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STOSUNEK SPOLECZEŃSTWA KIELECCZYZNY 1 

DO POWSTAŃ I PLEBISCYTU NA GÓRNYM SLĄSKU 

Po I wojnie światowej problem Górnego Sląska był przedmiotem ży
wego zainteresowania ze strony społeczeństwa Kielecczyzny. Zaintere
sowanie to wzrosło szczególnie w okresie obrad konferencji paryskiej. 
Ważną rolę w upowszechnianiu problematyki śląskiej odegrała prasa 

_ regionalna i lokalna, która od pierwszych dni konferencji paryskiej infor
mowała systematycznie miejscowe społeczeństwo o stanowisku mocarstw 
w sprawie ewentualnego losu tej ziemi 2• Już w początkach lutego 1919 r. 
odbyły się pierwsze wiece zorganizowane przez działaczy PPS i NZR, na 
których uchwalano rezolucje żądające przyłączenia Górnego Sląska do 
Polski. Szczególnie masowy charakter miały wiece w ośrodkach robot
niczych: Starachowicach, Ostrowcu i Radomiu 3

• W następnych miesią
cach do akcji na rzecz przyłączenia Górnego śląska do Polski włączyły 
się także PSL-Piast i PSL-Wyzwolenie oraz ZLN. W przeciwieństwie do 
partii robotniczych koncentrowały one swoją uwagę na środowiskach ma-
łomiasteczkowych i wiejskich 4 

.• 

Rola inspiratorska partii politycznych przejawiała się także na te
renie samorządu terytorialnego. Tak np. z inicjatywy radnych PPS, 
Rada Miejska Radomia na swym posiedzeniu 23 III 1919 r. podjęła ·uch
wałę, wyrażającą przekonanie o konieczności powrotu Górnego Sląska 
do macierzy. Podobne uchwały pod wpływem radnych PSL-Wyzwole
nie zapadły na posiedzeniach wielu sejmików powiatowych 5. 

1 W toku rozważań uwzględniono ziemie, które wchodziły w skład województwa 
kieleckiego w 1919 r. - bez powiatów: będzińskiego, częstochowskiego, miechow
skiego i olkuskiego. 

z Wymienić tu należy m. in. ,,Gazetę Kielecką" (dalej GK), ,,Głos Radomski" 
(dalej GR), radomskie „Odrodzenie", ,.Ziemię Opoczyńską" (dalej ZO) i kielecką 
,.Ojczyznę". 

3 „Robotnik", 16 II 1919; GR, 15 III 1919; ZO, 23 III 1919. 
4 GR, 2 IV 1919; ZO, 23 III 1919 i 24 IV 1919. 
' Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 

1918-1939 (dalej WAPK, UWK), sygn. 6939, Protokoły z posiedzeń sejmików po
wiatowych woj. kieleckiego z 1919; GR, 23 III 1919. 
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Z analizy uchwał i rezolucji wynika, że miejscowe społeczeństwo, 
niezależnie od orientacji politycznych, widziało jedyną drogę rozwiązania 
problemu Górnego Śląska - o losach tej ziemi winny zadecydować pań
stwa Koalicji. Same rezolucje i uchwały, przesyłane w wielu wypad
kach wprost do Wersalu, miały wywrzeć moralny nacisk na państwa 
zwycięskie i skłonić je do przyzna;ia Górnego Śląska Polsce. Były to 
jednak złudne nadzieje. Wprawdzie w marcu 1919 r. komisja Cambona 
uchwaliła wniosek o przyznanie Polsce Górnego Śląska, ale ustalone 
16 marca tegoż roku warunki pokojowe przewidywały plebiscyt na ob
szarze Śląska. Decyzja ta odkładana na nieokreśloną przyszłość stawiała 
społeczność polską na Górnym śląsku w niekorzystnej sytuacji. Targi 
i gry dyplomatyczne Koalicji oraz wzrost terroru ze strony Niemców do
prowadziły do wybuchu I powstania. 

Wysiłek zbrojny ludu górnośląskiego odbił się szerokim echem na 
Kielecczyźnie. W czasie trwania powstania nastąpiło uaktywnienie miej
scowego społeczeństwa. Jedną z form deklaratywnego poparcia dla pow
stańców były wiece i zebrania m::ganizowane przez poszczególne partie 
polityczne, na których uchwalono rezolucje wyrażające solidarność 
z powstańcami 6

. Jeśli w ocenie samego powstania przez partie polityczne 
nie było rozbieżności, to wystąpiły one przy ocenie stanowiska rządu 
wobec akcji powstańczej. Krytyczne stanowisko wyrażał Okręgowy Ko
mitet Robotniczy PPS w Kielcach. Wyraz swemu stanowisku dał m. in. 
w odezwie wzywającej mieszkańców Kielc do wzięcia udziału w wiecu 
demonstracyjnym. W odezwie tej znalazło się stwierdzenie, że rząd pol
ski „zamiast zająć się Śląskiem, robotników i chłopów polskich odzianych 
w mundury śle na wschód, w dalekie stepy Ukrainy i Litwy, ażeby ci 
krwią swą zdobywali majątki polskich magnatów, odbierając je chłopom, 
prawym właścicielom tej ziemi" 7

