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ALEKSANDER KWIATEK 

ZE STUDI0W NAD PRZYW0DZTWEM POWSTAN SLĄSKICH 

1. WSTĘP 

Wy,starc·zy iprzej,rz.eć ki:lka dowolnie wy,branych encyiklopedii czy 
słowników, 1by 1prrz,ekonać się, że ipod hasłem „przywódca" występuje bo
gactwo treści. Wg Słownika Języka Polskiego W. Doroszewska.ego przy
wódcą jest ten, ,,kto przewodzi (dawniej : przywodzi); dowódca, wódz, 
nacz·elniik" 1_ WieŻka Encyklopedia Powszechna za przywódcę uznaje jed
nosi;ikę, która „dzięki specyfiicznym cechom osobowości narzuca -innym 
członkom ... grupy swe poglądy, przekonania, iinicjuje, kieruje i zespala 
działalno·ŚĆ grupy". Może oddziaływać ,w sposób niezamierz,ony l�gdy jej 
autorytet jest podświadomie odczuwalny w otoczeniu) IJ.ulb „'WS'kutek 
wyraźnej tendencji do dominowania, autoryta·tywności" 2. Pirecyzyjniej 
pojęcie to tralktuje Grand Larousse Encyklopedique, czy nawet Nouveau 
Petit Larousse, m. in. dzię!ki doskonałości języika fraincuskiego, w któirym 
występu'je ono rw czterech znaczeniach (,,chef", ,,dirigeant", ,,leader", 
,,meneur"). ,,Chef" - to osob?-, która najogólniej mówiąc „rządzi", 
a z racji posii.ada!!lego stanowiska wywiera wpływ na innych. Jego naj
ważniejisŻym a'brytbutem jest pełniona funkcja, iposiadany urząd 3• Po
dobne pr·erog,atywy ;posiada „dirigeant", 'kierujący przeważnie organiz
mem gospoda!I'Czym 4. ,,Leader" - to ten, który „est a''la tete d'un parli 

... 

politique", a ponadto pierwszy w spiskowaliliiu s: Z kolei „meneur" ko-
jarzy się z przewodniczącym ·związku, towarzystwa. Zachowa!!liem swym 
nżywia zlbior,owość, kolelktyw s. Z The Oxford English Dictionary 1 moż
na np. dowiedzieć się o wielokontekstowym .ro·:mmienii.u pojęcia. W pierw
szym rzędzie chod�i o osobę sprawującą rwładlzę nad ikimś 'bądź nad 

1 Słownik Języka Polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. 9. Warszawa 1965,

s. 673. 
2 Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 9. Warszawa 1967, s. 577.
3 Grand Larousse Encyklopedique, t. 2, s. 937.
4 Tamże, t. 4, s. 115. 

• Tamże, t. 6, s. 646; Nouveau Petit Larousse, Paris 1969, s. 586 .. 

6 Grand Larousse ... , ·t. 7, s. 253; Nouveau Petit Larousse, s. 640.

1 The Oxford English Dictionary, t. 6, Oxford 1961, s. 143 n. 
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czymś, przewodzącą gruipie uZibrojonych ludzi, kierującą jalkąś akcją. Tu 
roziróżnia się przywódcę „uiprawomocni.:onego" oraz iprzewodzą•cego w ,spo
sólb niezorgan1iz1owany, ipirędz,ej 'jednak przypadlkowy, jakimś przedsię
wzięciem. Ale 1talkże ,pojęcie to służy do okreś'lenia zjawi,sk bezosobo
wych, np. przewodnia myśl, główna rzecz itp. Największą ostrość zyskało 
w języJku niemieckim. Kształt wyrazu „Ftihrer" wywodzi się z okresu 
wojny trzydziestoletniej 8• Pierwotnie oznaczał fołnierza ____,_ sapeira, a póź
niej żołnierza opiekującego się sztandarem oddziału. W XIX w. a :nawet 
na ipoczątlku naszego stu1ecia za pomocą tego wyrazu okireślano dowódcę 
pododdziału specjalnego 1(1np. patrol roz,poznawozy). Coraz wyraźniej po
jęcie 1t1aibieraŁo zalbairwienia ,politycznego· {,,Anftihrer", ,,Parteifiihreir", 
,,Fiihirer der Airlbeiter'bewegung"). 

Powyższy przegląd, choć bai-:dzo niepełny, slkłania raczej do przeko
nania o sytuacyjnym znaczeniu ,pojęcia, które będą,c wytworem histo
rycznym podlega ewolucji stosowni€ do •warunków, w jakich się kształ
towało ri nadal 'kształtuje. Jeśli dzisiaj w potoc1znym -rozumieniu słowa 
przywódca jest utożsamiany przeważnie z wodzem, naczelnikiem, mężem 
stanu ri1tp., to jeszcze 'kilkadziesiąt la1t temu nip. na Górnym Śląsku po
jęciem tym iposługiwano się w odniesienri.u do tych, lktó;rzy dzięki swym 
właściwościom oddziaływaU w soo1sie na'l'odowym i społecznym na otn
czenie. 

Z jednej Gtrony 1byli to przede wszystkim działacze z1wiązików zawo
dowych, Hderzy ipartiii, dowódcy powstańczy działający na różnych szcze
blach dowodzenia, organiizat'OTzy akcji płe'bis<:ytowej itp. Wszyscy tworzyli 
zibi.:orowość nader akty,wną, dynamicmą w dz1iałaniu, reprezen'tującą iróż
nę !kierunki i ocrientacje polityczne, podatną 1t1a nowe idee, twórczą kon
cepcyjnie, ambitną ze względu na zajmowaną ,pozycję w hierarchii spo
łecznej, ale jednocześni,e agresywną w ,obronie owej ipozycji, również na 
swój �posó'b doświadczoną z uwagi na przelbytą „drogę polityczną". 

Z drugiej st!rony charakterystyczną cechą ,przy,wództwa poiwstań śląs
kri.ch była stosunikowo duża :zibie:żmość dążeń. W allka o wyzwolenie ,naro
dowe 'i zjednoczenie iregi0ll1u z państwem ,polskim uchodziła 'Z\1 cel pierw
szoplannwy, przysłaniając waśnie międzypartyjne, osohi.\Slte animozje itp. 
Tym trudniej WY'Odrębnić grupy przywódcze, !których istota spirowadzała 
się do 'kieroiwania ruchem społecznym w pożądanym dla sielbie !kierunku. 
Nie posiatdały one ugruntnwanej skali wartości. Powstawały raczej spon
tainicznri.e, gdzie funkcja ideologiczna ustępowała nierzadko miejsca więzi 
rówieśniczej � środowiskowej. 

„Tworzywem" girupy przywódczej był na;turalnie sam przywódca, ze 
swoimi predyspozycjami, światopoglądem, sposobem działalilia. Każda 
jednost1ka iposiadała �ecyficzny stosunek: do irzeczywistości. Określenie 

s Meyers Grosses Konwersations Lexikon, 6. Aufl. t. 7, Leipzig u. Wien 1904, 

s. 196.
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zatem owego s,tosun'ku ,wymaga nie tylko dogłębnej znaij,omośei jednost
ki, lecz także realiów społeci:zno-1Jo1itycznych, w których się 01bracała. 
Z ikolei arnahzując pozycję jednostki w ,grupie przywódczej, !k:Ol!lieczne 

. wydaje się uchwycem.ie rprocesu jej zachowania się w tyipowych sytua
cjach. Nip. udział jednostki w pol,sikim ruchu na·rod.orwym na Górnym 
Slą,sku w okresie porprzedza,jącym wybuch I wojny świafowej, a także 
jej uczestnictwo w organi,zowaniu jawnego i tajnego życia politycmiego 
w latach 1919-1921. 

s,tąd ,tyl.lko !krok do postawiem.ia fraipującego ipytania, dlaczego z po
dobnego „materiału l.udzikie:go" wyirosły rw o!kresie powstań różnorodne 
grupy przywódcze. Stanisław Ossowski :tłumaczy 1ta!ką sytuację m. in. 
różnicą postaw rpsychicznych, poczuóem so,lidB;rności z pewną zbioTo
wością, !która moż.e zafascynować jednost!kę dzięki rnprezeintow�nym 
wal,()lrom. Znane są ipr·zyikłady ludzi posi�dających wspólne rpochodzenie 
kbsowe, oibracających się w ipodobnych śr,odowiskach rówieśniczych, szu
kających j,ednak rpóźniej oparcia „w !różnych albo nawet pmeciwstaw
nych sobie ideolo,giach" 9. 

Sądzić można, iż z meitod.o}ogicznego punktu widzenia proponowany 
temat 111ie powinien stwarr-zać większych tirudrrmści, wszak nie należy do 
oryginalnych 10. W gruncie rzeczy istnieje jedlllalk w :tej materii dosyć 
duża dowolność ,inteT1pretacji faktów. Jalk słusznie pisze Emanuel. Rost
worowski, ,,ryg.or metody rbadawczej narzuca uwzględnienie wszystkich 
okoliczności życiowych; zairówno tych, które pasują rdo przewa-żającej 
typologid. i wiięzi integracyjnych, ja!k i ,tych, !które »odstają«" 11. P.ostępo
wainrie bardarwcze powinno zartem zmieTzać do wykazania punktów rws,pól
nych przy jednoczesnym wyek$pon'owaniu cech odimiennych, jedynych 
w swoim rodzaju, różrniących poszczegó1ne jednoS'tkd.. Ailibowiem od 
·uchwycenia ezęstotliwości występujących cech będzie zal,eżeć stopień.
uogó1nrienia oceny ainal.izowa•nego zjawiska.

Ozy worbec ,powyższego 100-osolbowa ,grupa wybranych jednostek me 

o S. Os s o wski, Z zagadnień psychologii społecznej (Dzieła t. 3, Warszawa
1967, s. 138). 

10 Zob. dla pr zykładu pr ace: F. Ty c h  a, Związek Robotników Polskich 1889-

1892. Anatomia wczesnej organizacji robotniczej, Warszawa 1974; S. K a  1 a b  i ń
s ki e g o, Pierwsze pokolenie socjalistów polskich. Fragment biografii zbiorowej 

(Życie Warszawy z 3 XII 1975, nr 279); E .  Ros t w o r o  wski e g o, Czasy saskie 

(1702-1764) (Dzieje Uniwersytetu Jag,iellońskiego w latach 1364-1764, t .  1 .  pod 
ired . K .  Le pszego . Kraków 1964, s. 353-424); W .  D z  i e w  u 1 ski e g o, M arszal

kowie napoleońscy w świetle demografii (Spr awo zdania OTPN, Ser ia A, nr 10, 
s. 51-63). Założenia metodologiczne tego r od zaju pr ac sformułowali m. in. 
S. K de n 1 e w  i c z, Biografistyka dziejów najnowszych (Dzieje Najnowsze, 1973,. 
nr 3, s. 165-166); E. R os t w o r  o wski, Biografia, biogram, historia grup i po

koleń (Kwar talnik Historyczny, 1973, nir 2, s. 352-355); J .  S z c z  e p a ń ski;
Pamiętnik a wiedza o polskim społeczeństwie. Pól wieku polskiego fenomenu pa

miętnikarskiego (Tygodnik Kultuiralny, 1968, nr 49, s. 3).
u R o s t w o r o w s k i, Biografia ... , s. 356. 
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okaże się z'hY't skromna? Sytuacją doskonałą byłoby wyiprowadzooie są-
dów na podstawie a:nalizy wszystkich przypadków, a wówczas ryzyko 
popełnienia błędu nie stanowiłoby 1p1rzeszkody ibadawczej. Celu tego nie 
udało siię jednalk osiągnąć. l<Stniejącą lukę może przysłonić faikt, że dobór 
jedno:stelk ,został ipr.zeiprorwadzony w !Sposób świadomy, tzrn. sfarano się 
uchwycić w miairę możliwości większość przypadków ,mogących mi·eć 
w.pływ na ostateczną definicję zjawiska. W rozważaniach celowo zre
zygnowano z 'biografii Wojciecha Korfantego, Adama Napieralskieg� 
i wielu innych przywódców narodorwych na TZecz jednostek .mniej sztan
daifowych, ,r,eiprezentiując�h tzw. drugi ,ga:rnitur. Pomimo to uwzg'lęd
ni:ono np. Józefa Biniszłkiewicza, Konstantego Wolnego, Józefa 'Dreyzę, 
Macieja Miiel'żyńskiego, Alforusa Zgirz�bniolka, Michała Grażyńskiego i in. 

