
O PRÓBIE ZESPOLENIA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ 
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1933— 1939

Przewrót hitlerowski zaktywizował mniejszość niemiecką w Europie. 
Ze względu na sam charakter narodowego socjalizmu było rzeczą zrozu
miałą, że dojdzie również do objęcia tym ruchem niemieckich grup 
narodowych żyjących poza granicami kraju i w konsekwencji do prób 
ukształtowania ich życia na wzór analogicznych form w Rzeszy. W Niem
czech bowiem uważano, że niemiecka grupa narodowa nie może zamknąć 
się przed rewolucją duchową i światopoglądową, jaką przeszedł ten kraj 
w 1933 r.

W planach hitlerowskich Niemiec przypisywano mniejszości niemiec
kiej w Europie niepoślednią rolę: miała ona stać się czynnikiem ułatwia
jącym Trzeciej Rzeszy zrealizowanie agresywnych planów. Szczególną 
rolę przypisywał więc Hitler mniejszości niemieckiej w Polsce i Czecho
słowacji, gdyż te dwa kraje znalazły się jako pierwsze w orbicie mili
tarnych zainteresowań Trzeciej Rzeszy. Jeśli mniejszość niemiecka w tych 
krajach miała stać się pełnowartościowym sojusznikiem Hitlera i współ- 
realizatorem jego agresywnych planów, należało ją zespolić, „zgleich- 
schaltować”. Był to jeden z podstawowych warunków.

Nie zawsze jednak mniejszość niemiecka zamieszkująca różne kraje 
Europy była jednolita w swej masie. Zespolona była najczęściej w róż
nych organizacjach i partiach, nierzadko rywalizujących ze sobą. Tak 
było również i w Polsce, gdzie w każdym skupisku elementu niemieckiego 
rywalizowały ze sobą różne grupy i partie niemieckie. Nie inaczej było 
też wśród mniejszości w województwie śląskim. O wpływy i rolę hege
mona ubiegały się tu Volksbund (VB) i Partia Młodoniemiecka (Jung
deutsche Partei — JdP). Rywalizacja tych dwu skupisk mniejszości nie
mieckiej na Śląsku nie jest charakterystyczna tylko dla tego terenu. 
Podobne rozbieżności obserwowaliśmy również i na innych ziemiach pol
skich, a więc w Poznańskiem i na Pomorzu, w Polsce centralnej, na Wo
łyniu i w Małopolsce. W literaturze historycznej rywalizacja ta znana jest 
jako walka „starych” z „młodymi”.



Obóz „starych” w województwie śląskim reprezentowany był przez 
Niemiecki Górnośląski Związek Ludowy Obrony Praw Mniejszości (Der 
deutsche oberschlesische Volksbund für Wahrung der Minderheitsrechte). 
Powstał on w styczniu 1922 r. W 1925 r. zmienił nazwą na Deutscher 
Volksbund für Polnisch Schlesien. Organizacja ta była powszechnie znana 
pod nazwą Volksbund. Je j kierownikiem był Otto Ulitz, osobistość ogól
nie znana na Śląsku. Był on posłem do Sejmu Śląskiego. W najwyższych 
władzach VB zasiadali przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych: 
Deutsche Katholische Volkspartei, Deutsche Partei oraz Deutsche Sozia
listische Arbeitspartei. Wspólnie ustalano wytyczne w zakresie działal
ności mniejszości niemieckiej na Śląsku. Organem prasowyrrt był „Katto- 
witzer Zeitung”, na którego łamach wygłaszano swe tezy polityczne. 
Powiązanie Volksbundu z niemieckimi kołami przemysłowymi na Śląsku 
sprawiło, że była to organizacja operująca znacznymi środkami finanso
wymi. W dużym stopniu ułatwiało to jej działalność w różnych niemiec
kich skupiskach na tym terenie. Organizacja ta wspierana była również 
przez różne instytucje niemieckie oraz inne niemieckie skupiska mniej
szościowe poza granicami Rzeszy, m. in. w Ameryce 4. Utrzymywała ona 
również kontakty z różnymi ośrodkami w Rzeszy, skąd czerpała pokaźne 
fundusze. Wiadomo np., że Verein für das Deutschtum im Auslande 
(niemiecka organizacja powołana do ochrony niemieckich grup narodo
wościowych) przekazał w latach 1931—1932 na potrzeby Volksbundu 
5 min zł. Subwencje napływały również z Deutsches Ausland-Institut 1 2. 
Według oficjalnych danych Volksbund dysponował na przełomie lat 1931/ 
/1932 funduszem w wysokości około 17 min. zł.3

Liczba członków Volksbundu była duża. Wynosiła ona w maju 1937 r. 
29954 osoby. Z początkiem lat trzydziestych było 35331 członków. Spadek 
liczby członków VB spowodowany był walką, jaką Partia Młodoniemiecka 
toczyła z nim od 1933 r. Wśród członków Volksbundu przeważał element

1 Wiadomo np., że niemiecka instytucja Geschäftsstelle der deutschen Handels
kammer in Amerikanischen Ländern w Hamburgu przekazywała na konto Volks
bundu w Disconto Gesellschaft w Gliwicach poważne sumy. Z inicjatywy jednego 
z niemieckich działaczy w Nowym Jorku zebrano do 1932 r. na potrzeby Volks
bundu sumę 325 000 dolarów. W sprawie pomocy finansowej dla VB por.: Sprawa 
szkolna na Górnym Śląsku, nakład Związku Obrony Kresów Zachodnich, Poznań 
1927, s. 15; Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zespół akt b. MSW 
nr 51, sprawozdanie MSW z życia mniejszości narodowych za drugi kwartał 1932 r., 
s. 57, według K. G r ü n b e r g a ,  Nazi-Front Schlesien. Niemieckie organizacje poli
tyczne w województwie śląskim  w latach 1933—1939, Katowice 1963, s. 37.

2 Por. K. G o s t y ń s k i ,  Zarys historii politycznej Niemców w województwach 
zachodnich po wojnie (Strażnica Zachodnia, XII, 1933, nr 1—2, s. 68).

3 Tamże, s. 15.



starszy. W kwietniu 1937 r. w organizacji tej było tylko 3809 osób liczą
cych poniżej 25 lat życia 4. Stosunkowo duża liczebność szeregów, dobra 
sytuacja finansowa oraz doświadczenie w pracy ze skupiskami mniej
szości niemieckiej na Śląsku sprawiły, że Volksbund uważał siebie za 
jedynego przedstawiciela i kierownika elementu niemieckiego na tym 
terenie. Tak było do 1933 r., to jest do czasu, kiedy na arenę śląską wstą
pił nowy pretendent, mający ambicje odegrania poważniejszej roli wśród 
mniejszości niemieckiej, nie tylko zresztą na Śląsku, ale i w całej Polsce. 
Była to Jungdeutsche Partei.