• Znacznie dalej poszła radomska PPS, 
• 

która nie ograniczyła się tylko do krytyki stanowiska rządu, ale zorga-
nizowała oddział ochotników liczący ponad 20 robotników, wysyłając 
ich na Górny Śląsk s. Ten przykład dowodzi, że niektóre ogniwa PPS nie 
podzielały stanowiska władz naczelnych tej partii 9• 

a Archiwum Akt Nowych, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa (dalej AAN, 
KCNP), sygn. 205, t. I, Rezolucje z woj. kieleckiego w sprawie pierwszego powsta
nia śląskiego z 1919; WAPK, Komisarz Ludowy Kielecki 1918-1919, sygn. 47, 
Sprawozdania sytuacyjne starosty kieleckiego za 1919; GK, 28 VIII 1919. 

1 Muzeum Narodowe w Kielcach, Zbiory historyczne, sygn. 1723, Odezwa OKR 
PPS w Kielcach z 23 VIII 1919. 

s „Odrodzenie", 7 IX 1919. 

9 T. J ę d r  u s  z c z  a k, Stosunek społeczeństwa polskiego do III powstania 

śląskiego (3 V-5 VII 1921) (Powstanie śląskie. Materiały z Sesji Naukowej zorga
nizowanej w 40 rocznicę III powstania śląskiego w ramach obchodów Tysiąclecia 
Państwa Polskiego, Katowice 13 i 14 VI 1961 r., pod red. K. Popiołka i H. Zieliń
skiego, Katowice 1963, s. 73); J. M. Bo r s k i, W sprawie granic państwowych (Ro
botnik, 26 IV 1919).
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Podobnie z krytyką stanowiska rządu wystąpił NZR. W q;asie wiecu 
zorganizowanego w Kielcach 24 VIII 1919 r. przywódca tej partii, a rów
nocześnie członek Robotniczego Komitetu Obrony Sląska, dr K. Wo
dzinowski 10 podkreślił w swym wystąpieniu, że dotychczasowe stano
wisko rządu polskiego w sprawie Górnego Sląska jest sprzeczne z intere
sem narodu polskiego. W uchwalonej zaś rezolucji zebrani na wiecu 
domagali się „natychmiastowej pomocy_ zbrojnej powstańcom, gdyż 
dalsza bezczynność rządu niesie zagładę walczącym o wolność bohater
skim zastępom braci śląskich" 11. Powyższa rezolucja odzwierciedlała nie 
tylko stosunek NZR w Kielcach do powstania na Górnym Sląsku, ale 
także była zgodna ze stanowiskiem Głównego Komitetu Wykonawczego 
tego Związku 12. W literaturze przedmiotu 1a podkreśla się, że był ·to 
ze strony NZR manewr taktyczny podyktowany troską o utrzymanie
dotychczasowych wpływów wśród klasy_ roqotniczej. 

Zupełnie inne . stanowisko zarówno wobec I powstania śląskiego, jak 
i stosunku rządu do walki Górnoślązaków zajął ZLN. Partia ta w swej 
działalności poblicystycznej podkreślała wprawdzie bohaterstwo pow
stańców, ubolewała nad tragicznym losem Polaków na Górnym Śląsku, 
ale równocześnie wyjaśniała, że stanowisko rządu polskiego w ówczesnym 
układzie politycznym w Europie jest „racjonalne". Wyrażała jednocześ
nie przekonanie, że problem Górnego Śląska winien być rozwiązany przez 
państwa zwycięskie 14. 

Trudno natomiast uchwycić stosunek całego ruchu ludowego do 
I powstania śląskiego. Wydaje się, że największą aktywność na oma
wianym terenie przejawiało PSL-Wyzwolenie. W czasie trwania pow-' 
stania działacze stronnictwa urządzili kilka wieców i zebrań w różnych 
częściach województwa, na których omawiano wydarzenia na Górnym 
Sląsku. W uchwalonych rezolucjach wyrażano wotum nieufności zarów
no dla posłów PSL-Piast, jak i rządu za brak zdecydowanego stanowiska 
w sprawie granicy zachodniej i północnej, podkreślano gospodarcze zna
czenie Górnego Śląska dla kraju, moralne znaczenie powstania, deklaro
wano jednocześnie pomoc materialną, ale nie wysuwano postulatu przy
łączenia Górnego Sląska za pomocą interwencji 1s. Treść powziętych 
uchwał dowodzi, że stanowisko komórek terenowych PSL-Wyzwolenie 
było zgodne z wytycznymi zawartymi w odezwie Zarządu Głównego 

10 „Sprawa Robotnicza" (dalej SP), 31 VIII 1919. 
11 WAPK, KLK, sygn. 47, Sprawozdania sytuacyjne starosty kieleckiego za 

1919. 
12 W wydanej odezwie przez Główny Komitet Wykonawczy NZR 24 VIII 1919 r _ 

zarówno ton, jak i treść pokrywają się z rezolucją kielecką. SR, 24 VIII 1919. 
1s H. J ę d r  u s  z c z  a k, op. cit., s. 85. 
14 Zob. np. ,,Odrodzenie", 29 VIII 1919. 
15 „Wyzwolenie", 24 VIII 1919 i 31 VIII 1919. 
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Stronnictwa z 21 VIII 1919 r. i uchwałami Rady Naczelnej z 31 sierpnia 
tego roku 16. 

