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ROZWÓJ RUCHU ROBOTNICZEGO W BIELSKO-BIALSKIM OKRĘGU 
PRZEMYSŁOWYM W LATACH 1905—1907

W szeregu publikacji, które omawiają wpływ rewolucji 1905—1907 r. 
na ziemie zaboru austriackiego, wypadki związane z bielsko-bialskim 
okręgiem przemysłowym omówione są bardzo ogólnikowo. Gdy mowa 
jest już konkretnie o wypadkach związanych z terenem Śląska Cie
szyńskiego czy też Galicji, w obu wypadkach bielsko-bialski okręg prze
mysłowy traktowany jest cząstkowo, peryferyjnie h Nie jest to przy
padek. Uważam, że takie potraktowanie wynika z jego granicznego po
łożenia przy ówczesnym podziale polityczno-administracyjnym ziem by
łego zaboru' austriackiego. Jakkolwiek Bielsko i Biała rozdzielone od 
siebie naturalną granicą, rzeką Białą, stanowiły części składowe dwu 
różnych krajów monarchii habsburskiej (pierwsze Śląska, drugie Ga
licji), to jednak więź gospodarcza łączyła oba miasta (wraz z przyległymi 
miejscowościami tworzącymi razem bielsko-bialski okręg przemysłowy) 
na tyle silnie, że uważam za celowe omówić je w artykule łącznie.

Bielsko-bialski okręg przemysłowy obok specyficznych dla siebie 
cech, które kształtowały się przez dziesiątki lat wraz z rozwojem tego 
ośrodka od cechowych do fabrycznych form produkcji, zaczął z czasem 
ulegać (z samej natury swego położenia) wpływom ruchu narodowego 
i politycznego słabo uprzemysłowionej Galicji z jednej strony i wpły
wom cieszyńskiego ośrodka politycznego oraz szerokiego, radykalnego ru
chu społecznego w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim z drugiej strony1 2.

1 Mam tu na uwadze przede wszystkim Materiały na sesję naukową poświęco
ną rewolucji 1905—1907 roku na ziemiach polskich, zawarte w referacie T. D a- 
n i s z e w s k i e g o ,  Warszawa 1955 (na prawach rękopisu) oraz artykuł W. N a j 
du  s, W sprawie wpływu rewolucji 1905—1907 na Galicję (Materiały i studia, t. I, 
Warszawa 1954).

2 Tę hipotezę wysuwam w oparciu o znane nam fakty więzi ekonomicznej 
i kontaktów między' tymi okręgami. I tak np. „Zeitschrift fuer Geschichte und 
Kulturgeschichte des Oesterreichischen Schlesiens“, 1906/1907, nr 1—2, podaje, że 
„przemysł maszyn tekstylnych [w Bielsku — A.P.] sprowadza surowiec w dużej 
części z Witkowie i Trzyńca“; J. Z a h r a d n i k ,  Zarys dziejów miasta Bielska, 
Bielsko 1936, s. 46, informuje, że ,„od 1837 roku zaczynają powstałe farbiarnie opa-
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Dość dużym wpływem zaznaczyły się także lata rewolucyjnej walki ro
syjskiego i polskiego proletariatu pod zaborem rosyjskim w latach 1905 — 
1907. Wpływ czynników zewnętrznych musimy uwzględnić, aby zrozu
mieć w pełni proces dojrzewania świadomości klasowej robotników 
okręgu Bielska-Białej, lecz aby zrozumieć specyfikę tego procesu, 
uwzględnić musimy przede wszystkim stosunki wewnętrzne.

W warunkach zaostrzających się przeciwieństw klasowych robotnicy 
Bielska-Białej już od drugiej połowy XIX w. przystąpili do zorganizo
wanych wystąpień przeciw fabrykantom. Począwszy od pierwszego straj
ku robotników fabrycznych w 1872 r .* i * 3 poprzez burzliwy, obficie oku
piony krwią robotników okres przygotowania pierwszego obchodu święta 
pierwszomajowego 4, poprzez walkę lat następnych torował sobie bielski 
proletariat drogę do rozszerzenia swych praw politycznych, do nowych 
zdobyczy ekonomicznych. Działo się to w warunkach ciągłego rozwoju 
przemysłu i wzrostu liczebnego klasy robotniczej. Według niepewnych 
danych w r. 1872 czynnych było w Bielsku i Białej 3057 krosien (2570

lać kotły węglem sprowadzonym z Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego“. Nie była 
to jednak więź ekonomiczna. W czasie wielkiego strajku w Zagłębiu Ostrawsko- 
Karwińskim w 1900 r. robotnicy Bielska wyrazili strajkującym górnikom sympatię
i zobowiązali się poprzeć ich materialnie. W 1905 r. zjeżdża do Bielska na zgroma
dzenie P. Cingr, wybitny działacz czeskiej socjaldemokracji w Zagłębiu Ostra wsko- 
Karwińskim, Sąsiedztwo Galicji wpływa na wzrost świadomości narodowej ludności 
polskiej we wschodniej części Śląska Cieszyńskiego. Od końca XIX w. przybywają 
tu często działacze PPSD, a H. Kłuszyński i T. Reger (znani działacze ruchu ro
botniczego na Śląsku Cieszyńskim) usunięci zostali z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
za to, że jako studenci uniwersytetu wyjeżdżali na zgromadzenia do Bielska, Cie
szyna i Trzyńca (T. R e g e r ,  Jednodniówka jubileuszowa, Cieszyn 1932, s. 19; 
„Równość“, 1900, nr 4).

3 Jest to pierwszy znany nam strajk polskich robotników fabrycznych w Biel
sku, który fabrykanci siłą chcieli przerwać; polała się krew bezbronnych robotni
ków. W wyniku strajku robotnicy otrzymali jednak cennik gwarantujący mini
mum zarobków ( Z a h r a d n í k ,  op. cit., s. 55). Forma walki strajkowej (naturalnie
0 innym zasięgu i charakterze) posiada na tym terenie swoje tradycje jeszcze 
z okresu produkcji cechowej. Znamy np. dość dokładnie przebieg strajku 63 cze
ladników cechu postrzygaczy w  Bielsku w 1811 r. Por. J. N a v r á t i l ,  Stavka to
varyšů v Bilsku r. 1811 (Sleský Sborník, 1955, nr 2).

4 Robotnicy od początku r. 1890 popularyzowali w hasłach rezolucję II Mię
dzynarodówki o świętowaniu 1 Maja jako dnia międzynarodowej solidarności
1 walki proletariatu o 8-godzinny dzień pracy. Tak władze, jak i przemysłowcy 
nie chcieli jednak za żadną cenę dopuścić do świętowania w dniu 1 Maja; reprezen
tacja miasta czyniła usilne zabiegi o garnizon. Na tym tle doszło do rozruchów 
robotniczych w Bielsku, które rychło przeniosły się do sąsiedniej Białej. 23 kwietnia 
rzucono przeciwko bezbronnym robotnikom wojsko, które zostawiło na pobojowisku 
13 zabitych, kilkunastu rannych i aresztowało 18 robotników. W następstwie 
tych wypadków od września 1890 r. Bielsko otrzymało stały garnizon wojska dla 
wzmocnienia bezpieczeństwa fabrykantów ( Z a h r a d n í k ,  op. cit., s. 62—63).



ręcznych i 487 mechanicznych) w tkalniach wełnianych oraz 120 kro
sien w tkalniach lnianych. W 1918 r. było łącznie 3122 krosien (ubytek 
w związku z przejściem na zmechanizowane krosna?). W 1872 r. przę
dzalnie wełny i lnu posiadały 89 760 wrzecion, a w 1918 r. — 101 603 
wrzecion. W przemyśle wełnianym i lnianym zatrudnionych było 
w 1872 r. łącznie 8812 robotników (6192 mężczyzn, 2150 kobiet, 370 dzie
ci poniżej 14 lat i 100 nie określonych)5 *.

