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Z BADAŃ NAD POGL.'\DAMI KAZIMIERZA MALCZEWSKIEGO 
O ŚLĄSKU OPOLSKIM (1922-1939) * 

Zapatrywania Kazimierza Malczev,rskiego na problematykq tej częsc1 
Górnego Śląska, która po podziale nadal pozostała ,v państwie niemiec
kim (Śląsk Opolski), są częścią polskiej myśli politycznej poświęconej 
pograniczu polsko-niemieckiemu w okresie międzywojennym . .Jego rola 
w stosunkach polsko-niemieckich spowodowała, iż działalność Malczew
skiego (jak i całego ruchu polskiego w Niemczech 1) nie uchodziła uwadze 
władz państwowych niemieckich i polskich. W tym ostatnim wypadku 
działo się to za sprawą kierownictwa Związku Polaków w Niemczech 
(ZPwN), dla którego Malczewski stał się niewygodny już na początku 
1926 r. Tego i innych antagonizmów w polskim ruchu narodowym nie 
sposób traktować jedynie jako sporóv,· osobistych i ambicjonalnych o pod
łożu materialnym. Jeżeli nawet i takie miały miejsce, kryły się za nimi 
bardzo często sprawy bardziej zasadnicze, Z\.Viqzane z odmicnno:kią wa
runków działania ruchu polskiego, zwłaszcza na terenach wychodźczych 
{ emigracyjnych) i rodzimych, oraz zróżnicowaniem koncepcji organizacji 

� Drukowana tu pierwsza czc;�ć badai� sprowadz.a się do ukazania jedynie ro
dowodu zninteresowat"1 K. Malczewskiego Sląskicm i dokonanej przez niego ana
lizy poplcbiscytowyeh nastrojów społecznych ludności polskiej ornz analizy po
czątków ruchu polskiego na Sląsku Opolskim po 1922 r. z uwzglc;dnicniem polityki 
w nim ZPwN w okresie republiki weimarskiej. Druga będzie poświq<:ona spra\vom 
ogólniejszym, tj. charakterystyce ludności polskiej 7. punktu widzenia jej zróż
nicov,rnncgo stopnia uświadomienia n;;rodowego i stosunku do radykalnej kon
cepcji pracy narodowej ZPwN, charakterystyce mentalności kierownictwa ZPwN 
i zwolenników centralizacji ruchu polskiego z punktu widzenia jej wpływu na 
ruch i pracę polską, analizie ustroju organizacyjnego ZPwN, wreszcie zasadniczym 
elementom wyznawanej przez Malczewskiego koncepcji pracy organicznej. 

1 Syntezą tego ruchu jest książka W. Wrzesińskieg o, Polski ruch naro
dowy w Niemczech 1922-1939, Poznat'l 1970. Zob. i por. też zwłaszcza: L. Smołka, 
Prasa polska na Ślqsku. Opolskim 1922-1939, War;;wwa-Wrocla\v 1976; te n że, 
Prasa polska w Niemczech w okresie międzywojennym (Komunikaty Mazursko
-Warmińskie, 1983, nr l); J. C hl os ta, Wydawnictwo „Gazety Olsztyńskiej" 

w latach 1918-1939, Olsztyn 1977. 
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polskiej i metod pracy polskiej w państwie niemieckim. Umiarkowane 
koncepcje i metody pracy opozycji w ruchu polskim wobec radykalizmu 
polityki ZPwN nie zostały docenione przez politykę polskich władz pań
stwowych, mimo iż strona niemiecka obawiała się ich realizacji bardziej 
niż działalności kadrowego ZPwN �- Mogły bowiem doprowadzić do stwo
rzenia sytuacji, w jakiej znalazło się paóstwo niemieckie na Górnym 
Śląsku w latach 1919-1921. R. Schatton, niemiecki autor książki o po
lityce finansowej mniejszości polskiej w Niemczech, już w 1930 r. nazwał 
Malczewskiego „pionierem polskich stowarzyszeń na Górnym Śląsku" 
(recte: Sląsku Opolskim) i „kompetentną osobistością w narodowym ru
chu polskim" 3

, mimo iż od kilku lat myśli i drogi Malczewskiego oraz 
kierownictwa ZPwN biegły odmiennymi torami; Malczewski już wtedy 
był spiritus movens kształtującej się opozycji polskiej na Śląsku Opol
skim. Rolę jego, zwłaszcza w latach trzydziestych, ułatwiał niewątpliwie. 
niemal codzienny kontakt i przyjaźnie z ludźmi w terenie, który objeż
dżał samochodem, sprzedając dewocjonalia i książki polskie, jak również 
stosunkowo gruntowne wykształcenie i kontakty z działaczami polskimi 
w województwie śląskim w Polsce. 

Wprawdzie poglądy i działalność Malczewskiego oraz wewnątrzzwiąz
kowej opozycji polskiej nie budziły uznania kierownictwa ZPwN, zasłu
gują jednak na uwagę i przypomnienie. Prowadziły bowiem do auten
tycznego ożywienia narodowego ludności polskiej na Śląsku Opolskim, 
i to w okresie dla polskości w Niemczech najtrudniejszym, tj. w czasac.:h 
hitlerowskich. Prawdą jest, że po wyjeździe Adama Napieralskiego do 
województwa śląskiego w Polsce w 1925r. 4 nie było na Śląsku Opolskim 
polityka polskiego dużego formatu, ale Malczewski był niewątpliwie po 
Napieralskim „najwybitniejszym z działaczy" polskich na tym terenie, 
„wyrastał zdecydowanie ponad przeciętność, nie mieszcząc się w żadnych 
schematach i stereotypach"; cechowało go „wielkie zaufanie ludzi do 
niego", co było wynikiem tego, że - jak sam stwierdził w 1958 r. -
„żyjąc i pracując na Śląsku dałem się przede wszystkim powodować 
sercem i jeszcze raz sercem, a dopiero potem rozumem" 5

. Tak i podob-

2 Przejawiło sic; to ,:wlaszcza w bezwzględnym stosunku władz hitlerowskich 
przed 1937 r. do polskiej prasy opozycyjnej wobec kierownictwa ZPwN i łagod
niejszym do prasy ZPwN. Ponadto trosce rządu niemieckiego o Niemców w Pol
sce nie dorównało zainteresowanie rządu polskiego Polakami w Niemczech. 
K. Malczewski, Ze wspomnień ślqskich, Warszawa 1958. s. 175,178. Zob. i por.
w tych sprawach prace Wrzesińskiego i Smolki.

s R. Sc hat to n, Die Finanzpo!itik der polnischen Mi11clerheit in Deutschiand, 
Berlin 1930, s. 21, 46. 

c M. Cz apli ń ski, Acłam Napieralski 1861-1928. Biografia polityczna, Wro
cław 1974. 

s z. Rus i nek, Wspomnienie o śp. Kazimierzu Malczewskim (Katolik. Pismo 
niedzielne WTK, 2 II 1969). 
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nie pisano o Malczewskim dopiero po śmierci. Nazywano go „ofiarnym 
patriotą", ,,działaczem społecznym z prawdziwego zdarzenia" i „kluczem 
do ludzkich serc zamkniętych na skutek doznanej kiedyś krzywdy i bo
lesnej lekcji historii" oraz „jednym z czołowych działaczy społeczno-po
litycznych na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym" H, jak rów
nież jednym z „najwybitniejszych" 7 i „najbardziej zasłużonych" 8 dzia
łaczy. 