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należy, że mimo roz
bieżności wśród głównych partii politycznych co do możliwości i sposo
bów rozwiązania sprawy Górnego Śląska nie można im odmówić pa
triotyzmu. Przejawem patriotyzmu było udzielanie pomocy material
nej Górnoślązakom. Celem koordynacji akcji społecznej poszczególne 
partie polityczne przystąpiły do tworzenia komitetów pomocy, dla Gór
nego Śląska. Już 23 VIII 1919 r. z inicjatywy NZR zostaje utworzony 
Kielecki Komitet Pomocy dla Górnego Śląska 17• W dwa dni później 
powstał Komitet Ratunkowy Górnego Śląska Ziemi Radomskiej. W jego 
skład weszli przedstawiciele NZR i PZZ. Pomimo rozmów do komitetu 
nie przystąpiła PPS ze względu na różnice ideologiczne 18. Mniej więcej 
w tym samym czasie powstał m. in. we Włoszczowej Komitet Pomocy 
Uchodźcom Górnośląskim oraz podobne komitety w wielu miastach pO·· 
wiatowych19. W ramach wszystkich komitetów utworzono szereg sekcji, 
a m. in. finansową i propagandową. Podstawowymi formami działal
ności komitetów były wiece, odczyty, pogadanki, wieczornice oraz zbiórki 
pieniężne. Celem zjednania społeczeństwa dla sprawy GórJ?,ego Śląska 
lokalna prasa zamieszczała informacje i sprawozdania z działalności ko
mitetów 20. 

Kielecczyzna nie stanowiła tu wyjątku. Podobne komitety działały 
w innych rejonach Polski 21. Plonem akcji było urządzenie około 240 wie
ców, 300 odczytów i pogadanek 22

. Nie da się natomiast bliżej określić 
sum zebranych na rzecz Górnoślązaków. Z informacji lokalnej prasy 
wynika, że zebrane sumy były dość pokaźne, co świadczy o zrozumieniu 
problematyki śląskiej przez miejscowe społeczeństwo. Ważną też rolę 
odegrały komitety w niesieniu pomocy dla uchodźców przybyłych do 

1s Tamże, 31 VIII 1919 i 7 IX 1919. 
11 Szerzej: W. Ca b a n, Kietce wobec sprawy Górnego Sląska w latach 1919-

1921 (Rocznik Muzeum Swiętokrzyskiego, 1973, s. 261 i n.) 
1s „Odrodzenie", 29 VIII 1919; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Radomiu, 

Akta miasta Radomia 1918-1939, sygn. 7897, Protokół z nadzwyczajnego posiedze
nia Rady Miejskiej Radomia z 27 IX 1919. 

19 GK, 4 IV 1920; Sprawozdanie Komitetu Zjednoczenia Górnego śląska z Rzeczą

pospoiitą Polską w Warszawie, Warszawa, b. r. w., s. 10. 
20 Szczególnie wiele miejsca działalności komitetów poświęcały następujące 

pisma: ,,Gazeta Kielecka" ,,Głos Radomski", ,,Ojczyzna" i „Odrodzenie". 
21 Sprawozdanie Komitetu Zjednoczenia Górnego Sląska, s. 10; W. Ziel ińs k i, 

Stosunek społeczeństwa polskiego do powstań i plebistytu na Górnym S!ąsku 

(1919-1921), Katowice 1968, passim. Z braku miejsca nie wymieniamy tu opraco
wań regionalnych. 

22 W cytowanej prasie lokalnej zamieszczano systematycznie obszerne infor
mal:je na powyższy temat. 
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Kielc, Włoszczowej i Radomia 23. Szczególnie troskliwą opieką otaczano 
dzieci polskie z Górnego Śląska 2-1. 