W pierwszych latach XX w. ogólna liczba robotników zatrudnionych 
w Bielsku i Białej wynosiła około 20 tys. (w tym 5 tys. w Białej); 15% 
tej liczby stanowili robotnicy narodowości niemieckiej. W fabrykach 
włókienniczych pracowało około 12 tys. robotników, reszta w także silnie 
rozwiniętym przemyśle maszynowym i innych gałęziach przemysłu °. 
Ale wraz ze wzrostem przemysłu proletariat nie tylko powiększał się 
liczebnie, lecz był zarazem stłaczany w coraz większych skupiskach. 
Jednak podobnie jak w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, tak i tutaj, 
we wschodniej części Śląska Cieszyńskiego, w przemyśle włókienniczym 
występował na przełomie XIX i XX stulecia dopiero pierwszy etap kon
centracji produkcji i kapitału. Powstałe w Austrii w latach 1900—1907 
kartele w przemyśle włókienniczym w liczbie 19 nie objęły swym zasię
giem wschodniej ozęści Śląska Cieszyńskiego 7. Tutaj koncentracja pro
dukcji przejawiała się tylko we wzrastającej przewadze średnich i kilku 
wielkich zakładów przemysłowych nad małymi w globalnej produkcji. 
Tak np. w 1900 r. na Śląsku austriackim w przemyśle budowy maszyn 
(który koncentrował się w dużej części w Bielsku) zakłady skupiające 
powyżej 100 robotników stanowiły 0,5% ogółu zakładów tej gałęzi prze
mysłu, a zatrudniały jednocześnie 33,7% robotników przemysłu maszy
nowego, podczas gdy w przemyśle włókienniczym (w którym Bielsko 
stanowiło poważny potencjał) zakłady skupiające powyżej 100 robotni
ków, stanowiące 7% wszystkich zakładów włókienniczych, zatrudniały 
64% pracujących włókniarzy8. Stwierdzona tu duża koncentracja ro

5 T. H a s e ,  Die Bielitz-Bialaer Schafwollwaren-Industrie, Teschen 1872, s. 
127—130; Archiwum Rady Narodowej księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie, P. IX, 
teczka 59, nr 3490 (zbiory nie uporządkowane, sygn. tymczasowa).

9 A. P o p p e r s ,  Adressbuch Bielitz-Biała u. Umgebung, Bielitz 19GÍI, s. 1; 
E. H a n s 1 i, Biała, eine deutsche Stadt in Galizien, Wien, Teschen, Leipzig 1909, 
s. 182; „Nowa Reforma“, 1906, nr 183; „Robotnik Śląski“, 1907, nr 37.

7 Z. K o n e č n ý ,  K problematice dělnického hnuti na Moravě a ve Slezsku 
v letech 1905—1907 (Slezský Sbomik, 1954, nr 1—2, s. 108—109).

8 Oesterreichisches statistisches Handbuch, Wien 1904, s. 217 i 219. Obliczenia 
oparte na tych samych danych dla, Galicji w tych dwu gałęziach przemysłu wskazu
ją na słabszą koncentrację produkcji. Przemysł budowy maszyn: 0,4°/o ogółu zakła
dów zatrudniało 30,4% ogółu robotników; przemysł włókienniczy : 0,4% ogółu zakładów 
(naturalnie skupiających powyżej 100 robotników) zatrudniało 31,8% robotników.



botników, szczególnie w przemyśle włókienniczym, występowała dość wy
raźnie właśnie w bielsko-bialskim okręgu przemysłowym, gdzie np. 
Edward Zipser i Syn wt 2 swoich fabrykach w Bielsku zatrudniali 600 
robotników, podczas gdy w Białej 9 fabryk wełnianych zatrudniało tyl
ko 2410 robotników9.

W większości nie był to jednak proletariat „z dziada pradziada“. 
Odnosi się to przede wszystkim do robotników fabryk włókienniczych. 
Rekrutowali się oni częściowo z czeladników, którzy przeszli z cechów 
do fabryk uzyskując tu lepszą płacę i lepsze warunki pracy, oraz z mi
strzów cechowych, którzy nie wytrzymali konkurencji z postępującą 
naprzód mechanizacją produkcji10 11. Ci ostatni stanowili najprawdopodo
bniej główną siłę wśród wykwalifikowanych robotników oraz nadzoru 
w fabrykach. W dużej części jednak robotnicy rekrutowali się z chłopów 
okolicznych wsi nie mogących wyżyć z karłowatych gospodarstw, które 
obciążone nadmiernie różnego rodzaju świadczeniami na rzecz państwa 11 
były ponadto wypierane na margines życia przez wielkich posiadaczy 
ziemskich i bogaczy wiejskich. Warto przypomnieć, że w 1900 r. w biel
skim okręgu podatkowym gospodarstwa do 2 ha, stanowiące 57,6% ogółu 
gospodarstw, zajmowały zaledwie 6,5% ogólnego areału ziemi, gospo
darstwa od 2 do 5 ha, stanowiące 23% gospodarstw, zajmowały 13% 
areału* podczas gdy gospodarstwa powyżej 20 ha, stanowiące zaledwie 
3,7% gospodarstw, zajmowały 54,2% areału ziem i12, z czego sam książę 
bielski Józef Maria Sułkowski był właścicielem 3358 ha 13. Proces „wy
ciekania“ ludności wiejskiej zobrazują nam najlepiej następujące dane 
(odnoszące się nie tylko do pow. bielskiego, lecz do całego Śląska Cie
szyńskiego): w 1870 r. udział ludności rolniczej w stosunku do ogółu 
ludności wynosił 50%, w 1880 r. — 42%, w 1890 r. — 34%, w 1900 r. — 
28% 14.

0 H a n s l i k ,  op. cit., s. 184; Sprawa polska w Białej, Biała 1914, s. 48.
10 W Bielsku już w 1822 r. na 688 mistrzów cechu sukienników tylko 289 pro

wadziło samodzielne rzemiosło, inni przeszli na najemnych robotników do fabryk 
lub odeszli na prowincję ( N a v r á t i l ,  op. cit., s. 277).

11 W r. 1898 sprzedano przymusowo z powodu nadrrfiaru długów na Śląsku 
Cieszyńskim 30 gruntów włościańskich. Z tego przypada na własność do 2 ha — 
15 sprzedaży, od 2 do 5 ha — 8 sprzedaży, od 15 do 20 ha — 7 sprzedaży. Na 
większe grunty „siedlaków“ nie przypadła ani jedna sprzedaż („Rolnik Śląski“, 
1901, nr 1).

12 Statistische Monatschrift, Wien 1901, s. 389 i 425.
13 Księstwo bielskie rozmieszczone w 13 miejscowościach stanowiło trzeci 

większy kompleks dóbr obok dóbr arcyksięcia i rodziny Laryszów (M. J a r o s z ,  
Śląsk Cieszyński, Cieszyn 1909, s. 26; F. P o p i o ł e k ,  Dzieje Śląska austriackiego, 
Cieszyn 1913, s. 379).

14 S. W a r c h o l i k ,  Śląsk Cieszyński isjego odrodzenie narodowe, Lwów 1909, 
st 31.



Część ludzi wychodzących ze wsi osiadała na stałe w mieście, duża 
zaś część wychodząc do pracy w przemyśle nie traciła kontaktu ze wsią; 
jedni bowiem codziennie dochodzili lub dojeżdżali do pracy z okolicznych 
wiosek, inni utrzymywali okresowy kontakt z rodzinną wsią. Dopiero 
ukazanie tego szerokiego wachlarza grup społecznych, z których wywo
dziły się załogi bielsko-bialskich fabryk włókienniczych, pozwoli nam 
lepiej zrozumieć, dlaczego większość robotników nie przeszła pełnego 

# procesu proletaryzacji, dlaczego w wystąpieniach swoich przeciwko ka
pitalistom hie wykazywała hartu i bojowości proletariatu „z krwi i kości“, 
dlaczego klasowe organizacje zawodowe i polityczne robotników z trud- t 
nością zapuszczały korzenie na tym gruncie. Kształtowanie i ugruntowa
nie świadomości klasowej w szeregach proletariatu opóźniała jeszcze 
rozbijacka robota robotniczych organizacji montowanych przez stojałow- 
czyków. Wyzyskując związek robotników ze wsią i wynikające stąd 
konsekwencje, wyzyskując świadomość zbankrutowanych rzemieślników, 
którzy przeszli do pracy w fabrykach, wyzyskując różnice wyznaniowe 
i narodowościowe starali się przeniknąć do klasy robotniczej ze swyfn 
„socjalnym“ programem.