Malczewski, zaangażowany bez reszty przede wszystkim w praktyczną 
działalność polską wśród ludności Śląska Opolskiego, nie pozostawił po 
sobie niestety większego dorobku pisarskiego. Odsunięty od kierowni- · 
czych stanowisk w ruchu polskim wiosną 1926 r. był wprawdzie potem 
wydawcą i redaktorem (,,Strzecha") �. współredaktorem {,,Katolik Trzy
razowy") 10 i redaktorem {,,Słowo śląskie") 11, pism niezależnych i opozy
cyjnych wobec polityki kiernwnictwa ZPwN, a wcześniej współpracow
nikiem opolskiego wydawnictwa ZPwN „Nowiny" 12, ale pisał anonimowo. 
Rezygnując w związku z tym z analizy stylistycznej ówczesnej publicy
styki prasowej, skłaniam się do wykorzystania w odtwarzaniu interesu
jących poglądów Malczewskiego zwłaszcza tych tekstów, które sygnował 
nazwiskiem i imieniem. Przed 1939 r. :11:alczewski był współautorem 

s H. W o 1 n a, Wspomnienie o śp. Kazimierzu Mn!czewskim (Słowo Powszechne, 
20 I 1969). 

; Kazimierz Malczewski (Trybuna Opolska, 20 I 1969). 
8 Km:imierz Malczewski (Biuletyn Informacyjny Instytutu Sląskicg'(1, Opole, 

1969, nr 1). Władze miejskie Opola nazwały imieniem Malczewskiego jedną z ulic, 
filię biblioteki publicznej przy ul. Lubos;,.yckiej i Ze�p(ll Szkół Budownictwu 
Przemysłowego przy ul. Małopolskiej. (Trybuna Opolska, 1 O V 1971 i 25 X 1979); 
Ulice Opola. Sylwetki zasłużonych Opolm1. Autorzy tekstów: .T. Kuźniewski i in., 
Opole 1971, s. 75. 

9 „Strzecha. Tygodnik poświęcony sprawom ludu Sląska Opolskiego'' ukazywał 
się w Raciborzu w latach 1926-1929. Znany jest tylko pierwszy numer pisma 
z 2 V 1926 r. i nry 2-5 ze stycznia 1927 r.

10 ,.Katolik Trzyrazowy'' - pismo Antoniego Pawlety ukazujące sic; trzy razy 
w tygodniu od l XII 1932 r. w Opolu i grupujące opozycje; w ruchu polskim, 
oficjalny organ opozycyjnego Związku Polaków na Sląsku od 20 IX 1936 r., w la
tach 1937-1939 gazeta zależna od ZPwN. Znanych jest ponad dwieście numerów 
pisma. Roczników 1935-1939 brak. 

11 „Słowo Śląskie. Organ Związku Polaków na Śląsku T. Z." - pismo najwyżej 
zorganizowanej opozycji polskiej zlikwidowane przez władze hitlerowskie. Sześć 
kolejnych numerów ukazało się w Opolu w okresie 15 IV-15 VIII 1936 r. i zacho
wało do dziś. 

ir Jego podstawowym pismem były dobrze zachowane do dziś „Nowiny Co
dzienne", faktyczny organ ZPwN do wybuchu II wojny 8Wiatowej, choć w la
tach 1925-1931, w związku z kupnem „Katolika" Napieralskieg·o przez ZPwN, wokół 
Pawlety w „Nowinach" grupowali się działacze opozycyjni, np. Malczewski druko
wał ,.Strzechę" właśnie u Pawlety. 
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jednej książki o charakterze encyklopedycznym 13 i autorem dwóch bro
szur społeczno-politycznych: Jak było, jak jest, jak być poicinno na śląsku 

Opolskim u i czteroczęściowej Tworzącej się społeczności 15
. Natomiast 

po 1945 r. ukazały się jego wspomnienia 16, oparte w niejednym wypadku 
na broszurach przedwojennych i wykorzystane w artykule jako źródło 
pomocnicze. Próba poszerzenia jego bazy źródłowej o papiery Malczew
skiego przechowywane i udostępnione mi życzliwie przez jego córkę 
Lutosław(;' w Opolu, za co w tym miejscu składam podziękowanie, za
sadniczo nie dała oczekiwanych rezultatów 17

• 

Nie pochodząc ze Śląska, Malczewski związał z nim większą część 
życia. Urodził się 5 II 1886 r. w Runowie, pow. wyrzyski w Bydgoskiem, 
w rodzinie małorolnej i rzemieślniczej Juliana i Weroniki z Szyperskich. 
Korzenie zainteresowa11. Malczewskiego Śląskiem sięgają opowiadań matki 
w dzieciństwie o Polsce, w tym o księżach i nauczycielach śląskich -
budzicielach polskości. W dornu czytano też „Kalendarze Mariańskie" 
Karola Miarki. W ten sposób serce i umysł chłopca poznawał prawdę 
o „górniku i hutniku, o »siedloku«, czyli rolniku śląskim, w ogóle o Gór
nym Śląsku", przy czym problematyka śląska występowała w domowej
edukacji Malczewskiego częściej niż warmińska, kaszubska, a nawet wiel
kopolska, ponieważ uważano ją za „sprawę dla nas pod zaborem niemiec
kim w tej chwili najważniejszą" 1S. Pogłębieniu tych zainteresowa11
sprzyjała nauka w gimnazjum w Poznaniu, gdzie Malczewski zetknął siG
z uczniami polskimi pochodzącymi z Górnego Śląska. Dziq!{i jednemu
z nich dwukrotnie sp(�dził tam wakacje 19• N a wiązane kontakty i przy-

18 K. 1\-I a 1 cze wski. ,J. W ó j ci k, Encyklopedia towarowa przeznaczona clla 
lwnrllu, przemysłu, rękod:::ielCt oraz inteligentnego ogółu, Lwó\V 1923, ss. 172, 6 nlb. 
W encyklopedii zaznaczonfJ wyraźnie (s. ·H, 86), iż czr;ś6 Górnego Slqska należy już 
do Polski. 

u K. Ma 1 c ze wski. Jak było, jak jest, jak być powinno na $/qs lrn Opol�kim , 
Racibórz 1929. ss. 14. Broszura o�tatnio nie jest dostępna z powodu mikrofilmowania 
akt i zmiany dotychczasowyt:11 sygnatur w Wojewódzkim Archiwum Pai'tstwowym 
w Katowicach .. Jej fragmenty przedrukował Malczewski, Ze wspomnień ślqs
kicil ... , s. 287-288, prz�·p. GS-69. Broszura była reakcją Ivia!czewskiego na bezpod
stawne pe głoski liderów ZPwN o dokonaniu przez niego malwersacji finansowych. 

1; K. I\T a l cze wski, T,corzqca sir; spolecznośi·, Katowice 1935, cz. 1, ss. 35: 
CL 2. s,. 32: 1937, cz. 3, ss. GO; 1938. cz. 4. Nie dotarto do CZQści ostatniej. Fragmenty
trzeciej drukowano pierwotnie anonimowo w „Słowie Sląskim" 15 IV, 1 V i 15 V 
193G r. 

rn Ma 1 cz.ew s k i, Ze wspomnieii śląskich ... ; te n ź e, Polski nich spółdzielczy 
na Slqsku Opolskim w okresie międzywojennum, oprac. A. Brożek, Opole 1971, 
S5. 47, 1 nlb. Malczewski był teź inicjatorem i współwydawcą Wspomnie1i Opolan, 
t. l. Warszawa 1960, pod red. W. Kornatowskiego i K. Ivialczewskicgo; t. 2, ] 965,
pod red. A. Glil\skiej, K. Malczewskiego i A. Pc1łosw..

17 W maju 1984 r. zmarła w Opolu w wicku pono.cl 90 lat zasłużona dla polskości 
śląska Opolskiego żona Malczewskiego. Jadwiga. 

