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ZYGMUNT HEMMERLING 

RUCH LUDOWY WOBEC POWSTAŃ ŚLĄSKICH 

Włączenie w 1922 r. Górnego Sląska w granice państwa polskiego 
oznaczało zamknięcie pewnego okresu walki o kształt terytorialny i gra
nice II Rzeczypospolitej. Powstania śląskie stanowiły kolejny i doniosły 
etap walki o wyzwolenie narodowe i społeczne. III powstanie śląskie, 
obok powstania wielkopolskiego, było drugim w historii narodu zrywem 
powstańczym, który zakończył się częściowym zwycięstwem ludności
polskiej. 

· 
. ·t, ! 

Znaczenie powstań śląskich w naszych dziejach najnowszych· spra..: 

wiło, że stały się one przedmiotem dość wszechstronnych badań, których 
rezultaty opublikowano już w wielu opracowaniach, rozprawach i arty
kułach 1. W dotychczasowym dorobku historiograficznym jest jednak pe
wien krąg zagadnień dotychczas niedostatecznie znanych. Spośród wie
lu z nich można wymienić problem aktywności wsi górnośląskiej w okre
sie powstań, rozwój świadomości politycznej i narodowej chłopów, dzia-

1 Spośród wielu z nich na uwagę zasługują: K. P op i o ł e k, Trzecie śląskie 
powstanie, Katowice 1964; Zródla do dziejów powstań śląskich, pod red. K. Po

p iołka, t .  I-III, Wro c ław 1963-1974. T. J ę dr us z c z  a k, Polityka Polski w spra
wie Górnego Śląska 1918-1922, W arszawa 1969; te n że, Powstania śląskie, wyd. 2, 

Katowice 1966; te n że , Rola powstań śląskich w kształtowaniu się państwowości 
polskiej po pierwszej wojnie światowej, Katowice 1971; M. O r  ze c ho wski, 

W. W rzes iński, Tradycje powstań śląskich w polski�j myśli politycznej (Ślą

ski Kwart a lnik History c zny Sobótka , XXVII, 1972 , nr 1, s. 5-29); K. Pop i olek,

Górnego Sląska droga do wolno.ki, Katowice 1967; J. Pop i olek, Miejsce po

wstań śląskich w walkach o społeczne i narodowe wyzwolenie narodu polskiego,
Katowice 1971; J. Pr z ew l o c k  i, Pierwsze powstanie śląskie, Katowice 1969;

H. Re c ho w i c z, Społeczno-polityczna ocena powstań śląskich w minionym
50-cioleciu, Katowice 19'71; W. Ryże wski, Powstania śląskie 1919-1921, W ar

szawa 1966; K. Smo g o r  ze wski, Sprawa Sląska na konferencji pokojowej
w 1919 roku, Katowice 1935; J. W yg 1 e nd a, Plebiscyt i powstanie śląskie,
Opole 1966; W. Zie 1 iński, Społeczno-polityczna aktywność mas górnośląskich

w latach powstań i plebiscytu, Katowice 1971; te n że, Stosunek społeczeństwa
polskiego do powstań i plebiscytu na Górnym Sląsku 1919-1921, Katowice 1968;

J. Ludy g a - La sko wski, Zarys historii trzech powstań śląskich 1919-1920-
1921, W arszawa -Wrocław 1973.
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łalność patriotyczna i narodowa chłopskich organizacji społeczno-zawo
dowych i udział chłopów polskich w organizowaniu różnych form pomo
cy na rzecz ludności polskiej na Górnym Sląsku. Nie znany jest nam do
tychczas również bliżej stosunek wobec powstań śląskich stronnictw lu
dowych, ich kierownictw i aktywu terenowego, klubów sejmowych i re
prezentacji tych stronnictw w rządzie. 

W niniejszym artykule podjąłem próbę przedstawienia stosunku stron
nictw ludowych, tj. PSL Wyzwolenie i PSL Piast, PSL Lewicy, Chłop
skiego Stronnictwa Radykalnego oraz klerykalnego i zachowawczego Pol
skiego Zjednoczenia Ludowego, do powstań śląskich. Starałem się również 
ukazać aktywność wsi górnośląskiej w tym okresie. Oprócz względów 
merytorycznych o wyborze tych problemów zadecydowały: zdekompleto
wany, trudno dostępny i rozproszony materiał źródłowy, jak również 
ograniczone ramy artykułu. 

Ruch ludowy niemal od chwili powstania włączył do swoich postu
latów programowych hasło odzyskania niepodległości. Wysuwał je w spo
sób otwarty lub zawoalowany, w programach, odezwach i prasie, w za
leżności od sytuacji i warunków politycznych panujących w danym za
borze. Uświadamiał on chłopów o poczuciu własnej odrębności narodo
wej i upowszechniał idee odbudowy niepodległości Polski. Wizja nowej 
i niepodległej Polski w 1918 r. przybierała w działalności ruchu ludowe
go antyszlachecki i demokratyczny kształt. Potrzebę wiązania programu 
wyzwolenia narodowego i społeczno-politycznego szczególnie akcentowa
ły radykalne nurty ruchu ludowego. -Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
aczkoiwiek wszystkie stronnictwa głosiły hasło Polski Ludowej, to pod
kładały pod to pojęcie niejednakowe treści społeczno-polityczne. Przy
szły kształt ustrojowy państwa miał tymczasem niemal decydujący wpływ 
na upowszechnienie idei niepodległościowej wśród chłopów i ich czynną 
walkę o niezależny byt państwowy. 

Jak wykazują, aczkolwiek niepełne, badania historyków, udział chło
pów w organizacjach wojskowo-niepodległościowych był dość pokaźny 2. 

Stanowił on w dużej mierze zasługę ruchu ludowego, który poprzez swo
ją działalność przyczynił się do podniesienia świadomości narodowej i po
litycznej chłopów. Niemałą rolę na tym polu odegrały ugrupowania ru
chu robotniczego, które oddziaływały na środowiska wiejskie, oraz do
świadczenia zdobyte przez chłopów w czasie I wojny światowej. Ruch 
!udo.wy i znajdujące się pod jego wpływem środowiska chłopskie ode
grały czynną rolę w okresie walki o niepodległość. Brały one udział

2 J. M o  1 en d a, Wkład ruchu ludowego w odzyskanie niepodlegtego państwa 

polskiego w 1918 roku (Ruch ludowy a sprawa niepodległości. Materiały z sesji 

naukowej zorganizowanej przez ZHRL z okazji 50 rocznicy odzyskania niepodle

głości przez państwo polskie, przygotowała do druku A. Więzikowa, Warszawa 

1969, s. 32); t e  n że, Rola ruchu ludowego w odbudowie rziepodlegfości Polski 

(Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego, nr 10, 1968, s. 5-34). 
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w burzeniu zaborczego aparatu władzy, rozbrajaniu policji, wojska i or
ganizowani u pierwszych władz polskich. 

Po 1918 r. wszystkie ugrupowania ruchu ludowego stanęły na grun
cie państwowości polskiej. Główny wysiłek koncentrowały na umocnie
niu zdobytej niepodległości, przeprowadzeniu reform o charakterze ogól
nodemokratycznym, rozwoju demokracji parlamentarnej na gruncie pa
nującego ustroju kapitalistycznego. 

Dążenia stronnictw ludowych do utrwalenia zdobytej niepodległości 
i przeprowadzenia niezbędnych reform społecznych znalazły pełny wyraz 
w ich uchwałach i programach. Piastowcy w swoim programie z czerwca 
1919 r. stwierdzali m. in.: ,,PSL wszystkie wysiłki kieruje ku temu, by 
zjedno.czenie wszystkich ziem polskich ostatecznie przeprowadzić, odzy
skaną niepodległość ojczyzny utrwalić, przed nieprzyjaciółmi obronić, 
potęgę jej i rozkwit na szerokich, demokratycznych zasadach ugrunto
wać, ludowi polskiemu, prawowitemu włodarzowi państwa, władztwo rze
czywiste zapewnić i zabezpieczyć" s. Te same cele polityczne podtrzymy
wał w pełni kolejny program tegoż stronnictwa z lutego 1920 r. 

Uchwalony w marcu 1921 r. program PSL Wyzwolenie stwierdzał, że 
„obecnie głównym celem naszego Stronnictwa jest utrwalenie i obrona 
niezawisłości Polski przez zaprowadzenie w niej rządów szczerze ludo
wych" ·1. Na gruncie państwowości polskiej, pełnej troski o umocnienie 
niepodległego bytu państwowego i sprawiedliwych granic stały: Pol
skie Zjednoczenie Ludowe, Polskie Stronnictwo Ludowe Lewica, Chłop
skie Stronnictwo Radykalne i inne. W duchu umocnienia państwowości 
polskiej, zabezpieczenia jej niepodległego bytu wypowiadały się także 
programy innych, znacznie mniej wpływowych stronnictw, jak Polski 
Związek Ludowy „Odrodzenie" działający na Wileńszczyźnie i Zjedno
czenie Włościan w Wielkopolsce: 

Tymczasem realizacja tych postulatów programowych napotykała 
olbrzymie trudności. Państwo polskie od chwili swego powstania znalazło 
się w konflikcie nieomal ze wszystkimi sąsiadami. Polska w pierwszym 
okresie niepodległości miała spór graniczny z Litwą i Czechosłowacją. 
Nie przysparzała jej autorytetu na arenie międzynarodowej wojna z Ro
sją Radziecką. Część granicy zachodniej Polski z Niemcami wytyczyło 
powstanie wielkopolskie, a granice na Warmii, Mazurach oraz Górnym 
Sląsku miały być wyznaczone po przeprowadzeniu plebiscytu. 

Ziemie polskie, na których zgodnie z postanowieniami traktatu wer
salskiego miał się odbyć plebiscyt, budziły żywe zainteresowanie ruchu 
ludowego. W odróżnieniu od terenów wschodnich II Rzeczypospolitej za
mieszkiwali je chłopi i robotnicy, których kilkuwiekowa walka z napo
rem germanizacyjnym budziła wśród pozostałych mieszkańców wsi głę-

;i S. Lat o, W. St a n kie w i cz, Programy stronnictw ludowych, Warszawa

1969, s. 164. 
4 Tamże, s. 181. 
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bokie uznanie i szacunek. Niektóre stronnictwa ludowe określały swój 
stosunek wobec Górnego Sląska na pierwszych, odbywających się 
w przeddzień wyzwolenia zjazdach i programach. 

