
WALKA KAPITALISTÓW GÓRNOŚLĄSKICH O ROBOTNIKA 
GALICYJSKIEGO (1904—1914)

Artykuł niniejszy ma na celu przedstawienie polityki prze
mysłowców niemieckich z terenu Górnego Śląska, którzy na po
czątku XX w. uporczywie walczyli z zarządzeniami władz, ogra
niczającymi dopływ robotników polskich z terenu Galicji i Kró
lestwa. Zamiarem autora nie jest omówienie samego udziału ro
botników polskich w ekonomicznym życiu Niemiec, a jedynie na
świetlenie stosunku do tego zagadnienia pewnej grupy społeczeń
stwa niemieckiego1).

Jednym z charakterystycznych przejawów życia ekonomicz
nego Niemiec na przełomie XIX i XX w. był brak rąk do pracy. 
Gwałtowny rozwój przemysłu, który w krótkim czasie zamienił 
Niemcy z państwa przeważająco rolniczego na przemysłowe, jiie 
tylko zaczął pochłaniać cały przyrost ludności, uchodzący dotych
czas na emigrację, ale zabierał także poważne ilości robotników 
rolnictwu2)- Brakowi, powstałemu w ten sposób, starano się za-

1) Na temat zagadnienia pracy polskich robotników sezonowych w Niem
czech istnieje szereg prac polskich (np. B a l s i n g e r o w a  M., Polskie wy- 
chodźtwo sezonowe do Niemiec, Środkowo europejski związek gospodarczy 
i Polska, Kraków 1916, str. 90— 110; M y t k o w i c z  A., Powstanie i rozwój 
emigracji sezonowej, Kraków 1917; O ko ł o wi ć  z J., Wychodźtwo i osad
nictwo polskie przed wojną światową, Warszawa 1920 i in., wiele materiału 
dostarczają roczniki Polskiego Przeglądu Emigracyjnego, 1908— 1914) oraz 
obfita literatura niemiecka, publicystyczna i naukowa.

2) Niektórzy autorzy przeciwstawiają się przypisywaniu decydującego 
znaczenia ucieczce robotników rolnych doi przemysłu, a za główny powód braku 
robotników w rolnictwie uznają nie „wyludnianie wsi“ , lecz intenzyfikację go
spodarki rolnej i wzrost uprawy roślin okopowych a specjalnie buraków cukro
wych ( G r u n d  P., Die auslandischen Wanderarbeiter in ihren Bedeutung fur 
Oberschlesien, Leipzig 1913, str. 7— 13; Zim  m er N o r b e r t ,  Entwickelung



radzić w różny sposób, jak  np. przez pracę więźniów, ogranicza-, 
nie nauki w szkołach etc., najskuteczniejszym środkiem okazało 
się jednak sprowadzanie robotników polskich z terenu Galicji 
i Królestwa. Zarządzenie Bismarcka, który w r. 1885 usunął 
z granic Rzeszy 30.000 obcych poddanych narodowości polskiej 
i zamknął granicę dla imigrantów, nie dało się długo utrzymać. 
Od początku lat dziewięćdziesiątych władze ponownie zaczęły 
wydawać pozwolenie na sprowadzanie polskich robotników z tym 
tylko zastrzeżeniem, aby opuszczali oni Niemcy na okres między 
15 listopada i 1 kwietnia każdego roku, a od r. 1908 również 
z obowiązkiem zaopatrywania robotników polskich w specjalne 
legitymacje. Ponieważ zapotrzebowanie na siłę roboczą pocho
dziło w pierwszym rzędzie od rolnictwa, tzn. od wielkich m ająt
ków junkierskich, zajmujących poważne tereny we wschodniej 
części państwa pruskiego, sezonowość pobytu robotników była 
stosunkowo łatwa do zniesienia. Nie przeszkadzało to temu, że 
przedstawiciele agrariuszy w sejmie pruskim czynili wielkie wy
siłki, aby znieść lub przynajmniej skrócić to ograniczenie. Wy
siłki ich zostały uwieńczone rezultatami, bo w r. 1898 okres usu
wania robotników zagranicznych z terenu Niemiec czyli tzw. Ka- 
renzzeit został ograniczony do czasu od 1 grudnia do 1 marca, 
a w r. 1900 skrócono go do sześciu tygodni (od 20 grudnia do 
1 lutego). Jednocześnie przez usprawnienie organizacji wer
bunku agrariusze niemieccy zapewnili sobie regularny dopływ se
tek tysięcy robotników polskich z terenu Galicji i Królestwa* 3).

und Stand der oberschlesischen Landwirtschaft, rozpr. dokt., Erlangen 1927, 
str. 31; częściowo R a d e t z k i  We r n e r ,  Der gegenwartige Stand der land- 
wirtschaftlichen Wanderarbeiterefrage in Deutschland, Landwirtschaftliche 
Jahrbiicher Bd. LXIII, H. 3, Berlin 1926, str. 307— 8).

3) Werbunek przeprowadzany był przy pomocy najróżniejszych sposobów. 
Od r. 1905 istniała specjalna instytucja Deutsche Feldarbeiter-Centrale, obok 
tego działały pośrednictwa przy poszczególnych Izbach Rolniczych, prywatne 
biura werbownicze i agenci, właściciele wysyłali swoich pełnomocników nad 
granicę lub do Galicji, a w wioskach galicyjskich działali także miejscowi 
agenci. (Por. B r ó s s l i n g  F r i t z ,  Die Lagę der landw. Arbeiter in Schlesien 
am Ende des 19 Jhdts vom Standpunkte des Landwirtes aus, rozpr. dokt. Wro
cław, Merseburg 1900, str. 49—50; Gr u n d ,  op. cit. str. 20—26 i wiele in
nych). Ogólną liczbę zagranicznych robotników dokładnie trudno jest ustalić, 
cyfry, podawane przez poszczególne źródła, a dotyczące rolnictwa i przemysłu 
wahają się znacznie (od 1/2 miliona do 1,2 mil.), w każdym razie ilość Pola
ków można przyjąć na 600—700.000 (bezpośrednio przed pierwszą wojną 
światową). Dzięki nim udało się zebrać w r. 1914 zbiory, a w czasie wojny po-



Nie pozostawali także w tyle przemysłowcy, którzy nie odczuwali 
wprawdzie braku robotników w stopniu tak ostrym (w pierwszym 
dziesięcioleciu XX w. parokrotne kryzysy powodowały nawet 
okresowe bezrobocie), ale którym chodziło o stworzenie dla ro
botnika niemieckiego konkurencji robotnika taniego i mało wy
magającego 4).

Jeżeli brak rąk do pracy dotykał rolnictwo niemieckie na te
renie całego państwa, to w specjalnie trudnym położeniu znajdo
wało się rolnictwo na terenie Śląska. Robotnicy polscy znajdowali 
zatrudnienie na terenach aż po Badenię i Alzację, ale przede 
wszystkim poszukiwani byli przez junkrów ze wschodnich części 
Prus. Wpływał na to charakter rolnictwa na tych obszarach. Zno
szenie pańszczyzny w latach dwudziestych zamieniło się tam 
w masowe usuwanie chłopów, którzy początkowo, nie mając in
nej drogi wyjścia, pozostawali w majątkach junkierskich w cha
rakterze robotników rolnych. Masowa emigracja do Ameryki, 
a jeszcze bardziej ucieczka do miast i przemysłu, w stopniu znacz
nie silniejszym postawiły agrariusza przed koniecznością sprowa
dzania robotników obcych, aniżeli doznawał je j średni chłop z in
nych części Niemiec. Specjalnie niekorzystne było położenie Prus 
Wschodnich i Śląska, zwłaszcza Górnego. Pierwsze, zapchane 
w najdalszy kąt państwa, pozbawione normalnej cyrkulacji de
mograficznej, wykazywały w ciągu XIX w. ciągły spadek ludno
ści, i to nie tylko względny, ale okresami nawet bezwzględny. Na 
Śląsku, który posiadał niewiele lepsze położenie geograficzne, 
brak robotnika w rolnictwie pogłębiało istnienie przemysłu, nie
mniej, jak  zobaczymy niżej, cierpiącego na tą bolączkę. Nic więc 
dziwnego, że to właśnie przedstawiciele agrariuszy śląskich 
zawsze domagali się zniesienia wszelkich ograniczeń w pozwo-

nowny wzrost ich liczby rozpoczął się od r. 1917. W październiku 1918 r. pra
cowało w Niemczech 374.000 zagranicznych robotników i 90.000 jeńców wo
jennych. ( R a d e t z k i ,  op. cit. str. 312). Nawet po wojnie mimo bezrobocia 
w przemyśle rolnictwo niemieckie potrzebowało pomocy polskiej i w r. 1924 
zatrudniało ono 107.281 robotników zaigranicznych z tego 90.943 — 84,9% Po
laków ( R a d e t z k i ,  str. 317).

4) To społeczne wykorzystywanie sprowadzania robotników polskich przez 
przemysłowców wyglądało według nich niegroźnie, jako zapewnienie sobie do
godnego wentyla, przydatnego na okres ewentualnej obniżki koniunktury i cza
sowego bezrobocia. Robotnik polski miał wówczas pierwszy paść jego ofiarą 
(np. K n o c h e n h a u e r  B r u n o ,  Die oberschlesische Montanindustrie, Gotha 
1927, str. 82—3).



leniach na sprowadzanie robotników polskich, nic dziwnego, że 
domagali się oni bezwarunkowego otwarcia granicy.

Ciekawe światło na stosunki, panujące w ekonomicznym ży
ciu Górnego Śląska, rzucają niektóre akty b. rejencji opolskiej, 
znajdujące się obecnie w Archiwum Państwowym we Wro
cławiu5). i

Robotnicy zagraniczni pojawili się na Górnym Śląsku po
nownie już około r. 1890, liczba ich jednak wzrastała w szybkim 
tempie. W r. 1899 stanowili już ok. 20% ogółu robotników rol
nych6), a w r. 1911 ok. 30% 7). Chodziło tu w pierwszym rzędzie 
o Polaków, mimo, że nacisk kół nacjonalistycznych spowodował 
w późniejszych latach częściowe zastąpienie Polaków przez Ukra
ińców, którym różnica języka utrudniała porozumiewanie się 
z miejscową ludnością8).

