
WŁADZE NIEMIECKIE WOBEC POLSKICH ROBOTNIKÓW ROLNYCH
W LATACH 1918—1932

Problem polskich ^robotników rolnych w Niemczech pojawia się 
w drugiej połowie XIX w. i wiąże się z rozwojem niemieckiego prze
mysłu. Wówczas bowiem notuje się w tym kraju odpływ z rolnictwa 
miejscowych robotników — jako gorzej płatnych — do szybko rozwi
jających się innych gałęzi gospodarki. W rezultacie rolnictwo niemiec
kie zdecydowało się na werbunek robotników rolnych z sąsiednich 
ziem polskich, które przeludnione i słabo uprzemysłowione nie były 
w stanie wyżywić swojej ludności1.

Nie bez wpływu na większe zapotrzebowanie na tego robotnika było 
również przestawienie się niemieckiej gospodarki rolnej z ekstensywnej 
na intensywną: zaniechanie w wielu wypadkach uprawy roli pod za
siewy zbóż i przejście na uprawę roślin technicznych i okopowych, 
a przede wszystkim uprawę buraka cukrowego. Rozwój tej ostatniej 
gałęzi produkcji rolnej wymagał zwiększenia ilości rąk do pracy. 
Tymczasem rozwijający się przemysł w dużej mierze odciągał od rol
nictwa miejscowe siły robocze, zapewniał im bowiem wyższy i stały 
zarobek nie tylko w okresie letnim, lecz również i w porze zimowej. 
Uprawa buraka cukrowego i roślin technicznych wymagała natomiast 
większej ilości rąk do pracy przede wszystkim latem, w miesiącach zaś 
zimowych zapotrzebowanie na robotnika rolnego przy tego rodzaju 
gospodarce wybitnie malało. W związku z tymi przemianami wielkim 
majątkom rolnym lepiej opłacało się zatrudnianie na okres pilnych 1

1 Problemem polskich robotników sezonowych w Niemczech przed pierwszą 
wojną światową interesowało się z różnych względów wielu uczonych tak pol
skich, jak i niemieckich. Do najnowszych prac opartych na bogatym materiale 
archiwalnym należą: książka nieżyjącego już dziś niemieckiego uczonego 
J. N i e c h t w e i s s a ,  Die ausländischen Saisonarbeiter in der Landwirtschaft 
der östlichen und mittleren Gebiete des Deutschen Reichs. 1890—1914, Berlin 
1959, oraz wydana w tym samym roku praca B. D r e w n i a k a  Robotnicy sezo
nowi na Pomorzu Zachodnim 1890—1918, Poznań 1959.



robót sezonowców, których z kolei w porze zimowej zwalniano, niż 
robotników stałych, gdyż z utrzymaniem tych ostatnich związane były 
większe wydatki.

Walter Mank obliczył, iż zapotrzebowanie na robotnika rolnego 
w gospodarstwach starego i nowego typu pozostaje w stosunku 1 : 2,6 2. 
W 1909 r. Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaft ogłosiła dane licz
bowe dotyczące chłonności pracy ludzkiej przy uprawie powierzchni 
1 ha ziemi w gospodarstwie produkującym zboże oraz w gospodarstwie 
nastawionym na uprawę buraka cukrowego i roślin technicznych. 
Z owych danych wynika, że przy uprawie 1 ha żyta zużywa się półtora 
raza więcej pracy ludzkiej niż przy uprawie owsa, przy burakach zaś 
cukrowych przeszło trzy razy więcej niż przy produkcji żyta. Ogólnie 
przyjmuje się, iż zapotrzebowanie na pracę ludzką w gospodarstwie 
buraczanym w okresie letnim jest trzy, a nawet czterokrotnie wyższe 
niż w gospodarstwie zbożowo-hodowlanym3. Tak było do pierwszej 
wojny światowej.

W latach 1914—1918 niemiecka gospodarka zarówno przemysłowa, 
jak i rolna na skutek powołania pod broń setek tysięcy robotników 
odczuwała poważny brak rąk do pracy. Aby usunąć ten niedobór zdecy
dowano się na wywóz do Niemiec robotników z terenów okupowanych 
i zatrudnienie ich między innymi w rolnictwie. Tam również kierowano 
jeńców wojennych. Rok 1918 przyniósł jednak kres tym praktykom. 
Obecnie jedną z trudniejszych decyzji, jaką musiał powziąć rząd nie
miecki, było postanowienie o dalszym losie tych ludzi, wśród których 
znajdowało się wielu Polaków wywiezionych z byłego zaboru rosyj
skiego i austriackiego.

Jednakowoż strata tej siły roboczej była dla Niemiec poważnym 
ciosem. Nic też dziwnego, że bezpośrednio po wojnie centralne władze 
niechętnie zgadzały się na zwolnienie z pracy i wysyłanie tych robotni
ków do ich krajów Tnacierzystych. Starano się jak najdłużej przewlec 
ostateczną decyzję w tej sprawie. Chodziło przede wszystkim o robot
ników i jeńców wojennych z zaboru rosyjskiego. Wprawdzie od marca 
1918 r. na wschodnim froncie obowiązywał już układ brzeski, jednakże 
władze niemieckie nie zwalniały tych ludzi z przymusowych prac, 
przeciwnie, w dalszym ciągu wywożono ludność z terenów wschodnich 
na roboty do Niemiec. Dopiero listopadowe dni przyniosły zmianę. 
Wybuch rewolucji w Niemczech uwolnił tych ludzi od przymusowych 
robót. W tym samym czasie na ziemiach byłych trzech zaborów po
wstało niepodległe państwo polskie, rodziła się więc dla nich możliwość

2 W. Ma n k ,  Wanderungen ausländischer Landarbeiter nach Deutschland, 
Leipzig 1928.

3 „Ekonomista”, t. IV, 1923, s. 101.



powrotu do ojczyzny. Chwilowo jednak zamknięcie granicy polsko- 
niemieckiej uniemożliwiało ten powrót do Polski. Aby usunąć te trud
ności, 24 listopada podpisano w Katowicach prowizoryczną umowę mię
dzy przedstawicielami polskimi a Górnośląską Radą Robotniczą i Żoł
nierską. Na mocy tej umowy mogli powracać do swoich rodzin wywie
zieni na roboty do Niemiec, a zwłaszcza na Śląsk, Polacy z innych dziel
nic. Dla robotników pracujących na Śląsku niemieckim, a mieszkających 
na terenie nowo powstałego państwa polskiego, wprowadzono tymcza
sowe karty i przepustki graniczne. Spory wynikające z braku przepi
sów w tych sprawach rozstrzygać miała Rada Robotnicza i Żołnierska 
w Katowicach do czasu ukonstytuowania się nowych władz administra
cyjnych 4.

W celu niesienia pomocy powracającym z Niemiec powołano do ży
cia w Poznaniu Komitet dla Bezdomnych, którym kierowała Naczelna 
Rada Ludowa 5. Komitetowi temu podlegała również podobna instytucja 
w Berlinie. Z chwilą powołania do życia polskiej placówki dyplomatycz
nej w tym mieście niesieniem pomocy dla powracających zajął się rów
nież konsulat generalny RP, a zwłaszcza konsul Karol Rose6. Podobny 
komitet powstał również w Hamburgu. Placówki te miały za zadanie 
wystawianie przepustek powracającym do kraju robotnikom oraz infor
mowanie ich o możliwościach zatrudnienia w Polsce. Tymczasem 
zniszczony w czasie działań wojennych kraj nie był w stanie zapewnić 
powracającym pracy. Toteż ow e, placówki informacyjne przestrzegały 
przed pochopnym rzucaniem pracy w Niemczech i powrotem do kraju, 
zwłaszcza tych, którzy nie mieli zapewnionych źródeł utrzymania 
w Polsce. Tę ciężką sytuację pogarszało jeszcze wzrastające od lata 
1919 r. bezrobocie. Władze polskie zmuszone więc były w wielu wypad
kach żądać od powracających zaświadczeń stwierdzających, iż mają 
oni po powrocie do kraju zapewniony byt7.

Ze strony niemieckiej organizacją powrotu obcokrajowców zatrud
nionych w Niemczech w czasie wojny zajęły się: Reichsamt für De
mobilmachung oraz Deutsche Arbeiterzentrale 8.

S. Ruziewicz, badacz zagadnień robotniczych w Niemczech okresu 
międzywojennego1, podaje, iż bezpośrednio po zakończeniu wojny Niem
cy utraciły poważną ilość rąk roboczych. Około 700 tys. jeńców wo
jennych, .przede wszystkim z armii rosyjskiej, oraz 400 tys. robotników

4 Archiwum Państwowe Wrocław, Rejencja Opolska, Wydział I, nr 11961, 
karta 200a (w dalszym ciągu cytowane: AP Wr., RO Wydz. I).

5 „Nowiny Raciborskie”, 13 I 1919.
8 D r e w n i a k ,  op. cit., s. 235.
7 „Dziennik Opolski”, 26 VIII 1919.
8 D r e w n i a k ,  op. cit., s. 234.



z zaboru rosyjskiego wywiezionych przymusowo zostało zwolnionych 
z pracy9. Inny badacz tego problemu podaje na podstawie obliczeń 
Urzędu Emigracyjnego, iż od listopada 1918 r. do czerwca 1922 r. przy
było do Polski 4 117 000 osób, w tym powracających Polaków było 
2 060 000. Liczby te są niewątpliwie dość niewiarygodne — co zresztą 
podkreśla ów badacz — gdyż notowano każdego przekraczającego oficjal
nie granicę polsko-niemiecką, a było przecież wiele takich osób, które 
przez granicę przechodziły kilkakrotnie10 11. Jednakże nie wszyscy wy
wiezieni na przymusowe roboty porzucili pracę. Nadal zatrudnionych 
było w Niemczech w tym okresie około 200 tys. jeńców rosyjskich 
oraz 140 tys. cywilnych robotników rolnych, a w tym 100 tys. Polaków. 
Mimo to wyjazd po 1918 r. setek tysięcy tanich rąk roboczych był po
ważnym wstrząsem dla niemieckiej gospodarki, a zwłaszcza dla rol
nictwa n. Świadczy o tym poważne zmniejszenie się areału uprawy bu
raka cukrowego i roślin pracochłonnych12.

W marcu 1919 r. Niemiecka Centrala Robotnicza stwierdza, że rol
nictwo odczuwa poważny brak rąk do pracy, a Reichsministerium für 
wirtschaftliche Demobilmachung dodaje równocześnie, że nie można 
rezygnować z dotychczasowych polskich robotników rolnych, mimo iż 
w Niemczech panuje bezrobocie13 14. W obronie niemieckiego rolnictwa 
wystąpił równięż kardynał Bertram. Na prośbę nadprezydenta ze 
Szczecina wystosował on 4 lipca 1919 r. list do duchowieństwa tejże pro
wincji, zalecając księżom katolickim, by odradzali polskim robotnikom 
powrót do kraju u.

Na skutek jednak wzrostu bezrobocia w Niemczech to stanowisko 
agrariuszy dążących do zapewnienia sobie tanich rąk do pracy zostało 
zaatakowane przez nacjonalistyczne koła niemieckie. Rząd pruski, aby 
wybrnąć z tej trudnej sytuacji, stworzył prawie istny gąszcz przepisów, 
które miały utrudniać przenikanie polskich robotników rolnych do nie
mieckiego rolnictwa. Na skutek wszakże zapotrzebowania na robotnika 
rolnego owe przepisy były stale omijane. Ustępowano krok za krokiem 
z pozycji przez siebie obranych — na korzyść niemieckich agrariuszy. 
W ich interesie leżało bowiem zatrudnienie taniego robotnika polskiego.

Latem 1919 r. władze pruskie zmuszone jednak zostały do poważ
nego ograniczenia napływu sezonowców z Polski. Ich miejsce mieli

9 S. R u z i e w i c z ,  Le probléme de Vémigration polonaise en Allemagne, 
Paris 1930, s. 28.

10 „Ekonomista”, t. II—III, 1927, s. 86; M. S z a w 1 e s k i, Ludność, emigracja 
i przeludnienie w Europie powojennej, Warszawa 1926.

11 R u z i e w i c z ,  op. cit., s. 28.
12 Wspomina o tym również R u z i e w i c z ,  op. cit., s. 28 i n
13 D r e w n i a k ,  op. cit., s. 234.
14 Tamże, s. 234 i aneks nr 1.



zająć bezrobotni robotnicy przemysłowi oraz zwalniani z wojska żoł
nierze. Zamierzano również przejść w niektórych rejonach szczególnie 
odczuwających brak rąk do pracy z uprawy roślin okopowych na gospo
darkę zbożową15. Chcąc pozbyć się obcokrajowców i jeńców wojen
nych, wydano obecnie zarządzenie o przymusowym opuszczeniu granic 
Rzeszy przez tychże robotników. Tym, którzy opuszczą Niemcy do dnia 
1 marca 1919 r., zapewniano bezpłatne bilety kolejowe do granicy 
swojego kraju 16.

Jeszcze w 1918 r. Pruskie Ministerstwo Rolnictwa rozesłało okólnik 
do władz terenowych, w którym zalecano wysyłanie ludzi bez zajęcia 
lub zwalnianych z zakładów przemysłowych na wieś do rolnictwa. Wła
ściciele rolni mieli we własnym interesie zapewnić im pracę. Okólnik 
zalecał również właściwe traktowanie tej nowej siły roboczej, lepsze 
niż polskich robotników rolnych. Zalecano przede wszystkim podwyż
szenie wynagrodzenia za pracę oraz polepszenie warunków mieszkanio
wych 17. W grudniu tegoż roku Ministerstwo Rolnictwa zaleciło prezy
dentom rejencji przygotowanie pracy w rolnictwie dla robotnic zwal
nianych z produkcji zbrojeniowej. Wiele z tych osób — stwierdza pis
mo — nie ma bowiem żadnych środków do życia. Część z nich przejdzie 
do innych zakładów przemysłowych, część jednak musi być zatrudniona 
na roli18.

Przy realizowaniu tych planów rządowych napotykano jednak po
ważne trudności. Wykwalifikowani bowiem robotnicy przemysłowi, od 
lat żyjący w ośrodkach miejskich, niechętnie opuszczali miasto i prze
nosili się na wieś. Oprócz tego wielu z nich na rolnictwie się nie znało. 
Aby jednak ułatwić im zaznajomienie się z nowym warsztatem pracy 
i choć częściowo do tego zajęcia ich przygotować, Ministerstwo Rolnic
twa poleciło rejencjom organizowanie kursów i szkół gospodarskich, 
zwłaszcza dla kobiet zwalnianych z przemysłu, a nie mających żadnych 
środków do życia19. Liczbę bezrobotnych robotników przemysłowych 
zasilili jeszcze masowo zwalniani z wojska żołnierze. Byli to w wielu 
wypadkach ludzie bez zawodu, a więc i bez środków do Żytna. Nic 
też dziwnego, że Ministerstwo Rolnictwa ponownie zaleca rejencjom 
zatrudnianie na roli w pierwszej kolejności tych właśnie ludzi20. Na 
Śląsku powstała nawet organizacja — Nationaler Heimatbund — któ
rej zadaniem było pomaganie w poszukiwaniu zajęcia i środków do ży

15 Problem ten omawia Ma n k ,  op. cit., s. 26 i n.
16 „Nowiny Raciborskie”, 21 II 1919.
17 „Nowiny Raciborskie”, 18 XII 1918.
is AP wr., RO Wydz. I, nr 2272, bez pag., pismo z 30 XII 1918.
19 Tamże, pismo z 24 I 1919.
20 Tamże, pismo z 10 IX 1919.



cia zwalnianym z wojska żołnierzom. Organizacja ta miała poparcie 
u władz zwierzchnich prowincji śląskich21. Nie rozwiązało to jednak 
problemu rąk roboczych w niemieckim rolnictwie.

Wystosowane w kwietniu 1919 r. pismo Reichsministerium für wirt
schaftliche Demobilmachung do prezydentów rejencji stwierdza, że 
mimo braku rąk do pracy w rolnictwie niemieckim właściciele rolni nie 
chcą przyjmować miejscowych bezrobotnych nie znających się na rol
nictwie, żądają tylko robotników polskich, dlatego też zachodzi koniecz
ność werbowania do tych prac obcokrajowców. Werbunek ten jednak 
winien być prowadzony jedynie przez Niemiecką Centralę Robotniczą. 
Tylko w tym wypadku będzie można zapobiec napływowi do Niemiec 
niepożądanego elementu. Zwerbowany robotnik rolny winien pozostać 
w Niemczech jedynie w okresie pilnych prac rolnych, a po ich zakoń
czeniu musi powrócić do swojej ojczyzny. Przy naborze tych robotni
ków powinno się zwracać uwagę na element zdrowy, który mógłby 
spełniać powierzoną mu pracę. Pismo dodaje jednak, iż władze lokalne 
winny zastanowić się nad tym, w jaki sposób można by jednak wy
zyskać w pełni miejscowe siły22.

Było to pierwsze poważniejsze ustępstwo na rzecz agrariuszy. Za
lecając zatrudnienie miejscowych bezrobotnych, zgadzano się równo
cześnie na werbunek do miejscowego rolnictwa polskich sił. W tym 
samym jednak czasie skasowano umowę o małym ruchu granicznym 
na Śląsku, podpisaną w Katowicach bezpośrednio po zakończeniu dzia
łań wojennych 23. To zarządzenie władz zabraniające przekraczania gra
nicy polskim robotnikom zatrudnionym do tej pory na niemieckim 
Śląsku dało początek nowemu zjawisku, które rozrośnie się do niebywa
łych rozmiarów w latach następnych — nielegalnemu przekraczaniu 
granicy przez polskich robotników i angażowaniu się ich do pracy 
w niemieckim rolnictwie. Zjawisko to jako masowe wystąpi zwłaszcza 
na terenach nadgranicznych.