PSL Piast dało wyraz swojemu stanowisku w sprawie zjednoczenia 
i niepodległości Polski w rezolucji zgłoszonej przez posła Włodzimierza 
Tetmajera i przyjętej przez Koło Polskie w dniu 28 V 1917 r. Nawiązując 
do niej Rada Naczelna z końca listopada tegoż roku głosiła, że „wita obu
dzenie się świadomości narodowej w prastarej piastowskiej dzielnicy 
śląskiej i zobowiązuje swoją reprezentację polityczną do unicestwienia 
wszelkich zakusów, zdążających do oderwania Sląska od przyszłej zjed
noczonej Polski" 5• Obradujący w dniu 11 XI 1918 r. w Warszawie zjazd 
PSL Wyzwolenie stwierdzał, że „państwo polskie obejmować winno 
wszystkie ziemie zamieszkałe w większości swej przez Polaków, nie tylko 
zatem Królestwo Polskie, ale całe zabory: austriacki i pruski (ze Slą
skiem)" 6. Polskie Zjednoczenie Ludowe w programie z listopada 1918 r.
stwierdzało: ,,PZL dąży do utworzenia silnego i niepodległego państwa 
polskiego ze wszystkich ziem polskich z dostępem do morza" 1. Chłopskie 
Stronnictwo Radykalne w swoim programie z lipca 1922 r. pisało: .. ro
zumiejąc, że bez morza i bez portu nie będzie się mogła Rzeczpospolita 
Polska gospodarczo rozwinąć i uniezależnić od swych sąsiadów, dążyć 
będzie do odzyskania dla Polski niezbędnego Gdańska i szerokiego wy
brzeża morskiego, a uważając ziemie odwiec:mie polskie, zamieszkałe 
przez chłopów i robotników polskich, za niewątpliwie i niezbicie nasze, 
nie pragnąc nigdy ziem cudzych ani podbojów, będzie usiłowało odzy
skać dla Polski środkami dyplomatycznymi oba Sląski, Warmię i Mazu
ry" s. Uchwalony w dniu 10 listopada tegoż roku program Zjednoczenia 
Włościan tak precyzował stanowisko wielkopolskich ludowców do spra
wy Sląska: ,,Całą silą zaś będzie Związek nasz dążył do tego, by miano
wicie Sląsk, jako niewątpliwie polska dzielnica, wrócił do ojczyzny" s. 

W dniu 30 i 31 VII 1919 r. odbyła się debata sejmowa nad ratyfika
cją traktatu wersalskiego. Dostarczyła ona klubom poselskim poszcze
gólnych ugrupowań politycznych doskonalą okazję do wyrażenia swoje
go stanowiska wobec problemu terytorialnego kształtu Polski i jej przy
szłych granic. Wincenty Witos w debacie nad tym traktatem wyraził ubo
lewanie, że niezawisłość nie przypadła w udziale wszystkim ziemiom 
polskim, a o losach ich ma dopiero zadecydować plebiscyt 10

. Z ramienia 
PSL Wyzwolenie zarówno Eustachy Rudziński, jak i Maciej Rataj wy
powiadali się za odroczeniem ratyfikacji traktatu wersalskiego i tzw

_. 

s „Piast", 2 XII 1917. 
6 Programy stronnictw Ludowych, s. 147. 
1 Tamże, s. 153. 
a Tamże, s. 216. 
9 Tamże, s. 168. 
10 82 posiedzenie Sejmu w dniu 31 VII 1919 r.
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traktatu mniejszościowego, uważając, że stoi on w kolizji z zasadą suwe
renności państwa polskiego. Rataj w swoich wspomnieniach przyznawał, 
że zajął takie stano.wisko, gdyż wymagało tego poczucie godności naro
dowej. Był jednak z góry przekonany o tym, Ż€' w Sejmie znajdzie się 
w mniejszości, mimo iż traktat wersalski „nie uwzględniał wszystkich 
naszych nadziei dotyczących naszych granic zachodnich" 11. W swoich 
wystąpieniach przedstawiciele dwóch ·najbardziej wpływowych stron
nictw ludowych podzielili ogólną opinię społeczeństwa o krzywdzących 
postanowieniach traktatu wersalskiego w sprawie ziem etnicznie pol
skich. Powszechna bowiem była świadomość, że jest on krokiem wstecz 
w stosunku do projektu, który przewidywał przyłączenie Górnego ślą
ska do państwa polskiego. 

Podobnie jak i w całym społeczeństwie polskim losy Górnego Sląska 
budziły żywe zainteresowanie ruchu ludowego. Wiele uwagi poświęco
no mu w prasie, na zjazdach, wiecach, a nawet zebraniach kół wiejskich. 
Sprawa Górnego Sląska była problemem nieno·wym w działalności stron
nictw ludowych. Już bowiem w latach osiemdziesiątych XIX w. Bole
sław Wysł,ouch wypowiadał się za granicami etnograficznymi przyszłej 
niepodległej Polski i przyznaniem prawa samoistnienia innym narodo
wościom zamieszkującym ziemie dawnej Rzeczypospolitej. W swoich 
Szkicach programowych zamieszczonych na łamach „Przeglądu Społecz
nego" w 1886 r. pisał: ,,Zapytujemy siebie, dlaczego gubernie mohylow-· 
ska i witebska tak szybko pozbawiają się cech polskości, a Sląsk i Ma
zowsze prawie w oczach naszych odradzają się? Dlaczego tam kilku
dziesięcioletnia rusyfikacja zabiła narodowość polską, a tu kilka wieków 
germanizacji nie uczyniły kraju niemieckim? Bo tam polską była i jest 
szlachta, a na śląsku i Mazurach polskim jest lud prosty, który język 
swój i narodowość zachowuje silnie i uparcie wśród najmniej pomyśl
nych okoliczności" 12. 

Niewątpliwą zasługą stronnictw ludowych było to, że popularyzowa
ły problematykę Górnego śląska wśród społeczeństwa wiejskiego. Zapo
znawały je z tradycjami historycznymi tych ziem, z istniejącymi tam 
bogactwami naturalnymi oraz wieloletnią i uporczywą walką tego re
gionu z polityką germanizacyjną. Wśród argumentów świadczących o pol
skości tych ziem na pierwszy plan wysuwano fakt zamieszkiwania tam 
ludności polskiej. Jej też losy szczególnie bliskie były chłopskim ugrupo
waniom politycznym. ,,Wyzwolenie" apelowało do swoich czytelników: 
·,,Nie o węglu i nieprzebranych skarbach Górnego Śląska, ale o bracie
Górnoślązaku pamiętajmy nade wszystko" 1a.

Decyzja o plebiscycie zaostrzyła sytuację na Górnym Sląsku. Wywo
łała poczucie krzywdy wśród zamieszkującej go ludności polskiej, która

11 M. R at aj, Pamiętniki, Warszawa 1965. s. 51.
12 „Przegląd Społeczny", nr 5, Lwów 1886, s. 327-332. 

13 „Wyzwolenie", 16 I 1921. 
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stanowiła większość mieszkańców nawet w świetle niemieckich źródeł 
urzędowych. Plebiscyt opóźniał przyłączenie Górnego Sląska do Pol
ski, stwarzał stronie niemieckiej możliwości pozyskiwania ludności wa
hającej się, a jej dyplomacji szansę wykorzystania trudnego położenia 
Polski na arenie międzynarodowej i wpływania na te państwa koalicyj
ne, które były niechętne sprawie przyłączenia Górnego Śląska do Pol
ski. 

Stronnictwa ludowe, a szczególnie PSL Lewica, Chłopskie Stronnic
two Radykalne, a także i Polskie Zjednoczenie Ludowe, uważały, że przy
jęcie decyzji o plebiscycie na Górnym Sląsku jest wyrazem nieprzychyl
nego stanowiska koalicji wobec Polski. Nie można bowiem w drodze ple
biscytu rozstrzygać losów ziem bezspornie polskich. Zdaniem tych stron
nictw winę za to ponosi również dyplomacja polska, a szczególnie Ignacy 
Paderewski i Roman Dmowski, którzy wykazywali zbytnią uległość wo
bec koalicji lub wręcz zaprzepaścili sprawę polską w Wersalu. Ksiądz 
Eugeniusz Okoń, przywódca Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego, su
gerował nawet, że nie należy ratyfikować traktatu wersalskiego, dopóki 
nie zostanie przyznany Polsce Gdańsk i oba Sląski 14• Postulował rów
nież, by wytężyć wszystkie siły i naprawić błędy - jak to nazywał -
szlacheckiej dyplomacji. 

Polacy górnośląscy w nocy z 16 na 17 VIII 1919 r. po raz pierwszy za
protestowali przeciwk-0 decyzji traktatu wersalskiego o plebiscycie i chwy
cili za broń. 

W odpowiedzi na to PSL Wyzwolenie stwierdzało, że bezpośrednią 
przyczyną wybuchu powstania była decyzja o plebiscycie. Przypominało, 
iż na Sląsku przeciwko odwiecznemu wrogowi i niemieckiej przemocy 
walczy chłop i robotnik. Zwracało się z apelem do opinii światowej i pro
testem przeciwko dyplomacji państw koalicyjnych, która doprowadziła 
do krwawych ofiar na Górnym Sląsku. Jej stanowisko - zdaniem PSL 
""\Vyzwolenie - uniemożliwiało rządowi polskiemu udzielenie skutecznej 
pomocy broczącym krwią powstańcom. 

PSL Wyzwolenie wyraziło pełną solidarność z powstańcami śląskimi. ( 
Stało na stanowisku, że nadszedł odpowiedni moment połączenia Górnego 
Sląska z Macierzą. Wezwało wszystkie koła do organizowania wieców 
i zbierania ofiar pieniężnych na powstańców 1s. Domagało się od rządu 
natychmiastowej i energicznej · obrony tej dzielnicy, podjęcia kroków 
zmierzających do usunięcia władz niemieckich z Górnego Sląska. Nie
które organizacje terenowe PSL Wyzwolenie głosiły, że zwycięstwo ludu 

górnośląskiego to zwycięstwo idei polskiej na zachodzie, zwycięstwo chło
pów i robotników. Apelowały do swoich członków i zwolenników, by 
przyczynili się do tego zwycięstwa, ale kiedy zajdzie p-0trzeba oddali 

14 E. Ok oń, Waika o Gdańsk (Jedność Chłopska, 25 I 1920). 
15 „Wyzwolenie", 13 VIII 1919.
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również i życie. Zarząd Powiatowy PSL w Lublinie przyjmował zgło
szenia ochotników 16. 