Brak robotników rolnych, silniejszy aniżeli w Niemczech za
chodnich powodował usilne starania agrariuszy o zniesienie na
wet tego niewielkiego ograniczenia, jakim był Karenzzeit, a sta
rania te w szeregu wypadków dawały rezultat pozytywny. I tak 
w r. 1906 minister spraw wewnętrznych, Bethmann-Hollweg, 
upoważnił nadprezydenta śląskiego do wydawania pozwoleń na

B) W okresie pracy w Archiwum Wrocławskim wymienione niżej teczki 
nie posiadały jeszcze liczb inwentarzowych, toteż, wyszczególniwszy je na po
czątku, cytuję następnie przy pomocy własnych skrótów. Były to następujące 
poszyty:

Akten des Regierungsprasidenten zu Oppeln betr. Zulassung auslandisch- 
polnischen Arbeiter Familien, sowie von auslandisch-polnischen Handwerks- 
gesellen und Lehrlingen im Kreise Pless vom 19. X. 1907 bis 17. VI. 1914 —  
cyt. AW I.

Generalakten des Regierungsprasidenten Oppeln betr. Karenzzeit (Fest- 
stellung und Abanderunig) fur auslandische Arbeiter

Band I. 1904— 1906 cyt. AW. II.
„ II. 1906—>1909 „ AW. III.
„  III. 1909 nn. „ AW. IV.

Za udostępnienie powyższych materiałów składam na tym miejscu podzię- 
kiwanie P. Dr M. Wąsowiczowi, dyr. Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

6) B r ó s s l i n g ,  op. cit. str. 46.
7) G r u n d, op. cit. str. 2.
8) Mimo podziału, wprowadzonego przez jednego z badających, na okresy 

przewagi 1) robotników z Królestwa, 2) Polaków z Galicji i 3) Ukraińców 
z Galicji ( J u s t u s  Wohl ,  Die auslandischen Arbeiter in Preussen. Vortrag 
gehalten in der schles. Gesellschaft fur vaterlandische Kultur, 89 Jahres- 
bericht, III Abt., str. 27), robotnicy polscy zachowali do końca przewagę ilo
ściową, a uwidaczniało się to specjalnie w rolnictwie Górnego Śląska.



zwolnienia od Karenzzeitu dla rolnictwa, a także dla cukrowni51), 
co mimo zastrzeżeń, wysuwanych przez nastawionego skrajnie 
nacjonalistycznie prezydenta rejencji opolskiej, Holtza, przepro
wadzane było, jak  się zdaje, na szeroką sk alę9 10). Stanowisko 
landratów było tak bardzo przychylne rolnictwu, że prosili oni 
prezydenta Holtza o pozwolenie na wcześniejsze zatrudnianie ro
botników zagranicznych, motywując to tym, że zawiadomienie 
ministra spraw wewnętrznych przyszło zbyt późno i większość 
właścicieli już pozwalniała swoich robotników11). Holtz w myśl 
swoich zasad oczywiście odmówił12), ale akcja przedstawicieli 
rolnictwa w roku następnym odniosła znowu pozytywny rezultat, 
bo na pisma paru landratów13) Bethmann zgodził się na skróce
nie Karenzzeitu do 7 stycznia 1908 r .14). Stanowisko agrariuszy 
najlepiej obrazuje obszerny memoriał hr. Zedlitza, którego zda
niem szkody, powstałe na skutek kontrolowania robotników i sto
sowania Karenzzeitu, znacznie przewyższają niebezpieczeństwo 
narodowe, związane z całkowitym zniesieniem tych ograni
czeń 15) .

Specjalne trudności zmuszały niekiedy władze do wydawa
nia dla niektórych obszarów osobnych zezwoleń. Tak np. nadgra
niczny powiat pszczyński cieszył się przez pewien czas swobodą 
w korzystaniu z robotników galicyjskich przez przeciąg całego 
roku16). Specjalne złagodzenie obostrzeń dla Pszczyny nie było 
zbyt mile widziane przez władze, to też skorzystano z nawiąza
nia pierwszych stosunków z ukraińskim nacjonalistycznym komi
tetem „narodowym" we Lwowie, aby zalecić wymianę robotników 
polskich na ukraińskich17). Wprawdzie prezydent rejencji opol

9) Pismo z 18. XII. 1906. AW III, 1.
10) Pismo landrata nyskiego do Holtza z 20. XII. 1906. AW III, 5.
1X) Pismo landrata nyskiego z 2. I. 1907. AW III, 20.
12) Odpowiedź Holtza z 8. I. 1907. AW III, 22.
13) Grotkowskiego z 26. XI. 1907, raciborskiego z 29. XI. 1907. AW III, 

80, 82, 83.
14) Pismo Bethmanna do Holtza z 17. XI. 1907. AW III, 85.
15) z 9. XI. 1906 (do nadprezydenta?). AW III, 11— 19.
16) Por. AW I.
17) Pismo nadprezydenta śląskiego do prezydenta rejencji opolskiej 

z 15. VI. 1903 (AW I, 6). Jak pisze nadprezydent, Ukraińcy nie podlegali obo
strzeniom. „Zarząd Izby Rolniczej stoi według moich wiadomości w stosunkach 
z ukraińskim komitetem narodowym we Lwowie. Szeroko rozpowszechnionym 
poglądom, jakoby Ukraińcy mieli pracować gorzej od Polaków, przeczą liczne 
wypowiedzi".



skiej ze względu na niewielką liczbę robotników zagranicznych, 
zatrudnionych na stałe na terenie powiatu, uznał za łatwe całko
wite ich wykluczenie lub ewentualne zastąpienie i to nawet nie 
przez robotników ukraińskich, a niemieckich robotników z zagra
nicy (w tym celu utworzono właśnie niedawno Zentralstelle zur 
Beschaffung deutscher Ansiedler und Feldarbeiter18), ale opór 
czynników miejscowych był tak silny, że w lipcu 1903 r. minister 
spraw wewnętrznych zgodził się na pozostawienie w mocy wy
jątkowego zarządzenia19). Jednocześnie agrariusze musieli czy
nić starania, aby ulga ta została rozciągnięta także i na inne po
wiaty, gdyż minister przypominał, że pełnomocnictwo dla prezy
denta rejencji opolskiej odnośnie dopuszczania na stałe rodzin 
na teren powiatów prawoodrzańskich zostało cofnięte 15. IV. 
1901 r., a teraz cofnął jeszcze to samo pełnomocnictwo odnośnie 
dopuszczania ludzi wolnych20).

Walka o utrzymanie wyjątkowych przepisów trwała jeszcze 
dłuższy czas. W listopadzie 1904 r. landrat pszczyński zwrócił 
się do prezydenta rejencji opolskiej z prośbą o wyjednanie u mi
nistra przedłużenia pozwolenia21). Do pisma dołączony był me
moriał, obrazujący dobitnie trudności, na jakie natrafiało rolnic
two na Górnym Śląsku. Sztuczność granicy, przedzielającej kra
iny, stanowiące jeden organizm ekonomiczny, podkreślała dys
proporcja pomiędzy brakiem rąk do pracy, panującym na terenie 
powiatu pszczyńskiego, a przeludnieniem, leżących obok, wiosek 
beskidzkich. Wszelkie próby zastąpienia Polaków innymi robot
nikami, czytamy w memoriale, nie dały rezultatów. Z Węgrami, 
sprowadzonymi przez Zentralstelle zur Beschaffung deutscher 
Feldarbeiter, zrobiono kiepskie doświadczenie, gdyż kosztowało 
to sporo pieniędzy, a robotnicy węgierscy wkrótce uciekli; brak 
też odpowiedniej ilości Ukraińców. Stwierdzano, że ,,nasi więksi 
posiadacze nastrojeni s^ całkowicie narodowo i patriotycznie i go
towi są współpracować przy germanizacji, a także ponosić w jej 
imię ofiary, byle nie została przez to postawiona na kartę cała ich

18) Pismo prezydenta rejencji opolskiej do nadprezydenta z 30. VII. 1903. 
AW I, 1910.

19) Pismo ministra spraw wewnętrznych do nadprezydenta śląskiego — 
odpis dla prezydenta rejencji polskiej. A W I, 12— 13.

20) ibid.
21) AW I, 20—29.



egzystencja". Tego rodzaju argumenty odniosły skutek i minister 
znowu udzielił pozwolenia.

W r. 1905 naczelnik urzędu (granicznego) z Nowego Bieru
nia przesłał prezydentowi rejencji opolskiej, polakożerczemu 
Holtzowi, całą serię podań z poszczególnych majątków, domaga
jących się zgodnym chórem dopuszczenia robotników galicyj
skich22). Nic nie pomogły nalegania ze strony Holtza pod adre
sem landrata pszczyńskiego, aby zaprzestano tego rodzaju prak
ty k 23). Landrat, powołując się na chybione próby z Ukraińcami, 
jeszcze raz zażądał przedłużenia uprawnienia24), na co też udzie
lił swojej zgody minister25 26).

Holtz należał do ludzi nastawionych specjalnie antypolsko, 
to też poczynił wszelkie możliwe starania, aby zamknąć dopływ 
robotników galicyjskich. Kiedy w r. 1907 landrat pszczyński 
zwrócił się, jak  co roku. o przedłużenie pozwolenia na całoroczne 
zatrudnianie robotników polskich28), wśród podań znalazło się 
także pismo, pochodzące z domeny państwowej w Alt-Stutter- 
heim. Holtz zainterpelował zaraz odnośny departament w mini
sterstwie, okazało się jednak, że choć domeny powinny ze wzglę
dów polityki narodowej zatrudniać robotników wewnętrznych, 
ale tylko wtedy, gdy jest to możliwe27)-

I znowu na ponowne i dość rozpaczliwie brzmiące ponagle
nia landrata pszczyńskiego, który opisywał długie i bezowocne, 
starania o zdobycie innych robotników, czynione także za pośred
nictwem Izb Rolniczych28), rozporządzenie wyjątkowe zostało 
przedłużone na jeszcze jeden rok. Starania antypolskie odniosły 
już jednak pewien skutek. Wprawdzie na pytanie Holtza Nie
miecka Centrala Robotników Rolnych z Berlina odpowiedziała, 
że nie może brać w najmniejszej mierze odpowiedzialności za do
starczenie odpowiedniej ilości robotników narodowości niepol
skiej (Ukraińcy, stwierdzono, nie chcą, Węgrzy, Słowacy, Niemcy 
z Rosji i Węgier — albo nie nadają się, albo stawiają zbyt wyso
kie żądania, a w ogóle ,,poziom płac naszego wschodu obliczony

22) AW I, 43 z 22. X. 1905, podania AW I, 40—49.
23) AW I, 50— 51 z 20. XI. 1905.
24) AW I, 51 z 10. XI. 1905.
25) AW I, 54 z 22. XII. 1905 (odpis).
26) AW I, 59— 62 z 22. IX. 1906.
27) AW I, 63— 64 pismo z 17. IX. 1906.
28) AW I, 68—69.



jest na słowiański brak potrzeb'*29), ale nie zrażony tym prezy
dent zalecił w piśmie do nadprezydenta śląskiego stopniowe ogra
niczanie pozwolenia, które przy pewnych ofiarach da się całko
wicie znieść30).

