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PIŁSUDCZYCY I REKRUCI „CZW ARTEJ BRYGADY" 
(Z GENEZY SANACJI SLĄSJ{IEJ) 

Dnia 12 V 1926 r. J. Piłsudski dokonał wojskowego zamachu stanu. 
Nastąpił przewrót, który przesądził o dalszych losach II Rzeczypospo
litej. Do władzy doszli ludzie tworzący odtąd tak -zwany obóz sanacyjny. 
Jakkolwiek dzieje tej formacji polityczniej zaczynają się dopiero 
w 1926 r., to jednak jej korzenie tkwią w odległej przeszłości. Bez 
cofnięcia się wstecz, nawet do okresu sprzed I wojny światowej, zmzu
mienie licznych faktów stałoby się wręcŻ niemożliwe. Zdawać by się 
mogło, że zbyt odległe reminiscencje ominęły Górny Śląsk, który przez 
długie lata żył zasklepiony w kręgu własnych dzielnicowych spraw. 
Zapewne ominęły, ale tylko częściowo. W miarę przyspieszania rytmu 
narodowego nacisk problematyki ogólnopolskiej stawał się '!la Górnym 
Śląsku coraż mocniejszy i coraz wyraźniejsze pozostawiał ślady. 

Zycie polityczne Polski międzywojennej płynęło pod znakiem swoi

stego historyzmu. Dla bieżących posunięć, sporów i animozji szukano 
odpowiedrników w dawnych orientacjach. Prnewrót majowy wzmógł 
obrachunki z przeszłością. Z oręża historii i zawodnej pamięci korzy
stano w z�alcza'Iliu partii i kierunków politycznych. Na Górnym Śląsku 
rywalizacja ·O palmę pierwszeństwa dokonywała się na wielowarstwo
wej płaszczyźnie i nie sprowadzała się tylko do relacji sanacja:-opozycja, 
lee-z stała się udziałem stosunkowo wąskich grup i k,oterii, ponadto obję
ła elementy napływowe, mające za sobą inne doświadczenia i zwykle 
dłuższy staż u boku Komendanta. Konkurencja między rodzimymi i na
pływowymi sanatorami niezmiernie komplikuje wizerunek obozu po
majowego na Śląsku. Miejscowi sanatorzy w swoich obrachunkach rzad
ko zapuszczali się dalej niż po rok 1918, należeli oni bowiem do młodsze
go pokolenia, które wypłynęło na arenę życia publicznego dopiero 
w okresie powstań i plebiscytu. Mimo to sięgano głębiej. Wracano do 
czasów woj'Ily, aby pognębić Korfantego, przypomnieć mu dawne grze
chy i chlubić się tradycją niepodległościową Legionów. 

Szukanie sił protosanacyj,nych na Górnym Śląsku nie jest zajęciem 
prostym. Czas zaciemnił kontury obrazu. Opozycja upowszechniała tezę 
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o koniunkturalizmie pchającym poszczególne jednostki do zdrady ma
cierzystych partii i przechodzenia do sanacji. Według tej tezy niemal
wszystko, co po 1926 r. znalazło się po stronie prorządowej - to neofici,
ludzie niestali, bez utrwalonej ideologii, idący -za podmuchem przemian
bądź. w poszukiwaniu osobistych korzyści, bądź zniewalani naciskami
z zewnątrz i w obawie przied utratą posiadanej pozycji. Nie zadawano
sobie trudu, aby w przewr·ocie majowym dostrzec objawy kryzysu spo
łe<:zno-politycznego, reakcję na niedomagania życia publicznego. Prawi
ca opozycyjna, a także PPS urabiały przekonanie, że na Górnym Śląsku
piłsudczyków przedmajowych prawie nie było. Prawdy w tym sporo,
lecz nie bez pewnych zastrzeżeń. Do twi,erdzenia o neofictwie górno
śląskich sanatorów poprawkę wnosi szczupłe, lecz wierne marszałkowi
grono miejscowych piłsudczyków sprzed 1926 r. Tezie o bezideowości
przeczy gromada ludzi, którzy z przekonania o słuszności wyboru za
angażowali się na rzecz nowego porządku, łącząc z nim nadzieje na
dalszy prawidło,wy ro:l:\vój kraju. Inna sprawa, że nie wszyscy jednako
we formułowali cele i różnymi drogami podążali ku przyszłości. Jawi
się więc obóz sanacyjny jako twór wyjątkowo złożony i zagmatwany pod
względem składu osobowego, rozmieszczenia ośrodków dyspozycyjnych
i rozwichrzenia myśli przewod"niej.

Endeclw-chadecka i enperowska opozycja starała się przedstawiać 
pilsudczyzinę na Górnym Śląsku jako wtręt obcy i dowodziła, że cale 
ziemie zachodnie wykazywały w przeszłości nadzwyczajną odpo,rność na 
wpływy piłsudczykowskie. Piłsudczyzna i zachód Polski rzekomo repre
zentowały odrębny typ tradycji i doświadczeń politycznych. Publicysta 
niechętny sanacji przekonywał, że „w czasach, gdy twórca ideologii le
gionowej skupiał około siebie jej wyznawców, życie społeczne Wielko
polski, Pomorza i Śląska szło po zupełnie innych torach" 1

. I tu myśl 
niepodległościowa - dodawał - wybijała się na pierwszy plan, jednak 
przemożny wpływ na dzielnice pruskie wywarła demokracja państw za
chodnich, nie spiskowano więc i nie szkolO'Ilo się wojskowo, lecz upra
wiano „pracę ,organiczną". Konflikty klasowe na tych terenach ujawniły 
się w stopniu o wiele łagodniejszym niż w Kongresówce. Demokratycz
nym fraqycjom ziem zachodnich publicysta przeciwstawił skłonności do 
dyktatury, będące udziałem ludzi „wschodu" 2. 

Sanacja śląska usiłowała dowodzić, że jest wyłączną spadkobierczy
nią ruchu niepodległościowego. Swoją tradycję wywodziła z czynu po
wstańczego 3( a ten z kolei powoływał się na Legiony i imię Piłsudskie-

1 F.M. (Florian Miedziński], Polska zachodnia a ideologia I brygady (Śląskjl

Kurier Poranny, nr 279, 4 XII 1927). 

2 Tamże. Por. też P. Dobro w o 1 s ki, Ugrupowania i kierunki separatystyczne 
na Górnym Śląsku i w Cieszyńskiem w latach 1918-1939, Warszawa-Kraków 1972, 

s. 170.
3 M. Paź dz i o r  a, Stosunek Chrześcijańskiej Demokracji i Narodowej Partii

' 
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go. Spór ,o pierwsz,eństwo i zasługi pr,owadził niemal do absurdu. Teza 
opo'Zycji o koniunkturalizmi•e sanacji zyskała mimowolne wsparcie w są
dach napływowych piłsudczyków i legionistów, którzy cały górnośląski 
ruch niepodległościowy skłonni byli zamknąć w ramach „czwartej bry
gady" i często zapominali o tym, że znajdują się na ziemi wywalczonej 
przez powstańców "· 

Piłsudczyzma pojawiła się w dziejach Polski po rewolucji lat 1905-
1907, kiedy grupa emigrantów PPS-Frakcji Rewolucyjnej z Królestwa 
przeni·osła się do Galicji, aby tam dal,ej prowadzić robotę spiskową prze
ciwko cairskiej Rosji. W Galicji, wyniesionej do symbolu rodzimego Pie
montu, skupiły się siły polskiego społeczeństwa, które przygotowywały 
się do walki zbrojnej o niepodległość kraju. Pod_ wpływem zaostrzającej 
się sytuacji międzynarodowej rodził się ruch niepodległ,ościowy, rozpo
częły się przygotowania wojskowe, młodzież szkoliła się w licznych orga
nizacjach paramilitarnych. Ruch kierował się przeciwko Rosji, Austria 
miała być oparciem, a dla śmielszych planów - tylko narzędziem wy
bicia się do ni·epodległej Polski. W obozie ni�podległości:owym dały się 
zauważyć dwa nurty: so·cjalistycziny i narodowy. Pierwszy reprezento
wała grupa Piłsudskiego, związana z PPS. Utworzyła ona kadrowy 
Związek Walki Czynnej i o szerszym zasięgu - Strzelca i Związek 
Strzel<ecki. Nurt narodowy patronował Armii Polskiej, Polskim Druży
nom Strzeleckim i .skautingowi. Pod wpływem szerzących się nastrojów 
również endecja mobiliZ!owała młodzież w konkurencyjnych organiza
cjach:- Sokoi.e i Drużynach Ba'I'toszowych s. 

Grupa Piłsudskiego stopniowo rozszerzała zasięg oddziaływania na 
kręgi daleko sięgające poza PPS, stawała się coraz pojemniejsza i zróż
nicowana pod względem klas•owym i światopoglądowym. Kult wodza, 
będącego uosobieniem czynu zbrojnego, spajał róż,nornkie elementy, 
którym ton nadawała młodzież akademicka i młoda inteligencja pracu
jąca 6

. W ilościowym i jakościowym rozroście grupy Piłsudskiego istotne 
znaczenie miała polaryzacja postaw w środowisku narodowym. Liga 
Narodowa i Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe pod wpływem rewo-

Robotniczej do tradycji powstań i plebiscytu (Pięćdziesięciolecie powstań śląskich.

Pod :redakcją F. HawJ:"anka i W. Zielińskiego, roatowke 1973, s. 276-280); M. ś mi a -

l e k, Sanacja śląska wobec tradycji powstańczych (tamże, s. 280-283).
4 Archiwum Akt Nowych, Związek Legionistów Polskich, sygn. 215.
5 W. L ipiń s k i, Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918, Warszawa

1935; S. M i g <l a l, Piłsudczyzna w latach pierwszej wojny światowej. Zarys dzia
łalności i ideologii, Katowice 1961; F. Fi g o w a, Polskie stronnictwa burżuazyjne 
Galicji, Sląska Cieszyńskiego i Królestwa Polskiego w pierwszej wojnie światowej� 
Katowice 1962; A. Gar 1 i cki, Geneza Legionów. Żarys dziejów Komisji Tymcza
sowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, Warszawa 1964.

6 H. Ja b l o ń  s k i, Z dziejów obozu legionowo-peowiackiego (Dzieje Najnowsze,

1947, z. 1, s. 40--00); . T. N .al ę ,c z, Z genezy legionowej grupy piłsudczykowskiej 
(Przegląd Historyczny, 1974, z. 4, s. 87-114). 
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lucji 1905-1907 r. uwsteczniły swój ·program, wyrzekły się dążeń nie-

podległościowych, zeszły na tory lojalizmu i współpracy z zaborcami. 

W Królestwie niezadowoleni 'Z rusofilskiej polityki endeckiego kierow

nictwa skupili się w Narodowym Związku Robotniczym i Narodowym 
Związku Chłopskim. Z endeincją zerwały ni1ektóre kręgi inteligencji, po
wstała t'Zw. Fronda. Niezależność okazała zwłaszcza młodzież nal'odowa. 

