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Koniec 1918 i początek 1919 r. był okresem niezmiernie bogatym 
w wydarzenia polityczne również i na Śląsku. Wzrastające już w ostat
nich miesiącach wojny wrzenie spoléczne zaczęło przybierać obecnie 
różne formy walki: od strajków, starć z wojskiem i policją do demon
stracji i pochodów bezrobotnych. Był to również okres tworzenia się, nie 
tylko w większych osiedlach miejskich i skupiskach robotniczych, lecz 
także na wsi, rad delegatów robotniczych, żołnierskich i chłopskich. Za 
przykładem Berlina władzę obejmowały rady robotnicze i żołnierskie 
we Wrocławiu, Katowicach, Bytomiu. Dużą popularnością cieszyła się 
także idea rad i na wsi śląskiej. W niektórych wsiach powiatu lubli- 
nieckiego powstały w listopadzie i grudniu 1918 r. rady chłopskie o wy
raźnie rewolucyjnym programie. Na uwagę zasługuje rada chłopska we 
wsi Sieraków, utworzona z inicjatywy W. Reimanna, uczestnika Rewolu
cji Październikowej. Usunęła ona dotychczasowe władze gminne, powo
łując nowe, z komunistami na czele. Przeciwko nowemu kierownictwu 
wsi Sieraków wystąpił nie tylko landrat, lecz również i wyższe instan
cje rady żołnierskiej wspierane przez wojsko.

Komentując te wydarzenia landrat lubliniecki stwierdzał, że Rei- 
mann „usiłował nie bez powodzenia zachęcić ludność również w innych 
okolicznych wsiach do podobnie bezprawnych wystąpień, żądał usuwa
nia wójtów, zwracał się do właścicielki dóbr p. von Klitzing w sprawie 
podziału jej dominium, robotników dominium wzywał do porzucenia 
pracy itp. [jego] działalność wnosi zamieszanie w umysły części bezkry
tycznej ludności i narusza porządek” l .

Organem zwierzchnim rad robotniczych i żołnierskich na Śląsku była 
Rada Ludowa we Wrocławiu. W wydanym 11 XI 1918 r. rozporządzeniu 1

1 Archiwum Państwowe Wrocław (dalej skrót: AP Wrocław), Rejencja Opolska, 
Wydz. I, nr 6910 (dalej skrót: RO I), cyt. za H. Z i e l i ń s k i m ,  Położenie i walka 
górnośląskiego proletariatu w latach 1918—1922, Warszawa 1957, s. 109.



stwierdzano, iż Rada Ludowa i Rada Żołnierska we Wrocławiu podlega 
bezpośrednio nowemu rządowi w Berlinie, na którego czele stoi Ebert. 
Mieszkańcy Śląska winni zachować spokój, dyscyplinę i porządek oraz 
być przygotowani do obrony granic swojej ziemi przed wrogiem ze
wnętrznym. Rozporządzenie podpisali w imieniu Rady Żołnierskiej ppor. 
Voigt oraz baron von Egloffstein 2. Oprócz Wrocławskiej Rady Ludowej 
na Górnym Śląsku działała niezależna od niej Naczelna Rada Ludowa- 
-Pcdkomisariat w Bytomiu. Była ona politycznym przywódcą ludności 
polskiej Górnego Śląska. Na jej czele stał adwokat Czapła, rozwijający 
szeroką działalność agitacyjną o kierunku nacjonalistycznym.

Socjaldemokratyczny rząd Eberta-Scheidemanna od pierwszych dni 
istnienia rad dążył do przechwycenia w swoje ręce ich kierownictwa 
i zwekslowania na tory ugodowe. W odezwie do ludności wiejskiej 
z pierwszej połowy listopada wzywał rady do pilnowania porządku na 
wsi oraz przestrzegania regularności dostaw kontyngentów do miast. 
Równocześnie rząd zapewniał, iż z całą energią bronić będzie praw włas
ności prywatnej i tępić samowolę3. Pod koniec listopada socjaldemo
kraci już wyraźnie usiłują ograniczyć rolę rad do kontroli władz admi
nistracyjnych i storpedować radykalizm społeczny4. To udało się im 
tylko częściowo. Warstwy chłopskie na Śląsku nie były już jednolitą, 
bierną masą, pozostającą pod wpływem kleru i terroryzowaną przez 
władze administracyjne. I tu dotarły echa najpierw wyd&rzeń w Rosji, 
a następnie w Berlinie5. 15 XI 1918 r. landrat z Éaciborza donosił Re- 
jencji Opolskiej, iż w niektórych gromadach jego powiatu dochodzi do 
wystąpień przeciwko płaceniu podatków i ściąganiu kontygentów żyw
nościowych. O podobnych zajściach pisali także landraci z Pszczyny 
i Rybnika. W grudniu wysłannik Wrocławskiej Rady Ludowej przepo
wiadał nawet niebezpieczeństwo powstania ludności wiejskiej i w związ
ku z tym zalecał wzmocnienie oddziałów wojskowych, zwłaszcza w rejo
nach rolniczych6.

2 „Nowiny Raciborskie”, 15 X I 1918 (dalej skrót Now. Rac.).
3 Tamże, 15 X I 1918.
4 Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walke..., s. 110 i n.
5 Okres wrzenia rewolucyjnego na Śląsku w latach 1918—1921 omawiają na

stępujące prace: F. R y s z k a ,  Radykalizm społeczny ludności Górnego Śląska na 
przełomie lat 1918—1919 (Przegląd Zachodni, 1950, s. 110 i n.); H. Z i e l i ń s k i ,  
Z dziejów walki proletariatu górnośląskiego w latach wzniesienia rewolucyjnego 
1918—1921 (Sobótka, 1952, s. 217 i n.); t e n ż e ,  Położenie i walka...-, A. T a r g ,  
Opolszczyzna pod rządami Lukaschka i Wagnera, Katowice 1958; O. 3. P o p i o ł e k ,  
Ruch komunistyczny na Opolszczyźnie w latach 1918—1945, Opole 1960.

6 Sporo materiału do tego okresu znajduje się w Archiwum Wrocławskim, RO 
I, oraz Centralna Rada Ludowa (dalej skrót: CRL).



Nie bez wpływu na postawę ludności wiejskiej pozostawały wystą
pienia proletariatu śląskiego w mieście. W pierwszej połowie stycznia 
1919 r. w Królewskiej Hucie doszło do starć z wojskiem, co było bezpo
średnią przyczyną ogłoszenia stanu wyjątkowego w poważnej części 
tego rejonu. Strajki i demonstracje mnożyły się z dnia na dzień. Ich 
podłożem była wzrastająca drożyzna i pogarszające się warunki bytowe 
szerokich warstw. Z tego również okresu datują się wystąpienia robot
ników leśnych z powiatu namysłowskiego, do których przyłączyli się 
rosyjscy jeńcy wojenni zatrudnieni jeszcze w tym rejonie. Wystąpienia 
te nosiły charakter żywiołowy i były nie zorganizowane 7.

Pod koniec stycznia 1919 r. wybuchł strajk w dominium Siemia
nowice. Walką kierowało Zjednoczenie Zawodowe Polskie (ZZP). Po 
kilku dniach strajku załoga majątku odniosła sukces: otrzymała podwyż
kę płacy. O wydarzeniu tym donosiły „Nowiny Raciborskie”, wzywając 
równocześnie robotników rolnych do wstępowania w szeregi ZZP 8. „No
winy Raciborskie” bowiem niechętnie — tak jak i inne dzienniki pró- 
wicowe — zamieszczały wiadomości o wystąpieniach robotniczych, kie
rowanych przez lewicowe organizacje. Popierały natomiast poczynania 
ZZP, stojącego na platformie ugody z właścicielami ziemskimi. W ode
zwie do robotników rolnych ze stycznia tegoż roku ZZP apelowało: „Do- 
pierośmy zrzucili kajdany krępujące naszą wolność i możliwe, że chaos 
świata przygłusza w nas obowiązki obywatelskie. Nie wolno nam jed
nak rzucać się w wir walk klasowych, jak to czynią dziś robotnicy 
Rosji, Niemiec, Austro-Węgier itd. . . .  Niech więc rolnicy pracodawcy 
będą względni i niech im nie brakuje na dobrych chęciach do porozu
mień, niech i robotnicy rolni zorganizują się w szeregi i karnie w poro
zumieniu z przywódcami związków żądają słusznych potrzeb, a na pew
no unikniemy wstrząśnień, jakie zachodzą w krajach sąsiednich” 9.

W marcu dochodzi do dalszych zaburzeń na wsi opolskiej, a przede 
wszystkim w powiecie Strzelce Opolskie. Chłopi występowali przeciwko 
zabieraniu bydła i zboża. Miały nawet miejsca starcia z wojskiem. Akcją 
protestacyjną chłopów kierowali robotnicy przemysłowi. W kwietniu 
nastąpiły zaburzenia żywnościowe w Zaborzu. Demonstranci zaatakowali 
miejscowy urząd gminny i plebanię. Do akcji pacyfikacyjnej przystąpiło 
wojsko. Podobne zajścia zanotowano także w Kochłowicach. Komentując 
te wydarzenia „Nowiny Raciborskie” stawiały sobie pytanie, skąd u na- 
szego „poczciwego” ludu śląskiego mógł zrodzić się posłuch dla „bol- 
szewizmu”. Odpowiedź była prosta: to robota niemieckich spartakusow-

7 „Volkswacht”, 13 I 1919.
8 Now. Rac.; 22 I 1919.
9 Tamże, 29 I 1919.



ców. Idea „spartakus-bolszewicka” jest bowiem narodowi polskiemu 
obca10 11. Władze administracyjne chcąc stłumić te wystąpienia wezwały 
do pomocy wojska, a nawet rozszerzyły stan wyjątkowy na rolnicze 
okręgi Opolskiego, Kozielskiego i Raciborskiegon . W marcu stan wy
jątkowy rozciągnięto także na powiaty bytomski, gliwicki, katowicki, lu- 
bliniecki, kozielski, pszczyński, oleski, kluczborski i rybnicki. Nie po
wstrzymało to jednak nastrojów rewolucyjnych na wsi. W kwietniu lan
drat z Koźla donosił o agitacji bolszewickiej wśród załóg robotniczych 
w niektórych dworach swojego powiatu.

W maju przewodniczący Izby Rolniczej z Wrocławia sygnalizował 
ministerstwu rolnictwa Prus o wystąpieniach chłopów w różnych czę
ściach Śląska, żądających podziału majątków rolnych. Chłopi sporządzali 
nawet listy chętnych do nabycia ziemi podworskiej. W Pawłowiczkach 
w powiecie kozielskim doszło nawet do starć miejscowej biedoty wiej
skiej, żądającej parcelacji majątku, z właścicielem ziemskim. W czerwcu 
notowano zaburzenia w powiecie kluczborskim i niemodlińskim, a zwłasz
cza wystąpienia robotników rolnych, którzy protestowali przeciwko no
wemu projektowi umowy o pracę, ułożonemu pod kątem interesów wła
ścicieli ziemskich 12. Miejscowe władze pisały bez ogródek o szerzącym 
sie na wsi niezadowoleniu, agitacji socjalistycznej i bolszewickiej nawo
łującej do strajku. W imię dobra narodu — stwierdzano — trzeba za
żegnać niebezpieczeństwo i nie dopuścić do zaburzeń wśród chłopstwa. 
Robotnicy rolni szczególnie podatni są na agitację strajkową, gdyż zmu
sza się ich do pracy od 10 do 14 godzin na dobę, zwłaszcza przy uprawie 
ziemniaków i buraków cukrowych 13.

W początkach lipca dotarły na Śląsk wiadomości o starciach robotni
ków rolnych na Pomorzu, w Saksonii i Westfalii, co niewątpliwie wpły
nęło na zaostrzenie się wystąpień na Śląsku 14. W odpowiedzi na to miej
scowe władze wysłały na tereny objęte zaburzeniami nowe jednostki 
wojska i policji. Śląscy właściciele rolni obawiając się, iż strajki mogą 
rozszerzyć się i na Śląsku, zwłaszcza że zbliżały się żniwa, zwołali 
5 lipca naradę, na którą zaproszono przedstawicieli wydziałów rolnictwa 
rejencji śląskich oraz Centralnej Rady Ludowej z Wrocławia. Na nara
dzie tej uzgodniono, iż wszystkie problemy związane z robotnikami rol

10 Hasło to powtarza się w wielu artykułach zamieszczonych na łamach „No
win Raciborskich” w marcu i kwietniu przy omawianiu strajków na Górnym 
Śląsku.

11 Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka..., s. 136.
12 AP Wrocław, Nadprezydium Wrocław (dalej skrót: NWr.), nr 512, pismo 

z 24 VI 1919.
13 Tamże, pismo z 25 VI 1919.
14 „Gazeta Opolska”, 20 VII 1919.



nymi będą wspólnie omawiane w gronie wyżej wymienionych stron. 
Postanowiono również powołać do życia komisję rozjemczą, której za
daniem będzie załatwianie spraw spornych dotyczących pracy i płacy. 
Zobowiązano także władze administracyjne do zapewnienia miejscowe
mu rolnictwu rąk do pracy. Chodziło w tym wypadku o zezwolenie na 
zatrudnianie robotników sezonowych z Polski, na co nie chciały zgodzić 
się jeszcze wszechwładne na tych terenach władze wojskowe. Wiele 
uwagi poświęcono także opiece państwa • nad nieletnimi pracującymi 
w rolnictwie oraz roli rad robotników rolnych i chłopskich na w si15 16. 
Wychodzono bowiem z założenia, iż poprzez tworzenie tego typu rad, 
kierowanych przez ludzi stojących na pozycjach prawicowych, rozładuje 
się atmosferę rewolucyjną wsi i skieruje ją do rozwiązywania zadań 
zgodnie z interesami klas posiadających.

