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STRONA NIEMIECKA 

WOBEC POWSTAŃ I PLEBISCYTU NA GÓRNYM SLĄSKU 

W LATACH 1918-1939 

Powstaniami śląskimi i plebiscytem na Górnym Śląsku interesowały 
się centralne władze rządowe, partie polityczne, związki paramilitarne, 
stowarzyszenia i organizacje społeczno-gospodarcze nie tylko w okresie 
ich trwania (1919-1921), lecz i w następnych latach republiki weimar
skiej oraz Trzeciej Rzeszy. Problem powstań śląskich był niejednokrotnie 
poruszany również na forum Parlamentu Rzeszy, Sejmu Pruskiego oraz 
w licznych publikacjach naukowych i propagandowych. 

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych na zachodzie w 1918 r. 
losy Górnego Śląska przejęły niejako w swoje ręce związki paramilitarne 
i one też wywierały zasadniczy wpływ na propagandę i politykę czynników 
rządowych wobec poruszonych spraw. Przejawiało się to w pierwszym 
rzędzie w tworzeniu na Sląsku różnego rodzaju związków wojackich dą
żących do zbrojnego rozstrzygnięcia · granic polsko-niemieckich. Jedną 
z najwcześniej powołanych tego typu formacji było Freie Vereinigung 
zum Schutze Oberschlesiens (Niezależne Zjednoczenie dla Obrony Górnego 
Sląska), założone z inspiracji Górnośląskiego Związku Przemysłowców Gór
niczo-Hutniczych 15 XII 1918 r. z siedzibą w Opolu. Występowało ono 
w obronie „zagrożonej" niemieckiej ziemi śląskiej. Grupowało przede 
wszystkim prawicowych działaczy z kręgów nauczycielskich i oddziały
wało na szerokie rzesze społeczeństwa za pośrednictwem swych „mężów 
zaufania" (Vertrauensleute). Po utworzeniu państwa polskiego prowadziło 
działalność wywiadowczą na korzyść Niemiec, kierowało antypolską pro
pagandą i występowało przeciwko polskim działaczom na Śląsku Opolskim. 
W sierpniu 1919 r. przeniosło swoją siedzibę do Wrocławia i rozpoczęło 
przygotowanie do akcji plebiscytowej 1.

1 Deutsches Zentralarchiv Merseburg, Rep. 90, Abt. D Tit. I, 2, nr 20, Bd 1 

(w dalszym ciągu cyt. DZA Merseburg). Patrz również, M. La u b  er t, Die ober

schlesische Volksbewegung, Wrocław 1938; E. Bi r k e, Schlesien (Die deutschen 
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W tym samym czasie w kręgu śląskich działaczy partii Centrum na
rodził się pomysł utworzenia tzw. Wydziału Śląskiego (Schlesischer Aus
schuss), który stawiał sobie jako naczelne zadanie koordynację prac partii 
politycznych i związków społeczno-gospodarczych w czasie przygotowań 
plebiscytowych. Rychło Wydział Śląski przystąpił do ożywionej działalno
ści propagandowej o wyraźnym antypolskim nastawieniu. Utrzymywał 
ścisły kontakt z miejscową prasą i władzami administracyjnymi. Jego prze
wodniczącym i jednym z założycieli był dr H. Lukaschek, późniejszy nad
prezydent · prowincji górnośląskiej 2. 

W grudniu wreszcie przerzucono na Górny Śląsk pierwsze pododdziały 
wojsk niemieckich, które walczyły na zachodnim froncie. Spośród przy
byłych tu jednostek wkrótce WY.biła się 117 dywizja piechoty i ona 
też stanowiła siłę wiodącą wśród formacji wojskowych, a jej .dotych
czasowy dowódca gen. Hofer stał się ich naczelnym wodzem. Wspomniane 
oddziały wojskowe przekształciły się w formacje obrony granicznej, tzw. 
Grenzschutz .. Zasadniczo kandydatów do owych ugrupowań werbowano 
z trzech źródeł: a) regularnych oddziałów armii, b) zwolnionych do cywila 
żołnierzy, c) bezrobotnych z okręgów przemysłowych oraz młodzieży i stu
dentów. Młodzież i studenci angażowali się do „obrony wschodnich granic 
Niemiec" z pobudek ideowych. Pozostałych wabił wysoki żołd wypłacany 
codziennie lub cotygodniowo w zależności od posiadanych stopni woj
skowych. Nie bez znaczenia była też myśl o łupach zdobytych w czasie 
ewentualnych starć zbrojnych na wschodzie. Niektóre jednostki posiadały 
nie tylko broń ręczną, lecz i maszynową, miotacze min, pociągi pancerne, 
a nawet lotnictwo. Oprócz piechoty służyły tu także oddziały kawalerii 
i artylerii s. Po zakończeniu powstania wielkopolskiego znajdujące się tam 
pododdziały Grenzschutzu przeniosły się bądź to na tereny Górnego Śląska, 
bądź też do Prus Wschodnich. Szczególnie brutalnie zachowywały się one 
na Opolszczyźnie, dopuszczając się nie tylko pospolitych prześladowań 
tamtejszej ludności polskiej, lecz ferowały i wykonywały wyroki sądów 
kapturowych. 

Tak zorganizowane formacje bojowe wydawały się niemieckim mili
tarystom niewystarczające. Postanowiono je wzmocnić Korpusami Ochot
niczymi (Freikorps), które stanowić miały obok Reichswehry i Grenzschu-

Ostgebiete zur Zeit der Weimarer Republik, z. 3, Koln-Graz 1966, s. 153); F. Bi al Y, 
Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 1914-1932, Wrocław

-Warszawa-Kraków 1967, s. 123 i n.; ,Z,ródla do dziejów powstań śląskich. Pod 

red. K. Popiołka, t. I, cz. 1. Wybrał i oprac. H. Zieliński, Wrocław-Warszawa�ra-

ków 1963, s. 434. 
2 Bi r k e, op. cit., s. 161, oraz H. Z i e l i  ń s k i, Położenie i walka górnośląskiego 

proletariatu w latach 1918-1922, Warszawa 1957, s. 169 i n. 

3 Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (w dalszym ciągu 

cyt. CAMSW), ZA 13, z. 3, raport s. 30 VII '1925. 

' 
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tzu część składową niemieckiej obrony (Deutsche Abwehr) na wschodnich 
rubieżach Rzeszy. Na polecenie Hindenburga z 24 XI 1918 r. przystąpiono 
bowiem do organizowania na terenie całych Niemiec owych „ochotniczych 
oddziałów" bojowych, które miały podlegać dowództwu Grenzschutzu 4. 
Dzieliły się one na dwie podstawowe grupy: a) korpusy ochotnicze two
rzone z rozwiązywanych jednostek wojskowych byłej armii cesarskiej (ich 
dowódcami byli wyżsi oficerowie), od wiosny 1919 r. stopniowo wcielane 
w szeregi rodzącej się Reichswehry, b) korpusy ochotnicze tworzone przez 
młodszych stopniem oficerów byłej armii cesarskiej, zasilane żądnymi 
przygód i chęci wzbogacenia się ochotnikami, którzy do tej pory nie służyli 
w wojsku. Rekrutowali się oni najczęściej z kręgów drobnej burżuazji, 
inteligencji, bezrobotnych robotników miejskich, synów chłopskich, war
stwy junkierskiej oraz młodzieży studenckiej. T�orzone w ten sposób 
formacje przybierały najczęściej imiona swych dowódców s. W końcu 
grudnia 1918 r. korpusy ochotnicze liczyły już około 10 tys. osób, a latem 
1919 r. 400 tys. Tworzono je za wiedzą i zgodą socjaldemokratów F. Eber
ta i G. Noskego. Zyskały sobie one smutną sławę przede wszystkim na 
Opolszczyźnie. Po raz pierwszy wkroczyły do walki przeciwko strajku
jącym polskim robotnikom w Królewskiej Hucie w styczniu 1919 r., 
wspierając regularne oddziały 11 batalionu piechoty, dowodzonego przez 
kpt. von Chappuisa. Na czoło wybił się wtedy powołany do życia z inicja
tywy_ jednego z górnośląskich potentatów przemysłowych, G. Willigera, 
Oberschlesisches Freiwilligen Korps 6

• W tym samym miesiącu przybył na 
Śląsk korpus ochotniczy Aulocka (Freikorps Aulock). Brał on udział w li
kwidowaniu lewicowych Rad Żołnierskich w Łambinowicach i Brzegu. 
W styczniu 1919 r. rozlokowały się rówpież na Opolszczyźnie korpusy 
ochotnicze Kiihme i Hasse. W czerwcu przybyły formacje Eulenburga 
(Freikorps Eulenburg), Hesko-turyńsko-waldecki (Hessisch-Thiiringisch
-Waldecksche Freikorps) oraz Tiillmanna (Freikorps Tilllmann). Ten 
ostatni „upamiętnił" się w sierpniu 1919 r. w czasie likwidacji grupy po
wstańców w Paprocanach. Przybywające na Górny Śląsk formacje Frei
korpsów w pełni rozwinęły swą działalność dopiero w czasie III po
wstania 7

• 

4 J. W ą s i c  k i, Prowincja Grenzmark Posen-Westp1·eussen 1918-1933, Zielona

Góra 1967, s. 55; W. Er f u r t  h, Die geschichte des deutschen Generalstabes von 

1918- bis 1945, Getynga 1957, s. 32. 

s K. Fi n k e r, Die militaristischen Wehrverbćinde in der Weimarer Republik 

(Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, 1966, z. 3, s. 357 i n.), oraz E. Ko n n e m  a n n, 

Die bilrgerlichen Parteien in Deutschland, t. Il, Lipsk 1970, s. 53 i n. 

6 Archiwum Państwowe Wrocław, Biuro Prezydialne Rejencji Opolskiej, nr 279 

(w dalszym ciągu cyt. APWr.B.Pr.), oraz B i  al y, op. cit., s. 98 i n. 

1 CAMSW, ZA 2, 13, tecz. 2, 14, tecz. 2, 18. 
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Oprócz wyzeJ wspomnianych formacji militarnych wiosną 1919 r., 
a więc w okresie toczącej się konferencji wersalskiej, powoływano także 
pod broń legalnie na mocy ustawy Zgromadzenia Narodowego w Weima
rze z 6 oraz rozporządzenia pruskiego ministra spraw wewnętrznych 
W. Heinego z 18 III 1919 r. obywateli poszczególnych miasteczek i wsi
do jednostek obrony terytorialnej (Einwohnerwehr). W praktyce stanowiły
one rezerwę zarówno dla formacji Grenzschutzu, jak i Reichswehry s.
Teoretycznie służyć w niej mogli na zasadzie dobrowolności mieszkańcy
poszczególnych okręgów Niemiec, którzy ukończyli 20 rok życia i byli
przeszkoleni wojskowo. W praktyce do samoobrony werbowano ludzi
z rozwiązywanych reakcyjnych formacji paramilitarnych.

Powstającym i rozwijającym się w pierwszych miesiącach 1919 r. 
związkom wojackim na Śląsku towarzyszyła działalność organizacji i sto
warzyszeń cywilnych. W styczniu 1919 r. w okresie przetargów o Śląsk 
powstał Bund der Oberschlesier (Związek Górnoślązaków). Wysuwał on 
hasła utworzenia samodzielnego państwa górnośląskiego. Chcąc pozyskać 
sobie miejscową ludność, związek głosił konieczność zniesienia wszystkich 
zarządzeń pruskich skierowanych przeciwko Polakom, równouprawnienia 
języka polskiego z niemieckim w sądownictwie, szkołach, urzędach i koś
ciele, obsadzania urzędów kierowniczych ludźmi władającymi zarówno 
językiem polskim, jak i niemieckim i pochodzącymi z Górnego Śląska. Do
magał się także wolności religii i przestrzegania współpracy kościoła z pań
stwem, rozbudowy praw socjalnych gwarantujących opiekę nad robotni
kiem oraz podniesienia oświaty wśród szerszych kręgów robotniczych 
i chłopskich. Hasło: Górny Śląsk dla Górnoślązaków (Oberschlesien den 
Oberschlesiern) miało osłabić powszechne życzenie ludności tego regionu 
przyłączenia jej do państwa polskiego oraz utrwalić panowanie niemiec
kich właścicieli fabaryk i obszarników nad tą ziemią 9. 

Zgoła odmienne cele stawiał sobie jeden z najbardziej antypolskich 
związków Deutscher Ostmarkenverein (Niemiecki Związek Kresów 
Wschodnich), założony jeszcze w 1894 r. Stosunkowo szybko otrząsnął: się 
on z klęski 1918 r. i dostosował do nowych warunków politycznych. Jako 
jeden z pierwszych wystąpił w obronie utraconych kresów wschodnich 
Niemiec. Na wiadomość o podpisaniu postanowień wersalskich przez rząd 
n\emiecki kierownictwo związku przesłało na ręce kanclerza Scheideman
na protest, zarzucając przedstawicielom Niemiec ugodowość i działanie 
na szkodę ludności niemieckiej mieszkającej na kresach wschodnich. Pod 
koniec 1919 r. zarząd DOV postawił sobie jako naczelne zadanie odzyska-

s CAMf$W, ZA 18, k. 3, oraz Ko n nem a n n, op. cit., t. I, s. 778 i n. 
9 Bi r k e, op. cit., s. 154; Bi al y, op. cit., s. 129; A. Targ, Opolszczyzna pod 

rządami Lukaschka i Wagnera, Katowice· 1958, s. 15 i n., oraz źródła do dziejów ... , 

t. I, s. 434. 
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nie ziem wschodnich oderwanych od Rzeszy na mocy traktatu wersalskie
go. Zgodnie z tymi zalożen.iami na przełomie lat 1919-1920 związek skon
centrował się przede wszystkim na problematyce plebis�ytowej. Dążył on 
do stworzenia odpowiedniego aparatu propagandowego, który by tę akcję 
przygotował. Włączył się również do działalności oddziałów Grenzschutzu 
i Freikorpsów, gdy2J tylko za pomocą oręża - zdaniem DOV - będzie 
można odzyskać niemieckie ziemie wschodnie 10. 