W ipo1u zainteresowań ·znalJ.azły się :następujące osoby: J óz�f Adamek, 
Augustyn Bańczylk, Józef Barwicki, Maiksymilian Basista, Benda, Adam 
Benisz, Szymon Białecki, Felri.lks Biały, Teofil Biela, Józef Biinisikiewicz, · 
Klemens Borys, Jan Brandy,s, Karol Bralil'dys, Mieczysław Chmielewski, 
Paweł Chr,dbok, Ka·zimierz Czapfa, FTanciszek Deja, Paweł Depcik, Józef 
Dreyza, Jan Faska, W·alenty' Fojkis, Michał Gra·żyń!skii, Józef Ga.,zegorzek, 
Karol G�zesik, Roman Horoszkierwicz, Lud wilk HU1p'ka, Paweł Jacek, Se
weryn Jędrysik, Jan Kędzior, Emanuel Kleinert, Tadeusz Klimczok, 
Adam K,ocur, Fel:ik:s Konopka, Szymon Koszyk, Rudolf Korn!ke, Afojzy 
Kot, Teodor KuMik, Felilks Kupilas, Franószek Kur,pierz, Józef Kwasi
giroch, Adolf Lampner, Wa1:ter Laifysz, Teodor Lelek, Jan Lortz, Karol 
Lu1bos, Jan Ludy,ga-Laskowski, Teodor Mańczyk, Stanisław Mastalerz, 
Maci,�j Mielżyńslki, Wincenty Mięsok, J óz,ef Mi:chaliski, Paweł Musioł, 
Rudolf Niemczyk, Ignacy Nowaik, Jan Nyga, Antoni Olszowski, Jan 
Olszowski, Ro'ber,t Oszek, Teofil Paczyński, Mieczysław Paluch, Karol 
Piecha, Ludwik Piechoczelk, Adam Postrach, Paweł Pośpiech, Józef Po
tyka, Wikto:r Pifzedpełski, Jan Przylbyła, Jan Pylka, W a1enty Raikoniew
ski, Lud'Wlilk RęgoTowicz, Antoni Rogaliński, Franciszek Roguszczak, An
toni Rostelk, Wiktor Rumpfe�t, Edward Rytbarz, Aloj·zy Segeit, Nrkodem 
,Sobik, Joachim Sołtys, Bogdan Sołtys, Miłosz Sołtys, Wojdech Sosiń
ski, Jan Szuła, Józef Trojok, ATtur T,runlkhard•t, :Paweł UTiban, Edmund 
Wąsik, Bernard Wiikareik, J Ó'zef Wlitczaik, Mikołaj Witozak, Ko'Il'stan.'ty 
Wolny, Michał Wolski, Henryk Wójcik, Brnnon Wycisło, Jan Wyglenda, 
Alfons Z·grzelbnliok i J,an Zgrzelbniok. 

2. NIEKTÓRE ELEMENTY ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO I REGIONALNEGO

PRZYWÓDCÓW 

Przyw?dca powstańczy wywodził się z najniższych ikla:.s społecznych. 
I chociaż w trakcie prowadzonej działal.tn,ości zdołał zmienić swoją przy

należność społeczną, nie· oznaczało to bynajmniej zerwa1nia z prz,eszłością 
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kulturową, gdyż źródło powodzeń i sukcesów leżało w bliskim WSlpół
działaniu z rodzimym ·śr,odowiskiem społecznym 12. 

Wie1owiekowa izolacja regionu od podstawowego Tdzenia narodo
wego, lbraik czynnego kontaktu z kul'turą niemiecką i czeską '(główn�e 
z pi'zyczyn językowych) wytworzyły, jak :pisze znawca zagadnienia, ,,,psy
chiczne podłoże pad iregionalizm śląski: ipo prostu Śląsk, zdany sam na 
siebie, poczyna żyć własnymi wyłącznie 1pr0iblemami, oskorupia•jąc się 
w śląszczyźnie" 13_ 'Proces tein 'tak wyraźnie występujący w XIX w. zaJ 

cieśniał ,',horyzont umysłowy do dzielnicowego ipodwóirka", co znalaizło 
odzwierciedlenia w ś•wiado:mości ludz:i „nie umiejących się zdo'być na 
myślenie w kategoriach ogólnonarodowych". Poczucie naTodowe łączyło 
się raczej z „tradycją ludową i równocześnie z tradycją 0.poiru przeciwko 
wairstwom wyższym, które odstąpiły od mowy i oibyczaju :po1:skie,go" 14. 
Miało to istotny wpływ na mzmieszcz,enie alkcentów treściowych ipatrio
tyzmu Góirnoś'lązaków. Do najważniejszych jego elementów należy zali
czyć poczucie wspólnoty pochodzenia, przejawiające się w oibrO'!lie ję
zyka, kultury itp., dalej - poczucie „zasiedziałości" stymulujące stosu
nek wobec '.N'iemca ja'ko obcego przyibysza 1s. Obce lbyło Górnoślązakom 
poczucie misji. Zjawisko to Krzys?Jtof Kwaśniewski tłumaczy 1birakiem 
wychowania „na mesjanistycznych tradycjach romantyzmu polskiego." 10. 
I nic nie stoi 111a 1prz·esztkodzie, aby temu ,przeczyć, allbowiem iromantyzm
Z'bioirowości polskiej na Górnym S'ląSku przy'bierał swoistą formę kulty
wowaniia ·rodzimej, aU'too;tycznej tradycji, znajdując od/bicie w mental
ności ludzi, ich ipootawach ·życiowych . 

.Proces przełamywania stereotypowych barier reg1onalnych wystąpił 
już w drugiej połowie XIX w. i systematycznie 1pirzyibierał na sile. Od
bywało się to_ w połączeniu z integracją ideologiczno-polityczną regionu 
z resztą ·ziem polskich. Przywódca górnośląski najszyibciej zdołał nawią
zać kcmtaikt z Wie1'kopolaninem. Było to tpoidyiktowane ,po części wspólną 
egzystencją w jednym 01rganizmie ,państwowym. Ponadto ro�ę swoistego 
pomostu odgrywały ośrod'ki wychodfatiwa polskiego w Niemczech. 
W Nadrenii, Westfalii i innych irejonach R<zeszy wystąpiło bezpreceden
sowe zjawisko wza1jemne.go poznania się ,obydwu ,grup etnicznych. Wspól
nO'ta 'losów, !konieczność przeciwstawienia się ;presji pol1itycznej i ekono
micznej, wzmacniały irecepcję ideałów 111arodowych, likwidując do ,pew-

12 R. Lu t ma n, Z problematyki rozwoju narodowego Sląska (Konferencja 

Śląska Instytutu Historiri. Polsk'iej Akademii Nauk, t. 1, Wrocław 1954, s. 490). 
13 P. Mu s i o ł, Zagadnienie regionalizmu na Sląsku (Zaranie Śląskie, 1935,

z. 2, s. 88).
14 P. R yb i c k i, O badaniu socjologicznym Sląska, Katowice 1938, s. 34.
1s E. S z :ra me k, Sląsk jako problem socjologiczny. (Roczndki Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk na Śląsku, t. 4, Katowice 1934, s. 44--45). 
1e K. K w  a ś n i e  w s k i, Polski patriotyzm Slązaków (Studia Śląskie, t. 15, 

s. 264).
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nego stopnia przedziały etniczne. Przywódca, potrafiący wykazać w swoim 
życiol!'ysie pOlby� na wychod�stwie, reprezen1torwał spore doświadczenie 
w ·pl!'owadzeiniu działalności politycznej. W olkresie ipowstań należał do 
nader aktywnych, a co ważniejsze rozumiejących sens ruchu wyzwoleń
czego. 

3. TYPOLOGIA GRUPY PRZYWÓDCÓW

a) P.ochodzeni,e regionalne

73 osoby pochodziły z Gól!'nego '1';1ąska, z czego 64 pnzywódców wy
wodziło się 1ze środowiska wi,ejskiego, a tyllko 9 z miejskiego. Jeśli do
konać podziału wg isbniejącej Sli.eci administracyjnej, to okaże się, że 
najwięcej osób pochodziło z powiatu rybnickiego (12), gliwickiego (9), 
opolskiego (9) i Taciborskiego ,(8). Pewną anomalią był f.a:kt, Ż·e mn·iej 
pochodziło z powiatu ipszczyńskiego {5), słynącego z żyda polsk1ego. 46 
przywódców swój ·rodowód wywodziło z powiatów wschodnich, co stano
wiło 63,00/o ogółu urodzonych na Górnym Sląsku. 43 osolby pochodziły 
z iterenów, ktfue po podziale regfonu 1pozostały w granicach państwa 
niemieckiego. Był to dość wysoki odsetek wyinoszący aż 58,9'%,. 

27 osób urodziło się poza Gómym SląsJkiem. Najwięcej, lbo aż 17 po
chodzHo :z za:boru pruskiego, po 4 osoby z zaiboru austTiiaJCkiego i rosyj
skiego, 2 osoby urodziły ,się w polsk:iich ,ośrodkach emligTacyjnych w Niem
czech. 16 osób przybyło na Górny Sląsik jeszcze przed wyibuchem I wojny 
światowej. W grupie tej znalazło ,się 12 osólb rodem ·z Wielkopol,slki i Po
mol!'za. Jeś�i chodzi o pozostałych (11), :to moment ich iprzyjazdu nastąpił 
po 1918 r. 

'b) 'Pochodzenie i przynależność społeczna 

W ,grupie rodowitych Gómoślązaków. WYl!'Óżniono cztery katego,rie 
pochodzenia społec·znego: rolbotniczą, chłopską, inteligencką, droibno
mieszczańską. W ramaćh ,tych kaitegocii wyszczególn'iono grupy zawo
dowe, a następnie olkreślono iprzynależność społeczną osób. Ponieważ po 
powsfaniach śląskich większość iprzywódców ·znalazła •się w wairstwie 
inteligenckiej, a niektórzy tworzyli młodą burżuazję śląską, wobec tego 
za podstawę obliczeń .przyjęto starn faktyczny z 1918 r. W odniesieniu 
do przywódców urodzonych poza Górnym Sląskiem problem przedsta
wiał się niepo inaczej, choćby ·z uwagi na pojawienie się nowej kate
gorii - właisności ziemskiej. Proces awansu społeczrnego olbrazuj,e itaib. 1. 

c) Stopień wykształcenia

W okresie :poprzedzającym wybuch III powstania 28 osób posiadało
wykształcenie podstawowe. Podobna licZ1ba odnosi się do 'tych osób, którre 
ukończyły szkołę średnią. Godnym odno1towania pozostaje fakt, i,e 23 

I 
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osoby ;posiadały wykształcenie wyższe, a 9 osób znajdowało się w trakcie 
kontynuowania nauki na szczeiblu aikademic'kim, którą to nauikę częSlto 
przerywali na okres trwania walki zbrojnej. Około 60°/o przywódców 
mogło się poszczycić wyarnztałceniem co· najmniej 1średnim. Porówil1ując 
pod tym względem rodowitych Górnoślązaków z przybyszami, wystąpiły 
'Pewne dyspTOporcje. W grwp1ie pierwszej studia wyższe uikończyło 15,1 O/o, 
natomia,st w drugiej .a'Ż 44,510/o,. Na korzyść Górnoślązaków :przemawiał 
fakt, że 11,00/o iposiadało rozpoczęte studia wyższe. Wśrócl ;prz)'lbyszów 
odsetek ten wynosił 3,7°/o. A ;ponadto 32,80/o posiadało wykształcenie 
:średnie . wolbec 14,80/o w ,grupie drugiej. Ujmując powyższą kwestię 
w sztywne ramy statystyki otrzymamy ńa:stępujący obraz zjawiska: 

podstawowe 

28 

Miejscowość 

.Wykształcenie 

zawodowe 

7 

niepełne 
średnie 

5 

średnie 

28 

niepełne 
wyższe 

9 

Ośrodki akademickie, w których studiowali przywódcy 

Urodzeni na Górnym Urodzeni poza Górnym 
Śląsku Śląskiem 

wyższe 

23 

ogółem 

liczba I % liczba I % liczba I % 
-

Wrocław 13 68,4 23,1 16 50,0 
Kraków 1 5,3 4 30,8 5 15,6 
Lwów 2 10,5 1 7,7 3 9,4 
Ośrodki akademickie 

w Niemczech 3 15,8 5 38,4 8 25,0 

19 100,0 i 13 I 100,0 f 32 100,0 

d) Wiek przywódców

Wybrail1o kilka stałych puiniktów ,odniesienia: wiek przywódców 
w momencie za1kończenia I wojny światowej, a następnie -w okresie I, 
II i III powstania śląskiego. Ponadto wprowadzono przedziały wieku 
(dwuletni, ;pięcioletni, dziesięcioletni). W 1918 r. przeciętna wie'ku wyno
siła 33 lata {32,67). Sfa•uk'turę wieku przedstawia talb. 2. 

W ipoczątkowej fazie !(1918 r.) rozwoju organizacyjnego 4 osoby nie 
prze�oc,zyły jeszcze dwudziestego roku życia, nafomiast 22 osoby mieś
ciły się w przedziale wieku od 21 do 25 lat. Dalszych 26 osób znajdo
wało s'ię w przedziale wielku od 26 do 30 lat, czyli 52 osoioy nie osiąg
nęły graniicy trzydzies'tego roku życia. W 1921 T. aż 71 osób liczyło mnliej 
niż 40 la1t. Przeważał jednak element mł'Ody, rozpoczynający dopiero 
karierę polityczną. 



