą
zak", który dobrze znał nastroje wśród klasy robotniczej i górni
ków, jeszcze w dniu 29 stycznia tłumaczył robotnikom, iże strajko
wać nie powinni, bo rząd zamierza wydać nową ustawę górniczą. Za
żalenie na pracodawców — zdaniem „Górnoślązaka" — powinni 
później skierować do jego redakcji, a ta wyśle je do Koła Polskiego, 
które z kolei przedstawi je parlamentowi. Tak chciał zdobyć sobie 
wpływy wśród klasy robotniczej obóz nacjonalistyczny. Równocze
śnie „Katolik" na wszelki możliwy sposób tłumaczył postępowanie 
Związku Wzajemnej Pomocy przed kapitalistam i i stale powtarzał: 
„My do strajku robotników nie namawiamy". „Gazeta Robotni
cza" też stale pisała: „Na Górnym Śląsku strajkować nie można". 
Jeszcze 1 II, gdy już wybuchł strajk  zabrski, gazeta ta napisała, że 
„do strajku u nas nie dojdzie". Choć wszystkie „ludowe" gazety 
w imię interesów burżuazji odciągały — każda na swój sposób — ro
botników od strajku, musiały jednocześnie przyznawać, że wzbu
rzenie wśród robotników jest wielkie, że wszędzie wre. „Katolik" 
zaraz po strajku napominał kapitalistów, by byli bardziej ustępliwi 
wobejc robotników. „Niech pracodawcy — pisał »Katolik« — p a
miętają, że rozgoryczenie pomiędzy robotnikami jest wielkie, że 
nikt już nie może dać gwarancji, że już nie powtórzy się strajk tak 
prędko" - 6. Jeszcze w dniu zakończenia strajku zabrskiego „Gaze
ta Robotnicza" stwierdzała, że „strajk górno-śląski, który zdawał 
się upadać, wzmaga się powtórnie". „Wzburzenie robotników jest 
wielkie" — pisała na innym miejscu. I rzeczywiście w tym właśnie 
czasie, kiedy komisja strajkowa odwoływała zapowiedź strajku 
powszechnego (5 II 1905), przez Górny Śląsk zaczęła przechodzić 
fala większych i mniejszych strajków, które podobnie jak w 'wy
padku zabrskim wybuchały wszędzie spontanicznie i żywiołowo. 
Fala takich strajków, przeszła w okręgu katowickim i irybnickim. 16

16 „Katolik" z 7 II 1905 r.



Pod wrażeniem bohaterskiej walki robotników po tamtej stronie 
kordonu, a zwłaszcza pod wrażeniiem burzliwych wydarzeń rlewo*- 
lucyjnych, do jakich w  tych czasie dochodzi w Zagłębiu, robotnicy 
strajkują i wykaziują duży pęd do brania udziału w wiecach i ze
braniach. Od 5 do 16 lutego strajkowało w  okręgu katowickim 3000 
robotników, w  okręgu rybnickim 5000 górników. Liczba biorących 
udział w  wiecu dochodziła od 2 do 3 tysięcy ludzi. Policja rozpędzała 
zebrania. W samym powiecie rybnickim w okresie od 9 do 11 lutego 
policja rozpędziła 9 wieców robotniczych. Niekiedy jednak pod 
naciskiem zgromadzonego tłumu musiała dopuścić do odbycia wie
cu. Na wiece przychodziły oprócz mężczyzn również kobiety i dzie
ci 17. Wiece i zebrania zaczęły przybierać niecodzienny charakter 
dając niedwuznacznie wyraz sympatii i uznania dla robotników 
walczących z caratem. Zwykle przed rozpoczęciem zebrania po
wstawali robotnicy z miejsc, by uczcić w ten sposób pamięć boha
terów rewolucji, którzy zginęli w  państwie cara. W dniu 12 lutego 
na zebraniu w Katowicach padały spośród zebranych okrzyki: 
,,Cześć bohaterom w walce o wolność!4', „Hańba carskim lokajom!"

Lokajów carskich na Górnym Śląsku nie brakło. Radca policyjny 
i komisarz nadgraniczny Madler z Bytomia, już od 1902 r. stał na 
usługach caratu. W styczniu 1905 r. jeździł przez granicę do Sos
nowca, by tam śledzić i dopomagać carskiej ochranie wyłapywać 
przywódców robotniczych. Ci z, nich, którzy chronili się na iGómy 
Śląsk lub do Wrocławia, byli przez niego rozpoznawani i wydawani 
władzom carskim (za współpracę z caratem i kontrrewolucją został 
on potem przez carat odznaczony). Jego żandarmi dozorowali i roz
pędzali zebranjia i wiece. Nacisk z;e strony mas był jednak na tyle 
silny, że w wielu wypadkach dzięki postawie mas żandarmi woleli 
się zachować raczej „delikatnie44.

