
Z DZIEJÓW WALKI PROLETARIATU GÓRNOŚLĄSKIEGO
W LATACH WZNIESIENIA REWOLUCJNEGO 1918 — 21

Fala wzniesienia rewolucyjnego, jaka w związku z Wielką So
cjalistyczną Rewolucją Październikową i I wojną światową ogarnęła 
Europę, nie ominęła także Górnego Śląska. Masy ludowe tej ziemi, 
zagrzane przykładem zwycięskiego proletariatu rosyjskiego oraz bo
haterskich walk rewolucyjnych w Polsce i w Niemczech, wystąpiły 
również do generalnej rozprawy z junkierstwem i kapitalizmem. 
Zmierzając do zdobycia władzy w swe ręce i połączenia rewolucji na 
Górnym Śląsku z rewolucją w Polsce i w Niemczech, proletariat 
górnośląski dawał swój doniosły wkład w dzieło obalania imperia
lizmu.

, Momentem, który w niemałym stopniu intensyfikował rewolu
cyjne nastroje ludu górnośląskiego było gorące pragnienie wyzwo
lenia się spod jarzma ucisku narodowego, nierozerwalnie związanego 
z utrzymaniem się władzy kapitału i obszamictwa.

Jednakże walka z uciskiem narodowym stanowiła jednocześnie 
w obliczeniach burżuazji polskiej dogodny punkt wyjścia dla odwra
cania uwagi mas od ich rewolucyjnej ofensywy na panowanie kapi
tału. Przedstawiając ucisk narodowy jako następstwo rządów n i e 
m i e c k i c h  kapitalistów i junkrów, jako wyraz „odwiecznej wro- 
gości“ dwóch narodów, usiłowała ona — niejednokrotnie z powodze
niem — nadać dążeniom narodowo-wyzwoleńczym robotników i chło
pów górnośląskich piętno nacjonalizmu i w ten sposób podporząd
kować je swojemu kierownictwu. W ścisłym związku z tym naczel
nym zadaniem, jakie sobie stawiała, pozostawało też jej pragnienie 
wykorzystania patriotyzmu ludu górnośląskiego dla stoczenia zwy
cięskiej walki z konkurencją kapitalistów niemieckich o prawo eks
ploatowania bogactw oraz mas pracujących Górnego Śląska. Jak to 
wyjaśniali komuniści „rządy wydzierają sobie zyskowne połacie



ziemi w celu ciągnienia zysków a masom tłumaczą, że to chodzi o ich 
dolę“ !).

Dogodne w specyficznych warunkach Górnego Śląska możli
wości szerzenia dywersji w rewolucyjnym ruchu mas ludowych spra
wiły, że rola burżuazji polskiej podczas lat wzniesienia rewolucyj
nego na tym terenie była równie szkodliwa jak pokaźna. Tym się 
tłumaczy, że wśród niebogatej literatury dotyczącej czasów wzniesie
nia rewolucyjnego, pozycje traktujące o Górnym Śląsku w tym okre
sie zajmują miejsce dość specjalne zarówno co do swej tematyki jak 
i ilości. Dysponujemy burżuazyjnymi wydawnictwami i zbiorami 
źródeł 2), które choć dalekie od intencji zilustrowania rewolucyjnej 
postawy proletariatu górnośląskiego, tym niemniej pośrednio przy
najmniej rzucają na nią niejednokrotnie nader charakterystyczne 
światło. Dotyczy to zwłaszcza wspomnień Grzegorzka i wydawnic
twa źródłowego Ludygi-Laskowskiego.

Rzecz jasna jednakże, że jeśli ten czy ów problem dotyczący 
walki narodowo-wyzwoleńczej na Górnym Śląsku utorował sobie 
drogę na karty historiografii burżuazyjnej, to prawo to okupić mu
siał jednocześnie dotkliwym zubożeniem swej treści i grubymi wy
paczeniami i zafałszowaniami, jakim pod piórem ,,tradycyjnych“ 
historyków ulegał.