Ekspozyturą Ligi Narodowej na gruncie młodzieżowym był istnie

jący od 1886 r. Związek Młodzieży Polskiej (Zet). W 1908 r. organizacja 

ta ostatecznie wyzwoliła się spod endeckiej opieki. Zet, jako sprzysię
żenie konspiracyjne o najwyższym stopniu wtajemniczenia, posiadał we 
w5"ZYstkich trzech zaborach sieć tajnych i jawnych stowarzyszeń, obej

mujących młodzież akademicką i gimnazjalną. Były wśród nich różne 
tajne Koła Braterskie, Koła Koleżeńskie, Grupy Narodowe, Czerwone 

Róże, Znicze i inne oraz ich jawna ekspozytura Orga1nizacja Młodzieży 

Narodowej. Usamodzielniony Zet nie zdołał utrzymać jedności. 
W 1909 r. nastąpił rozłam, w którego wyniku wyłoniła się Organizacja 
Młodzieży Niepodległościowej, zwana popularnie o<l nazwy organu pra
sowego „Zarzewie" młodzieżą zarzewiacką. Jej tajną władzą została 
Legia Niepodległości (Elen) 7. 

Młodzież zarrzewiacka od początku poszła na współpracę z Piłsud
skim. Tworzyła ona kościec nurtu narodowego w obozie niepodległo
ściowym. Natomiast z zetowcami, którzy pozostali wi�rni swojej zwie
rzchniej władzy, Centralizacji, różnie bywało. W okresie międzywojen
nym sprawa stała się ·przedmiotem polemik. Nas interesuje ona dlatego, 

gdyż wiąże się z najsilniejszym odłamem śląskiej sanacji, pozostającym 
pod wpływami założonego w 1926 r. Związku Naprawy Rzeczypospo
litej. Z tego, co dotychczas wiadomo na temat zachowania się zetowców, 
v.rynika, że i oni w większości, choć z pewnym ociąganiem się, ucze
stniczyli w organizacjach paramilitarnych, zwłaszcza w Związku Strze
leckim, i podczas wojny poprzez Wolną Szkołę Wojskową zasilili szeregi

Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej. Kierunek niepodległościo
wy reprezentował tzw. nowy Zet, pokolenie o trzy---cztery lata młodsze
od zarzewiaków, które w 1911 r. przejęło inicjatywę w Organizacji Mło
dzieży Narodowej s. W każdym razie po wybuchu wojny zetowcy już

1 S. S u r z y c k i, Z dziejów pamiętnego Zetu, K,raków 1930; S. S z w e d o w s k i 

[Władysław Leszczyc], Związek Młodzieży Polskiej (OMN) 1906-1915 (Nasza walka 

o szkolę polską 1901-1917. Oprae-0wania, wspomnierua, dokumenty zebrała Komisja

Historyczn a pod przewodnictwem prof. dra Bogdan a Nawroczyńskiego, t. I, War

szawa 1932, s. 152-178); W. Po b ó g  - Ma I i n o w s ki, Narodowa Demokracja

1887-1918. Fakty i dokumenty, Warszawa 1933; J. Ma .r c z e  wski, Narodowa De

mokracja w Poznańskiem 1900-1914, Warszawa 1967; Zarzewie 1909-1920. Wspom

nienia i materiały. Wybóx dokumen tów i przypisy Aleksan dra Garlicka, Warsza

wa 1973.
8 J. B. K; ż u c h o w s ki, Sprawozdanie złożone na Komisji Historycznej grupy
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całkowicie znalieźli się . w obozie legionowa-peowiackim. Sami potem 
przyznawali, że -oddali się pod r-ozkazy Piłsudskiego, ale nigdy nie od
nosili się do niego z bałwochwalczą czcią, zachowując stosowny margi
nes ,niezależ·no.ści w formułowaniu poglądów u. 

Powstaje pyta•nie, jakim echem ·odbił się galicyjski ruch niepodległo
ści-0wy w zaborze pruskim. W duźej mierze decydowała tu postawa 
władz, które 'Z niepokojem śledziły aktywność Polaków po austriackiej 
stronie granicy. Władze zdawały sobie sprawę, :żie 'l'Uch ten, wprawdzie 
skierowany przeciwko Rosji, może się w przyszłości obrócjć przeciwko 
Prusom. Dostrzegały w nim zresztą wiele akcentów antyniemieckich 10. 
Z niepokojem obserwowały żywe kontakty ludności z Galicją. W dniach 
18-19 VIII 1913 r. odbyły się w Krakowie obchody setnej rocznicy
śmierci księcia Józefa Poniatowskiego z udziałem delegacji górnoślą
skiej. W ostatnich tygodniach pokoju z ·okazji Zielonych ,Świątek liczne
wycieczki górnośląskie, jak co rok, podążyły do Krakowa, aby wziąć
udział w uroczystościach narodowych. Konfidenci donosili o odbywają
cych się tam zebraniach z udziałem poddanych pruskich 11.

O spiskach wojskowych na Górnym Śląsku nawet przed I wojną nie 
ma żadnych informacji. W Wielkopolsce próby tw-0rzenia tajnych orga
nizacji bojowych -zaz,naczyły się ·od 1912 r. 12 Z inspiracji Organizacji 
Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie" ·powstały Polskie Druzyny 
Strzeleckie. Pod koniec 1912 r. Komenda Naczelna PDS · wysłała do 
Poznania Kar-0la Popiela i Zygmunta Karweckiego. Zrodziła się kon
spiracja wojskowa, opierająca się na członkach harcerstwa i Towarzy
stwa Tomasza Zana. Odbywały się ćwiczenia wojskowe. W Gnieźni<· 
Polską Drużynę Strzelecką prowadził Mieczysław Chmielewski 13. Du
szą ruchu była młodzież uniwersytecka i gimnazjalna spod znaku Zetu. 
Niezależna myśl młodzieżowa znalazła wyraz w wydawanym w Pozna
niu od 1911 r. czasopiśmie „Brzask" 14. Wpływy nowego, choć w ogra•ni
czonym stopniu, sięgnęły uniwersytetu wrocławskiego. Tamtejsze Koło 

starszych zarzewiaków byłych uczestników ruchu Zarzewie dn. 24. 04. 1964 r. (za_. 

rzewie 1909-1920 ... , s. 121-122). 
9 J. D o ug 1 a s, Szeregi,· które wyginą ... (Przeł-om, nr 7/8, 22 II 1931); Przemó

wienie Bolesława Sr:ockiego [w:] T. P i sk or sk i, W pięćdziesiątą rocznicę po

wstaniu Zetu. Sprawozdanie ze zjazdu . uczestników ruchu niepodległościowego 

Związku Młodzieży Polskiej (,,Młodzieży Narodowej") 28 i 29 XI 1936 r. w War

szawie, Warszawa 1937, s. 70-73; Naprawiacze (Naród i Państwo, nr 3/4, 30 I 1938). 
10 Wojewódzkie Ar<:hiwum. Państwowe w Katowicach, Grenzkommissar Beuth-

en, sygn. 5. 
11 Tamże, sygn. 11. 
12 K. K a  n d z  i or�, Działalność POW w Poznaniu, Warszawa 1939, s. 31. 

13 H. B ag i ń ski, U podstaw organizacji wojska polskiego 1908-1914, Warsza

wa 1935, s. 621-622. 
14 J. M a r c z e  w sk i, Organizacje młodzieży a działalność niepodległościowa

w Wielkopolsce-CStudia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. V, z. 2, 
Poznań 1960, s. 202-215). 
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Braterskie wprawdzie ni•e uczestniczyło w sporach ideologicznych nur
tujących młodzież Galicji i Królestwa, ale pilnie je śledziło. Pod wpły
wem nowinek zarzewiackich studenci uniwersytetu we Wrocławiu urzą
dzali ćwiczenia fizyczne i szkolili się wojs�owo. Działalnością tą kie
rowali Włodzimierz Kruszka, a potem Emil Cyran 1s.

Do wybuchu wojny najbardziej wpływowa na Górnym Śląsku prasa 
,,Katolikowa" nie wykazywała, poza sprawami religijnymi i wspomnia
nymi już wycieczkami do Krakowa, żadnego zainteresowa,nia tym, co 
działo się w Galicji. Postawę ·endencji cechowała pełna niechęci rezerwa. 
Znamiennej przemianie ulegli socjaliści. Na niebezpieczeństwo rozpęta
nia światowego konfliktu PPS zaboru pruskiego odpowiedziała postawą 
antymilitarną, protestami przeciwko zbrojeniom, żądaniem zachowania 
pokoju i chleba dla robotników. Głosiła, że wojna europejska obróci się 
przeciwko Polakom i wciągnie ich do bratobójczej walki o obce inte
resy. T·e antywoj,enne akcenty z okresu zawieruchy bałkańskiej 1912 r. 
zostały wyciszone, a uwaga skierowana ku ruchowi" niepodległościowe
mu w Galicji. Na wydarzenia galicyjskie socjaliści patrzyli przez pryzJ 
mat bratnich partii Królestwa i zaboru austria�kiego, zaangażowanych 
w popieranie grupy Piłsudskiego. ,,Gazeta Robotnicza" (od 1913 r. 
,,Dziennik Robotniczy") informowała o ukształtowaniu się obozu nie
podległościowego, polskich przygotowaniach wojskowych, zamieściła 
obszerną wiadomość o przebiegu manewrów Związku StrzeJ,eckiego.· So
cjaliści w zaborze pruskim wzięli x:ia swoje barki ciężar obrony stron
nictw niepodległościowych przed atakami endecji, której wytykali ru
sofilstwo i rezygnację z ambicji niepodległościowych. W maju 1914 r. 
czytelnik „Dziennika Robotniczego" dowiedział się o założeniach pr·o
gramowych Komisji Skonfederowanych Stronnictw Ni1epodległościo
wych, której powstanie zostało uznane za rzecz „wprost niezwykłą", 
dowód instynktownego trwania idei odrodzenia Polski. Intrygom ende
cji przypisywano usiłowanie rozbicia Komisji i wyjście z niej grup zwią
zanych niegdyś z narodowymi demokratami 16. W przededniu wybuchu 
wojny katowicki organ socjalistów zamieścił odezwę KSSN wzywającą 
społeczeństwo Kongresówki do wystąpienia przeciwko Rosji 11. Ze szcze
rą sympatią socjalistów spotkała się postawa młodzieży narodowej, sku
pionej wokół poz;nańskiego „Brzasku". Chwalili jej śmiałość i nieza
leżność sądów, a także odwagę, z jaką odgrodziła się od skostnienia 
i serwilizmu endecji 1s.