Tab. 2. Wiek przywódców w latach 1918-1921 

Przedział dwuletni Przedział pięcioletni Przedział dziesięcioletni 

wiek 
I liczba 

1918 1 1919 J 1920 J 1921 
wiek I

liczba 
1918 I 1919 I 1920 J 1921 

wiek I liczba 
· 1918 J 1919 I 1920 11921

do 20 lat I 4 I 1 I 1 I - do 20 lat I 4 I 1 I 1 I - do 20 l:;it I 4 . i 1 I 1 I 
-

21-22 5 4 3 1 
23-24 14 10 5 4 21-25 22 22 14 9 
25-26 6 11 14 IO 21-30 48 45 41 32 

-- -- -- -- --
27-28 13 6 6 11 
29-30 JO 14 13 6 26-30 26 23 27 23 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

31-32 5 JO 10 14 
33-34 8 4 5 10 31-35 17 19 18 125
35-36 4 9 8 4

-- -- -- -- --
37-38 5 2 4 9 I 31-40 27 31 32 39 
39-40 5 3 5 2 36-40 IO 12 14 14 

-- -- ·-- --
-- -- -- --

41-42 4 3 5 6 
43-44 7 7 4 3 41-45 12 13 13 12 
45-46 3 4 7 7 41-50 16 18 19 22 -- -- -- ----- -- --

47-48 - 2 3 4 I 

49-50 2 2 - 2 46-50 4 5 6 10 
-- -- --- -- ·-- -- -- --

powyżej powyżej powyżej 
50 5 5 7 7 50 5 5 7 7 50 5 5 7 7 
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4. DYFERENCJACJA GRUPY PRZYWÓDCÓW ZE WZGLĘDU NA CZAS,
MIEJSCE I KIERUNEK DZIAŁANIA 

a) Okres poprzedzający wyibuch I wojny świa,towej
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Do roku 1914 aktywnością polityczną mogło/się wykazać 74 przywód
ców, z czego 55 dz'iałało na Górnym Sląsku. Ci ostatni związani byli 
z iblisko :trzyidzies'toma organizacjami. Najwięcej, bo 16 osób należało do 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół", 14 ąsób uczestniczyło w pracy 
kul-turalno-oświaiowej (TCL, związki śpiewacze iitp.), 8 osóib działało 
w organ'izacjach robotniczych {ZZP, PPS, CZZP), 5 osób w tajnej orga
nizacji „Eleusi!s", a 2 osoby w tkó�kach gimnazjalnych. Pozostałych 10 
osób prowadziło działalność wybitnie polityczną ,i ,raczej rponadorganiza
cyjną. Dokonane rozgraniczenie wymaga 'k<rótkiego wyjaśnieniii. Otóż 
/badane jednos'tiki z .reguły współdziałały nie z jedną, ale z lldlikoma oirga
nizacjami. Kryterium podziału uwzględnia więc ty'l'ko główny kierunek 
działalności. Analizowana grupa charalkteryzowała s•ię w miarę jednoli
tym pochodzeniem społecznym. W większości tworzyli ją synowie ro-

•

botn!i.ków ,(23) i chłopów (19). 
W tym czasie 19 przywódców prowadziło działa'lność narodową i spo

łeczną poza granicami regionu. W ricz,bie tej 9 osó'b pochodżiło ·z Gór
nego Śląska, 5 z 'Wierkopolski, 4 z zaiboru austriackiego i 1 osoiba z z;
rboru r,osyjskiego. Średnia wielku owej grnrpy wynosiła w 1914 r. 24 lafa, 
a w przypadku rodowitych Górinoślązalków tylko 21 la;t. Ze względu na 
pochodzenie społeczne podział grupy przedstawiał się w_ sposób nastę
pujący: 11 osób wywodziło się z rodzin chłopskich, 5 z inteligenckich, 
2 z mbotniczych .oraz 1 'oeoba pochodzenia drobnomieszcZJańskiego. Dzia
łalność pol�ityczna członków ,grupy skupiała się głównie w organizacjach 
młodzieżowych: 7 osób należało do wrocławskiego „Zet", 5 osób działało 
na terenie Krakowa i Nowego Sącza, 2 osoby we Lwowie, 1 osoba 
w Królestwi!e Polskim, 4 os01by na wychodźstwie w Niemczech. 

26 osób nie przejawiało wówczas większej alktywności politycznej. 
Ten faikt mo2;na _ po części WYJtłumaczyć mŁodym wiekiem jedn:ostek. 
Otóż 96,20/o nie przekroczyło 30 lat, a 30,90/o mieściło się poniżej granicy 
dwu,dz:ie!,tego iroiku życia. 

b) Lafa I wojny św'ia:towej

· 24 przywódców ;prowadziło działalność polityczną na Górnym S1ąs1m.
Był to eleinelllt, !który nie został objęty powszechnym stosunkiem do 
służiby wojskowej. Warto podkreślić, że w grupie tej 16 osób pochodziło 
z Górnego Sląska, pozostali natomiast to przede wszystkim Wielkopo
lanie. Przec'ię'tna wieku grupy wynosiła w 1914 r. 40 la:t, a w 1918 r. 
44 lafa . 
. . ·,
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Do armii niemiedkiej wcielono 62 'Osoby. 6 osób przedostało się na 
stironę francuską, dalszych 6 osób :z,dezerterowało na froncie wschodnim. 
Ponadto 1 ósdba utrzymywała ścisły kontakt z Legionami •Polskimi. 

W ipierwszym roiku trwania wojny światowej 7 osób ·ochotniczo, wstą
piło do Legionów Polskich. Byli to głównie studenci kTakows'kich � ·lwow
skich uczelni. W śród nich spo1tkać można 4 osoby pochodzące rodem 
z Górnego Śląska. 

W latach 1914-1918 32 os01by uzyskały stopnie oficerskie. W grupie 
tej znala:zło się aż 25 rodowiotych Górnoślązaków, w tym 18 pochodziło 
z powiatów zachodnich. Fakt ten rzuca pewne światło na problem kształ
towania się przywódcy politycznego na :tych terenach, charaU{lteryzują
cych się rniższym w stosunku do obszaru plebiscy,towego uświadomie
niem nfrodowym. Po 1918 r. jednostki te obejmą tam ster życia naro
dowego. 

c) Okres powstań śląs'kd.ch

Na ipoczą1!Jku 1919 r. 49 osó'b postanowiło działać w Polskiej Organi
zacjii. Wojskowej Górnego Śląska (dalej: POW Gśl.). W większości 'byli 
to rodowici Górnoślązacy (89,80/o). W 'tym samym cza,sie 21 osó'b skupiło 
się wokół Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej, o nieco niższy,m od
setku urodzonych na Górnym Śląsku (61,90/o). Między obiema gnipami 
różnica wiell{u wynosiła około 10 lat. Do grona współpracujących w ra
mach Podikom'isa,riatu należy dokooptoiwać 8 osólb, które działały ,głóWIIlie 
w ruchu robotniczym, a 'kontakty z „centralą bytomską" utrzymywały 
w myśl ha•sła jedności narodowej. Przeciętny wiell{ tych ludzi wynosił 
39 1a1:. Reszta przywódców włączyła się do pracy nieipodległościowej do
piero w 1920 r. Nastąpiło to wskutek oddelegowania ich przez Minister
stwo Spraw Wojskowych (dalej: MSWojs'k.). W ,grupie liczącej 22 osoiby, 
ponad ,połowę ,(59,1 °/o) stanowili Górnoślązacy. W 1920 ,r, przeciętna wie
ku ·wynosiła 33 lata. 

Przeprowadzone podziały ,posiadają charakter wytb'itnie orientacyjny. 
We wszys'tkich grupach dokonywały się ,przecież znaczne przemieszcze
nia. Aby ulkazać s1topień ich nasilenia, warto przeanalizoiwać każdą 
z owych grup, ,biorąc za podstawę końcowy etap zjawiska. 

W momencie wyibuchu III powstania aż 51 osób związanych było 
z ruchem peowiaokim. J a'k 'kształtowała się ta .grupa na p,rzestrzeni 
trzech ostatnich la•t? Powstała - jalk już wcześniej zaznaczono -
w 1919 r. Olkrze,pła w czasie 'triwania I ,powstania. •Po jego upadku 
zmn'iejszyła się do 33 ·osó'b. W O'kresie między I a II powstaniem <loszło 
5 osób, a po likwidacji II powstania dalszych 12 osób. Wraz z rozpoczę
ciem III powstania licZ'ba grupy wzrosła o 1 osobę. Przywódcy ci pełnili 
różnorodne funkcje. Najważniejsze przedstawiono w taib. 3. 
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Tab. J. Stanowiska dowódców powstańczych do 2/3 V 1921 

Rodzaj funkcji dowódczych Okres do I 
powstania 

I Okres międz
_
y I a II I Okres między II a 

powstamem III powstaniem 

Org 
o 

Do 
.Or0 

p 
Ko 
Of1 

anizator POW na szczeblu 
bwodu 
wódca obwodu 
oanizator POW na szczeblu 
owiatu 
mendant powiatowy POW 
·cer 1 · Pułku Strzelców By-
omskich 
icer w Apo 
t 

Of 
Cz 
Do 

łonek władz naczelnych POW 
wódca okręgu POW 

Razem I 

14 42,4 
3 9,1 

6 18,2 
3 9,1 

2 6,1 
- -

5 15,l 
- -

33 100,0 

8 21,0 4 8,0 
5 13,2 9 18,0 

5 13,2 5 10,0 
7 18,3 10 20,0 

5 13,2 - -

- - 8 16,0 
6 15,8 

I
14 28,0 

2 5,3 - -

·-· 

38 i 100,0 50 100,0 

Ponieważ wirnz z wyibuchem III powstania nastąpiły zmiany na sta
nowiskach kierowniczych, rbadany ,problem przedstawia tab. 4. Dla 26 
osób 'POW GSl. stanowiła ,główną płaszczyznę działania, od tktórej jed
natk odstąpili, przechodząc do obozu plebiscytowego lulb wycofując się 
z życia poliitycz1ne,go. Na podstawie materiału biograficznego możina rów
nież zaobserwować zj,awi:sko odwrofoe, charalkteryzujące się przecho
dzeniem jednostek :z dbozu płe!biscytowego do grupy peowiackiej. 

Spośród ibadanej grupy przywódców tylko 17 działało w latach 1919-
1921 wyłącznie na odcim.lku politycznym. 9 osób (52,9°/o,) pochodziło 
z Górnego Śląska, pozosta'lJi. {8 osób -· 47,1,o/o,) 1o przede wszystkim 
Wielkopolanie ,pTzybyli na Górny Sląsk w schyłkowym okresie XIX w. 

Tab. 4. Stanowiska dowódców w okresie III powstania 

Funkcja Liczba Procent 

Naczelny wódz 1 2,0 
Członek NKWP 5 9,8 
Dowódca grupy 2 3,9 
Zastępca dowódcy grupy 2 3,9 
Szef sztabu grupy 3 5,9 
Członek sztabu grupy 6 11,8 
Dowódca pułku 8 15,7 
Szef sztabu pułku 1 2,0 
Członek sztabu pułku 4 7,8 
Dowódca batalionu 14 27,4 
Dowódca wydzielonego oddziału powstań-

czego 2 3,9 
Dowódca kompanii 2 3,9 
Oficer powstańczy 1 2,0 

51 100,0 

4 - Sobótka 4/78 
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i na ,począ1Jku XX w. Górnoślązacy wywodzili się ·z na1rtępujących powia
tów: bytomski {l), gliwicki {1), opolski (1), pszczyński (1), raciborskli. (1), 
rybnicki •(2), za;brzański (2). W 1919 r. przeciętna wieiku 17�osobowej 
grupy wynosiła 44 lata. Poziom wylksztakenia członlków grupy 'był na
der zróżnicowany. 8 osób (47,1 °/o) posiadało wykształcenie wyższe, pozo
stali natomias't (9 osób - 52,90/o) jedynie podstawowe. Grupa składała 
się z wy.bitnych rprzyiwódców ,politycznych, partyjnych i związkowych. 
W większości byli to bezpośredni wspóŁpracownicy Wojcie9ha Korfan
tego. 

5. WOBEC STARYCH I NOWYCH WARTOŚCI

Analizując materiały !biograficzne przywódców powstańczych nie spo
sób oprzeć się wrażeniu !różnorodności ·postaw, odmienności motY,Wacji 
działania. Każdy kierował się sulbieiktywną oceną sytuacji, wybierając 
naj<baTdziej dla siebie odpowiedni wzorzec postępowania. Różnili się pod 
względem pochodzenia regionalnego i społecznego, wie'ldem, wylk:ształ
cooiem, a w /końcu bagażem zdobytych doświadczeń. 

Jeszcze w olkresie rpo1przedzającym wy,buch I wojny świattowej przy
wództwo górnośląskie nie stanowiło jakiejś wyró2'niającej się /kategorii 
społeczno-politycznej. Niedorozwój życia organizacyjnego i brak· zdecy� 
dowanego ikierunku politycznego w o·bozi,e polskim nie 15przyjały wzros
towi autorytetu przywódcy, przeciwnie, częste waśnie międzypartyjne 
deprecjonowały je,go rolę w otoczeniu: Poza nielicznymi wyipadlkami, jak 
np. Wojciech Korfanty czy Adam Napieralski, trudno było spo1Jkać in
dywidualność_ o cechach, ja!kimi zwylk:ło się ,potocznie wyróżniać przy
wódcę. Niemniej jed!nalk: już wówczas wystąpiły pewne symptomy zna
mionujące poprawę sytuacj<i. 