Jako typowy, choć nie jedyny przykład starannego wypreparo- 
wywania rewolucyjnych aspektów z owej problematyki wymienić 
można rażące przemilczenie zagadnienia tak charakterystycznego dla 
owych czasów jak działalność Rad Robotniczych, Żołnierskich 
i Chłopskich. Przemilczenie to jest tu  tak kompletne, że kiedy su
mienny historyk radziecki, analizując gruntownie tę kwestię w Pol
sce, pragnie nie pominąć także Górnego Śląska, to nie pozostaje mu 
do stwierdzenia nic innego, jak tylko, że „Rady Delegatów Robotni
czych istniały także na Górnym Śląsku... lecz nie mamy o nich pra
wie żadnych wiadomości" 3). To samo dotyczy współpracy i pomocy

') Kom. Partia G. Śląska: „List otwarty robotników i robotnic niemiec
kich do proletariatu Polski11 z 1 II 1921 r. (Ossolineum).

2) D ą b r o w s k i  W., Górny Śląsk w walce o zjednoczenie z Polską 
(źródła i dokumenty z lat 1918 — 1922), Katowice 1923; L u d y g a - L a s -  
k o w s k i  J., Materiały do historii powstań górnośląskich, t. I 1919 — 20, Ka
towice 1925; G r z e g o r z e k  J. (jeden z dowódców powstańczych), Pierwsze 
powstanie śląskie 1919 r. w zarysie, Katowice 1935.

3) Mi s k o  M., Z historii ruchu rewolucyjnego w Polsce w latach 
1918 — 1919, str. 185 (w „Zbiorze artykułów historycznych o Polsce w litera
turze radzieckiej11 pod red. Z. Kormanowej, Warszawa 1950).



niemieckich komunistów dla polskiego ruchu narodowo-wyzwoleń
czego, to samo ruchu strajkowego (o ile nie był on najbardziej bez
pośrednio związany z wybuchem powstań), to samo w mniejszym 
lub większym stopniu szeregu innych zagadnień o pierwszorzędnej 
doniosłości 4).

Obok tych drastycznych, antynaukowych przemilczeń, do za
ciemnienia obrazu walki rewolucyjnej proletariatu górnośląskiego 
przyczyniły się w niemniejszej mierze wynikające z idealizmu 
historycznego często świadome zafałszowania, których przykładem 
szczególnie jaskrawym może być książka Benisza5), pretendująca 
do roli najbardziej wyczerpującej spośród opracowań burżuazyj- 
nych historii lat 1918 — 21 na Górnym Śląsku. Powstawały na tej 
drodze rozmaite legendy, z których niejedna (np. legenda Korfan
tego) utrzym ała się jeszcze do niedawna. Okoliczność, że sprawy te 
już niejednokrotnie podlegały krytycznej analizie 6) zwalnia nas od 
obowiązku podejmowania jej na nowo w tym miejscu.

Tak więc dane przekazane nam przez dotychczasową historio
grafię, dostarczając nam niejednokrotnie punktów zaczepienia do 
badań nad przebiegiem wzniesienia rewolucyjnego na Górnym Ślą
sku, jednocześnie zmuszają nas do największej oględności w korzy
staniu z przekazanych materiałów, przede wszystkim zaś wymagają 
zapełnienia wielu istotnych luk. Istnieją na szczęście uratowane, 
bogate zasoby archiwalne tudzież prasa (zwłaszcza komunistyczna), 
często nietknięte dotąd ręką historyka, które pozwalają wyrównać 
przynajmniej częściowo niejedną z tych luk.

4) Ze strony komunistycznej zagadnienie powstań na tle górnośląskich 
stosunków społeczno-ekonomicznych i ogólnej rewolucyjnej znalazło jedyne 
bodaj szersze naświetlenie w pracy M a s ł o w s k i e g o  P., Die Komuni- 
stische Partei Oberschlesiens und der Mai — Juni Aufstand 1921, Berlin — 
Gliwice 1921. Właśnie m. in. ta praca, niezależnie od balastu luksemburgizmu, 
jaki na niej ciąży, otwiera oczy na zubożenie problematyki i idące za tym 
zafałszowania obrazu wypadków na Górnym Śląsku w przełomowych latach 
po I wojnie światowej.

5) B e n i s z A., G. Śląsk w walce o polskość, Katowice 1930.
6) Por. P o p i o ł e k  K., Potrzeby historiografii polskiej w dziedzinie 

dziejów najnowszych G. Śląska (Kwartalnik Historyczny 1949) oraz na szer
szej płaszczyźnie krytyki polskiej historiografii w zakresie zagadnień polsko- 
niemieckich oparty referat M a l e c z y ń s k i e j  E., Problem polsko-nie
miecki w dotychczasowej historiografii polskiej, wygłoszony na konferencji 
wrocławskiej 6 lipca 1950 r. (Sobótka, 1950).



