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MATERIAŁY DO HISTORII STRAJKU ROBOTNIKÓW ROLNYCH
n a  Śl ą s k u  Cie s z y ń s k im  (1925 r .)

Wiosną 1925 r. fala wzburzenia ogarnęła robotników rolnych w Pol
sce środkowej i zachodniej. W marcu tegoż roku wygasała w rolni
ctwie umowa zbiorowa. Obszarnicy, wyzyskując okazję, chcieli narzu
cić robotnikom rolnym nowe, gorsze warunki niż w poprzedniej umowie. 
Zamierzali oni nie tylko obniżyć ogólnie całość płac robotniczych, ale 
także przedłużyć czas pracy, zwiększyć obciążenia robotników przy 
równoczesnym ograniczeniu uprawnień tych ostatnich1. Należy przy 
tym zaznaczyć, że robotnicy rolni należeli do rzędu pracowników naj
niżej uposażonych. Warunków tych robotnicy nie przyjęli i zagrozili 
strajkiem. Rząd w obawie, aby ten krok robotników nie przeszkodził 
pracom wiosennym, powołał specjalną komisję dla zbadania i rozstrzyg
nięcia sporu. Orzeczenie komisji, jakkolwiek nie szło w całości po 
linii żądań obszarniczych, jednak było niekorzystne dla robotników?. 
O dalszych rokowaniach z robotnikami obszarnicy nie chcieli słyszeć.

W takich warunkach zostaje proklamowany strajk robotników rol
nych od 30 marca 1925 r. W ciągu ostatnich dni marca i w kwietniu 
strajk staje się powszechny, bierze w nim udział 29 tysięcy robotników 
rolnych z woj. centralnych i zachodnich Polski (w tym. także woj. 
śląskie)1 2 3. Zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak i ilości 
ludzi biorących udział w walce strajk ten należy do największych zry
wów robotników rolnych w całym dziesięcioleciu4. Ostatecznie jednak

1 „Czerwony Sztandar", 1925, nr 3, art. pt. Przegrany strajk rolny. Sytuacją ro
botników rolnych zajmuje się III Zjazd KPP. Por. Uchwały i rezolucje KPP, t. II, 
Warszawa 1956, s. 159—161.

2 M. in. donosi o tym „Kurier Polski", 28 III 1925, s. 8—9.
3 J . E 11 i n g e r, Przebieg w alk strajkow ych  (Statystyka Pracy, 1931, z. 3, s. 268).
4 Duże znaczenie przypisuje temu strajkowi W ł o d a w s k i ,  Zycie i walka ro

botników rolnych w Polsce faszystowskiej, Moskwa 1936, s. 88.



wynik czterotygodniowej walki5 nie przyniósł korzyści robotnikom. 
Strajk został właściwie przegrany. Przebieg walki jest złożony. Szereg 
problemów wymagałoby szerszego naświetlenia. Nas interesuje pro
blematyka śląska, dlatego tej ogólnej poświęcimy tylko nieco uwagi.

Najbardziej zdecydowane stanowisko względem strajku zajmowała 
KPP. Partia ta uważała, że strajk nie tylko należy prowadzić, ale jeszcze 
rozszerzyć go i włączyć do walki możliwie najszersze kręgi zaintereso
wanych robotników6. Komuniści wysuwali przy tym także postulaty na
tury ogólniejszej, jak reformy rolnej bez odszkodowania, ziemi dla ro
botników rolnych itp.7 Jednakże partia działała w podziemiu i była 
zwalczana przez prawicę społeczną. Również prawicowe kierownictwo 
PPS od dłuższego czasu prowadziło politykę wypierania komunistów 
ze związków zawodowych. Dlatego też tylko w kilku powiatach komu
niści zdołali nadać strajkowi więcej dynamiki8.

Kierownictwo strajku spoczywało w rękach Związku Zawodowego 
Robotników Rolnych. Był to jeden z najsilniejszych związków klaso
wych pozostających pod wpływem PPS. Związek proklamował strajk, 
ale równocześnie prowadził rokowania z rządem Grabskiego 9, zobowią
zując się nie zaostrzać walki przez porzucenie prac koniecznych, w za
mian za co rząd miał się powstrzymać od represji względem strajkują
cych (czego zresztą nie dotrzymał). W każdym razie kierownictwo li
czyło więcej na rokowania niż na walkę, co ostatecznie zaciążyło na 
przebiegu strajku. Współcześni nam historycy obciążają prawicowe kie
rownictwo Związku odpowiedzialnością za przegraną10 11. Inne związki 
działające wśród robotników rolnych, jak ZZP czy związki chrześci
jańskie, ustosunkowały się wrogo względem strajku 11. Władze wbrew 
zapewnieniom wyzyskiwały policję i sądy do walki ze strajkującymi.