Mimo tych oporów i przeszkód zaostrzające się przeciwieństwa mię
dzy 'burżuazją a robotnikami pobudzały proletariat do walki o poprawę 
swego bytu. Sytuacja robotników w przemyśle włókienniczym należała 
bowiem do najcięższych. Występowały tu: niskie płace (przeciętny zaro
bek wynosił 1,20 — 2,50 kor. dziennie), wyzysk pracy kobiet, które za 
tę samą pracę otrzymywały połowę wynagrodzenia mężczyzny, wyzyski
wanie pracy nieletnich, 10—16-godzinny dzień pracy, zaczątkowe dopie
ro formy ubezpieczeń (których ciężar utrzymania spadał w dużej mierze 
na samych robotników)15, okropne warunki higieniczne. Olbrzymia ilość 
robotników pozbawiona dachu nad głową zmuszona była nocować na 
ziemi, na suknach wyrabianych czy też po różnych norach we fabry
kach 16. Jednocześnie przy tzw. kurialnym systemie wyborczym do Rady 
Państwa, obowiązującym wówczas w monarchii Habsburgów, proleta
riat — klasa najniższa — mimo reformy z 1896 r. ograniczony był nadal 
najbardziej w prawach wyborczych. Także w wyborach do sejmu śląskie
go, które przewidywały m. in. powołanie jednego posła z miasta Bielska, 
kapitaliści przy obowiązującej ordynacji wyborczej mieli i tutaj ułatwio
ny wybór swoich przedstawicieli. Np. w r. 1901 posłem do sejmu śląskie
go w Opawie został wybrany znany przemysłowiec bielski Josephy 17.

15 J. R u t k o w s k i ,  Historia gospodarcza Polski, t. II, Poznań 1950, s. 38; 
„Dziennik Cieszyński“, 1907, nr 190; „Robotnik Śląski“, 1905, nr 6, 10.

16 „Dziennik Cieszyński“, 1907, nr 190; „Robotnik kląski“, 1905, nr 6, 10.
17 Z a h r a d n i k, op. cit., s. 66.



Obok ograniczenia w prawach politycznych i bezwzględnego wyzysku 
ekonomicznego, jakiego doznawały polski i niemiecki proletariat, pro
letariat polski, przeważający liczebnie 18, odczuwał na sobie jeszcze ucisk 
narodowy stosowany z jednej strony w różnej postaci przez władze, 
z drugiej strony przez reprezentantów kapitału, którymi byli tak zresztą, 
jak na całym Śląsku Cieszyńskim niemal wyłącznie Niemcy, np. Graub- 
ner, Schanzer, Schwabe czy też milionerzy Buettner, Bathelt, Foerster 
i in. W sądach rozprawy prowadzone były w języku niemieckim; w tym 
języku publikowane były rozporządzenia i nakazy 19. Wszyscy urzędnicy 
i oficjaliści dóbr księcia bielskiego Sułkowskiego byli Niemcami. W ogóle 
na początku XX w. na 1000 urzędników zatrudnionych na Śląsku przy
padało 39 Polaków i 789 Niemców20. Potworzono takie towarzystwa 
niemieckie, jak Deutscher Schulverein czy Nordmark popierane finanso
wo przez władze krajowe, sejm śląski i miejscowych magnatów oraz fa
brykantów. Towarzystwa te stawiały sobie m. in. za cel rozszerzenie sieci 
szkół niemieckich 21. Np. w Czechowicach koło Bielska robotników pol7 
skich siłą zmuszono w 1905 r. do podpisania listu do rządu opawskiego 
o założenie niemieckiej szkoły, grożąc wyrzuceniem z pracy wszystkich, 
którzy odmówią podpisu22. Do protestu przeciw założeniu polskiego 
gimnazjum w Cieszynie za Niemcami cieszyńskimi przyłączyła się i biel
ska burżuazja 23. Politykę germanizacyjną rozciągnięto w pełni i na fa
bryki, w których nieznajomość języka niemieckiego eliminowała zno
śniejszą czy też lepiej płatną pracę, a także możliwości podnoszenia 
swoich kwalifikacji24.

18 Por. s. 213.
19 N e m o, Gdzie walka wre, Lwów 1909, s. 6—7; „Głos Narodu“, 1906, nr 363; 

„Nowa Reforma“, 1906, nr 183.
20 „Przedświt“, 1910, nr 3. 1
21 J . L  o n d z i n, Polskość Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn 1924, s. 148—149.
22 „Wieniec i Pszczółka“, 1905, nr 14.
23 Gmina Bielsko w swoim proteście pisze m. in.: „Rada miejska musi wyrazić 

obawę, że wtedy [gdyby założone zostało polskie gimnazjum w Cieszynie — A.P.] 
także Bielsko stanie się punktem zbornym takich żywiołów ... które ... zakłócą 
dotychczasową zgodę wśród mieszczaństwa i zaszkodzą przyszłemu rozwojowi 
miasta ... Założenie polskiego gimnazjum w Cieszynie pociągnie za sobą niepo
żądane konsekwencje ... Trzeba patrzeć, by z zakładu pozornie naukowego nie wy
szła działalność agitacyjna i rozkładowa najgorszego gatunku“. („Silesia“ z 25 VIII 
1895 r. Cyt. za: F. P o p i o ł e k ,  Z przeszłości szkolnictwa polskiego w Cieszynie, 
„Zaranie Śląskie“, 1931, nr 3/4).

24 Ob. W. w swoich wspomnieniach pisze o tym, że miał praktykować jako 
uczeń ślusarski w fabryce G. Schwabego (produkującej maszyny tkackie), jednak 
nieznajomość języka niemieckiego sprawiła, że musiał zaraz stanąć do pracy jako 
zwykły robotnik. Wspomina też, że majstrami byli tu wyłącznie Niemcy (Ze zbio
rów Ośrodka Szkolenia Partyjnego PZPR w Bielsku-Białej).



W takiej sytuacji proletariat bielski jak najżywotniej zainteresowa
ny był zarówno walką z uciskiem społecznym, jak i narodowym. Wieści 
nadchodzące z Rosji i Królestwa Polskiego, od pamiętnych dni stycznio
wych 1905 r. począwszy, pchnęły masy pracujące Bielska-Białej na tory 
bardziej intensywnej walki, przede wszystkim o nowe zdobycze ekono
miczne i o demokratyzację prawa wyborczego.

Już 10 lutego robotnicy w Bielsku zwołali zgromadzenie, na którym 
wyrazili podziw i solidarność z walczącymi w Rosji towarzyszami25. 
Sami zaś zachęceni przykładem rosyjskich i polskich (w zaborze rosyj
skim) robotników przypuścili mocniejszy szturm o reformę wyborczą, 
przeciwko wyzyskowi. Dla poparcia tych żądań w ciągu r. 1905 oraz dwu 
lat następnych wybitnie ostrego charakteru nabrały wystąpienia pierw
szomajowe, zgromadzenia i demonstracje robotników, wzrosła ilość straj
ków i ich rozmach. Ze względu na ostry zakaz obchodu święta majowego 
ze strony władz i fabrykantów, datujący się jeszcze od pamiętnych wy
padków 1890 r . 26, obchód pierwszomajowy w 1905 r. odbył się 30 kwiet
nia. Natomiast 1 Maja mimo istniejących trudności świętowały wszystkie 
drukarnie. Spod prasy nie wyszło ani jedno miejscowe pismo27.