W latach 1919—1920 władze niemieckie, chcąc zachęcić bezrobotnych 
przemysłowych do podejmowania pracy na roli, planowały nadanie im 
niewielkich działek przyzagrodowych. W ten sposób zamierzano za
pewnić wielkim majątkom stałą siłę roboczą. Ustawy o działkach przy
zagrodowych z 11 sierpnia 1919 r. oraz z 1 stycznia 1920 r. nie przy
niosły jednak spodziewanego rezultatu; na przydzielane działki dla 
robotników wvznsc7ano bardzo wysokie ceny24. W ten sposób akcja 
przerzucenia do rolnictwa bezrobotnych z przemysłu na miejsce za

21 Tamże, pismo z 29 XI 1919.
22 Tamże, nr 12335, bez pag., pismo z 4 IV 1919.
23 Ma n k ,  op. cit., s. 17.
24 R u z i e w i c z, op. cit., s. 184 i n.



granicznych robotników rolnych, a zwłaszcza Polaków, do której rząd 
przywiązywał ogromną wagę, nie powiodła się. Niedostatecznie przy
gotowana, nie przyniosła spodziewanego rezultatu. Robotnicy prze
mysłowi nie potrafili pracować na roli. Jeżeli wielu spośród nich 
podejmowało prace w rolnictwie, to tylko dlatego, iż nie mieli żadnych 
środków do życia, a za pracę na roli w tym okresie otrzymywali wy
nagrodzenie w naturze, co broniło z kolei przed głodem. Sprzyjał temu 
też gwałtowny spadek wartości pieniądza. W miarę jednak wzrostu 
zapomóg dla bezrobotnych powiększała się również dezercja zatrudnio
nych w rolnictwie robotników przemysłowych. Według raportów pol
skiego konsula z Lipska, M. Adamkiewicza, 'liczba tych dezerterów 
w 1921 r. stanowiła w poszczególnych okręgach od 60 do 80% ogółu 
zatrudnionych 25.

Pierwszym skutkiem tej akcji usuwania z Niemiec polskich ro
botników i zastępowania ich miejscowymi bezrobotnymi był spadek 
powierzchni uprawy buraka cukrowego i roślin technicznych26. Rząd 
pruski obawiając się dalszego spadku tej gałęzi gospodarki tolerował 
przy obowiązujących zakazach napływu sił roboczych z Polski niele
galne przedzieranie się do Niemiec polskich „obieżysasów”. Nie za
pewniało to jednak dostatecznej siły roboczej, a jej brak wyraźnie od
bijał się przede wszystkim na śląskim rolnictwie. Świadczą o tym wy
mownie uwagi Engelbrechta, kierownika resortu rolnictwa przy Ko
misji Międzysojuszniczej okręgu plebiscytowego na Górnym Śląsku, 
z 16 marca 1920 r.27 Stwierdził on mianowicie, iż na Śląsku odczuwa 
się w rolnictwie brak rąk do pracy. Po wojnie tereny te opuściło nie 
tylko wielu jeńców wojennych i robotników zagranicznych, lecz rów
nież i miejscowych robotników. Ci ostatni masowo wyjeżdżają w poszu
kiwaniu pracy na zachód, nie tylko do przemysłu, ale i do rolnictwa. 
Engelbrecht nie dodał jednak, iż miejscowi robotnicy zmuszeni byli po 
prostu do opuszczenia swoich zagród, gdyż płaca w rolnictwie śląskim 
była najniższa w całych Niemczech i nie wystarczała na wyżywienie 
rodziny robotnika rolnego, szalejąca drożyzna na tych terenach nie 
sprzyjała również stabilizacji sił gospodarczych, strajki zaś i wystąpie
nia robotników w . obronie swoich praw były brutalnie tłumione nie 
tylko przez policję, lecz i przez wojsko28. Tę trudną sytuację gospo
darczą pogarszał jeszcze fakt, iż całość spraw gospodarczych podpo

25 Tamże, s. 175 i n.
26 Omawia te sprawy R u z i e w i c z ,  op. cit., s. 176 i n.
27 AP Wr., RO Wyd. I, nr 2260, bez pag., pismo z 16 III 1920.
28 O nastrojach rewolucyjnych wśród miejscowych robotników rolnych wspo

minają również liczne raporty landratów, nadsyłane do Rejencji. Patrz AP Wr., 
RO Wydz. I, nr 2260.



rządkowana była — tak jak w okresie wojny — władzom wojsko
wym 29. I jeżeli w Niemczech rewolucja listopadowa przyniosła sporo 
zmian w tym zakresie, to niewiele zmieniło się na Śląsku. O całości 
życia gospodarczego tych ziem, o tym, czy należy werbować polskich 
sezonowców na Śląsk, decydowało dowództwo VI Okręgu Korpusu we 
Wrocławiu. Ta zaś grupa reakcyjnych wojskowych interesowała się je
dynie nastrojami rewolucyjnymi ludności. W centrum uwagi tych ludzi 
były strajki i demonstracje30, a nie położenie miejscowego robotnika. 
Wrocławskie dowództwo wojskowe nie zgadzało się na przyjazd pol
skich robotników na te tereny nie dlatego, aby uchronić miejscowe siły 
przed groźnym konkurentem, lecz dlatego, iż przyjeżdżający mogli być 
potencjalnym sprzymierzeńcem szerokich warstw robotniczych w ich 
walce z wyzyskiem miejscowych agrariuszy i kapitalistów. Tym się też 
tłumaczy zarządzenia zabraniające werbowania do pracy na Śląsk pol
skich robotników rolnych.

21 marca 1919 r., a więc w okresie najgorętszych przygotowań do 
prac wiosennych, dowództwo wojskowe we Wrocławiu wydało zakaz 
zatrudniania polskich robotników na Śląsku. Wyraźnie stwierdzono, iż 
przyjazd tych sił roboczych na te tereny w zasadzie jest zabroniony. 
Transporty robotników rolnych przejeżdżające przez te ziemie do in
nych części Niemiec muszą być zamknięte i nadzorowane przez urzędni
ków Niemieckiej Centrali Robotniczej i nie mogą zatrzymywać się na 
Śląsku. Jedynie gospodarstwa leżące po lewej stronie Odry mogą za
trudniać polskich robotników. Winno się jednak przestrzegać zasady, 
iż robotnicy mężczyźni nie powinni przekraczać 20°/o ogólnej liczby 
załogi danego gospodarstwa 31. Podkreślono również w tym zarządzeniu, 
iż prawo angażowania do pracy miała jedynie Niemiecka Centrala Ro
botnicza, a urzędy graniczne tej instytucji musiały dbać o to, aby 
polscy robotnicy nie przewozili przez granicę broni, amunicji i ulotek 
rewolucyjnych. W wypadku spostrzeżenia tych przedmiotów należało 
je natychmiast konfiskować, a ich posiadaczy nie wpuszczać w granice 
państwa niemieckiego.

2B Sprawy te omawia B. D r e w n i a k  w artykule Sytuacja prawna polskich 
robotników na Pomorzu Zachodnim w czasie pierwszej wojny światowej (Szcze
cin, 1958, z. 10, s. 13—19).

30 Walkę strajkową na Śląsku w tym okresie omawiają: F. R y s z k a ,  Rady
kalizm społeczny ludności Górnego Śląska na przełomie lat 1918—1919 (Przegląd 
Zachodni, 1950, s. 110); H. Z i e l i ń s k i ,  Z dziejów walki proletariatu górno
śląskiego w latach wzniesienia rewolucyjnego 1918—1921 (Sobótka, 1952, s. 217). 
W 1957 r. ukazała się praca H. Z i e l i ń s k i e g o  Położenie i walka górnośląskiego 
proletariatu w latach 1918—1922. Jest to najpełniejsze ujęcie położenia i walki 
ludności śląskiej w omawianym okresie w polskiej literaturze historycznej.

31 AP Wr., RO Wydz. I, nr 11961, karta 218, pismo z 21 III 1919.



Trzeciego kwietnia tegoż roku władze wojskowe garnizonu wroc
ławskiego wystosowały ponowne pismo w tej sprawie do Rejencji 
Wrocławskiej, podkreślając, iż przyjęcie do pracy na roli polskich „obie- 
żysasów” wymaga specjalnej zgody dowództwa wojskowego32. I wresz
cie, 25 kwietnia 1919 r., wydano trzecie zarządzenie, w którym usta
lono, że transporty z robotnikami polskimi przejeżdżać mogą jedynie 
granicę w miejscowościach Herby, Zawisna, Mysłowice i Nowy Bieruń, 
a nad przewozem czuwać ma Niemiecka Centrala Robotnicza. Przypo
mniano ponownie też o wydanym już wcześniej rozporządzeniu, zabra
niającym jakichkolwiek kontaktów polskich robotników z miejscową 
ludnością, a zwłaszcza z ludnością z terenów Opolszczyzny. Na wypa
dek zaburzeń kierownicy transportów zobowiązani byli do natych
miastowego powiadomienia o tym władz wojskowych. Pomocy udzielać 
miała 117 dywizja piechoty, dowodzona przez gen. Hoefera, stacjonu
jąca w Gliwicach 33.

Takie stanowisko było jak najbardziej sprzeczne z interesami śląskie
go rolnictwa, a zwłaszcza wielkich posiadaczy rolnych. Toteż niemieckie 
władze centralne były zmuszone do ponownego rozpatrzenia problemu 
zagranicznych robotników. Z jednej strony bowiem notowano w dal
szym ciągu odpływ z terenów wschodnich, a zwłaszcza ze Śląska, 
miejscowych robotników na zachód do rejonów uprzemysłowionych, 
z drugiej coraz silniejszy napływ na te ziemie nielegalnie przekracza
jących granicę robotników sezonowych z Polski.

Nową próbę rozwiązania tego palącego problemu podał Reichs
arbeitsgemeinschaft land- und forstwirtschaftlicher Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer34. Stanowisko swoje sprecyzowano w dwóch punktach:

a) zagraniczni robotnicy, jak również pozostali w Niemczech jeńcy 
wojenni mogą być zatrudniani tylko w tych przedsiębiorstwach, które 
odczuwają brak miejscowych rąk do pracy lub w których miejscowi 
robotnicy nie chcą podjąć robót na ogólnie obowiązujących warunkach.

b) zagranicznych robotników obowiązuje taki sam czas pracy oraz 
wysokość wynagrodzenia, jak i robotników niemieckich.

Nietrudno zorientować się, że ta propozycja odpowiadała przede 
wszystkim interesom właścicieli ziemskich. Zresztą w całej rozciągłości 
była ona realizowana na Śląsku mimo oficjalnych zakazów zatrudniania

32 Tamże, pismo z 3 IV 1919. O tyip dokumencie wspomina również Z i e l i ń 
s ki ,  Położenie i walka..., s. 64—65.

33 AP Wr., RO Wydz. I, nr 11961, pismo z 25 IV 1919. 117 dywizja piechoty 
używana była do tłumienia strajków robotniczych na Śląsku w tym okresie. 
Patrz Z i e l i ń s k i .  Położenie i walka..., s. 123.

34 AP Wr., RO Wydz. I, nr 2272, bez pag., pismo z 5 III 1920.



polskich „obieżysasów” na tych terenach. Wymownie świadczy o tym 
wystosowane do Pruskiego Ministerstwa Rolnictwa, Domen i Lasów 
pismo Niemieckiego Związku Robotników Rolnych (Deutscher Land
arbeiterverband) z okręgu raciborsko-głubczyckiego z marca 1920 r. 
Pismo stwierdzało, że właściciele rolni z powiatów raciborskiego, 
głubczyckiego i kozielskiego masowo zwalniają z pracy miejscowych 
robotników rolnych, jeżeli ci nie zgadzają się na warunki płacy dykto
wane przez pracodawców, na miejsce wydalonych przyjmują zaś sezo
nowych robotników z Kongresówki i Galicji. Tak działo się i w innych 
powiatach Śląska 35.

Wielcy posiadacze ziemscy na wspólnych zebraniach ustalali ogól
ny tok postępowania wobec robotników miejscowych, stwierdzając, iż 
o wiele korzystniejsze dla nich jest zatrudnianie polskich sezonowców, 
utrzymanie bowiem miejscowego robotnika rolnego związane jest z bu
downictwem mieszkaniowym. Tymczasem robotnika sezonowego za
trudnia się tylko w okresie największego nasilenia prac, mieszka on 
w szopach lub prymitywnych barakach, jest tańszy i po skończonych 
pracach powraca na okres zimowy do swojej ojczyzny 36.

W grudniu tegoż roku Pruskie Ministerstwo Rolnictwa w piśmie do 
nadprezydenta prowincji górnośląskiej wspomina o nowej skardze 
Związku Robotników Rolnych okręgu górnośląskiego na wielkich 
właścicieli ziemskich. Skarga donosi o nagminnym zwalnianiu z pracy 
miejscowych sił, a przyjmowaniu obcokrajowców. W powiecie Strzelce 
Opolskie przodował w tej akcji hrabia Brühl37. W związku z tą skargą 
nadprezydent prowincji górnośląskiej wydał zarządzenie do landratów, 
aby ci zbadali prawdziwość zarzutów wysuwanych pod adresem wiel
kich posiadaczy. Z nadesłanych sprawozdań z powiatu kluczborskiego, 
gliwickiego, kozielskiego, lublinieckiego, raciborskiego i oleskiego 
wynika, iż landraci po przeprowadzeniu odpowiednich dochodzeń nie 
stwierdzili prawdziwości zażaleń wysuwanych pod adresem właścicieli 
ziemskich38. Jedynie landrat ze Strzelec Opolskich doniósł o zwolnieniu 
kilku robotników miejscowych w jednym z majątków hr. Brühla39. 
Należy jednak przypuszczać, iż raporty landratów daleko odbiegały od 
prawdy. Bronili oni nie stanowiska niemieckich robotników rolnych, 
lecz wielkich posiadaczy, do których w wielu wypadkach sami należeli.

O opłakanej sytuacji śląskiego robotnika rolnego świadczą zresztą 
urzędowe dokumenty niemieckich władz. Kreisausschuss z Raciborza

35 Tamże, pismo z 4 III 1920.
36 Tamże, pismo z 6 V 1920.
37 Tamże, pismo z 6 XII 1920.
38 Tamże, pismo z 11 XII 1920.
39 Tamże.



stwierdzał mianowicie, że Śląsk opuszczają masowo robotnicy rolni 
udając się do innych części Niemiec. Mimo zakazu werbowania z tych 
terenów miejscowych sił roboczych pojawiają się tutaj agenci, nama
wiając robotników rolnych do pracy na roli na zachodzie Rzeszy40. 
W listopadzie 1920 r. landrat z Bytomia pisał do Rejencji Opolskiej, 
iż położenie robotnika rolnego na tym terenie pogarsza się z miesiąca 
na miesiąc. Organizacje robotnicze nie zgadzają się na krzywdzące ich 
umowy, wysuwają żądania wyższych zarobków oraz skrócenia dnia 
pracy 41.

W takiej sytuacji rząd pruski zmuszony był do zajęcia stanowiska 
wobec problemu polskich robotników rolnych, tym bardziej że alarmo
wany był przez władze terenowe o konieczności rozstrzygnięcia tych 
spraw. W wystosowanym raporcie do Rejencji landrat z Kluczborka 
przypominał, iż napływ polskich sezonowców na Śląsk wzrasta z ty
godnia na tydzień. Wielu z nich'pracuje w nadgranicznych majątkach 
rolnych i na niedzielę powraca do swych domów, przekraczając niele
galnie granicę. Należy więc prawnie uregulować te sprawy42.

W kwietniu 1920 r. ukazało się rozporządzenie rządu pruskiego, na 
mocy którego decyzję przydziału robotników zagranicznych dla poszcze
gólnych okręgów przekazywano w ręce Landesarbeitsamtów. Urzędy 
te mogły przydzielać poszczególnym majątkom określony kontyngent 
robotników sezonowych. Zobowiązane również były do kontrolowania 
gospodarstw rolnych, czy te nie zatrudniają obcokrajowców, gdy 
miejscowi robotnicy pozostają bez pracy. Landesarbeitsamty czuwały 
również nad tym, aby w majątkach nie zatrudniano wyłącznie załóg 
składających się z cudzoziemców43.

21 maja tegoż roku Pruskie Ministerstwo Rolnictwa, Domen i Lasów 
wydało rozporządzenie zezwalające na przyjmowanie do pracy w rol
nictwie robotników zagranicznych44. Rozporządzenie to uzgodnione

40 Tamże, nr 2260, bez pag., pismo z 10 VIII 1920.
41 Tamże, pismo z 23 XI 1920.
42 Tamże, pismo z 27 III 1920.
43 Ma n k ,  op. cit., s. 94—95. ,
44 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12335, bez pag., pismo z 21 V 1920. Ministerstwo 

Rolnictwa, Domen i Lasów donosiło: „Im Einvernehmen mit der Reichsregierung 
stehe ich grundsätzlich auf dem Standpunkt, dass die Besetzung der in der 
Landwirtschaft vorhandenen freien Arbeitsplätze in erster Linie durch geeignete 
deutsche Arbeitskräfte zu erfolgen hat-, ohne jedoch damit zu verkennen, dass 
die Landwirtschaft für ihren Hackfruchtbau zur Zeit auf ausländische Wander
arbeiter, insbesondere Polen, noch nicht verzichten kann. Um nun zu verhüten, 
dass durch die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte deutsche Arbeiter und 
Arbeiterinnen sich in ihrer Existenz bedroht sehen und von dem Mittel der 
Arbeitseinstellung zur Erzwingung des Abtransportes der ausländischen Arbeiter, 
sei es berechtigt oder unberechtigt, Gebrauch machen, halte ich es für erforder-



było z rządem Rzeszy i zawierało  ̂ ogólne wskazówki w tej sprawie oraz 
usuwało istniejące do tej pory przeszkody w przyjmowaniu tej siły 
roboczej do niemieckiego rolnictwa. Równocześnie ustalono, iż regulo
waniem problemu rąk roboczych zajmą się Landesarbeitsamty, które 
przestrzegać będą zasady, aby w pierwszej kolejności wyzyskano miej
scowe siły, a dopiero następnie, na wypadek ich braku, zagranicznych 
sezonowców. W lipcu tegoż roku pismo wystosowane przez Schlesischer 
Landesarbeitsamt do Rejencji Opolskiej przypomniało' ponownie wła
dzom rejencji tę zasadę 45.