Równocześnie z tymi postanowieniami rozpoczęto akcję werbunko
wą do prac żniwnych wśród studentów i uczniów klas starszych. Zwer
bowani ochotnicy mieli na wypadek wystąpień robotników rolnych peł
nić rolę łamistrajkówie. Siedząc uważnie wydarzenia na wsi, Izba Rol
nicza Prowincji Śląskiej w piśmie z lipca 1919 r. donosiła nadprezyden- 
towi we Wrocławiu, iż ruch robotników rolnych jest poważny. Prze
jawia się to w masowym łamaniu umów o pracę tak przez miejscowych, 
jak i zagranicznych robotników rolnych. Na wsi krąży wielu agitatorów, 
którzy namawiają robotników do porzucenia pracy i rozpoczęcia strajku 
w okresie żniw. Nie chcąc dopuścić do tych wystąpień, Izba Rolnicza su
gerowała nadprezydentowi zwołanie natychmiastowej narady miejsco
wych władz w tej sprawie 17. Przemawiało za tym i to, że w czerwcu 
i lipcu walka strajkowa ogarnęła prawie wszystkie kopalnie księstwa 
pszczyńskiego. Do zaburzeń doszło wśród robotników rolnych w dobrach 
von Waitzdorf a w powiecie kluczborskim, landrat niemodliński zaś sy
gnalizował, iż w części jego powiatu, zamieszkałej w większości przez 
ludność polską, rozszerza się agitacja spartakusowska, chłopi buntują 
się przeciwko .oddawaniu kontyngentów, lekceważą polecenia miejsco
wych władz 18.

Przeciwko zaburzeniom na wsi wystąpiły także wrocławskie władze 
kościelne. W liście pasterskim z 22 I 1919 r. w związku z okresem roz
poczynającego się wielkiego postu kardynał Adolf Bertram pisał, że do 
chat śląskich puka nienawiść klasowa, wzywająca do walki przeciwko 
istniejącemu porządkowi gospodarczemu19. W Słow ie napom nienia do

is Ap Wrocław, NWr., nr 512, pismo z 5 VII 1919.
16 Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka..., s. 145 i n.
17 AP Wrocław, NWr., nr 512, pismo z 5 VII 1919.
18 A r  Wrocław, CRL, t. 19, bez pag.
19 Now. Rac., 14 III 1919.



kato lików  śląskich  z 8 marca tegoż roku Bertram stwierdzał, iż od cza
sów katastrofy listopadowej 1918 r. wiele okręgów prowincji śląskiej 
stało się widownią groźnych rozruchów, które coraz bardziej przybie
rają na sile. Kardynał wzywał ludność, aby trzymała się z dala od tych, 
którzy podburzają do nienawiści klasowej. Trzeba potępiać gwałty 
i przesadne żądania, mogące doprowadzić kraj do ruiny gospodarczej. 
Zbrodnicze bowiem są owe szalone gwałty, do których nawołują bun
townicy i wichrzyciele. Ktokolwiek wspiera te rozruchy, dopuszcza się 
zbrodni względem świętego porządku ustanowionego przez Boga20. 
W tym samym Słow ie napom nienia  kardynał Bertram wzywał żołnierzy 
do wypełniania ich obowiązków, to jest „utrzymania bezpieczeństwa, spo
koju i ładu”. Nie ulega dla nas wątpliwości, iż była to jawna zachęta 
do spotęgowania terroru tak na wsi, jak i w mieście. Zresztą kardynał 
Bertram z tym się nie krył. We wspomnianym już apelu do żołnierzy 
nawoływał: „Czy dawny dobry duch karności i wierności, którym odzna
czały się wojska w sierpniu 1914 r., miałby teraz wojsko opuścić?” 21 
W orędziu do kapłanów i wiernych z 7 V 1921 r. tenże dostojnik ko
ścielny wzywał duszpasterzy śląskich, aby oddziaływali uspokajająco na 
ludność, przestrzegali przed wszelką agitacją i podburzaniem i nie do
puszczali do zemsty22. Chodziło przede wszystkim o uspokojenie ludności 
Śląska Opolskiego, na którego terytorium rozwijała się pomyślnie w tym  
okresie akcja trzeciego powstania. W walce przeciwko wystąpieniom na 
wsi zaangażowała się żywo katolicka prasa. „Nowiny Raciborskie” w jed
nym ze swoich numerów pisały: „Niebezpieczeństwo byłoby wielkie, 
gdyby robotnicy rolni samowolnie, bez zastanowienia się, bez porozu
mienia z przywódcami stawiali wnioski w czasie obecnym nie do prze
prowadzenia, a z takich kroków wyniknąć by miał większy zatarg” 23. 
Wprawdzie „Nowiny” dostrzegały również, że umowy o pracę z robotni
kami rolnymi są dla tych ostatnich krzywdzące i że trzeba przeprowa
dzić w tym zakresie daleko idące zmiany, ale równocześnie dodawały, 
iż „zmiany te mogą iść tylko powoli, po dokładnym wpierw rozważeniu, 
czy są możliwe, czy nie. Jest już niemożliwym żądać innych mieszkań, 
bo tych brak ogólnie w tej mierze, że w kilku latach trudno będzie te 
braki usunąć. Można będzie żądać uregulowania pracy przeciętnie na 
9 godzin dziennie, opłatę pracy, prawa wolności obywatelskiej, wyna
grodzenia pracy naturaliami, utrzymanie sług do pracy itd., bo to jest

2° Tamże, 12 III 1919.
21 „Dziennik Śląski”, 11 III 1919, cyt. za Z i e l i ń s k i m ,  Położenie i walka..., 

s. 137.
22 Now. Rac., 10 V 1921.
23 Tamże, 29 I 1919.



konieczne, ale i to może iść powoli tylko” 24. Podobne stanowisko zajęła 
również prasa PPS i SPD 25.

Warstwy rządzące, zdając sobie jednak sprawę z tego, że w tych 
gorących dniach nie można siłą złamać opozycji na wsi, postanowiły 
podporządkować sobie — jak już wspomniano — przywódców chłop
skich oraz skierować ten ruch na tory nacjonalistyczne. Było to tym 
łatwiejsze, iż powstające w owym czasie organizacje komunistyczne na 
Śląsku nie zwracały większej uwagi na wieś, a Niemiecki Związek Ro
botników Rolnych (Deutscher Landarbeiter Verband — DLV), zapatrzo
ny w walkę ekonomiczną, nie zawsze mógł sprostać zadaniom jako 
przywódca chłopstwa i proletariatu wiejskiego. Nic też dziwnego, że 
sprytnie organizowane i popierane przez miejscowe władze organizacje 
nacjonalistyczne miały coraz więcej zwolenników. Jeszcze w grudniu 
1918 r. powstała czołowa organizacja burżuazji niemieckiej na Śląsku —  
Freie Vereinigung zum Schutze Oberschlesiens, zajmującą się między in
nymi torpedowaniem rewolucyjnych sił na tych terenach 26. Równocze
śnie z nią zawiązało się wiele organizacji wojskowych wrogich ruchowi 
rewolucyjnemu. Do najbardziej znanych należały: Stahlhelm, Deutscher 
Schutzbund, Deutsches Ostland i Deutsches Freikorps. Trzon tych ostat
nich stanowili młodzi oficerowie, znani ze swojej brutalności -i wrogości 
wobec wszelkich wystąpień o zabarwieniu rewolucyjnym 27. Ten wzrost 
organizacji wojskowych i nacjonalistycznych na Śląsku miejscowe wła
dze tłumaczyły przede wszystkim koniecznością zahamowania nastro
jów propolskich. Jeden z raportów władz wojskowych z lutego 1919 r. 
donosił, iż na skutek wzmożonej agitacji polskiej i bolszewickiej w pro
wincjach wschodnich wzrasta lęk przed tym niebezpieczeństwem. Aby 
przeszkodzić temu niebezpieczeństwu, radzono popieranie działalności 
partii politycznych, organizacji wojskowych oraz unieważnienie obiegu 
rubla w Niemczech, co zdaniem autorów raportu utrudni działalność 
bolszewicką na w si28. Lokalne władze zresztą, niezależnie od tworzących 
się organizacji militarnych, samorzutnie przystąpiły już w okresie wcze
śniejszym do organizowania ośrodków propagandowych skierowanych 
przeciwko lewicowym nastrojom miejscowej ludności. W lutym 1919 r. 
utworzono we Wrocławiu Naczelny Sekretariat do Zwalczania Bolsze- 
wizmu (Generalsekretariat zum Studium und zur Bekämpfung des Bol-

24 Tamże.
25 „Gazeta Robotnicza”, 11 III 1919.
26 Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka..., s. 125.
27 Rolę Freikorpsów szerzej omawia F. R y s z k a ,  Noc i mgła. Niemcy w okre

sie hitlerowskim, Wrocław 1962, s. 24 i n. O działalności nacjonalistycznej organi
zacji na Śląsku w tym okresie wspomina również T a r g ,  op. cit., s. 19 i n.

28 AP Wrocław, RO I, nr 1758, k. 83.



schewismus). Głównym zadaniem tej organizacji było zwalczanie wśród 
bezrobotnych tak w mieście, jak i na wsi tendencji komunistycznych 29. 
Oprócz tej organizacji powstawały różnego rodzaju ugrupowania nacjo
nalistyczne, które agitowały wśród szerokich warstw społeczeństwa ślą
skiego za koniecznością przeciwstawienia się odradzającym się nastro
jem propolskim. W marcu tegoż roku powołano we Wrocławiu naczelną 
organizację koordynującą poczynania tych ugrupowań. Była to tzw. 
Schlesierhilfe, która przede wszystkim gromadziła i rozdzielała pomiędzy 
podlegające jej organizacje środki pieniężne, jakie wpływały na jej konto 
od instytucji i osób prywatnych. Patronat nad Schlesierhilfe obejmowali 
najwybitniejsi przedstawiciele administracji, samorządu, kościoła, po
licji i szkolnictwa na Śląsku30.

W ulotkach nawołujących do składania ofiar na Schlesierhilfe stwier
dzano, że Śląskowi zagraża obecnie nowe niebezpieczeństwo, któremu 
można zapobiec przez poparcie materialne organizacji broniących nie
mieckiej kultury i cywilizacji na wschodzie. Schlesierhilfe podporząd
kowane były także: Liga zum Schutze der deutschen Kultur, Schutzbund 
Schlesische Notwehr oraz Verein Kriegerhilfe Ost. Liga zum Schutze der 
deutschen Kultur, określana również jako Antibolschewistische Liga, 
specjalizowała się w zwalczaniu bolszewizmu, utożsamiając go w wielu 
wypadkach z ruchem polskim. Bolszewizm zaś, według działaczy tej orga
nizacji, to anarchia, zniszczenie kultury niemieckiej, nędza i głód. W na
desłanym do prezydenta rejencji opolskiej piśmie z 24 IV 1919 r. pod
kreślano, iż Liga dołoży wszelkich starań i sił, aby zahamować rozwój 
organizacji wywrotowych na tym terenie 31.

Schutzbund Schlesische Notwehr zajmował się przede wszystkim 
werbowaniem do wojska nie tylko byłych żołnierzy, lecz również ochot
ników cywilnych, którzy mieli „bronić” zagrożonej ojczyzny. Organizacja 
ta brała również udział w napadach rabunkowych i mordach politycz
nych, dokonywanych na działaczach polskich i komunistycznych 32. Krie- 
gerhilfe specjalizowała się w niesieniu pomocy byłym wojskowym, orga
nizowaniu ich w związki itp.

W maju 1919 r. powołano do życia we Wrocławiu nową organizację 
pod nazwą Vereinigung der Volksfreunde, która również za naczelne 
zadanie postawiła sobie zwalczanie komunizmu różnymi metodami oraz

29 AP Wrocław, CRL, nr 28, k. 67.
a° Ap Wrocław, RO I, nr 1758, k. 25. Poważną pomoc pieniężną otrzymywała ta 

organizacja przede wszystkim od rządu Rzeszy. Ministerstwo finansów Rzeszy nie
jednokrotnie asygnowało pokaźne sumy na niemiecką działalność werbunkową na 
„zagrożonym” Górnym Śląsku, patrz Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka..., s. 170 i n.

31 AP Wrocław, RO I, nr 1753, k. 89 i n.
32 Tamże, k. 417 i n.



współdziałanie z organizacjami o podobnym celu. Chcąc zyskać sobie 
poparcie najwyższych czynników Śląska i ona ubiegała się o przynależ
ność do Schlesierhilfe 33.

Postępowe siły społeczeństwa śląskiego nie pozostawały bierne wobec 
nasilenia szowinizmu i terroru, jaki panował na tych ziemiach na przeło
mie lat 1918— 1919. W grudniu 1918 r. z inicjatywy działaczy Sparta
kusa, z A. Jadaschem z Lipin na czele, powstaje Komunistyczna Partia 
Górnego Śląska — Spartakusbund. We wrześniu 1920 r. na fali strajków 
robotników przemysłowych działacze lewicowi tworzą również Komu
nistyczną Partię Górnego Śląska z siedzibą w Chorzowie. W listopadzie 
tegoż roku w Berlinie zapadła uchwała o połączeniu obu partii w jed^ą 
samodzielną Komunistyczną Partię Górnego Śląska, która działała do 
1921 r. Oprócz tej partii istniały na terenie trzech rejencji śląskich rów
nież inne organizacje rewolucyjne współpracujące z KPGŚ1. Są to: Ko
munistyczna Opozycja Polskiego Centralnego Związku Zawodowego, Ko
munistyczna Opozycja Klasowych Związków Zawodowych na Górnym 
Śląsku, Komunistyczna Młodzież Górnego Śląska, Wolna Unia Robotni
cza oraz Komunistyczna Frakcja Radców Załogowych 34. Kiedy wiadomo 
już było, że mocarstwa zachodnioeuropejskie zdecydowały się na podział 
Śląska między Polskę i Niemcy, powzięto uchwałę w 1921 r. o rozwią
zaniu KPGŚ1. i wcieleniu jej członków w szeregi KPP i KPD 35. Równo
cześnie z tymi wydarzeniami trwał w dalszym ciągu przetarg o Śląsk 36. 
Dochodzi do wybuchu trzech powrstań śląskich, które miały na wskroś

33 Tamże, k. 97.
34 Tamże, RO, Biuro Prezydialne, nr 309, k. 158.
35 W polskiej literaturze historycznej powstanie i działalność Partii Komuni

stycznej na Górnym Śląsku omawiają: Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka..., s. 179 
i n.; Organizacje komunistyczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 
1918—1922. Materiały źródłowe, wyd. M. A n t o n ó w ,  H. R e c h o w i c z ,  J. S o 
c h  a n i k, Katowice 1958; S. M i g d a ł ,  Opolszczyzna przeciw faszyzmowi, Kato
wice 1960, s. 33 i n.; O. S. P o p i o ł e k ,  Ruch komunistyczny na Opolszczyżnie 
w latach 1918—1945, Opole 1960; t e n ż e ,  Stan i potrzeby badań nad dziejami ru
chu komunistycznego na Górnym. Śląsku (Kwartalnik Opolski, 1959, nr 2, s. 15 i n.). 
Wiele miejsca poświęcił tym problemom F. H a w r a n e k ,  który wyniki swych 
badań ogłosił w następujących artykułach: Z badań nad ideologią Komunistycznej 
Partii Górnego Śląska (Kwartalnik Opolski, 1959, nr 2); Komunistyczna Partia 
Górnego Śląska (KPGSl.) w okresie III powstania śląskiego (tamże, 1961, nr 2); 
Niektóre problemy organizacyjne Komunistycznej Partii Górnego Śląska (Zaranie 
Śląskie, 1961, z. la); Geneza Komunistycznej Partii Górnego Śląska (Z pola walki, 
1961, nr 3).

