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MAREK MACIEJEWSKI 

Z PROBLEMATYKI KSZTAŁTOWANIA SIĘ PARTII 

NARODOWYCH SOCJALISTOW W REJENCJI OPOLSKIEJ 
PRZED 1933 R. 

Po zakończeniu działań wojennych w 1918 r. w Niemczech licznie 
po.wstawały nacjonalistyczne związki paramilitarne, szczególnie zaś kor
pusy ochotnicze (Freikorps) oraz ugrupowan�a polityczne typu volkische. 
Organizacje te zbliżały wspólne demagogiczne hasła wymierzone w ustrój 
parlamentarno-demokratyczny i postanowienia traktatów pokojowych. 
Trzon związków bojowych i stowarzyszeń volkische stanowili zdemobi
lizowani żołnierze i przedstawiciele warstw średnich, którzy napływali 
do wspomnianych organizacji w związku z kryzysem gospodarczym i po
litycznym oraz sytuacją rewolucyjną wśród lewicy społecznej. W na
stępstwie przegranej wojny podważona została ustabilizowana pozycja 
drobnomieszczaństwa, a demobilizacja pozbawiła rzesze wojskowych źró
deł utrzymania i prestiżu społecznego. Zmiany struktury klasowej po 
1918 r., polegające na koncentracji kapitału i zaniku małych przedsię
biorstw, dotknęły rzesze kupców, rzemieślników i drobnych przedsię
biorców przemysłowych. Brak stabilizacji ustroju parlamentarno-demo
kratycznego rodził u drobnomieszczaństwa przeświadczenie o rychłym 
upadku rządów republikańskich, z czym wiązały się obawy o objęcie 
władzy przez komunistów. Stąd wynikała aktywizacja ·propagandy na
cjonalistycznej zwróconej przeciwko żydowskim kapitalistom, przed
stawicielom rządu republiki i marksistom . .Jedną z wielu antyrepubli
kańskich i antysocjalistycznych organizacji była Niemiecka Partia Ro
botnicza (Deutsche Arbeiterpartei),.założona w Monachium 5 I 1919 r. Po 
wstąpieniu do partii Hitlera i byłych wojskowych zapoczątkowany zo
stał proces jej przekształcania w masowy ruch polityczno-militarny, 
którego organizacja na początku lat dwudziestych wykroczyła poza Ba
warię. 

Geneza ruchu narodowych socjalistów na Sląsku sięgała okresu pow
stań ludności polskiej. Za prehitlerowskie organizacje można uznać od
działy korpusu Oberland i innych freikorpsów oraz Selbstschutzu, wsła
wione terrorem wobec Polaków występujących przeciwko przynależnoś-
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ci Śląska do Rzeszy 1
. W 1921 r. bojówkarze tych związków walczyli 

z polskimi powstańcami niejednokrotnie ze swastyką na sztandarach. 

Po ich rozwiązaniu, na podstawie ustawy o ochronie republiki z 21 VII 

1922 T., znaczna część freikorpsów opuściła Śląsk, szukając schronienia 

w Bawarii, której władze sprzyjały antyrepublikańskiej propagandzie. 

Jeszcze przed wyda niem wspomnianej ustawy znalazła się tam większość 

członków Freikorps Oberland, zasilając miejscowe oddziały szturmowe 

narodowych socjalistów 2. 

Przywódcy niektórych pozostałych na Śląsku formacji ochotniczych 

podjęli wśród ludności propagandę na rzecz Hitlera. Spopularyzowaniem 

idei narodowosocjalistycznych zajęli się m. in. P. von Heydebreck 

i G. Rossbach, z których inicjatywy odbył się pod koniec 1922 r. prze

marsz 1400 osób ze swastykami w Gliwicach a. W styczniu 1923 r. gru

pa prohitlerowskiej młodzieży zorganizowała w Zabrzu wiec pod hasłem 

odzyskania polskiej części Sląska .i. Przeciwko ludności polskiej występo

wali działający na Śląsku członkowie korpusu Oberland. Na wiosnę 

1923 r. spośród nich uformowana została bojówka SA w Raciborzu s. Jej 
założycielem byli dwaj późniejsi działacze śląskiej NSDAP, Adamczyk 

i Hawellek. Na przełomie 1922/1923 r. utworzono oddział szturmowy 

w Zabrzu, zanim jeszcze powstała tam grupa lokalna NSDAP o. 

W tym samym czasie podjęto starania o powołanie organizacji par
tyjnej na śląsku. Prawdopodobnie w celu uzyskania poparcia dla tych 
zamiarów przez naczelne władze- NSDAP kierownictwo freikorpsów wy
słało w 1922 r. do Monachium swych delegatów, którzy uczestniczyli w ze
braniach bawarskich narodowych socjalistów. Próby utworzenia komó
rek partyjnych nie powiodły się, ponieważ w lecie 1923 r. elementy na-

1 Por. F. P o ł o m s k i, Uwagi o dzialaLności NSDAP na Sląsku Opolskim 

(Studia Sląskie, t. X, Katowice 1966, s. 127). 
2 W październiku 1922 r. do NSDAP wstąpiły przybyłe ze Sląska organizacje 

nacjonalistycznowojskowe zrzeszone w Vereinigung zur Wahrung der Interessen 
deutscher Grenzmarker, a ich przywódca E. Heines, późniejszy szef śląskich SA, 
objął kierownictwo jednej z kompanii monachijskich oddziałów szturmowych. 
J. B a n a s z k i  e w i c z, Powstanie partii hitierowskiej. Studium socjoLogiczne

genezy faszyzmu niemieckiego 1919-1923, Poznań 1968, s. 296.
3 F. B i a ł y, Z dziejów niemieckich korpusów ochotniczych 1920-1923 (Studia 

Sląskie, t. XIX, Opole 1971, s. 404). 
4 Por. pismo MSZ w Warszawie do polskiego konsula w Monachium z 5 II

19'23 r. w sprawie organizacji bojowych na Sląsku Opolskim. Archiwum Akt No
wych w Warszawie (dalej: AAN), Zespół Konsulatu Generalnego RP w Monachium 
129, niefol. 

5 Vom Kampf und Sieg der schlesischen SA. Ein Ehrenbuch, Wrocław 1933, 
s. 49.

6 F. B i a ł y, Początki ruchu hitlerowskiego w prowincjach śląskich (Acta

Universitatis Wratislaviensis, Historia, t. XXII, 1972, s. 59). 
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cjonalistyczne na Sląsku zaangażowały się we współpracę z pokrewną 
ideowo narodowemu socjalizmowi Deutschvolkische Partei 7• 

Po nieudanym puczu monachijskim (8/9 XI 1923 r.) i osadzeniu Hitle
ra w więzieniu uległa osłabieniu działalność zmierzająca do założenia 
grup NSDAP na Sląsku. Z materiałów archiwalnych wynika, że w tym 
okresie w rejencji opolskiej nie zakładano komórek zdelegalizowanej par
tii hitlerowskiej s. Agitację na rzecz· utworzenia śląskiej NSDAP osłabiła 
poprawa sytuacji ekonomicznej w 1924 r., w której następstwie hasła 
narodowosocjalistyczne straciły na popularności w kręgach robotniczych 
i drobnomieszczańskich. Wreszcie powstaniu zorganizowanego ruchu hi
tlerowskiego przeszkodziła postawa sił lewicowych. Pod przewodnictwem 
KPD w kilku miejscowościach na Śląsku Opolskim podjęto energiczne 
środki dla zwalczania prohitlerowskiej propagandy 9• Wątpić można za
tem w prawdziwość doniesień ,,Volkischer Beobachter" z końca 1922 r. 
o powołaniu komórek partyjnych w Gliwicach, Opolu, Bytomiu, Zabrzu,
Oleśnie i Piechowicach 10.

