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MOBILIZACJA SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO 
NA GÓRNYM ŚLĄSKU W OBLICZU GROŻBY 

AGRESJI HITLEROWSKIEJ 

Rosnące napięcie w stosunkach polsko-niemieckich wiosną 1939 r. 
w istotny sposób wpływało na kształtowanie się życia społecznego na 
Górnym Śląsku. Miejscowe społeczeństwo, zróżnicowane pod względem 
narodowościowym, z odmiennymi uczuciami traktowało wydarzenia, ja
kie rozgrywały się pomiędzy Berlinem i Warszawą. Zhitleryzowana 
mniejszość niemiecka z nadzieją spoglądała na święcącą triumfy Trzecią 
Rzeszę, widząc w jej „pokojowych" aneksjach świadomą politykę wy
zwalania niemczyzny spod „przemocy" nowo powstałych państw w po
wersalskiej Europie. Swą irrendentystyczną aktywnością mniejszość nie
miecka starała się dostarczyć hitlerowskiej Rzeszy atutów dla jej ekspan
sjonistycznej polityki, a zarazem przybliżyć ów dzień wyzwolenia. Miej

scowa ludność polska, doświadczona skutkami niemieckiej zaborcz-ości, 
widziała w rozgrywających się wówczas wydarzeniach groźbę wojny 
i agresji hitlerowskiej. Swiadomość tego niebezpieczeństwa stała się czyn
nikiem integrującym społeczeństwo polskie i mobilizującym je do goto
wości obrony niepodległego państwa polskiego. 

Niewiele zapewne regionów zamieszkałych przez ludność polską 
moglibyśmy wskazać, takich jak Górny Śląsk, gdzie życie społeczne 
w tak wielkim stopniu określały uwarunkowania historyczne, wydarze
nia i procesy, które rozgrywały się w ciągu życia zaledwie kilku pokoleń. 
Wydarzenia te zaś zadecydowały o ,obliczu II'l.arodowym tego regionu, 
jego przynależności państwowej., a zarazem niosły dramaty wewnętrzne, 
rozdzielające miejscowe społeczeństwo, zróżnicowane w swoich posta
wach społecznych, co niejednokrotnie stawało się źródłem napięć i ot-
wartych konfliktów. 

Ruch narodowy na Górnym Śląsku, rozwijający się już wyraźnie 
od Wiosny Ludów, czerpał żywotne soki w przemianach towarzyszących 
umacnianiu się kapitalistycznych stosunków społecznych, które aktywizo
wały szerokie kręgi miejscowej ludności, etnicznie polskiej, w sferze 
produkcyjnej, a takźe w <lziałalności politycznej. Funkcją zaistniałych 
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przemian stał się wzrost świadomości narodowej Górnoślązaków. Pod 
względem aktywności na polu działalności narodowej prym wiodły za
pewne środowiska robotnicze, ale wieś w pierwszym rzędzie stanowiła 
bastion polskości, chociaż nie zawsze w peŁni uświadamianej sobie subie
ktywnie przez jednostki, stąd też niejednokrotnie nie znajdowała ona 
odzwierciedlenia i skutków w postawach i działaniach politycznych. 

Słabsza dynamika rozwoju świadomości narodowej w środowiskach 
wiejskich mogła powodować, że część Górnoślązaków charakteryzowała 
się poczuciem więzi regionalnej, ale wyznaczniki etniczne decydowały 
o traktowaniu jej jako substytutu polskości. Zjawiska taki'e miały miej
sce w środowisku miejskim czy szerzej określając pracobiorczym. W zna
cznie większym przecież stopniu aniżeli w środowisku wiejskim miesz
kańcy okręgu przemysłowego znajdowali się pod presją tendencji asy
milacyjnych, funkcjonujących obiektywnie, z racji intensywniejszych
kontaktów społecznych z kręgami niemieckojęzycznymi. Określoną rolę
spełniała też długotrwała, celowa akcja germanizacyjna. W sumie więc
rozwój świadomości narodowej nie kształtował się wśród Górnoślązaków
jednokierunkowo, a nadto cechowała się ona zróżnicowanym stopniem
zaawansowania 1. 

Proces integracji narodowej na Górnym Sląsku zaawansowany był 
w znacznym stopniu już przed I wojną światową, o czym świadczyły 
między innymi różnorodne i bogate formy działalności ruchu polskiego. 
Lata I wojny światowej zdynamizowały ten proces, w efekcie czego mo
gło dojść do podjęcia zbrojnej walki narodowo-wyzwoleńczej. Niepodle
gła Polska, będąc żywotnie zainteresowaną wynikiem tej walki, udzie
lała Górnoślązakom pomocy moralnej i IlJ,aterialnej, ale w żadnym wy
padku nie w takiej skali, by można było kwestionować charakter ruchu 
narodowowyzwoleńczego jako rodzimego, podjętego i prowadzonego przez 
Górnoślązaków. 

Powstania śląskie i akcja plebiscyto�a były dla Górnoślązaków cza
sem wielkiej próby, a prowadząc przez nie spotykany w dziejach tej 
ziemi wzrost antagonizmu narodowego do konfrontacji polsko-niemiec
kiej determinowały w nader licznych wypadkach późniejsze losy Górno
ślązaków. 

Warto w tym miejscu dodać jeszcze, że w obliczu wydarzeń, jakie 
rozgrywały się po I wojnie światowej, doszło do solidarnego współdzia
łania na Górnym Śląsku kierownictwa obozu polskiego mimo istnieją-

1 Szerzej na ten temat zob. m.in.: J. Chleb owczy k, Procesy narodotwórcze 
we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu, Warszawa-Kraków 1975; 

M. Or ze cho wski, Narodowa Demokracja na Górnym Sląsku (do 1918 roku),
Wrocław-Warszawa-Kraków ,1965. W. Zielińsk i, Z problemów integracji na
rodowej i klasowej spoteczeństwa na Górnym Slqsku (do 1922 roku). (Z proble

mów integracji społeczno-politycznej na Górnym Śląsku przed II wojną świato

wą, Katowice 1980, s. 35--66).
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cych i dzielących je różnic ide-owo-politycznych. Analogiczna sytuacja 
zaistniała w obozie niemieckim, scementowanym w jednolitym przeciw
działaniu polskim tendencjom narodowo-wyzwoleńczym. O wadze kwe
stii narodowościowej świadczyć może t,eż fakt, że dyskusje w tym przed
miocie nie ominęły górnośląskich komunistów, programowo negujących 
potrzebę jej podnoszenia jako drugorzędnej wobec problemu walki o wy
zwolenie społeczne 2. 