Zamieszczone poniżej dokumenty pochodzą z Archiwum Pań
stwowego we Wrocławiu, z zespołu akt „Rada Ludowa we Wrocła- 
wiu“, zawierającego około 200 poszytów. Niektóre z nich obejmują 
pewne określone kwestie o szczególnym znaczeniu w skali ogólno- 
śląskiej a nawet ogólnoniemieckiej (np. Kohlen-und Transportnot, 
Ruhe und Ordnung, Grosspolnische Redner itp.). Największą część 
stanowią cenne zestawy akt z poszczególnych powiatów Śląska, 
zwłaszcza Górnego Śląska albowiem wrocławska Rada Ludowa 
była najwyższą instancją w systemie terytorialnych Rad Ludowych 
na Śląsku Górnym i Dolnym. Rada Ludowa we Wrocławiu, kontro
lująca poza tym również organa władzy rządowo-administracyj- 
n e j7), stanowiła dzięki temu coś w rodzaju centralnej zbiornicy 
wiadomości, nadsyłanych do Wrocławia z całego Śląska.

7) Ta „kontrola" nie miała nic wspólnego z działalnością rewolucyjnych 
organów władzy, podobnie jak same Rady Ludowe nie miały nic wspólnego 
z reprezentacją mas ludowych. Demagogiczne miano „ludowe" miało na celu 
jedynie i wyłącznie wprowadzenie w błąd i odciągnięcie od prawdziwie re
wolucyjnych Rad Robotniczych, Żołnierskich i Chłopskich (które również 
istniały na Górnym Śląsku, zwłaszcza w początkach niemieckiej rewolucji 
listopadowej). Celem pełniejszego zamaskowania się, Rady Ludowe mieniły 
się organizacjami „ponadpartyjnymi". W ich skład wchodzili przedstawiciele 
wszystkich ugrupowań politycznych — co w praktyce oznaczało udzielne pa
nowanie w nich obozu burżuazji i socjaldemokratycznej agentury w ruchu 
robotniczym. Sens istnienia Rad Ludowych polegał na tym, że podporządko
wano im Rady Robotnicze i Chłopskie (o ile oczywiście nie dominowały 
w nich elementy rewolucyjne) celem niedopuszczenia do „bolszewickich nie
spodzianek" w ich składzie i działalności. Formy dywersji w ruchu rewolu
cyjnym ze strony Rad Ludowych były najrozmaitsze — poczynając od wstrzy
mania dopływu środków finansowych a kończąc na otwartym terrorze poli- 
cyjno-wojskowym. W związku z tym ostatnim, Rady Ludowe pozostawały 
w ścisłym kontakcie z policją i dowództwem wojskowym, którego najbar
dziej reakcyjni przedstawiciele służyli im „pomocą" w krytycznych chwilach. 
— Na Górnym Śląsku Rady Ludowe, a zwłaszcza Rada Ludowa we Wro
cławiu, stanowiły ponadto ważne ośrodki akcji antypolskiej, realizujące 
w płaszczyźnie prawnej, administracyjnej itp. wskazówki i zalecenia szowi
nistycznych organizacji niemieckich. Po uchwaleniu konstytucji weimarskiej 
w r. 1919, podstawy pod dalsze panowanie burżuazji w Niemczech, Rady Lu
dowe rozwiązały się, przekazując swe kompentencje na powrót normalnym 
organom burżuazyjnego państwa, wyręczonym chwilowo w krytycznym mo
mencie wzniesienia rewolucyjnego. Dodajmy wreszcie, że w swej treści kla
sowej nie różniły się od nich w niczym również polskie Rady Ludowe, m. in. 
poznańska Naczelna Rada Ludowa, organ zwierzchni dla systemu polskich 
Rad Ludowych na terenie zaboru pruskiego. Ekspozyturą poznańskiej Rady 
Ludowej na G. Śląsku był tzw. Podkomisariat dla G. Śląska, na której czele 
stał adw. K. Czapla a faktycznie w nim rządził Korfanty.



