
Czechów w inne miejsce niekoniecznie musi być związane z rozwojem demogra
ficznym. Mogła na to m. in. wpłynąć ciężka sytuacja gospodarcza w zakładach 
Ozimka itp.

Przekonywujący wydaje się wywód Autora o małej atrakcyjności górnośląs
kiego przemysłu dla robotników czeskich. Warunki płacy i pracy w tym okręgu 
nie przyciągały Czechów, którzy szukali zatrudnienia raczej w zagłębiach Niemiec 
zachodnich i na Dolnym Śląsku. Pomimo małej atrakcyjności Górnego Śląska ma
teriały pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z archiwum merseburskiego 
wykazują jednak 6869 robotników czeskich przybyłych w 1910 r. do prowincji 
śląskiej. Autorowi ta liczba robotników niewiele mówi. Jego zdaniem liczba ta 
jest „zdecydowanie zawyżona” w stosunku do innych, bardziej Wiarogodnych da
nych. Niestety, Autor nie podał, jakie źródła są bardziej miarodajne od danych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tymczasem liczby niemal siedmiu tysięcy 
robotników czeskich na Śląsku nie można zlekceważyć, zważywszy przy tym, że 
w tym roku zatrudniono na Górnym Śląsku około 8300 robotników polskich z za
boru austriackiego i rosyjskiego oraz 5270 Ukraińców. Mówiąc wyraźniej, Czesi 
stanowili w 1910 r. silną grupę wśród tzw. robotników obcych zatrudnionych na 
Śląsku, nie ustępującą kontyngentowi robotników polskich czy ukraińskich. Cze
si szukali pracy w minimalnym stopniu w okręgu górnośląskim, w zdecydowanie 
większym stopniu natomiast w powiatach nadgranicznych Dolnego Śląska. Prze
mysł dolnośląski, m. in. Zagłębia Wałbrzysko-Noworudzkiego, zatrudniał krótko 
przed pierwszą wojną światową pokaźną liczbę Czechów. Czesi zajmowali niejedno
krotnie miejsca po robotnikach niemieckich emigrujących z Dolnośląskiego Za
głębia Węglowego na zachód. Szkoda, że ten kierunek imigracji czeskiej na Śląsk 
nie został uwzględniony w pracy. Warto było się zastanowić nad społeczną i po
lityczną rolą imigracji czeskiej w prowincji śląskiej. Bardziej celowe byłoby zba
danie rzeczywistego kierunku imigracji czeskiej na Śląsk (nawet Dolny Śląsk) niż 
analiza braku tej imigracji w przemyśle górnośląskim czy też badanie sporadycz
nego charakteru napływu Czechów do Zagłębia Dąbrowskiego. Niesłusznie pominął 
Autor imigrację czeską do nadgranicznych powiatów dolnośląskich. Imigracja do 
Zagłębia Dąbrowskiego miała raczej charakter sporadyczny i była mniej doniosła 
od imigracji kilku tysięcy robotników czeskich do prowincji śląskiej. Badanie 
imigracji czeskiej do Zagłębia Dąbrowskiego, a pominięcie nadgranicznych powia
tów dolnośląskich było założeniem niesłusznym.

Recenzowana praca odzwierciedla wysoki poziom znajomości zagadnień de
mograficznych Andrzeja Brożka. Wypełni ona sporą lukę w historii rekrutacji 
siły roboczej w przemyśle Górnego Śląska przed pierwszą wojną światową.

Karol Jońca
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W cztery lata po pierwszym tomie ukazał się drugi tom Pamiętników po
wstańców śląskich, zawierający 11 prac uczestników kampanii plebiscytowej i walk 
zbrojnych.

Ignacy Nowak (Kartki z powstań i plebiscytu) wspomina swą działalność kul
turalną na Górnym Śląsku na przełomie 1920 i 1921 r., a następnie udział w trze
cim powstaniu, głównie w charakterze szefa służby sanitarnej 1 dywizji powstań



czej, dowodzonej przez Ludygę-Laskowskiego. Autor podaje m. in. straty dy
wizji w walkach w rejonie Góry Św. Anny w okresie 21—26 V 1921 r. Liczba 
250 osób zabitych, rannych i chorych — to w porównaniu z ogólnym ilościo
wym stanem dywizji straty znaczne. Ignacy Nowak nie podaje źródła, z którego 
dane te zaczerpnął. Problem weryfikacji tych danych pozostaje więc sprawą 
otwartą,

Władysław Borth (K ilka wspomnień) opisuje dramatyczny przebieg wiecu 
plebiscytowego w miejscowości Polska Cerkiew w grudniu 1920 r., epizod z okresu 
trzeciego powstania — wkroczenie oddziałów powstańczych do Królewskiej Huty — 
oraz podaje garść informacji o sądach polowych podczas trzeciego powstania.