Zjednoczenie części Górnego Sląska z Polską w 1922 r. przyniosło 
w konsekwencji gruntowne zmiany jakościowe w życiu społecznym. Po
litycznie do tej pory panująca ludność niemiecka stała się mniejszością 
narodową, a chociaż jej uprawnienia gwarantowane były między innymi 
na forum międzynarodowym, to jednak rola petenta administracji pań
stwa polskiego, traktowanego przez Niemców przynajmniej z nieufnością, 
wywoływała stany frustracji, z powodzeniem rozładowywane dzięki roli 
mniejszości w życiu gospodarczym. Polityczne zatem panowanie ludności 
polskiej było co najmniej połowiczne, jeśli. nie iluzoryczne, z racji tego, 
że przemysł cięilk.i oraz wielkie majątki obszarnicze znajdowały się w rę
kach Niemców. Ograniczoność klasowa międzywojennego państwa pol
skiego nie pozwalała na realizację radykalniejszych reform społecznych, 
kiepski stan finansów ograniczał zaś efoktywl!lość chcianych i podejmo
wanych przedsięwzięć na polu etatyzacji gospodarki. Ostatecznie do 
końca okresu międzywojennego kapitał niemiecki zajmował w życiu 
gospodarczym Górnego Śląska znaczną pozycję 3. 

Ten specyficzny układ stosunków społeczno-politycznych nakła'dał si� 
na istniejącą na Górnym Sląsku stratygrafię narodowościową. Obok P{)
laków, wywodzących się spośród ludności rodzimej i napływających 
zwłaszcza w latach dwudziestych z innych regionów, wschodnią część 
Górnego Śląska zamieszkiwali Niemcy, zarówno ci, którzy wcześniej 
przybyli na ten teren z Rzeszy, jak i górnośląscy, urod:Z)eni w środowisku 
etnicznie polskim, ale pozbawieni z nim· silniejszych więzów emocjonal
nych, trwający w kręgu kultury niemieckiej i z nią się identyfikujący. 
Emil Szramek określił ich mianem „Niemców z polską krwią", w okre
sie międzywojennym zwano ich też „Kulturdeutsche" 4• Jeśliby tę grupę
ludności potraktować jako jednorodną, to przecież jeszcze pozostałaby 
nam zapewne wąska warstwa ludności o nie wykrystalizowanej świa
domości narodowej. Jej związki etniczne z polskością i fakt przynależnoś-

2 F. Hawr a nek, Ruch komunistyczny na Górnym śląsku w latach 1918-
1921, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966. 

a J. Popki ew i cz, F. Rys z ka, Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospo
darce Polski międzywojennej (1922-1939), Opole 1959; M. Grzyb, Narodowościo

wo-polityczne aspekty przemian stosunków własnościowych i kadrowych w górno
śląskim przemyśle w latach 1922-1939, Katowice 1978. 

4 E. Szram e k, Śląsk jako problem socjologiczny (Roczniki To\Erzystwa 
Przyjaciół Nauk na Śląsku, t. IV, Katowice 1934, s. 37). 
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ci państwowej ojczystej ziemi do Polski, a zatem i oddziaływanie okre
ślonych instytucji, mogły stać się akceleratorem w procesie dojrzewania 
poczucia narodowego. Jeśli tak się nie stało, jeśli proces ten nie objął ogó
łu, to decydował o tym między innymi pograniczny charakter regionu, a co 
zatem idzie, oddziaływanie różnych kręgów kulturowych. Jednym znaj
istotniejszych elementów modelujących postawy społeczne tej grupy 
była atrakcyjność danego kręgu kulturowego i związanych z nim form 
zorganizowanego życia społeczno-politycznego, co rodziło koniunktural
ność postaw. Wspomniany już Szramek pisał na ten temat: ,,Zjawiskiem 
typowo granicznem są ludzie o chwiejnej równowadze narodowej, wiecz
nie niezdecydowani, istne trzciny, które pod powiewem lada wietrzy
ka przechylają się to w tę, to w ową stronę" 5

• 

Rzeczywistość okresu międzywojennego nie szczędziła rozczarowań. 
Dla niezdecydowanych pod względem narodowym Górnoślązaków, w wy
padku robotników równocześnie charakteryzujących się niskim pozio
mem świadomości klasowej, wszelkie społeczne dolegliwości interpreto
wano jako skutek funkcjonowania państwa polskiego. Reakcje zewnę
trzne wyrażały się w demonstrowaniu sympatii dla niemczyzny. Jak 
stwierdził Józef Chałasiński, zjawisko to nie było marginesowe, a pro
blem „chacharów" - tym mianem określano Górnoślązaków, którzy 
uważali się za Niemców, chociaż nawet nie władali językiem niemiec
kim - miał odegrać istotną rolę w polsko-niemieckim konflikcie na 
obszarze górnośląskim 6

• 

Demonstracja sympatii dla niemczyzny, penetracja tego środowiska 
przez nacjonalizm niemiecki, do czego jeszcze wrócimy, a także brak 
zrozumienia w kręgach polskiej administracji państwowej, a po części 
też opinii publicznej, skomplikowanej rzeczywistości pogranicza spra
wiały, że śląską więź regionalną z jej głównymi wyznacznikami - pol
sko-niemieGkim żargonem, czy nawet gwarą śląską - traktowano 
w okresie międzywojennym nie jako substytut polskości, jak to było 
wcześniej, lecz jako substytut niemieckości 7• 

Mimo przegranej w konfrontacji ze śląskim ruchem narodowowy
zwoleńczym Niemcy nie zamierzali rezygnować ze swego panowania 
na Górnym Śląsku. �ata dwudzieste - działalność Volksbundu, suk
cesy organizacyjne w rozbudowie sieci szkolnictwa mniejszościowego, 
sukcesy wyborcze - dowiodły, że w rękach kierownictwa obozu nie
mieckiego znajduje się wystarczająco wiele sprawnych instrumentów 

6 Tamże.
' J. Chał as iński, Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Ko

palnia" na Górnym Slqsku, Warszawa 1935; J. C h 1 e bo w czy k, W kwestii tzw. 
Chacharów (Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933 na Sląsku i v,r Zagłębiu Dąbrow
skim oraz jego społeczne konsekwencje, Katowice 1974). 

1 E. K op e ć, Sanacja wobec narzecza jako składnika śląskiej więzi regio,; 
nalnej (Z problemów integracji...). 
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kształtowania opinii społeczeństwa i uzyskiwania wpływów zapewne 
przewyższających liczebność mniejszości 8

. 