Bezpośrednio przed plebiscytem na Opolszczyźnie działało także sporo 
stowarzyszeń zajmujących się przede wszystkim zbiórką pieniędzy i środ
ków materialnych dla obrony tej ziemi przed polskim i czeskim „napo
rem". Oprócz haseł skrajnie nacjonalistycznych lansowały one hasła „anty
bolszewickie", które miały przede wszystkim na celu rozbijanie jedności 
lewicowego ruchu robotniczego. Wyrażało się to najpełniej w sformuło
waniu: ziemi śląskiej zagraża nie tylko niebezpieczeństwo polskie i czeskie, 
lecz także i bolszewizm 11. Do tego typu związków należały przede wszyst
kim Schlesierhilfe {Śląska Pomoc), Schlesischer Bund fur Heimatschutz 
{Śląski Związek dla Ochrony Ojczyzny) oraz Vereinigte Verbande Heimat
treuer Oberschlesier (Zjednoczone Związki Wiernych Ojczyźnie Górno
ślązaków) 12. Związki te działały nie tylko na Górnym Śląsku, lecz miały 
swoje kola na terenie całej Rzeszy. Ich trzon stanowili wychodźcy ze 
śląska, do których dołączyli się emigranci z terenów wschodnich z drugiej 
polowy XIX w. Zjednoczone Związki domagały się przyznania Niemcom 
całego Górnego Śląska. Żądanie to przewijało się we wszystkich ich wy
stąpieniach. One też rozpoczęły systematyczną propagandę plebiscytową 
na obszarze całych Niemiec. W tym celu podjęły ścisłą współpracę z wła
dzami administracyjnymi i innymi ugrupowaniami kierującymi akcją 
plebiscytową 13_ 

Związkiem inspirującym i nadzorującym przygotowania plebiscytowe 
był jednak Deutscher Schutzbund fur das Grenz- und Auslandsdeutsch
tum - D.SB (Związek Obrony Niemczyzny), założony 26 V 1919 r. na fali 
dyskusji nad wręczoną Niemcom przez- mocarstwa zachodnie pierwszą 
wersją traktatu wersalskiego. Miał on stanowić organizację wiodącą (Dach
organisation) działających już na terenie Rzeszy i poza jej granicami ugru
powań określających się jako Grenz- und Auslandsdeutsche Verbande. 
Już od pierwszych miesięcy swego istnienia DSB popierany był przede 

10 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 875; CAMSW, R 1/1, sprawozdanie za Il kwartał 

1931. Szerzej o związku patrz: A. Ga 1 o s, F. H. Ge n t z e  n, W. Ja k 6 b c zy k, 
Dzieje Hakaty, Poznań 1966, oraz F. H. Ge n t z e  n, Die biirgerlichen Parteien, t. I, 

s. 502.
11 Z i e 1 i ń s k i, op. cit., s. 170 i n.
12 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 856, m 612, k. 78 i n. 
1s Tamże, Rep. 120 C Abt. IX, Fach 3 b, nr 19, Bd 1; AAN MSZ, P. II nr 4950, 

pismo z 25 III 1930; T a r g, op. cit., s. 122 i n. 
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wszystkim przez Ostmarkenverein i Verein fur das Deutschturn im Aus
land (Związek Niemczyzny Zagranicznej). Pod. koniec 1919 r. skupiał on 
w swoich szeregach 19 ugrupowań „ojczyźnianych", a w latach dwudzie
stych zrzeszał ogółem 121 organizacji od skrajnie nacjonalistycznych do 
stowarzyszeń dobroczynnych i towarzystw regionalnych o charakterze 
społeczno-kulturalnym. Jako organizacja wiodąca głosił zasady walki na
rodowościowej (Volkstumskampf) i walki granicznej (Grenzkampf), co 
oznaczać miało obronę „pokrzywdzonej" w traktacie wersalskim niemczy
zny i mobilizowanie społeczeństwa niemieckiego do rozprawy przeciwko 
wschodniemu sąsiadowi Niemiec 14. Uważając się za organizację nie zwią
zaną z żadnym ugrupowaniem politycznym, DSB zadzierzgnął ścisłe kon
takty z ministerstwem spraw wewnętrznych Rzeszy oraz z Reichszentrale 
fur Heimatdienst (Ogólnoniemiecka Służba Ojczyźniana). Zainicjował też 
akcję propagandową na rzecz plebiscytu na Górnym Śląsku za pomocą 
ulotek i broszur, przystąpił do sporządzania list uprawnionych do udziału 
w plebiscycie mieszkańców dzielnic centralnych i zachodnich Niemiec. Na 
terenie Opolszczyzny nadzorował bojówki nacjonalistyczne i utrzymywał 
stały kontakt z miejscową policją. Specjalne grupy Schutzbundu zajmo
wały się działalnością wywiadowczą i podsłuchem na rzecz armii nie
mieckiej 1s. 

Na Górnym Śląsku, tak zresztą, jak i na terenie Niemiec wschodnich, 
nie przestrzegano podpisanego w czerwcu 1919 r. traktatu wersalskiego, 
zwłaszcza jego postanowień dotyczących ograniczenia jednostek paramili
tarnych, zburzenia fortyfikacji oraz przekazywania broni Alianckiej Ko
misji Kontroli, która miała nadzorować wykonanie postanowień mocarstw 
wobec Niemiec. Rządy poszczególnych krajów Rzeszy były zobowiązane do 
udzielania jej wszechstronnej pomocy 10. Traktat wersalski nie określił 
ani terminu rozpoczęcia, ani też zakończenia jej pracy. Wykorzystała to 
strona niemiecka, zwłaszcza na Górnym Śląsku. Po stłumieniu I powstania 
śląskiego jeszcze w większym stopniu niż dotychczas przystąpiono tu do 
rozbudowy formacji wojskowych, magazynowania broni i amunicji. Hasło 
,,Nach Ostland wollen wir reiten" oznaczało dla kół paramilitarnych i for
macji wojskowych zgromadzenie nad granicą polsko-niemiecką jak naj
większej liczby uzbrojonych jednostek zdolnych do podjęcia walki 11. Roz
poczęto nowe aresztowania przywódców i masowe prześladowania ogółu 
ludności polskiej. Żądania śląskich działaczy zniesienia stanu wyjątkowego, 

14 Deutsches Zentral Archiv Potsdam (w dalszym ciągu cyt. DZA Potsdam), 

Ob.Ol nr 221/1, k. 3; tamże, 15.07, nr 473. 
1s D. F e  n s c h, Die bilrgerlichen Parteien, t. I, s. 554.
16 AAN, MSZ, P II, nr 4508, k. 99. Patrz również J. Ja w o r  z n i c k i, Kontrola 

zbrojeń niemieckich po I wojnie światowej (Sprawy Międzynarodowe 1955, nr 2). 
11 AAN, Ambas. Londyn, nr 358, k. 3. 
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uwolnienia więźniów politycznych i wycofania Grenzschutzu, a przede 
wszystkim odwołania z Górnego Śląska Horsinga, poparte interwencjami 
dyplomatycznymi przedstawicieli rządu polskiego, strona niemiecka pozo
stawiła bez odpowiedzi 1s. Dopiero przyjazd przeds�awicieli Ententy na 
tereny objęte akcją powstania ograniczył nieco wystąpienia związków wo
jackich, zwłaszcza Grenzschutzu. Dla uspokojenia miejscowego społeczeń
stwa władze niemieckie zarządziły ich częściową demobilizację. Zwalnia
nych zatrudniano jednak w miejscowym przemyśle. Część także wcielono 
do Reichswehry. Rozwiązywane pododdziały prawie z reguły przekazy
wały broń i ekwipunek do magazynów nadzorowanych przez związki 
paramilitarne 19. 

Od 1920 r. nasiliła się na Śląsku działalność organizacji paramilitar
nych, niejednokrotnie przebywających tu nielegalnie. Część z nich wystę
powała jawnie w pełnym umundurowaniu, część rozmieszczona była 
w charakterze robotników rolnych w majątkach junkierskich na Dolnym 
Śląsku, lub też w zakładach przemysłowych i kopalniach von Plessa, von 
Gieschego, Huldischinskiego i innych jako normalne załogi. Ludzie ci 
mogli w każdej chwili wyruszyć do akcji z;brojnej. Posiadali bowiem 
umundurowanie i broń w miejscach swojego pobytu 20. We władzach ple
biscytowych zasiadali także przedstawiciele Reichswehry zatwierdzeni 
przez ministerstwo spraw wewnętrznych Rzeszy i Prus. Funkcję tę w okrę
gu górnośląskim pełnili mjr Brinkmann i kpt. Gall 21• Oni też popierali 
rozwój formacji wojackich. 

Nie sposób podać tu wszystkich związków działających po 1920 r. na 
Górnym Śląsku. Na najważniejsze jednak należałoby naszym zdaniem 
zwrócić uwagę. Jednym z najbardziej prężnych był Arbeitsgemeinschaft 
Rossbach (Zespół Roboczy Rossbacha) utworzony przez oficerów 175 pulku 
piechoty z Grudziądza. Brał on udział w walkach na Litwie, następnie 
Pomorzu Zachodnim, a od sierpnia 1920 do maja 1921 r. znaczna jego 
część przebywała na Górnym śląsku, gdzie bezpośrednio zaangażowała się 
do antypowstańczych wystąpień, dopuszczając się niejednokrotnie rabun
ków i mordów politycznych. W tej grupie znaleźli się m. in. E. Heines 
i R. Hess. W końcu 1921 r. ugrupowania Rossbacha zostały któryś tam 
raz z rzędu przez rząd rozwiązane. Tym razem spora grupa ich członków 
zasilila inne organizacje 22. 

Inną z kolei organizacją bojową z siedzibą w.e Wrocławiu była Selbst-

1s AAN, Ambas. Londyn, nr 358, k. 32 i n., oraz Z i e 1 i ń s k i, op. cit., s. 162 i n. 

19 CAMSW, ZA 13, z. 1, k. 28. 
20 Tamże, ZA II, raport E, nr 2, k. 101 i n. 
21 Wojewódzkie Archiwum Państwowe Olsztyn, Rejencja Olsztyńska (w dalszym 

ciągu cyt. WAP Olsztyn, RA). 
22 APWr. RO I, nr 1793, oraz 1827. 
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schutz (Samoobrona). Zrazu jako główne zadanie stawiała ona sobie pro
wadzenie pracy destrukcyjnej na terenie objętym plebiscytem, a następ
nie przygotowanie akcji zbrojnej skierowanej przeciwko Polsce. Jej trzon 
stanowiły oddziały Abwehry, do których dołączyli się na przełomie 
1920/21 r. ochotnicy z różnych paramilitarnych związków czynnych na te
renie Rzeszy. Utrzymywała ona kontakty z Organisation Escherich, Ober
land, a przede wszystkim Freikorps Heinz. Miała też powiązania z forma
cjami działającymi na Pomorzu, w Brandenburgii, Prusach Wschodnich 
i Bawarii. Jej największy rozkwit przypadł na okres III powstania. 
W pierwszych dniach maja 1921 r. była już jednostką bojową zdolną do 
przeprowadzenia akcji na szerszą skalę. Dzieliła się na trzy grupy ope
racyjne: ,,Niederschlesien", ,,Mittelschlesien" i „Oberschlesien". Ta ostat
nia należała do najr:uchliwszych i rozpadała się z kolei na 2 podgrupy: 
„Ost", której podlegały pow. Bytom, Gliwice, Zabrze, Strzelce Opolskie 
i Opole, oraz „West" obejmująca pow. Głubczyce, Koźle, Kluczbork i Do
brodzień. Na czele Selbstschutzu stal sztab zaprawionych w rzemiośle wo
jennym ludzi. Rekrutowali się oni w większości z dawnej formacji Grenz
schutz gen. Hoefera. Na skutek interwencji Komisji Sojuszniczej z 5 VII 
1921 r. Hoefer ogłosił rozkaz rozwiązania oddziałów Selbstschutzu. Znacz
na ich część przeszła do tzw. Arbeitskommando rozrzuconych na terenie 
wschodnich Niemiec, w tym i na Dolnym Śląsku. Spora grupa postanowiła 
działać nielegalnie. Prowadzone przez nią ćwiczenia wojskowe utrzymy-
wane były w tajemnicy 2s. 

Aby uzasadnić konieczność rozwoju związków wojackich, prawica nie
miecka nadal lansowała hasła o zagrożeniu Śląska przez Polskę. W pierw
szych dniach maja rozpoczęto wzmożone werbowanie ochotników na Gór
ny Śląsk z terenów całych Niemi�c. Powołany do życia Heeresabwicklungs 
Amt (Urząd Zaopatrzenia Wojsk) zaopatrywał zgłaszających się ochotników 
w mundury, broń i potrzebny sprzęt żołnierski 24. Do ochotniczego zaciągu 
nawoływała prasa. Rząd niemiecki oficjalnie stwierdzał, że nie popiera 
interwencji zbrojnej przeciwko polskim powstańcom. Tymczasem w prak
tyce zapewnienia te były bez pokrycia. Demaskowały je lewicowe dzien
niki 25• 

W maju przybyły na teren Górnego Śląska nowe oddziały Freikorpsów, 
w tym Oberland liczący 1800 ludzi, Paulsena, Ehrhardta, von Kiinitza, 
Wernera, Dietricha, Holltbena, Winklera, von Adamitza, Zimmermanna, 
Batalion Bergerhoffa i Eschericha. Oddział Eschericha stal się wkrótce 
eksponentem groźnych nie tylko dla ruchu polskiego, lecz i republiki 
weimarskiej sil. Zasilony uczestnikami prawicowego puczu Kappa, dążył 

23 Birke, op. cit., s. 171; Targ, op. cit., s. 27. 
24 AAN, Ambas. Lo ndy n, nr 394, raport z maja 1921. 
2s „Freiheit", 8 V 1921; ,,Die Rote Fah ne", 12 V 1921. 
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do narzucenia swojego programu działania także innym związkom. Znaczną 
aktywność wykazywały również bojówki Heinza. One to dokonały kilka 
masowych mordów na powstańcach i działaczach górnośląskich, np. 14 
maja po zdobyciu majątku Strzebniów pod Gogolinem wymordowały 
wziętych do niewoli powstańców. Podobnego czynu dokonały w nocy z 30 
na 31 maja w miejscowości Kalinowice. Niektóre ich pododdziały powią
zane były z policją specjalną dokonującą m. in. sądów kapturowych na 
działaczach polskich. Na tym polu zasłynęli przede wszystkim Hauenstein 
i Schlageter 26. Podobną rolę spełniał przybyły dopiero 5 czerwca pod
oddział Heydebrecka. Walczył on w rejonie Kędzierzyna. Jego ludzie naj
·dłużej też grasowali na Opolszczyźnie. Wszystkie formacje ochotnicze
przybywające na Śląsk stawiały sobie jako naczelne zadanie wsparcie
regularnych jednostek Reichswehry. Wiele z nich, jak np. Paulsena, Ross
bacha, czy też Ehrhardta, miało już za sobą gruntowną zaprawę w walkach
w Estonii i na Litwie pod dowództwem gen. von der Goltza 27