Na przełomie XIX i XX w. oraz w pierwszych latach naszego 
stuleci,a zaalk:centowała swą obecność na Górnym Śląsku liczna grupa 
Wielkoipolan, iktórzy potrafili wnieść nieco ożywienia ,i nadać ruchowi 
narodowemu konkretnych 'treści ideologicznych. W owej grupie znaleźli 
się m. in. Józef Adamek, Józef Biniszkiewicz, J_ózef Dreyza, Michał 
Grajek, Franciszek Roguszczalk:, WilktoT Ruimpfelt, Woj'Ciech Sosiński, 
dla Mórych droga na Śląsk wiodła poprzez ośrodki ,polskiego wychodź
stwa w Niemczech. Tam po raz pierwszy sprawdziły się _d.ch talenty 
organi'zatorskie. , 

Z reguły wszyscy wcześ!Ili,e rozpoczęli działalność narodową. Np. 
najsta,rszy wiekiem Józef Dreyza, urodzony w rok po wybuchu powsta
nia styczniowego 17, próbował zakładać spółdzielnie „wedle {POTady 
ks. Wawrzyniaka ówczesnego patrona Zwią�ku Spółdzielni Zawodowo-

11 Wspomnienia Józefa Dreyzy, Centralne Aa'chiwum Wojskowe (dalej: CAW), 
KN z 21 IV 1937 r., paczka 284; Personalia Józefa Dreyzy. Wojewódzkie Archiwum 

Państwowe w Katowicach (dalej: W APK), Polski Komisariat Plebiscytowy (dalej: 

PKP!.), 228, k. 15. 
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-Go_spodarczych w Poznaniu" 1s. Młodszy o lat 12 Józef Biniszkiewicz 1s
szybko związał się z ruchem socjalistycznym. Znalazłszy się, jak wspomi
na, raczej przypadkowo ina wiecu socjalistów polskich,. zabrał „głos
w dyskusji i ... [został - A.K.] wciągińięty do partii" 20. Dał się P,Oznać
ja!ko urodzony agHator. Nie sądził, że w niedługim czasie przyjdzie mu
piastować funkcję lidera PPS na Górnym Sląsku. Jego rówieśnik Józef
Adamek utrzymywał !kontakty z niemi1ecbm ruchem związkowym, re
iprezein1JUjąc m.in. interesy polskie w Bergar'beiter Ver'band 2( Franciszek
Roguszczak 22, Michał Grajek 2a, Wojciech Sosiński 24, pracowali yv ZZP,
nie stroniąc od innych organizacji polskich: ,,Sokoła", Towarzystwa
Polsko-Ka,tolickiego, ziwiązków śpiewaczych itp. Najmłodszy w tej grupie
Wiktor Rumpfelt udzielał się w hamiłmrskiej 1komórce PPS zp 2s.

Znamienne, że we wszystkich wypadkach decyz.ja przyjazdu na Górny 
Śląsk podyktowana !była względami polityczno-organizacyjnymi. Np. dla 
Biniszkiewicza wiązała się ściśle z aktualnymi zadaniami partii. Pod 
koniec 1905 i:r. został rozbity przez Niemców w Kato-wicach zespół redalk
cyjny „Gazety Robotniczej". Aresztowano m. in. Franciszka 1Morawskiego, 
Esterę Golde-Sttróżecrką i Józefa Hassego. W tej sytuacji zjawił się 
u Biniszkiewicza w jego !berlińskim mieszlkaniu Wojciech S·wlkiewicz 
(Czarny Michał) z poleceniem „wyjechania na Ślą,sk celem objęcia kie
rownictwa pa_rtii" 26. Nieco wcześniej, ,bo w 1903 ·r., przyjeżdża Józef 
Adamek, oddelegowany przez Związek Górników w Bochum z zadaniem 
utworzenia podobnej organizacji. Choć zdołał ·założyć sekireta-riat Związku 
i nawiązać !kontakt ze środowiskiem robotniczym w Zagłębiu Dąbrow
skim, to jedna1k nie osiągnął zamierzonego celu. Jego -misja za-kończyła 
się w zasadzie fiaskiem. Organizacja nie rozwijała się po myśli jej 
twórcy. Opuścił więc Górny Śląsk, 'by po niedługim czasie ,powrócić po 
raz drugi, działając już z większym powodzeniem 27

• Z wyra�nymi wska
zówkami at-rzyrna,nymi z ZZP przyibył Wojciech Sosiński. Trafił na 
sprzyjający grunt i niebawem znalazł się w gm;pie najbardziej znanych 
działaezy narodowych. Dobry 'klima,t pracy napotkał Józef Dreyza, re-

1s Wspomnienia Józefa Dreyzy ... 
19 Wspomnienia Józefa Biniszkiewicza, CAW, KN z 21 IV 1937, paczka 282; 

Personalia Józefa Biniszkiewicza, WAPK,, PKPl., 304, k. 227. 
20· Wspomnien'ia Józefa Dreyzy ... 
21 A. Ta r g, Józef Adamek, Archdwum Prac Naukowych Instytutu śląskiego 

(dalej: APN !Śl.), 1651/75. 
22 J. P r  z e  wł o c k  i, Franciszek Roguszczak, APN !Śl., 1944/75. 
2a Akta personalne Michała Grajka, CAW, KN z 19 XII 1933, paczka 195. 
24 Akta personalne Wojciecha Sosińskiego, CA W, KN, paczka 385; · Personalia 

Wojciecha Sosińskiego, WAPK, PKPL; k. 81. 
25 Akta personalne Wiktora Rumpfelta, CAW, KN, paczka 261; Personalia Wik

tora Rumpfelta, WAPK, PKPl., 228, k. 73. 
20 Wspomnienia Józefa Biniszkiewicza ... 
21 Ta r g, Józef Adamek ... ; F. Tr ąb a 1 s k i, Wspomnienia o Józefie Binisz

kie_wiczu, Centralne Archiwum KC PZPR. Akta personalne, 10932 (tam informacje 
1 o działalności JóŻefa Adamka).
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pTezentujący spółdzielczość wielkopolską. Roguszczalk, Grajek i Rumpfelt 
przybyli !dopiero po zalkończeniu wojny, ale Tównież z kO!Ilkiretnymi 
poleceniami swoich organizacji. 

Nie ulega wątpliwości, że dla wielu Wiellkopolan, zresztą nie tyl!�o 
Wielkopolan, Górny. Śląsik stanowił a:tra'kcyjlily teren zaspokajający ich 
ambicje zawodowe.· Stwierdzenie ,to można odni·eść do Józefa Barwic
kiego, Feliksa Białego, Kazimierza Czapli, Teofila Paczyńskiego, Anto
niego Rogalińskiego, Joachima Sołtysa i in. Tan ostatni przJ1był na Góriny 
Śląek: jeszcze w latach 80-tych XIX w. Człowiek ruchliwy, często zmie
niający miejsce zamieszkania, ojciec Bożeny, MHosza i Bogdana Sołtysów, 
aktywnych oirganizatoTÓW POW Gśl. i lkomi'tettów plebiscytowych 2s. 

Z ,grupy tej na szczególną uwagę zasługuje osoba Kazimierza Czapli, 
rodem z Chełmna, pochodzącego z rodziny inteligenckiej, kultywującej 
polską tradycję narodową. Z wykszrtałcenia adwollmt, osiedlił się w 1896 r. 
w Bytomiu, gdzie założył własną !kance'lairię 29. Podobny ikTo'k uczynił 
lekarz Feliks Biały, wy,bieTając jako miejsce swego po!bytu · Ryibnilk 80• 

Inny iJ.e!karz Antoni Rogaliński osiedlił się w Pszczynie ,prowadząc tam 
prywatną praktykę 31. Dla Paczyńskiego i Barwickiego Górny Śląsk był 
,,ikrajem nadziei". Obaj przY'byli w c;elu podratowania swoich finansów. 
Pierwszy osiedlił się w Chorzowie t.r,udiniąc się handlem, drugi zamie
szkał w K·oźlu cYtwiernjąc dirogerię 32. 

Tylko nieliczni, dla lktórych „spra:wy przyziemne" nie mi,ały istotnego 
znaczenia, przybyli z myślą o zrolbieniu kariery politycznej. Jednym 
z nich był hr. Maciej Mielżyński. Przyjechał, aby żdobyć mandat posel
ski do parlamentu Rzeszy z okręgu pszczyńsko-rybnickiego. Niejako przy 
okazji wykupił akcje druikarni K. Miarki w Mikołowie, roibi�c na tym 
niezły interes. Chcąc wyraźniej zaznaczyć swą obecność wmieszał się 
w konflikt Korfanty - Napieralski, z dobrym dla siebie i dla owych 
przywódców skutkiem aa. 

Znaczna grupa Wielkopolan zjawiła się na Śląsku już w dkresie pow
stań. Spotykamy w n1ej nazwiska Ignacego Nowaka 34, Mieczysława Pa-

2s Materiały biograficzne Joachima Sołtysa, APN !śl., 1949/75; Akta personalne 
Miłosza Sołtysa. CA W, 9777 (tam informacje o ojcu). 

20 B. P a r  c z e w  s k i, S. K oby 1 i ń s k i, Kazimierz Czapla (Rocznik'i Towa

rzystwa Plrzyjaciół Nauk na śląsku. t. 3, s. 369); H. Zi e 1 i ń s k i, Kazimierz Cza

pla, APN !Śl., 1964/75. 
30 K. Bro że k, Feliks Biały, APN !Śl., 1660; K. K n ap i k, Ludzie prze

szłości. Materiały z kwerendy prasowej, tamże. 
s1 S. W a 11 i s, Antoni Rogaliński,· APN !Śl., 1950/75. 
32 Akta personalne Józefa Barwickiego, CA W, KN z 4 V 1936 r.; K. J e r  z y

k i e  w i c z, Drogiści w walce o wolność Sląska, Katowice 1939, s. 76; Materiały 

Śląskiej Kartoteki Biograficznej. Akta personalne Teofila Paczyńskiego, CA W, MN, 
paczka 29; Peirsonalia Teofila Paczyńskiego, WAPK, PKP!., 228, t. 57. 

33 F. S z y mi c z e k, Maciej Mielżyński (Polski Słownik Biogr!lficzny, t. 20,
Warszawa 1975, s. 790-791); t e  n że, Maciej Mielżyński, APN· !Śl., 1894/75. 

34 M. Ha s ińs k i, Ignacy Nowak, APN Iśl., 1902/75. 
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lucha 35, Mieczysława Chmielewskiego 36, Wiincentego Mendoszewskiego 37 

i wielu innych. Byli to ludzie skierowani do akcji ple'biscytowej. 
W większ,ości :przybywali na ,polecenie Pols'kiego Komisariatu Plebiscy
towego. Zazwyczaj odlbywało się to w ten sposóib, że komisarz Wojciech 
Korfanty występował imiennie do o'kreślonej iinsty;tucji z prośbą o urlo
powanie 'wska'Zanej osaby. Stosowaną procedurę można prześledzić 'Choć
by na przykładzie Mieczysława Chmielewskiego. W dniu 7 II 1920 r. 
Korfanty przesłał do MSWojsk. ,telegram następującej tr,eści: ,,Proszę 
o natychmiastowe zwolnienie do pracy plebiscytowej ppor. M. Chmie
lewskiego 3 1baon, 30 pp, 10 dyw." W odpowiedzi już na początku marca
,,Chmielewski otrzymał 3-miesięczny, bezpłatny urlo,p do ·celów pleibi
scyto,wych" 38• Okres itrwania ialkiego „urlopu" przeważnie się wydłużał.
Witym wypadku przeciągnął się aż do 30 VII 1921 r., a więc termin po
wrotu został przekroczony o killkanaście miesięcy. Precedens stał się
regułą. Nie'bawem funkcję strony inspirującej „urlopowa1nie" osób na
Górny Śląsk przejęło MSWojsk.

W gronie „przybyszów" zniikomą grupę tworzyły osQlby pochodzące 
z Królestwa 1Polskiego ii Galicji. ,W dodatku część 'Z niich powracała na 
,,ziemie swych ,przodków", np. Franciszeik Deja 39 czy Rudolf Niem
czyik 40. Niektórzy, np. Michał Wolslki 41, zjawiali się już w dość zaawan
sowanym wieku (liczył wówczas 43 lata), co wywierało niemały wpływ 
na charakter ich działalności. Pragnęli raczej stalbiliza.cji niż alkitywnego 
życia ipohtycznego. Znacznie więcej energii wnieśli natomiast młodzi 
przywódcy oddelegowani przez MS'Wojsk. w oso'bach Michała Grażyń
skiego 42, Wiktora Przedpełskie.go 43, Romana Horoszkiewicza 44, Ludwika 
Ręgo•rowicza 45 i iin. Choć niewielu „przekroczyło granicę 30 roku życia, 

ss Akta peTsonalne Mieczysława Palucha, CA W, 206; T. A. J a k  u b  i a k, Po

znańska działalność Mieczysława Palucha od listopada 1918 roku do stycznia 1919 

roku (Powstanie Wielkopolskie, pod red. B. Polaka, Kościan 1975, s. 137-152). 

36 Akta personalne Mieczysława Chmielewskiego, CAW, 1277. 

37 Akta pe;sonalne Wincentego Mendoszewskiego, CA W, KW, paczka 78, 

M. 10759. 

38 Telegram Wojciecha Korfantego i oświadczenie MSWojsk. Akta personalne
Mieczysława Chmielewskiego ... 

so Akta personalne Franciszka Deji, CA W, KN z 16 III 1937, paczka 225; Per-
sonalia Franciszka Deji, W APK, PKPl., 228. k. 11. 