5 Sprawozdanie Komisji Centralnej Związków Zawodowych z działalności i stanu 
związków zawodowych  w Polsce w 1. 1925, 1926, 1927 i 1928, Warszawa 1929, s. 304.

6 Por. uchwały III Zjazdu KPP, Zadania w obec robotników  rolnych (Uchwały i re
zolucje, t. II, s. 167— 168).

7 Odezwa KC KPP zatytułowana Towarzysze Robotnicy Rolni, kwiecień 1925, 
Archiwum Zakładu Historii Partii przy KC PZPR.

8 W „Czerwonym Sztandarze", 1925, nr 3, jest wzmianka o ośmiu powiatach, gdzie 
Lewica Związkowa zorganizowała walkę robotników rolnych.

* W rządzie tym ministrem rolnictwa był obszarnik, w którego majątku również 
wybuchł strajk.

10 C. M a d a j c z y k, Burżuazyjno-obszarnicza relorma rolna w Polsce (1918—1939), 
Warszawa 1956, s. 199—200; W. R o g a l a ,  Życie i walka wsi w ielkopolskiej w la
tach 1919—1925, Warszawa 1956, s. 140— 141.

11 ZZP zwołał zjazd do Poznania, skierowany przeciw strajkowi, por. R o g a l a ,  
op. cit., s. 139— 140. Kluby poselskie ZLN i ChD wniosły interpelacje poselskie do 
sejmu przeciw strajkowi, a w obronie łamistrajków, chociaż pierwotnie ChD miała 
zorganizować jednodniowy strajk protestacyjny (30 III 1925 r.).



Przeprowadzono masowe aresztowania uczestników strajku12. Wszystkie 
wymienione okoliczności doprowadziły do słabego rozwoju walki, 
a następnie do upadku strajku13.

Woj. śląskie znane było jako potężny ośrodek przemysłowy. Rolni
ctwo było w zupełnym cieniu potęgi przemysłu. Robotnicy rolni stano
wili tylko niewielki procent ogółu proletariatu śląskiego. W południowej 
części województwa, na Śląsku Cieszyńskim, liczba robotników rolnych 
sięgała kilku tysięcy, stąd też odsetek tej kategorii robotników był 
odpowiednio wyższy. Trzeba dodać, że robotnicy ci byli rozproszeni, 
większość z nich pracowała w małych gospodarstwach rolnych, a tylko 
część w dużych majątkach ziemskich14. Trudności natury organizacyj
nej, jak też cały szereg innych składały się na to, że walki robotników 
rolnych były tu rzadkie. Kwietniowy strajk robotników rolnych na tym 
terenie rzuca pewne światło na stosunki panujące w tym rejonie. Akcja 
ta miała podobnie jak w innych częściach Polski podłoże ekonomiczne. 
Była ona w pewnym sensie ograniczona do omawianego regionu z tej 
przyczyny, że zawierano tu zwykle różną od ogólnokrajowej lokalną 
umowę zbiorową. Robotnicy domagali się przy zawieraniu nowej umo
wy zbiorowej podwyżki płac zarówno w pieniądzu, jak i w naturaliach. 
Jest rzeczą charakterystyczną, że nawet obszarnicy i dzierżawcy uznali 
te żądania w części za słuszne.

2 kwietnia w czasie rokowań przeprowadzonych między przedsta
wicielami Związku Zawodowego Robotników Rolnych a przedstawicie
lami „ziemian i dzierżawców" nie doszło do porozumienia na skutek 
oporu przedstawicieli obszarników. W niedzielę, 5 kwietnia, ZZRR zwo
łał zebranie robotników rolnych w Skoczowie. Tam też proklamowano 
strajk dla poparcia żądań własnych i równocześnie podnoszono ko
nieczność poparcia walki robotników rolnych z innych części Polski.

12 Czasopisma donosiły o masowych aresztowaniach i o lokautach robotników 
rolnych (m. in. „Robotnik", 5 V  1925).

13 Jak  wynika z cytowanego Sprawozdania Komisji Centr. Zw. Zaw. i z informacji 
prasowych, obszarnicy uznali orzeczenie komisji nadzwyczajnej z 21 III 1925 r. 
i prawdopodobnie na tych warunkach przerwano strajk.