Początki Partii Młodoniemieckiej sięgają 1921 r. W tym to bowiem 
czasie utworzono w Bielsku Deutsche Nationalsozialistische Verein für 
Polen5. Partia ta w 1931 r. zmieniła nazwę na Jungdeutsche Partei. Pod 
je j wpływami znalazła się pokaźna liczba mniejszości niemieckiej na 
Śląsku. W latach trzydziestych JdP rozprzestrzeniła się również poza 
Śląskiem. Najsilniejszym ośrodkiem był zawsze Śląsk oraz miasta Biel
sko i Katowice. Kierownikiem Młodoniemców był inż. Rudolf Wiesner 
z Bielska. Reprezentował on interesy niemieckie w Senacie. Jego długo
letnim zastępcą był Wilhelm Schneider. W niemieckim ruchu mniejszo
ściowym Partia Młodoniemiecka reprezentowała nurt „młodych”. Ogrom
nym jej atutem było to, że istniała ona i wyznawała zapatrywania naro- 
dowosocjalistyczne jeszcze przed przejęciem władzy w Rzeszy przez Hi
tlera i jeszcze w okresie, gdy różni „starzy” należeli do lóż masońskich, 
handlowali z Żydami, a nawet wykpi wali Hitlera. Stąd też Jungdeutsche 
Partei uważała siebie za grupę ortodoksów narodowosocjalistycznych, 
mających prawo pierwszeństwa przed „starymi” — jak nazywali — opor- 
tunistami, ludźmi koniunktury. Ideologia Partii Młodoniemieckiej była 
zdecydowanie narodowosocjalistyczna. Je j wzorem organizacyjnym 
i światopoglądowym była niemiecka NSDAP. Z zapatrywaniami swymi 
partia ta nie ukrywała się, głosząc jawnie, że stoi na pozycjach reprezen
towanych przez hitlerowców. „Pobudką naszych dążności może być tylko 
nasz światopogląd narodowego socjalizmu, który dla nas, jako Niemców 
na obczyźnie, jest wytyczną i wewnętrznym przy kazem” 6. Partia Mło
doniemiecka zastrzegała się, że jest niezależnym ugrupowaniem Niem

4 Według sprawozdania sytuacyjnego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego z życia 
mniejszości narodowych za miesiąc kwiecień 1937 r., Archiwum Zakładu Historii 
Partii w Warszawie, tom 275/11-22, s. 33 (dalej AZHP).

5 O początkach JdP por.: F. G e n t z e n ,  Die Legende vom ,,Bromberger Blut- 
sonntag” und die deutsche jünjte Kolonne in Polen, „September 1939”, Basil Spiru 
(red.), s. 51, 56; R. B r e y e r ,  Das Deutsche Reich und Polen 1932—1937. Aussen- 
politik und Volksgruppenfragen, Würzburg 1955, s. 239.

6 R. W i e s n e r ,  O unormowaniu stosunków N iem ieckiej Grupy Narodowej do 
Państwa, wyd. własne autora, Bielsko 1937, s. 18.



ców w Polsce i nie utrzymuje żadnych kontaktów z czynnikami w Rze
szy 7. Historia dowiodła jednak, że było inaczej. Kontakty tej partii 
z ośrodkami niemieckimi były stałe i systematyczne. Otrzymywała ona 
z Trzeciej Rzeszy nie tylko moralne, ale i materialne poparcie. Dyrektywy 
dotyczące jej działalności wychodziły z berlińskich ośrodków partyj
nych 8. Organem prasowym partii był „Der Aufbruch”, wychodzący po
czątkowo w Poznaniu, a następnie w Katowicach. Mutacją tego organu 
prasowego była bielska „Beskidenländische Deutsche Zeitung”.

Przewrót faszystowski w Niemczech spowodował wzrost aktywności 
Partii Młodoniemieckiej, co z kolei znacznie ożywiło działalność innych 
organizacji niemieckich, szczególnie zaś Volksbundu. Nie w obawie przed 
rozprzestrzenianiem się wśród Niemców na Śląsku ideologii narodowo- 
socjalistycznej, lecz przed utratą dotychczasowej pozycji w środowisku 
niemieckim nie zamierzali „starzy” rezygnować z dotychczas zajmowa
nych stanowisk. „Młodzi” zaś, idąc z „duchem czasu”, zapragnęli odegrać 
decydującą rolę w ideowym i organizacyjnym opanowaniu mniejszości 
niemieckiej na Śląsku. Początkowe próby podporządkowania na Śląsku 
żywiołu niemieckiego JdP pozostawały bez żadnych rezultatów. Liczne 
konferencje porozumiewawcze pomiędzy przedstawicielami Volksbundu 
i Deutsche Partei z jednej strony, a Jungdeutsche Partei z drugiej, nie 
przynosiły rezultatów9. Nieustępliwość „starych” i upór „młodych” za
powiadały zaciętą walkę. Rozpoczęła się ona nieomal w dniu dojścia 
Hitlera do władzy, a rozwinęła z całą siłą w latach następnych. Zadaniem 
naszym jest prześledzenie je j przebiegu oraz zaobserwowanie metody 
walki jednej i drugiej strony.

Skoro konferencje porozumiewawcze pomiędzy JdP i VB nie dawały 
żadnych rezultatów, należało zastosować inną metodę działania. Z takiego 
punktu widzenia wychodziła Partia Młodoniemiecka. W pierwszym rzę
dzie „młodym” chodziło o to, by zdyskredytować dotychczasową dzia
łalność „starych”. Pierwsze ataki skierowane zostały więc na Volksbund.

Partia Młodoniemiecka uważała, że sytuacja mniejszości niemieckiej 
na Śląsku jest „katastrofalna”. Według je j zdania, jest to wina Volks
bundu, szczególnie zaś jego kierownika Ulitza, który od 1922 r. nie może 
pochwalić się żadnymi osiągnięciami. Jak twierdziła JdP, nie zapewniono 
młodzieży niemieckiej dostatecznej ilości szkół na Śląsku, a w wyniku 
polityki Ulitza doszło do wzrostu bezrobocia, w konsekwencji zaś do

7 W programie JdP czytamy: „Wir sind eine selbständige politische Partei 
der Deutschen in Polen und haben keine Bindungen zum Ausland”. Według 
B r e y  er a ,  op. cit., s. 240.

ö Patrz G e n t z e n, op. cit., s. 56.
y Materiał na ten temat zaczerpnięto m. in. z prasy mniejszościowej oraz 

sprawozdań policyjnych dla Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach.



obniżenia stopy życiowej Niemców na tym terenie. Były to główne argu
menty, którymi Partia Młodoniemiecka operowała w walce z Volksbun- 
dem od momentu rozpoczęcia konfliktu. Jungdeutsche Partei zapowia
dała, że nie spocznie dopóty, dopóki nie zmieni tego stanu rzeczy10 11. 
Uważała, że w działalności swej Volksbund popełnił poważny błąd, 
trudny obecnie do naprawienia. Nie potrafił mianowicie zjednoczyć 
wszystkich Niemców na Śląsku, a przez swą niezdecydowaną działalność 
spowodował, że mniejszość ta jest rozbita i skłócona. W tej sytuacji JdP 
widziała tylko jedno wyjście: Ulitz powinien odejść ze stanowiska kie
rownika Volksbundu, a jego miejsce winien zająć człowiek nowy, z ge
neracji „młodych”, który ożywi jego szeregi narodowosocjalistycznym 
duchem. Hasłem JdP, wysuniętym w początkowym okresie walki z Volks- 
bundem, było: „Volksbund? Ja! — Volksbundführung? Nein!” „Młodzi” 
wysunęli też dalsze oskarżenia, mianowicie twierdzili, że VB przeżył się, 
stracił zaufanie mas, nie umiał dotrzeć do niemieckiego robotnika i chło
pa. Dlatego też przeżywa poważny kryzys (Vertrauenskriese). Jeśli 
mniejszość niemiecka ma dalej istnieć na Śląsku, Ulitz i jego najbliżsi 
współpracownicy muszą ustąpić z zarządu Volksbundu 1f. W argumen
tacji swej JdP mocno podkreślała, że zaufania niemieckiej grupy naro
dowościowej nie można budować jedynie na pomocy materialnej, tak jak 
to dotychczas czynił Volksbund. Mniejszości niemieckiej — jak pod
kreślali „młodzi” — należy nadać określony kierunek polityczny, a tego 
Volksbund dokonać nie może. „Nikt nie uzna takiej organizacji za kie
rowniczą, jeśli opiera swą siłę tylko i wyłącznie na pieniądzu” — głosiła 
JdP 12. W toku dalszej walki JdP z Volksbundem ,,młodzi” starali się 
wykazać, że Ulitza bardziej interesują sprawy handlowe i własne korzyści 
materialne — niż los mniejszości niemieckiej na Śląsku. Wydali więc 
broszurę szkoleniowo-propagandową, w której dyskredytowali polityczną 
działalność Volksbundu, udowadniając tam między innymi, że praca 
w tej organizacji stanowi niezłe źródło dochodów niektórych osobistości13. 
Mnożyły się więc coraz liczniejsze głosy nawołujące Ulitza i jego naj