W 1906 r. w dniu 1 Maja do południa odbył się demonstracyjny po
chód bezrobotnych przez Bielsko-Białą, a po godzinach pracy dla wszyst
kich pracujących odbyło się zgromadzenie pod gołym niebem w lasku 
Witkego z porządkiem dziennym 1 Maj i jego znaczenie 28. Na zgroma
dzeniu uchwalono rezolucję, która głosiła m. in.: „ruch rewolucyjny 
w Królestwie Polskim powinien porwać za sobą chłopa i robotnika pol
skiego we wszystkich trzech zaborach“ 29. Prawda, że rezolucja ta nie szła 
w parze z jakimś programem walki o ten cel, niemniej jednak mówi ona
0 tym, że proletariat Bielska-Białej rozumiał więź organiczną łączącą 
ziemie polskie wszystkich trzech zaborów oraz doceniał znaczenie rewolu
cji w Rosji i Królestwie dla poruszenia mas pracujących i w dwu po
zostałych zaborach.

W manifestacjach pierwszomajowych prócz wspólnych wystąpień

25 „Robotnik Śląski“, 1905, nr 5.
26 Por. przypis 4. Poza tym związek fabrykantów bielskich w 1906 r. odnowił 

te przestrogi w liście do burmistrza miasta Bielska, w którym wymienia sankcje, 
jakie zastosują członkowie związku względem robotników święcących dobrowolnie
1 Maja, W liście tym proszą zarazem władze o zabezpieczenie dojścia i podjęcia 
pracy przez tych, którzy chcą 1 Maja pracować, by nie zostali oni pobici tak, jak 
łamistrajkowie w czasie strajku w emaliowni, w fabryce Molendy, Manhardta i Ski 
(Praesidial-Akten, Jahrgang .1906, Archiwum Powiatowe w Bielsku-Białej).

27 „Robotnik Śląski“, 1905, nr 13.
28 Praesidial-Akten, Jahrgang 1906, nr 16, Archiwum Powiatowe w Bielsku- 

Białej; „Wieniec i Pszczółka“, 1906, nr 18.
29 „Robotnik Śląski“. 1906, nr 18-



bezrobotnych i pracujących zgodnie obok siebie występowali także polscy 
i niemieccy robotnicy30. W manifestacjach tych obok wezwania do walki 
o skrócenie dnia roboczego, obok internacjonalistycznych haseł solidar
ności z walczącymi braćmi w Rosji na czołowe miejsce wysuwało się 
hasło walki o powszechne prawo wyborcze. Nabrało ono szczególnie 
pełniejszych barw życia od listopada 1905 r., o którym to przełomie 
mówił Lenin na IV Zjeżdzie SDPRR w kwietniu 1906 r.: „wystarczył 
telegram z Petersburga o sławetnym manifeście konstytucyjnym, by ro
botnicy austriaccy natychmiast wyszli na ulicę, by doszło do szeregu 
demonstracji i starć zbrojnych w największych miastach przemysłowych 
Austrii...“31. ,

Podobnie jak w wielu miastach Austrii także w Bielsku już w pierw
szych dniach listopada odbyły się demonstracje, których uczestnicy żą
dali powszechnego prawa wyborczego. Ich liczebność, podaje „Robotnik 
iMąsm' na 4 i b tysięcy ludzi32. Jedna z demonstracji odbyła się przy 
Wbpui uaziale towarzyszy z pow. bielskiego, bialskiego, żywieckiego i cie
szyńskiego 33 . 28 listopada, w dniu otwarcia parlamentu, w Austrii wy
szło na ulicę 2 miliony robotników celem zamanifestowania nieugiętej 
woli walki o reformę wyborczą. W Bielsku stanęły w tym dniu prawie 
wszystkie fabryki. Na zgromadzeniu koło Domu Robotniczego z.ebrało 
się około 7 tys. robotników, do których w polskim i niemieckim języku 
przemawiali przedstawiciele kierownictwa socjaldemokracji okręgu biel
skiego Gross i Arbeitel. Następnie uformował się pochód jeszcze tłum- 
niejszy, bo liczący około 11 tys. osób, i przeszedł demonstracyjnie uli
cami Bielska i B iałej34. I^a czele pochodu niesiono czerwony sztandar 
z napisem: „Niech żyje równe prawo wyborcze!“ W pochodzie uczestni
czyły także robotnice35. W tym samym czasie jeden z uczestników de
monstracji Kubik wpadł do Hałcnowa (pobliska wioska zasilająca w ręce 
robocze tutejszy przemysł włókienniczy) i prosił radę gminną, aby po
zwoliła mu odbyć zgromadzenie w Hałcnowie przedstawiając jej, „że 
robotnicy wszędzie się ruszają, a chłopi cicho siedzą“ 36 *.

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że walka rewolucyjna proletariatu 
w Rosji i Królestwie Polskim, szczególnie w 1905 r., jego doświadczenie

30 „Robotnik Śląski“, 1905, nr 11, 12 i 13; 1906, nr 19; „Wieniec i Pszczółka“, 
1906, nr 18.

31 W. I. L e n i n ,  Dzieła, t. X, Warszawa 1955, s. 275.
32 „Robotnik Śląski“, 1905, nr 31. W demonstracji 3 listopada brał udział P. 

Cingr („Bielitz-Bialer Anzeiger“, 1905, nr 1457).
33 „Wieniec i Pszczółka“, 1905, nr 44. ■
34 Praesidial-Akten, Jahrgang 1905, nr 43, Archiwum Powiatowe w Bielsku-Bia

łej; „Robotnik Śląski“, 1905, nr 34.
35 „Bielitz-Bialer Anzeiger“, 1905, nr 1468.
30 „Wieniec i Pszczółka“, 1906, nr 3. Zebranie w Hałcnowie odbyło się dopiero

31 XII z udziałem Grossa i Arbeitla.



i przykład wpłynęły na robotników Bielska-Białej także w tym sensie, 
że w latach 1906 i 1907 w walce o poprawę swego bytu sami coraz czę
ściej zaczęli uciekać się do strajków. W latach tych wzrosła wybitnie 
w stosunku do okresu poprzedniego liczba strajków robotniczych oraz 
ich masowość. Nawet „Wieniec i Pszczółka“ relacjonuje, że na przestrze
ni 1907 r. robotnicy mówili powszechnie: „albo teraz, tego roku, albo 
nigdy nie wywalczymy sobie lepszych warunkqw płacy“ 37. W tej atmo
sferze wystąpili z żądaniami polepszenia warunków materialnych także 
nauczyciele szkół ludowych oraz pracownicy poćztowi w Bielsku. W spra
wie tych ostatnich interweniował u burmistrza miasta Bielska osobiście 
prezydent krajowy z Opawy, prosząc o pozytywne załatwienie ich żą
dań 38.

W bielsko-bialskim okręgu przemysłowym według urzędowej, a więc 
niepełnej, statystyki w 1903 r. odbyły się 3 strajki z 196 strajkującymi. 
W 1904 r. nie zanotowano żadnego strajku, w 1905 r. — 1 strajk (obej
mujący 7 przedsiębiorstw budowlanych). Strajk zaczęło 875 robotników; 
reszta, tzn. 421 w dowód solidarności wstrzymała się także od pracy. 
Strajk trwał 49 dni. W 1909 r. odbyło się 11 strajków z 1778 strajkują
cymi, w tym 4 strajki objęły 1440 strajkujących. Najdłużej trwał strajk 
w emaliowni, bo 130 dni. W 1907 r. odbyło się 11 strajków z 4910 straj
kującymi, w tym tylko 3 strajki objęły 4598 strajkujących. Najdłuższy 
strajk trwał 35 dni. W 1908 r. wystąpiło 6 strajków z 518 strajkujący
m i39. Jak wykazuje statystyka, dla lat 1905, 1906 i 1907 charakterystycz
ny był udział w strajkach wielkich zakładów przemysłowych. Tak było 
w wypadku strajku budowlanych w 1905 r., strajku w emaliowni, fa
brykach włókienniczych oraz strajku górników w Dziedzicach koło 
Bielska w 1906 i 1907 r. Wspomina o tym prasa: „Tkacze zaczęli strajk 
[w 1906 r. — A. P .] u wielkich przedsiębiorców, by na nich uzyskać 
ustępstwa i zareprezentować je małym fabrykantom“ 40.