Na początku 1925 r. Hitler po wyjściu z więzienia przystąpił do roz
budowy NSDAP w liczną i silną organizację polityczną, z której rozwo
jem wiązał nadzieje na legalne objęcie władzy. Ożywionej propagandzie 
narodowych socjalistów należy przypisać, że już w 1925 r. partia liczyła 
ponad 21 OOO członków w 16 okręgach 11_

Na Sląsku okręg partii narodowych socjalistów (Gau Schlesien der 
NSDAP) założony został 15 III 1925 r. we Wrocławiu 12• W tym samym 

7 M. Cyg a ń ski, SS w pruskich prowincjach Sląsk.a w latach 1929-1935

(Studia Sląskie, t. XXV, Opole 1974, s. 204). 
8 Archiwum Państwowe ro. Wrocławia i Woj. Wrocławskiego (dalej: AP Wro

cław), Zespół Rejencji Opolskiej, Wydział I (dalej: RO I) 1702. Por. pisma landrata 
z Niemodlina z 124 XI 1923 r. (fol. 151) i landrata z Raciborza z 23 XI 1923 r. (fol. 153), 
w których komunikowali prezydentowi rejencji opolskiej, że zarządzenie o rozwią
zaniu NSDAP z 20 XI 1923 r. na terenie ich powiatów było bezprzedmiotowe. 
Wcześniej Trybunał Stanu Rzeszy wyrokiem z 15 III 1923 r., wydanym na pod
stawie zarządzenia z 15 XI 1922 r. (Ministerial-Blatt filr die Preussische innere 
Verwaltung, 1922, s. 1115), zakazał działalności NSDAP w Prusach, Saksonii, Ba
denii, Meklemburgii, Hamburgu i Bremie. Por. ież E. De u e r  1 e i  n, Der Aufstieg

deT NSDAP in AugenzeugenbeTichten, Dlisseldorf 1968, s. 166. 
9 AP Wrocław, RO I 1702, fol. 561. 
10 Informacje takie podają, opierając się na „Volkischer Beobachter", G. F r  a n z

-W i 11 i n g, Die HitleTbewegung. Der UTsprung 1919-1922, Hamburg-Berlin 1962, 
s. 176, i W. M a s e r, Die Friihgeschichte der NSDAP. Hitlers Weg bis l!J24, Frank
furt a. M.-Bonn 1965, s. 320.

11 Por. W. S c  haf e r, NSDAP, Entwicklung und Struk.tur der Staatspartei des

Dritten Reiches, Hannover-Frankfurt a M. 1957, s. 11. 
12 F. H e  i s  s, Das Schlesienbuch, Berlin 1938, s. 299. Por. też raport prasowy 

konsula RP w Opolu z 4 X 1935 r. o obchodach 10-lecia NSDAP na $ląsku (AAN, 
Zespół Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie 7518, fol. 95); pismo MSZ 
do konsula w Opolu z 20 VI 1933 r., w którym mowa o założeniu w 1925 r. okręgu 
NSDAP na Sląsku. AAN, Zespół Konsulatu Generalnego RP w Opolu (dalej: KG 
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roku wydzielono jej okręg dla Górnego Sląska pod kierownictwem Hey
debrecka i M. Filluscha. W 1925 r. istniało 15 grup lokalnych w trzech 
okręgach 13, na drugim zjeździe bowiem śląskiej NSDAP 1 XI 1925 r. 
uchwalono powołanie prócz okręgu górnośląskiego także okręgu Dolnego 
i Srodkowego Sląska z siedzibami władz partyjnych we Wrocławiu 
i w Legnicy. 

Pierwsza komórka partyjna narodowych socjalistów zawiązała się 
25 III 1925 r. w Zabrzu z inicjatywy działacza korpusów ochotniczych 
M. Filluscha, który był również założycielem grup NSDAP w innych
miejscowościach rejencji opolskiej. W porównaniu z Dolnym Śląskiem,
gdzie narodowi socjaliści znaleźli oparcie wśród burżuazji i junkierstwa,
na Sląsku Opolskim ich ruch do końca istnienia republiki weimarskiej
nie uzyskał szerszego poparcia społecznego. Szeregi NSDAP zasilili tu
głównie członkowie freikorpsów i innych nacjonalistycznych związków
bojowych, którym partia stwarzała iluzję awansu społecznego.

Propaganda nacjonalistyczna zaktywizowała się po zniesieniu stanu 
wyjątkowego i delegalizacji NSDAP oraz Deutschvolkische Freiheitspar
tei w 1925 r. Przywódca górnośląskiego okręgu partii narodowych so
cjalistów Heydebreck zapowiadał w swym rozkazie zorganizowanie 
12 VII 1925 r. w Gliwicach wspólnego wiecu związków paramilitarnych 
z udziałem organizacji z Bytomia, Biskupic, Raciborza, Kędzierzyna, 
Głubczyc i Gliwic 1-1. Dla rozpowszechnienia haseł narodowosocjalistycz
nych i rozbudowy organizacji partyjnej nakazywał noszenie odznak 
i sztandarów hitlerowskich oraz kolportowanie czasopism NSDAP wśród 
bojówkarzy korpusów ochotniczych. Agitacja powtórzyła się w następ
nym miesiącu, ponieważ nie wszyscy członkowie związków bojowych 
podporządkowali się wyżej wymienionym poleceniom 1s. Prohitlerowskie 
wiece odbyły się w Zabrzu (19 VIII), w Bytomiu (20 VIII) i w Gliwicach 
(21 VIII). Podczas manifestacji zorganizowanej 3 IX 1925 r. w Gliwicach 
przemawiał bliski współpracownik Hitlera G. Strasser, którego Heyde-

Opole) 20, fol. 131. Por. też P. W. Jak u b  a s  c h k, Helmut Bruckner. Sein Kampf

und Sieg um Schlesien, Jelenia Góra 1933, s. 49. ,,Volkische Wochenblatt" w nrze 
10 z 22 III 1925 r. tak pisał o powodach utworzenia okręgu NSDAP na Sląsku: ,,Am 
Sonntag, den 15 Marz, fand in Breslau der letzte Gautag der Nationalsozialistischen 
Freiheitsbewegung statt. Nach einem gemeinsamen Traubekenntnis zu Ludendorff 
wurde der Gau Mittelschlesien der Nationalsozialistischen Freitheitsbewegung von 
seinem bisherigen Gauleiter Bruckner aufgelost. Anschliessend daran folgte die 
Grtindungstagung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei". 

13 H. Be n n e c  k e, Hitler und die SA, Mtinchen-Wien 1962, s. 121. 
H AP Wrocław, RO I 1781, fol. 55. Heydebreck zapowiadał, że wiec w Gli

wicach będzie pierwszą na taką skalę akcją nacjonalistyczną. W związku z tym 
stwierdzał: ,,Ich erwarte, dass sich jeder einzelne bewusst ist, dass wir einer schar
fen Kritik ausgesetzt sind. In Haltung und Auftreten hat sich ein jeder als Sołdat 
und Freiheitskampfer zu fiihren". 

1s Tamże, fol. 58. Rozkaz VI. 
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breck sprowadził w celu wyjaśnienia członkom ugrupowań nacjonali
stycznych metod działania i ideologii narodowych socjalistów 16. Zabie
gi te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, tj. rozbudowy NSDAP 
w rejencji opolskiej. Niemniej w 1931 r. ówczesny gauleiter H. Bruckner 
sławił w Opolu zasługi Heydebrecka dla zorganizowania śląskiej 
NSDAP 17. 

W 1925 r. do śląskiej NSDAP należało zaledwie 105 osób 1s, przy czym 
większość z nich stanowili członkowie grup lokalnych w przemysłowych 
miastach Górnego śląska, gdzie najpierw powstały organizacje partii 
hitlerowskiej. Prócz Zabrza komórki NSDAP zawiązały się m. in. w Gli
wicach, Bytomiu i Zabrzu-Biskupicach. Ich liczebność nie przekraczała 
kilkunastu osób. W pierwszym roku istnienia NSDAP w Gliwicach akces 
zgłosiło do niej jedynie 5 osób, których w grupę lokalną zorganizował 
H. Cholewa z Zabrza. W 1926 r. cały okręg NSDAP na śląsku liczył oko
ło 1100 członków. Większość z nich należała jednak do organizacji par
tyjnej w rejencji wrocławskiej i legnickiej. Rok później liczebność
NSDAP zmniejszyła się do 800-1000 osób. Agitacja przeprowadzona
wówczas przez J. Goebbelsa nie odniosła żadnego skutku 19 mimo sta
rań dokładanych przez władze partyjne o rozpowszechnienie haseł na
rodowosocjalistycznych. Akcję propagandową p0djęli przywódcy śląskiej
NSDAP 17 VII 1927 r. w Gliwicach, organizując najpierw przemarsz
bojówkarzy SA z Bytomia, Gliwic,. Zabrza, Raciborza, Opola, Kluczborka
i Ozimka, a następnie publiczne zebranie swej partii 20.