10 Por. art. Wie sie käm pfen  (Beskidenländische Deutsche Zeitung, Beilage, 
nr 1567, 16 VI 1934).

11 Por.: „Beskidenländische Deutsche Zeitung”, nr 1605, 15 IX  1934; „Der 
Aufbruch”, nr 28, 15 IX 1934, oraz nr 33, 20 X  1934.

u „Der Aufbruch”, nr 26, 1 IX  1934 r. Bielski organ JdP, „Beskidenländische 
Deutsche Zeitung”, nr 1599, 1 IX  1934, pisał: „Der Volksbund ist also nicht zur 
zentrallen Organisation des Deutschtums dadurch geworden, daß er sich auf das 
Vertäuen und die Gefolgschaft stützen konnte, sondern einzig und allein dadurch, 
daß seine Mittel, ihm die Ausübung einer gewissen Macht ermöglichten”.

13 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach, zespół akt NSDAP 
Kreisleitung Königshütte, t. 1, s. 393, 564—565 (dalej skrót: WAP Katowice NSDAP 
Kh.). Na podstawie dowodów archiwalnych stwierdza się, że faktycznie pensje 
głównych działaczy VB były wysokie. Np. pensja miesięczna Ulitza z racji peł



bliższych współpracowników do odejścia z kierowniczych stanowisk 
w Volksbundzie 14. Ulitz dotychczas nie reagował na ataki wiesnerow- 
skiej partii. Wzorem wytrawnego taktyka odczekał okres ofensywy „mło
dych”. Nie wdawał się w dyskusje i polemiki z przywódcami JdP. Na 
łamach „Kattowitzer Zeitung” publikował natomiast artykuły, w któ
rych przedstawiał dotychczasowy dorobek Volksbundu. Podkreślał zasłu
gi, jakie organizacja ta posiada dla mniejszości niemieckiej na Śląsku 15. 
Volksbund dementował niektóre zarzuty stawiane przez „młodych”, pod
kreślając, że i jemu również zależy na utrzymaniu jedności niemieckiego 
elementu na Śląsku. Organizacja ta nie zrzekała się natomiast nadal 
kierowniczej roli.

Pomimo stale rosnącego zainteresowania mniejszości niemieckiej na 
Śląsku ruchem narodowosocjalistycznym oraz powiększaniem się szere
gów Partii Młodoniemieckiej Volksbund był nadal organizacją o dużych 
wpływach w województwie. Dowiodły tego również wybory mężów za
ufania VB, jakie odbyły się na Śląsku 18 V 1935 r. Jungdeutsche Partei 
zapowiadała druzgocącą klęskę Volksbundu w tych wyborach. Przewidy
wała, że uzyska co najmniej 95°/o głosów. Stało się jednak inaczej. Na 
kandydatów Volksbundu (lista nr 1 — überparteilich) padło 4258 głosów, 
gdy natomiast na Młodoniemców (lista nr 2 — jungdeutsch) tylko 1461 
głosów16. Była to poważna i nie ostatnia porażka, jaką Jungdeutsche 
Partei odniosła w rywalizacji z Volksbundem o pierwszeństwo na Śląsku. 
Nie bez satysfakcji i złośliwości pisała „Kattowitzer Zeitung” o nietraf
nych horoskopach przedwyborczych JdP: „Wer schreit, hat unrecht”1 
(Kto krzyczy, nie ma rac ji)17. Niekorzystny wynik JdP w wyborach 
i przegrana z Volksbundem zamknęły pierwszy okres wzajemnych tarć. 
Bilans był niekorzystny dla Partii Młodoniemieckiej. „Młodzi” nie rezy
gnowali jednak nadal z kontynuowania walki, zmieniając tylko je j me
tody. Nastąpiły próby rozbijania zebrań volksbundowskich przez bojówki 
młodoniemieckie18. Organizowano również masowe wiece, na których

nienia funkcji kierownika VB wynosiła w 1933: r. 2700' zł, Libary — 1640 zł, 
Waldena — 1180 zł, Januschewskiego — 1440 zł.

14 Por. np. kilka artykułów z prasy JdP: Das w ahre Gesicht des Volksbundes 
(Der Aufbruch, nr 46, 26 I 1935); Ihr Abtreten Herr UTitz! (tamże, nr 44, 12 I 1935); 
An Sie Herr Ulitz! (tamże, nr 45, 19 I 1935).

15 Por. np. Aus der Tätigkeit des Volksbundes (Kattowitzer Zeitung, nr 173, 
31 VII 1934).

10 Dane według „Kattowitzer Zeitung”, nr 116, 20 V 1935. Prasa polska, np. 
„Polonia”, nr 3807, 20 V 1935, podawała inne dane liczbowe, jednakże i z tych 
danych wynikała bezsporna przewaga VB.

17 „Kattowitzer Zeitung”, nr 119, 23 V 1935..
18 Próbę rozbicia zebrania VB zanotowano w Kronikach policyjnych 29 V 

1935 r. w Chorzowie. „Kattowitzer Zeitung.”,, nr 125, 31 V 1935..



w ostrej formie krytykowano nie tylko dotychczasowe osiągnięcia Volks- 
bundu, ale i jego plany w odniesieniu do mniejszości niemieckiej na 
Śląsku na najbliższe lata. Zarysowywały się coraz większe rozbieżności 
pomiędzy tymi dwoma organizacjami.

Rok 1936 zapoczątkował nową falę zebrań JdP, na których podda
wano krytyce działalność Volksbundu. Na jednym z zebrań tej partii 
w drugiej połowie marca 1936 r. w Siemianowicach zastępca kierownika 
JdP, Wilhelm Schneider, powiedział wręcz, że „kto współpracuje z Uli- 
tzem, jest zdrajcą narodowego socjalizmu” 19. Szczególnie ważny wiec 
JdP odbył się 3 IV 1936 r. w Katowicach. Przeprowadzono tam generalną 
rozprawę z Ulitzem i Volksbundem. Wiec zgromadził około 1200 osób. 
Ze względu na jego przebieg warto poświęcić temu wydarzeniu nieco 
więcej uwagi. Kolejno wygłosili referaty czołowi działacze JdP, a mia
nowicie Wilhelm Schneider, Gerhard Reichling oraz Josef Wilsch z Sie
mianowic. Wszyscy mówcy wskazywali na pomyślny rozwój JdP na te
renie całej Polski. Podkreślali, że partia realizuje program narodowo- 
socjalistyczny, który znalazł wielu zwolenników wśród mniejszości nie
mieckiej w Polsce, w tym również wśród „starych”. W dalszych swych 
wywodach wskazywali na trudne dla Niemców warunki życia na Śląsku, 
przypisując głównie winę „starym” przywódcom, a przede wszystkim 
Ulitzowi. Zarzucali mu, że przez swoje zaniedbanie stał się „grabarzem” 
mniejszości niemieckiej na Śląsku. Ostro krytykowali również i tych 
wszystkich, którzy opuścili teren województwa śląskiego, udając się do 
Niemiec. Na zakończenie wiecu uchwalono rezolucję, domagając się nie
zwłocznego ustąpienia Ulitza oraz złożenia przez niego na publicznym 
zebraniu sprawozdania z dotychczasowej działalności. W związku z tą 
kampanią kierownictwo JdP wydało specjalny numer „Aufbruchu” 
o zwiększonym nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. Normalnie organ ten 
wychodził w tym czasie w nakładzie 3800 sztuk20. Podobnym efektem 
końcowym zakończyło się zgromadzenie członków JdP w Katowicach 
15 V 1936 r., zorganizowane z okazji obchodzonego na wzór hitlerowski 
„Dnia Pracy”. W rezolucji końcowej tego zgromadzenia stwierdzono, że 
„największym wrogiem niemieckiej jedności na Śląsku jest Otto Ulitz” 21.