,a Mal cz c wski, Ze u;spomnie1i ślqskich ... , s. 13, 
111 Tamże, s. 14--16, 
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jaźnie sprzyjały w 1903 r. wysłaniu na Górny Śląsk przez poznańskich 
działaczy narodowych trzyosobowej grupy uczniów polskich, w tym Mal
czewskiego, z zadaniem uprawiania propagandy wyborczej. W jej wy
niku Wojciech Korfanty 20 został z listy polskiej pierwszym posłem gór
nośląskim w Reichstagu. Wszystko to sprzyjało poznawaniu przez Mal
czewskiego coraz szerszego kręgu ówczesnych działaczy narodowych na 
Górnym Śląsku, zwłaszcza w Koźlu, Prudniku, Głubczycach i Racibo
rzu 2 1, jak również skomplikowanej problematyki społeczno-gospodarczej 
i narodowościowo-politycznej Górnego Śląska. Poszerzeniu jej znajomości 
o sprawy wychodźstwa sprzyjały studia prawno-ekonomiczne Malczew
skiego w Hamburgu, a o sprawy studentów, inteligencji i „Sokoła" -
pobyt od 1912 r. we Wrocławiu 22

. Dotychczasowe związki Malczewskie
go z tzw. Zaodrzem, czyli tą częścią Górnego Śląska, która po podziale
nadal pozostała w Niemczech, oraz jego działalność na tym terenie w la
tach 1919-1921 23 spowodowały, iż dobrze znał problematykę Śląska
Opolskiego i jej społeczno-ekonomiczne i narodowo-polityczne uwarun
kowania:?-!.. Stwarzało to dogodną sytuację dla wypracowania koncepcji
pracy narodowej wśród ludności polskiej po 1922 r., i to tym bardziej,
że Malczewski nie przeniósł się do Polski i pozostał w Raciborzu 25

. Po
zbawienie go wczesną wiosną 1926 r. stanowisk w ruchu polskim w wy
niku wzrostu tendencji centralistycznych i autokratycznych w kierow
nictwie ZPwN sprzyjało nieufności Malczewskiego wobec polityki tegoż
kierownictwa i działalności opozycyjnej po tym roku, zwłaszcza w latach
trzydziestych. Nie oznaczało jednakże rezygnacji z kształtowania ruchu
polskiego i myśli polskiej na Śląsku Opolskim. Przyświecała temu myśl
o powrocie Sląska Opolskiego do Polski.

20 i\T. Or ze cho wski, Wojciech Korfanty. Biografia polityczna, Wroclmv 
1975. 

21 Ma 1 cze w s  k i, Ze wspornnieii śląskich ... , s. 26. 
22 Tamże, s. 16-19. 
23 Zv..-laszcza jako szefa Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Raciborzu oraz 

łącznika miQdzy dowództwem powstar'lcqm a alianckim. 
2

J M a 1 cz c w s k i, Ze wspomnień śląskich ... , s. 23. 
25 B�·ł założycielem tamtejszego polskiego Komitetu Powiatowego (1921), wspól

iałoż�·ciclcm Polsko-Katolickiej ,Partii Ludowej (1922) i Dzielnicy I ZPwN z siedzi
b;"\ w Opolu (18 II 1923), prezesem tejże dzielnicy i Związku Spółdzielni śląskich 
ornz wiceprezesem Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Śląsku Opol
skim 11923-1926), działaczem polskich organizacji gospodarczych i kulturalno-oświa
towych. organizatorem (1932) jedynej w Niemczech ksiQgarni polskiej Lector 
w Opolu. Po likwidacji naczelnej organizacji opozycjonistów polskich (1937) i wobec 
wzrostu zag'roi.enia osobistego w strony hitleryzmu Malczewski opuścił w 1938 r. 
Sląsk Opolski i podjął pracę w katowickiej Wspólnocie Interesów. Zmarł w Opolu 
16 I 1969 r. A. Bro żek, Malczewski Kazimierz (Śl,1ski Słownik Biograficzny, 
poci red . .J. Kantyki i W. Zieli11skiego, Katowice 1981, t. 3, s. 213-215). Papiery 
Mnlcic\\",;kicgo \V posiadaniu córki Lutosławy w Opolu. 

8 - Sobótka 1 85 
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Istotę zawartości jakiejkolwiek myśli politycznej i sposobów jej rea
lizacji, w tym wypadku myśli polskiej na temat koncepcji i metod pra
cy narodowej wśród ludności polskiej Sląska Opolskiego po 1922 r., 
doskonale oddaje tytuł cytowanej już broszury Malczewskiego z 1929 r. 
Punktem wyjścia musi tu być w miarę dokładne rozeznanie w tym, ,,jak 
było, jak jest, jak być powinno". O tym, jak było na Śląsku Opolskim 
przed podziałem Górnego Śląska, Malczewski wiedział dobrze, natomiast 
to, co i jak działo się na nim po podziale, obserwował dokładnie i kon
frontował z polityką ówczesnego kierownictwa ruchu polskiego w Niem
czech. W związku z tym mógł mieć własne zdanie na temat tego, jaka 
powinna być koncepcja i m.etody pracy narodowej. Wyrażało ono opinię 
wewnątrzzwiązkowej opozycji polskiej na Śląsku Opolskim wobec poli
tyki kierownictwa ZPwN w polskim ruchu narodowym. 

Punktem wyjścia rozważań Malczewskiego nad koncepcją pracy na
rodowej wśród ludności polskiej Śląska Opolskiego po podziale Górnego 
Śląska była analiza poplebiscytowych nastrojów społecznych i wyciągnię
te z niej wnioski. Traktując ucieczkę do Polski jako „zbrodnię wobec 
ogółu współrodaków", Malczewski postanowił pozostać na Śląsku Opol
skim do czasu zapewnienia „minimum bezpieczeństwa dla naszego ludu" 
celem „podtrzymania i poważnego nawet rozszerzenia akcji charytatyw
nej w stosunku do osób i rodzin opuszczonych" i „umocnienia pozycji 
polskiej na Zaodrzu" poprzez zagwarantowanie powrotu uchodźcom i po
wstańcom oraz pomoc materialną, a ponadto celem „tworzenia społecz
ności, ściślej mówiąc tworzenia nowego bytu polskiego na powstałym 
Śląsku Opolskim" 26

. Oznaczało to, iż Malczewski doskonale rozumiał, 
iż warunki działania ruchu polskiego na Śląsku Opolskim po 1922 r. 
będą diametralnie różne od tych, w jakich funkcjonował on bezpośrednio 
po I wojnie światowej na fali euforii społeczeństwa z odzyskania przez 
Polskę państwowości i nadziei na zjednoczenie z nią całego Górnego 
Śląska. Nastroje społeczne Polaków na Śląsku Opolskim po podziale 
uległy bowiem niekorzystnej ewolucji z narodowo-polskiego punktu wi
dzenia. Polaków ogarnęła apatia z powodu załamania się celów dotych
czasowej działalności narodowo-politycznej, tj. zjednoczenia z odrodzoną 
Polską. Ludzi cechowała w tym czasie „dziwna niechęć do pracy publicz
nej, niemal odraza", ,,żałość za zrobienie nas obcokrajowcami'.', lęk i zmę
czenie, obawa przed represjami i uczucie samotności: ,,Nam się zdawało, 
że jesteśmy jakby po wielkim pogrzebie, zostawieni gdzieś na bezludziu, 
wśród duchów złych i takich zwierząt" 27

• Konsekwencją odrodzenia pań
stwowości polskiej, przeżyć plebiscytowych i powstańczych oraz terroru 
wobec Polaków na Śląsku Opolskim była ucieczka najaktywniejszych 

�6 Ma 1 cze wski, Ze wspomnie11. ś[qskich ... , s. 145, 150, 156, 166. 

j7 Te n że, Tworzqca się społeczność ... , cz. 1, s. 3; te n że, Ze wspomnieni. 