Władze państwowe przez dłuższy czas tolerowały ten stan rzeczy, 
mimo że organizacje społeczne, jak na przykład Związek Obrony Kre
sów Zachodnich, czy też Związek Powstańców Sląskich, występowały 
z żądaniami radykalnego rugowania wpływów niemczyzny. ż,1dania te 
podjął sanacyjny wojewoda śląski, Michał Grażyński. Związany z Gór
nym S!ąskiem już w okresie akcji plebiscytowa-powstańczej, bez trudu 
podporządkował sobie znaczną część środowiska kombatanckiego, wy
rywając je między innymi spod wpływów cnadecji i czyniąc zeń narzę
dzie walki z opozycją polityczną, a także niemczyzną. 

Związek Powstańców Śląskich w pełni poparł rząd pomajowy, a źród
ła tego stanowiska są zapewne skomplikowane. Powstańcy śląscy, któ
rych dziełem było zjednoczenie części Górnego Śląska z Polską, mieli 
prawo uważać się za właściwych animatorów procesu dalszej integracji 
narodowej, do przedmajowej władzy zrażał ich jej legalistyczny stosu
nek do niemczyzny, a rozgoryczenia dopełniała niezwykle trudna sy
tuacja gospodarcza, która odbijała się na warunkach bytowych wielu 
przedstawi,cieli tego środowiska. W latach następnych sytuacja w tym 
względzie zapewne nie uległa radykalnej poprawie, skoro wielu byłych 
uczestników powstań śląskich musiało szukać zatrudnienia w zachod
niej części Górnego Śląska, w czym władze niemieckie widziały swój 
interes, ale współdziałanie śląskich „niepodległościowców" z władzami 
państwowymi pozwalało im realizować zarówno nadrzędny cel przy
.świecający sanacji - walkę i likwidację opozycji w celu zmonopolizowa
nia władzy w państwie - jak i partykularne cele środowiska, wyrażające 
się między innymi w solidarnym· podejściu i solidarnym rozwiązywaniu 
interesujących to środowisko problemów społecznych. 

Agresywność i rewizjonistyczny charakter niemieckich organizacji 
nacjonalistycznych na Górnym Sląsku zmuszały władze polskie do pod
jęcia z nim1 walki, prowadzonej per fas et nefas przez sanację zwłasz
,cza na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych. Sanacja nie umiała 
jednak wyciągnąć odpowiednich wniosków z faktu, że wśród mniej
szości niemieckiej znajdowały się siły aktywistyczne, lojalnie ustosun
kowane do państwa polskiego. 

Wrogość klasowa czy nacjonalistyczne uprzedzenia do ogółu Niemców 
.zadecydowały, że opozycja antyhitlerowska w łonie mniejszości niemie
ckiej - Deutsche Sozialistiche Arbeitspartei (DSAP) i Deutsche Christ
liche Volkspartei - nie znalazła szerszego poparcia śląskich władz wo
jewódzkich. Tymczasem rosły wpływy agenturalnej partii hitlerow
skiej - Jungueutsche Partei (JdP), która korzystając ze zbliżenia 

8 Odnośnie do liczby Niemców w województwie śl<1skim zob.: T. Fa I ę ck i,
.Niemieckie szkolnictwo mniejszo'ściowe na Górnym S!qsku w latach 1922-1939, 

Katowice-Kraków 1970. 
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polsko-niemieckiego w stosunkach międzynarodowych rozbudowywała 
swą sieć organizacyjną. Skupiała ona przedstawicieli różnych warstw 
społecznych, w tym i kręgów lumpenproletariackic

h

, upatrujących w fa
szyzmie jedyną życiową szansę. Jak dowiodły procesy sądowe niemiec
kich -organizacji dywersyjnych, działających w duchu ideologii faszysto
wskiej, a więc Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiter-Bewegung, czy 
też Tarnowitzer Wanderbund, w ich szeregach znalazło się wiele osób 
ze środowiska etnicznie polskiego 9. W dwa lata po procesie członków 
pierwszej z wymienionych organizacji katowicka „Polonia" stwierdzała, 
że przed sądem stanęli oskarżeni „o nazwiskach wybitnie polskich", co 
dowodziło zdaniem pisma, ż·e „mniejszość niemiecka spod znaku »Jung
deutsche Partei« nie tylko że kupowała renegatów za judaszowski grosz, 
ale dążyła do oderwania Sląska od Polski" 10.

Społeczeństwo pąlskie na Górnym Sląsku świadome było siły i prę
żności ekspansjonizmu niemieckiego, stąd też rodziło się jego szczególne 
wyczulenie na wszelkie ataki, mogące godzić w suwerenność państwa 
polskiego. Stałym elementem walki politycznej opozycji antysanacyjnej 
była krytyka polityki zagranicznej, szczególnie w odniesieniu do państwa 
niemieckiego. W okresie, gdy Trzecia Rzesza przystąpiła do realizacji 
p·rogramu aneksji terytorialnych, rozszerzając swe granice poprzez An
schluss Austrii, i gdy sternicy polskiej polityki zagranicznej deklarowali 
.:.we desinteressement w tej kwestii, lojalnie odpłacając się w ten sposób 
Niemcom za ich zbliżenie z Polską, społeczeństwo Górnego Śląska 
jednoznacznie dawało wyraz zaniepokojeniu z powodu wzrostu poten
cjału Trzeciej Rzeszy, a w konsekwencji powstałemu stąd zagrożeniu 
Polski. Słowa krytyki pod adresem sfer rządzących znalazły się między 
innymi na łamach związanego z sanacją „Powstańca". Wprawdzie śro
dowisko powstańców śląskich, tak jak i szersze kręgi społeczeństwa, dało 
się ponieść euforii po zajęciu przez, Polskę zaolziańskiej części Sląska 
Cieszyńskiego, co próbowała zdyskontować dla umocnienia swych po
zycji w społeczeństwie twórczyni rzekomej mocarstwowości Il Rzeczy
pospolitej, sanacja, ale październikowe dni 1938 r. budziły także wśród 
Górnoślązaków refleksje co do konsekwencji ówczesnych wydarzeń dla 
przyszłości Polski. Jak raportowały śląskie władze wojewódzkie: ,,Odzy
skanie Zaolzia wywołało powszechną radość", ale zaraz też dodawano: 
,,W związku z rozwojem wydarzeń ,na tle terytorialnego okrojenia Cze
chosłowacji wskazano z dużym niepokojem na wzrastającą potęgę Nie-
miec" 11•

