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.ĄĘTYKUŁY I STUDIA MATERIAŁOWE 

Sobótka 1978 4 

FRANCISZEK HA WRANEK 

BADANIA HISTORYCZNE INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU 

Powołany do życia w 1957 T. Instyitut Śląslki w Opo�u stanął przed 
zadaniem roz,winięcia szer01kiego frontu \badań MstoTycznych, co wyni
kało ze szczególnych ip:rzesłanek. Istniały wprawdzie �placówki naukowe 
i dydalktyczne we Wrocła1Wii.u i w Kafowicach, które zajmowały się 
historią Śląska, ale ic'h !badania dotyczyły Ślą,sika OpoQektiego jedynie 
w sposób incydenfalny. A tymczasem przeszłość tego iregionu domagała 
się pilnego zbadania, opracowania i opublikowania, przy czym dwom 
kręgom tematycznym należało zaipewn:ić zdecydowane pierwszeństwo: 
1. dz1iejom ludności po'lskiej, jej opoTu przeciw wyinarodowd.eniu, historii
ruchu po1skiego, przejawów jego życia oT,ganizacyjnego - jednym sło
wem chodzHo o odtworzenie losów historycznych 'iicznej grupy auto
chtonicznej ludności ;po1'slciej, ·zamieszkał.ej na terenie województwa
�lskiego; 2. historii ,radykalnego ruchu ;ro:botmiczego, zwłaszcza w okre
sie międzywojennym, gdyż w jego szeregach reprezentowana 'była ,gór
ill'Oślą,ska !klasa robotnicza, a jej tradycje z kolei legły u podstaw
ideologicznych i ustirojowyc'h Polski Ludowej. Z czasem zaś, po przeba-

# daniu .głównych problemów z tych dwu zaikresów tematycznych, ikii.eruniki
!badawcze uległy dalszemu poszerze:niu o 1inne za,gadnienria.

Celem niniejs·zego p,rzeg'ląd1:1 jest scharnfot.eryzowanie poszczególnych
ikierunków badań histoirycznych Instytutu Śląskiego w ciągu 20-letniego 
okresu jego istniend:a (1957-1977). Przy ich wyliczaniu podkreślić trzeiba 
dkolicziność, iże ipod wz,ględem formalnym odbywały się one podwójnym 
niejako torem, z jednej strony bowiem zajmowali się nimi etatowi 
piracawnicy Instytutu, ·z ,drugiej zaś w wy<lawni-ctwiie tej ip,lacówlki na
uik,owej ukazywały się ;publikacje pracowniików nauJki spoza Instytutu, 
dzięki czemu można 1było w pewinych ramach sterować tematyką ba
<lawczą ,i stymulować ipodejmowan!ie prac na tych p:olach, · których nie 
uprawiano 'bezpoś['ednio w Instytucie. 

Nii.e podaję danych lbilbhog.raficznych omawianych pozycji, gdyż za
jęłoby to zbyt dużo miejsca, a ,poza tym Instytut wydał z okazji ·swego 
juibileuszu !kompletny wyikaz swych wydawnictw pt. Katalog 1957-1976,

Opole 1977 (opr. E. Wyglenda), zawierający ponad 700 pozycji. Każdy 

1 � Sobótka 4/78 
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zainteresowany znajdzie· w tym katalogu. niezbędne informacje biblio
graficzne. 

Przede wszystkim. Instytut Śląski ·gruntownie spenetrował dzieje pol
skich mas ludowych na Górnym Śląsku. Zalilim doszło do syntetycznego 
ujęcia tego iprdblemu dla okresu sprzed 1848 J". iprzez W. Dziiewulskiego 
(Dzieje ludności polskiej na Śląsku Opolskim od czasów na,jdawniejszych 
do Wiosny Ludów, 1972), przelbadaino kilka nie opracowanych dotąd 
zagadnień. R. Jamka przedstawił związiki Górinego Ś:ląska z �nnymi z,ie
miami polskimi w pradziejach i we wczesnym średniowieczu· '(1961), 
S. Koszy;k zajął się udziałem OpOllan w 1bi>twie ipod Gru1I1waldem (1960),
F. Lenczowski wyświetlił niektóre problemy irnias•t ślą·skich do końca
XIV w. (1965). Kiillka pro1blemów doczekało się swojego opracowania
monograficznego. M. Haisig iprzebaidał rzemiosła lkowa1sko-ślusarskie na
Śląslku do połowy �VIII w. (1962), _J. Janczaik przedstawił zarys dziejów
śląskiej kartografii do XVIII w. (1976), L. Musioł opracował niezwykle
pożytecmy przyczynek do dziejów metrologii śląskiej w postaci studium
o dawnych miarach zbożowych na Górnym Śląsku (1963), D. Tomczyk
dosMtczył cennych prac o dziejach górnośląskiego rzemiosła (1975, 1976),
K. Orzechowslki opu!b'likował fundamen'ta1lne studium historycz.no.prawne
o lassyclkim iposiada:niu ziemi ip!I'Zez górnośląskich chłopów u schyłku
ep01ki feudalnej 1(1959), K. GłombiowSlkci. zarysował idbraz ipo1skiej lite
ratury politycznej !Ila Śląsku w XVI-XVIII w. {1960), A Rom'bows1ki
ujawnił losy polskiego szkolnictwa na Śląsku w XVI-XVIII w. {1960),
J. Madeja sfinalizował 1badania nad elementarzami śląskimi {1960, 1965).
Z rocznicowej okazj1i prześledzOłilo śląsikie echa działa1lności Komisji
Edukacja. Narodowej {1974).

Godne wzmianlki są ponadto pozycje z lat 1977-1978: zbiorowe opra
cowanie wczesnośrednio!Wiiecz.nego osadnictwa na Opolszczyźnie, studium 
J. Kwaka o miastach lmięstwa opolslko-racilborskiego rw latach }532-1742,
rozprawa O. Słomczyńskiej o książce polslkiej w Opolu {1800-1890)".

Znacznie bogatsza ·okazała się histolI'yczna pr,oduikcja Instytutu Ślą
skiego w zakresie nowszych dziejów lud:nośc:i po�skiej �egioou opo,lskie
go - w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX w. 

Dokonajmy 1I1ajpierw lkró1Jkiego przeglądu tego ipieirwszego podokre
su - do I wojny światowej włącznie. Okazuje się, że przede wszystkim 
za:interesowano się :po}skim II'uchem nalI'odowym, wzrostem świadomości 
mas ludowych ornz dzii.ałalnością instytucji i osobistości ,polskich tych 
czasów. T. Gospodarek w syntetycznym studium usiłował zarysować 
dzieje walki z polską kulturą naTOdową_ 111a Śląsku w latach 1815-1863 
(1968); J.Gruszka oraz J. Glensk ,przedstawili w swych szk:icąch historię 
raciborskiego ośrodka po,lslkości na iprzeło·mie wieków {1970). Nii.elctórzy 
działacze rnchu po1skiego. (J. Lompa, S. Przyniczyński, �. Koraszewski, 
J �K: ·.Maćkowski; K. Miarka jr)" doczekali się opracowań biograficznych. 
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Dzięki pracom A. Bi'ożka _ i H. Borka odkryto nie znane dotąd karty 
dziejów emigracji Slązaków do Ameryki Północnej (1967, 1972). Pod
stawowe znaczenie dla tego olkresu posiada · monogTa:fii.czne studium 
M. Patera o stosunku Centrum do iruchu pd1'skiego w latach 1879-1893
(1971). Op'll'bl:ikowano nadto p,race, uikazujące niektÓTe aspekty ruchu
ipolskiego: -udziału w nim koibiet (S. Mazrnrek, 1969), dzieje polskiej spół
dzielczo§c,i (H. T'9'1TIJiczek, 1967; S. Ży;ga, 1970; T. Marszałek, 1974), pol
skich 'baników (T. Orłowski, 1962), kwestie demograficzne i narodowo
ści01We na !pograniczu Śląslka Opolskiego i Dolnego w latach 1848-1914
(J. Byczkowski, 1969).

W tymże pod(jkresie coraz większą rolę na . Górnym Śląsku odgry
wała klasa 'I'Olbotniicza, dlatego też niektórzy !badacze poświęcillii tej wła
śnie. problematyce swoją uwagę. K. Jonca w giruntownym studium ipTZe
badał poliitykę socjalną Niemiec rw przemyśle ciężildm Gómego Śląska 
w fatach 1871-1914 1(1966), F. Fi,goiwa zebrała pri.ey,wsze wiadomości 
o organizacjach zawodowych ,pols!kfogo prołetariatu w :przededniu I woj
ny świa·towej ,(1966), A. Brożeik przedstawił zwięzły 01braz rgórnictwa
metali i hutnicbwa na Śląiskru Opo}slk,im (1963). Opuibliikowano również
materiały umożliirwiające hadania nad uiprzemysłowieniem Śląska Opol
skiego począwszy od 1882 r. (1962).

W tym miejscu grodzi się :po:infoomować, że w InstytuCiie opTacowano 
. i opru'blilkowarno lk.i11ka monografiii miejscowości ornz lbyłych powiatów; 

zawierają O!Ile niejednokrotniie szczegółowe dane, dotyczące ogólniejszych 
zjawisk, w aspekcie ·l!okalnym i stanowią duży ikrok naprzód w stworze
niu naukowego obrazu przeszł•ości mik'l'oregii.onów. Tu wyilkzyć należy 
monografię miast: Raciirboir:za i(1967), Zawadzkiego· (1969), Brzegu i Opola 
(1975), rpowia.tów: rbrzeskiegio (1963), oleskiego (1966), oipolsikiego '(1969), 
strzeleokiego 1(1970). Opracowanii.e dalszych monografrii przy,gotowuje się 
poprzez edycję specjalnych wydawnictw periodycznych, w których pu
blikuje się studia przyczyn1kaiI'sllde i maiteriałowe; w przyszłości stanowić 
będą one ·bazę do syntetycznego ujęcia dziejów ziemi kozielskiej, Nysy 
i Kluczhorika. 

Dla okresu I wojny światowej podstawowe znaczenie posiada taikże 
rozprawa E. Mendla, dotycząca położenia i postawy górnośląskich Po
laków w tym okresie '(1971), poprzedzona kilkoma studiami szczegółowy-
mii. nad nieiktórymi problemami. 

Okres iplebiscytu i :powstań śląskich znalazł odzwiercied'lehie w ba
daniach i pru'blikacjach Instytutu, !kitóry partycyipował w eldycji dwóch 
tomów Zródel do dziejów powstań śląskich 1(1963, 1970) ii wydał dwie 
podstawowe syntezy t;e.go · okresu w postaci dz�eł J. Wyglendy ·1(1966) 
i J .. Ludygi�Laskow,skiego (1973). W tym drugim wyrpadiku zastosowano
niecodzienny zarbieg: rprzedwojenny tekst a1urtorra ekonfr.ontowany został 
z aktua,lnym stanem rbadań, rdzięik,i czemu otrzymano kapiH�lny obraz 
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postępu w zw�iresie wiedzy o przełomowym dla dziejów Gómego Śląska 
01kre1sie. Dwa szczegółowe studia: ·w. Karu:gi o o;i,ganizacji 'Po,lskiego 
K,omisariatu Plebiscytowego (1966) i K. BroŻika o ipo1skiej służbie me
dycznej w powstaniach śląskich i plebiscycie (1973) uzyskały ipocMeibną 
ocenę ikrytylki naulkowej, czego 1t111e da się powiedzieć o pracy Z. Szy
mańskiego nt. niemieokich ilwr,pu,sów ochotniczych na Górnym Śląsku 

(1969). tPoza dWQlma wolumiinami ma1t€1Iii.ałów sesyjnych {1971, 1973), 
· stanowiącymi plon badań dla uczczenia 50 roczinicy ITI powstania ślą
skiego, Instytut wydał pracę D. Simonides pt. Powstania śląskie we
współczesnych opowiadaniach ludowych 1(1972), która stanowi ciekawe
świadectwo żywotności tradycji powstańczej w naszym iregilon1ie. Wrresz
cie tl1a uczczenia 55 ,roc;micy III pow\Stania !instytut Śląski wydał z iini
cjatywy pr.of. J. Kokota tom pt. Pow,stańcy śląscy - żołnierze Wielkie�
Sprawy· (1976), zaiwiera'jący teksty wypowiedzi przywódców naszego na
rodu nt. pO·WSltań śląskich.

Ok!res międzyiwojeniny jest bogafo reprezen1Jowany w badaniach i wy
daW1I1ictwach llllstytuitu. Można chyba powiedzieć, że w tym zakresie 
opolska placówka iposiada stosuin1kowo najwa.ę'kszy dorobek. Przede wszy
s1Jkim wspomnieć 1tr;zeba o tkiliku edycjach ŹTódłowych. Reedycji w posta
ci wydainia fot,Qltyipi:cznego doczekał się u:ni'kaiJny (acz nielkompl.etny) 
Leksykon Polactwa w Niemczech (1973). W wyniiiku !intensywinyc'h po
szukiwań i dużego nakładu pracy zdołano udostępnić · czyte1nikom dwa 
tomy Zródel do historii ruchu robotniczego na Sląsku Opolskim :(1967, 
1977), wylbór dolkumentów i mateiria:łów do dziejów współpracy KPD 
i ·KPIP na pograniczu ipolsko-niemieclkim w latach 1918-1939 (1976), 
tirzy 1woluminy tzw. llrnirtoteki opo1slk1iego gestapo ·(1973-1974) oraz ma
teriały rdo dziiejów !korpusu Aulocka. S�O. ·Pop1ołek ,przygotował wylbór 
materiałów do dziejów opolskiej wsi w okresie 'hit1e11owskim (1966) 
i ze/brał podstawowy zrąb dokumentacji do dziejów ruchu ,polskiego 
w .postaci Wykazu organizacji i instytucji polskich na Sląsku Opolskim 
w latach 1923-1939 (1959). 

Te mateiriały archiwa,lne wstały wzbogacone edycją ikiliku wspom
nień: •W. P.oliwody {1973), L. Ręg,orowicza (1976), W. Wa1WrZynka (1965). 

Jeśli zaś chodzi o opracowania, to w tej dzierdz,inie Instytut iposiada 
duże zasługi. J. Poplkiewicz !i. F. Ryszka stiwoirz.yli wzoT>owe studium 
hist1orycz:no-gospodarcze nt. przemysłu ciężkiego w województwie ślą
skim 1(1959), T. Musiioł wsławił się nie ty1rko jako autor głośnej mono

grafii oibozu hitlerowskiego w Dachau 1(1968, 1971), lecz również jako 
nri.estrudz1ony 'badacz dziiejów polskiego szlk:O'lnictwa na terenie 'I'ejencji 
opo1sikiej w okresie międzyw1ojennym 1(1961, 1964). J. Lubos oprnoował 
mono.grafię Polskiego Gimnazjum w Bytomiu (1961, 1971), M. Cyigańsiki 
prześledził dzieje i rolę Voliks'bundu na Śląsku w okresie międzywojen
nym (1966-1972), W. Lesiulk okazał ·się autoirem dwóch wz·orowych 
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monografii: o śląskim pi€niądzu zastępczym (1969, 1971) i o ruchu 
radzieckim w rejencji opo}sikiej w 'latach 19'18-1919 '(1973), E. Klein 
oprac;ował dzieje Rady Ludowej we WrocłaJWiu r(1976), F. PoŁomski 
zaP7rezentował najpieTW mOl!lo.graifię Niemiecki€:go Uirzędu do Spraw 
Mniejszości rw Opolu (1965), a ipotem iprzedsfawił st•osorwarni.e rasistow.:. 
skiego uistaiwodawstwa III Rzeszy na Górnym Ś'1ąsku 1(1970), K. Jonca 
w obszernym studium :politycz:no-1prnwnym poddał głęboiki€j ana'lizie hi
tlerowską ipolityikę namdowośeiiową na Śląsku Opolskim (1970), J. Ra
tajewski w kilku pracach ,przedstaw:ił dzieje nielktórych czasopism oraz 
bibliotek na tym ,samym terenie (1966-1970). 

Po·za tym na uwagę zasługują s·tudia B. Reinera, dotyczące śwd.ecik,ich 
aspektów s)7\5'temu oświatowego w i:Bolsce międzywr0jennej (1964) 01raz 
wyznań i związków reli:gijn,ch w wojerwód:ztwie śląskim {1977), opra
cowanie dziejów polskiej spółdzii.e'lczości na Śląsku Opolskim przez 
K. Matlczewskie:go '(1971) ornz kil!ka. prac, w !których podjęto tema1ty'kę
polskiego ruchu młodzież1owego oraz lewicowego ruchu rrobotiniczego, co
umożlilWilo m.in. przygotowanie próby syntetycznego ujęcia stosunków
społeczinych na Śląsku Opolskim w doibie repu/bliki weima:riskiej prrzez
T. Minczakiewicza 1(1976).

Na osobną wzmiankę �asługuje opracowanie bi'b1iogirafii dziejów ru
chu ,polskieg,o rw 'Niemczech w laitach międzywojennych ·(1972), co wraz 
z innymi ibadaniami (R. Hajduka, J. Bałłalbana, S.O. Popiołka, J. Ko
kota i in.) iprzyspi€szy zapewne przyigotowanie synitezy hiisto,r,ii ,oikresu 
międzywojennego na Śląsku Opolskim. W tym !kontekścii.e !rÓWrnież 
z ,u·znaniem 1powitać należy tbi'bliogra:fię opracowań prasy śląskiej pióra 

J. G lenska '( 197,3-1976) oraz hi1bHog,rafię polskich czasorpism śląs'kich,
zebraną przez M. fuzyweoką-S::,meaką ,i J. Reitera (1960).

Rdk 1977 przyniósł ipuJbiikację dalszych interesujących pozycji, 
mieszczących się w omawdanym iprzed:ziia;le chronologieznym. Ukazały 
się książki: K. F!iedO'ra o działalności Bund Deutscher Osten, S. Rogow
sldego o Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska. 

Okres II wojny śwo.atorwej ni,e posiada jeszcze ipemego odzwi€rcie
dlenia w pracach Instytutu. Dzię!ki bada1I1�om S. Łukowskiego, J. Saw
czuka, S. Senfta: i H. Więcka ujawrriona została struktu:ra hitleroiwsikich 
o'bozów jenieakich 1I1a Sląsku Opo1si�im wraz z popełn!ionymi na ich 

. terenie zbrodn!iami {1965-197 4). A. Brożek przedstawił ;zasięg używa
nia języka polskiego 1I1a Opolszczyźnie rw początkach II wojny 1(1965),
L. Izbiński zasyignalii.zował tragiczne losy czeskich patriotów w więzie
niu !brzeskim {1965), L. Kmva1ewski opuiblikował SIWOje wspomnienia
z lkędzierrzyńskiego olbozu iprracy '(1973), A. Konieczny w szczegółowym
-studium przebadał zastosorwanii.e woj,ennego iprawa lkarnego 1I1a Górnyąi
Śląsku (1972), wreszcie grupa auto:rów przekazała opinii pulbliczriej wy
niki swych iprac nad martyrologią Opolan w hitleirowslkich · kaźniach
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(1964). Osfa.rtnu.o ukazała się ipTaca S. Senfta, !posw1ęcona zatrudnieniu 
jeńców wojennych i cywiilnych ,robo•tników przymusowych w To1nictwie 
śląslcim w latach II wojny światowej. 

D. Tomczyk w monograficznym studium przedstawił przełamanie
linii OdTy pr.zez ATlmię Raidziecrką w 1945 (r. (1976), \które pirzytruiosło 
ipel!ne wyz•wolenie ziemi ,opolskiej z ildllkurwie\kowej niewolii.. wi:lrrótce 
ulka•że się w 1opracowaniu tegoż autom ceniny zJbiÓ'r !biogramów dowód
ców i ibohaieirów 25wti.ąz'ku Radzieckiego, \któ,rzy wyróżnili się w 'boja-eh 
o uwolnienie z�emi opolskiej spod :panowania faszyzmu.

Historiografia 1okresu 'Polsk•i Ludowej na Ś1ąsku Opolsikim IlJi.e po
siada w rbadand.ach Instytutu Śląskiego wyczeT1pującego dorobku, co 
wiąże srię z ogólnymi trudnościami w dostępie do materiałów źiród1owych 
tego okTesu. Stosu111kowo najlepiej opracowana została działa�ność PPR 
na tym terenie dzięki !bada111tom Z. Kowa�slciego (1971, 1973) oraz lkillku 
pizyczynlkom w rpostaci mate,riałów sesyjnych. {1964), szlkic,owych ujęć 
tej proiblematyilci w poszczegó1nych miasfach i powiafach oTaz w postaci 
zibiorów wspomnień .. Poza '1:ym opu,blii.rkowano pierwsze ustalenia doty
czące działa1111ości rpohritleir,ows'kiego podziemia 2'brojnego w !fegionie 
(E. Janas - 1975)· oraz losy ruchu młodzieżowego (1973). Kwestią emi
gracji ludności do R�N w ·ramach arkcji łączenia rodzin !Zajął się J. Kolfibel 
(1977). Zaawansowa111e są :przJlgotowania do wydania drukiem dalszych 
pozy�ji; M. Lfr,a o odbudowie przemysłu Śląska Opo:hsrkiego w :latach 
1945-1949 ii. A. Ogrodowczyka ·o udziale Wojska P1olskiego w ·za.gospo
darowaniu Ślą,slka w latach 1945-1948. 

!Niniejszy przegląd nie !byłby . peŁny, gdylby pominąć w nim perio
dyczne wydaW1Dictwa I111stY1tU'tu. Stanowią Qllle i111tegra1ną część działal
ności publikacyjnej rtej iplacówkii., jednakże wie11otematyczna ich zawar
tość uniemożhwia dokonanie szczegółowej ich chalfaikterystyki, wobec 
czego ·ograniczymy się w tym miejscu do zasygnalizowania ogólnego 
ich prnfilu. 

Reprezentacyjnym periodykiem Lnstytutu są wydawane od 1958 r. 
,,Studia Śląslcie", redagowane przez kolegia, [ktfuymi .kierowali S. Wy
słouch (t. 1-14) i J. Kokot (t. 15-30), a dbecnie - K. Jonca. Półrocznik 
ten, o stosunkowo dużej objętości, zawiern mnóstwo wartościowych roz-

/ 

rpraw i studiów oraz iprzyczY111ików i materiałów. Ich tematyika, obejmuje 
głów'Illie nowszą historię Śląsika (111ie '1:yliko Op,o1'slkiego) w XIX i XX w., 
w aS!pelkoie ekonomicznym, s:polecznym1 poli1tycznym, demograficznym, 
kulturalnym i oświatowym. Na łamach „Studiów Śląskich" zap,rezento
wali swoje l)Jlface prawie wszyscy rwy>bitniiejsi Zl!lawcy historii Śląska. 
Czasopismo .'UO zyskało solbie uz111aną pozycję wśród ,badaczy dziejów re- .,, 
gionu śląskiego. 

Dziejom ['Uchu TOlbotrniczego na Ślą•siku Opolsikim pośW!ięcona została 
seria wydawnicza pn. ,,Zeszyty Naukowe. Ruch Robotniczy na Opol
szczyźnie" (od nr 4: 1976: ,,Ruch Robotniczy na Śląsku Opolskim"), 
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• której edycję ohak Irns1tytutu Śląskiego sygnował Wydział Propagandy
i Agitacji KW PZIFR w Opolu. W dziesięciu zeszytach wydanych
'w latach 1966-1973, zaprezentowano kilJkadziesiąt rozipraw ii. artykułów
mateTiaŁowych, pośwd.ęconych głównie ruchowi robo'tn:i:czemu na Śląisiku
Opolskim w ,okresie międzywojennym i w Po,lsce Ludowej. Ich lkolilty
nuację stanowri. wydarwa!Ily od 1975 r. :r,ocznik ipt. ,,Klasa Robotnicza na
Śląsku", który różni się od poprzednika szerszym zasięgiem terytorialnym
(obejmuje cały Ś'ląsk), chronologicznym (uwzględnia się również wiek
XIX) i tematycZ'nym (1pu'blikuje się tu wylThiiki 1badań nie tyłko nad
ruchem :r;abo·1mticzym, ale i nad dziejami śląskiego proletariatu, jego
struktuTą, wairunkami życia i ipracy, położerniem ii rolą, rwallką i Tozwo
jem świadomości); rocznik •ten prowadzi systematyczną ,b.i.!bliograf:ię
!bieżącą ,opracowań na temat dziiejów klasy· Tolbobniczej na Ślą'Siku.