Przed pojawieniem się kryzysu ekonomicznego końca lat dwudzie
:;tych komórki NSDAP istniały jedynie 'W niektórych miejscowościach 
rejencji opolskiej. Pod koniec czerwca 1926 r. grupa partii hitlerowskiej 
utworzona została w Kluczborku w czasie zebrania z udziałem 120 osób, 
na którym Czarnowski, późniejszy przywódca miejscowych SA-manów, 

1s Tamże, fol. 59. Rozkaz VIII. Strasser zatytułował swoje przemówienie: ,,Was 
will Adolf Hitler". 

17 Por. pismo konsula RP w Opolu L. Malhomme do MSZ z 27 VIII 1931 r., 
w którym omawiając uroczystości poświęcenia domu NSDAP w Opolu m. in. do
nosił: ,,W czasie wygłoszonych przemówień poseł Helmut Bri.ickner wskazywał na 
to, że ruch hitlerowski wyszedł z organizacji Freikorps Heydebreck, która brała 
udział w powstaniach górnośląskich". AAN, Zespół Ambasady RP w Berlinie 348, 
fol. 47-48. 

18 „Heimatkalender flir das oberschlesische Industriegebiet", 1936, s. 117. 
19 K. J o n c a, Polityka narodowościowa Trzeciej Rzeszy na Sląsku Opolskim 

(1933-1940). Studium polityczno-prawne, Katowice 1970, s. 95. 
20 Przywódca i:aciborskiej komórki NSDAP J. Adamczyk przemawiając na tym 

zebraniu dowodził, że kryzys w gospodarce światowej prowadził do upadku sy
stemu parlamentarno-demokratycznego i rzekomo podważał skuteczność socjali
stycznych reform w Związku Radzieckim (AP Wrocław, RO I 1800, fol. 82). Inny 
działacz hitlerowski, Fillusch wyprowadził stąd wniosek, że doktryna marksizmu 
przeżyła się, i wyjaśniał zebranym, że nie marksizm, lecz narodowy socjalizm wi
nien stanowić ich ideologię, tamże (fol. 83). 

s - Sobótka 1976, z. 3 
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mówił o zasługach Hitlera dla rozwoju NSDAP 21. Kolejna komórka za
wiązała się 19 III 1927 r. w Raciborzu. Kilka dni później policja infor
mowała o powołaniu 28-osobowej grupy NSDAP w Opolu, założonej 
prawdopodobnie przez inspektora kolejowego Ehlerta 22. W 1928 r. przy 
poparciu Deutschnationale Partei powstała NSDAP w Niemo.dlinie. 14 II 
1930 r. prezydent policji w Opolu donosił prezydentowi rejencji, że pod 
koniec 1929 r. kupiec W. Fischer i pięciu urzędników celnych zawiązało 
organizację NSDAP w Chałupkach. 

Równocześnie rozbudowano istniejące już komórki partyjne. Na przy
kład grupa NSDAP w Zabrzu pod koniec 1927 r. liczyła 66 członków, 
a w 1929 r. - przypuszczalnie w związku z pojawieniem się kryzysu 
ekonomicznego - należało do niej 85 osób. Analogiczne spostrzeżenia 
nasuwają się w odniesieniu do liczebności narodowych socjalistów w Opo
lu, których szeregi w 1929 r. powiększyły się do 115 osób. Wzrost liczeb
ności opolskiej NSDAP jej kierownictwo wykorzystało do podjęcia za
biegów o założenie oddziału SS (Schutz-Staffeln) 2a. 

Materiały archiwalne pozwalają na wyrażenie opinii, że formacje 
zbrojne partii narodowych socjalistów w rejencji opolskiej pojawiły się 
później niż komórki NSDAP. W pierwszym okresie działalności NSDAP 
przeszkodę w ich założeniu stanowiła znikoma liczba członków partii 
i brak poparcia· przez miejscową ludność. Ekscesy terrorystyczne naro
dowych socjalistów spotykały Bit; z; dezaprobatą znaczne3 części społe
czeństwa. Tolerowane były natomiast przez władze policyjne rejencji 
opolskiej. Należy podkreślić, że postawa policji wobec hitlerowskiego 
terroru tylko sporadycznie przybierała formę interwencji. Częściej ogra
niczano się do inwigilacji, która ułatwiała narodowym socjalistom pro
wadzenie akcji wywrotowych przeciwko elementom lewicowym i mniej
szości polskiej oraz krytykę władz republiki. Warto przypomnieć choćby 
masakrę przybyłych do Opola artystów teatru katowickiego (28 IV 
1929) 24. 

U schyłku republiki . weimarskiej terror NSDAP stał się coraz bar
dziej bezkarny. Bojówki hitlerowskie nie zawahały się nawet przed 
gwałtem i mordem politycznym. Głośnym echem odbiło się zamordo
wanie przez SA-manów z Kluczborka robotnika Augusta Bassy z Bą
kowa oraz napad na dom przywódcy polskiej mniejszości Arki Bożka 
w Markowicach. W sierpniu 1932 r. ofiarą hitlerowskiego terroru padł 

21 M. M a c  i e  je w s k i, Uwagi o genezie partii narodowych socjalistów i jej 

ideologii na Sląsku Opolskim (1925-1932) (Studia Sląskie, t. XXIV, Opole 19'13, 

s. 191).
22 AP Wrocław, RO I 1800, fol. 31.
23 J o n c a, op. cit., s. 99. 
24 Zob. artykuł A. N o w a k, Masakra artystów teatru katowickiego w Opolu 

w dniu 28 kwietnia 1929 r. w świetle dokumentów niemieckich (Studia Śląskie, 

t. III, Katowice 1960) .

•
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polski komunista i robotnik Konrad Piecuch z Potempy koło Bytomia 2s.

Siły lewicowe na czele z KPD odpowiedziały na liczne akty gwałtu i ter
roru NSDAP organizowaniem szerokiego frontu antyhitlerowskiego w re
jencji' opolskiej, powołując w październiku 193D r. Związek Walki z Fa
szyz1:1em (Kampfbund gegen den Faschismus) 2s.

Nasileniu terrorystycznej działalności towarzyszył wzrost szeregów 
hitlerowskich bojówek. Dla przykładu można podać, że w kwietniu 1929 r. 
SA w Kluczborku zrzeszała 45 członków, gdy w styczniu 1928 r. liczyła 
zaledwie 12 osób 21. W okresie kryzysu ekonomicznego i politycznego po
dwoiła się również liczebność SA w Raciborzu. Policyjny wykaz. grup 
SA i SS w prowincji górnośląskiej z końca stycznia 1928 r. zawierał in
formację, że miejscowy oddział szturmowy składał się z 40 osób dowo
dzonych przez kupca K. Kremsera. Natomiast w styczniu 1930 r. w Ra
ciborzu było już 77 SA-manów, którym przewodził A. Hawellek. Oddział 
szturmowy został wówczas podzielony na trzy sekcje. Najmłodsi bojów
karze (do 18 roku życia) należeli do tzw. Jugendstaffel F. Irrzika, ślusa
rzowi Biniusowi podporządkowano członków do 25 roku życia, a jeszcze 
starsi utworzyli grupę dowodzoną przez A. Scholza 2s. Należy podkreślić, 
że oddziały szturmowe stanowiły przytłaczającą większość bojówek 
NSDAP na Sląsku 29. Formacje SS, podporządkowane zresztą dowództwu 
SA, przed 192!) r. utworzono w Gliwicach i Raciborzu 30_ W pozostałych
miejscowościach zbrojnym oparciem NSDAP były oddziały szturmowe. 
W 1930 r. władze NSDAP przystąpiły do ich reorganizacji, polegającej na 
połączeniu bojówek SA w oddziały liczące co najmniej 100 osób. Podział 
organizacyjny SA zakładał utworzenie 700-osobowej brygady dla Byto
mia, Gliwic i Zabrza, 500-oso9Pwej dla Opola, Głubczyc, Prudnika, Ra
ciborza i Koźla oraz 400-osobowej dla Kluczborka i Olesna 31. 