36 Patrz F. R y s z k a ,  Kulisy decyzji w sprawie Śląska w roku 1921 (Kwar
talnik Historyczny, 1953, nr 1); H. Z i e l i ń s k i ,  Stanowisko międzynarodowego 
kapitału finansowego i ośrodków międzynarodowej reakcji oraz burżuazji polskiej 
wobec Śląska w latach 1917—1945 (Konferencja Śląska IH PAN, t. II, Wrocław 
1954, s. 9 i n.), oraz t e n ż e ,  Położenie i walka..., s. 149 i n.



robotniczo-ludowy charakter. Ostatecznie w październiku 1921 r. zapadła 
decyzja w tej sprawie. Po obu stronach podzielonego obecnie Śląska nie 
ustawały walki strajkowe. Naszym zadaniem jest prześledzenie tej fali 
wystąpień rewolucyjnych na wsi jedynie na terytorium Śląska wchodzą
cego w skład państwa niemieckiego.

Jak już wspomniano wyżej, powstające w tym okresie na Śląsku 
organizacje wojskowe i cywilne, popierane przez miejscowe władze, mia
ły skierować między innymi zainteresowania chłopstwa i robotników na 
tory nacjonalistyczne i antykomunistyczne. Zamierzano w ten sposób 
oderwać uwagę szerokich rzesz od spraw bytowych. Równocześnie nie 
zapomniano o likwidowaniu wszelkich prób wystąpień przeciwko pra
codawcom. W lipcu 1919 r. na naradzie u nadprezydenta prowincji ślą
skiej we Wrocławiu, w której brali udział przedstawiciele władz admi
nistracyjnych i powiatowych rad chłopskich, zebrani jednogłośnie posta
nowili: a) zaktywizować powołane już do życia komisje rozjemcze, ma
jące rozpatrywać skargi robotników i wydawać wyroki w sprawach 
płac, b) przyznać dodatki specjalne dla wszystkich gruo robotników 
rolnych oraz odzież najbardziej potrzebującym, c) wprowadzić specjalne 
karty zwolnień z pracy i przestrzegać, aby nie przyjmowano do ma
jątków robotników, którzy bez zgody pracodawcy, łamiąc umowę, opuścili 
dotychczasowe zajęcie. Ten ostatni punkt miał na celu przede wszystkim 
zahamowanie wzrastającej z dnia na dzień ilości wypadków łamania 
umów z pracodawcami37 38. Zgodnie z tymi postanowieniami nadprezydent 
prowincji śląskiej, Philipp, w odezwie z lipca tegoż roku Do w szystkich  
pracodaw ców  i robotn ików  rolnych na Śląsku  apelował o aktywny 
udział w zbliżających się pracach żniwnych. Nie może dojść do zabu
rzeń — czytamy w tym apelu — gdyż byłoby to niepowetowaną stratą 
dla państwa. Robotnicy śląscy nie mają prawa łamać kontraktów o pra
cę. Pracodawcy zaś winni respektować postanowienia komisji rozjem
czych, których zadaniem jest rozstrzygać spory pomiędzy robotnikami 
a właścicielami majątku 3e.

Tymczasem jednak w położeniu robotników rolnych nie zaszły istotne 
zmiany. Właściciele majątków w wielu wypadkach brutalnie traktowali 
tych robotników, którzy ośmielali się upominać o swoje prawa. Na tym  
tle doszło do zatargów w majątku Kaszyce Milickie, w którym rządca 
Lange wypędził z pracy część załogi za to, że upominała się o przy
sługujące jej deputaty 39.

Na skutek gwałtownego spadku wartości pieniądza miejscowy zwią

37 AP Wrocław, NWr., nr 512, pismo z 16 VII 1919.
38 Schlesische Volkszeitung, 22 VII 1919.
39 AP Wroclaw, NWr., nr 512, pismo z 23 VII 1919.



zek robotników rolnych zwrócił się do nadprezydenta prowincji z proś
bą, aby zobowiązał pracodawców do wynagradzania robotników w na
turze 40. Pracodawcy robili to jednak niechętnie, toteż na tym tle docho
dziło do zatargów między załogami poszczególnych majątków a ich wła
ścicielami.

We wrześniu 1919 r. powstał Land- und Forstwirtschaftlicher Arbeit
geberverband prowincji śląskiej (LuFAV), zrzeszający pracodawców, 
którzy dotychczas należeli do różnych organizacji. Przewodniczącym no
wego związku właścicieli ziemskich wybrano hr. von Keyserlingk-Cam- 
merau. Miało to poważne następstwa dla robotników rolnych, gdyż odtąd 
pracodawcy występowali przeciwko nim i ich związkom zawodowym 
jako jedna organizacja41. Pod koniec 1919 r. wbrew stanowisku chrze
ścijańskich związków zawodowych doszło do strajków na tle płac w kil
ku miejscowościach Śląska. W październiku wypowiedziała pracę załoga 
majątku Skoroszów. W pierwszych dniach listopada wybuchł strajk 
w majątku Kolęda w powiecie milickim, 15 tegoż miesiąca w majątku 
Jędrzejowice, w grudniu nastąpiły ponowne starcia z robotnikami w ma
jątku Kaszyce Milickie. Rządca tego majątku szczególnie brutalnie trak
tował robotników rolnych z Polski. W wielu wypadkach dochodziło do 
pobicia, a nawet grożenia rewolwerem. O wystąpieniach robotników rol
nych z tego okresu donoszono również z innych okręgów Śląska 42.

Jesienne strajki były dopiero wstępem do batalii mającej rozegrać 
się w najbliższych miesiącach. Tymczasem od października do grudnia 
we Wrocławiu toczyły się rozmowy między DLV a LuFAV w sprawie 
nowych umów zbiorowych. Obradom przewodniczył nadprezydent pro
wincji Philipp. Pracodawcy dążyli jednak za wszelką cenę do zawarcia 
umowy korzystnej tylko dla siebie. V/ takiej sytuacji DLV zdecydował 
się na rozwinięcie kampanii strajkowej wśród robotników rolnych. We 
wsiach i folwarkach pojawiły się ulotki nawołujące do walki przeciwko 
wyzyskowi. Załogi poszczególnych majątków wbrew protestowi ich wła
ścicieli odwiedzali działacze DLV 43.

W styczniu 1920 r. doszło ponownie do zebrań robotników rolnych, 
na których omawiano położenie materialne proletariatu wiejskiego. W lu
tym hr. Keyserlingk donosił nadprezydentowi o ciągłych rozruchach 
w powiatach nyskim i świdnickim, stwierdzając, iż wybuch strajków 
na szerszą skalę może doprowadzić miejscowe rolnictwo do poważnej 
ruiny. Dlatego też trzeba dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do

40 Tamże, pismo z 25 VII 1919.
41 Tamże, pismo z 13 IX  1919.
42 Tamże, pismo z 11 X  1919 i n.
43 Tamże, ulotki oraz pismo z 2 I 1920.



zaburzeń. W tym samym miesiącu LuFAV żądał stanowczo od nad- 
prezydenta Philippa wystąpienia przeciwko próbom strajków i demon
stracji na w si44

Pod koniec lutego nastąpił wybuch długo przygotowywanych walk. 
Doniósł o tym władzom prowincjonalnym jeden z właścicieli ziemskich, 
prosząc nadprezydenta o natychmiastowe przysłanie wojska do stłumie
nia buntowników. W następnym dniu o zaburzeniach wśród robotników 
rolnych donoszono z majątku Gądkowice i Dobrogoszcz w powiecie strze- 
lińskim. 2 marca do strajku dołączyła się załoga Młodolina. Nadprezy- 
dium, zaniepokojone tak szeroko zakrojoną akcją, zawiadomiło o tym  
z kolei dowództwo VI Korpusu stacjonującego we Wrocławiu. W marcu
0 strajkach donosiły już telegramy z różnych części Śląska, podkreśla
jąc, iż biorą w nich udział tak polscy, jak i niemieccy robotnicy rolni. 
Szczególne nasilenie zaburzeń przypadało na powiaty ścinawski i złoto- 
ryjski. W kwietniu donoszono o wystąpieniach w powiatach górowskim
1 szprotawskim. Tu także właściciele ziemscy żądali pomocy wojskowej, 
W pierwszych dniach maja doszło do zbrojnych starć w majątku Piława, 
pow. Środa Śląska. Właściciel tego majątku zatrudniał oprócz miejsco
wych także polskich i rosyjskich robotników, którzy pracowali tu jeszcze 
od czasów wojny. Jednakże miejscowym płacono więcej, zagranicznych 
zaś traktowano w dalszym ciągu jako jeńców wojennych. Kiedy ci upo
minali się o swoje prawa, odmówiono im należnej zapłaty. W odpowiedzi 
na to wybuchł strajk. Kiedy zaś DLV próbował spór załagodzić, kierow
nictwo majątku oskarżyło wysłanników tegoż związku o podburzanie 
załogi do zbrojnych incydentów 45.

Wiosenna walka strajkowa 1920 r. zapoczątkowała pasmo długotrwa
łych ruchów robotników rolnych, które ciągnęły się aż do 1925 r. Nie
wątpliwie źródłem tych wystąpień były trudne warunki bytowe prole
tariatu wiejskiego i chłopstwa. Spadek wartości pieniądza, wzrastająca 
z dnia na dzień drożyzna i bezrobocie wpływały ujemnie na stopę ży
ciową tych warstw. Wydaje się jednak również, iż nie bez wpływu na 
postawę wsi, a zwłaszcza robotnika rolnego, pozostawały wystąpienia 
proletariatu okręgów przemysłowych. Według oficjalnych statystyk nie
mieckich na Śląsku w 1921 r. zanotowano 279 strajków o charakterze 
ekonomicznym w 1266 zakładach przemysłowych, w których brało udział 
104 807 uczestników46. Szczególne nasilenie owych wystąpień przypadało 
na okres plebiscytu, co przede wszystkim niepokoiło Wojciecha Korfan
tego. W apelu do Górnoślązaków z 8 III 1921 r. nawoływał: „Strajki 
i rozruchy byłyby tylko wodą na młyn niemiecki, byłyby robotą dla

44 Tamże, pismo z 21 I, 11 II i 17 II 1920.
45 Tamże, telegramy i pisma z lutego, marca, kwietnia, maja i czerwca 1920 r.
46 „Reichsarbeitsblatt” (Nicht amtl. Teil), 1923, nr 4, s. 78.



króla pruskiego. Plebiscyt musi odbyć się spokojnie, bo wszelkie niepo
koje mogłyby zrobić z Górnego Śląska przedmiot przetargów dyploma
tycznych, co byłoby największym nieszczęściem ludu naszego. Dlatego 
też nie dawajcie posłuchu tym podszczuwaczom niemieckim, którzy was 
do strajku generalnego namawiają” 47. Widocznie jednak apele Korfan
tego nie przynosiły spodziewanego rezultatu, skoro 23 marca Komisja 
Międzysojusznicza ogłosiła stan wyjątkowy w powiatach: Bytom-miasto, 
Bytom-wieś, Katowice-miasto, Katowice-wieś, pszczyńskim i rybnic
kim 48.

Z tego okresu również pochodzą alarmujące wieści o pożarach lasów 
należących do wielkich posiadaczy ziemskich: hr. Thiele-Winklera, ks. 
Pszczyńskiego i hr. Welczka. Paliły się lasy w Kozielskiem, Opolskiem, 
Pszczyńskiem i Kluczborskiem. W ich gaszeniu brały udział nawet jed
nostki wojsk koalicyjnych stacjonujących na Śląsku. Wydaje się, iż 
pożary nie były spowodowane przez przypadek, zwłaszcza że w tym 
samym czasie płonęły lasy właścicieli ziemskich w Polsce centralnej i na 
Śląsku Cieszyńskim 49. W obawie przed dalszymi rozruchami do niektó
rych powiatów Opolszczyzny sprowadzano specjalne oddziały niemieckie, 
które umieszczono na wsiach. Szczególnie wystąpiło to w powiecie lu- 
blinieckim, w którym szowinistyczne elementy niemieckie wystąpiły 
przeciwko ludności wiejskiej, opowiadającej się zdecydowanie za przy
łączeniem tych ziem do Polski. Akcję prowadzono w porozumieniu 
z władzami koalicyjnymi. Te ostatnie bowiem dopominały się w minister
stwie spraw zagranicznych w Berlinie, aby „Rząd niemiecki zarządził, 
co należy, dla zachowania spokoju i porządku na Górnym Śląsku” 50. 
Międzysojusznicza Komisja Rządząca wzmocniła także posterunki górno
śląskiej policji plebiscytowej, rozmieszczone w miastach i gminach 
Opolszczyzny 51.