Po upadku I powstania zainteresowanie społeczeństwa Kielecczyzny 
Górnym Śląskiem powoli słabnie, aby znów przybrać na sile w okresie 
przygotowań do plebiscytu. Sama decyzja o plebiscycie spotkała się z nie
przychylną oceną .ze strony niektórych kręgów miejscowego społeczeńst
wa. Stwierdzenie to odnosi się zwłaszcza do niektórych grup legionowych. 
Wychodziły. one z założenia, że Górny Śląsk powinien być przyłączony 
do macierzy w drodze decyzji, a nie przez plebiscyt. Wydaje się, że sta
nowisko powyższe nie było odosobnione 2s. Jednakże niezależnie od ocen 
wszystkie ważniejsze ugrupowania polityczne wzmogły działalność pro
pagandową, mobilizując miejscowe społeczeństwo do wysiłku na rzecz 
plebiscytu. Przede wszystkim następuje rozbudowa sieci komitetów ple
biscytowych, które swym zasięgiem objęły całą Kielecczyznę. Najaktyw
niejszą działalność rozwinęły komitety plebiscytowe Radomia i Kielc. 
Tak np. Komitet Plebiscytowy Ziemi Radą,mskiej, dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu swych członków, zorganizował w ciągu zaledwie kilku 
tygodni 41 podkomitetów 2s. Wszystkie komitety koncentrowały swoją 
uwagę przede wszystkim na popularyzowaniu wśród miejscowego spo
łeczeństwa zasad i znaczenia plebiscytu oraz gromadzeniu odpowiednich 
środków materialnych, które przysyłano do Warszawy, Sosnowca i By
tomia 27

. Działalność komitetów słabł� w czasie zbliżania się Armii 
Czerwonej w kierunku Warszawy. Wówczas to partie burżuazyjne sta
rały się zwrócić uwagę społeczeństwa na Wschód. W związku z tym 
II powstanie śląskie, które wybuchło w kilka dni po odparciu znad Wisły 
Armii Czerwonej, nie znalazło należytego oddźwięku w społeczeństwi"e 
Kielecczyzny. Zwrot orientacji następuje od listopada 1920 r. 2s Wówczas 
to praca komitetów szła w trzech kierunkach, a mianowicie: uświada
miania społeczeństwa o znaczeniu Górnego Śląska dla Polski, rejestracji 
uprawnionych do głosowania oraz zbierania funduszów. Dzięki uaktyw
nieniu istniejących komitetów i powstaniu kilkunastu nowych oraz włą-

23 Tylko w samych Kielcach przebywało 76 byłych powstańców. GK, 30 VIII

1919 i 4 IV 1920. 

24 „Odrodzenie", 7 IX 1919. 
2s „Ziemia Sandomierska" (dalej ZS), 18 VII 1920.
2s WAPK, UWK 1918-1939, sygn. 469/67, Sprawozdanie ogólne z działalności 

Komitetu Plebiscytowego Ziemi Radomskiej, Subkomitetów tegoż oraz Okręgowe
go Komitetu Plebiscytowego Dyrekcji Radomskiej za czas od 9 XII 1919 do dnia 
10 II 1921 r. 

27 Tamże; ,,Odrodzenie", 1 I 1920; AAN, KCNP, sygn. 202, Rezolucje z woje
wództwa kieleckiego w sprawie plebiscytu na Górnym Sląsku z 1920; ,,Kurier Za
głębia", 17 III 1921.

28 Sprawozdanie Komitetu Zjednoczenia Górnego Sląska, s. 11 i n.: WAPK, 
UWK 1918-1939, sygn. 469/67, Sprawozdanie ogólne z działalności Komitetu Ple
biscytowego Ziemi Radomskiej. 
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czeniu się do prac władz administracji politycznej cała akcja przybrała 
niezwykle szerokie rozmiary. Z ważniejszych imprez propagandowych 
zorganizowanych we wszystkich miastach i gminach Kielecczyzny wy
mienić należy „Tydzień Górnośląski" i „Tydzień Plebiscytowy", obcho
dzone również w całym kraju 29. W ramach tych obchodów uzyskano ze 
składek, dobrowolnego opodatkowania, sprzedaży znaczków i przedsta
wień kilkanaście milionów marek so. 

Wielką wagę przywiązywały komitety do spraw rejestracji uprawnio
nych do udziału w plebiscycie. Zgodnie z wytycznymi zjazdu warszaw
skiego z 26 III 1921 r. 31 komitety przy współudziale władz administracji 
politycznej oraz duchowieństwa w dość krótkim czasie przygotowały listy 
plebiscytowców. Według niepełnych danych w plebiscycie wzięło udział 
około 400 mieszkańców Kielecczyzny 32. 

Same wyniki plebiscytu, choć nie odzwierciedlały stosunków narodo
wościowych na Górnym Śląsku, zostały uznane przez miejscowe społe
czeństwo za zwycięstwo Polski. W tym duchu pisała prasa regionalna, 
i to niezależnie od orientacji politycznej. Podkreślała ona, że w sytuacji 
panującego terroru na Górnym Śląsku, długotrwałej germanizacji tej 

ziemi oraz nieprzychylnego stanowiska państw Koalicji, powrót do Polski·, 
przede wszystkim uprzemysłowionej części Górnego Śląska, należy uwa
żać za niewątpliwy skuces nie tylko Górnoślązaków, ale całego narodu 
polskiego ss. 