Liczne ataki JdP zmusiły Ulitza do ustosunkowania się do stawianych 
mu zarzutów. Uczynił to w drugiej połowie maja 1936 r. na zebraniu 
członków VB w Mysłowicach. W wystąpieniu swoim podkreślił, że „ist

19 „Der Aufbruch”, nr 52, 26 III 1936.
20 „Der Aufbruch”, nr 61, 5 IV 1936 (Sonderausgabe). Por. także sprawozdanie 

policji z tego zgromadzenia: WAP Katowice, zespół akt Dyrekcji Policji w Kato
wicach, t. 289, s. 78 (dalej skrót: DPK).

21 Patrz sprawozdanie policji z przebiegu zgromadzenia, WAP Katowice, DPK, 
t. 289, s. 150.



nieje dla nas [tj. Volksbundu — A . S.] tylko jedna idea, a jest nią naro
dowy socjalizm, do którego również przyznaje się Jungdeutsche Partei”. 
Dowodził dalej, że przyczyna konfliktu leży nie w różnicach ideowych, 
lecz w metodzie postępowania 22. Poprzez takie sformułowanie Ulitz chciał 
podkreślić, że już od dawna jest mu bliska idea hitlerowska.

Dążąc do skompromitowania Volksbundu, w szczególności zaś jego 
kierownika, Partia Młodoniemiecka nie przebierała w środkach. Wy
wlekała na światło dzienne różne historie z jego prywatnego życia. Miała 
mu na przykład za złe to, że swego syna kształcił na jednym z polskich 
uniwersytetów. W odpowiednim czasie „młodzi” przypomnieli Ulitzowi, 
że kiedyś należał do polskiego Katowickiego Klubu Tenisowego, którego 
kierownikiem sportowym był Żyd Bernstok23. Ten fakt wywleczony na 
światło dzienne przez Młodoniemców nie był odosobniony. Zarzucali mu 
również że już w 1921 r., kiedy to organizował Volksbund, utrzymywał 
kontakty z Żydami. W jednym z numerów „Aufbruchu” zacytowano 
nawet ulubiony zwrot Ulitza z tego czasu: „Moimi najlepszymi osobisty
mi przyjaciółmi są Żydzi”. Podano również, że w biurze VB w Siemia
nowicach pracuje Żyd Cohn, a w pomieszczeniach tego biura wisi portret 
Hitlera. Nie bez sarkazmu i złośliwości zauważył dziennikarz „Aufbru
chu”: „I to jest narodowy socjalizm pana Ulitza!” 24.

Niezależnie od walki, jaką toczyli „młodzi” z Volksbundem, Partia 
Młodoniemiecka podjęła wysiłki w kierunku zawarcia porozumienia 
z Deutsche Partei (DP). Partia ta założona została w sierpniu 1922 r., 
przed wyborami do Sejmu Śląskiego. Główną je j siedzibą były Katowice. 
Powstała z połączenia kilku od dawna istniejących ugrupowań politycz
nych, takich jak Deutsche Nationale Partei, Deutsche Volkspartei i Deu
tsche Demokratische Partei. Program oficjalny głosił obronę praw mniej
szości niemieckiej bez względu na wyznanie. Długoletnim przywódcą 
DP w latach trzydziestych był Johann Rosumek z Siemianowic, a naj
bliższymi współpracownikami dr Erich Kasper ze Świętochłowic, Robert 
Piesch z Bielska, Friedrich Warschawski z Chorzowa oraz dr Max Krull 
z Katowic. Partia ta reprezentowana była w Sejmie i w Senacie Rze
czypospolitej Polskiej oraz w Sejmie Śląskim 25. W latach trzydziestych

22 Ulitz powiedział dalej: „Generaloberst von Seeckt hat einmal ein treffendes 
Wort geprägt: Verstand ohne Wille ist Wertlos, Wille ohne Verstand isť gefähr
lich. Bei der Jungdeutschen Partei sieht man wohl den Willen, aber man sucht 
die Erfahrung und den Verstand, und das gibt zu bedenken”. „Kattowitzer 
Zeitung”, nr 111, 12 V 1936.

23 „Der Aufbruch”, nr 95, 16 V 1936.
24 Tamże, nr 61, 5 IV 1936.
25 W piśmie Dyrekcji Policji w Opolu z dnia 26 VIII 1933 r. do nadprezydenta 

prowincji określa się działalność tej partii następująco: „Vermutlich arbeitet diese



przeszła na pozycje narodowosocjalistyczne. Jak wiadomo, DP podpo
rządkowana była Volksbundowi. Przełamanie oporu i niechęci Deutsche 
Partei do Młodoniemców mogłoby znacznie osłabić obóz Ulitza. Do tego 
właśnie zdążały poczynania Jungdeutsche Partei. Pierwsze próby zbliże
nia JdP do DP zaobserwowano już we wrześniu 1933 r. Pod koniec tego 
miesiąca odbyło się ogólne zebranie Deutsche Partei w Katowicach, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele Partii Młodoniemieckiej. Ze 
strony DP obszerne przemówienie wygłosił działacz partii, Zeller. Doma
gał się on utworzenia niemieckiego frontu narodowego (Deutscher Volks
front) oraz zaostrzenia pracy ideowej w duchu narodowosocjalistycznym. 
Mówca podkreślił, że przyczyna braku „pełni swobód obywatelskich” 
Niemców na Śląsku leży po stronie samych Niemców. Zamiast zgody 
panuje wśród nich walka. Postulował więc „zgleichschaltowanie” wszyst
kich partii niemieckich na Śląsku, oczywiście pod przewodnictwem DP. 
„O ile uznajemy — mówił on — że jest zła organizacja, to mamy obo
wiązek ją zburzyć”. Domagał się też oczyszczenia szeregów partyjnych 
z elementu narodowościowego niepewnego. Postulował również wyda
lenie z partii wszystkich Żydów, pozostawienia zaś tylko rdzennych 
Niemców. Wystąpienie swe Zeller zakończył słowami: „Zrezygnujemy 
z naszych praw do Sejmu i Senatu, o ile Volksgemeinschaft (Jedność Na
rodowa) zostanie utworzona i uznana. Gdybyśmy tego nie zdołali wywal
czyć wspólną pracą, nie.jesteśmy warci życia” 26. A więc również i Deu
tsche Partei pretendowała do roli hegemona mniejszości niemieckiej na 
Śląsku.