Najczęściej w strajkach tych występowały żądania ustanowienia mi
nimalnej płacy, podwyżki płac, obniżki godzin pracy oraz protesty prze
ciwko nieludzkiemu traktowaniu. Dalej w swych żądaniach poszli ro
botnicy emaliowni (Email- und Metallwaren Fabrik) w Bielsku. W swym 
memorandum przedłożonym właścicielom 17 lutego 1906 r. prócz pbdnie- 
sienia płac dniówkowych i akordowych, ustanowienia płacy minimalnej 
oraz 9-godzinnego dnia pracy robotnicy zażądali przestrzegania czasu

87 „Wieniec i Pszczółka“, 1907, nr 31.
88 Praesidial-Akten, Jahrgang 1907, nr 44, Archiwum Powiatowe w Bielsku- 

Białej.
89 Die Arbeitseinstellungen und Aussperrungen in Oesterreich, Wien 1903—1908.
40 „Naprzód“, 1906, nr 220.



pracy za pomocą specjalnej syreny, która ogłaszałaby początek i koniec 
pracy. Ponadto żądali uznania mężów zaufania oraz zniesienia zakazu 
święcenia 1 Maja. Żądania swoje poparli strajkiem. 23 lutego na 350 
zatrudnionych 340 zaczęło strajk, w tym 114 kobiet, tzn. wszystkie tam 
zatrudnione41. Pozostałych dziesięciu solidarnie powstrzymało się także 
od pracy. Müno iż lokaut objął 308 robotników, mimo że zaalarmowane 
władze aresztowały 12 robotników, że do wiezienia wtrącono czterech, 
a na 14 wydano inne różne wyroki sądowe, robotnicy jednak nie odstą
pili od swych żądań. Do 5 maja zakład był nieczynny całkowicie. Później 
stopniowo praca znów ruszyła, gdy właściciele fabryki przyjęli 116 no
wych ludzi do pracy. Jednak 224 strajkujących wróciło do pracy do
piero 3 lipca, gdy fabrykanci przyrzekli załatwić pozytywnie większość 
żądań. Odmówili jednak kategorycznie wprowadzenia 9-godzinnego dnia 
pracy (przy istniejącym 10-godzinnym) oraz zniesienia zakazu święcenia 
1 Maja 42. W strajku tym robotnicy niemieccy wystąpili zgodnie z polski
mi, którzy stanowili 95% załogi43. Podobne solidarne wystąpienia pol
skiego i niemieckiego proletariatu miały miejsce i w innych strajkach, np. 
w lipcowym strajku tkaczy w Bielsku w 1906 r., o którym relacjonuje 
„Robotnik Śląski“: „dziś wszyscy tkacze — Polacy i Niemcy — podali 
sobie zgodnie ręce i w jednym stoją szyku bojowym. Dzień pracy 10—12 
godzin i głód zmusił w końcu tkaczy do strajku“ 44.

Wobec wzmagającej się akcji germanizacyjnej w szkołach, urzędach 
i fabrykach, wobec nacjonalistycznej kampanii burżuazyjnych i chadec
kich organizacji wspólne wystąpienia polskich i niemieckich robotników 
w manifestacjach, demonstracjach i strajkach dowodziły wzrostu świa
domości klasowej proletariatu, dowodziły pogłębienia międzynarodowej 
solidarności proletariatu. Było to niewątpliwie zasługą części kierownictwa 
niemieckiej i polskiej socjaldemokracji okręgu bielskiego i cieszyńskiego, 
które jeszcze wtedy, tj. w pierwszych latach XX stulecia, mimo uchwał

41 W Bielsku-Białej, szczególnie w przemyśle włókienniczym, obserwujemy 
dość duży udział kobiet w  strajkach. Np. na 3794 strajkujących włókniarzy 
w sierpniu 1907 r. było 1271 kobiet (Die Arbeitseinstellungen..., Wien 1909, s. 404). 
Fakt ten lepiej będzie zrozumiany, jeżeli przypomnę, że już V Konferencja Sto- 
warzysfíeň Zawodowych i Kształcących Śląska w 1900 r. stwierdziła,. że organizacja 
kobiet istnieje tylko w Bielsku („Równość“, 1900, nr 36).

42 Die Arbeitseinstellungen..., Wien 1907, s. 322, 522; „Robotnik Śląski“ 1906, 
nr 9. W sprawie tego strajku interweniował ,sam prezydent krajowy w Opawie 
u burmistrza miasta Bielska, by ten podjął się mediacji (Praesidial-Akten, Jahr
gang 1906, nr 21, Archiwum Powiatowe w Bielsku-Białej). Jednak oprócz użycia 
przemocy w śtosunku do robotników żadnych innych prób rozwiązania zatargu 
ze strony władz nie było.

43 „Naprzód“, 1906, nr 224.
14 „Robotnik Śląski“, 1906, nr 28.



berneńskich45 opierały swoją działalność na zasadach proletariackiego 
internacjonalizmu, co znalazło' wyraz nie tylko we wzajemnym stosunku 
do siebie, ale i w stosunku do rosyjskiej rewolucji. W okresie szerokiej 
kontrakcji niemieckich elementów nacjonalistycznych przeciw rozpo
rządzeniom językowym Badeniego46 robotnicy niemieccy stanęli w obro
nie polskich mas pracujących. Na zebraniu niemieckiej socjaldemokra
cji okręgu bielskiego uchwalona została rezolucja następującej treści: 
„Zgromadzenie uznaje, że istniejący dotychczas w urzędach cieszyńskie
go okręgu sądowego zwyczaj, iż z ludnością polską, jakkolwiek stanowi 
ona większość mieszkańców cieszyńskiego okręgu, urzęduje się w języku 
dla niej niezrozumiałym ... jest przeciwny ustawie i połączony łz dotkli
wymi stratami dla tejże ludności ... Zgromadzenie ludowe oświadcza, że 
stan ten stanowi dla mieszczańskich szowinistów źródło ustawicznych 
sporów narodowościowych, wskutek których cierpi przede wszystkim lud 
pracujący ... Zgromadzenie ludowe wzywa zatem rząd ..., by obsadził 
wszystkie urzędy w obrębje sądu okręgowego cieszyńskiego takimi urzędni
kami, którzy władają w zupełności w piśmie i słowie językiem polskim“47.

Bardzo bliskim współpracownikiem „Równości“ (czasopisma dla pol
skich członków w organizacjach górników, tkaczy i in., redagowanego 
i drukowanego od czerwca 1899 r. do października 1900 r. w Bielsku) był 
czołowy działacz niemieckiej socjaldemokracji okręgu bielskiego, bliski 
współpracownik Cingra i Regera, Wiktor Ulrich 48. Z drugiej strony „Ro
botnik Śląski“, wydawany w Cieszynie i Frysztacie, zamieścił na swoich 
łamach w lutym 1905 r. wychowawczą, głęboko intemacjonalistyczną 
odezwę zaadresowaną, zdaje się, głównie do robotników okręgu przemy
słowego Bielska-Białej. Odezwa ta głosiła: „Towarzysze i Towarzyszki! 
Każdy klasowo uświadomiony robotnik polski zrozumiał niezawodnie od 
dawna, że jeżeli walka o wyzwolenie klasy robotniczej z kajdan kapita
lizmu i klerykalizmu, które nie znają granic narodowościowych i są mię
dzynarodowe, ma być skuteczna, trzeba uświadamiać i organizować za
równo polskich, jak i czeskich, i niemieckich robotników ... Wyzyskiwacze 
i ich naganiacze szowiniści ... zbyt często jeszcze umieją zręcznie w szeregi

45 Kongres berneński SDPR Austrii w 1899 r. podzielił partię na odrębne 
partie narodowościowe: polską, rusko-ukraińską, czesko-słowacką, niemiecką, sło
weńską, rumuńską i włoską. Łączył je týlko wspólny program (T. R e g e r ,  Orga
nizator, Cieszyn 1908, s. 16).

46 Solidaryzowali się z tą akcją w pełni fabrykanci bielscy, czemu dali wyraz 
w uchwalonej w styczniu 1899 r. rezolucji przeciwko nowym zarządzeniom („Rów
ność“, 1899, nr 47).