Wystąpienia chłopskie notowano i na Dolnym Śląsku. W październiku 
1921 r. nadprezydent prowincji dolnośląskiej donosił ministerstwu spraw 
wewnętrznych Prus o strajkach w niektórych majątkach powiatów: strze
gomskiego, złotoryjskiego, legnickiego, niemczańskiego i częściowo Środy 
Śląskiej. Strajki, którymi kierował DLV, objąć miały 16 powiatów 
i 100 000 robotników rolnych 52.

47 Now. Rac., 9 III 1921.
48 Tamże, 30 III 1921.
49 Wiadomości o pożarach lasów podawała prasa śląska: „Nowiny Raciborskie”, 

„Katolik” i „Gazeta Opolska”. Nasilenie tych wiadomości przypada na miesiące 
wiosenne i letnie 1921 r.

50 „Katolik”, 20 VIII 1921.
51 Tamże, 18 VIII 1921.
52 AP Wrocław, NWr., nr 512, pismo z 3 IX  1921.



W listopadzie prezydent rejencji legnickiej analizując wystąpienia na 
wsi stwierdzał, iż największe nasilenie zaburzeń wystąpiło w powiecie 
złotoryjskim, gdzie nie tylko w wielu majątkach załogi porzuciły pracę 
przy bydle, lecz także dopuszczały się gwałtów na łamistrajkach. Do 
ostrych starć doszło przede wszystkim w miejscowości Pieszków i okoli
cy. Na polecenie prezydenta rejencji w obronie majątków rolnych wy
stąpiła policja 53. W tym też miejscu we Wrocławiu odbyły się rozmowy 
przedstawicieli pracodawców (LuFAV) z jednej i robotników (DLV oraz 
Zentralverband der Landarbeiter—ZVL) z drugiej strony. Po burzliwej, 
pełnej dramatycznego patosu dyskusji ustalono, iż robotnicy rolni wszy
stkich kategorii otrzymają podwyżkę płac o 20%. 3 listopada strajkujące 
załogi przystąpić miały do pracy 54. Był to niewątpliwie poważny sukces 
robotników rolnych, kończący pasmo walk tak na Śląsku Górnym, jak 
i Dolnym. „Reichsarbeitsblatt” obliczało, iż w tym okresie doszło do 
wybuchu 64 strajków, które objęły 481 majątków i 11 230 robotników, 
co stanowiło najwyższą liczbę strajkujących ze wszystkich prowincji 
pruskich55. Przerażony tym stanem „Katolik” bez osłonek sugerował 
władzom administracyjnym zaprowadzenie porządku przy pomocy siły, 
zwłaszcza na Górnym Śląsku. „Nasze społeczeństwo górnośląskie znaj
duje się niewątpliwie w stanie chorobliwego podniecenia, które gdy się 
rychło nie skończy, zagraża nam moralnym, a zapewne i materialnym 
upadkiem”. Chcąc udokumentować to twierdzenie „Katolik” przypomi
nał, że do prawidłowego rozwoju społeczeństwa potrzebny jest spokój. 
Ślązacy już nie mają powodów do agitacji. Sprawa Śląska Górnego jest 
załatwiona. Obowiązkiem każdego obywatela jest więc przyczyniać się 
obecnie z całych sił do uspokojenia stosunków wewnętrznych 56.

Rok 1922 nie przynosi większej poprawy w sytuacji ekonomicznej 
Niemiec i Śląska. Nadal wzrasta gwałtownie drożyzna, notuje się akty
wizację organizacji faszystowskich, jak Stahlhelm, NSDAP i inne 57. Wios
ną tegoż roku dochodzi do nowych wystąpień na wsi. W marcu landraci 
z Lubina, Złotoryi, Bolesławca meldowali władzom rejencyjnym w Leg
nicy o wybuchach strajków robotników rolnych. W wielu majątkach pra
codawcy żądali obrony ze strony policji oraz pomocy z Technische Not
hilfe 58. Ta ostatnia, powołana do życia przez władze pruskie 4 II 1920 r., 
była zrazu organizacją do łamania strajków w zakładach przemysło
wych. Rychło jednak przeszkolono część bezrobotnych z zakresu pod

53 Tamże, pismo z 3 X I 1921.
54 Tamże, pismo z 5 X I 1921.
ss Streiks u. Aussperrungen im Jahre 1921 (Reichsarbeitsblatt, 1923, nr 4, s. 78).
56 „Katolik”, 5 XI 1921.
57 Patrz R y s z k a ,  Noc i mgła, s. 43 i n.
58 AP Wrocław, NWr., nr 512, pismo z 17 III oraz 6 IV 1922.



stawowych prac na roli i utworzono z nich Samopomoc Techniczną, wy
korzystywaną jako organizacja łamistrajków w rolnictwie.

Wiosenne wystąpienia robotników rolnych zakończyły się pełnym suk
cesem. 11 kwietnia doszło do podpisania nowej umowy zbiorowej o pra
cę pomiędzy pracodawcami a robotnikami rolnymi, na mocy której 
z dniem 10 kwietnia podwyższono płacę zatrudnionym w rolnictwie śląs
kim o 30°/o. Podpisujący umowę z ramienia pracodawców przedstawiciele 
LuFAV wyrażali nadzieję, że zlikwiduje ona szerzące się na wsi nieza
dowolenie. W maju tegoż roku podwyższono płacę robotnikom obarczo
nym dziećmi o dalsze 10% 59.

W wyniku jednak spadku wartości pieniądza i szalejącej drożyzny wy
walczona wiosną podwyżka płac jesienią już nie wystarczała. W połowie 
września w niektórych powiatach rejencji wrocławskiej i opolskiej wy
buchły nowe strajki. Przykładowo, w powiecie trzebnickim strajkowały 
załogi 25 majątków, w powiecie oleśnickim 14, w powiecie wołowskim 
8, w powiecie wrocławskim 6, w powiecie milickim 2. W powiecie oleś
nickim 15—20-osobowe grupy robotników rolnych patrolowały tereny 
objęte strajkiem i nie dopuszczały do podjęcia prac. Do starć z policją 
jednak nie doszło 60. Wprawdzie ilość biorących udział w tych walkach 
była w porównaniu do lat ubiegłych mniejsza, wzrosła natomiast liczba 
strajków. Pod koniec 1922 r. zanotowano w 99 gospodarstwach rolnych 
i leśnych na Śląsku już 141 strajków, w których brało udział 4840 ro
botników rolnych i leśnych61. W przemyśle — dla porównania — było 
345 strajków, które objęły 4035 zakładów z 160 550 strajkującymi62 63.

We wrześniu 1922 r. odbyła się w Opolu z udziałem pruskiego mini
stra rolnictwa Wendorffa oraz prezydenta rejencji Branweillera konfe
rencja przedstawicieli górnośląskich posiadaczy ziemskich z przedstawi
cielami organizacji rolniczych, na której omówiono położenie ludności 
wiejskiej na tym terenie e3. Przy okazji miejscowe czynniki administra
cyjne zdecydowanie wypowiedziały się za polityką twardej ręki wobec 
podwładnych. Była to zresztą realizacja wskazań ministra spraw we
wnętrznych Prus Severinga, który z okazji wkroczenia do Opola w lipcu 
1922 r. jednostek Reichswehry zapowiedział, że władze pruskie zapro
wadzą na Śląsku większy porządek aniżeli dotychczasowi przedstawiciele 
Komisji Mieszanej64.

59 Tamże, pismo z 11 IV 1922 i n.
60 Tamże, pismo z 25 IX 1922. Wiele miejsca tym wydarzeniom poświęca prasa 

ówczesna, zwłaszcza „Volkswacht”, 19 IX  1922, i „Gazeta Robotnicza”, 8 X  1922.
61 „Reichsarbeitsblatt” (Nicht amtl. Teil), 1923, nr 11, s. 238.
62 Tamże, Streiks u. Aussperrungen im Jahre 1922.
63 „Katolik”, 19 IX  1922.
64 Tamże, 13 VII 1922.



Zgodnie z tymi postanowieniami w styczniu 1923 r. prezydent rejencji 
opolskiej Branweiller na naradzie nadburmistrzów i landratów przedsta
wił plan powiększenia oddziałów policji, motywując tę decyzję troską 
o bezpieczeństwo publiczne. Wraz z nowymi kontyngentami policji przy
chodziły na Śląsk różnego rodzaju bandy orgeszowskie, bezkarnie gra
sujące tak w mieście, jak i na w si65. Srożące się ekscesy owych band 
były bezpośrednią przyczyną wybuchu marcowego strajku w okręgu 
przemysłowym Górnego Śląska. Wprawdzie strajk został złamany, ale 
zapoczątkował serię wystąpień proletariatu w obronie swych praw i po
prawy warunków bytowych. Rok 1923 jest bowiem rokiem najbardziej 
zażartych batalii proletariatu wiejskiego z właścicielami ziemskimi. 
U podłoża tych walk leżały niewątpliwie przyczyny ekonomiczne: po
głębiające się z dnia na dzień dysproporcje między wzrostem cen a pła
cami oraz wprowadzenie nowych podatków, bbliczanych według każdo
razowej ceny żyta. Te trudności gospodarcze wsi śląskiej spotęgował je
szcze nieurodzaj na zboże w 1922 r., co odczuły przede wszystkim war
stwy chłopskie i robotnicy rolni. Wydaje się, iż niewiele jest przesady 
w opisach warunków bytowych tych warstw społecznych, zamieszcza
nych w śląskiej prasie z tego okresu66 67. Nędza zaglądała do okien nie tyl
ko robotników rolnych, odwiedzała również gospodarstwa średnich chło
pów. Wymownym przykładem ilustrującym ten stan było wzrastające 
zadłużenie na rzecz skarbu państwa wsi śląskiej. Mówią o tym m. in. 
liczne memoriały władz administracyjnych Śląska oraz miejscowa pra
sa C7.

W lutym 1923 r. związki zawodowe zawarły umowę zbiorową dla ro
botników rolnych, biorąc za podstawę obliczeń do wynagrodzenia aktu
alną cenę żyta. Tymczasem wiosną tegoż roku nastąpił dalszy spadek 
wartości pieniądza, umowa z lutego natomiast pozostała nie zmieniona. 
Chcąc usunąć różnice między wzrostem cen a płacą, od kwietnia DLV 
rozpoczął pertraktacje z przedstawicielami właścicieli ziemskich, wysu
wając propozycję wynagrodzenia robotników rolnych częściowo w natu- 
raliach, a częściowo w pieniądzu. Właściciele ziemscy 22 maja odrzucili 
tę propozycję i rozpoczęli szeroką kampanię przeciwko ewentualnym 
próbom strajku oraz żądaniom DLV 68.

65 Patrz relacje „Katolika” i „Nowin Raciborskich” ze stycznia 1923 r.
EG „Volkswacht”, „Schlesische Arbeiterzeitung”, „Nowiny Raciborskie”, „Kato

lik”, „Oberschlesische Rote Fahne”.
67 AP Wroclaw, NWr., nr 500, Denkschrift, 28 X I 1925; tamże, Wydział Samo

rządu Prowincjonalnego Śląska (dalej skrót: WSPŚ1.), nr 831, Das Schicksal des 
Ostens; R ö m e r ,  Die Wirtschaftskrise und die ober schlesische Landwirtschaft, 
Racibórz [1930], s. 62.

68 „Volkswacht”, 25 V, 6 VI 1923.



W takich warunkach doszło 27 maja do narady robotników rolnych 
powiatu sycowskiego. Zebrani podjęli decyzję rozpoczęcia strajku na 
tym terenie. Strajkiem kierować miał oficjalnie DLV. Wystąpienia załóg 
robotniczych Sycowskiego poparli zebrani również na wiecach robotnicy 
rolni powiatu strzegomskiego. Na wiadomość o tym w godzinach popo
łudniowych 27 maja doszło do nadzwyczajnego posiedzenia władz admi
nistracyjnych powiatu, na którym byli obecni również przedstawiciele 
pracodawców i DLV. Żądania podwyżki płac czterokrotnie wyższych od 
dnia 1 czerwca w porównaniu z umową z lutego 1923 r. oraz wyższych 
stawek przy uprawie buraków cukrowych zostały jednak odrzucone69. 
28 maja strajk objął już powiaty: niemodliński, grotkowski, częściowo 
nyski, kozielski, kluczborski i raciborski. W następnych dniach przyłą
czyli się do niego robotnicy okręgów: Złotoryi, Chojnowa, Lubina, Ja -  
wora i Bolkowa 70. W pierwszych dniach czerwca zastrajkowali robotnicy 
rolni powiatów1: dzierżoniowskiego, świdnickiego, trzebnickiego i wro
cławskiego 71. 3 czerwca w Piławie Dolnej odbyła się narada mężów 
zaufania z powiatu dzierżoniowskiego w liczbie około 500 osób, na którą 
przybył m. in. przewodniczący śląskiego okręgu DLV, Grötzner. W cza
sie tego spotkania robotnicy rolni żądali nie tylko podwyżki płac, lecz 
również skrócenia dnia roboczego, odszkodowań za dni strajkowe itp. 
Przedstawiciele miejscowych władz proponowali najpierw zaprzestanie 
strajku, przyrzekając równocześnie przekazanie ich dezyderatów władzom 
zwierzchnim. Zebrani odrzucili tę propozycję, wypowiadając się za kon
tynuowaniem walki72. 7 czerwca ogłoszono strajk generalny robotników 
rolnych na terenie Dolnego Śląska. Do strajkujących przyłączyły się 
nowe powiaty: górowski, oławski, oleśnicki, kłodzki, bystrzycki, nowo
rudzki, jaworski, legnicki i bolesławiecki 73. W poszczególnych powiatach 
robotnicy utworzyli specjalne grupy rowerzystów, które patrolowały 
teren objęty walką, nie dopuszczając do pracy łamistrajków. Właściciele 
ziemscy jednak nie dawali za wygraną. Oficjalnie nie przerywano per
traktacji z przedstawicielami związków zawodowych, nieoficjalnie zaś 
organizowano bojówki antystrajkowe, składające się z posiadaczy ziem
skich oraz członków ugrupowań antyrobotniczych, uzbrojonych w kije, 
a często i broń palną. Do pierwszych starć doszło w powiecie ścinawskim 
już w dniu ogłoszenia strajku generalnego 74.