40 W. z i e 1 d ń s k i, Rudolf Niempzyk, APN Iśl., 1904/75. 

41 J. A n t o  n ó w  - N i t s c h e, Michał Wolski, APN IŚL, 2005/75. 

42 Szerzej na temat działalności M. Grażyńskiego piszę w osobnym aTtykule: 
,,Stud'ia śląskie", 1977, t. 31, s. 121-143. 

43 Akta personalne Wiktora P:rzedpełskiego, CA W, VM, 787532; M. C h m  i e
l e w s  k i, Powstańcy śląscy zmarli poza granicami kraju (Przegląd Zachodni. Mie
sięcznik Związku Polskich Ziem Zachodnich [Londyn] 1971, nr 3-4, s. 48).

44 Roman Horoszkiewicz, Materiały śląskiej Kartoteki Biograficznej, 
45 L. R ę g o  r o  wii c z, Wspomnienia śląskie i poznańskie z lat 1919-1934,

Opole 1976 (biogram oprac. przez P. Świerca), s. 5--11. 
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reprezentowali spore JUZ umiejętności w pracy po1ityczn-ej. Np. Przed
pełski jalko zesłaniec carski uczestniczył w Rewolucji Paź.dzierni!kowej. 
J aik informują nielktóre przekazy, miał 1być nawet wspóbpracownikiem 
Lenina. Po powrocie do odrodzonego pańsbwa został członkiem PPS 46. 

Z kolei GTażyński i Ręgorowicz .przez jalkiś czas przebywali na Spiszu 
i Orawie, należąc tam do głównych organiza1:orów akcji p1ebiscyitowej. 
Nie mniejszą aktywność, ale na kresach wschodnich, przejawiał Ręgoro
wicz. 

Godzi się zaznaczyć, iż w grupie przywódców powstańczych znalazły 
się także osdby urodzone w Niemczech r(nrp. Artur Trunlkhardt 47, syn 
holenderskiego górnika, spolonizowany przez emigrantów polskich), 
a przede wszystkim w ośrodlkach wychodźstwa, ja!k choćby Józef Mi
chalski !Z Ge'lsenkirchen, nie będący przecież odosobnionym przylkła
dem 48• 

OkTes adaptacji w nowym środowisku, specyficznym politycznie 
i kulturowo, nie należał bynajmniej do łarbwych. Musieli czynić wiele 
wysiłlru., iby wejść w za,mknięte dla „olbcych" miejscowe kręgi polistycz
ne, przełamując przy tym narosłe •uprzedzenia. Wymagało ,to nie tylko 
taktu, lecz również dokładnej · znajomości historii i re�liów współcze
snych regionu, w !którym przyszło im działać._ 'Wi�szość stosunkowo 
szybko przejęła ID:iejscowe wzorce postępowania, wartości lokalnej !kul
tury. Nie !będzie przesady w stwierdzeniu, że region nalbierał dla nich 
właściwości nowej „ojczyzny prywatnej". 

Nie sposób Olkreślić wpływu osób pochodzących spoza Górnego Ślą
ska na zdynamizowanie życia ;polskiego w regionie. Musiał on być 
znaczny, skoro już w okresie poprzedzającym wybuch I wojrny świato
wej wielu przyjezdrnych objęło !kluczowe funkcje w głównych orgarniza
cjach. 

W pierwszych latach XX w. coraz wyraźniej krysta'lizował się typ 
działaczy robotniczych interesujących się w równym stopniu sprawami 
społecznymi i narodowymi. Na pewno ·za taldch uchodzili wspomniani 
już Biniszkiewicz i Adamek, a talkże Sosiński oraz ;pochodzący z Gór
nego Śląska Klemens Borys 49, Paweł Gołaś 50, Alojzy Kot 51, Józef Ol
szowski 52 i in. 

Rozwijał się chyba najba�dziej ;powszechny na Górny·ni Śląsku wzo
rzec tzw. przywódcy ponadpartyjnego, - choć ideologicznie związanego 

46 Wspomnienia Mikołaja Witczaka, APN !SL, 439/B, s. 18-19. 

47 A. Trunkha<rdt, Wspomnienia, APN !SL, 1998/75. 
48 Akta personalne Józef Michalsk'iego, CA W, 7174; tamże, VM, 787513. 
49 H. Re c ho w i c z, Sejm Sląski 1922-1939, Katowice 1971, s. 332. 
so Akta personalne Pawła Gołasia, CAW, 5352; Materiały Sląskiej Kartoteki 

Biograficznej. 
s1 Akta personalne Alojzego Kota, CA W. Odzn. z 4 VI 1931, paczka 84 (276). 
62 Józef Olszowski, Wspomnienia, APN ISI., 1908/75. 
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z endecją i chadecją. Reprezentowali go n:p. FeHks Biały, Kazimierz 
Czapla, Maciej Mielżyński, Joachim Sołitys, a 'taikże Fra111ciszelk Kur
pierz 53, Adolf Lampner 54,- Paweł Musioł 55, Karol :Piecha 56, Paweł Po
śpiech 57, 1�y nie wspomnieć o całej plejadzie wspóbpracowników Kor
fantego czy N a:,piera1slkiego. Okazało się, że ten konserwa;tywny i właściwie 
przesta·rzały sposab działania święcił triumf w okiresie powstań, :pozwa
lając stronie ·polskiej odnieść wiele sulkcesów. Więlkszość tego rodzaju 
przyiwódców została już na początku 1919 r. faktycznymi liderami pol
skiego oibozu narodowego. Dotyczy ito Kazimierza Czapli, kierownika 
Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej, Pawła Pośpiecha, redaktora 
,,Gazety Ludowej", pisma, które w poważnym stopniu kształtowało po
glądy w �ołeczeństwie, Konstantego-Wolnego 58 i in. Posiadali duży 
.autorytet, !będący nieirzadk-0 funkcją ich os-0ibistych predyspozycji.· Np. 
„K. Wolny - pisze publicysta - jest człowiekiem na ogół małomównym 
i na pierwsze wejrzenie ponurym i twardym. Serce jednak ma mięlkikie 
i złote . . . jest najlepszym uosolbieniem i niejallrn syntezą duszy ludu 
górnośląskiego" 59, 

Przywódca ponadpartyjny !J)Osiadał wiele wspólnego z trybunem lu
d-0wym {np. Paweł Musioł, Karol Piecha). Pierwszy ,był centralną posta
cią w życiu :politycznym wsi ·(MaTklowice} i najbliższej oikolicy. Zm�fanie 
ludności zyskiwał poprzez organizowanie ,towarzystw ilrulturnlno-oświa-. 
towych, kierowanie alkcjami :propagandowymi na rzecz wyborów do ciał 
samorządowych. Drugi należał do działaczy nader wszechstronnych. 
Pochodzący z rodziny górniczej, był aktywny na polu związkowym (ZZP), 
młodzieżowym i(,,Sokół"), kulturalno-oświatowym 1(TCL, związ<ki śpie
wacze), spółdzielczym i(ibanlki ludowe), świe1my orator, piewca lkU'ltury 
polskiej na $ląslku. Obaj, choć na'le-żeli do .pirzywódców starszej ,generacji, 
potrafili nadążyć ·za duchem czasu. W okresie powstań śląskich liczyli 
już ponad pięódziesiąt lat, co nie ;przeszikodziło, im alktywnie uczestniczyć; 
w 1budowie nowej strukitury politycznej. 

Do 1914 r. w przywództwie górnośląskim daje się zauwa·żyć istnienie 
pewnego uikładu hierarchicz111ego, wyrażają'Cego się w :podziale na inspi
ratorów życia politycznego i wykonawców, urz_eczywistniających two
rione przy „!biurku" progra!Ily i_ ideologie. Było to zjawisko ;prawidłowe, 

53 A. Gł a d  y s z, Franciszek Kurpierz, APN Iśl.; 1768/75. 
54 Adolf Lampner, Materiały śląskiej Kartoteki Biograficznej. 
55 J. M u  s i o ł, Ludzie tej ziemi, Warszawa 1974, s. 43 n. 

• Cd Materiały biograficzne Kairola Piechy, APN Iśl., 1922/75.
57 A. Ta r g, Paweł Pośpiech, APN Iśl., 1927/75.
58 Akta personalne Konstantego Wolnego. CA W, KN, paczka 277; 25/3754; Per.-

sonalia Konstantego Wolnego. W APK, PKPL, 228, ,k. 99. 
59 St. J., Konstanty Wolny. Marszałek Sejmu Śląskiego (Księga pamiątkowa 

X-lecia Związku Urzędników Państwowych, Samorządowych i Komunalnych na
województwo śląskie. KatoWlice 1934, s. 35).
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świadczące o ksztaMowaniu się określonych ról. Ponadto wyrastały nie
formalne jeszcze ·związki oso'bowe, przeradzające się w fata-eh wal1ki 
narodowowyzwoleńczej w Jednolite grupy ptzywódcze. 

Porównując maiteriał 'biograficzny Pawła Musioła, Joachima Sołtysa, 
Józefa Dreyzy, czy nie wymienianych dotąd Adama Kocura 60, Kairola 
Brandysa 61 i in., wyraźnie rzucają się w oczy istniejące między tymi 
osobami przedziały, spowodowane pocho·dzeniem regionalnym i społecz
nym, wielkiem, wykształceniem, różnicami ideologicznymi i politycmymi. 
Adamowi Kocurowi !bliższy był Karol Brandys niż nrp. Józef Dreyza 
czy Joachim Sołtys. Czy tyliko dlatego, że byli rówieśnikami !(różnica 
1 roku)? Na :pewno jest 1to argument, którego nie możo:1,a lekceważyć, 
ale też inie należy go zlbytnio pr�eceniać. Obaj pochodz±li z rodzin chło.p
�ki:ch, razem uczęszczali do raci!borskiego gimnazjum, należeli do tej 
samej m,ganizacji młodzieżowej.· Zadziwiające jest podo1bieństwo ich 
dalszych losów. •W okresie I wojny świat•owej służyli w armii niemiec
kiej, a :pio zakończeniu wojny uczestniczyli w powstaniu wiel!kopolskim, 
następnie wspólnie przebywali w 1 Pułku Strzelców Bytomskich, nale
żeli do organizatorów Apo - ,pełniąc w niej funkcje dowódcze, aktywnie 
działali w III powstaniu śląskim. Podobnych przykładów świadczących 
raczej o roli kręgów rówieśniczych w ksztaMowaniu osobowości politycz
nej przywódcy lbyło znacznie więcej, Jana Wyglendę z Brunonem Wy
cisło łączyła przyjaźń jeszcze z czasów gimnazjalnych, wycieczka do 

Krakowa z okazji odsłonięcia 'Pomnilka Grunwaldu, planowana podróż 
nurtem Wisły 62. 

Niemałe znaczenie ,posiadała wspólna przeszłość w organizacjach. 
Np. rw -'Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska znalazła się 
liczna grupa byłych działaczy „Solkoła". Wie•lu .peowiaków wywodziło 
się z bardziej elitarnego, skupiającego studentów polskich we Wrocławiu 
Związku Młodzieży Polskiej „Zet", a także z „Eleusis" Lutosławskiego, 
organizacji raczej zamkniętej, na poły ikonspfa,acyjnej 63• 

Do najwybitniejszych przywódców „Sokoła" zali:czali się m. in. Józef 
Dreyza, Michał Wolski, a także Adam fPositrach, ·rodem z Górnego Ślą. 
ska 64. Na niższym szczeihlu organizacyjnym (powiaty) spotikać moż,na 
Pawła Depcika 65, ffimila Gajdasa 66, Karola Gajdzilka s1, Tadeusza Klim-

60 Akta personalne Adama Kocura, CAW, 11977. 
61 Materiały biograficzne Karola Brandysa, APN IŚL, 2363/74. 
62 Relacja J,ana Wyglendy udzielona autorowi w marcu 1973 T. 

63 J. W y g  1 ę d a, Plebiscyt i powstania śląskie, Opole 1966, s. 44.
64 Adam PostTach, Materiały Śląskiej Kartoteki Biograficznej. 
6s życiorys Pawła Depcika, ZO ZBoWiD w Katowicach. Dokumentacja Histo

ryczna, 437; J. G r z e g o r z e k, Pierwsze· powstanie śląskie 1919 r. w zarysie, 

Katowice 1935, s. 67; S. M a s  t a  Ie T z, Powiat gliwicka-toszecki w III powstaniu 

śląskim (0 wolność śląska. Katowice 1931, s. 42). 
66 Akta personalne Emila Gajdasa, CAW, KN z 6 VI 1931, paczka 23. 
01 Akta personalne Karola Gajdzika, CAW, 1239. 
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czoka 68, Rudolfa Kornke 69, Teodora Lelka 10, Jana Ludygę-Laskowskie- · 
go 71, Teodora Mańczyika 12, Sfanisława Mastalerza 73, Wincentego Mię

soka 74, Jana Nygę 1s - w większości przyszłych przywódców peowiac

kich. 
Z wrocławskiego „Zetu" wyrastał wysoce ideowy element dowódczy 

w osobach m. in. Augustyna Bańczylka 76, Karrola Grzesika n, Adama 

Kocura, TeodoTa KuUlka 78, Brunona Wycisło 79, Jana 'Wyglendy so, Alfon
sa Zgrzebnioka 81• Grupa ta charakteryzowała się w mfarę jednolitym 

pochodzeniem społecznym, ipodo'bieństwem wy'boru kierunlku !kształcenia. 
Odegrała ol1brzymią rolę w powstaniach śląskich. Była zinrt:egrowaną 
(poza wyjątkami) w sensie posiadania wspólnych celów politycznych 

i sposobu ich ·realizacji. Niektórzy <przywódcy {Wyglenda, KocuT, Grze
silk) 1byli ze so'bą sipolkreWlllieni. 