ś[qskich ... , s. 81, 168-169; t c n że, Polski ruch spółdzielczy ... , s. 21 
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(ok. 60 tys.) do Polski. Odnotowując ten fakt, Malczewski stwierdzał: 
„Szło wtedy do kraju i uchodziło niemal wszystko, co miało środki jakieś 
i wyrobienie. W skupieniach polskich tworzyły się wyrwy, dotkliwe szcze
gólnie w organizmie kierowniczym; tu ledwie na łatanie starczyło" 28. 

Równocześnie jednak mimo tęsknoty za krajem większość ludności pol
skiej pozostała na Śląsku Opolskim, ponieważ „poczuliśmy się - jak 
pisał Malczewski - czymś obcym", i to tym bardziej że „w kraju, ściślej 
w województwie [śląskim - L. S.], przez czas jakiś utarło się przeko
nanie, że tam pod Niemcem zostali już tylko obojętni" �w. Przekonanie to 
nie odpowiadało prawdzie, choć życie organizacyjne Polaków na Śląsku 
Opolskim bezpośrednio po podziale było rzeczywiście rozbite, a chętni 
do pracy narodowej mieli usposobienie materialistyczne i byli mało zdy
scyplinowani 30

. Z zaistniałej sytuacji Malczewski wyciągnął więc \ivnio
sck o potrzebie idealizmu w pracy społeczno-narodowej i nastawienia się 
na pracę „wielką ... żmudną, długą i ofiarną" 31. Uważał tak tym bar
dziej, że podejmując „polską robotę trzeba było uwzględnić uciążliwą 
zależność od niemieckich władz administracyjnych" 32, i że „tylko nie
którzy, poza myślą o kraju umieli zachować coś trzeźwego przewidywa
nia, by otoczeniu swemu mówić o nieskończonych jeszcze dniach spo
łeczeństwa polskiego w Niemczech" 33.

Konieczność kontynuowania pracy narodowej wśród ludności polskiej 
Śląska Opolskiego, mimo przebiegającej przez Górny Śląsk granicy pol
sko-niemieckiej, wynikała z przekonania Malczewskiego, iż większa część 
tej ludności nie skorzysta z prawa opcji i pozostanie na ojcowiźnie. De
cyzja ta oznaczała jednak również pozostanie „na łasce mściwości i zbrod
niczych zapędów ... jakby na talerzu wyłożonym, gdy wokół pełni władzę 
»Grenzschutz« czy »Selbstschutz« nawet", przy czym grozy ówczesnej
sytuacji „pojąć, tym bardziej uznać nie umiało", zdaniem Malczewskiego,
,,tysiące rodaków, w tym tzw. działacze, a nawet głośni dygnitarze, wy
znający się rzekomo w sprawach mniejszości polskiej krajów bliskich
i bardzo dalekich". Przyczynę tego niezrozumienia sytuacji upatrywał
Malczewski w bliskości Zaodrza, które znajdowało się „tuż u bram Rze
czypospolitej", jak również w fakcie, iż „chodziło w tym wypadku nie
tyle o mniejszość, ile najwyraźniej o większość polską" �4

. Natomiast

ta Malczewski, Tworząca się społeczność ... , cz. 3, s. 3.
2e Tamże, cz. 1, s. 3. Zob. też: te n że, Ze wspomnień śląskich ... , s. 169.
�o Ma I cze wski, Tworząca się społeczność ... , cz. 3, s. 1 O. 
3, Tamże, cz. 1, s. 3. 
32 Ma l cze wski, Ze wspomnień śląskich ... , s. 81. 
ss Malczewski, Tworząca się społeczność ... , cz. 3, s. 4.
Sł Ma 1 cze wski, Ze wspomnień śląskich ... , s. 83. Zob. L. S m o łka, Liczba 

i rozmieszczenie Polaków w Niemczech w latach 1918-1939 (Liczba i rozmieszcze
nie Polaków w świecie. pod red. W. Wrzesióskiego, cz. 1, Wrocław 1981, s. 131-156, 
tab. 3). 
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skutkiem nieznajomości lub zbyt małej znajomości „zaodrzańskich prze
żyć plebiscytowo-powstańczych, przeżyć krótkich wprawdzie, lecz jakże 
łez i krwi pełnych" :i3 były niedomagania koncepcji pracy narodowej 
kierownictwa ZPwN, o czym później. 

Z analizy poplebiscytowej sytuacji na Śląsku Opolskim wynika, iż 
przy tworzeniu koncepcji pracy narodowej wśród tamtejszej ludności 
polskiej po 1922 r. i doborze metod tej pracy istnieje potrzeba uwzględ
nienia uwarunkowań istniejących niezależnie od strony polskiej i zwią
zanych ogólnie z polityką niemiecką oraz uwarunkowań zależnych od 
polityki polskiej. Jeżeli na pierwszą grupę uwarunkowań polityka polska 
nie miała wpływu lub miała wpływ mały, choć dysponowała środkami 
nacisku na mniejszo�ć niemiecką w Polsce, to druga grupa uwarunkowań, 
zwłaszcza wewnątrzorganizacyjne ruchu polskiego, zależała tylko i wy
łącznie od samych Polaków, zmuszonych do szukania wyjścia z trudnej 
sytuacji po 1922 r. Ich położenie na Śląsku Opolskim komplikował nie
wątpliwie fakt kontynuowania wobec nich pogardy „od obcych" i za
niedbań „od swych"�,;_ Te ostatnie były wynikiem pośpiesznej i rabun
kowej oraz krzywdząco przeprowadzonej przez polskie władze państwo
we „likwidacji plebiscytu" na terenach, które pozostały nadal w państwie 
niemieckim ·1•. 

Oprócz analizy poplebiscytowych nastrojów społecznych integralną 
częścią myśli politycznej Malczewskiego na temat koncepcji i metod pra
cy narodowej na Sląsku Opolskim po 1922 r. jest analiza początków ru
chu polskiego i niektórych jego przejawów. Dalsze istnienie na Sląsku 
Opolskim, mimo wspomnianych wyżej przeciwności, rodzimej bazy orga
nizacyjnej myśli polskiej :i� sprzyjało uzyskaniu 19 XI 1922 r. w wybo
rach uzupełniających do sejmu pruskiego (z udziałem organizacyjnym 
również Polaków olsztyńskich, choć bez socjalistów) dwóch mandatów 
(ks. Józef Wajda, Jan Baczewski). Wynik wyborów ożywił zdaniem Mal
czewskiego „ducha ludności", pozwolił myśleć „o rozpoczęciu pracy jaw
niejszej" :i� i „szerszej, o założeniu przede wszystkim organizacji czołowej 
dla śląska" Opolskiego; stwarzał jednym słowem możliwość: dalszego 
,,utrzymania się na tym terenie" 40

. Równocześnie jednak podczas Zebra
nia Delegatów w bytomskim Lomnitzu na początku 1923 r. z udziałem 
ok. 50 osób, w tym tylko dwóch przedstawicieli rejonu rolniczego, 

" :\I al cz c \\'ski. Ze wspomnieii ślq�kich ... , s. 8-ł. 
36 Stwierdzenie to jest fragmentem motta wspomniel'l Malczewskiego. 
s; Zob. szerzej: L. Smołka, Prasa polska na Slqsku Opolskim ... , s. 13�H. 
38 Stanowiły jci: \l.:ydawnictwo „Katolik" Napieralskiego, filie Zjednoczenia 

Zawodowego Polskiego i Centralnego Związku Zawodowego Polskiego oraz zwią
zanej z nim Polskiej Partii Socjalistycznej w Niemczech w okręgu przemysłowym. 
a także wydawnictwo .,Nowiny" Pawlety i raciborski Komitet Powiatowy l\fal
cze\vskiego \V rejonie rolniczym. 