• 

Z ich szeregów też w późniejszym okresie rekrutowały się pierwsze 
oddziały SS i SA. W sumie do końca maja 1921 r. działały na Górnym 
Śląsku formacje militarne Selbstschutzu, Freikorpsów i Reichswehry. Do 
największych jednostek Selbstschutzu należały: ,,Ratibor" liczący 3000 lu
dzi, ,,Kosel" - 2000, ,,Oppeln" - 2500, ,,Kreuzburg" - 3500, ,,Brieg" -
4000 oraz kilka innych liczących do 1000 osób każda 2s. Do wymienionych 
już formacji wojackich dołączyły nowe: ,,Ruttwitz" o sile 1500 ludzi, 
„Schwarz" i „Wiking" do 1000 osób każda. We Wrocławiu stacjonowało 
6500 żołnierzy Reichswehry, w Trzebnicy - 2500, Oławie - 1200, Strze
linie - 1000, Dzierżoniowie - 1200, Ziębicach - 1400, Nysie - 1500, 
Raciborzu - 4000 i w Opolu 6000 29. Zaktywizowały się także wyspe
cjalizowane grupy terrorystyczne, wśród których czołową rolę odgrywało 
Organisation „Consul" (Stowarzyszenie „Consul"). W czasie III powstania 
jego ludzie w liczbie 200 pod dowództwem von Killingera dokonywali na
padów na działaczy polskich na Opolszczyźnie 30: Ogółem siły niemieckie 
na Śląsku liczyły pod koniec maja 1921 r., około 60 tys. osób, rozporządza
jących 8 pociągami pancernymi, 26 działami polowymi i 4 ciężkimi, 7 mio
taczami min, 14 ciężkimi karabinami maszynowymi, nie licząc broni ręcz-

26 APWr. B.Pr. nr 279, raport z maja 1921. Zob. szerzej E. S a 1 o m  o n, Das 

Buch vom - deutschen Freikorps- kći.mpfer, Berlin 1938; oraz F. W. Oe rt ze n, Die 
deutschen Freikorps 1918-1923, Monachium 1938. 

27 Zob. szerzej A. J u z w e n k o, Postawa Polski wobec akcji von der Goltza 

i Bermondt-Awalowa w krajach bałtyckich w 1919 r. (Komunikaty Mazursko-War

mińskie 1969, nr 4). 
!8 AAN, Ambas. Londyn, nr 394, k. 22-27. 

29 Tamże, k. 22 i n. 
ao DZA Potsdam, 15.07, Organisation C, k. 339-342; F. Rys z k a, Noc i mgła. 

Niemcy w okresie hitlerowskim, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962. 

5 - Sobótka 1/72 
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nej i lekkiej broni maszynowej a1. Strona polska natomiast dysponowała 
około 40 470 ludźmi, stosunkowo o wiele gorzej uzbrojonymi a2

• W chwili 
wybuchu powstania szeregi te mogły się powiększyć o dalszych kilka
naście tysięcy. 

21 maja Niemcy mając zdecydowaną przewagę nad powstańcami, przy
stąpili do ofensywy. Ich zwycięski pochód został tym razem powstrzy
many wysłanym do Berlina ultimatum Komisji Międzysojuszniczej żąda
jącym wstrzymania niemieckiego uderzenia i rozwiązania jednostek ochot
niczych przebywających na terenie Górnego Sląska. Strona niemiecka 
zobowiązała się do 10 VI 1921 r. zakończyć rozbrojenie ludności cywiłn:ej, 
a znajdującą się w jej posiadaniu broń oddać aliantom, do 30 czerwca 
rozwiązać wszystkie organizacje paramilitarne i wreszcie do 15 lipca do
konać ostatecznej reorganizacji władz policyjnych i dostosować je do po
trzeb państwa przestrzegającego zasady bezpieczeństwa i porządku pu
blicznego. Niemcy miały stać się państwem zdemilitaryzowanym i nasta
wionym pokojowo 33. 

W następnych latach istnienia republiki weimarskiej rozwinęło się 
w Niemczech, a w tym i na Sląsku sporo organizacji tak cywilnych, jak 
i paramilitarnych, które odwoływały się do tradycji walk z powstańcami 
śląskimi. Do bardziej znanych należały niewątpliwie Landesschi.itzenver
band (Krajowy Związek Strzelców), którego trzon stanowili ludzie z roz
wiązanych oddziałów Selbstschutzu 34, Schlesiendienst (Służba Śląska) pro
wadząca pod koniec istnienia republiki weimarskiej 35 wszechstronną dzia
łalność informacyjno-propagandową oraz Heimatverband Schlesien (Zwią
zek Ojczyźniany Sląska), który koordynował działalność istniejących na 
terenie Śląska ugrupowań tak cywilnych, jak i paramilitarnych i podlegał 
Vereinigte Vaterlandische Verbande Deutschlands (VVVD) 36. 

Rozgrywające się w latach 1919-1921 na Sląsku wydarzenia znalazły 
szerokie odbicie w prasie nie tylko śląskiej, lecz i ogólnoniemieckiej. Już 
bezpośrednio po podpisaniu traktatu wersalskiego wysuwała ona hasła 
rewizji „niesprawiedliwych" jego postanowień, przy czym na Górnym 
Sląsku na plan pierwszy eksponowano problematykę gospodarczą. Wyra-

31 Dane dot. uzbrojenia na podstawie AAN, Ambas. Londyn, nr 394, k. 23 i n., 
dot. stanu ludzi na podstawie obliczeń własnych w oparciu o raporty polskie znaj
dujące się w AAN, Ambas. Londyn, nr 394; K. Popiołek podaje, iż siły niemieckiej 
organizacji wojskowej miały wynosić 35 do 40 tys. ludzi na terenie obszaru plebi
scytowego. Zob. Powstania Sląskie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 
w 40 rocznicę III po.wstania śląskiego, Katowice 1963, s. 101 i 112. 

32 Tamże, s. 112, s. 163. 
33 CAµSW, ZA 15, rap. z 3 XI 11921 oraz Wł. Sikorski, op. cit., s. 109. 
34 Tamże, ZA 10, tecz. 4, oraz APWr. RO I, nr 1785. 
35 APWr. WSPr.Sl. nr 853, raporty z lutego i kwietnia 1931-1933. 
36 CAMSW, ZA 10. tecz. 4. 
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zem owych zainteresowań prowincją górnośląską było powołanie w latach 
1919-1921 zgodnie z dyrektywami ośrodka prasowego przy ministerstwie 
spraw zagranicznych (Pressestelle des Auswartigen Amts) aż kilkunastu 
instytucji propagandowo-prasowych, niejednokrotnie z sobą rywalizują
cych 37. Naczelną dewizą tych instytucji było przekonanie własnego spo
łeczeństwa i zwycięskich mocarstw o „krzywdzie", jaką wyrządzono nie
mieckiej ludności śląskiej po 1919 r. Przywiązywano dużą wagę do obfi
tości materiału zamieszczanego na lamach prasy, nie troszcząc się o prawdę 
historyczną. Dało się to .w pełni zauważyć już w czasie I powstania ślą
skiego. W ukazujących się raportach i sprawozdaniach z terenu walk nie 
negowano społecznego podłoża sierpniowego czynu zbrojnego. Donosząc 
o komunistycznym i „bolszewickim" jego charakterze 3B, równocześnie
podkreślano jego antyniemieckie ostrze 39. 

W sposób niesłychanie ostry i brutalny atakowano polskich powstań·· 
ców. Organ śląskiego Centrum, ,,Schlesische Volkszeitung", podkreślał 
z naciskiem, że u podłoża decyzji o wybuchu powstania leżała intencja 
oderwania Górnego Śląska od Niemiec, postawienia państw Ententy przed 
faktem dokonanym. Akcja ta nosząca wszystkie cechy przestępstwa poli
tyczneg9 - sugerowano - jest .skazana na fiasko, gdyż sytuacja · między
narodowa od czasu powstania wielkopolskiego uległa radykalnej zmianie. 
Państwa zachodnie muszą respektować zobowiązania wobec Niemiec, samo 
zaś powstanie górnośląskie wymierzone przeciwko republice niemieckiej 
godzi również w prestiż Ententy 40. Pismo apelowało do władz central
nych o zwiększenie sil Grenzschutzu i żądało stosowania wobec uczest
ników walk ostrych represji. ,,Kto mieczem wojuje od miecza ginie" -
konkludował autor jednego z artykułów 41. Znamien·ne stanowisko zajął 
w dniach powstania na łamach „Schlesische Volkszeitung" działacz kato
licki z Górnego Śląska - von Reitzenstein. W artykule poświęconym 
powstaniu nie omieszkał on grozić polskim uczestnikom walk wiecznym 
potępieniem. Rozwydrzony nacjonalizm polski żerujący na najniższych 
instynktach motłochu - dowodził - skłonił wielu Górnoślązaków do po
pełnienia najstraszliwszej zbrodni, mianowicie zdrady ojczystego kraju, 
grabieży i mordu. Niech dobry Pan Bóg weźmie w obronę ten nieszczęsny 
lud, kiedy nastąpi jego przebudzenie. Wielu uczestników powstania sta-

s1 T a r g, op. cit., s. 14 i n. 

38 2ródla do dziejów powstań śląskich, t. I, s. 269, oraz F. H a w r a n e k, Ruch 

komunistyczny na Górnym Sląsku w latach 1918-1921, Wrocław-Warszawa-Kra

ków 1966, s. 86. 
39 „Breslauer Zeitung", 18 VIII 1919; ,,Schlesische Tagespost", 19 VIII 1919; oraz 

,,Schlesische Volkszeitung", 20 VIII 1919. 
40 „Schlesische Volkszeitung", 20 VIII 1919. 

41 Tamże,. 22 VIII 1919. 
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nęło już przed najwyższym sędzią, czekając na potępienie. Wszyscy, którzy 
uniknęli śmierci, do końca swego życia nie zaznają spokoju sumienia. 
Przekleństwo zbrodni będzie ich ścigało do kresu- życia 42. 

Również inne dzienniki śląskie jawnie fałszowały prawdę o wydarze
niach na .Górnym Śląsku, tendencyjnie wypaczały charakter walki zbroj
nej. Wbrew oczywistym faktom oskarżały polskich powstańców o liczne 
przestępstwa i gwałty popełniane rzekomo na niemieckiej ludności. Organ 
śląskich demokratów „Breslauer Zeitung" postulował potrzebę skrzętnego 
gromadzenia przez redakcje niemieckich gazet wszystkich informacji 
o aktach polskiego terroru i odpowiedniego ich wyk.orzystania w propa
gandzie na rzecz zachowania Śląska przy Niemczech 43. W kampanii szka
lowania powstańców, dyskredytowania ich intencji celowały pisma wy
dawane przez „Freie Vereinigung zum Schutze Oberschlesiens" z „Der
Schwarze Adler" na czele. Redakcja tego pisma preparowała na użytek
łatwowiernych czytelników kłamliwe informacje o aktach „terroru" po
pełnianych przez powstańców na opanowanych przez nich terenach, jak
również przez władze polskie wobec internowanych Niemców 44. Szowiniści
z redakcji „Der Schwarze Adler" lansowali iezę o ścisłym powiązaniu
powstania śląskiego z rządem warszawskim. Wybuch powstania zbrojnego
wiązali z działalnością polskiej agentury, która realizując dyrektywy poza
śląskich ośrodków dyspozycyjnych, inspirowała działalność miejscowych
agitatorów i „bojówkarzy" polskich 45. Rzucając oszczerstwa pod adresem
powstańców, podkreślano równocześnie „bohaterską'.' postawę niemieckich
oddziałów zbrojnych - żołnierzy Reichswehry i bojówkarzy Freikorpsów,
których terrorystyczne poczynania tak dobrze poznali polscy mieszkańcy
Górnego Śląska. Nacjonalistyczne pisma aprobowały wszystkie kroki cy
wilnych i wojskowych władz niemieckich, które służyć miały pacyfikacji
nastrojów i przywróceniu „porządku". Z zadowoleniem przyjmowano in
formacje o drakońskich wyrokach ferowanych przez sądy wojskowe na
obszarach objętych powstaniem 46. Słowa pochwały padały pod adresem
„dzielnych" Niemców, których osobiste zaangażowanie w walce zdolne
jest uchronić Górny Śląsk przed losem Wielkopolski 47. 

42 Tamże, 24 VIII 1919. 
48 „Breslauer Zeitung", 26 VIII 1919. 
44 „Der Schwarze Adler", 24 IX 1919; 4 X 1919. 
45 Tamże, 4 X 1919. W artykule opublikowanym w pierwszą rocznicę powstania 

pisano: ,,Jeder Oberschlesier, der seine Heimat einigermassen liebt ... verurteilt den 
Aufstand und verflucht seine Anstifter -I die polnischen Fiihrer und Agenten. 
Monatelang haben die landfremden Nationalpolen in Oberschlesien gehetzt". T�mże, 
19 VIII 1920. 

46 „Breslauer Neueste Nachrichten", 25 VIII 1919. 
47 „Schlesische Zeitung", 27 VIII 1919, nr 422; ,,Breslauer Neueste Nachrichten", 

20 VIII 1919. W artykule Zur Lage in Oberschlesien stwierdzała redakcja „Breslauer 

I 
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Wrogie stanowisko wobec powstania zajęła także niemiecka socjalde
mokracja. Zacieśniła ona w dniach zbrojnego zrywu ludu śląskiego współ
działanie z ugrupowaniami burżuazyjnymi. Prasa SPD realizowała kon
sekwentnie zasady umowy z 4 VIII 1919 r. w sprawie zaniechania sporów 
mię,dzy niemieckimi partiami politycznymi i zajęcia wobec problemu 
górnośląskiego jednolitej taktyki 48. Potępiając polski czyn zbrojny, pisma 
SPD (,,Volkswacht", ,,Volkswille") posługiwały się innymi niż prasa bur
żuazyjna argumentami. Lansowały one m. in. w sposób demagogiczny tezę 
o dojrzewającym na Górnym Śląsku socjalizmie, któremu cios zadało po
wstanie zorganizowane przez polskich nacjonalistów 49.