O wielkim entuzjazmie, jaki zapanował wśród społeczeństwa Kie
lecczyzny po ogłoszeniu wyników plebiscytu, świadczą liczne zebrania, 
wiece i manifestacje urządzane przez komitety plebiscytowe 34

. W wielu 
powiatach starostowie ogłosili nawet dzień 21 III 1921 świętem narodo
wym 35. Wiele rad miejskich zwołało nadzwyczajne posiedzenia poświę-

29 Sprawozdanie Komitetu Zjednoczenia Górnego Sląska, s. 11. 

30 WAPK, UWK 1918-1939, sygn. 469/67, Sprawozdanie ogólne z działalności 

Komitetu Plebiscytowego Ziemi Radomskiej; sygn. 467/67, Sprawozdania sytuacyjne 

starostów z woj. kieleckiego za styczeń 1921; ,,Goniec Sląski", 8 III 1921; GK, 6 III 

1921; ,,Odrodzenie", 7 II 1920; AAN, Prezydium Rady Ministrów, sygn. 140-1, 

t. 1-11, Pismo Banku Ziemi Polskiej w Lublinie Oddział w Łodzi do prezesa

W. Witosa z 8 IV 1921.

31 KZ, 13 III 1921; WAPK, Starostwo Powiatowe Kieleckie 1918-1939, sygn. 986,

Pismo wojewody kieleckiego do starostów z 16 I 1921. 
32 WAPK, UWK 1918-1939, sygn. 469/67, Sprawozdanie ogólne z działalności 

Komitetu Plebiscytowego Ziemi Radomskiej; sygn. 470, Sprawozdanie sytuacyjne 

starosty jędrzejowskiego za marzec 1921; ,,Kronika Diecezji Sandomierskiej", sty
czeń-luty 1921. 

as „Obywatel", 27 III 1921; ,,Odrodzenie", 21 III 1921; GK, 21 III 1921. 

S4 WAPK, UWK 1918-1939, sygn. 471, Sprawozdanie sytuacyjne starosty 

jędrzejowskiego za kwiecień 1921; sygn. 470, Sprawozdania sytuacyjne starostów: 

stopnickiego, iłżeckiego, włoszcz9wskiego za marzec 1921. 
ss Zob. np. W APK, UWK 1918-1939, sygn. 470, Sprawozdanie sytuacyjne sta

rosty iłżeckiego za marzec 1921. 
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cone omówieniu wyników plebiscytu. W uchwałach i rezolucjach wyra
żono uznanie dla patriotyzmu ludu górnośląskiego i obywatelskiej posta
wy całego społeczeństwa polskiego, która przejawiała się w niesieniu 
pomocy dla Górnego Śląska w walce o powrót tej ziemi do macierzy 36_ 

Jednak żądania Niemiec przekazania im całego Górnego Śląska oraz 
nieprzychylne stanowisko delegata Anglii i Włoch do tzw. lini Korfan
tego dały do zrozumienia społeczeństwu polskiemu, w tym także na 
Kielecczyźnie, że ostateczna decyzja w sprawie podziału tej ziemi 
będzie niekorzystna dla Polski. W tej sytuacji komitety plebiscytowe 
uznały za koniecznie zapoznać ogół społeczeństwa zarówno z żądaniem 
Niemiec jak i ze stanowiskiem państw zwycięskich. Już w ostatnich 
dniach marca 1921 r. rozpoczęły one intensywną działalność odczytową. 
Obok miejscowych prelegentów, związanych z głównymi partiami poli
tycznymi (PPS, PSL-Wyzwolenie, PSL-Piast, NPR, ZLN) odczyty wy
głaszali również przedstawiciele Komitetu Plebiscytowego w Bytomiu 
i Centralnego Komitetu Plebiscytowego w Warszawie 37. Tak więc społe
czeństwo Kielecczyzny było na bieżąco informowane o sytuacji na Gór
nym Śląsku. W referatach szczególnie akcentowano znaczenie gospodar
cze Górnego Śląska dla Polski, zwracano uwagę na aktywizację nacjona
listycznych organizacji niemieckich, brak jednolitego i zdecydowarn�go 
stanowiska państw zwycięskich oraz apelowano o ofiarność w niesieniu 
pomocy materialnej dla Górnoślązaków. Trzeba jednak podkreślić, że 
akcja propagandowa prowa·dzona przez komitety plebiscytowe nie wzbu
dziła tak wielkiego zainteresowania sprawami Górnego Śląska, jak to 
miało miejsce przed plebiscytem. Tylko w powiatach graniczących bez- • 
pośrednio z Górnym Sląskiem -zainteresowanie nie słabło 38_ 

Zainteresowanie sprawą Górnego Śląska wzrasta dopiero po wybuchu 
III powstania i towarzyszy mu aż do jego zakończenia. Jego wybuch był 
dla większości społeczeństwa Kielecczyzny zaskoczeniem. Po doniesie
niach prasowych i licznych komentarzach, w których atakowano rządy 
państw zachodnich, a zwłaszcza Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczo
nych, za „kupczenie" Górnym Śląskiem i krytykowano rząd polski za 

36 Tamże, Protokoły Rady Miejskiej Kielc, sygn. 1277, Protokół z 21 III 1921; 
sygn. 470, Sprawozdanie sytuacyjne starosty sandomierskiego za marzec 1921. 