Warto zwrócić uwagę na rezolucję uchwaloną przez wiec z dnia 
9 lutego, w którym wzięli udział przeważnie robotnipy niemieccy: 
„Socjaldemokratyczni robotnicy uczestniczący w dzisiejszym wie
cu w Katowicach wyrażają niniejszym w stręt dla krwawych rzą
dów rosyjskiego' £arą naigrawających się z wszelkich ludzkich 
uczuć. Zebrani odnoszą się z zupełną sympatią do swej braci w pań
stwie rosyjskim, cierpiącej i walczącej bohatersko o należne im pra
wa ludzkie. Zgromadzenie sympatii swej stale będzie dawać wyraz 
popierając rewolucjonistów Rosji moralnie i materialnie. Przyrze-



kają również wszelkimi legalnymi 'środkami z wytężeniem wszyst^ 
kich sił pracować dla dobra rozwoju socjalnej demokracji w  przeko
naniu, że jedynie także zwycięstwo socjalnej demokracji w państwie 
niemieckim przynieść może pracującemu ludowi wolność i prawdzi
wie godne człowieka stosunki" 1?.

Na innym zebraniu, również w  Katowicach, w którym uczestni
czyli w większości robotnicy polscy, podjęto rezolucję tej krótkiej 
treści: „Zebrani na wiecu publicznym robotnicy górno-śląscy w yra
żają głęboką cześć dla bohaterów polskiego i rosyjskiego ruchu wal
czącego za wolność w zaborze rosyjskim i w Rosji i w yrażają po
gardę dla tych zdrajców polskich, którzy zohydzają świętą sprawę 
wyzwolenia z wyzysku i ucisku" 18 19.

Każda z tych rezolucji ma charakterystyczne akcenty, ujawnia
jące nastawienie zarówno socjaldemokracji niemieckiej, jak i PPS. 
Socjaldemokraci niemieccy wyrażali oczywiście pełne uznanie dla 
rewolucji rosyjskiej, ale gdy chodziło o wyciągnięcie wniosków i do
świadczeń dla własnego terenu, odcinali się od walki rewolucyjnej 
i ograniczali do walki legalnej. Jest to stanowisko, które wobec re
wolucji 1905 r, zajęła cała socjaldemokracja niemiecka, z wyjątkiem 
grupy lewicy z R. Luksemburg na czele. To samo stanowisko repre
zentuje PPS. Obchodzi ją działalność PPS w  zaborze rosyjskim 
i walczy z tymi, którzy działalność tej partii zohydzają; poza tym, 
podobnie jak oportunistyczni i prawicowi socjaldemokraci, opowia
da się za „ wszelkimi środkami legalnymi". Ten moment zbliżał PPS 
do prawicy socjaldemokratycznej 20. Bez względu jednak na postawę 
obu partii robotnik górno-śląski, tak polski jak  i niemiecki, przez 
swą aktywność w walce strajkowej i na wiecach wykraczał poza 
ramy górno-śląskiej zaściankowości i broniąc honoru rewolucji ro
syjskiej, zohydzanej przez reakcję górno-śląską, odczuwał mocniej 
niż kiedykolwiek swą przynależność do międzynarodowej armii pro
letariatu.

Dość burzliwe strajki, jakie przeszły po Górnym Śląsku w pierw
szej połowie lutego 1905 r., w warunkach górno-śląskich stanowiły 
poważny krok naprzód w walce klasowej pomiędzy kapitalistami 
a proletariatem. Wzięło w nich udział około 18 000 górników. W wa
runkach górno-śląskich było to w owym czasie dużo. W zgromadze
niach i wiecach, które odbywały się wtedy pod znakiem sympatii

18 Ibid., z H  II 1905 r., por. też S z e r e r, op. cit., s. 196.
19 „Gazeta Robotnicza" z 15 II 1905 r.
*° S z e r e r ,  op. cit., s. 207.



i solidarności z walką proletariatu rosyjskiego i polskiego, uczestni
czyły w tym czasie tysiące robotników.