Ostatecznie rozporządzenie wyjątkowe utrzymane zostało 
jeszcze na rok 1906-7 jak  i na rok następny. Podobnie w r. 1908 
landrat pszczyński zwrócił się do prezydenta, dołączając tym ra
zem jako załączniki odpowiedzi szeregu urzędów granicznych, 
które donosiły, że mogą dostarczyć jedynie robotników ukraiń
skich, lub w ogóle dostarczenie siły roboczej nie leży w granicach 
ich możliwości31)- Mimo takiej samej odpowiedzi Centrali ber
lińskiej32), rząd najpierw przez długi czas przewlekał sprawę, 
a wreszcie odpowiedział w sposób odmowny33 34), przy czym od
mowa została powtórzona przy ponownych próbach31). Minister 
Moltke stwierdził w swej odpowiedzi, że powiat pszczyński nie 
pozostaje bynajmniej w warunkach wyjątkowych, i że w ogóle 
nastąpiła znaczna poprawa na rynku pracy wobec zmniejszenia 
się ubytku robotników wewnętrznych, a wzrostu dopływu robot
ników zagranicznych. Obok tendencji władz do ograniczenia do
pływu robotników zagranicznych, powodem odmowy przedłuże
nia wyjątkowego zarządzenia dla powiatu pszczyńskiego mogło 
być także zaostrzenie stosunków pomiędzy kanclerzem Bulowem, 
a partią konserwatywną, jakie miało miejsce w pierwszej poło
wie 1909 r.

Mimo, że sytuacja powiatu pszczyńskiego była wyjątkowa, 
i nie wydaje się, aby wiele powiatów cieszyło się podobnymi przy
wilejami, walka o dopuszczenie robotników rolnych z Galicji była 
charakterystyczna dla całego śląska.

Podobnie jak  rolnictwo, także i zakłady przemysłowe, zwią
zane z produkcją rolną, odczuwały silnie brak rąk do pracy. Tak 
było na terenie całych wschodnich Niemiec, tak było też na Ślą
sku. To też często spotkać można starania cukrowni o odsunięcie 
terminu wysiedlania robotników zagranicznych ze względu na 
nieukończenie kampanii cukrowniczej (np. w latach 1907, 1908

20) AW I, 70—71 z 29. X. 1906.
30) AW I, 73— 76 z 7. XII. 1906.
31) AW I, 162— 163 i 164— 167 z 7. X. 1908.
»2) AW I, 170 z 27. X. 1908.
33) AW I, 141— 142 z 28. V. 1909.
34) AW I, 159— 160 z 19. XII. 1909.



i późniejS5). Próby te niekiedy odnosiły pożądany skutek i robot
nicy zagraniczni wyjeżdżali dopiero 31 grudnia35 36).

Nie lepiej przedstawiała się sprawa w rzemiośle, tylko, że 
głos jego najsłabiej było słychać. Cech rzeźników z Pszczyny 
skarżył się na całkowity brak uczniów, bo cała ludność odwraca 
się od rzemiosła37)- „Dlatego jesteśmy zdani na dopływ uczniów 
z Galicji" twierdzili rzeźnicy, a potwierdzali to także stolarze, 
szewcy, ślusarze, krawcy i piekarze. To też landrat pszczyński 
proponował umożliwienie sprowadzania uczniów z zagranicy, 
aby nie czekać na powstanie rzeczywistych szkód. Nie wpłynęło 
to na decyzję prezydenta rejencji opolskiej, który twardo odpo
wiedział, aby starano się o uczniów niemieckich38). Starania jed
nak nie ustały i tak np. w r. 1906 landrat pszczyński znowu przed
stawił prezydentowi rejencji opolskiej sprawę sprowadzania cze
ladników i uczniów z G alicji39), przy czym używał argumentów
0 roli rzemiosła jako ostoi niemczyzny i niejednakowym trakto
waniu małego rzemieślnika i wielkiego przemysłowca czy agra- 
riusza, którym pozwala się na sprowadzanie Polaków. Dopiero 
jednak w r. 1907 udało się uzyskać pewne rezultaty, gdyż na 
wniosek, poparty przez prezydenta rejencji opolskiej40) minister 
Bethmann pozwolił na szersze sprowadzanie czeladników i ucz
niów dla rzemiosła pszczyńskiego41), przy czym w wypadkach 
wyjątkowych czas usuwania (Karenzzeit) można było skracać 
do 2 tygodni. Znowu jednak trzeba zaznaczyć, że tego rodzaju 
ustępstwa były raczej czymś wyjątkowym, a normalnie rzemiosło 
śląskie wegetowało, pozbawione dopływu rąk roboczych, a gnę
bione konkurencją przemysłu.

35) Cukrownictwo odczuwało specjalnie boleśnie brak robotników ze 
względu na konieczność dużego wkładu pracy przy uprawie buraka cukrowego. 
Brak rąk do pracy w znacznej mierze zahamował rozwój cukrownictwa we 
wschodnich Niemczech. Odnośnie śląska por. pismo Bethmanna do nadprezy- 
denta śląskiego z 15. VII. 1908. A W III, 101. Szereg podań z końca 1912
1 1913 r. por. A W IV.

36) Np. w r. 1912.
37) Podanie do landrata Heylinga, przekazane prezydentowi opolskiemu 

z 23. IX. 1901. AW I, 3—4.
38) Pismo do landrata pszczyńskiego z 19. X. 1901. AW I, 5.
39) Pismo z 11. VIII. 190'6. AW I, 56—7. Odpowiedź odmowna z 25. VIII.

1906. AW I, 58.
40) Pismo prezydenta opolskiego do ministra spraw wewnętrznych z 22. IV.

1907. AW I, 85—86.
41) Pismo z 17. V. 1907. AW I, 87.



Przesunięcia ludności na terenie państwa niemieckiego obok 
kierunku: ze wsi do miasta (tzw. Landflucht), posiadały także 
kierunek ze wschodu na zachód (czyli tzw. Ostflucht), który 
przyczyniał niemało trosk nacjonalistom niemieckim. Ponieważ 
zaś rolnictwo, a szczególnie wielkie posiadłości junkierskie, miało 
swoją bazę na terenie Niemiec wschodnich, stąd cierpiało podwój
nie na brak rąk do pracy. Inna była sytuacja przemysłu i gór
nictwa, gdyż znaczna ich część zgromadzona była na terenie 
Westfalii i Nadrenii, a reszta rozrzucona po ośrodkach miejskich 
Niemiec środkowych (Berlin, Saksonia). Przemysłowiec czerpiąc 
swoje soki żywotne ze wsi pruskiej, pozbawiał agrariusza robot
ników, a sam cierpiał znacznie mniej na brak ludzi42).

O ile jednak sytuacja rolnictwa śląskiego stosunkowo nie tak 
wiele różniła się od sytuacji w innych prowincjach, szczególnie 
wschodnio-pruskich, o tyle przemysł i górnictwo tego drugiego co 
do wielkości ośrodka znajdowało się w warunkach nierównie gor
szych od Westfalii, Nadrenii czy Saksonii. Mimo nie nadzwyczaj
nych warunków zbytu, które upośledzały wyraźnie górnictwo 
i przemysł górnośląski w stosunku do okręgów zachodnio-niemiec- 
kich, tylko w momentach najsłabszej koniunktury ilość robotni
ków, stojących do dyspozycji, wystarczała w porównaniu do za
potrzebowania. To samo bowiem położenie na wschodnich krań
cach państwa, odciętych od regularnego dopływu sił roboczych, 
powodowało, że gospodarka górnośląska zdana była nieodwołal
nie na pomoc ze strony przeludnionej G alicji43). Wystarczy prze
glądnąć czasopismo R e ic h sa rb e itsb la tt , wydawane przez Królew

42) Mimo tego w okresie, poprzedzającym bezpośrednio pierwszą wojnę 
światową, przemysł niemiecki sprowadzał także znaczną ilość robotników za
granicznych. Na terenie państwa pruskiego (poza prowincjami wschodnimi) 
obowiązywał wprawdzie zakaz zatrudniania ich w przemyśle i w górnictwie, ale 
był on wielokrotnie łamany, a bez ograniczeń sprowadzały robotników zagra
nicznych zakłady przemysłowe, położone w innych państewkach niemieckich.