Po przejęciu na obszarze plebiscytowym władzy przez Komisję Mię
dzysojuszniczą nie osłabły antypolskie wykroczenia niemieckich szowini
stów. Na Górnym Śląsku pozostały niższe ogniwa niemieckiej administra
cji oraz funkcjonariusze policji. Mnożyły się akty terroru i represji wy
mierzone przeciwko polskiej ludności. W lipcu i sierpniu 1920 r. w związku 
z ofensywą wojsk radzieckich na Warszawę uległa zaostrzeniu sytuacja 
na Śląsku. Masy pracujące domagały się przerwania wojny z Krajem 
Rad oraz zaprzestania transportów wojsk alianckich na teren plebiscytowy. 
W tych manifestacjach solidarności z Rosją Radziecką pod naciskiem 
klasy robotniczej udział wzięły obok KPD i USPD również SPD i pod
porządkowane jej związki zawodowe (ADGB) so. Postulaty. polityczne ro
botników zostały niejednokrotnie poparte strajkami. Wypada jednak pod
kreślić, iż wystąpienia śląskiej klasy robotniczej pragnęła wyzyskać dla 
swych celów niemiecka prawica. Do akcji ponownie włączyła się prasa. 
Posługując się zręcznie hasłami propagandowymi, niemieckie pisma prze
ciwstawiały neutralnej wobec Rosji Radzieckiej republice weimarskiej 
żądną podbojów na wschodzie Polskę. Socjaldemokratyczna „Volkswacht" 
lansowała tezę, że przyszłość państwa polskiego jest zagrożona. Winę za 
katastrofę czekającą ten kraj ponoszą zarówno koła rządowe Warszawy 
wysuwające roszczenia do cudzych ziem na wschodzie, jak również pań
stwa Ententy popierające politykę wojenną Polski s1. 

Antypolskie wystąpienia na Śląsku nie ograniczały się tylko do kam
panii prasowej. 17 i 18 sierpnia doszło do demonstracji niemieckiej w Ka-

Zeitung", 26 VIII 1919: ,,Der Aufmerksamkeit und der Aufopferung unserer Militar

macht ist es zu danken, dass im grossen und ganzen Oberschlesien in der verflos

senen Woche das Schicksal erspart worden ist, dass Posen schon im Dezember 

heimgesucht hat". 

48 Zródla do dziejów powstań śląskich ... , s. 238-239. 
49 „Volkswille", 23 VIII 1919; 28 VIII 1919; por. Ha w r  a n e k, op. cit., s. 90.
50 W dniu 19 sierpnia na wiecu solidarności z Krajem Rad zorganizowanym przez

KPD, USPD i SPD we Wrocławiu udział wzięło około 30 tys. osób. ,,Volkswacht'', 

18 VIII 1920; 20 VIII 1920. 
51 Tamże, 10 VII 1920. Artykuł: Das bedaii.ngte Polen.
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towicach, której ofiarą padł m. in. polski działacz narodowy, lekarz dr 
A. Mielęcki. Przeciwko tym ekscesom wystąpił zdecydowanie organ USPD
na Śląsku. Redakcja „Schlesische Arbeiter-Zeitung" wezwała proletariat
Górnego Śląska do bojkotu wszystkich akcji inspirowanych przez „czarno
-biało-czerwonych" szowinistów 52. W odezwie „Na barykady proletariu
sze!", skierowanej do robotników i praco,vników umysłowych Śląska, pis
mo to demaskowało postępujący naprzód proces mobilizacji sil niemieckiej
k�ntrrewolucji, które po porażce poniesionej w dniach puczu Kappa przy
stąpiły do kontrofensywy 53. Na ich czele stał - jak już wspomniano -
Orgesch. 

W ręcz odmienny rezonans wywołały górnośląskie ekscesy niemieckich 
bojówkarzy w kołach prawicy. Antypolskie demonstracje w Katowicach 
oraz w innych miejscowościach obszaru plebiscytowego skierowane prze
ciwko wojskom francuskim i polskim organizacjom - według organu 
śląskiej „Deutschnationale Volkspartei" - były wyrazem prężności nie
mieckiego ducha. Współczesnych Niemców nie cechuje wprawdzie żar
liwość i poczucie narodowe, jakie było udziałem społeczeństwa pruskiego 
w pamiętnym 1813 r., jednakże naród niemiecki zaczyna pojmować, iż 
wiara w międzynarodowe braterstwo była tylko złym snem. Z upadku 
i poniżenia może podnieść Niemcy jedynie wiara we własne siły 54

• 

W dniach II powstania śląskiego zarysowały się w opinii niemieckiej 
dwa fronty: a) rewolucyjny z komunistami na czele pomniejszający czy 
wręcz negujący momenty klasowe w polskim ruchu narodowowyzwoleń
czym i odcinający się wyraźnie od walki zbrojnej, b) nacjonalistyczno-kon
serwatywny zdecydowanie prący do rozprawy z powstańcami. ,,Die Rote 
Fahne", organ KPD, określała powstanie jako wynik rywalizacji dwóch 
postaw nacjonalistycznych: niemieckiej i polskiej. Trzecią siłą podejmu
jącą zakusy na bogactwa naturalne Śląska jest Entent9-. Proletariat gór
nośląski świadomy swych zadań społecznych nie powinien się wiązać 
ani z burżuazją niemiecką, ani z polską, powinien także odrzucać mediację 
państw Ententy, są to bowiem siły działające na zgubę mas pracujących ss. 

„Schlesische Arbeiter-Zeitung" (do grudnia 1920 r. organ USPD) określała 
II powstanie śląskie jako prowadzoną w imię klasowo obcych interesów 

52 „Schlesische Arbeiter-Zeitung", 19 VIII 1920. Potępiając antypolskie ekscesy 
pisano: ,,Die blutigen Zusammenstoss� in Kattowitz sind ohne Zweifel auf das 
Verhalten deutscher Nationalisten zurlickzuflihren, die proletarische Demonstration 
gegen den polnischen Eroberungskrieg und flir Raterepublik in verbrecherischer 
Weise b.enutzen, urn ihren Chauvinismus Luft zu machen... Mit Sympathie flir 
Sowjetrusslan'd und Kriegsgegnerschaft haben diese erbarmlichen Schreier und 
Provokateuer nichts zu tun". 

53 Tamże, 21 VIII 1920. 
54 „Schlesische Tagespost", 22 VIII 1920. 
55 „Die Rote Fahne", 24 VIII 1920. 
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walkę bratobójczą między robotnikami polskimi i niemieckimi 56. Równo
cześnie redakcja tego pisma narażona na liczne szykany ze strony władz 

(w sierpniu 1920 r. kilkakrotnie konfiskowano tę gazetę) odważnie stawiała 
czoło wrogom z prawicy, demaskując m. in. kłamstwa prasy burżuazyjnej 
o rzekomym terrorze polskim na obszarach opanowanych przez powstań
ców 57. 

Zdecydowanie odmienne stanowisko wobec powstania zajęła prasa wy
rażająca poglądy ugrupowań burżuazyjnych. Prowadziła ona jawną kam
panię nienawiści przeciwko Polsce oraz polskim działaczom narodowym na 
Śląsku. Atakowała rząd niemiecki za rzekomą indolencję i tolerowanie 
„polskiego szantażu". Zamiast werbalnych protestów niemieckie władze 
powinny wymusić na Komisji Międzysojuszniczej zgodę na skierowanie 
do rejonu objętego walką zbrojną oddziałów wojskowych - sugerowała 
„Schlesische Tagespost" 58. Reichswehra uporałaby się szybko i skutecznie 
z polskimi powstańcami, niejednokrotnie określanymi mianem zbójców 
i morderców. Organ śląskiego Centrum przyczynę walk zbrojnych upatry

wał w wichrzycielskiej i podjudzającej roli „warszawskich, poznańskich 
i galicyjskich agitatorów", którzy zdeprawowali spokojnych Górnośląza

ków, skłaniając ich do obrania drogi przestępstwa. Redakcja „Schlesische 
Volkszeitung" wysunęła oskarżenie pod adresem polskiej prasy narodowej, 
czyniąc ją współodpowiedzialną za wywołanie kryzysu w stosunkach pol
sko-niemieckich na Górnym śląsku. Złą przysługę ludności terenu ple
biscytowego - pisano - wyrządziły polskie gazety katolickie. Włączyły 
się one aktywnie do kampanii nienawiści do Niemiec 1>9. Pismo śląskiego 
Centrum sugerowało także potrzebę zwrócenia się „prześladowanych ka
tolików niemieckich" z terenów objętych powstaniem do papieża o pomoc 

i interwencję so. Niektóre gazety wzorem 1919 r. pisały bez przerwy o rze
komych gwałtach popełnianych przez polskich powstańców przy czynnym 

' udziale żołnierzy francuskich na spokojnej ludności niemieckiej 61. 

W ostatniej dekadzie sierpnia 1920 r. nastroje szowinizmu podsycane 
przez środki masowej propagandy ugrupowań nacjonalistycznych osiągnęły 
na śląsku punkt kulminacyjny. 26 tm. odbył się na Placu Zamkowym we 
Wrocławiu antypolski wiec z udziałem kilku tysięcy osób. Do udziału 
w tej nacjonalistycznej imprezie zorganizowanej przez partie burżuazyjne 
(Deutschnationale Volkspartei, Deutsche Volkspartei, Deutsche Demokra
tische Partei i Centrum) zaproszono również socjaldemokratów. Władze 

56 „Schlesische Arbeiter-Zeitung", 26 VIII 1920; 28 VIII 1920. 

51 Tamże, 11 IX 1920. 

58 „Schlesische Tagespost", 26 VIII 1920. 

s9 „Schlesische Volkszeitung", 21 VIII 1920. 
so Tamże, 28 VIII 1920.
s1 Tamże, 26 VIII 1920; ,,Der Schwarze Adler", 30 VIII 1920. 
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śląskiej SPD, solidaryzując się w pełni z organizatorami wiecu przeciwko 
,,polskim okrucieństwom" na Górnym Sląsku, nie mogły jednak ze wzglę
dów taktycznych bratać się jawnie z Deutschnationale Volkspartei. Zbyt 
świeże w pamięci klasy robotniczej Wrocławia były wydarzenia z marca 
1920 r., kiedy to prawica, popierająca pucz Kappa, stała się współuczest
niczką zbrodniczych poczynań dokonanych przez bojówkarzy z Freikorp
sów. Przywódcy SPD zdając sobie w pełni sprawę z konsekwencji sojuszu 
z reakcją, nie wzięli udziału we wspomnianej imprezie 62. Odbyła się ona 
bez udziału socjaldemokratów. Przemawiający do zgromadzonych miesz
kańców .Wrocławia przedstawiciele ugrupowań burżuazyjnych (nauczyciel 
Hermann z DDP, radny miejski Hornig z Centrum, adwokat Kruger 
z DVP oraz prof. Knotel z DNVP) w sposób niezwykle napastliwy atako
wali Polskę, piętnowali „gwałty polskich band zbrojnych" na Górnym 
Sląsku. Ponawiane przez mówców apele o zadeklarowaniu gotowości obro
ny Sląska przed zakusami „polskich band" znalazły posłuch. Uczestnicy 
wiecu, wśród których duży odsetek stanowili studenci Uniwersytetu i Po
litechniki, zaatakowali placówki konsularne Polski i Francji. Biura kon
sularne tych państw zostały zniszczone. Napastnicy znieważali również 
przebywających w mieście oficerów francuskich. Tłum rozpoczął także 
demolowanie i grabież sklepów żydowskich 63. Ekscesy wrocławskie na
brały szerokiego rozgłosu. Przeciwko poczynaniom niemieckich szowini
stów w stolicy Sląska zaprotestowały władze francuskie. Jedyną konse
kwencją owych wystąpień było zdymisjonowanie socjaldemokratycznego 
prezydenta policji. 

Wprawdzie socjaldemokraci na Sląsku potępiali antypolskie i anty
francuskie demonstracje nienawiści, równocześnie jednak występowali 
przeciwko „próbom oderwania Górnego Sląska" od Niemiec. Wrocławski 
organ SPD „Volkswacht" broniąc niemieckiej racji stanu posługiwał się 
często argumentami społecznymi i ekonomicznymi. W przypadku przeję
cia przez państwo polskie części terytorium Sląska, dowodził jeden z auto
rów artykułu, nastąpi katastrofa gospodarcza tej prowincji. Przemysł in
tegralnie związany z organizmem państwowym Niemiec stanie w obliczu 
ruiny. Znacznemu pogorszeniu ulegnie również położenie klasy robotni
czej. Polska, kraj niewoli i rządów policyjnych, nie stworzy żadnych 
szans rozwojowych proletariatowi Górnego Sląska 64. 

62 „Volkswacht", 25 VIII 1920; 26 VIII 1920. 
63 Tamże, 27 VIII 1920; 31 VIII 1920; 4 IX 1920. 
04 Tamże, 28 III 1920; P. Ha u p t, Die grosse Unfiihigkeit. Pod koniec wrzesnia 

1920 r. zwrócił się zarząd centralny ADGB, organizacji pozostającej pod wpływami 
SPD, do Międzynarodówki Amsterdamskiej z prośbą o interwencję w sprawie Gór
nego Sląska. W apelu skierowanym do tej organizacji pisano m.in.: ,,In Oberschlesien, 
das durch seine reichen Rohstoffquellen ftir den wirtschaftlichen Aufbau Deutsch-
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Optymizmem napawało niemieckich nacjonalistów zwycięstwo odnie
sione w lipcu 1920 r. w plebiscycie na Warmii, Mazurach i Powiślu. Prasa 
niemiecka starała się w sposób jak najbardziej korzystny dla sprawy nie
mieckiej zdyskontować ten sukces w nadchodzącym plebiscycie na Gór
nym Śląsku w marcu 1921 r. Dla organu śląskiej socjaldemokracji lipcowy 
plebiscyt z 1920 r. stał się prawdziwym dniem zwycięstwa i chwały nie
mieckiej republiki 65. Państwa Ententy - pisano - otrzymały od nie
mieckiej społeczności obszaru plebiscytowego prawdziwą lekcję poglądową, 
mogły się one przekonać, na jak kruchych podstawach opierały się polskie 
roszczenia terytorialne. Dzień 11 VII 1920 r. był - zdaniem autora 
artykułu - prawdziwym sukcesem sil lewicowych, które głosując za 
Niemcami opowiedziały się zdecydowanie przeciwko reakcyjnej, szlachec-. 
kiej Polsce. Organ śląskiej SPD nawiązując do zasad internacjonalizmu, 
dodajmy przy innych okazjach przez socjaldemokratów nie przestrzega
nych, domagał się od partii II Międzynarodówki podjęcia kroków zmie
rzających do rewizji traktatu wersalskiego. i zarządzenia plebiscytu rów
nież na tych terenach, które zostały odebrane Niemcom, tj. również 
w Wielkopolsce 66. Prasa burżuazyjna oceniając wyniki plebiscytu na te
renie Warmii, Mazur i Powiśla uznała sukcesy niemieckie za owoc zgod
nej współpracy całego niemieckiego społeczeństwa, wszystkich, z wyjąt
kiem KPD, ugrupowań i organizacji politycznych. Nawiązując do 
oczekującej Niemców batalii, apelowała ona o wykorzystanie doświadczeń 
kampanii propagandowej w nadchodzącym plebiscycie na Śląsku 67. 