Burżuazję górno-śląską przerażały wystąpienia górników Zabrza, 
Katowic i Zaborza równoczesne z walką proletariatu Zagłębia. Z tym 
większą wściekłością uchwycili się kapitaliści represji wobec stra j
kujących i „wiecowników". Kapitaliści nie zważając na ogromne za
potrzebowanie sił roboczych w tym  okresie dawali upust swej wście
kłości wydalając robotników z pracy. Na ich miejsce sprowadzali 
robotników ze wschodniej Galicji. W powiecie rybnickim wydalono 
zaraz w pierwszych dniach strajku 300 górników. Górnik, który po
chmurnie spojrzał na urzędnika, był bity w twarz i musiał płacić 
1,5 mk kary, co stanowiło prawie połowę jego zarobku. Przedłużył 
się dzień pracy do; 12 godzin. Kapitaliści tam, gdzie tylko mogli, zmu
szali górników do odrabiania dodatkowej szychty raz w tygodniu. 
Sam „pan Królik", czołowy działacz Związku Wzajemnej Pomocy, 
przyznał na zjeździe górników w Berlinie w dniu 28 III, że położe
nie górników górno-śląskich pogorszyło się.

Królik mówił też, że urzędnicy dopuszczają się na robotnikach 
wszelkiego rodzaju oszustw i szalbierstw, że gwałcą kobiety pracu
jące w kopalniach21. Po strajku lutowym robotnicy rozgoryczeni 
klęską niszczą nieraz po kryjom u urządzenia fabryczne. W hucie 
„Laura" w dniu 20 lutego robotnicy powybijali w  nocy szyby w  hali 
maszyn, częściowo poniszczyli maszyny, pocięli pasy skórzane i wę
że gumowe. Po strajku lutowym mnożą się też napady na zniena
widzonych sztygarów. Takie indywidualne wystąpienia terrorystycz
ne m ają swoją wymowę i świadczą o bojowych nastrojach wśród 
klasy robotniczej. Wystąpienia lutowe robotników* górno-śląskiich 
wykazały, że poziom ich uświadomienia klasowego był dość niski. 
Mierząc powyższe wystąpienia warunkam i walki górno-śląskiego 
robotnika trzeba stwierdzić, że były one poważnym krokiem naprzód. 
Wypadek ze Związkiem Wzajemnej Pomocy podczas strajku w Za
brzu, a nawet liczne wstępowanie górników do organizacji Związku 
Bochumskiego świadczyły o tym, że na skutek wzmożonej walki 
klasowej coraz znaczniejsza część klasy robotniczej zaczyna rozu
mieć potrzebę organizowania się w związkach klasowych.

Po strajku lutowym i po różnych petycjach wysłanych do mini
strów i parlam entu przywódcy ludu górno-śląskiego czekali na ich 
wynik.



Okres napięcia strajkowego i chęci do strajku minął. Rozgoryczo
na klasa robotnicza znajduje się w  tym  czasie pod szczególną opie
ką policji. Policja przeprowadza szereg rewizji w mieszkaniach ro
botniczych. W (czasie takich rewizji policji udawało się niejednokrot
nie znaleźć u robotnika większe ilości dynamitu. Trudno jednak na 
podstawie krótkich wzmianek pochodzących z prasy ustalić cel prze
chowywania przez danego robotnika tego materiału wybuchowego. 
Faktem natomiast jest, że robotnicy byli pociągani do odpowiedzial
ności za kradzież dynamitu z kopalni. Trwa nadal akcja zwolnień 
górników z prący i sprowadzanie na ich miejsce robotników ze 
Wschodniej Galicji.

Ucisk narodowościowy wymaga się na całej linii. Nawet probosz
czowie z rybnickiego powiatu chcąc się przypodobać kapitalistom 
zakazali ludowi śpiewać w kościele pobożne pieśni w języku polskim. 
W razie niepodporządkowania się temu zakazowi grozili sprowadze
niem ... policji do kościoła podczas nabożeństw 22. Petycje tymcza
sem powysyłane jeszcze w lutym  do rządu, parlam entu i sejmu nie 
dawały żadnych rezultatów. W maju sejm pruski odrzucił projekt 
ustawy górniczej wniesiony pod obrady i uchwały sejmu przez rząd 
pruski. Skutki polityki celnej i zaburzenia w Królestwie powodo
wały coraz większy ubytek dopływu żywności na teren Górnego 
Śląska, gdzie sytuacja aprowizacyjna pogarszała się z dnia na dzień. 
Potęgowanie się drożyzny na artykuły żywnościowe poczęło się 
szczególnie dawać we znaki klasie robotniczej. Ceny na nie wzrosły 
w przeciągu 1905 r. o 20—30%.