43) Na niekorzystne położenie Górnego Śląska w ramach państwa niemiec
kiego zwrócono uwaigę zarówno ze strony polskiej (np. P i e r n i k a r c z y k  J., 
Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, Katowice 1933, t. 2, str. 385, 
P o p i o ł e k  F., Dzieje hutnictwa żelaznego na ziemiach polskich, Katowice—  
Wrocław 1947, str. 90—93), jak i niemieckiej (Wirtschaftlicher Heimatfiihrer 
fur Schlesien, Dusseldorf, str. 59), mimo że w okresie plebiscytu Niemcy sta
rali się gwałtownie udowodnić związki ekonomiczne, łączące Górny Śląsk z Rze
szą ( S c h o t t e  W., Die Zukunft der oberschlesischen Wirtschaft, Berlin 1921, 
str. 16; Voltz W., Oberschlesien und die oberschlesische Frage, Bresłau 1922, 
str. 51).



ski Urząd Statystyczny, aby na podstawie comiesięcznych spra
wozdań spostrzec, że nawet w momentach, kiedy spadek koniun
ktury, występujący periodycznie, powodował zastój w przeważa
jącej części gałęzi wytwórczości i część robotników znajdowała 
się bez pracy, nawet wówczas raporty z Górnego Śląska, dono
siły, że brak rąk do pracy nie został jeszcze opanowany44). Szcze
gólnie bolesne były dwa okresy w roku — w mniejszym stopniu 
miesiące letnie, kiedy rolnicy dokładali starań, aby jak  najwięk
szą ilość robotników skierować do robót polnych i okres zimowy 
od końca grudnia do końca stycznia, kiedy obowiązywał Karenz- 
zeit i polscy robotnicy z Galicji musieli wyjeżdżać do domów. Te 
ostatnie parę tygodni było tym boleśniejsze, że dla górnictwa 
znacznie większą wagę ma wydobycie węgla w miesiącach naj
większego zapotrzebowania. To też przeciwko obowiązkowi usu
wania robotników galicyjskich skierowały się wysiłki przemysłu 
górnośląskiego.

Były to ciągłe starania o utrzymania pozwoleń na sprowadza
nie robotników galicyjskich i skrócenie Karenzzeitu. Dodać trzeba, 
że, o ile zatrudnianie Polaków przez rolnictwo było faktem sze
roko znanym i komentowanym przez opinię niemiecką, a służyło 
także burżuazji do zarzucania junkrom działalności antynarodo- 
wej, starania przemysłowców, nakreślone poniżej, pozostawały 
przeważnie ukryte w poufnej korespondencji urzędowej i zrzadka 
jedynie jakaś wiadomość o nich przenikała do opinii publicznej. 
Nie oznacza to oczywiście, aby możliwe było zatajenie samego 
faktu zatrudniania robotników zagranicznych na Górnym Ślą
sk u 45), ale nieznany pozostawał przebieg zabiegów magnatów 
przemysłowych i niezwykle ciekawe argumenty, jakich używali.

Kiedy 30 czerwca 1904 r. landrat katowicki wezwał szereg 
zakładów do zwolnienia w terminie miesięcznym wszystkich ro
botników z Galicji, wywołało to natychmiastową interwencję or

44) Reichsarbeitsblatt od r. 1904.
45) F red  B rzosk i, Industrieschlesien, das Land einer Zukunft. Deutsche 

Kulturworte eines Polen. Glogau und Leipzig 1911, str. 39, uważał sprowadza
nie robotników zagranicznych za jedną z najcięższych plag, zawinionych przez 
przemysł. „Prawdziwym błogosławieństwem dla Ostmarchii byłoby strzec ro
botnika niemieckiego przed galicyjskim". Przeciw wykorzystywaniu robotni
ków polskich z Galicji dla obniżenia płac występowały pisma socjalistyczne, 
a także Górnoślązak Korfantego i centrowa Oberschlesische Volkszeitung. Po 
wojnie udział polskich robotników w przemyśle starano się często zlekceważyć 
( Yo l t z ,  op. cit. str. 51).



ganizacji przemysłowców „Kattowitzer Aktien-Gesellschaft fiir 
Eergbau- und Eisenhiittenbetrieb", która w piśmie do prezydenta 
rejencji opolskiej, wskazała na to, że Górny Śląsk, pozbawiony 
zaplecza, znajduje się w znacznie gorszym położeniu, aniżeli Śląsk 
Środkowy czy Dolny46). To też chociaż jeszcze nie było braku ro
botników na całym Górnym Śląsku, we wschodnich częściach już 
dawał się odczuć brak „ciągaczy" (Schlepper) i robotników nad
ziemnych. Wobec tego, że powodem zarządzenia władz stały się 
liczne podania o naturalizowanie przybyszów47), przemysłowcy 
zapewnili solennie o ścisłym przestrzeganiu terminowego usuwa
nia Polaków. Aby udowodnić, że otwarcie granicy w nicżym nie 
narazi interesów niemczyzny, pisała w innym piśmie Oberschle- 
sische Berg- und Huttenmannische Verwaltung, że zakaz w ni
czym nie przyczynia się do zwalczenia polskości, zmuszając dla 
braku innych robotników do zatrudniania miejscowych prowody
rów 48). Tymczasem robotnicy galicyjscy w .niczym nie działają 
polonizująco i traktowani są przez miejscową ludność jak  obcy 
(górale). „Harmlose Menschen. Sie sind nicht nur national-pol- 
nisch gesinnt, sondern eher deutsch gesinnt ( !)  und freuen sich, 
wenn es ihnen in Deutschland gut geht und sie Gelegenheit ha- 
ben etwas deutsch zu lernen". Tego rodzaju wypowiedzi w ni
czym nie przeszkodziłyby przemysłowcom atakować Polaków za 
agitację „wielkopolską" i domagać się zastosowania najostrzej
szych środków antypolskich, gdyby nie wchodziły w grę interesy 
ekonomiczne. Podania dyrektorów poszczególnych zakładów 
o pozwolenie dopuszczenia robotników zagranicznych stwier
dzały ciągle — „dopuszczenie robotników zagranicznych jest bez
warunkową koniecznością"49). Władze, które dotąd opierały się 
na raportach inspektorów przemysłowych, rozesłały ankietę mię
dzy landratam i50) . Niemal wszyscy opowiedzieli się przeciwko 
ograniczaniu imigracji, pomimo stwierdzenia istnienia „wolnych 
szycht" (niepełnego zatrudnienia robotników), bo też lokalni

46) 10. VII. 1904. A W II, 1—4.
47) Na próby naturalizowania przybyszów skarżył się H o f f m a n n  Ge

org ,  Die oberschlesische Montanindustrie und ihre Entstehungsentwicklunjg. 
Ostland I, str. 113—4.

48) z 25. VII. 1904. AW II, 8— 12.
49) Dyrekcja huty żelaza, Silesia, do landrata w Rybniku, pismo z 13. VIII. 

1904. AW II, 25.
59) AW II, 26 nn.



przedstawicieli władzy zbyt byli związani z miejscowymi stosun
kami, aby mogli się oprzeć żądaniom przemysłowców. Z radością 
powołał się na to Związek górniczo-hutniczy, czołowa organiza
cja przemysłu górnośląskiego, ponawiając jeszcze raz żądanie 
cofnięcia zbyt daleko posuniętych ograniczeń51).

Nacisk przedstawicieli przemysłu wzmógł się tak bardzo, że 
prezydent Holtz czuł się zmuszony, przesłać odnośne podania do 
ministerstwa, zaznaczając jednocześnie w piśmie do Związku, że 
może tutaj chodzić jedynie o wyznaczenie Karenzzeitu jednoli
tego dla wszystkich zakładów pracy52). Ustępstwo rejencji za
chęciło przemysłowców do ponowienia wysiłków, to też w piśmie 
z 22. IV. 1904 widać już wyraźne ostrze, skierowane przeciwko 
sezonowości zatrudnienia Polaków53). Możliwe jest to, czytamy, 
w rolnictwie, ale nie w przemyśle, a specjalnie w górnictwie, gdzie 
nie jest odpowiedni ani termin zimowy, ani letni, kiedy można 
najlepiej posługiwać się spławną drogą Odry. Aby udowodnić, 
że nie zamierzają osadzać robotników sezonowych na stałe, pro
ponowali wprowadzenie Karenzzeitu dla każdego robotnika in
dywidualnie. Gdyby zaś ten projekt nie znalazł poparcia, zga
dzali się ostatecznie na czterotygodniowy Karenzzeit w drugim 
kwartale, przy czym corocznie władze informowałyby się, kiedy 
kopąlnie i huty, życzą sobie jego wprowadzenia, w kwietniu lub 
do połowy maja 54). Podanie powędrowało w dalszą drogę do mi
nistra, ale prezydent Holtz pragnął ze wględów politycznych 
wprowadzenia sześciotygodniowego Karenzzeitu, oczywiście zbio
rowego, a nie indywidualnego55 56). Mimo ponownego nalegania 
o zmianę Karenzzeitu na indywidualny,58), przemysłowcy mu
sieli się zadowolić takim samym wynikiem, jak  agrariusze tzn. 
okresem sześciotygodniowym, wyznaczanym jednak corocznie 
według ich projektów przez nadprezydenta śląskiego w porozu
mieniu ze Związkiem górniczo-hutniczym. W piśmie do przedsta
wicielstwa górniczego minister spraw wewnętrznych, Hammer-

51) W piśmie do prezydenta rej. opolskiej, Holtza z 2. IX. 1904. AW II, 
29—30.

« )  z 11. IX. 1904. AW II, 40— 41.
53) Związek górniczo-hutniczy do prez. Holtza. AW II, 47— 49.
54) Pismo opatrzone jest sceptycznymi uwagami Holtza, nastawionego 

wrogo.
55) Pismo z 12. X. 1904. AW II, 52—59.
56) Pismo związku górn.-hut. do Holtza z 16. I. 1905. AW II, 73—74.



stęin, wskazał na możliwość zatrudniania robotników zagranicz
nych niepolskiej narodowości, a w dopisku dla prezydenta Holtza 
zalecał silne ograniczenie ilości zagranicznych robotników, ewen
tualnie w niektórych zakładach pracy całkowite ich usunięcie57).

Być może na stosunkowo pomyślny rezultat starań przemysłu 
wpłynęły nie tylko podania Związku górniczo-hutniczego, ale 
także memoriał wrocławskiego Urzędu Górniczego58), w którym 
poparto w pełni żądania górnictwa śląskiego i wykazano nie
zbędność zatrudniania robotników zagranicznych59). W każdym 
razie uzyskane ustępstwa należy uważać za sukces, gdyż przemysł 
górnośląski nie miał bardzo silnej pozycji w życiu ekonomicz
nym Niemiec. Ale też to osiągnięcie było na razie kresem ustępstw 
ze strony rządu. Późniejsze starania, motywowane stratami, wyni
kającymi z sześciotygodniowej przerwy w pracy robotników za
granicznych, nie dały rezultatów 60) i ostatecznie w r. 1905 Ka- 
renzzeit został ustalony na okres od 1 m a ja61).