1s F. S z y mi c z e k, Stowarzyszenia akademickie polskiej młodzieży górnoślą

skiej we Wrocławiu 1863-1918, W.roclaw-Warszawa-Kraków 1963, s. 108-109. 
16 Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (Dziennik Ro

botniczy, nr 117, 26 V 1914). 
11 Tamże, nr 172 z 1 VIII 1914. 
1s M. Dąbrowski, Znamienne objawy -:- Młodzi idą! (tamże, nr 265, 13 XI

1913). 
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Próby spopularyzowania idei legionowej na terenie Rzeszy nie dały 
spodziewanych wyników. Władze ni<emieckie z 111iechęcią odniosły się 
do Legionów. Uznały je za materiał militarnie mało wartościowy, nato
miast niebezpieczny pod względem agitacyjnym i rozbudzania polskich 
aspira'Cji narodowych. Pojawiających się na Śląsku i w Wielkopolsce 
wysłanników w mundurach legionowych i czapkach z polskimi orzełka
mi policja odstawiała do granicy austriackiej. Z tego też powodu orga
nizowanie pomocy dla Leg1onów na terenie Rzeszy było bardzo utrud
nione. Nie pow'iodła się ta akcja również. z powodu r,ezerwy okazywa
nej przez część polskiego społeczeństwa, które nie zamierzało pomagać 
państwom centralnym 19. 

U progu IIliepodlegtości polityczną przewagę w Wielkopolsce utrzy
mała Narodowa Demokracja.-Przeciwko jej ostPożnej i niezdecydowanej 
polityce w stosunku do zaborcy narastała opozycja w robotniczych krę
gach wychodźstwa westfalskiego. Rozmachu nabrała konspiracja woj
skowa, głowę podniosła młodzież narodowa spod znaku Zetu i „Zarze
wia". Zrodziło się prz-ekonanie o potrzebie zbrojnego oporu przeciwko 
zaborcy. Ożyły k,ontakty z kołami legionowo-peowiackimi w Królestwie. 
Młoda inteligencja nar•odowa i zwolennicy dawnego „Brzasku" połączyli 
się w październiku 1918 r., tworząc Związek Młodych Polaków, inaczej 
zw·any Związkiem Młodej Polski. Dążyli oni do współpracy z Warszawą. 
Niechętnie -odnosili się do endencji i w imię pospiesznego zjednoczenia 
wszystkich zi<em polskich krytykowali jej separatyzm. Przyszłość kraju 
wiązali z Naczelnikiem Państwa. Cechował ich demokratyzm i pewien 
radykalizm społeczny. Nie chcąc się zasklepiać w ciasnych ramach inte
ligenckości, szukali dróg do chłopstwa i klasy robotniczej. Głosili po
chwałę pracy i zespolenia warstw pracujących fizycznie pod kierownic
twem inteligencji �o. 

Od stycznia 1919 r. Związek Młodej Polski dzięki wydawainiu tygod
nika „Sprawa Polska" uzyskał możność szerszego oddziaływania na opi'
nię publiczną. To szczupłe grooo radykalnej inteligencji od razu dało 
się poznać jako zbiornwisko zadeklarowanych piłsudczyków. Wojując 
z Narodową Demokracją i opanowanym przez nją Komisariatem Na
czelnej Rady Ludowej, swoje sympatie kierowało w stronę Belwederu. 

19 M. Or z e  ch o w s k i, Akcja legionowa we Wrocławiu w 1914 roku (Sobótka, 
1976, n.r 1-2, s. 129). 

20 A. Bel ci k o  w s  k a, Stronnictwa i związki polityczne w Polsce, Warszawa 
1925, s. 793-803; A. Ku c n e r, Zabór pruski w zaraniu odbudowy państwowości

polskiej po pierwszej wojnie światowej w latach 1918-1920 (Studia. z historLl. po
wstania wielkopolskiego 1918/1919. Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Kacz
marka, P-0znań 1962, s. 44); Cz. D .em e 1, Rozwój życia politycznego w Wielkopolsce 

na przełomie 1918-1919 roku (Studia do Dziejów Wielkopolski i Pomorza", t. XI, 
z. 1, Warszawa-Poznań 1974, s. 58-59); t e  n że, Uzupełniające wybory do sejmu

w Wielkopolsce 1 czerwca 1919 r. (tamże, t. XII, z. 1, s. 153-154).
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,,Sprawa Polska" kładła podwaliny pod kult Piłsudskiego w Wielko
polsce i z gorliwością, a i z·pewnym zażenowaniem z powodu obojętności 
społeczeństwa zaboru pruskiego zabrała się do spłacania długu wdzięcz
ności „twórcy państwa polskiego 21. Związek Młodej Polski żyv,10 intere
sował się losem Śląska. Ta uwaga przejawiała się w licznych wystąpie
niach publicystycznych i osobistych kontaktach z działaczami śląs'kimi. 
Poznańscy emisariusze, inspirujący działalność Polskiej Organizacji 
Wojskowej Górnego Śląska, niejednokrotnie rekrutowali się spośród 
,,młodych Polaków". Parli oni do wywołania ruchu zbrojnego bez oglą
dania się na decyzję kongresu pokojowego, gdyż byli święcie przekonani, 
że Niemcy dobrowolnie nie zrzekną się Prus Wschodnich, Pomorza 
i Śląska. Komisariatowi NRL zarzucali tchórzostwo i lęk przed wystą-
pieniem ludowym 22. 

Z licmego zastępu „braci zetowej" jako jeden z pierwszych zjawił 
się na Śląsku Teodor Tyc. Po upadku I powstania redagował on w So
snowcu „Powstańca" dla uchodźców górnośląskich, bynajmniej nie krę
pując się sympatiami do Piłsudskiego. Podczas pracy na Śląsku uchodził 
za endeka, ,,nie mogąc się jednak - jak sam o sobie powiada - już 
w zupełności z 111imi godzić" 23. Podobnie zresztą miała się sprawa z ko
legami Tyca, uważanymi dość powszechnie za sympatyków Narodowej 
Demokracji. Nie poznał się na nich Korfanty, co przysporzyło mu po
tem sporo kłopotów. Znana jest działalność śląska Mieczysława Palucha, 
czołowego konspiratora i inicjat·ora poznańskiego ruchu zbrojnego. 
W organizacji wojskowej na Śląsku zetknęli się z sobą dwaj przedwo
jenni drużyniacy, Mieczysław Chmielewski (Grzymała) z Wielkopolski 
i Małopolanin Michał Grażyński (Borelowski). Nietrudno się domyślić, 
a są tego ślady, że zabiegali onj o wprowadzanie na Śląsku organizacji 
„młodopolskiej". W aparacie cywilnym Komisariatu Plebiscytowego 
w Bytomiu znaleźli zatrudnienie Ignacy Nowak, Roman Konkiewicz 
i Maksymilian Rasiński - wszyscy Poznańczycy z kręgu Związku Mło
dej Polski. W III powstaniu poległ komendant baterii, Jan Surzycki, 
w natarciu na Rybnik zginął dowódca pułku, Walter Larisch. Obaj oni 
byli członkami Zjednoczenia Młodzieży Narodowej, pierwszy w Krako
wie, drugi w Poznaniu 24. 

Przyjaźnie zadzierzgnięte między zetowcami i zarzewiakami w akcji 

21 ·M.H. (Maksymilian Rasiński], Józef Piłsudski. z powodu imienin Naczelnika

Państwa (Sprawa Polska, nr 13, 23 III 1919). 
22 Cz. C h mi el ew s k i, Na marginesie bieżących wypadków (tamże, nr 8,

16 II 1919). 

23 T. Tyc, Pamiętnik, Pozn a ń  1931, s. 151. 

2� T. P iskorsk i, Wykaz poległych -i zmarłych uczestników ruchu niepodle

głościowego młodzieży narodowej (członków Związku Młodzieży Polskiej - ,,Zet", 

Organizacji „Przyszłość - Pet") i innych stopni organizacyjnych w okresie 1886-

1936, Warszawa 1936, s. 35 i 55. 
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plebiscytowej i walkach powstańczych przetrwały długie lata. Niektórzy 
z nich na stałe związali się ze Śląskiem, wcześnie Ignacy Nowak i Mak
symilian Rasiński, późni,ej - Roma<n Lutman i Mieczysław Chmielew
ski, zapewne nie bez wipływu Grażyńskiego, już jako wojewody, który 
chętnie otaczał się swoimi ludźmi. W tym wyliczeniu brakuje nazwisk 
wielu zarzewiaków i „braci" z kręgu wtajemniczenia „nowego Zetu", 
których wojewoda sprowadził na Śląsk. Nie przeszli oni epopei pow
stańczo-plebiscytowej, a więc trudno ich wiązać z rodowodem śląskiej 
sanacji. Natomiast z młodego pok,olenia rod�imy,ch zetowców śląskich, 
którzy tuż przed wybuchem wojny pokończyli studia lub których wojna 
zastała na uczelniach, należy wymienić Alfonsa Zgrzebnioka, Jana Wy
glendę, Karola Grzesika, Adama Kocura i Antoniego Rostka. Nie
wszyscy oni przed,· majem występowali w roli zwolenników Piłsudskiego. 
za to później należeli do elity. 

�a miejsce zwiniętej „Sprawy Polskiej" w przededniu III powstania 
poznańscy „młodopolacy" zaczęli wydawać „Przegląd Poranny". Tyl,e 
tu doniesień ze Śląska, jak gdyby dziennik ukazywał się w Katowicach, 
a 111ie w Poznaniu. To zaintei;esowanie utrzymało się do końca 1922 r. 
Po powstaniu M. Chmielewski zamieszczał w „Przeglądzie Porannym"' 
swoje Listy górnośląskie. W listopadzie 1921 r. gazeta zatrudniła stałego 
stałego korespondenta śląskiego w osobie miejscowego redaktora, Aloj
zego Pająka, al,e ten, zdaje się, nie dostroił się do jej tonu. Potem spra
wy śląskie zeszły na dalszy plan. Pismo zwracało się częściej ku po
kreW'l'lemu ideowo T,owarzystwu Straży Kresowej i patrooowało mł10-
dzieży akademickiej, zrzeszonej w Organizacji Młodzieży Narodowej. 
Związek Młodej Polski utrzymał kontakty ze Śląskiem dzięki wspiera
niu działalności Związku Obrony Kresów Zachodnich, którego był głów
nym inicjat,orem. Rzecz ciekawa, że Poznań, który od zarania ni,epodle
głości przeszczepiał na Górny Śląsk piłsudczyznę, wpływów belweder
skich nie zdołał u siebie utrwalić i w okresie sanacyjnym uchodził za 
twierdzę endeckiej opozycji, gdy Śląsk dochodził do piłsudczyzny z opóź-
nieniem, ale pewniej. 