Jak wielką uwagę przywiązywały władze niemieckie do zaangażo
wania w rolnictwie zagranicznych robotników, może świadczyć pismo 
Ministerstwa Pracy Rzeszy do prezydentów rejencji i władz administra
cyjnych z 20 lipca 1920 r. Minister pracy Rzeszy stwierdzał mianowi
cie — po przeprowadzeniu konsultacji z Ministerstwem Wyżywienia 
oraz władzami kompetentnymi w tej sprawie — że koniecznę jest za
trudnienie w rolnictwie niemieckim zagranicznych robotników sezono
wych. Bez pomocy tej siły roboczej niemieckie rolnictwo nie będzie 
w stanie wykonać tych zadań, jakie stawia przed nim rząd Rzeszy. 
Dodaje jednak, iż kwestia przydzielania pracy, załatwiania dokumentów 
winna spoczywać w ręku do tego celu powołanych urzędników. Nie 
powinno się załatwiać tych spraw na dziko40. Wydane do tej pory roz

lich, dass bei der Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften die Sicherheit 
gegeben sein muss, dass diese die Beschäftigung und die Arbeitsbedingungen 
vorhandener geeigneter inländischer Arbeiter und Arbeiterinnen des Beschäf
tigungsortes oder seiner Umgebung nicht beeinträchtigen. Ich ordne daher an, dass 
bevor ausländische Arbeitskräfte (auch Kriegsgefangene) für die Beschäftigung 
in der Landwirtschaft des dortigen Regierungsbezirks allgemein zugelassen 
werden, Ihrerseits eine Prüfung der Bedürfnisfrage unter Hinzuziehung der 
paritätisch zu beteiligenden wirtschaftlichen Vereinigungen der ländischen Arbeit
geber und Arbeitnehmer des Bezirks stattzuhaben hat. Uber das.Ergebnis solcher 
Prüfung ist mir beschleunigt zu berichten. Die Zulassung selbst ist im einzelnen 
von der Zustimmung des zuständigen Landesarbeitsamtes abhängig.

Im übrigen dürfte es Sache der Landräte, die ich dementsprechend anzuweisen 
ersuche, sein, darauf hinzuwirken, dass ausländische Arbeiter und Arbeiterinnen, 
sowie Kriegsgefangene, den gleichen Tarifbedingungen unterliegen wie deutsche 
Arbeiter, d. h. insbesondere dieselbe Arbeitszeit innehalten und die gleichen 
Lohnsätze beziehen. Da der Zuzug von ausländischen Arbeitskräften in diesem 
und in den folgenden Jahren voraussichtlich ein sehr geringer sein wird, dürfte 
es im eigenen Interesse der landwirtschaftlichen Arbeitgeber liegen, sich jetzt 
schon deutsche Arbeitslose zu sichern. Deutsche Rückwanderer sind hinsichtlich 
dieses Erlasses nicht als Ausländer zu behandeln.

45 Tamże, pismo z 16 VII 1920.
46 Tamże, pismo z 20 VII 1920.



porządzenia zostały zebrane i zatwierdzone specjalnym pismem Prus
kiego Ministerstwa Pracy z dnia 24 lipca 1920 r .47

Żaden z dotychczasowych dokumentów nie odzwierciedla tak jas
krawo stanowiska władz niemieckich w omawianej sprawie, jak właś
nie ten. Tu w całej pełni wychodziły na jaw dążenia oficjalnych 
czynników pruskich, zmierzających do usunięcia polskiego elementu 
z terytorium państwa pruskiego, gdy tymczasem interesy niemieckiego 
rolnictwa, a zwłaszcza wielkiej własności rolnej, wymagały, aby ko
rzystać z polskich rąk roboczych. I jeżeli władze niemieckie zdecydo
wały się w końcu oficjalnie na zatrudnienie polskich robotników, to 
zastosowano wobec nich specjalnie brutalną politykę wyzysku, zwłasz
cza że strona polska nimi się nie interesowała, czynniki bowiem polskie 
zakazały werbowania w Polsce robotników do niemieckiego rolnictwa. 
Dopiero w listopadzie 1927 r. podpisano umowę między rządem pol
skim i niemieckim w sprawie tych robotników. W omawianym zarzą
dzeniu nie ma mowy o jakichkolwiek prawach z tytułu ubezpieczeń 
społecznych czy rent od wypadków; są natomiast przepisy dokładnie 
omawiające obowiązki sezonowców. Zwrócono przede wszystkim uwagę 
na obowiązek posiadania kart robotniczych, wprowadzonych przez Mi
nisterstwo Spraw Wewnętrznych Prus. Karty te miały zapobiec anga
żowaniu się do pracy „niepożądanego elementu” 48. Zarządzenie to 
wprowadzono w życie pod koniec 1920 r. Odtąd każdy robotnik zagra
niczny musiał posiadać legitymację ze zdjęciem49. Robotnicy rolni 
mieli legitymację w kolorze zielonym, a przemysłowi — białym. 
Równocześnie ustalono, że polscy robotnicy sezonowi muszą co roku 
opuszczać pracę do dnia 15 grudnia i powrócić na okres zimy do swojej 
ojczyzny. Dokumentem upoważniającym ich do przekroczenia granicy 
była ważna legitymacja robotnicza wystawiona przez władze nie
mieckie, a podstemplowana przez polskie konsulaty w Niemczech50. 
Już w 1920 r. władze żądały okazywania przy przekraczaniu granicy 
owych legitymacji. Jedynie dla Śląska Opolskiego zrobiono wyjątek. 
Powracający do1 kraju polscy robotnicy sezonowi z Opolszczyzny nie 
musieli posiadać owych kart, wystarczyły jedynie zaświadczenia

47 Tamże, nr 2272, bez pag., pismo z 24 VII 1920. O tym rozporządzeniu wspo
mina również w swojej pracy M a n k ,  op. cit., s. 96.

48 AP wr., RO Wydz. I, nr 11942, bez pag., pismo z 20 II 1920.
49 Tamże, nr 12335, bez pag., pismo z 29 XÍ 1920. Zarządzenie o przepisach, 

legitymacyjnych oraz konieczności powrotu robotników sezonowych co roku 
do swojego kraju opublikowano w 1922 r. w „Ministerial-Blatt für die Preussische 
innere Verwaltung”, nr 51, 13 XII.

50 „Dziennik Berliński”, 26 XI 1925, oraz „Wychodźca”, 15 XI 1925.



z miejsca pracy, w którym dany robotnik był zatrudniony51. Nie
wątpliwie te „ulgi” dla powracających „obieżysasów” miały swoje 
uzasadnienie w sytuacji politycznej, jaka panowała na Opolszczyźnie 
w tym okresie. Było to przecież przed plebiscytem, który miał się 
odbyć na tych ziemiach w marcu 1921 r.

Wydanych jednak zarządzeń właściciele ziemscy nie respektowali. 
Pojawiają się więc nowe pisma władz naczelnych poświęcone tym spra
wom. W piśmie z 2 maja 1921 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Prus przypomina, iż w Niemczech mogą być zatrudnieni tylko ci ro
botnicy zagraniczni, którzy posiadają żądane przez władze dokumenty, 
nie posiadających zaś legitymacji robotniczych winno się natychmiast 
wydalać, pracodawców zaś zatrudniających tych robotników jak najsu
rowiej karać52. Aby móc łatwiej przeprowadzić kontrolę wykonania 
tych zarządzeń, powołano' do tego celu odpowiednie urzędy oraz przy
dzielono im okręgi, na których miały one skupić swoją uwagę. Śląsk 
jako najbardziej narażony na przenikanie nielegalnego robotnika pol
skiego był pod specjalną opieką owych urzędów. I tak np. urząd gra
niczny we Wschowie kontrolował powiaty rejencji legnickiej (oprócz 
jeleniogórskiego i kamiennogórskiego’); urząd w Sycowie powiaty: 
syeowski, oleśnicki, milicki, namysłowski i trzebnicki. Powiaty: 
brzeski, wrocławski, górowski, średzki i niemczański oraz oławski, 
strzeliński i wołowski — kontrolowała komórka (Geschäftsstelle) Cen
trali Robotniczej we Wrocławiu, powiaty zaś ząbkowicki, kłodzki, zię- 
bicki, nyski, bystrzycki oraz jeleniogórski, kamiennogórski, noworudz
ki, prudnicki, dzierżoniowski, świdnicki i wałbrzyski — urząd w Między
lesiu. Pozostałe powiaty rejencji opolskiej — z wyjątkiem powiatów 
nyskiego i prudnickiego — urząd w Kluczborku 53.

Oprócz tych urzędów kontrolę robotników przeprowadzała również 
policja. 28 września 1922 r. urząd policji w Zborowskiem, pow. Dobro
dzień, donosił landratowi, że do miejscowości Ciasna przybyło dwóch 
urzędników policji kryminalnej, którzy kontrolują na trasie Ciasna— 
Olesno podejrzanych robotników udających się do Niemiec. W wielu 
wypadkach zatrzymują podejrzanych o nielegalne przekroczenie gra
nicy. W ciągu bowiem tygodnia przez miejscową granicę usiłowało

51 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12335, bez pag., pismo z 29 XI 1920. Pismo Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych podało dokładnie przepisy w sprawie powrotu 
robotników obcokrajowców, stwierdzając: „Eine Abwanderung der polnischen 
Arbeiter kann schon jetzt über Oberschlesien erfolgen, ohne dass die Arbeiter 
besondere Ausreisepapiere vorzuweisen hätten, es wird ihnen gegen Vorzeigung 
des Entlassungscheines von dem bisherigen Arbeitgeber die Ausreise ohne 
weiteres gestattet. Zur Ausreise über die übrigen Grenzen genügt die Vorlegung 
der mit eines polnischen Visum versehenen Arbeiterlegitimationskarte”.

52 Tamże, pismo z 2 V 1921.
53 Tamże, nr 11942, bez pag., pismo z 12 XII 1921.



przejść drogą nielegalną około 250 robotników polskich wraz z żonami 
i dziećmi. Wielu z nich zatrzymała policja. Na skutek jednak braku 
instrukcji w tej sprawie zatrzymywanych najczęściej osadzano w wię
zieniu 54.

W październiku 1922 r. wydano nowe rozporządzenie o konieczności 
meldowania robotników sezonowych w urzędach gminnych. Mimo tych 
zarządzeń ograniczających i utrudniających nabór polskich sezonowców 
stanowili oni główną siłę w rolnictwie niemieckim, a szczególnie 
w wielkich majątkach rolnych 55 56.

Według obliczeń pilskich badaczy problemu robotników sezonowych 
w Niemczech w okresie międzywojennym Polacy stanowili 90% wszyst
kich zatrudnionych w rolnictwie tego krajuse. S. Ruziewicz oblicza, 
iż była to połowa wszystkich obcokrajowców zatrudnionych w Rze
szy 57. Śmiało więc można powiedzieć, iż problem rąk roboczych w rol
nictwie niemieckim w omawianym okresie to problem polskich robotni
ków sezonowych. Władze niemieckie w dalszym ciągu interesowały się 
tą masą ludzi jedynie jako siłą roboczą. Nie ponosiły żadnych ciężarów 
związanych z ich pobytem w Niemczech. Nie przywiązywały również 
większej wagi do ich warunków bytowych czy też ubezpieczeń spo
łecznych.

Jednym z dokumentów świadczących o takiej właśnie postawie 
rządu pruskiego' jest pismo Ministerstwa Rolnictwa, Domen i Lasów 
z 27 października 1921 r., poświęcone sprawie korzystania z domów 
mieszkalnych przez zagranicznych robotników rolnych 58. W piśmie tym

54 Tamże, pismo z 28 VIII 1922.
55 M a n k ,  op. cit., s. 97—98.
56 M. S z a w 1 e s k i, Polska na tle gospodarki światowej, Warszawa 1928, s. 30.
57 R u z i e w i c z ,  op. cit., s. 33.
58 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12335, bez pag., pismo z 27 X 1921. Między 

innymi czytamy: „Ich verweise insbesondere auf das durch den Herrn Reichs- 
-Arbeitsminister in Abänderung der früheren Bestimmungen neuerdings vor
geschriebene Verfahren für die Erledigung der Anträge auf Genehmigung der 
Beschäftigung ausländischer Landarbeiter, wonach den Landesarbeitsämtern 
neben ihren sonstigen Befugnissen auch die Berechtigung zuerkannt ist, die 
heimische Landarbeiter herzustellen und deutschen Arbeitskräften zu über
abhängig zu machen, dass Arbeitgeber sich verpflichtet, Wohnungen für ein
heimische Landarbeiter herzustellen und nur deutschen Arbeiskräften zu über
lassen, sowie auf den Erlass des Herrn Ministers des Innern vom 2. Mai 1921 
wonach im Wege der Polizeiverordnung Strafbestimmungen gegen den Anordnun
gen entgegenhandelnde Arbeitgeber erlassen werden können und die Möglichkeit 
zur Ausweisung der ausländischen Arbeiter als lästige Ausländer gegeben ist.

Ich habe die Landesarbeitsämter bereits durch meinen sämtlichen Herrn 
Ober- und Regierungspräsidenten zur Kenntnisnahme mitgeteilten Erlass vom 
2. August 1921 auf die Bedeutung der Freimachung von Werkwohnungen für 
einheimische Arbeiter hingewiesen...”



stwierdzono wyraźnie, iż obowiązkiem właścicieli ziemskich jest zabez
pieczenie mieszkań tylko dla robotników miejscowych. Nic też dziwnego, 
że agrariusze niemieccy mając do dyspozycji robotników zagranicznych, 
dla których nie trzeba było troszczyć się* o mieszkania, w ogóle nie 
interesowali się tym problemem. Dla „obieżysasów” wystarczyły szopy 
i prymitywne baraki.

Rok 1921 nie przyniósł żadnej poprawy na tym polu, przeciwnie, 
notuje się pogorszenie. Gospodarka niemiecka przechodzi poważny 
kryzys. W maju było już wiadome, że Niemcy mają zapłacić 132 miliar
dy marek w złocie tytułem odszkodowań wojennych59. Tymczasem 
werbowanie do pracy w rolnictwie niemieckim zagranicznych robotni
ków pomnażało dochód poszczególnych właścicieli ziemskich, a nie go
spodarki ogólnokrajowej. Dlatego też w Niemczech w tym okresie 
coraz ostrzej występowano przeciwko napływowi polskich robotników 
sezonowych, zwłaszcza na wschodnie tereny Rzeszy. Pojawiają się 
w prasie miejscowej ostrzeżenia o rzekomym „niebezpieczeństwie” pol
skim, zagrażającym niemieckiemu wschodowi. Skłoniło to władze rzą
dowe do opracowania szczegółowego programu wobec zagranicznych, 
a przede wszystkim polskich robotników rolnych. Postanowiono: a) zre
organizować biura pośrednictwa pracy oraz rozpocząć badania mające 
na celu stwierdzenie konieczności zatrudnienia robotników zagranicz
nych; b) przestrzegać zarządzeń dotyczących przyjmowania do pracy 
obcokrajowców; c) zmienić dotychczasową politykę płac wobec nie
mieckich robotników rolnych; d) dążyć do usuwania z pracy polskich 
deputatników i posiadających mieszkania, a na ich miejsce przyjmować 
sezonowych; e) zapoczątkować bardziej intensywne budownictwo mie
szkaniowe dla robotników rolnych na wsi, aby w ten sposób zatrzymać 
w rolnictwie niemiecką młodzież uciekającą masowo z rolnictwa do 
przemysłu; f) dążyć do zatrzymänia i dalszego osiedlania bezrobotnych 
miejskich w rolnictwie 60.

W pierwszym rzędzie postanowiono zreorganizować biura pośrednic
twa pracy. Dotychczas działały one w poszczególnych prowincjach jako 
luźne organizacje. Obecnie na mocy ustawy z 22 lipca 1922 r. pod
porządkowano je naczelnemu organowi (Reichsarbeitsverwaltung), które
go zadaniem było regulowanie podaży i popytu na siłę roboczą, a przede 
wszystkim ustalenie Ogólnej liczby obcokrajowców potrzebnych niemiec
kiemu rolnictwu 61.

50 W. B r u s ,  Od Wersalu do Trizonii, Warszawa 1942, s. 10.
60 „Dziennik Berliński”, 9 I 1925. Sprawy te omawia również M a n k ,  

op. cit., s. 92.
#1 Ma n k ,  op. cit., s. 94.



Według nowych rozporządzeń pracodawca chcąc zatrudnić robotnika 
zagranicznego musiał złożyć zapotrzebowanie do komisji, składającej 
się z przedstawicieli pracodawców, związków robotniczych i rządu. 
Komisja po rozpatrzeniu wniosków kierowała je do Landesarbeitsam- 
tów, te zaś przydzielały dla poszczególnych majątków określoną ilość 
zezwoleń na zatrudnienie robotników62. Werbowaniem i dostawą do 
majątków tych sił roboczych zajmowała się w dalszym ciągu Centrala 
Robotnicza. Ten system jednak w zasadzie obowiązywał dopiero od 
1924 r.