W okresie decydowania się losów Górnego Śląska zacieśniał się sojusz 
między siłami prawicy. Ugrupowania reakcyjne, nie rezygnując z osta
tecznych celów - obalenia republiki i zdobycia władzy, nawiązały w obli
czu „zagrożenia niemieckich interesów" na Śląsku zgodną współpracę 
z partiami tzw. koalicji weimarskiej. Na I Zjeździe Deutschnationale 
Volkspartei w Gliwicach w lutym 1921 r., obradującym pod hasłem 
„Górny Śląsk pozostanie niemiecki", dyrektor Braetsch, przemawiając 
w imieniu kierownict:wa partii, z satysfakcją powitał współdziałanie nie-

lands und Europa von ausschlaggebender Bedeutung ist, herrscht der blutigste Terror. 
In dem Lande, das bis zum Friedensvertrage von Verseilles einen Nationalitaten
kampf kaum gekannt hat, wtitet jetzt, infolge der grossen polnischen Hetze ein 
Arbeiterbruderkampf. Viele deutschfuhlendes klassenbewusste Arbeiter in Ober
schlesien sind von fanatiesierten polnischen Arbeitern erschlagen worden ... Frauen 
und Kinder sind in ihrer Wohnung unmenschlich misshandelt worden, ihre Habe 
vernichtet worden". Ocena stosunków górnośląskich dokonana przez organizację 
robotniczą związaną z socjaldemokracją nie odbiegała od tendencyjnych, kłamli
wych ocen ugrupowań nacjonalistycznych. ,.Volkswacht", 28 IX 1920. 

65 Tamże, 12 VII 1920. 
66 Tamże, 13 VII 1920. 
67 „Schlesische Tagespost", 13 VII 1920. 

' 
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mieckiej prawicy z pozostałymi partiami, łącznie z SPD, w nacjonali
stycznym „jednolitym froncie" 68. Wypracowaniu jednolitej taktyki dzia
łania w decydującym okresie kampanii plebiscytowej poświęcone było 
posiedzenie zarządu Związku Niemieckiej Prasy (Reichsverband der 
deutschen Presse) zwołane do Wrocławia na 5 II 1921 r. W przyjętej przez 
uczestników spotkania rezolucji dziennikarze i wydawcy gazet zobowią
zali się nie szczędzić wysiłku w celu ułatwienia niemieckim mieszkańcom 
Górnego Sląska walki o zachowanie terenu plebiscytowego przy Niem
czech. Uczestnicy spotkania złożyli przyrzeczenie, że prasa uczyni wszyst
ko, co leży w jej mocy, aby plebiscyt, ostatni etap walki o Górny Sląsk, 
zakończył. się przekonywającym zwycięstwem „kultury i cywilizacji nie
mieckiej nad polską zachłannością i brakiem kultury" 69. 

Obiektem ataków całego zespolonego frontu nacjonalistycznego stal 
się również rewolucyjny ruch robotniczy. Występując przeciwko plebiscy
towi, komuniści demaskowali poczynania reakcji, przestrzegali przed na
stępstwami sojuszu socjaldemokracji z burżuazją na płaszczyźnie nacjona
listycznej, antypolskiej 10. Zarówno na Górnym Śląsku, jak i w Nie_mczech, 
przepojeni wiarą w bezpośrednią bliskość rewolucji światowej, wyrażali 
oni pogląd, iż proletariat nie może uznać burżuazyjnego plebiscytu jako 
środka likwidacji ucisku narodowego. ,,Górnoślązacy - głosiła odezwa 
centrali VKPD 11 - nie powinniście oczekiwać pomocy ani ze strony 
rządu polskiego, ani niemieckiego, rządy te są bowiem wykonawcami woli 
obszarników i kapitalistów ... stoją na progu bankructwa. Przed ban
kructwem stoją także państwa Ententy ... Dlatego też mówimy: Nie prze
chodźcie na pozycje wrogów, nie glosujcie ani za Niemcami, ani za Polską, 
są to bowiem kraje rządzone przez kapitalistów i obszarników". Odezwa 
kończyła się apelem nawołującym do walki o władzę robotników i chło
pów 12. Podobne stanowisko zajął organ śląskich komunistów, ,,Schlesische 
Arbeiter-Zeitung" 1s. 

Aktywny udział w kampanii plebiscytowej wzięła również prasa so-

68 „Kattowitzer Zeitung", 10 II 1921. 
69 „Schlesische Volkszeitung", 6 II 1921. 
10 Stanowisko komunistów wobec plebiscytu obszernie relacjonował Ha w r a

n e k, op. cit., s. 157 i n. 
11 „Die Rote Fahne", 10 III 1921. 
12 W marcu 1921 r. została opublikowana także odezwa KPRP pt. Nie plebiscyt,

lecz rewolucja! zawierająca podobne koncepcje. Por. Ha w r  a n e k, op. cit., s. 161. 
1s „Schlesische Arbeiter-Zeitung", 13 I 1921; 8 III 1921. Gwoli ścisłości należy

zaznaczyć, że w dziale płatnych ogłoszeń tego pisma zamieszczono kilkakrotnie 
odezwę Vereinigte Verbande Heimattreuer Oberschlesier wzywającą uprawnionych 
do glosowania Niemców, aby dokonali wymaganej rejestracji. Tamże, 15 I 1921; 
16 I 1921; 18 I 1921. 
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cjaldemokratyczna. W listopadzie 1920 r. odbyła się w Berlinie konfe
rencja z udziałem przedstawicieli SPD i PPS poświęcona sprawom pro
pagandy plebiscytowej. Uczestnicy konferencji, która obradowała pod 
przewodnictwem sekretarza Międzynarodowego Biura Socjalistycznego, 
zobowiązali się prowadzić kampanię propagandową z umiarem, unikając 
wzajemnych inwektyw i napaści 74. Realizacja wytycznych niemieckich 
socjaldemokratów odbiegała jednak od zasad ustalonych na berlińskiej 
konferencji. W artykułach prasowych publikowanych przed plebiscytem 
przedstawiano w czarnych barwach rzeczywistość polską. Polsce rządzonej 
przez siły wstęczne przeciwstawiano wyidealizowany obraz republiki wei
marskiej. Współdziałając ściśle z ugrupowaniami burżuazyjnymi, prasa so
cjaldemokratyczna atakowała i zwalczała w sposób bezwzględny niemiec
kich komunistów. Argumenty, jakimi się w tej walce posługiwano, zaska
kiwały pewnością siebie, np. w artyJrnle redakcyjnym opublikowanym 

w organie śląskiej SPD 75 wyrażono na kilka zaledwie dni przed plebiscy
tem przekonanie, iż glosowanie zakończy się sukcesem niemieckim. Zwy
cięstwo, które nastąpi - dowodzono - byłoby jeszcze większe, gdyby 
nie dywersyjna rola niemieckich komunistów. Bojkot plebiscytu przez 
KPD osłabi w istocie pozycję niemiecką i służyć będzie jedynie interesom 
Polski, a więc państwa, które znajduje się faktycznie w stanie wojny 
z Rosją Radziecką. Autor artykułu sugerował, że zrywając z zasadami 
proletariackiego internacjonalizmu w istocie rzeczy komuniści niemieccy 
prowadzą szkodliwą dla Rosji Radzieckiej politykę 1s. W dniu plebiscytu 
organ górnośląskiej SPD zamieścił odezwę centrali socjalistycznych ko
mitetów akcji dla Górnego Śląska, apelując do robotników o zwarte gło
sowanie za republiką niemiecką „nie z pobudek nacjonalistycznych, lecz 
z przyczyn natury gospodarczej". Pismo socjaldemokratyczne, starając się 
zdyskredytować komunistów, wysunęło pod adresem Komunistycznej Par
tii Górnego Śląska prowokacyjny zarzut, że została ona przekupiona 
przez Polaków 11. 

Ożywioną kampanię propagandową przed plebiscytem prowadziły 
przede wszystkim pisma burżuazyjne. Prawie codziennie na ich łamach 
ukazywały się odezwy niemieckich kół przemysłowych i obszarniczych 
wzywające do głosowania za pozostawieniem Górnego śląska przy Niem-

1, ,,Volkswille", 23 XI 1920. 
1s Kommunistischer Schergendienst fiir Polen; ,,Volkswacht", 15 III 1921. 
76 W Sejmie Pruskim podczas dyskusji nad problemem górnośląskim podobne 

argumenty wobec posłów komunistycznych wysuwali socjaldemokraci. Por. Z. S u t·
m a n, Sprawa Górnego Sląska w Sejmie Pruskim w latach 1919-1922 (Studia i Ma
teriały z Dziejów Śląska, t. X, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 90-91). 

11 „Volkswille", 20 III 1921. 

' 
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czech. Obszernie informowały czytelników o imprezach propagandowych 
organizowanych przez ugrupowania nacjonalistyczne z okazji zbliżającego 
się plebiscytu 18. 

Plebiscyt, który przyniósł większość głosów Niemcom, nie odzwiercie
dlał rzeczywistych stosunków narodowościowych na Górnym Śląsku. Ogól
nie do sukcesu niemieckiego przyczyniły się następujące czynniki: ,,emi
granci" niemieccy, naciski na biorących udział w głosowaniu wywierane 
przez władze administracyjne: obszarników i kapitalistów oraz terror bo
jówek nacjonalistycznych. Prasa niemiecka na Śląsku uznała wynik ple
biscytu za zwycięstwo połowiczne. Bezpośrednio po ogłoszeniu rezultatów 
głosowania miejscowe gazety opublikowały komentarze na temat przebie
gu tej walki politycznej i jej ewentualnych konsekwencji. W licznych 
relacjach wyraźnie przebijało zaniepokojenie losami Górnego Śląska. 
W niektórych stwierdzano wręcz, iż wynik głosowania byłby znacznie ko
rzystniejszy dla Niemców, gdyby nie „terrorystyczna działalność" polskich 
„band zbrojnych" wspomaganych przez francuskich żołnierzy. Redakcja 
,,Breslauer Neueste Nachrichten" dowodziła, że w wyniku „polskich gwał
tów" Niemcy utracili około100/ogłosów 79

. ,,Schlesische Volkszeitung" żądała 
rozpatrzenia przez Komisję Międzysojuszniczą nadużyć popełnionych rzeko
mo przez Polaków podczas głosowania w tych powiatach, w których Niemcy 
nie zdobyli większości głosów 80. Z niesłychanie gwałtownym oskarżeniem 
pod adresem polskich działaczy narodowych na Opolszczyźnie wystąpiła 
po plebiscycie „Die freie Meinung" związana z ugrupowaniem demokra
tycznym. Redakcja tego pisma, która w pamiętnych dniach puczu Kappa
-Liittwitza odważnie demaskowała poczynania sil kontrrewolucyjnych, 
w ocenie sytuacji na Górnym Śląsku straciła poczucie umiaru. W artykule 
Krwawy terror na Górnym Sląsku 81 dowodził autor wbrew oczywistym 
faktom, że wszystko, o czym w gazetach niemieckich pisano na temat 
polskiego terroru, nie oddaje w drobnej części tego, co faktycznie działo 
się w dniu plebiscytu. 200 tys. Niemców, uczestników plebiscytu spoza 
Śląska, po powrocie do swych miejsc zamieszkania ujawni wszystkie 
,,przestępstwa" Polaków, opowie o szykanach doznanych ze strony „pol
skich nacjonalistów". W konsekwencji wzrośnie w Niemczech nienawiść 
do Polski. Będzie to dodatkowa cena, jaką zapłaci strona polska za gwałty 
popełnione wobec obywateli niemieckich. 

Bez przesady można stwierdzić, że prasa codzienna prawie wszystkich 
kierunków politycznych, z wyjątkiem komunistycznego, podkreślała ko-

1s „Volkswille", 15 III 1921; 16 III 1921; ,,Schlesische Volkszeitung", 7 III 1921; 

,,Kattowitzer Zeitung", 11 III 921. 
79 „Breslauer Neueste Nachrichten", 22 III 1921. 
so „Schlesische Volkszeitung", 22 III 1921. 
s1 „Die freie Meinung", 26 III 1921. 
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niecznosc przyznania Niemcom całego terenu plebiscytowego. Za takim 
rozwiązaniem - dowodzono - przemawiają względy ekonomiczne oraz 
wynik głosowania. Jedynie państwo niemieckie jest w stanie zabezpie
czyć rozwój przemysłu górnośląskiego 82. Nacjonalistyczna „Schlesische 
Tagespost" twierdziła, że Polsce nie powinien przypaść nawet drobny 
skrawek obszaru plebiscytowego, przy Niemczech muszą pozostać powiaty 
południowe Górnego Śląska, gdzie zdecydowana większość glosujących 
opowiedziała się za Polską, bowiem tam zgromadzone są najbogatsze złoża 
węgla 83. ,,Biada temu Niemcowi - groził autor artykułu - czy to będzie 
ktoś wysoko postawiony, czy też człowiek prosty, wyborca czy minister, 
który w chwili słabości zacznie bredzić (zu faseln beginnt) o potrzebie 
zastosowania prawa do samostanowienia wobec .Rybnika, Mikołowa 
i Pszczyny. Górny Śląsk musi pozostać niepodzielną całością" 84. Redakcja 
„Schlesische Volkszeitung", uzasadniając konieczność przyznania państwu 
niemieckiemu całego Górnego Śląska, wysuwała na plan pierwszy widmo 
komunizmu panoszące się niejako na tej ziemi. Przyłączenie jej do Polski, 
_miotanej sprzecznościami wewnętrznymi, podminowanej bolszewizmem, 
który czyni w tym kraju poważne postępy, byłoby znacznym niebezpie
czeństwem także dla państwa polskiego. Zasiliłoby bowiem ów lewicowy 
żywioł zainteresowany w zasadniczych zmianach ustrojowych. Również 
i Rosja Radziecka w tym celu zawarła z Polską pokój jeszcze· przed ple
biscytem. Toteż w interesie kół politycznych w Polsce, które przeciw-. 
stawiają się i zwalczają ruch komunistyczny, jak również w interesie 
państwa polskiego leży rezygnacja z Górnego Śląska 85. Fakt ten świadczył 
dobitnie, że propaganda prowadzona przez niemiecką prasę nacjonali
styczną wówczas, kiedy w grę wchodziły interesy klas posiadających, po
sługiwała się nawet najbardziej niedorzecznymi argumentami. Wybujały 
szowinizm, rozpętana histeria antypolska sprzyjały rozwojowi na Śląsku 
sił skrajnie prawicowych i tendencji antydemokratycznych, a także insta
lowaniu się w miejscowościach graniczących z terenem plebiscytowym 
bojówek kontrrewolucyjnych. 