W dniu 31 VIII 1919 r. odbyło się w Warszawie p0siedzenie Rady 
Naczelnej PSL Wyzwolenie, na której Stanisław Thugutt omówił sprawę 
Sląska i potrzebę walki całego społeczeństwa polskiego o jego wyzwole
nie. Rada Naczelna. w przyjętej uchwale protestowała przeciwko gwał
tom i okrucieństwom dokonywanym na ludności polskiej, w pełni aprobo
wała walkę zbrojną podjętą przez Górnoślązaków, wzywała koła do or
ganizowania Komitetów ObTony śląska i udzielania pomocy powstań
com 11. Wyzwoleńcy wzywali rząd, by domagał się interwencji militar
nej na Górnym Sląsku ze strony wojsk alianckich. 

W okresie I powstania śląskiego również i PSL Piast zajmowało ana
logiczne stanowisko jak PSL Wyzwolenie wobec podstawowych proble
mów Górnego Sląska. Jego zdaniem, zgodnie z dążeniami traktatu wer
salskiego, u którego podstaw legło prawo na�odów do stanowienia o swo
im losie, Górny Sląsk winien wejść na równi z innymi ziemiami zaboru 

\ 

pruskiego bez plebiscytu w skład Rzeczypospolitej. Klub posłów PSL 
Piast „stwierdza, że naród polski nie cofnie się przed żadnymi środkami 
i ofiarami, aby polski Górny Śląsk złączyć z Macierzą" 1s. 

Klub domagał się także od rządu, aby zażądał od państw koalicyjnych 
usunięcia paramilitarnych organizacji i administracji niemieckiej z tere
nu plebiscytowego i zastąpienia ich wojskami państw sprzymierzonych. 
Pod koniec 1919 r. PSL Piast wystąpiło z nienowym już postulatem pod
noszonym w lipcu przez kierownictwo polskiego obozu w sprawie obsa
dzenia Górnego Sląska oddziałami armii gen. Hallera. Miało to się przy
czynić do złagodzenia istniejących napięć i odsunąć na plan dalszy dą
żenia do walki zbrojnej 19_ 

Przedstawiciel dawnego Zjednoczenia Ludowego Henryk Wyrzykow
ski traktował I powstanie śląskie jako nieuniknioną konsekwencję pru
skiej zaborczości - niemieckiego imperializmu. Najlepszą odpowiedzią 

16 „Wyzwolenie", 28 IX 1919. 
11 Uchwała mówiła: ,,Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego prote

stuje najmocniej przeciwk:o bezecnym gwałtom i okrucieństwom popełnianym przez 
Niemców na ludzie polskim na Śląsku. Powstanie zbrojne na śląsku Rada Na
czelna uważa za zupełnie zrozumiały wybuch obrony ludu ciemiężonego przez 
setki lat i prowokowanego przez szereg miesięcy. 

Rada Naczelna wzywa wszystkie koła PSL do organizowania Komitetów 
Obrony Sląska dla przyjścia powstańcom z pomocą i pokrzepienia serc ich wido
kiem Polski, gotowej na najcięższe ofiary w obronie piastowskiej dzielnicy śląskiej. 

Zarazem Rada Naczelna wzywa rząd do najenergiczniejszeg,o upomnienia się 
o krzywdę ludu polskiego na śląsku, zapewniając go, że cały naród jest gotów
do walki z odwiecznym ciemiężcą Polski", ,,Wyzwolenie", 7 IX 1919.

1a „Piast", 31 VIII 1919. 
19 Por. ,,Piast", 31 VIII 1919, oraz W. Z i e  1 i ń s k i, Spoleczno-poUtyczna

aktywność mas górnośląskich w latach powstań i plebiscytu (Sesja naukowa w 50 
rocznicę powstania śląskiego, Katowice-Opole 26-27 kwietnia 1971, s. 13). 
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na te poczynania byłoby wysłanie wojsk na pomoc Górnoślązakom, ale 
na taką decyzję nie pozwala wo.jna prowadzona przez Polskę na wscho
dzie. Rząd polski, jego zdaniem, winien się zwrócić do koalicji, by Niem
cy opuścili Górny .Sląsk, a jeśli to nie pomoże, przejąć sprawę we własne 
ręce i rozstrzygnąć na drodze wojskowej 20. 

Ogólnie można przyjąć, że mimo pewnej różnicy stanowisk w kwe
stiach szczegółowych stronnictwa ludowe szukały rozwiązania sprawy 
Górnego Sląska w ramach polityki rządu Ignacego Paderewskiego lub 
nawet przy użyciu wojska. Powszechna była niewiara w dobrą wolę koa
licji. 

Doświadczenia pierwszego powstania skłoniły PSL Piast do bardziej 
generalnej oceny dotychczaso.wej polskiej polityki zagranicznej i sfor
mułowania na marginesie tych rozważań jakże trafnych uwag. ,,Polska 
dawna zrobiła w ciągu swych dziejów jeden kardynalny błąd - pisał 
organ PSL Piast _:_ pod wpływem jednej warstwy, odwracając się od Za
chodu, zwróciła całą uwagę na Wschód, zostawiając całe dzielnice za
chodnie na łup Niemcom, tego błędu już teraz powtarzać nie wolno. To, 
co kultura polska zdobyła na wschodzie, co zaorał pług polski, trzymać 
silnie musimy, ale nasze miejsce, nasza uwaga na zachodnich kresach, bo 
tam źródło naszej przyszłości gospodarczej; pamiętajmy, że stamtąd 
i zguba, i strata niepodległości przyjść może, jak już raz przyszła. Wschód 
to garść bogatych magnatów, Zachód to interes milionowej masy chłop
sko-robotniczej. A tej masy Polsce ludowej opuszczać nie wolno" 21. Dal
szy bieg wydarzeń nie potwierdził, że PSL Piast i jego przywódca Win
centy Witos wyciągnęli dostateczne wnioski płynące ze słusznej oceny 
dotychczasowej polityki polskiej. 

Do tej ogólnonarodowej debaty nad problemem Górnego Sląska włą
czył się także organ PSL Lewicy „Przyjaciel Ludu". Omawiając jego 
znaczenie dla Polski przypomniał, że ziemia ta kryje w sobie wielkie bo
gactwa naturalne niezbędne dla polskiej gospodarki. Zamieszkująca ją 
ludność polska - to chłopi i robotnicy mający wysoki stopień uświado- · 
mienia narodowego. Zdaniem tegoż pisma Sląsk to perła ziem polskich, 
o którą rozegra się najzaciętsza walka. Na tych ziemiach głównie winna
się koncentrować uwaga rządu polskiego, gdyż „dla nas Sląsk stokroć
droższy niż błota poleskie, bo tu idzie o kraj najbogatszy i o półtora milio
na Polaków najczystszej krwi i z wysoką oświatą. Wydrzeć go sobie nie
damy" 22• 

Klęska militarna I powstania Sląskiego pociągnęła za sobą wzrost ter
roru i krwawe represje ze strony władz niemieckich. Nawet komisja po
wołana przez rząd niemiecki ustaliła, że około 2500 osób zostało zabi-

20 H. Wyr z y ko wski, Nowa pruska zbrodnia Tła Slqskit a wojna na wscho

dzie (Gazeta Ludowa, 31 VII 1919). 
21 „Piast", 31 VIII 1919. 
22 „Przyjaciel Ludu", 6 VI 1920. 
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tych. Ponad 20 tys. osób w obawie przed represjami udało się na tułacz
kę. W tym szczególnie trudnym dla ludności górnośląskiej okresie stron
nictwa ludowe wzywały do ofiarności na pomoc dla uchodźców. Prasa 
ludowa zamieszczała apele o składanie ofiar: pieniędzy, żywności lub 
odzieży. Wykorzystywano dla przeprowadzenia zbiórek zebrania, jar
marki, odpusty, wiece lub posiedzenia rad naczelnych. Zbierano także na 
listy, które krążyły po wsiach. Ofiary na rzecz powstańców składali po:
słowie ludowi, czołowi działacze, indywidu�lni chłopi, koła wiejskie, 
a także i organizacje społeczno-gospodarcze. Wykazy ofiarodawców pu
blikowano na łamach „Wyzwolenia", ,,Piasta", ,,Woli Ludu", ,,Włościani
na" i „Gazety Grudziądzkiej". 

Zdaniem prasy ludowej wieś wykazała się nie tylko dużą ofiarnością 
na rzecz ludności górnośląskiej; kto może, ,,jedzie w tamte strony, aby 
z bronią w ręku przyjść z pomocą powstańcom. Setki socjalistów i ludow
ców poszło już dobrowolnie na Śląsk pomagać powstańcom, zwyciężyć 
lub ginąć w. obronie swej ziemi" 23

. W ostatnim kwartale 1919 r. i pierw
szej połowie 1920 r. obserwuje się w prasie ludowej spadek zaintereso
wania problematyką Górnego śląska. Sporadycznie pojawiają się arty
kuły dotyczące plebiscytu i jego ewentualnych wyników. Obydwa oma
wiane stronnictwa nie kwestionują już jego celowości, głoszą również 
tezę, że Polacy odniosą pewne zwycięstwo. Trudno dociec, w jakim stop
niu taki pogląd był podyktowany względami propagandowymi lub real
ną oceną sytuacji. W tym okresie zarówno strona polska, jak i niemiecka 
przygotowywały się intensywnie do plebiscytu. Rząd niemiecki starał 
sie wykorzystać trudną sytuację Polski na arenie międzynarodowej, dą
żył do opanowania Sląska bez plebiscytu. 