Skoro mowa o nurcie narodowym piłsudczyzny, kilka słów o elsach. 
Ruch eh,iuzyjski, anektowany przez sanację na własny użytek, mieścir 
się w sferze oddziaływań młodzieży narndowej, nastrojonej niepodle
głościowo. W 1912 r. elsowie śląscy wtopili się w Związek Towarzystw 
Górnośląskiej Młodzieży Ludowej 2s. Wychowankowie prof. Wincentego 
Lutosławski-ego, tacy jak Edward Rybarz, Jan Przybyła i Józef Grze
gorzek, po 1926 r. znaleźli się po sty,onie sau-_iacyj<nej. Dwaj pierwsi byli 
dziennikarzami, trzeci również niie stronił od pióra. Rybarz redagował 

2s J. G .r ze go.rzek, Pierwsze powstanie ślqskie 1919 roku w zarysie, Katowice

1935, s. 77-80; A. Ta r g, Przyczynek do historii elsów ślqskich (Zaranie śląskie. 

1964, z. 2, s. 273-289). 
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_przed majem endeckiego, potem „katolikowo"- sanacyjnego „Gońca 
Śląskiego", Przybyła związał się z organizacją powstańczą i z „Polską 
Zachodnią". PrzekO'nania piłsudczykowskie ujawnili dopiero po prze
·w-rocie majowym. Grzegorzek, organizator śląskiej POW, długo ulegał
wpływom chadecji, trzymał się jednak raczej na uboczu, w 1936 r. po
jawił się jako wydawca i redaktor peowiackiego miesięcznika „Pla
cówka'·'.

Tradycje obozu niepodległościowego pielęgnowała PPS. W obozie 
tym pretendowała do zajęcia naczelnego miejsca z uwagi na powinowac
two, jakie łączyło ją niegdyś z Piłsudskim. Socjaliści należeli w tym 
okresie do wiernych propagatorów idei i kultu Piłsudskiego na Górnym 
Śląsku. W tym punkcie zbiegły się drogi PPS i Związku Młodej Polski. 
Biniszkiewicz już w grudniu 1918 r. podczas sejmu dzielnicowego w Po
-znaniu zetknął się na sali obrad z ludźmi, którzy nie dali się sterroryzo
wać endeckiej większości, ignorującej istnienie rządu Moraczewskiego. 
Z udziałem Biniszkiewicza, Bernarda Chrzanowskiego i zwolenników 
Młodej Polski odbył,o się wtedy osobne. zebranie, na którym poddano 
krytyce politykę endeckiego kierownictwa. Gremium to wystosowało de-

. peszę hołdowniczą do Naczelnika Państwa 26.
,,Gazeta Robotnicza", wznowiona w styczniu 1919 r., na bieżąco śle

dziła posunięcia Piłsudskiego. Niedawny zamach Januszajtisa i powo
łanie gabinetu Paderewskiego osądziła jako manewry endeckie, mające 
na celu obalenie Piłsudskiego. W niej Tadeusz Hołówko dzielił się wra
żeniami z otwarcia Sejmu Ustawodawczego, zwracając uwagę na osoby 
i grupy nieprzychylnie ustosunkowane do Naczelnika. W marcu 1919 r. 
,,Gazeta Robotnicza" przekazała Piłsudskiemu życz-enia imieninowe, 
w sierpniu przypomniała dzieje wymarszu kadrówki z krakowskich 
Oleandrów i obszernie r-elacjonowała przebieg uroczystości, jakie z tej 
okazji odbyły się w Warsiawie. W sumie czytelnik pepesowskiego 
organu na Śląsku dostatecznie jasno mógł sobie wyrobić zda.nie o istocie 
sił ścierających się w państwie, nie miał-też wątpliwości, po której stro
nie się opowiedzieć. 

PPS, podobnie jak Związek Młodej Polski, w Piłsudskim widziała 
wówczas orędownika jednolitej i zjednoczonej Polski. Z tego sta'Ilowiska 
surowo oceniała separatyzm dzielnicowy poznańskiej endencji, a zwłasz
cza postawę Korfantego. Wielkopolskę nazywała „Korfancją" albo 
„Korfantówką". Już wówczas wytykała Korfantemu, że jego polityka 
oczerniania „porządków królewiackich" obiektywnie służy propagandzie 
niemieckiej i pomniejsza widoki na oswobodzenie Śląska. Logicznym na
stępstwem kursu PPS na prędkie zjednoczenie kraju był_ jej niechętny 
stosunek do przygotowywanego w 1920 r. projektu autonomii śląskiej. 
Widziała w nim wyraz endeckiego separatyzmu, obcego dążeniom klasy 

26 Gdzie Korfanty, tam zgrzyty (Robotnik $ląski, nr 1, 2 II 1929). 
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-robotniczej. Po ogłoszeniu decyzji o przeprowadzeniu plebiscytu PPS
:stopniowo wyciszała tony polemiczne, oddając się na usługi jednolitego
frontu polskiego.

W latach 1922-1926 problem piłsudczyzny, jako realnej przeciw
wagi w stosunku do endecko-chadeckiej dominacji, wiązał się z pozycją 
socjalistów. Przyznawali ani wszakże, że „przed przewrotem majowym 
nie było na Śląsku ;nawet pięćdziesięciu piłsudczyków, poza PPS, która 
wówczas jedyna stawała w obronie Piłsudskiego. Cała falanga dygnita
rzy wojewódzkich, polityków z przypadków itd., itd., wszystko to było 
narodowe, oczywiście, w pojęciu wrogim dla Piłsudskiego" 21. Szerząc 
wśród społeczeństwa zainteresowanie Piłsudskim, PPS przyczyniała się 
do utrwalania mniemania o lewicowych skłonnościach Marszałka. Za
'Owocowało to w maju 1926 r. Rzecz charakterystyczna, że nawet później, 
z chwilą przejścia do opozycji, PPS nie zaniechała wiązania imienia Ko
mendanta z klasą robotniczą. Bez wątpienia tym sposobem chciała 
przeciwstawić Piłsudskiego plejadzie świeżych wielbicieli, ale mimo woli 
pomagała w oswajaniu się mas z reżimem sanacyjnym. 

Do PPS wypadnie jeszcze wrócić. Teraz kilka zdań o stosunku Pił
sudskiego do sprawy górnośląskiej w latach 1918-1921. W obiiegowych 
sądach publicystycznych i literaturze historycznej utrwaliło się prze
konanie o małym aa'interesowaniu Piłsudskiego ziemiami zachodnimi 2s. 

Wypuszczając więźnia magdeburskiego, Niemcy uzyskali odeń przyrze
czenie, że obecne pokolenie Polaków z własnej inicjatywy nie r-ozpocznie 
wojny o Poznańskie i Prusy Wschodnie 29. Słowo Górny Śląsk wtedy
w ogóle· nie padło. Często cytuje się wypowiedź Piłsudskiego z lutego 
1919 r., przytoczoną przez jednego z bliskich jego współpracowników. 
Piłsudski wyraził wówczas przekonanie, że „wszystko to, co Polska 
w sensie granic otrzyma na zachodzie, będzie podarunkiem Koalicji, bo 
tam nic własnym siłom nie zawdzięczamy" ao. 

Do Piłsudskiego udawały się niejednokrotnie delegacje Górnośląza
ków, szukających u niego pomocy i wsparcia. W relacjach ich uczestni
ków przewijają się krańcowo odmienne �jęcia w zależności od nasta
wienia politycznego autorów; raz przychylne, innym razem pełne nie
chęci. Pierwsza taka delegacja wyjechała do Warszawy już w wieczór 
sylwestrowy 1918 r. Naczelnik Państwa żywo interesował się położe
niem i postawą ludności górnośląskiej. Pomocy wprawdzie nie przy-

27 Służba w sanacji moralnej opłaca się (Gazeta Robotnicza, nr 243, 22 X 1928).
2s H. Z i e 1 i ń s kii, Polska myśl polityczna a sprawa ziem zachodnich (przed

-rokiem 1914), (Sobót ka, 1964, nr 1, s. 157); M. Or z e  c h owsk i ,  W. Wrze si ń -

ski, Tradycje powstań śląskich w polskiej myśli politycznej (tamże, 1972, nr 1, 

s. 11-14).
29 J. Ho 1 z er, Rozmowa Piłsudskiego z hrabią KessleTem (Kwar talnik Histo

ryczny, 1961, z. 2, s. 449--450). 
30 L. W a s  ile wski, Józef Piłsudski, jakim go znalem, Warszawa 1935, s. 172.
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rzekł, tłumacząc się trudną sytuacją międzynarodową, ale zachęqił do 
dalszych wysiłków i ze swojej strony zaproponował powołanie Polskiej 
Organizacji Wojskowej s1.

W 1930 r. toczyły się namiętnie komentowane procesy przeciwko 
działaczowi chadeckiemu, Piotrowi Ful,owi, który na jednym z zebrań 
przedwyborczych przypisał Piłsudskiemu słowa: ,,Śląska się wam za
chciewa? To niemożliwe, to stara niemiecka kolonia" - skierowane do 
jednej ze śląskich delegacji. W instancji odwoławczej Ful uzyskał wy
rok uniewinniający, co nie oznacza, że udało mu się dowieść prawdy. 
Wokół tej głośnej &prawy nagromadziło się zbyt wiele niejasności, aby 
się szerzej nad nią rozwodzić. Świadkowie obrony gubili się w zezna
niach, nie potrafili dokładnie ustalić okoliczności i daty wypadku. A swo
ją drogą Fulowi dostało się za swoje. Najpierw przeniesiono go służbo
wo, jako kolejarza, do Stanisławowa, a pot•em zwolniono z pracy 32. 

W miarę upływu lat od przewrotu majowego rosło zapotrzebowanie 
na legendę. Czyn zbrojny Wielkopolski i Górnego Śląska wyprowadzano 
z przedwojennego ruchu niepodległościowego, uzasadniano pokrewień
stwo ideowe z Legianami i królewiacką POW 33. W stałym obiegu krą
żyły twierdzenia, że na Górnym Śląsku „myśl walki czynnej zrodziła się
z tejże samej wielkiej inspiracji Wodza Narodowego, którego źródłem 
były Legiony i zwycięstwo armii polskiej" 34. Śląskiemu powstańcowi 
wpajano, że Piłsudski od zarania politycznej działalności prowadził sa
modzielną politykę niepodległościową. Wymuszane okolicznościami wią
zanie się z Austrią i Niemcami - to tylko chwilowe manewry taktycz
ne. Na :korzyść Komendanta najlepiej przemawiają kryzys przysięgowy 
Legionów i, pobyt w .twierdzy magdeburskiej 35. Apologeci piłsudczyzny 
dowodzili, że na Śląsku celowo przemilczano fakt utworzenia Legionów, 
gdyż ,,·obawiano się, że liczna młodzież śląska pójdzie do służby pod Orła 
Białego" 36. Z przesadą twierdzili, że ludność zaboru pruskiego w latach 
zawieruchy wojennej instynktownie zwracała się ku Piłsudskiemu, wi
dząc w nim mocnego orędownika sprawy niepodległ,ościowej 37• Jeśli już: 

31 J. Sys k a, Z wallf,i Q Sląsk i szkolę powszechną. Wspomnienia z lat 1918-

1939, Katowice 1975, s. 17-22. 