W „Studiach. Srpołeczno-Eiklonomicznych" - ser.U wydawniczej zapo
cząt'kowanej rw 1968 r. {dotąd ukazało się 6 1tomów) - iprezenruje się 
wyniki rbadawcze nad współczesną IIlam pro'blema·tyką demograficzną, 
str_ukturą :przemysłu, 'handlu, 1:ranspoll'tu !i. osardnicitwa ornz nad mode
lem TiOzrwoju społeczno-ekonomicznego województwa opolskiego. 

Historia współczesnych stosunków międzynarodowych ze szczegól
nym uwzględnien!i.em 1pr01hlematyki niemiecikiej dominuje !Ila łamach 
dwumiesięc�nika „'P.rzeg.ląd Stosunlków Międzyna1Todowych" ·(od 1974; 
poprzednie nazwy: ,,Biuletyn Niemcozrnarwczy" od 1967, ,,Biuletyn Na
ukowy Za�ładu S•trosunków Międzynarodowych" od 1972). 

Spośród wydawnictw, ukazujących się nieregulamie, wymienić tirzeba 
nadto studria i materiały „Ziemia Kozielslka" (dotąd 3 fomy), ,,Szlkice 
Kluczborskie" i „Szkice Nyskie", które publikują przyczynki do dziejów 
poszezególnych suibregionórw, dzięlki czemu w przy,szłości stworzyć można 
będzie na ich ibaz,ie nowoczesne monogrrafie. 

W niniej·szej iinf,o,rmacji pominięto pozycje dotyczące rozwoju kultu
ry, języika, literatury i histoó!'lii sztwk1i na Śląsku. I w tych dziedzinach 
Instytut Śląski posiada spory dordbe'k, kwalifiikujący się jednalk już do 
odrębnego omówienia. 

DIE GESCHICHTSFORSCHUNGEN 

DES SCHLESISCHEN INSTITUTS (INSTYTUT ŚLĄSKI) IN OPOLE 

Aus Anlass des zwanzigjahrigen Bestehens des Schlesischen Instituts in Opole 
bespricht der AutOT die Hauptrichtungen der in dieser wissenschaftlichen Anstalt 
gefilhrten Forschungen. In chronologischer Anordnung werden die wesentlichen 
Veroffentlichungen des Instituts prasentiert., Sie beziehen sich auf die Geschichte 
der polnischen Bevolkerung der schlesischen Region Opole, deren nationalen und 
sozialen Befreiungskampf. Verfasser dieser Publikationen sind sowohl am Institut 
beschaftigte Forsch&, als auch ein weiter Mitarbeiterkreis von auswarts. Dank 
diesem Umstand s1nd die Forschungen iiber die Geschichte von Śląsk Opolski 
relativ gut fortgeschritten. Im Artikel werden ferner die vom Institut heraus
gegebenen geschichtswissenschaftlichen Periodika vorgestellt. 
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ZARYS DZIEJOW POLITYCZNYCH 
KSIĘSTW A OPOLSKO-RACIBORSKIEGO 
(OD ŚMIERCI KSIĘCIA JANA DOBREGO 

DO ZABORU ŚLĄSKA PRZEZ PRUSY) 

Sobótka 1978 4 

W począ1Jkach XVI w. księsitwo 01polsk!i.e 'było jednym z na,jwiększych 
księstw śląskich. Obsza:r jego sfanowił 1/5 część całego Ślą'ska. W ra
mach księstwa znajdowały się wówczas 24 miasta i miasteczka: Biała 
P,rudnioka, Dobrodzień, Gliwice, Glogówelk, Gorzów Śląski, Koźle, Kor
fantów, Krapkowice, Leśnica, Lubliniec, Niemodlin, Olesno, Opole, Prud
nik, Pyskowice, Skorogoszcz, Sośnicowice, Strzelce Opolskie, Toszek, 
Woźniki, Prószlków, Ścinawa, Slawiecice, Strzeleczki. 

W 1521 ir. !księciu Janowi II 'Olpolskiiemu udało się objąć we władanie 
księ'S'two Taci'borslkie, w ,spadku ipo ·zmadym księciu W a:lentym z :110du 
Przemyślidów. Do !księstwa raoilborski.ego należały miasta Radbórz, Ryb
nik i Żory 1

. Książę Jan opolski był nieżonaty i dlatego już za jego 
życia zjawilti się pretendenci do spadku ,po nim. Mianowicie w 1511 r. 
margrabia Jerzy Hohenzollern brandenburski zawarł układ o wzajem
nym dziedziczeniu z żyjącym jeszcze 'księciem <radborskri.m WaQentym 
i z Janem opolskim 2

• Habsburgowie jako królowie czescy starali się nie 
dop.uśC'ić Jerzego Hoheinzo1lerna do przejęcia dzieln'icy Qpolsko-racibor-·
skiej, powołując stl.ę na uchwałę stanów czesikich z 1510 1r. zabraniaijącą 
oddawani,a komuikolwielk !księstw śląskich po wymaTciu panujących 
w nich 1'inii książęcych. Księstwa winny były ,przejść w ibe�średnie 
władanie ikTóla czeskiego a. Na rprzęsZ'kodzie w realizacji planów maTgra
biego Jerze,go stanęhl rteż trzej pretendenci do s1padku po !księciu opol
skim, tj. Kazimier:,?: cieszyński, Fryderyk II legnicki i magnat czeski 

1 J. Sof f ner, Geschichte der Reformation in Schlesien, Breslau 1887, s. 142; 
Historia Sląska, t. I, cz. 2, opr. zbior. pÓd red. K. Maleczyńskiego, Wrocław 1961, 
s. 262, 305.

I 

2 E. M a  Ie c z y ń  s k a, Dokument dla kolegiaty opolskiej z roku 1531 (Studia 
i materiały z dziejów Sląska, pod red. K. Popiołka, t. IV, 1962, s. 403). 

a Tamże, s. 404. 
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Zdenko Lew z Rozmitalu. W 1522 r. udało się Jerzemu Hohenz,ollernowi 
spłacić konlkUTentów do ,spadku po księciu Janie opolskim 4. Nie zamie
rzał ustąpić FETdynand I Halbsburg ii w 1528 T. wezwał do Pragi Jana
opolskiego, aiby unieważnić układ z ma11graibią 5. Jerzy Hohenzollern 
jednak nie zrezygnował i Tozwi:nął ożywioną alkcję dy1plomatyczną, m. in. 
na .dworze króla ,polskiego Zygmunta Sta,rego, któire,go ibył s1ootrzeńcem. 
Wprawdzie król polski dostrzegał niebe2łpieczeństwo dla Rzeczypospoli
tej w usadowieniu się Hohenzollernów w księstwie opolsko-<raciborskrim, 
ale nie podjął zdecydowanych kroków 1przeciw rtemu, a nawet ostatecznie 
poparł stall'ania Jerzego u Ferdy,nanda I 6. Ferdynand zaś na skutek � 
wojny z TuTcją nie ·chciał sobie zrażać Hrohenzo1'lerna i w układzie 
zawartym 17 VI 1531 r. w Pradze zgodził się oddać margrabiemu 
Jerzemu w zastaw .księstwo opol.slko-raciiborrskie -za sumę 183 333 ,gulde
nów :węgierskich 1. Uzgodniionio jednak, że po śmierci księcia Jana 
o,polsikiego chwilowo dzielnicę opolslko-radborską rpizejmą w zarząd 
urzędnicy królewscy. Halbsburgowi chodzii.ło bowiem o zalbezpieczeniie 
S'ka:rlbu !księcia opolskiego i dlarteg,o jeszcze za życia Jana II stanęła 
w Opolu załoga lkiró�ewska. Istotnie, z chwilą śmieroi księcia oipol.s1k!i.eg6, 
12 III 1532 :r., UTzędnicy Ferdynanda I zabrali 1bogaty ska,rb książęcy, 
w którym oprócz !klejnotów, były szta'by złot,a wartości 300 OOO grzy
wien s. W nastę,pnym lfOku !księstwo przejął w zastaw n;iargra1bii.a Jerzy�. 

Polityika gospodarcza Hohenzolle.I'na 1w księstw.ie nastawiona ibyła 
na osiągnięcie jaik najwięlkszych dochodów, m. in. wysoko opodatkował 
on Żydów opolskich 10. Za jeg,o II'ządów przestało w,pływać do slkarlbu 
polskiego śrwięt•opietrze z terenu księstwa, ,papież ibowiem pozwolił królo- -
wi ipolskiemu obrócić sumy zebrane z święto,pietrza na !budowę zamków. 
W związJku z rtym 12 V 1535 r. Zygmunt Stary wystosował pismo do 
Jerzego Hohenzol'lerna, w iktó:rym domagał się dalszego uiiszczania świę
topietirza przez mieszkańców księstwa opolsko-;raciibOlfskiego 11• Być może 
margraibia Jerzy chciał te ,pieniądze zatrzymać dla siebie. 

Następcą Jerzego Hohenz-ollema 7!0stał w 1543 r. jego małoleitni .syn 
Jerzy F:ryderyk Mł,ody wiek Hohenzollerna ora,z osłalbienie !książąt pro
testaindkich w Niemczech na skutek klęski w 1547 r. po'd Milhlbergti.em 
pozwoliły Fedlynandowi I zrealizować nowy plan, dotyczący dalszych 

4 Histaria Sląska, t. I, cz. 2, s. 306;-307. 

s Tamże, s. 315. 
6 Acta Tomiciana, t. X.V; wyd. W. Pociecha, Poznań· 1957, s. 286; Historia Slą

ska, t. I, cz. 2, s. 307, 317. 

1 Historia Sląska,· t. I, cz. 2, s. 315. 

s F. Id z i ko wski, Geschichte der. Stadt Oppeln, Oppeln 1863, s. 130-131; 

Historia Sląska, t. I, cz.· 2, s. 315-316. 

9 Histaria Sląska, t. I, cz. 2, s. 316. 
io Id z i ko wski, op. cit., s. 121; te n że, Geschichte der Juden in Oppeln, 

Oppeln 1922. s. 20. 
11 Acta Tomiciana, t. XV, s. 361, nr 220; Historia Sląska,' t. I., cz. 2, s. 318.
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losów księstwa opolslko-raciiborskiego 12. Chciał on mianowicie zaspo'lroić 
tym księstw·em pretensję do tremu węgierskiego ze strony małoletniego 
Jana Zygmunta Zarpolyu, w imieniu którego rządziła na Węgrzech jego 
matka Izabella Jagiellonka. Po długoletnich warkach na Węgrzech 19 VII 
1551 'l'. został zaw,arty uldad w :A]ba JU'lia między Ferdynandem I 
a Zapolyami. Izaibella i jej S)71n zrżeklii się prnw do tronu ·węgierskiego 
na rzecz Halbs'bur,gów w zamian za księstwo opolskie, iktórego dochody 
oszacowano na 25 OOO f10'l'enów �ęgierslkich. W wypadlku, gd)71by dochody 
z księstwa 'były mniejsze, Ferd)71Iland I miał dodać J•anowi Zygmuntowi 
Zapolyi inne włości. 'Ponadto Izabella otrzymała za posiadane· dobra 
na Węgrzech Ziębice ii. 100 OOO florenów węgierskich w gotówce 13. W za
mian za księstwo :początkowo opolslkie, pónej taikże raciiborskie, otrzy
mał Jerzy Fryderyk Hohenzol1em w zastaw księstwo żagafrskie i do'brra 
w Dolnych Łużycach 14• 8 III 1552 r. królowa . Izalbella przyłbyła wraz 
z 1synem do Opola, ,gdziie zastali zamek zniszczony i puste spichlerze 
zbożowe oraz ibraik iżywego d:nwentarrza. Wkrótce też lzaibella iprze1konała 
się, ·że rzeczywisty dochód z ik,sięstwa opo1skiego jest duż.o mniejszy od 
przyrzeczonego przez cesarza. Na żądanie Izabelli król Ferdynand prze
kazał jej w_l553 ir. również księstwo _raciborskie 1s. Rządy Izabelli w 'księ
stWiie opolsko-rac!i.lbO'l'slkim były lkrótlkie, we wrześniu 1556 r. wróciła ona 
1bowieim z synem do Siedmiogrodu na sikwtek nalegań Węgrów rn, tytuł 
zaś prawny do tych k•sięstw przeniosła na swą matkę, lcrólową Bonę, 
co ziresztą nie miało większego znaczenia. Ferdynand przejął ibezpośired
nio we władanie 'księs,t.wo opolslko-rncii.lborskiie. 

W latach osiemdziesiątych XVI w. księstwo o,polsko-raciborskie zna
lazło się na krótko w kręgu zainteresowań dworu polskiego. Mianowicie 
kiedy kontrkandydat Zygmunta III Wa·zy do tronu polskiego a["cyiksiąże 
Maksymilian Habsburg :za:gair-nął 13 miast spiski'Ch należących do Rzeczy
pospolitej, Polacy zag,rozili opanowaniem Opola i !kilku 1innych miast 
śląskich. Zaniepoikoiło to kamerę śląsiką, która donosiła cesairzowi, · iż 
Opole podobnie jaik Raciibórz nie są przy.g•o1Jowane do Olbroiny ,ze względu 
na słabe fortyfikacje � lbraik dział. Nie wiadomo, ·o ile te gro-zby ze strony 
polskiej :były realne, gdyż do ich uirzeczywis1mienia nie doszło ze wzglę
du na to, że cesarz w myśl traktatu 1bę,dzińskiego :zwrócił Polsce w 1589 r. 
wspom'Illiane miasta spiskie 11. W 1598 ir. księstwo opo1sko...lfadborakie 

12 L. M u s  i o ł, Woźniki. Dzieje miasta (do dr uku prz ygot. W. Dziew ul ski), 

Opole 1971, s. 30. 
13 J. Pajews ki, Węgierska polityka Polski w połowie XVI wieku (1540-

1571), Kraków 1932, s. 73-74. 
14 C. Gr i.i n h a  gen, Geschichte Schlesiens, Bd. II, Gotha 1886, s. 83.
1s P a j e w s k i, op. cit., s. 84-85. 
16 Tamże, s. 165. 
17 Wiadomości do dziejów polskich z archiwum Prowincji Sląskiej, zeb rał

A. Mosbach, Breslau 1860, s. 214, 221-222.
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dostało się we władanie księcia sie<lmiogrodzlkiego Zygmunta Batorego, 
bratan!ka kTóla polskiego Stefana Baitorngo. Książę siedmiogrodzki bo
wiem po niieipowodzeniach w wa1'ce z Turkami zawa!I'ł w 1597 T. układ 

• I 
z cesarzem Rudolfem II, na !którego mocy o'dstępowa,ł cesarzowi Sied-
miogTód w ·zamian za iksięstwo opolsko-radb,orskie ocaz rentę w wyso
kości 50 OOO .tal. rocznie. Rządy w księstwie orpo-lsko-rac�boifsikri.m spTawo
wał Bat,ory tyllko od kwiietnia <lo sieripnria 1598 r., ipo czym wrócił do 
Siedmiogrodu, cesaifz za,ś prz,ejął znórw w beZipośrednie włatland.e księstwo 
opolsk�aciborskie 18• Trzeba nadmienić, że w związku z toczonymi woj
nami z Turcją Haibsbur-gorwie, po,t'I'zebujący 1pieniędzy, sprzedali lub za
sfawili większość miast (księstwa opolsko-radiborrskiieigo, a mianowicie: 
Niemodlin ii Olesno {1581), Krapkowice 1(1582), LUJbliniec (1589), Toszek 
i Pysikowiice (1593), Grogóweik i Koźle (1595), Strzeleczktl. i Biała Bruid
ni0ka '(1600), Rybnik {1607) oraz Strzelce i Leśnica (1615). Miasta t,e Wiraz 
z olkoliicznymi dobramd. zamkowymi przeszły w Tęce feudałów, tj. Re
dernów, Oppersdorfów, Prószikowskich tl. Lolbkowitzów. Tylko Opole, Gli
wice, ?rudniik, Ż•ory i Radbórz pozostały rpod bezpośrednim za:rządem 
urzędn�ków !k!rólewsiki:ch 19. 

!Na początku XVII w. w Niemczech i w 1kirajach habsburskich doj
rzewał Jkonf.liikrt ifelig!ijny, !który przeifodził się następnie w krwawą 
wojnę trzydzies·boletnią {1'618-1'648).�a terenie Rzeszy powstały w po
czątlkach XVII iw. dwa obozy zibrojne, tj. protestancka Unia {1608) 
i ikat.oliic'ka Ug-a (1609). Również w 1księsitwie opo'ls'ko-racifhorsk!i.m władze 
cesarskie poczyntl.ły pewne iprzyigotowania obrronne, m. in. około 1615 r. 
rprzeiprowadzono w Opolu reperacje obwarrowań miejskich, a zamek oib
sad:ziła załoga cesarska 20. W maju 1618 T. w Czechach wyibuchło wywo
łane przez protestanitów powstanie an:tyhabsiburskie. Stalily czeskie po
wołały prowizoifyczny ll'ząd oraz uchwaliły podatki na wojnę. ZWifóciły 
się też o pomoc do stanów morawskich i śląskich. W lipcu 1618 r. stany 
śląskie zadecydowały o wyS1tawieniu a'rmii Hczącej 4 OOO piechoty i 2 OOO 
jazdy. Kiedy w jesieni 1618 r. wojsika cesars!lcie 'Wkroczyły do Czech, 
mwrgTabia Jan Jerzy Hohenzollern pospieszył Czechom z pomocą ·z 3 600 
żołnierzami ze Śląska. W !końcu sierpnia 1619 ir. zelbrane w Piraidze stany 

• I 
krajów Korony Czeskiej zldet!ronizowały Ferdynal!lda II Ha1bsburga ;j_ po-
wołały na tron królewski FryderY'ka V, elektora !Palatynatu. WzOTem 

1s Id z i ko w ski, Geschichte der Stadt Oppeln ... , s. 136; Historia Śląska, t. I, 
cz. 3, opr. zbior. pod red. K. Maleczyńskiego, Wrocław 1963, s. 307-308. 

19 W AP Opole, Dok. m .  Raciborza, sygn. 13 (Przywilej cesaTza Rudolfa dla 
Raciborza z 28 X 1609 r.); A. W e  1 t z e  I, Geschichte der Stadt Sohrau in Ober

schlesien, Sohrau 1888, s. 94-95; W. D z  i e  w u 1 ski, Dzieje ludności polskiej na 
Sląsku Opolskim. Od czasów najdawniejszych do Wiosny Ludów, Opole 1971, 
s. 45-46.

20 A .  E 1 s e n, Burgen und feste Pliitze im Landkreise Oppeln (Oppelner Hei
matblatt, 1937, ·nr 3, s. 3). 
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Czech na Sląsku utworzono irząld kraj·owy na czele ze sta1rostą general
nym księciem !brzeskim Janem ChTystiane.t? i !księciem !karni:owsk•im 
.Janem Jerzym Hohenzollerrnem, jaiko naczelnym wodzem. W lutym 1620 r. 
stany śląslkie złożyły nowemu !królowi Fryderry!kowi 21 hołd we W!flocławiu. 
P.owstanie c1zersk1ie i wydarzenia na Śląsku zaniepolkoiły kró'la polskiego 
Zygmunta III, który gotów był pośpieszyć Habsburgom z pomocą. 
W tym celu w maju 1619 r. na dwór biskupa wrocławskiego arcyksięcia 
Karola Habsburga w Nysie przybył królewkz Władysław. Zapropono
wał on arcyksięciu .Ęarolowi przyjęcie na żołd cesarski określonej licz
by nieregularnych polskich wojsk zaciężnych, tzw. lisowczyków 22

. Zyg
munt III liczył przy tym, ie uda mu się w zamian za ,dkazaną pomoc 
uzyskać od cesarza jakąś część Śląska 23

. Stany śląskie 'bacznie obserwo
wały politykę dworu polskiego i dla zabezpieczenia granicy od strony 
polskiej uchwaliły obsadzenie jej wojskiem. Starano się też umocnić 
pograniczne miasta górnośląskie, m. in. w 1619 r. starosta generalny Jan 
Chrystian polecił przeprowadzić budowę obwarowań Gliwic 24. 

Wiprawdzri.e Rzeczyipospolri.rta na skute!k opo!I'u szlachty nie urdZlieHła 
.oficjalnej 1pomocy Habshwrgom, ale Zygmunt III pozwolił wysłannikom 
cesarskim zwerr,bować ollrnfo 10 OOO lisowczyków. W lecie 1619 T. książę 
.siedmiogrodzki.i Bethlen Galbor wszczął wo'jnę przeciw Ferdynandowi 
Habsburgowi i opanował część Węgi:er, a następnie rwspólrrnie ·z wojskiem 
czeskim skierował się pod Wiedeń. Wówczas lisowczycy uderzyli na 
Góme Węgry i ipod Huimiernnem r,ozgll'omili c:zęść wojsk węgiersikich, co 
,zmusiło Bethlena do odwrotu spod W�edinrl.a .. W l'U'tym 1620 r. lkil!ka 
tysięcy lisowczyków ,ruszyło w ikierunku Czech. Jeden z oddziałów prze
szedł przez księstwo opolsko-radborskie, \które doznało pewnych znisz
czeń 25

. W kwietniu tego roku nowe zaciągi ,lisowczyków pojawiły się 
kolo Opola. W pobliżu miasta przeprawili się oni na trartwach przez Odrę 
i ruszyli do Czech 26

. Zaniepokojone stany śląskie wysłały poselstwo 
w 1620 r. na sejm do Rzeczypospolitej. Na jego czele stal starosta księ
stwa opolsko-ractborskiego Andrzej Kochrcicki. Ślązacy zostali życzliwie 
przyjęci przez posłów polskireh, gdyż opinia szlachecka w Polsce odnosiła 
s;ię negatywnie do pró'b interwencji Zygmunta III na śląsku_21. 

2; Historia śląska, ,t. I, cz. 3, s. 322-324. 
22 W. C z a p  1 i ń s k i, Śląsk a Polska w pierwszych latach wojny trzydziesto

letniej (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. 2, 1947, s. 151, 157-161). 
2a Historia śląska, t. I, cz. 3, s. 325. 
24 O. V i:i 1 k e 1, Die Dćinen vor Gleiwitz und die Gleiwitzer Gelobniswallfahrt

(Gleiwitzer Jahrbuch, Jg. 1, 1927, s. 102); Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 325 . 
. 25 M o s b a c h, op. cit., s. 275; W e 1 t z e I, Geschichte der Stadt Sohrau ... , s. 98; 

Historia Śląska, t. I, cz. 3, s. 327-330. 
26 Historia śląska, t. I, cz. 3, s. 331. Co do zniszczeń spowodowanych na Gór

nym Sląsku zob. też A. Mi ch 1 e :r, Lisowczycy na Sląsku, Opole 1964, s. 42-58 
(mps pracy magisteirskiej w archiwum WSP w Opolu). 