69 Tamże, 30 V 1923.
70 Tamże, 2 VI 1923.
71 Tamże, 4 VI 1923.
72 Tamże, 5 VI 1923.
73 Tamże, 7 VI 1923.
74 Tamże, 8 VI 1923.



Przeciwko robotnikom rolnym i ich walce wystąpiła gwałtownie pra
sa burżuazyjna, zwłaszcza pozostające pod wpływem właścicieli ziem
skich lokalne czasopisma. Na czoło wysunęły się przede wszystkim „Hay- 
nauer Nachrichten” i „Goldberg-Haynauer Zeitung”. Próbowano rów
nież przekupić część kierownictwa strajku, zwłaszcza przedstawicieli 
chrześcijańskich zw?ązków zawodowych, którzy skłonni byli do przyjęcia 
minimum proponowanego przez agrariuszy. W tym też celu 7 czerwca, to 
jest w dniu ogłoszenia strajku generalnego, odbyła się w Nadprezydium 
Prowincji Dolnośląskiej narada przedstawicieli LuFAV z chrześcijańskim 
związkiem robotników rolnych (ZVL), na mocy której ci ostatni zgodzili 
się na układy w sprawie zakończenia strajku. W wyniku tej zdrady zo
stał rozbity jednolity front strajkującego proletariatu rolnego, co po
ważnie odbiło się na dalszym przebiegu walki. W obliczu jawnej zdrady 
DLV zwołał na dzień 8 czerwca do Wrocławia wiec-demonstrację straj
kujących robotników rolnych, na którym omówiono dotychczasową walkę 
proletariatu wiejskiego oraz napiętnowano rozłamową politykę przy
wódców ZVL. Do około 4000 zebranych w Domu Związków Zawodowych 
przemawiali przedstawiciele DLV, żądając zaliczki i wyrównania wyna
grodzeń za ubiegłe miesiące, podwyżki płac od 1 czerwca, deputatu za 
dni strajkowe oraz zapewnienia pracy biorącym udział w walce. Po za
kończeniu wiecu zgromadzeni wyruszyli w pochodzie w kierunku siedzi
by związku pracodawców. Demonstracja przybierała zbyt rewolucyj
ny charakter, czego nie przewidzieli sami organizatorzy. Relacjonujący 
te wydarzenia wysłannik „Volkswacht” stwierdzał, iż było to dziełem 
„nieznanych komunistów” 75.

10 czerwca doszło do nowej demonstracji strajkujących robotników 
rolnych z powiatu wrocławskiego, w której wzięło udział około 6000 
uczestników 76. W tym samym również czasie zarząd DLV z okręgu Wro
cławia i Legnicy wydał odezwę do robotników zatrudnionych w przemyś
le i handlu, wzywającą do poparcia strajkującego już prawie 2 tygodnie 
proletariatu wiejskiego. Odezwa, charakteryzując ogólnie położenie straj
kujących, potępiała równocześnie ugodową postawę chrześcijańskich 
związków zawodowych oraz zachłanność właścicieli ziemskich 77. Wezwa
no też do walki solidarnościowej załogi majątków rolnych nie biorących 
jeszcze udziału w strajku. Na apel DLV odpowiedziały dalsze grupy 
robotników rolnych Śląska Środkowego. 11 czerwca strajkiem objętych 
było już przeszło 100 000 robotników rolnych, pracujących w około 1750 
majątkach rozmieszczonych w 49 powiatach 78.

75 Tamże, 9 VI 1923.
76 Tamże, 11 VI 1923.
77 Tamże.
78 Tamże, 12 VI 1923.



Do walczących przyłączyły się niektóre okręgi Saksonii i Branden
burgii, gdzie w połowie czerwca strajkowały załogi 35 majątków. W na
desłanych do władz zwierzchnich raportach prawie wszyscy landraci pro
wincji dolnośląskiej stwierdzali, że strajkiem objętych jest ponad 80°/o 
robotników rolnych. W połowie czerwca liczba strajkujących sięgała już 
120 000 79. To już nie była nic nie znacząca ruchawka, jak oceniały na po
czątku czerwca wystąpienia proletariatu rolnego władze administracyjne. 
Obecnie w oficjalnych komunikatach coraz częściej określano tę walkę 
jako strajk „dziki”, nie poparty przez prawicowe związki zawodowe.

W połowie czerwca przeciwko strajkującym wystąpiły nie tylko 
uzbrojone bojówki łamistrajków, lecz także Technische Nothilfe, utworzo
ne ze studentów, którzy pod ochroną właścicieli ziemskich wykonywali 
najpilniejsze prace rolne. Niejednokrotnie próbowano także namową 
i obietnicami wyższych zarobków skłonić robotników do podjęcia pracy. 
W powiecie świdnickim w tego rodzaju agitacji wyróżniał się hr. Keyser- 
lingk. W wielu wypadkach przy pomocy ulotek i prasy burżuazyjhej, 
zwłaszcza „Schlesische Zeitung”, zapewniano robotników, iż z chwilą 
podjęcia pracy otrzymają wynagrodzenie w naturze 80. Tu i ówdzie wła
ściciele rozstrzygnąć chcieli prowadzoną walkę argumentem pięści, obsa
dzając w obawie przed robotnikami swoje majątki policją. Do tych na
leżał hr. Saurma-Jeltsch ze Środy Śląskiej. Taka postawa właścicieli 
ziemskich jeszcze bardziej potęgowała gniew miejscowych robotników. 
Obawiając się dalszych wystąpień, władze zwierzchnie zalecały zwal
nianie z majątków urzędników policji 8i.

Przeciągająca się jednak walka strajkowa traciła na sile, zwłaszcza 
że trwająca niepogoda sprzyjała właścicielom rolnym i opóźniała zbli
żające się żniwa. Nie poparli strajku robotnicy pracujący przy bydle. 
Nie bez znaczenia dla dalszych losów walki było także wyczerpanie się 
związkowej kasy zapomogowej. 19 czerwca okręgowy związek DLV 
stwierdzał na łamach „Volkswacht”, iż bez pomocy finansowej naczelnych 
władz związkowych nie jest w stanie udzielać zasiłków strajkującym. Li
czono na możliwości poparcia materialnego z zewnątrz. W wystosowanej 
w połowie czerwca odezwie do instytucji społecznych i robotników prze
mysłowych apelowano o zasiłki pieniężne dla walczącego proletariatu 
rolnego. W odpowiedzi na apel wielu robotników deklarowało część 
swoich zarobków na rzecz strajkujących82. Pomoc ta jednak była zbyt 
skromna. Aby zlikwidować rozłam wśród robotników rolnych i scemen-

79 Tamże, 13 VI 1923.
80 Tamże, 14 VI 1923.
81 Tamże.
82 Tamże, 16 VI oraz 18 VI 1923



tować jednolity front przeciwko wyzyskowi ze strony agrariuszy śląskich, 
DLV wezwał w połowie czerwca robotników będących członkami chrześ
cijańskich związków zawodowych — wbrew kierownictwu ich organiza
cji — do aktywnego włączenia się do walki. Apel ten jednak pozostał bez 
echa83. Wprawdzie w drugiej połowie czerwca nadal płynęły datki na 
rzecz strajkujących, jednakże głód coraz częściej zaglądał do mieszkań 
robotników. W czwartym tygodniu walki strajkowało jeszcze 90 000 ro
botników, ale coraz częściej napływały już meldunki o podejmowaniu 
pracy przez załogi poszczególnych majątków. W takiej śytuacji działacze 
DLV postanowili wystąpić bardziej zdecydowanie przeciwko łamistraj
kom. Powiększono grupy patrolujące tereny objęte strajkiem do 100 osób 
i siłą usuwano z pracy na roli. To dało podstawę prasie burżuazyjnej do 
oskarżenia robotników o popełnianie gwałtów i rozbojów pod płaszczy
kiem walki strajkowej 84. W związku z tym „Katolik Codzienny” pisał: 
„Koło Ścinawy przyszło do ciężkich wykroczeń. Bandy strajkujących, li
czące 200— 300 osób, napadają na majątki ziemskie” 85. Nie ulega wąt
pliwości, iż tego rodzaju relacje miały na celu zdyskredytowanie walczą
cego proletariatu. Jeżeli nawet dochodziło do nadużyć przez mniej zdy
scyplinowane jednostki, to te pojedyncze fakty były rozdmuchiwane 
przez prasę pozostającą na usługach agrariuszy i sił zachowawczych na 
Śląsku. Dało to z kolei pretekst do jawnego już żądania „obrony” przed 
wyimaginowanym bandytyzmem robotników rolnych. Do wielu mająt
ków sprowadzano uzbrojonych policjantów, których zadaniem było zmu
szanie załóg do podejmowania pracy 86.

19 czerwca w niektórych majątkach powiatu Środa Śląska doszło do 
regularnej potyczki pikiet strajkowych z policją. Komentując to wyda
rzenie „Volkswacht” słusznie pisała, iż w interesie bezpieczeństwa ogółu 
leży, aby jak najszybciej wycofać z wiosek i poszczególnych majątków 
policję, bo jeżeli tego się nie zrobi, może dojść do starć, które pociągną 
za sobą poważne następstwa. A może taki stan leży w interesie wielkich 
posiadaczy ziemskich — pyta się „Volkswacht” i równocześnie odpowia
da, że to, co dzieje się na Śląsku, robione jest za zgodą władz rejencyj- 
nych. Nie mogło zresztą być inaczej. Trudno, aby wrocławskie władze 
nie wiedziały, iż w niektórych powiatach, jak np. Środa Śląska, rozpo
częto przy pomocy nacjonalistycznych i antyrobotniczych organizacji, 
Heimatverband-Schlesien, Schlesierland i innych, otwartą walkę ze

83 Tamże, 18 VI 1923.
84 Tamże, 19 VI 1923, oraz AP Wrocław, Rejencja Wrocławska I (dalej skrót: 
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strajkującymi. W powiecie lubańskim zasłynął z tego okresu major 
Heyl, w powiecie ścinawskim von Winterfeld. Do antyrobotniczych wy
stąpień doszło również w powiecie głogowskim. W akcji pacyfikacyjnej 
brali również udział wyżsi oficerowie Reichswehry, jak pułkownik Bud
de, kapitanowie Bogatsch, Bohnstedt i inni. Ci ludzie uważali strajku
jących robotników za wrogów państwa, których trzeba poskromić87.

Tymczasem w dalszym ciągu napływały na rzecz strajkujących datki 
od załóg fabrycznych i przedsiębiorstw przemysłowych. 20 czerwca 
„Volkswacht” zafnieściła odezwę Związku Zawodowego Kolejarzy okrę
gu dolnośląskiego, wzywającą wszystkich pracowników do poparcia straj
kujących robotników rolnych, do solidarności z ich walką o poszanowanie 
człowieka, o prawo do pracy i wynagrodzenia. Odezwa potępiała chrześci
jańskich związków zawodowych, ich służebną rolę wobec agrariuszy, 
wzywała, aby na czas strajku każdy kolejarz ofiarował na rzecz straj
kujących swój jednogodzinny zarobek 88. Pod koniec czwartego tygodnia 
strajku rozpoczęto ponownie negocjacje pomiędzy związkiem pracodaw
ców z jednej a ZVL oraz DLV z drugiej strony w sprawie nowej siatki 
płac. Jak było do przewidzenia, ZLV zgodził się z projektem związku 
pracodawców. Plany te poparł również biorący udział w posiedzeniu 
przedstawiciel schaffgotschowskiego zarządu lasów. Stwierdził on wpraw
dzie, że zarobki robotników leśnych w rejonie Karkonoszy i Wałbrzy
skiego są stosunkowo niskie, jednakże jako przedstawiciel związku pra
codawców nie może zgodzić się na inną umowę niż ta, którą przedsta
wiono. W odpowiedzi na to 800 robotników leśnych zatrudnionych w lo
sach Schaffgotscha przystąpiło do strajku. Za strajkiem także opowie
dzieli się robotnicy leśni okręgu wałbrzyskiego i Hejszowin. Robotnicy ci 
w 80%> należeli do DLV 89.

Kampania przeciwko strajkującym, obsadzanie policją majątków i wsi 
objętych walką trwały nadal. W dalszym ciągu również zmuszano do 
pracy robotników, grożąc im wyrzuceniem z mieszkań folwarcznych 
i pozbawieniem deputatu. Niektóre majątki, chcąc podburzyć ośrodki 
miejskie przeciwko strajkującym, celowo nie sprzedawały zboża do mia
sta, oświadczając, iż winę za to ponoszą buntujący się robotnicy rolni. 
W kampanii antystrajkowej przodowała nadal „Schlesische Zeitung” 90.

Pod koniec czerwca do walczącego proletariatu rolnego rejencji wro
cławskiej i legnickiej dołączyły się załogi z Polskiej Cerekwi i Cisek, 
kilka dni później Słowikowa, Miedonii, Wojnowic, Bogumina, Rudnik

«7 „Volkswacht”, 20 VI 1923.
88 Tamże.
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i Łubinowic powiatu kozielskiego i raciborskiego 91. Do strajku przystą
pili również kosiarze majątków Ballestrema 92. „Katolik Codzienny” okre
ślił te wystąpienia strajkiem „dzikim”, którego kierownictwo spoczy
wało w ręku nieznanego osobnika. Zaniepokojone trwającą już cztery 
tygodnie walką proletariatu wiejskiego władze administracyjne Śląska 
zwołały na dzień 23 czerwca do gmachu Nadprezydium Prowincji Dol
nośląskiej we Wrocławiu przedstawicieli pracodawców i robotników 
w sprawie ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Na ową naradę przybył 
także przedstawiciel ministerstwa pracy Rzeszy, dr Caesar. Reprezen
tantom DLV, Kwaśnikowi, Löhrkemu, Grötzrerowi i Klippelowi, przed
stawiono twarde warunki: najpierw zakończenie strajku, a potem dopie
ro rozpoczęcie pertraktacji w sprawie płac. LuFAV nie zgadzał się na
wet na powołanie komisji rozjemczej, która przygotowałaby wstępne pro
jekty nowej umowy dotyczącej wynagrodzenia. W takiej sytuacji przed
stawiciele DLV opuścili salę obrad, oświadczając, iż zmuszeni są przez 
agrariuszy do dalszej walki.