a1 Tamże, sygn. 471, Sprawozdanie sytuacyjne starosty kieleckiego za kwie
cień 1921. 

ss Np. w sprawozdaniu sytuacyjnym starosty częstochowskiego czyta.my m. in.: 
,.Sytuację polityczną powiatu w ubiegłym miesiącu cechowało niepokojące oczeki
wanie na rozstrzygnięcie Rady Najwyższej w kwestii przynależności Górnego Sląska. 
Poważna część bezrobotnych zdemobilizowanych wyruszyła gromadnie na Górny 
Śląsk". Tamże, sygn. 471, Sprawozdanie sytuacyjne starosty częstochowskiego za 
kwiecień 1921. O wielkim zainteresowaniu społeczeństwa problematyką śląską w tej 
części woj. kieleckiego informowała na bieżąco prasa. Zob. np. ,,Goniec Często
chowski", 9 IV 1921; ,,Głos Ludu", 17 IV 1921; GK, 18 IV 1921. 
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,,brak zdecydowania" i „niedołężną dyplomację", doszło do spontanicz
nych wieców i manifestacji ludności, na których podjęto odpowiednie re
zolucje. 

Tak jak w latach przedplebiscytowych główną siłą inspiracyjną były 
partie polityczne. Prężną działalność prowadziła· zwłaszcza kielecka PPS. 
Już 3 V 1921 r. na konferencji okręgowej w Kielcach, w której uczest
niczyli delegaci Jędrzejowa, Włoszczowy, Suchedniowa i Kielc, ostro 
skrytykowano państwa Koalicji za ustępstwa wobec żądań niemieckich 
oraz rząd polski za „chwiejne stanowisko" w sprawach Górnego Śląska. 
W uchwalonej zaś rezolucji wyrażono solidarność z powstańcami i dekla-· 
rowano p�moc materialną i zbrojną 39. Równocześnie konferencja zale
cała komórkom PPS organizowanie wieców solidarnościowych. W dniach 
od 4 do 8 maja odbyły się wiece i manifestacje w większych ośrodkach 
robotniczych, m. in. w Skarżysku Kamiennej, Starachowicach, Kielcach 
i Ostrowcu. Uchwalone rezolucje nie odbiegały od uchwał konferencji 
okręgowej PPS 40. 

Na podstawie zachowanych materiałów źródłowych trudno jedno
znacznie stwierdzić, czy PPS w tych miejscowościach traktowała powsta
nte jako jeszcze jeden argument w rozgrywkach dyplomatycznych, czy 
też rzeczywiście opowiadała się za rozwiązaniem problemu Górnego Śląs
ka na drodze zbrojnej. Przypuszczać tylko można, że PPS okręgu kielec
kiego była zwole�ikiem pierwszej koncepcji. Za takim stwierdzeniem 
przemawia fakt ścisłej współpracy z NPR w zakresie organizowania 
wieców 41

. Podobne stanowisko wobec III powstania zajęła radomska PPS. 
• W przeciwieństwie do lat poprzednich nie tylko nie prowadziła werbunku

ochotników, lecz wyraźnie opowiadała się za „pokojowym" rozwiązaniem
problemu Górnego śląska. Wyraz temu stanowisku dał m. in. czołowy
dizałacz tej partii S. Kelles-Krauz, który na posiedzeniu Rady Miejskiej
Radomia w 10 V 1921 r. zaproponował uchwalenie rezolucji, wyrażającej
solidarność z dzielnym ludem górnośląskim, potępiającej państwa Koali
cji „za szacherstwo", oraz wzywającej rząd polski do podjęcia zdecydo
wanych kroków dyplomatycznych celem przyłączenia części Górnego
śląska do Polski 42.

Drugą partią obok PPS, prowadzącą żywą działalność w środowisku
robotniczym, była NPR. W czasie III powstania zorganizowała wiele ze
brań i wieców, na których wyrażano poparcie dla powstania. W uchwa
lonych rezolucjach, działacze tej partii domagali się wprawdzie od rządu

sD „Robotnik" 22 V 1921; WAPK, UWK 1918--1939, sygn. 471, Sprawozdanie sy
tuacyjne starosty kieleckiego za maj 1921. 

,o Tamże; sygn. 478, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody kieleckiego za maj 
1921. 

u GK, 8 V 1921. 
u WAPK, UWK 1918-1939, sygn. 7264, Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia 

Rady Miejskiej Radomia z 10 V 1921. 
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zbrojnej interwencji na Górnym Śląsku, ale wydaje się, że podobnie jak 
w okresie poprzednich powstań NPR zgadzała się ze stanowiskiem 
rządu 43. 

Niezwykle duże zainteresowanie III powstaniem wykazał na Kielec
czyźnie ZLN. W licznych odezwach do społeczeństwa, rezolucjach podję
tych na wiecach i zebraniach wzywano do moralnego i materialnego po
parcia walczącego ludu górnośląskiego. Jednocześnie partia ta opowiadała 
się zdecydowanie przeciwko wszelkim wystąpieniom zbrojnym na Gór
nym Śląsku, nawet jeśli miałyby one być krótkotrwałą demonstracją 
siły. Zaprezentowane stanowisko odbiegało częściowo od stanowiska 
władz centralnych ZLN 44. 