11 Historia Śląska, t. I, cz. 3, s. 331-334. 
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W rtym czasie cesarrz Ferdynand II przygotował się do rioz:prawy 
z powstańcami czeskimi. U�dało mu 'S!ię zorganizować dużą armię oraz 
pozyskać. sobie protestanckiego elektora saskiego Jaina Jerzego I, który 
niechętny 1był kalwińskiemu !krrólowi czesikiemu Fryderyikow,i I. Ponadto 
cesarz obiecał eleiktorowi saskiemu w zas1taw Łużyce. Cesairz prólbował 
też zneutrraliz,ować Bethlena, obiecując mu na tpodstaw,i.e ulkładu ze stycz
nia 1620 r. księstwo opolsiko-raci.lborslkie ornz pewne nabytki terytorialne 
na Węgrrzech. Bethlen jednak :zeirrwał u/kład i zawarł sojusz z Czechami. 
Czechom nie udało się natomiast 1I1akłoni� Holandii i Szwecji do wojny 
z Ha'bslburgami, a Jan Jerzy HohenzollePn wycofał 'li Czech wojska 
śląsikie, ipokłóciwszy się z dowódcą wojsk protestanclkich w Czecha·ch, 
księciem Chrystianem z Anhaltu 2s. 8 XI 1620 r. wojska czeskie zosfały 
rozgrmn�one pod Białą Górą. Cesarz zajął Czechy, a !król Fryderyik I 
uszedł ,początkowo na Śląsk, następnie zaś do Palatynatu. Za pośrednic
twem elelktOTa saslkiego u1dalo się stanom śląskim zawrrzeć 28 II 1621 r. 
ugodę w Drefuie. Musiały się o:ne jednak upokorzyć !J?rzed cesarzem 
i zapłacić mu 300 OOO guldenów. Cesm-z nartomiast ipotwlj_,er,dził !Przywi
leje ,sfaJI1ów 1śląskich, a także „list majestatyczny" i udzielił amnestii 
Ślązak,om 29• 

W noc sylwestrową 1621/22 r. w Milkuł,owiie Bethlen Gaibor zawarł 
ulkłard z cesairzem, !Ila !którego rpodstawlie za porzucenie sprawy prro:te
stanckie'j oraz zrzećzenie się tytułu !króla Węgier otrzymał !księstwo 
opolsJko-radlborskie w dziedziczne :posiadanlj_e oraz siedem komitatów wę
gierskich w dożyiwocie, ;:t tponadto miał mieć 50 OOO d.uikatów renty 
rocznie i tytuł !księcia Rzeszy 30. Wiadomość .ta poruszyła stainy górno
śląskie, !które z wielu względów nie życzyły sobie rządów Bethlena 
w 'księstwti.e oipolsko-wci1borrsk:im. Znając bowiem niestałość Bethlena
olbawfały się, że w razie zerwania iprzez niego u!kładu z cesarzem mo
gą narazić się na repTesje ze strony Ferdynanda II, a ponadto 1icz,ono 
się z mO'żliwością najazdów lisowczyków na te tereny. Po dłuższym 
oporze dopiero 30 V 1622 r. stany księstwa wyraziły zgodę na nominację 
Bethlena, ale w zamian zażądały pozostawienia tu na stanowiskach do
tychczasowych urzędników, a zwłaszcza starosty - protestanta Andrzeja 
Kochcickiego 31• Istotnie, co do najazdów lisowczyków obawy stanów 
księstwa opolsko-raciborskiego nie były płonne. W maju 1622 r. wkro
czyli oni bowiem w granice �sięstwa plądrując ziemię lubliniecką oraz 

2s Tamże, s. 335.

29 Tamże, s. 336-338. 
ao J. Les z c z y ń ski, Rządy BetJilena Gabora na Górnym Sląsku (1620-1624) 

(Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. 14, 1959, nr 3, s. 319;) te n ż e, Za� 
biegi i przetargi wokół Sląska w czasie wojny trzydziestoletniej (tamże, R. 26, 

1971, nr 4, s. 524-525). 
s1 Les z czyń ski, Rządy Bethlena Gabora ... , s. 321-328. 
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miasto Dobrodzień. Stąd ruszyli na Opole, którego nie udało im się jed
nak zdobyć, ale spustoszyli okoliczne wioski 32. W maju 1623 r. znów 
3000 lisowczyków wpadło w granice księstwa opolskiego. Dużych znisz
czeń dovnały zwłaszcza Pyskowice, gdyż należały do protestanta Jerzego 
Rederna. Mieszczan zmuszono do uiszczenia 5000 tal. kontrybucji 33. 

Bethlen, obejmując rządy w księstwie oipolsko�radborskim, lkierował 
się głównie względami finansowyrm, starając się osiągnąć tu jalk naj
większe dochody. Uidalo mu się iteż w ciągu ro'ku uzyskać z księstwa 
aż 300 OOO fl. reńslkich. Dlatego wznowił on m. li.n. działalność me·n111ic 
w Opolu i Racii.1boirzu, zalewając ikiraj 1kieipską monetą, co powodowało 
spadelk jej wairtości :i zarazem wzrost cen. Bosiadanie !księstwa uważał 
też za wygiodne ze względów poltitycznych, gdyż 1planował sojusz z pół
nocnymi protestanckim( ks1ięstwami niemieckimi or� ze Szwecją i Danią. 
W 1623 r. Bethlen wszczął działania wojenne przeciw cesarzowi, który 
za karę odebrał mu !księstwo opolslko-rnciboTskie. Początkowo otrzyimał 
je ibuirg,ra'bia Karol ilfan,n[lbal von Dohna, potem bisku,p wrocławski 
Kairol Haibsbur,g, a w lk:IOńcu 1624 T. cesairz oddał je swemu synowi 
Ferdynandowi 34

• Zagrożeni !kontrreformacją protestanci :niemieccy zwróci
ł[ się o pomoc do króla duńsk'iego Chrystiana IV, !który w 1625 T. roz
począł działairnia wojenne ip:rzeciw cesarzowi. Król duń,ski miał tu fa'kże 
na względzie własne initeresy w Niemczech. N a czele niemieckich wojs1k: 
protestancklic'h stanął hir. Ernest Ma:nsfe'ld. Jed111a1kże już w 1626 r. airmie 
duńsko�protestanckie zostały rozbite iprzez wojska cesarskie !i Li,gii ka
rolickrl.ej. W tej sytuacji Mansfeld powziął plan marszu pTZez Śląsk do 
Czech celem 1połączenia się z wojskami Bethlena Gaboira, który w tym 
samym czasie prowadził także waJ'kę z cesarzem. Latem 1626 er. Mans
feld ruszył z 20 OOO armią na Śląsk. W d,r,odze !Ila ·Moirawy zajął on na 
terenie księstwa oipolslko-Tacilbors'kie,go Olesno i Koźle, które splądrował. 
Nie udalo mu się· natomiast zdoibyć Gliwic as. W ślaid za Mansfeldem 
pooował się z wojskami cesarskimi ,gen. AlbTec'ht Wal'lenstein; rown'ież 
one do!p'llszczał:y- się rabunków 36. Ponieważ Beithlen Galbor zawarł znów

s2 W. De m b bł ę c k  i, Pamiętniki o lisowczykach, czyli przewagi Elearów 
polskich (r. 1619-1623), Kraków 1859,. s. 58-59; J. Le s z czyń s k i, Epoka feu
dalna (Lubliniec, opr. zbior. pod red. J. Jarosa, Katowice 1972, s. 69). 

as J. C h rząsz cz, Kirchengeschichte Schlesiens, Breslau 1908, s. 133; 

.B. N i e  t s c h e, Geschichte der Stadt Gleiwitz, Gleiwitz 1886, s. 163-164. 

34 Schlesiens neuere Milnzgeschichte, hrsg. F. FriedensbUTg, Breslau 1899, CdS, 

t. 19, s. 190; Le s z czyń s k i, Rządy Bethlena Gabora ... , s. 337-340; t e  n że,

Zabiegi i przetargi wokół Sląska ... , s. 524-525; Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 339.

35 F. A. zi m m e r  m a  n n, Beitrćige zur Beschreibung von Schlesien, t. II, 

Brieg 1783, s. 291; V o 1 k e 1, op. cit., s. 108; J. W o n s c h i  k, Rosenberg in de1: Zeit 
der Religionskćimpfe (Heimat-Kalender des Kreises Rosenberg 1935, s. 83). 

as J. St <re c k  e, Kampf um Heim und Herd (Festschrift zur 700-Jahrfeier 

der Stadt Oberglogau, hrsg. J. Strecke, Oberglogau 1925, s. 15). 
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porozumienie z cesarzem, Mansfe}d porzucił swoich !Żołlnierzy, którzy 
WII'ócih na Sląslk. 'Pozbawieni dowództwa :i ca�wiciie zdemoralizowani 
żołnierze dopuszczali się w 1627 T. na terenie !księstwa opolsko-raciibor
skiego niesłychanych raibunlków i gwałtów. W lutym tego roku zdoibyli 
orni i Sipląd.row:aH Żory, Ryibnik (mieSZ'kańców tego mi,asta zmusi1i do 
zapłacenia wysokiej 'kontrybucji) oll'az Prudnilk i Grogóweik. W Gł,ogów
ku spalili pTzy tym przedmieście kozielskie. W pierwszej połow�e marca 
zajęli Koźle, S·urzeke, Toszelk i Pyskowice. W maju oparnowali :ponownie 
Olesno. Łupem ii.eh ipadły również Niemodlin, i Sośnicowice. Obroniły 
się przed Mansfelde im jedynie Opole, Radbórz i 1pow.tórn:ie GEwice, 
w których spłonęły jednak przedmieścia a1. Za 0ibrnnę przed mansfe1d
czJikami cesarz wyróżnił szczeg,ólnie Gliwice, zatwierdzając w 1628 r. 
wszystkie :poprzedni:e przywilej·e miasta 38

. Z kolei po wypędzeniu mans
feldczyków 1księstwo wyniszczały przebywające tu woj-ska Wallensteina, 
nakładając wysokiie ikonilry{bucje ,na ludność, .raibując i stosując różne 
represje pod pTetekstem, że miejscowi protestanci :pomagali M:ansfeldo
wi 39. 

Wydany ;przez cesarza 6 III 1629 r. tzw. edykt restyitucyjny, na 
mocy !którego zwracano Koś1cilołowi katolidciemu dobra. za•brane :przez 
protestantów po 1552 r., stwarzał zarzewie nowych konfliktów na terenie 
Rzeszy. Sytuację wykorzystał król szwedzki Gustaw Adolf i w 1630 r. 
rozpoczął interwencję w Niemczech. Król ·szwedzikii. kierował się tu nie 
tylko motywami religijnymi, lecz miał na względz;ie ta1kże własne 
interesy rp0Ii1tyczne w Rzeszy, m. in. chciał o:pa111,0wać południ,owe wy
brzeża Bałtyku. Sojusz z k!rólem szwedzk�m zawairli elektorzy ·saslki 
i brandenburski. Po zwycięstwie wojsk szwedzkich nad armią katolicką 
pod Breitenfeld i(l 7 IX 1631), wojska saskie :pod ,wodzą gen. Amłma 
ruszyły ll1a Śląsk, !który znów stał się terenem przewlekłych działań 
wojennych. W 1632 T. woj·sJka sasikie wy!p'all'ły z Opofa ·zaŁogę ·cesarską 
i ohwairowa•ły się w mieście. Na mieszczan, po:d groźibą splądrowania 
mii.asta, rnałożono k,ontrybucje w wysokości 1500 tal. W ipaidzi,erni!ku 
tego ll'Oiku wojslka sas:kie zajęły Głogówek, ik:tóTy również 'kontryibucją 

37 Zi mme r m a nn,op. cit., t. II, s. 171; F. Id z i ko wski, Geschichte der 

Stadt und ehemaligen Herrschaft Rybnik OS, Rybnik 1861, s. 80; G r  ti n h a  ge n, 

op. cit., s. 208; J. Ch r ząszc z, Die Geschichte der Stadte Peiskretscham und
Tost sowie des Kreises Tost-Gleiwitz, Pe iskretscham 1927, s. 62-63; S t r  e c k  e ,  

op. cit., s. 16; K. P rus, Z prz-eszlo§ci Mikołowa, Katowice 1932, s. 87; W o n

s c h i  k, op. cit., s. 83; V o 1 k e 1, op. cit., s. 112-115; Geschichte der Herrschaft 

Falkenberg in Oberschlesien, hrsg. H. Pr aschma , Falkenbe r g  1929, s. 62; R. Ko

zub e k, 700-Jahre Stadt Tost, Toszek 1934, s.· 18; W. D z  i e  w u 1 sk i, ,Dzieje Ra

ciborza (Szkice z dziejów Rac i bo rza , Katowice 1967, s. 90); Historia Sląska, t. I, 

cz. 3, s. 344. 
as PAP Gliwice , Dok. m. Gliwice, sygn. 28. 
ag Historia Sląska, t. I, cz. 3, i:\'· 345.
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w wysdkości 1000 tal. opłacił się od rahunku. Jednakże wskutek nie
ostrożnego obchodzenia się przez żołnierzy z ogniem, miasto części,owo 
spłonęło. Ogólnie koszty utrzymania wójsk saskich ,i szkody przez nich 
wyrządzone w Głogówku olblicza się na 4q OOO tal 16 XI 1632 r. Sasi 

_ opuśdli miasto, które z !kolei zajęła załoga cesaxska. W 1633 r. znów 
wpadły iu wojska protestanckie, dokonując nowych zniszczeń. W 1633 r. 
wojska szwetdziko-'saskie spaliły Sośrni.oowii.ce. Zdobyły one i powa�nie 
zniszczyły inne mi,asta 'księstwa olp'olsko-rad'borskiego. W 1634 ir. dużych 

. zniszczeń doznało Opole, przez droższy czas !było 1bowiem oblegane przez 
armię ce'sariską pod dowództw€!m gen. Gotza 40. 

'Po !klęsce wojsk szwedzlro-protestancild'Ch pod Nordlingen (5-6 IX 
1634) elektor saski zawairł w Pradze 30 V 1635 r. ip<>kój z ce'sarzem. 
N a Śląsku teryt·oria podległe bez,pośrednio cesairzowi, a więc talkże !księ
stwo opolSlko-racilborskie, ·z,ostały zdane wyłącznie na łaskę FeTdyria:n
da II. Bilans te,go okresu wojny był smutny dla Śląska; ·zniszczono 
miasta i wsie, a ludność poniosła duiże straty, do czego ;przyczyniła się 
jeszcze eipidernia z fat 1632/33. Samo Opole w laitach 1632-1635 ponio

,sło szlkody na sumę 131 OOO tal. Natom'iast olkres wojny w la1tach 1621-
1637 kosztował miasto na skutek !kontrybucji i zniszczeń aż 187 875 tal. 41 

Tymczasem ·załogi rcesa:rsikie dokonywały dalszych rabunków, co spowo
dowało pirofost opolskiego rburgirafa Daniela Scho'lza, !który w 1637 r. 
w liście skierowanym do Kamery Śląskiej we Wrocławiu skarżył się na 
ekscesy ze strony żołnierzy cesarskich 42• Jednocześnie dowódcy wojsk 
na!kłaidali na mieszk,ańców poszczególnych miast wysokie kontrybucje 
jako 'karę za współdziałanie z wojskami :szwedZ'lcimri li :saskimi. Przed

surowszymi :represjami powstrzymało częśdow,o cesairza wstawiennictwo 
za Śląza'kalmi króla polskiego WładY15ława IV 43. 

W 1639 T. wojna znów nawiedzó.ła Śląslk, ,gdy ·z,achodil'llie jego tereny 
zajęli Szwedzi, wyparrci jednalk w Iatach 1640-1641. Wówczas w kwiet
niu 1642 ir. nowa a:rmia s�edzika uaerzyła na Ś1ąsk pod dowództwem 
gen. Lennarta Torstensona. Po ·zajęciu Dolnego Śląska wlkroczyła ona 
na teren !księstwa opolsko-racilboirskiego, zdoibyła szturmem i częściiowo 
spalri.ła, a ,taik:,że splądrowała Opole. 

'Podobny los i to dwukrotnie {1642 i 1643) spot!kał G'liwice oraz Oles
no, !które zostało doszczętnie spalone. Spalili rteż Szwedzi Koź1e. Z 235 

40 I dz ik o w ski, Geschichte der Stadt Qppeln ... , s. 167-168; GT ti n ha gen,

op. cit., s. 253-257; J. V a v r a, Das Kollegiatstift St. Bartholomaei in Ober

glogau (Oberschlesisches Jahribuch, Bd. 2, 1925, s. 96); Str e ck e, op. cit., s. 15-

16; Geschichte Falkenberg ... , s. 62-63; Dz i e  w u 1 ski, Dzieje Raciborza, s. 90; 

Miasta polskie w tysiącleciu, t .  I, cz. 1, opr. zbior. pod red. M. Siuchnińskiego, 

Wrocław 1965, s. 471. 
41 I d  z !i k o  w sk i, Geschichte der Stadt Oppeln ... , s. 168-169.
42 Tamże, s. 169. 
43 Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 355-357. 
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domów pozosta'ło tyliko 57. Od powa�niejszych zniszczeń wysoką Ikon- \ 
trybucją wykupiły się Głogówek ·(za 3 tys. tal.) i Brudnik 44. 

W 1643 II'. Szwedzi �nów przeszli z Czech przez Śląsk. Gen. Tocsten
scm został bowiem wraz z armią wezwany [lad Bałty!k;' na sikuteik wystą
p�enia przeciw Szwecji lkrróla duńslkiego. Wojska szwedzkie zajęły wów
cza.s i doszczętnie splądrowały Głogówek, rpodoibnrl.e 1pos.tąipiły z zamlk:iem, . 
którego właściciel Jerzy III Opipersdorf ibył ,gorliwym katolilkiem i st<ron
p.ikiem cesa:rza. Magistrat oszacował wówczas szkody poczynione przez 
Szwedów w Głogówku na 49 339 tal. Natomiasit wszystkie straty w rrne.-, 
ście i ddbrach zamkowych Głogówka wyniosły 126 '089 ta,1. 45 Szwedzi 
spustoszyli też w tym roiku inne tereny księstwa opolsko-radibo:rsilcie,go, 
m. i.n. częśdowo został spalO[ly Nó.emodlin 46. Ponadto olbsadzili. Opole,
prrzez co narazi.li miasto na trzykrotne atalk:,i wojsk cesarskich. Kwate
rującą zaro,gę szwedzką opolanie musieli żywić, wydatlkując na ten cel
w latach 1643-1644 - 9733 fl. 47 ,

Przed dalszymi zniszczenó.,anii woj,ennymi uchron'iło \księstwo opolsko
-raciborskie przejęcie go w zastaw przez króla polskiego Władysława IV. 
Monarcha polski dużo wcześniej zainteresował się Śląskiem. W 1635 r. 
pró'bowała to nawet wykorzystać Firancja, proponując Władysławowi 
Śląsk za wystąpienrl.e pirzeciw Halbsburgom. Flan :ten jednak był mało 
rea'lny, gdyż król i szlachta nie życzyli sobie wojny z cesarzem, Szwecja 
zaś nie chciała słyszeć o możlii.wośdach oddania Śląskia Polsce. W 1637 r. 
król zawarł ściślejszy sojusz z cesarzem i pojął za żonę aI'icyksię2miczkę 
Cecylię· Renatę Ha1bsbUTżankę. Wkirótce Władysław za.żądał od cesarza 
zaipła:ty zaległych sum posagowych swej ma1Jki i macochy, a zarazem ż,on 
Zygmunta III, AII1ny i Konstancji Ha1bsiburearek. Ponieważ cesairz nie 
dysponował gotówką, ikról polski proponował, iby cesairz przelkazał mu 
w zastaw księstwo oipois'ko-raciiborskiie. Długii.e i ucią.żliw€ ipert:ra�tacje 
zakończyły się tralktatem, podpisanym w �airszawie 30' V 1645 r., na 
mocy -!którego cesairz Ferdyna[ld III zga,dzał się iprze1kazać Władysławowi 
księstwo O'polsko--raci'borskie w zastaw na 11at 50, a ponadto !kozielski 
klucz majątików cesarsk,ich. Władysław na1tomiast z'Olbowiązywał się po· 
życzyć doda1Jkowo cesarzo1wi 200 OOO dukatów. Jedruocześnie cesarz w.pro
wadził do układu wiele zastrzeżeń ogrankzających władzę króla pol-

44 Zim m eir m a  n n, op. cit., t. II, s. 291;' Idzik ow ski, Geschichte der
Stadt Oppeln ... , s. 170;. N i e  t s c h e, op. cit., s. 185; J. Ch r z ą s z c z, Geschichte
der Stadt Neustadt in Oberschlesien, Neustadt 1912, s. 184; St Te ck e, op. cit.,
s. 17; K. Jo n c a, Zarys dziejów społecznych i gospodarczych Koźla i okolicy do
1939 roku (Ziemia Kozielska, opr. zbior. pod red. S. Popiołka, Koźle 1963, s. 50).

45 V a v r a, op. cit., (Oberschlesisches Jahrbuch, Bd. 2, 1925, s. 98-99); Nato
miast J. St r e ck e łączną wysokość strat w mieście i dobrach głogowieckich 
ocenił niźej, bo na 115 340 tal., z tego 48 908 tal. wyniosły one w samym Głogówku 
(J. Str e ck e, Oberglogau im Kriegsjahre 1643, Oberschlesier, R. 7, 1925, s. 179). 

46 Geschichte Falkenberg ... , s. 63. 
47 I d z i k ow sk i, Geschichte der Stadt Qppeln ... , s. 171. 
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skiego :na tych terenach, z 'których najważniejsze oipiewało, że iksri.ęst�o 
przechodzi w ,posiadanie polslk,ich Wazów, a nii.€ za.ś Rzeczyipospolitej 48. 
24 X 1645 ,r. zebrały się w Opolu stany !księstwa i po ikillkud:n,iowych 
obradach :złożyły 30 pa,ździeimika iprzysięgę ·kTólowi p-olsk!i€mu. Obrady 
stanów były dość lburz'lii.we, gdyż Władysław powiadom1ł je o zwolnieniu 
dotychczas'O'wych wyższych uirzędni1ków !księstwa i ipowołanri.u nowych. 
Ponadto ,główny stronniiik króla, Frainkeniber,g, skrytykował rpostępowa:nie 
byłych' urzędników !księstwa oraz zaaitalk:ował !burmistrza Opola Krzysz
tofa Ferdynanda Aridejjl.'Sibacha, !który bez urpowarżnienia ze śf,ron,y miast 
księstwa dziękował w ich imieniu ustępującemu staroście Gaschinowi 49. 