Franciszek Achtelik (Początek rewolucji), członek Związku Spartakusa i powsta
niec, opowiada o swoim udziale w trzech powstaniach śląskich i daje wyraz 
szczerym uczuciom patriotycznym, które nurtowały jego i jego przyjaciół.

Działacz z terenu Opola i okolicy Ludwik Ręgorowicz (Wspomnienia działacza 
plebiscytowego w Opolu i powiecie opolskim) pisze o propagandowej akcji polskiej 
w okresie kampanii plebiscytowej podkreślając, że ta kampania wymagała ze 
strony polskiej wytężonego wysiłku.

Najciekawszą chyba pozycją w tym zbiorze są żywe i barwne wspomnienia 
Jana Faski (Z minionych dni), działacza plebiscytowego i dowódcy batalionu 
w trzecim powstaniu. J. Faska wprowadza czytelnika w szczegóły swej działalności, 
opisuje metody, którymi się posługiwał, a także przedstawia metody, którymi 
strona niemiecka zwalczała polski ruch powstańczy i polską akcję plebiscytową. 
Nie fabuła pamiętnika J. Faski jest najistotniejsza, choć jest ona chwilami pasjonu
jąca, ale właśnie umiejętne i stosunkowo dokładne przedstawienie przez Autora 
polskich i niemieckich metod działania ma dla historyka znaczenie największe.

Alojzy Skrobek (Dziergowice — „Polenfestung”), który jak wielu powstańców 
wtrącony został przez hitlerowców w czasie okupacji do obozu koncentracyjnego, 
gdzie bezpośrednio zetknął się z obecnym prezydentem CSRS, Antoninem Novot
ným, byłym premierem Francji Leonem Blumem i znanym pastorem Niemöllerem, 
był uczestnikiem powstań, a zarazem komunistą, od 1926 r. członkiem KPD. 
Wspomina zwłaszcza udział w trzecim powstaniu w rejonie Koźla—Kędzierzyna.

Obszerne i ciekawe wspomnienie Wiktora Mrożka (Moje przeżycia w walkach  
narodowo-społecznych o wolność ludu śląskiego) zawiera szczegóły o jego służbie 
w sztabie VI Armeekorps oraz o udziale w powstaniach i w plebiscytowej kampa
nii propagandowej.

Historia jednej nocy Rudolfa Kornkego — to opis przerzutu przez granicę 
ze Śląska do Zagłębia Dąbrowskiego ważnych dokumentów dotyczących POW. 
Dokumenty te wpadły w ręce policji niemieckiej. Wspomnienie to stanowi przy
czynek do naszej wiedzy o metodach konspiracyjnego działania górnośląskich POW.

Uczestnik trzech powstań Józef Śruba (Wspomnienia powstańcze z Rożbarku 
i Bytomia) pisze o swej pracy w POW i o udziale w akcjach bojowych.

Józef Grzegorzek, dowódca POW przed pierwszym powstaniem (Obóz w Neu- 
hammer), dodaje do znanych już jego wspomnień, opublikowanych jeszcze przed 
wojną, parę nowych szczegółów o pobycie w niemieckim obozie po aresztowaniu 
go wraz z grupą towarzyszy w dniu 16 VIII 1919 r.

Garść epizodów znajdujemy w szkicu Augusta Ullmanna pt. W trzech powsta
niach. Pisze on też sporo o sposobach zdobywania broni przez powstańców. 
Oto charakterystyczne wydarzenie: „Wieczorem tego dnia, przechodząc główną 
ulicą Janowa, wstąpiłem do sali Schönguta, gdzie ... odbywała się zabawa. Nagle 
od strony wejścia do bufetu podniosła się wrzawa. Ktoś krzyknął: Hände hoch!,



i zobaczyłem, jak kolega Ludwik Tworuszka rozbraja żandarma Mała. Na sali 
wybuchł tumult. Z ulicy wpadł jakiś powstaniec i huknął na cały dom: »Koniec 
zabawy, rozchodzić się spokojnie do domów... « Jak się potem okazało, nie wszędzie 
jednak poszło nam tak gładko, jak w sali Schönguta”.