Dokumenty te obrazują w sposób niezwykle wymowny, jak da
lece inaczej wyglądała sytuacja na Górnym Śląsku niż to widziała 
omawiana na wstępie historiografia dwudziestolecia. Warto w szcze
gólności podnieść kilka momentów, znajdujących wyraziste pod
kreślenie w przytoczonych dokumentach.

Zasługuje w pierwszym rzędzie na uwagę ścisły związek za
chodzący w świadomości robotników polskich G. Sl. między kwe
stią wolności narodowej i wyzwolenia społecznego. Robotnicy ci 
chcieli p o l s k i e j  republiki — ale rządzonej przez r a d ę  robot
niczą nie ulegającą wpływom socjaldemokratycznym. A takie rady 
robotnicze to — jak stwierdzał Lenin — „przerwanie fontu kapi
tału 8), to wielki krok na drodze rewolucji społecznej'1. Jest przy 
tym rzeczą drugorzędną czy zabezpieczenie sobie przez robotników 
górnośląskich ich praw narodowych i społecznych poprzez radę ro
botniczą było w pełni uświadomione, czy tylko podpowiedziane 
trafnym  instynktem klasowym: faktem pozostaje, że robotnicy ci 
nie zadowolili się prostym zastąpieniem znienawidzonych przedsta
wicieli junkiersko-hakatystycznej władzy swoimi ludźmi, lecz że 
razem z tymi przedstawicielami zlikwidowali na swoim niewielkim 
odcinku walki także same i n s t y t u c j e  dawnego ustroju, jego 
aparat. Wykazali tym samym, że najlepsze gwarancje swobód 
i praw narodowych w swej polskiej republice widzą w rewolucyj 
nych przeobrażeniach, których trzeba dokonać w stosunku do daw
nych, wrogich im metod i systemów rządzenia. Prawda, że próba 
robotników polskich w Radlinie zakończyła się niepowodzeniem — 
z przyczyn, na które mimo odmienności sytuacji rzuca światło ocena 
podobnych wypadków przez Lenina w Rosji 1905 r.: „Niektóre 
miasta Rosji przeżywały wówczas okres różnych drobnych „repu
blik" lokalnych, w których władza rządowa była usunięta, a Rada 
Delegatów Robotniczych rzeczywiście funkcjonowała jako nowa 
władza państwowa. Niestety, okresy te trw ały zbyt krótko, „zwy
cięstwa" były zbyt słabe, zbyt odosobnione" 9). Niemniej sam fakt 
istnienia wśród proletariatu polskiego na Górnym Śląsku w latach 
1918 — 19 żywych dążeń do rewolucyjnego załatwienia sprawy na
rodowej godny jest silnego podkreślenia.

8) Le n i n ,  Zadania proletariatu w naszej rewolucji, Dzieła wybrane, 
Warszawa 1949, t. II, s. 25.

9) Le n i n ,  Referat o rewolucji 1905 roku, Dzieła, Warszawa 1951, t. 23, 
s. 272.



Warto też zwrócić uwagę na inny znamienny moment, ujaw
niający się w tymże dokumencie, a mianowicie na kontakty i współ
pracę z rewolucyjnym proletariatem niemieckim, zorganizowanym 
w Spartakusie. Musiała to być przy tym współpraca bliska i dobrze 
zorganizowana, skoro górnicy z Radlina potrafili ją  nawiązać z dale
kim Berlinem. Potwierdzają to zresztą liczne wzmianki w innych 
aktach, znajdujących się w Archiwum Wrocławskim, mówiące 
m. in., iż „dzięki ruchowi spartakusowskiemu wyrósł Polakom 
nowy sprzymierzeniec (Bundesgenosse)“ 10) i przeważnie wręcz slo
ganowo posługujące się określeniem „ruch polsko-spartaku- 
sowski“.