W drugiej połowie czerwca 164 7 :r. wojska cesaTSkle opuściły tereny 
księstwą na skutek :nale,gań Władysława, !który 1I1a rich miejsce wpro
wadził tu :załogi polskie. Obsadziły ,one Opole, Racibórz a. Koźle so. Pole
cił także Władysław lb'ić w Opolu monety z wizerunikiem oirła rpo'1sktiego 
i właisnego rpopier,s'i.a 51. Dominium !kozielskie król przekazał początkowo 
bratu, lbis'kurpowri. wrocławskiemu Kar,olowi Ferdynandowi, a ipo jego 
,śmierci wzięła je królowa Maria Ludwiikia Gon-za,ga. Wazowii.e :nie g.os;po
darowalri. sami w kamerze, ale oddali ją w :dzierżawę 52. Po śmierci 
Władysława IV !księstwo opolsko-rad.iborskie wziął w 'zastaw jego brat 
Jan Kazimierz, a w rok poźniej trzeci 1):)rat, biskup wrocławski Karol 
Ferdynand ·Waza. W 1655 lf. lbiskurp w:rocławslk:

J

. zmarł, a wówczais lksiię
stwo w:róciło w posiadanie krb1a Jana Kazimierza, który zrzeikł się praw 
do ndeg.o na rz.ecz swej żony Marii Ludwiki 53. W itym właś•rnie roiku na 
teren'ie :księstwa opolsko-racihorskiego na skutek najazdu Szwedów na 
Po·lisJkę ·znala·zł schTonienie dwór . polski i znaczinia liicz•ba szlachty Olraz 
duchowieństwa . Kirólowa 1przyjechała tu 7 ipa,Ź)d,zieTnika i zamieszlkała 
w· Gł,ogówku na dworze hir. F1rainciszka Euzebiusza Oppersdorfa. 17 ipaź
dziern.iika iprzybył tu taikże król 54. Ponadto w samym maeście i oikolicz
nych wsiach mieszkało ,około 2000 emigrantów z Polski. W Opolu znała-

4B Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 357-358, 370-372; J. Les z c zyń s k i ,  Wła-

dysław IV a Sląsk w latach 1644-1648, Wrocław 1969, s. 13, 14-26, 29-41. 
49 Les ze z y ń s k i ,  Władysław IV a Sląsk ... , s. 171. 
5o Tamże, s. 125. 
51 CdS , t. 19, s. 191; W. D z  i ę g i e 1, Utrata księstwa Opolskiego i Racibor

skiego przez Ludwikę Marię w 1666 r., Kr aków 1936, s. 47. 
52. M. ś m erda, Opolskie i kozielskie majątki kameralne w latach· 1666-1672

(Śląski Kwart alnik Historyczny Sobótka, R. 8, 1958, s. 536). 
53 J. L es z c z y ń s k d, Nieudana próba odzyskania księstwa opolsko-racibor

skiego przez Habsburgów w 1652 r. (Śląski Kwart alnik Historyczny Sob ótka, R. 20, 
1965, nr 1, s. 36-37). .. 

54 E. W o i ko ws k y - Bi e da u, Konig Johann Kasimir von Polen und Reichs

graf Franz Eusebius von Oppersdorf (Ob erschleisch e Heimat, t. 7, 1911, s. 126) ; 
St r e ck e, Kampf um Heim ... , s. 18; W. C z  a p  1 i ń s k d, Emigracja polska na

Sląsku w latach 1655-1660 (Śląski Kwart alnik Historyczny Sobótka, R. 6, 1955, 
s. 576).
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zR> schronienie ,()lkoło 170 'PO'laków, iprzeważnie senatorów i szlachty 
oraz duchowieńst.wa. W Koźlu we wrześniu 1655 r. �najdowały się 102 
osoby ·z Polslkri. i 500 dragonów. W Strzelcach Opolskich zamieszlkał 
arcyibiskup gruieźmd.eński. W sumie od końca 'lipca do począitJków grudnia 
przewinęło się iprrzez Śląsk 1dlroło 600 emig:ranitów z Pol-ski. Taik liczna 
emigracja polska na Śląsku żanri.epokoiła cesarza, !który ipod /koniec tego 
rdku naka1zał nie wipuszczać więcej Polaików do mfast śląskiich 55. W Opo
lu 20 listopada Jan Kazimierz zwołał konwokac,ję senatorów, gdzie pod
jęto decyzję wa}ki ze Szwedami ,oraz wytlano euniwersał do narodu. 
18 ,grudnia 1kiról opuśoił 1księstwo, udając się do kraju. W czerwcu 
1656 T. wyjechała 1też z Głogówlka !królowa ·z dworem 56. 

Pond.eważ Jian Kazimierz nie miał potomka, Maria Ludwika posta· 
nowiła księstwo opo1slko-raciiborsk,ie iprzelka,zać swej siostrzend.cy Annie 
Marii, z którą ożenił się książę francuski d'Enghien. W planach królo
wej miał być on królem ipolsikiim po Janie Kaziimierzu. Ponieważ dwór 
francuSlki 1był w XVII w. głównym rprzec.iwni1kiem Habsburgów w Euro
pie, więc nie chcieli oni widzieć na tronie, a tym bardziej w księstwie 
opolsko-racihorsk,im, !księcia posłusmego dyrektywom Wersalu. Rozrpo-, 
czął więc cesarz Leopold I stararuia o odebranie zastawu opolsko-raci
bOirskiego. Opierając się :na pierwszym testamencie lbiskurpa .Karola Fer--
dynanda Wazy próbował on zakwestionować prawa Marii Ludwiki do 
zastawu opo1slko-rac�borslkieg.o. Kiedy ·się to nie powiodło, gdyż dwo'I'owi 
polskiemu udało się odnaleźć !kopię drugiego testamentu Karola Ferdy
nanda, w /którym ustanawiał ·on swoim. spadkOlbiercą w !księstwie Jana 
Kazimierza, dyplomacja cesarska pod grożbą interwencji francuskiej 
przystąpiła do rokowań o wykup zastawu. Po dłuższych pertraktacjach 
·zawarto 21 V 1666 r. układ, :na mocy którego cesaTz z,dbowiązał się
wypłacić 'księciu d' Enghien sumę 1 200 OOO fl. i przejąć !księstwo. Nastą
piło to ofii.cjalnie w Opolu 31 V 1666 r. s1

Wypada tu zastanowić się nad dwudziestoletnim bilansem rządów 
Wazów w !księstwie -opolsko-radborskim. Przede wszysokim w olk:resie 
zastawu księstwo uchroni0tne zostało od dalszych zniszczeń wojennych 
i kontrybucji. W okresie rządów Władysława stany księstwa nie wysy
łały podarków do Kamery Śląskiej we WII'ocławiu, co ipozwalało o'bróc!ić 
te pieniądze :na ,odiburdowę kraju. Dopiero po śmierci Władysława władze 
cesarskie zmusiły staITTy księstwa do da1szego 1urszczania podatków. Duże 
zrnacze:nie dla tutejszych 1p;rotestantów md.ala tolerancyjna połi.'tyka Wa
zów. Bicie własnej monety przez Wazów na terenie księstwa przyczy
niło się do stabilizacji stosunlków mone1tarnych. Dziękti pokoj:owi w ksiię
stwie mogło rozwijać się rzemiosło li handel, zwłaszcza z Rzecząipospolii.tą. 

55 Mo s bach, op. cit., s. 337-338, 340; A. N o w a k, Geschichte der Pfarrei 
Gross Strehlitz in Oberschlesien, Gross Sta:ehlitz 1924, s. 57; Cz ap 1 iński, 

Emigracja polska ... , s. 566-567, 599-600. 

56 Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 383. 

57 Dz i ę gie 1, op. cit., s. 88-113; Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 384-387. 
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Pobyt załóg polskich na tym terenie stanowił w,prawd"1:ie znaczne ,obcią
żenie dla księstwa, ale mógł w pewnym stopniu przyczynić się do zain
teresowania Rzecząpospolitą wśl!'ód miejscowej ludności 1polskiej. Praw
dopodobne lkontaMy ·ludnośoi z żołnierzamó. pols1cimi mogły podnosić 
w j,ej oczach powagę języka polskiego. Ponadto w 165'5 r. przybyło tu 
<lu,żo emigrantów z Polski, którzy przez używanie języka polskiego 
przyczyinili ,się do utrwalenia ipolsikoścd na tych terenach. W rramach 
akcjii rekato'lizacyjnej ułaitwi:ony ,dostęp mieli tu !księża polscy, ziwłaszcza 
w okresie r.zą:dów w lksięstwiie 1biskupa wrocłaiwskiego Karola Wazy 58. 

Sprawa ,Sląska znalazła się zinów na lkiróiJko w !kręgu zaill1Jteresowań 
króla Jana III Sobieskiego. Pomysł r,ewindykacj,i Sląska przez Polskę 
wysunęła w 1674 ir. dy;plomacja frrancuska jaiko dywersję przeciw Hab
sburgom, ·z którymi Francja 'była rw 1stanie wojny od 1673 r. W 1675 r. 
został nawet z,awarty fajny układ w Jaworowie między królem Janem III 
a przedstawicielami króla francuskiego, w którym Ludwik XIV obiecał 
wespl'Zeć subsydiami pieniężnymi Jana III, o ile ten :podejmie działania 

· wojenne na Śląsku. Ze względu jednak na _silną ·opozycję antyfrancuską
wśród szlachty polskiej oraz wskutek niebezpieczeństwa tureckiego,
umowa nie mogła dojść do slkutku. Król polski zaczął od 1679 II'. -przy
gotowywać ,się do wojny z Turcją, a w z•wiiązku z tym zil:)liżył się do
dworu wiedeńskiego. Kiedy w 1683 r. wo·jska tureckie olbległy Wti.edeń,
ki.ról polsiki w sierpniu tego Toku ruszył z armią prrzez Górny Sląsil< 111a
pomoc Habsburgowi. Przechodząca przez tereny księstwa opolsko-raci'bor
sk1iego armii.a pol,ska 1była owacyjnie witana. ·Zostawiła też po sobie
korzystne wrażenie, o czym świadczyły wzmian•kli w ikronilkach tutejszych
miast oraz późniejsza 1iiterartura, 59. Król Sobieski utrzymywał rbO'WJi.,em
w wojsku żelazną dyscyplinę i surowo 1kairał iżofolierzy za ralbowa:nie
mieszkańców.

W zwią,zlku z Licznymi wojnalmi prowadzonymi przez Habsburrgów,
k,sięstwo opolsiko-radilborskie, pódobn1ie jak cały Śląsk, ponosić musiało
znaczne !koszty rw postaci podatków 60. Dolkuczliwe ,były też !przemarsze
i kwa'tei-unkri wojsk. I tak w 1706 T. !pTzeszedł z armią 1p:rzez Sląsik do
Saksonii król szwedzlki Karol XII. W 1733 r. w związku z wa·lką o tiron
polski iprzyibyły do Opola 'i .rozłożyły się pod mliastem wojska cesarskie,
\które miasto musiało prawdopodobnie iprowiiantoiwać 61• W 1735 r. prze
m:aszerowała przez Górny Śląsk a'I'mia :rosyjska ridąca na ipoinoc ces1alI'zowi.

ss Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 377-382, 400-401; Le s z c z yń s k i, Włady

sław IV a Sląsk ... , s. 144, 190-193, 199. 

sg Historia Sląska, t. I, cz. 3, t. 427-433. 
60 N i e t s c h e, op. cit., s. 195 . 

. 61 WAP Opole, Mat. m. Opola, sygn. 21 (Różne przypadki stają się we świecie
osobliwie w Opolu, s. 3); E. Ta 1 a r, Das grosse Heerlager im Jahre 1733 (Ober
schlesischer Heimat-Kalender 1933, s. 56-58). O pobycie wojsk w Opolu świadczą 
też wykazane w księgach rachunkowych wydatki Opola z lat 1721-1736 na utrzy
manie i zakwaterowanie żołnierzy (W AP Opole, A. m. Opola, sygn. 40-47). 
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S'tacj·o,n<Crwała ona też w Opolu; o czym wspomina nieznany mieJscowy 
pamię,tniik,arz: ,,na całym Rynku i u•licad'.). na ziierhi leżelli, za swój ,grosz 
żyli, ,gdzie mogli to kradli" 62. 

20 X 1740 r. ·zmairł ·cesarz Kawl VI po'Zostawiając tron córce Marii 
Teresie. Wykorzystał sytuację !król 1pruski Firyderyłk I'I ,i 16 girudinia 
wydał swym wojsk,om TOzkaz przekroczenia granicy Ślą.slkta. Ludność 
Górnego Ś'ląska, 1przeważn�e katoliclka, odniosła się IIliechętnie do na
jeźdźcy, obawiała się !bowiem prześladowań ze strQiily iprotestianc!kiego 
rządu pruskiego. 9 I 1741 r. sejmik opolsko-raciiborn�i ofiiarawał Marrii 
Teresie 50 OOO fil. oraJZ zaproponował zoTganizowan1e pospolitego rusze
nia. W samym Opo'lu przeciw IPrusaikom wystąpiła milicja miejska, 
!którą musieli oni w związku z tym <rozbroić 63. P,o dłuższych wa'lkach
Fryderryk. wespół z koaliicją ·zmusił Marię Teresę do ipodpisania 11 VI
1742 r. rulkładu pokojowego we Wrocławiu. Na jego .podstawie otrzymy
wał o:n cały Śląsk Dolny i więikszą część śląska Górnego, w tym księ
stwo opo'lrslko-racilborskie w oałości.

W świetle 1powyższego wyraź.nie rysuje się duża zmienność losów
politycznych księstwa opollslko-raciborsikiego w lafach 1532-1742. Haib
sburgo'W!ie bowiem tra!ktowali księstwo jaiko 'Qlbiekt przetargów po1i1tycz
nych oraz finansowych ii często oddawali je w zastaw l'Uib 'lenno. Było
ito zjawis!ko zasadniczo niekorzystne dla ludnośoi, gdyż ko•lejni posiadacze
iksięst,wa mieli często na względzie jedynie własne interesy.

ABRISS DER POLITISCHEN GESCHICHTE DES FVRSTENTUMS 

OPOLE-RACIB0RZ 

Im 16 Jh. war das Filrstentum Opole eines der grossten in Schlesien und 
umfasste 1/5 des gesamten Territoriums von Schlesien. 1521 ilbernahm der Filrst 
von Opole, Jan Dobry, unter seine Herirschaft auch des Filrstentum Raci
bórz. Nachdem er 1532 ohne Nachkommenschaft gestorben war, fielen beide 
Fiirstentilmer als Versatz Georg Hohenzollern zu. Auf Grund eines Vertrags 
mit Ferdinand I. von HabsbUTg iibernahm J. Sigismund Zapolya 1551 das Fursten
tum Opole, ung spater auch das Filrstentum Racibórz. Seine Herrschaft dauerte 
hier lediglich bis 1556. Auf Grund eines Abkommens mit Kaiser Rudolf II. fiel 
das Filrstentum Opole-Racibórz 1598 dem s<iebenbfrrgischen Filrsten Sigismund 
Batory zu. Dieser herrschte hier aber nur filnf Monate, wonach das Filrstentum 
wieder unter die unmittelbare Herrschaft des Kaisers gelangte. Der DreissigjahTige 
Krieg v'erursachte im Filrstentum grosse ·Verluste unter der Bevolkerung und 
schwere materielle Schaden. In dieser Zeit wurde das Filrstentum wJeder von den 
Habsburgern abgetreten, zuerst von 1622 bis 1623 als Erbherrschaft an den sieben
biiTgischen Fi.irsten Bethlen Gabor, und dann 1645 als Versatz fur 50 Jahre an 
den polnischen Konig Władysław IV. Wasas herrschten im Filrstentum bis 1666, 
danach kam es wieder unter, die dkekte Herrschaft der Habsburger, die bis zur 
Besetzung Schlesiens durch Preussen ill1 Jahre 1742 dauerte. 

s2 WAP Opole, Mat. m. Opola, sygn. 21, s. 4. 
oa Historia SJąska, t. I, cz. 3, s. 485. 



Sobótka 1978 4 
\ 

JAN MEISSNER 

KWESTIA CIESZYNSKA W PROJEKTACH 

POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ WSPÓŁPRACY POWOJENNEJ 

Z OSTATNICH LAT I WOJNY SWIATOWEJ 

Wydairzenńa lat 1914-1918, sbanowiące fina/lny etap rw procesie emain

cypacj'i 1r;_arndów Europy środlkowe1j i 'Południowo-wschodniej, zrodziły 

plany lkoordynacj,i wysiłków, iktóte miały przyspieszyć pers�ktyrwy 

osiągnięcia kh 1111iepodległości 1
. Wśród tych planów m'iejsce szczególne· 

zajmowały projekty polsko-czeskiego {bądź cz€chosłowackiego) zbliżenia 

i współpracy powojennej. 

Sipecyficzne warunJk,i ·historyczne na1rodów polskiego li. czeslciego po

ciągnęły za sobą występowanie istotnych odmienności zarówno w !ksz:tał

towaniu się myśli poHtyczn€j obydwu ruchów nall'odowych, ja!k li. w dy

nam!ice irozwoju tych iprądów Jeszcze w XIX w. 2 Utrudniało to 

1 Dla interesującego nas obszaru cenny wykład tych dążeń i ich wpływ na 
upadek monarchii habsburskiej dał H. Ba t o w s  kd, Rozpad Austro-Węgier· 1914-
1918. (Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne), Wrocław 1965. Nato
miast monograficzne ujęcie problemu w ostatnim roku wojny przedstawił M. P u
ł a s k  i, Z dziejów genezy „Europy Wersalskiej". Współpraca. Słowian zachodnich
i południowych w ostatnim etapie I wojny światow'ej, Wrocław 1974. Wy!{,raczają 

• zaś poza rok 1918, wnosząc wiele interesujących przemyśleń: zbiór referatów wy
głoszonych na warszawskiej konferencji naukowej IH PAN w 1969 r., ·opubliko
wany pod tytułem Ład wersalski w Europie Srodkowej, Wirocław 1971, oraz mono
graficzne przedstawienie W. B a 1 c e  T a k a, Powstanie państw narodowych w Eu
ropie środkowo-wschodniej, Warszawa 1974.

2 T. Le h r  - S pła w i ń s k i, K .. · P i  w a r s  k i, Z. W o j  c i  e c h o  w s k i, Pol
ska-Czechy. Dziesięć wieków sąsiedztwa. Pod red. Z. Wojciechowskiego .. Kato

·Wice-Wrocław 1947 (zwłaszcza rozdz. XVII, s. ·234--276). Stanowisko w tej sprawie
nowszej historiografii czechosłowackiej odzwierciedlają referaty: K. K Te j ci,
Slovanska, revolcni a humanitni zakladna ceskoslovensko·-polskych styku w letech
1795-1863 oraz A. Gr o b  e 1 n y, Vztahy Cechu a. Pola.ku v narodne politickem
u.sili 60.-90. let 19. stoleti, opublikowane w: Tisic let cesko-polske. vzajemnosti.
Materiały z vedecke konference, poi'adane na Hradci u Opavy ve dnech 8.-10.

zafi 1965. Svazek 2, .Opava 1967. s. 4--23 oraz 24-65. Pełniejsze. rozwinięcie tych
tez znajdujemy w reprezentatywnej pracy Cesi a Połaci v minulosti, sv. 2: Obdobi
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w decydującym IS'topru.u z,bliżenie zróżnicowanych ikieruników politycz
nych ruchów narodowowyzwolleńczych polskiiego d. ozesikiego, a dominu

jąca rw tym ostatnim !)TOrosyjska platforma współd.z.iałani:i.a Słowian nie 

mogła stanowić dla rpodzie1'onego między trzech izalboirców narodu pol

skiego atrakcyjnej propozycji wspólnego 1po'1itycznego dzd.ałrurnia a. Oo tego 

celu !11ie zbliżyła też rosnąca liczlba !k,onitaktów pomiędzy i)Tzedstawicie

lami ipolslkiego d. czeskiiego życia umysłowego i artysty�nego. 'Na skute!k 

zaś odmli.eirmej interpretacji celów taktycznych ,i strategicznych ograni

czona współpraca przywódców i całych orientacji z !kręgu ,legalistyczny�h 
koncepcjd. częściowego :rozwiązania austrofilskiego olkazała się - rw de
cydującym dla olbyd'Wl.l narodów momencrie - drogą bez żadnych 
perspektyw. 

Wybuch I wojny światowej i łańcuch jej następstw pozwoliły prze
łamać dominującą dotąd w myśli po-litycznej czeskiego ruchu narodo
wego powszechną niewiarę w niemożliwość samoistnego i niepodległego 
bytu państwa czeskiego 4. Wydarzenia na frontach i wyrpad!kli polityczne, 
które takż,e do perspeiktyw polskich orienitacijii. niepodległościowych
wniosły zasadnicze korelkty, otworzyły przed czeskim'i. !kieirunlkami poli
tyczny1mi zupełnie nowe moż11iwości !i prognooy. W miarę uipływu czasu 
najptl.erw przewagę uzyskały kręgi rwiąiżące rozstrzygnięcie przyszłości 
narodów słowiańlskich z 01pa'rciem s!i.ę na Rosji, a w ostatnd.m roiku wojny 
światowej na zachodnich mocarstwach ententy. Głównym promotorem 
tego nurtu .był Tomas Garngue Masaryk. Utworzył on w 1915 r. Czeski 
Komitet Zagraniczny, przekształcony w lutym 1916 T. w Radę NaTodawą 
Krajów Oze<5kich, !która z c:oasem przyjęła n,azwę Czechosłowack,iej Rady 
Narodowej. Jej siedzci.ibą łby� Pairyż. Do na•jibliższych współpracowników
T. Masaryka należeli m. in. Edward Benes, Milan Stefanilk, Josef 'Dilrich
i stefan Osusky. Scisłe !kontakity ze swoimi zwolennikami w !kraju
utrzymywano za pośredn!i.ctwem tajnej origanizacji, tzw. ma:fii 5• Ta pro-
1koalicyjna orientacja zdołała w ostatnim rrolku wojny uzyskać nietkwestio-

kapitalismu a imperialismu, Praha 1967, por. zwłaszcza opracowania V. żacka, 
A. Grobelnego i VI. Stastneho, s. 31-375. 

a Ba t o w s k i, op. cit., s. 70-72; Z. W o j c i e c  h o w s  k i, op. cit., s. 274-276. 

Z no,wszej literatury czechosłowackiej na uwagę zasługuje zbiorowa praca Slovan
tvi v ncirodnim zivote Cechu a Slovciku, Melanti'ich 1968, por. zwłaszcza s. 227-

247, 301-323. 
4 Szerzej referuje tę tezę w nowej polskiej literaturze historycznej K. Le- ·

w a n d o w s k i, Sprawa ukraińska w polityce zagranicznej Czechosłowacji w la
tach 1918-1932, Wrocław 1974, s. 16 i n. 

s Bliższe informacje na temat działalności i programów antyaustdackich orien
tacji w Czechach K. P i c  h 1 i k, Zahranicni odboj 1914-1918 bez legend, Praha 
1968, zwłaszcza s. 86-100, oraz M. P a  u 1 o va, Tajny vybor (Maffie) a spoluprcice 
s Jihoslovany. w letech 1916-1918, Praha 1968. W literaturze polskiej obszernie: 
B a I c er a k, op. cit., s. 43-52. 

•
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nowaną JPOzycję repTezentanta dążeń całego narodu czeskiego zarów1I10 
w samych Czechach, jak i w opiinfi z,wycięskich mocafl'IStw a. 

W dztl.ej1ach narodu polslkiego w latach I wojny światowej, mimo 
wcześniiej i odważ,niej siprecyzowanej myśli 111ieipodle,gło·ściowej, w wyni
ku skomplikowania jej czynnym wystąpieniem orientacji aktywistycz
nej, 2Jbliżone do czeskiego stanowiska w sprawie perspektyw odbudowy 
niepodległe.go państwa polskiego zajmowały kTęgi .'�tl.ałaczy endeckich
skupiQIIle wd.kół Romana Dmowskiego i ·rozwijające swoją działaLność 
na 1tych samych (21bszarach politycznych, co T. MasaTyk ,i E Benes. 

Nawiąza:ne ,w 1914 r. oibust['o:nne ikontalkity pomiędzy ośrodkamii. ,pol
skiej i czeskiej emiigracji nie wykraczały piier,wo1tnie ;poza sferę solida['
nofoiowych ,gestów i !konstruowania dość mglistych planów zibliżenia. 
Ten stan :rzeczy uległ zmiaru.e ,w wyni!ku pojawienia się wyraŹll1ych 
oznalk klęsiki [Państw centralnych, zapoczątkowa:nych upadkiem caratu 
w Rosji i 1pogłę1bionye'h konselkwencjamii Rewolucji PaŹidzii.ernikowej. 
Wnosząc do dotychczasowej wojny imperialistycznej elementy narasta
jących rewolucji narodowowyzwoleńczych i hurżuazyjno-demokra,tycz
nych, zawierały one iJmpera!tyiw !konkretyzacji !i pogłębianiia 1po'lsko-czes-
kiego wspóldziała:nia. Równolegle jednak z akcją prowadzoną w !kołach 
rządowych i 1pol,itycznY{!h oraz w ośrodkach opiniortwórcżych państw 
enteinty, mimo listnienia wielu wspólnych 1bądź podobnych wyznaczn1i.lków 
kwestii pdlskiej i czeskiej, ujawniiły się zas1adnlicze roztbieżnośd. mocar
stwowych interesów polskiej i czeskiej burżuazji, kierującej poczynaniami 
obydwu iruchów niepodległościowych. 