Celem powyższych informacji nie było dokładne streszczenie każdego wspo
mnienia, lecz jedynie zasygnalizowanie tematyki, którą zajmują się poszczególni 
autorzy, a także wydobycie niektórych charakterystycznych cech treści wspomnień 
znajdujących się w zbiorku.

Spróbujmy teraz odpowiedzieć na pytanie, co wnoszą omawiane materiały 
wspomnieniowe z punktu widzenia tych wymogów, jakie źródłu historycznemu 
stawia zwykle historyk-badacz?

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że wspomnienia lepiej wprowadzają histo
ryka w atmosferę epoki aniżeli jakikolwiek inny typ źródeł. Odnosi się to również 
do omawianych wspomnień powstańców śląskich. Jest ponadto jeszcze jeden 
ważny wzgląd, dla którego wspomnienia powstańców uznać trzeba za źródło 
nie dające się łatwo zastąpić. Otóż powstania poprzedzała każdorazowo wytężona 
konspiracyjna praca przygotowawcza w dziedzinie wojskowej. O tej wojskowej 
pracy konspiracyjnej wiemy sporo. Znamy strukturę polskiej tajnej organizacji, 
je j stany liczbowe, ilość i rodzaj uzbrojenia, nazwiska, a często i personalia 
dowódców. Te dane czerpiemy z zachowanych materiałów archiwalnych. Natomiast 
nieporównanie mniej wiemy o metodach pracy konspiracyjnej, o je j — jeżeli 
się tak można wyrazić — stronie technicznej, np. o takich sprawach, jak zdoby
wanie broni, je j magazynowanie, sposoby łączności, werbowanie członków POW, 
organizacja wywiadu powstańczego, metody szkolenia bojowego, system alarmowy 
itp. Domyślać się można, że sprawy te rozwiązywano różnorodnie w zależności 
od miejsca, sytuacji, stanu kadr, ale właśnie dlatego dla celów badań naukowych 
potrzebne są dane o możliwie największej ilości konkretnych przypadków. Tę lukę 
w wiedzy o powstaniach zapełnić mogą przede wszystkim, a być może wyłącznie, 
wspomnienia uczestników. I i II tom Pamiętników powstańców śląskich, szczególnie 
zaś tom II, wnoszą sporo materiału i pod tym względem (np. wiadomości o zdoby
waniu broni), ale dalsze materiały — wspomnienia względnie relacje — byłyby jak 
najbardziej pożądane, a ich zbieranie i gromadzenie wydaje się być potrzebą 
bardzo pilną.

Wspomnienia uczestników walk przedstawiają szczególną wartość dla badań 
z punktu widzenia wojskowo-historycznego. Powstania śląskie to typ działań 
bojowych, które ogólnie można by scharakteryzować jako działania z pogranicza 
partyzantki i walk regularnych. Interesujące wydaje się studiowanie tego typu 
działań, szczególnie zaś cenne byłoby zaznajomienie się z metodami walk.

Nie chodzi więc o ogólne dane o kierunkach i dynamice działań grup, pułków 
czy batalionów. Te rzeczy są na ogół znane. I to tym lepiej, im wyższego dotyczą 
szczebla. Pozostaje wszakże do opracowania problem sposobów walki drużyn, 
plutonów i kompanii. Na tych szczeblach organizacyjnych nie prowadzono w zasa
dzie systematycznej dokumentacji pisemnej. Jeżeli ją prowadzono — to sporady
cznie, poza tym zauważyć trzeba, że ma ona charakter raczej formalny. Są to 
meldunki o przeprowadzonych akcjach, o ilościowym stanie jednostek itp. Natomiast 
takie sprawy, jak dowodzenie, przemarsze, rozwijanie się do walki, współdziałanie, 
obserwacja nieprzyjaciela, organizacja wypoczynku, wyżywienie, uzupełnienie 
jednostek ludźmi itp., znane są jak dotąd w zakresie bardzo skromnym, tak 
skromnym, że nie ma wystarczających możliwości do konstruowania uogólnień. 
I w tym przypadku niezastąpione są wspomnienia i relacje uczestników. Omawiane