Grodzi się wreszcie wskazać na jeszcze jedno zjawisko, w ystę
pujące szczególnie dobitnie w drugim z załączonych dokumentów, 
a mianowicie postawę nieufności i zdecydowanej wrogości ze strony 
mas robotniczych pod adresem góry związkowej czy przedstawicieli 
kierownictwa partii socjaldemokratycznej, niedwuznacznie zresztą 
stających po stronie kapitalisty. Ten w całej pełni uzasadniony 
wrogi stosunek podkreślony został przez załogę bojowością jej wy
stąpień, skierowanych nie tylko przeciwko dyrektorowi kopalni, 
ale w niemniej szym stopniu przeciwko wspomnianym socjal- 
zdrajcom. Dopiero gdy się zważy, jak długo właśnie na Górnym 
Śląsku robotnicy polscy ulegali rozmaitym „żółtym" i socjaldemo
kratycznym wpływom, dopiero wtedy można sobie uzmysłowić za
równo całą głębię przełomu w procesie dojrzewania ich świado
mości klasowej, jak też stopień napięcia rewolucyjnego, zdolnego 
proces ten tak radykalnie posunąć naprzód. I znowu trzeba stwier
dzić, że zjawisko to znajduje szereg potwierdzeń w faktach i nie- 
podej rżanych o sympatię dla komunistów wypowiedziach jak 
choćby w tym, co wyczytać można w poufnych danych II Oddz. 
polskiego Sztabu Głównego, stwierdzających m. in: „Wpływ socja
listów zmniejszył się znacznie od czasu terrorystycznych rządów 
Hórsinga, natomiast rosną w siłę niezawiśli socjaliści i komu
niści" 11). Lub w innym miejscu: „PPS mimo przewrotów powojen
nych słabo rośnie a i to tylko dzięki zawieszeniu broni między 
stronnictwami i prasą... Gdyby toczyła się walka stronnictw, socja

10) Raport dowództwa wojsk, we Wrocławiu z dn. 25 I 1919, Arch. Wrocł., 
Akta b. rejencji opolskiej, t. 19970, k. 30.

u) „Wiadomości z polskich ziem plebiscytowych11, Min. Spraw Wojsk. 
Oddz. (poufne) z dn. 9 V 1920 w Bibl. Jagiell.



lizm (sc. pepesowski) nie notowałby bodaj żadnego zysku"12). 
I smętna konkluzja. „Taka jest dusza śląskiego ludu".

(Wyjątek z raportu landrata Lukaschka)
Rybnik, z dn. 17. II. 1919 r.

Zainteresuje zapewne Radę Ludową (we Wrocławiu, p. m.) roz
wój stosunków we wsi Radlin, wsi przemysłowej z ok. 7000 miesz
kańców, do której należy także kop. „Emma". Tamtejsza Rada Ro
botnicza usamodzielniła się i w najbliższej przyszłości proklamować 
będzie z pewnością „Polską Republikę Radlińską"! Mieszkańcy 
sprowadzili sobie z Berlina przesiąkniętego spartakusowskimi ide
ami (spartakistisch angehauchten) sekretarza, który posiada jakieś 
stosunki z Centralną Radą w Berlinie. Wydałem natychmiast gmi
nie zakaz wypłacania bez mojego zezwolenia pieniędzy miejscowej 
Radzie Robotniczej w R adlin ie2). Ci panowie (z Radlina — p. m.) 
żądają mianowicie dla przewodniczącego miesięcznie 600 marek 
a dla pana sekretarza niezależnie od bezpłatnego mieszkania mie
sięcznie 240 marek, a więc sumę daleko wyższą niż to, co otrzymuje 
miesięcznie Powiatowa Rada Ludowa w Rybniku. Jest jednak moż
liwe, że Centralna Rada berlińska została fałszywie poinformowana 
i wydaje zarządzenia, fałszywie rozumiane przez Radlińczyków. 
Sprawa jest tym bardziej interesująca, że radlińska Rada Robot
nicza jest c z y s t o  p o l s k a  (podkr. moje) i usiłuje jawnie ura
tować od aresztowania przestępców 3), znajdujących się w Radlinie, 
których dotąd nie udało się aresztować. Byłoby celowe, żeby Wro
cławska Rada Ludowa również tą sprawą zajęła się w najbliższym 
czasie.

Raport pełnomocnika ludowego (Volksbeauftragten) Fritza Wasnera,
Pow. Rada Ludowa Rybnik, chwilowo w kop. Dubieńsko4).

13 stycznia (1919 r. — p. m.) udałem się na żądanie Rady Ro
botniczej w kop. Dubieńsko i na szczególne życzenie załogi kopalni, 
za zgodą jej zarządu generalnego do kopalni Dubieńsko, ażeby na

12) Tamże, z dn. 7 VI 1920.
*) Arch. Państw, we Wrocławiu, akta Volksrat zu Breslau, t. 187, bez pag.
2) W praktyce działania socjaldemokratycznych Rad Robotniczych i Żoł

nierskich na terenie Śląska były uzależnione finansowo od burżuazyjnych 
przeważnie władz administracyjnych (gminnych), które delegatom do Rad 
Robotniczych i Żołnierskich wypłacały diety i inne środki pieniężne, nie
zbędne dla działania tych Rad.