39 '.\II a l cze ws k i, Tworząca się społeczność ... , cz. 1, s. 4. 
rn :\I al cz c wski, Ze wspomniei'i. śląskich ... , s. 171-172.
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,,u wszystkich delegatów, choć należeli zdaje się do najodważniejszych, 
drgało w ciele i duszy uczucie niemocy wobec siły rozbójniczej, hulającej 
zawsze jeszcze po wsiach naszych i miastach" 41

. Obawa przed terrorem 
szowinistów niemieckich, spowodowała, iż propozycja „wysłannika ber
lińskiego" Z.PwN, który ostatecznie ukonstytuował 8ię 3 XJI 1922 r. 
w porozumieniu z rządem polskim jako ogólnopaństwowa organizacja 
polska, nazwania powstającej na Śląsku Opolskim organizacji polskiej 
,,Związkiem Polaków'', wywołała sprzeciw. Powszechnie uważano, iż na
zwa ta „nie tylko wobec czasu, ale i więcej wobec niedostatecznego wy
robienia ludności jest zbyt jaskrawa", że „niemal wszystko, co miało 
jakie takie wyrobienie, oraz wszystkie jednostki niezależne uszły do 
kraju" i wobec tego „trzeba dopiero nowych werbować, na co propono
wana nazwa siq nie nadaje". Mimo zasadniczych zastrzeżei'l nazwę ber
lińską przyjęto, ponieważ był to - zdaniem ::V1alczewskiego -- ,,jakby 
warunek współpracy i pomocy" materialnej 42

• 

Kontrowersji między centralnym kierownictwem ZPwN w Btć•rlinie 
a powstałą 18 II 1923 r. Dzielnicą I Zv-.;iązku w Opolu, traktowaną przez 
niemieckie władze państwo,ve i międzynarodowe mniejszościowe jako 
oficjalne przedstawicielstwo ludności polskiej Śląska Opolskiego, dostar
czyła też sprawa statutu ZPwN, a konkretnie określenia w nim stopnia 
zależności organizacji terenowych od władz centralnych. W op::>lskim za
rządzie Związku (Malczewski) myślano o takim zredagowaniu statutu, 
„by przy pełnym zachowaniu jednolitości organizacyjnej móc wobec 
władz miejscowych wystąpić samodzielnie" 43

. Rozwiązania tego nie apro
bowało jednakże centralne kierownictwo ZPwN w Berlinie mimo rad 
prezydenta Komisji Mil:.'sz;,mej w Katowicach, dra Fclixa Calondera, 
i mimo praktyki Volksbundu w Polsce, który uzyskał w ten sposób 
znacznie silniejszą pozycje; w rozmowach z ,vladzami polskimi i Komisji 
::Jlieszanej. Innym, istotnym mankamentem ówczesnej sytuacji na tere
nach rodzimych w Niemczech był również zdaniem ::Jlalczewskiego fakt, 
iż centralne kierownictwo ZPwN „spoczęło w ręku osób wychowanych 
na zachodzie Niemiec" i nie było zakorzenione w warunkach, w jakich 
przyszło mu działać, a w jakich żyła zdecydowana większość ludności 
polskiej ówczesnych Niemiec; więcej, warunki życia Polaków na Śląsku 
Opolskim były diametralnie różne od westfalska-nadreńskich, a kierow
nictwo „zbyt mocno wierzyło w skuteczność form swych i metod" pracy 

ł1 Mal cz c wski, Tworząca się społeczność ... , cz. 1, s. 5. 
�2 Tamże, cz. 1, s. 5. We wspomnieniach (Ze wspomnie1'i ś!qslcich, �- 172-173) 

?vialczewski dodał, iż: bcrli11ska propozycja nie była zgodna z wcześniejs�ymi usta
leniami w Raciborzu. Wyjaśnił też, iż na Sląsku Opolskim dostrzegano rnczej 
potrzebę na:i:wy .,mniej jawnie kwalifikującej", tym bard:dcj że nazwa „Zwi�zek 
Polaków" zamykała drogę tym, ,,którzy są wprawd:z.ie jednej z nami narodowości, 
clo�ć c:i:ęsto jednego też: z nami ducha, ale pozo�tają poza tym znlcżni i ,,, głqbi 
duszy sterroryzow..ini i cllatcgo nie przyjmą naszego członkostwa''. 

13 lVI a 1 cze wski, Twor::qca się społeczność ... , cz. 1, s. 6. 

-- ----
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narodowej. Stwierdzając metodyczne braki kicrov.:nictv,ra, Malczewski pi
sał m.in.: ,,Jak żądać np. szukania oparcia w ludności rolniczej, kiedy 
iudności tej kierownicy zupełnie nie znali; jak oczekiwać zwalczania 
bierności i obojętności mas przez tworzenie i zużytkowanie chęci wszyst
kich, gdy kierownicy niemal od pierwszych swych dni na Śląsku dążyli 
do wyłączenia woli i pracy zbiorowej; jak wreszcie żądać usuwania braku 
powstałego przez ogołocenie terenu z inteligencji, gdy kierownicy, czymś 
widocznie uprzedzeni, nie mieli zaufania do żywszych względnie samo
dzielniejszych jednostek terenowych" 14

. 

Powyższe spostrzeżenia Malczewskiego pozwalują stwierdzić, iż for
mula powstałej na Sląsku Opolskim organizacji polskiej posiadała wady 
natury zasadniczej (odstraszająca w danym momencie ogół ludności nazwa 
i centralizm statutowy). Mimo to Malczewski pozytywnie ocenił stan ru
chu polskiego bezpośrednio przed trzykrotnymi wyborami parlamentar
nymi w 1924 r., kiedy faktyczne wpływy niezakorzenionego w warun
kach śląskich i podporządkowanego coraz bardziej polskiej służbie zagra
nicznej kierownictwa ZPwN były minimalne - ,,ruch był żywy, ludność 
mimo zdarzających się jeszcze wypadków terroru garnęła się chętnie do 
organizacji i przychodziła dość licznie na zebrania. Również aparat orga
nizacyjny ulepszał się coraz więcej. Najcenniejsza zaś była harmonia, 
jaka w tym czasie łączyła jednostki i całość" 45

• Optymizm z racji powsta
nia „zwartego frontu polskiego", tj. zblokowania się w wyborach z Pol
ską Partią Ludową również socjalistów, przekształcił si� jednak zdaniem 
Malczewskiego w klęskę wyborczą; nie utracono wprawdzie mandatów 
poselskich, uzyskano jednak mniej głosów polskich niż w 1922 r., kiedy 
,,nie było zebrań, ani bądź jak bądż kosztownej organizacji", tj. ZPwN. 
Przyczyny klęski upatrywał Malczewski nie tylko w terrorze i słabości 
finansowej ruchu polskiego oraz niedostatecznej pomocy konsulatu pol
skiego, ale i we wzmagającej się w rejonie przemysłowym „nie z pobudek 
ideowych, lecz z przyczyn opozycyjno-gospodarczych" fali komunizmu 
wśród ludzi, którzy nie chcieli „mieć nic wspólnego z istniejącymi partia
mi niemieckimi". Ponadto widział je też w masowym zwalnianiu robot
ników polskich Śląska Opolskiego, zatrudnionych jednak w hutach, ko
palniach i kolejnictwie województwa śląskiego w Polsce. Równocześnie 
ta ostatnia grupa ludzi, w dodatku częściowo aresztowana na Śląsku 
Opolskim jako powstańcy śląscy 46

, ,,stanowiła dotąd jako element nie
zależny elitę naszą i na nich też, może nieopatrznie, oparto przede wszyst
kim młody gmach społeczny" 47. 