W odpowiedzi na prowokacje nacjonalistów niemieckich Górnośląza
cy w sierpniu 1920 r. chwycili po raz drugi za broń. Ten bohaterski zryw 
ludności górnośląskiej nie odbił się szerszym echem w działalności i pra
sie stronnictw ludowych. Zbiegał się on bowiem z odwrotem armii pol
skich na wschodzie, a nawet z sytuacją, w której położenie Polski jako 
państwa było trudne. Toteż na szpaltach prasy ludowej dominowała prob
lematyka wojny z Rosją Radziecką. Dystansował pod tym względem bar
dzo wyraźnie PSL Wyzwolenie i PSL Lewicę organ centralny PSL Piast, 
którego leader stał na czele rządu polskiego. Uwikłanie Polski w wojnę 
z Rosją Radziecką, sytuacja militarna i polityczna kraju sprawiły nie
wątpliwie, że jedyną szansę rozstrzygnięcia losów Górnego śląska i przy
łączenia go do Polski widziano w plebiscycie, który winien się odbyć 
w jak najkrótszym terminie 24. 

W dniu 7 X 1920 r. w debacie nad sprawozdaniem premiera Witosa 
o pokoju z Rosją Radziecką Jan Dębski w swoim wystąpieniu mówił:

23 „Wyzwolenie", 7 IX 1919. 

24 Sejm Ustawodawczy, 167 posiedzenie z 24 IX 1920 r. 
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„Wygraliśmy· wojnę na wschodzie, której chwilowy niepomyślny przebieg 
zaczął już ważyć na losach naszych granic zachodnich" 2s. Stwierdzenie 
Dębskiego wydaje się nieścisłe, wojna z Rosją Radziecką ważyła nie tyl
ko w określonej fazie na możliwościach i szansach Polski w walce o Gór
ny Śląsk, ale od kwietnia 1920 r. do pokoju ryskiego w marcu 1921 r. 
Przez cały okres kampanii plebiscytowej Polska pro.wadziła więc wojnę 
na wschodzie, co miało poważny wpływ na losy Górnego śląska. 

II powstanie śląskie poprawiłcr nieco pozycje Górnoślązaków w walce 
o Górny Śląsk za pomocą kartki wyborczej. Położyło ono bowiem kres
terrorystycznej działalności niemieckiej policji. .N a jej miejsce powołana
została polsko-niemiecka Komisja Plebiscytowa. Górny Śląsk pozostał
nadal jednak pod władzą brytyjsko-francusko-włoskiej Komisji Między
sojuszniczej i w granicach państwa niemieckiego. Nierówne więc były
szanse walki o duszę ludu polskiego. Toteż w drugiej połowie 1920 r.
i w pierwszym kwartale 1921 r. prasa ludowa główną uwagę koncentro
wała na mającym się odbyć plebiscycie.

,,Wyzwolenie'' opublikowało w obszernych fragmentach trafny ar
tykuł ze „Wspólnej Sprawy", który ukazywał szerokie aspekty problemu 
polsko-niemieckiej granicy na Górnym śląsku. Qdr.odzenie państwa pru
skiego i pozostawienie w jego granicach Górnego Śląska - pisał autor 
artykułu - może prowadzić w perspektywie do zagrożenia pokoju świa
towego. Górny Śląsk w rękach niemieckich to pra:.»o wynaradawiania 
zamieszkującej tam ludności, korzystania z jej pracy oraz rekruta do no
wych podbojów. Sprawa Górnego śląska to nie tylko problem stosunków 
polsko-niemieckich, ale problem rozwoju życia w całej Europie 2s. Wy
zwoleńcy wzywali Górnoślązaków, którzy znajdowali się poza terenem 
plebiscytowym, by wrócili na Górny Śląsk, wypełnili swój obowiązek 
wobec ojczyzny i przyszłych pokoleń, oddali swój głos za przyłączeniem 
Górnego Śląska do Polski. W dniach 4-6 marca obradował w Warszawie 
walny zjazd PSL Wyzwolenie, który w uchwąłach politycznych wyrażał 
dezaprobatę polityki mocarstw koalicyjnych w stosunku do mniejszych 
narodów i gotowość udzielenia pomocy ludności górnośląskiej w walce 
prowadzonej przez nią w obronie swej narodowości. Przyjęty na tym 
zjeździe program wyraźnie określał stosunek wobec ziem zamieszkanych 
w większości przez ludność polską. Stwierdzał on, że: ,,Państwo polskie 
obejmować winno wszystkie ziemie, na których większość mieszkańców 
stanowią Polacy. Gdyby nawet przemoc wydarła Polsce jakieś ziemie 
z ludnością w całości lub w większości swej polską, żadne pod przymusem 
podpisane układy, żadne inne względy uboczne nie mogą skłonić nas do 
zapomnienia o losie braci naszych, którzy z nami chcą żyć i pracować" 21. 

W okresie akcji plebiscytowej wyzwoleńcy zasyłali Górnoślązakom 

2s Sejm Ustawodawczy, 170 posiedzenie z 7 X 1920 r. 
2ll „Wyzwolenie", 6 II 1921. 
21 „Wyzwolenie", la III 1921. 
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słowa zachęty i moralnego wsparcia. Zapewniali o solidarności całego 
naroc;lu polskiego z ich dążeniami. Wyrażali przekonanie, że zbliżający 
się plebiscyt przesądzi ostatecznie losy Górnego śląska i umożliwi po
łączenie go z Macierzą. 

Analogiczne stanowisko co do roli plebiscytu w walce o Górny Śląsk 
miało również PSL Piast. Domagało się, aby została zapewniona pełna 
swoboda wypowiadania swojej woli i ·nie dopuszczano do gwałtów i fał
szerstw ze strony· niemieckiej. Premier Witos w swoim wystąpieniu 
w Sejmie w początkach lutego 1921 r. dotyczącym położenia państwa 
przeciwstawił się oskarżeniom niemieckim głoszącym, że Polska zmierza 
do złamania siłą postanowień traktatu wersalskiego i przyłączenia z uży
ciem siły zbrojnej Górnego śląska do Macierzy. Jego zdaniem, tryum
falny pochód polskości na tym terenie właśnie na podstawie postano
wień traktatu wersalskiego przyczyni się do przyłączenia Górnego Ślą
ska do PolskPS. 

,,Piast", informując o środkach, jakie przeznaczają ria akcję plebiscy
tową Niemcy, wzywał do dalszej ofiarności społeczeństwo polskie. Przy
łączenie do Polski Górnego śląska wraz z jego ludnością i bogactwami 
naturalnymi winno zapewnić krajowi należyty rozwój gospodarczy oraz 
dobrobyt chłopom i robotnikom. Nawoływał także do zaniechania w okre
sie przedplebiscytowym walk partyjnych, wzajemnych oszczerstw i ata
ków skierowanych szczególnie pod adresem przywódców państwa, co 
przynosi, jego zdaniem, wielką szkodę interesom narodowym w przed
dzień plebiscytu 29. Premier Witos zapewniał niejednokrotnie społeczeń
stwo, że rząd uczynił wszystko, aby przyspieszyć termin głosowania, 
a Górnoślązakom zagwarantować swobodę wypowiadania swojej woli. 
Akcentował także przekonanie rządu, że plebiscyt zapewni Polsce zwy
cięstwo. Tezę tę głosiła nadal cała prasa ludowa so. Również i „Gazeta 
Grudziądzka" w związku ze zbliżającym się plebiscytem żądała, by wszy
stkie osoby uprawnione do głosowania, a znajdujące się poza terenem 
Sląska, stawiły się w odpowiednich urzędach i spełniły swój patriotycz
ny obowiązek. Przekonywała ona swych czytelników o prawie Polski do 
Górnego śląska, nawołując ich do poświęcenia, wytrwałości i ofiarności 
dla tej sprawy 31 _ 

Na Górnym Sląsku w okresie akcji plebiscytowej obok przedstawi
cieli różnych środowisk i ugrupowań politycznych byli również ludow
cy. z ramienia PSL Piast działał w Bytomiu Gabriel Dubiel z Tarnowa, 
który redagował pismo dla ludu górnośląskiego pt. ,,Przewodnik Wiej
ski" s2. Z inicjatywy Stronnictwa i na wyr�źne P?lecenie premiera Wito-

28 „Piast", 6 II 1921. 

29 „Wyzwolenie", 20 II 1921; ,,Włościanin", 27 II 1921. 

30 ,,Piast", 27 II 1921; 6 III 1921. 

.:u „Gazeta Grudziądzka", 22 II 1921, 24 II 1921, 26 II 1921. 
32 „Wola Ludu", 13 XI 1921. Działalność Dubiela bardzo krytycznie oceniał
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sa wyjeżdżał na Górny Śląsk reda�tor naczelny „Piasta" Józef Rączkow
ski 33

. Przez ponad dwa miesiące w okresie akcji plebiscytowej był na 
Górnym śląsku działacz PSL Piast w Wielkopolsce Mieczysław Michał
kiewicz. Ten ostatni w swojej korespondencji do „Włościanina" podnosił 
wartości duchowe i moralne ludu górnośląskiego, jego szczere dążenie 
do połączenia z Polską i wskazywał, że separatystyczne tendencje endecji 
poznańskiej są wykorzystywane przez agitatorów w antypolskiej propa
gandzie 34

• Wspomniani wyżej działacze plebiscytowi - reprezentanci 
PSL Piast - twierdzili zgodnie, że premier Witos jak i jego stronnictwo 
-cieszy się pełnym poparciem ludl).ości Górnego śląska. Głoszono wręcz 
tezę o propiastowskim nastawieniu ludności wiejskiej tych terenów. Zda
je się jej jednak nie potwierdzać fakt, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie 
osiągnęło większych sukcesów organizacyjnych na wsi górnośląskiej 35. 

Ruch ludowy włączył się także do akcji o <::harakterze ogólnonarodo
wym, mających na celu niesienie pomocy w różnej formie powstańcom 
i całej ludności górnośląskiej. Pod patronatem PPS i PSL Wyzwolenie 
powstał w drugiej połowie 1919 r. Komitet Obrony Śląska, kierowany 
przez wybitnego pisarza Andrzeja Struga. Do dyspozycji powstałego w lu
tym 1920 r. Polskiego Komisariatu Plebiscytowego stanęło również wielu 
ludowców. W dniu 29 VIII 1919 r. partie robotnicze z udziałem wyzwo
leńców zorganizowały manifestacje na placu Teatralnym w Warszawie. 
Uchwaloną tam rezolucję, domagającą się zbrojnej interwencji na Gór

nym śląsku, wręczyła premierowi Paderewskiemu delegacja, w której 
skład weszli: Bolesław Limanowski, Ignacy Baliński, Artur Śliwiński, 
Jan Święcicki i działacz ludowy Stanisław Thugutt. 