Począwszy od końca ;czerwca Górny Śląsk zaczyna się bliżej za
poznawać z wypadkami rewolucyjnymi w Królestwie i Rosji. Można 
spotkać przybywające na teren gómo-śląski rodziny urzędników 
niemieckich z Zagłębia. Chronią się też tutaj rodziny policjantów 
z tamtej strony. Obok przestraszonych rewolucją pomocników cara
tu przybywał tu  też element rewolucyjny. Bardzo licznie napływali 
dezerterzy z wojska carskiego. Ich liczba dochodziła do kilkunastu 
tysięcy. Pod koniec lipca przyjechało do Gliwic 10 m arynarzy z re
wolucyjnego pancernika ,,Potiomkin“, którzy zatrzymali się tutaj na 
dłuższy czas, aby następnie nielegalnie przekradać się do swoich 
rodzin mieszkających w K rólestw ie* 2\  Przez granicę koło Mysłowic 
dokonywał się przem yt bibuły rewolucyjnej.

22 Ibid., z 1 IV 1905 r.
2» „Katolik'1' z 29 VII 1905 r.



Nowa fala rewolucji w  Rosji i wzrost zainteresowań Górnego 
Śląska wydarzeniami rewolucyjnymi wywołały wśród władz górno
śląskich, jak również wśród kapitalistów wyraźne zaniepokojenie. 
W początkach lipca 1905 r. wojskowa załoga w Bytomiu wyruszyła 
nad granicę, gdzie — jak komunikowały władze — miała przepro
wadzić ćwiczenia. Koła przemysłowe dały wyraz swemu zaniepoko
jeniu z tego powodu stwierdzając, że „trzeba być ostrożnym i goto
wym w niezupełnie spokojnym górno-śląskim obwodzie przemysło
wym" 24. Zaostrzył się również dozór nad klasą robotniczą. Kapita
liści pomimo braku rąk roboczych wydalali tu  i ówdzie robotników, 
którzy przybyli do pracy z Królestwa Polskiego. Pod koniec lipca 
landrat katowicki wydał skierowane do ludności pogranicznych 
okręgów Górnego Śląska zarządzenie, w którym zakazywano draż
nienia pogranicznych patroli kozackich. Prasa donosi o rozmaitego 
rodzaju aktach sabotażu dokonywanych przez „niewiadome" osoby. 
Donosi też o szeregu aresztowań osób, które podejrzewano o nama
wianie robotników do strajku 25. Robotnicy odnoszą się ze szczegól
ną nienawiścią do policji. W połowie sierpnia doszło w Zabrzu do 
bójki pomiędzy policją a grupą robotników.

Wśród ldasy robotniczej od końca lipca daje się zauważyć pewne 
poruszenie. Dokładna ilość strajkujących jest trudna do określenia. 
Wszędzie żądano podwyżki płac. Rozgoryczenie wśród ludności z po
wodu podwyżki cen na artykuły spożywcze staje się coraz większe. 
Pogarsza się stale stopa życiowa klasy robotniczej. W „Katoliku" 
stwierdzano to rozgoryczenie i ostrzegano przed nim kapitalistów 
górno-śląskich: „Nędza materialna — pisał »Katolik« — pociąga za 
sobą szkody moralne, ludność traci zaufanie do władz, pod. wpływem 
depresji zanika poszanowanie praw i ludność łatwo dać może po
słuch tym, którzy dążą do obalenia chrześcijańskiego [czyt. kapita
listycznego] porządku społecznego" 26. Dalej ten sam „Katolik" mu
siał stwierdzić, że „zarobki wykazują dążność do spadania niż do 
dźwigania się"'. Sytuacja na Górnym Śląsku zaostrza się szczególnie 
w październiku i w miesiącach następnych 1905 r. Strajk paździer
nikowy kolejarzy w Królestwie Polskim wstrzymał prawie zupełnie 
dowóz żywności z Królestwa Polskiego na teren Górnego Śląska.

24 Ibid., 6 VII 1905.
25 Fakty te należy wiązać z agitacją socjaldemokratów polskich dzia

łających na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Sprawa ta wymaga jeszcze 
dalszych badań. Por. S z e r e r, op. cit., s. 202.