3) Mowa tu niewątpliwie o „przestępcach" politycznych, tj. w pierw
szym rzędzie komunistach.

4) Arch. Państw, we Wrocławiu, akta Yolksrat zu Breslau, t. 187, bez pag.



wielkim zebraniu załogi pertraktować z górnikami o ich żądaniach. 
Podczas tego wielkiego zebrania załogi, które odbyło się w hali wy
płat kopalni, zaczęli się coraz wyraźniej ujawniać całkiem nieobli
czalni podżegacze (ganz wiiste Hetzer), którzy usiłowali podburzyć 
normalnie całkiem spokojną i chętną do pracy załogę w kierunku 
natychmiastowego i gwałtownego przeprowadzenia jej żądań. Skoro 
ci podżegacze i prowodyrzy spostrzegli,że załogę mają niestety fak
tycznie w swoich rękach, doprowadzili do tego, że bramy hali zo
stały zamknięte i zabite gwoźdźmi. Teraz bez osłonek oświadczyli, że 
ani obecny na miejscu dyrektor kopalni, ani ja, ani mój przyjaciel 
Fr. Rietzmann ze Związku Górników w Katowicach, ani Rada Ro
botnicza, która współuczestniczyła w pertraktacjach i próbowała 
przekonać załogę (in gutem Sinne zur Belegschaft sprach) nie mo
żemy opuścić hali wypłat, zanim dyrektor nie spełni gładko wszyst
kich żądań. Ci podżegacze wezwali załogę, aby wykazała swe zde
cydowanie takim postępowaniem — nawet gdyby to miało trwać 
aż do następnego rana. W straszliwym podnieceniu (furchtbaren 
Aufregung), w jakim znajdowali się normalnie spokojni robotnicy, 
wszyscy zakrzyknęli (briillten) zgodę na ten projekt i nie znalazł 
się niestety ani jeden, który by wystąpił przeciwko temu aktowi 
gwałtu. Oczywiście zostaliśmy na samym początku zmuszeni przez 
tych około 20 podżegaczy przy aprobacie całej załogi, abyśmy mó
wili t y l k o  p o  p o l s k u  (podkr. moje). Pozwolono nam jedynie 
niektóre wystąpienia mówców przetłumaczyć na język niemiecki, 
dla zapoznania z nimi dyrektora, który po polsku pic rozumiał. Po 
4 godzinach tej tortury, które musieliśmy znieść, udało się wszakże 
w końcu znaleźć wyjście z narzuconej nam niewoli. Udało się nam 
mianowicie przekonać załogę, że trzeba wysłać depeszę do dyrekcji 
generalnej Zjednoczonych Hut Królewskiej i Laura do Berlina, 
w której poprze się spośród żądań robotniczych żądania pieniężne. 
Do zgody w tej ostatniej sprawie (żądań pieniężnych — p. m.) dy
rektor zmuszony został siłą. Podżegacze, a w szczególności niejaki 
Minol, spostrzegłszy, że załoga skłonna jest dla załatwienia sprawy 
wyrazić zgodę na ten projekt (wysłania depeszy — p. m.) zażądali 
jeszcze dodatkowo, aby dyrektora zmusić do uroczystego stwier
dzenia wbrew faktom zupełnej dobrowolności jego zgody i do przy
rzeczenia, że nigdy jej nie odwoła. Dopiero gdy przymuszony dy
rektor to uroczyste przyrzeczenie złożył stało się możliwe poprosić 
(bitten) załogę o rozejście się i zwolnienie nas. 4 ludzi spośród wy



mienionych wyżej podżegaczy poszło z dyrektorem, wzięli tekst de
peszy i zanieśli ją  na pocztę, każąc sobie tam wystawić kopię.