8 K. Gr il nb erg, Nazi-Front Schlesien. Niemieckie organizacje polityczne

w województwie śląskim w latach 1933-1939, Katowice 1963. 
10 „Polonia", nr 5217, IV 1939. 
11 Cyt. zu: J. W a 1 cz a k, Siły demokratyczne wobec zagrożenia niepodległości

Polski przez Niemcy hitlerowskie. Referat (Konferencja naukowa w 40 rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, Katowice, sierpień 1979, pow., s. 23). 
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Wydarzenia 1938 r. w pełni już uświadomiły społeczeństwu polskiemu 
na Górnym Śląsku możliwość niemieckiej agresji na Polskę. W obliczu 
zagrożenia zewnętrznego spontanicznie narastał proces konsolidacji wew
nętrznej społeczeństwa :polskiego. Znamienną sprawą w tym względzie 
było osłabienie wystąpień klasowych robotników górnośląskich. Mimo 
że w wielu wypadkach robotnicy nie zdołali osiągnąć takich warunków 
zatrudnienia jakie istniały w okresie przed kryzysem gospodarczym, to 
jednak rezygnowali z podejmowania walki, nie chcąc osłabiać potencja
łu obronnego państwa. Proklamowany niejako oddolnie „pokój klasowy" 
zamierzała wykorzystać sanacja, a ściśle M. Grażyński, z 1którego inspira
cji przedstawiciele pięciu głównych central związków zawodowych 
w kwietniu 1939 r. deklarowali wobec generalnego inspektora pracy 111a 
Górnym Śląsku, dyr. M. Klotta, poniechanie walk strajkowych w okresie 
zagrożenia z·ewnętrznego. Wprawdzie Okręgowa Komisja Klasowych 
Związków Zawodowych w Katowicach i Centralny Związek Górników 
wycofały się z tego porozumienia, motywując swój krok nielojalnością 
sanacji, która nie zamierzała rezygnować z faworyzowania prorządowych 
organizacji związkowych, to jednak klasa robotnicza zrezygnowała w tym 
okresie z walki o swoje prawa 12. Współpracę z organizacjami prorządo
wymi nawiązywały lokalne komórki klasowych związków zawodowych 
oraz organizacji społecznych. 

Atmosfera solidaryzmu narodowego stawała się głóWIIlym impulsem 
pobudzającym stronnictwa opozycyjne do podjęcia kroków w celu po
rozumienia się z sanacją. Opozycja, obejmująca partie od lewicy aż do 
skrajnej prawicy, nie była w swych :poglądach jednolita. Jeśli głó'!"{ny 
trzon opozycji, ugrupowania lewicy i centrum, a więc Polska Partia 
Socjalistyczna i Stronnictwo Pracy, żądały zniesienia ograniczeń krępują
cych życie polityczne, a zwłaszcza likwidacji antydemokratycznej ordy
nacji wyborczej i dopuszczenia do udziału w rządzie przedstawicieli opo
zycji, co stwarzałoby podstawy do utworzenia tzw. rządu zaufania na
rodowego, to z kolei ugrupowania prawicowe, wywodzące się z narodo
wej demokracji, Stronnictwo Narodowe, Obóz Wszechpolski i Ruch Na
rodowo-Radykalny, forsowały program rozwiązania kwestii narodowej 
wewnątrz kraju, faszyzacji życia społeczno-politycznego, konkurując 
w tym względzie z Obozem Zjednoczenia Narodowego. 

Idea konsolidacji społeczeństwa polskiego wokół czynników państwo
wych była dla sanacji nader istotną, ale nie za cenę ustępstw i dzielenia 
się władzą z opozycją, tym bardziej że obiektywnie działające mechaniz
my pchały społeczeństwo do skupienia się wokół istniejącej władzy pań-

12 Tamże, s. 25; T. Fa 1 ę ck i, Województwo śląskie wobec narastającej groź

by wojny. Marzec-sierpień 1939 rok (Studia i materiały z dziejów śląska, t. XII,
pod red. J. Chlebowczyka i K. Popiołka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
1973, s. 422). 
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stwowej. Stąd też obok powszechnie głoszonych haseł o potrzebie jedno
ści narodu sanacja - poza nieli<::znymi gestami - wielokrotnie dawała 
odczuć opozycji, że nie potr�e:buje się liczyć ani z jej nastrojami, ani 
też żądaniami. Toteż łatwo zrozumieć rozgoryczenie zawarte w słowach 
,,Polonii", piszącej: ,,dzisiaj idzie przez Polskę powiew idei zjednoczenia, 
ale dla prawdziwego zjednoczenia najmniej niekiedy robią ci, którzy 
najwięcej o nim mówią, a tego wła'ściwie pragną, by wszyscy poszli pod 
ich komendę" 13_

Słowa te padły w czasie zjazdu Stronnictwa Pracy w diniu 30 I[V 
1939 r. w Katowicach, kiedy to szerzej podsumowano wyniki poczynań, 
jakie podjęto wcześniej dla skonsolidowa,nia i nawiązania współpracy 
wszystkich polskich ugrupowań politycznych na Sląsku. Zjazd zaaprobo
wał uchwały Zarządu Głównego w Warszawie co do zmiany polityki 
wewnętrznej i postulatu powołania rządu zaufania narodowego, który 
by reprezentował ogół społeczeństwa polskiego i który mógłby zognisko
wać wysiłeik całego narodu ,na rzecz obrony Ojczyzny. 

Inicjatywa Stronnictwa Pracy spotkała się tylko z częściowym po
parciem, nawiązano bowiem kontakt z Polską Partią Socjalistyczną 
i Stronnictwem Ludowym, nie cieszącym się zresztą na Sląsku zbyt wiel
ką popularnością. Obóz Zjednoczenia Narodowego i Obóz Wszechpolski 
nie podjęły oferty, gdyż - jak pisał organ Stronnictwa Pracy - ,,wciąż 
mają niezrozumiałe zastrzeżenia, których zapewne n i e p od z i e 1 a j ą 
zwolennicy tych stronnictw. »W dołach« bowiem istnieje silny pęd ku 
konsolidacji. Jest rzeczą jasną i wszyscy to dobrze rozumieją, że j e ś  1 i 
w y b  u c h n i e w o j n a, to nie będzie się tworzyć specjalnych batalio
nów wszechpolskich czy ozonowych, lecz wszyscy razem, pod jednym 
sztandarem, będą bronić Polski" a. 