Zgodnie więc z nowymi instrukcjami postanowiono stopniowo wy
rzucać osiadłych już na stałe polskich robotników w Niemczech, odbie
rać im mieszkania i deputaty roczne, a na ich miejsce zatrudniać sezo
nowych, którzy po ukończeniu prac musieli opuszczać miejsce zatru
dnienia. W ten sposób z dotychczasowych robotników osiadłych na stałe 
tworzono sezonowych, pozbawiając ich mieszkań i prawa pobytu w tym 
kraju. Ta brutalna polityka władz niemieckich wobec polskiego robotni
ka rolnego była możliwa dlatego, iż rząd polski nie interesował się 
losem tych ludzi. Zamiana „deputatników” na „sezonowych” była 
pierwszą próbą ograniczenia w Niemczech polskich sił roboczych w ra
mach tzw. „nowej” polityki władz niemieckich wobec robotników 
cudzoziemców. Te pierwsze próby datują się na początek 1922 r .63 
Chcąc pozbyć się jednak tej siły roboczej, władze niemieckie musiałyby 
na jej miejsce dostarczyć innej. Zamierzono więc zastąpić ją robotni
kami z krajów bałkańskich, Czechosłowacji i Włoch64. Rozpoczęto 
wstępne rozmowy w tej sprawie z poszczególnymi krajami, a zwłaszcza 
z rządem węgierskim. Akcja ta jednak spełzła na niczym, gdyż wę
gierscy robotnicy byli bardziej niż polscy wymagający i nie zgadzali 
się na mieszkanie w barakach i szopach, które im proponowano65. Nie 
było to zresztą nowością. Już w okresie wcześniejszym chcąc unieza
leżnić się od polskich rąk roboczych planowano zatrudnienie w nie
mieckim rolnictwie Murzynów, a nawet Chińczyków, oczywiście bez 
rezultatu66 *.

Pozostała więc jeszcze jedna możliwość: wyzyskanie miejscowych 
rezerw robotniczych. Wprawdzie próby zatrudnienia bezrobotnych ro
botników przemysłowych z lat 1919—1920 zawiodły, zdecydowano się 
jednak na nowy werbunek do rolnictwa, zwłaszcza spośród młodzieży

82 „Dziennik Berliński”, 9 I 1925.
63 Patrz: B. D o p i e r a ł a ,  Polscy robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim 
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tak wiejskiej, jak i z miast. Rozpoczęto w pierwszym rzędzie propago
wanie na szeroką skalę konieczności poprawy warunków mieszkanio
wych dla robotników rolnych, budowę specjalnych baraków dla nie
mieckich sezonowców oraz organizowanie kursów dla młodzieży chcą
cej pracować na roli.

Rząd pruski — aby zachęcić właścicieli ziemskich do budowy no
wych mieszkań, gdyż dawne według urzędowych opinii nadawały 
się tylko dla polskich robotników sezonowych67 — postanowił udzie
lać specjalnych kredytów oraz zniżek podatkowych tym, którzy po
dejmą budowę domków dla robotników rolnych. Próby te jednak 
nie przyniosły takich rezultatów, jakich się spodziewano. Wprawdzie 
w latach 1921—1925 zbudowano lub poprawiono przy pomocy państwa 
w Prusach 15 800 budynków, w innych prowincjach Niemiec jednak 
zaledwie 2600 68. Było to zbyt mało, aby poprawić radykalnie opłakany 
stan mieszkaniowy na wsi.

Nie udało się wciągnąć również do pracy na roli liczniejszych 
grup bezrobotnych przemysłowych, jak to planowały władze nie
mieckie. Jeżeli część z nich podjęła pracę w rolnictwie dzięki atrak
cyjności zapłaty w naturaliach — to pracowali niewydajnie i w wielu 
wypadkach nie wywiązywali się z nakładanych nań obowiązków. 
Wielką nadzieję na zmianę tego stanu pokładano w organizowaniu 
kursów, mających na celu wyszkolenie robotników rolnych. Były one 
dwojakiego rodzaju: a) sżkolenie młodzieży od lat 16 we wzorowych 
gospodarstwach rolnych 69; b) kilkutygodniowe kursy wieczorowe prze
znaczone dla bezrobotnych robotników przemysłowych. I one jednak 
nie przyniosły rozwiązania tego problemu. Przeprowadzone w Nad
renii, Westfalii i Saksonii już od czasów zakończenia wojny — spełzły 
na niczym. Nie powiodły się również podobne próby podjęte przez 
Izbę Rolniczą w Szczecinie w porozumieniu z Miejskim Biurem Pośred
nictwa Pracy. Wiosną 1926 r., kiedy poprawiła się koniunktura gospo
darcza kraju, 75% tych bezrobotnych przemysłowych, którzy ukoń
czyli owe kursy, odmówiło przyjęcia pracy na roli70. Również kursy 
organizowane przez Niemiecką Centralę Robotniczą dla młodzieży nie 
cieszyły się popularnością. Przykładowo: z kursu zorganizowanego 
w miejscowości Stopina nad Odrą spośród 1559 przyjętych na przeszko
lenie 306 kandydatów zwolniono jako niezdolnych do pracy na roli, 
z 1050 zaś uczniów, którzy ukończyli naukę, 35% nie podjęło pracy 
w rolnictwie71.

07 „Dziennik- Berliński”, 13 III 1925.
88 R u z i e w i c z ,  op. cit., s. 182.
69 D o p i e r a ł a ,  loc. cit.
70 „Wychodźca”, 15 VIII 1926, s. 3.
71 „Dziennik Berliński”, 25 V 1930.



Oprócz wyżej wymienionych prób zmierzających do zastąpienia 
zagranicznych robotników rolnych planowano również nałożenie spe
cjalnego podatku na każdego sprowadzonego sezonowca z Polski do 
Niemiec. Dochody z owych podatków miano przekazywać na fundusz 
budowy zagród dla niemieckich robotników rolnych72. Projekty te 
jednak napotykały zdecydowany opór agrariuszy i nie zostały wpro
wadzone w życie. Ten kilkuletni wysiłek rządu pruskiego nie powstrzy
mał napływu robotników zagranicznych do Niemiec.

Latem 1924 r. wszedł w życie plan uzdrowienia gospodarczego Nie
miec, opracowany przez Dawesa i nazwany jego imieniem. Udziele
nie Republice Weimarskiej pożyczki w wysokości 800 milionów 
dolarów było poważnym zastrzykiem dla gospodarki tego kraju "3. 
Już rok 1925 przyniósł zasadnicze zmiany na tym polu. Zakończenie 
inflacji przede wszystkim wpłynęło na ustabilizowanie się płac w go
tówce i poważnie podkopało system wynagrodzeń w naturaliach. 
W związku z ożywiającym się przemysłem coraz większa ilość robotni
ków zatrudnionych w rolnictwie porzucała tę pracę i uciekała do miast. 
W ciągu zaledwie kilku miesięcy 1925 r. rozpadły się wieloletnie wy
siłki władz zmierzające do zastąpienia polskich robotników sezonowych 
miejscowymi siłami. Na rok 1925 władze niemieckie przewidziały już 
zwyżkę o 8% ilości zagranicznych robotników rolnych74.

Równocześnie z uzdrowieniem stosunków walutowych podniosły 
się również koszty budowy domków dla robotników rolnych, co po
ciągnęło za sobą poważne zahamowanie tych inwestycji. Wielcy właści
ciele rolni nie mieli absolutnie zamiaru wkładać poważnych kapitałów 
w budownictwo wiejskie, skoro otwierała się ponownie nieograniczona 
możliwość napływu tanich sił roboczych z zagranicy. Na zebraniu 
z władzami rządowymi w sierpniu 1925 r. jeden z przedstawicieli 
Reichsverband der deutschen forst- u. landwirtschaftlichen Arbeit- 
góbervereinigungen oświadczył, kiedy omawiano projekt redukcji 
o 20% ilości robotników sezonowych z Polski na rok 1926, że wprawdzie 
ze względów politycznych korzystanie z polskiego robotnika w Niem
czech jest niepożądane, jednak redukcja tej ilości rąk roboczych jest 
niemożliwa. Robotnicy ci bowiem używani są do pilnych prac rolnych 
i ' są niezastąpieni. Strata tych robotników odbiłaby się ujemnie na 
uprawie buraka cukrowego75, to zaś nie leży w interesie niemieckiego 
rolnictwa.

72 „Wychodźca”, 15 VIII 1926, s. 3, oraz R u z i e w i c z ,  op. cit., s. 180.
73 B r u s ,  op. cit., s. 15. Plan Dawesa i jego znaczenie omawia dokładniej 

M. S z a w l e s k i ,  Międzynarodowe położenie Polski na tle ostatnich wydarzeń 
w gospodarce światowej, Warszawa 1929, s. 9 i n.

74 „Dziennik Berliński”, 9 I 1925.
75 R u z i e w i c z ,  op. cit., s. 178.



Toteż planowanej obniżki nie przeprowadzano; przeciwnie, daje 
się zauważyć wzmożony napływ tych rąk roboczych do Niemiec. Fakt 
ten ostatecznie też zmusił władze polskie do zajęcia się tym problemem 
i zawarcia z rządem niemieckim odpowiedniej konwencji, tym bardziej 
że raporty polskich konsulów w Niemczech dostarczały dość materia
łów o życiu i opłakanym losie polskich sezonowców w tym kraju. 
Trzeba jednakże było aż przeszło sześciu lat, aby polskie naczelne 
władze dostrzegły brutalny wyzysk, na jaki narażeni byli polscy 
obywatele wyjeżdżający do prac rolnych w Niemczech.

Okazja wysunięcia sprawy porozumienia między Polską a Niem
cami nadarzyła się w czasie rokowań handlowych między obu kra
jami. Rokowania te rozpoczęły się oficjalnie 2 stycznia 1925 r. w Ber
linie. W styczniu tegoż roku wygasały bowiem przepisy o obowiązko
wym udzielaniu przez Niemców wszystkim państwom — w tej licz
bie i Polsce — jednostronnej klauzuli największego uprzywilejowania 
w obrocie towarowym, wynikającym z postanowień traktatu wersal
skiego. Do tej pory Polska nie potrzebowała zawierać umów handlo
wych z tym państwem 7G.

Przewodniczący polskiej delegacji handlowej, Stanisław Karłow
ski, omawiając na konferencji prasowej pierwsze wyniki rokowań 
polsko-niemieckich stwierdził, iż delegacja polska chętnie widziałaby 
uregulowanie spraw polskich robotników sezonowych, gdyż problem 
ten wymaga wyjaśnienia76 77. 11 marca tegoż roku doszło do oficjalnego 
spotkania strony polskiej i niemieckiej w omawianej sprawie. Spotka
nie odbyło się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie. Ze 
strony polskiej w rokowaniach brali udział: Stanisław Gawroński, 
konsul RP w Berlinie Rippa i wicekonsul Zientkowski, przewodniczą
cym zaś delegacji polskiej był dr Prądzyński. Ze strony niemieckiej 
udział brał w konferencji dr Weigert i inni. Delegacja polska otrzy
mała od rządu polecenie ■załatwienia najpilniejszych spraw związa
nych z pobytem polskich robotników sezonowych w Niemczech oraz 
podpisania umowy polsko-niemieckiej w tej sprawie78.

Na wiadomość o oficjalnych pertraktacjach władz niemieckich 
z rządem polskim dotyczących układu handlowego i prawnego rozwią
zania problemu robotników rolnych wybuchła prawdziwa burza pro
testów ze strony nacjonalistycznych ugrupowań w Niemczech. Ugrupo
wania te miały zresztą poparcie u niektórych polityków Republiki 
Weimarskiej. Do nich w pierwszym rzędzie należał Gustaw Strese-
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mann, człowiek związany z partiami o skrajnie nacjonalistycznych po
glądach, ówczesny kierownik rządu Rzeszy. Jeszcze'we wrześniu 1924 r. 
wysunął on propozycję zawarcia tzw. paktu reńskiego, gwarantującego 
zachodnie granice Niemiec z Francją i Belgią. Stresemann odniósł 
sukces. W październiku 1925 r. zwołano do Locarno — szwajcarskiego 
uzdrowiska — konferencję przedstawicieli Anglii, Francji, Niemiec, 
Włoch, Belgii, Polski i Czechosłowacji, na której omówiono te sprawy. 
Po jedenastu dniach obrad powzięto ważne postanowienia, które pod
pisano 1 grudnia tegoż roku w Londynie. Dotyczyły one gwarancji 
wspólnych granic niemiecko-francuskiej i niemiecko-belgijskiej. O gwa
rancji granicy niemiecko-polskiej nie wspomniano. W praktyce ozna
czało to ciche poparcie niemieckiego rewizjonizmu na Wschodzie79. 
Te wydarzenia oczywiście nie sprzyjały toczącym się układom polsko
-niemieckim. W Sejmie Pruskim znowu wystąpiono gwałtownie prze
ciwko napływowi polskich robotników sezonowych. We wrześniu 1925 r. 
Komisja do Spraw Wschodnich Sejmu Pruskiego1 uchwaliła i podała 
do wiadomości rządu, aby z dniem 1 grudnia wydalić z granic Prus 
polskich robotników rolnych oraz położyć tamę dalszemu ich napły
wowi 80.

W miarę ustawania prac rolnych nacjonalistyczna prasa w Niem
czech coraz częściej poruszała sprawę robotników rolnych. Ponownie 
wysunięto hasła o rzekomym „niebezpieczeństwie” zagrażającym Rze
szy ze strony polskich sezonowców. Ostbund uchwalił rezolucję, w któ
rej podkreślano, że w corocznym napływie dziesiątków tysięcy pol
skich robotników sezonowych tkwi niezwykłe niebezpieczeństwo. 
Zwrócono się do władz i organizacji społecznych, aby oddziaływały 
w kierunku jak największego ograniczenia tego napływu. Masowe 
przyjmowanie tych sił roboczych — stwierdzano — przyczynia się do 
wyludnienia wsi i wzrostu bezrobocia w'Niemczech81. Socjaldemokra
tyczny poseł do Sejmu, Lemmer, przypisywał nawet niski stan produk
cji rolnej w Niemczech, a zwłaszcza we wschodnich prowincjach Rze
szy, napływowi zagranicznych robotników rolnych, stojących na niskim 
poziomie kulturalnym, zadowalających się niższą płacą i prymitywnymi 
warunkami mieszkaniowymi 82. Poseł Brandenburg w zgłoszonej 30 paź
dziernika 1925 r. interpelacji w sprawie położenia robotników rolnych 
w Prusach oświadczył, że ucieczka ludności ze wsi do miast ma swoje 
podłoże nie tylko w jej nędznym położeniu materialnym i mieszka

79 Patrz: J. P a j e w s k i ,  Niemcy w czasach nowożytnych, Poznań 1947; 
B r u s ,  op. cit.

80 „Katolik”, 19 IX 1925, oraz „Dziennik Berliński”, 19 IX 1925.
81 „Dziennik Berliński”, 15 XI 1925.
82 „Wychodźca”, 15 VIII 1926, s. 2.



niowym, leęz również w obecności 150 tysięcy zagranicznych robotni
ków rolnych, którzy niepotrzebnie obciążają wewnętrzny rynek pracy, 
odbierając chleb miejscowym robotnikom i wzmacniając pozycję wła
ścicieli ziemskich83. Było to stanowisko tych ugrupowań nacjonali
stycznych, które w napływie zagranicznego robotnika, a nie w syste
mie gospodarczym widziały zło.

Niewątpliwie napływ robotników zagranicznych — w tej liczbie 
i polskich — oddziaływał ujemnie na niemiecki rynek pracy. Polscy 
,,obieżysasi” stanowili faktycznie rezerwową armię roboczą, z której 
korzystali wielcy właściciele rolni. Zło tkwiło jednak w tym, że nie
mieckie władze reprezentujące interesy tych grup społecznych nie 
dbały o podwyższenie zarobków robotników rolnych, lecz dążyły 
do utrzymania ich na najniższym poziomie, zapewniając w ten sposób 
wysokie dochody posiadaczom ziemskim. Poprawę bytu robotnika nie
mieckiego widziano w wydaleniu polskich „obieżysasów”, którzy nie 
mając możliwości zarobku w swoim kraju podejmowali pracę na ta
kich warunkach, jakie dyktował im pracodawca — junkier. O tym, że 
wrogiem niemieckiego robotnika rolnego nie był polski sezonowiec, 
lecz niemiecki agrariusz, wiedzieli doskonale niemieccy socjaldemokraci. 
Występując przeciwko polskim sezonowoom, zwalczali potencjalnego 
sprzymierzeńca niemieckiej klasy robotniczej. Posługiwali się jednak 
w tej walce demagogicznie hasłami nacjonalistycznymi, udając rzeko
mych obrońców niemieckich robotników 84.

O napływie zagranicznych robotników rolnych do Niemiec decydo
wali jednakże w tym okresie właściciele ziemscy. Potrafili oni i tym 
razem przeforsować swoje plany. Potwierdził to między innymi mini
ster Severing w Sejmie Pruskim w czasie tej samej jesiennej debaty. 
Oświadczył mianowicie, iż on i kilku innych ministrów lewicowych 
żądało zmniejszenia liczby robotników z Polski, lecz przeciwko niemu 
wystąpili zdecydowanie przedstawiciele Niemieckiej Rady Gospodar
stwa Krajowego, Związku Ziemian oraz Związku Niemieckich Stowa
rzyszeń Producentów Rolnych 85.