„ 
O efektach 'tej rywafrzacj"i w niczym nie 'P'I'Zesądzał fakt, że do końca 

1917 r. kwestia czeska nie wyszła poza suatus wewnętrznego prolblemu 
monarchii haibsiburskiej, podczas !kiedy sprawa polska już wcześniej 
traktowana 'była jako ipT·Oblem międzynar,odowy. W ostatnim /bowiem 
roku wojny Czechosłowacka Riada Narrodowa ·zdołała pozyskać dla swych 
dążeń uchwycenia czołowej pozycji wśród państw sukcesyjnych monar
chii haibsburskie,j zdecydowanie pełniejs,ze ·zrozumienie i poparcie przede 
wszystlkim Fl-ancji, a za nią powstałych aliantów, niż Komitet Narodowy 
Polski dla polskich aspiracji uzys1kania ina obszarze śr·odkowoeuropejsk,im 
miejsca zajmowanego pp;ed wojną przez Rosję. Deklamcja francuslkiego 
ministra spraw za,graniic�nych Stephena Pichona z 29 VI 1918 r. (nie 
bez zabiegów o nią ,taikże R. DmO'WIS'kiego), zawieTająca oficjalne poparc,ie 
Francji dla ibudowy własnego państwa przez Czechów i Słowaków 
„w granicach historycznych" ti. uznająca Czechosłowa�ką Radę Narodową 
za ·oficjalny ,or,gan przyszłej rrepuiblilk,i czechosłowackiej, O!znaczała wstęp
ne uznanie jednego z głównych mocarstw dla czechosłowackiego pro-

& Ba I c er a k, op. cit., s. 98, 108-110; J. ż a T n o ws ki, Powstanie systemu.

państw narodowych w Europie Srodkowej (1918) (Ład wersalski ... , s. 31). 



502 Jan Meissner 

gramu teTytoirialneg_o. Za przeszkodę ipodoibnego awansu sprawy pollsilciej

uznano w tym czasie w kolia-eh ententy fakt ,d,wuznacz,neg,o stanowiska 

nurtu afktyw,i\Sitycznego oraz iplany ,restauracji 1burżuazyjnej Rosj1,

z którymi lkol,i,dowały aspi!facje terytorialne KNP w części dotyczącej 

wschodnich granii.c ,Polski 1. 

Maksymalistyczne !koncepcje przyszłych państ,w pdlskiego 'i czecho

słowackiego s uja,wmły z .całą siłą ich anfago.nistyczny charakter ,i w de

cydującym stopniu zaciążyły na wszelikii.ch obustronnie podejmowanych 

krokach w !kierunku ścisłego współdziałania 9. Odmienne założenia cze

skich ii. ipolski:ch poli.ltyików wyszły na świa,tło dzienne wyraźnie w pierw

szych miesiącach 1918 r., w o!kresie dy·Slkusji natd ·zjednocz,en'iem ·mchów 

narodowych dążących do wyzwolenia się spod panowania monarchii.i 

h9-bsbu:rslkiej ii. następnie 1podczas orarz po za'kończen'i.u dbrad rzymskiego 

kongresu narodów uciskanych w 'kw,ietrniu 1918 ,r. 10 Bra!k zTozumienfa 

u polityków czechosłowackich !konieczności traktowanłi!a przez pdlskich 

działaczy niepodległościowych nie1bezpieczeńsbwa nii.emieckiego jako warż

niejszego od austro-węgierskiego, a także wielokrotne podkreślanie przez 

l(NP odrębności i nadraędnośoi spirawy ;polskiej rn1ad 1kwestią cze.siką oraz 

zachowanie dystansu w stosunku do ruchu antyaustriackiego, syg111ąli

zowaly już - wyraźnlie rywalizację w odegraniu pierwswplanowej roli 

w Europie środkowo-wschodniej. Polityka czeska, usiłująca ograrniczyć 
aktywność pol-ską wyłącz'Il'ie ido kii.erun,ku antyaustriack'iego, a iponoo1:o 

nakł,onić ll'U'C'h po1ski do przyjęcia pasywnej postawy wobec ;przyszłej 

7 E. Be n es, Svetovti va.łka a nase revoluce. Wzpominky a uvahy z boju za
svobodu naroda, Sv. II, Praha 1928, s. 229-231. Por. też Pułaski, op.- cit., s. 97-
108. 

,, s Wobec spotykanych w literaturze, także nowszej, poglądów, które maksyma
listycznym aspiracjom terytorialnym K. Kramafa przeciwstawiają liberalno-demo
k-ratyczne przekonania Mascl!ryka, należy wskazać na fakt, że programy terytordal
ne obydwu burżuazyjnych nurtów czeskiego :ruchu narodowego były do siebie 
zbliżone. W przedstawionym 15 V 1915 r. brytyjskiemu Foreign Office memoriale 
pt. Independent Bohemia Masaryk żądał dla przyszłego niepodległego królestwa 
czeskiego także korytarza biegnącego przez obszar zachodnich Węgieir i łączącego 
królestwo czeskie z przyszłą Jugosławią, oraz Łużyc, Raciborza i Kotliny Kłodz
kiej. T. G. M a s  a r y k, Svetovti revoluce. Za valku a ve va.lee 1914-1918. Vzpo
mina a uvazuje ... , Praha 1925, s. 70. 

9 W nowej literaturze historycznej, z·arówno czechosłowackiej jak· i polskiej, 
wypowliedziano pogląd o niemożliwości rzeczywistego zbliżenia i bliskiego współ
działania obu ruchów niepodległościowych w obozie prokoalicyjnym właśnie ze 
względu na konkurencyjne aspiracje. w Europie środkowo-wschodniej. J. IV a 1 e n
t a, Czechosłowacja i Polska w 1918 roku. Rzeczywistość i perspektywy stosunków 
czechoslowacko-polskich w okresie rozpadu Austro-Węgier i formowania niepodleg
łych państw (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1965, nr 4, s. 531-532); 
Puł a s k i, op. cit.,_ s. 117. 

10 Szerzej: P u ł a s k i, op. cit., s. 44-67. 

/ 
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odrestaurowanej potężnej Rosji burżuazyjnej 11, st-ała w otwartej ·sprzecz
ności z politycznymi założeniami i teTytorialnymi koncepcjami 111ie _tylko 
KNP, lecz faikże · pozostałych liczących się w społeczeństwie tpoilskim 
burżuazyjnych nurtów niepodległośetowych. 

Pie!"wszą kwestią 1terytoriaLną, które dopmward7Jiła do ostJrych ko:n
trorwersji ,pomiędzy polirtykami polskimi a czeskri.mi, była przynależność 
państwowa Ga'Hcji Wschodniej. Stanowisko E. Benesa, !bardzo O!fensyw
nie proipagującego etmczną podstawę wschodnich granic iprzyszłej tP,o�slki, 
przypominało do niedawna lansowaną prz-ez polityków -czeskich koncep
cję rozwiązania !kwestii polskiej jedynie na zasadzie autooomii w ramach 
sprzymierzonej z .Czechosłowacją lburiuazyjnej Rosji, ,a nadto w sposób 
jednoznaoz:ny ujawniło ambicje zajęcia przez Czechosłowację czołowego 
mri.ejsca IW ,stosunikach śr-odkowoeurorpej'�ki'Ch i dążenie do zepchnięciia 
Polski na' plan drugi. Wyraził je lbezpośredrnio · E. Benes w ·głośnym 
artykule zamieszczonym ,po kongresie rzymskim we włoskim czasopiśmie 
„Voce di Po,po1o", w którym mówił ro czechosłowacko-polslkrum hlo\ku 
politycznym pod kierownictwem czeskim 12• 

Talkie ,sformułowa:nrie napotykało zdecydowany opór poUtyków ende
ckich, przeciW1I1ych do.puszczeniu Rosjri.. do odzyskania swojej si'lnej po
zycji w tej części kontynentu europejskiego. Wskazywano, że wejście Ga
licji w skład przyszłego państwa polskiego warunkuje uzyskanie bezpo
średniego kontaktu granicznego Polski z Czechosłowacją i Rumunią, jako 

1 nri.ezlb�dneg,o elementu przyszłego lbloiku antyniemieckłego. W obliczu 
,bowiem otwarcia w 1917 r. nowych perspelktyw dla państw cenitralnych 
na wschodzie (poikój lbrzes'ki !i wycofunie rsię w marrcu 1918 rr. Rosji 
z wojny) forsowana dotąd ,pirzez T. Masaryka wolbec 1Polaków w Kijowie 
!i Moskwie a:ntyaustriaC'ka lkonc·epcja !budowani.a ,,ibariery państw naro
dowych" w ścisłym związlku z si.Lną Rosją i zamiarem ·stworzep.ia po 
wojnie tamy dla niem1eckiego „Drang nach Osten", 1J1,ie był,a dla po'li
tyków po1·ski:ch do przyjęcia 13. Fonadto było oczy,wiste, że rezy,gnacja 
z Galri.cji na rzecz Rosji czy autonomicz1J1-ej Uikrailny, sprzymie1r;tornej 
z Czechosłowacją, oznaczałalby ustąpienie pi€TIWs,mplanowej pozycji 
w Europie śirodkowej na !korzyść Czechosłowacji. 

W konite!kśoie tych kontrowersji pojawiła się też późną wrosną 1918 r . 
. po raz. pierwszy zdecydowanie stawiana w rozmowaich po�siko-czeskich 

11 Tamże, s. 70-71. Przy tej okazji warto podkreślić, że urabianie takich po
staw Polaków było jednym z głównych zadań misji T. Masaryka w Rosji, trwa
jącej od maja 1917 do kwietnia 1918. V a 1 e n t a, Czechosłowacja i Polska ... , s. 533

536. Por. -też K. Kie rr s ki, Masaryk a Polska, wyd. II, Poznań 1935, s. 51-52.
12 V a 1 e n t a, Czechosłowacja i Polska ... , s. · 540.
1a ż a r  n o w s k i, op. cit., s. ·19-20. Szeroko na temat niemieckich planów 

wojskowo-politycznych w Europie środkowo-wschodniej w okresie I wojny świa
towej. J. Pajewski, Mitteleuropa, Studia z dziejów imperializmu niemieckiego

w dobie I wojny światowej, Poznań 1959.
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kwestia cieszyńska. Problem ten w d.oitychcz,aso;wych konfaktach ugru
ipowań pro'koaliicyjnych ·traktowano jako możliwy do łatwego polulbow
nego załatwienia 14, przede wszystkim ze względu na znaną ustępliwość 
polityków czeskich w tej sprawie 1s, deklarowaną aż do ,ostatniego Toku 
wojny 16• Dopiero W1Taz ze ·slkrystaJ.1zowaniem się aspfracji ipań\S'twowyc'h 
i czechosłowackiej koncepcji przelbudowy Europy środlkowej w n:owych 
warunkach nastąpiła istotna ewo'l:ucj1a dotychczasowego sta1I1'owiiska. 
Przynależność tego Olbszaru do iprzyszłej i:repuibliik•i czechosłowack1ej uz
nano za nie�będną z powodu jego wart,ości ekonomicznych i sbrategii.cz
nych; 1przede wszystkim jednak probllem ten, tralktowany łącznie ze 
sprawą Galicji, a także górnośląską 11, stal się funkcją pozycji między
narodowej dbydiwu państw 1s. Na tej płaszczyźnie mógł odegrać rolę 
ważnego czynnilka przetargowego w trakcie ipró'b .pozyskania z,gody pol
skich kierownii.czych ośrodków poliltycznych na czes�ie aspiracje za1jęcia 
czołowej roli wśTód małych i ŚTednich państw w samym centrum po
wojennej Europy. 

Tę rangę problemu dosbrzegh polritycy czescy niewątp!J.i'Wiie już na 
długo przed jego oficjalnym ipo'!'uszeniem w rdwustroninych stosunlkach 
z politykami polskimi. Na etapie jednak podejmowanych zabiegów 
o uznanri.e aspiracji narodowych Czechów i Słowaków, a od schyłku
191!7 r. już T·ÓWnież ich dążeń niepodległościowych, w kołach Benesa
-Masaryka sprawą iniewą·tiplriwi:e ipieTWSzoplanoiwą 'było włączenie Po
laków do antyaustiriacikiego. ruchu inarrodów słowiańskich z.e względu na
większe jeszcze w pierwszej poł,owii.e 1918 r. :znaczenii.e kiwestii polskiej
na arenie międzynarodowej, niż czeskiej 19. Było to związane z inie do

14 Te enunc jac je Masar yka szczegółowo dokumentuje V a 1 e n ta, Czechoslo-
/ wacja i Polska ... , s. 533. 

1s Gotowość do ustępstw w sprawie c ieszyńskiej wyraził wielokr otnie zwłasz
cza Masar yk począwszy od jego memorandum do W. S teeda z września 1914 r. 
V a 1 e n ta, Czechoslow<tcja i Polska ... , s. 532-533; v. S ta s t ny, I'rvni svetovci

va.łka a vznik samostatńych statu (Cesi a Połac i..., s. 382). Obydwie te prac e przy
noszą też pełny przegląd znanych kontaktów polsko-czeskich w okr esie I wojny 
światowej. W literaturze polskiej częśc iowo wypełnia istniejąc ą lukę c ytowana 
praca M .  P u ł a s k i e g o, s. 22 i n. 

16 Histor yc y czechosłowac c y  za wyłączną przyczynę tego kompr omisowego 
stanowiska polityków czeskich uważają podtrzymywanie przez nich do r ewoluc ji 
lutowej konc epc ji pr or osyjskdego r ozwiązania spraw polskich. Por . V a 1 e n ta, 
Czechosłowacja i Polska ... , s. 532. 

11 A. B r·o ż e  k, Miejsce ziem śląskich w polityce środkowo-europejskiej po

I wojnie światowej (1918-1921) (Dzieje Najnowsze, 1970, nr 1, s. 97-98). 
1s L e w a n d o w s k i, op. cit., 29-30. 
19 N iewątpliwie !istotny wpływ na wzr ost pr estiż u kwestii czeskiej w kołach 

ententy miały uwieńczone sukc esem starania o utworzenie czechosłowac kich sił 
zbr ojnych, r ozpoczęte zaraz po r ewoluc ji lutowej na ter enie R osji. Szerzej 
P i  c h 1 i k, Qp. cit., s. 202 d n. Dopier o jednak ich włączenie w maju 1918 ir. do 
inter wenc ji antyradziecki ej pozwoliło Czechosłowac kiej Radzie Narodowej sku-
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końca sprecyzowanymi ii. zmieniającymi się ,planami mocarstw wobec 
monarchii habsburskiej. Dalszą pożądaną ewolucję celów. wojennych 
pańsnw ententy w ,tej 'Części Europy środkowej, w lkieruinku demoll'tażu 
dotychczas !istniejących tu st:ruiktlllf pohtyc:mo-gospodarnzych i ostartecz
nego poniechania wszelkich Tozwiązań częściowych 20, rm·ogły przyspie
szyć zgodne wystąpienia sukcesorów monarchiii. Ewentualne zaś mnożenie 
kiwesti:i spornych między nimii. musiałoby ten proces zahamować 21. Dla
tego ,godzimy się z opinią historyka czesikiego Jaroslava Valenty, że 
wcześniej,s,za ustęp�iwość w sprawie Sląska Oieszyńs1kiego T. G. Masa
ryk1a li. pozostałych .po•l:ityków czeskkh swoje źródła 'brała z cz€skiej 
koncepcji wcielenia przyszłego państwa p'olskiego do �mperium rosyj
skiego. Tezę tę na1eżafo1by wsza1k uzwpełnić Sltwierdzepiem o podtrzymy
waniu tej Hniii ikompromioowego ujmowańia spraiwy cieszyńskiej w sto
sunkach dwustronnych (a przyna,jmniej podlt:rzymywania sugestii o ta
kim możliwym rozwiązaniu tego zagadni€nia) aż do chwili zrealizowania 
przez ośrodki polityczne czeskie swych aspiracji państwowych. 

U podstaw tej itaktyk,i kierowntl:ctwa aikcji czes'ki€j 'leżało nadto 
zapewne słuszne przekonanie, że awansowani€ w osta:tnich roiesią'Cach 
wojny zasady narodowościowej do nadrzędnego 'kryterium, mającego 
regulować powojenny porządelk w Europie 1(z ik,tórej inotalbene sami Czesi 
wy·proiwad,zali swoje dążenia państwowe i na ·podstaW!ie których wnosili 
żądania rezygnacji przyszłej Polski z Galicji na rzecz Ukraillly 'bądź 
Rosji), mogłdby doprowadzić do nieodwraca'l:r1ych faktów. Stąd pozosta
wienie kwesti,i ci€szyńskiej jako •otwartej, przy równoczesnych zaibiegach 
o uzmanie „,granic historycznych" przyszłej Czechosłowacji u nie znają
cych problemu ,polit)11ków 'Zachodnich, przesuwało moment lflozsttzygnię
cia na późniejszy itermin i rdkowalo k•orzystniejsze dla Czechosłowacji
rozwiązanie zagadnienia. W szyibkim izaś osiągnięciu tego ostatniego ce-lu,
tzn. uzyskana.a poparcia dla budowy ,pmyszłego pańsvwa w granicach
historycznych korony św. Wadawa, nie'Zwykle pomocną oika'Zała: się 
argumentacja slkierowa:na przeciw dążeniom - 'licznych zwłaszcza w pół
nocnych i zachodnich częściach Moraw i Czech - Ni€m'Ców czeskie h 

tecznie ubiegać się o uzyskanie od mocarstw uznania aspiracji państwowych 
Czechów i Słowaków. Ba 1 c e r  a k, op. cit., s. 108-109. 

20 Za szczególnie -niebezpieczne musiano uznać w kierownktwie czechosło
wackiej akcji zagranicznej wszelkie próby wiązania unią celną i wojskową Rze
szy Niemieckiej z Austrią, ze względu na pewne zrozumienie dla. tych planów 
wśród niektórych polityków amerykańskich. H. B at o w s k i, Wersal i Saint

Germain. Zagadnienia środkowoeuropejskie w związku z traktatem wersalskim 

(P�oblem polsko-niemiecki w traktacie wersalskim. Pod red. J. Pajewskiego przy 
współudziale J. Krasuskiego, G. Labudy, K. Piwarskiego, Poznań 1963, s. 418). 

21 Poza problemem Galicji w stosunkach czesko-polskich, ważną. kwestią sto
jącą na drodze jedności antyaustriackiego lfuchu narodów słowiańskich była spor
na kwestia jugosłowiańsko-włoska. Por. P u ł a s k i, op. cit., s. 26-45 i n. 

•
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(,,Deuitschibohmen", ,,Deutschmii.hreir", ,,Sudeteindeutsche") 22, stojących na 
• drodze real<i.zacji planów czeskich, ,i sprzecz,nych z celami wojennymi

mocar�tw wolbec pokonanych Niemiec i Austrii.
Z!rozum·ienie mocaTstw dla tej argumentacji przyniosło akt o !kardy

nalnym dla dy.plomacji czechosłowackiej znaczeniu - znaną deklarację
francuskiego ministra spraw zagranicznych S. Pichona z 28 IX 1918 r. 23,
w której Francja, a za nią ipozosfałe zwycięskie moaarstwa, potwierdziły
swoje pozytywne stanowisko w sprawie 'budowy przyszłego państwa
czecJ:l!osłowadk,iego w granich hisitorycz,nych, tj. Cz,ech, Morruw, Słowacji
i tzw. Sląska austr-i1ackiego 24. 

Tej taktyce E. Benesa przywódcy KNP przeciwstawia-li stalJ.e i o,twair
cie Z1decydowane irwanie na stanowislku podziału Śląska Cieszyńskiego
według -zasady naTodowośc,iowej 2s. Za'ZJlaczono ją mocno w maju 1918 r.
podczas rozmóiw E. Benesa z R. Dmowskim. W ni.eda'leikiej przyszłości

. jednak uwa,gę poli.ityków polskich zaprzą.tnęły starania o zneutralizowa
nie stanowiska c.zeSlkiego w sprawie Galicj,i wschodniej. Na tle krótko
trwałego oc,ieplenria ,w stosunikach •polsko-czeskich w liipcu 1918 r. ('będą
cego wyr:iikiem w ipierwszym Tzędzi.e ta1ktyczrnej kapitulacji E. Benesa 
wobec polskiego programu terytorialnego na Wschodzie) i w sy,tuacji 
wyma·gającej Slkierowand.a całej uwagi polityków ipolsk,ich na proiblemy 
wynikające z !braku formalnego uznania KNP przez mocarstwa oraz sku
pienia wysiłków na sprawach tpT1Zyszłych stosuników i granic polslk:o-�ie
mieokich, spra'W\3. Sląska Cieszyńskiego ·W działalności KNIP zeszła na 
plan da'lszy. Z obustronnych zaś deklaracji przewidywanej ibl'iskiej 
współpracy rpo•lsko-czecłrosłowadkiej i wielJ.okro1fmie zgłaszanej pirzez poli
tyków czeskich wO:J..i •kom,p,romisowego zała!twienia sporu cieszyńskiego 2u 

22 z. J i n d T a, Plan „Mitteleuropy" a politika ceske burzoazie za prvni sve

tove valky (•Velka Rijnova socialisticka revoluce v dejinach a kultui'e Ceskoslo
venska, Praha 1958, s. 72-78); B ·a t o w s k i, Wenal i Saint Germain ... , s. 426. 

2a Benes przyznał: ,,Podpisując umowę z Czechami ... , Francja nie przypusz
czała, że będzie spór o Cieszyńskie, chodziło jej przede wszystkim o ,granice 
z Niemcami ... Gdybym wówczas wystąpił z kwestią granic z Polską, umowa nie 
doszłaby nigdy do skutku". E. ·B e n es, Problemy nove Europy a zahranicni pali

tika ceskoslovenska, Praha 1924, s. 62. • 
24 W najnowszej literaturze historycznej wypowiedziano słuszny pogląd, że 

już na początku lata 1918 T., w chwili ogłoszenia pierwszej, czerwcowej deklaracji 
Pichona z 29 VI 1918 r., Czechosłowacka Rada Narodowa wyprzedziła wszystkie 
pozostałe komitety narodowe w Paryżu, łącznie z KNP, w procesie konstytuowania 
własnych władz państwowych. Nieuzasadnione wydaje się jednak twierdzenie, że 
użyte w deklaracji sformułowanie „o historycznych g,ranicach waszych krajów" 
oznaczało francuską aprobatę dla racji czeskich na Sląsku Cieszyńskim. P ul a-
s k i, op. cit., s. 97 !i. 99. 

' 

2s A. Sz k 1 a r s  k a - L o h m  a n n o w a, Polsko-czechosłowackie stosunki dy

plomatyczne w latach 191Br-1925, Wrocław 1967, s. 15. 
26 Masaryk jeszcze w grudniu 1917 r. w artykule Les Tcheques et la Pologne

zamieszczonym w czasopiśmie ;,La Nation Tcheque", nr 12 z 1 XII 1917 r. pisał: 



Kwestia cieszyńska w_ostatnich latach I wojny światowej 507 

wyprowadzano w kołach ,polskich irrieuzasadnione pl'Zekonanie o możliwo
ści poluibownego :załatwienia sporru rprzez olba narody. 