47 „Równość“ z 25 II 1899 r.
48 T. R e g e r ,  Przyczynek do dziejów powstania i rozwoju polskiej prasy so

cjalistycznej na Śląsku Cieszyńskim, Frysztat 1924, s 18 i 36.



robotników wnosić jad nienawiści rasowej, narodowościowej czy religij
nej“. Na zakończenie odezwa rzuca apel: „Polecamy czytać »Bielitzer 
Volksstimme« [organ niemieckiej socjaldemokracji okręgu bielskiego — 
A .P .]“ 49.

Wobec spotęgowanych wystąpień proletariatu, wobec jego głębokiej 
internaejonalistycznej postawy fabrykanci Bielska-Białej przystąpili do 
ostrej kontrofensywy. W celu rozbicia jedności robotników fabrykanci 
przystąpili do organizacji tzw. żółtych związków zawodowych, do których 
zwabiali obiecankami lepszej pracy i płacy oszukiwanych nacjonalistycz
ną demagogią robotników niemieckich. Począwszy od strajku w emaliowni 
w lutym 1906 r. starali się przełamywać strajki robotników stosując ma
sowe lokauty. W lipcu i sierpniu 1906 r. w wyniku strajku robotników 
tkackich rozciągnęli lokaut na 10 tysięcy włókniarzy na przeciąg 19 d n i50. 
Wprawdzie mniejsi'fabrykanci chcieli zakończyć lokaut wcześniej, gdyż 
bardziej od większych przedsiębiorców odczuwali skutki strajku i lokautu, 
jednak potentaci fabryczni sprzeciwili się temu i przyrzekli mniej zasob
nym właścicielom zwrot wszelkich strat, byle nie ustąpić robotnikom i lo
kaut utrzymać dalej. Robotnicy zaś, nie chcąc ustąpić od swych żądań 
wysuniętych w strajku, w pewnej ilości szukali chwilowo zajęcia gdzie 
indziej, a także uciekali się do różnych sposobów odciągnięcia kapitalistów 
od lokautu. Rozpoczęli np. silną agitację w okolicznych wsiach, aby zboj
kotować targi w Bielsku-Białej i nie dopuścić na nie produktów rolnych 51 *. 
Czy agitacja wśród chłopów odniosła jakiś skutek, trudno jest niestety 
dociec. W końcu przy uciążliwie przedłużającym się lokaucie, zwiedzeni 
przez przywódców Związku Chrzęścijańsko-Socjalnego rzekomą poprawą 
płac, .robotnicy w większości wrócili do pracyŚ2.

Jeszcze bardziej masowy lokaut wystąpił w roku następnym. We 
wrześniu 1907 r. fabrykanci zamknęli na 10 dni prawie wszystkie fabryki 
włókiennicze; lokaut Rozciągnięto na około 12 tysięcy robotników53. Tak 
w 1906, jak i w 1907 r. na prośbę fabrykantów władze sprowadziły z oko
licy cały oddział żandarmerii w obawie przed robotnikami54. Licząc

49 „Robotnik Śląski“, 1905, nr 6.
50 Die Arbeitseinstellungen..., Wien 1907.
61 „Gazeta Narodowa“, 1906, nr 108; „Nowa Reforma“, 1906, nr 183. Przy 

otwarciu fabryk 16 sierpnia okazało się, że na 10 tys. robotników zlokautowanych 
brakowało blisko połowy, którzy znaleźli zajęcie przy robotach polnych, budowie 
kanałów oraz kolei w Prusach („Naprzód“, 1906, nr 220, 226).

62 „Głos Narodu“, 1906, nr 390; „Naprzód“, 1906, nr 220.
63 „Robotnik Śląski“, 1907, nr 37; „Dziennik Cieszyński;1, 1907, nr 208: „Na

przód“, 1907, nr 256. Urzędowa statystyka podaje mniejszą liczbę zlokautowanych: 
w Bielsku 1531, a w Białej 831 robotników, ogółem 5962 (Die Arbeitseinstellungen..., 
Wien 1908).

34 „Wieniec i Pszczółka“, 1907, nr 31.



się z możliwymi wystąpieniami robotników w rocznicę wybuchu rewolucji 
rosyjskiej, prezydent krajowy w Opawie przesłał z datą 16 I 1906 r. po
ufne pismo do burmistrza miasta Bielska, Steffana, w którym przypomi
na o zbliżającej się rocznicy wybuchu rewolucji rosyjskiej i w związku 
z tym zarządza m. in.: „Gdyby nawet nie było uzasadnione bezwzględne 
zakazanie wszelkich zebrań, na których porządku dziennym figuruje omó
wienie rosyjskiej rewolucji, to jednak należy się starać, aby na tychże 
zebraniach nie były tolerowane wezwania do buntu przeciw władzy 
państwowej i do użycia przemocy“ 55. W walce z bardziej dojrzałą klaso
wo częścią proletariatu, z jego zorganizowanymi wystąpieniami władzom 
miejskim oraz burżuazji pomagał na swój sposób miejscowy Związek 
Chrześcijańsko-Socjalny, którego orędownikiem był ksiądz Stojałowski.

Stojałowski i jego współpracownicy (Marek, Fijak, Stohandel i in.) 
czynili zabiegi, by rozbić szeregi robotników. Pomagał im w tym analfa
betyzm robotników, który w po w. bielskim był stosunkowo wysoki56, 
i słabe uświadomienie klasowe tej części robotników szczególnie, która 
związana była jeszcze kilkoma morgami ze wsią. Podsycając wśród ro
botników różnice narodowościowe i. wyznaniowe, Stojałowski chciał 
oderwać uwagę mas od walki klasowej, w czym miało mu pomóc pismo 
„Wieniec i Pszczółka“, którego redakcja, wydaje mi się, nieprzypadkowo 
została przeniesiona w 1904 r. do Bielska-Białej, do rozrastającego się 
ośrodka robotniczego. Działalność stojałowczyków i ich pisma zaznacza 
się nowym akcentem szczególnie w znamiennych latach 1905—1907. 
„Wieniec i Pszczółka“, podając w pierwszych dniach lutego komunikat 
o „krwawej niedzieli“, z nie ukrywaną radością rozgłasza, że „usiłowa
nia SDP i żydowskiego Bundu, ażeby strajk robotniczy zamienić na 
powszechną rewolucję, spełzły na niczym. Nie pomogło i to, że przez trzy

55 W niewielkim skrócie list ten brzmi: „Das Internationale Sozialistische 
Buero [Międzynarodowe Biuro Socjalistyczne, stały organ II Międzynarodówki — 
A.P.] in Bruessel hat die Parole ausgegeben den *22 Januar d. J. als den Jahrestag 
des Ausbruchs der russischen Revolution zu feiern und an diesem Tage bewilligt 
schon am Vorabende durch Veranstaltungen oder Versammlungen und eventuelle 
Demonstrationen der Sympathie fuer die russischen Fredheitskaempfer Ausdruck 
zu geben ... Wenn es auch nicht begruendet waere alle Versammlungen auf denen 
Tagesordnung die Besprechung der russischen Revolution steht ohne weiteres zu 
untersagen, so wird doch vorzusorgen, dass bei denselben Aufforderungen 'zur 
Auflehnung gegen die Staatsgewalt und zur gewalttaetigen Handlungen nicht 
geduldet werden“ (Praesidial-Akten, Jahrgang 1906, nr 1, Archiwum Powiatowe 
w Bielsku-Białej).

56 Ogółem na Śląsku austriackim w 1907 r. było około 150 tys. analfabetów, 
z czego najwięcej, bo 40 tys., przypadało na powiat frysztacki, zaś na drugim 
miejscu pod względem liczebności analfabetów znajdował się powiat bielski 
(„Dziennik Cieszyński“, 1907, nr 283).



dni wszystkie pisma zapewniały świat, że w Petersburgu wybuchła re
wolucja“ 57.