Te sfery gospodarcze zainteresowane w napływie polskich sezonow- 
ców poparł radca do spraw rolnych, Markward, w artykule zamieszczo
nym w „Leipziger Neuste Nachrichten” 86. Stwierdził on mianowicie, 
że polski robotnik sezonowy stanowi obecnie główną podporę niemiec
kiego rolnictwa, zwłaszcza przy uprawie buraka cukrowego. Wyzysku

83 „Dziennik Berliński”, 15 XI 1925.
84 Stanowisko niemieckiej klasy robotniczej wobec polskich robotników rol

nych omówione będzie oddzielnie.
85 „Dziennik Berliński”, 15 XI 1925.
86 Podano za „Wychodźcą”, 15 VIII 1926, s. 2.



jąc tę pomyślną dla siebie koniunkturę rząd polski dążył do ostatecz
nego sfinalizowania rozpoczętych już rozmów. Chcąc zmusić stronę 
niemiecką do ustępstw, oświadczono nawet, iż w wypadku niezawar- 
cia umowy w tej sprawie rząd kategorycznie zabroni wyjazdu na ro
boty sezonowe do Niemiec polskim robotnikom. Po rocznych prawie 
debatach w styczniu 1926 r. podpisano pierwszą prowizoryczną umowę 
regulującą problemy polskiego wychodźstwa. Polska zrezygnowała 
z dotychczasowej polityki prohibicyjnej w sprawie robotników rol
nych, domagała się natomiast zagwarantowania im takich samych praw 
i wynagrodzeń, jakie mają robotnicy niemieccy. Wiele. miejsca po
święcono sprawom dokumentów. Omówiono również problem werbo
wania robotników, ich przyjazd do pracy oraz powrót do swoich stron 
po zakończeniu robót rolnych. Było to w zasadzie powtórzenie przepi
sów, które już obowiązywały. Umowa, ostatecznie podpisana 12 stycz
nia, miała obowiązywać do 1927 r., tj. do chwili sfinalizowania stałej 
konwencji87. Były jednak w tej umowie punkty, które poważnie uza
leżniały pracownika od pracodawcy. Jeden z paragrafów omawiających 
kwestię przyjęcia do pracy przewidywał, że na wypadek zmiany miejsca 
pracy robotnik zagraniczny nie mógł być przyjęty do innego majątku, 
jeżeli nie przedłożył zaświadczenia o zwolnieniu z dotychczasowych 
zajęć. W praktyce uniemożliwiało to przenoszenie się z jednego ma
jątku do drugiego, gdyż robotnikowi chcącemu znaleźć lepsze warunki 
pracy nie wydano dobrowolnie takiego zaświadczenia. W wypadku 
zwolnienia zaś lub wyrzucenia przez pracodawcę skrzętnie zaznaczano 
to w jego dokumentach, z taką „rekomendacją” zaś niechętnie przyj
mowano do pracy 88.

Postanowienia umowy polsko-niemieckiej nie dotyczyły robotni
ków mieszkających na Górnym Śląsku, a pracujących na Śląsku nie
mieckim. Robotnicy ci na podstawie specjalnych kart granicznych 
mieli prawo przekraczania granicy polsko-niemieckiej codziennie i nie 
byli zaliczani do robotników sezonowych. Wielu z nich pracowało 
i w przemyśle 89.

Ta prowizoryczna umowa z 12 stycznia 1926 r. zatwierdzona została 
przez Sejm Pruśki podczas obrad nad budżetem rolnictwa w sesji 
wiosennej tegoż roku90. Charakterystyczna jest wypowiedź jednego 
z posłów w czasie tej debaty, Lemmera. Stwierdził on mianowicie, 
iż ci sami pomorscy junkrzy, którzy zatrudniali polskich robotników

87 „Dziennik Berliński”, 8 VIII 1929. Sprawy te omawia również „Wychodźca”, 
31 I 1926, oraz R u z i e w i c z ,  op. cit., s. 218—220.

88 „Dziennik Berliński”, 8 VIII 1929.
88 AP Wr., RO Wydz. I, bez pag., pismo z 10 VII 1924.
90 „Wychodźca”, 2 V 1926, s. 1.



rolnych, kategorycznie przeciwstawiali się podpisaniu umowy z Pol
ską oraz wprowadzeniu mądrej polityki celnej, co wyraźnie godziło 
w interes państwa niemieckiego91. Było to niewątpliwie prawdą; roko
wania handlowe prowadzone od 1925 r. napotykały coraz większy opór 
ze strony agrariuszy niemieckich. Niemcy żądały, aby Polska przyznała 
im klauzulę największego uprzywilejowania w obrocie towarowym, 
same zaś nie zgadzały się na pewne ustępstwa celne dla towarów 
wwożonych z Polski do Niemiec. Wynajdywano ciągle nowe przeszkody 
zmierzające do storpedowania rokowań. Kiedy wprowadzono ogranicze
nie importu polskiego węgla ze Śląska, Polska w odpowiedzi na to 
nałożyła wysokie cła na towary przemysłowe sprowadzane z Rzeszy. 
Z kolei Niemcy zabroniły importowania z Polski bydła i ziemniaków, 
mimo iż towarów tych potrzebowano92. Wydarzeniom tym równocześ
nie akompaniowała prawicowa prasa niemiecka, domagając się całko
witego zerwania kontaktów handlowych z Polską. Dopatrywano się — 
jak donosił „Dziennik Berliński” — w importowanych z Polski kar
toflach i nierogaciźnie niebezpieczeństwa zagrażającego narodowi nie
mieckiemu 93.

Tymczasem sprawa przedstawiała się wręcz odwrotnie. To właśnie 
niemiecka gospodarka podporządkowywała sobie polski rynek. W la
tach 1924—1928, a więc w okresie tzw. wojny celnej, Niemcy zaspo
kajały przeciętnie 28,2% naszego importu w skali rocznej oraz pochła
niały 35,1% naszego eksportu, udział zaś Polski w obrotach handlo
wych Niemiec wynosił zaledwie 3,2%94. W lutym 1927 r. w wyniku 
antypolskiej kampanii czynników nacjonalistycznych i agrariuszy rząd 
zerwał rokowania handlowe z Polską. Pretekstem do tego była sprawa 
wydalenia 4 obywateli niemieckich, którzy po wygaśnięciu wiz wjazdo
wych do Polski musieli opuścić granice państwa. Rząd niemiecki do
patrzył się w tym wrogich kroków przeciwko obywatelom niemieckim 
w Polsce i w odpowiedzi na to nie tylko zerwał toczące się umowy 
handlowe, lecz nakazał również zwolnienie z majątków obszarniczych 
i zakładów przemysłowych tysięcy polskich robotników pracujących 
w Niemczech jeszcze od czasów wojny. Robotników tych nie zaliczano 
do grupy sezonowych i mieszkali oni bez przerwy w Niemczech95. 
Było to oczywiście sprzeczne z zawartym dodatkowym układem mię

91 Tamże, 2 V 1926, s. 1.
82 „Dziennik Berliński”, 17 II 1927, oraz „Ekonomista”, t. I, 1930, s. 104—120.
8:1 „Dziennik Berliński”, 17 II 1927.
94 S z a w l e s k i ,  Międzynarodowe położenie..„ s. 23 i n.
95 Wydalenie polskich robotników z Niemiec omawiane było już o wiele 

wcześniej. We wrześniu 1926 r. Reichsarbeitsverwaltung wystosował do Landes- 
arbeitsamtów na terenie Trzeciej Rzeszy pisma, w których omawiano te sprawy. 
AP Wr., RO Wydz. I, nr 12359, bez pag., pismo z 16 IX 1926.



dzy rządami polskim i niemieckim 9 grudnia 1926 r. Układ ten bo
wiem przewidywał, iż władze niemieckie nie będą wywierały nacisku 
na pracodawców, aby ci zwalniali ze swoich przedsiębiorstw przemysło
wych czy majątków polskich robotników. Rząd niemiecki przyrzekł 
również w tym układzie zainteresować się szczególnie tymi robotnikami 
polskimi, którzy pracowali w Niemczech, jeszcze przed 1 stycznia 1919 r., 
oraz robotnikami obarczonymi liczną rodziną96. Wprawdzie umowa ta 
przewidywała stopniowe wydalanie z Niemiec po zakończeniu prac 
określonej ilości robotników, przebywających w tym kraju w charak
terze sezonowców lub też mieszkających na stałe, w praktyce jednak 
wyglądało to zupełnie inaczej97. Rozpoczęto mianowicie masowe zwal
nianie z pracy tak zatrudnionych w przemyśle, jak i w rolnictwie 
ludzi, którzy w wielu wypadkach mieli w Niemczech założony dom 
i rodzinę. „Dziennik Berliński” podaje, że w tym pierwszym okresie 
wydalono 25 tys. polskich robotników rolnych, w tym 2 tys. takich, 
którzy pracowali w Niemczech jeszcze przed 1 stycznia 1919 r.98 99 Przy
musowe wydalanie odbywało się zazwyczaj w sposób drastyczny. 
Pod presją władz policyjnych wypowiadano pracę dotychczasowemu 
robotnikowi, ten zaś, nie mogąc otrzymać zatrudnienia w innym 
przedsiębiorstwie, po wyczerpaniu oszczędności zmuszony był do 
powrotu do Polski. W wielu wypadkach jednak policja wydalała 
siłą polskich robotników jako uciążliwych cudzoziemców (lästige 
Ausländer). Oficjalnie nie wręczano na piśmie żadnych wypo
wiedzeń. Zgodnie z umową zawartą w styczniu 1926 r. do pracy 
mógł być przyjęty tylko ten rolnik zagraniczny, który posiadał 
zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy. Wydaleni zaś tych 
zaświadczeń nie otrzymywali, a więc nie mogli być zaangażowani do 
jakichkolwiek innych zajęć. W ten sposób w ciągu 24 godzin rujnowano 
wielu rodzinom polskim ich kilku-, a nawet kilkunastoletni dorobek, 
wydalony bowiem nie miał nawet czasu, aby sprzedać swoje nierucho
mości ". Zdarzały się również wypadki, że wydalano robotników, 
którzy wprawdzie mieli polskie nazwiska, ale nie byli Polakami. Po 
przerzuceniu takich robotników do Polski miejscowe władze odsyłały 
ich z powrotem do punktów granicznych i nakazywały pod groźbą 
kary powrót do Niemiec. Np. konsul polski w Bytomiu skarżył się wła

9C „Dziennik Berliński”, 15 II 1927. O układzie z 9 grudnia 1926 wspomina 
również R u z i e w i c z, op. cit., s. 218—220.

97 „Dziennik Berliński”, 3 VI 1927.
98 Tamże, 15 II 1927.
99 Sprawy te omawia „Wychodźca”, 28 XI 1926 oraz 22 VIII tegoż roku.



dzom rejencyjnym w Opolu, iż przerzuca się za granicę siłą nawet 
takich robotników, którzy nie są Polakami 10°.

W pierwszym rzędzie wydalarlo z Niemiec tych, którzy byli „cięża
rem” dla Niemiec, a więc samotne kobiety, rodziny obarczone dziećmi, 
kaleki na skutek nieszczęśliwych wypadków. Nie brano pod uwagę 
faktu, iż wydaleni pracowali przez wiele lat w Niemczech. Takim 
jaskrawym przykładem może być wypędzenie robotnicy pracującej- 
od 1910 r. w jednym z majątków w powiecie gliwickim, mającej na 
utrzymaniu czworo nieletnich dzieci100 101. Wydalano nawet tych, którzy 
mieli prawo pobytu w Niemczech na mocy obowiązujących dotych
czasowych umów102. W zasadzie wydaleni sami opłacali koszty po
wrotu do kraju. Wyjątek stanowiła ta grupa robotników polskich, któ
rych przymusowo odtransportowano do granicy103. Wielokrotnie 
raporty donosiły o zmuszaniu przez policję niemiecką robotników pol
skich do przekraczania granicy104. W najbardziej jaskrawych wypad
kach zwracano się o pomoc do konsulatów polskich. Jednakowoż konsu
laty nie mogły wszystkich skarg rozpatrzyć i załatwić 105.

Ten gwałtowny napływ robotników rolnych z Niemiec do Polski 
odbił się ujemnie na miejscowym rynku pracy oraz powiększył i tak 
wysokie bezrobocie w kraju. Sytuację gospodarczą Polski pogarszało

100 W odpowiedzi na to władze niemieckie alarmowały o wysyłaniu do punk
tów granicznych z Polski robotników wydalonych z Niemiec. Patrz raporty 
władz policyjnych do Rejencji Opolskiej, AP Wr., RO Wydz. I, nr 11825, bez pag.

101 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12350, bez pag., odpis protokołu z 7 I 1927 (pro
tokół sporządzono w konsulacie bytomskim): „Przebywam w Niemczech bez 
przerwy od 1910 roku, ostatnio pracowałam od jesieni 1926 we dworze Ellguth, 
powiat Gliwice. Obecnie chce mnie inspektor zwolnić z pracy, bo nie ma pozwole
nia na zatrudnienie polskich robotników. Mam czworo dzieci nieślubnych w wie
ku 16, 11, 7, 2 lata. Za dwoje najstarszych dostawałam alimenty od ojca tych 
dzieci, jednak od 2 lat nie dostają od niego alimentów, ponieważ jest on sam 
żonaty i zarobek jego nie wystarczy mu nawet na utrzymanie własnej rodziny. 
W czasie wojny chciałam jechać do domu, ale wtedy Niemcy nie chcieli mnie 
wypuścić, a obecnie nie chcą mi dać zatrudnienia. Proszę o spowodowanie, aby 
mnie obecny pracodawca dalej mógł zatrudniać. Na rezultat i interwencję Konsu
latu będę czekała w powyższym dworze”.

102 Tamże, nr 12359, raporty konsulatów polskich w tej sprawie.
103 Tamże, nr 12349, karta 551, pismo z 19 XII 1926.
104 Protokół przesłuchania świadka: „Do przekroczenia granicy zielonej by

łem zmuszony przez niemiecką policję. Ja wzbraniałem się granicę zieloną prze
kroczyć i uległem na ziemię, lecz policjant wyciągnął rewolwer, grożąc mi za
strzeleniem, skierował na mnie broń mówiąc: »Wenn Sie nicht gehen, da erschiess 
ich Sie«. Ja z przestrachem przekroczyłem rzekę Czarnawkę, policjant niemiecki 
jeszcze za mną wołał: »Gehen Sie weiter, sonst erschiess ich Sie«”. AP Wr., RO 
Wydz. I, nr 11825, bez pag., pismo z 14 II 1927.

105 Pisma polskich konsulatów do władz niemieckich z tego okresu. AP Wr., 
RO Wydz. I, nr 12350, 11825.



jeszcze równoczesne ograniczenie polskiego wychodźstwa do Francji 
oraz Stanów Zjednoczonych106. Rząd polski był zupełnie bezradny. 
Chcąc zapobiec dalszemu wzrostowi bezrobocia w kraju zgodził się 
wiosną 1927 r. na nowy werbunek sezonowych robotników do Niemiec. 
Dało to asumpt nacjonalistycznej prasie niemieckiej do nowego uderze
nia na alarm. Zaatakowano więc w pierwszym rzędzie wysokość kon
tyngentu robotników zatwierdzoną przez Reichstag, a następnie w za
leżności od przekonań politycznych i stanowisk społecznych naświetla
no sprawę polskich robotników sezonowych. Na łamach „Berliner 
Börsen-Curier” ukazał się artykuł Ernesta Semmera, posła do Parla
mentu Rzeszy, który zaatakował politykę agrariuszy stwierdzając, 
że dane statystyczne podające liczbę zatrudnionych robotników pol
skich na sumę 100 tys. są nieścisłe i liczbę tę należałoby podnieść do 
150 tysięcy. Dziwna wydaje się więc polityka agrariuszy — stwierdza 
Semmer — którzy z jednej strony popierają wojnę celną z Polską, 
z drugiej zaś zdążają do zatrudnienia jak największej liczby polskich 
robotników sezonowych. Na skutek takiego właśnie postępowania 
w prowincjach wschodnich w 1927 r. tysiące niemieckich bezrobotnych 
było bez pracy, gdy równocześnie pracowało tam przeszło 25 tysięcy 
obcokrajowców. W innych prowincjach jest jeszcze gorzej. Apele rządu 
o przestrzeganie przepisów w tej sprawie pozostają bez skutku, bo 
pracodawcy z tych rejonów wolą polskiego robotnika rolnego, gdyż 
jest on wygodniejszy. Z wyasygnowanych przez rząd Rzeszy — mówi 
dalej Semmer — 60 milionów marek niemieckich na budowę domków 
robotniczych przy folwarkach przez pierwsze 9 miesięcy nie skorzystał 
ani jeden agrariusz, przyjęcie bowiem kredytu pociąga za sobą obowią
zek budowy lub rozbudowy pomieszczeń robotniczych, czego nie ży
czą sobie ci ludzie. Aby więc uzdrowić tę nienormalną sytuację, Sem
mer zaleca ponownie nałożenie na praoodawców zatrudniających pol
skich robotników specjalnego cła, tzw. „Schnitterzoll”. Opłata ta winna 
być przeznaczona na budowę domków dla robotników niemieckich. 
W ten sposób jedynie można będzie zapewnić rozwój kulturalny i na
rodowy niemieckiego wschodu 107.

Równocześnie z atakiem na politykę junkrów zabrali głos i ich 
obrońcy. Tym razem podjął się tej roli jeden z landratów. Stwierdził 
on mianowicie, iż zatrudnienie polskich robotników jest kapitalnym 
zagadnieniem polityki gospodarczej Niemiec i winno być wszechstron
nie rozpatrywane. Wprawdzie należy dążyć do stałego ograniczenia na
pływu tej siły roboczej do Rzeszy, jednakowoż intensywna gospodarka 
wymaga przede wszystkim robotników sezonowych, a na Śląsku i na

106 „Ekonomista”, t. II-III , 1927, s. 92.
107 Podano za „Dziennikiem Berlińskim”, 23 VI 1927.