W wyniku realizacji inicjatywy Stronnictwa Pracy utworzono komi
tet porozumiewawczy wspomnianych trzech stronnictw politycznych. 
Miał on stanowić formę nacisku na - sanację, platformę wspólnej walki 
o demokratyzację życia politycznego, ale o jego działalności nic bliższego
nie wiadomo, prawdopodobnie nie mógł on realizować założonych celów
z racji sztywnegó stanowiska sanacji. Już wcześniej zdecydowanie odrzu
cała ona sugestie co do konsolidacji narodu poprzez dopuszczenie przed
stawicieli opozycji do rządu, twierdząc, że rząd taki byłby tylko forum
forsowania partykularnych interesów grup i partyjek 15.

Odrzucenie przez sanację propozycji partii opozycyjnych co do współ

pracy w umacnianiu obronności kraju nie przeszkodziło dalszej konsoli
dacji społeczeństwa. Partie opozycyjne nie zrezygnowały ze swoich żądań 
politycznych, akcentowały je do końca okresu międzywojennego, dając 

n ,,Polonia", nr 5221, 1 V 1939. 

14 Tamże, nr 5222, 2 V 1939. 

u W a 1 cz a k, op. cit., s. 24; Fa 1 ę ck i, Województwo śiqskie ... , s. 25. 
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tym samym do zrozumienia, że ich poparcie dla władz państwowych jest 
nakazem płynącym z aktualnej sytuacji międzynarodowej i zagrożenia 
niepodległości kraju. Przełomowe w tym względzie stały się wydarzenia 
z końca kwietnia i początków maja 1939 r., tzn. zerwanie przez Niemcy 
układu o nieagresji z 1934 r. i wystąpienie Józefa Becka, określają�e 
.stanowisko władz polskich wobec niemieckich żądań. Przemówienie Be
cka trafiało w nastroje i odczucia społeczeństwa polskiego, które nie 
zamierzało poddać się presji Trzeciej Rzeszy, wysuwającej pod adresem 
Polski żądania terytorialne, i gotowe było z b�onią w ręku walczyć o nie
podległość i integralność ziem polskich. 

Opozycja antysanacyjna w pełni poparła stanowisko rządu wobec wy
stąpienia Hitlera. Stwierdzenie „Polonii": ,,Stanowisko zajęte przez mi
nistra Becka obowiązuje nas wszystkich", spotkało się w praktyce 
z aprobatą wszystkich ugrupowań politycznych 1s. 

Wiosną 1939 r. wzmogła się antypolska aktywność niemieckich orga
nizacji nacjonalistycznych na Górnym Śląsku. Mnożyły się akty prowo
kacji, wyrażające się w demonstrowaniu wierności dla idei hitlerowskich, 
jawnej niechęci i obelżywych wypowiedziach o narodzie i państwie pol
skim, coraz liczniejsze były ucieczki skompromitowanych swą działalnoś
cią Niemców na teren Rzeszy. Wśród sprawców tych prowokacji liczny 
udział mieli Górnoślązacy o nie skrystalizowanej świadomości narodowej, 
w wielu wypadkach znajdujący zatrudnienie w zachodniej części Górne
go Śląska i celowo antypolsko nastawieni przez władze ,niemieckie. Ro
sły szeregi V kolumny, wzmaoniała swe siły niemiecka irredenta. 

Buta niemiecka rosła na fali szowinizmu, jaka wzniosła się po sukce
sach hitleryzmu jesienią 1938 i wiosną 1939 r. Zhitleryzowana mniejszość 
niemiecka na Gómym Śląsku wierzyła, że znajduje się w przeddzień 
-oczekiwanego wyzwolenia. Społeczeństwo. polskie natomiast, znając już
scenariusz wydarzeń, jakie poprzedzały Anschluss Austrii, czy też bkwi
<lację Czechosłowacji, wystąpiło w sposób zdecydowany przeciwko poczy
naniom miejscowych Niemców. Stwierdzenie w rodzaju: ,,Polska to nie
Sudety i ... nielojalni obywatele narodowości niemieckiej nie mogą li
czyć na żadne pobłażanie", właściwie odzwierciedlało nastroje panujące
w województwie śląskim w ostatnich miesiącach pokoju. Dziwny to już
był pokój. Chociaż władze polskie unikały stosowania ostrzejszych re
presji wobec winnych Niemców i hamowały odruchy społeczeństwa prze
dwstawiającego się irredencie, aby nie dostarczać argumentów goebbel
sowskiej propagandzie, chociaż kierownictwo obozu niemieckiego, zwła
szcza spod znaku Volksbundu, uważało, że prowokacje antypolskie mogą
w następstwie doprowadzić do dekonspiracji przygotowań dywersyjnych,
to przecież półroczny okres od marca do września 1939 r. był okresem

16 „Polonia", nr 5227, 7 V 1939.
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ciągłego napięcia i ustawicznych utarczek polsko-niemieckich, okresem 
,,małej wojny" ludności polskiej z niemczyzną. 

Organizacje społeczne i mieszkańcy polscy Górnego Śląska zdecydo
wanie przeciwstawiali się wszelkim aktom niemieckiej prowokacji. Ak
tywnie występowano przeciw demonstrowaniu sympatii dla nazizmu, 
publicznemu manifestowaniu niemieckości części mieszkańców, zwalcza
no niemiecką propagandę, obliczoną na sianie zamętu i obniżanie mo
rale Polaków. Sanacyjnym czynnikom, operującym hasłem o „sile, zwar
tości i gotowości", łatwo przyszło w tej atmosferze wmówić społeczeń
stwu, że wszelkie dyskusje na temat stanu obronności państwa równają 
się szerzeniu defetyzmu. Przeciwstawianie się niemieckiej tzw. Flilster
propaganda niewątpliwie mobilizowało społeczeństwo polskie, ale równo
cześnie krępowało siły op<Jzycyjne, odtrącone przez sanację od udziału 
w !kierowaniu państwem, w możliwościach realnej orientacji w stanie 
potencjału militarnego państwa. 

Począwszy od marca do kwietnia 1939 r. przez województwo śląskie 
przeszła fala zebrań, wieców, manifestacji, w czasie których deklarowano 
gotowość obrony ojczyzny. Mimo ograniczonych przez władze możliwo
ści obchodów święta 1 Maja zarówno komuniści, jak i socjaliści mobili
zowali ludność robotniczą, wysuwając hasła wzmocnienia obronności kra
ju i woli walki z najeźdźcą o utrzymanie niepodległości, wskazując przy 
tym, że istotnym czynnikiem .:iła podniesienia aktywności społeczeństwa 
na rzecz walki z zagrożeniem zewnętrznym jest zniesienie wszelkich 
antydemokratycznych ustaw i powołanie Rządu Obrony Narodowej. 