Także ludowcy wielkopolscy aktywnie działali w powstałym w Po
znaniu Komitecie Obrony śląska. Ich zasługą było przede wszystkim mo
bilizowanie wsi na rzecz pomocy dla ludności górnośląskiej. Na apel Pol
skiego Komitetu Plebiscytowego, wzywającego o pomoc dla rolników 
Górnego śląska,· których zapasy zarekwirowali Niemcy, wieś poznańska 
wysłała na Górny Śląsk wiele wagonów owsa, łubinu, ziemniaków, kaszy, 
marchwi i buraków ss. W kraju wydawano pisma, broszury i odezwy,

W. Witos pisząc: ,,Jednym z takich złych duchów był prof. Dubiel z Tarnowa,
paszkwilant i warchoł nienawidzący przy tym Korfantego w sposób nieludzki.

Jego praca plebiscytowa polegała prawie że wyłącznie na walce z Korfantym
prowadzonej przy pomocy Dziadosza, Kormana i jemu podobnych. Echa tej ro

boty dochodziły do mnie, gdyż Dubiel przyjeżdżał do Warszawy sam ze skargami,

albo też innych niezadowolonych przysyłał", W. W i t  o s, Moje wspomnienia, t. II,

Paryż 1964, s. 414.
33 J. Rą c z ko w s ki, Wśród polityków i artystów, Warszawa 1961, s. 439.
34 M. M i c h  a ł ki e w i c z, List z Górnego Sląska (Włościanin, 6 III 1920).
as W. Z i e  1 ińs ki, Spoleczno-poiityczna aktywność mas górnośląskich u, La-

tach powstań i plebiscytu, Katowice 1971, s. 22. 
36 Zob. A. W o l f f, Społeczeństwo Wielkopolski wobec spraw Górnego Sląska 

w okresie międzywojennym (Przegląd Zachodni, 1968, 2, s. 269-290). 
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które były kolportowane na Górnym Sląsku. Instytut Gospodarstwa Spo
łecznego wydawał pismo ilustrowane pt. ,,Wspólna Sprawa", którego 
współpracownikiem był znany działacz ludowy Aleksander Bogusław
ski 37. 

Sprawa Górnego Sląska, jego połączenia z Macierzą absorbowała całe 
społeczeństwo, wśród którego przeważającą część stanowili wówczas 
mieszkańcy wsi. Zasługą ruchu lu,dowego w dużej mierze było to, że wieś 
współuczestniczyła i w tych patriotycznych i ogólnonarodowych akcjach, 
które wymagały pełnej mobilizacji i poświęcenia całego narodu. 

W miarę zbliżania się terminu plebiscytu rodziły się obawy o jego 
wyniki ze względu na atmosferę i warunki, jakie stwarzała strona nie
miecka. Dążyła ona do wywołania niepokoju i zaburzeń, dokonywała 
gwałtów na ludności polskiej, magazynowała broń. Premier Witos w od
·powiedzi na interpelację Klubu Poselskiego w dniu 11 III 1921 r. wyra
ził przekonanie, że wynik plebiscytu będzie korzystny dla Polaków.
Stwierdził również, że wszechstronny rozwój gospodarczy ziemi górno
śląskiej może zapewnić tylko jej połączenie z Polską ss.

W przeprowadzonym w dniu 20 III 1921 r. plebiscycie 40,40/o ogółu
głosów padło za Polską, a 59'0/o głosujących wypowiedziało się za przy
łączeniem Górnego Sląska do Niemiec. W literaturze historycznej do
statecznie znane są okoliczności, które zadecydowały o wynikach plebi
scytu. Nie zamierzam ich więc ponownie analizować. Stronnictwa ludowe
przyjęły wyniki plebiscytu dość spokojnie i z dużą dozą optymizmu. Za
równo PSL Wyzwolenie, jak i PSL Piast uznały, że w warunkach gwał
tów ze strony niemieckiej, sprowadzenia około 200 tysięcy emigrantów
oraz nieprzychylnego stanowiska Anglii i Włoch wynik plebrscytu uznać
należy za zadowalający. Łudzono się, że decyzje traktatu wersalskiego
biorące za podstawę nie liczbę głosów, lecz wyniki głosowania w gmi
nach, umożliwią korzystny dla Polski podział Sląska na dwie części.
Vv rezultacie zostaną przyłączone do Polski powiaty z bogatymi zasobami
mineralnymi i przemysłem. Niepokój budził tylko fakt, czy wobec roz
bieżności istniejących między mocarstwami koalicji zostaną przy po�zia
le Górnego Sląska wzięte pod uwagę wyniki plebiscytu. Zdaniem stron
nictw, wielką rolę do spełnienia w tym względnie miała polska dyplo
macja. PSL Wyzwolenie z dużym krytycyzmem odnosiło się do ministra
spraw zagranicznych księcia Eustachego Sapiehy, który - jak uważa
no - nie umiał sprostać stojącym przed sobą zadaniom 39

. Podobny
stosunek miało do Korfantego. Wydaje się, że niejednokrotnie stron
nictwo to oceniało członków rządu i działaczy 'niepodległościowych na

J7 A. Bog usławski, Wspomnienia, t. III, 1919-1922, Archiwum Zakładu 
Historii Ruchu Ludowego, sygn. P-32, le. 205. 

aa „Piast", 20 III 1921. 
39 „Wyzwolenie", 3 IV 1921. 
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Górnym Sląsku przez pryzmat partyjno-politycznych antagonizmów ist
niejących między endecją a piłsudczykami. 

Duży niepokój w stronnictwach ludowych budziło odwlekanie decy
zji w sprawie podziału Górnego śląska. W sytuacji, kiedy coraz częściej 
dochodziły informacje o nieżyczliwym stanowisku Anglii wobec Polski, 
podnosiły się głosy w szeregach ruchu ludowego o potrzebie walki zbroj
nej i konieczności przyłączenia Górnego Sląska do Polski bez względu 
na stanowisko mocarstw koalicyjnych 40. 

Analogiczne głosy padały również w terenowych ogniwach PSL Piast. 
Odbywający siq w dniu plebiscytu na Górnym śląsku w Mordach w pow. 
siedleckim wiec tegoż stronnictwa przyjął następującą uchwałę: ,,W dniu, 
kiedy na Górnym śląsku odbywa się decydująca walka o przynależność 
do tego kraju, zasyłamy naszym braciom Ślązakom słowa otuchy i pew
ności, że ich decydująca postawa Śląsk na wieki z Rzecząpospolitą po
łączy. Gdyby jednak szacherki niemieckie doprowadziły do innych rezul
tatów, nie zgodzimy się na takie rozstrzygnięcie i nawet z bronią w ręku 
upomnimy się o naszą własność odwieczną" u. 

Powszechnym oczekiwaniom na połączenie Górnego Śląska z Polską 
zgodnie z wynikami plebiscytu towarzyszyły różne uchwały i rezolucje 
domagające się energicznej akcji rządu polskiego na arenie dyploma
tycznej. Kiedy okazało się, że zjednoczenie Górnego Sląska z Macierzą 
stanęło pod znakiem zapytania m. in. z powodu krzywdzącej interpre
tacji tych wyników przez rząd berliński, wówczas w nocy z 2 na 3 maja 
doszło do wybuchu III powstania śląskiego. 8 maja „ Wyzwolenie" poda
ło krótką notkę o wybuchu III powstania śląskiego 42. ,,Piast" zamieścił 
pierwsze i obszerniejsze informacje na ten temat dopiero 15 maja. Rów
nież pod tą samą datą podał wiadomość o powstaniu organ wielkopol
skiej organizacji PSL Piast „Włościanin" 43. Do niektórych środowisk 
ludowych informacja o wybuchu powstania dotarła przypuszczalnie o wie
le wcześniej, niż podała ją prasa ludowa. Ale były niewątpliwie również 

40 Panujące wówczas nastroje oddaje w pewnym stopniu wiersz sekretarza 
gminnego Michała Kossowskiego z Wojsławic. 

,,Tak nam dopomóż Bóg! 
Oderwany od Macierzy przed siedmiu wiekami 
Dziś się musisz z nią połączyć, Sląsk nasz kochany! 
Nie pomogą żadne gwałty, szacherki Prusaków, 
Orzeł Biały pod swe skrzydła wnet przyjmie Ślązaków. 

Staniemy wszyscy do walki, gdy zagra pobudka, 
Miecz rozstrzygnie sprawę Sląska - sprawa jasna, krótka. 
Tak jak ongi za Jagiełły Grunwald wam sprawimy, 
A Sląsk Górny do Ojczyzny naszej przyłączymy!" 

,,Wyzwolenie", 19 IV 1921. 
41 „Wola Ludu", 17 IV 1921. 
42 „Wyzwolenie", 8 V 1921. 
43 „Włościanin", 15 V 1921.
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i takie, do których prasa z 15 maja, zawierająca informacje o powstaniu, 
doszła dopiero pod koniec drugiej dekady miesiąca. Szybkość przekazy
wania informacji miała niewątpliwy wpływ na aktywność środowisk 
wiejskich. 