wydawnictwo przyczynia się częściowo do wyświetlenia tych spraw. Ale tylko 
częściowo. W tym zakresie wiele jest. jeszcze do zrobienia. Wiele szczegółowych 
elementów musi być jeszcze zgromadzonych, aby wyjaśnić np. tak kapitalne 
i pasjonujące zagadnienie, jak wpływ na metody działań bojowych faktu, że 
działania te prowadzone były w okręgu wielkoprzemysłowym i że podstawowa 
masa walczących po stronie polskiej — to robotnicy fabryczni. Zdaje się, że w tym 
właśnie kontekście rozpatrywać trzeba użycie podczas trzeciego powstania pocią
gów pancernych i samochodów pancernych.

Na kartach II tomu P am iętników ... znajdujemy wiele nazwisk powstańców 
i uczestników kampanii plebiscytowej. Jest to bardzo cenne. Jeżeli bowiem 
nazwiska i sylwetki działaczy i dowódców wyższego i średniego szczebla są 
znane, to znacznie gorzej przedstawia się znajomość nazwisk dowódców powstań
czych szczebli najniższych, do drużyny włącznie, a także szeregowych powstańców 
należących do poszczególnych oddziałów. Wspomnienia i relacje mogą i w tej 
dziedzinie przynieść historykowi niemały pożytek.

Pozwalam sobie tu podnieść wszystkie te sprawy dlatego, że dotąd nie po
siadamy jeszcze fachowo opracowanej historii działań bojowych w czasie powstań 
śląskich, a szczególnie w czasie trzeciego powstania. Przygotowanie tego rodzaju 
pracy wymaga jednak zgromadzenia różnorodnych materiałów źródłowych, zawiera
jących dane na temat zagadnień, o których była mowa wyżej, bowiem bez takich 
danych nie jest możliwe napisanie pracy wojskowo-historycznej na odpowiednim 
poziomie. Niepełność danych, którymi dysponujemy, dała się odczuć w czasie 
przygotowywania i przebiegu podróży wojskowo-historycznej na tereny trzeciego 
powstania, zorganizowanej przez Akademię Wojskowo-Polityczną w maju 1962 r. 
Byłoby więc dobrze, gdyby zainteresowane instytucje z terenu Śląska — z myślą
0 opracowaniu wojskowej historii powstań śląskich — gromadziły dalsze wspo
mnienia i relacje uczestników powstań. W tych wspomnieniach i relacjach zna
lazłoby się zapewne, miejsce na uwzględnienie również i poruszonych wyżej 
problemów.

II tom Pamiętników powstań śląskich  jest jeszcze jednym świadectwem 
patriotyzmu powstańców i argumentem potwierdzającym tezę o narodowym 
charakterze powstań śląskich. Jest w tych wspomnieniach również wątek wskazu
jący na występowanie w czasie powstań nurtu społecznego, ale dominanta dążeń 
narodowych wysuwa się wyraźnie i jednoznacznie. Tę rolę czynnika narodowego 
uwypukliła słusznie sesja naukowa w Katowicach, zorganizowana w maju 1961 r., 
z okazji 40 rocznicy trzeciego powstania śląskiego. Podkreślenie tego wydaje się 
celowe, ponieważ jeszcze niedawno znaczenie problemów narodowych i społecznych 
w powstaniach było przedmiotem sporów.

W większości wspomnień zwraca się uwagę na życzliwy stosunek wojsk
1 okupacyjnych władz francuskich do powstańców podczas drugiego i trzeciego 
powstania. Te fakty były następstwem sprzyjającej Polsce polityki francuskiej. 
Autorzy wspomnień nie mogli, rzecz jasna, zastanawiać się nad egoistycznymi 
motywami takiej właśnie postawy Francji. Na marginesie tej sprawy nasuwa 
się pod adresem historyków refleksja, że w oświetleniu stanowiska Francji 
w kwestii Górnego Śląska w latach 1919—1921 uwzględniać trzeba tak motywy 
postępowania, jak i akcentować dostatecznie mocno życzliwe Polsce stanowisko 
Francji oraz pozytywne dla Polski konsekwencje, jakie z tego wynikały, a to 
w imię uniknięcia jednostronności, której tak wiele było w traktowaniu tego 
zagadnienia przed 1956 r, co też znalazło odzwierciedlenie na wrocławskiej konfe
rencji z 1953 r. poświęconej dziejom Śląska.