W pierwszych latach działalności NSDAP na Śląsku wśród jej człon
ków rozwinęły się tendencje radykalne, reprezentowane we władzac'h 
partyjnych przez „rewolucyjny" odłam skupiony wokół braci Strasse
rów, do których koncepcji skłaniał się gauleiter Dolnego śląska E. Rosi
kat. Wpływy „lewicy" w śląskiej NSDAP zmalały w 1928 roku, gdy 

25 Por. E. K l e  i n, Mord w Potempie. Kapitulacja republiki weimaTSkiej przed 

Hitlerem (Studia Sląskie, t. VII, Katowice 1963, s. 102. 
26 Szerzej na ten temat por. S. Mig dał, Opolszczyzna przeciw faszyzmowi

w 7>rzededniu dojścia Hitlera do władzy, Katowice 1960, s. 70 i n. 
27 AP Wrocław, RO I 1800, fol. 198-199.
28 Tamże, fol. 1003-1004. Pismo prezydenta policji w Opolu do prezydenta re

jencji z 22 I 1930: Derzeitige Starke der SA der Nationalsozialistischen-Arbeiterpartei 
in Ratibor. 

29 Por. Cyg a ń ski, op. cit., s. 208 i n.
30 Mac i e  je wski, op. cit., s. 192.
31 AP Wrocław, RO I 1800, fol. 939-940. Prezydent policji V-{ Opolu do nad

prezydenta prowincji górnośląskiej, sprawozdanie: SA-Standarte der NSDAP in 

Oberschlesien. 
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Rosikata pozbawiono kierownictwa dolnośląskiej organizacji narodowych 
socjalistów 32. Gauleiterem Górnego i Dolnego Sląska został wówczas 
Bruckner, również sympatyzujący z radykalnym odłamem NSDAP. Przy
wódcom prawego skrzydła partii znane były wprawdzie „rewolucyjne" 
,poglądy Brucknera, lecz równocześnie doceniano jego zdolności organi
zacyjne i propagatorskie. Jeszcze przed powołaniem na stanowisko przy
wódcy śląskiej NSDAP Bruckner prowadził ożywioną agitację partyjną. 
We wrześniu 1927 r. przemawiał w Opolu, Kędzierzynie, Raciborzu, 
Kluczborku i Gliwicach, występując przeciwko ustawie o ochronie re
publiki i Żydom, za co postawiony został przed sądem w Opolu 5 VII 
1928 r. 33 Pobłażliwe stanowisko sędziów wobec rozpowszechnianych 
przez niego oszczerstw pod adresem żydów ośmieliło Brucknera do wy
głoszenia przemówienia, w którym mówił o sobie jako o „polowym żoł
nierzu" (Feldsoldat) NSDAP i górnośląskim bojowniku. 

W świetle tej wypowiedzi prawdopodobne wydaje się, że właśnie 
z jego inicjatywy w 1928 r. dokonano podziału okręgu Górnego śląska 
na trzy podokręgi NSDAP. Pierwszy z nich obejmował powiaty uprze
mysłowione, w skład drugiego wchodziły powiaty Racibórz, Koźle, Głub
czyce i Prudnik, trzeci zaś podokręg stanowiły pozostałe powiaty rejen
cji opolskiej s.i. 

Do najbardziej aktywnych należeli narodowi socjaliści w podokręgu 
przemysłowym. W opinii prezydenta policji w Gliwicach NSDAP rozwi
nęła się tu dość silnie, chociaż jej osiągnięcia „w porównaniu z progra-

,2 Cy g a ń s k i, op. cit., s. 207. Sympatie dla radykalnych koncepcji Strasserów 
można tłumaczyć tym, że Sląsk należał do okręgów o największym odsetku „sta
rych" działaczy NSDAP, zarówno przed 1933 r. (41,70/o), jak też po „Machtiiber
nahme" (52,90/o). S c h ii f e r, op. cit., s. 35. Dla tej kategorii członków partii 
Hitlera jego sojusz z klasami posiadającymi i armią stanowił zagrożenie „rewolu
cyjnego" oblicza ruchu. Por. W. Ho r n, Fiihrerideologie und Parteiorganisation 

in der NSDAP 
0

(1919-1933), Diisseldorf 1972, s. 250 i n. 
33 AP Wrocław, RO I 1827, fol. 1774. Por. też „Der Nationale Sozialist ftir die 

Ostmark" nr 30 z 29 VII 1928. Znamienny był pogląd sądu, że rozpowszechniane 
przez Brticknera określenie „republika żydowska" nie mogło stanowić obrazy sy
stemu władzy państwowej, skoro w rządzie licznie reprezentowani byli Żydzi. Jako 
nieobrafliwe uznano również określenie „syjonistyczny Żyd", ponieważ: ,,die Be
zeichnung »zionistischer Jude« sei keine Beleidigung, sonder nur die Feststelltung 
der national-politisćhen Einstellung innerhalb der jiidischen Rasse" (tamże, fol. 
1775). Na marginesie warto odnotować, że nie było to odosobnione stanowisko sądu. 
6 III 1924 r. sędzia okręgowego sądu w Wernigerode dr Beinert uniewinnił nie
mieckonarodowego agitatora za podobne oskarżenia pod adresem Żydów. Sąd Naj
wyższy Rzeszy uznał, że określenie „republika żydowska" nie jest obraźliwe, bo 
oznacza nadmierną władzę i wpływy Żydów. Por. H. i E. Ha n n ove r, Zanim

przyszedł Hitler. Sądy i polityka w Republice Weimarskiej, Warszawa 1972, 

s. 365-366. 
34 Por. F. Ha w r a n e k, Niemiecka socjaldemokracja w prowincji g6rno

ślqskiej w latach 1929-1933, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 182. 
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mem i celem tej partii" były skromniejsze od zakładanych przez przy
wódców ruchu. Narodowi socjaliści zawdzięczali swe sukcesy Bruckne
rowi i Filluschowi, których charakteryzować miał szczególny fanatyzm 
w propagowaniu haseł partyjnych 35. Z doniesień prezydenta policji 
wynika, że komórki NSDAP w jego służbowym okręgu prowadziły �ży
wioną działalność propagandową, organizując liczne zebrania, wiece, 
a nawet spotkania towarzyskie. Tylko w Gliwicach w okresie ód 13 VII 
do 24 VIII 1928 r. odbyły się cztery otwarte zebrania. Pod koniec czerw
ca i na początku lipca tego roku członkowie grup w Kędzierzynie i Cha
łupkach zorganizowali obchody „dnia śląskiego" NSDAP. W uroczystoś
ciach. 8 VIII 1928 r. w Birawie, poświęconych żołnierzom poległym w cza
sie I wojny światowej, uczestniczyło 68 narodowych socjalistów z Gór
nego Sląska. Aktywnością odznaczała się komórka NSDAP w Bytomiu. 
27 lipca odbyło się tam publiczne zebranie z udziałem 50 osób, do któ
rych przemawiał Kremser. Prezydent policji informował, że wystąpie
nie Krernsera utrzymane było w tonie charakterystycznym dla licznych 
przemówień działaczy narodowosocjalistycznych 36. Wszystkie komórki 
partii hitlerowskiej z Górnego Sląska wzięły udział w tzw. ,,niemieckiej 
·manifestacji" (deutsche Kundgebung), urządzonej 19 sierpnia w Bytomiu.
Podczas wiecu z przemówieniem wystąpił Bruckner: ,,Jeśli my, narodowi
socjaliści, urządzamy dzisiaj manifestację, czynimy to w tym celu, aby
całemu narodowi pokazać, w jak ostrym przeciwieństwie do obecnego sy
stemu państwowego stoi ruch Adolfa Hitlera. 60 milionów ludzi wierzy,
że szczęście samo przyjdzie... Komuniści sięgają po wielki kapitał, lecz
oszczędzają żydowskie, banki... Żądamy wolności mowy dla Adolfa Hi tle
ra. Każdy Żyd, każdy Chińczyk może tu przemawiać, tylko Adolf Hitler
nie może" 37.