Wybuch III powstania śląskiego przyczynił się do dalszego ożywienia 
tych zjawisk. Od pierwszych dni maja 1921 r. pisma niemieckie infor
mowały obszernie swych czytelników o sytuacji na Górnym Śląsku, pu
blikowały komentarze na temat przebiegu walki zbrojnej, akcjach dyplo·· 
matycznych podejmowanych przez czynniki rządowe itp. Wiele uwagi 
powstaniu poświęcały gazety komunistyczne. Centralny organ KPD „Die 

82 „Volkswacht", 23 III 1921; ,,Schlesische Tagespost", 22 III 1921; ,,Breslauer 
Neueste Nachrichten••, 22 III 1921. 

83 „Schlesische Tagespost", 23 III 1921. 
84 Tamże, 23 III 1921. 
ss „Schlesische Volkszeitung", 23 III 1921. 
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Rote Fahne", wypowiadając się przeciwko walce bratobójczej, apelował 
do proletariatu górnośląskiego, tj. do robotników polskich i niemieckich, 
o skierowanie broni przeciwko burżuazji, która eksploatując masy robot
nicze, rozpętała w imię swych egoistycznych interesów walkę zbrojną. Nie
nacjonalistyczne bowiem, lecz rewolucyjne cele powinien realizować pro
letariat Górnego śląska. Występując przeciwko powstaniu, organ KPD
ujawniał równ;cześnie terrorystyczny, kontrrewolucyjny charakter nie
mieckich ochotniczych formacji zbrojnych, stawiając niejednokrotnie na
jednej płaszczyźnie bojówki orgeszowskie i polskie oddziały powstańcze 86•

Znamienne stanowisko wobec powstania zajęli komuniści śląscy. Kon
gres przedstawicieli rad zakładowych 4 maja w Zaborzu, na którym 
wybrano Centralną Radę Robotniczą, dał redakcji „Schlesische Arbeiter
-Zeitung" asumpt do wysunięcia tezy, że równolegle do powstania zbroj
nego wywołanego przez Korfantego z pobudek nacjonalistycznych zachodzi 
na Górnym Śląsku proces rewolucyjny. Widomym tego znakiem był 
wybór Centralnej Rady Robotniczej i działalność rad robotniczych w nie
których zakładach przemysłowych. Masy pracujące Górnego Śląska, ro
botnicy i chłopi - dowodziła gazeta - uczestniczą w rewolucyjnym ruchu 
wymierzonym przeciwko kapitalistom i obszarnikom 87. Podejmowane 
przez komunistów śląskich próby przesunięcia walki powstańczej na tory 
walki klasowej nie przyniosły spodziewanych efektów 88. Nie było warun
ków spr.zyjających realizacji tych zamiarów. Nawiązuj'ąc do początków 
wystąpień zbrojnych polskich mas ludowych w maju 1921 r. P. Masłowski 
w artykule opublikowanym w organie śląskiej KPD po wygaśnięciu po
wstania sugerował, że hasła komunistyczne nawołujące do opanowania 
przez proletariat Górnego Śląska zakładów przemysłowych, tworzenia ro
botniczych oddziałów samoobrony oraz rad robotniczych znalazły w ma
sach posłuch. Wystąpienia rewolucyjne zostały jednak w brutalny sposób 
zahamowane, bo polskie władze powstańcze przerażone rozmiarami akcji 
lewicowej rozpętały kampanię represyjną wymierzoną przeciwko rewolu
cyjnemu ruchowi 89. 

śląscy komuniści odegrali w dniach III powstania niezmiernie ważną 
rolę w zwalczaniu terrorystycznych formacji zbrojnych uczestniczących 

66 „Die Rote Fahne", 4 V 1921, artykuł: Der Au/stand in Oberschlesien. Tamże, 
19 V 1921, artykuł: Krieg dem oberschlesischen Kriege. Por. też M. Or ze c h o  w s k i, 
Komunistyczna Partia Niemiec wobec problemów narodowościowych na Górnym 

Sląsku w latach 1922-1933 (Sobótka, 1961, nr 3, s. 332), oraz P. Du bi e I, Komuniści

a śląskie powstania (Powstania śląskie, s. 171). 
117 „Schlesische Arbeiter-Zeitung", 11 V 1921. 
ss Ha w r  a n e k, dp. cit., s. 197. 

· 89 „Schlesische Arbeiter-Zeitung", 1 VII 1921. Artykuł: Die Kommunisten Ober

schlesiens und der Korfanty-Au/stand. 
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w tłumieniu polskiego ruchu i ujawnianiu kontrrewolucyjnych, antydemo
kratycznych celów niemieckich oddziałów ochotniczych. W ciągu maja 
KPD zorganizowała 130 zebrań publicznych w różnych miejscowościach 
śląskich, wyjaśniając zebranym charakter terrorystycznych band orge
szowskich, które po zakończeniu walk z powstańcami zwrócą się przeciwko 
klasie robotniczej 90. Bezkompromisową walkę z niemieckimi formacjami 
ochotniczymi prowadziła zwłaszcza „Schlesische Arbeiter-Zeitung" 91. Od
ważna postawa redakcji organu komunistycznego ujawniająca kontrrewo
lucyjne plany bojówek niemieckich, tolerowanych i popieranych finansowo 
przez rząd, wywołała falę represji. W połowie czerwca 1921 r. rozpoczął 
się przed sądem we Wrocławiu proces przeciwko redaktorom pisma. Człon
ków redakcji (Becker, Neubert, Riedel, Damelang) odpowiedzialnych za 
publikowanie materiałów relacjonujących walkę formacji ochotniczych 
z powstańcami polskimi oskarżono o szerzenie informacji godzących w in
teresy państwa. Sąd skazał Beckera i Neuberta na 17 miesięcy twierdzy 
(Festungshaft) 92. 

Po wybuchu III powstania śląskiego cala niemiecka prasa nacjonali
styczna, również spoza Śląska, podjęła na nowo kampanię propagandową. 
Pisma ugrupowań prawicowych atakowały rządy niemieckie (Fehrenba
cha, później Wirtha) za „niezbyt energiczną obronę niemieckich interesów 
na Górnym Śląsku". Kunktatorstwo, liczenie na pomoc ze strony państw 
zachodnich do niczego nie prowadzą - dowodził organ śląskiej DNVP. 
Rząd niemiecki powinien w sposób stanowczy zlikwidować to ognisko nie
pokoju, jakim jest polski ruch narodowy 93. Należy - sugerowano - skło
nić Komisję Międzysojuszniczą do wydania zezwolenia na bezpośredni 
udział niemieckich sil zbrojnych w akcjach antypowstańczych. Setki ty
sięcy młodych Niemców staną w każdej chwili do walki w obronie za
grożonego przez „polskie bandy" Górnego śląska 94. Pod obstrzałem kry
tyki pism prawicowych znalazł się zwłaszcza rząd J. Wirtha. Nowego 
kanclerza oskarżono o zaprzepaszczenie okazji do bezpardonowego zdła
wienia polskiego ruchu narodowego. ,,Schlesische Tagespost" żądała także 
zastosowania represji wobec ludności polskiej mieszkającej w Niemczech. 
Domagano się przymusowego wysiedlenia wszystkich Polaków osiedlonych 
we Wrocławiu i przekazania ich mieszkań niemieckim uciekinierom z re-

·go Tamże, 4 VI 1921.
91 Por. artykuły: Das neue Baltikum, tamże 24 V 1921; Umtriebe der Orgesch in

Oberschlesien, tamże, 28 VI 1921; Die militiirische Organisation der Orgescharmee in

Oberschlesien, talllże, 1 VII 1921; Schlesien - die Vendee der preussischen Junker,

tamże, 4 VIII 1921. 
92 Tamże, 16 VI 1921. 
9s „Schlesische Tagespost", 4 V 1921; 7 V 1921. 
94 Tamże, 7 V 1921. 
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jonu objętego powstaniem 95
. Pisma całego zjednoczonego frontu nacjona

listycznego prowadziły gwałtowną kampanię szkalowania polskich uczest
ników walk wyzwoleńczych na Górnym Śląsku. Nie cofano się przed 
publikowaniem informacji fałszujących rzeczywistość. W intencji redak
torów tych pism leżało bowiem zohydzenie w oczach opinii niemieckiej 
polskiego czynu powstańczego. Z zasady określano powstańców mianem 
,, bandytów", ,,rozbójników" i „ terrorystów". Niektóre artykuły rażą wy
jątkowym prymitywizmem, nawet na tle niewybrednej kampanii propa
gandowej wspomnianego okresu. ,,Polacy rozpoczęli na Górnym Śląsku -
dowodził: redaktor szowinistycznego „Der Schwarze Adler" - przy 
poparciu band i regularnego wojska z Polski prawdziwą rzeź, która przy
wołuje w pamięci straszne najazdy Tatarów z XIII w., wojny husyckie 
i smutny czas wojny trzydziestoletniej" os. Organ Deutsche Volkspartei, 
,,Breslauer Neueste Nachrichten", dostrzegający wszędzie spisek komu
nistyczny pisał: ,,Akcja wywołana przez Korfantego na Górnym Śląsku 
jest rabunkiem, grabieżą i mordem popełnianym na niemieckiej ludności,. 
niszczeniem życia gospodarczego ... Wszystko to, co przeżywamy na 
Górnym śląsku, nie jest niczym innym, jak wymierzonym przeciwko nie
mieckim klasom posiadającym zamachem bolszewickim, ukrytym pod 
cienką powłoką narodowopolskiego laku" 01. W innym artykule redakcja 
tej gazety „ujawniła" groźny plan komunistycznego sprzysiężenia, który 
zmierzał do opanowania całego Górnego Śląska i stworzenia przy pomocy 
oddziałów powstańczych złożonych z kryptokomunistów republiki ra
dzieckiej 98. 

Również i prasa socjaldemokratyczna zaangażowała się w obronę nie
mieckich interesów na Górnym Śląsku. Nader chętnie posługiwała się 
ona argumentami nawiązującymi przynajmniej z pozoru do zasad interna
cjonalizmu, gospodarczego i społecznego podłoża konfliktu, przeciwsta
wiając „niemiecki socjalizm" polskiemu „imperializmowi". Śląski organ 
SPD „Volkswacht" wysuwał m. in. tezę, że powstanie pozbawione cha
rakteru oddolnego „wystąpienia mas ludowych" i wywołane przez polskie 
elementy nacjonalistyczne skazane jest na fiasko, gdyż zainteresowane 
w rozwoju potencjału przemysłowego Górnego Śląska państwa Ententy, 
nie pozwolą ·Polakom dezorganizować życia gospodarczego tego okręgu 99. 
Względy ekonomiczne i społeczne, tj. integralne związanie przemysłu ca
łego Śląska z organizmem gospodarczym Niemiec, jak też interes klasy 
robotniczej czynią iluzorycznymi żądania Polaków oderwania gwałtem 

9s Tamże, 12 V 1921. 

96 „Der Schwarze Adler", 29 V 1921. 

97 „Breslauer Neueste Nachrichten", 17 V 1921, Drohende Bolschewisierung Ober

schlesiens. 

98 Tamże, 22 VI 1921. 

99 „Volkswacht", 6 V 1921; 9 V 1921; 8 VII 1921. 
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obszaru plebiscytowego od Niemiec 100. Występując przeciwko „polskim 
roszczeniom" terytorialnym, gazeta publikowała informacje na temat akcji 
podejmowanych przez czynniki rządowe, kola gospodarcze, organizacje 
społeczne, przedstawicieli życia kulturalnego (m. in. G. Hauptmann) 
w obronie „zagrożonego Śląska" 101. Jak by ukoronowaniem postawy so
cjaldemokratów wobec problemu górnośląskiego z omawianego okresu była 
wypowiedź przedstawiciela górnośląskiej SPD na zjeździe w Zgorzelcu 
z września 1921 r., Juliusa Franza, który stwierdził m. in.: ,,Dla nas 
sprawa ewentualnego wejścia Deutsche Volkspartei do rządu jest czymś 
mało istotnym. W obecnej chwili powitamy z uznaniem każdy rząd, który 
przyczyni się do zachowania ziemi górnośląskiej przy Niemczech" 102. 