Największe nasilenie manifestacje polskie przyjęły w ciągu ostatniego 
miesiąca poprzedzającego wybuch wojny. Gromadziły one po kilkadzie
siąt tysięcy uczestników, odbywały się w głębokim, patriotycznym na
stroju, wyrażającym zdecydowaną postawę ludności polskiej n. 

Pod wpływem nowej sytuacji międzynarodowej wzrosła, i to. 
w znaczny sposób, ofiarność społeczeństwa na cele obronne. Jeśli do tej 
pory przedstawiciele organizacji robotniczych, zwłaszcza klasowych 
związków zawodowych, niejednokrotnie wyrażali swoje niezadowolenie 
z przerzucania ciężarów obronności państwa na barki klasy robotni
czej czy dawali wyraz nieufności wobec polityki sanacji, w tktórej dyspo
zycji pozostawała gospodarka społecznymi funduszami, to w 1939 sytuacja 
uległa radykalnej zmianie. Kierownictwo centralne PPS, wzywając kla
sę robotniczą do porzucenia pracy w dniu 1 Maja, wyraźnie określiło. 
że dotyczy to wszystkich, z wyjątkiem robotników i pracowników za
kładów pracujących na potrzeby państwa i jego obronności. Chrześci-· 
jańskie związki zawodowe deklarując pełne poparcie w sprawie pożycz-

11 M. Łabuz, Materiały do tradycji pierwszomajowych na Gói:.nym SLqsku 
(1890-1939) (Klasa robotnicza na Śląsku, t. IV, Opole 1978}; zob. też: A. Mr o

w ie c, Z dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej w latach 1918-1939 (StosunkL 

społeczno-polityczne, Katowice 1966, s. 172). 
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ki obrony przeciwlotniczej stwierdzały równocześnie, że „w gotowości bo

jowej Narodu przodował i przodował będzie patriotyczny polski świat 

pracy" 18• 

Załogi poszczególnych przedsiębiorstw przemysłowych uchwalały 
subskrypcję pożyczki na dozbrojenie, przy czym zwraca uwagę, że w wie
lu tego typu dokumentach motywowano postawę subskrybentów tra
dycjami historycw.ymi udziału społeczeństwa w walkach zbrojnych, ja
kie toczyły się u progu dziejów II Rzeczypospolitej o jej kszałt tery
torialny. W tym kontekście podnoszono kwestię powstań śląskich jako 
wynik patriotyzmu ludu śląskiego, a zarazem zobowiązanie nowych po-
koleń do kontynuowania walki o wolność narodową. 

Historycy, zajmujący się problematyką obrony Śląska we wrzE:śniu 
1939 r., zgromadzili nader obfity materiał dotyczący ofiarności społeczeń
stwa na rzecz pomnożenia potencjału obronnego państwa polskiego, to
też nie ma potrzeby dorzucania jeszcze dalszych szczegółów. Istotniejsze 
jest stwierdzenie, że akcja dozbrajania armii unaoczniała społeczeństwu 
niebezpieczeństwo grożące wszystkim Polakom, cementowała ich wolę 
wspólnego działania i wspólnego przeciwstawienia się agresji zewnętrznej. 
Rozmiary udziału społeczeństwa w tej akcji ukazywały stopień mobiliza
cji do walki z grożącym państwu niebezpieczeństwem. 

Z drugiej przecież strony nie sposób nie zauważyć, że deklaracja 
subskrybowania pożyczki - przykładowo na rozbudowę lotnictwa - nie 
musiała oznaczać deklaracji postawy narodowej, czy nawet w określo
nych wypadkach mogła stanowić wygodne alibi dla maskowania wrogiej, 
antypolskiej postawy. 

Uświadomieniu niebezpieczeństwa niemieckiego służyła działalność 
prasy, radia, a także doraźna akcja oświatowa prowadzona przez orga
nizacje sp<lłeczne. Demaskowała ona aneksjonistyczne oblicze hitleryzmu, 
w zależności od profilu ideowo-politycznego ośrodków emitujących kry
tykę hitleryzmu, wskazywała na jego wewnętrz,ny charakter, ukazu
jąc - jak to czynili na przykład socjaliści - jego antyrobotnicze, anty
demokratyczne, szowinistyczne i rasistowskie oblicze. W okresie, kiedy 
w pełni wyszło na jaw fiasko sanacyjnej polityki „przyjaźni" z Niemcami 
hitlerowskimi, zajęto się faktycznym położeniem i losami ludności pol
skiej miesZ!kającej w granicach Rzeszy. Wprawdzie rozważania te nie
jednokrotnie prowadziły do wysuwania żądań powrotu w granice Rzeczy
pospolitej ziem historycznie polskich, co nie tylko było nierealne, ale 
też szkodziło Polsce, gdyż dostarczało niemieckiej propagandzie atutów 
dla oskarżenia Polaków o tendencje zaborcze, ale i w tych poczynaniach 
dopatrzyć się można racjonalnego jądra: ukazywały one skutki odwie
cmego niemieckiego „Drang nach Osten" i ostrzegały społeczeństwo 
przed jego aktualnością. 

18 „Polonia", nr 5194, 2 IV 1939. 
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Irredentystyczne poczynania zhitleryzowanej mniejszości nie,_�ieckiej 
budziły czujność szerokich kół społeczeństwa, zwłaszcza zaś mobilizowały 
powstańców śląskich do czynnego przeciwstawiania się antypolskiej 
działalności. W wielu miejscowościach województwa śląskiego uczestni
cy walk narodowowyzwoleńczych już wczesną wiosną 1939 r. podjęli 
działania organizacyjne zmierzające do zabezpieczenia suwerenności pań
stwa polskiego. Środowisko powstańcze zaniepokojone było między in
nymi masowymi ucieczkami członków mniejszości. O rozmiarach tego 
zjawiska świadczyć może liczba 12 OOO rezerwistów, którzy - według 
obliczenia dowódcy 23 dywizji piechoty gen. Jana Jagmina Sadowskie
go - nielegalnie znajdowali się w granicach Trzeciej Rzeszy. W poszcze
gólnych miesiącach liczba ucieczek sięgała kilku tysięcy osób. Przykłado
wo w czerwcu 1939 r. władze polskie stwierdzały fakt nielegalnego prze
kroczenia granicy i ucieczki przed służbą wojskową oraz do prac 
sezonowych 1739 osób, w lipcu zaś było 2277 takich wypadków. Maso-

• wość ucieczek niepokoiła miejscowe polityczne władze mniejszości, szcze
gólnie kierownictwo Jungdeutsche Part,ei, które traciło bazę działania.
Rudolf Wiesner, krytykując ucieczki Niemców, określał je nawet mianem
dezercji z pola walki. Chodziło rzecz jasna o to, aby Niemcy stanowili
na miejscu realną siłę do walki z polskością, właściwie wypełniając"
rolę V kolumny 19.