32 „Pol onia", nr 2227, 18 XII i nr 2228, 19 XII 1930; ,,Gazeta Robotnicza", nr 293, 

20 XII 1930; ,,Polska Zachodnia", nr 317, 21 i 22 XII 1930; T. Sz af a r, Stosunelc 

piłsudczyzny do Sląska w latach powstań i plebiscytu... (Konferencja śląska Insty

tutu Historio. P--0lskiej Akademii Nauk, Wrocław 28 VI - 1 VII 1953, t. II, Wrocław 

1954, s. 163). 
33 E.R. [Edwaa·d Rumun], Pomniejszyciele powstańczej zasługi (Polska Zachod

nia, nr 257, 28 XII 1928). 

34 „Sląski Kurier Poranny!' nr 122, 4 V 1936. 
as J. K ade n - B a n d r  o ws k i, Legiony Piłsudskiego (Powstaniec Sląski, 1928, 

nr 7/8). 
aG S. Mas t a  1 e r  z, Peowiak śląski (Peowiak, 1933, nr 12/34).

a7 P. Kula do Korfantowego pamiętnika (Polska Zachodnia, nr 56, 25 II 1928). 
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przyszło usprawiedliwiać fiasko akcji zbrojnej' na terenie Królestwa 
w 1914 r., to winę przypisywano intrygom endeckim i gnuśności społ,e- -
czeństwa, niedojrzałego do czynu as. Przez cały okres międzywojenny 
pielęgnowano mesjani·zm Legionów i ich wodza, którzy poświęcili się dla 
dobra narodu, nie znajdując w nim należytego zr.ozumienia. 

Niezależnie od oceny wszystkich podanych tu faktów i przytoczo
nych opinii, na których piętno wywarły doraźne potrzeby propagandowe, 
jedno wydaje się pewne, że gdyby Piłsudski z taką samą wo.Ją zabiegał 
o polskie ziemie zachodnie, z jaką parł na W\Schód, sprawy mogłyby się
potoczyć inaczej. Więzami pochodzenia i sympatii Piłsudski związał się
z drugim krańcem· Polski. Był jednak zbyt dojrzałym politykiem, aby 
lekceważyć znaczenie Górnego Śląska, zwłaszcza gdy naród stanął po 
stronie Ślązaków dobijających się do Macierzy. Należy odróżnić osobiste 
skłonności Marszałka od postawy ludzi, którzy szli pod jego wezwaniem. 
Między strategią piłsudczyzny i endecji w kwesti,i górnośląskiej nie 
było istotnych różnic. Obydwa obozy nastawiły się na orientację proko
alicyjną, z ufnością czekając na wyrok wielkich mocarstw 39. W prze-

. ciwieństwie jednak do starej endecji, która nie potrafiła otrząsnąć się 
z legalizmu, piłsudczycy grupowali element młody, bardziej bojowy 
i prościej wartościujący realia wielkiej gry politycznej o Górny Śląsk. 
Pokolenie to miało do zaofiarowania daninę krwi, a to stanowiło argu
ment n·itepodważalny. 

Polski ruch wojsk•owy •na Górny� Śląsku powstał wprawdzie _samo
rzutnie, wyrósł z rodzimego podglebia, ale w jego inspirowaniu począt
kowo dużą rolę odegrał Poznań 40

• Zainteresowała się nim również War
szawa. Nie wszystko układało się według schematu, co poznańskie - to 
endeckie, a co warszawskie - piłsudczykowskie, zważywszy że i wiel
kopolską konspirację łączyły powiązania z ośrodkami peowiackimi 
w Królestwie. W górnośląskim ruchu zbrojnym skupiły się siły o wszyst
kich orientacjach i kierunkach politycznych, scementowane przeświad
czeniem o potrzebie radykalnego rozstrzygnięcia sprawy przynależności 
państwowej Górnego Śląska. O kierownictwo i zabarwienie polityczne 
organizacji bojowej trwały tarcia między endecją i piłsudczyz-ną u. 

aa Endecy w sierpniu 1914 r. (Gazeta Rob otnicza, nr 176, 6 VIII 1922).

39 T. J ę d r  us z c z  a k, Polityka Polski w sprawie Górnego Sląska 1918-1922, 

Warszawa 1958, s. 32-39. 

40 T. Grygier, Powstanie wielkopolskie a plany wyzwolenia reszty ziem za

chodnich Polski (Przegląd Zachodni , 1948, nr 12, s. 655-670); t e n że, Pierwsze 
powstanie śląskie w rachunku politycznym powstańców wielkopolskich (Studia 
z historii po wstania wielkopolskiego 1918/1919, Poznań 1962, s. 11-148); W. Zie -
liński, Wielkopolska a powstanie śląskie (1919-1922) (Zeszyty Naukowe Uniwer
sytetu im. A. Mickie'Y:kza w Poznaniu. Historia, nr 10, Poznań 1970, s. 35-50);

A. C z ub ińs ki, Rola Wielkopolski w rozwoju polskiego ruchu narodowowyzwo

leńczego na Sląsku w latach 1918-1921 (Przegląd Za,chodni, 1971, nr 3-4, s. 54-75). 

41 W. Ryże w ski, Trzecie powstanie śląskie 1921, Warszawa 1977, s. 45.
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Inicjatywę stopniowo przejmowały warszawskie władze wojskowe,.. 
z których ramienia sprawami plebiscytowymi parał się Oddział II Szta-
bu Ministerstwa Spr a w Wojskowych, opanowany przez piłsudczyków 42. 

W sierpniu 1920 r. strona polska musiała przekazać do tworzącej się 
po_licji plebiscytowej ponad 50 oficerów, rodowitych Górnoślązaków_ 
Opuścili oni szeregi POW, a ich ubytek zapełnili oficerowie wysłani 
przez MSWojsk. Przybli wtedy na Śląsk między innymi Wiktor Przed
pełski, Michał Grażyński, Mieczysław Chmielewski i Brornisław Kowal
ski 43

. Do pracy konspiracyjnej wszedł również Mieczysław Paluch, za
trudnicmy dotychczas w Wydziale Aprowizacyjnym Komisariatu Plebi
scytowego. Aparat kierowniczy oTganizacji wojskowej, kTyją,cej się pod: 
kryptonimem Centrali Wychowania Fizycz,nego, objęli oficerowie pił
sudczycy spoza Śląska. Z peowiaków śląskich w składzie CWF pozostał 
piłsudczyk Zgrzebniok o:raz osoby, których ówczesrnych sympatii nie 
sposób rozszyfrować, a którzy po przewrocie majowym okazali się 
aktywnymi sa·natorami: bracia Witczakowie, zwłaszcza młodszy z nich 
Józ.ef, Jan Wąsik, Rudolf Kornke, Ludwik Piechaczek, Walenty Fojkis, 
Stanisław Mastalerz i Paweł Gołaś. 

Jednostronna przewaga elementu piłsudczykowskiego nie uszła uwa
gi Korfantego. Pragnąc wzmocnić swoje wpływy, komisarz plebiscytowy 
postarał się, aby akcja wojskowa na Śląsku przesżła pod nadzór do
wódcy okręgu korpu:m w Poznaniu, gen. Raszewski,ego. M. Paluch wrócił. 
do Wy-działu Aprowizacyjnego u. CWF uległa likwidacji, a na jej miej
sce powstało na przełomie 1920/21 r. Dowództwo Obrony Plebiscytu. 
Objął je zaufany Korfantego, dr Paweł Chrobok. Oficerowie piłsudczy
cy, niezadowoleni z nagłej reorganizacji, złożyli rezygnacje, odrzucone 
jednak przez Oddział II Sztabu MSWojsk. 45 Przegląd listy emisariuszy, 
przeznaczonych przez Oddział II do pracy na Górnym Śląsku, skłania 
do wniosku, że znaleźli się na niej ludzie starannie dobrani, nie tylko 
pod względem wyszkolenia wojskowego, ale i zdolności organizacyjnych 
i propagandowych, szer·okich horyzontów oraz wyrobionej postawy ideo
wej. Ludzie ci nie ograniczyli się do roli doradców wojskowych, lecz 
traktowali swój pobyt na Śląsku jako posłannictwo i sposobność do 
prowadzenia roboty politycznej. Wykraczali poza nakreślone im kompe
tencje 46. Między sferami wojskowymi i kierownictwem cywilnym akcji 

42 S. B ac z y ń ski, Tajne organizacje wojskowe na Górnym Sląsku w latach

1918-1921 na tle sytuacji ogólnej (Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i studia 
z okresu 1914-1939, t. XIII, Warszawa 1968, s. 124-126).

43 J. W y g  1 e nd a, Plebiscyt i powstania śląskie, Opole 1966, s. 126-126 . 

« Tamże, s. 127. 

45 W. Ry ż e  wsk i, Czyn zbrojny Polaków w powstaniach śląskich (Z postępo

wych tradycji oręża polskiego 1917-1939. Pa·aca zbiorowa pod r-ed. I. Pawłowskie

go, Warszawa 1966, s. 285). 

46 Przykla<iem tego może być sprawa wyjazdu M. Chmielewskiego do Francji 



Piłsudczycy l! rekruci „czwartej brygady" 519· 

plebiscytowej zaznaczyły się dość wydatne różnice zdań w Włelu pod
stawowych zagadnieniach. Tarcia zaostrzyły się w okresie III powstania� 
znajdując ujście w osławionym „buncie" Grupy Wschodniej. Dowódz
two tego zgrupowania operacyjnego z Karolem Grzesikiem, Wiktorem 
Przedpełskim, Michałem Grażyńskim, Mieczysławem Chmielewskim 
i Tadeuszem Szalińskim z pełną świadomością usiłowało przechwycić 
ster powstania w swoje ręce 47. 