Treść wypowiedzi gauleitera wyrażała hasła powszechnie reprezen
towane przez NSDAP w całych Niemczech: antykomunizm, antysemi
tyzm, nienawiść do ustroju republikańskiego. Ideologia śląskich narodo
wych socjalistów nie odbiegała zresztą od ogólnych założeń politycznych
ruchu hitlerowskiego. Wydaje się, że silniej niż gdzie indziej zwracano
się przeciwko mniejszości polskiej i rzekomo krzywdzącemu naród nie
miecki podziałowi Sląska. ·Konsul generalny RP w Opolu donosił o anty
polskiej man�..stacji, zorganizowanej przez nazistów z Opola 10 VI 1929 r.
na znak protestu przeciw aresztowaniu sprawców napadu na artystów
teatru katowickiego. W rezolucji podjętej przez manifestujących określo
no przyjazd polskich artystów z przedstawieniem Halki jako akt poli-

35 AP Wrocław, RO I 1827, fol. 1774. 

36 Tamże, fol. 1831. Sprawozdanie z 5 IX 1928 r.: Rechtsradikale Bewegung. Die 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. 
37 Tamże, fol. 1833. 
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tyczny, który Polacy zamierzali wykorzystać do podjęcia walki o oder
wanie Śląska Opolskiego od Rzeszy ss. 

Tematem licznych zebrań NSDAP była krytyka ustroju republikań
skiego i członków rządu. Podczas wyżej wspomnianej manifestacji pre
tekstem do zaatakowania władz republiki stała się ich polityka narodo
wościowa. M. Fillusch oskarżał rząd o to, że dopuszczając do rozpatrzenia 
skargi na napad w Opolu przez Radę Ligi Narodów działał na szkodę in
teresów narodu niemieckiego. Wcześniej (13 VII 1928) wystąpiono prze
ciwko zarządzeniu policji w Gliwicach zakazującemu rozklejania pla
katów narodowosocjalistycznych. Ten sam mówca podbudował wówczas 
tradycyjną już krytykę władz republikańskich zarzutem ograniczania 
swobó.d demokratycznych: ,,W wolnej republice nie wolno nam powie
dzieć żadnego wolnego słowa bez niebezpieczeństwa zaaresztowania i po
stawienia przed sądem" 39

. Zarzut ten Fillusch skierował pod adresem 
prezydenta P. von Hindenburga, kanclerza H. Milllera i ministra spraw 
wewnętrznych Prus A. Grzesińskiego, jednocześnie posądzając ich o sym
patyzowanie z marksistami. 

Krytykę ustroju wiązano z hasłami antyżydowskimi i antymarksi
stowskimi, które weszły do arsenału hitlerowskiej propagandy obok 
akcentów antypolskich. Zdaniem Filluscha system wielopartyjny i opano
wanie gospodarki przez Żydów zapowiadały rychły upadek republiki 40. 
Od usunięcia Żydów z życia społecznego i gospodarczego uzależniał 
uzdrowienie narodu przez czyste rasowo kierownictwo państwowe. In
ny prelegent NSDAP, niejaki Tiirk ze Swidnicy, na zebraniu opolskiej 
komórki partii hitlerowskiej 8 VI 1929 r. posługując się zbliżonymi argu
mentami stwierdził: ,,Żydostwo jest i pozostanie największym niebez
pieczeństwem dla całego świata" 41. Podjęcie z nim walki stanowiło -
w jego- przekonaniu - obowiązek każdego narodowego socjalisty, po
nieważ Żydzi skupili w swych rękach niemal cały aparat państwowy, 
sądownictwo, prasę i gospodarkę. Przy tej okazji Tiirk podjął nieudolną 
polemikę z komunistami, wykazując nieznajomość ideologii marksistow
skiej i historii ruchu robotniczego. Mówca dowodził, że opracowana przez 
Marksa doktryna służyła interesom kapitalistów i wykorzystana została 
przez rząd niemiecki w walce z klasą robotniczą. 

Ataki na Żydów i komunistów zawierało przemówienie G. Strassera, 

38 M a c  i e  j e  w s k i, op. cit., s. 194-195. W czasie manifes�acji głównym mów

cą był dr Knaak z „Oberschlesische Tageszeitung", który wygłosił przerr.ówienie 

pt. Górny Sląsk w niebezpieczeństwie. AAN, KG Opole 14, Col. 7--8. 

39 AP Wrocław, RO I 1827, fol. 1777. 

40 AP Wrocław, RO I 1800, fol. 529. ,,Die Regierung mit ihren vielen Par�eien 

ist nicht mehr als eine schliipfrige trage Masse, ohne Energie. Was die heutige 

Regierung leistet, ersieht man am besten aus den vielen Anleihen ... Die ganze 

Wirtschaft liegt in den Handen der Juden und solange diese die Herrschaft haben, 
wird das deutsche Volk niemals gesunden". 

41 Tamże, fol. 503-5Q.9. 
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który uczestniczył w zebraniu otwartym członków NSDAP w Opolu 
25 XI 1929 r., poświęconym krytyce planu D. Younga. Plan ten rzeko
mo stwarzał przesłanki przekształcenia republiki weimarskiej w między
narodowe stowarzyszenie żydowskiej finansjery, zagrażając tym samym 
jej samodzielności państwowej 42_ W myśl postulatu „rasowej krwi dla 
zdrowej gospodarki" Strasser domagał się wyłączenia wszystkich osób 
uznanych przez doktrynę narodowosocjalistyczną za nie-Niemców spod 
niemieckiego ustawodawstwa i odebrania im wszelkich godności pań
stwowych 43. 

Tru<:łno ustalić, kiedy antyżydowskie i rasistowskie elementy propa
gandy hitlerowskiej uzyskały na Sląsku pierwszych zwolenników. Zdaje 
się, że wystąpienia w tonie zbliżonym do przemówień Adamczyka, Bruck
nera, Filluscha, Turka i Strassera musiały być częste, skoro NSDAP roz
powszechniała tu ulotki o treści antyżydowskiej. Narodowi socjaliści 
z Kluczborka już w 1927 r. nawoływali do bojkotu żydowskich sklepów 4.4• 

Wśród haseł propagandowych NSDAP w rejencji opolskiej wysuwa
ły się codzienne postulaty społeczne i ekonomiczne. Głoszone były w na
dziei na pozyskanie dla ruchu elementów upośledzonych, którym w za
mian za poparcie NSDAP w wyborach i akces do partii obiecywano re
formy po objęciu władzy przez Hitlera. Strasser podczas swego prze
mówienia w Opolu zapewniał 700 zebranych osób, że celem NSDAP jest 
walka o nacjonalizm rozumiany jako jedność narodu i niezależność od 
czynników zewnętrznych oraz o socjalizm, czyli zapewnienie dostatecz
nej egzystencji 45. Na licznych zebraniach domagano się upaństwowienia 
wiejskich przedsiębiorstw i banków, usunięcia bezrobocia i inflacji oraz 
obniżenia podatków. 

Społecznemu oddziaływaniu tych postulatów można przypisać wzra
stającą popularność NSDAP na Sląsku Opolskim u schyłku republiki 
weimarskiej. Rozwojowi partii hitlerowskiej sprzyjało. bowiem niezado-

42 Tamże, fol. 589-597. Fakty historyczne przeczą opinii Strassera. Plan ame
rykańskiego ekonomisty D. Younga, przyjęty przez rząd Rzeszy 7 VI 1929 r. za 
sprawą G. Stresemanna, obniżył niemieckie zobowiązania reparacyjne do 2050 mln 
marek rocznie. 