Z partii chłopskich, przejawiających duże zainteresowanie III pow
staniem śląskim, należy wymienić PSL-Wyzwolenie. Prowadząc pracę 
informac)'.'jną i uświadamiającą wśród chłopów, działacze stronnictwa 
nawoływali wieś do składania ofiar pieniężnych i w naturze na rzecz 
walczących powstańców. Do akcji propagandowej włączyli się liczni po
słowie, a szczególnie A. Waleron z powiatu jędrzejowskiego 45. Wieś soli
daryzując· się z akcją zbrojną na Górnym Śląsku wyrażała jednocześnie 
wótum nieufności rządowi W. Witosa za uległość wobec Ententy, która 
zdaniem działaczy terenowych poszła na niedopuszczalne ustępstwa na 
rzecz Niemiec. Problemy te poruszano m. in. na wiecach w powiatach 
radomskim, opatowskim i koneckim 46. 

Zainteresowanie partii i ugrupowań politycznych Górnym Śląskiem 
w okresie III powstania znalazło również wyr,az na terenie samorządów. 
Na wieść o wybuchu powstania, we wszystkich większych miastach Kie
lecczyzny odbyły się naqzwyczajne posiedzenia rad miejskich poświęcone 
omówieniu sytuacji na Górnym Śląsku i ustaleniu rozmiarów i form 
pracy dla powstańców 47. Równocześnie odbyły się nadzwyczajne posie
dzenia sejmików powiatowych, na których wyrażono słowa uznania dla 
powstańców górnośląskich, deklarując zarazem pomoc materialną. Tak 
np. sejmik powiatu sandomierskiego przekazał na cele powstania 
500 OOO marek 48, a sejmik powiatu pińczowskiego 400 OOO marek 49. 

43 GK, 8 V 1921; H. J ę d r  us z c z  a k, op. cit., s. 85; SR, 15 V 1921 i 22 V 1921.

t4 „Ojczyzna", 22 V 1921 i 29 V 1921; H. J ę d r  u s  z c z  a k, op. cit., s. 86.

45 W APK, UWK 1918-1939, sygn. 473, Sprawozdanie sytuacyjne starosty stop
nickiego za maj 1921.

46 Tamże; ,,Wyzwolenie", 15 V 1921, 22 V 1921, 12 VI 1921.

,1 GK. 8 V 1921; WAPK, UWK 1918-1939, sygn. 7264, Protokół z nadzwyczaj
nego posiedzenia Rady Miejskiej Radomia z 10 V 1921; sygn. 6939, 7165, 7215, 7285,

7304, Protokoły z posiedzeń nadzwyczajnych rad mi�jskich woj. kieleckiego z maja 
1921. 

4s WAPK, UWK 1918-1939, sygn. 7117, Protokół z posiedzenia sejmiku po
wiatowego w Sandomierzu z 17 V 1921.

49 Tamże, sygn. 7096, Protokół z posiedzenia sejmiku powiatowego w Pińczo
wie z 17 V 1921.

•
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Mniejszej sumy zadekla_rowały pozostałe sejmiki powiatowe na Kielec
czyźnie 50. Powyższe przykłady świadczą, że w okresie trwania III pow
stania problematyka Górnego Śląska znalazła znacznie szerszy oddźwięk 
w samorządzie terytorialnym, niż to miało miejsce w okresie I i II pow
stania. Wydaje się, że poważny wpływ na tego rodzaju postawę wywarła 
prasa samorządowa oraz chwały V Zjazdu Związku Miast Polskich w Poz
naniu i w dniach 9-11 IV 1921 r. 51 Dalszym przejawem zainteresowania 
samorządu terytorialnego III powstaniem było tworzenie komitetów po
mocy dla Górnego Śląska. Pierwszy komitet powstai. 6 V 1921 r. przy Sej
miku Powiatowym w Opatowie 52, a w dwa dni później przy Sejmiku 
Powiatowym w Kielcach 53. Komitety przy współudziale rad gminnych 
przeprowadziły zbiórkę pieniędzy, odzieży, lekarstw i żywności na cele 
powstania s4• 

W tym okresie uaktywniły się także komitety plebiscytowe, ktąre 
podobnie jak komitety pomocy dla Górnego Śląska, stały się platformą 
współdziałania różnych partii i ugrupowań politycznych55

• Celem zachę
cenia społeczeństwa do świadczeń materialnych, komitety plebiscytowe 
wydawały odezwy, organizowały wiece, zebrania i odczyty,· w czasie 
których omawiano przyczyny wybuchu powstania i wskazywane;: �a po
trzebę jego materialnego wsparcia. Trzeba dodać, że miejscowt społe-
czeństwo wykazało wiele ofiarności, deklarując różnorodną pomoc 51l. 