Pomorzu odczuwa się ich brak, gdyż masowo wyjeżdżają do innych 
części Niemiec. Miejscowe rolnictwo musi korzystać więc z zagranicz
nych sił roboczych108. Owym teoretycznym rozważaniom towarzyszył 
wzrost nacjonalistycznych organizacji, które czynnie występowały prze
ciwko napływowi do niemieckiego rolnictwa polskich „obieżysasów”. 
Do nich w pierwszym rzędzie należał Artamanenbewegung. Była to 
organizacja skupiająca w swoich szeregach młodych nacjonalistów nie
mieckich. Powstała w 1926 r. w Halle, jej pierwszym przywódcą był 
Friedrich Schmidt. Za główne zadanie postawiono sobie werbowanie 
do rolnictwa młodych robotników niemieckich tak ze wsi, jak i z miast. 
Po przeszkoleniu na kursach rolniczych wysyłano ich do pracy za
równo w wielkich, jak i małych gospodarstwach rolnych. Zdarzało się 
również, iż organizacja ta werbowała robotników do przemysłu na 
miejsce obcokrajowców. W 1928 r. zwerbowano na terenie całych 
Niemiec około 1700 robotników i skierowano ich do 150 majątków109 * 111. 
Związek jednak nie tylko trudnił się werbowaniem robotników, lecz 
i szkoleniem działaczy oraz organizowaniem kursów z zakresu rolnic
twa. Wiosną 1927 r. tego rodzaju przeszkolenie odbyło się w jednym 
z majątków pod Legnicą n0.

Jeżeli rok 1926 przyniósł pewną poprawę warunków materialnych 
robotnikom przemysłowym, to sytuacja robotników rolnych nie uległa 
zmianie. Nota Zentralverband der Landarbeiter z tego okresu do 
Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa Rzeszy stwierdza wyraźnie opła
kane położenie niemieckiego robotnika rolnego. Płace były niewystar
czające. Roczne wynagrodzenie z obliczeniem deputatu dla stałego ro
botnika wahało się w Niemczech w poszczególnych prowincjach od 
918,05 do 1091,85 marki. Za dziesięciogodzinny dzień pracy wraz z de
putatem 3-osobowa rodzina robotnicza otrzymywała od 6,88 do 9,10 
marki m . Suma ta przy wzrastającej drożyźnie nie wystarczała nawet 
na wyżywienie. Drugą bolączką robotników rolnych — jak stwierdzała 
nota — był brak mieszkań. Dochodziło nawet do tego, iż pracodawca 
nie zgadzał się, by wraz z rodzicami w domkách folwarcznych przeby
wały dzieci, jeżeli nie były zatrudnione u niego.

Robotnicy rolni otrzymywali również niższe zasiłki dla bezrobot
nych niż przemysłowi. W nocie stwierdzono kategorycznie, iż ta sytuacja

108 »Robotnik Polski«, nr 15, 1927, dodatek do „Katolika”, oraz „Dziennik 
Berliński, 23 VI 1927.

109 »Robotnik Polski«, nr 2, 1929, dodatek do „Katolika”.
no AP Wr-) RQ Wydz. I, nr 2272, bez pag., pismo z 17 V 1927.
111 Nota podaje dokładnie zarobki poszczególnych grup robotników. AP Wr., 

RO Wydz. I, nr 2272, bez pag., pismo z 14 II 1927.



wymaga jak najszybszego rozpatrzenia, jeżeli się chce uzdrowić gospo
darkę rolną w Niemczech 112.

Tymczasem koła rządzące w Rzeszy nie zamierzały bronić interesów 
robotnika rolnego i uszczuplać dochodów posiadaczy ziemskich. Wpraw
dzie obradująca jesienią 1926 r. komisja gospodarcza (Parlamentu 
Rzeszy wysunęła pewne propozycje w sprawie przyjścia z pomocą 
rolnictwu na terenach wschodnich, były to jednak propozycje korzyst
ne dla wielkich posiadaczy, a nie dla robotnika. Przewidziane w uchwale 
ponad 200 milionów marek w złocie na budownictwo mieszkaniowe 
dla robotników rolnych miały przede wszystkim na celu zabezpiecze
nie stałych rąk roboczych posiadaczom ziemskim na wypadek, gdyby 
nie udało się sprowadzić z Polski robotnika sezonowego113. W czasie 
obrad nad tą propozycją w Sejmie Pruskim minister rolnictwa Prus, 
Steiger, oświadczył, że koła agrariuszy wystąpiły z wnioskiem, aby 
w ramach tej pomocy finansowej d'la wschodnich prowincji uwzględnić 
problem robotnika sezonowego z Polski. Żądali oni mianowicie nie- 
zmniejszania co najmniej przez dwa lata kontyngentu robotników rol
nych z zagranicy, dowodząc, że leży to w interesie całego narodu, opła
canie bowiem znacznie droższego robotnika niemieckiego wpływa na 
podwyższenie cen produktów rolnych, tego zaś nie życzy sobie rząd 
niemiecki114.

Nic też dziwnego, że niskie wynagrodzenie w rolnictwie w dalszym 
ciągu było przyczyną rezygnacji z pracy na roli i szukania jej w prze
myśle. Szczególnie mocno1 dało się to zauważyć na Śląsku. Na miejsce 
odjeżdżających robotników rolnych trzeba, było koniecznie przyjąć se
zonowych z Polski. Tymczasem zaś ze stanowiska państwa pruskiego 
napływ tej siły roboczej był „niebezpieczny”, zagrażał niemieckości 
łych terenów. Wskutek tego na Śląsku dochodzi do paradoksalnej 
sytuacji; z jednej strony Centrala Robotnicza zgodnie z poleceniami 
władz werbuje i przywozi z Polski sezonowych robotników rolnych, 
z drugiej zaś oficjalne czynniki państwowe ograniczają możliwość na
pływu robotników zagranicznych na te tereny, a nawet wprowadzają 
ścisłą kontrolę punktów granicznych, zamierzając w ten sposób unie
możliwić przedostanie się polskich sezonowców na Śląsk.

W styczniu 1926 r. Pruskie Ministerstwo Handlu i Rzemiosła 
w piśmie do nadprezydentów prowincji dolno- i górnośląskiej zakazuje 
werbowania na Śląsku robotników, przede wszystkim z Sycowskiego, 
Namysłowskiego, Opolskiego, Kluczborskiego, Gliwickiego i Oleskiego, 
do innych okręgów Niemiec1I5. O tym, jak daleko te przepisy były

112 Tamże.
1,3 „Katolik”, 21 VIII 1926.
114 „Dziennik Berliński”, 18 I 1927.
ns AP wr., RO Wydz. I, nr 2272.



przez właścicieli ziemskich lekceważone, świadczą liczne upomnienia 
i zalecenia władz centralnych w tej sprawie, wydawane podległym 
sobie placówkom administracyjnym.

5 października 1926 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Prus 
wydało ponownie zarządzenie przypominające o konieczności kontrolo
wania i rejestrowania napływu polskich robotników sezonowych. Zale
cano przede wszystkim przeprowadzanie okresowych kontroli mająt
ków, chcąc w ten sposób zapobiec nielegalnemu zatrudnianiu zagra
nicznych robotników rolnych 116.

Jeszcze w sierpniu 1925 r. jeden z urzędów granicznych skarżył się 
prezydentowi rejencji opolskiej, iż zarzuty landratów o nielegalnym 
zatrudnianiu polskich sezonowców są słuszne. Wiele majątków zatrudnia 
bowiem tych robotników bez zezwolenia władz117. W tym samym 
okresie lapdrat z Nysy donosił prezydentowi rejencji opolskiej, że na 
podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż w wielu mająt
kach przyjmuje się do pracy polskich sezonowców nie posiadających 
żadnych papierów. Jedno' tylko dominium Broniszowice, pow. Nysa, 
zatrudniało 10 zagranicznych robotników, nie posiadając na to ze
zwolenia władz118. Przeprowadzona w kwietniu 1927 r. przez władze 
policyjne kontrola w okręgu Głuchołazy przyniosła następujące wy
niki: na około 380 robotników polskich 165 nie posiadało żadnych doku
mentów ani zezwoleń na zatrudnienie, wielu zaś posiadało dokumenty 
jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej lub z lat 1918—1919 119. 
Inna rewizja władz policyjnych, przeprowadzona w jednym z okręgów- 
rejencji opolskiej w okresie późniejszym, stwierdziła, iż zarejestro
wanych było w urzędzie pracy 1210 zagranicznych robotników sezono
wych, w czasie zaś kontroli stwierdzono 1666 12°. Należy przypuszczać, 
że podobna sytuacja panowała i w innych okręgach, a dochodziło na
wet do tego — jak donosił niemiecki konsul generalny z Katowic 
władzom rejencyjnym w Opolu — że powracający z robót polscy 
sezonowcy na zimę do kraju wieźli w wielu wypadkach z sobą pod
pisane z właścicielami majątków umowy o pracę na rok następny121.

Centralne władze niemieckie zdawały sobie sprawę z konieczności 
zatrudniania tych zagranicznych robotników sezonowych. Dlatego też 
tolerowano ich pobyt i mimo nagonki nacjonalistycznych organizacji

116 Tamże, nr 12359, wcześniejsze zarządzenia w sprawie kontroli zagranicz
nych robotników wydano 18 XII 1925 oraz 15 VII 1926 r.

117 Tamże, nr 12349, k. 402, pismo z 19 VIII 1925.
118 Tamże, pismo z 24 VII 1925.
119 Tamże, nr 12359, pismo z 3 IV 1927.
120 Tamże. Dla Dolnego Śląska jeszcze nie przeprowadzono badań w tej 

sprawie.
121 Tamże, nr 12349, k. 454.



i prasy podjęto rozmowy z rządem polskim w sprawie ostatecznego 
podpisania konwencji dotyczącej całości spraw wychodźstwa sezono
wego z Polski do Niemiec. Podpisana 29 listopada 1927 r. w Warsza
wie konwencja polsko-niemiecka zakończyła trwające od dwóch prze
szło lat rokowania w tej sprawie. Pełnomocnikami ze strony polskiej 
byli dr Witold Prądzyński, członek Komisji Kodyfikacyjnej RP, i Sta
nisław Gawroński, dyrektor Zarządu Emigracyjnego. Ze strony nie
mieckiej w konwencji brał udział Ulrich Rauscher, poseł niemiecki 
w Warszawie, i dr Oskar Weigert, kierownik departamentu w Minister
stwie Pracy Rzeszy Niemieckiej. Za naczelne zadanie postawiono so
bie uregulowanie rekrutacji, pośrednictwa pracy, wyjazdu, powrotu 
oraz ubezpieczeń społecznych polskich robotników pracujących w nie
mieckim rolnictwie tak na stałe, jak i okresowo. Umowa składała 
się z trzech działów liczących w sumie 26 artykułów 122.

Na podstawie tej umowy ze strony polskiej werbowaniem robotni
ków sezonowych zajmować się miał jedynie Państwowy Urząd Po
średnictwa Pracy, ze strony niemieckiej zaś Niemiecka Centrala Ro
botnicza. Konwencja pozostawała w mocy do dnia 31 grudnia 1928 r. 
i jeżeli układające się strony w określonym terminie jej nie wypowie
działy, automatycznie przedłużana zostawała na rok następny. Umowę 
można było wypowiedzieć w okresie od 1 lipca do 31 grudnia każdego 
roku123. Ostatecznie więc polskich robotników rolnych podzielono na 
dwie kategorie: stałych i sezonowych. Do pierwszej grupy zaliczono 
wszystkich tych, którzy przybyli do Niemiec przed 1 stycznia 1919 r. 
i pracowali bez przerwy w tym kraju, do drugiej kategorii zaś tych 
robotników rolnych, którzy przybyli do Niemiec po 1 stycznia 1919 r. 
Ci ostatni nie mieli prawa ubiegania się o pozostanie na stałe w Niem
czech, choćby nawet w ciągu swego pobytu w tym kraju założyli ro
dzinę lub nabyli majątek nieruchomy. Musieli oni opuścić Niemcy 
w ciągu 6 lat od chwili podpisania konwencji, mieli jednak pierwszeń
stwo przy angażowaniu do pracy jako robotnicy sezonowi. Byli wolni 
od opłat na fundusz bezrobocia i nie płacili podatku zarobkowego, 
w razie utraty pracy nie mieli jednak prawa do zasiłków124. Robot

122 Umowę ogłoszono w „Ministerial-Blatt für die Preussische innere Ver
waltung”, 1927, nr 49. Szeroko omówił konwencję „Dziennik Berliński”, 1 III 1929 
oraz 8 III 1929. Wspomniał o niej również R u z i e w i c z, op. cit., s. 222.

123 „Dziennik Berliński”, 1 III 1929.
124 Tamże, 5 VII 1929. Na mocy obowiązujących przepisów ta grupa robotni

ków miała być stopniowo wydalana z granic Rzeszy. Przewidywano, że rocznie 
zostanie wydalonych około 5300 osób. Konsulaty polskie miały jednak prawo 
wykluczenia z tej liczby 14%> zatrudnionych. Chodziło tu przede wszystkim 
ó tych robotników, którzy zawarli związki małżeńskie z obywatelami niemieckimi, 
ponieśli poważny uszczerbek na zdrowiu w czasie pracy w Niemczech lub obar
czeni byli liczną rodziną.



nicy zaliczani do stałych mieli prawo pozostania w Niemczech i otrzy
mywania pracy na podstawie specjalnego zaświadczenia uprawniającego 
ich do wykonywania zawodu (Befreiungsschein). Byli zrównani na 
rynku pracy z robotnikami miejscowymi. Musieli płacić podatek od 
zarobku, składki na ubezpieczenie od bezrobocia, choroby, inwalidz
twa i na rentę starczą, mieli wszakże prawo korzystania z zasiłków 
dla bezrobotnych w myśl przepisów z 16 lipca 1926 r. oraz z renty 
inwalidzkiej, która na wypadek wyjazdu do Polski mogła być tam 
przekazywana. Oprócz tych przywilejów polscy robotnicy rolni tak 
pracujący sezonowo, jak i na stałe, mogli korzystać na równi z nie
mieckimi robotnikami z opieki w zakresie pracy, organizacji zawodo
wej i społecznej. Konwencja regulowała również sprawy pośrednictwa 
i kontaktu najmu, co miało' położyć ostatecznie kres nielegalnemu wer
bunkowi i przechodzeniu przez granicę na własną rękę. Pracodawca 
nie mógł wydalić z pracy robotnika, jeżeli ten nie przekroczył obowią
zujących w tym zakresie przepisów. Rząd niemiecki również przyrzekł 
udzielać poparcia w uzyskaniu mieszkań oraz zabezpieczenia odpowied
nich warunków higienicznych i opieki lekarskiej 125. W ten sposób został 
prawnie ujęty los około 115 tysięcy osób, które dotychczas na skutek 
braku umów skazane były na fatalne warunki materialne i prawne. 
Z tej liczby 65 tys. robotników zaliczono do sezonowych, a 50 tys. do 
stałych 126. Odtąd wychodźstwo polskie do Niemiec przestało być bez- 
planową wędrówką obywateli, których losem państwo się nie intere
sowało, a którzy wyruszali z kraju w poszukiwaniu pracy drogami 
często nielegalnymi i byli narażeni na bezprzykładny wyzysk tak ze 
strony pracodawców, jak i nieuczciwych pośredników.

Konwencja z 24 listopada uczyniła z robotnika sezonowego nie 
przedmiot wyzysku, lecz obywatela, za którym stoi autorytet państwa. 
Polskie konsulaty w Niemczech miały obowiązek niesienia pomocy 
pokrzywdzonym polskim wychodźcom. Była jednak — i \to było jej 
słabością — tylko umową teoretyczną. W praktyce w wielu wypadkach 
odchodzono od przyjętych w niej zasad127, przede wszystkim w za
kresie warunków bytowych, mieszkaniowych i praw związanych z ubez
pieczeniami społecznymi. Równocześnie jednak już 30 listopada 1927 r. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Prus wydało zarządzenie do land- 
ratów o konieczności nadsyłania spostrzeżeń w sprawie polskich ro
botników, którzy podlegają wydaleniu z Rzeszy128. Rozpoczęto bardzo

125 Tamże, 28 I 1928.
126 Tamże, 27 XI 1927.’
127 Wspomina o tym również M. N i e m y s k a - H e s s e n  w pracy Wy

chodźcy po powrocie do kraju, Warszawa 1936, s. 28.
iss A P ' w r., RO Wydz. I, nr 12350, pismo z 30 XI 1927.



ostre kontrole i sprawdzanie dokumentów. Na wypadek nielegalnego 
ich zatrudniania karano nie tylko właściciela majątku, lecz również 
i robotnika 129.

Nie zniesiono również zarządzeń z poprzedniego okresu utrudniają
cych lub wręcz uniemożliwiających osadzenie polskich robotników 
w domkách jednorodzinnych, gdyż te zarezerwowano dla miejsco
wych 13°. Przeciwko polskim „obieżysasom” wystąpiło zdecydowanie 
niemieckie sądownictwo. Znane były już społeczeństwu polskiemu bez
względne wyroki niemieckich organów sprawiedliwości wydawane na 
Polaków w latach wcześniejszych. Obecnie wyroki te stały się o wiele 
ostrzejsze. Brutalne wystąpienia przeciwko jakimkolwiek wykrocze
niom polskich robotników były na porządku dziennym. Oskarżony nie 
zawsze potrafił się bronić, przytłoczony przemocą strony atakującej 
ulegał, nie próbując szukać sprawiedliwości w instancjach wyższych. 
Zresztą zazwyczaj zawsze wierzono i tak stronie niemieckiej. Wyda
wano nawet na polskich robotników wyroki śmierci131. Do nich na
leżał wyrok na Jakubowskiego, którego stracono w 1926 r. mimo 
braku dowodów w iny132. Te wypadki potwierdzał jeden z korespon
dentów warszawskiego „Robotnika” z tego okresu; omawiając ten pro
blem stwierdzał poważne zaniedbanie i beztroskę, jaka cechuje władze 
polskie w tej sprawie133. Karano nie tylko za to, że robotnicy nie 
powracali na zimę do Polski — często za namową pracodawców — 
lecz również za wykroczenia, których nie popełniono134.