Walka o wpływy nie ustała po likwidacji ostatniego powstania. 
Z inicjatywy piłsudczyk.ów został powołany 26 VI 1921 r. Związek By
łych Powstańców. Stpiczyński chciał w nim widzieć wyraziciela „ideo
logii legionowej" 48, Grażyński - coś na wzór Młodej Polski 49. Do za
łożycielskiej trójki Związku należ·eli: Jan Przybyłek, Jan Ludyga-La
skowski i Alfons Zgrzebniok. Ten ostatni uchodził za nieformalnego· 
przywódcę śląskich piłsudczyków. Nawiasem mówiąc, żaden z nich, 
choć każdy z innego powodu, nie zmieścił się później w elicie sanacyj
nej. Przybyłek nie mógł się nawet doprosić o hurtownię tytoruową i żal 
swój obrócił przeciwko Kornkemu, którego jeszcze przed wojną wciąg
nął do pracy w „Sdkole" i który potem, gdy wybił się w sanacji, od
płacił mu niewdzię<:znością. Według Przybyłka z woli założycieli Kornke 
został ·prezesem Związku, ,,ponieważ osoba śp. Zgrzebnioka w stosunku 
do Korfantego była z 'ęiadomych powodów zbyt rażąca" so. Przybyłek 
przypomina, że zaraz potem w Małej Dąbrówce kierownicy Związku 
w obecności płka Miedzińskiego „ponowili przez podanie ręki Zgrzeb-

z ramienia organizacji wojskowej, co spotkało się z naganą Korfantego. J. L ą -
c z e  w s  k i, Centrala Wychowania Fizycznego i Dowództwo Obrony Plebiscytu 

(Wojskowy Przegląd Historyczny, 1975, nr 4, s. 469). 
47 W obozie pomajowym to grono osób zajęło eksponowane stanowisko i ucho

dziło za ooś w :rodzaju „pierwszej brygady" powstańczej. Formalnie pozycja ta nie 
została skodyfikowana w odrębnych ramach orga.mzacyjnych, choć i takie pomysły 
się pojawiały. Złośliwi mów.ili o dyktaturze Grupy Wschodniej, trzymającej w ry

zach śląskie społeczeństwo. 
4s W piście z 1 VIII 1921 r. W. Stpiczyński skarżył się gen. Sikorskiemu�

,,Sytuacja moja tutaj jest pożałowania godna. Wśród endeckiego garnituru dykta
torów i ich popleczników, i t-0 w zupełnie manifestacyjny sposób podkreślających 
swą przynależność partyjną, muszę lawirować jak wśród okupantów za dawnych 
czasów. Stosunki są po prostu horrendalne. Obecnie Związek B. Powstańców zaczyna 

budzić w Korfantym i Zenktelerze, przez którego ten pierwszy działa, przerażenie ... 
P[anie] Generale, ja zawsze prosiłem zarówno ustnie, jak i na piśmie płk. Mie
dzińskiego i P[ana] Ministra, abyśmy nie rezygnowali pod względem ideowym 
z G. Sląska. Prosiłem, aby na czele .roboty wojskowej stanął człowiek o ideologii 
legionowej ... Zaznaczam, że bez trudności będziemy mogli zyskać dla naszej ideo

logii serca Ślązaków". WAP Katowice, Naezelna Rada Ludowa, sygn. 219. 

49 A. Kwiatek, Działalność Michała Grażyńskiego w okresie powstań śląskich 

(Studia Sląskie, seria nowa, t. XXXI, Opole 1977, s. 142). 
so Pismo J. Przybyłka do senatora R. Kor.nkego z 12 V 1938 r., Biblioteka Ślą

ska w Katowicach, R 1388 III. 
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niokowi przysięgę na rzecz ideologii marszałka Piłsudskiego". Wszyscy 
przysięgę złożyli bez zastrzeżeń, tylko Kornke żądał czasu do namysłu 
i zwlekał do przewrotu majowego, dając dowody swojej nieprzychyl
.ności do Piłsudskiego 51. 

Podobnie jak w czasie kampanii plebiscytowej, także po III powsta
niu siły polityczne, decydujące o urządzeniu przyszłego województwa 
śląskieg,o, nie zamierzały się liczyć z reprezentantami ruchu zbrojnego. 
Na nic zdało się kołatanie Związku Byłych Powstańców do wrót Na
czelnej Rady Ludowej. Ofertę współpracy odrzucono. Kierownictwo po
wstańców pomawiano o nierozważne pociągnięcia i uprawianie awantur
nictwa, przynoszącego szkodę interesom kraju. Poseł Józef Rymer, adwo
kaci Konstanty Wolny i Paweł Kempka wraz z czołowym aktywem 
NRL radzi byliby zlikwidować organizacją powstańczą, a przynajmniej 
przekształcić ją w charytatywne zgromadzenie weteranów 52. 

Gdy w ·listopadzie 1921 r. Stpiczyński opuścił Śląsk, wpływy belwe
derskie wśród powstańców poczęły słabnąć. Śląscy socjaliści w latach 
1927-1929, już wtedy z pozycji opozycyjnych, choć w skrytości ducha 
licząc jeszcze •na· jakiś dialog z sanacją, i rozżaleni na swojego Strzelca, 
że wyrzekł się chlubnej tradycji i wlecze się w ogonie „czwattej bryga
dy", kilkakrotnie wracali do pierwszego walnego zjazdu Związku By
łych Powstańców w Piekarach w dniu 18 XII 1921 r. Przypominali o roz
przężeniu, jakiemu uległo społeczeństwo po III powstaniu, o dezorien
tacji w kierownictwie ruchu zbrojnego i wysiłkach piłsudczyków, którzy 
pod nieobecność Korfantego usiłowali wzmocnić swoją pozycję na obsza
rze plebiscytowym. Zjazd w Piekarach miał zadecydować o kierunku 
politycznym organizacji powstańczej. ,,W Wielkich Piekarach - wspo
minała „Gazeta Robotnicza" - na pierwszym reorganizacyjnym zjeź
dzie po,wstańców »rozprawili« się dzisiejsi piłsudczycy Wyglenda, Fojkis, 
Piecho·czek, Witczak i inni bardzo krótko z ideologią Piłsudskiego. Po 
prostu »zawrzeszczeli« przedstawicieli ideologii Piłsudskiego. Nie było 
tam wtedy p. dr. Grażyńskiego, ale byli pp. Stpiczyński, Miedziński 
i Walewski. Niechaj zapyta się ich p. dr Grażyński, a dowie się, jak 
wyglądała ideologia Piłsudskiego u powstańców" 53

. 

Inne, równie tendencyjne źródło także podaje, że zjazd piekarski 
.skończył się klęską peowiaków. Popiera•na przez Stpiczyńskiego sprawa 
połączenia organizacji powstańczej ze Strzele-em i projekt rezolucji prze
dwko autonomii śląskiej nie spotkały się z aprobatą zebranych 54

. Preze-

si Tamże. 
s2 E. Dług aj c zy k, Górny Sląsk po powstani�ch i plebiscycie, Katowice 1977,

s. 67-69; te n ż e, Protokoły posiedzeii Naczelnej Rady Ludowej na Górnym Śląsku
-(1921-1922), Opole 1977, s. 76-79.

ss Rozprawa z partyjnikami (Gazeta Robotnicza, nr 145, 27 VI 1929).

54 S. Do l a [Jan Przybyła?], Klęska POW na Górnym Sląsku (Rreczpospollta, 

nr 16, 16 I 1922). 
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sem nowo obranego Zarządu Głównego został Jan Wyglenda, który za
prowadził powstańców do obozu narodowego. 

W dniu 27 VIII 1922 r. Piłsudski zjawił się na Górnym Śląsku. Ko
rzystając ze sposobności, ,,Gazeta Robotnicza" nakreśliła jego drogę 
począwszy od rewolucji 1905 r., poprzez działalność konspiracyjną 
w Galicji, do Legionów i po raz pierwszy starała się sprecyzować aktu
alny stosunek socjalistów do Piłsudskiego. Podkreśliła ona, że Piłsudski . 
związał się w młodości z PPS, że należał ·niegdyś do jej organizacji bo
jowej, ale przyznawała równocześnie, że nie wszystkie zasady i cele 
partii stały się jego własnością. Połączył się z nią, bo widział w niej 
,,wolę i czyn". Potem ich wzajemne kontakty rozluźniły się, lecz nie wy
lącZ'nie z winy Piłsudskiego. PPS szanuje komendanta Pierwszej Bryga
dy za olbrzymie zasługi w walce o niepodległość, ale socjaliści widzą 
również w Piłsudskim filar Polski ludowej i demokratycznej, zaporę, 
o którą rozbijają się zakusy reakcji, pragnącej uchwycić st·er rządów
w swoje ręce. Jeśli kogóś prawica bardziej nienawidzi, to Naczelnika
Państwa 55.

Rrzyjazd Piłsudskiego starała się PPS zamienić w imprezę robotni
czą. Wojewoda Rymer witał Naczelnika jako przedstawiciela Polski de
mokratycznej i idei :republikańskiej, dla którego prawa ludu nie są „ja
kimś pustym dekoratywnym frazesem" 56. Komunikat prasowy PAT-a 
zwracał uwagę, że Piłsudskiego przyszli witać przede wszystkim robot
nicy zrzeszeni w PPS, NPR i związkach zawodowych oraz przedstawi
ciele niepolitycznych stowarzyszeń. Widać było transparenty z napisami: 
,,Niech żyje Naczelnik Państwa! Precz z reakcją! Niech żyje demokra
tyczna republika! Żądamy kary śmierci na· paskarzy!" W przemówieniu 
wygłoszonym w ratuszu katowickim Piłsudski dał wyraz swojemu za
fascynowaniu Śląskiem, przed którego granicami zatrzymywały się do
tychczas „najśmielsze marzenia" i który stał się ,,największym cudem" 
przeżytym przez powojenne pokolenie Polaków 57. 

Dwudniowa wizyta Naczeln.ilka w Katowicach i innych miastach dała 
moralną satysfakcję miejscowym piłsudczykom. Piłsudski udekorował 
ponad stu powstańców odznaczeniami państwowymi. Niewątpliwie tym 
g!;?stem niejednego z nich przywiązał do siebie. Na rynku katowickim 
ordery Virtuti Militari dostali między innymi: por. Włodzimierz Dąbrow
ski, chor. K�rol Gajdzik, ppor. Paweł Gołaś, ktp. Michał Grażyński, 
kpt. Karol Grzesik, ppor. Józef Jędrośka, ppor. Rudolf Korn'ke, ppor. 
Stanisław Krzyżowski, mjr Jan Ludyga-Laskowski, powst. Jan Lortz, 
ppor. Stanisław Mastalerz, ppor. Rudolf Niemczyk, ppor. Ludwik Pie
choczek, pchor. Wiktor Przedpełski, powst. Jan Przybyłek i por. Jan 
Wyglenda. Z nich tylko Krzyżowski wytrwał w op9zycji antysanacyj-

55 Józef Piłsudski (Gazeta Robotnicza, nr 193, 27 VIII 1922). 
ss Znamienne słowa (tamże, nr 195, 30 VIII 1922).
57 J. Pil s ud s ki, Pisma zbiorowe, t. V, Warszawa 1937, s. 275-278.

4 - Sobótka 4!19 
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nej. Pozostali różnymi drogami i w różnym czasie znaleźli się po maju 
1926 r. w obozie rządzącym. Jako piłsudczyk dał się wtedy poznać apte
karz Bonifacy Bałdyk, który gościł Piłsudskiego na prywatnym śniada
niu w Żorach. Mógł więc po latach śmia1o br-cmić się przed atakami 
,,Polonii", która pomawiała go o neofictwo sanacyjne 58_ 

Socjaliści niejednokrotnie wracali do wizyty śląskiej Piłsudskiego, 
m.in. pisała o tym „Gazeta Robotnicza" 59. Ki,edy indziej podała, że Pił
sudski, zrafony chłodym przyjęciem, zrezygnował z pokoju gościnnego
i wolał przespać się na dworcu w wagonie kolejowym 60.