Również w „Eleusis" zdolbywalo wiedzę i doświadczenie wielu przy

wódców powstańczych, np.: iJY.Ialksymilian Basista 82, Jan Przybyła 83, Jan 

Pyka 84, Edwarrd RY1barz 85, Jan Szula 86.

68 A. T a r g, Tadeusz Klimczok, APN Iśl., 1839/75.
69 T. Fa ł ę c k  !i., Rudolf Kornke, APN Iśl., 1872. 
70 Akta personalne Teodora Lelka, CAW, 1005; Wspomnienia Teodora Lelka, 

ZO ZBoWiD w Katowicach. Dokumentacja Historyczna, 25. 
11 Archiwum Jana Ludygi-Laskowskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

w Opolu. 
72 Akta personalne Teodora Mańczyka, CA W, 5350. 
13 Akta personalne Stanisława Mastalerza, CAW, 2559. 
74 Wspomnienia Wdncentego Mięsaka, ZO ZBoWiD w Katowicach. Dokumen

tacja Historyczna, 1195; Gr zegor zek, op. cit., s. 83; Ma st a 1 er z, op. cit.,

s. 42.
75 Akta personalne Jana Nygi CAW, 141; Personalia Jana Nygi, WAPK, PKPL,

228, k. 55. 
76 Akta personalne Augustyna Bańczyka, CA W, 5866; KN, paczka 332; E. H a  n

k e, Historia 1 Pułku Strzelców Bytomskich, ZO ZBoWiD w Katowicach. Doku
mentacja Historryczna, 31, s. 219-221. 

11 Akta personalne Karola Grzesika, CAW, 4507; Materiały Śląskiej Kartoteki 
Biograficznej. 

78 Akta personalne Teodora Kulika, CA W, 7544; Deklaracja członkowska 
ZBoWiD w Katowicach, nr akt 6830; T. K i j  o n k a, W służbie do końca. (Poglą-
dy, 1971, nr 9, s. -4-5). 

19 Relacja Jana Wyglendy ... 
80 Akta personalne Jana Wyglendy, CA W, 1124. 
81 J .. L u d y  g a - L a s k o  w s k i, Alfons Zgrzebniok, Przyczynek do dziejów

walk powstańczych o wolność ludu śląskiego, Katowice 1939. 
82 A. T a  :r g, Maksymilian Basista, APN Iśl., 1677/75. 
83 Akta personalne Jana Przybyły, CAW, MN, paczka 9; Personalia Jana Przy

były, WAPK, PKPL, 228, k. 67. 
84 Akta personalne Jana Pyki, CA W, 9565; Materiały śląskiej Kartoteki Bio

graficznej. 
as Wspomnienia Edwarda Rybarza, CAW, MN, paczka 430. 
86 J. Li b u  r·a, Jan Szula, APN Iśl., 1952/75.

-
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Wybuch I wojny światowej spowodował zmianę taktyki działania 
polskiego obozu narodowego. Była to !konieczność wymuszona. Areszto
wania, szczególnie w pierwszych miesiącach wojny, wyrwały z szeregów 
narodowych najwybitniejsze jednostki. Dziesiątki ty6ięcy Pola1ków zo
stało olbjętych poborem do wojska. Ucierpiały na tym organizacje poli
tyczne, tracąc swoich członków. Wielu przywódców osadzono w więzie
niach. Odizolowani zostali od społeczeństwa m. in. Józef Bir.niszkiewicz, 
Józef Dreyza, Konstanty Wolny i Edward Rybarz. Cel, jakim !kierowały 
się władze niemieckie, polegał na malksymalnym obezwładnieniu ruchu 
polskiego. Starano się przede wszystkim złamać opór grupy przywódców, 
ze strony której groziło niemczyźnie największe nie'bezpieczeństwo. 

Na podstawie analizy- pojedynczych ,przypadków moŻIIla są,dzić, że 
fala pierwszych aresztowań 1była sygnałem ostrzegawczym. Podcz,as 
zwalniania każdemu z ,przywódców zagrożono powtórnym airesztem 
w wypadku dalszego działania przeciwko Niemcom. Podejrzani przez 
okres wojny znajdowali się pod ścisłym nadzorem ipolicji. Nierozważny 
krok ze strony ,przywódcy oznaczał dlań kolejny wyrok ciężkiego wię
zienia bądź w naj'lepszym wypadlku służył jako motyw wcielenia do 
armii. 

Wojna wniosła do działainości przywódców górnośląskich lkiłka istot
nych, jak się wydaje, elementów. Zauważyć można kształtowanie się 
konspiracyjnych metod pracy. Warunki wojenne nie pozwalały na pro
wadzenie jawinej działalności. Tajne zebrania, narady itp. ibędą od tej 
pory zjawiskiem coraz powszechniejszym. Początkowo posiadały cha
rakter niezor,ganizowany, przeważała raczej forma incydentalnych 'kon
talktów. Dyscyplina i określone 111oir.my postępowanli.a, tak znamienne 
w życiu kO[lspiracyjnym, ustępowały jeszcze na rzecz emocji. Niemniej 
jednak połączenie doświadczeń zdobytych na Górinym Śląsku, w '-końcu 
na terenie pośrednio oibjętym stanem wojny, ·z doświadczeniami wynie
sionymi z frontu, wyzwalało w świadomości górnośląskiego przywódcy 
potrzebę nowego sposobu działania. 

W latach 1914-1918 rola działaczy narodowych wzrosła nii.epomier
nie. Szykanowani przez whudze niemieckie ni.e zaniechali ·rozpoczętej 
pracy. Zwiększył się za/kres ich 'Obowiązków. Wszak organizacje znajdo
wały się w stadium kryzy@. Trzelba ,było dużego wysHku, a'by je urato
wać przed groźibą caikowitego rozpadu. Odniesiono nawet pewne suikcesy. 

Istotnym komponentem przywództwa górinośiąskiego było wiązanie 
się z 'konkretnym środowiskiem społecznym. Np. Karol .Piecha, repre
zenrtujący iprzed wojną ,typ działacza ponadpartyjnego, pirzyst�puje obec
nJi.e do organzacjJi. Tolbotiniczych. Nieco póŹll1iej 0Ua'1eźć go można wśród 
czołowych założycieli NPR, w którym to strQ[lnictwie będzie z kolei 
chylił się !.ku lewicy. Również w podoibnym ikieTUn'ku szedł Adolf Lam
pner, szczególnie aiktywny tuż po zakończeniu wojny w -radach robot-· 
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niczo-żołnierskich. W środowisku roiboitniczym dojTzewała osolbowość 
Klemensa Borysa i Alojzego Kota. Działający w Opolu redaktor gazet 
polskich Franciszek Kurpierz z'blizał się_ do śr·odowiska chłopskiego. 

Jednocześnie zaobserwować można zjawisko przemieszczeń między
parityjnych, jalk również porzucanie dawnych programów działania. 
Przyczyny tego stanu 1były złożone i niekonieczniie wiązały się z chęcią 
zmiany o:rientacji politycznej. Jeśli n;p. E·dward Rybarz zrezygnował 
z pracy w „Gazecie Ludowej" na rzecz „Górnoślązaka", wykupionego 
wcześniej przez Adama 1N apieralskiego, -to nie można w tym falkcie 
upatrywać zerwania ·z obozem endeckim, tym ibardziiej że Ry-barz 
w późniejszym olkrnsie znowu należał do jego gorących zwolenników. 
Zdarzało się, że przywódca rozluźniał więź z organizacją z uwa,gi na 
przyjęcie ważniejszych wdań, dyktow�nych potrzebą chwili. Np. sę
dziwy już prezes górnośląskiego „Sokoła", Józef Dreyza, nie szczędził 
wysiłków na Tzecz rozsypujących się organizacji narodowych, a więc nie 
tylko gniazd sokolich, 'lecz także innych towarzystw i związlków kulbu
ralno-oświatowych. 

Wyraźne przewartościowania w Olbrazie ,przywództwa górnośląskiego 
nastąpiły z końcem wojny. Jedną z przyczyn owego zjawisk·a należy 
wiązać ze sprawą powrotu z wojennych frontów sporej grupy osó'b zde
cydowanych i zdolnych do podjęcia walki narodowowyzwoleńczej. Część 
z nich jeszcze wczeŚ!Iliej znana !była z działalności naTOdowej. Przytła
czającą większość tworzyli ludzie młodzi, pełni inwencji twórczej, któ
rych osobowość przywódcza kszitałtowała się w wojskowych okopach. 
W armii niem:ieckiej -zdobywali stopnie podoficerskie. a nierzadko i ofi
cerskie, opanowując do ;perfekcji rzemiosło wojenne. Posiadaną wiedzę 
wojskową rmeli niebawem wykorzystać ido innych celów. 

Nominacje oficerskie w wojsku niemieckim wręc�ano głównie oso
bom wyróżniającym się ,talentem dowódczym, posiadającym „cenzus na
ukowy" {co najmniej matura) .. Naturalnie osoby te musiały uprzednio 
�rzejść odpowiednie 'ku:rsy. W zasadzie większość oficerów z byłej armii 
niemieclkiej, którzy po 1918 r. podjęli dzi•ałalność w ipolskim ruchu nie
podległościowym, piastowała odpowiedzialne stanowiska w POW Gśl. 
W grupie tej znaleźli się m. in. Józef Potyka 81, Robert Oszek 88, Ludwik 
Hup!ka 89, Paweł Chrdbo'k Do i praW!ie wszyscy członko-wie pr,z-edwojell1nej 
organizacji „Zet", wcieleni do wojska. Ale ruch peowiaclki opier·ał się 
głównie na lkaidrze podoficerskiej z byłej armii niemieckiej. Niektórzy. 
podoficerowie piastowali stanowiska nawet dowódców pułtków powstań
czych i(np. ·Karol Gajdzilk, Paweł Gołaś, Stanisław •Mastalerz, Alojzy 

87 Akta personalne Józefa Potyki, CAW, 1451. 
88 Akta personalne R9berta Oszka, CA W, KN, paczka 338. 
89 Akta personalne Ludwika Hupkd, CA W, 392; 4343. 
so Akta personalne Pawła Chroboka, CA W, '5313. 
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Seget 91), a pozostali - dowódców 1batalionów, kompanii, plutonów. Po
niewa,ż z reguły nie posiadali wykształcenia ponadpodstawowego, trudno 
im !było przebić się w latach -1914-1918 do grona oficerów. 

Ty'liko nieliczni uzyskali szlify oficerskie w szeregach armii polskiej 
gen. J. Hallera we F:rancji oraz w Legionach Polskich. Wśród haller
czyków znaleźć można przyszłych peowiaków, np. Jana F,askę 92, Teo
dora Lelka, Karola Lulbosa, Jana Ludygę-Laslkowskiego. Oprócz ostat
niego, rekrutowali się oni z grupy jeńców wziętych do niewO'li. Laskow
ski natomia,st samowolinie przekroczył linię frontu. Obecność Górnoślą
zaków w Legionach była wyntkiem ich śwd.adomego wylboru. Styczność 
z ideą legionową wpływała na ich osolbowość polityczną, powodując 
przejmowanie olkreślonych wzo:rców postępowania. Odnosi się to m. in. 
do Szymona 'Białeckiego 93, Seweryna Jędrysika 94, Joachima, Miłosza o., 
i Bogdana 96 Sołtysów. Część z nich utrzymywała podczas wojny !kontakt 
z Polską Organizacją Wojskową. Z organiza,cją tą zwią·zali się rówmez 
niektórzy dezerterzy ż armii niemieckiej '(np. Walenty Fojkis 91, Szymon 
Koszyik 98). 

Wojna w sposób wielokierunk•owy formowała poczucie narodowe 
Górnoślązaków. P01byt w wojsku niemieckim, w fktórym olboik Polaków 
z Górnego Sląska przebywa'li Wielkopolanie oraz Polacy z W armii i Ma
zur, obalał tradycyjną ,zaściankowość, a ;ponadto· nawiązywane kontakty 
z ośrodkami politycznymi w Królestwie i Galicji w:z:bogacały tre:ść ich 
oj�zyzny ideologicznej. 

6. WZORCE PRZYWÓDCÓW I GRUP PRZYWÓDCZYCH

Powstania śląskie zajmują w życiorysach analizowanych bsó'b m1e3-
sce szczególne. Okres ten stanowił swoistą dźwignię ich awanśu społecz
nego i politycznego. Kojarzył się również z poniesiO!Ilą klęską poMycZ1ną,. 
a nierzadko. osdbistą. Nie ulega jednak wątpliwości, iż faikt udziału 
w powstaniach nabierał później, w latach międzywojennych, znaczenia 
pewnej symbolicznej „legitymacji politycznej", a nade wszystko mo:ra1-
nej. Dla tych, którzy wy,brali karierę polityczną, owa „legitymacja" 
służyła jako nieodłączny atrybut w działaniu. 

Powstania śląskie wniosły nowe wartości, albowiem do dawnego sty-
lu pr·acy wtopione wstały metody zaczerpni�te z ruchu konspiracyjnego. 

91 A. N o w a r  a, Alojzy Seget (Biblioteka Raciborskiej Strzechy, nr 2, s. 19). 

92 Akta personalne Jana Faski, CAW, 2122. 

98 J. Mu s i o ł, op. cit., s. 51-66. 

94 Akta personalne Seweryna Jędrysika, CA W, 2336. 
os Akta personalne Miłosza Sołtysa, CAW, 9777. 

96 Materiały biograficzne Bogdana Sołtysa, APN Iśl., 1991/75. 
01 Akta personalne Walentego Fojkisa, CA W, VM, paczka 83. 