Tymczasem jednak fundusze związku były na wyczerpaniu. Strajku
jące załogi nie miały środków do życia. O tym wiedzieli doskonale wła
ściciele ziemscy i byli przekonani, iż prędzej czy później robotnicy będą 
musieli, stojąc w obliczu katastrofy głodowej, podjąć pracę 93. Ostatecz
ne zakończenie walki było tylko kwestią kilku dni. Posiadacze ziemscy 
tryumfowali. Ich postawa wobec robotników była wyzywająca. 25 czerw
ca w Żurawinie pod Wrocławiem doszło do wypadku, który był nowym 
policzkiem wymierzonym przeciwko robotnikom rolnym. Inspektor tegoż 
majątku przy pomocy policji usiłował zmusić zagranicznych robotników 
sezonowych do podjęcia pracy. W ich obronie wystąpiła miejscowa za
łoga. Wtedy to policja przebywająca w majątku użyła broni, zabijając 
23-letniego robotnika. Na wiadomość o tym na miejsce wypadku przybył 
lardrat. Profilaktycznie aresztowano inspektora majątku, obawiając się, 
iż wzburzona ludność dokona na nim samosądu 94. Inny przykład, który 
również wzburzył okoliczną ludność, to zatrudnienie w jednym z ma
jątków za zgodą władz młodzieży szkolnej z klas starszych. Nauczyciel 
za okazaną pomoc otrzymał paszę dla bydła 95.

27 czerwca doszło ponownie do spotkania przedstawicieli władz admi
nistracyjnych, pracodawców i związków robotników rolnych. Po długich 
debatach, w których uczestniczył również delegat ministerstwa pracy

91 „Górnoślązak”, 22 VI, 24 VI, 1 VII 1923.
92 AP Wrocław, RW I, nr 3512.
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94 Tamże, 29 VI 1923.
95 Tamże, 30 VI 1923.



Rzeszy, podyktowano przedstawicielom DLV następujące postanowienia: 
a) natychmiastowe zakończenie strajku, odwołanie pikiet strajkowych 
i podjęcie pracy, b) dni strajkowe niepłatne, deputat otrzymają tylko ci 
robotnicy rolni, którzy wykonywali tzw. prace konieczne (dojenie bydła, 
oporządzenie i karmienie trzody chlewnej itp.), ci zaś, którzy pobrali 
deputat, a uczestniczyli w strajkach, muszą za niego zapłacić, c) za 
udział w strajkach robotnicy nie będą wydalani samowolnie przez właś
cicieli ziemskich. O zwolnieniu decydować może jedynie komisja po
lubowna, d) podstawą wynagrodzeń jest układ zbiorowy z lutego 1923 r., 
który obowiązuje wszystkich robotników rolnych. Podyktowane warun
ki przyjęli przedstawiciele DLV i wyrazili zgodę na ich realizację96. 
Jedynie niektóre majątki na Śląsku Opolskim strajkowały nadal. W po
wiecie raciborskim walczyły załogi majątków: Bogumin, Rudnik, Łub- 
kowice, odnosząc w pełni sukces 97. Po złamaniu strajku władze admini
stracyjne przystąpiły, wbrew zapewnieniom o niekaralności za udział 
w walce, do prześladowania i pociągania do odpowiedzialności sądowej 
strajkujących. Karano za wystąpienia przeciwko łamistrajkom, in
spektorom i właścicielom majątków oraz za niepodporządkowanie się 
policji, która niejednokrotnie nadużywała swojej władzy. Ponieważ 
sądzeni w wielu wypadkach nie byli w stanie wywiązać się z nałożonych 
na nich kar pieniężnych, osadzano ich w areszcie 98 99 100. Ciężkie kary zapadły 
zwłaszcza na robotników z majątku Żurawiny Wrocławskiej, którzy 
w związku z zabójstwem i pogrzebem jednego ze swych towarzyszy 
walki stawili opór władzom policyjnym i protestowali przeciwko pano
szącemu się bezprawiu. Na uczestników tego zajścia nałożono kary wię
zienia do 2 la t" .  Nie przestrzegano również przyrzeczeń o niewydalaniu 
z pracy robotników, biorących udział w walkach czerwcowych. Brak 
dokładnych danych w tym zakresie nie pozwala przedstawić tego proble
mu na całym terenie objętym strajkiem. W samym powiecie Złotoryja 
zwolniono za udział w walce 106 robotników, 139 robotnic i 73 młodo
cianych 10°. Charakterystyczna była przy tym postawa pracodawców. 
Stwierdzali oni wręcz, iż nie obowiązują ich wyroki sądów polubownych 
i mogą sami decydować o przyjęciu i wydalaniu z pracy. Jeden z właści
cieli ziemskich chełpił się nawet, iż robotnicy rolni mogliby sobie jeszcze 
walczyć o swoje prawa dalsze cztery tygodnie, im, właścicielom, nie 
zagrażał głód ani niedostatek. Pod koniec lipca, a więc w okresie zbliża
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jących się żniw, „Volkswacht” pisała, iż właściciele ziemscy nie dotrzy- 
mują przyrzeczeń podjętych w czerwcu.

Analizując przyczyny klęski czerwcowej robotników rolnych, stwier
dzić trzeba, iż na ostateczny rezultat tej walki wpłynęła postawa kie
rownictwa ZVL, które od początku strajku stało na pozycjach daleko 
idącej ugody z właścicielami ziemskimi. Nie bez znaczenia pozostawały 
również warunki atmosferyczne, niekorzystne dla robotników. Ciągle 
deszcze uniemożliwiały pracę przy sprzęcie siana i opóźniały żniwa. Ale 
przyczyna klęski leżała również i w samym kierownictwie strajku. DLV, 
pozostający pod wpływem socjaldemokracji, ograniczył się tylko do wy
sunięcia haseł ekonomicznych, był zbyt pasywny. Posiadacze ziemscy 
dla tegoż związku byli tylko pracodawcami, od których domagał się pod
wyższenia zarobku. Nie widział w nich przeciwnika klasowego, zdecy
dowanego wroga proletariatu wiejskiego. W agitacji strajkowej podkre
ślano konieczność walki ekonomicznej w ramach obowiązujących prze
pisów. Odżegnywano się od haseł rewolucyjnych o zabarwieniu politycz
nym. Kiedy w czasie demonstracji robotników rolnych we Wrocławiu 
8 czerwca doszło do wystąpień bardziej radykalnych, DLV nazajutrz 
wyjaśnił, iż była to robota „nieznanych komunistów”. Opisując zaś star
cia policji z pikietami robotników rolnych 19 czerwca, socjaldemokra
tyczna „Volkswacht” pisała, iż w interesie bezpieczeństwa ogółu leży, 
aby tego rodzaju wypadki nie powtórzyły się. Mogą bowiem pociągnąć za 
sobą poważne następstwa. Co prawda, zwrócono się z apelem do ro
botników przemysłowych, jednakże podkreślono przy tym, iż chodzi 
tylko o wsparcie materialne i moralne. To zaś do przeprowadzenia zwy
cięskiej batalii z właścicielami ziemskimi było za mało. Mściły się i tu 
taj błędne poglądy Komunistycznej Partii Niemiec, nie dostrzegającej 
sojusznika klasy robotniczej w chłopstwie i proletariacie wiejskim. 
W 1923 r. daje się jednakże zauważyć żywsze zainteresowanie się pro
blemem wiejskim ze strony działaczy komunistycznych. W czasie trwania 
strajku na wieś wyjeżdżały ekipy komunistów. W tym okresie również 
powstają pierwsze komórki KFD na Opolszczyźnie: w Molestowic^ch, 
Szydłowie, Sarnach Małych, Sarnach Wielkich, Jamce Polskiej i Ciepie- 
lowicach 101. Dużą aktywność wykazali w tym kierunku przede wszyst
kim Jadasch i Jendrosch na Opolszczyźnie oraz Rosner na Dolnym Ślą
sku. Było to jednak stosunkowo za mało, aby nadać ton prawdziwie kla
sowy toczącej się na tym terenie walce. W naczelnym komitecie strajko

101 Wspomina o tym okresie także T. M i n c z a k i e w i c z ,  Rewolucyjne walki 
klasy robotniczej Opolszczyzny w roku 1923 (Biuletyn Nauczyciela Opolskiego, 1961, 
nr 3). Rozwój organizacji lewicowych przedstawiają dokładnie raporty władz poli
cyjnych, patrz AP Wrocław, RO I, nr 1707, 1708, 1759.



wym, składającym się z czterech osób, komuniści mieli tylko jednego 
przedstawiciela, Rosnera. Toteż z czerwcowych walk proletariatu rolne
go KPD wyciągnęła słuszne wnioski: dopóki panować będzie rozbicie 
w ruchu związkowym na wsi, dopóty proletariat wiejski ponosić będzie 
porażki. Odtąd też KPD zwróciła większą uwagę na wieś. Dążyć będzie 
do tego, aby kierownictwo DLV spoczywało w ręku jeżeli już nie komu
nistów, to ludzi oddanych sprawie proletariatu rolnego.

W lipcu, a więc wkrótce po zakończeniu strajku, prawicowe kierow
nictwo robotników rolnych zwołało do Wrocławia II Zjazd Związków 
Zawodowych Robotników Rolnych (Schlesische Landarbeitertag), na który 
zaproszono również przywódców ZVL Śląska. W zakrojonych na szeroką 
skalę uroczystościach zjazdowych przewidziano nie tylko omówienie 
zadań związkowych na najbliższą przyszłość, lecz również uroczyste 
nabożeństwa kościelne, koncerty muzyczne oraz wielkie zabawy i przy
jęcia 102. Starano się godnie uczcić niedawno odniesione zwycięstwo.

Następne miesiące nie przyniosły zasadniczych zmian w życiu gospo
darczym ludności Śląska. Kryzys pogłębiał się w dalszym ciągli. Docho
dzi ponownie do starć w niektórych majątkach powiatu gliwickiego. Ro
botnicy nie uzyskawszy wypłat zgodnie z obowiązującą taryfą przy
stąpili do strajku103. Drugie półrocze 1923 r. jeszcze bardziej zaogniło 
sytuację gospodarczą na Śląsku. We wszystkich prawie gałęziach gos
podarki notowano zwolnienia z pracy. Wiele zakładów przemysłowych 
przeszło na skrócony dzień roboczy, co pociągnęło za sobą pogorszenie 
się położenia szerokich warstw społeczeństwa śląskiego.

W październiku wybuchł w okręgu górnośląskim strajk w przemyśle 
metalurgicznym i węglowym. Strajk rozpoczął się w Gliwicach, rozsze
rzył się z kolei na okręg bytomski i zabrski. Dzięki zdecydowanej po
stawie robotników biorących udział w tej walce strajk zakończył się ich 
sukcesem 104.

Bilans walk strajkowych i demonstracji na wsi śląskiej za rok 1923 
był poważny. Proletariat wiejski udowodnił w 1923 r., że mimo zdrady 
chrześcijańskich związków zawodowych jest siłą, z którą muszą się 
liczyć właściciele ziemscy. Cztery przeprowadzone strajki robotników 
rolnych, w tym kilkutygodniowa walka czerwcowa, objęły w sumie po
nad 1100 majątków, brało w nich udział 130 071 strajkujących, którzy 
w sumie walczyli przez 1 540 252 dni. W zakładach przemysłowych no
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towano 143 wystąpienia, obejmujące 1325 przedsiębiorstw, zatrudniają
cych 233 772 robotników strajkujących 1 637 996 dni105.

Rok 1924 nie przyniósł poprawy ekonomicznej na Śląsku. W dalszym 
ciągu wzrastało bezrobocie. Na tym tle w maju doszło do strajku gene
ralnego robotników przemysłowych, w którym zaangażowane było 
i chłopstwo górnośląskie. Na apel komitetów strajkowych o niesienie 
pomocy walczącemu proletariatowi miejskiemu odpowiedziała również 
śląska wieś. Niejednokrotnie chłopi wbrew zakazom policji przywozUi 
dla strajkujących żywność: chleb, ziemniaki, mąkę, opowiadając się tym 
samym po stronie walczącego proletariatu 106. Pod wpływem majowych 
wystąpień został zwołany do Opola w pierwszych dniach czerwca 1924 r., 
z inicjatywy KPD, Kongres Biednych Chłopów ze Śląska i środkowych 
Niemiec. Na Kongres przybyli delegaci chłopscy z kilkudziesięciu wsi. 
Wśród nich było również wielu robotników rolnych. Do zebranych prze
mówił Jendrosch. Mówca zwracał uwagę przede wszystkim na wyzysk 
chłopów i robotników rolnych w tym okręgu, nawoływał do sojuszu 
z klasą robotniczą, do tworzenia wspólnego bloku robotniczo-chłopskie
go, jedynej skutecznej obrony przeciwko wyzyskowi, oraz wyrwania 
szerokich warstw chłopstwa górnośląskiego spod wpływów jeszcze 
wszechwładnego na tym terenie Centrum 107.