Związek By�h Powstańców podczas wyborów parlamentarnych 
w 1922 r. wystąpił po_ stronie Bloku Narodowego, za co PPS ochrzciła go 
mianem faszystowskiej bojówki. Faktycznie już wtedy Związek znajdo
wał się w rozkładzie. Odsunęli się od niego piłsudczycy. Zgrzebniok 
próbował ich skupić w nowej organizacji pod nazwą Straż Śląska 61. 
W dniu 13 VIII 1922 r. socjaliści powołali odrębny Związek Powstańców 
PPS. Rok 1923 przyniósł częściowe odbudowanie jedności organizacyj
nej, która odtąd przybrała nazwę Związku Powstańców Śląskich. Nie
mała w tym zasługa Grażyńskiego i Przedpełskiego. 

PPS nie przychyliła się do dążeń zjednoczeniowych obozu komba
tancki<ego. Związek Powstańców PPS na zjeździe w dniu 18 II 1923 r:

postanowił zamienić się w Związek Strzelecki. Krok ten uzasadnił po
trzebą przeciwdziałania organizacji, która stała się awangardą wrogów 
proletariatu, nadużywaną do walki politycznej, i która - korzystając 

· z nieświadomości człO'Ilków - wciągnęła powstańców do rozbijania sze
regów robotniczych 62. PPS posługiwała się Związkiem Strzeleckim do
propagowania piłsudczyzny. Na Górnym Śląsku zetknięto się z organi
zacją strzelecką, wówczas jeszcze tworem importowanym, po raz pierw
szy w okresie III powstania. W powstaniu wizięło udział około 3600
strzelców z ter,enu pozaplebiscytowego. Ich kierownictwo nosił-o się z za
miarem odegrania bardziej samodzielnej roli poprzez sformowanie od
rębnych ,oddziałów bojowych, co jednak ze względu na rezerwę ze strony
dowództwa powstańczeg,o nie powiodło się. Nie udały się próby nawią
zania ściślejszej współpracy między Związkiem Byłych Powstańców

Związkiem Strzeleckim, zainicjowane w listopadzie 1921 r. 63 

ss „Polska Zachodnia", nr 28, 28 I 1928. 
50 Nasi narodowcy i katolicy o sobie (Gazeta Robotnicza, nr 27, 2 II 1928).
60 Tamże, nr 187, 15 VIII 1930. 
a1 Straż Śląska powstała 1 IV 1922 ,r. Ze statutu wynika, że miał to być związek 

par.a.militarny, powołany w celu prowadzenia wyszkolenia wojskowego, krzewienia 
zasad wychowania filzycznego i działalności kulturalno-oświatowej. Godłem Straży 
śląskiej był „krzyż legionowy z orłem śląskim n.a tle niebieskim". W AP Katowice, 
NRL 247. 

62 „Gazeta Robotnicza", nr 45, 25 II 1923. 
63 J. K or p al a, Strzeky w bojach śląskich. (Udział ZS w III powstaniu ślą

skim), Warszawa 1936, s. 37-38. 
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Inauguracyjny zjazd Związku Strzeleckiego wysłał depeszę z pozdro
wieniami do Piłsudskiego, a i pófoiej nie poniechano żadnej sposobności 
dla propagowania dobreg,o imienia Marszałka. Każdy zjazd i każde 
mniejsze zebranie kończyły się wezw:aniem na cześć „pierwszego strzel
ca Rzeczypospolitej". Związęk Strzeleoki w górnośląskiej części woje
wództwa rozwijał się j1ednak z oporami przy małym zainteresowaniu 
społeczeństwa, któremu obce były tradycje strzeleckie. W 1924 r. po
siadał on tu trzy obwody z 30 oddziałami i 3857 członków 64. W marcu 
1926 r. PPS narobiła szumu w sprawie usunięcia z polecenia starosty 
Franciszka Lercha popiersia Piłsudskiego w Pszczynie. Popiersie to usta
wili jego zwolennicy w rocznicę urodzin na cokole dawnego niemieckie
go pomnika wojskowego as. 

Związek Strze1ecki pociągnął za sobą stosunkowo nielicme grono 
powstańców socjalistów. Natomiast Zwi_ązek Powstańców Sląskich w cią
gu 1923 r. odnowił nadwątlone szeregi, otrząsnął się z jednostronnej 
przewagi endecko-chadeckiej i wyszedł ·z wąskich ram organizacji kom
batanckiej 66

. W kierownictwie dokonały się zmiany. Prezesostwo objął 
K. Grzesik Sporów to jednak nie zażeg-nało. W październiku 1924 r.
rozpętała się tzw. wojna plakatowa, w której starli się ludzie Grzesika
z malkontentami skupionymi wokół drugiego prezesa Józefa Michalskie
go, sekretarza Stanisława Krzyżowskiego i jego zastępcy Władysława
Wieczorka. Jakkolwiek w „W'oj•nie plakatowej" przeważały utarczki
personalne, to jed'Ilak nie było tajemnicą, że gra dalej toczy się o obli
cze Związku i jego kierunek polityczny.

Przeci-wko Zarządo"Wi Głównemu, kier·owanemu przez Grzesika, wy
stąpił Korfanty w nowo założonej „Polonii" 67. Całą gamę zarzutów na
tury finansowej zestawili kilka dni później Michalski i Wieczorek 
w rnżplakatowanym doniesieniu do władz prokuratorskich. Grzesik nie 
pozostał dłużny. W dniu 30 X 1924 r. wniósł do sądu oskarżenie prze
ciwko Korfantemu, Michalskiemu, Wieczorkowi i kilku innym osobom, 
między i'Ilnymi redaktorowi „Gazety Sląskiej", Zygm�ntowi Topornwi
-Skrodzkiemu, z powodu przedstawienia Przedpełskiego w roli „komi
sarza bolszewickiego". Spodziewano się, że zwołany na 9 XI 1924 r. wal
ny zjazd wyjaśni sytuację i pogodzi skłóconych działaczy. Stało się ina
czej. Grupie Grzesika i Kornkeg,o udało się skierować obrady na tory 
dla 'Ilich korzystne i umocnić pozycję. Grzesik został ponownie prezesem. 

64 W AP Katowice, Urząd Wojewódzki Sląski - Wydz. Opieki Społecznej, sygn. 
37; St1·ze,lec w powiecie pszczyńskim w latach 1924-1934, [Mikiołów 1935]. 

65 Stenogram 13"5 posiedzenia sejmu śląskiego z 30 III 1926.
66 Według statutu z 15 IV 1923 r. członkiem ZPSl mógł zostać każdy Polak, 

a więc niekoni,ecznie powstaniec, nieposzlakowanej czci, bez względu na przeko

nania partyjne. Statut stwierdzał, że „wszelka działalność partyjna w Związku jest 

wykluc2icma i niedopus2iCzalna". 

67 W. K o r fa n t y, Przeciwko oszczercom i demagogom (Polonia, nr 13, 9 X 

1924). 
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We władzach po raz pierwszy oficjalnie pojawiło się nazwisko Grażyń
skiego jako wiceprezesa 68_ 

Osią, wokół której rozkręcił się spór, były sprawy gospodarki związ
kowej. W październiku 1923 r. Związek otrzymał koncesję na prowa
dzenie 10 hurtowni tytoniowych. Gospodarka tytoniowa Z�Śl nie zdą
żyła się jeszcze dobrze rozkręcić, gdy wykryto. pierwsze nieprawidło
wości i nadużycia. W tym stanie rzeczy Związkowi cofnięto kredyty 
i ustanowiono zarządy przymusowe hurtowni. Od 1925 r. ciągnęły się . 
przewlekłe p!'ocesy między Skarbem Śląskim a Związkiem, którego za
dłużenie oceniono na ponad 500 tys. zł. Połowę tej sumy udało się wła
dzom państwowym odzyskać, a spłatę pozostałej części, już za rządów 
Grażyńskiego, który próbował osobiście sprawę łagodzić, wzięli na siebie 
Mikołaj i Józef Witczakowie, Przedpełski oraz AntO'ni i Karol Grzesi
kowie. Po spłaceniu pewnych sum rozłożono im pozostałe należności na 
długie raty, ,l�tórych do wybuchu wojny nie uregulowali. Wymiar spra
wiedliwości przed majem, a tym bardziej potem, nie sięgnął kierowni
czego aktywu związkoweg.o. W handlu tytO'niowym ulokowali się czoło
wi działacze Związku. Hurtowni1e posiadali: Jan Lortz w Lipinach, Ru
dolf Kornke i Robert Oszek w Królewskiej Hucie, Jan Ludyga-Laskow
ski w Katowicach, Ryszard Mańka w Mysłowicach, Robert Kula w No
wej Wsi, Wiktor Piecha w Pszczynie, Ludwik Piechoczek w Rydułto
wach, Stanisław Mastalerz w Szarleju, Józef Nocoń w Zerach i Józef 
Grzegorzek w Siemia„nowicach 69_ 

Po zjeździe listopadowym 1924 r. nastąpił kolejny rozłam w środo
wisku powstańczym. Przeciwnicy Zarządu Główn€go powołali Radę Na
czelną Powstańców Śląskich, której przewodniczył Zgrzebniok. Rozłam 
sięgnął również niższych ogniw związkowych. Z dniem 1 VIII 1925 r. 
Rada Naczelna Powstańców Śląskich zmieniła nazwę na Komitet Orga
nizacyjny Związkq Byłych Powstańców i żołnierzy. Rozpoczęło się two
rzenie odrębnej organizacji powstańczej 70_ Nie chcąc dawać swoją osobą 
powodów do dalszych ataków, Grzesik zrezygnował ze stanowiska pre
zesa Zarządu Głównego. Ustąpił również Grażyński ze względu na obję
cie eksponowanego stanowiska w Ministerstwie Reform Rolnych. ,,P,olo
nia" nieco przedV1cześnie ogłosiła „skandaliczny koniec rządów Grzesika 
i tow." 11. Bardzo trudno doszukać się motywów politycznych w rozbiciu 
Związku Powstańców. Oba odłamy odżegnywały się od jakichkolwiek 
wpływów partyjnych. Rada Naczelna dążyła do skupienia grup miejsco
wych i zarządów powiatowych, które nie uznawały Zarządu Głównego, 
„wybranego pod terrorem z dobraniem sobie dowolnych delegatów i bez 

es „Polak", nr 226, 17 XI 1924. 
69 WAP Katowice, Prokuratoria Generalna RP Oddz. w Katowicach, bez sygn.; 

UW$!, Wydz. Skarbowy, sygn. 598, 623, 627. 
10 „Polonia", nr 212, 7 VIII 1925; ,,Gazeta Robotnicza", nr 181, 11 VIII 1925. 
11 „Polonia", nr 239, 4 IX 1925. 
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złożenia prawidłowego r'ozliczenia", oraz nie godziły się na przekształ
cenie Związku. w „firmę handlową" 72.' Furtka do porozumienia nie zo
stała jeszcz,e zatrzaśnięta. 