14 Według danych spisu z 1921 r. na Śląsku Cieszyńskim w rolnictwie i leśnictwie 
wraz z hodowlą, ogrodnictwem i rybactwem robotnicy i chałupnicy stanowili 12 130 
osób (w tym w leśnictwie i łowiectwie 427 osób). Pierwszy powszechny spis Rzeczy
pospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. Mieszkania, ludność, stosunki zawo
dowe. Śląsk Cieszyński, Warszawa 1927, s. 50—51. W r. 1931 robotników rolnych 
obliczano na 9485 osób. Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 X II1931. Mieszkania, 
gospodarka, ludność, stosunki zawodowe. W ojewództwo śląskie, Warszawa 1937, s. 
87—88. Obydwa spisy nie uwzględniały podziału robotników rolnych według wielkości 
gospodarstw, w których ich zatrudniano. Dr Korczyński podaje w swym sprawozda
niu (por. dokument 2), że w kwietniu 1925 r. w 43 folwarkach zatrudniano 413 ro
botników stałych.



Zastanawiają przy tym pewne znamienne momenty: inicjatywa strajku 
wyszła od sekretarza ZZRR w Skoczowie, Cupka, bez zgody władz 
nadrzędnych tego Związku. Drugim momentem jest wybór komitetu 
strajkowego i represje ze strony władz (aresztowanie przewodniczą
cego komitetu strajkowego). To zdaje się wskazywać na dość rady
kalne nastawienie miejscowego kierownictwa związkowego.

W załączonym sprawozdaniu (dokument nr 2) rola sekretarza Związku 
jest wyolbrzymiona. Z fragmentu traktującego o Cupku wynika, że bez
pośrednią przyczyną strajku była postawa wspomnianego sekretarza. 
Tymczasem z całości dokumentów wynika coś innego. Okazuje się, że 
co roku robotnicy rolni musieli tu strajkować, aby uzyskać korzystną 
dla nich umowę zbiorową. Potwierdza to również przemówienie ks. 
Brzuski wygłoszone w Sejmie Śląskim15. Okazuie się, że właściciele
1 dzierżawcy zajmowali oporne stanowisko względem żadań robotników 
w czasie rokowań 2 kwietnia. W tymże samym sprawozdaniu znajdu
jemy następującą wzmiankę: „Natomiast właściciele ziemscy [w odróż
nieniu od dzierżawców — J. P.] nie mają u siebie strajku, g d y ż  na  
c z a s  s i ę  z o r i e n t o w a w s z y ,  d o b r o w o l n i e  p o d w y ż s z y l i  
w y n a g r o d z e n i e  s w o i m  r o b o t n i k o m " 16 [podkreślenie mo
je — J. P.]. Wynika z tego, że strajk był konieczną bronią robotników, 
przy pomocy której mogli oni uzyskać jakieś ustępstwa. Okazało się 
to również w dniu 16 kwietnia przy zawarciu umowy zbiorowej. Jeśli
2 kwietnia właściciele godzili się na podwyżkę płac fornali do 14 i 16 zł, 
a „dziewek" na 12 z ł17, to w umowie fornale otrzymali 15— 16 zł, 
a „dziewki" od 12 do 14 z ł18. Również czas pracy nie został przedłużony. 
Ustępstwa były niewielkie, ale walkę prowadzono właśnie o te „zlo
towe" podwyżki.

Wymagają wyjaśnienia pewne okoliczności związane ze strajkiem. 
7 kwietnia w czasie debaty w Sejmie Śląskim poseł Máchej (klub PPS) 
podniósł sprawę strajku i przedłożył rezolucję wzywającą wojewodę 
do interwencji w Związku Ziemian i Dzierżawców, aby zakończyć 
stra jk19. Również tę sprawę poruszyli dwaj inni posłowie — ks. Brzuska

15 Sprawozdanie stenograficzne z 166 posiedzenia Sejmu Śląskiego z 7 IV 1925r.,s.5.
16 Dokument 2.
17 Dokument 1.
18 Umowę zbiorową dla rolnictwa na Śląsku Cieszyńskim zawarto w Bielsku 

16 IV 1925 r. na okres od kwietnia 1925 do końca marca 1926 r. Teczka Strajki na 
Śląsku Cieszyńskim, WAP Katowice, Urząd wojewódzki śląski (UWŚ1.), Wydział 
Pracy i Opieki Społecznej (PO), sygn. 510, s. 16—22.