Na zebraniu, o którym mowa, zabrał również głos przedstawiciel Par
tii Młodoniemieckiej, Axmann. Stwierdził on, że JdP jest gotowa przejść 
do obozu Deutsche Partei, jeśli okaże się, że partia ta przewyższa swymi 
ideami JdP. Zaproponował więć, że przedstawi zebranym program JdP, 
aby mogli się do niego ustosunkować. Oto jaki program zaprezentował 
Axmann: Partia Młodoniemiecka jest częścią składową wielkiego nie
mieckiego narodu i chce brać aktywny udział w rozwoju swej ojczyzny. 
Nie czyni żadnej różnicy pomiędzy katolikami a ewangelikami, odżeg
nuje się od marksizmu, gdyż uczynił on „wiele szkód” w narodzie nie
mieckim. JdP odmawia wszelkich kontaktów z Żydami, gdyż nie są oni 
związani z narodem niemieckim ani rasą, ani krwią. Jungdeutsche Partei 
jest partią samodzielną i nie utrzymuje żadnych kontaktów (Bindungen)

Partei im Sinne der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei”. Archiwum 
Państwowe Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego (dalej skrót: AP 
Wrocław, zespół akt Nadprezydium w Opolu, teczka 225, s. 24. Na temat Deutsche 
Partei w latach trzydziestych por.: G o s t y ń s k i ,  op. cit., s. 73; WAP Katowice, 
DPK, t. 281, s. 21, 22, 25, 48, 201.

20 WAP Katowice, DPK, t. 282, s. 23—29.



z zagranicą. Żąda od swych członków ofiarności i aktywnego zaangażo
wania się. Każdy członek partii musi przyznawać się do narodowości nie
mieckiej i potwierdzać to konkretnymi czynami.

Program ten został zaakceptowany przez zebranych. W dyskusji 
przedstawiciel młodszej generacji Deutsche Partei, H. Kleiss, stwierdził 
wręcz, że program JdP jest bardzo zbliżony do programu Partii Nie
mieckiej, podając jednak w wątpliwość, czy uda się Partii Młodoniemiec- 
kiej zespolić w 100% mniejszość niemiecką w Polsce, skoro nie dokonał 
tego w Rzeszy tak „wybitny mąż stanu”, jak Hitler, który nie tylko że 
posiada w swych rękach władzę, ale również i obozy koncentracyjne. 
„My zaś — dowodził Kleiss — nie mamy ani władzy, ani obozów koncen
tracyjnych”. Zgodzono się z wywodami Axmanna w kwestii żydowskiej. 
„W interesie wspólnoty narodowej — mówił Kleiss — musimy oczyścić 
z Żydów szeregi Deutsche Partei” 27.

Dalszy bieg wydarzeń miał zadecydować o tym, czy dojdzie do po
rozumienia pomiędzy obydwu partiami i zespolenia mniejszości niemiec
kiej na Śląsku pod jednym kierownictwem. Tymczasem Partia Niemiecka 
podjęła dalszą intensywną akcję w tym kierunku. W pierwszych dniach 
października 1933 r. wydała ulotkę nawołującą do zespolenia wszystkich 
Niemców na Śląsku pod jej przewodnictwem28. Deutsche Partei zapo
czątkowała szereg zebrań partyjnych, na których przekonywała swych 
członków i sympatyków, że utworzenie jednolitego frontu Niemców na 
Śląsku jest ich koniecznością życiową. Oto na przykład na zebraniu 
w Siemianowicach 17 I 1934 r. Zeller dowodził zebranym, że pomimo 
wielu trudności, prześladowań i niebezpieczeństw zdołał Hitler zreali
zować swe plany. Z tego powinni wziąć przykład Niemcy na Śląsku 
i równie odważnie jak fiihrer w Rzeszy występować w imieniu dobra 
sprawy niemieckiej oraz otwarcie przyznawać się do swego niemieckiego 
poczucia narodowego. „Gdy nam się uda — dowodził — utworzyć jed
nolity front mniejszości niemieckiej, wówczas oświadczymy rządowi pol
skiemu, jakie są nasze żądania” 29.

Jungdeutsche Partei nie rezygnowała z narzucenia swego zwierzch
nictwa Partii Niemieckiej i wchłonięcia jej członków w swe szeregi. 
Zwołano więc kilka kolejnych konferencji porozumiewawczych. Na 
drugiej z kolei konferencji, w której z ramienia DP brali udział 
Johann Rosumek, Pawlas, Holz, Osadnik oraz Seidel, a z JdP R. Wies- 
ner, Bayer, dr Sornik i W. Schneider, zawarto jedynie kompromis. 
Obie partie ustaliły, że powinny współpracować ze sobą, że każda z nich 
zachowa swą samodzielność oraz że nie będą się wzajemnie zwalczały.

21 Tamże.
28 Oryginał ulotki skonfiskowanej przez policję, patrz tamże, s. 30.
29 Tamże, s. 47.



W tej sprawie postanowiono wydać odpowiednie dyspozycje swym człon
kom 30. Pomimo publicznie zawartego kompromisu antagonizm między 
JdP a DP trwał nadal. Kierownicy Deutsche Partei nie mogli zapomnieć 
Wiesnerowi i Axmannowi, że cała ich dotychczasowa praca nastawiona 
była na dyskredytowanie „starych” działaczy śląskiego obozu niemieckie
go. W kołach kierowniczych DP uważano również, że niektórzy przywód
cy JdP zamierzają w związku z projektowanym porozumieniem uzyskać 
osobiste korzyści. Jak mówiono, Axmann liczył na objęcie stanowiska 
naczelnego redaktora volksbundowskiej „Kattowitzer Zeitung”, a Wiesner 
dążył do uzyskania kierownictwa spółki budowlanej „Nostra”, utworzonej 
przy Volksbundzie 3i.

Sądzić należy, że kierownik Volksbundu Ulitz zainteresowany był 
w tym, by nie doszło do zbliżenia pomiędzy JdP a DP, dlatego też 
umiejętnie starał się rozbijać zapoczątkowaną w 1933 r. współpracę po
między tymi partiami. Pomimo porozumienia zawartego z początkiem 
kwietnia 1934 r. Partia Młodoniemiecka nie przestała krytykować dzia
łalności DP na łamach swej prasy. Z kolei Partia Niemiecka rozbijała 
jedność szeregów JdP, szczególnie na terenie Bielska i okolicy oraz w p o 
w iecie  lublinieckim, czego dowody znalazły się w rękach kierowników 
Partii Młodoniemieckiej. W tych okolicznościach doszło 1 VI 1934 r. do 
kolejnej konferencji pomiędzy przedstawicielami obu partii. „Młodzi” 
obwiniali stronę przeciwną o niedotrzymanie warunków porozumienia, 
wobec czego dalsza współpraca pomiędzy JdP a DP stała się niemożliwa. 
Niektórzy z obozu „starych” nie bez racji uważali, że zerwanie JdP 
z DP było przez Wiesnera z góry przygotowane. Od tego momentu obie 
partie stanęły po przeciwnych sobie stronach. Nie udało się więc żadnej 
ze stron przekonać o słuszności swoich racji 32.

Cały rok 1935 był pasmem ustawicznych ataków „młodych” na 
„starych”, co znalazło swoje odbicie na łamach prasy partyjnej. Nie ina
czej było również w 1936.r. W swym noworocznym wystąpieniu Wiesner 
zapowiadał wzmożenie w 1937 r. dalszej walki o zjednoczenie wszystkich 
Niemców nie tylko na Śląsku, ale i w całej Polsce. Podkreślał, że „zwy
cięstwo musi być nasze” 33. Nie bez ingerencji czynników oficjalnych 
z Rzeszy Rada Niemców w Polsce (Rat der Deutschen in Polen), szcze
gólnie je j przewodniczący, senator Hasbach, reprezentujący nurt „sta

30 Na temat drugiej konferencji porozumiewawczej por. tamże, s. 57, 62.
31 Sprawozdanie sytuacyjne Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego z życia mniej

szości narodowych za m-c kwiecień 1934 r. AZHP — 275/11-20, s. 74—75.
33 Na temat ostatecznego zerwania JdP z DP por.: WAPK DPK, t. 262, s. 69—70; 

„Der Aufbruch”, nr 14, 9 VI 1934; „Beskidenländische Deutsche Zeitung” (Beilage), 
9 VI 1934; „Kattowitzer Zeitung”, nr 124, 2—3 VI 1934.