Penetracja środowiska uciekinierów, a także dekonspir.acja różnych
niemieckich organizacji bojowych nie pozostawiały wątpliwości co do
zamiarów, jakie przyświecały władzom niemieckim, grupującym w ró
żnego rodzaju obozach i ośrodkach szkoleniowych uchodźców. Stąd też
działania powstańców, którzy przystąpili do patrolowania poszczególnych
miejscowości i odcinków granicznych. Odwołując się do konkretnych
przykładów posłużmy się kroniką podgliwickich Gierałtowic, w której
stwierdza się, że po wypowiedzeniu przez Hitlera deklaracji o nieagresji
,, ... społeczeństwo polskie miejscowości zrozumiało, że nadchodzą bardzo

ważne i cię:hkie chwile. Społeczeństwo zaprzestało waśni związkowych
i zaczęło myśleć nad samoobroną, zwłaszcza że Niemcy podnosili głowy

· i publicznie zaczęli grozić". Miejscowi powstańcy chcąc przeszkodzić
ewentualnym akcjom dywersji i ucieczkom patrolowali już od 20 IV
1939 r. wieś i pobliskie pogranicze 2°. Władze wojskowe, chcąc stworzyć

19 Fa 1 ę ck i, Województwo śiąskie ... , s. 407; A. Szefer, Zachowanie sii:

mniejszości niemieckiej na ziemi bieiskiej w przededniu agresji hitierowskiej na 
Polskę i w pierwszych dniach okupacji (Podbeskidzie, jego droga do Polski Ludo
wej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 27 listopada 1976 roku przez 
Zarząd Wojewódzki ZBoWiD w Bielsku-Białej, Katowice 1979, s. 17); M. Cyg a ń
s ki, Hitlerowska V kolumna w województwie śląskim i krakowskim w 1939 roku� 

Opole 1972, s. 86. 
llO Historia GieraUowic w latach 1939-1945, mps w Zbiorach Wojewódzkiej 

Komisji Historycznej ZBoWiD w Katowicach, sygn. IV/279.
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efektywną siłę do zwalczania niemieckiej dywersji, przystąpiły w wyni
ku porozumienia z Zarządem Głównym Związku Powstańców Sląskich 
do tworzenia w lipcu 1939 r. ochotni,czych odziałóy., samoobrony powstań
czej, które miały funkcjonować obok wcześniej tworzonej już Obrony 
Narodowej. Zgodnie z porozumieniem postanowiono utworzyć 22 Pow
stańcze Bataliony Obrony Narodowej. Jednostki te miały liczyć po 600 
ludzi, a więc w sumie zebrały 13 200 ochotniików. Najsilniejsze oddziały 
skupiały się w okręgu przemysłowym oraz w powiecie rybnickim, gdzie 
w miejsce 6 planowanych batalionów powstało 8. JaJk dowiodły wypadki 
z sierpnia i pierwszych dni września 1939 r. Powstańcze Bataliony Obro
ny Narodowej z honorem spełniały swoją rolę, skutecznie przeciwstawia
jąc się napadom bojówek hitlerowskich, które przez zajęcie ważnych 
obiektów strategicznych starały się ułatwić wkroczenie Wehrmachtu do 
okręgu przemysłowego, a przez opanowanie górnośląskich kopalń i hut 
zamierzały zapewnić możliw-0ść włączenia ic'h w nienaruszonym stanie 
do potencjału woj·ennego Trzeciej Rz·eszy. Mimo zaciekłych i wielokrot
nie ponawianych ataków Freikorpsów na terytorium państwa polskie
go nie udało im się do czasu agresji regularnych oddziałów wojska nie
mieckiego zrealizować założonych celów. Oddziały powstańcze wyko
nawszy zadanie przeciwstawienia się bojówkom hitlerowskim osłaniały 
odwrót wojsk polskich, aby następnie w osamotnieniu podjąć rozpaczli
wą i straceńczą walkę w obronie Sląska. Jakże te wydarzenia z sierpnia 
i początków września 1939 r. musiały przypominać epopeę powstańczych 
walk z lat 1919-1921, skoro w świadomości społecznej ostały się pod 
mianem czwartego powstania śląskiego. W obu wypadkach robotnik 

i chłop śląski stawał w szeregach spontanicznie tworzonych oddziałów 
ochotniczych, raz by walcz yć o wolność swej ziemi, drugi raz by wy
walczonej wolności bronić 21. 

Powstańcy śląscy świadomi byli, ze w zbliżającej się wojnie nie cho
dzi o ustępstwa terytorialne, lecz że w starciu z hitleryzmem stawką 
jest byt całego narodu. Pisał o tym „Powstaniec": ,,Wojna, która przyj
dzie, będz i e  to w oj n a n ie o Gda ń s k, n i e  o t z w. k o r y
t a r z, nie o autostradę, lecz o wolność i niepodległość c a ł e g o N a
r o d  u Po l s k i e g o. Ta głęboka świadomość krwawej rozgrywki to 
wielki kredyt naszej siły moralnej, który nam starczyć może na długie 
lata wojny. Jest to czynnik bardzo ważny, bo wykrzesać on potrafi z na
rodu maximum poświęcenia, uporu i nieodpartej woli zwycięstwa [podkr. 
w oryg. - WZ]" 22. 

- ·· zi -P. Du bi e I, Wrzesień 1939 na Ślqsku, Katowice 1963; A. Szefer, Ślqski 
wrzesień 1939 roku, Katowice 1970; Udział śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w woj

nie z Niemcami (Materiały sesji popularnonaukowej poświęconej 20 rocznicy pow
stania Ludowego Wojska Polskiego, Katowice 1964); I. Srok a, Górny Siąsk
i ZagŁębie Dąbrowskie pod okupacyjnym zarządem wojskowym, Katowice 1975;
K. Pi n d e 1, Obrona Narodowa 1937-1939, Warszawa 1979.