O zbyt wielką stawkę jednak chodziło, aby przemysłowcy 
mieli zrezygnować. W roku następnym ponowili oni swoje stara
nia, ale ponieważ już dawno musieli spostrzec niechętne nasta
wienie Holtza, zwrócili się wprost do władzy centralnej. Prezes 
Związku górniczo-hutniczego, poseł narodowo-liberalny, Voltz, 
konferował w tej sprawie z ministrem spraw wewnętrznych, Beth- 
mann-Hollwegiem, przy czym musiał użyć przekonywujących ar
gumentów, skoro pismo ministra z zapytaniem o stosunek do tego 
zagadnienia, wysłane pod adresem Holtza, wspominało o więk
szych trudnościach, jakie nastręczało czasowe usuwanie robotni
ków dla przemysłu, aniżeli dla rolnictwa62). Holtz, który w oma
wianym sporze reprezentował koła nacjonalistyczne63), nie dał 
za wygraną i uznał, że Karenzzeit dla Polaków jest możliwy do

57) z 6. II. 1905. A W II, 76—77 (odpis dla prez. rej. opolskiej).
ss) z 17. XII. 1904. AW II, 80—91.
59) Memoriał upadabniają do pisma ministra uwagi o ewentualnym za

trudnianiu Ukraińców, różni go od niego zdanie o możliwości wprowadzenia 
indywidualnego Karenzzeitu.

60) Pismo Związku górn.-hut. do prez. Holtza z 29. III. 1905. AW II, 93. 
Holtz przesłał do ministerstwa 30. III. AW II, 94.

61) Korespondencję między zarządem Związku a Holtzem AW II, 96 n.
62) z 7. V. 1906. AW II, 101.
63) Podobnie, kiedy w r. 1909 przemysłowcy sprzeciwili się urządzaniu 

przez Hakatę dorocznego zjazdu na Górnym Śląsku, Holtz energicznie poparł 
Ostmarkenverein.



przeprowadzenia w ciągu lata bez poważniejszych przeszkód dla 
przemysłu, że już dają się odczuć korzyści ze sprowadzania Ukra
ińców64), którzy różnią się od miejscowej ludności wyznaniem 
i językiem, że wreszcie wprowadzenie Karenzzeitu, różnego dla 
poszczególnych fabryk, spowoduje pozostawianie .robotników na 
stałe w kraju, gdyż wędrować będą oni od zakładu do zakładu. 
Jeszcze bardziej zdecydowanie przeciwstawiał się udzielaniu po
zwoleń na całoroczny pobyt dla poszczególnych fabryk, gdyż 
przerwałoby to proces zastępowania Polaków Ukraińcami i na
stręczałoby trudności przy określaniu, kto ma pozwoleń udzielać 
ze względu na stanowisko landratów, ulegających z łatwością żą
daniom przemysłowców. Ścierające się wpływy Związku górniczo- 
hutniczego i Holtza doprowadziły do zorganizowania konferencji 
w Katowicach 16 m aja 1906 r., w której wzięły udział obie strony 
oraz przedstawiciele rządu (ministra spraw wewnętrznych i han
dlu) i urzędu górniczego65). Radca górniczy, Williger, ze strony 
Związku powtórzył znane argumenty o zawodzie sprawionym 
przez Ukraińców, niezadowoleniu, wywołanym wśród miejsco
wych robotników na skutek ponoszenia strat przez 6-tygodniowy 
zastó j66). Przemysł górnośląski —  twierdził — gotowy jest po
pierać rząd w jego polityce obronnej przeciw polskości, ale niem- 
czyźnie nic nie zaszkodzą sprowadzani górale. Na 86.000 zatrud
nionych robotników brak jest jeszcze 8.500, ale przemysłowcy za
dowoliliby się na razie cyfrą 2.300. W następnym przemówieniu 
Williger zażądał ograniczenia Karenzzeitu do jednego razu na 
trzy lata, stworzenia specjalnego biura pośrednictwa dla wielkiego * 68

04) O co chodziło nacjonalistom niemieckim przy sprowadzaniu Ukraiń
ców świadczą najlepiej jego słowa: „Czy Rusini dadzą się włączyć do niemiec
kiej narodowości, jest zagadnieniem, na które na razie nie można dać odpo
wiedzi, podczas, gdy odnośnie zagranicznych Polaków, odpowiedź będzie zde
cydowanym zaprzeczeniem".

05) Sprawozdanie z konferencji AW II, 116— 128 i 129—133.
68) Typowe dla przedstawicieli klas posiadających jest argumentowanie 

względami na korzyści podległego im proletariatu. Podobnie jak agrariusze, do
magając się ulg dla rolnictwa, twierdzili, że chodzi nie tylko o ich kieszeń, ale 
także o dobro małych rolników i robotników rolnych, tak samo przemysłowcy 
mówili o dobru robotników. Chodziło o to, że przybywający robotnicy sezo
nowi wykonywali przeważnie gorszą pracę. W okresie Karenzzeitu część ręba
czy musiała zająć ich miejsca, stąd następowała obniżka płac. Ze względu na 
jednolitość pracy, wykonywanej przez Galicjan, przemysł walczył tak zaciekle 
o dopuszczanie ich, mimo że chodziło o stosunkowo nie tak wielkie ilości.



przemysłu górnośląskiego (dotąd istniało wspólne z rolnictwem) 
i podwyższenia kontyngentu dopuszczanych robotników.

Przeciwko temu opowiedział się Holtz, który stwierdził, że 
dalsze otwarcie granicy prowadzić będzie do wypełniania tere
nów nadgranicznych elementem polskim, dalszej ucieczki robot
ników niemieckich na zachód i odpływu kapitałów do obcych rąk. 
Mimo jego oporu konferencja zakończyła się w gruncie rzeczy 
sukcesem przemysłowców. Okazało się, że organy centralne bar
dziej podatne są na ich żądania, aniżeli prezydent rejencji opol
skiej. Nie mogło być mowy, rzecz jasna, o zrealizowaniu w pełni 
programu, wysuniętego przez Willigera, ale wobec przyjaźniej- 
szego stanowiska przedstawicieli obu ministerstw, którzy kładli 
nacisk jedynie na to, aby nie dopuścić do osiedlania się robotni
ków na stałe, uchwalono, że tajny nadradca rejencji Heinrichs 
(przedstawiciel ministra spraw wewnętrznych), postara się 
o skrócenie Karenzzeitu w r. 1906, a tymczasem przemysłowcy 
przygotują memoriał w sprawie innych omawianych zagadnień 
(werbunek, powiększenie ilości w czasie sezonu, Karenzzeit co 
trzy lata, albo dwa krótsze w ciągu roku). Stanowisko przychyl
niejsze dla żądań przemysłu, jakie zajął nowy minister spraw we
wnętrznych, Bethmann-Hollweg, znamionuje także jego pismo 
do Związku górniczo-hutniczego 67) . '

W wyniku uchwał konferencji z 16 m aja 1906 r. przemy
słowcy górnośląscy wygotowali obszerny memoriał, który wydru
kowany w 50 egzemplarzach, przeznaczony był dla użytku po
szczególnych organów rząd u68). Zebrał on wszystkie argumenty, 
jakie przemawiały za koniecznością szerszego otwarcia granic, 
a dziś świadczą o tym, że w momencie pozornie najdalszym od 
utworzenia państwowości polskiej same warunki ekonomiczne 
pchały Górny Śląsk ku ziemiom Polski centralnej. Karenzzeit, 
czytamy w memoriale, jest skutkiem polityki w stosunku do Pola
ków, która ma na celu zapobiec zalaniu Niemiec przez elementy 
polskie, ale położenie Górnego Śląska jest zupełnie specjalne, bo 
wciśnięty w daleki kraniec państwa wobec rosnącej wędrówki na 
zachód posiada swoje naturalne zaplecze na terenie sąsiedniej

67) Odpowiedź Holtza z 6. V. 1906. A W II, 139— 140.
es) Memoriał z 6. VIII. 1906. Journal Nr. A 2870. AW II, 146— 151 

z adnotacją streng yertraulich.



G alicji69). Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby nieograni
czone otwarcie granicy, co stworzyłoby dogodny wentyl dla regu
lowania stosunków w razie pogorszenia się koniunktury. W prze
ciwieństwie do rolnictwa, w którego interesie leży usuwanie ro
botników na pewną część roku, Karenzzeit jest dla przemysłu ka
tastrofą. Z drugiej zaś strony te 8 czy 10 tysięcy robotników ga
licyjskich, jakich potrzebuje Górny Śląsk 70), może mieć tylko mi
nimalne znaczenie, wobec masy 300.000, która przybywa corocz
nie do majątków rolnych.

Robotnicy sezonowi, twierdzili dalej przemysłowcy niemieccy, 
myślą jedynie o powrocie71) i stają się nawet raczej nosicielami 
niemieckiej kultury w Galicji ( ! ) ,  aniżeli mieliby być niebez
pieczni narodowo72). Mieszkają oddzieleni od ludności miejsco
w e j73), a wysiedlanie pojedyncze odczuliby mniej dotkliwie niż 
grupowe74). Z powodu stosowania środków przeciwko polskim 
robotnikom istnieje obawa represyj ze strony urzędów galicyj
skich, które odmawiają wydawania odpowiednich papierów, zni
żek kolejowych, utrudniają werbunek i kierują robotników do 
Danii i Ameryki. Represje te powodowane są przez ostre stoso
wanie zarządzeń o wysiedlaniu, a rezultatem ich jest, że po za
kończeniu Karenzzeitu trudno jest odzyskać posiadanych uprzed
nio robotników. Wychodząc z takich założeń przemysłowcy naj
chętniej znieśliby wszelkie wysiedlanie75), wierzą przy tym, że 
z czasem uda im się przekonać rząd o słuszności ich sprawy. Je 

69) Holtz dopisał na marginesie uwagę, że położenie geograficzne nie 
może pogłębiać złego stanowiska niemczyzny. Nieograniczone otwarcie granicy 
to zalanie Górnego śląska obcym elementem, choćby nawet politycznie indy- 
ferentnym, co jest zasadniczo sprzeczne z celem politycznym, zasadzającym się 
na germanizacji, dalej to szkoda dla robotnika miejscowego, spowodowana 
ogólną obniżką płac (godna riposta argumentu o stratach na skutek wysiedla
nia Galicjan) i napływ również elementów szkodliwych.