Później jednak, gdy już żadne chwyty demagogiczne nie były w sta
nie zagłuszyć odgłosów rewolucji rosyjskiej, pismo „Wieniec i Pszczół
ka“ starało się pomniejszyć w oczach czytelnika znaczenie walki rewo
lucyjnej rosyjskiego i polskiego proletariatu, starało się osłabić różnymi 
sposobami wpływ tej wálki na postawę robotników Bielska-Białej i oko
licy 58 59. Częściowo udało się to z tej chociażby przyczyny, że w latach 
1905 i 1906 jedynym czasopismem wychodzącym w języku polskim 
w Bielsku-Białej było właśnie „Wieniec i Pszczółka“. „Robotnik Śląski“, 
organ socjaldemokracji okręgu cieszyńskiego, wydawany w Cieszynie 
w nakładzie 6 tys. egzemplarzy, był wchłaniany przez silny liczebnie 
proletariat polski w zachodniej części Śląska Cieszyńskiego i Zagłębia 
Ostrawsko-Karwińskiego. Do Bielska docierały tylko pojedyncze nu
mery 5e. „Robotnik Tkacki“, polski organ Unii Tkaczów w Austrii, zaczął 
wychodzić w Bielsku dopiero pod koniec 1907 r .60 Stojałowski na ła
mach „Wieńca i Pszczółki“ w warunkach narastającej walki mas pra
cujących o demokratyzację prawa wyborczego występował przeciw rów
nemu prawu głosowania, gdyż „ludzie też nie są ściśle równymi“, od
ciągał robotników od święta 1 Maja 61. Potępiał także w oczach robotni
ków strajki nazywając je grzechem. Mnożyć można wypadki łamania 
strajków robotniczych przez Związek Chrześcijansko-Socjalny. Na spe
cjalnie zwołanym wiecu potępił listopadowy strajk powszechny robotni
ków Austrii, “który był zorganizowany w celu poparcia żądania reformy 
wyborczej62. Kiedy jednak strajki wbrew życzeniom i agitacji stojałow- 
czyków stały się w ciągu 1906 r. jeszcze bardziej powszechną niż do
tychczas formą walki bielskiego proletariatu z wyzyskiem (do czego nie
wątpliwie przyczynił się przykład rewolucyjnego proletariatu Rosji i Kró
lestwa), wtedy i Związek Chrześcijańsko-Socjalny, nie chcąc się całko
wicie zdyskredytować w oczach robotników, także sięgnął po tę formę 
wystąpień. Dla stojałowczyków była to jednak tylko jedna z form prze
ciwstawienia się dotychczasowej akcji strajkowej organizowanej przez 
klasowy związek tkaczy, jedna z prób, by wystąpienia te neutralizować, 
ich napór osłabić i by w ten sposób przyciągnąć do siebie polskich ro
botników. Szło także o to, by w sprowokowanym przez siebie strajku

57 „Wieniec i Pszczółka“, 1905, nr 6.
58 „Wieniec i Pszczółka“, 1905, nr 9, 10.
59 Bericht der Gewerkschaftskommission Oesterreichs, Wien 1907, s. 118.
80 „Dziennik Cieszyński“, 1907, nr 282.
81 „Wieniec i Pszczółka“, 1906, nr 5, 18.
82 „Naprzód“, 1906, nr 224; „Wieniec i Pszczółka“, 1906, nr 4; „Metalowiec“

1907, nr 9. '



móc z kolei wystąpić w roli pośrednika między fabrykantami a pracu
jącymi, a przy tym w oczach robotników wyjść na rzekomych „obroń
ców“ interesów robotniczych. Z korzyścią dla kogo pośrednictwo to było 
podejmowane, pokazał nam najlepiej lipcowo-sierpniowy strajk i lo
kaut w 1906 r.

Stojałowczycy korzystali z wielu sposobów, by przeciągnąć robotni
ków do swego związku. Wydaje mi się, że to m. in. miała na celu zmiana 
nazwy Stronnictwa Ludowego na wymieniany tu wielokrotnie Związek 
Chrześcijańsko-Socjalny. Artykuł wstępny „Wieńca i Pszczółki“ mówi 
o tym dosyć wyraźnie: „Nazwa stronnictwo »ludowe« nie tylko odstrę- 
czyła od niego ludzi z innych warstw, ile raczej wpipwadziła sam lud 
na niektóre błędne myśli i mylne drogi ... wyrobiła w nim pewne prze
sadne o sobie mniemanie, jakoby lud mógł sam sobie wystarczyć, sam 
się rządzić, sam wszystkiego dokonać — on wszystkim innym rozkazy
wać — co jest zupełnie z prawdą niezgodne, a wielce szkodliwe“. Posta
nawia zmienić nazwę na „chrzęścijańsko-społeczne“ stronnictwo63.

Niewiele to, zdaje się, jednak pomogło, skoro „Wieniec i Pszczółka“ 
skarży się jeszcze w czerwcu 1906 r.: „Serce się kraje na widok, z jakim 
niezrozumieniem rzeczy, z jaką szkodą dla sprawy robotniczej gamą 
się nasi ludzie na zgromadzenia socjalistyczne ... robotnicy idą tłumnie 
na te zebrania ...“ 64 Aby odciągnąć robotników od tych zebrań i skupić 
ich bardziej wokół własnej organizacji, stojałowczycy zdobyli się na 
nowy krok. Po sierpniowym strajku i lokaucie w 1906 r. utworzyli polski 
chrześcijański związek zawodowy (zwany przez robotników żółtym), któ
ry rozwinął swoją działalność głównie wśród robotników tkackich 65, gdzie 
dotychczas szeroką działalność związkową rozwijała Unia Tkaczy, znaj
dująca się pod dość silnymi wpływami partii socjaldemokratycznej.

Dorywcze, wielokrotnie sprzeczne ze sobą dane statystyczne uniemo
żliwiają ustalenie dokładnego stanu liczbowego klasowych i „żółtych“ 
związków66, jakkolwiek siła oddziaływania i znaczenie klasowego związku 
(Unii) tkaczy wydają się być bezsporne. Od 1907 r. zaczął wychodzić „Ro-

03 „Wieniec i Pszczółka“, 1905, nr 38. Ma to niewątpliwie związek z utworze
niem w Galicji w 1905 r. Polskiego Centrum Ludowego.

84 „Wieniec i Pszczółka“, 1906, nr 25.
85 „Nowa Reforma“, 1906, nr 183; „Wieniec i Pszczółka“, 1907, nr 37.
86 „Wieniec i Pszczółka“, 1907, nr 37, podaje, że do zorganizowanego w r. 1906 

związku chrześcijańskiego wstąpiło 1798 osób. „Naprzód“, 1907, nr 227, podaje, że 
bielska organizacja chrześcijańsko-socjalna (która silnie zazębiała się z chrześci
jańskimi związkami zawodowymi) liczy 2500 członków nominalnych, z których 
jednak tylko 500—600 płaci składki. „Naprzód“, 1907, nr 246, podaje, że na 9—10 tys. 
zagrożonych lokautem 1600 należy do Unii Tkaczy, a 300 do chrzęścijańsko-socjal- 
nych. Sprawa polska w Białej, s. 54, podaje, że w Bielsku-Białej Unia tkacka liczy 
1880 członków, w tym* 437 robotników niemieckich.



botník Chrześcijański“ jako organ chrześcijańskich związków zawodo
wych. Pismo to obok „Wieńca i Pszczółki“ podjęło akcję zwalczania kla
sowych organizacji robotniczych 67.

W obliczu sojuszu władz miejskich i fabrykantów robotnicy szli raz 
za stojałowczykami (szczególnie niewykwalifikowani, narodowości pol
skiej), innym razem za klasowymi organizacjami. Sądząc z faktów, 
w większości wypadków skłaniali się ku partii socjaldemokratycznej. 
Głównie też przy jej poparciu robotnicy przez strajki uzyskali w wielu 
fabrykach wzrost płac o 10°/o, uzyskali uznanie mężów zaufania, dość 
powszechnie wywalczyli wprowadzenie płacy minimalnej oraz wypłacenie 
po raz pierwszy 1907 r. odszkodowania za okaleczenia w zależności 
od długości czasu pracy w dniu wypadku 68. Wraz z masami pracującymi 
całej Austrii wywalczyli wreszcie pod koniec 1906 r. reformę wybor
czą, w której wyniku na miejsce dotychczasowych kurii wprowadzono 
równe69, tajne, powszechne i bezpośrednie głosowanie.