Jeszcze na sześć tygodni przed proklamowantl.em-w Pradze :niepodle
głej RepU!bli'ki Czechosłowarckiej w grnnicach historrycz:nych, w trakcie 
prowadzonych w Waszyngtonie 14 IX 1918 r. Tozmów między Dmow
skim a MasaTykiem, na ponawiane 'POlslkie żądania podziału Śląska Cie
szyńskiego według zasad nm'odowościowych, ,późniejszy prezydent Cze
chosłowa'Cji, mimo .po:dniesienia gospodarczych 5. komu1nilkacyjnych 
in,teresów swojego kraju :na Ś1ąsiku Cieszyńslkim, uznał z R. Dmowskim 
kwestię cieszyńską za „przedmiot sporu IS'OOsunlkowo niewielki, !który za
łat•wić się powinien bez wrogości" 27

. 

To stanowisko, podolbnie j.alk weześniej:size zapewniendia o gotowości 
do iporozumieruia, :zrodziło w !kołach KNP złudzenie, że interesy i ,racje 
polskie na śląsku Cieszyńskim nie zostaną przez nikogo zaprzeczone. Złu
dzenie ugiruntoiwywało narnsta,jące zaa'bsOThowanie poHtyików ipolslJ.dch 
komplikującymi się ukŁadami wewną:trz:poliityoznymi 5. pogłębiającymi s,ię 
trudnościailni na innych odcinlkach programu teryto'I"ia1lnego. Snute jed
nocze·śnie ·wspólne rrozważarnia ó moiŻ'liwości zawarcia unii celnej czy 
nawet ścisłego s·ojuszu politycznego 2s, mimo 'kontynuowanych sporów 
wo1kół współ!prracy :z an'tyiaustriackim ,ruchem 'rodlk:owoeuiroipejskim 
(zwłaszcza udziału w nim Ukraińców), wydawały się dostateczną gwa
rancją . pirzyszłego dbopÓ'lnego iporo,zumienia co do losów spornego 
obsza.l"ll. 

Podobna atmosfera ioowarzyszyła odn•owi'onym już w 1917 r. kon:ta!k
tom pols'ko-czes'kim na gruncie IJ.rrajo:wym. Dotyczy to przede wszystkim 
na·tuiralnych kontaktów ,na forum paTlamentu wiedeńskiego oraz na 
płaszczyźnie anty:niemie>ckiej, co d<;tyczyło takż� lokalnych działaczy na
rodowych ś·ląskich - czeskich i polski:ch, stykających się w Sejmie Kra-

„Sprawy drugorzędne, np. kwestia śląska, nie mogą być przeszkodą do zgody 
z Polską. Nie jestem przeciwny temu, by w tym wypadku była zastosowana naj
ściślej poNtyka prawa samookreślenia narodów". Przekład polski: Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Zespół: Delegacja polska na konferencję 
pokojową w Par:yżu (dalej: Delegacja), sygn. 17, k. 128. Liczne inne porozumie
wawcze enuncjacje Masaryka wobec polityków polskich dokumentuje„ też obszernie 
S z k 1 a r  s k a - L o h m a n n o w a, op. cit., s. 15. Maksimum wysuwanyc_h wów
czas życzeń ograniczano do postulatu, ,,by chociaż część zagłębia węglowego · po
została w państwie cze�kim". J. V a 1 e n t a, Cesko-polske · vztahy w letech 1918-

1920 a Tesinke Slezsko, Ostrava 1961, s. 291, przyp. 24. 
21 Masaryk, śvetovci revoluce ... , s. 295-297. Por. też V a 1 e n t a, Czechosło

wacja i Polska ... , s. 544. 
2s Jeszcze w ostatnim liście datowanym 20 XI 1918 :r. przed· wyjazdem do 

Pragi Masaryk .pisał do Paderewskiego: ,,I wish your nation all success and 
I shall do my best, to promote the closest union between you and us". Archiwum 

polityczne Ignacego Paderewskiego (dalej APP), t. I: 1890-1918. Oprac. W. Stan
kiewicz, A. Fiber, Wrocław 1973, s. 548. 
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jowym w Opawie. Ci ostatni, w obliczu restauracji starych planów nie
miecikiej hurżua·zji ,w sp.rawie utrzymania niemieckiego charakteru· ca
łego Sląska, odibyli ,w PO'lSkiej Os,trawi,e w sieT1pniu 1917 r. rwspó'lną 
konferencję, !której głównym celem 1było poszuk1iwanie wspólnej taktyki 
obronnej iprzed r·osnącą aiktywnością kół nJ.emiecki'Ch na tym terenie 29_ 

Pqeszikodą dla dalszej współpracy i erwentualnych ,porozumień na tej 
lokalnej płaszczyźnie stały się jednalk:ż·e odżywające przedwoj,enne spory 
i rywa'1izacja na,rodowościowa ,polsko-czeska, przyłbierają'C,a w miarę 
krystalizowania się perspektyw państwowych ,dbu zamieszkujących łam 
narodowości charak,ter antagonistyc,�nych przetargów o państwową przy-
nal,eżność Śląska Cieszyńskiego 30. 

Barid:mej jednak znaczące do uchwycenia i odczytania zróżnicowanego 
podejścia polityków czeskich do sprawy cieszyńskiej (ina użytek we
wnętrzny, dla opinii międzynarodowej i mocarstw decydujących o przy
szłym iksztakie porządku ,europejskiego oraz na użyitek dwustronnych 
stosunków z Polakami) może 'być d01pieT'O - na\S'Zym zdaniem - porów
nanie tego problemu w ujęciu i działalinośoi na forum -zagmnicznym 
i na abyidwu płaszczyma'Ch współpracy między pdlityikami krajowymi. 

W celu dostrzeżenia ,pewnych ,prawidłow.ości niezJbędne wydaje się tu 
przyipomni,enie, że irozpad Rosji i iprizeikireślenie w Brześciu Litewskim 
czeskich :ria:chub :na jej pomoc d. związek z nią efektyw:n:i,e 7Jbliżył do sie
bie w kraju >dwa ,główne nurty czeskiego ruchu na!I"odowego: aust:ro
-frlskiego i an•tyaus'triaclldego, a deik'laracja ,tego 1Pterwszego ·z 6 I 1918 r. 
o nieuznawaniu Reichsratu jalk.o reprezentanta nairQdu czeskiego prowa
dziła do cora'Z !bliższego między nimi współ,dziafania 31. Istniejące zaś
kanały porozumienia 32 międ'Zy ik·rajowym i zagranicznym o:dłamem tzw.
mafii umo.ż:ld.wiały podejmowanie skoordynowanych wys!iłików w Ćelu
pozyskiwainia Polaików dla an>tyhalbsburrskich koncepcji równd.eż na grun
cie 1k,ra,jowym.

Ich duże nasilenie od począ1Jków 1918 r., 1począw,szy od narady lwow
skiej, ,poprzez liczne konta1k1ty ,polsko-azeSlkie na w1osnę 1918 r., ukorono
wane uczestnictwem kilkudziesięcioos01bowej delegacji Po'laków w majo
wych uroc'Zystościach praskich z 10'kp:ji jubileuszu Tea'tru N aT'Odowego, 
dalej wspóline narady czesko;po•1'sko-'jugosłowfafrskich parlamentarzystów
w lipcu i antyaustriacka mani:f.esta'Cja w Lublanie w sierpniu 1918 r. 
oraz następne, sierr,pniowo-wrześni0we rozmowy ma !tema:t ikoorrdyinacj,i • 

, 29 F. S z y mi c z ek, Walka o Siąsk Cieszyński w Latach 1914-1920, Katow ice

1938, s. 31-32; V a 1 enta, Cesko-polske vztahy ... , s. 14. 
so Bardzo liczne przykłady polemik prasowych, wskazujące na ich ważną rolę

w zaostrzaniu się rywalizac ji czesko-polskiej, przytacza J. Valenta w swojej nie 

opubliikowanej pracy: Cesko-polsky pomer w Letech 1918-1920 a Tesinska otcizka, _ 

Praha 1959, Sv. I-II, mszps, s. 53-73 oraz 76-84. 
s1 ż a r  n o w s  k i, Powstanie ... , s. 31. 
s2 V a 1 enta; Czechosłowacja i Polska ... , s. 346. 
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polsko-czeskich prac IIliepodległościowych w Zakopanem, Lwowi,e i Kra
kowie, stwa:rzafo IQJkazję do traMowania obok zasadniczych, ipozytywnie 
sformułowarnycµ zadań 33, rówm.1ież kwestii spornych. Wśród nich kwestia 
cieszyńska zajmowała nie ostatnie miejsce i w świetle znanych źródeł 34 

nie stan1owiła przeszkody na drodz·e intensyfikacji 1konta'któw ornz po
dejmowania ws;pólnych alkcji. 

Ten �parny problem ,omawiany lbył il1a co najmniej dwóch z 1tych 
narad. W ,początkach 1918 ,r., na na,r,adzie we I.Jwowie, uzgodniono prze
kazanie do rozstrzygnięcia Slpornych kwestii gralllicznych przyszłym cen
tralnym rządom. w .W1arsza1wie i w Pradze, a dopiero w wy,padku ibraku 
pozytywnych wyników .prnc ipowołanej przez nie komisji międzynaro
dowej usta'lono oddanie decyizji w ,ręce ikonferenciji pokojiowej. 1Po1I1adto
w porozumieniu zastrzeżono wyłąc�enie przedstawicieli miejscowych spo
łeezeństw w podejmowaniu decyzji. 'Przyjęto też, że aż do momentu 
rozstrzygnięcia kwestii „ni€ na'leży niezego zmieniać ·jalkimlkolwielk foit 
accompli w dotychczasowym sta,nie rzeczy na Śląsku" 35. 

O wiele większą wagę przywiązywały obie strony do porozumień za
wartych 16 i 17 V 1918 r. w trakcie manifestacji słowfańskiej w Plradze, 
zorganiz.owanej z olkazji uroczystości 50-leda ozeskiego Teatru Narodo
wego. W odbytych wówczas politycznych 1rozmowach ipolsko�czesikich, 
prowadzO!!lych w wi'lli K. Kramafa, kwestia cieszyń·ska - choć zapewne 
jeszcze nie ipierwsżoplanowa - nie mogła zostać pominięta. TS1tniejące 
wokół tego iprdblemu kontrowersje w literaturze czechosłowacikiej i pol
skiej dotyczą w ,pierwszym rzędzie rezuitatów 'tego spotkania; również 
co do ucz·estników tych rozmów !brak w dalsźym cią,gu jasności. 

Najl�pszy czechosłowacki zl!lawca tego ,prolblemu J. Va.lenita twierdzi, 
że ze stTony po1lskiej uczestniczyli w nim, oprócz ikierownika delegacji 
Stalllisława Głąhiń-skiego, ta1kż.e 'hr. Adam Skarlbe'k, Wincenty Wi:tos ii. Ję
drzej Moraczewski. Obecność dwóch os'tatnkh, cho'Ciaż'by ze wzgiędów 
partyjnych, musimy uznać za mało iprawdopodoibną 36• Nie 1p10zibawione 

33 Szerzej: Ba t o w s k i, Rozpad ... , s. 173-174, 180; P a  u 1 o va, op. cit.,

s. 419-423, .454-465, 500-508 i 509-517.
34 Zasadnicza trudność w weryfikacji polskich przekazów źródłowych polega

na braku informacji w tej sprawie w spuścdźnie K. Kramai'a, nie wykluczone, źe 
niektóre dokumenty mogły zostać zagubione bądź usunięte po n· wojnie światowej 
w trakcie jej porządkowania w archiwum praskim. Także prywatne archiwum 
kierownika „mafii" dra P. Samala, aktualnie przechowywane w spuściźnie M. Pau
lovej w Archiwum ćSAV, nie zawiera - wg informacji udzielonej przez J. va
lentę - konkretnych informacji w tej sprawie. 

,1 
as P e  1 c, F., O. Tesinsko. Vzpominky a uvahy, Slezska Ostrava 1928, s. 34;

' K a pra s J., Tesinsko soucasti ceskoho statu, Mor. Ostrava, s. 18. Polskie źródła 
rnie mówią o tym poTOzumieniu. Por. jednakże przypis nr 40. 

86 V a 1 e n t a, Cesko-polsky pomer ... , sv. I, s. 92; Naszą wątpliwość w odnie
sieniu do J. Moraczewskiego potwiexdza relacja L. Wasilewskiego, również uczest
nika uroczystości majowej. Por. A. K a s t  o r  y, Polska inicjatywa· dyplomatyczna 

3 - Sobótka 4/78 
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jednak całkowicie racji wydaje się polemiczne stanowisko hist'OrY'ka 
czechosłowa�kiego wobec pTzekazu S. Głąbińskiego 37 (na którym opiera 
s,ię polska literaitura przedmiotu), zawierającego twierdzenie, jaikoby 
w maju 1918 r. uzgodniono i podpisano w Bradze podział spo'I"nego obsza
ru na zasadzie etnicznej. Z całą pewnością bowiem w trakcie omawiania 
tego zagadnienia doszło do ,przeciwstawienia historyc@lych tytułów czes
kich wyraźnie sfiormułowanej przez polityków polskich all'gumentacji 
e'lmiczne'j. Kontrowersja ta jednalkże została wyeliminowana z dalszej 
dyskusji przez stwierdzenie K. Kiramara, że ,,dla ,ikoilku wiosek nie bę
dziemy ipsuć swojegó· przyjacielskiego stosunku" 38. Wdbec zapewnień 
czeskich uczestników obrad, że kwestia cieszyńslka nie będzie stanowiła 
w przyszłości przeszkody w dobrych wzajemnych stosu;nikach, przyjęto 
porozumienie w sprawie ;podziału Śląska Cieszyńskiego 39. Koni]rretną zaś 

z grudnia 1918 r. dotycząca stosunków z Czechosłowacją. Kilka nieznanych doku

mentów (Zaranie Śląskie, 1971, z. 2, s. 332-334). Natomiast Ba t o w s k i  stwier
dza, że nie uczestniczył w nich również W. Witos, natomiast brał udział J. Kas
prowicz. Zob. Rozpad Austro-Węgier ... , s. 174. Opinia więc Witosa (Wspomnienia., 

t. II, Paryż 1969, s. 176-177), że o kwestii cieszyńskiej_ nie rnkowano w Pradze,
niczego nie dowodzi. Por. recenzje pracy Szklarskiej-Lohmannowej pióra_J. Va
l e  n t y: Mezi Prohou a Varśavou od svetove vcilky do Locarna (Slezsky sbornik,
1968, c. 3, s. 418). 

37 S. Głą b ińs ki, Wspomnienia1 polityczne, Pelplin 1939, s. 337-338. Wielo
stronną, ale zbyt daleko posuniętą, jeśli chodzi o wnioski, krytykę tego źródła; 
przedstawił V a 1 e n t a, Cesko-polsky pomer ... , sv. I, s. 95-99; t e  n ż e, Cesko

polske vztahy ... , s. 302-304. 
3B K. K Ta m a f, Mci odpoved na dopis presidentovi republiky ze dne 6 kvetna

1921, cyt. według J. S t  fi b n y, Kramcii'uv soud nad Benesem, Praha 1938, s. 73. 
Niewątpliwiie dużą w;lrtość ma też świadectwo innego polskiego uczestnika urn
czystości majowych, posła Ernesta Adama z Krakowa, który w lipcu 1919 r. 
w trakcie ostrej polemiki na konferencji krakowskiej, wobec czeskich uczestni
ków obchodów praskich stwierdził, że Kramaf rzeczywiście mówił o histocycznych 
prawach Czechów do Śląska Cieszyńskiego. Spotkało się to jednakże z Tepliką 
Głąbińskiego, na którą Kramaf odpowiedział, żeby „nie zaciemniać drobnymi ... 
sporami granicznymi obrazu przyszłej naszej wielkiej przyjaźni politycznej, lecz 
by sprawę cieszyńską oddać wyłączlllie do rozpatrzenia mieszanej komisji ... " 
W dalszym ciągu dyskusji, wówczas w Krakowie, także Stanisław Grabski przy
przecież o tych kilka gmin spornych nie będzie wojny między Polską a Cze
przecież o tych kilka gmin spornych nie będzie wojny mdędzy Polską a Cze
chami". Wojewódzkie .Axchiwum Państwowe w Katowicach, Ekspozytura w Cie
szynie (dalej: WAP Katowice, Ekspoz. Cieszyn), Rada Narodowa Księstwa Cieszyń
skiego (dalej: RNKC), sygn. 43, k. 237, Protokół z 5 posiedzenia mieszanej polsko
-czeskiej komisji w Krakowie, 24 VII 1919 r. 

39 Historyk czeski przyznaje również, że polscy uczestnicy jubileuszu zgodzili 
się nie kwestionować czechosłowackiej zasady gralllic historycznych w y ł ą c z n i e 
w o d n i e  s i e n i  u d o g r  a n i c y c z e c h o s ł o w a c k o - n i e m i e c k i e  i, 
nie zaś w czechosłowacko-polskim 1rozgraniczeniu na śląsku Cieszyńskim (V a 1 e n
t a, Cesko-polsky pomer ... , sv. I, s. 92-93). Naszym zdaniem czescy uczestnicy tych 
rozmów, zainteresowani pozyskaniem Polaków dla akcji antyaustriackiej i w sytu-
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decyzję rpodz<iałową miała podjąć międzyirządowa !komisja mieszana, zło
żona z 5 �olaków i 5 Czechów, z wyłączeniem miejscowych działaczy 
ś'ląskich. D�-ero gdyiby tą drogą nie zdołano osiągnąć porozumienia, 
wówc,zas obydwie S'trony miały Qdwołać się do de·cyzji 'konferencji poiko
jowej 40• 

Chociaż uz,godnienie to najiprawdopodobniej nrie zostało ipotwierdzone 
żadnym do'kum-entem 41, funlkcjonorwało jednalkże w świadomości obu 
stron aż do stycznia 1919 r. 42 Dowodzą tego m. in. sfoTmuforwania zna
nego memoriału Dmowskiego do .prezydenita Wihsona z 8 X 1918 r., na
stępnie pismo Głąbińskiego do Kramafa z 28 X 1918 r. z propozycją 
utworzenia komisji mieszanej czy wreszcie oąpowiednie sformułowanie 
pream'buły }okalnej uimowy z 5 XI 1918 r. Także rw Pradze w listopa
dzie i ,grudniu 1918 rr. istniała jeszcze świadomość rp'I'zyjętych ,zobowią
wń sprzed rpół roku. Świadczy o tym m. in. propozyc•ja K. Krnmafa, 

acj\ zaznaczenia przez Głąbińskiego polskich - argumentów etnograficznych, nie 
tylko nie wysuwali postulatu uznania ich tytułów historycznych do księstwa cie
szyńskiego, lecz przez zgodne deklarowanie łatwego porozumienia, stworzyli, po 
pierwsze, pozory gotowościi uwzględnienia tu argumentacji polskięj, po drugie zaś, 
nie dopuścili do bardziej szczegółowej i konkretnej dyskusji. Mogła więc dekla
racja Kramai'a zrodzić u Głąbińskiego przekonanie o akceptacji stanowiska pol-

• skiego. Poprzed�iły ją przecież tak samo lub podobnie brzmiące zapewnienia Ma
saTyka składane endeckim politykom polskim w Rosji, a w okresie zjazdu pras
kiego równocześnie podobnie brzmiące deklaracje wypowiadali przedstawiciele
i,nnych ugrupowań politycznych czeskich - V. Klofac i F. Stanek wobec W. Tet
majera oraz A. Hain do L. Wasilewskiego i J. Moraczewskiego. Zob. Z. Las o ck i,
Wspomnienia szefa administracji Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Komisji Rzą
dzącej (X 1918-III 1919), Kraków 1931, s. 32; W. Ły p a c  e w  i c z, Stosunki pol
sko-czechosłowackie, WaTszawa 1936, s. 17; K a st-o r y, Polska inicjatywa ... , s. 733;
V a 1 e n t a, Cesko-polsky pomer ... , sv. I, s. 92-93. Dodajmy nadto, że w przeko
naniu tym utwieTdzała stronę polską także, opublikowana w prasie czeskiej map
ka dra Antoniina Bohacza, zgodnie z którą stronie czeskiej miał przypaść tylko
powiat frydecki. Mapka ta znajduje się w AAN, Archiwum I. J. Paderewskiego
(dalej: Arch. Pader.), sygn. 921, s. 11.

40 AAN, Prezydium Rady MinistTów (dalej: PRM), Rkt 39, t. 1, niepag, Komu
nikat prasowy Biura Pirezydialnego nT 2126 z 26 II 1919 r. Z treści komunikatu
wynika, że w informacji przedstawionej komisji sejmowej Głąbiński przyznał, iż
w Pradze jedynie przyjęto wcześniejsze ustalenia (Lwów?) w sprawie polubow
nego rozgraniczenia w ramach bilateralnych stosunków. Por. też Pa u 1 o va,
op. cit., s. 462.

41 Wskazuje na to m. in. fakt, że później, w okiresie zaognienia stosunków,
strona. polska nie sięgała po ten argument. Natomiast inna wiadomość, jakoby
materiały tej konferencji zostały nagTane na płycie gramofonowej, nie wydaje się
być prawdopodobna. Zob. The Problem of Cieszyn Silesia, by Dr. B. K o  ż u s z
n i k, Member of the Polish National Council, London 1943, s. 8-9.

42 WAP Katowice, Ekspoz. Cieszyn, RNKC, sygn. 30, k. 69-70. Sprawozdanie
pastora K. Kulisza o rozmowie z Masarykiem i Kramatem (bez daty). Istotne
fragmenty opublikował F. L_a-t i n i k, Walka o Sląsk Cieszyński w r. 1919, Cie
szyn 1934, s. 37-38. Zob. też S z k I a r  s k a  - L o h m a  n n o w a, op. cit., s. 24.
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przedł•ożona w początkach grudnia 1918 r. S. Głąbińskiemu iprzez Karela 
Lochera, w sprawte anulowania uikładu z maja 1918 il'. w zamian sza po
parcie żądań polskich na Śląsku pruskim. Również w czasie rozmów dele
gacjri." ,pols'kich protestantów śląskich rw Pradze, pr.:>wadzonych w pterw
szych dniach \Stycznia 1919 r., po osik,arżeniach rpod adresem Połaków, 
K. Kiramaf, żądając uznania przez Cieszyn zwierzchności Pragi w Cie
szyńs'kiem, 1prowoływał się na usta'lenii.a ipoirozumienia praskiego z maja
1918 r., według k1tórego o przynależności spoonego obszaru decyidować
miały rząd praski i warszawski.