18 Sprawozdanie stenograficzne z 166 posiedzenia Sejmu Śląskiego..., s. 4. Rezo
lucja brzmiała następująco: „Sejm Śląski wzywa Pana Wojewodę do energicznej 
interwencji w Związku Ziemian i Dzierżawców na Śląsku Cieszyńskim w celu ukoń
czenia strajku rolnego".



i Biniszkiewicz. Pierwszy z nich poparł zgłoszoną rezolucję z tego 
względu, aby nie dopuścić do rozszerzenia i zaostrzenia walki strajko
wej 20, Biniszkiewicz (czołowy działacz PPS na Śląsku) mówił o przy
czynach strajku i równocześnie uspokoił posłów, że kierownictwo ZZRR 
nie dopuści do porzucenia prac koniecznych 21. Pod wpływem rezolucji 
przedłożonej przez Máchej a wojewoda wysyła na Śląsk Cieszyński na
czelnika wydziału pracy i opieki społecznej przy urzędzie wojewódzkim, 
dra Korczyńskiego, w celu podjęcia mediacji i zlikwidowania strajku. 
Od niego też pochodzi większość przytoczonych sprawozdań o sytuacji 
strajkowej i o wynikach mediacji, przy czym silnie uwypukla on swoją 
rolę w łagodzeniu konfliktu. Stad też dokumenty te są dosyć jedno
stronne, zawierają głównie te momenty, kAóre interesują odpowiednie 
urzędy. Przebieg strajku w poszczególnych majatkach nie interesuje 
Korczyńskiego, podobnie też wspomina jedynie mimochodem o areszto
waniu przewodniczącego komitetu strajkowego, Sekuły. Te sprawy 
referowała szczegółowo policja. Również na wartości dokumentów 
mogła zaważyć pewna nieznajomość sytuacji w tym rejonie (uwidacznia 
się to w obserwacjach czy przypuszczeniach).

Uwzględniając oczywiście te słabe strony dokumentów, możemy 
z nich korzystać jako ze źródła historycznego, które rzuca nieco światła 
na mało znany odcinek walki robotników śląskich22.

1

O d p i s 23 p r o t o k o ł u  z dnia 2 kwietnia 1925 z posiedzenia Ko
misji Polubownej, zwołanej w biurze Inspektoratu Pracy w Bielsku.

Przedstawiciele ziemian oświadczyli, że zgadzają się podwyższyć 
płacę dla fornali i dla dziewek, lecz odrzucają pertraktacje co do zmiany 
innych warunków umowy z roku 1924/25. Przedstawiciele robotników 
żądali miesięcznie dla parobków 22, a dla dziewek 18 zł.

Po długich pertraktacjach osiągnięto tyle, że ziemianie oświadczyli 
podwyższyć płacę fornali z 11 zł na 14— 16 zł, a dziewek z 9 na 12 zł, 
przedstawiciele robotników zaś obniżyli swoje żądania dla fornali 
z 22 zł na 17 zł, a dla dziewek z 18 zł na 14 zł.

20 Cytowane sprawozdanie stenograficzne, s. 5.
21 Jw., s. 5—6.
22 Przy wyborze wzięliśmy pod uwagę tylko te dokumenty, które zawierają naj

więcej materiału do interesującego nas problemu. Jako podstawa do tego posłużyły 
nam akta zawarte w dwóch teczkach Strajki na Śląsku Cieszyńskim  (UWSl., PO, 510) 
i teczka bez tytułu Wydziału Prezydialnego (UWSl., Pr., 2046). Wszystkie przyto
czone dokumenty to maszynopisy.

23 Kopia odpisu. Brak wszelkich adnotacji. Dokument dołączony do sprawozdania 
dra Korczyńskiego z 10 IV 1925 r. (dokument 2). UWŚ1., PO, 510, s. 9.



Pomimo nalegania i wyjaśniania w tej sprawie ze strony przewodni
czącego, podinspektora pracy p. Cienciały, nie można było od żadnej 
strony osiągnąć ustępstwa, zaś co do dalszych punktów programu nie 
chcieli, jak wyżej wymieniono, przedstawiciele ziemian pertraktować, 
wobec tego po trzechgodzinnej konferencji obie strony opuściły miejsce 
pertraktacji.

Przedstawiciele robotników przy odejściu oświadczyli, że ponowne 
pertraktacje w tej sprawie będą uzależnione od wyniku mającego się 
odbyć zjazdu w Skoczowie w dniu 5 kwietnia br.

2

S p r a w o z d a n i e 24 z pertraktacji między robotnikami rolnymi 
a pracodawcami oraz z przebiegu strajku rolnego na cieszyńskiej części 
województwa Śląskiego.

Kwestię umów zbiorowych w rolnictwie na Śląsku Cieszyńskim re
guluje dotychczas obowiązujące rozporządzenie prefekta przy Komisji 
Alianckiej w Cieszynie z dnia 24 kwietnia 1920 (,,Dziennik Rozporzą
dzeń Prefekta“, nr 5, poz. 72 [...]). Ostatnia umowa zbiorowa, z roku 
1924, zawarta na podstawie wymienionego rozporządzenia, wygasła 
dnia 1 kwietnia br. Robotnicy wystąpili z żądaniem podwyższenia im 
o przeszło 100% zarobków w pieniądzach oraz o podwyższenie o około 
25% wynagrodzenia w naturze, na co pracodawcy odpowiedzieli żąda
niem obniżenia zarobków z ostatniej umowy zbiorowej oraz przedłu
żenia czasu pracy.