70) Widzimy zwiększanie żądań. Williger na konferencji mówił o 2.300.
71) Uwaga Holtza — bo i tak wiedzą, że nie mogą zostać.
72) Takich argumentów „narodowych" miał już Holtz dość, napisał 

krótko — Unsinn!
73) Uwaga Holtza — to właśnie skutki sezonowości.
74) W odpowiedzi na wyrażone następnie wątpliwości wobec planów za

trudniania Ukraińców Holtz stwierdził tylko, że sprawa Ukraińców nie jest je
szcze dostatecznie zbadana.

75) Uwaga Holtza — niemożliwe!



żeli zaś Karenzzeit jest nieunikniony to proponują 8— 14 dni co 
3 lata, a najwyżej 8 dni w roku76).

Widzimy więc, jak  w miarę ustępstw rządu wzrastały żąda
nia przemysłowców, a jednocześnie jak  konieczność ekonomiczna 
wymuszała ustępstwa w polityce narodowościowej. Holtz, który 
niedawno z trudem godził się na Karenzzeit 6-tygodniowy, teraz 
bronił już tylko okresu 4 tygodni. Dalsze części memoriału zawie
rały ataki na ograniczanie liczby robotników przez władze lo
kalne 77) i działalność biur pośredniczących organizacji Feld- 
arbeiter-Vermittlungsstelle w Nowym Bieruniu i Mysłowicach, 
którym zarzucano uprzywilejowywanie rolnictwa kosztem prze
mysłu. Dlatego postulowano utworzenie osobnego pośrednictwa, 
albo dodanie do tamtych biur odpowiednich mężów zaufania.

Holtz próbował przeciwdziałać, wysyłając do ministra pismo, 
treścią odpowiadające mniej więcej krytycznym uwagom, jakie 
robił na marginesie memoriału78), a następnie wysłał do nadpre- 
•zydenta list, który miejscami brzmi niemal rozpaczliwie (prosił
0 nieprzedsiębranie niczego bez uprzedniego wysłuchania jego 
zdania) i robi wrażenie usprawiedliwiania się przed zarzutami 
(jeżeli okręg nadgraniczny nie uległ jeszcze zalaniu przez zagra
niczny element polski, to przypisać to należy stosowanym środ
kom ochronnym) oraz zawiera obawy o przyszłość niemieckiej 
polityki ,,kulturalnej" na wschodzie w razie dalszej ustępliwości 
wobec żądań przemysłu79). Na podstawie tego listu wydaje się 
rzeczą zupełnie prawdopodobną, że koła przemysłowe, zniecierp
liwione ciągłym oporem, stawianym przez Holtza, zaczęły wre
szcie czynić starania o usunięcie go z zajmowanego stanowiska
1 zastąpienie przez człowieka, bardziej odpowiedniego dla ich 
celów.

Na razie starania jego odniosły jednak pewien skutek i odpo
wiedź Bethmanna na podanie Związku górniczo - hutniczego 
z 6 sierpnia była tylko częściowym wypełnieniem żądań przemy
słu górnośląskiego80). Minister przyznawał, że specjalne położe

76) Uwaga Holtza — konieczne jest wysiedlanie coroczne, 8 dni jest okre
sem za krótkim, możliwe jest najwyżej ograniczenie z 6 na 4 tygodnie.

77) Chodziło zresztą o zupełnie drobne cyfry — z 5154 pozwolono w 4703 
wypadkach.

78) AW II, 158— 166.
79) z 19. XII. 1906. AW III, 3—4.
80) z 19. XII. 1906. AW III, 7a—8.



nie geograficzne kraju czyni konieczną pracę przy pomocy sił ro
boczych, sprowadzanych z zagranicy, dlatego nie miał nic prze
ciwko powiększeniu kontyngentu imigrantów, natomiast obstawał 
przy zachowaniu Karenzzeitu i to w dotychczasowym wymiarze 
6 tygodni, w okresie, w którym obowiązywał on także w rolnic
twie tzn. od 20 grudnia do 1 lutego. Jednocześnie wysłane pismo 
do nadprezydenta śląskiego, Zedlitza, wyjaśnia expressis verbis 
powód, dla którego rząd był tak uległy wobec żądań przemysłow
ców81). Minister wskazał na fakt, że przeniesienie Karenzzeitu 
na okres zimowy uwolniło fabryki i huty w ogóle od konieczności 
usuwania robotników w r. 1907 (odpadł termin wiosenny, a zi
mowy mógł wchodzić w rachubę od 20. XII. 1907) i zauważył: 
,,sądzę, iż można przyznać, że Związek (sc. górniczo-hutniczy) 
nie zamknie oczu na korzyści, jakie przyniosła mu ta decyzja i nie 
będzie to miało niepomyślnego wpływu na obecne wybory do 
Reichstagu". Gdyby zaś zachodziły jakieś obawy w tym kierunku, 
sprawa może być rozpatrywana ponownie. Trzeba bowiem pa
miętać, że był to moment, kiedy kanclerz Bulów po rozwiązaniu 
Reichstagu konstruował swój słynny Blok konserwatystów, naro
dowych liberałów i wolnomyślnych, a punktem oparcia byli dla 
niego w pierwszym rzędzie narodowi liberałowie, reprezentujący, 
jak  wiadomo, wielki przemysł. W takim momencie potrzebna była 
także przychylność przemysłowców górnośląskich.

Polityka Biilowa wzmogła pretensje przemysłowców, którzy 
2 sierpnia 1907 r. zwrócili się do ministra spraw wewnętrznych 
o możliwie szybkie, całkowite usunięcie Karenzzeitu, powołując 
się na brak węgla, który trzeba było sprowadzać z zagranicy82). 
To już jednak szło dalej, aniżeli zamierzenia rządu, który nie 
chciał pozbywać się za jednym zamachem, tak dogodnej przynęty, 
którą mógł wabić narodowych liberałów w momentach decydują
cych, to też minister spraw wewnętrznych w liście do prezydenta 
rejencji opolskiej nie widział powodów dla całkowitego zniesie
nia ograniczeń, a za możliwe uznał jedynie skrócenie okresu wy
siedlania robotników zagranicznych83). 1

Starania przemysłu kierowane były pod różnymi adresami, 
to też nic dziwnego, że nawet w piśmie do dyrekcji kolei o treści 
nie związanej bezpośrednio zagadnieniem, znalazł się ustęp kry

81) z 19. XII. 1906. AW III, 35.
82) AW III, 36—37.
83) z 17. VIII. 1907. AW III, 34.



tykujący tę stronę polityki wobec Polaków i podkreślający nie
bezpieczeństwa Karenzzeitu — straty siły roboczej, zmniejszenia 
produkcji pozostałych robotników i brak pewności, czy robotnicy 
usunięci wrócą w oznaczonym terminie i w komplecie84). Nie
wątpliwie także z inicjatywy i pod wpływem przemysłowców po
wstała cała seria pism landratów górnośląskich do prezydenta 
H oltza85), w których zgodnym chórem opowiadali się oni za skró
ceniem Karenzzeitu86). Uzależniali od tego utrzymanie wydoby
cia węgla na odpowiednim poziomie. Dokładniejsze dane podał 
Związek górniczo-hutniczy w piśmie z 11. IX. 1907, zaznaczając, 
że dane z września nie mogą być aktualne dla okresu zimowego, 
gdy Polacy z zagranicy stanowią 8— 10% wszystkich robotni
ków 87)- Straty, powstałe na skutek usunięcia ich na 6 tygodni, 
będą znacznie większe, niżby wynikało z podanych cyfr, bo brak 
Polaków zmusi szereg rębaczy, do zajęcia się pracą ładowaczy 
i „ciągaczy", wykonywaną zazwyczaj przez obcych.

Jeszcze raz nieustępliwy Holtz wystąpił przeciwko żądaniom 
przemysłu, przedkładając interesy polityczne ponad gospodar
cze88). Ale nawet on nie mógł całkowicie oprzeć się żądaniom 
i zredukował swój postulat do trzechtygodniowego Karenzzeitu.

Ciągłe podnoszenie się koniunktury wciągało do walki coraz 
to nowe przedstawicielstwa życia gospodarczego. W ślad za 
Związkiem górniczo-hutniczym poszła opolska Izba Handlowa, 
która w podaniu z 7. X. 1907 w imię rozwoju życia ekonomicz
nego całych Niemiec zaapelowała do ministra spraw wewnętrz
nych o zniesienie Karenzzeitu89). Udawadniała na podstawie 
cyfr, że Górny Śląsk jest najbardziej prężnym ośrodkiem gospo

si) z 29. VII. 1907. AW III, 42— 43.
85) Landrat bytomski 23. IX. 1907. AW III, 48—49.

„ katowicki 21. IX. 1907. AW III, 50— 51.
„ zabrski 23. IX. 1907. AW III, 52—53.
„ z Tam. Gór AW III, 54.

86) Do maksymalnie 2 tygodni — landrat bytomski.
87) AW III, 55—'57. W przemyśle górnośląskim zatrudnionych było wów

czas 5.993 Polaków z zagranicy, co stanowiło 4,08% wszystkich robotników. 
Z tego 4.610 pracowało w kopalniach, gdzie stanowili 4,30% załogi, 997 w hu
tach — 3,32%, a 386 w zakładach pomocniczych. Ukraińców było 3.122, nada
wali się jednak głównie do zajęć pobocznych, bo praca w kopalniach zupełnie 
im nie odpowiadała.

88) Koncept listu do ministra spraw wewnętrznych, załączonego do prze
kazywanych podań z września 1907 r. AW III, 60— 62.

89) AW III, 66—70 i 71—75.



darczym o znacznie silniejszym rozwoju niż Rura czy Saara, a na 
przeszkodzie stoi jedynie brak rąk do pracy. „Odciągnięcie dal
szych sił roboczych spowoduje zmniejszenie tempa rozwoju ko
palń i konsekwencje, w których wyniku cierpieć będzie cała nie
miecka gospodarka".