Pierwszym widocznym osiągnięciem Kongresu czerwcowego było pod
pisanie 14 września przez 24 komórki SPD i 81 KPD w Zabrzu porozu
mienia o współpracy obu partii. Zasadniczą linię wspólnego działania 
omówił Wilhelm Pieck. Streszczała się ona w następujących punktach: 
a) walka o jednolity front wszystkich pracujących w Niemczech, b) prze
ciwstawienie się wyzyskowi międzynarodowej finansjery, c) walka o re
formy społeczne i dyktaturę proletariatu, d) walka w obronie pierwszego 
państwa socjalistycznego — Rosji Radzieckiej 108. Zgodnie z tymi wy
tycznymi KC KPD przygotował w styczniu 1925 r. dalsze wskazówki do 
pracy politycznej wśród chłopstwa. Punkt 13 owych wytycznych stwier
dzał: „Dalszym zadaniem jest umocnienie kontaktu z masami na wsi. 
Musimy udowodnić chłopom i robotnikom rolnym, że nie gonimy tylko 
za ich głosami wyborczymi, lecz że są oni naszymi sojusznikami. Jako 
partia musimy jednak najpierw poznać dokładnie ich troski i potrzeby,
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musimy zorganizować opiekę większych zakładów pracy nad poszcze
gólnymi wioskami, zaopatrzyć wieś w naszą literaturę i kontaktować 
z nią naszych posłów” 109. W lutym tegoż roku ukazała się dodatkowa 
instrukcja podkreślająca konieczność wzmożonej działalności propagan
dowej zwłaszcza wśród robotników rolnych. Ożywioną działalność prze
jawiała KPD także wśród polskich robotników sezonowych na Śląsku, 
którzy po podpisaniu konwencji polsko-niemieckiej w sprawie wy
chodźstwa sezonowego w 1926 r. masowo napływali na te tereny. Rapor
ty Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichskommisariat für Überwachung 
der öffentlichen Ordnung) niejednokrotnie donosiły o akcjach i uroczy
stościach robotniczych na Opolszczyźnie, w których brali udział także 
i polscy robotnicy rolni jako towarzysze klasowi niemieckiego proleta
riatu wiejskiego. O działalności komunistycznej na tym polu, rozrzuca
niu ulotek w polskim i niemieckim języku nawołujących do zdecydowa
nego wystąpienia przeciwko wielkim posiadaczom rolnym donoszą tak
że landraci z Gliwic-, Koźla, Kluczborka i innych m iast110 111.

W dniu 23 VI 1927 r. Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy sygnalizował po
nownie masowy kolportaż ulotek, tym razem na terenie całej Rzeszy, 
nawołujących do tworzenia jednolitego frontu przeciwko wyzyskowi pol
skiego i niemieckiego proletariatu ze strony pruskich kapitalistów i agra- 
riuszy ni. W „Schlesische Arbeiterzeitung” — organie KPD Śląska, uka
zywał się nawet specjalny dodatek poświęcony problematyce wiejskiej 
(„Das erwachene Dorf”), który rozchodził się nie tylko na terenie Dol
nego Śląska, lecz również w rolniczych terenach Opolszczyzny, a zwłasz
cza w powiecie raciborskim112. W lipnu i sierpniu 1927 r. KC KPD 
zmienił kierunek pracy politycznej na wsi, podkreślając znaczenie orga- 
rizacji zawodowych na tym terenie, zalecając werbunek do DLV dzia
łaczy oddanych sprawie chłopskiej 113. W dniach 8—9 grudnia tegoż roku 
odbyła się w Komitecie Centralnym dyskusja nad dokumentem określa
nym jako Aktionsprogramm, der KPD, precyzującym linię postępowania

109 AP Wrocław, RO I, nr 1827, Politische Lage, 120, szerzej wspomina o tym 
okresie także P o p i o ł e k ,  Stan i potrzeby badań..., s. 38 i n.

no AP Wrocław, RO I, nr 1759, k. 17, 19, 55, 119, oraz nr 1707, k. 845, 913.
111 Tamże, nr 1703, pismo z 23 VI 1927. W piśmie tym m. in. stwierdzano: 

„Zur Agitation unter den polnischen Landarbeitern verbreitet die KPD ein Flug
blatt, welches in deutscher und polnischer Sprache gehalten ist und welches 
insbesondere an die internationale Solidarität der Arbeiterklasse appelliert und 
die Landarbeiter zur Eildung einer gemeinsamen Kamffront mit dem deutschen 
Proletariat auffordert. Als verantwortlicher Herausgeber dieses Flugblattes zeichnet 
der kommunistische Reichstagsabgeordnete Wilhelm Obendick”.

112 Tamże, nr 1829, raport policji z 11 IV 1930.
113 Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam, Rep. 30 C, T. 95, Sekt. 9, 

nr 81, k. 4.



organizacji komunistycznych wobec chłopstwa i robotników rolnych. 
W styczniu 1928 r. Komitet Centralny opublikował materiały propagan
dowe dla prelegentów zajmujących się problematyką wiejską. Jedną 
z form pracy zalecanych przez instancje partyjne było organizowanie 
wycieczek chłopskich do ZSRR, w których brali udział nie tylko działa
cze komunistyczni, lecz również chłopi nie związani z ruchem lewico
wym. W marcu 1928 r. landrat ze Strzelc Opolskich omawiając propa
gandę komunistyczną na swoim terenie stwierdzał, iż znajduje ona żywy 
oddźwięk przede wszystkim wśród małorolnych chłopów. W Gogolinie 
nawet — pisał — założono niedawno Związek Pracujących Rolników 
(Bund schaffender Landwirte), na którego czele stoi F. Matuszewski 
z Gogolina-Wygody n4.

Wprawdzie nie zachowały się dokumenty w pełni obrazujące dzia
łalność KPD na Śląsku, ale nawet i te, którymi dysponujemy, ilustrują 
stały wzrost liczby członków partii na tym terenie. W pierwszym kwar
tale 1926 r. KPD liczyła na Dolnym Śląsku 1733 członków, w czwartym 
kwartale już 2151. W roku następnym w drugim kwartale stan ten 
wzrósł do 2255, a w czwartym osiągnął liczbę 2363 członków 114 115. Bardziej 
szczegółowy rozwój tej partii można odtworzyć na podstawie danych 
ze Śląska Opolskiego. W grudniu 1930 r. KPD na Opolszczyźnie liczyła 
59 komórek z 3710 członkami. W kwietniu 1931 r. było już 68 komórek 
partyjnych zrzeszających 4139 członków 116. W tym okresie KPD prowa
dziła szeroką kampanię werbunkową wśród robotników należących do 
SPD oraz organizacji młodzieżowej. Partia jednak odczuwała poważny 
brak środków pieniężnych. Wielu jej członków to bezrobotni nie mogący 
opłacać składek. W lipcu KPD liczyła już 80 komórek z 4635 członka
mi 117, a w listopadzie 92 z 5055 członkami118 119. Rok następny przynosi 
dalszy rozwój szeregów partii. W styczniu 1932 r. na Opolszczyźnie działa 
już 96 grup partyjnych, w maju — 108, w sierpniu — 122, w listopa
dzie — 128, zrzeszających 6170 członków n9. W sumie więc na przełomie 
lat dwudziestych i trzydziestych liczba członków KPD na Śląsku wahała 

. się od 9 do 12 tysięcy. Oprócz tego działały liczne organizacje lewi
cowe, którymi kierowali działacze komunistyczni. Pod koniec listopada 
1929 r. powstała w Raciborzu organizacja robotnicza Arbeiterwehr, któ
rej przewodniczącym był Józef König, w Nysie — Rote Arbeiterschutz
wehr, w Zabrzu — Saalschutz, w Bobrku — Arbeiter Schalmeienkapelle,

114 AP Wrocław, RO I, nr 1708, pismo z 27 III 1928.
115 Tamże, pismo z 3 II 1928.
116 Tamże, nr 1830, pismo z 30 IV 1931.
117 Tamże, pismo z 23 VII 1931.
118 Tamże, pismo z 3 X I 1931.
119 Tamże, pismo z 11 XI 1932.



a w Prudniku — Arbeitermusikverein 12°. Wymienione wyżej organizacje 
miały większy lub mniejszy wpływ na wieś, były z nią w wielu wypad
kach powiązane personalnie. Przejawiało się to między innymi w orga
nizowaniu, zwłaszcza na Opolszczyźnie, tzw. „niedziel wiejskich” (Rote 
Lardsontag). Były to zapoczątkowane wiosną 1927 r. wyjazdy ekip 
KPD-owców, członków Rote Hilfe, i innych z ośrodków przemysłowych 
na wieś, w czasie których omawiano z robotnikami rolnymi i chłopstwem 
najważniejsze problemy polityczno-społeczne. Wiele uwagi poświęcano 
także polskim robotnikom rolnym. Nie sposób wymienić wszystkich im
prez zorganizowanych w ramach owych „niedziel wiejskich”. Raporty 
bowiem landratów donoszą o licznych — zorganizowanych w ramach tej 
długofalowej akcji — wiecach, spotkaniach i zabawach w różnych okrę
gach Śląska. Na przykład w czasie jednej tylko z tych „niedziel” wyru
szyły z Opola grupy agitacyjne Rote Landsontag do 60 wsi m .

Jakie więc były przyczyny, iż mimo tak ożywionego ruchu komuni
stycznego od 1925 r. następuje osłabienie walk strajkowych na Śląsku. 
W 1925 r. notuje się tylko cztery wystąpienia, w których brało udział 
143 robotników rolnych. W 1926 r. strajki miały miejsce w majątku 
Twardowice w powiecie złotoryjskim, gdzie 22 maja porzuciło pracę 
39 osób; 27 maja do strajku dołączyły się również załogi majątków Gór
nego i Dolnego Goliszowa. W lipcu tegoż roku notowano drobne wystą
pienia w powiecie trzebnickim 120 121 122.

W następnych latach donoszono jedynie o sporadycznych wystąpie
niach robotników rolnych, które nie miały większego znaczenia. Wiązało 
się to w dużej mierze z tym, iż kierownictwo związków zawodowych 
robotników rolnych, opanowane przez przywódców ZVL i DLV, zrażone 
czerwcową klęską, nie zawsze wierzyło w skuteczność walki strajkowej, 
dążyło do polubownego załatwienia zatargów między robotnikiem a pra
codawcą. Jeżeli już doszło do akcji strajkowej, to prawie zawsze usiło
wano nadać tym wystąpieniom charakter ugodowy. Nie bez wpływu na 
niepowodzenie walk strajkowych w tym okresie pozostawała również 
na szeroką skalę propagowana przez władze prowincji śląskiej akcja 
Technische Nothilfe w rolnictwie. Poszczególne prowincje dysponowały 
specjalnie wyszkolonymi brygadami robotników, które na wypadek za
burzeń strajkowych kierowano do miejscowości objętej walką. Brygady 
Technische Nothilfe podlegały wydziałom rolniczym rejencji i chronione 
były przez policję. Stanowiły potężną broń w ręku pracodawców prze
ciwko walczącemu o swe prawa proletariatowi wiejskiemu.

Przeciwko strajkom również skierowane było rozporządzenie nadpre-

120 Patrz Po p i o ł e k, Stan i potrzeby badań...
121 AP Wrocław, RO I, nr 2272, raporty władz policyjnych.
122 Tamże, nr 1717, k. 201.



zydenta prowincji dolnośląskiej z 27 VII 1925 r., na mocy którego do 
prac żniwnych kierowano bezrobotnych z ośrodków miejskich w ramach 
„Notstandsarbeit”. Właściciele majątku mieli więc prawo na wypadek 
strajków zwracać się do właSz miejskich o przydział bezrobotnych, te zaś 
zobowiązane były do wysłania żądanych sił roboczych 123.

Nie bez wpływu na osłabienie fali strajkowej na Śląsku w omawia
nych latach była masowa emigracja miejscowych robotników rolnych ną 
zachód, którzy tam otrzymywali lepiej płatną pracę w rozwijającym się 
przemyśle. Wiązało się to z kolei z ożywieniem gospodarczym Rzeszy, 
wspieranej przez amerykański kapitał w ramach Planu Dawesa. Śląski 
robotnik bowiem miał prawo — w przeciwieństwie do polskich sezonow- 
ców — porzucić pracę przed wygaśnięciem umowy zawartej z pracodaw
cą. Wprawdzie właściciele ziemscy dążyli do tego, aby zastosować i do 
miejscowych robotników rolnych te przepisy, władze administracyjne 
Śląska na to się jednak nie zgodziły. Stały na stanowisku, iż w tym 
wypadku należy być pobłażliwym. W takiej sytuacji przywódcy organi- 
zacji związkowych oraz partii politycznych, a w pierwszym rzędzie KPD, 
zdecydowali się na wprowadzenie nowych form walki. Zamiast długo
trwałych strajków, wymagających gruntownego przygotowania i pokaź
nych funduszów, podejmowano masowe demonstracje, najczęściej obej
mujące niewielkie okręgi lub poszczególne miasta, organizowane pod ha
słem „chleba i pracy”. Były one bardziej skuteczną formą wystąpień 
przeciwko wyzyskowi niż paraliżowane i rozbijane przez przywódców 
ZVL strajki. Zapoczątkowały je demonstracje bezrobotnych z okręgów 
tak przemysłowych, jak i rolniczych w grudniu 1924 r. i początku stycz
nia 1925 r., przede wszystkim w powiatach kluczborskim, opolskim 
i nyskim 124.

W lutym z inicjatywy KPD zwołano w Zabrzu Kongres Bezrobotnych, 
na który przybyli przedstawiciele wszystkich prawie okręgów przemy
słowych i wiejskich prowincji górnośląskiej. W wygłoszonym na Kon
gresie przemówieniu Jendrosch wezwał do tworzenia we wszystkich 
ośrodkach miejskich i wiejskich komitetów bezrobotnych oraz organizo
wania demonstracji i pochodów 125. Pracami komitetów bezrobotnych kie
rowała Rada Naczelna Bezrobotnych (Zentral Erwerbslosenrat) z siedzi
bą w Gliwicach. W skład jej wchodziło 27 członków KPD, a przewodni
czącym był Bernard Wewior z Zabrza. Pierwsze komitety bezrobotnych 
powstały w Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu 126.

123 AP Wrocław, NWr., nr 512, pismo z 27 VII 1925.
124 „Schlesische Arbeiterzeitung”, 17 I 1925.
125 AP Wrocław, Nadprezydium Prowincji Górnego Śląska (dalej skrót: NPGŠ1.), 

nr 68, k. 53.
126 Tamże, nr 72, k. 31.