98 Relacja uzyskana od Szymona Koszyka 23 IV 1972 r. 
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Połączenie doświadcz·eń zdobytych przed 1914 r. z doświadczeniami wy
niesionymi z wojny nadawało przywództwu specyficzn€j ibarwy, nie-

..

ustannie urozmaicanej ,aktywnością lróżnych autorytetów (instytucjonal-
nych, ideologicznych, personalnych). Tworzyły s'ię określone grupy 
przywódcze, zróżnicowane odmiennością stosowanych metod działania. 

Dominowały dwa główne kierunlki polityczne: peowiaciki i plebiscy
towy. W oioozie peowiackim w początkowym etapie ,prac/konspiracyjnych 
uikształtowały się dwie ,grupy: 

1. młodych dowódców działających w terenie, niejednokrotnie za
chowująca samodzielność w podejmowaniu decyzji, 

2. cywilrno-woj'9kowa s'kuprorna wokół K:omitetu Wykonawczego
POW GSl.,-podporządkowana NRL w Poznaniu o.raz Podkomisariaitowi 
tejże Rady w Bytomiu. W olkresie między pierwszym a drugim powsta
niem rysuje się z jednej strony ,grupa piłsudczyików, iPOdatna ·na wpływy 
MSWojsk., z drugiej - illlila glrupa (nazwijmy ją wiellkopolską), inspiro
wana początkowo przez Wojciecha Korfantego, ujawniająca w p€ł-ni swe 
ceie w czasie walk sierpniowych 1920 r. i w miesiącach następnych. Po 
drugim powstaniu w dalszym ciągu wzmsfała grupa piłsudczyków 
w przeciwieństwie do grupy wielkopolskiej (endeckiej), której znaczenie 
raczej malało. 

Z łkol€i w ramach obom plebiscy,towego można wyodrębnić grupy 
związane ·z Podkomisa:riatem NRL, Komisariatem Rad Ludowych Sląs
kich, Polslkim Komis·ariatem 'Plebiscytowym. Za przewodni motyw wy
dzielenia owych ,grup uznano ,poszczególne autoryt•ety instytucjonalne, 
które choć charakteryzowały się pewną 'Ciągłością ideologiczną, repre
zentowały jednak w różnych 01kresach specyficzny stosuneik do 
POW GSl. 

Granice powyższego podziału posiadają duży stopień względności, 
.gdyż w wielu wypadkach ulegały zatarciu. Fakt ten nie przysłania 
istoty prolblemu, czyni go jedynie ba:rdziej skomplikowanym. 

·Proces formowailli.a grupy młodych dowódców rozpoczął się już na
przełomie 1918/19 r. i postępował wraz ze wzrostem poziomu organiza
cyjnego _ POW GSl. Przeważały najpierw kontakty nieformalne, odży
wały na nowo dawne znajomości i przyjaźnie. Trzon ,grupy ,tworzyli 
byli członkowie wrocławskiego „Zet:u". I znów wypada wymienić na
zwiska A'lf,onsa Zgrzeibniolka, Jana Wyg,lenidy, Brunona Wycisło, TeodoTa 
Kulika, Adama Kocura i in., do których szy,'biko dołączyli np. 1bracia 
Witczakowie (Miikołaj i Józef), uchodzący za czołowych organizatorów 
POW GSL na ziemi wodzisławsko-rybnicikiej. Starszy, Mikołaj, ,,jeszcze 
przed . lrewolucją niemiecką Tozpoczął organizowanie oddziałów wojsko
wych w swoim majątku [chodzi o ośrodek sanatoryjny w Jastrzę1biu -
A. K.] i naj1bliższej olkolky, gromaidząc jednocześnie !broń i amunicję.
Po zwolnieniu z więzienia, do !którego się za ową pracę dostał, zajął się
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talk gorliwie org,anizowaniiem POW, że w króukim czasie jego okręg stał 
pa najwyższym szczeblu" 99, Działalność tę wspomagał Józef Witczak 100: 

Jan Wyglenda przybył do rodzinnej BTZeźnicy w grudniu 1918 r. 
W poblJ.ii.Slkiej Kuźni iRaciJborskiej odnalazł Adama K,ocura i ,P_awła ·ur
bana 101, świeżo zdemobilizowanych z armii niemieckiej. Wspólnie roz
poczęli zakładanie grup konspiracyjnych: Również Alfons Zgrzebniok, 
Teodor Kulik i Karol Grzesiik, nie czekając na odgórną decyzję, samo
:rzutnie przysitąpili do tworwnia tajnych oddziałów. Ich ;postępowanie 
przynajmniej w tym okresie lbyło pozbawione szaiblonu. W pierwszych 
organizacjach, posiadających raczej charakter sprzysiężeń, można s·po>t
kać reltikty dawny;ch. związków młodzd:eżowych. PII"zywódcy w większym 

. stopniu !kierowali się emocją ni:ż wyrachowaniem. 
Przybierający na sile ter:ror niemiecki spowodował jedna1k chwHowe 

rozlbicie ,grupy. Więtkszość jej członków została zdekonspirowana. Część 
udała s•ię do położonych tuż za granicą .Piotrowic. Pozostali posfanowili 
przetrwać trudny dla nich okres, ukrywając się na Górnym Śląsku 
bądź uchodząc do Wielkopolski. Wśród tych ostatnich znaleźli się m. in. 
Augustyn Bańczyik, Ka:rol Brandys, Adam Kocur, Teodor Kulik:. Droga 
ich powrotu 'była nader zawiła i niejednokrotnie wiodła prze� pola bi-
tewne wojny polsko-radzieckiej. 

„ Natomiast zgromadzeni w Piotrowicach przywódcy tworzy li dobrze 
rozumiejący się !kolektyw. Jeśli wcześniej dążyli do wywołania za wszel
ką cenę zbrojnego powstania, czemu sprzeciwiał się m. in. Komitet Wy
konawczy POW Gśl., to obecnie reprezentowali w tej kwestii 1ba:tdziej 
dojrzałe poglądy. Chociaż nadal uważali ruch zbrojny za jedyny środek 
rozwiąz·ania sprawy ,górnośląskiej, niemniej jednak definicja owego ru
chu z,ostała wzbogacona o nowe elementy: harmonijne współdziałanie 
całej organizacji wojskowej, zalbezpiecze�ie materiałowe oddziałów, 
współpraca dowództwa POW Gśl. z warszawskimi czynnikami wojsko
wymi, skompletowanie własnej kadry dowódczej itd. 

Nazwana umownie ,g:rupa cywilno-wojskowa stanowiła m.ieszanlkę 
rutyny z młodością. W ciągu killku mtiesięcy istnienia g.rupy (styczeń
_-,-,lipiec 1919) jej program działania przeszedł ciekawą ewolucję. Na 
początku dominowały w nim treści legali'styczne, świadczące 'O zupeł
nym poddaniu się koncepcjom NRL, później jednaik ·za.o'bserwować moż
na ,pewne odstępstwo od tej liniii, wyrażające się w ostrożnym lansowa
niu haseł ;powstańczych. W skład grupy wchodzili m. in. Józef Dreyza, 
'Adam Postrach, Józ-ef Grzegorzek 102, Edward Ry,ba:rz, Ado'lf Lampner 

99 Opinia o dz'iałalności Mikołaja Witczaka wydana przez Jana Ludygę-Las

kowskiego, A. Zgrzebnioka, Jana Wyglendę, Rudolfa Kornke, Karola Gajdzika, 
Stanisława Mastalerza, CAW, KW, paczka 133. 

100 Akta personalne Józefa Witczaka, CAW, KN, paczka 199. 
101 Akta personalne Pawła Urbana, CA W, 385. 
102 F. S z y mi c z e  k, Józef Grzegorzek, Materiały Śląskiego Słownika Biogra

ficznego. 
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i Wiktor Rumpfel<t. W porównaniu z uprzednio omawianą grupą, lbyli to 
ludzie idoświadczeni, cieszący się szacunkiem i poważain.iem. .Ponieważ 
zasiadali w Komitecie Wykonawczym POW Gśl., reprezentowa'li w nim 
konkretne ugrupowam.a polirtyc:me !(tPPS, ZZP i in.). 

Działalność Józ-efa Barwiclkiego, Jana Brandysa 10a, Franciszka De:ji, 
Jan Kędziioca 104, Alojzego Kota, Feliksa Kupilasa 105, Pawła Musioła, 
Rudolfa Niemczylka, Jana Nygi, Józefa Olsz•owskiego, Teofila ·Paczyń
skiego, Walentego Rakoniewskiego 100, Antoniego Rostka 101, Józefa Tro
joka 10s, Edmunda Wąsi'ka 109 i in. - :zidaje się być kapitalnym przykła
�dem charakteryzującym grupę stojącą pośrodku, a jednocześnie sympa
tyzującą z Komitetem Wykonawczym POW Gśl. Dalecy jesteśmy od 
twier,dzenli.a, j,ak01by grupa ta !była iniezdecydowc9:na, znajdująca się na 
niższym poziomie wyrobienia politycznego, a więc przyciągająca swą 
postawą uwagę zorganizowanych ośrodlków przywódczych. Jeśli 'kiero
wała się w strooę Komitetu Wyikonawczego, to jednocześnie „prawem 
naczyń połączonych" wywierała nań odpowiedni nacisk. Po latach Jan 
Ludyga-LaskowSlki napisze, że pod naporem działaczy terenowych Ko
mitet 1będzie· przychy1'ał się ku decyzji wywołania ruchu zbrojnego 11°.

Jednakże w wyn�ku !klęski I powstania tylko nieliczni zdecydowali się 
na działalność ściśle rpeowiaciką. Większość poświęciła się akcji plebiscy
towej, organizując wiece polityczne, a nierzadko przewodząc powiato
wym i gminnym komi1tetom rple'biscytowym. 

Zjawisko odejścia od idei peowiackiej nie może dziwić, jeśli się doda, 
że nie ominęło ono również członków Komitetu Wytkonawczego ,POW 
GS1. Józef Grzegorzek oibjąl w 1920 r. funkcję .sekreta:rza w Wydziale 
Polityki Wewnętrznej Polskiego Komisariatu Ple'biscyto1wego. Edward 
Rybarz usiłował jeszcze po I powstaniu nawiązać :kontakt 'z dowództwem 
POW Gśl., ale wykazywał przy tym duże niezdecydowanie. Józef Drey
za czyrrił wszystko, affy odibudować autorytet utracony w oczach mło
dych przywódców POW GS'1. J aiko rzecznik tworzenia na te:reniie pań
stwa polskiego górnośląskiej siły zbrojnej, czego przykładem były pro
wadzone zaibiegi woikół rozbudowy 1 Pułku Strzelców Bytomskich, 
występował p:rzeciwko programowi . odnowy organizacji lbojowej. Jak 

10s Z. R u s i n e k, S. Dr o z d o wsk i, Dziergowice gniazdo zbuntowane (Kie-

runki, 1971, nr 26, s. 10). 
104 Akta personalne Jana Kęd z iora, CA W, MN z 19 VI 1938, paczka 464. 
10s W.. Z i e 1 i ń sk i. Feliks Kupiias, APN !Śl ., 1782/75. 
10s I. A n t o  n ó w - N i t s c he , Walenty Rakoniewski, APN !śl., 1946/75.
101 Materiały biograficzne Anton'iego Ro stka, APN Iśl., 1938/75. 
10s Wspomnienia Jó z e fa Trojoka, ZO ZBoWiD w Katowicach, Dokumentacja 

Histocy czna, 179. 
100 Edmund Wąsik, Materiały Śl ąskiej Karto teki Biograficznej. 
110 J. Lu dy g a - La s k o  wsk i, Materiały do historii powstań górnośląskich,

_t 1; 191_9-1920, Katowice 1925, s. 29. 
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wiadomo koncepcji tej nie udało się w pełni zrealizować, co równało 
się klęsce politycznej j,ej <twórcy. Po I powstaniu pracował jeszcze w Ko
misariacie Rad Ludowych Śląsikkh, zaj�ując się sprawami wojskowymi. 
O przywrócenie dotychczasowej pozycji lbezskutecznie zalbiegał Adolf 
Lampner. W efekcie wycofał się z POW Gśl. ... 
, Już w pierwszej ;połowie 1919 ·r. ukształtowała się na dobre ·grupa 
złożona ·Z przedstawicieli polskich ugrupowań ,politycznych, ale !której 
oparciem lbył Podkomisariat NRL. Działała na zasadzie dalece posunię
tego kompromisu. W imię jedności narodowej zrezygnowano na jakiś 
czas z międzypartyjnych lk:onfliiktów. Oczywiście, ów kompromis nie za
dowalał wszystkich. Najwięcej musiał kos7Jtować Józefa Biniszkiewicza, 
gdyż niejako narzucał niezbyt wdzięczną dla PPS współpracę !l blokiem 
chadecko-endeckim, posia,daj�cym w INRL zdecydowaną przewagę. Lider 
·socjalistów rozpoczął iwięc głoszenie tezy .o ponadpartyjnym_ chaifakterze
Podikomisariatu, a mając w pamięci niedaWllly jeszcze konflikt z Woj
ciechem Korfantym !(podczas obrad Sejmu Dzie'lnicowego ), nie pozostało
mu nic innego, jak publicznie oświadczyć, że „spór o formę jest dzi,siaj
nie na czasie" 111. Obok Biniszkiewicza w grupie t,ej znaleźli się m. in.
Józef Adamek, Feliks Biały, Klemens Borys, Kazimierz Czapla, Michał
Grajek, Franciszek Kurpierz, Ignacy Nowak, Karol Piecha, IPaweł Poś
piech, F:rainciszeik Roguszczalk, Wojciech Sosiński, Konstanty Wolny, Mi
chał Wolski - a więc osoby, 1które po likwidacji Podkom!i:sariatu prowa
dziły później działalność iw Komisariacie Rad Ludowych Śląsikich i 'Pol
skim Komisa1riacie Pleibiscytowym. Już na początku 1920 r. gru.pa uległa
znacznemu :powiększeniu i okazała się wiodąca.