Przedstawione tu przemiany w środowisku powstańczym skłaniają 
do· podsumowania. Po akcji plebiscytowej i powstaniach pozostał w spad
ku problem 'kombatantów i ludzi zasłużonych. Powstańcy w przeważa
jącej masie należeli do pokolenia, które swoją młodość spędziło w oko
pach pruskich I wojny światowej i w armii Hallera. Do domów wrócili 
z końcem 1918 r. bądź· potem stopniowo z Wojska Polskiego, zasilając 
szeregi tajnych organizacji bojowych i organów plebiscytowych. Przy
wykli do wojowania i konspir1owania, z trudem przystosowywali się do 
życia w warunkach pokoju. Brakowało im przygotowania zawodowego. 
Umiejętności wyniesione ze szkoły ni1emieckiej nie wystarczyły do swo
bodnego uczestniczenia w życiu publicznym odrodzonej Polski. Ci nie
liczni i nieco starsi, jak Grzesik, Wyglenda, Zgrzebniok, Chrobok, którzy 
jeszcze w okresie pruskim pokończyli gimnazja i otarli się o uniwersy
tety, zajęli po przewrocie majowym eksponowane stanowiska w admini
stracji, przemyśle i ruchu politycznym obozu rządząceg,o. Młodsi wiie
kiem z trudem zdobywali wiedzę, często drogą wytrwałego samokształ
cenia. Niektórzy, korzystając ze sposobności i ułatwień czynionych ze 
strony polskich władz oświatowych, już w okresie plebiscytu w przy
spies�onym trybie uzyskali świadectwa maturałne i szlify oficerskie. 
Była to więc miejscowa inteligencja, drobni kupcy i przemysłowcy, re
stauratorzy i hurt·ownicy tytoniowi - ludzie związani z ruchem po
wstańczym, kadra przyszłych działaczy sainacyjnych. świa1domi zasług 
położonych w walce narodowowyzwoleńczej, dopominali się o należne 
im miejsce w społeczeństwie, pragnęh uzyskać głos decydujący o losach 
dzielnicy i Polski. Rola apolitycznych weteranów, którzy z honorem 
wypełnili patriotyczny ,obowiązek, im nie wystarczyła. W akcji plebiscy
towej wielu się odznaczyło, ale &ni reprezentowali kierunek bezkom
promisowej walki zbrojnej. Pielęgnowali ów radykalizm narodowy 
i uczynili zeń oręż przieciwko uznanym autorytetom. To miało ich wy
różniać spośród plejady zasłużonych i -dawać powód do wyjątkowej 
chwały. Na ogół jednak nie chcieli dla siebie przywilejów, żądali tylko, 
aby w masie równych ich także dostrzeż.ono. 

Z ruchu powstańczego wyrosła tzw. ideologia powstańcza, stanowiąca 
' trwałą część bazy programowej sanacji śląskiej. Ideologia ta rodziła się 

stopniowo i właściwie nigdzie nie doczekała się wyczerpującego skody
fikowania. U jej podstaw l�gła patriotyczna tradycja walki zbrojnej, 
kult dokonanego czynu i robowjązani•e do pełnienia służby społecznej 
w przeświadczeniu potrzeby utrwalenia zdobyczy wywalczonej niepo
dległości. Przejawom zniechęcenia i 'rozczarowania miała zapobiegać 
stała mobilizacja przeciwko wrogom zewnętrznym i wewnętrznym. Sze-

12 „Gazeta śląska", m�B. 3 V 1925. 
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regowi powstańcy tworzyli na wskroś ludową armię :robotniczo-chłopską, 
owianą ideałami wolności i sprawiedliwości społecznej. Ideały te miały 
się ziścić w ·odrodzonej Polsce. Ale lud śląski, oderwany od tradycji 
rodzimej państwowości, nosił w sobi•e wyidealiz,owany obraz Polski, 
przykrojony na miarę indywidualnych wyobrażeń. Tym większe nastą
piło potem rozczarowani€, gdy szara rzeczywistość zderzyła się z ma
rzeniami 73. Obiecanki plebiscytowe okazały się wekslami bez pokrycia. 
Polska z moz,ołem budowała podwaliny swojej egzystencji, nękana 
wstrząsami politycznymi i społecznymi, kryzysami gospodarczymi i bez
robociem. Powstańcy, inwalidzi, rodziny po poległych, działacze plebiscy
towi, ofiary terroru bojówek niemieckich, uchodźcy z Opolszczyzny nie 
mogli się doczekać rekompensaty roszczeń materialnych i właściwej 
opieki. Sta'nowili oni masy nieza:dowolonych, które w maju 1926 r. z na
dzieją przyjęły zapowiedź odnowy i część z nich stała się podporą sana
cyjnego porządku. 

W swoich _podstawowych hasłach ideologia powstańcza wznosiła się 
ponad rozbite odł<amy organizacji kombatancki<ej, stanowiła tworzywo 
spajające różne kierunki i prądy· polityczne. Do innych ugrupowań 
przedsanacyj'nych z terenu kraju upodobniała się tym, że na pierwszym 
miejscu stawiała państwo i jemu nakazywała służyć 74_ Wyróżniał ją 
natomiast ostrzejszy nacjonalizm, wypływający w warunkach śląskich 
ze stałego zagrożenia ze strony Niemiec i mniejsz·ości niemieckiej, a po
nadto chrześcijanizm. 

Rozpoczy'!).ając wydawnictwo noweg·o organu prasowego, tygodnika 
„Polska Zachodnia", Zarząd Główny ZPŚl deklarował: ,,Pismo to ma się 
stać wyrazem skrystalizowanej już dzisiaj ideologii powstańczej, tej 
ideologii, która zrodziła się na polu naszych walk wyzwoleńczych w pod
ziemiach konspiracyjnych organizacji, z naszej męki i trudu, tułaczki 
i nędzy, ale i z radości ofiarnego czynu w służbie ojczyźnie ... - Punk-

/ 

73 S. Krzyżowski, czołowy działacz powstańczy, p,isal na ten temat: ,,Brakowało 
praktycznego przykładu dla mas ,ludu, gdyż Polski, którą się kochało i kochać 
kazano, nawet na mapach nie można było wskazać. Jej granice wyryte były w ser
cach i historii ... Polska była ideałem, czymś świętym, niewidzialnym, porywała 
ogniste ser-ca ... Obowiązki wobec państwa spełnialiśmy niechętnie, przymusem, od
czuwało się jego ciężar, jego szykany, dlatego że państwo było obce i wrogie, a wróg 
dobrego nk nie daje. Było s:ię w przekonaniu, że podobnych »ciężarów« w Polsce> 
być nie może, bo jak mogłaby być przykrość w wymaxzonym raju". S. Lech 
[S. Krzyżowski], Poczucie własnej państwowości (Gazeta Sląska, nr 21, 31 V 1925). 

74 Do organizacji protosanacyjnych na terenie kraju, oprócz Związku Młodej 
Polski, Związku Rad Ludowych, Związku Legionistów i Partii Pracy zalicza się 
również Polską Organizację Wolności i wywodzącą się z niej Konfederację Ludzi 
Pracy. Polską Organizację Wolności powołali byli legioniści i członkowie Polskiej 
Organizacji Wojskowej na zjeździe warszawskim 25-26 VI 1922 r. Z Górnego 
Sląska w zjeździe uczestniczył R. Kornke. Bliżej o ideologii tych organizacji por. 
A. B e l  ci ko w s k a, Stronnictwa i związki polityczne w Polsce, Warszawa 1925,
i J. Ho 1 z e r, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.
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tern wyJscia wszystkich naszych poczynań, zasadniczą myślą, z której 
wysuwamy cały swój progr.am, to i'Ilteres Państwa Polskiego. Walcząc 

,o wolność, walczyliśmy o swój organiczny, jak najściślejszy związek 
:z Państwem Polskjm. Dzisiaj zażywamy tej wolności, jesteśmy nieroz
łączną cząstką tego państwa. Niemniej jednak nasuwa się tu przed nami 
jako najważniejsze zadanie współdziałanie z tymi wszystkimi czynni
kami, które siłą to państwo wzmacniają, a zwalczają wszelkie elementy 
wrogie państwu polskiemu" 75. 

Do tego pro·gramu ludzie skupjeni wokół „Polski Zachodniej" nie
jednokrotnie wracali. Zastanawiano się nad granicami wolności i obo

wiązków patriotycZ'Ilych. Trafnie spostrzegano, że posłuszeństwo wobec 
nakazów prawa w czasach zaborczych nie wynikało z wewnętrznego 
przekonania, lecz z obawy przed karą. Należało się spodziewać, że w od
rodzonej Polsce tęsknota za swobodą nie przeciwstawi się obowiązko·wi 
poszanowania władzy. Tymczasem: ,,Pierwsze lata niepodległości nace
<:howarne są niezwykłym rozhukaniem naszego temperamentu, hamowa
nego długo ręką zaborców. Od razu straciliśmy sprzed oczu nakaz wła
.śchvego pojmowania i używania wolnóści". Utarło się błędne mniemanie, 
:że w Polsce wszystko wolno, nadużywa się swobód i łamie normy praw
ne. Te występki określano miarnem wypaczeń polskiego patriotyzmu. 
Nawoływa'no do umiarkowania i rozumnego korzystania z przywilejów 
wolności 76. Podobnie drugi odłam powstańców, kierowany przez Zgrze
bnioka i Krzyżowskiego, starał się wyrabiać w masach przywiązanie do 
państwowości. Wyjaśniano, że naród po wiekach niewoli i negatywnego 
nastawienia względem wszystkiego, co obce, nie zdoł,a się od razu prze
stawić na tory pozytywnego działania. Obowiązki wobec państwa jesz
cze przez pewien czas będą poczytywane za ciężary, dopóki nie zostaną 
przezwyciężone skutki daw!nego wychowania. Państwo wymaga ofiar, 
przywiązania i światłych budowniczych - głosił Krzyżowwski, autor 
cytowanego już artykułu 11. 

DIE ANHXNGER PIŁSUDSKIS UND DIE REKRUTEN DER „VIERTEN 

BRIGADE" (ZUR GENESE DES SCHLESISCHEN REGIERUNGSBLOCKS) 

Vor einem breiten Hintergrund des politischen Lebens im geteilten Polen am 
Vortage des Ausbruchs des 1. Weltkrieges und wahrend dessen Verlaufs zeigt der 
Verfasser diejenigen politischen Krafte, welchen die Anhanger Pilsudskis in Schle
sien ent.stammten. Er schildert ferner das Verhaltnis Pilsudskis zu den Westgebie
ten und den Einfluss der schlesischen Au:fista.nde, oder vielmehr der Beteiligung 
von Piłsudskis Anhangern an diesen, auf die Herausbildung des spateren Regie
rungsblocks (,sanacja) in Schlesie� 

1s Na drogę (Polska Zachodnia, nr 1, 13 II 1925). 
76 M.S. [Marian Sobański?], O poszanowanie prawa i władzy. Czego brak jesz

cze naszemu patriotyzmowi? (tamże, nr 44, 13 XII 1925). 
11 „Gazeta Sląska", nr 21, 31 V 1925. 