Na początku 1926 r. doszło na Opolszczyźnie do nowych demonstra
cji bezrobotnych z okręgów wiejskich. 9 stycznia przybyło do Opola 
około 4000 robotników rolnych z 85 gmin. Żądali oni doraźnej pomocy 
materialnej dla swych rodzin. Kilka dni później podobne zebranie odbyło 
się w Oławie, gdzie zgromadziło się około 1500 uczestników domagają
cych się podwyżki płac o 50°/o 127. W samej tylko rejencji opolskiej, gdzie 
sytuacja robotników rolnych była najcięższa, liczba bezrobotnych na wsi 
wynosiła 4700, a 480 osobom pracodawcy poważnie skrócili czas pracy, 
obniżając tym samym ich zarobki128. Niewątpliwie była to zapowiedź 
zbliżającego się kryzysu w rolnictwie śląskim, który dotknął przede 
wszystkim szerokie warstwy drobnego chłopstwa i robotników rol
nych. W wyniku tych przemian wielcy właściciele ziemscy zdecydowali 
się na nowy sposób walki z robotnikami rolnymi. W pierwszym rzędzie 
dążyli do zatrudnienia robotników sezonowych, zwłaszcza z Polski. W tym 
celu podpisano w listopadzie 1927 r. konwencję polsko-niemiecką, regu
lującą problem wychodźstwa polskiego do Niemiec, a równocześnie za
pewniającą wielkim posiadaczom ziemskim tanie ręce do pracy na okres 
letni. Do pracy przyjmowano przede wszystkim kobiety i dziewczęta, 
mniej mężczyzn i chłopców. Te pierwsze bowiem były elementem bar
dziej potulnym i nie buntującym się. To zjawisko feminizacji załóg 
w poszczególnych majątkach rolnych było charakterystyczne dla całego 
niemieckiego wschodu. Według obliczeń Niemieckiej Centrali Robotni
czej, która posiadała monppol na werbunek do pracy w rolnictwie robot
ników tak zagranicznych, jak i miejscowych, stan załóg w majątkach 
junkierskich przedstawiał się następująco 129:

Rok Mężczyźni
°/o

Chłopcy (14—17 lat)
°i'0

Kobiety i dziewczęta
0/10

1913 35 20 44
1926 24 9 67
1927 22 7 71

Przystąpiono również do tworzenia specjalnych organizacji skrajnie 
nacjonalistycznych i antyrobotniczych, które miały zapobiegać strajkom 
robotników rolnych. Do nich w pierwszym rzędzie należał Związek Arta- 
mana, który powstał jeszcze w 1923 r., ale ożywioną działalność rozwi

127 „Schlesische Arbeiterzeitung”, 18 I 1926.
12E Tamże, 6 II 1926.
129 Na podstawie obliczeń J. T e s s a r z a  Die Rolle der ausländischen land

wirtschaftlichen Arbeiter in der Agrar und Ostexpansionspolitik des deutschen 
Iw.perialismus in der Peiiode der Weimarer Republik (1919—1932), Halle 1962, 
maszynopis, s. 120.



nął w okresie późniejszym. Od 1927 r. na czele tego ruchu stanęli przy
wódcy NSDAP, m. in. T. Oberländer, H. Himmler oraz G. Feder 13°. 
Jednym z zadań, jakie stawiał sobie Związek, było wykształcenie spo
śród młodzieży tak ze wsi, jak i z miast brygad do pracy w rolnictwie, 
które na wypadek strajków miały zastąpić robotników przy pilnych pra
cach. Tego rodzaju organizacjom popieranym przez wielkich posiadaczy 
ziemskich patronowały także najwyższe czynniki państwowe ówczesnych 
Niemiec. Niezależnie od owych „specjalistycznych” organizacji do roz
bijania strajków robotników rolnych powstawały różnego rodzaju Va
terländische Verbände lub Ostmarkenvereine, pozostające na usługach 
junkrów 130 131. Przez jawną faszyzację polityki rolnej wielka własność ziem
ska dążyła do wyjścia z impasu ekonomicznego w latach kryzysu 1929—  
— 1932. Za jej pośrednictwem i z jej inicjatywy w maju 1931 r. doszło 
do porozumienia skrajnie nacjonalistycznych i profaszystowskich orga
nizacji, które jako główny cel postawiły sobie rozbijanie wieców i de
monstracji robotniczych. Działalności tej podjęły się Stahlhelm, Reichs- 
ausschus deutscher Jugend verbände, Hilfsgemeinschaft deutscher Kriegs
teilnehmer, Volksbund für Arbeitsdienst i inne 132. Wprowadzono zakaz 
urządzania demonstracji, obowiązujący jednak w stosunku do komu
nistów, a nie przestrzegany wobec organizacji faszystowskich. Pod ko
niec 1931 r. policja brutalnie wkraczała do sal, w których odbywały się 
wiece robotnicze, zabraniała organizowania pochodów i demonstracji, 
rozbijała zebrania lewicowe. Wszystko to działo się przy równoczesnej 
wzmożonej działalności NSDAP. Í jeżeli w styczniu 1931 r. liczba człon
ków tej partii wynosiła 2286 zrzeszonych w 54 organizacjach, to już 
w marcu tegoż roku stan ten powiększył się do 5298 zgrupowanych w 115 
organizacjach. W tym okresie przeprowadzono 151 zebrań publicznych, 
z czego zaledwie w 11 wypadkach policja dopatrzyła się wykroczenia 
przeciwko obowiązującym przepisom. Równocześnie z rozwojem NSDAP 
wzrastały szeregi SA, zasilane byłymi członkami Stahlhelmu. W kwietniu 
1931 r. NSDAP na Śląsku liczyła 6973 członków, a dwa lata później — 
10 784; szeregi zaś SA w tym samym mniej więcej czasie wzrosły do 
2427 osób, tworzących około 60 grup szturmowych 133. W sierpniu 1932 r. 
organizacja ta liczyła już 6546 członków 134. Podobny rozwój notuje się

130 Szerszą charakterystykę ruchu Artamana ‘daje T e s s a r z, op. cit., s. 175
i n.

131 Politykę jawnej faszyzacji w rolnictwie niemieckim prowadzoną przez wiel
kich posiadaczy ziemskich w okresie kryzysu 1928—1933 szerzej omawia T e s s a r z ,  
op. cit., s. 151 i n.

132 „Schlesische Arbeiterzeitung”, 6 V 1931.
133 AP Wroclaw, RO I, nr 1830, raport policji z 30 IV 1931.
134 Tamże, raport policji, k. 489 i n.



i w innych prowincjach Rzeszy. Pod koniec 1931 r. NSDAP miała 
w Niemczech 806 294 członków, nie licząc formacji SA, które stanowiły 
już 400-tysięczną armię 135.

Na początku 1932 r. nastąpiły na Śląsku ponowne masowe wystąpie
nia antygłodowe. Pierwsze notowano w powiatach kozielskim i raci
borskim. Wiele z nich zostało rozbitych przez oddziały policyjne 136. Licz
ne wystąpienia w lutym wpłynęły niewątpliwie na podjęcie przez kie
rownictwo związków zawodowych decyzji wysunięcia projektów nowych 
umów o pracę dla robotników rolnych. Nie bez wpływu na ten krok po
został apel Ernesta Thalmanna z 19 lutego o tworzenie jednolitego frontu 
antyfaszystowskiego na Śląsku.

W pierwszej połowie marca zwołano szereg konferencji robotników 
rolnych, m. in. we Wrocławiu, Brzegu, Oławie, Jaworze, Legnicy, Oleśni
cy, Dzierżoniowie, Strzegomiu i w wielu mniejszych ośrodkach miejskich. 
Na poszczególnych konferencjach zapadały postanowienia, że robotnik 
rolny me weźmie pługa w ręce, nie rzuci w ziemię ani jednego ziarna, 
nie będzie troszczył się o bydło, dopóki nie zostanie podjęta decyzja 
w sprawie podwyżki płac. Rozpoczęte we Wrocławiu 19 marca pertrak
tacje między pracodawcami a związkami zawodowymi nie przyniosły 
żadnego rezultatu. W odpowiedzi na to w niektórych miejscowościach 
wybuchł strajk, który trwał aż do drugiej połowy kwietnia. W tym sa
mym czasie o podwyżkę płac walczyli robotnicy rolni w Saksonii, Polsce 
i na Węgrzech. Rezultaty tego były jednak stosunkowo niewielkie 137.

W miarę jednak wzrostu fali rewolucyjnej na Śląsku dochodziło do 
jawnego pogromu organizacji lewicowych dokonywarego przez ugrupo
wania faszystowskie. Policja zaś „nie była w stanie wykryć sprawców”. 
Ten slogan coraz częściej pojawiał się w oficjalnych komunikatach ów
czesnych stróżów bezpieczeństwa publicznego. W lipcu 1931 r. stanowisko 
kanclerza Rzeszy po ustępującym Brüningu przejął również polityk z ka
tolickiego Centrum, Franciszek von Papen, który okazywał jeszcze więk
szą obojętność niż jego poprzednik ną szalejący terror antykomuni
styczny w Niemczech i na Śląsku. Latem tegoż roku rozlokowano po dwo
rach obszarników śląskich spore oddziały SA, które stały się prawdziwym 
postrachem miejscowej ludności. Dokonywały one regularnych wypraw, 
zazwyczaj pod osłoną nocy, na działaczy lewicowych. W nocy z 10 na 
11 VII 1932 r. do różnych miejscowości rejencji wrocławskiej wyruszyła

135 R y s z k a .  Noc i mgła, s. 161.
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z Brzegu czterotysięczna grupa SA i SS, której zadaniem było oczyścić 
Śląsk z działaczy komunistycznych 138. Tej samej nocy w Oławie rozpę
tano krwawą prowokację antyrobotniczą. Według raportów policji 4 ro
botników zostało zabitych, a 36 rannych. Do przywrócenia porządku 
miejscowe władze wezwały wojsko. Grupy SA usiłowały również doko
nać pogromu robotników w Zabrzu i Wrocławiu. Mordowano także po
jedynczych działaczy lewicowych na wsi. Jaskrawym przykładem był 
mord dokonany na Konradzie Piecuchu z Potempy w powiecie gli
wickim 139. W sierpniu tegoż roku w Brzegu odbył się proces przeciwko 
robotnikom, którzy przeciwstawili się faszystowskim bandom w wypad
kach oławskich. Po sześciodniowej rozprawie sąd wydał wyrek nie na 
sprawców tych zajść, lecz na robotników, którzy przeciwstawili się fa
szystowskim ekscesom 14°. Dało to powód do nowych demonstracji tak 
w miastach, jak i na wsiach. W tym czasie bowiem na Śląsku notowano 
już 378 518 bezrobotnych, z czego na Dolny Śląsk przypadało 274 234, 
a na Górny Śląsk 104 284 osób. Z zasiłków dla bezrobotnych korzystało 
zaś na Śląsku Dolnym zaledwie 35 797, a na Górnym — 13 210 osób141. 
Dodać należy, że ową pomocą nie byli objęci robotnicy rolni. Toteż 
w wielu wypadkach decydowali się nadal na lokalne strajki, które w za
sadzie nie przynosiły poważniejszych korzyści. Tak było we wrześniu 
w powiatach: świdnickim, dzierżoniowskim i złotoryjskim, gdzie doszło 
do pojedynczych wystąpień 142.

Pod koniec 1932 r. liczba poszukujących pracy jeszcze bardziej się 
powiększyła. Oficjalne statystyki podawały 412 125 bezrobotnych na Ślą
sku, z czego na prowincję dolnośląską przypadało 294 375, a na Śląsk 
Opolski 117 750 143. W listopadzie i grudniu 1932 r. dochodzi do nowej fali 
demonstracji bezrobotnych, zasilanych robotnikami sezonowymi, zwal
nianymi z przemysłu cukrowniczego i cegielń. Największe zaburzenia 
miały miejsce w powiecie nyskim, Bytomiu, Zabrzu, Opolu oraz Wro
cławiu, a w pierwszej połowie stycznia 1933 r. w Gliwicach, Rokitnicy 
i Raciborzu 144.

Nowy rok przynosił śląskim masom nowe troski i kłopoty. Obejmująca 
władzę NSDAP zapowiadała daleko idącą poprawę materialną szerokich
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warstw społeczeństwa śląskiego. Wtedy nie zdawano sobie jeszcze spra
wy z tego, że nadchodzi dla Śląska okres niezwykle trudny, okres wielu 
wyrzeczeń i rozczarowań.

VOLKSBEWEGUNGEN IM SCHLESISCHEN DORFE ZUR ZEIT D IR WEIMARER
REPUBLIK

Im ersten Teil seines Aufsatzes charakterisiert der Verfasser die Lage im 
schlesischen Dorfe zur Zeit des Zusammenbruchs des deutschen Kaiserreiches, er 
bringt Beispiele für den hier und da sichtbar werdenden organisierten Kampf der 
Bauern und für die in einigen Dörfern aufflammenden bewaffneten Widerstands
handlungen gegen übermäßige Lasten zugunsten des Heeres. Veranschaulicht wird 
auch die Haltung der Behörden bei derartigen Vorfällen, der Aufbau chouvinisti- 
scher und mili'ärähnlicher Organisationen, welche die Bauernbewegung in nationa
listische und antikommunistische Bahnen lenken sollten.

Im weiteren Verlauf des Artikels wird die Lage der Landarbeiter und der 
Bauern beleuchtet und schließlich eine Darstellung des großen mehrwöchigen 
Bauernstreikes gegeben, in dem die Bauernbewegung der Jahre 1919—1923 kulmi
nierte. Dieser Streik erstreckte sich über fast ganz Schlesien. Hierbei bemüht sich 
der Verfasser sowohl die Haltung der christlichen Gewerkschaften als auch das 
Interesse der deutschen Linken an der Bauernbewegung herauszuarbeiten.

Der zweite Teil behandelt die Bauernbewegung zwischen 1925 und 1930 und 
erläutert sowohl die Gründe ihres Frschlaffens als auch die Wandlungen der 
Kampfformen des Landproletariats. Zwischen 1930 und 1932 kam es zum Wieder
aufleben der politischen Aktivität in Schlesien und zum Übergreifen der kommu
nistischen Bewegung auf das Dorf. Jedoch auch die nationalistischen Organisationen 
erfuhren eine Stärkung und wurden dabei seitens der Verwaltungsorgane unter
stützt. Die Machtergreifung Hitlers beendete die Tätigkeit der linksgerichteten 
Organisationen und lenkte das politische Leben im schlesischen Dorfe in die 
Bahnen der faschistischen Bewegung.