Wszystkie stronnictwa przyjęły wiadomość o wybuchu powstania ja
ko naturalny odruch ludności polskiej Górnego śląska do przekreślenia 
planów państw koalicyjnych zmierzających do podeptania woli Górnoślą
zaków połączenia się z Polską. Powszechne również było przeświadcze
nie, że Górnoślązacy „chwycili za oręż, aby plebiscytem krwi umocnić 
plebiscyt głosów" 44. PSL. Wyzwolenie w wydanej do członków odezwie 
krytykowało stanowisko państw koalicyjnych zarówno w traktacie wer
salskim, jak i w sprawie projektów podziału śląska po plebiscycie. Uzna
ło za słuszną decyzję Ślązaków przystępujących do III powstania. Sta
rało się wywierać nacisk na rząd, aby z godnością i uporem bronił inte
resów tej dzielnicy na arenie międzynarodowej. Rada Naczelna PSL 
Wyzwolenie z ubolewaniem konstatowała, iż lud górnośląski nie znaj
duje dostatecznego oparcia w rządzie i dyplomacji polskiej. Wzywała do 
udzielenia powstańcom pomocy, ,,do jakiej jesteśmy zdolni, bądź to w po
staci pieniędzy i żywności, bądź przez czynną pomoc w walce o wol
ność" 45. PSL Wyzwolenie stało na stanowisku, iż lud górnośląski przy
stępując do III powstania dał rządowi polskiemu wielki atut w walce 
dyplomatycznej. Rząd nie umiał go jednak wykorzystać, zajmując stano
wisko zbyt ostrożne i wyczekujące 46• Dlatego też, zdaniem PSL Wyzwo
lenie, rząd Witosa chciał wyciszyć dochodzące do kraju informacje na te
mat walk powstańczych, dążąc do zlikwidowania tej sprawy w opinii spo
łecznej. Ponownie sporo uwagi sprawie III powstania śląskiego poświę
ciła Rada Naczelna PSL Wyzwolenie obradująca w dniu 5 V 1921 r. 
W wygłoszonym referacie politycznym Stanisław Thugutt poddał kry
tyce działalność W. Korfantego, uważając, iż nie dorósł on do zadania, 
które mu powierzono. Nie zdobył zaufania radykalnej części ludu gór
nośląskiego. Swój stosunek wobec tego problemu wyrazili również w dy
skusji Nocznicki, Szymanowska, Woźnicki, Stolarski, Kirst i Łypace
wicz. Napiętnowali oni obojętność sfer rządzących wobec problemu gór
nośląskiego, domagali, się usunięcia ministra spraw zagranicznych Sa
piehy oraz wysłania delegacji rządu i naczelnika państwa na rozmowy 
w sprawie Górnego Sląska 47. 

W ślad za stanowiskiem władz naczelnych szły również ogniwa tere
nowe PSL Wyzwolenie. W �amościu zjazd powiatowy tegoż stronnictwa 
,,żąda poparcia materialnego, fizycznego i moralnego powstania na Gór
nym śląsku, czyniąc odpowiedzialnymi organy rządu w razie zdławie-

44 Tamże. 

45 „Wyzwolenie", 15 V 1921. 

�6 Tamże.

47 „Wyzwolenie", 22 V 1921. 
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nia tego pov.rstania". W powiecie lubartowskim wyzwoleńcy głosili: ,,Nie 
cofniemy się przed żadną ofiarą, by złączyć ten skrawek piastowskiej 
ziemi, zamieszkałej przez lud polski, z Macierzą". W Brzeżuniu w pow. 
sieradzkim podjęto tej treści uchwałę: ,,Oświadczamy gotowość do wszel
kich ofiar i pomocy, by rodakom ze Sląska pomóc wywalczyć ich słuszne 
prawa". Na wiecu w Żelechowie, odbytym w dniu 8 maja z udziałem 
delegata Komitetu Obrony Sląska, zgromadzony kilkutysięczny tłum po
stanawia m. in.: ,,Zwrócić się do rządu o opiekę dla powstańców, aż do 
pomocy zbrojnej włącznie, i o występowanie z interwencją dyplomatycz
ną do koalicji o niezwłoczne przyłączenie do Polski Górnego Sląska dla 
uniknięcia niepotrzebnego przelewu krwi". Wyzwoleńcy z Wielunia 
stwierdzali: ,,Staniemy jak jeden mąż ramię przy ramieniu, z bronią 
w ręku i na gwałt niemiecki odpowiemy gwałtem" 48. 

PSL Piast różniło się od PSL Wyzwolenie w ocenie stanowiska rządu 
polskiego w stosunku do III powstania śląskiego. Pia-stowcy usprawiedli
wiali powstańców, którzy ----- ich zdaniem - siłą chcieli zmusić państwa 
Entanty do przyłączenia Górnego Sląska do Polski. Rząd stanął wobec 
faktu dokonanego i nie mógł mu przeciwdziałać. Stojąc na stanowisku 
traktatu wersalskiego w sprawie Górnego Sląska, rząd dążył przede 
wszystkim do przekreślenia krzywdzącego projektu koalicji dotyczącego 
jego podziału. Zostało to - zdaniem PSL Piast - dokonane jednak 
z chwilą wybuchu III powstania i dzięki osiągniętym przez nie sukce

som. Pozostawienie powiatów przemysłowych pod polską administracją 
byłoby według piastowców dostateczną rekompensatą za przelaną krew. 
„Piast" w numerze z 15 maja pocieszał czytelników, że z chwilą, kiedy 
numer tej dojdzie do ich rąk, ,,powstanie górnośląskie będzie już zlikwi
dowane" 49. 

W tym przekonaniu prawdopodobnie nie zamieszczał informacji i spra
wozdań z zebrań, wieców i zjazdów - z wyjątkiem Wielkopolski - na 
których przypuszczalnie była omawiana problematyka III powstania ślą
skiego. Zjazd piastowców wielkopolskich obradujący w pierwszej deka
dzie maja w Poznaniu przyjął w sprawie Górnego śląska rezolucję zgło
szoną przez Osieckiego. Mówiła ona o tym, że lud wielkopolski „wszyst
kim, czym może, poprze usiłowania braci górnośląskich w kierunku po
łączenia się z Polską i będzie im niósł pomoc pośrednio i bezpośrednio, 
wedle sił i możliwości" so. Rezolucja wyrażała nadzieję, że państwa koa
licyjne przy wytyczaniu granicy na Górnym Sląsku uszanują wolę pow
stańców, wyniki plebiscytu i postanowienia traktatu w tym względzie. 

Rezolucja w sposób ogólnikowy stwierdzała gotowość do poparcia pow
stańców. Różniła się jednak dość istotnie swoim tonem o.d analogicznych 

48 Informacje na temat podejmowanych w terenie rezolucji zamieszcza „Wyzwo
lenie" z 15 V 1921, 22 V 1921. 

�9 „Piast", 15 V 1921. 
50 Tamże. 
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rezolucji i uchwał podejmowanych przez wyzwoleńców. Nie wywierała 
ona jakiegoś nacisku na rząd, nie mówiła o gotowości do zbrojnego po
parcia powstańców, jak to czyniło wiele rezolucji i uchwał PSL Wy
zwolenie. Należy przypuszczać, iż pod tym względem nie było tak istot
nej różnicy między terenowymi ogniwami Piasta i Wyzwolenia. Prasa 
pierwszego z tych stronnictw unikała jednak tego typu informacji. Czy
niła raczej duże wysiłki, aby usprawiedliwić w oczach społeczeństwa po
litykę prezesa PSL Piast i jednocześnie premiera ówczesnego rządu Win
centego Witosa. Podała również pełny tekst oficjalnego wystąpienia pre
miera w Sejmie z dnia 10 maja, w którym przedstawił decyzje rządu 
podjęte w związku z wybuchem powstania i starał się je usprawiedliwić. 

PSL Piast w całej rozciągłości i bez żadnych zastrzeżeń akceptowało 
rządową politykę likwidacji powstania, jego działalność dyplomatyczną 
i stosunek wobec państw koalicyjnych. Brutalny atak premiera Lloyda 
Georga w parlamencie na politykę rządu i państwa polskiego w sprawie 
Górnego śląska umocnił je jeszcze w przekonaniu, że politykę zagranicz
ną Polski należy budować na sojuszu i przyjaźni z Francją 51. 

Nieco inaczej i bardziej krytycznie oceniał politykę rządu oraz rozwój 
wydarzeń na Górnym Śląsku organ byłego Zjednoczenia Ludowego, zwią
zanego już z PSL Piast. Jego zdaniem, III powstanie śląskie to krwav.ry 
plebiscyt, to protest przeciwko przekreśleniu praw i dążeń narodu pol
skiego. Pokój w Europie i. przyjazne stosunki między narodami nie zapa
nują dopóty, dopóki ziemie polskie nie zostaną zjednoczone. Pismo nawo
ływało w czasie III powstania śląskiego, by powstańcom pomóć czynem. 
Dosyć słów, rezolucji, uczuć i obietnic. Żądało, by ich szeregi zasilić 
ochotnikami, bronią, umundurowaniem, żywnością i udzielać pomocy 
materialnej także rodzinom powstańców. Sugerowało opinii publicznej, 
że na Polsce mści się wiara w sprawiedliwość i przychylność koalicji. Po
seł Aleksander Niedbalski podsuwał myśl postawienia koalicji przed fak
tem dokonanym, przypominając, iż nikt nie może zagwarantować, czy 
w Wielkopolsce nie byłoby plebiscytu, gdyby nie karabiny powstańców. 
Wniosek stąd wypływający to zerwać ze słabością i uległością, a liczyć 

/ 

tylko na własne czyny s2_ 

Ogniwa terenowe stronnictw ludowych i ich władze na poszczegól
nych szczeblach kształtowały opinię społeczną wsi. Nie miały one jednak 
istotniejszego i bezpośredniego wpływu na politykę rządu. W pewnym 
stopniu brali udział w jej kształtowaniu przedstawiciele stronnictw lu
dowych wchodzących w skład koalicji rządowej lub kierujący nawet po
lityką rządu. Stosunek rządu Witosa do III powstania śląskiego był rów
nież przedmiotem badań naukowych. Osiągnięte w tym względzie wy
niki świadczą, iż rząd chciał, aby powstanie miało tylko charakter krótko
trwałej zbrojnej demonstracji wobec zagranicy. Udzielał powstańcom po-

s, ,,Piast", 22 V 1921. 
s2 „Ludowiec - Gazeta Ludowa", 15 V 1921, 22 V 1921. 
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mocy kadrowej i w sprzęcie wojennym tylko w takim stopniu, aby nie 
dopuścić do załamania powstania przez Selbstschutz. Pomoc ta, mimo 
ciężkiej sytuacji gospodarczej, nie wyczerpywała współczesnych możli
wości rządu, a powstańcom uniemożliwiała prowadzenie akcji ofensyw
nej. W swej polityce rząd zasłaniał się potrzebą zachowania pozorów 
neutralności. W gruncie rzeczy od chwili wybuchu powstania dążył do je
go likwidacji, używając różnego typu nacisku w pertraktacjach z Korfan
tym ss. Rada Ministrów niejednokrotnie zajmowała jednoznaczne stano
wisko w tych kwestiach. Znamienny jest również fakt, że polityka rządu 
Witosa spotykała się z poparciem przedstawicieli stronnictw ludowych 
wchodzących w jego skład. Istniejące m. in. różnice taktyczne, znajdują
ce wyraz w działalności terenowej stronnictw, zacierała na forum rządu 
obawa, by III powstanie śląskie nie przerodziło się w masowy ruch re
wolucyjny, który swe ostrze skierowałby nie tylko przeciwko Niemcom, 
ale również i przeciw rządowi polskiemu. 