Komentując w „Sobótce” przebieg sesji naukowej w Katowicach w maju 
1961 r. z okazji 40-lecia trzeciego powstania śląskiego, Franciszek Ryszka napisał, 
że „Dorobek historiografii po ośmiu latach zweryfikował w zasadniczych punktach 
twierdzenia przedstawione w 1953 roku we Wrocławiu” (Sobótką, nr 1/1962). Mam 
wątpliwości co do zasadności tego stanowiska i osobiście skłonny byłbym bronić 
tezy zasadniczo przeciwstawnej.

Niniejsze uwagi i refleksje o drugim tomie Pamiętników powstańców śląskich  
zamknijmy rekapitulującym stwierdzeniem, że źródła do dziejów powstań śląskich 
wzbogacone zostały o jeszcze jedną interesującą pozycję książkową.

Tadeusz Jędruszczak
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W miarę upływu czasu zmniejsza się nieliczna już dzisiaj grupa działaczy 
robotniczych starszego pokolenia. Wraz z odejściem tych ludzi giną również 
cenne niejednokrotnie informacje historyczne. Zaprezentowany tom utrwala wspo
mnienia działaczy komunistycznych, ratując je od zapomnienia. Jak należy się 
domyślać, jest to zapowiedź szerzej zakrojonej akcji wydawniczej tego rodzaju 
pozycji.

Wydana publikacja zawiera głównie wspomnienia działaczy robotniczych 
z terenu byłego woj. śląskiego. W okresie międzywojennym obszar ten dzieliły 
granice administracyjne. Niezależnie od tego sprawy robotnicze, pomimo określonej 
specyfiki regionalnej Śląska Górnego i Cieszyńskiego z jednej, a Zagłębia Dąbrow
skiego i okręgu częstochowskiego z drugiej strony, łączyło wiele wspólnych 
momentów. Powiązania te wystąpiły również dość silnie w działalności Komunisty
cznej Partii Polski we wszystkich wspomnianych ośrodkach. Wśród piszących 
wspomnienia najliczniej reprezentowani są robotnicy związani zawodowo z prze
mysłem i górnictwem, na dalszym miejscu co do liczby znajdują się wypowiedzi 
przedstawicieli innych zawodów czy też środowisk. To zróżnicowanie zawodowe 
autorów relacji, jak i odmienne warunki działalności w różnych częściach omawia
nego terytorium wpłynęły dodatnio na całość wydawnictwa. Czytelnik otrzymuje 
obraz dość różnych stosunków, co daje możliwości pewnych porównań i refleksji.

Autorzy wspomnień w omawianym tomie zaprezentowali ważniejsze fragmenty 
swej działalności w partii lub organizacjach bliskich KPP, jak w związkach 
zawodowych, MOPR czy innych. W jednych relacjach zawarto wspomnienia 
z kilku lat, w innych ograniczono się jedynie do kilku faktów. Przy niektórych 
relacjach znanych działaczy komunistycznych nasuwa się pytanie, dlaczego opisują 
niewielkie wycinki swej działalności, choć była ona znacznie bogatsza. Pewnym 
tego przykładem mogą być relacje Leona Wieczorka, znanego działacza KPP zo 
Śląska Cieszyńskiego. Wspomnienia swe ogranicza wyłącznie do r. 1931 i do 
aresztowania, chociaż po wyjściu z więzienia w latach 1934—1936 prowadził On 
żywą działalność na tym terenie. To nie jest zresztą fakt odosobniony. Czy nie 
byłoby celowe w przyszłości wydanie znacznie obszerniejszych wspomnień komunis
tów, np. na podobieństwo wydanych w r. 1949 Życiorysów górników. Relacje tych 
ludzi mają przecież duże znaczenie dla poznania ważnych momentów z dziejów 
śląskiego ruchu robotniczego.

Redaktorzy przygotowywali omawiany tom przede wszystkim dla szerokich 
kręgów czytelników. Szczególnie młodzież będzie miała możliwość zapoznać się 
z niektórymi fragmentami działalności konspiracyjnej komunistów na Śląsku.