Tę niesprawiedliwość sądów dostrzegali nawet niemieccy socjal
demokraci, niejednokrotnie stwierdzając, że wymiar sprawiedliwości 
w Niemczech dyktują nie zasady prawa, lecz upodobania nacjonali
styczne 135. Wprawdzie placówki polskich konsulatów miały bronić in
teresów polskiego robotnika, jednakowoż wobec nawału skarg nie były

129 „Dziennik Berliński”, 9 XI 1927.
130 „Provinz Oberschlesien”, 7 X 1927, przytoczone za R u z i e w i c z e m ,  

op. cit., s. 281.
131 Świadczy o tym list robotnika Jana Klimka, przesłany do Polski, pisany 

4 V 1929: „Kochani rodzice, donoszę wam smutną nowinę. Miałem sąd 2 maja, 
zostałem skazany na karę śmierci, ale ja tego sądu nie przyjąłem, ino żem 
zaapelował z powodu tego, że ja tego człowieka nie zamordował i nie widziałem 
jego śmierci. Teraz kochani rodzice proszę was o jaki ratunek, spytajcie pana 
sędziego w Kielcach, czy ja mogę być ratowany przez kraj, czy nie. Jeżeli mogę 
być ratowany, to mię ratujcie, a jak odpowie pan sędzia i pan prokurator, 
że nie, to się nie starajcie”.

132 wiele miejsca poświęcił temu wypadkowi „Dziennik Berliński”, piętnując 
stanowisko niemieckich sądów (14 VI 1929 oraz 5 IV 1932).

133 Tamże, 14 VI 1929.
134 Tamże, 17 I 1929.
135 „Express Poranny”, 12 V 1932, za „Dziennikiem Berlińskim”, 19 VI 1932.



w stanie spełniać swojego zadania. Ogólną receptą zalecaną przez nie 
robotnikom było: podporządkowanie się zarządzeniom pracodawcy, 
pilne i sumienne wykonywanie swoich obowiązków, a na wypadek 
nieporozumień z władzami zwierzchnimi zgłaszanie o zajściu placów
kom konsularnym RP. Ostrzegano przede wszystkim przed agitacją 
komunistyczną i niemieckimi organizacjami lewicowymi. Podobną po
stawę zalecały również prawie wszystkie gazety polskie wychodzące 
w Niemczech w omawianym okresie. Wyjątek stanowił „Głos Pracy” 
wydawany w języku polskim dla robotników rolnych przez Komuni
styczną Partię Niemiec. Występował on — mimo szykan tak ze strony 
prasy polskiej, jak i burżuazyjnej niemieckiej — w obronie robotników 
polskich136. „Dziennik Berliński” komentując tę działalność „Głosu 
Pracy” stwierdzał, że „polscy robotnicy sezonowi przyjeżdżają do 
Niemiec po to, aby uczciwie i sumiennie pracować na roli, a nie 
po to, aby robić rewolucję i własnym ciężko zapracowanym groszem 
popierać nie tylko własnych wrogów, ale co gorsza, wrogów państwa 
i narodu polskiego” 137.

O tym, jak'dalece położenie tych robotników nie odpowiadało pod
pisanej konwencji, mogą świadczyć następujące przykłady: w marcu 
1929 „Katolik” donosił, iż 75°/o pracodawców, inspektorów i włodarzy 
jawnie lub z ukrycia wyzyskuje polskiego robotnika138. Tego rodzaju 
wiadomości powtórzył jeszcze kilkakrotnie139 140. W tym samym roku 
„Der Landarbeiter” stwierdził, że pracodawcy w wielu okręgach Nie
miec ustalają na zebraniach niższe wynagrodzenia dla polskich żniwia
rzy, co jesi sprzeczne z obowiązującą konwencją polsko-niemiecką. 
Systematycznie dążą oni do obniżenia płac (Lohndruck), ustalają dla pol
skich żniwiarzy o wiele niższą taryfę wynagrodzeń, niż obowiązuje 
niemieckich robotników rolnych. Przeciętnie robotnicy niemieccy otrzy
mują od 3,52 do 15 fenigów wyższą stawkę za godzinę w poszczegól
nych rejonach Niemiec niżeli polscy żniwiarze 14°. Nie uległy poprawie 
również i warunki mieszkaniowe, choć władze niemieckie zobowiązały 
się te sprawy rozstrzygnąć na korzyść robotników polskich. „Der Abend”, 
omawiając ten problem, stwierdza, że mieszkania, w jakich prze
bywają polscy robotnicy rolni — a przede wszystkim sezonowi — 
nie odpowiadają najbardziej nawet elementarnym zasadom higieny.

136 Działalność „Głosu Pracy” omówił „Dziennik Berliński”, 8 III 1931, 10 V 
1931 oraz 18 X 1931.

137 „Dziennik Berliński”, 10 V 1931.
139 „Katolik”, 28 III 1929; »Robotnik Polski«, nr 9, 1929, dodatek do „Kato

lika”.
139 „Katolik” 20 VI 1929 oraz 6 VII 1929.
140 „Der Landarbeiter”, 1 VII 1S29, nr 13. Artykuł ten omówiono również na 

łamach „Katolika”, 23 VII 1929.



Baraki, określane przez Niemców jako „Schnitterkaserne”, to w wielu 
wypadkach ni ©opalane budy, brudne i bez wody 141.

Tę beznadziejność polskiego sezonowca potęgował jeszcze wzrost 
bezrobocia, zwłaszcza po 1928 r. Niemieccy właściciele rolni starali się 
umiejętnie to zjawisko wyzyskać na swoje cele. Na wypadek skarg 
wnoszonych na pracodawców do władz polskich najczęściej określano 
szukających sprawiedliwości mianem „buntowników”. To zaś pocią
gało za sobą dość przykre dla oskarżonego następstwa142. W wielu 
wypadkach grożono wydaleniem z pracy i przyjęciem na to miejsce 
bezrobotnych. Nie będzie wielkiej przesady w stwierdzeniu, iż w prak
tyce umowa z listopada 1927 r. niewiele przyniosła tej grupie robot
ników polskich. Byli nadal wyzyskiwani i bezbronni. Tymczasem w obro
nie właścicieli ziemskich występowały nie tylko związki pracodawców 
i niemieckie sądownictwo, lecz również w wielu wypadkach i Niemiecka 
Centrala Robotnicza143. W listopadzie 1928 r. ukazało się specjalne 
rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Prus, regulujące 
sprawę powrotu tej części robotników rolnych, która zatrudniona była 
w Niemczech od pierwszego stycznia 1919 r. Jako termin końcowy 
załatwienia tej sprawy wyznaczono rok 1932 144. Po stosunkowo ko
rzystnym rozwoju gospodarczym Niemiec w latach 1925—1927 rok 
1928 przynosi pierwsze sygnały pogorszenia na tym polu. Wzrasta 
przede wszystkim liczba bezrobotnych. Kiedy np. pod koniec 1927 r. 
odsetek bezrobotnych w stosunku do zatrudnionych w przemyśle wy
nosił 16,0 to już w następnym roku osiągnął liczbę 24,0. Była to naj
większa liczba bezrobotnych w Europie w tym okresie 145.

141 „Der Abend”, 31 VII 1929, na podstawie „Katolika”, 15 VIII 1929.
142 „Dziennik Berliński”, 9 II 1930 oraz 25 IX 1932.
143 Wymownym świadectwem nacisku na robotnika polskiego był list wysłany 

przez Związek Pracodawców Rolnych i Leśnych do jednego z polskich robotni
ków. Brzmi on: „Lüben 2 IX 1929. Od pańskiego pracodawcy, p. majora v. Luckego, 
otrzymaliśmy właśnie wiadomość, że pan zamierza, łamiąc kontrakt bez żadnej 
przyczyny, pracę u niego porzucić. Zwracamy już dzisiaj niezwłocznie pańską 
uwagę na to, że w tym wypadku musielibyśmy nie tylko wytoczyć przeciwko 
panu skargę w sądzie pracy z powodu złamania kontraktu, ale nadto zwrócić się 
również do Centrali Robotniczej we Wrocławiu z wnioskiem odebrania panu 
świadectwa uprawniającego do wykonywania zawodu (Befreiungsschein), jako 
też odstawienia pana przez granicę do pańskiej ojczyzny. W celu uniknięcia 
tego, z pewnością niemiłego dla pana zarządzenia, jako też niemałych kosztów 
przy przeprowadzeniu sprawy w sądzie pracy, mogących wyniknąć z przysługu
jącego pańskiemu pracodawcy odszkodowania, jako też wskutek faktycznych 
kosztów sądowych, wzywamy pana usilnie i z wielkim naciskiem do pozostania 
we właściwym miejscu swej pracy. Z poważaniem Schneider”.

144 „Ministerial-Blatt für die Preussische innere Verwaltung”, 1928, nr 48, 
s. 1130, oraz AP Wr., RO Wydz. I, nr 12381, bez pag., pismo z 22 XI 1928.

145 „Katolik”, 18 IV 1929.



J. Kuczyński w pracy o położeniu robotników niemieckich 146 przy
tacza następujące dane, obrazujące wzrost bezrobocia w Niemczech 
w omawianym okresie:

Lata

% bezrobotnych 
(w stosunku do 
ogólnej liczby 
robotników)

Lata
% bezrobotnych 
(w stosunku do 
ogólnej liczby 
robotników)

1927 8,8 1930 22,7
1928 9,7 1931 34,7
1929 14,6 1932 44,4

Ten stały wzrost bezrobocia nie pozostał bez wpływu na sprawy 
polskich robotników sezonowych. Rząd niemiecki chcąc temu zapobiec 
zdecydował się na opracowanie planu zmierzającego do uszczuplenia 
napływu robotników zagranicznych. Tym razem jeszcze agrariuszom 
udało się obronić swoje stanowisko w tych sprawach147. W lutym 
1929 r. Komisja Rolna Sejmu Pruskiego wniosła nowy plan powiększe
nia liczby polskich robotników, gdyż w przeciwnym razie, jak stwier
dzono, nie zostaną wykonane wiosenne prace w polu. Stanowisko 
Komisji Rolnej poparł poseł centrowy Rein, stwierdzając, iż wskutek 
braku rąk do pracy grozi rzeczywiście niewykonanie planów nałożo
nych na rolnictwo. Przeciwko wnioskowi wystąpili zdecydowanie hitle
rowcy, stwierdzając, iż hańbą jest sprowadzanie robotników zagranicz
nych przy równoczesnym istnieniu olbrzymiej ilości bezrobotnych 
w Niemczech. Wniosek jednak uchwalono większością 127 głosów 
przeciwko 108 148.

Dało to początek nowej fali szowinizmu w Niemczech. I tym razem 
przodowała prasa nacjonalistyczna. „Oberschlesische Volksstimme” do
nosiła, iż przyjazd do Niemiec polskich robotników jest niebezpieczny 
tak z punktu widzenia politycznego, jak i gospodarczego. Wzmacniają 
oni polski element, zwłaszcza na Śląsku, oraz zabierają chleb niemiec
kim robotnikom 149. Wychodzący w Berlinie „Der Jungdeutsche” w ar
tykule Ausländische Saisonarbeiter? ostro zaatakował zatrudnienie pol
skich robotników przy istniejącym wysokim bezrobociu w kraju. Autor 
artykułu żądał, aby werbowano do Niemiec cudzoziemców dopiero wte

146 Jürgen K u c z y ń s k i ,  Położenie robotników w Niemczech, Warszawa 
1952, s. 227—228.

147 Sprawę tę porusza częściowo R u z i e w i c z, op. cit., s. 178.
148 „Dziennik Berliński, 3 IV 1929.
140 „Oberschlesische Volksstimme”, 10 II 1929.



dy, kiedy zostanie zlikwidowane bezrobocie wśród miejscowej ludności150. 
Niemieckie koła agrariuszy nie zostawiły tej wypowiedzi bez komen
tarzy. Stwierdzono wręcz, iż jeżeli się chce prowadzić gospodarkę in
tensywną, a przede wszystkim uprawę roślin technicznych, musi się 
posiadać pod dostatkiem rąk do pracy, a te może zapewnić tylko Pol
ska 151. Wyraził to dobitnie prezydent rejencji strzałowskiej w piśmie 
do ministra wyżywienia i rolnictwa 152. ,,Breslauer Neuste Nachrichten” 
w artykule pt. Die ländische Arbeiterfrage dodały, że z narodowego 
punktu widzenia można by z zadowoleniem powitać fakt, iż ziemia 
niemiecka jest przez niemieckich robotników uprawiana, ograniczenie 
napływu sezonowych robotników polskich do Niemiec postawiłoby 
jednak rolnictwo tego kraju w bardzo ciężkim położeniu, czynione bo
wiem próby zatrudnienia w czasie najpilniejszych prac polowych miej
scowych bezrobotnych się nie powiodły 153. O tego rodzaju niepomyślnej 
próbie wspomina również „Allgemeine Rundschau”, stwierdzając, że 
wielka masa bezrobotnych miejskich jako siła zastępcza polskich żni
wiarzy nie wchodzi absolutnie w rachubę. Robotnikom tym brakuje 
niezbędnej wprawy do wykonywania tych zajęć, wymagających przy
zwyczajenia i znajomości pracy. Polski żniwiarz nie ogląda się na słońce, 
interesuje się zarobkiem, niemiecki robotnik zaś trzyma się kurczowo 
postanowień o ośmiogodzinnym dniu pracy 154.

Oczywiście dalekie jest od prawdy twierdzenie, lansowane przez 
prasę związaną z kołami agrariuszy, jakoby przyczyną braku rąk do 
pracy w niemieckim rolnictwie była niechęć do podejmowania pracy 
na roli przez niemieckich bezrobotnych. Przyczyną były płace stojące 
na granicy prawie głodowych. Położenie robotnika rolnego było w dal
szym ciągu beznadziejne i pogarszało się z roku na rok155. Wielcy

Iso Podano za „Dziennikiem Berlińskim”, 30 V 1929.
151 Tamże, 30 V 1929.
152 Pismo z 5 IV 1929: „Trwające od lat stałe zmniejszanie kontyngentu ro

botników sezonowych jest dla rolnictwa nie do zniesienia. Nie spełnia się przy
puszczenie, że można zastąpić robotników cudzoziemskich miejscową siłą roboczą, 
gdyż niemiecki robotnik nie zgadza się na poniżającą, brudną i ciężką pracę 
przy burakach. Lecz nawet wtedy, gdyby nawet miało się udać pozyskanie nie
mieckiego robotnika dla tej sprawy, nie jest możliwe stworzenie dla niemieckich 
robotników warunków mieszkaniowych z powodu ogólnie napiętej sytuacji gospo
darczej. Mimo pełnego uznania narodowo-politycznych przyczyn, wymagających 
zlikwidowania zatrudnienia cudzoziemskich robotników, chciałbym jednak zwró
cić uwagę na to, by tę likwidację przeprowadzić jak najwolniej”. Przytoczone 
za D o p i e r a ł  ą, Polscy robotnicy..., s. 49.

153 Podano za „Dziennikiem Berlińskim”, 14 XI 1929.
154 „Allgemeine Rundschau”, 5 V 1928, za „Dziennikiem Berlińskim”, 

21 VII 1928.
155 Sytuację bytową niemieckich robotników rolnych omawia Jürgen K u- 

c z y n s k i, op. cit., s. 316.



właściciele ziemscy zainteresowani w osiąganiu jak najwyższych zysków 
nie zamierzali uszczuplać swoich dochodów na rzecz robotników rol
nych. Nic się nie zmieniło nawet w okresie widocznego ożywienia gospo
darczego Niemiec w latach 1925—1928. Świadczy o tym nie tylko ma
sowe poszukiwanie pracy w przemyśle przez starych robotników rol
nych, lecz również raporty władz niemieckich poświęcone tej sprawie. 
Wymownym dokumentem owej beznadziejności robotnika rolnego są 
pisma pruskiego ministra rolnictwa, domen i lasów z października 1928 
i lutego 1930 r. skierowane do prezydentów poszczególnych rejencji. Pod
kreśla się w nich, iż posiadacze rolni traktują robotnika jako „narzę
dzie pracy” i że zainteresowani są w maksymalnym wyzyskaniu go 
przy jak najmniejszych wobec niego obowiązkach. Aby zaradzić temu 
złu, minister zaleca prezydentom rejencji zwrócenie baczniejszej uwagi 
na té sprawy 156.

Właściciele ziemscy nie przestrzegali owych zaleceń. Toteż minister 
zmuszony był ponownie w 1930 r. przypominać prezydentom o koniecz
ności ukrócenia samowoli pracodawców i zainteresowania się położe
niem tych robotników 157.