33 „Der Aufbruch”, nr 1, 1 I 1936.



rych”, podjęła kroki w kierunku zahamowania dalszego rozbicia Niem
ców nie tylko na Śląsku, ale i w całej Polsce34. Dnia 15 II 1936 r. na 
zjeździe głównej niemieckiej organizacji w Polsce środkowej, Deutscher 
Volksverband w Łodzi, Hasbach nawoływał do utworzenia wspólnego 
frontu. Apel ten pozostał w szeregach JdP bez echa. Wiesner odpowie
dział kilka miesięcy potem odezwą do wszystkich Niemców w Polsce. 
Wyraził gotowość „współpracy” ze wszystkimi organizacjami niemieckimi 
w kraju, jeśli zechcą one przejść całkowicie i bez reszty na pozycje na- 
rodowosocjalistyczne35. Zanosiło się na to, że próba „zgleichschaltowa- 
nia” wszystkich głównych niemieckich ugrupowań politycznych na Śląs
ku, a tym bardziej i na innych terenach Polski, nie nastąpi zbyt szybko. 
Niektórzy gorliwsi zwolennicy zjednoczenia domagali się nawet przyby
cia z Rzeszy specjalnej komisji, która by zażegnała spory pomiędzy par
tiami 36.

W,wyniku secesji z Partii Młodoniemieckiej w połowie 1937 r., pow
stałej z powodu poróżnienia się kierownika krajowego JdP Wiesnera ze 
swym zastępcą Schneiderem, „zgleichschaltowanie” wszystkich niemiec
kich ugrupowań politycznych na Śląsku stało się już rzeczą niemożliwą. 
Jedyna partia, która energicznie dotychczas występowała z koncepcją 
zjednoczenia mniejszości niemieckiej, mianowicie Partia Młodoniemiecka, 
została wyraźnie osłabiona przez wewnętrzne rozbicie. Ratowaniu włas
nego stanu posiadania i zwalczaniu secesjonistów poświęcił Wiesner swe 
siły w drugiej połowie 1937 r.

Oficjalne czynniki Trzeciej Rzeszy coraz energiczniej wpływały na 
mniejszość niemiecką w Polsce w kierunku zażegnania sporów pomiędzy 
„starymi” a „młodymi”. Pod koniec 1937 r. odbyło się z inicjatywy 
gdańskiej NSDAP spotkanie senatora Wiesnera z drem Kohnertem, jed
nym ze znanych działaczy mniejszościowych, reprezentujących nurt „sta
rych” na terenie województwa poznańskiego i pomorskiego. W wyniku

34 Partia Młodoniemiecka zyskiwała wielu zwolenników poza terenem woje
wództwa śląskiego. Również tam prowadziła walkę z obozem „starych”. Tak było 
w województwie poznańskim i pomorskim, w Polsce centralnej, na Wołyniu 
i w Małopolsce. W artykule skupiamy swą uwagę wyłącznie na wydarzeniach 
związanych ze Śląskiem. Problem walki „starych” z „młodymi” poza Śląskiem 
poruszamy marginesowo, to jest tylko w takim stopniu, w jakim jest to potrzebne 
do zrozumienia wydarzeń śląskich. Walka JdP z ośrodkami „starych” poza woje
wództwem śląskim jest tematem obszernym, nadającym się do osobnego potrakto
wania.

35 Por. art. Zum Aufbau bereit (Der Aufbruch, nr 96, 17 V 1936, Sonder
ausgabe).

36 Patrz protokół z przesłuchania dwóch Niemców z terenu Katowic i Rybnika, 
sporządzony w siedzibie gestapo w Opolu. AP Wrocław, zespół akt Nadprezydium 
w Opolu, t. 228, s. 329.



przeprowadzonych tam rozmów Wiesner zgodził się na udział w bezpo
średnich rozmowach ze „starymi” co do technicznej strony porozumie
nia. Stawiał pewne warunki, a mianowicie, że „starzy” pierwsi zwrócą 
się z prośbą o odbycie wspólnej konferencji 37. W dniach 17 i 18 I 1938 r. 
doszło więc w Warszawie do obrad naczelnej organizacji Niemców w Pol
sce (Rat der Deutschen in Polen). Stronę „młodych” reprezentował Wies
ner oraz Weiss z Jarocina, a „starych”, obok przewodniczącego Rady 
Niemców w Polsce Hasbacha, Otto Ulitz. Obrady nie przyniosły więk
szych rezultatów 38. Na kolejnym zebraniu senator Hasbach krytykował 
JdP i osobiście Wiesnera, że postępuje jednostronnie i dla celów osobi
stych rozwija szkodliwą dla Niemców propagandę, narzucając się mniej
szości niemieckiej jako jedyny je j przywódca. Krytykował również i to, 
że niemiecki konsul generalny w Katowicach Nöldecke bierze oficjalny 
udział w obradach JdP i miesza się do spraw „czysto organizacyjnych” 
mniejszości niemieckiej w Polsce. Był zdania, że ingerencja Reichs
deutsche Kolonie — NSDAP, tj. organizacji skupiającej obywateli nie
mieckich narodowości niemieckiej w Polsce, jest niewłaściwa. Uważał, że 
niemiecki, konsulat generalny w Katowicach jest mylnie informowany
0 sytuacji wśród mniejszości niemieckiej na Śląsku, a dzieje się to za 
sprawą konsularnego sprawozdawcy prasowego, Jerzego Brandta, męża 
zaufania Partii Młodoniemieckiej 39.

Pierwsze miesiące 1938 r. przyniosły na arenie wydarzeń między
narodowych wiele istotnych zmian, które musiały odbić się szerokim 
echem wśród mniejszości niemieckiej na Śląsku. Fakt ten wpłynął wy
raźnie na dalsze zaktywizowanie działaczy JdP, którzy głośno wyrażali 
swe nadzieje, że po aneksji Austrii przyjdzie kolej na Czechosłowację
1 Gdańsk, a potem na rewindykację powojennych granic kosztem ziem 
polskich. „Anschluss” Austrii był więc dla JdP gwałtownym wstrząsem 
mobilizacyjnym, wskrzesił w je j szeregach nowy zapał. Wkrótce potem 
wezwał Wiesner wszystkich Niemców na terenie całej Polski do wstę
powania w szeregi JdP jako jedynej i właściwej partii Niemców w Pol
sce. Zagroził przy tym, że z dniem 1 VIII 1938 r. wstęp do JdP będzie 
zamknięty40. Podkreślał, że wypadki austriackie należy traktować jako

37 Sprawozdanie sytuacyjne Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego z życia mniej
szości narodowych na m-c grudzień 1937 r., AZHP — 274/11-35, s. 231.

38 Por.: Sprawozdanie sytuacyjne Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego z życia 
mniejszości narodowych za m-c styczeń 1938 r. AZHP — 274/11-36, s. 3—5, oraz 
Sprawozdanie Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego za analogiczny okres, AZHP — 
275/11-23, s. 1, 3.

39 „Deutscher Pressedienst aus Polen für das In- und Ausland”, 5 III 1938 
(Sonderausgabe).