Przeprowadzone w dniu 2 kwietnia przez Obwodową Inspekcję Pra
cy w Bielsku pertraktacje nie doprowadziły do ugody, jak świadczy 
przyległy odpis protokołu z posiedzenia Komisji Polubownej [doku
ment 1], z którego wynika, że tak pracodawcy, jak i robotnicy na tym 
posiedzeniu poczynili już pewne ustępstwa od swoich żądań pierwot
nych. Jednakże treść protokołu, jak zbadałem w czasie rozmowy 
w dniu 9 kwietnia br. na miejscu z robotnikami i pracodawcami, nie 
odpowiada faktycznemu stanowi rzeczy. Na posiedzeniu bowiem w dniu 
2 kwietnia robotnicy już byli odstąpili od swojego żądania w kierunku 
zmiany dotychczasowych granic ich wynagrodzenia w naturaliach, czyli 
kwestia ta nie była już sporną, a skoro robotnicy obniżyli swoje pre
tensje co do podwyżki wynagrodzeń pieniężnych, pracodawcy nato
miast dotychczasowe zarobki podwyższyli, proponując dla parobków 
na folwarkach mniej zamożnych i gorzej zagospodarowanych tytułem

24 Oryginał. Sprawozdanie naczelnika Wydziału Pracy i Opieki Społecznej przy 
Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. UWŚ1., PO, 510, s. 5—8.



wynagrodzenia 14— 15 zł miesięcznie, zaś na folwarkach zamożniej
szych i lepiej zagospodajowanych 15— 16 zł miesięcznie. Wówczas wy
łoniła się kwestia, kto będzie powołanym do oceny, które folwarki są 
zamożniejsze i lepiej zagospodarowane, a które nie; robotnicy oświad
czyli, że taka ocena może tylko do nich należeć. To żądanie tak ziryto
wało delegatów pracodawców, że rokowania natychmiast zerwali i po
siedzenie opuścili. Wobec tego stanu rzeczy kierujący akcją urzędnik 
Obwodowej Inspekcji Pracy w Bielsku, p. Cienciała, zamierzał zwołać 
ponowne posiedzenie Komisji Polubownej na czwartek 9 kwietnia, jed
nakże w dniu 5 kwietnia, tj. w niedzielę, robotnicy rolni proklamowali 
strajk, który też faktycznie w tym dniu się rozpoczął, a wymieniona 
Inspekcja wobec oporu tak pracodawców, jak i robotników, którzy 
wykluczali mieszanie się władz do strajku, nie zamierzała już tentować 
dalszej ugody.

Główną przyczyną wybuchu strajku jest sekretarz Związku Zawodo
wego Robotników Rolnych z siedzibą w Skoczowie niejaki Cupek, któ
ry do niedawna był zajętym w związkach zawodowych robotników 
fabrycznych, a od niespełna roku przewodzi robotnikom rolnym. Nie 
znając zupełnie specyficznych stosunków u robotników rolnych, od
miennych od stosunków u robotników przemysłowych, chciał zaimpo
nować robotnikom rolnym proklamowaniem strajku, co też mu się 
faktycznie udało zrobić, bo robotników istotnie zbuntował, gromadząc 
ich na zgromadzeniu w Skoczowie w dniu 5 bm., a następnie wskazując 
im na strajk robotników rolnych w innych dzielnicach państwa, rozdzie
lając między nich podburzające ulotki drukowane, nie umożliwił im 
załatwienia sprawy w drodze dalszych rokowań z ziemianami, ale zmu
sił ich do strajku, stawiając na czele komitetu strajkowego niejakiego 
Sekułę, nie będącego robotnikiem rolnym, którego onegdaj policja 
zaaresztowała, co wywołało pewne rozdrażnienie między robotnikami, 
uważającymi Sekułę za człowieka zupełnie niewinnego i niezaintereso- 
wanego w strajku. Ponieważ Cupek co do proklamowania strajku nie 
porozumiał się ani z innymi związkami, ani z posłami socjalistycznymi, 
przeto zaskoczył on partię [PPS] tym i, jak wyczułem, popełnił przez 
proklamowanie zupełnie bezcelowego strajku błąd, który partia chciała 
w jakiś sposób natychmiast naprawić, skłaniając swego posła Macheja 
do wniesienia w dniu 6 kwietnia 1925 rezolucji na posiedzeniu Sejmu 
Śląskiego w kierunku uproszenia pana wojewody, ażeby przyczynił się 
do jak najrychlejszego zlikwidowania strajku rolnego, wskutek czego 
udało się wziąć na lep licznych posłów sejmowych z innych ugrupowań 
politycznych. Dodać muszę, że na Śląsku Cieszyńskim od szeregu lat 
wybucha corocznie strajk rolny, który trwał po kilka lub kilkanaście 
dni i sam wygasał, a przebieg jego był zawsze spokojny i nie było