22 Cyt. za: Srok a, op. cit., s. 79.
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W szeregach Powstańczych Batalionów Obrony Narodowej obok 
członków Związku Powstańców Sląskich stanęli także członkowie innych 
organizacji kombatanckich i paramilitarnych, a więc byli peowiacy, le
gioniści, członkowie „Strzelca", ,,Sokoła", chociaż stanowili oni zniko
mą część tych jednostek. Obok nich istniały natomiast ochotnicze dru
żyny młodzieżowe, składające się z członków Oddziałów Młodzieży 
Powstańczej (do której należeli głównie synowie powstańców śląskich) 
i starszych członków Związku Harcerstwa Polskiego. Drużyny młodzie
żowe przeznaczone były głównie do wykonywania zadań pomocniczych 
w zakresie służby sanitarnej, kurierskiej, wartowniczej, czy też obrony' 
przeciwlotniczej. Ale jak dowodzą dzieje obrony miast górnośląskich, 
przykładowo Chorzowa czy Katowic, młodzież powstańcza i harcerze 
z bronią w ręku przeciwstawili się najeźdźcy hitlerowskiemu i byli osta
tnimi obrońcami, którzy padali w nierównej walce, bądź też pod kulami 
plutonów egzekucyjnych. Postawa członków ochotniczych oddziałów 
młodzieżowych kształtowana była ogólną atmosferą patriotyzmu, pracą 
ideowo-wychowawczą organizacji, jak i celową ich działalnością zmie
rzającą do przygotowania młodzieży do ewentualnej agresji hitlero
wskiej. Działalność tę trafnie dostrzeżono w monografii zatytułowanej 
Harcerstwo i jego udział w kampanii wrześniowej 1939 roku na ziemi 

tyskiej, w której stwierdzono: ,,Drużyny i hufce już od wiosny przy
gotowywały się do akcji specjalnych, jak np. walka z dywersją hitle
rowską poprzez manifestowanie pewności siebie, podkreślanie mocar
stwowości Polski, budzenie zaufania do władz, wiarę w siły wojska 
polskiego, jego uzbrojenia i gotowości bojowej, podkreślanie gotowości 
do walki i obrony" 23_ 

Niezależnie od ideowych i organizacyjnych afiliacji Zwią2Jku Harcer
stwa Polskiego z sanacją organizacja ta w istotny sposób przyczyniła 
się do ukształtowania patriotyzmu młodzieży Śląska. Spośród harcerzy 
wywodziła się liczna grupa organizatorów i członków ruchu oporu w la
tach hitlerowskiej okupacji. Prym w patriotycznym wychowaniu mło
dzieży oddać należy szkole polskiej, która w okresie międzywojennym 
zdołała umocnić w młodzieży śląskiej jej umiłowanie polskości, przy
wiązanie do tradycji narodowej, ;czyniąc z tych elementów żywe two
rzywo postaw i działań ludzkich. 

Mimo rozlicznych bolączek społecznych, jakie niosły lata międzywo
jenne masom pracującym w burżuazyjno-obszarniczej Rzeczypospolitej, 
niepodległość stanowiła dla szerokich rzesz społeczeństwa polskiego na 

Śląsku platformę swobodnego rozwoju życia narodowego, kształtowania 
dojrzałości politycznej klasy robotniczej. Jest rzeczą znamienną, jak 
w okresie międzywojennym zmienił się charakter wystąpień robotni-

n Harcerstwo i jego udział w kampanii wrześniowej 1939 roku na ziemi tyskiej, 

Zbiory Wojewódzkiej Komisji Historycznej ZBoWiD w Katowicach, sygn. IV/401. 
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czych, określanych chyba nie tylko aktualną sytuacją społeczno-polity
czną. Jeśli w latach dwudziestych bezsprzecznie dominowały wystąpie
nia o charakterze ekonomicznym, to z biegiem trzeciej dekady w obrazie 
walki klasy robotniczej dominują wystąpienia polityczne, mimo. że wiele 
istotnych problemów ekonomicznych w dalszym ciągu nie zostało roz
wiązanych. Hasła walki z dyktaturą sanacyjną, żądanie demokratyzacji 
życia politycznego, wreszcie aktywny stosunek do problemu niepodległo
ści narodu dowodzą dojrzałości politycznej klasy robotniczej, która w wa
runkach państwa narodowego wyrasta do roli faktycznego hegemona mas 
ludowych w walce o postęp społeczny, w walce o przyszłość narodu. 

Niepodległość stanowiła także stymulator procesów integracyjnych. 
Niezależnie od różnic klasowych i płynących stąd konfliktów społe
czno-politycznych w warunkach zagrożenia bytu narodowego przez siły 
zewnętrzne nader żywotną okazywała się więź narodowa, która czasowo 
przemogła antagonizmy klasowe i polityczne .. Dzięki żywotności tej wię
zi społeczeństwo zmobilizowało się do wspólnego działania z zagrożeniem 
zewnętrznym. Błędna polityka zagraniczna sanacji sprawiła, że naród 
polski stanął w osamotnieniu do wojny ze śmiertelnym niebezpieczeń
stwem. Nie było zasługi sanacji w tym, że postawa narodu była tak zde
cydowana w chwili wybuchu wojny. Kształtowała się ona głównie 
w oparciu o dojrzałą świadomość narodową, tradycję walki o wolność, 
która w warunkach śląskich była nader bogata i żywa w zbiorowym do
świadczeniu. Mimo krótkowzroczności polityków sanacyjnych, nie chcą
cych dopuścić do udziału w sprawowaniu władzy przedstawicieli innych 
ugrupowań politycznych, reprezentujących między innymi klasy posia
<lające, konsolidacja narodu w kwestii obrony niepodległości była faktem. 
W jej wyniku na terenie województwa śląskiego zjawiskiem powszech
nym stała się gotowość do obrony Ojczyzny, dzięki czemu ludność cywil
na Śląska - obok Warszawy - najliczniej stanęła w -sierpniu i wrześ
niu 1939 r. do walki z hitlerowskim najeźdźcą. 

AKTIVITAT DER POLNISCHEN GESELLSCHAFT IN OBERSCHLESIEN 

IM ANGESICHT DES DEUTSCHEN ANGRIFFS 

Es werden umfangreich diese Faktoren beschrieben, welche Halt und Ąnstoss 
fur die polnische Gesellschaft in Oberschlesien in der Zwischenkriegszeit waren. 
Sie haben zur Konsolidierung der Nation beim Kampf urn die Unabhiingigkeit 
beigetragen. Hingewiesen wird auch auf die Umstande, die den genannten Konso
lidierungsprozess erschwerten. 

,, 
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