Starania te odniosły znaczny rezultat. 28 października 1907 r. 
doszło do konferencji w Opolu z udziałem przedstawicieli mini
sterstw spraw wewnętrznych i handlu, na której zadecydowano 
ograniczyć Karenzzeit do kilkunastu dni (20. XII. 1907— 6. I. 
1908 90). Holtzowi pozostało już tylko przy wykonywaniu pole
cenia ministerstwa podkreślać wyjątkowość zarządzenia, które 
miało obowiązywać tylko jeden rok91). Były to jego ostatnie po
ciągnięcia, bo wkrótce ustąpił z zajmowanego stanowiska nie bez 
przyczynienia się do tego przedstawicieli przemysłu, któremu tak 
wiele zaszkodził swoją dotychczasową działalnością. Na jego 
miejsce prezydentem rejencji opolskiej został Schwerin, człowiek 
znacznie bardziej idący na rękę żądaniom przemysłu aniżeli 
Holtz.

Wykorzystując tę okazję Związek górniczo-hutniczy jeszcze 
raz rozpoczął starania, aby ostatecznie znieść krępujące go ogra
niczenie. W piśmie (do Schwerina?) powołano się na wprowa
dzenie obowiązku legitymacji, który zdaniem przedstawicieli 
przemysłu umożliwiał całkowite zniesienie Karenzzeitu92). Pi
smo, jakie dołączył Schwerin do podania Związku górniczo-hut
niczego, przekazując je nadprezydentowi śląskiemu, świadczy 
o znacznie większej przychylności dla przemysłu nowego prezy
denta opolskiego93). Nie opowiedział się wprawdzie za całkowi
tym zniesieniem Karenzzeitu, ale w każdym razie postulował 
zmniejszenie go do wymiaru tych samych kilkunastu dni, które 
obowiązywały w poprzednim roku (20. XII.— 6. I.). Tym razem 
jednak w Berlinie panowały nastroje mniej przychylne dla prze

90) Por. pismo ministra spraw wewnętrznych do prezydenta z 11. XI. 
1907 AW III, 76. Pozwolenie odnosiło się do górnictwa i hutnictwa, ale kiedy 
opolska Izba Handlowa (pismo do prez. rej., opolskiej z 25. XI. 1907, AW III, 
89) ujęła się za innymi gałęziami wytwórczości (cementowniami), minister 
zapewnił (pismo z 13. XII. AW III, 92), że i tam możliwe są wyjątki, analo
giczne do pozwoleń w rolnictwie.

91) Pismo do landratów i burmistrzów z 19. XII. 1907. AW III, 97.
92) z 11. III. 1908. AW III, 103—104.
93) z 22. XI. 1908. AW III. 105—111. Por. też pismo Willigera z 10. XII. 

1908. AW III, 116— 118.



mysłu. Czy to, że nie chciano zrażać konserwatystów nierównym 
traktowaniem przemysłu i rolnictwa94), czy dla jakichś innych 
powodów, mimo panującego nadal sojuszu z narodowymi libera
łami minister spraw wewnętrznych odpowiedział tym razem zde
cydowanie odmownie95). Być może przy formułowaniu takiej de
cyzji grała rolę osobistość samego Bethmanna, który w momen
cie, gdy konstrukcja Bloku zaczynała się chwiać, przechodził ra
czej ku konserwatystom, aby po paru miesiącach dostać się na fo
tel kanclerski jako polityk, związany z nową koalicją konserwa- 
tywno-klerykalną. Wreszcie bardzo prawdopodobny jest powód, 
wymieniony w jednym z późniejszych pism 96), że rządowi cho
dziło o stanowisko opinii wobec panującego w zachodnich Niem
czech bezrobocia. Wpuszczanie nowych robotników zagranicz
nych mogło wpłynąć rzeczywiście ujemnie nie tylko na nastawie
nie samych robotników, ale i ugrupowań drobnomieszczańskich, 
które wchodziły w skład Bloku. Odmowę argumentowano w praw
dzie, jak  zawsze w takich wypadkach, względami narodowymi, 
ale jest rzeczą wątpliwą, aby mogło na nią wpłynąć większe na
tężenie walki narodowej, skoro zostało udzielone pozwolenie 
przed rokiem w czasie debat nad wywłaszczeniem i ustawą o zgro
madzeniach. Minister zagroził nawet w razie zbyt natarczywego- 
domagania się dalszych ustępstw, cofnięciem w ogóle pozwolenia 
na zatrudnianie zagranicznych robotników, co już było zresztą 
tylko czczą groźbą.

Związek górniczo-hutniczy nie dał za wygraną i zorganizo- 
zowano wspólną konferencję z prezydentem Schwerinem97). Sama 
wieść o przywróceniu 6-tygodniowego Karenzzeitu miała według 
pisma Związku do Schwerina wywołać strach, przerażenie i obu
rzenie, a za jedyny środek uważano sprowadzanie Polaków z Po
znańskiego, którzy pod względem narodowym nie są bezpiecz
niejsi od obcokrajowców98). Do pisma Związku górniczo-hutni
czego dołączony był cały plik podań głównych zakładów prze

94) W piśmie do Schwerina z 22. XIII. 1908 (AW III, 193) minister 
Bethmann wspomniał o konieczności przekonania przemysłowców górnośląskich, 
że ich robotnicy nie mogą być traktowani inaczej niż setki tysięcy robotników 
zagranicznych, zatrudnionych w innych częściach kraju.

®5) Telegram z 12. XII. 1908. AW III, 113 i list z 12. XII. 1908. 
AW III, 114.

96) z 22. XII. 1908. AW III, 178.
97) z 6. XII. 1908. AW II, 120.
" )  z 17. XII. 1908. AW III, 125 nn.



mysłowych Górnego Śląska, które nie widziały żadnego wyjścia 
z sytuacji, obliczały straty i błagały o pozwolenie sprowadzenia 
robotników przynajmniej tak jak  w r. 1908 tzn. od 6. I. Dla po
parcia swoich celów wystarano się nawet o pismo od komisarzy 
granicznych z Bytomia (znanego działacza antypolskiego, Mad- 
lera) i K atow ic"), którzy zaprzeczali, aby istniało niebezpie
czeństwo osiedlania się robotników polskich, uważali ich za indy- 
ferentnych politycznie i nie widzieli nawet konieczności roztacza
nia nad nimi dokładniejszej kontroli. Tymczasem Schwerin, za
opatrzony w odpis podania Huty Laury100), w którym była mowa 
o stratach 5—6 milionów marek, traktowaniu przemysłu górno
śląskiego przez rząd jak dojnej krowy, wzroście niezadowolenia 
w całym przemyśle i żądaniach zniesienia Karenzzeitu lub ogra
niczenia go do 14 dni, wyjechał na osobistą konferencję z Beth- 
mannem101).

Rezultatem rozmowy było jeszcze jedno ustępstwo rządu, 
choć tylko połowiczne (Karenzzeit do 14, I) 102), wywalczone 
z trudem i zagwarantowane dyskrecją103) oraz zapewnieniem 
o wyłącznie jednorazowym charakterze ułatwienia. Związek 
górniczo-hutniczy wystosował do Schwerina list pełen podzię
kowań 104).

Wydaje się, że z powodu rosnącego bezrobocia w innych czę
ściach k ra ju 105 106) rząd całkiem serio myślał o ograniczeniu imi
gracji polskiej, o czym dowiedzieli się przemysłowcy górnośląscy, 
dość, że w następnym okresie czynili starania o zastąpienie pol
skich robotników sezonowych innymi siłami roboczymi. I tak na 
posiedzeniu zarządu Związku górniczo-hutniczego 3. I. 1909 
rozpatrywana była możliwość sprowadzania bezrobotnych z in
nych części kraju z unikaniem jednak Polaków z Ostmarchii108) . 
Już pod koniec grudnia 1908 r. robiono na niektórych kopalniach 
próby ze sprowadzaniem bezrobotnych ze Szczecina, które miały 
dać podobno zadawalające rezultaty107). Wreszcie rozpatrywano

00) z 17 i 18. XII. 1908. AW: III, 147 i 148.
i°°) z 18. XII. 1908. AW III, 168— 169.
101) List Schwerina do Bethmanna z 18. XII. 1908. AW III, 143—145.
102) Pismo Schwerina do Związku górn.-hut. z 22. XII. 1908. AW III, 178.
103) Z wymienionego wyżej względu na opinię publiczną.
104) z 24. XII. 1908. AW III. 179.
i ° 5 )  p01.t wzmianki o spadku koniunktury w Reichsarbeitsblatt.
106) List do Schwerina z 4. I. 1909. AW III, 194.
107) Schles. Zeitung z 10. I. 1909.



i przyjęto projekt stopniowego zastępowania Polaków Ukraiń
cami, przed którymi tak długo broniono się za czasów H oltza108). 
Pocieszano się, że zamiast Polaków, podlegających Karenz- 
zeitowi, narażonych na kłopoty z legitymacjami i grożącymi roz
szerzaniem agitacji polskiej, pojawiać się będą Ukraińcy, któ
rych będzie można zwalniać na urlopy w różnych porach roku, 
których łatwiej się werbuje, a przy werbunku mniej płaci' za wy
stawianie legitymacyj, a którzy ostatecznie też kiedyś nauczą się 
pracować, jak  nauczyli się Polacy. To też uchwalono co roku 
zmniejszać ilość Polaków o 20% i zastępować ich robotnikami 
ukraińskimi109). Projekty te popierał Schwerin, który podkreślał 
niepodobieństwo złagodzenia Karenzzeitu i który przedstawiał 
zatrudnienie Ukraińców, jako konieczne110).