Kiedy nazajutrz, 14 stycznia 1919 r. o godz. 2 podczas zmiany 
nie było jeszcze przychylnej odpowiedzi z Berlina na wysłaną de
peszę, podburzyli podżegacze załogę znowu de wejścia do hali wy
płat i nie dopuścili do zjechania na dół. Udało się tym nieodpowie
dzialnym, ba, przestępczym elementom skłonić załogę do zgody na 
przestępcze plany, aby wyciągnąć (herauszubringen) dyrektora 
z biura, zwlec go (hinterzuschleifen) ze schodów, wrzucić do taczki 
i zawieźć potem do hali wypłat. Dyrektor miał być tam przetrzy
many tak długo, aż albo nie przyjdzie przychylna odpowiedź z Ber
lina, albo też dyrektor na podstawie własnych uprawnień nie da 
polecenia wypłaty 350 marek, które miały być wypłacone następ
nego dnia, w dniu wypłat. Załoga zgodziła się na to i stało się do
słownie jak ustalono. Kiedy winni (sc. „podżegacze") przywieźli dy
rektora do hali wypłat, został on tam z taczki wyrzucony (ausge- 
kippt). Rzecz jasna, iż dyrektor na skutek tej całej gwałtownej pro
cedury (gewaltsame Prozedur) doznał uszkodzeń cielesnych. Sie
dział uwięziony i musiał wysłuchać wszystkich tych wściekłych 
przemówień, tłumacząc się i odpowiadając (fortgesetzt Rechenschaft 
und Antwort geben). Ta tortura trw ała 2 godziny.

Około 6 wieczór zatelefonowano do mnie do biura w Rybniku 
z kopalni. Zakomunikowano mi, że dyrektor i Rada Robotnicza są 
uwięzieni i że postąpi się mniej więcej tak jak 13 stycznia. Oczy
wiście wściekłość ludzi wzrosła i dyrektor znajduje się już nie tylko 
w nad wyraz krytycznym położeniu, ale w niebezpieczeństwie ży
cia. Zażądałem, aby dano mi do telefonu mężów zaufania załogi 
i dyrektora, że chcę pertraktować. Tak się po dłuższych debatach 
stało — po przełamaniu oporu przeciwko temu częściowemu zwol
nieniu dyrektora. Rozmowa telefoniczna z ustalonymi doraźnie mę
żami zaufania oraz ze zwyczajnymi (ordentlichen) mężami zaufa
nia (Radą Robotniczą) jak też z dyrektorem skłoniła mnie do posta
wienia następującego ultimatum:

„Albo wy zatroszczycie się o to, że dyrektor w ciągu 10 minut 
zostanie uwolniony a załoga się rozejdzie, albo też przyjdzie na
tychmiast wojsko, które siłą uwolni dyrektora".

Kiedy po pół godzinie znowu zadzwoniłem, oznajmiono mi, że 
dyrektor ciągle jeszcze nie jest uwolniony i że znowu znalazła się 
na miejscu brudna taczka, która miała posłużyć do powtórnego od
transportowania dyrektora.



Wobec tego połączyłem się z Centralną Radą Robotniczą i Żoł
nierską w Katowicach (na której czele stał osławiony socjaldemo
krata Hórsing — p. m.) i zarządzony został stan oblężenia. Prócz 
tego udałem się z kompanią wojska na kopalnię. Robotnicy zostali 
o tym na czas powiadomieni i w związku z tym ostatecznie się od
dalili i dyrektora zwolnili. Skoro zatem przybyłem z żołnierzami 
na kopalnię, sprawa była już załatwiona.

Uważałem za celowe i bezwzględnie konieczne zarządzić na
tychmiastowo aresztowanie sprawców, ponieważ sam na własnej 
skórze odczułem, do czego to towarzystwo jest zdolne. Aresztowano 
ogółem 19 ludzi. Prokurator ma sprawę w swoich rękach, chodzi 
o bardzo ciężkie zakłócenie spokoju i porządku (Landfriedensbruch), 
przy okolicznościach obciążających posługiwania się bronią (Mit- 
fiihrung von Waffen) i dokonania czynu przestępczego w porze noc
nej. Obok tego wchodzi oczywiście w grę naruszenie nietykalności 
mieszkania, uszkodzenia cielesne i obraza. Gorąco proszę zostawić 
prokuraturze wolną rękę i nic nie czynić dla uwolnienia tych 19 
aresztantów. — Zawieszenie stanu oblężenia działa jak wszędzie- 
wyśmienicie (ausgezeichnet).

Fritz Wasner.
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