43 Por. pkt. 4-7 programu partii hitlerowskiej z 20 lI 1920 r. G. F e d  e r, 
Das Programm der NSDAP und seine weltanschaulichen Grundgedanken, MUnchen 
1933, s. 19--22. Nacjonalistyczne i rasistowskie elementy ideologii narodowych so
cjalistów znalazły wyraźne odbicie również w pracy G. Federa pt. Der deutsche 

Staat auf nationaier und sozialer Grundlage, MUnchen 1932. 
44 W jednej z ulotek czytamy: ,,wer beim Juden kauft, versilndigt sich an seinem 

Volke und hilft seinen Ausbeutern auf den Thron·• (AP Wrocław, RO I 1795 . 
. fol. 41). W innej nawoływano do czynnych wystąpie11 przeciwko ludności żyd')w

skiej. 
45 AP Wrocław, RO I 1800, fol. 793: ,,Nationalismus ist Sicherung nach aussen 

filr die Allgemeinheit und heisst zusammenhalten und sich freimachen ... Sozia
·lismus isl Sicherung nach innen, zum Schutze jedes einzelnen deutschcn Staats
bUrgers".
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wolenie spowodowane kryzysem gospodarczym, który spotęgował się na 
początku lat trzydziestych. Grupy lokalne NSDAP pojawiły się tam, gdzie 
dotąd nie zostały jeszcze założone, a istniejące już po.większyły się o no
wych członków. W 1930 r. policja odnotowała powstanie organizacji par
tyjnej m. in. w Głubczycach (26 I), Koźlu (2 III), Kietrzu (9 III) 
i w Chruszczowie (11 V) 46. Z każdym rokiem pogłębiającego się kryzysu 
rosła liczba członków i grup lokalnych NSDAP. I tak w styczniu 1931 r. 
54 komórki zrzeszały 2286 osób, a już w marcu tego roku NSDAP liczyła 
tu 5282 członków w 115 terenowych organizacjach. Na rok przed hitle
rowską „Machtiibernahme" było na Sląsku 228 grup lokalnych i 10 417 
członków NSDAP 47. Tylko do oddziałów szturmowych należało wów
czas ponad 6500 osób. Przeą. 1933 r. najliczniej reprezentowani byli w par
tii hitlerowskiej na śląsku robotnicy (30,40/o członków), pracownicy umy
słowi (17,80/o) oraz kupcy, drobni przedsiębiorcy i rzemieślnicy (17,70/o) 48, 
których napływ do NSDAP wiązał się z bezrobociem i inflacją. 

Sytuacja kryzysowa nie pozostała bez wpływu na drobne sukcesy 
NSDAP w wyborach do Reichstagu i Landtagu Prus. Po raz pierwszy 
mandat poselski z ramienia partii narodowych socjalistów uzyskał na ślą
sku Opolskim M. Fillusch w wyborach do parlamentu Rzeszy z 14 IX 
J 930 r. 49 Natomiast w wyborach do Sejmu Pruskiego z 24 IV 1932 r. 
liczba głosów oddanych w opolskim okręgu wyborczym na NSDAP za
pewniła jej cztery mandaty, przy czym narodowi socjaliści zawdzięczali 
je ożywionej akcji propagandowej. Niemniej ich osiągnięcia były skrom
niejsze od sukcesów SPD, Centrum i KPD. Akcjom wyborczym towarzy
szyły akty terroru wobec politycznych przeciwników NSDAP, tym bar
dziej zuchwałe, że gabinet kanclerza F. von Papena cofnął 14 VI 1932 r. 
wydane zaledwie osiem tygodni wcześniej zarządzenie o rozwiązaniu hi
tlerowskich bojówek so. 

46 Tamże. Por. fol. 865, 891, 901, 991. 
47 H a w r a n e k, op. cit., s. 66. 
�a Die Entwickiung der Partei in Zahten, Berlin 1938, s. 286-287, podaję za: 

Cy g a ń s k i, op. cit., s. 210. 
49 M. Or z e  c h o  w s k i, Wyniki wyborów do Pariamentu Rzeszy i Sejmu Pru

skiego na Siqsku w tatach 1919-1933 (Studia i Materiały z Dziejów Sląska, t. VIII, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 496). 

so Zarządzenie to wydał prezydent. P. von Hindenburg 13 IV 1932 r., opierając 
się na prerogatywach art. 48 Konstytucji weimarskiej. Por. ,,Reichsgesetzblatt" 

I 1932; s. 175. W jego uzasadnieniu stwierdzono, że w praworządnym państwie 
nie można pogodzić się z istnieniem prywatnej armii narodowych socjalistów. 

H. Mich a e 1 is, E. Sc hr a e p 1 e r, G. Sc h e e  1, Ursachen und Folgen. 

Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuardnung 

Deutschlands in der Gegenwart, t. VIII, Berlin 1964, s. 458-460. Z doniesień władz 

rejencji opolskiej wynika, że narodowi socjaliści nie stawiali oporu rozbrajającym 
ich oddziałom policji. Por. pismo landrata z Nysy do prezydenta rejencji z 14 IV 
1932 r. (AP Wrocław, RO I 1798, fol. 11), w którym czytamy: ,,Die Durchfiihrung 
der Notverordnung des Herrn Reichsprasidenten betreffend Auflosung der SA 
und SS ist ohne Storung erfolgt". 
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NSDAP do końca republiki weimarskiej nie uzyskała w rejencji opol

skiej takiej popularności, jak w innych prowincjach ówczesnej Rzeszy, 
chociaż posiadała dynamiczną i ekspansywną organizację 51

. Lokalny za
sięg jej oddziaływania i niewielka liczba członków w porównaniu z in
nymi partiami powodowały, że nawet w dobie kryzysu ekonomicznego 
narodowi socjaliści nie uzyskali tu większego znaczenia politycznego. Do
minującymi partiami pozostawały Centrum o silnych wpływach wśród 
katolickiej ludności oraz SPD i KPD, które cieszyły się poparciem ra
dykalnych odłamów. Jedynie zdeklasowane elementy Sląska Opolskiego 
i część właścicieli ziemskich w obawie przed rzekomym niebezpieczeń
stwem komunistycznym w pełni poparły NSDAP. 

ANEKS 

I 

AP Wrocław, RO I 1781, fol. SS, 58-59. 

Ab s c h r  i f t! 

B e f e h l  1 

Der volk. Wehrbund, Gau Ob.Schlesien, ist durch mich unter Einreichung der 

Satzungen dem Polizeiprasidium in Gleiwitz angemeldet worden. 

Die mir von unserem Schirmherrn Ex.Ludendorff zugesandten Richtlinien ge

hen den Organisationen zu. Entgegen den von anderen vaterlandischen Verbanden 

aufgebrachten Geriichten, dass wir eine verbotene Geheimorganisation waren, be
tone ich noch mal ausdri.icklich, dass seit Aufhebung des zivilen Ausnahmezu

standes in O.S., wie jede andere Organisation, auch wir Volkiscben das Recbt 

haben, uns zu betatigen. 

Der gesamte Wehrwolf in Deutschland hat sich durch seinen Bundesvorsitzen..: 

den, Herm Kloppe, Halle, Ex.Ludendorff zur Verfiigung gestellt und ist einer, 

der dem Wehrbund angehorenden volk. Biinde. Diejenigen Teile des Wehrwolfes, 

welche nicht im volk. Wehrbund organisiert sind, sondern wie an einzelnen Orten 

als Jung-Stahlhelm fungieren, bezeichnen sich zu Unrecht als Wehrwolf. 

Der Wehrwolf Ratibor hat in Auswirkung dieser Entscheidung seines Bundes

vorsitzenden, mir, als dem Fiihrer des Wehrbundes, Gau O.Schl., unterstellt. 

Am 12.Juli versammeln siC'h samtliche Verbande zu einem gemeinsamen 

Marsch durch Gleiwitz. 