Akcja plebiscytowa otwierała 1większe moż'1iwości działania. W ikońcu
kierował !Ilią sam Wojciech Ko:rfanty. Przywódcy ai ,przeszU b�iem
bogatą szkołę myślenia politycznego „od opozycji przeciw polityce rzą..c
dowej walki z językiem polskim, wyrnżającej 51'ę w popieraniu przez
polskiego wyborcę 'kandydatów »Centrum«, poprzez opozycję przeciw
niemieckim centrowcom, aż po akceptację lllarodowego programu obozu
Korfantego" 112• WierzyLi w skuteczność tego kierun:k'll działania.

W ,przeciwieństwie do olbozu plelbiscyt,oiwego lba11dziej p,odat!Ile na od
działywanie ·różnych prądów ,politycznych okazało s1ię środowisko peo
wiackie. 'Po I powstaniu wystąpiły w nim :pierwsze symptomy walki 
endecji z 'piłsudczyzną. rPOW Gś'1. podpo,rząrdikowana ·została Milllister
stwu Spraw Wojskowych. Przy wydatnym popaTciu Ministerstwa .two
rzyła się nowa grupa przywódcza, stale zyskująca na sile. N a czołowych 
jej ideologów wyrastali: Miichał Gmżyński, Wiktor 1Brzedpełski i Mie-

111 Cyt. za T . ..J ę dr us z cz ak i e  m, Polityka Polski w sprawie Górnego Sląs
ka w latach 1918:-1922, Warszawa 1958, s. 95.· 

112 J. K ok o t, Plebiscyt górno§ląski - (Pięćdzie sięciolecie powstań śląslcich, 
pod re d. F. Hawranka i W. Zie lińskiego, Kato:Vice 1973, s. 90). 
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czysław Chmielewski. W oribide zainteresowań grupy znaleźli się 
w pii.erwszym ,rzędzie !lromendainoi .POW GS'l., m. in. ,,znający doskonale 
ludzi i sto1sunki Alfons Zgrze·bniok, zawsze ,pogod!l1y i spokojny, ale do 
głębi przejęty swymi oibowiązlkami KarO'l Grzesik .. . namiętny, junacki, 
a świetnie swą robotę wykonujący Józef Witczak .. . małomówny, ale 

-. solidny we wszystkim, co ro'bi, Jan Wyg1enda" 113• 

Przeciwwagę dla piłsudczyków stanowiło endeckie skrzydło POW Gśl. 
Jego inicjatywna rola przypadła na okres II powstania i itrwała jeszcze 
przez !kilka nas•tępnych miesięcy. W grupie tej wytbijały się postacie 
Pawła Chrdboka, Augustyna iBańczyka, a nieco wcześniej Mieczysława 
Palucha. Nawiązywała ona do tradycji Komitetu Wykonawczego. Po-
czątkowo utrzymywała ścisły lkontaikt z Polskim Komisariatem Plebis
cytowym, a później z r>owództwem Okręgu Generalnego w •Poznaniu. 
Ideą grupy 'było organizowanie na terenach pańJstwa polskiego oddziałów 
powstańczych z myślą o przelkroczeniu granicy i rozpoczęciu na Górnym
Sląsku walki zbrojnej. Grupa znajdowała się w ciągłej izolacji i sto
sunkowo szybko u1egła rozibiciu. Nastąpiło to w marcu 1921 r., m. in. 
za przyczyną zidobywająicych coraz większe wpływy piłsudczyków 114. 

Uporawszy się z opozycją wewnątrz POW, przystąpili oni do podwa
żania zasług Wojdecha Korfantego i grupy plebiscytowej. Inicjatywa 
ta spobkała się z poparciem niektórych działaczy narodowych, jak· np. 
F·eliksa Białego, Stanisława Krr-zyżanowskiego, Alojzego Pawelca, Anto
niego Rostka, Mariana Różańskiego i Romana Strzody m_ Antagonizm 
między tymi 1siłarrii wzrósł niepomiernie w momencie rwylbuchu III po
wstania i w zasad.zie został przerwany dopiero w czerwcu 1921 r., 
wskutek odważnej decyzji Korfantego polegającej na aresztowaniu 
czołowych piłsudczyków (Grażyńskiego, Przedpełskiego, Grzesika, Bia
łeckiego i in.). Zwyciężył więc !kierunek ,polityczny posiadający naj
większe tradycje na Górnym Slą1sku, którego uosdbieniem ibył Wojciech 
Korfanty 116• 

Naszkicowany obraz grup przywóą.c.zych, z !konieczności w wielu wy
padkach uproszczony, skłania do kiliku wniosków. Na pierwszy rzut oka 
widać zróżnicowanie grup ze względu ria nierówny poziom spójności po
li tycznej. Nie stanowiły one jakiegoś monolitu ideologiczno-politycznego. 
W procesie tworzenia się grupy częstokroć cel ,polityczny !Schodził na 

113 M. G r a ż y ń s k i, W alka o Sląsk. Fragmenty wspomnień sierpień. 

1920-wrzesień 1921, Katowice 1931, s. 6. 
114 Zob. Protokoły z ["Ozprawy sądowej wytoczonej Dowództwu Obrony Ple

biscytu, CAW. TB. 1737 /54/, k. 194-219; TB. 1739/56, k. 49-75. 
115 A. P a  w e  Ie c, Wspomnienia osobiste ·(Powstaniec· śląski, :1936, . nr 5,

s. 25-26).
116 Szerzej o tym piszę w artykule o powstańczych organach wym'iani spra

wiedliwości: ,,Studia śląskie", 1976, t. 29, s. 37-53. 
I 
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plan drugi, ustępując miejsca nawykom, przyzwyczajen'iom do takiej, 
ą nie innej formy działa1I1ia. Niemałą rolę odgrywały autorytety naj
wybitniejszych przywódców, którzy potrafili skupiać wokół siebie 
jednostki bwdziej uległe (np. Korfanity, Grażyński). Istotnym elemen
tem okazał się autorytet instytucji (np. Polski Komisariat ,Ple'biscytowy, 
Polska Organizacja Wojskowa Górnego Sląska). AutoTytet ideologiczny 
·był raczej wtórny wo'be� powyższych.

W okresie wal!k narodowowyzwoleńczych rtrudno doszukać się jedno
litego modelu przywódcy po'W'S1tańczego. Obok legalisty występował zwo
lennik wallki zibrojrn�j, a także jednostka potrafiąca połączyć 01bydwa 
style działania. W tym kontekście w znacznej odległości od siebie znaj
dowali się np. Kazimierz Czapla i Michał Grażyński. Pierwszy umie
jętnie łączył autorytet :instytucji (ik'ierował Podkomisariatem) z autory
tetem własnym. Jeszcze przed wojną należał do znanych działaczy naro
dowych. Jego program działania dbliczony !był na decyzje mocarstw 
w sprawie podziału Górnego Sląska, stąd sceptycznie odnosił się db prób 
wywołania z'brojnego powstania. Obawiał się !klęski, niepotrzebnie prze
lanej ikrwti. Widmo ewentualnej :porażlkli prześladowało wielu przywód
ców szczegó'lnie sta·rszych wiekiem, którym przyszło prowadzić działal
ność jeszcze w erze kajzerowskich Niem'iec. Może właśn;ie nabyte wów
czas ikomple'ksy w stosunku do wszechmocnego wroga, !krępowały 
w okresie ,powstań ich ruchy, hamując wyzwalanie nowych inicjatyw. 

Przeciwny typ przywództwa reprezentował Michał Grażyński, znacz
nie młodszy, wychowany na idei 'legionowej. Dla Kazimierza Czapli po
wstania śląskie stanorwtiły ostatni już etap w jego działalności, dla 
Grażyńskiego natomiast 'S'twarzały szansę !kariery poliitycznej. Był dobrze 
do tego przygotowany, posiadając rozeznanie w stosun!kach narodowoś
ciowych na Górnym Sląsiku, w problemach nurtujących ludność polską. 
Do momentu pr,zyjazdu 111a Gfuny Sląsk właściwie nie zaznał ,goryczy· 
porażki. Należał do ludzi odważnych, ,,niezmordowany twórca organi
zacji wojskowej ... przejęty ,poczuciiem historycznej odpowiedzialności 
za cało.§ć pr:ac i wysiłków zmierzających do odzyskania Górnego Slą
ska" m. Nie wierzył w polityczne· targi, a znając siłę niemieckich orga
nizacji wojSJkowych na terenie pleibiscytowym, �iczył się ;z możliwością 
ich zbrojnego wystąpienia. Związawszy się z MSWojs'k., nie przyjął 
postawy biernego wykonawcy otrzymywanych zaleceń. Pod !koniec III 
powstani� warszawskie koła wojskowe czyniły mu zarzuty, iż chciał 
stworzyć· z odd�iałów powstańc:zych „swoiście pojętą, demokratyczną 
arrp.ię" us. Należał do ludzi charakteryzujących się dużą _,,siłą przeibicia". 

: 1J1 M. C hm i e  1 e w s k i, Pokój nr 27 w hotelu „Lomnitz" (Powstaniec śląski,
1936, nr 5, s. 122). 
-: · HB Meldunek kpt. Olasa z pobytu na Górnym śląsku (24' .V-12 VII) przesłany 

m. in. Józefowi Riłsudskiemu, CA W, TB. 1743/67/, k. 486. 
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Swym postępowaniem zjednywał ludzi, nierzadko tych, którzy znajdo

wali się w obozie ,plebiscyitowym. 

Trzeci ty,p przywódcy, łączącego legalizm ze wz01Tcem peowiackim, 

był chyba najczęściej sport�kanym. Wynikało to ze ispecyfi!k:i walki naro
dowej. Tego rodzaju przywódca w równym stopniu żywo reagował na 
hasło wywołania powstania zlbrojneg·o, co na program wzywający do 
organizowania aikcji plebiscytowej. 

AUS DEN STUDIEN tlBER DIE FUHRERSCHAFT 

DER SCHLESISCHEN AUFSTANDE 

Die Arbeit enthalt eine Reihe vorlaufiger Feststellungen, die sich aus dem 
Studium iil2_er die Fiihrerschaft der schlesichen Aufstande, verstanden ais eine 
historische Erscheinung, ergaben. Der Verfasser stellte sich die Aufgabe, den 
Prozess der Herausbildung von Fi.ihrergruppen. festzuhalten . sowie ein Modeli des 
Anfilhrers zu konstruieren versuchen. 

Ausgewertet wurde biographisches Materiał von hundert gezielt ausgewahlten 
Personen. Es handelte sich dabei •Um Gewerkschaftsfunktionare, Anfilhrer von 
Parteien, aufstandische Befehlshaber verschdedener Kommandoebenen, Organisato
ren der Plebiszitaktion usw. 

Die Nachforschungen waren einem Fragebogen untergeordnet, der folgende 
Firagen beriicksi,chtigte: gesellschaftliche. Umwelt, der Mensch, sein Leben, seine 
Aspirationen. Es ging urn die Ausweisung gemeinsamer Elemente, bei gleichzeitiger 
Exponierung von unterschiedlichen, einmaligen Eigenschaften der Personen. Der
artige Voraussetzungen erforderten die Anwendung sowohl geschichtswissenschaft
licher ais auch soziologischer Verfahrensweisen. 

Es ergab sich daraus des Bild einer aktiven, dynamischen Gruppe, die ver
schiedene politische Richtungen reprasentiert, neuen Ideen gegenilber aufgeschlos
sen ist, sich durch schopfetische Gedanken auszeichnet; ehrgeizig ihre in der ge
Exponierung von unterschiedlichen, einmaligen Eigenschaften der Personen. 
Erfahrungen in der politischen Airbeit verfugt. 

Die Schlussfolgerungen dieser Analyse ergeben l!lin allgemeines Bild eines 
Anfilhrers. Dieser entstammte den niedrigsten Gesellschaftsschichten. Er zeichnete 
sich durch grosse politische Erfahrung aus, die er zuernt im Kampf urn die Er
haltung des Polentums urn die Jahirhundertwende, spa.ter wahrend des 1. Welt
kdegs erlangt hatte. In die Epoche der Aufstande ist er ais ein national voll 
bewusster Kampfer getreten. Die Beteiligung am nationalen Freiheitskampf frug 
zux Klarung seiner ideologischen -Haltung bei, was in seinen Bindungen nicht nur 
mit einem konkreten gesellschaftlichen Milieu, sondern auch mit einer bestimmten 
politischen Orientierung zum Ausdruck kam. 