H Tamże, cz. :i, s. 10-11. 
łs Tamże, cz. 1, s. 9. Zob. też JVI a I cze wski, Ze 11:spom11ień śląskich ... , s. 186.
łs Pos,1dwno ich o przygotowywanie oderwania �ilą Slą�ka Opolskiego od Kie-

miec. Zob. K. Jo n ca, Pou;staiicy ślqscy J)rzecl Sądem R:eszu (1924-1925) (Studia
Slą;;kie. ser. n .. Opole 1981, t. 38, s. 237-293). 

" Ma 1 cz c w� ki, Tworzqca się svo1ecznoś,· ... , cz. 1. ·'· 10---12. Zob. też: 
t c n że, Ze 1cspomnie1i ślqskich ... , s. 187-189. 
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Wyraźne wyeksponowanie przez Malczewskiego trzech grup przyczyn 
niepowodzenia wyborczego, zależnych od władz państwowych niemiec
kich i polskich oraz postępów komunizmu, a ponadto ich niekorzystnego 
wpływu na nastroje społeczne ludności polskiej Śląska Opolskiego, za
owocowało w myśli politycznej Malczewskiego skoncentrowaniem szcze
gólnej uwagi na tych przyczynach, na które bezpośredni wpływ mieli 
lub mogli mieć Polacy. Z tego właśnie powodu rozumowanie Malczew
skiego ześrodkowało się na takim kształcie organizacyjnym i ideowo-po
li tycznym działalności polskiej i na takich metodach pracy narodowej, 
które najskuteczniej przeciwdziałałyby niepożądanej z narodowo-politycz
nego, polskiego punktu widzenia, ewolucji nastrojów społecznych lud
ności polskiej. Z tego samego powodu Malczewski tak mocno podkreślał 
potrzebę dostosowania działalności do warunków istniejących, a nie od
wrotnie, i poświęcał więcej miejsca krytyce spraw zależnych od kierow
nictwa ruchu polskiego niż ubolewaniu z powodu złych warunków dzia
łania tego ruchu w państwie niemieckim. 

Powyższy punkt widzenia jest wyraźnie widoczny już w cząstkowej 
analizie polityki kierownictwa ZPwN w poszczególnych dziedzinach ru
chu polskiego. Rezygnując z bardziej szczegółowego jej przedstawienia, 
tym bardziej że wyniki analizy Malczewskiego potwierdzają wnioski 
sformułowane w tej części literatury przedmiotu, która krytycznie oce
niała politykę kierownictwa ZPwN w ruchu polskim 48

, ograniczę się 
w tym miejscu do zaprezentowania jedynie tych spostrzeżeń, które po
zwolą zrozumieć myśl polityczną Malczewskiego, a zarazem zasadnicze 
kontrowersje między kierownictwem politycznym ZP'.'.1N a wewnątrz
związkową opozycją polską na Śląsku Opolskim przed 1936 r. i opozy
cyjnym Związkiem Polaków na Śląsku w latach 1936-1937. 

Według Malczewskiego sprawą pilniejszą niż kwestie organizacyj!1e 
ZPwN w 1923 r. było stworzenie podstaw działalności gospodarczej ruchu 
polskiego w myśl wskazań polskich działaczy gospodarczych w byłym 
zaborze pruskim, księży Szamarzewskiego i Wawrzyniaka. Natomiast 
myślenie „kategoriami przedwojennymi, a nawet wojenno-inflacyjnymi" 
i przyjmowanie tezy o „nadmiarze kapitałów" w ruchu polskim rzuto
wało na niemożność należytego wykorzystania roli banków w polskiej 
działalności społecznej 4 n_ Zadaniom tym nie mógł sprostać nawet utwo
rzony przez ZPwN w 1933 r. w Berlinie centralny Bank Słowiański, i to 
nic tylko z powodu niesprawiedliwego rozprowadzania akcji (,,ledwie 
kilka przypada ich na Śląsk, mimo że tu znajduje się większość zrzeszeń 

46 Zob. zwłaszcza prace M. Orzechowskiego o polskim ruchu akademickim 
i L. Smołki o prasie polskiej, w których poruszono równocześnie węzłowe problemy 
całego ruchu polskiego w Niemczech. 

49 Ma 1 cz c wski, Tworząca s'ię spolecznoU, cz. 1. s. 6-7, 18-20. W spółdziel
niach kredytowych Malczewski widział „stano,vczo najważniejsze dla nas podstawy 
narodowo-społecznego bytu·,. T e n że, Ze u;spomnie1l śląskich ... , s. 176. 
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polskich" w Niemczech), ale przede wszystkim ze względu na charakter 
(jest zbyt kosztowny) i położenie geograficzne (berlińska diaspora naro
dowa). Według Malczewskiego Opole leżało wprawdzie na uboczu Nie
miec, ale „wśród zrzeszeń i ludności" i dlatego szkolenie młod1:ieży han
dlowo-bankowej w tym mieście było najtańsze i dla całości ruchu pol
skiego w Niemczech najkorzystniejsze. Tylko rzeczywiste występowanie 
w ruchu polskim zjawiska nadmiaru kapitałów mogłoby usprawiedliwiać 
istnienie Banku Centralnego w Berlinie 50

. Malczewski inicjując i reali
zując częściowo już wcześniej ideę zjednoczenia polskich instytucji ban
kowych i gospodarczych w powstałym w 1923 r. Związku Spółdzielni 
Śląskich, dążył do uzyskania przezeń własnego związku rewizyjnego, ale 
kierownictwo ZPwN odsunęło sprawę na dalszy plan po kupnie „Kato
lika" (1925 ), a później przekształciło istniejące zrzeszenie w Związek 
Spółdzielni Polskich w Niemczech (1927). Ten jednakże, jako ogólnonie
miecki, nie mógł już zabiegać o uprawnienia rewizyjne. Zakładane przez 
Malczewskiego filie banków, oddziały, składnice - magazyny zakupów 
nie tylko na Śląsku Opolskim, ale i w województwie śląskim w Polsce 
na mocy konwencji genewskiej, miały sprzyjać powstawaniu polskich 
sklepów spożywczych, pomyślanych jako zalążek spółdzielni spożywców, 
tzw. konsumu „Spójnia". Aktywność ekonomiczno-handlowa wśród lud
ności polskiej miała sprzyjać skupieniu przy składnicy „dziennJch spraw 
danej wsi", miała być powiązana z działalnością narodową. Zdając sobie 
sprawę ze zbytu produktów rolno-spożywczych Śląska Opolskiego w wo
jewództwie śląskim, Malczewski planował przekształcić założone w Ra
ciborzu Górnośląskie Towarzystwo Ogrodników (1925), a zwłaszcza Spół
dzielnię „Ogrodnik - Uprawa i Zbyt Warzywa i Owocu" (1928) w przed
siębiorstwo głównie przetwórczo-spożywcze. Nie doszło jednak do tego, 
i to nie tylko z powodu kryzysu gospodarczego i późniejszej deklaracji 
polsko-niemieckiej o niestosowaniu przemocy (1934), ale głównie ze 
względu na brak zrozumienia i poparcia ze strony kierownictwa ZPwN s1.