Hierzu befehle ich: 

a) Die Verbande sammeln sich urn 103� Uhr vormittags am Waldschloss ge

geniiber der Lok. Werkstatt an der Strasse Gleiwitz-Hindenburg. 
b) Beuthen fahrt mit dem Zuge ab Beuthen bis Borsigwerk und marschiert

nach dem Hiittengasthaus Biskupitz. Von hier aus zusammen mit der Komp. 

Biskupitz Marsch nach dem Sammelplatz. 

c) Die von Ratibor, Kandrzin, Leobschutz und Slawentzitz kommenden Teile·

marschieren nach Eintreffen vom Bahnhof Gleiwitz direkt zum Sammelplatz. 

51 Por. F. Rys z k a, Polityka hitlerowska na Sląsku (1933-1945) (Studia Slą

skie, t. X, Katowice 1966, s. 17). 
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d) 1045 Uhr marschieren die Verbande geschlossen unter meiner Flihrung durch
Gleiwitz (Kronprinzenstr., Bahnhofstr., Oberwallstr., Ring, Wilhelmstr.) liber Pe
tersdorf nach dem Labender Walde. Hier wird abgekocht. Fur Kochgeschirr und 
Konserven_ haben die Verbande selbst zu sorgen. 

e) Rlickkehr nach Gleiwitz gegen 6 Uhr abends.
f) Jugendgrup'pen nehmen am Ausmarsch nicht teil.
g) Anzug: Putschanzug mit Armbinde. Fahnen sind mitzubringen, soweit wie

moglich sind � Fahnen zu flihrcn. 
h) Unser Durchmarsch durch Gleiwitz wird das erste Auftreten de,· v:olk.

Verbande in Gleiwitz sein. Ich erwai;te, dass sich jeder einzelne bewusst is,, dass 
·wir einer scharfen Kritik ausgesetzt sind. In Haltung und Auftreten hat sich ein
jeder als Sołdat und Freiheitskampfer zu fil_hren. Jedes Sprechen, Rauchcn und
Umsehen ist verboten.

gez. v. Heydebreck 

Obiger Befehl ist nachstehenden Filhrern zugegangen: 

Blachnick, St. Annaberg 
Heidrich, Leobschlitz 
Schippan, Ratibor 
Wołany, Slawentzitz 
Wozniok,· Beuthen 
Gorlich, Kandrzin 
Berger, Gleiwitz 
Edelmann, Beuthen 
Heider, Bauthen 
Peschel, Schomberg, 

Schmidt, Glejwitz 
Wilczek, Petersdorf, 
Wystrich, Gleiwitz, 
Wangeloh, Hindenburg, 
Lorenz, Hindenburg 
Lćibner, Hindenburg 
Podrschwa, Hindenburg 
Maketta, Hindenburg 
Wischnowski, Malapane 

Befehl VI. 

1. Trotz dem jetzt schon 120 Nadeln (Hakenkreuz mit Stahlhelm) ausgegeben
worden sind, sehe ich nur sehr wenige unserer Leute das Abzeichen trage;-.. Wir 
haben keinerlei Grund unsere Gesinnung zu verbergen. Parole isl: ,,A b z e  l ch e n 
h e r  a u s", auch wenn es den Juden nicht pass�. Leute, welche durch Tra.gen des. 
Abzeichens sich beruflichen Schadigungen aussetzen, sind ausgenommen. 

2. Wilczech, Petersdorf, reicht umgehend die Liste liber diejenigen Leu,e. wel
che von mir Windjacken bekommen hab"en, ein. Aus dieser Liste muss A::- und 
.Abzahlung eine� jeden ernichtlich sein. 

3. Die Einstellung bei den Megnin-Werken erfolgt voraussichtlich am -.5. 8.
1925. 

4. Gemass Befehl IV Ziff. · 2 sind mir die N amen der Kassierer anzugebe::.
5. Die Formationen haben dahin zu streben, dass sie neben der traditionellen

Fahne sich auch unsere Hakenkreuz-Fahne beschaffen. Die Fahne 120 X 180 kostet 
beim Streiter-Verlag Zwickau, Sachs. 17 M per Nachn. 

6. Es ist die Pflicht der Organisation unsere nat. soz. Presse zu unterstutzen.
Die Nat. Soz. Zeitung Schlesiens ist der „Schl. Beobachter". Der „Schl. Beobachter" 
kostet 60 Pfg. und erscheint einmal wochentlich. Ich erwarte, dass zum min<lesten 
jeder Komp. Fiihrer den „Beobachter" halt, schon urn sich selbst im Rahmen , der 
.Bewegung auf dem Laufenden zu halten. 

Gleiwitz, den 9.8.25. 

gez. v. Heydebreck 
Ftihrer des Volk. Wehrbundes. 

A.B. 
gez. Hans Hildebrand 
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B e  f e  h 1 VII. 

1. Es finden Fi.ihrerbesprechungen statt:
Mittwoch, den 19. August, Hindenburg, Kiessling,
Donnerstag, den 20 Beuthen, Chr. Vereinshaus, 
Freitag, den 21 „ Gleiwitz, Bahnhofshotel. 
2. Niichster Pflichtsonntag ist der 6.9.25. An diesem Tage findet in Beuthen die

Einweihung des Denkmals der gefallenen Selbstschutzkiimpfter statt. Zu dieser 
Einweihung sind siimtliche Verbande eingeladen worden. Einzig die volk. Verbiinde 
hat man, dem jiid. Geldgebern zu liebe, tibergegangen. Wir werden das Andenken 
unserer Kameraden ehren und sind dazu nicht auf andere Verbiinde angewiesen. 
Besondere Anordnungen erfolgen im niichsten Befehl. 

3. Es ist unglaublicher Wei..;;e durch unwahre Geriichte Stimmung gegen die
Kameraden Konietzny und Krautwurst gemacht worden. Beide Kameraden haben 
mein vollstes Vertrauen, die Geri.ichte beruhen auf Unwahrheit. 

4. Die gesamte Jugendbewegung innerhalb des volk. Wehrbundes Gau O. Schle
sien i.ibernimmt Herr Ludwig. Beuthen Gartenstr. unabhiingig davon, ob sich die 
Bi.inde Schlageter- oder York v. Wartenburg-Bi.inde nennen. Jugendverbiinde, wel
che nicht im volk. Wehrbund eingegliedert sind, haben nicht das Recht, sich auf 
die grosse volk. Bewegung und auf ihren Schirmherrn Exzellenz Ludendorff zu 
berufen. 
Gleiwitz, den 16. August 1925 

gez. v. Heydebreck 
A. B. 

gez. Hans Hildebrand 

II 

AP Wrocław, RO I 1827, fol. 1831-1837. 

Sprawozdanie prezydenta policji w Gliwicach dla nadprezydenta prowincji 
górnośląskiej z 5 IX 1928 r. 

III. RECHTSRADIKALE BEWEGUNG

Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei veranstaltete am 27.7. im 
Christlichen Gewerkschaftshaus in Beuthen eine offentliche Versammlung, an 
der etwa 50 Personen teilgenommen haben. Der Bezirksleiter Kremser hielt die 
Hauptrede; er brachte nichts Neues vor. Zum Schlusse wurde der Plan eines Ver
gni.igens -bera ten. 

Am 1.8. hielt die Ortsgruppe Gleiwitz der NSDAP. eine Generalversammlung 
ab. Aus dem Geschiifts- und dem Kassenbericht ging hervor, dass die Gruppe 
nur 42 „zahlende" und 5 „fordernde" Mitglieder und 12 RM. Schulden hat. Zum 
Ersten Vorsitzenden wurde Wilczek wiedergewiihlt. Die i.ibrigen Vorstandsmitglieder 
hat der Vorsitzende selbst zu ernennen. 

Kn der feierlichen Enthtillung eines Kriegerdenkmals in Birawa am 8.8. haben 
sich aus meinem Dienstbezirk 68 Angehorige der NSDAP beteiligt. 