Rząd Witosa w walce o Górny Śląsk liczył na poparcie Francji i in
nych państw sprzymierzonych nawet wówczas, kiedy niektóre z nich 
działały wyraźnie na szkodę polskich interesów narodowych. Jeszcze 
w odpowiedzi na napastliwą mowę Lloyda Georga premier Wincenty 
Witos, opierając się na zapewnieniach rządu francuskiego, w dniu 18 V 
1921 r. stwierdził w Sejmie: ,,Rząd polski odwołuje się jeszcze raz do 
przywódców ruchu powstańczego i całego ludu górnośląskiego, aby ruch

powstańczy zlikwidowali i dali możność sprawiedliwego rozstrzygnięci.a 
losów Górnego Sląska przez państwa sprzymierzone" 54• Kierownictwa 
stronnictw ludowych w zasadniczych kwestiach popierały politykę rządu 
Witosa. PSL Piast w walce o Górny Śląsk przywiązywało zasadniczą wa
gę do przetargów dyplomatycznych, szukając w nich oparcia głównie 
o Francję. W tych kwestiach zbieżne było z PSL Piast stanowisko Związ
ku Ludowo-Narodowego i Narodowej Partii Robotniczej na Górnym Ślą
sku. W polityce prowadzonej przez PSL Wyzwolenie wobec Górnego
śląska można dostrzec pewnego rodzaju dwoistość. Ogniwa terenowe,
a nawet poszczególne instancje Stronnictwa, krytykują rząd za nieumie
jętne wykorzystanie III powstania w przetargach dyplomatycznych, nie
dostateczne poparcie powstańców i ugodową postawę Korfantego w roz
wiązywaniu niektórych problemów społecznych, o które walczył i na
których realizację czekał lud śląski. W praktyce przedstawiciele PSL
Wyzwolenie w rządzie popierali Witosa i jego politykę, współdziałali
z PPS i innymi partiami w Polskim Komitecie Plebiscytowym, znajdo
wali wspólną płaszczyznę porozumienia z piłsudczykami, którzy wywie
rali poważny wpływ na stanowisko rządu Witosa w sprawie Górnego
Sląska.

S3 Problem ten omawia bardziej wyczerpująco: T. J ę dr us z c z  a k, Polityka 

polska w sprawie Górnego Sląska 1918-1922, Warszawa 1958, s. 315-378. 

54 227 posiedzenie Sejmu w dniu 18 maja 1921 r. 
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Drugi problem, który nie doczekał się dotychczas opracowania w na
szej literaturze, a który wiąże się ściśle z okresem powstań śląskich, to 
zagadnienie aktywności wsi górnośląskiej i związanych z nią przemian 
świadomości narodowej i politycznej chłopów. Pod koniec I wojny świa
towej w okresie walki o wyzwolenie narodowe i społeczne powstał na 
Górnym śląsku społeczno-zawodowy ruch chłopski skupiający się w ślą
skim Związku Rolników, przemianowanym na początku grudnia 1920 1. 

na Sląski Związek Kółek Rolniczych. 
Pierwsze kółka rolnicze powstały w powiecie opolskim w początkach 

1918 r., a już w kwietniu tegoż roku było w tym powiecie 40 kółek sku
piających ok. 2 OOO członków. W ślad za powiatem opolskim kółka rolni
cze zaczęły powstawać w powiatach: strzeleckim, raciborskim, rybnic
kim, lublinieckim i innych. Bardziej sprzyjające warunki do dalszego 
rozwoju kółek powstały na Górnym śląsku po przejęciu władzy przez 
Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową i wojska alianckie. 
Wówczas to działacze chłopscy i związany z nimi działacze plebiscytowi 
przystąpili do organizowania kółek na całym terenie plebiscytowym. 
W październiku 1920 r. śląski Związek Kółek Rolniczych skupiał w 767 
kółkach 58 840 członków. W przededniu plebiscytu śląski Związek Kółek 
liczył już ponad 65 tys. członków 55. Obejmował on swym zasięgiem ob
szar 15 powiatów, a więc cały teren plebiscytowy. Na uwagę zasługuje 
fakt, że kółka rozwijały się w tak U!)rzemysłowionych powiatach, jak 
katowicki, bytomski czy zabrski. Powiaty rybnicki i pszczyński wysuwa
ły się na czoło pod względem liczebności członków. W pierwszym z nich 
było około 11 tys. członków kółek, a w drugim ponad 10 tys. 

Inicjatorami i organizatorami kółek byli m. in. Feliks Kupiła:., syn 
chłopa z powiatu opolskiego, redaktor „Nowin Raciborskich", Franciszek 
Kursiarz, Michał Duda, Sylwester i Jakub Kania, Karol Bieniusza, Igna
cy Drzymała, Jan Szula, Konstanty Reś i inni. Dane dotyczące rozwoju 
organizacyjnego kółek są bardzo wymowne. świadczą one niejako o eks
plozji aktywności społecznej wsi górnośląskiej. W ciągu niecałych trzech 
lat, w okresie napięć społecznych i politycznych, powstała organizacja 
społeczno-zawodowa, która zdołała skupić w swoich szeregach ponad 
65 tys. członków. Dla porównania warto dodać, że poznań·skie kółka rol
nicze posiadające długoletnią tradycję i doświadczony aktyw wzrosły 
w latach 1920-1922 zaledwie o tysiąc członków 56. 

Przyczyny rozwoju górnośląskich kółek rolniczych są bardzo złożone. 
Wbrew postanowieniom statutowym nie były one tylko organizacją spo
łeczno-zawodową, której naczelne zadanie stanowiła obrona interesów 

55 F. K u pi 1 a s, Społeczna i narodowa działalność w Związku Rolników Slą

skich (Wspomnienia Slązaków i Zaglębiaków. Wybór i opracowanie K. Popiołek,

Katowice 1970, s. 212-221). 
SG Księga pamiątkowa Poznańskich Kółek Rolniczych 1866-1926, Poznań 1926, 

s. 75.
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rolnictwa. Tereny, na których powstały i rozwijały się kółka, wchodziły 
nadal w skład Niemiec. Organizatorów kółek obowiązywało pruskie usta
wodawstwo wyjątkowe, a m. in. głośna ustawa o zebraniach i stowarzy
szeniach z maja 1908 r. Toteż nie chcąc popadać w konflikt z jej posta
nowieniami nie mogli ujawniać oni celów politycznych i narodowych, 
jakie przed nimi stawiali. Przyznawał to w pełni przewodniczący Za
rządu Głównego Sląskiego Związku Rolników Feliks Kupilas pisząc: ,,Za
kładamy kółka rolnicze celem obrony naszych interesów chłopskich. 
Właściwym celem będzie uświadomienie chłopów i agitowanie, by byli 
przygotowani do wspólnego wystąpienia. O tym drugim celu nie wolno 
mówić głośno i oficjalnie" 51_ Związek przygotowywał chłopów na tere
nie Górnego Śląska i pozostałych terenach plebiscytowych do walki 
o wyzwolenie narodowe. Budził w nich świadomość przynależności do
narodu polskiego. Szeroko rozbudowana sieć kółek rolniczych stanowiła
oparcie dla działaczy plebiscytowych. Umożliwiała im dotarcie do środo
wisk ludności wiejskiej. Na zebraniach kółek rozprawiano się z fałszy
wymi argumentami niemieckiej propagandy, informowano o wydarze
niach w Polsce, agitowano chłopów, by występowali z niemieckiej orga
nizacji pod nazwą Landbund. Lokale Związku Rolników stawały się
ośrodkami życia polskiego. Znajdowały w nich pomieszczenie również
komitety plebiscytowe. W wielu wypadkach działacze kółek wchodzili
w skład aktywu tychże komitetów.

Śląski Związek Rolników za pomocą swego wspomnianego JUZ orga
nu prasowego pod nazwą „Przewodnik Wiejski" przeciwstawiał się nie
mieckiej propagandzie oczerniającej Polskę w oczach Górnoślązaków. 
Przypominał tradycje historyczne tej ziemi i „dobrodziejstwa" pruskiej 
polityki germanizacyjnej. Wspomniany organ mówił o polskości tych 
ziem i powszechnej woli jej mieszkańców połączenia się z Polską. Zwią
zek wbrew swoim postanowieniom statutowym dawał wyraz opinii chło
pów górnośląskich wobec niektórych ważkich kwestii politycznych. Na 
zjeździe delegatów w Bytomh1 w dniu 1 XII 1920 r. zaprotestował prze
ciwko decyzji kardynała Bertrama zakazującej duchowieństwu udziału 
w pracy plebiscytowej. Zarządzenie Bertrama było skierowane swym 
ostrzem przeciwko Polakom ss. Związek wypowiadał się także przeciwko 
Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej w sprawie udziału 
w głosowaniu tzw. emigrantów. Prowadził dość żywą akcję polityczno,
-uświadamiającą. Niemal w przededniu plebiscytu w dniu 5 marca na
Walnym Zj,eździe Delegatów w Bytomiu podjął następującej treści
uchwałę: ,,My, rolnicy Górnego śląska, z ziemią tą od wieków potem
i krwią naszych ojców i naszą własną związani, stwierdzamy przed ca-

57 F. Kup i 1 as, Powrót Górnego Sląska do Macierzy. Wspomnienia. Rękopis. 

Z biory Bi blioteki Sląskiej w Katowi cach. 
58 „Strzecha Sląska", 12 XII 1920. Zob. także Rat a j, op. cit., s. 53--54. 
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łym światem, jeszcze raz niezłomnie i uroczyście, że ziemia górnośląska 
od wieków jako dziedzictwo piastów była polska i że mimo wiekowej nie
woli i ucisku niemieckiego jest polska i musi pozostać polską. Toteż ślu
bujemy przy nadchodzącym plebiscycie glosować jak jeden mąż za przy
należnością Górnego Sląska do Macierzy polskiej i wpływać na naszych 
niezdecydowanych jeszcze lub obałamuconych niemiecką agitacją roda
ków, by również swej ojczyźnie Polsce w głosowaniu plebiscytowym 
wierność dochowali" 59. 