żadnych aktów sabotażu, gdyż roboty konieczne były zawsze na fol
warkach wykonywane.

Dotychczasowy przebieg strajku jest zupełnie normalny i spokojny, 
a roboty konieczne są przez strajkujących punktualnie dokonywane, 
jak paszenie i pojenie bydła, dojenie, czyszczenie itp., i w tym kierunku 
żadne skargi z niczyjej strony nie spotkałem. Strajk objął robotników 
tylko na folwarkach dzierżawionych i na dwóch folwarkach hr. Larischa 
w Zebrzydowicach, co jest znamiennym, gdyż Larisch posiada także 
znaczniejsze posiadłości ziemskie po stronie czeskiej, gdzie zarobki 
robotników rolnych są niższe, wobec czego zachodzi podejrzenie, że 
strajk rolny posiada nie tylko ekonomiczne, ale i polityczne podłoże, 
zwłaszcza ze wzglądu na toczące się obecnie pertraktacje z Czechami 
dla zawarcia umowy handlowej [przypuszczenie to nie zostało potwier
dzone— J.P .]. Natomiast właściciele ziemscy nie mają u siebie strajku, 
gdyż na czas się zorientowawszy, dobrowolnie podwyższyli wynagro
dzenie swoim robotnikom, co daje powód do przypuszczenia, że strajk 
rolny w Cieszyńskiem hie byłby strajkiem wszystkich robotników rol
nych. Jak stwierdziłem, na 413 wszystkich robotników rolnych w 43 
folwarkach strajkuje tylko w 7 folwarkach 135 robotników rolnych, 
a wiec niespełna 30%. Tak pracodawcy, jak robotnicy stwierdzili, że 
dotychczasowe zarobki pieniężne były stosunkowo na obecne czasy 
za niskie.

Przedstawiwszy sprawę zastępcom robotników strajkujących na 
miejscu w Skoczowie, z Cupkiem na czele, przekonałem się, że są oni 
skłonni do zlikwidowania strajku i powrotu do pracy na pewnych wa
runkach, tym wiecej że do tego skłaniali ich również obecni w Skoczo
wie posłowie PPS — Reger i Máchej.

Z pracodawcami zetknąłem się w Towarzystwie Rolniczym w Biel
sku, gdzie właśnie odbywali swoje zwyczajne posiedzenie. Skoro przed
stawiłem im stan sprawy, z początku oświadczyli, że nie życzą sobie 
żadnej ingerencji państwowej, a strajk zupełnie bagatelizują, gdyż bra
ku robotników rolnych nie odczuwają, mogąc w każdej chwili sprowa
dzić górali. Jak zorientowałem się z przemówień poszczególnych zie
mian, Związek Ziemian w Bielsku składa się w 80% z właścicieli 
ziemskich posiadających swoje dobra w Małopolsce zachodniej, np. 
w powiatach wadowickim, bialskim, żywieckim, oświęcimskim itp., 
gdzie dotychczas nie było żadnych umów zbiorowych, lecz z robotni
kami rolnymi zawiera się tam wyłącznie umowy indywidualne. Ta 
większość zatem ziemian niecieszyńskich, przeciwna umowom zbioro
wym, skłoniła ziemian z Cieszyńskiego do oporu. Skoro zebranym wy
jaśniłem, że tutaj mowy nie ma o jakiejś ingerencji rządowej, lecz 
jedynie można mówić o ingerencji właśnie zainteresowanych czynni



ków, skoro ich przedstawiciele w osobach posłów sejmowych powzięli 
w Sejmie Śląskim rezolucję o potrzebie zlikwidowania strajku rolnego 
i że w razie zgody stron będą mogły odbywać się dalsze pertraktacje 
i zawarta ugoda wobec inspektora pracy, to skłoniło ich wreszcie do 
oświadczenia się, że pertraktować nadal będą.