Am 19.8. veranstaltete die NSDAP in Beuthen eine sogenannte „Deutsche 
Kundgebung". Hieran waren alle Ortsgruppen des Bezirks Oberschlesien der Partei 
beteiligt. Die Teilnehmer versammelten sich au! dem Bahnhof Bobrek, von wo 
sie geschlossen zu Fuss nach Beuthen marschiert sind. In der Hindenburgstrasse in 
Beuthen wurde der Zug, der 126 Mann stark war und zwei Fahnen mitfi.ihrte, von 
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dem Gauleiter Briickner mit einer Musikkapelle empfangen. Vom hier bewegte 
sich der Zug mit Musik weiter bis nach dem Ringe. Nachdem die Teilnehmer hier 
Aufstellung genommen hatten, hielt Briickner Ansprache. Hinter den Reihen der 
Nationalsozialisten sammelte sich inzwischen eine grosse Menscbenmenge an, baup
sachlich Kommunisten, die von der Kundgebung bereits vorher erfuhren und nun 

offenbar die Absicht hatten, die Veranstaltung zu storen. Briickner fiihrte u.a. 

folgendes aus: 
„Wenn wir Nationalsozialisten heute eine Kundgebung veranstalten, so tun wir 

es zu dem Zwecke, urn dem gesamten Volke zu zeigen, in welch scharfem Gegen
satz die Bewegung Adolf Hitlers zum heutigen Staatssystem steht. Sechzig Millio

nen duseln in den Tag hinein und glauben, dass das Gliick von selbst kommt". -
,,Die Kommunisten greifen das Grosskapital an; aber sie schonen die Judenban
ken". - (Grosser Larm hinter der Front). ,,Wir fordern Redefreiheit ftir Adolf 
Hitler. Jeder Jude, jeder Chinese darf hier reden, nur Hitler nicht". - ,,Euch, 
Judengesichter, die ihr heute bier grinst, euch werden nach einmal die A,ugen 
iiberlaufen". - (Grosser Larm binter der Front und Nieder-Rufe). ,,Jawohl", fuhr 
Bruckner fort, ,,nieder - und zwar nieder mit dem Schwarzrotgoldenen System!" -

Briickner schloss mit einem Hoch auf Hitler. Seine Ausfiihrungen waren fiir 
Andersgesinnte so beleidigend, aufreizend und herausfordernd, dass die Empłi
rung der Menschenmenge hinter der Front mit jedem Augenblick wuchs. Es 
wurde wiederholt versucht, die Reihen der Nationalsozialisten zu durchbrechen und 
Bruckner tatlich anzugreifen; die Polizei verhinderte jedoch alle Ungesetzlichkeiten. 

Nachmittags veranstalteten die Nationalsozialisten einen Umzug. Am Selbst
schutzdenkmal auf dem Wilhelmsplatz wurde ein Kranz niedergelagt. Dabei hielt 
Bruckner wiederum eine Ansprache. Er sprach in seinem Sinne von deutscher 
Ehre. Mit Bezug auf dem gefallenen Selbstschutzkampfer sagte er, dass sie zu 
ihrem +eile die Ehre der Natlon wieder,hergestellt hatten, und 2.war trotz der 

Regierungen, die je nur halbem Herzen dabei waren. 
Alsdann bewegte sich der Zug nach dem Festlokal, dem Christlichen Gewerk

schaftshaus am Friedrich-Wilhelm-Ring. Hier gab die Musikkapelle zunachst ein 
Gartenkonzert; von 20 Uhr ab wurde getanzt. Diese 'Veranstaltungen verliefen 
ohne jede Storung, dagegen sind ausserhalb des Festlokals wiederholt einzelne 
Mitglieder der NSDAP. mit Kommunisten zusammengestossen. Die Schutzpolizei 
hatte ofters einschreiten miissen. Dass bęi diesen Zusammenstossen jemand ernst
lich verletzt worden ware, ist jedoch zunachst nicht beobachtet worden. 

Zwolf Nationalsozialisten aus Biskupitz, die nach der Veranstaltung mit der 
Bahn nach Hause gefahren sind, stiessen am Bahnhof Bersigwerk mit der etwa 
40 Mann starken Schalmeienkapelle der Beuthener Ortsgruppe des RFB. zusam
men, die bis dahin in Biskupitz konzentiert hatte und nun nach Beuthen zuriick
fahren wollte. Die Kommunisten stiirzten sich auf die Nationalsozialisten und 
wollten mit den Musikinstrumenten auf sie einschlagen. Wahrend die meisten 
Nationalsozialisten sich durch die Flucht retten konnten, wurden zwei von ihnen 
erheblich verletzt. Einer der Verletzten war tangere Zeit arbeitsunfahig. Ein Straf
verfahren ist eingeleitet; es verspricht jedoch wenig Erfolg, weil nicht feststeht, 
welche von den 40 Musikern strafbare Handlungen begangen haben. 

Am 22.8. zeigte ein Nationalsozialist aus Hindenburg - Biskupitz an, dass 

er anlasslich der geschilderten „deutschen Kundgebung" in Beuthen auf dem Wege 
von Bahnhof zum Festlokal von einem gewissen Gollorz durch einen Stockhieb 
schwer verletzt worden sei. Die Ermittlungen hieruber sind nach nicht abgeschlos

sen. 
Die Ortsgruppe Gleiwitz der NSDAP hielt am 24.&. eine Mitgliederversammlung 

ab. Der Vorsitzende- gab bekannt, welche Personen er inzwischen zu Vorstands
mitgliedern ernannt habe. Darauf kiindigte er an, dass kunftig zu allen Veran-
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staltungen der Partei die Mitglieder durch Postkarte einzeln eingeladen werden 
wi.irden. Die Postkarte solle dann beim Betreten des Versammlungsraumes als 
Ausweis dienen. Auf diese Weise solle verhindert werden, dass die Spitzel der 
politischen Polizei die Veranstaltungen der NSDAP. iiberwachen. Im librigen ist 
der :Versammlungsverlauf belanglos [ ... ] 

ZUR GESCBICHTE DER PARTEJ DER NATIONALSOZIALISTEN 

IM REGIERUNGSBEZffiK OPOLE IN DER ZEIT VOR 1933 

Die Anfange der Nazi-Partei im Regierungsbezirk Opole sind in der Zeit der 
Aufstande der polnischen Bevolkerung nach dem I. Weltkrieg zu suchen. Nach 
Meinung des Verfassers bildeten die nationalistischen paramilitarischen Verbande, 
insbesondere die Freikorps, welche gegen die polnischen Aufstandischen kampften, 
die soziale Basis und den Ftihrungskader der Hitler-Partei. Nach der Grtindung 
eines Parteibezirks im Jahre 1925 entwickelte sich ein Netz von NSDAP-Zellen. 

Die Nazis erlangten hier bis zum Ende der Weimarer Republik keine grossere 
Bedeutung im politischen Leben. Charakteristisch war fur die Entwicklung der 
NSDAP die Bildung von lokalen Gruppen und Schlagertrupps in verschiedenen 
Ortschaften, Terrorexzesse gegentiber den Kommunisten und der polnische Min
derheit sowie geringe Erfolge bei den Wahlen im Vergleich zu den Ergebnissen 
der im Regierungsbezirk Opole dominierenden Parteien, des Zentrums und der 
KPD. Erst die Wirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre brachte einen Anstieg der 
Mitgliederzahl auf liber 10 Tsd. im Jahre 1932. Die NSDAP gewann an Popula
ritat beim Kleinbiigertum .und den unteren Schichten, die in Hoffnung auf eine 
Verbesserung ihrer materiellen Lage die Losungen der Nazi-Propaganda akzep,
tierten. Die Ideologie der Nationalsozialisten im Regierungsbezirk Opole unterschied 
sich iibrigens von den allgemeinen Grundsatzen der Bewegung nicht. Neben dem 
Antisemitismus und Antikommunismus sowie der Feindschaft gegeniiber der rę
publikanischen Ordnung traten antipolnische Akzente auf. Es scheint jedoch, dass
man hier stiirker als woanders die Befriedigung sozialer und okonomischer Postulate 
des Miftelstandes und selbst der Arbeiter forderte . 

..... 