Drugą kwestią, do której Malczewski przywiązywał szczególną wagę, 
było szkolnictwo. Podzielał w tej sprawie punkt widzenia pierwszego 
prezesa Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Śląsku Opolskim 
i zarazem posła do sejmiku prowincjonalnego w Raciborzu, Napieral
skiego, z którego rozmów prywatnych i urzędowych z władzami niemiec
kimi wynikało, iż „rząd niemiecki za cenę uprawnień polskich, zawartych 

so Ma I c ze wski, Tworząca się społeczność ... , cz. l, s. 28. Zob. też: te n że, 

Polski ruch spółdzielczy ... , s. 39 nn.

51 Ma I cze wski, Tworząca się spoieczność ... , cz. 1, s. 8; te n ż c, Ze wspom
nień ś[ąskich ... , s. 179; te n że, Polski ruch spółdzielczy ... , s. 31-37. IVIalczewski

krytycznie ocenił też przeniesienie siedziby Związku Spółdzielni Polskich w Niem

czech z Opola do Wrocławia w 1938 r., zwłaszcza że ucierpiała na tym działalność 
gospodarcza opolskiego „Rolnika" i raciborskiego „Ogrodnika" na terenie wojewódz

twa śląskiego. Te n że, Polski ruch spółdzielczy ... , s. 46-48.
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w konwencji genewskiej, a dotyczących szkolnictwa mniejszościowego, 
jest gotów na całym obszarze plebiscytowym zaprowadzić obowiązkową 
naukę religii w języku polskim", a którego Malczewski uważał za „do
brego znawcę ludu śląskiego i warunków jego bytowania'', za człowieka 
„mającego skromne mniemanie o sile naszej i zdolnościach na punkcie 
należytego wyzyskania praw, jakie wspomniana konwencja nam dawała. 
Wolał on skromną pewność niż siłę możliwości". Propozycje Napieral
skiego natrafiły jednak na zupełny brak zrozumienia i sprzeciw kie
rownictwa ZPwN uzależnionego od polskiej służby zagranicznej i wy
bierającego w związku z tym „drogę mniejszego oporu", nie znającego 
warunków życiowych ludności i kwalifikującego zapatrywania i sugestie 
Napieralskiego jako „starą ugodowość katolikową" 52. Mimo braku solid
nych podstaw finansowych kierownictwo ZPwN opowiedziało się za 
szkolnictwem mniejszościowym, ale w związku z wyborami parlamentar
nymi 1924 r. przerwało akcję zakładania szkół publicznych. Upadek szkol
nictwa mniejszościowego był dla Malczewskiego dowodem, iż nie każde 
rozwiązanie teoretyczne musi się sprawdzić w praktyce i że „społeczny 
gmach, o ile trwałym ma być, wymaga budowy od podstaw". Jej brak 
w koncepcji szkolnictwa ZPwN spowodował, zdaniem Malczewskiego, iż 
szkody wyrządzone sprawie polskiej na Śląsku Opolskim „przez chęć 
zdobycia terenu jednym zamachem były dotkliwsze od niejednej walnej 
przegranej wyborczej", i to tym bardziej, że kierownictwo ruchu nie do
konało merytorycznie zasadnej analizy źródeł kryzysu. Upatrywano je 
jedynie w „złej woli i chęci terroryzowania", pomijając wspomniane już 
wyżej uwarunkowania i fakt, iż poza wyjątkami ludność polska na Slą
sku Opolskim po 1922 r. miała „jak dotąd niedostateczną świadomość 
o celowości szkoły polskiej, w każdym razie nie dosyć żywą, aby na
rzecz tej szkoły poświęcić spokój swój, tym mniej interes materialny" 53. 

Programowego nastawienia na pracę od podstaw zabrakło też według 
Malczewskiego w działalności wśród młodzieży polskiej. Konsekwencją 
braku wcześniejszych prac ZPwN nad dziewczętami było zaprzestanie 
prób tworzenia organizacji Polek. Postulatowi czulszej opieki nad ru
chem śpiewaczym, który ułatwiał dotarcie do dziewcząt, towarzyszyła 
dezaprobata Malczewskiego dla fantastycznych poglądów, jakoby pieśnią 
polską można było rozstrzygnąć „wcześniej jeszcze i skuteczniej spór 
o duszę" ludności Śląska Opolskiego niż „siecią dobrze się spisujących

,2 Ma 1 cze wski, Tworzqca się społeczność ... , cz. 1, s. 8-9, 12-13. Zob. też:
te n że, Ze wspomnień śląskich ... , s. 184-185, 191-195. 

53 Ma 1 cze wski, Tworząca się społeczność ... , cz. 1, s. 14. Problemu szkolnictwa 
nie rozwiązywało zastąpienie publicznych szkół mniejszościowych prywatnymi, tym 
bardziej że istniała zależność o charakterze „pieniężnym, tak wówczas dla nas 
w.iżnym", między upadkiem szkolnictwa a kupnem i eksploatacją ko�;:towncgo 
.,Katolika" przez ZPwN. Natomiast odsunięcie Malczewskiego od stanowisk pozba
wiło prezesa organizacji szkolnej, a równocześnie prezesa Dzielnicy I, podpory. 
T en ż e, Ze wspomnień śląskich ... , s. 201. 
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szkół polskich" 54. Natomiast w zróżnicowanym organizacyjnie męskim 
ruchu młodzieżowym ideę klubów sportowych podjęto „zbyt raptownie", 
nie zważając na fakt, iż narodotwórcza rola sportu i możliwość pozyska
nia tą drogą młodzieży dla „idei polskiej" jest realna tylko wtedy, kiedy 
,,są boiska oraz sale gimnastyczne, no i pieniądze". Równocześnie w wy
chowaniu narodowym młodzieży Malczewski kładł większy nacisk na 
poznanie „piękna świata duchowego, skąd wywodzi się i wzniosła myśl 
narodowa", a dostrzegając wypracowanie tych wartości w przeszłości 
w ruchu sokolim, rozwiązanie „Sokoła" przez ZPwN nazwał „nieszczę
sną likwidacją, powziętą chyba w zamroczeniu" 55

• 

Dezaprobatę Malczewskiego wywołało też sygnalizowane już kupno 
zbyt kosztownego w eksploatacji po 1922 r. ,,Katolika" przez ZPwN 
w 1925 r. z powodu ujemnego wpływu tego faktu nie tylko na sprawy 
gospodarcze i szkolne, ale i na cały ruch polski. Akcję kupna uznał za 
niepoważną i nagłą, ponieważ „sprawa [polska - L.S.] była zbyt duża 
i zbyt cenna, abyśmy jawnie ją narażać mogli" 50

. Równoczesna chęć li
kwidacji „Nowin" przez ZPwN wywołała opór Malczewskiego, który 
z Pawletą i innymi działaczami utrzymał i rozbudował to wydawnictwo, 
przewyższając wysokość nakładów „Katolika" oraz podejmując się wy
dawania niezależnej „Strzechy" 5'. Narodowy sens tego oporu polegał 
na tym, iż kształtująca się wewnątrzzwiązkowa opozycja polska dostar
czała odtąd polskie słowo drukowane m. in. tym byłym czytelnikom 
,,l{atolika", którzy po jego kupnie przez ZPwN zaprzestali czytania gazet. 
Oznaczało to, iż miejscowa baza myśli polskiej na Sląsku Opolskim, choć 
osłabiona materialnie i kadrowo-intelektualnie po podziale Górnego Slą
ska, jest jednak zdolna do wyciągnięcia praktycznych i korzystnych dla 
polskości wniosków z kry�ycznej obserwacji polityki kierownictwa ZPwN. 
Proces ten nasilił się później z powodu jeszcze bardziej rażących nie
zależną opinię polską skutków polityki ZPwN. Zlikwidowanie wydawnic
twa „Katolik" z końcem 1931 r., a zwłaszcza pism z tym tytułem, ,,zo
stało u nas powszechnie przyjęte - jak pisał Malczewski - jako pew
nego rodzaju przestępstwo" 58

, poniewaź zburzono tym samym „pokaźny 
zastęp ludzi - komórek, czujących się odpowiedzialnymi za ducha pol
sko-katolickiego na Śląsku" 59

. Rozgoryczenie było tym większe, że ZPwN 
wykupił teraz wydawnictwo „Nowiny" i zakazał Pawlecie drukowania 

Sł Ma 1 cze wski, Tworzqca się społeczność ... , cz. 1. s. 21-22. Zob. też: t en że.
Ze wspomnień ślqskich ... , s. 210-211. 