Wobec tego już możliwym mi było stworzyć pewną platformę do 
dalszych pertraktacji, skoro pracodawcy zgodzili się już na wynagro
dzenie w kwocie 17 zł miesięcznie dla fornali i 14 zł miesięcznie dla 
dziewek, a więc na warunki robotników już zmodyfikowane na posie
dzeniu w dniu 2 kwietnia, jednakże z zastrzeżeniem, że robotnicy będą 
rozpoczynać pracę o pół godziny wcześniej, tj. o 6 i V2 rano. Wobec 
tego odpadka już kwestia tak podwyżki naturaliów, jak i oceny rodza
ju odnośnych folwarków, o który to punkt poprzednie petraktacje się 
były rozbiły. Ten punkt widzenia przedstawiłem następnie Cupkowi, 
który uznał projekt mu wyjaśniony za możliwy do pertraktacji i oświad
czył przekonanie, że robotnicy na takiej podstawie opartą umowę zbio
rową podpiszą. Termin do dalszych pertraktacji i zawarcia umowy 
naznaczono wobec zgodnego traktowania projektu przez obydwie stro
ny na czwartek, tj. 16 kwietnia 1925, w Skoczowie.

W dniu tym samym nie było możliwym umowy zawierać, a to z po
wodu już zbyt spóźnionej pory; 2. z powodu konieczności obecności 
na posiedzeniu po jednym delegacie robotników z każdego folwarku 
objętego strajkiem. Zwołanie zatem takich delegatów naprędce było 
niemożliwe z uwagi na zbytnią odległość jednego folwarku od drugiego, 
nieraz przeszło 15 km wynoszącego, tym więcej, że zachodziła pewność, 
że potrzebnych delegatów w danej chwili na wskazanym miejscu nie 
będzie. Zwołanie wiec na posiedzenie takich delegatów wymaga czasu 
co najmniej dwóch dni.

Odpadła również możliwość zwołania posiedzenia na piątek, tj. dnia 
10 bm., to z tego powodu, że dwóch dzierżawców biorących udział w ro
kowaniach jest wyznania ewangelickiego, mają zatem w tym dniu 
uroczyste święto. Załatwienie ostateczne sprawy przed Świętami oka
zało się niemożliwym, z powodu świątecznych zajęć pracodawców. 
W każdym razie wobec ustnie przyjętej przez obydwie strony platformy 
do dalszych rokowań kwestia zakończenia strajku w przyszłym ty
godniu zaistniała, a przez ustalenie tej platformy usunięto zupełnie 
rozgoryczenie po obydwóch stronach.

[podp.] dr Czesław Korczyński

Katowice, dnia 10 kwietnia 1925.
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Dyrekcja Policji w Bielsku Bielsko, dnia 23 kwietnia 1925 r.
L. 65/61/p.

Strajk robotników rolnych 
Do L.B.P. 2520 z dnia 9 IV 1925 r.

Do Województwa Śląskiego, Wydział Bezpieczeństwa Publicznego 
w K a t o w i c a c h .

Odnośnie do tamt. reskr. z dnia 9 IV 1925 r., L.B.P. 2520, donoszę, 
że na terenie Bielska i powiatu strajk robotników rolnych miał miejsce 
tylko we dworze Strzygłowskiego w Roztropicach. Strajk ten wybuchł 
dnia 6 IV br., który miał podłoże ekonomiczne, przy udziale około 50 
robotników i robotnic.

Strajkiem kierował Zw. Zaw. Robot. Rolnych Śląska Cieszyńskiego 
z siedzibą w Skoczowie (przewodniczący Związku Szymała Józef 
z Roztropic).

Dnia 16IVbr. na konferencji między pracodawcami a delegatami 
Z.Z.R.R. pracodawcy zgodzili się na podwyżkę płac robotnikom i przy
stąpiono do zawarcia umowy ustalającej warunki pracy i płacy ordy
nariuszy i robotników . folwarcznych, obowiązującej od dnia 1 IV br. 
do 31 III 1926 r., wobec tego strajk został zlikwidowany z dniem 17 
IV br., strajkujący robotnicy podjęli ponownie pracę.

W czasie strajku robotnicy strajkujący, wobec kilku pozostałych 
przy pracy i na czas strajku przyjętych robotników, zachowywali się 
spokojnie i w ogóle cały strajk miał przebieg spokojny, tak że inter
wencja władz w żadnym wypadku nie była pożądaną.

Odpis umowy przedkłada się w załączeniu.

Dyrektor policji [podp. nieczyt.]

[Piecz] Bielsko, dnia 11 kwietnia 1925
Obwodowy Inspektorat Pracy w Bielsku 
L. 845

Do Województwa Śląskiego w K a t o w i c a c h .