Tymczasem jednak wbrew uchwale samego zarządu w szer
szych kołach przemysłowców obudził się opór przeciw zamianie 
Polaków na Ukraińców, której dokonanie w pełnym zakresie uwa
żano za niepodobieństwo111). Związek górniczo-hutniczy urzą
dził 30 czerwca 1909 r. posiedzenie wydziału, przed którym ro
zesłano do wszystkich zainteresowanych okólnik w sprawie za
stępowania robotników polskich przez ukraińskich —  czy to jest 
możliwe ze względu na wartość robotników ukraińskich i czy 
znajdzie się ich dostateczna liczba —  a w razie odpowiedzi od
mownej z prośbą o wysunięcie innych planów112) - Uzyskanie dal
szych ułatwień dla przemysłu uważano za mało prawdopodobne 
zarówno ze względu na stanowisko rządu, jak  i opór ze strony 
rolnictwa. W konferencji wziął udział także Schwerin113), a za
miast zatrudniania Ukraińców uchwalono na niej dwa pro
jek ty114), z których jeden chciał podzielić Karenzzeit na dwie 
części (15. XII.— 15. I. i 15. I.— 15. II) tak, aby za każdym razem

108) Uzasadnienie bez daty. A W III, 205—209. Uchwała zarządu b. d. 
AW III, 210—213.

109) Całkowite zastąpienie miało być przeprowadzone do r. 1915.
110) Pismo do Związku góm.-hut. z 4. II. 1909. AW III, 214—220 

i z 25. V. 1909. AW IV. Gdyby znaleźli inne projekty, możliwe jest jeszcze ich 
rozpatrzenie.

111) Pismo Związku górn.-hut. do Schwerina z 3. VI. 1909. AW IV, 2.
112) AW IV, 7—8 z 4. VI. 1909.
113) AW IV, 14—15 i 16.
114) Sprawozdanie z konferencji (30. VI.). AW IV, 17—21 i pismo Schwe

rina do Związku górn.-hutn. 16. VII. 1909. AWi IV. 22—24.



opuszczała Górny Śląsk tylko połowa robotników 115), a drugi był 
właściwie powtórzeniem dawnych planów Karenzzeitu indywidu
alnego (każdy robotnik byłby zobowiązany do opuszczenia gra
nic Rzeszy na przeciąg 6 tygodni w roku116). Zmiana stosunku 
rządu do przemysłu, która nastąpiła w związku z upadkiem, rządu 
Btilowa, nie rokowała większych nadziei na przyjęcie któregokol
wiek z projektów, mimo to Związek górniczo-hutniczy nie ustę
pował i zasypywał w dalszym ciągu Schwerina pismami, w któ
rych potępiano zarówno Karenzzeit jak  i świeżo wprowadzony 
obowiązek legitymacji117).

Starania tego rodzaju prowadzone były aż do samej pierw
szej wojny światowej. W r. 1911 Związek wystosował nowe po
danie do ministra spraw wewnętrznych, Dallwitza, w którym 
znowu wyszczególniano straty, jakie ponosił przemysł na skutek 
ograniczenia ilościowego dopływu robotników z Galicji i istnie
nia Karenzzeitu oraz proszono o złagodzenie pierwszego a za
stąpienie drugiego Karenzzeitem indywidualnym118). Mimo zape
wnień jednak, że Ukraińcy nie nadają się do pracy w kopalniach 
i brak jest dostatecznej ich ilości, nacisk władz robił swoje i Po
laków z konieczności zastępowano robotnikami ukraińskimi, jak 
wynika z zestawienia przesłanego prezydentowi rejencji opol
skiej przez Urząd Górniczy 119) :

R o k I lo ść
ro b o tn . o g .

P o la c y  
z G a lic ji U k r a iń c y

P o la c y
Z

K r ó le s tw a
In n i

R a z e m
ro b o tn .

I lo ść % Ilo ść 0 //o I lo ść 0 //o I lo ść % Ilo ść 7o

1907 1 4 4 .3 2 2 6 .3 4 4 4 ,31 3 .1 2 2 2 ,1 6 _ _ _ _ 9 .4 6 6 6 ,5 6
1908 1 5 8 .4 6 6 5 .1 2 1 3 ,23 7 .2 6 8 4 ,5 8 — — 4 .0 0 8 2 ,53 16 .3 9 6 10 ,35
1909 1 7 5 .5 8 5 5 .501 3 ,13 9 .6 0 5 5 ,5 3 — — 4 .9 5 0 2 ,82 2 0 .0 5 6 1 1 ,4 2
1910 1 7 3 .3 7 2 3 .1 4 6 1 ,82 7 .6 2 3 4 ,3 9 2 .6 4 0 1 ,52 1 .0 6 3 0 ,61 14 .472 8 .3 5

Zapewniano także, że robotników zagranicznych zatrudnia 
się wyłącznie przy pracach gorszych i mniej płatnych. Schwerin 
wstawił się za przemysłem do ministra Dallwitza120), podkreśla

115) Projekt radcy górniczego, Knochenhauera.
116) Projekt radcy sprawiedliwości, Stephana.
117) Np. z 15. X. 1909. AW IV, 32—35.
118) z 20. II. 1911. AW IV, 42— 44.
119) Knochenhauer op. cit. str. 83 twierdzi, że w ostatnich latach przed 

wojną w przemyśle górnośląskim zatrudnionych było 8.000 Polaków z Galicji 
i 12— 15.000 Ukraiców.

120) Pismo z 14. V. 1911. AW IV. 49— 50.



jąc dobrą wolę przy zastępowaniu Polaków robotnikami innych 
narodowości121), ale Karenzzeit indywidualny był nawet według 
niego ustępstwem zbyt daleko idącym. Stosownie do tego Dall- 
witz odrzucił ten projekt122), zaznaczając, że co do ilości zatrud
nionych robotników władze tylko w nieznaczny sposób ograni
czały żądania przemysłu123).

W roku następnym przemysłowcy znaleźli nowy powód, dla 
którego rząd winien był według nich pójść na ustępstwa. Miano
wicie w jesieni na kolejach śląskich panował wielki brak wago
nów, który dało się opanować dopiero koło 1 grudnia, tak że na
stępne tygodnie winny być poświęcone zwiększonym wysiłkom 
celem rozprowadzenia transportów węgla między czekających 
konsumentów124). Usunięcie w takim momencie robotników pol
skich, których ilość przekroczyła tymczasem 7 tysięcy, na dłuż
szy przeciąg czasu odbiłoby się w sposób bardzo szkodliwy na ży
ciu gospodarczym. Tym razem udało się przekonać Dallwitza, 
który zgodził się na ograniczenie Karenzzeitu od 20. XII. do 6. I. 
1913, prosząc jednak bardzo usilnie o jak  najściślejszą dyskre
c ję 125).

W r. 1913 brak wagonów zastąpił nowy argument: strajk 
górniczy (kwiecień—m aj), który czasowo znacznie obniżył pro
dukcję i stał się przyczyną prośby o całkowite zniesienie Karenz
zeitu126). Wobec braku dokumentów nie jesteśmy w stanie stwier
dzić dalszych losów zagadnienia w miesiącach, poprzedzających

121) Według niego dało się to w zupełności przeprowadzić w hutach, gdyż 
w kopalniach Ukraińcy nie umieją pracować.

122) Pismo z 10. VI. 1911. AW IV, 53—55.
123) W r. 1909 odrzucono 5 podań o 150 robotników.

,, 1910 „ 3 podania „ 110 „
„ 1911 „ 4 „ „ 160

124) Podanie Związku górn.-hutn. do Dallwitza z 21. XI. 1912. AW IV. 
61—62.

125) Pismo do Schwerina z 1. XII. 1912. AW IV, 59 i z 6. XII. 1912. 
AW IV, 65. Dallwitz prosił usilnie o całkowitą dyskrecję. To ostatnie nie dało 
się przeprowadzić w całej pełni, gdyż, jak doniósł Związek (pismo do Schwe
rina z 9. XII. 1912. AW IV, 71—72), w przeddzień otrzymania zawiadomienia 
rozesłano swoje pismo z artykułem „Brak wagonów w jesieni 1912 r.“ , w któ
rym przepowiadano straty okręgu górnośląskiego na rzecz innych ośrodków, 
a głównie zagranicznych producentów węgla, Anglii, Czech i Śląska cieszyń
skiego.

126) Podanie Związku górn.-hutn. do Dallwitza z 22. XI. 1913. AW IV, 
bez numeru (odpis przesłany Schwerinowi z prośbą o poparcie).



bezpośrednio wybuch pierwszej wojny światowej. W każdym ra
zie to ekonomiczne powiązanie Śląska z innymi ziemiami polskimi 
wpłynęło także na stanowisko przemysłowców w czasie wojny, 
gdy domagali się oni stworzenia dla Śląska zaplecza w postaci 
przyłączenia do Niemiec pasa nadgranicznych obszarów. Jedną 
z takich wypowiedzi był poufny memoriał R., Friedlandera127), 
który chciał z Polski zrobić śpichlerz mięsa i zboża, rodzaj kolo
nii Rzeszy128), zasiedlić ją  wysłużonymi żołnierzapii, a dla Gór
nego Śląska stworzyć przez to wspaniałe zaplecze, umożliwiające 
szybki rozwój. O przemyśle na terenach Polski jpiożna by mówić 
tylko w razie zapewnienia zbytu w R osji129).

Zagadnienie braku robotników na terenie Śląska posiada dwo
jakie znaczenie. Raz jeszcze dowodzi ono, na podstawie wyłącz
nie niemieckich źródeł, niezaprzeczalnych związków gospodar
czych tej ziemi z Polską, a następnie w sposób jaskrawy okazuje, 
że rządzący cesarstwem niemieckim kapitaliści, ci sami, którzy zor
ganizowani w partię narodowo-liberalną, wolnokonserwatywną 
i konserwatywną przeprowadzili w ciągu ostatnich dziesięcioleci 
przed r. 1914 długi szereg ustaw antypolskich, którzy oburzali 
się na każdy objaw samodzielności Polaków., którzy zorganizo
wani wreszcie w Związku Wszechniemieckim podniecali społe
czeństwo do nienawiści w stosunku do wszystkiego, co „nienaro- 
dowe“ , ci sami' właściciele kopalń, hut, fabryk i olbrzymich laty- 
fundiów, w momentach, gdy chodziło o ich interesy ekonomiczne 
zapominali o frazesach nacjonalistycznych.

127) Deutgch-Polen b. m. b. d. (Oppeln).
128) Broń Boże — państwo buforowe! (str. 9).
129) Op. cit. str. 3, 9, 7—3, 14. Dalsze przykłady polityki przemysłow

ców górnośląskich por. K. P o p i o ł e k ,  Zaborcze plany kapitalistów śląskich. 
Katowice—Wrocław 1947.
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