Właśnie w pierwszych miesiąca·ch istnienia niepodległych państw 
porozumienie to, mimo jego - w sensie prawnomiędzynarodowym -
ogranli.C!Zonego charalkteru, ,odegrało istotną ro1ę w wyborze i kształtowa
niu zasad postępowania Wairszawy na odcinku granicy polslko-czechroslo
wackiej. Wiązane 1bowiem z liczinymi innymi de'klarncjami uS'tępliwości 
i woli kompromisowego podziału Śląska Cieszyńskiego, zgłaszanymi także 
pr,zez iprzedstawi'Cieli nrurtu za,granicznego ,poMyki czechosłowa'Ckiej (bez 
wzg1ędu na intencje ich au'torów) 43, stanowiło ważną przesłankę bardzo 
pasyW1I1ej i oigr,aniczającej s,ię do prób II'egu1acji w iramach stosun1ków bi
lateralnych taktyki kół rządowych poliskich w ikwestii cieszyńskiej. Nie 
mniej ważną przyczyną braku aktywności p(?lsikiej na 1tym odcinku gra
nii.cznym w pierwszych miesiącach istnienia II Rzeczypospolitej !była jej 
słaiba pozycja międzynarodowa, ogromne zaanga·żowaniie w 'Olbronie in-· 
nych żywotnych fragmentów programu terytoI'lia·lnego J. albsoirbujące wiel
ce piro'blemy wewnątrzpolityozne. Również w świadomości cz,ołowych 
działaczy �NP, j,eszcz,e w połowie lii.stapada 1918 r., Cieszyńskie nie 1było 
prOlblemem, który trafi na konferencję pokojową. Wska·zuje na to m. in. 
pominięcie tego otbszaru w przyjętym na 152 posiedzeniu KNP progra
mi� opira'cowaniia dla potirzeb 1k'Jonferenc'ji pokojowej rzec,zowych refera
tów po[i tycznych dotyczących Gdańska, Poznańs'kii.ego i Prus Zach'odnich 
oraz Rejencji Opolskiej i Rejencji Olsztyńskiej 44•

Tymczasem po'litycy czechosfowaccy, wykorzystując głównie 1gwarnn
cje Francji z 28 IX 1918 r. dla „historycznych granic" Czechosłowacji, 

43 J. Valenta WY'raził przekonanie, że gdyby nawet w pierwszych dniach po 
utworzeniu niepodległych państw doszło do zawa:rcia umowy w sprawie podziału 
spornego obszaru przez rządy centralne w Warszawie i Pradze, to ze względu na 
„powojenne niepokoje" mogłaby ona stać' się takim samym źródłem sporów, jak 
umowa listopadowa zawarta pomiędzy miejscowymi czynnikami. Cesko-polsky 

pomer ... , SV. I, s. 102. 
44 AAN, zespół KNP w Paryżu, sygn. 8, k. 2. Protokół posiedzenia KNP, nr 152 

z 12 XI 1918. Również zaangażowanie do wymienionych wyżej opracowań Zofii 
Kkkor-Kiedroniowej, która w grudniu 1918 i w styczniu 1919 r. przygotowała dla 
potrzeb delegacji polskiej na konferencję poke;jową statystykę ludnościową Śląska 
pruskiego, potwierdza wymienioną tezę. Zob. Z. Ki r k  o r  - Ki e d r o n i o w a 
z Grabskich, Wspomnienia, cz. II: Ziemia mojego męża, k. 267 (maszynopis, mikro
film w bibliotece IŚ). 
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posłużyli sii.ę ,przyjętymi w 1918 r. dwusbronnymi zdbowiązaniami 
w o,graniozonym ·zakresie. Ostatecznie po,twieirdz.ona w czasie ['Ozmów 
genewskich w ostatnich dniach października 1918 ['. 4s a:>ełna zgodność 
wszystki•ch k�erunkórw ii. ugrupowań politycznych czeskich dotycząca 
uzna!Ilia dyiplomatycznych zaibiegów E. Bi:mesa :na za'Chodzie Europy, jako 
czynnika decydującego w kwestii cieszyńskiej, oznaczała faktyczne odejście 
od porozumień dwustronnych czasu wojny. Jeszcze w Genewie E. Benes 
miał wyrazić rprzekonanie, że mimo k·oirrtrowersji i rywalizacji z Polakami 
na terenie cieszyńskim porozumienie obustronne w tej sprawie będzie 
możliwe. N a to miast K. Kramaf zgłosił nawet gotowość rezygnacji ·z nie
ustępliwego stanowiska w sprawie Galicji Wschodniej - która powinna 
być poza sfe,rą zainteresowania Czechosłowacji -za ceinę zrzeczenia się 
przez Polskę pretensji do Śląska Cieszyńskiego 46. O rzeczywistych dąże
niach strony czeskiej o wie'le wymowniej przekonuje jednak ,s,prawozda-
111.1ie K. Kraanafa po jego powrocie do Pragi ·z Genewy, złożone 9 XI 
1918 r. na posiedzeniu Komi,tetu NaTodowego (Narodniho Vyiboru)w Pra
dze. Brzyznał on, że w Genewie rozma,wiał także z upełnomocnionymi 
delega:tami KNP, 1którzy wolbec niego deklarowali do'brą wolę przyja
ci,elsikiego załatwienia sporu. Da·lej jednakże stwierdził, że ze względu 
na aktualne stosulilki w 'Polsce i jej położenie międzynarodowe, wyklu
czające użycie iprzez PoliSkę siły w 1kweS'tii cieszyńskiej, na'leży :wystąpić 
energicznie z czeskimi żądaniami. Uznał też za 'Celowe przekazanie tej 
sprawy wydziałiowi wojskowemu Komitetu Narodowego, 'któremu ['ząd 
będzie mógł przedstawić swoje postulaty 47• 

Jednak a,ni E. Benes, ani 1pol<itycy <k,rajowi ·nie mogli ·zdecydować się 
na całkowa.te odcięcie się od dwustroonych porozumień polsik,o-czesikich 
jeszcze przed uzyskaniem zobowiązań mocarstw dla czechosłowa·ckieh 
aspiracji na spornym obszairze. Tuzei.k,reś'lenie 'bowiem tych iprojektów 
musiałoby ,spowodować równo•ległą intensywną akcję dy,ploma<tyczną 
polską w ,tych samych kręgach polity,ków za·chodnich, co przy posługi
waniu się pirzez nią argumentacją etniczną, ,w ;poważnym stoipniu mo
gło zmniejszyć skut,eczność akcji czechosłowackiej nie tylko na odci:nku 
jej gran<ic z Polską. 

45 W czasie rozmów pomiędzy przedstawicielami odłamu krajowego i ruchu 
zagranicznego z Benesem i Kramarem na czele, odbytych od 28 do 31 X 1918 r. 
w Genewie, politykom obu tych nurtów udało się stosunkowo łatwo uzgodnić 
wspólne stanowlisko we wszystkich ważniejszych kwestiach wiążących się z po
wstaniem państwa czechosłowackiego. Szerzej zob. P i c  h 1 i k, op. cit., s. 496; 
P a  u 1 o v a, op. cit., s. 535; B a  1 c eit' a k, op. cit., s. 126-127; Le w a n d o  w s k i, 
op. cit., s. 28-29. 

46 S z k 1 a r s  k a - L o h m  a n n o w a, op. cit., s. 17-18. 
47 Archiv Narodniho Shromazdeni v Praze, fond: Narodni vybor ceskosloven

sky v Praze 1918, Stenograficky protokol plenarni schuze Narodniho vyboru ze 
dne 9 XI 1918, s. 39-46. Odb. ksero, Archiwum Prac Naukowych IŚ Opole, sygn. 
2347 /76-590-5/B. 
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W tej taktyce 1Jkwiły też wpew:ne za1Sadnicze przyczyny braku od
powiedzi na telegram ministra S. Głą1bińskiego z 28 paź.ą.ziernika, w któ
irym strona polska, dosłownie w pi<erwszych ,godzililach istnienia republiki 
czechosłowac'kriej, proponowała wyikonanie ustaleń sprzed ipół · roku 48. 

Kore�onrduje z tym ,wyraźmie brak spmeci'W'l.l Bragi rwobec ilil"icja-tyw 
lokalnych czynników czeskich i ,po}skich !Ila spoirnym o'bszarze, które 
ponad trudnościami pierwszych dnri wo1ności, powołując się na istnie
jące w_cześniejsze ipOl"Ozumienia, zawarły tymczasową ugodę z 5 XI 
1918 r. KonsekwerlC'ją taikiej taktyki lbyły też niewątpliwie !kolejne re
akcje Pragi na wyidaTZ.enia ·rozgrry;wające się na Ślą1Sku Cieszyńslkim po 
zawarciu wspomnianej ugody. 

I 

•CIESZYN IN DEN POLNISCH-TSCHECHOSLOWAKISCHEN PROJEKTEN

AUS DEN LETZTEN JAHREN DES 1. WELTKRIEGS 

OBER DIE ZUSAMMENARBEIT IN DER NACHKRIEGSZEIT 

Die Schwierigkeiten bei der polnisch-tschechoslowakischen Annaherung und 
Zusammenarbeit in den Jahren 1916-1918, die sich aus den geschichtlich bedingten 
unterschiedlrichen politischen Auffassungen ergaben, wurden durch des strittige 
Territmium von Śląsk Cieszyński betrachtlich vergrossert. Diese Frage, von beiden 
Seiten als eine auf dem Wege bilateraler Verstandigung leicht losbare Angele
genheit deklariert, wurde zur Funktion der Rivalitat zwischen der polnischen und 
der tschechoslowakischen Unabhang_igkeitsbewegung am vortag des Aufbaus der 
eigenen Staatlichkeit. Bessere Perspektiven und eine gtinstigere Position der letz
teren auf internationaler Ebene tln der zweiten Hafte des Jahres 1918 veru•rsachten, 
dass die fiihrenden tschechoslowakischen Politiker eine auf dem Nationalitaten
prinzip fussende Politik des Kompromisses verwarfen und sich fiir eine Politik 
der Konfrontation entschieden haben,· die die Moglichkeit eines Engagements 
beider Seiten lin Cieszyn-Frage nicht ausschloss. Die polnische Seite hatte diese 
Evolution der tschechischen Haltung weder rechtzeitig erkannt noch richtig ein
geschatzt. 

4S Już 2 XI 1918 r. najwyższy organ władzy w odTOdzonej Czechosłowacji, Ko
mitet Narodowy w PTadze, został poinformowany przez Josefa· Śramka o prośbie 
ministra Głąbińskiego, skierowanej do Kramafa, w sprawie wydelegowania przed
stawicieli czechosłowackiich do komisji mającej dokonać podziału śląska Cieszyń
skiego, śramek uznał rokowania takie za błąd i stwierdził, że „została powołana 
specjalna komisja [w ZNV, w Pradze? - J.M.], która ma tę kwestię całkowicie 
opracować, ponieważ moglibyśmy tam wiele stracić". Tamże, Schuze ze dne 2 XI 
1918 T., S. 92. 
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ALEKSANDER KWIATEK 

ZE STUDI0W NAD PRZYW0DZTWEM POWSTAN SLĄSKICH 

1. WSTĘP 

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

... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. NIEKTÓRE ELEMENTY ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO I REGIONALNEGO

PRZYWÓDCÓW 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. TYPOLOGIA GRUPY PRZYWÓDCÓW

a) P.ochodzeni,e regionalne

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

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

'b) 'Pochodzenie i przynależność społeczna 

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

c) Stopień wykształcenia

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

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

podstawowe 

28 

Miejscowość 

.Wykształcenie 

zawodowe 

7 

niepełne 
średnie 

5 

średnie 

28 

niepełne 
wyższe 

9 

Ośrodki akademickie, w których studiowali przywódcy 

Urodzeni na Górnym Urodzeni poza Górnym 
Śląsku Śląskiem 

wyższe 

23 

ogółem 

liczba I % liczba I % liczba I % 
-

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

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

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

d) Wiek przywódców

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

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



Tab. 2. Wiek przywódców w latach 1918-1921 

Przedział dwuletni Przedział pięcioletni Przedział dziesięcioletni 

wiek 
I liczba 

1918 1 1919 J 1920 J 1921 
wiek I

liczba 
1918 I 1919 I 1920 J 1921 

wiek I liczba 
· 1918 J 1919 I 1920 11921

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

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

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

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

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

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

-- -- ·-- --
-- -- -- --

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

47-48 - 2 3 4 I 

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

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

a) Okres poprzedzający wyibuch I wojny świa,towej

523 

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

•

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

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

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

b) Lafa I wojny św'ia:towej

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

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

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

c) Okres powstań śląs'kd.ch

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

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

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

Rodzaj funkcji dowódczych Okres do I 
powstania 

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

powstamem III powstaniem 

Org 
o 

Do 
.Or0 

p 
Ko 
Of1 

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

Of 
Cz 
Do 

łonek władz naczelnych POW 
wódca okręgu POW 

Razem I 

14 42,4 
3 9,1 

6 18,2 
3 9,1 

2 6,1 
- -

5 15,l 
- -

33 100,0 

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

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

5 13,2 - -

- - 8 16,0 
6 15,8 

I
14 28,0 

2 5,3 - -

·-· 

38 i 100,0 50 100,0 

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

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

Tab. 4. Stanowiska dowódców w okresie III powstania 

Funkcja Liczba Procent 

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

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

51 100,0 

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

5. WOBEC STARYCH I NOWYCH WARTOŚCI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kie_wiczu, Centralne Archiwum KC PZPR. Akta personalne, 10932 (tam informacje 
1 o działalności JóŻefa Adamka).



528 Aleksander Kwiatek 

pTezentujący spółdzielczość wielkopolską. Roguszczalk, Grajek i Rumpfelt 
przybyli !dopiero po zalkończeniu wojny, ale Tównież z kO!Ilkiretnymi 
poleceniami swoich organizacji. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

znańska działalność Mieczysława Palucha od listopada 1918 roku do stycznia 1919 

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

36 Akta personalne Mieczysława Chmielewskiego, CAW, 1277. 

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

M. 10759. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Również w „Eleusis" zdolbywalo wiedzę i doświadczenie wielu przy

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

Pyka 84, Edwarrd RY1barz 85, Jan Szula 86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. WZORCE PRZYWÓDCÓW I GRUP PRZYWÓDCZYCH

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

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

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

92 Akta personalne Jana Faski, CAW, 2122. 

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

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

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

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

..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wali się w obozie ,plebiscyitowym. 

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

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

AUS DEN STUDIEN tlBER DIE FUHRERSCHAFT 

DER SCHLESISCHEN AUFSTANDE 

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

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

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

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

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

PSZCZELARSTWO NA DOLNYM SLĄSKU 

W OKRESIE ODBUDOWY GOSPODARCZEJ (1945-1949) 

Tradycyjnie przed wojną rozw1JaJące się pszczelarstwo ina Dolnym 
Śląsku stało· na dość wysokim poziomie. Zadecydowało o tym już wcześ
niej dokonane unowocześnienie g�spodarki .pasiecznej, wprowadzenie do 
pasiek ul,i rozibieralnych, miodailiki i węzy. :Poza pasiekami towarowymi 
istniały nielicme pasieki hodowlane, których ·zadaniem była produkcja 
matek pśzczelich '1u1b rojów. Raczej rzadko występowało nastawienie 
pasiek na wyłączną produkcję jadu, py�ku, !kitu czy mleczka. P,szczoły 
hodowano głównie w celu pozyskania miodu i wosku oraz zapylainfa 
roślin uprawnych. Produkcja pasieczna miała charakter ama,torski i je
dynie stosunkowo nielicme pasieki' prowadzone !były zawodowo. Pszcze-. 
larstwo upmwiane zarówno przez rolników li w�el'ką własność, jak 
i przez inne kategorie •ludności pozostawało pod opieką Izby Rolniczej, 
a pszczelarze zorganizowani lbyli w związ·ek, zwany lmlkerver,band. We
dług spisu z dnia 3 XII 1938 r. na Dolnym Śląsku, 'bez poMatu żaTskie
go, znajdowało Slię 140 036 uti ,pszczelich, a w nich 125 694 rojów pszczół. 
Rozmieszczenie ich w poszczególnych powiatach przedstawia ta·b. 1. 

Najwięcej rojów pszczół było w powiatach złotoryjskim, ząlbkowic
kim, głogowsk!im, zgorzeleckim, lwóweckim, kłodzkim i wrocławskim, 
a najmnliej w sycowskim. Jeszcze spi:s z 3 XII 1942 r. wylkazał na ,tere
nie Dolnego Śląska 131 731 uli 1. Mimo istnienia dobrych waruników 
(duża ilość łąk, lasów, parków i ogrodów obsadzonych przeważnie drze
wami miododa,jnymi), Niemcy nie prowadzili należytej gospodariki 
pszczelarskiej. Uwidocznfało się ,to w różnorodnych typach uli i miesza
nych rasach pszczół 2. 

1 W. Bujn o ws ki, Monografia rolnicza Dolnego Sląska, Wa rszawa 1946, 

s. 273, masz ynopis (Biblioteka Uniwe rsytecka we Wrocławiu),
2 W .. Ku r bd e I, Rolnictwo (Sląsk. Miesięczni k Ilus·trowan y, Jelenia Gór a

-Wrocław 1948, n r  7, s. 14). 
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Tab. 1. Pszczelarstwo na Dolnym Śląsku według stanu w dniu 3 XII 1938 r. 

Powiat Liczba. Powiat Liczba 
rojów rojów 

Bolesławiec 4673 Oleśnica 3522 

Brzeg 3367 Oława 2603 

Bystrzyca Kłodzka 3575 Strzelin 3195 

Dzierżoniów 3226 Syców 1576 

Głogów 5901 Szprotawa (z Żaganiem) 6693 

Góra 2655 I Środa Śląska 4699 

Jawor 4805 Świdnica 4465 

Jelenia Góra 3773 Trzebnica 3749 

Kamienna Góra 2100 Wałbrzych 1856 

Kłodzko 5189 Wołów 4212 

Kożuchów 3658 Wroclaw 5194 

Legnica 3552 Ząbkowice 5910 

Lubań 4487 Zgorzelec 5736 

Lubin 2713 Złotoryja 6403 

Lwówek 5687 Żary 
Milicz 3117 -----

Namysłów 2399 Razem 125694 

ż r .ód ł o:. ,,Statistisches Reichsamt" 1938, za: W. B ujnowsk i, Monografia rolnicza 

Dolnego śląska, war szawa 1946, s. 27•2 (Biblioteka Uniwersytecka we ·Wrocławiu), maszynopis. 

W okresie diziafań wojennych dolnośląskie pszczela,rstwo doznało 
poważnych strat. Jeszcze �ększe ,straty_ spowodowały zniszczenia ;powo
jenne, wtórne. W wielu okolicach pasieki przez dłuższy czas bezpośred
nio po . zakończen1iu wojny pozostawały bez opieki, stając się pastwą 
szalbrownliików i maruderów woj,skowych. W majątku Chotków, powiat 
żagański, oca'1ała :z pożogi wojennej pasieik•a, licząca 160 uli, w chwili 
przejmowania jej przez władze polskie w 'końcu lisfopada 1.945 r. liiczyła 
już tylko 40 pni, gdyż reszta wcześniej oblana została wrzątkliem i wy
!11iszczona 3. Według danych z lutego 1946 ,r. aż 70'0/o rojów pszczół w po
wiedie ibystrzyckim upadło z powodu wyibrania miodu pr;zez maruderów 
wojskowych. Dla utrzymania przy życiu reszty należało sprowadzić po 
5 kg cuk,ru na ul 4. Tymczasem o artY'kuł ten lbyło wówczas niezmiiernie 
trudno .. Zniszczeniu uległa też znaczna część uli. Nie 'bez wpływu na 
stan. pszozelarsbwa w 19415-1946 r. było obejmowanie pasiek przez 
osaclnilków, z 'których większość niie miała żadnego przygotowania za
wodowego s. Sytuację ,pogarszały świadczenia rzecwwe sikładane jesienią 

a B-uj n o ws ki, op. cit., s. 273. 
4 Wojewódzk'ie Archiwum Państwowe Wrocław (dalej: WAP Wxocław), PUR

565, bp. (Pszczoły w lutym 1946 r. na Dolnym Śląsku). 
s B u j n o ws ki, op. cit., s. 273. 
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1945 r. na rzecz administracji gminnej i powiatowej. Nadmiernie-wysokie 
dostawy miodu skazywały pszczoły na r{iszczenie 6. 

· Organizacją_ dolnośląskiego pszczela·rstwa po iwojnie zajął się referat
pszczelarski, utworzony wiosną 1945 r. ,przy Wydziale Rolnym Woje
wódzkiego Urzędu Ziemskiego !{przekształcony później w 'inspektorat 
pszczelarski) 7. Działalność swą Toz,począł od ewidencji rojów, Toz1oczeni.a 
opieki nad pasiekami i sprzętem ,pszczelarskim. Jesien1ią 1945 ·r. dostar
czył pszczelarzom .na podkarmienie pszczół 15 OOO 1kg culkru. Niebawem 
główną opieikę nad pszczelarstwem zaczęła sprawować Dolnośląska Tziba 
Rolnicza. Na dkres zimy 1945/46 r. przydzieldła ona dla pszczół 15 600 kg 
cukTu s. Dysponując peTsonelem inS'truktorskim, działała w myśl na'kre
ślonych wytycznych zarówno w zakresie hodowli pszczół, jak i gospo
darki •paISiecznej 9

. Do wiosny 1946 r. podzieliła teren 1Dolnego Sląska 
na cz'tery rejony psz,czelarskie, które ·obsadzono fachowcami 10. Z pasiek 
poniemieckich postanowiono 'tworzyć pas:ieki za·rodowe, nastawione na 
hodowlę ps_zczół. Pozostawały one pod opieką i kontrolą wojewódzkiego 
inspektora pszczelaTstiwa '(Inspektorat Hodowli Pszczół) Dolnośląskiej 
Iziby Rolniczej 'bądź rejonowych d.nspekio;rów pszczelarstwa Powiatowych 
Biur Rolnych. Pasieki zarodowe dz<ieliły s·ię na dwie kategorie: 

a) państwowe pasieki zarodowe, stanowiące własność państwowego
zarządu gospodarczego t(Dolnośląskiej Izlby Rolniczej), 1które !były przez 
oTgana tego samorządu ·zarządzane i e'ksploaitowane, 

b) powieinticze pasielki zarodowe, stanowiące własność' państwa, które
zostały oddane w zarząd :powierniczy prYIWatnym oso'bom narodowości 
poliskiej, posiadającym kwalifikacje hodowców •pszczół, ale pozostawały 
pod opieką i kontrolą Dolnośląskiej Izby Rolniczej lub Powiatowych 
Biur Rolnych; miały one służyć celom hodowli pszczół. 

Oprócz tego istrniały jeszcze nlieliczne pasieki prywatne przYIWiezione 
przez osadników z ziem dawnych. 

Czynnikdem opiniodawczym dla dbu :tych organów nadzorczych �wo
jewódzkiego inspektora pszczelarstwa Dolnośląskiej Izby Rolniczej i re
jonowych inspektorów pszczelarstwa 'Powiatowych Biur Rolnych) był 
wojewódzki bądź ,też pow[a1towy związek pszcz·elarzy. Roje nowe, wy-

e T. Ko n o p  i ń s k i, M. C e n a, Produkcja zwierzęca na Dolnym · Sląsku 
z punktu widzenia techniki hodowlanej (Gospodarstwo wiejskie na Zdemiach Za
chodnich i Północnych. Mater'iały opracowane w latach 1946-1950, t. III, Warsza
wa 1950, s. 8), oraz M. Ce n a, Aktualne zagadnienia zo�hniczne na Dolnym 
Sląsku (Medycyna Weterynaryjna, 1946, nr 11, s. 531).

1 Księga pamiątkowa Dolno§ląskiego Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego 18. 5. 
1945-18. 5. 1946, Jelenia Górn 1946, s. 2,5.

s Tamże, s. 26, oraz Bu j n o w s ki, op. cit., s. 274.
·, 9 Sprawozdanie Wojewódzkiego Oddziału Związku Samopomocy Chłopskiej we

Wrocławiu za okres od 1 X 19,46 r. do 31 XII 1947 r., Jelenia Góra 1948, ·s. 28.
10 Księga pamiątkowa ... , s. 25.



548 Czesław Nowiński 

hodowane w 1946 r. w pasiekach zarodowy.eh państwowych i powierni
czych zgłaszane 'były do inspektora pszczelars'twa Powiatowego Biurn 
Rolnego, które przydzielało je na własność pszczeląrzom-ho'dowcom, za
rejestrowanym w związku pszczelarzy 11. 

· Z chwilą włączenia w 1947 r. Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego do
Wydziału Rolnego Urzędu Wojewódzkiego przeszły tam równlież kompe
tencje inspektoratu pszczelars'kiego. Równocześnie po zlikwidowaniu 
Dolnośląskiej Iziby Rolnicżej UJ)Tawnien�a pszczelarskie tej instytucji 
przejął Związek Samopomocy Chłopskiej. W WydzJiale Rolniczym Od
działu Wojewódzkiego utworzył on inspektorat pszczelairs'trwa 12. 