Niniejszym donosi się, że tutejszy urząd po porozumieniu się ze 
Związkiem Ziemian i ze Związkiem Robotników Rolnych zwoła konfe- 25 *

25 Meldunek ten został przyjęty przez Wydział Bezpieczeństwa Publicznego przy 
Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 25 IV 1925. UWŚ1., PO, 510, s. 24.

29 UWSl., PO, 510, s. 1.



rencję na 16 kwietnia 1925 r. celem dalszycł\ pertraktacji w sprawie 
zawarcia umowy zbiorowej na rok 1925/26.

Konferencja odbędzie się w Skoczowie w sali Magistratu o godzi
nie 9,30.

Obwodowy inspektor pracy 
[podpis] wz. Paweł Cienciała
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Bielsko, dnia 17 kwietnia 1925
Obwodowy Inspektorat Pracy w Bielsku 

[L.] 875
W sprawie zlikwidowania strajku rolnego

Do Województwa Śląskiego w K a t o w i c a c h .
Niniejszym donosi się, że na Komisji Polubownej w Skoczowie 

w dniu 16 kwietnia br. przyszło do zawarcia umowy zbiorowej w rol
nictwie na rok 1925/26. Równocześnie zlikwidowano strajk, a robotnicy 
podjęli pracę z dniem 17 kwietnia br.

Odpis umowy nadeśle się po zredagowaniu umowy i podpisaniu 
tejże przez delegatów.

Obwodowy inspektor pracy 
[podpis nieczytelny]
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Katowice, dnia 17 kwietnia 1925 r.
Śląski Urząd Wojewódzki 
L. Wydz. P.O. 1866/1 
Dotyczy: likwidacji strajku 
rolnego na cieszyńskiej części 
województwa śląskiego.

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 
Wskutek wygaśnięcia umowy zbiorowej z roku 1924 w dniu 1 kwiet

nia 1925 r. robotnicy rolni na cieszyńskiej części województwa śląskie
go postawili nowe warunki wynagrodzenia za pracę, na które praco
dawcy się nie zgodzili, żądając ze swej strony obniżenia zarobków 
i wcześniejszego rozpoczynania pracy.

27 Jw., s. 12.
28 Dokument cytowany według odpisu podpisanego przez wicewojewodę Żu

rawskiego. UWSl., Pr., 2046, s. 4. Koncept raportu sporządzony przez dra Korczyń
skiego znajduje się w teczce PO, 510, s. 4.



Skoro przeprowadzone w dniu 2 kwietnia br. przez Obwodowy 
Inspektorat Pracy w Bielsku pertraktacje nie doprowadziły do rezulta
tu i wyznaczono dla dalszych pertraktacji nowy termin, robotnicy, 
nie wyczekawszy wyniku tej drugiej konferencji, proklamowali w dniu 
6 kwietnia rozpoczęcie strajku. Na przeszło 400 robotników rolnych 
w około 43 folwarkach zastrajkowało 135 robotników w 7 folwarkach.

Z okazji debaty nad preliminarzem budżetowym województwa 
śląskiego na rok 1925 Sejm Śląski powziął w dniu 7 kwietnia br. rezo
lucję wzywającą mnie do poczynienia kroków celem jak najrychlej
szej likwidacji strajku rolnego. W wykonaniu tej uchwały sejmowej 
wydelegowałem na Śląsk Cieszyński naczelnika Wydziału Pracy i Opie
ki Społecznej, który zbadał na miejscu sytuację i nakłonił obydwie 
strony, które o żadnych pertraktacjach nie chciały słyszeć, do dalszych 
rokowań i możliwych ustępstw.

W dniu 16 bm. zawarto po dłuższych naradach w Skoczowie nową 
umowę zbiorową między pracodawcami a robotnikami rolnymi z waż
nością od dnia 1 kwietnia 1925 r. do dnia 31 marca 1926. Umowa ta 
różni się od dotychczasowej jedynie co do wynagrodzenia, które pod
wyższono dla fornali z dotychczasowych 11 złotych miesięcznie na 
15— 16 zł, dla dziewek zaś z 9 zł na 12— 14 zł miesięcznie, dalej dla 
komorników dotychczasowe wynagrodzenie z 6—8 gr za godzinę na 
10— 12 gr, dla dziewek zaś 5—6 gr na 7—8 gr za godzinę.

Przebieg strajku, który z dniem 16 bm. został zakończonym, był 
spokojny i nigdzie nie przyszło do zaburzenia porządku i spokoju pu
blicznego.

Odpis zawartej dobrowolnej umowy zbiorowej przedłożę Minister
stwu, skoro tylko otrzymam go z Obwodowego Inspektoratu Pracy 
w Bielsku.

Wojewoda 
w z.

Żurawski mp.
Wicewojewoda