40 Por. J. W i n i e w i c z ,  Mobilizacja sił niemieckich w Polsce, Warszawa 1939,
s. 26.



ostateczny sygnał do politycznego zjednoczenia Niemców w Polsce.
Rozwijająca się coraz korzystniej dla Niemców sytuacja w Europie 

nagliła czynniki Trzeciej Rzeszy do szybkiego zakończenia akcji konso
lidacyjnej mniejszości niemieckiej na Śląsku i pozostałych terenach Pol
ski. W związku ze wzmożeniem się kampanii zjednoczeniowej wyjechał 
w kwietniu 1938 r. Ulitz do Berlina, by tam w Volksdeutsche Mittelstelle 
wyjednać aprobatę planu „zgleichschaltowania” Niemców w Polsce 
w myśl propozycji „starych”. Ulitz konferował z Lorenzem, który zaj
mował stanowisko zastępcy R. Hessa i pełnił wysokie funkcje w Volks
deutsche Mittelstelle. Zorientowane w sytuacji władze tej organizacji 
(powołanej do „opieki” nad mniejszościami niemieckimi w Europie) były 
niezadowolone z wyników dotychczasowych pertraktacji i nakazały pod
jąć ponownie starania celem zażegnania tarć wśród mniejszości niemiec
kiej na Śląsku i pozostałych terenach Polski41. Przestrzegały jednocześ
nie mniejszość niemiecką na Śląsku przed kontynuowaniem wzajemnych 
rozgrywek, zakazując przede wszystkim omawiania na otwartych zebra
niach niemieckich stowarzyszeń oraz na łamach prasy niemieckiej spraw, 
które mogłyby być wykorzystane przez stronę polską do zdyskredytowa
nia mniejszości niemieckiej. W związku z tymi dyrektywami Rada Niem
ców w Polsce postanowiła przystąpić energiczniej do konsolidowania ele
mentu niemieckiego w Polsce. Była ona jednak zdania, że nie należy 
opierać się na schematach organizacyjnych praktykowanych w Niem
czech, lecz utworzyć jednolitą niemiecką organizację na wzór Związku 
Polaków w Niemczech. Nie odpowiadało to ̂ jednak przedstawicielom 
„młodych”. Dlatego też najczęściej nie brali oni udziału w zebraniach 
Rady Niemców w Polsce, gdyż koncepcje „starych” były dla nich nie 
do przyjęcia. Z tych też przyczyn przedstawiciele tej partii nie wzięli 
udziału w kolejnym zebraniu Rady Niemców w Polsce, zwołanym do 
Warszawy na dzień 21 VI 1938 r., na którym w dalszym ciągu bez żad
nych rezultatów debatowano nad „zgleichschaltowaniem” Niemców w Pol
sce. Z terenu Śląska udział w posiedzeniu brali następujący przedsta
wiciele „starych”: Otto Ulitz i Paul Goletz42. Przedstawiciele Jung
deutsche Partei nie brali również udziału w następnym zebraniu Rady 
Niemców w Polsce (11 VII 1938). Czynniki hitlerowskie w Rzeszy zapo
wiadały, że w wypadku niedojścia do porozumienia pomiędzy „starymi” 
i „młodymi” zorganizowane zostanie w dniach „Święta Sportu” we Wro
cławiu (w początku sierpnia) spotkanie wszystkich przywódców niemiec
kich z terenu Polski i w ich obecności przeprowadzone zostaną narady 
pojednawcze43. Nie udało się stwierdzić, czy doszło do rozmów we Wro

41 WAP Katowice, DPK, t. 249, s. 27.
42 Tamże, s. 33.
43 Tamże, s. 34.



cławiu pomiędzy przedstawicielami zwaśnionych stron a czynnikami 
Trzeciej Rzeszy. W każdym razie świadczy to o inicjatywie Volksdeutsche 
Mittelstelle, która niestrudzenie pracowała nad zespoleniem Niemców 
w Polsce. W drugiej połowie września 1938 r. wystąpiła ona z nowymi 
propozycjami, mianowicie utworzenia specjalnej 6-osobowej komisji, 
z której mieli być wyłączeni: Hasbach (przewodniczący Rady Niemców 
w Polsce) oraz Wiesner (kierownik krajowy Partii Młodoniemieckiej). 
W skład komisji mieli wejść trzej przedstawiciele JdP (Weiss z Jarocina, 
Fenner z Bydgoszczy i Gorgon ze Lwowa) oraz trzej przedstawiciele 
obozu „starych” (Ulitz z Volksbundu, Hans Kohnert z Bydgoszczy jako 
przedstawiciel Deutsche Vereinigung oraz Ludwik Wolff jako reprezen
tant Deutscher Volksverband z Łodzi)44. I te zabiegi nie przyniosły 
oczekiwanych rezultatów. Rozgrywające się w tym czasie wypadki mię
dzynarodowe wymagały z punktu widzenia interesów niemieckich jak 
najszybszej konsolidacji mniejszości niemieckiej w Polsce, nawet za cenę 
ustępstw personalnych. Pogląd ten reprezentował również Wiesner, stojąc 
jednakże na stanowisku, że „starzy” powinni podporządkować się „mło
dym”. Wydarzenia wrześniowe w Czechosłowacji, zakończone konfe
rencją monachijską, dowiodły, jak wielką siłę reprezentuje niemiecki 
żywioł mniejszościowy, jeśli zostanie podporządkowany jednemu kie
rownictwu. Zaraz po dyktacie monachijskim Zarząd Główny Partii Mło
doniemieckiej zwołał poufną konferencję swych przywódców terenowych, 
na której otrzymali oni polecenie, by dążyli do utworzenia wspólnego 
bloku politycznego Niemców w Polsce na wzór henleinowskiej Partii 
Niemców Sudeckich45. Sugerowane to było z Berlina.

U progu 1939 r. szala zwycięstwa nieznacznie przechyliła się na stronę 
Jungdeutsche Partei. Reprezentowane przez nią koncepcje polityczne 
i ideowe znalazły potwierdzenie w konkretnych czynach Trzeciej Rzeszy. 
To były argumenty, które musiały być uznane przez „starych”. Zmobi
lizowana sukcesami hitlerowskich Niemiec, zaczęła JdP występować 
coraz bardziej zdecydowanie wobec pozostałych mniejszościowych ugru
powań politycznych w kraju. Coraz częściej odzywały się z tego środo
wiska głosy domagające się nie tylko ostatecznego skonsolidowania 
Niemców w Polsce, ale również załatwienia w duchu hitlerowskim „na
rodowościowego problemu we wschodniej Europie” 46.

44 Tamże, s. 36. Por. także: Sprawozdanie sytuacyjne Urzędu Wojewódzkiego 
Poznańskiego z życia mniejszości narodowych za m-c wrzesień 1938 r., AZHP — 
•274/11-36, s. 137.

45 Sprawozdanie sytuacyjne Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego z życia mniej
szości narodowych za m-c -październik 1938 r., AZHP — 275/11-23, s. 154.

40 Por. art. V. K a u d e r a  pt. Nationalitätenfragen Osteuropas (Deutsche Mo
natshefte in Polen, styczeń ji9,89, z. 7, s. 285—288); „Der Aufbau”, nr 1 z listopada 
1938 r., z. 3, s. 73—75.