26 „Katolik" z 21 IX 1905 r



Kobiety — żony robotników górno-śląskich — wyjeżdżały „za pół- 
paskami“ na teren Kongresówki, by tam  dokonać zakupu żywności. 
Przy przechodzeniu granicy z żywnością doznawały różnych szykan 
od straży granicznej, zdarzały się naw et wypadki bicia kobiet przez 
policję. W początkach listopada landrat katowicki zarządził obsadze
nie granicy od „Huty Laura" do Modrzejowa. Robotnicy domagają 
się na wiecach umożliwienia swobodnego przechodzenia przez gra
nicę.

Od koń)Ca października zaczęły się odbywać na podstawie nowej 
ustawy górniczej uchwalonej w lecie przez parlam ent niemiecki wy
bory do wydziałów robotniczych, które górnicy bojkotują. Np. dnia 
7 listopada na zebranie przedwyborcze do wydziałów robotniczych 
w Królewskiej Hucie przyszło tylko 20 osób, a miało w nim wziąć 
udział 3000 robotników 27 28 29. Wobec narastającego niezadowolenia kla
sy robotniczej z powodu powstałej sytuacji żywnościowej „obrońcy 
ludu" doszli do wniosku, że potrzebne są znowu petycje. Petypje 
w sprawie zapobieżenia zwyżce cen odesłane zostały rzeczywiście 
w  tym  czasie do kanclerza Biilowa.

Robotnik górno-śląski natomiast zaczyna w tej sytuacji coraz 
mocniej doceniać związki gospodarcze, jakie istnieją pomiędzy jego 
dzielnicą a resztą Polski. Pod wpływem przykładu robotników 
z Królestwa uczy się, jak należy walczyć z w arunkam i stwarzanymi 
mu przez rząd i kapitalistów górno-śląskich. W listopadzie w rejonie 
Mysłowic wrzenie wśród robotników doszło do punktu kulm inacyj
nego. W dniu 11 listopada, na komorze celnej policjanci pobili kobie
ty, które wracały z żywnością zakupioną na terenie Kongresówki. 
Robotnicy zajęli groźną postawę i zaczęli się domagać otworzenia 
granicy. W dniu 13 listopada 1905 r. górnicy i hutnicy porzucili 
w rejonie mysłowickim pracę. „Arbeiterfreund", organ kapitalistów, 
zareagował mocno na to wystąpienie górników i hutników i nawoły
wał do powrotu do pracy, bo — jak pisał — „tu nie jest Rosja" 2S. 
Ogółem zastrajkowało w okręgu mysłowickim przeszło 7000 górni
ków i hutników. S trajk wybuchł w sposób żywiołowy i miał bardzo 
ostry przebieg. Doszło do rozruchów i starć z policją. W Janowie, 
jak podawała prasa., w dniu 16 XI został zabity przez policję 1 ro
botnik 20. W kopalniach robotnicy przewracali wózki z węglem i ni
szczyli w niektórych wypadkach urządzenia fabryczne.

27 P i w a  r s  k i, op. cit., s. 352.
28 Cyt. według „Katolika" z 16 XI 1905 r.
29 „Katolik" z 16 XI 1905.



Rząd niemiecki zaczął się liczyć z możliwością przeniesienia się 
ruchu rewolucyjnego z Królestwa do Prus, a szczególnie na teren 
Górnego Śląska, i był poważnie zaniepokojony zaburzeniami w My
słowicach. Z chwilą gdy doszło do rozruchów, postanowił stłumić 
strajk przy pomocy wojska. W tym  celu w Opolu zaopatrzono w broń 
i przygotowano do wyjazdu 1000 żołnierzy.

Sytuacją wytworzoną na Górnym Śląsku zaniepokojone były 
również centralne władze pruskie. Nadprezydentowi Śląska dały one 
polecenie pilnego strzeżenia granicy celem niedopuszczenia na ten 
teren elementu rewolucyjnego z Królestwa Polskiego 30.