Obok wsparcia materialnego.,..poszczególne środowiska, a zwłaszcza ro
botnicze i chłopskie udzielały powstańcom wsparcia moralnego. Do ciał 
ustawodawczych i rządu napływały systematycznie rezolucje domagające 

50 Tamże, sygn. 7118, 7120, Protokoły z posiedzeń sejmików powiatowych woj. 
kieleckiego z maja 1921. 

51 Np. redakcja „Samorządu" w artykule pt. Obowiązki plebiscytowe podkreś
lała, że zainteresowanie samorządu terytorialnego sprawami Górnego Sląska wzrasta. 
Podkreślała jednocześnie, że działalność na rzecz Górnego Sląska nie może być 
prowadzona od przypadku do przypadku, ale musi być ciągła i systematyczna. ,,Sa
morząd", 19 VI 1920. W V Zjeździe Związku Miast Polskich w Poznaniu wzięli 
udział przedstawiciele 173 miast związkowych, w tym 21 z woj. kieleckiego. Zjazd 
podjął uchwałę wyrażającą wolę powrotu Górnego Sląska do Polski. Zob. ,,Samo
rząd Miejski", maj-grudzień 1921, s. 19-21. 

52 WAPK, UWK 1918-1939, sygn. 472, Sprawozdanie sytuacyjne starosty opa
towskiego za maj 1921. 

53 „Ojczyzna", 22 V 1921. 
54 WAPK, UWK 1918-1939, sygn. 472, Sprawozdanie sytuacyjne starosty opa

towskiego za maj 1921; GK, 22 V 1921, 29 V 1921 i 12 V I 1921. 
ss Np. w Kielcach w skład :komitetu Walki o Górny Sląsk weszły: NPR, 

PSL-Piast, PSL-Wyzwolenie, PZZ oraz wiele organizacji społecznych i oświatowo
-kulturalnych. MNK, ZH, sygn. 1711, Odezwa Komitetu Walki o Górny Sląsk 
z maja 1921. 

50 „Ojczyzna", 29 V 1921; GK, 22 V 1921, 29 V 1921 i 12 VI 1921. Była to m. in. 
odpowiedź społeczeństwa Kielecczyzny na odezwę Komitetu Centralnego Niesienia 
Pomocy Powstańcom Górnośląskim. Zob. ,,Iskra", 10 V 1921. 

•
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się „natychmiastowego otwarcia. granicy z Górnym Sląskiem, zaopatrze
nia powstańców w materiały wojenne i środki finansowe, a w razie 
potrzeby zajęcia tych ziem przez polskie siły zbrojne". Postulowano rów
nież natychmiastowe zwołanie sejmu celem wyłonienia specjalnej komisji, 
która zajęłaby się zorganizowaniem „obroriy Górnego Śląska" s1. W nie
których wypadkach niewielkie grupy, a zwłaszcza uczniowie szkół śred
nich deklarowali udział w powstaniu ss. Jak widać z powyższego zainte
resowanie społeczeństwa Kielecczyzny III powstaniem było olbrzymie. 
Przypuszczalnie wiązało się to także z zakończeniem wojny z Rosją Ra
dziecką. 

Pomoc dla ludu górnośląskiego nie ustała po upadku powstania. Kie
lecczyzna była jednym z regionów, do którego przyb�wały transporty 
z byłymi powstańcami. Mieszkańcy Kielecczyzny, tak jak w okresie pow
stania, udzielali uchodźcom wszechstronnej pomocy s9, 

D[E EINSTELLUNG DER BEVOLKERUNG DES RAUMES KIELCE 

ZU DEN AUFSTXNDEN UND ZUM PLEBISZIT IN OBERSCHLESIEN 

Der Artikel stent einen Beitrag zur Geschichte der schlesischen Aufstande und 
des Plebiszits dar. Anhand von zahlreichen Materialien (Archivalien, Presse, Publi
zistik, Gegenstandsliteratur) schildern die Verfasser die Haltung der Parteien und 
politischen Gruppen des Kielcer Gebiets gegenilber den Ereignissen von 1919-1921 
in Oberschlesien. Die Solidaritat mit den schlesischen Aufstandischen ausserte sich 
in Kundgebungsaktionen, Resolutionen sowie in Hilfsaktionen. Besonders grosse 
Aufmerksamkeit erregte im Kielcer Raum das Plebiszit und der 3. Aufstand. Die 
Hilfeleistung horte auch nach der Niederlage nicht auf. Der Kielcer Raum war 
eine der Regionen, wo Transporte schlesischer Aulst:łncllscher aurgenommen wur
den. Die dortige Bevolkerung liess den schlesischen Flilchtlingen eine allseitige 
Unterstiltzung angedeihen. 

s7 AAN, KCNP, sygn. 206, Rezolucje z woj. kieleckiego z maja 1921. 
ss Tamże. 
59 WAPK, UWK 1918-1939, sygn. 473, Sprawozdanie sytuacyjne starosty stop

nickiego za maj 1921; sygn. 987, Sprawozdanie sytuacyjne starosty kieleckiego za 
lipiec 1921. 