Na uwagę zasługuje również postawa prasy niemieckiej wobec dzia
łalności formacji paramilitarnych w okresie III powstania. Jeszcze w mar
cu 1920 r. dzienniki tzw. koalicji weimarskiej występowały zdecydowanie 
przeciwko tolerowaniu przez władze reakcyjnych formacji zbrojnych, które 
spełnić miały rolę grabarzy republiki. W maju 1921 r. przedstawiciele 
skrajnej prawicy wszczęli kampanię na rzecz rozbudowy oddziałów Selbst
schutzu. Pisma nacjonalistyczne publikowały hymny pochwalne na cześć 
bojówkarzy z Orgeschu 10a. Dowódca Selbstschutzu, gen. Hoefer, przy
znawał, że nawet dla ludności niemieckiej na Śląsku Bawarczycy z kor
pusu „Oberland" byli postrachem (Bayernschreck) 104. Redaktor „Die freie 
Mainung" w piśmie, które odważnie zwalczało w dniach puczu Kappa bo
jówkarzy z Freikorpsów, w drugim tygodniu powstania z żalem konsta
tował, że orgeszowcom nie udało się opanować sytuacji na Opolszczyźnie. 
Członkowie ochotniczych formacji zbrojnych - dowodził - po wyparciu 
z zajętych pozycji polskich powstańców mogli poprawić swoją nie naj
lepszą reputację, a nawet pozyskać sympatię szerokich kręgów niemiec
kiego społeczeństwa, lecz tę szansę zaprzepaścili 105. Niezadowolenie kół 
nacjonalistycznych wywołała powzięta pod naciskiem państw Ententy, 
decyzja kanclerza Wirtha, zakazująca dalszego formowania korpusów 
ochotniczych. Niektóre ugrupowania burżuazyjne na Śląsku widziały w niej 

100 Tamże, 28 VI 1921. 
101 „Volkswacht", 23 V 1921; 4 VII 1921; 16 VII 1921. 
102 Protokoll ii.ber die Verhandlungen des Parteitages der SPD, abgehalten in 

Gorlitz vom 18 bis 24 IX 1921, Berlin 1921, s. 193. 
103 „Der Schwarze Adler", 14 VI 1921. W hołdowniczym artykule zatytułowanym 

Den Heimatkći.mpfern H. Kaergel pisał z emfazą: ,,Brilder, es gibt nichts Grosseres 
als Eure Tat! ... Mitten im grossen Tode lebt in Euch das ewige Deutschland! ... 
Verflucht sei das Volk, dass nicht im Danken vor Euch kniet". 

104 K. H o  e f e r, Oberschlesien in der Aufstandszeit 1918-1921, Berlin 1938,
s. 182.

ios „Die freie Meinung", 14 V 1921.

6 - Sobótka 1/72 
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groźbę osłabienia sił zbrojnych walczących przeciwko powstańcom 106. 
Również pisma prawicowe atakowały rząd, zarzucając kanclerzowi kapi
tulanctwo i zbytnie uleganie naciskowi państw zachodnich 101. W wyjąt
kowo niezręcznej sytuacji znalazły się pisma socjaldemokratyczne. Sląska 
„Volkswacht" przestrzegała wprawdzie opinię niemiecką przed wzrostem 
sił wrogich republice i przed politycznymi awanturnikami 10e, ale jedno
cześnie nie kryła swego zadowolenia, informując czytelników o antypo
wstańczej działalności Selbstschutzu, dowodzonego przez gen. Hoefera, 
oficera, którego cechuje osobista odwaga i niemal ojcowski stosunek do 
szeregowych żołnierzy 100. 

Na osobną uwagę zasługują demonstracje polityczne związane z rocz
nicami plebiscytu i powstań śląskich. Strona niemiecka po 1921 r. posta
nowiła wykorzystać te wydarzenia jako jeszcze jedną okazję do antypol
skich wystąpień. Prawie co roku w różnych miejscowościach Niemczech, 
a przede wszystkim na Opolszczyźnie, dochodziło do wieców z nimi zwią
zanych. Plebiscyt określano jako „bezecny fałsz", przy którego pomocy 
wyrwano Niemcom ziemie do nich od wieków należące. Tej krzywdy naród 
nigdy nie zapomni 110. Organizowaniem rocznic plebiscytowych zajmowali 
się przywódcy Vereinigte Verbande Heimattreuer Oberschlesier (VVHO). 
Pierwsze poważniejsze demonstracje związane z plebiscytem na Sląsku 
odbyły się w 1925 r. nie tylko we wszystkich większych miastach rejencji 
opolskiej, lecz także i w Niemczech centralnych. Wzięli w nich udział 
przedstawiciele ówczesnych władz. Ich wystąpienia miały par exellence 
wymowę polityczną. Były kolejną demonstracją oficjalnych reprezentan
tów władzy państwowej wobec wschodniego sąsiada. W uchwalanych na 
wiecach rezolucjach nie tylko przypominano „krzywdę" wyrządzoną Niem
com w czasie plebiscytu, lecz wzywano do rewanżu, np. w rezolucji z wie
cu w Raciborzu czytamy: ,,Dziś, w czwartą rocznicę plebiscytu na Górnym 
Sląsku ... tysiące obywateli miasta zebrały się na potężnej demonstracji, 
aby wyrazić swój żal, że dotąd nie zostało jeszcze naprawione bezprawie: 
oburzające i niezrozumiałe dla zgromadzonych rozdarcie Sląska. Z głębi 
zbolałych serc, w płomiennych słowach podnosimy przeciw temu ponowny 
protest. Chcemy przez to nie tylko zaznaczyć, że zostaliśmy wierni naszym 
braciom .niemieckim od nas oderwanym, lecz równocześnie oświadczamy 
całemu światu, iż brutalny gwałt bezprawnego podziału niemieckiej ziemi 

10a „Schlesische Volkszeitung", 24 V 1921. 
101 „Deutsche Zeitung", 23 V 1921. 
10s „Volkswacht", 23 V 1921, nr 117. 
109 Tamże, 24 V 1921. Redakcja „Schlesische Arbeiter-Zeitung", 11 VI 1921, zwró

ciła słusznie uwagę na niekonsekwencję pisma śląskiej socjaldemokracji w ocenie 
formacji zbrojnych. Por. artykuł: Gen. Hoefer und die LobesoziaZisten.

110 „Oberschlesische Volksstimme", 21 III 1924. 
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górnośląskiej nie da się długo utrzymać" m. Rezolucje te przesyłano do 
rządów Prus i Rzeszy. 

Kolejnymi demonstracjami rocznicowymi były imprezy związane z 5 
rocznicą plebiscytu na Śląsku. Główne uroczystości odbyły się 28 III 
1926 r. w stolicy prowincji górnośląskiej - O.polu. Poprzedziły je ma
nifestacje w Bytomiu, Gliwicach, Zabrzu i Raciborzu, na które zaproszono 
przedstawicieli młodzieży studenckiej z całej Rzeszy. Do Opola przybyli 
reprezentanci wład:l centralnych, w tym ministrowie spraw wewnętrz
nych Rzeszy dr Killz i Prus dr Severing. Reichswehrę reprezentował gen. 
von Kayser. Obecni byli landraci i posłowie do Parlamentu z prowincji 
górnośląskiej. Przybyli także przedstawiciele Niemiec do Komisji Miesza
nej dla Górnego Śląska, von Grilnau, oraz reprezentant Prus Wschodnich 
M. Worgitzki, jeden z najbardziej zagorzałych działaczy prawicowyGh
w Niemczech 112. Przemawiający na wiecach przedstawiciele rządu po
n·ownie zakwestionowali decyzje w sprawie zachodnich granic Polski.
Killz oświadczył: ,,My ziemi tej nie uważamy za straconą ani dziś, ani
jutro, ani kiedykolwiek w przyszłości. Bezprawie górnośląskie - jak
nazwał Mac Donald podział niemieckiego Górnego Śląska [Mowa tu o wy
stąpieniu premiera angielskiego na forum Ligi Narodów jesienią w 1924 r.]
- oddzieliło wprawdzie od nas granicą państwową naszych braci i siostry.
Myśli nasze są w tej chwili przy nich. I nigdy ta granica nie rozdzieli
naszych serc ... Wołamy więc dziś do naszych braci i sióstr: przyzna�ajcie
się zawsze do niemieckości, myślcie zawsze o nas, pozostańcie nam wierni,
zostańcie wierni niemieckiej ojczyźnie, niemieckiej kulturze i niemieckiej
wspólnocie" m. Zarówno demonstracje uliczne, jak i przemówienia ofi
cjalnych czynników Rzeszy szeroko komentowała śląska prasa. 

W latach następnych postanowiono obchodom plebiscytowym nadać 
nieco inny niż dotychczas charakter; tzn. nie urządzać uroczystości cen-

111 AAN, Kon. Opole, nr 196, raport z 26 III 1925. 
112 „Ostdeutsche Morgenpost", 29 III 1926. 
113 AAN Konsulat Opolski, nr 282, k. 97. Z dalszych wywodów ministra warto 

przytoczyć jeszcze jeden fragment: ,,Die Art, wie sie as sich bei der Abstimmung 
diesem schweren denkwiirdigen Tage bewahrt hat, ist alles in allem gewiirdigt ein 
gewaltiges geschichtliches Monument der deutsche Treue und ein schćines grosses 
Bekenntnis zu den Gedanken, dem auch der Gedenk-Ausdruck gegeben hat, dass 
trotz aller Leiden die Zukunft Oberschlesiens nur bei Deutschland gesichert sein 
kann ... Es gibt keine Nacht die endlos dauert. Aber wir haben es in der Hand 
dem Morgen entgegenzuschaffen und zu arbeiten bis die Morgenrćite kommt. Gebe 
Gott, dass das Schicksal von Schlesien und Oberschlesien sich bald wenden mćige". 
Z wywodów Severinga na uwagę zasługują następujące zdania: ,,Dafiir danke ich 
im Namen der preussischen Staatsregierung allen denen die diesen Kampf der Idee 
gegen die Gewalt im Kampfe des Rechts liber die Macht mitgefochten ... heute 
erkennt alle Welt die Entscheidung der Interallierten Kommission als Unrecht, 
meist aber als Irrtum an. Irrtiimer miissen berichtigt werden, und ich hoffe, und 
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tralnych, lecz tylko lokalne manifestacje, z udziałem jednak wszystkich 
związków prawicowych działających na danym terenie. W obchodach ple
biscytowych w 1927 r. zorganizowanych przez VVHO brały np. także 
udział grupy Landesschiitzen Verbande i Stahlhelmu. Po raz pierwszy 
także w czasie owych demonstracji wyświetlono film pod tytułem Land

unterm Kreuz 114. Już jednak 10 rocznicy plebiscytów postanowiono nadać 
ogólnoniemiecki charakter. W Prusach Wschodnich pierwsze demonstracje 
związane z tym wydarzeniem przypadły na lipiec i odbyły się w Olsztynie. 
Główne uroczystości jednak miały miejsce w sierpniu w Berlinie, w czasie 
których wygłosił przed Reichstagiem znaną już mowę minister Treviranus. 
W tym samym miesiącu odbyły się podobne imprezy antypolskie w Sztu
mie, Malborku, Kwidzyniu i wielu innych miejscowościach prowincji, 
zwłaszcza położonych nad polską granicą. Brały w nich udział ugrupowa
nia stahlhelmowskie m. Rok 1931 przyniósł nową falę demonstracji związa
nych z 10-leciem plebiscytu tym razem na Górnym Sląsku. Tak jak przed 
laty, wiece i zebrania miały odbywać się na terenie całej Rzeszy. Ogólno
niemiecką imprezę przewidywan,o w Bytomiu. O gruntownych przygotowa
niach do niej pisała prawie codziennie miejscowa prasa 11s. Bawarskie 
ministerstwo oświaty specjalnym zarządzeniem przypominało, że 20 III 
1931 r. upływa 10 rocznica plebiscytu na Górnym Sląsku. W tym dniu 
należy w wyższych uczelniach, szkołach zawodowych i średnich w przy
stępnej formie przedstawić młodzieży te wypadki. Wezwano także do 
urządzania obchodów związanych z tą rocznicą m. Demonstracje marcowe 
miały bowiem ponownie wykazać wobec zagranicy, że cały naród nie
miecki domaga się rewizji granic wschodnich. Zwrócono się nawet z proś
bą do kardynała Bertrama, by ten zechciał wyrazić zgodę na udział w pla
nowanych obchodach czynników kościelnych. W związku z tym Bertram 
zgodził się, by we wszystkich kościołach na Sląsku Opolskim 22 marca 
o godz. 11.30 uderzono w dzwony.

Tymczasem w połowie marca doszło do zasadniczych rozbieżności mię
dzy głównym inspiratorem uroczystości plebiscytowych (VVHO) a skrajną 

glaube, dass es bald geschieht den .Irrtum der Interallierten Kommission zu berichti
gen. Wenn dieses Recht bald und zu Gunsten Deutschlands geschehen soli dann diirfen 
die Oberschlesier den Kampf noch nicht als ausgekampft betrachten . . . Preussen 
ist noch nicht ganz frei. Weder im Osten noch im Westen". Tamże, nr 196, k. 59. 

rn Tamże, nr 201, k. 103. 
11s Tamże, Amb. Berlin, nr 813, k. 139, tamże, Kon. Olsztyn, nr 2, raporty 

z lipca i sierpnia 1930 r. 
110 Zob. np. ,,Ostdeutsche Morgenpost", 10 II 1931, oraz „Oberschlesische Volks

stimme", 21 II 1931. 
111 „Miinchen Augsburger Zeitung", 9 III 1931, ,,Schwabischer Merkur", 10 III 1931,

cyt. za raportem Ambas. Berlin, z 20 III 1931, AAN, Ambas. Berlin, nr 2301. 
11s „Ostdeutsche Morgenpost", 8 III 1931. 

I 
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prawicą z narodowymi socjalistami i stahlhelmowcami na czele. Tym 
siłom bowiem nie odpowiadały już hasła głoszone przez dotychczasowych 
przywódców akcji antypolskich na Śląsku. Zarówno bojówki NSDAP, 
jak i koła Stahlhelmu nie chciały dopuścić do tego, by ludzie związani 
z part\ą Centrum kierowali demonstracjami politycznymi o znaczeniu 
ogólnopaństwowym. Zamierzano nawet urządzić konkurencyjne pochody 
w Gliwicach. W tej sytuacji nadprezydent prowincji górnośląskiej zwołał 
na 13 marca do Opola naradę przywódców głównych partii i ugrupowań 
politycznych z terenów Opolszczyzny. Na razie doszło do chwilowego 
zawieszenia broni. Uzgodniono, że w rocznicę plebiscytu wspólnie wystąpią 
wszystkie organizacje polityczne działające na Górnym Śląsku. Umowa 
opolska nie została jednak dotrzymana. 22 marca DNVP zwołała do 
Gliwic wiec, na którym wystąpił Hugenberg. Również na własną rękę 10 
rocznicę plebiscytu obchodzili hitlerowcy oraz Stahlhelm. Chcąc ukryć 
rozdźwięk w obozie prawicy niemieckiej, 23 marca opublikowano w miej
scowej prasie odezwę podpisaną przez Lukaschka, gen. Hofera i dra 
Urbanka wzywającą wszystkie zainteresowane grupy do wzięcia udziału 
w uroczystościach plebiscytowych w Bytomiu 110. W ten sposób odbyła 
się na stadionie bytomskim ogólnoniemiecka impreza, na którą przyby)i 
nowy kanclerz Rzeszy Briinning oraz pruski minister Severing 120. De
monstracje górnośląskie nie przeobraziły się - jak to planowano - w ży
wiołowe i spontaniczne manifestacje antypolskie. Skrajna prawica bowiem 
nie była już zainteresowana w głoszeniu starych haseł rewizji granic pol
sko-niemieckich, lecz w zdobyciu władzy w Rzeszy oraz globalnym roz
strzygnięciu spraw na wschodzie. Nawet nacjonalistyczny „Oberschlesische 

Tageszeitung" pisał, że oficjalne uroczystości w Bytomiu mimo obecności 
na nich kanclerza Bruninga odbyły się w nadzwyczaj chłodnym nastro
ju 121. Niezależnie od demonstracji górnośląskich podobne imprezy odbyły 
się także w Niemczech centralnych. I tu także ich głównym inspiratorem 
był VVHO. Oblicza się, że ogółem urządzono w Rzeszy ponad 200 wieców 
związanych z 10 rocznicą plebiscytu na Górnym Śląsku. W każdym z nich 
brało udział przeciętnie 5-10 tys. osób. Wiece te były finansowane przez 
miejscowe koła .VVHO. Największe ich nasilenie przypadało na luty 
i marzec 1931 r.122 

Nie przeminęły jeszcze echa 10 rocznicy plebiscytu, a już przystąpiono 
do montowania nowych demonstracji, tym razem związanych z rocznicą 
III powstania śląskiego. Główna impreza odbyła się 24-25 maja na Górze 
św. Anny, w miejscu jednej z najkrwawszych bitew zrywu powstańczego. 