Wspomniana rezolucja potwierdza wyraźnie tezę, że działalność kółek 
na polu narodowym była jedną z podstawo.wych przyczyn ich dynamicz
nego rozwoju. Zasługą kółek było również to, że w składzie delegacji 
ludności górnośląskiej, która przybyła z protestem do premiera Witosa 
w sprawie projektu podziału Górnego śląska w myśl koncepcji Korfan
tego, znaleźli się również chłopi. Kółka utrwalały poczucie więzi z Macie
rzą chłopów górnośląskich, organizowały wycieczki swoich członków, 
sprowadzały produkty żywnościowe i ziarno siewne, nawiązywały kon
takty z kółkami rolniczymi i organizacjami ludowymi. Wielu chłopskich 
bojowników o wyzwolenie narodowe i społeczne Górnego śląska rozpo
czynało swą działalność właśnie w kółkach rolniczych. Z kółek rolni
czych prowadziła droga do POW i szeregów powstańców śląskich so. 
Wydaje się, iż członkowie kółek rolniczych stanowili dość poważną część 
ogólnej liczby powstańców, niektórzy z nich pełnili funkcje dowódców 
oddziałów powstańczych i komendantów POW. W okresie walki o wyzwo
lenie narodowe i w procesie działalności we wspomnianych organizacjach 
kształtowała sie świadomość narodowa górnośląskich chłopów i poczu
cie ich przynależności i więzi z narodem polskim. 

Znamienny jest również fakt, że aktywizacja górnośląskich chłopów 
umożliwiała nie tylko powołanie śląskiego Związku Rolników, ale rów
nież pierwszej politycznej organizacji chłopskiej, mianowicie na począt
ku III dekady lutego 1920 r. powstało na Górnym śląsku Stronnictwo 
Ludowe zwane również Polskim Stronnictwem Ludowym lub Śląską 
Partią Ludową. Jego organizatorami byli przedstawiciele miejscowej in
teligencji wywodzącej się ze środowiska wiejskiego, polscy księża, dzia
łający na niwie narodowej, oraz bardziej uświadomieni politycznie chło
pi. Spośród wielu z nich należy wymienić Feliksa Kupilasa, Jana Grzon
kę, Wincentego Lubasa, Gabriela Dubiela, Piotra Pampucha, doktora 
Franciszka Lercha i ks. Andrzeja Zająca. 

Stronnictwo Ludowe na Górnym Sląsku powstało w odmiennych wa
runkach politycznych niż w Galicji czy Wielko,polsce. Jego bezpośred-

59 Cyt. za: H. To m i c z ek, Spółdzielczość na Górnym Sląsku do 1922 Toku, 

Opole 1957, s. 85. 
oo Potwierdzają to w peł ni wspomnienia wybit nego działa cza chłopskiego na

Górnym Sląsku. Zob. A. Bożek, Pamiętniki, Katowice 1957, s. 79-109. 
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nim celem była nie reprezentacja interesów chłopskich w parlamencie, 
lecz działalność politycznouświadamiająca w związku ze zbliżającym się 
plebiscytem. W walce o wyzwolenie narodowe kwestie społeczne śląskich 
rolników schodziły na drugi plan działalności Stronnictwa Ludowego. 
W dążeniu do realizacji głównego. celu, jakim była walka o wyzwolenie 
narodowe, działacze tegoż Stronnictwa ściśle współpracowali z Polskim 
Komisariatem Plebiscytowym, Wydziałem Wykonawczym i Naczelną Ra
dą Ludową. Członkowie Stronnictwa Ludowego, podobnie jak i działacze 
kółek, brali udział w akcji plebiscytowej i walce zbrojnej z oddziałami 
Selbstschutzu u1. 

W okresie walki o wyzwolenie narodowe powstał i rozwijał się ruch 
chłopski w tak masowej skali, jakiej nie znała dotąd historia wsi na Gór
nym Sląsku. Sląski Związek Rolników był najbardziej masową polską 
organizacją po robotniczych związkach zawodowych. Odegrał on wspól
nie ze Stronnictwem Ludowym dość poważną rolę w walce o wyzwolenie 
narodowe Górnego śląska. Jego dorobek i działalność społeczno-zawodo
wa i polityczna wymagają pogłębionych badań naukowych. 

Reasumując można stwierdzić, że ruch ludowy w okresie powstań 
śląskich stanowił ważką siłę społeczno-polityczną w ówczesnym pań
stwie polskim. Zajmował on aktywną postawę w walce o Górny Śląsk. 
Wynikało to z jego dotychczasowego dorobku ideowo-programowego, 
z dążenia do zjednoczenia ziem etnicznie polskich i umocnienia niepod
ległości. Władze omawianych stronnictw, tj. PSL -Wyzwolenie i PSL 
Piast, różniły się pod względem taktycznym swoim stosunkiem do rządu 
polskiego i podejmowanych przez niego inicjatyw dyplomatycznych. 
W gruncie rzeczy jednak sprawę przynależności Górnego Śląska do P9l
ski chciały rozstrzygnąć na płaszczyźnie polityczno-dyplomatycznej lan
sowanej przez rząd. 

Masy członkowskie obu stronnictw, a szczególnie PSL Wyzwo.lenie, 
poddawały krytycznej ocenie politykę rządu, domagały się bardziej zde
cydowanej pomocy dla powstańców, aż do interwencji zbrojnej włącznie. 

W okresie powstań śląskich umacniała się świadomość narodowa oraz 
poczucie więzi _i solidarności chłopów z wszystkich ziem polskich. Grun
towały się i pogłębiały uczucia patriotyczne i narodowe, których najpeł
niejszym wyrazem była działalność śląskiego Związku Rolników i Stron
nictwa Ludowego. Cele zawodowe i społeczno-polityczne tych organiza
cji zrealizowało już w naszych warunkach politycznych i w sojuszu z kla
są robotniczą radykalne Stronnictwo Ludowe dopiero po II wojnie 
światowej. 

&i Zarys historii poŁskiego ruchu ludowego, praca zbiorowa, t. II, 1918-1939,

Warszawa 1970, s. 458; Wyg 1 end a, op. cit., s. 93. 
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DIE BAUERNBEWEGUNG GEGENUBER DEN ·scHLESISCHEN AUFSTXNDEN 

Im Kampf um die Unabhangigkeit des polnischen Volkes, die Starkung des 
Staatswesens und die Festlegung dessen gerechter Grenzen hatte die Bauern
bewegung eine wesentliche Rolle gespielt. Mit lebhaftem Interesse wurde das 
Schicksal Oberschlesiens verfolgt, das im iiberwiegenden Masse von polnischer 
Bevolkerung bewohnt war, unter welcher die Bauern die Mehrzahl bildeten. Die 
Bauernparteien (PSL Piast, PSL Wyzwolenie, Chłopskie Stronnictwo Radykalne, 
PSL Lewica u.a.) popularisierten die Problematik dieser Gebiete unter der Be
volkerung von ganz Polen. Die Beschltisse des Versailler Traktats sind als Aus
druck eines unfreundlichen Verhaltnisses der alliierten Machte gegeniiber Polen 
gewertet worden. So wurde auch die Nachricht vom Ausbruch des I. schlesischen 
Aufstandes vom 16. zum 17.August 1919 im vollen Umfang gebilligt worden. Von 
der Regierung verlangte man damals, dass sie energisch"e Schritte unternehme 
zwecks Beseitigung der deutschen Behorden und den Aufstandischen weitgehende 
Unterstiitzung angedeihen lasse, und zwar diplomatischen oder gar militarischen 
Charakters. 

Der Ausbruch des II. schlesischen Aufstandes fand kein lebhafteres Echo in 
der Bauernpresse, denn sie hatte ihre Aufmerksamkeit auf die militarische und 
politische Lage des Landes im Zusammenhang mit dem Konflikt im Osten gelenkt. 
In der Presse wurde jedoch die Frage der Volksabstimrnung erortert. Man sprach 
sich fiir eine moglichst rasche Durchfiihrung des Plebiszits aus. Die Parteien PSL 
Piast (mit ihrem Anfiihrer Witos, dem damaligen Ministerprasidenten) und PSL 
Wyzwolenie waren sich in dieser Angelegenheit einig. Vertreter der Bauernbewe
gung wirkten auch im Hilfskomitee fiir Schlesien. 

Die fiir Polen ungiinstigen Ergebnisse des Plebiszits vom 20.Marz 1921 sind 
von den Bauernparteien ziemlich gelassen und mit Zuversicht aufgenommen wor
den. Man gab sich der Hoffnung hin, dass fur die Entscheidung liber die Teilung 
Schlesiens die Abstimmungsergebnisse in den Gemeinden massgeblich sein werden, 
dio oino fur Polen gerechte Teilunit ermciglichen werden. 

Alle Bauernparteien befiirworteten den Ausbruch des III.Aufstandes. PSL 
Piast unterstiitzte vorbehaltlos die Regierungspolitik und mass grosse Bedeutung 
diplomatischen Verhandlungen mit Hilfe Frankreichs bei. In der PSL Wyzwolenie 
kritisierten die Grundorganisationen und einzelne Parteiinstanzen die Regierung, 
<lass sie in den diplomatischen Verhandlungen den III.Aufstand nicht geschickt 
genug ausniitzte, dass sie auch den Aufstandischen keine ausreichende Unter
stiitzung gewahrte; kritisiert. wurde ferner die versohnlerische Politik W. Kor
fantys. Doch die Vertreter dieser Partei in der Regierung unterstiitzten Witos. 