Walka o nowe zdobycze ekonomiczne i o demokratyzację prawa wy
borczego przesłoniła klasowym organizacjom w pewnym stopniu walkę
0 swobody narodowe, które dla polskich robotników w obliczu wzmaga
jącej się akcji germanizacyjnej nie były bez znaczenia. (Do podanych 
na pierwszych stronach artykułu przykładów dodam, że Bielsko nie po
siadało żadnej szkoły polskiej, a znajdująca się w Białej prywatna szkoła 
polska, do której uczęszczały głównie dzieci robotników z Bielska i Bia
łej oraz okolicznych wsi, była pod silnym obstrzałem Schulvereinu.) 
W ogóle w warunkach nasilających się masowych wystąpień robotników, 
szczególnie w latach 1906 i 1907, kierownictwo bielskiej socjaldemokracji 
nie stanęło na wysokości zadania. Samo uchylało się nie tylko od popro
wadzenia, ale w ogóle od uczestnictwa w niejednym strajku, np. w lipco- 
wo-sierpniowym strajku w 1906 r . 70 W swej działalności organizacyjnej
1 różnych akcjach pomijało robotników niewykwalifikowanych, których

67 „Wieniec i Pszczółka“, 1907, nr 10.
68 Die Arbeitseinstellungem.., Wien 1905—1909, „Robotnik Śląski“, 1907, nr 25; 

„Robotnik Tkacki“, 1911, nr 17.
69 To „równe“ prawo wyborcze było tylko równe o tyle, że wszystkie głosy 

w tym samym okręgu wyborczym miały jednakową wartość, ale okręgi nie były 
równe. Gdy w okręgach zamieszkałych przez polskich i ukraińskich robotników 
i chłopów wypadał 1 poseł na 20—50 tys. głosujących „równouprawnionych obywa
teli“, to w okręgach niemiecko-burżuazyjnych już 2500—3000 wyborców wybierało 
sobie własnego posła (T. R e g e r ,  Socjalizm a niepodległość Polski, Kraków 1919, 
s. 10).

70 „Naprzód“, 1906, nr 213; „Głos Narodu“, 1906, nr 390. Nawet „Gazeta .Naro
dowa“ (galicyjski organ „podolaków“), 1906, nr 181, pisała, że „socjaldemokracja 
zachowała się w tym strajku co najmniej dwuznacznie“.



w samych fabrykach włókienniczych było z f*órą 6,5 tys.71 A wreszcie 
za pośrednictwem „Robotnika Śląskiego“, który był tu w pewnej ilości 
kolportowany, zaczęła się rozpowszechniać reformistyczna teoria (cha
rakterystyczna dla SDPR Austrii jak i większości partii socjaldemokra
tycznych II Międzynarodówki) propagująca walkę parlamentarną jako 
jedynie możliwą i słuszną drogę proletariatu w dążeniu do swego' wy
zwolenia 72.

Taka wielokrotnie wyczekująca postawa i połowiczna działalność 
kierownictwa socjaldemokracji ułatwiła akcję Związku Chrzęścijańsko- 
-Socjalnego w masach, co dało swoje owoce m. in. w wyborach do Rady 
Państwa w 1907 r., opartych już o nową ordynację wyborczą. Mianowi
cie w zachodniej części Śląska Cieszyńskiego i Zagłębiu Ostrawsko-Kar- 
wińskim wybrano czterech posłów socjaldemokratycznych (okręg prze
mysłowy — Cingr, okręg cieszyńsko-jabłonkowski — Kunicki, okręg 
frysztacki — Reger, okręg Frýdek — Polska Ostrawa — Pospiszil), na
tomiast w okręgu bielsko-skoczowsko-strumieńskim wybrany został 
przedstawiciel klerykałów ks. Londzin, znany działacz narodowy, prze
ciwnik klasowego ruchu robotniczego73. Niepomyślny wynik wyborów 
w 1907 r. dla robotników okręgu bielskiego nie przekreślił jednak możli
wości dalszego oddziaływania idei socjalistycznych na szeregi miejsco
wego proletariatu. Niewątpliwie niepoślednie miejsce w tej roli zajął 
przykład rewolucyjnej walki rosyjskiego i polskiego proletariatu w la
tach 1905—1907.

W następnych latach dodatkowym propagandy sta idei socjalistycz
nych stał się polski organ Unii Tkaczy w Austrii — „Robotnik Tkacki“ 
wydawany w Bielsku-Białej, w którym m. in. przedrukowywano częścio
wo Kazania polskie i Kazania Piastowe Jana Hempla, późniejszego wy
bitnego teoretyka Komunistycznej Partii Polski.

* *

*

Lata 1905—1907 nie stanowią jakiegoś zasadniczego przełomu w roz
woju ruchu robotniczego w bielsko-bialskim okręgu przemysłowym, 
niemniej wiele przykładów przytoczonych przeze mnie wykazuje, iż pro
ces zaostrzania się antagonizmu między pracą a kapitałem na tym tere
nie, spotęgowany na przełomie XIX i XX w., uzewnętrznił się szcze-

71 „Naprzód“, 1906, nr 213, 223; „Głos Narodu“, 1906, nr 363; „Gazeta Narodo
wa“, 1906, nr 181; Die Arbeitseinstellungen..., Wien 1906, s. 404.

72 „Robotnik Śląski“, 1906, nr 18.
73 „Wieniec i Pszczółka“, 1907; „Dziennik Cieszyński“, 1907, nr 110.



golnie silnie w latach 1906 i 1907, niewątpliwie pod wpływem rewo
lucji w Rosji i Królestwie Polskim.

Masowe wystąpienia włókniarzy w latach 1906 i 1907, a więc w okre- 
się, gdy w Królestwie Polskim rozpoczął się już odpływ fali rewolucyjnej, 
wysunęły klasę robotniczą Bielska-Białej na pierwszą linię walki, jaka 
toczyła się w tym czasie na Śląsku Cieszyńskim i na ziemiach zaboru 
austriackiego w ogóle. Jednak przeważające tu we wpływach PPSD Ga
licji i Śląska Cieszyńskiego oraz niemiecka SD okręgu bielskiego, które 
stanęły na czele tej walki, nie nadały ruchowi rozmachu bojowej akcji 
spełniającej rolę szkoły rewolucyjnej, lecz walkę o demokratyzację życia 
politycznego i nowe zdobycze ekonomiczne prowadziły w granicach swe
go zasadniczego, reformistycznego programu.

Ruch ten osłabiały jeszcze organizacje utworzone przez księdza Sto- 
jałowskiego. Jakkolwiek odegrał on niewątpliwie pozytywną rolę w pod
niesieniu świadomości narodowej wśród ludności polskiej w pow. biel
skim i bialskim, pozostających pod silnym wpływem hakatyzmu, to jed
nak treść jego programu politycznego i społecznego nie pchała naprzód, 
lecz powstrzymywała proces konsolidacji sił ludowych do przyszłej walki
0 społeczne i narodowe wyzwolenie. Przenosząc nienawiść robotników 
polskich do niemieckich fabrykantów z platformy klasowej na narodową
1 wyznaniową, próbował tą samą drogą wprowadzić rozdźwięk między 
polskimi a niemieckimi robotnikami pod hasłami narodowymi, często 
nacjonalistycznymi, zaprawionymi w miarę potrzeby akcentem socjal
nym. Rozwijający się od 1909 r., głównie w pow. bielskim, ruch renegacki 
tzw. ślązakowców stał się z kolei jeszcze jedną przyczyną, dla której 
uświadomienie klasowe (a w pow. bielskim i narodowe) dojrzewało wol
niej niż np. w zachodniej części Śląska Cieszyńskiego, zmuszone poko
nywać większe opory i przeszkody.