Najgorzej powodziło się jednak robotnikom rolnym na Śląsku. 
W 1930 r. prezydent rejencji opolskiej wystosował do władz zwierzch
nich raport, w którym omawia położenie tej warstwy ludności. Nie 
mogąc wyżywić siebie ani swoich rodzin, zmuszeni byli co roku do 
wyjazdu na roboty sezonowe na zachód. Oblicza się, iż rocznie wyjeż
dżało ze Śląska Górnego do Niemiec środkowych i zachodnich od 15 
do 18 tys. robotników rolnych. Po skończeniu pracy wracali do swych 
zagród. Zjawisko to powtarzało się od wielu la t158. Nic też dziwnego, 
że agrariusze śląscy chcąc zapewnić sobie odpowiednią ilość rąk do 
pracy tak zdecydowanie występowali za przyznaniem jak największej 
ilości robotników z Polski.

W takiej sytuacji na łamach prasy rozpoczęto szeroką dyskusję 
nad uzdrowieniem niemieckiego rolnictwa. Zapoczątkował ją w maju 
1929 r. dyrektor Niemieckiej Centrali Robotniczej, Busche, na łamach 
„Landarbeiter Archiv”, dwumiesięcznika poświęconego sprawom rol
nictwa. Busche, po omówieniu całości spraw związanych z polskimi 
robotnikami rolnymi, zaleca — jako jedyne rozwiązanie tego proble
mu — budowę jednorodzinnych domków robotniczych przeznaczonych 
dla miejscowych sił roboczych 159.

156 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12379, bsz pag., pismo z 8 X 1928.
157 Tamże, pismo z 15 II 1930.
158 Tamże, nr 12359, Uwagi prezydenta rejencji opolskiej w sprawie problemu 

zatrudnienia robotników sezonowych w 1930 r.
159 „Katolik”, 1 VII 1930, nr 78.



Do dyskusji włączyła się również prasa nacjonalistyczna, jednako
woż wypowiedzi jej nabierają cech do tej pory nie spotykanych. 
Oskarża się obecnie polskich robotników nie o to, że zabierają chleb 
Niemcom, lecz że prowadzą szeroką akcję szpiegowską, dokonują mor
dów rabunkowych itp.160 „Berliner Morgenpost” donosiła w marcu 
1931 r., iż przeszło jedna trzecia wszystkich osadzonych dożywotnio 
w więzieniach Meklenburgii to Polacy. Wśród skazanych zaś na krót
sze kary więzienia stosunek procentowy jest jeszcze większy161. Tym 
atakom skrajnie nacjonalistycznej prasy sekundowała również partia 
socjaldemokratyczna, uważając, iż polski robotnik sezonowy obniża 
płacę robotnika niemieckiego. Jest zbrodnią wobec niemieckiej klasy 
robotniczej — stwierdzano — sprowadzanie zagranicznych robotników, 
gdy tymczasem w kraju wzrasta bezrobocie. W odpowiedzi na to koła 
zainteresowane polskim robotnikiem komunikowały, iż nie można do
puścić do tego, aby o tak ważnych sprawach, jak robotnik sezonowy, 
decydowały względy polityczne 162. Dochodzące do głosu w Niemczech 
reakcyjne siły spod znaku NSDAP były jednak innego zdania.

W czerwcu 1930 r. Reichstag przystąpił do rozpatrzenia wniosku 
w sprawie pomocy dla niemieckiego rolnictwa. Ustalono następujące 
wytyczne w tej sprawie:

a) dążenie do równowagi rozwoju przemysłu i rolnictwa,
b) zahamowanie odpływu rąk do pracy ze wsi do innych gałęzi 

gospodarczych poprzez stworzenie dogodnych warunków w przemyśle 
rolniczym,

c) zaktywizowanie niemieckiego wschodu i budowa bastionu niem
czyzny na tych terenach.

Na te cele przeznaczono poważne sumy163 i jakkolwiek nie wypo
wiedziano jeszcze umowy z listopada 1927 r., dążono jednak do po
ważnego jej ograniczenia.

Jesienią 1930 r. Pruskie Ministerstwo Pracy odrzuciło żądanie agra- 
riuszy wschodniopruskich, ubiegających się o dodatkowy kontyngent 
robotników sezonowych do pracy przy sprzęcie buraków cukrowych 
i ziemniaków164. We wrześniu tego roku władze pruskie wydały za
rządzenie do nadprezydentów i policji, ograniczające do minimum 
zatrudnienie obcokrajowców tak w przemyśle, jak i w rolnictwie. Za
lecano sprowadzanie polskich sezonowców tylko w wypadku, jeżeli

160 „Nowiny Codzienne”, 9 IV 1930.
161 „Berliner Morgenpost”, 1 III 1931, podano za „Dziennikiem Berlińskim”, 

22 III 1931.
102 „Magdeburger Tageszeitung”, 17 XII 1930, podano za „Dziennikiem Ber

lińskim”, 11 I 1931.
163 „Nowiny Codzienne”, 26 VI 1930.
104 Tamże, 26 VIII 1930.



to jest naprawdę konieczne165. Zdecydowano się również na przy
śpieszenie terminu wydalań z Niemiec tych polskich robotników, któ
rzy pracowali tutaj w okresie od stycznia 1919 do 1925 r.166

W czasie jesiennej sesji Sejmu Pruskiego frakcja chrześcijańska 
zgłosiła ponownie interpelację w sprawie zatrudniania obcokrajow
ców w niemieckim rolnictwie, w której wezwała rząd do wydania 
zakazu werbunku robotników polskich do gospodarstw rolnych i leś
nych. Domagano się również wzmocnienia posterunków granicznych, 
które zatamowałyby przyjazd tych robotników do Niemiec bez zezwo
leń. Żądano nałożenia kar na uchylających się od owych przepisów167.

W listopadzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Prus realizując 
te polecenia nakazało władzom terenowym wzmożoną czujność w cza
sie napływu polskich sezonowców do Niemiec168. Na podstawie tych 
zarządzeń prezydent rejencji opolskiej wydał polecenie karania grzyw
ną w wysokości od 6 do 25 marek w swoim okręgu tych wszystkich, 
którzy bez zezwolenia władz zatrudniali zagranicznych robotników rol
nych 169. Walka przeciwko sprowadzaniu polskiego robotnika dochodziła 
do punktu kulminacyjnego. Ulegając nastrojom nacjonalistycznych 
i szowinistycznych elementów rząd pruski zakazał werbowania cudzo
ziemców do niemieckiego rolnictwa. Ostateczna decyzja w tej sprawie 
zależała jednak cd Rady Rzeszy (Reichsrat). W styczniu 1931 r. roz
patrzyła ona wniosek Pruskiego Ministerstwa Pracy, zmierzający do 
poważnej zmiany w zakresie angażowania polskiego robotnika w sezo
nie 1931 r.170 Zmianom tym sprzyjały dwie okoliczności: rosnące z nie 
słabnącą siłą w Niemczech bezrobocie oraz rozwój nacjonalizmu i szo
winizmu w tym kraju, występujący ze zdwojoną siłą przeciwko elemen
towi polskiemu.

Na skutek niskich zarobków w rolnictwie i związanego z tym 
braku rąk do pracy w tej dziedzinie gospodarki Niemcy nie mogły 
jednak wyeliminować całkowicie polskich sezonowców i zmuszone 
były do korzystania w dalszym ciągu z tej siły roboczej. Toteż opraco
wany ostatecznie przez Pruskie Ministerstwo Pracy i zatwierdzony przez 
rząd Rzeszy projekt ustawy regulującej nabór robotnika z Polski na 
rok 1931 był wynikiem kompromisu między zagorzałymi przeciwnikami 
korzystania z tej siły roboczej a warstwą posiadaczy ziemskich. Pro
jekt przewidywał, iż z zagranicznych robotników sezonowych — przede

165 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12359, pismo z 13 IX 1930.
166 Tamże, pismo z 22 X 1930.
*** „Nowiny Codzienne”, 7 XI 1930.
168 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12369, bez pag., pismo z 8 XI 1930.
169 Tamże, nr 12359.
170 „Dziennik Berliński”, 15 II 1931.



wszystkim polskich — korzystać mogą gospodarstwa rolne, które od
powiadają następującym wymogom: a) zatrudniały już dotychczas obco
krajowców; b) zajmują się uprawą buraka cukrowego na powierzchni 
nie mniejszej niż 25 morgów. Ponadto przy naborze zagranicznych ro
botników należy pamiętać, aby z ogólnej liczby zwerbowanych do pracy 
80 do 85°/o sił roboczych stanowiły kobiety oraz aby przeznaczony kon
tyngent na rok 1931 nie przekraczał w poszczególnych okręgach 2h 
zeszłorocznego stanu171. Analizując ten nowy projekt werbunku pol
skich sezonowców nietrudno dostrzec, że sporządzony był i tym 
razem w interesie wielkiej własności rolnej. Chodziło więc w dalszym 
ciągu o zapewnienie tej właśnie grupie posiadaczy tanich rąk roboczych, 
a więc zwiększenie ich dochodu. W dotychczasowych projektach re
form, które mogłyby uzdrowić niemiecką gospodarkę rolną i zabezpie
czyć jej dostateczną ilość rąk do pracy, nie padł jedynie możliwy 
i skuteczny: powiększenie płacy robotnikom rolnym. Tego projektu 
oczywiście nie wysunęły ani czynniki rządzące, ani też socjaldemo
kraci, uważający siebie za „obrońców” niemieckiej klasy robotniczej. 
Zawarcie umów zbiorowych korzystnych dla tych robotników było 
jedynie słusznym rozstrzygnięciem tej sprawy. Tego nie mógł prze
prowadzić rząd reprezentujący interesy junkrów i mniejszych posiada
czy ziemskich. Na próżno walczyły o to lewicowe organizacje robotni
cze, na czele z Komunistyczną Partią Niemiec 172.

Tak długo, dopóki dało się wyzyskiwać polskich i niemieckich ro
botników rolnych, czyniono to z całą bezwzględnością. Ciekawa jest 
reakcja grup obszarniczych na zarządzenia w sprawie przestrzegania 
przepisów o przyjmowaniu obcokrajowców do pracy w rolnictwie. 
Agrariusze mimo przeprowadzanych kontroli przez władze policyjne 
oraz przypominania o obowiązkach przestrzegania zarządzeń w tych 
sprawach łamali je nagminnie. A więc nie przestrzegali przede wszyst
kim zarządzeń zakazujących zatrudniania cudzoziemców w tych okrę
gach, w których znajduje się dostateczna ilość miejscowych robotników. 
Niewątpliwie było to możliwe na skutek dwulicowej polityki rządu 
pruskiego wobec tych spraw. Oficjalnie wydawano zarządzenia zabra
niające werbowania do pracy obcych sił, z drugiej zaś strony robiono 
wszystko, aby nie zabrakło tanich rąk do pracy w niemieckim rolnic
twie. Ci sami ludzie, którzy oficjalnie potępiali napływ tych sił robo
czych — korzystali z ich pracy. Jeden z posłów socjaldemokratycznych 
w czasie debaty w Sejmie Pruskim nad problemem zamknięcia granicy

171 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12359, rozdzielnik z 12 II 1931. Postanowienie to 
omawia „Dziennik Berliński”, 6 II 1931.

172 Walka ugrupowań lewicowych w Niemczech o swe prawa omówiona bę
dzie w osobnym artykule.



dla polskich robotników rolnych stwierdził, iż narodowi socjaliści, naj
ostrzej potępiający werbunek do pracy w Niemczech cudzoziemców, 
w swoich majątkach zatrudniają polskich sezonowców. Tak np. poseł do 
Reichstagu Cornwandt z Pomorza oraz Schneider, właściciel ziemski 
ze Śląska, zgłaszali w Urzędzie Pośrednictwa Pracy zapotrzebowanie 
na tych robotników173. Wielokrotnie również wspominają o tym skar
gi Deutscher Landarbeiterverband, kierowane do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Prus czy do władz centralnych Rzeszy. Najbardziej roz
powszechnione było to zjawisko na Śląsku. W kwietniu 1931 r. DLV 
z Kluczborka donosił landratowi, iż majątek Miechowa zatrudnia 
10 mężczyzn i 20 kobiet z Polski, gdy w sąsiednich wsiach Komorzno 
i Ciecieszyn miejscowi robotnicy są bez pracy. Ten sam majątek nie 
wahał się jednak korzystać z Osthilfe i równocześnie zwalniać z pracy 
niemieckich robotników, kiedy ci zażądali podwyżki płacy, i zatrudnić 
na ich miejsce Polaków, płacąc im o wiele niższą stawkę 174.

Wymownym przykładem polityki popierania junkrów przez władze 
centralne, zwłaszcza na Śląsku, są pisma Ministerstwa Spraw We
wnętrznych Prus oraz Ministerstwa Rolnictwa, Domen i Lasów 
z 1931 r.175 Świadczy o tym również raport prezydenta rejencji opol
skiej do Landesarbeitsamtu we Wrocławiu zalecający przydzielenie 
na wypadek potrzeby dodatkowego kontyngentu polskich robotników 
dla miejscowego rolnictwa176. Na początku roku 1932 ponownie roz
poczęto dyskusję nad przyjęciem do Niemiec polskich robotników rol
nych. Rada Rzeszy na posiedzeniu z 11 lutego powzięła uchwałę na 
wniosek Ministerstwa Pracy Rzeszy, by zamknąć granicę Niemiec dla 
polskich sezonowców. Wniosek uzasadniono tym, iż w Niemczech wzra
sta w dalszym ciągu ilość bezrobotnych 177. I tym razem mocno zapro
testowali przedstawiciele pracodawców. Landraci, zwłaszcza ze Śląska, 
w pismach do prezydentów rejencji stwierdzali wręcz, iż planowane 
wstrzymanie polskich robotników rolnych jest poważnym błędem, 
Polacy bowiem stanowią na tych terenach niezastąpioną siłę roboczą 
w rolnictwie 178. Kilka dni później Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung 
u. Arbeitslosenversicherung wystosował do Landesarbeitsamtów roz
porządzenie, w którym podkreślano, iż na 1932 r. należy werbować 
do pracy w rolnictwie niemieckim tylko tych robotników sezonowych 
z Polski, którzy posiadają specjalne zezwolenia na wykonywanie pracy,

173 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12359, bez pag., pismo z 30 V 1931.
174 Tamże, pismo z 30 V 1931.
175 Tamże, pismo z 18 VIII 1931 oraz 26 VIII 1931.
176 Tamże, pismo z 7 XI 1931.
177 „Dziennik Berliński”, 21 II 1932.
178 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12359, bez pag., pismo z 9 II 1932.



oraz tych, którzy mają prawo pobytu w Niemczech179. W czerwcu 
w czasie posiedzenia komisji Sejmu Pruskiego zapadła uchwała o nie
dopuszczeniu do Niemiec polskich robotników sezonowych. Rok 1932 
jest więc ostatnim, w którym obowiązuje konwencja z listopada 1927 r. 
W tym roku również oficjalnie został zakończony powrót do kraju 
tej grupy robotników polskich, która nie uzyskała w Niemczech prawa 
pobytu na stałe 18°. Ostatnim urzędowym pismem poświęconym tym 
sprawom było zalecenie Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung u. Arbeits
losenversicherung do Arbeitsamtów z dnia 23 grudnia 1932 r., prze
dłużające prawo pobytu polskich robotników w Niemczech do kwiet
nia 1933 r.181 Ogólnie przyjmuje się, że pozostało w Niemczech — 
nie licząc członków rodzin — około 40 tysięcy polskich robotników 
rolnych, którzy mieli prawo pobytu w tym kraju, otrzymali pracę 
w rolnictwie i zostali oficjalnie zrównani z niemieckimi robotnikami 
rolnymi182. Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Pracy Rzeszy mieli 
oni do dnia 30 lipca 1933 r. otrzymać nowe dokumenty gwarantujące 
im nabyte przywileje 183.

Te kroki władz niemieckich położyły w zasadzie kres prawnemu 
wychodźstwu sezonowemu z Polski do Niemiec, nie zlikwidowały go 
jednak w zupełności. Niskie zarobki w rolnictwie niemieckim w dal
szym ciągu były przyczyną opuszczania pracy przez miejscowych 
robotników rolnych i szukania zajęć w innych dziedzinach gospodarki. 
Zjawisko to jaskrawo występowało przede wszystkim na Opolszczyźnie, 
gdzie nie przestrzegano przepisów zabraniających przyjmowania do 
pracy w rolnictwie polskich robotników sezonowych. Alarmowały o tym 
pisma landratów i prezydentów rejencji184, w których zalecano prowa
dzenie ścisłej kontroli punktów granicznych oraz nadsyłanie raportów 
o napływie polskich sezonowców na te tereny185. Nieoficjalnie jednak 
tak jak dawniej tolerowano ich pobyt na tych ziemiach w czasie 
żniw, sprzętu ziemniaków i buraka cukrowego. Sezonowcy przechodzili 
przez granicę nielegalnie. Był to więc nawrót do okresu z lat powojen
nych, a więc dawnych form brutalnego wyzysku, obecnie też niczym 
nie hamowanego. Wyjeżdżający na roboty polscy sezonowcy, przede

179 Tamże, pismo z 18 II 1932.
180 „Dziennik Berliński”, 21 VIII 1932.
lei AP WFi) r o  Wydz. I, nr 12360.
192 „Dziennik Berliński”, 4 IX 1932.
183 Tamże, 2 VII 1933, dokładne przepisy podano w „Ministerial-Blatt für 

Preussische innere Verwaltung”, nr 26, 3 V 1933, oraz „Reichsgesetzblatt”, Teil 1, 
1933, nr 5.

184 AP Wr., RO Wydz. I, nr 2272.
185 Tamże, pismo z 22 VIII 1934.



wszystkim na tereny przygraniczne, zdani byli na łaską pracodawcy, 
ścigani tak przez polską, jak i niemiecką policję. To nielegalne wychodź
stwo trwało aż do 1939 r. i zaliczyć je trzeba — ze względu na formy 
wyzysku — do najbardziej opłakanych kart historii polskich „obieży- 
sasów”.