55 Ma 1 cze wski, Tworząca się społeczność ... , cz. 1, s. 22-23. Zob. też: te n że,
Ze wspomnień śląskich ... , s. 211-212. 

56 Ma 1 cze wski, Ze wspomnie11 ślqskich ... , s. 196-198; te n że, Polski nlch 
spółdzielczy ... , s. 31-32. 

s7 W sprawie jej programu zob. L. Smołka. Prasa polska na $lqsku Opolskim ... , 
s. 56 i ilustracja nr 5.

ss Ma I c ze wski. Ze wspomnień ś[qskich ... , s. 200.
59 Ma 1 cze ws k i, Tworząca się społeczność ... , cz. 1, s. 29-30. 
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w nim nowego „Katolika". Skłoniło to Pawletę do założenia w końcu 
1932 r. niezależnego wydawnictwa i pisma „Katolik Trzyrazowy", z któ
rym współpracował Malczewski. Nawiązując do haseł narodowo-poli
tycznych i religijnych oraz pracy organicznej bytomskiego „Katolika", 
opozycjoniści przystąpili do jeszcze bardziej intensywnego kształtowania 
opinii polskiej w całych Niemczech, publicznie krytykując politykę kie
rownictwa ZPv.rN w ruchu polskim z powodu zamierania ruchu polskie
go uo na skutek rozwijania centralistycznej i autokratycznej oraz rozbi
jackiej polityki wobec organizacji polskich 61

• Szczególne oburzenie opo
zycji i Malczewskiego wywołał fakt prowadzenia tej polityki w myśl te
zy, iż „istnieje jeden lud i jedna Sprawa Polska, a przeto istnieć powinna 
tylko jedna organizacja" 1i2, tzn. ZPwN i podporządkowane mu ściśle 
organizacje branżowe ruchu polskiego. Kwestionując wyłączność repre
zentowania sprawy polskiej przez kierownictwo ZPwN, wewnątrzzwiąz
kowa opozycja polska stała na stanowisku jedności ruchu polskiego, rea
lizowanej jednak za pomocą metod demokratycznych 1i3. 

Analiza poplebiscytowych nastrojów społecznych ludności polskiej 
Sląska Opolskiego skłoniła Malczewskiego do zrezygnowania z radyka
lizmu ruchu polskiego lat 1919-1921, mimo iż sam w radykalizmie 
pracy polskiej uczestniczył. Wyciągając poprawne wnioski ze zmiany 
sytuacji po 1922 r. dostrzegał potrzebę nawrotu przez Polaków na Ślą
�ku Opolskim do pracy organicznej. Przyjęcie innej, radykalnej koncepcji 
pracy polskiej przez ZPwN, którego był na Śląsku Opolskim współza
łożycielem, podobnie jak wielu innych zwolenników pracy organicznej na 
tym terenie, musiało \Vcześniej czy później prowadzić do konfliktu Mal
czewskiego z kierownictwem ZPwN. 

AUS DEN FORSCHUNGEN OBER IDEEN VON KAZIMIERZ MALCZEWSKI 

OBER DAS GEBIET VON OPOLE-SCHLESIEN (1922-1939) 

Der Artikel enthalt den crsten Tcil des Ergebnisses der den Anschauungen 
von Kazimierz Malczewski gewiclmeten Forschungen Liber polnische Problematik 
dieses Teils von Oberschte�icn, der nach der Teilung immer inncrhalb des deut
schen Staates geblieben ist (Opole-Schlesien). Sie sind aufgruncl der sozial-poli-

eo Przejawem tego była np. utrata w 1928 r. mandatów do sejmu pruskiego, 
7.aprzestanie czytania pism ZPwN przez dalszą część luclno�ci polskiej z powodu
lik\vidacji „Katolika", ponowny katastrofalny spadek głosów polskich w wyborach
1932 r.

a1 Np. \\·obec Polsko-Katolickiego Towarzyst\va Szkolnego na Sląsku Opolskim. 
Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech i Związku Akadcmikó-..v Górnośląza
ków „Silesia Superior". 

n2 Mal cz c wski, Tu:otzqcn sic; społeczność ... , cz. 1, s. 30-31: tamże, cz. 3,

s. 15-21. Zob. też: te n że, Ze w.�pomnicń śląskich ... , s. 218 nn. 
es Zob. w tej sprawie publicystykę „Katolika Trzyrazowego" i ,.Słowa Śląskiego'' 

w: L. Smołka. Prasa polska na Śląsku Opolskim ... , s. 58-59, 146-1G9 i ilustracje 
nr 7-8.
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tischen Broschi.iren von Malczewski aus dcn Vorkriegsjahren mit Hilfc cler nach 

1945 herausgcgebenen Erinnerungen rekonstruiert worden. Das \Vesen des politischen 

Gedankens von l\1alczcwski in dieser Sache ,var, sich eincr radikalen Ko!1zcption 

der Polenarbeit der Leitung des Bundcs der Polen in Deutschland (ZPwN) so\vie 

den z.entralistischen und autokratischen Mcthoden ibrcr Durchfi.ibrung widerzu

setzen und sich fur die Ri.ickkebr zur Klcinarbeit zu aul3ern aus Gnmd eincr 

Angleichung der Lcbensbedingungen der polnischen Bcvolkerung und ihrer 

rvli:iglichkeilen z.u der Situation im 19. Jahrhundert, als es kcinen Platz Hir eine 

radikalc Konzeption der Polenarbeit gab. 

Malczewskis Gedankc war durch die Idee der Ri.ickkehr Polens :luf die 

Piastengebiet beseelt. Von den fi.ihrenden Posten in der polnischen Bewegung im 

Fri.ihling' 1926 ferngehal ten, schopfte er die politische Opposition innerhalb des 

Bundes mit, was in den .Jahren 1936-1937 ihr Ergebnis im Bestand eines vom 

Bund clcr Polen in Deutschland unabhangigen Bundes der Pełen in Schlesien 

fan cl. 

Im \·orlicgenclen Arlikel wurde die Aufmerksamkeit auf den Ur;;prung des 

Intercose, Malczev.:skis fi.ir Schlesien, auf seinc Analyse der Gcscllschaftsstimmungen 

der polnischen Bevolkerung des Opole-Schlesiens nach der Volksabstimmung und 

der Anfange der polnbchcn Bewegung nach 1922 mit Beriicksichtigung der Poli

tik der Leitung des Bundcs der Polen in Deutschland gelenkt. In dem 2. Teil 

des Forschungsergebnisses wird eine durch Malczewski verfasste Charakteristik 

der polnischen Bedilkerung und der Mentalitat der Leitung des Bunclcs der 

Polen in Deutschlancl und der Anhange1· der Idee der Zcntr<.1lisierung der Polen

bev.:egung clargestellt worden, sowie scinc Analyse der Org,misationsorclnung des 

Bundes der Polen in Deutschland und .t\.n�chauung \'on den einz.elnen Elementen 

der Kleinarbeit. 