Zachęceni sukcesami Trzeciej Rzeszy członkowie różnych niemieckich 
partii i organizacji politycznych, stojących dotychczas na pozycjach „sta
rych”, zaczęli masowo przechodzić na stronę Młodoniemców. Proces ten 
obserwujemy nie tylko w środowiskach mniejszych (Hołdunów, Lubliniec, 
Wirek itd.), ale i w większych (Katowice, Chorzów, Siemianowice, Ryb
nik) 47. Tymczasem Rada Niemców w Polsce ze „starym” Hasbachem na 
czele próbowała dalej w drodze licznych konferencji i narad rozsupłać 
mniejszościowy „węzeł gordyjski” na Śląsku i pozostałych terenach Pol
ski. Był on potwornie zagmatwany na skutek ciągnących się od lat spo
rów i tarć 48. Tymczasem pod kierunkiem Partii Młodoniemieckiej przy
stąpiono do organizowania dywersyjno-sabotażowych grup, przygotowy
wano otwarte wystąpienia, organizowano „Freikorpsy”, przysposabiano 
się do zbrojnego wystąpienia przeciw państwu polskiemu 49.

Problem „zgleichschaltowania” mniejszości niemieckiej na Śląsku, 
istniejący niemalże od pierwszych dni po przewrocie faszystowskim 
w Niemczech, nie doczekał się ostatecznego sfinalizowania. Walka o pry
mat wśród mniejszości niemieckiej stała się z czasem sprawą nie tylko 
śląską, rozrosła się do problemu całej mniejszości niemieckiej w Polsce. 
Partia Młodoniemiecka bowiem swymi wpływami ogarnęła z czasem 
również część elementu niemieckiego mieszkającego na Pomorzu i w Po- 
znańskiem, w Polsce centralnej, na Wołyniu i w Małopolsce. Na tamtych 
terenach spotkała się ona nie tylko z działalnością różnych „starych” 
ugrupowań i partii niemieckich, ale i z ich oporem. Partie te musiały 
w tej sytuacji zająć określone stanowisko wobec ideologicznych i poli
tycznych koncepcji Młodoniemców.

Należy podkreślić w tym miejscu wyraźnie, że niemieckie ugrupo
wania polityczne w Polsce, określane mianem „starych”, nie były przy
jaźnie nastawione wobec państwa polskiego i jego polityki mniejszościo
wej. Reprezentowały one nurt antypolski w różnych kolorach i odcie
niach. One to przecież od pierwszych niemalże dni po podpisaniu traktatu 
wersalskiego nie mogły pogodzić się z jego postanowieniami, kultywowa
ły ducha rewizjonizmu i szowinizmu wśród mniejszości niemieckiej w Pol
sce. Uwagi te dotyczą zarówno śląskiego Völksbundu, jak i poznańsko- 
-pomorskiej Volksgemeinschaft oraz łódzkiego Volks ver bandu. Dotyczy to 
również czołowych działaczy tych organizacji: Ulitza, Kohnerta i Lud
wika Wolffa oraz wielu innych 50. Wymienione organizacje mniejszościo

47 Por.: WAP Katowice, DPK, t. 289, s. 420, 441, 49£
48 Por.: tamże, t. 249, s. 40—42.
49 O zachowaniu się mniejszości niemieckiej w 1939 r. patrz G r ü n b e r g ,  

op. cit., s. 163—176.
50 Na temat działalności tych niemieckich', organizacji, politycznych w Polsce 

por. nadto R. W i e s n e r, Für Recht und Freiheit.. Einsatz: eines; Volkstums-fühvers



we były również zgodne w ocenie wydarzeń styczniowych 1933 r. 
w Niemczech. Przedstawiciele każdej z nich podkreślali zasługi Hitlera 
i narodowego socjalizmu, wypowiadali się z uznaniem o osobie führera 
i kierunku jego polityki.

Podkreślić należy, że wśród mniejszości niemieckiej na Śląsku były 
również organizacje i partie odżegnywające się zdecydowanie od hi
tleryzmu. Była to Niemiecka Chrześcijańska Partia Ludowa (Deutsche 
Christliche Volkspartei) z Edwardem Pantem oraz Niemiecka Socjali
styczna Partia Robotników (Deutsche Sozialistische Arbeitspartei) z Ja 
nem Kowollem na czele. Omówienie ich stosunku do walki „starych” 
i „młodych” przekraczałoby ramy tego artykułu.

W warunkach polskich mniejszość niemiecka spod znaku „młodych”, 
silniejsza ideowo, lecz słabsza materialnie, nie mogła zapewnić sobie peł
nego zwycięstwa u progu wydarzeń wrześniowych 1939 r. Niechlubną 
sławę irredenty niemieckiej musiała podzielić Jungdeutsche Partei z obo
zem „starych”. Za dużo bowiem było pretendentów do tytułu wodza 
mniejszości niemieckiej w Polsce.

ÜBER DEN VERSUCH EINER VEREINIGUNG DER DEUTSCHEN MINDERHEIT
IN DER WOIWODSCHAFT SLĄSK WÄHREND DER JAHRE 1933—1939

Nach dem faschistischen Umsturz von 1933 in Deutschland entfalteten die 
Staats- und Parteistellen des 3. Reiches eine fieberhafte Tätigkeit in der Einfluß
nahme auf die deutschen Minderheiten jenseits der Reichsgrenzen. Gerade den 
Minderheiten war in der Politik Hitlerdeutschlands eine hervorragende Rolle zu
gedacht. Sie sollten Hitlers Aggressionsvorbereitungen verschleiern helfen. Dieser 
Zielsetzung konnten sie umso besser dienen, wenn sie organisiert, d. h. im Sinne 
der „Gleichschaltung” konsolidiert waren.

Dementsprechend kam es auch zu Gleichschaltungsversuchen innerhalb der 
deutschen Minderheit in der Woiwodschaft Śląsk, Dieser Prozeß setzte Ende 1933 
ein und dauerte ununterbrochen bis Ende August 1939.

Eine beträchtliche Rolle spielte bei diesen Vorgängen die nationalistische 
„Jungdeutsche Partei” (JdP) der Minderheit und ihr Führer Rudolf Wiesner, der 
mit allen möglichen Mitteln darauf abzielte, den anderen deutschen Parteien, vor 
allem der „Deutschen Partei” (DP) und der deutschen Dachorganization „Volks
bund” (VB) seine Hegemonie aufzuzwingen. Der Kampf der „Jungen” aus der JdP 
gegen die „Alten” unter dem Banner der DP und des VB nahm das Denken 
der leitenden Persönlichkeiten der genannten Organisationen von 1933 bis 1939 
voll in Anspruch. Dabei trat die Jungdeutsche Partei in diesem Verschmelzungs
prozeß sehr energisch auf, sie nötigte ihren Führungsanspruch auch den deutschen

im Osten, Berlin 1941; J o n g  L o i s ,  Die deutsche fünfte Kolonne im 2. Weltkrieg, 
Stuttgart 1959; K. L ü c k ,  Der Lebenskam pf im deutsch-polnischen Grenzraum, 
Berlin 1941; Irredenta i prow okacje. Z dziejów mniejszości n iem ieckiej w Polsce, 
Poznań—Warszawa 1959; M. C y g a ń s k i ,  Mniejszość niem iecka w Polsce centralnej 
w latach 1919—1939, Łódź 1962.



Volksgruppen außerhalb der Woiwodschaft Śląsk auf. Schließlich jedoch machte 
die Teilung dieser Partei im Jahre 1937 ihre Hoffnungen auf „Gleichschaltung" 
des deutschen Elements in Polen zunichte.

Neue starke Impulse erhielten die Intergrationsbestrebungen der JdP nach 
der Annektion Österreichs und nach den Münchener Abmachungen vom Sep
tember 1938.

Der Artikel will keine erschöpfende Darstellung der außerordentlich umfang
reichen Thematik geben. Er hebt lediglich die wichtigsten Seiten jener Prozesse 
hervor, die in der Woiwodschaft Śląsk unter der Bezeichnung „Gleichschaltung” 
liefen.