Użycie wojska okazało się jednak niepotrzebne. Na miejsce stra j
ku, gdzie robotnik polski walczył wspólnie z niemieckim, zjechali 
natychmiast przedstawiciele ,,ludu“ Korfanty i Kowalczyk. Przyje
chali tu również przedstawiciele hirsch-dunkerowskich niemieckich 
związków zawodowych. Przyjechał też Królik, przedstawiciel Związ
ku Wzajemnej Pomocy. Wszyscy namawiali zgodnie robotników do 
powrotu do pracy, utrzym ania spokoju i przestrzegania przepisów. 
Winę za wytworzoną sytuację żywnościową przedstawiciele „ludu" 
przypisywali nie rządowi czy też kapitalistom, ale „czerwonym bra
ciszkom" z Królestwa. Była to agitacja szczególnie obłudna i zdra
dziecka. Robotnicy przejawili jednak duży upór w stra jku .. Rzecz 
charakterystyczna, że robotnicy polscy zmusili urzędników do roz
mawiania z nimi po polsku 31. W ten sposób walka klasowa splatała 
się z walką narodowościową. S trajk trw ał dość długo, bo 10 dni. 
PPS i Związek Bochumski odniosły się do strajku lekcewa
żąco i zignorowały go. „Gazeta Robotnicza" z dnia 15 listopada pi
sała, że górnicy, którzy strajkują w Mysłowicach „nie należą do 
Związku Bochumskiego i jest wątpliwe, czy co osiągną" 32.

23 listopada walka strajkowa wygasła. Po strajku zapanował na 
Górnym Śląsku nastrój niepokoju wśród władz. Terroryzowano na
wet dzieci w  szkole. W powiecie rybnickim były wypadki bicia przez 
nauczyciela hakatystę dziecka robotnika za to, że oprawiło swoją 
książkę w polską gazetę. Toteż robotnicy od ^czasu do czasu, gdy zna
leźli tylko okazję ku temu, odpłacali się tym samym 33. Szczególnie 
niepewnie czuli się sztygarzy i policjanci na drogach w okręgu prze

30 A. G a  l o s ,  Rugi pruskie na Górnym Śląsku (1885—1890) (Sobótka, R. 
IX, nr 1, 1954, is. 102).

31 „Katolik" z 23 XI 1905 r.; por. też S z e i r e r ,  op. cit., s. 204.
32 „Gazeta Robotnicza" z  18 XI 1905 r.
33 „Katolik" z 23 I 1906.



mysłowym. Z tego powodu policyjne posterunki zostały wzmocnione 
i otrzymały lepsze uzbrojenie. Wystąpienia klasy robotniczej wywo
łały paniczny strach wśród polskich burżuazyjnych ugrupowań poli
tycznych. Gdy socjaldemokraci niemieccy zaczęli się domagać zli
kwidowania pruskiego' wyborczego prawa trój klasowego i gdy 
w związku z tą sprawą nastąpiły zaburzenia i demonstracje 
robotnicze w Saksonii, „Katolik" bojąc się panicznie, by akcja 
ta nie przeniosła się na Górny Śląsk, zawczasu uprzedzał: ,,Z do
świadczenia wiemy, że u nas na Śląsku zbiegowiska ludzi są bardzo 
niebezpieczne i zazwyczaj sprowadzają wielkie nieszczęścia na 
uczestników. Ostrzegamy przed demonstracjami..." 34

Podobne stanowisko zajął również i Korfanty. Mimo to odbyły 
się na Górnym Śląsku zebrania, na których klasa robotnicza doma
gała się zlikwidowania trój klasowego praw a wyborczego w Prusach.

W roku 1905 strajkowało ogółem na Górnym Śląsku około 30 000 
robotników. Największy udział w  tych strajkach wzięli górnicy. Na
rastanie fali strajkowej było w  stosunkach górno-śląskijch w porów
naniu z poprzednimi latam i poważnym postępem, świadczącym
0 zaostrzaniu się sprzeczności między kapitałem a klasą robotniczą. 
S trajki lutowe 1905 r. pokazały, że poważnym bodźcem do wystąpień 
części górno-śląskiej klasy robotniczej były wydarzenia w Rosji
1 Królestwie Polskim. Swe powiązanie z tym i wydarzeniami doku
mentowali robotnicy na wiecach, na których objawiali solidarność 
z walczącym proletariatem  Rosji. S trajk  listopadowy 1905 r. w rejo
nie Mysłowic, jak  również kształtowanie się sytuacji ekonomicznej 
na terenie Górnego Śląska wskazywały na bezpośrednie związki eko- 
miczne z Królestwem Polskim. P roletariat górno-śląski wystąpił 
w tym czasie bardzo ostro przeciwko polityce odgrodzenia Górnego 
Śląska od Królestwa Polskiego. Miało to swoją polityczną wymowę.

94 „Katolik" z 18 I 1906.