119 Tamże, 23 III 1931. 
120 AAN, Kon. Opole, nr 198, k. 50, oraz „Ostdeutsche Morgenpost", 24 III 1931. 
121 „Oberschlesische Tageszeitung", 23 III 1931. 

122 AP Wrocław, WSPrSl., nr 832, k. 34 i n.; tamże, nr 856, raport z 19 V 1931. 
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Zgromadzono tutaj ponad 50 tys. demonstrantów z całej Opolszczyzny. 
Przybyli także przedstawiciele rządu i władz lokalnych 123. Na przełomie 
1931/32 r. notowano na terenie niemieckiego wschodu wyraźny wzrost 
wpływów NSDAP tak w okręgach wiejskich, jak i miejskich. Ona też 
coraz wyraźniej przejmowała kierownictwo antypolskich wystąpień. Roz
palała mistyczną wiarę w posłannictwo narodu niemieckiego, którą bez
krytycznie przyjmowały ugrupowania drobnomieszczańskie, część robot
ników oraz warstw ze średnim stopniem wykształcenia. Te grupy społecz
ne; niejednokrotnie mające za sobą przejścia ·pierwszej wojny światowej, 
wierzyły, że pod kierownictwem narodowych socjalistów Niemcy zdobędą 
władzę, będą mogły ustanawiać nowy porządek w świecie, budować pań
stwo dla „Herrenvolku". Utworzeniu tak pojętego „ładu" przeszkadzały 
postanowienia traktatu wersalskiego oraz siły sprawujące władzę w Rze
szy. Wniosek był więc prosty: jedynym rozwiązaniem jest obalenie istnie
jącego porządku w Niemczech i Europie. W ten sposób przedstawiony 
program zjednywał narodowym socjalistom nowych sprzymierzeńców 
w szeregach skrajnej prawicy 124. Na uwagę zasługiwał także ruch o zde
cydowanie antysemickim i antypolskim programie określający się najczęś
ciej jako Deutschvolkische Freiheitbewegung (Niemieckoludowy Ruch 
Wolnościowy) powiązany z Deutschvolkische Freiheitspartei m. Organiza
cyjnie wzorował się on na oddziałach SA i niejednokrotnie skupiał wokół 
siebie lewicowe elementy narodowych socjalistów. Silnym ośrodkiem 
owego ruchu były Gliwice. Na Opolszczyźnie też powstawały tzw. Kampf
gemeins.chaft revolutionare Nationalsozialisten. Byli to najczęściej lewi
cujący członkowie NSDAP. Silnym ośrodkiem tego ruchu był pow. raci
borski 1?6. 

Te skrajnie nacjonalistyczne elementy wywierały wpływ na przebieg 
antypolskich demonstracji w Rzeszy, a szczególnie na terenach wschod
nich. Zdecydowanie antypolskie wystąpienia ugrupowań spod znaku 
NSDAP wpływały także na programy polityczne prawicowych organizacji 
w republice weimarskiej. Zacierała się powoli różnica między hasłami 
heimattreuerów a ideologią narodowych socjalistów głoszonymi w czasie 

12s AMSW, R 1/1.. Sprawozdanie za II kwartał 1931, s. 74. 
124 Wzrost wpływów NSDAP w Niemczech pod koniec lat dwudziestych, politykę 

tej partii wobec demokracji niemieckiej oraz postanowień traktatu wersalskiego oma

wia szeroko w polskiej literaturze historycznej Ry s z k a, op. cit., s. 161, oraz 

t e  n że, Państwo stanu wyjątkowego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, s. 102 

i n. W literaturze niemieckiej na uwagę zasługują: K. D. B r a ch e r, Die Auflosung 

der Weimarer Republik, wyd. 4, Villingen/Schwarzwald 1964, s. 106 i n., oraz Ge

schichte der Deutschen Arbeiter Bewegung, Berlin 1966, t. IV, s. 231. 

m Zob. AP Wrocław, RO I, nr 1830, Bericht 25 I 1932, oraz hasło: Deutsch

volkische Freiheitsbewegung. 
• 120 AP Wrocław, RO I, nr 1830, Bericht 25 I 1932.
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rocznic związanych z plebiscytem i powstaniami śląskimi. W imprezach 
ziomkostw zwoływanych ·Z tej okazji brały udział bojówki SA i SS, 
a w demonstracjach ulicznych organizowanych przez hitlerowców -
członkowie stowarzyszeń prawicowych. Przykładem owej „współpracy" 
może być zjazd VVHO w Bytomiu 15 i 16 X 1932 r., w którym na równi 
z przedstawicielami VVHO demonstrowały oddziały hitlerowców 127• 

Szczególnie świętowano rocznicę plebiscytu i III powstania śląskiego 
w 1933 r. Obchodzono je na terenie całych Niemiec. Silą inspirującą były 
jeszcze kola VVHO. Ton wypowiedzi na owych imprezach nasycony był 
jak zwykle treścią nacjonalistyczną. Żądano zwrotu „zabranych" Niemcom 
ziem wschodnich, domagano się pielęgnowania kultury niemieckiej na 
wschodzie i bohaterstwa żołnierzy biorących udział w walkach przeciwko 
powstańcom z lat 1919-1921. Nade wszystko jednak przypominano, że 
tereny wschodnie Niemiec zajęte przez Polskę są tak samo niemieckie, 
jak tereny nad Łabą i Renem. Stwierdzenie, że „Der Osten ist deutsches 
Mutterland", powtar.zało się w każdej mowie, w każdym ·prawie artykule 
z tego okresu 12s. W pełnych patosu mowach wzywano do obrony wschod
niej ojczyzny oraz do wyrównania krzywd ludności niemieckiej cierpią
cej niedostatek i nędzę w Polsce m. 

Obraz antypolskich demonstracji rocznicowych byłby jednak niepełny, 
gdyby nie uwzględniło się zapoczątkowanej w latach dwudziestych akcji 
organizowania masowych wycieczek nad „krwawiącą granicę". W okresie 
republiki weimarskiej owe demonstracyjne „wycieczki" organizowano 
przede wszystkim do trzech regionów: Pogranicza, na Śląsk i do Prus 
W schodni.eh. Ich cel był zawsze ten sam. Przebiegały one również według 
z góry określonego schematu: najpierw przedstawiciel miejscowej władzy 
wygłaszał do przyjeżdżających płomienną mowę, podkreślając „hańbę", 
jaką zgotował narodowi niemieckiemu „dyktat" wersalski, następnie ze
brani udawali się w kierunku granicy polsko-niemieckiej, by móc dotknąć 
własnymi rękami kamieni granicznych i uświadomić sobie lepiej polskie 
,,niebezpieczeństwo". Na Pograniczu najczęściej zwiedzano Pilę i Między
rzecz 1so, na Dolnym śląsku Syców i Milicz, na Opolszczyźnie pas graniczny 

121 AAN, MSZ P II, nr 4504, k. 146. 
12s PA Bonn, Abt. IV, Politik 2, Pol. G, Bd 24, k. 136. 
129 W jednym z przemówień stwierdzano: Im Osten, Westpreussen, Posen und 

Oberschlesien geht es urn deutsches Kernland, urn deutsche Zukunft. Die Bliite, 

die wir als ein grosses, starkes und freies Deutschland in den vier Jahrzenten 

vor 1914 erlebten und die durch einen langen und schweren Winter - den Krieg 

mit seinen Folgen - abgelost wurde, sie kommt wieder. An den losgerissenen 

Stilcken deutschen Bodens wird sich das Schicksal Deutschlands entscheiden, geht 

der Osten fiir immer verloren, so geht auch Deutschland verloren, wird der Osten 

wiedergewonnen, ist; Deutschland gerettet". Tamże, s. 145. 
1ao AP Poznań, OPS, nr 147, k. 203 i n.
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w rejonie Bytomia 131, Wycieczki oprowadzali przygotowani do tego celu 
przewodnicy. Na terenach dolnośląskich byli nimi przeważnie pracow
nicy naukowi wrocławskich placówek badawczych, niejednokrotnie zajmu
jący wysokie stanowislrn w miejscowej administracji, powiązani z Insty
tutem Europy Wschodniej, oraz studenci i członkowie Katholischer Jung
mannerverband (Katolickie Stowarzyszenie Mł:odzieży Męskiej) diecezji 
wrocławskiej. Uczestnicy korzystali z przygotowanych do tego celu mate
riałów propagandowych opracowanych przez H. Rogmanna. Poruszały one 
oprócz „nędzy gospodarczej" także „niebezpieczeństwo" zalewu ze strony 
prężnie rozwijającej się ludności słowiańskiej napierającej na Śląsk zarówno 
ze wschodu, jak i poludnia 1s2

• Owe wyprawy wzdłuż granicy dolnośląskiej 
określano z czasem jako „Grenzlandfahrt an die Niederschlesische Grenze". 

Po podpisaniu układu o nieagresji w styczniu 1934 r. oficjalnie zanie- . 
chano organizowania ogólnoniemieckich imprez rocznicowych związanych 
z wydarzeniami lat 1919-1921 na Górnym śląsku. Nieoficjalnie jednak 
nadal urządzano uroczystości plebiscytowe, w czasie których lokalni mów
cy wzywali do obrony wschodniej ojczyzny, do wyrównania krzywd na 
wschodnich rubieżach Rzeszy, tak obficie zroszonych niemiecką krwią: 
Silą inspirującą te poczynania był Bund Deutscher Osten, masowa organi
zacja polityczna związana z czynnikami rządowymi Trzeciej Rzeszy. Zmie
niły się więc jedynie metody działania - cel pozostał ten sam. 

DIE DEUTSCHE OFFENTLICHKEIT 

GEGEN1JBER DEN AUFSTANDEN UND DEM PLEBISZIT IN SCHLESIEN

In der Zeit, als sich das Schicksal Schlesiens entschied und die polnische Be
volkerung durch bewaffneten Kampf ihren festen Willen zur Vereinigung mit dem 
Vaterlande manifestierte, wurde von den deutschen Gruppierungen eine nationa
listische Propaganda entfesselt. Alle bilrgerlichen Gruppierungen erhoben an die 
deutsche Regierung und die militiirischen Behorden die Forderung, die gegen 
die deutschen Interessen in Schlesien gerichteten bewaffneten Erhebungen 
gewalttiitig niederzudrilcken. Eine feindliche Haltung den polnischen Aufstiindischen 
gegenilber nahm die deutsche Sozialdemokratie ein, die zur Zeit der bewafineten 
Kiimpfe der schlesischen Bevolkerung ihre Zusammenarbeit mit den bilrgerlichen 
Parteien festigte. Auf diese Weise wurde der Vertrag vom 4. August 1919 betreffs 
der Unterlassung von Streitigkeiten unter den deutschen Parteien realisiert. In der 
oberschlesischen Frage hatten sie eine einheitliche Haltung angenommen._ In den 
Jahren 1919-1921 filhrte die Presse, die die Ansichten der Parteien von der extre
men Rechten bis zur SPD vertrat, eine offene Hasskampagne gegen Polen und die 
polnischen nationalen Politiker in Schlesien. 

Wuchernder Chauvinismus sowie eine durch den deutschen Nationalismus ent
fachte antipolnische Hysterie begilnstigten die Entwicklung von extrem reaktio
niiren Kriiften und den Einsatz konterrevolutionarer Kampfgruppen - der Freikorps 

m AP Wrocław, WSPr$1., nr 801, k. 378. 
1a2 Tamże oraz nr 803, k. 8 i n., nr 202, k. 460. 
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in Schlesien. Zum Angriffsobjekt der nationalistischen Krafte wurde die revolu

tionare Arbeiterbewegung. Die Kommunisten waren gegen die bewaffneten Kampfe, 

die sie als brudermorderisch bezeichneten · und gegen das Plebiszit, sie warnten 

aber die Arbeitermassen vor den Folgen eines Bilndnisses zwischen der Sozial

demokratie und der Bourgeoisie auf einer antipolnischen Plattform. Sie demas

kierten zugleich die Machenschaften der Reaktion und die Mobilisation der kontr

revolutionaren Krafte. In den Tagen das III. Aufstandes ausserten sich die Organe 

der KPD gegen die brudermorderischen Karripfe und wandten sich an das ober

schlesische Proletariat, d.h. an die polnischen und deutschen Arbeiter, die Waffen 

gegen die Bourgeoisie zu richten und den nationalen Aufstand in einen revolu

tionaren Kampf zu verwandeln. 

Nach der Teilung Schlesiens fanden weiterhin antipolnische Auftritte der 

deutschen Nationalisten statt. Jeder Jahrestag der Aufstande und des Plebiszits 

in Schlesien diente als Gelegenheit zur Steigerung der chauvinistischen, gegen 

die Polen und den polnischen Staat gerichteten Propaganda. In dieser Hasskampagne 

spielte die extreme Rechte mit den Nazis an der Spitze eine filhrende Rolle. 

/ 