Związek Samopomocy Chłopskiej ,przysląpił z miejsca do pracy. Już 
w 1947 r. częściowo ,poznał klimat painujący wśród pszczelarzy, dokonał 
rejestracji i :selekcji hodowców pod względem kwalifikacji fachowych, 
rozpoczął wdrażanlie działalności pasiek w nurt go:spodaTiki planowej, 
kontrolował sprawy pożywcze i wyznaczał punkty obserwacji fenolo
gicznych. Instruktorzy pszczelarscy ZSCh objeżdżali ,poszczególne powia
ty r(przeciętnie po 18 dni w miesiącu), poznając 'teren i ludzt Orientując 
się w potrzebach pszczelarstwa, uszeregowali kolejność ich zaspokajania, 
zwłaszcza w zakresie budowy uli, wytwórni węzy, pomocy w kredytach 
bankowych i skarlbowych. Teren lustrował również sam ililspektor wo
jewódzki ZSC.h 1a. ,W przededniu wiosny 1948 r. dokonano fuzji irnspek
toratu :pszczelar:stwa z inspektoratem jedwalbnictwa 14. N\ie1bawem jednalk 
powrócono do dawnego stanu. 

Powa:żmą rolę w rozwoju pszczelarstwa odegrały również wspomniane 
związki pszczelarzy. Dolnośląski Związek Pszczelarzy ukonstytuował się 
na zjeźd.z<ie 18 chłopów - pszc.zelairzy z 18 powiaitów w dniu 28 II 1946 r. 
Jego 1skład powiększył się rychło do 36 członków. Niezwłocznie zajął
się on organizowaniem powiatowych .związków pszczelarzy 15• Związki 
były dobrowolnymi zrzeszeniami pszczelarzy, współdziałały z organami 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej nad organi.zowooiem gospoda•rki , pasiecznej
i za1bezpieczeniem hodowli ,pszczół, troszczyły się o za'bezpieczenie ponie-

11 WAP Wrocław, PUR 657, s. 303-304, Protokół z VI zebraniia Wojewódzkiej 
Komisji Ziemskiej, odbytego 5 III 1946 r. we Wrocławiu. 

12 Jak przyp. 9 oraz Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR (dalej: AKW 
PZPR) Wrocław, KW PPR Wydz. Rolny 1/IX/29, s. 118, Sprawozdanie z działal
ności Zarządu Woj. ZSCh we Wrr-ocławiu za okres od 1 IV do 1 VII 1947 r.; zob. 
też Archiwum Akt Nowych (dalej,: AAN), MZO 1412, bp., pismo MZO - Dep. 
Inspekcji z 17 III 1948 r. do Dep. Ekon.-Socjalnego MZO w Warszaw.ie. 

1a Jak przyp. 9. 
14 AKW PZPR Wrocław, KW PPR Wydz. Rolny 1/IX/29, s. 194. 
1s AAN, MZO 1412, bp., pismo MZO-Dep. Inspekcji z 17 III 1948 r. do Dep. 

Ekon.-Socjalnego MZO w Warszawie; WAP Wrocław, PUR 657, s. 304, Protokół 
z VI zebrania Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej, odbytego w dniu 5 III 1946 r. we 
Wrocławiu. 
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miecikiego spr.zętu pasiecznego ,przed ·zniszczeniem, pomagały w orga
nizowaniu pasiek zarodowych i powierniczych i służyły wszelką inną 
pomocą. Ponadto rwspółdzi-ałały z Państwowym Bankiem Rolnym w utrzy
maniu zdrowotności pasiek, organizowały wyrób węzy. Broniły iintere
sów pszczelarzy li hodowców pszc;zół 16

. W swej działalności związki 
pszczelairskie teoretyĆznie opierały się na statucie przedwojennym, fak
·tycznie zaś nie miały ,podsbaw prawnych. W większości powiatów istniały
tylko dziię'ki uzgodnienliu swych praw z powiatowymi zarządami ZSCh.
Do takich należały m. in. powiatowe związki w Dzierżoniowie i Świd
nicy, które nie posiadały władz zwierzchnich i nie komunikowały się
z Wojewódzkim Związik•iem Pszczelarzy. Stan ten doprowadził do pod
jęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Dolnośląskiego Związku
P.szczelarskiego rw dniu 7 III 1947 11-. o podporządkowaniu się postano
wienliom a!"t. 7 statutu ZSCh 17• Wydarzenie to miało powa•żine znaczenie
dla całości dolnośląskiego pszczelars'twa, liczącego w końcu 194 7 r.
15 zarządów powiatowych i 96 miejscowych związków pszczelarzy, zgru
powanych w Zrwiązku Wojewódzkim. Sikupiały one w sumie około
1500 członków 18• Ostaitecznie na I Wojewódzlklim Zjeź.dzie Delegatów
Związlków Pszczelarzy we Wrocławiu w dniu 9 HI 1948 r. dokonano
prz·ekształcenia Zrwiąziku na Zrzeszenie 1Pszczelarzy ZSCh z Oddziałem
Wojewódzkim we 'Wll'ocławiu 19• Reorganizacji rw tereinie dokonaino wiosną
tego irdku. Objęto nią 96 kół liczących 2450 członków 20. Zrzeszernie
przyjęło regulamin opracowany przez Zarząd Główny .ZSCh 6 II 1948 r.
Miał on lbyć jego statutem, dającym Zrzeszeniu pełną samodzielność
prawną w ramach Związku Samopo,mocy Chłopskiej. Zrzeszenie nie
zmieniło profilu działalności dawnego Związku, lecz jedynie rozszerzyło
jego zakres 21. Powiatowe zrzeszenia organizowa�y kółka pszczelarskie
w ogródkach, gdzie !było największe zainteresowanie tym działem hodo
wli. Juiż w połowie ma•rca 1948 r. istniało np. w powiecie świdnickim
8 taikich kółek, w dzerżoniowskim - 3 22

• 

Okresem przełomowym w organizacj_i pszczelarstwa 'był roik 1949.
Chodzi o to, że w ikońcu grudnia 1948 r. został z'likwidowany Inspekto
rat Hodowli Pszczół w Zarządzie Wojewódzkim ZSCh, który włączono

16 Zob. P. S z c z u T e k, Regulamin dla organizatorów miejscowych związków 

pszczelarzy na Dolnym Sląsku (Rolnik Dolnośląski, 1946, nr 5, s. 14-16). 
11 WAP W['Ocław, ZSCh 112, s. 46-49, Protokół z I Wojewódzkiego Zjazdu De-

legatów Zrzeszenia Pszczelarzy ZSCh we Wrocławiu, odbytego 9 III 1948 r . 

.1s Jak przyp. 9, s. 26. 

19 Jak przyp. 17. 
20 AKW PZPR Wrocław, KW PPR Wydz. Rolny 1/IX/34, s. 110, Sprawozdanie 

Zarządu Oddziału Woj. ZSCh we Wrocławiu za okres od 1 do 31 V 1948 r. 
21 Zob. WAP Wrocław, ZSCh 112, s. 41-43, Regulamin Zrzeszenia Pszczelarzy. 
22 AAN, MZO 1412, bp., pismo MZO-Dep. Inspekcji z 17 III 1948 r. do Dep. 

Ekon.-Socjalnego MZO w Warszawie. 
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do Urzędu WojewódzJkiego pod nazwą Iinspektorntu Hodowli Pszczół 
i Jedwalbn1ików 23

• W ślad za tym z <lniem 1 IV 1949 ir. przeszły pod 
zaTząd starostw powiaiowych (agronomów powiatowych) pozostające 
w administTacji ZSCh ,pasieki wojewódzkie w Zelbrzydowicach, powiat 
świdniciki, i Trzebnicy oraz pas'ieki powiaitowe, hodujące pszczoły, które 
odgrywały czołową rolę w pasiecznietwie. Faktyczmy ńadzór nad nimi 
powierzono zrzeszeniom ,ps_zczelairzy. Miały one je prowadzić 1bądź przy 
pomocy własnych pracownilków, bądź sprzedać starostwu powialtowemu, 
bądź też wydz,'i.erżawić osolbom prywatnym. Pasieki te 1stanowiły ogniska 
kultuTy hodowli pszczół i były zobowiązane do udzielania ,pomocy nau
kawej w zakresie szkolenia nowych zastępów hodowców. Pasielk,i powia
towe, liczące w. dniu 1 IV 1949 r. powyżej 60 rojów, miały zostać 
zmniejszone do maksimum 60, nadwyżka zaś sprzedana. Nietknlię,te miały 
zostać jedynie dwie pasieki: Powia•towa Pasieika Hodowli w Strzelinie 
i Wojewódzka Pasielka Hodowli w Trzebnicy 24. 

Większość pasiek była własnością prywatną. Tylko ni,eliczne z nich 
osadnicy przywieźli z ziem dawnych. Gros pasielk było poniemieckich 
i stanowiło własność ,państwa, k.tóre oddało je 9solbom pTywatnym w cha-
rakterze powieTnictwa na waruinkach ratalnej· spła'ty. 

Związki, a późn�ej zrzeszenia pszczelarzy nie rozporządzały dosita
teczną liczlbą fachowej k�dry. Na domiair złego, poważna część ich pra:

cowników n�e posiadała odpowiednich !kwalifikacji. Szczególnie dotJkli
wie odczuwano brak instruktorów. Potrzeby te starano się zaspo:kaja� 
drogą szkolenia nowych zastępów fachowców. Czołową Tolę szkoleniową 
odgrywafa Powiatowa Szkoła Pszczelarska w Byczanach, powiat ząlb'ko
wioki, otwarfa w dniu 2 I 1946 r. 2s Była to dwuletnia szJkoła średnda, 
począ1tkowo męsika, a od 194 7 ,r. koedukacyjna dla dorosłych typu gim
nazjalnego, do iktórej przyjmowano młodzież w wieky powyżej 18 lat 
życia z ukończoną pełiną 7-klasową szkołą powszechną i odbytą praktyką 
zawodową ibądź 3-miesiięcznym (bezpłatnym) kursem przygotowawczym 
przy •szkole .. Reprezenrtowała dwa poziomy: wyższy dla instTuktorów 
pszczelarstwa i niższy dla pasieczników. Nauka trwała od czerwca do 
września. W czasie wakacji uczniów obowiązywały praiktylki. Posiadała . 
gospodarstwo rolne o powier,zchn� 50 ha ziemli (w Rychnowie) oraz 
interna1t dl,a młodzieży, za który uczniowie płacili gotówką iu'b w natu
raliach 2s. W styczniu 1946 r. zaczęło uczęszczać do niej 18 chłopców, 
których kształciło 3 nauczycieli 21. Dokładnie w rok późnliej pobierało 

2s WAP Wrocław, ZSCh 116, s. 14, Likwidacja zirzeszeń branżowych, 194� r. 
24 WAP Wrocław, ZSCh 112, s. 30, odpis pisma Urzędu Wojewódzkiego Wro

cławskiego - Dział Rolnictwa i Reform Rolnych z 24 III 1949 r. 
25 Kśięga pamiątkowa ... , s. 47. 
26 „Rolnik Dolnośląski" 1945, nr 3, s. 16 (ogłoszenia); Bujn o w s  k d, op. cit.,

s. 389-390; Oświata rolnicza na Dolnym Sląsku 1946-1948, Wrocław 1948, s. 16.
21 Księga pamiątkowa ... , s. 47.
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tu nau'kę 11 uczniów i 2 uczennice przy zatrudnieniu 2 nauczycieli sta
łych i 1 dochodzącego 2s. W roku szk. 1948/49 Powiatową Szkołę Pszcze
larską w Byczanach, wraz z ogóJ.iną zm�aną systemu szkolnic'twa w Pol-

. sce, przekształcono w 2-letnie Liceum Pszcze1a!'skie 29• 

PszczelaTstwa ucz,ono niie 1tylko w szkole lbyczańskiej, . lecz także
częściowo we wszystkich średnich sz\koła:ch rolniczych. Szkoły te jednak 
w swych gospodarstwach nie dysponowały odpowiednią 'bazą pasieczną. 
W roku szk. .1946/47, mając w wojewódz:twie wrocławskim 13 gospo
darstw, posiadały zaledwie 8 pni ,pszczelich. Bez własnej pasieki sz,kołom 
trudno było prowadZ'ić noTmalne nauczanie praiktyczne pszczelarstwa. 
Toteż celem poprawienia sytuacjri. Ministerstwo Ro1nictwa i Reform Rol
nych wydało w 1947 •r. polecenie, a1by !każde gospodarstwo czyillilej ·ŚTed
niej szkoły rolniczej zaopatrzyło się przynajmniej rw 2 pnie ,pszczół 30. 

Sz·erzenliem oświaty w z·akresie pszczelarstwa zajmowano się również 
na specjalrnych k�rsach. W niektórych powiatach, wykazujących większe 
zainteresowanie pszczelarstwem, jalk w zą1bkowickim, kłodzkim, by
strzyc-kim i oławskim, w 1947 T. prowadzono kuTsy szikoleniowe dla 
kandydaitów na instruktorów. Odbywały się one na lkoszt powiatowych 
rad na!rodowych 31. W marcu 1948 r. na 33 pow6.aty .i 2 mfasta wydzie
lollle istniało 17 etatów inispek!torów i 16 etatów · ri.nstruktorów pszczelar
skich. Ze względu na niskie zarobki nie wszystkie ibyły obsadzone. SpTa
wa tbyła tym lbardz<iej niepokojąca, ·że do ,pełnego zaspolkojenia potrzeb 
niez,będnych 1było 25 tinstrulktorów ri 'tyle samo inspektorów 32. Chcąc 
umożliwić zwiększenie zarobków władze propo1I1owały iootJru'ktorom 
pszczelarstwa jednoczesne prowadzenie funkcji instruktorów o-gTodnic
twa. Wśród wzOTowych pszczelarzy iwyróżn�ano przewodników ,pszcze
larstwa. W 1948 r. zaprojektowano przysposobić około 3000 nowych 
pszczela:i;:zy hodowców 33• W •styczniu, lutym i marcu przeprowadzono 
trzydniowe kursy.: dla 315 słuchaczy w poiwiafach kłodz\kim, oławskim, 
wrocławskim i górowskim. Równ�c�eśnie przy pomocy instruktorów 
powiatowych w 264 ·gromadach uTZądzono jednodniowe ikursy popu
larne z ·zakresu · pszczelarstwa dla 10 560 słuchaczy. Tej samej zimy 
w rejonach popularyzacjri ,pszczelarstw-a przeszkolono iwspólrnie z Ku
ratorium Okręgu Szkolnego na dwuną.stod1niowym :kursie . hodowli 
pszczół 38 nauczycieli. Wreszcie we wszyst'kich powiatach zbadano przy 

2s WAP Wrocław, Wr. WRN: 1207, bp., Sprawozdanie z działalności Wojewódz
kiego Urzędu Ziemskiego w Cieplicach za okres od powstania. Urzędu do dnia 
28 lutego 1947 r.; Działalność Wydziału Oświaty Rolniczej przy WUZ w Cieplicach

w roku 1946 (Rolnik Dolnośląski, 1947, ncr.- 3, s .  2). 
29 „Rolnik Dolnośląski", 1945, nr 3, s. 16 (ogłoszenia); Buj n o w s k i, op. cit.,

s. 389-390.
so S. St a s  z y ń s k i, Gospodarstwa szkól rolniczych (Oświata Rolnicza, 1947,

z. 3-4, s. 87-99).
s1 Jak przyp. 22.
32 Tamże. 
33 Jak przyp., 17, s. 49. 
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pomocy instruiktorów 1terenowych stan ,pasi€k, udzielając ponad 5000 
wskazówek i porad fachowych 34. 

Od początku odbudowy pszczelarsbwa odczuwano poważny niedosta
tek uli. Już w końcu 194'5 r. zapowiedziano założenie w Bystrzycy 
Kłodzkiej specja'1nej stolarni wymibiającej ule 35. Problem ten w znacz
niejszym rstopniu mzwiązała założona w 1947 r. z inicjatywy Woje
wódzkiego Oddziału ZSCh Do11Il'oś1ąsk,a Spółdziellnia Hszczelarska we 
Wrocławiu, która zajęła się budową ii rozprowadzaniem uli. Do połowy 
marca 1948 r. wyprodukowała około 200 uli. Sprzedawała je na ikredyt 
udzielany przez PBR. Do masowej prod�kcji uli i sprzętu pasiecznego 
ZSCh przygotował w zimie 1948 r. Zakłady Stolarskie w Strzelinie. Tylko 
w kwietniu i maju wylkonały one 350 nowych uli 36. Ogółem w 1948 r. 
zaplanowano wybudować i rozprowadzić na Dolnym Śląsku około 40 tys. 
uli, a w 1949 r. - 80 tys. 37 Wówczas też uruchomiono we Wrocławiu, 
Lubaniu i Ząbkowicach 3 wytwórnie węzy. Celerri pełnego zaspokojenia 
w ten artykuł zbudowano nowe wytwórnie w Kłodzku i Byczanach. Bra
ki w wyrobie węzy uzupełniały ręczne prasy istniejące prawie w każdym 

· powiecie 38. Nadto w powiatach kłod'ZJkim, świdnickim, ząbkowickim, lu
bańskim i wrocławskim zorganizowano punkty wy,twarzania wosku na wężę
walcowaną 39. 

Dotkliwie odczuwano Tównież brak środków finansowych. Dotacje
na -ten cel ibyły znikome, inp. Inspekt0I'a1t .Pszczelarslk1 Woj. Od-działu
ZSCh w 1947 r. otrzymał z Ministerstwa Rolnictwa i Refor�m Rolnych
tytułem dotacji zaledwie 250 OOO ;zł. Z tego przeznaczono na pasieki po
wiatowe w Dzierżoniowie i Świdnicy 40 <tys. zł (po 20 tys. zł na każdą)
oraz 60 tys. zł na pasiekę wojewódzką. 50 1tys. zł zużyto na organizowa
nie kursów sZJkoleniowych, a 100 tys. zł na ulepszenie gospodarld pa
siecz111ej 40. Należało więc zwiększyć dotacje i kredyty na ce1e ,r,oz'bu
dowy paisie1k i propagandę pszczelarstwa, a także przydzielać Więcej cu
kru na okres zrimy dla młodych :rojów. Zmian wymagał też stosunek
nriektórych władz powiaitowych do spraw pszczelarstwa. Rozwiązywanie
tych prolblemów 1I1ie nadążało za poitr;zebami czasu.

W rezultacie wszystkich przedstawionych wyżej za'biegów i starań 
administracyjnych oraz zmian -organizacyjnych nasitępował stopniowy 
rozwój powojen�go pszczelarstwa na Dolnym Śląsku. Początkowo, ze 
zrozumiałych względów, był on stosunkowo powolny. Ambitne plany 
nakreślone w 1946 r. przez Dolnośląską Izbę Rolniczą ·tylko w niewi-el-

84 Jak przyp. 20. 
as Ogrodnicze życie organizacyjne (Rolnik Dolnośląski, 1946, nr 1, s. 7). 

36 Jak przyp. 20. 

37 Jak przyp. 17, s. 49. 

38 Jak przyp. 22. 

S9 Jak przyp. 20. 

40 Jak przyp. 22. 

f 
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kim stopniu mogły 'być wówczas realizowane. .Przede wszystkim nie
zmiernie skromny lbył punkt wyj:ściowy pszczelarstwa. Spis z ,grudnia 
1945 T. wykazał jedynie 9355 pni z pszczołami i 4337 pni pustych 41. 

Ule z pszczołami stanowiły Więc wledwie 7,1Jl0/o stanu z 3 XII 1938 r. 42 

Szczególnie dużo troski o ·rozwój pszczelarstwa wykazywał Wojewódzki 
Urząd Ziemski, który już w pierwszych miesiącach 1946 r. w swych ma
jątkach prowadził 85 ferm pszczelarskich 43. Było wś,ród rnich 35 pań
stwowych pasiek ·zarodowych i 1 wytwórnia węzy szotucznej połączOIIla 
z W)'ltapianiem wos:ku. Swiadczy to, że nastawiano się nie tyle na pro
dukcję miodu, ile na zwiększenie licziby Tojów. W 1946 r. postulowano 
wyprodukowanie 2 nowych 1rojów z 1 ula macierzystego i odnowienie 
matek pszczelich we wszystkich rojach macierzystych. Rejonowy in
spektor pszczelarstwa usfalił 1rodzaje hodowli ,(hodowlę matek, rojów, 
trutowiska) dla :każdej paisieki zarodowej 44. Tymczasem ina rozwój 
pszczelarstwa w pewnym stopniu ujemnie wpływały chorotby pszczół. 
Wiosną 1946 r. część Tojów była zawszona. Poza tym w okresie tamtej 
zimy rozprzestrzeniona !była zakaźna choroba pszczół „nosema apis", 
polegająca na wytwarzaniu się drobnych pasożytów ina ściankach prze
wodu trawiennego 45. Te i inne choroby wymagały leczenia. 

Dzięki zabiegom i propagandzie wszystkich wymienionych instytucji 
i organi-zacji w końcu 1946 r. na iDolnym Sląsiku posiadano już 15 600 
rojów 46. 'Pierwszy cios odbudowującemu się pszczelaTstwu przyniosła 
ostra i długotrwała zima 1946/47 r. Spowodowała ona wyginięcie całego 
przychówku w pasiekach z 1946 r. Na po·czątku lata 1947 T. (początkowy 

' I 

okres rnjenia) hodowla pszczół liozyła za'ledwie 20 OOO pni. Dak;zy 
wzrost pogłowia pszczelego utrudniała posucha w lecie, która wydatnie 
zmniejszyła zasoby pożywki w polu. Przychówek :pszczeli w 1947 r. 
wyniósł 67,2'0/o, ogólnego stanu pszczół 47

• Z lustracji przeprowadzonej 
w tymże roku pr.zez inspektora wojewódzkiego wynika, że pszczela:rstwo 
najslalbiej było rozwinięte w powiatach średzkim, lubińskim, kożuchow
skim, ·żarskim i kamiennogórskim, natomiast średnio - w namysłow
skim i oła�skim 48. W 1947 r. wyróż!l1iały się pasieki w trzech powia
tach: jeleniogórskim posiadającym 198 pasiek i 2118 rojów t(wiosną 
1948 r.), świdnickim - 114 pasiek z 1icz'bą 1362 pni i dzierżoniow
skim - 54 pasieki z 950 pniami 49• W sumie do dnia 31 .XII 1947 r. 

41 Jak przyp. 6. 
42 Por. z tab. 1. 
43 Księga pamiątkowa ... , s. 55. 

44 Jak przyp. 11, s. 304. 
45 Wiosenna kontrola rojów (Rolnik Dolnośląski, 1946, nr 5, s. 13-14). 
46 Rocznik statystyczny 1947, Warszawa 1947, s. 57. 

47 Jak przyp. 9, s. 29. 

48 Jak przyp. 22. 
49 Tamże, oraz K ur b i el, op. cit., s. '14. 

, 
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liczba pasielk na Dolnym Śląsku wzrosła do 4785, a rojów do 32 966 50• 

Zawdzięczano to w pewnym stopniu również powierzaniu pasie'k facho
wcom. 

Zamierzenia powiększem.ia pszczelarstwa w o'kresie ,pla!Ilu 3-letniego 
(1947-1949) do stanu .z 1944 r. mimo wszelkich wysiłków były nie do 
zrealizowania. W tym czasie zrolbiono jednak dużo. Przede wszystkim 
zapoczątkowano akcję selekcji pszczół z zachowaniem pszczoły rasy kra
jowej s1. Zadania tego podjął się Związeik Samopomocy Chłopskiej, który 
był gwarantem wychowu pszczół i ich rep:roduiktoTem. kontynuatorem 
dzieła prowadzonego w la1tach 1945-1946 przez Wojewódzki Urząd 
Ziemski i Dolnośląską Iz'bę Rolniczą. Dopiero w 1949 r. fu111ikcję tę prze
lmzał Wydziałowti. Rollilemu Urzędu Wojewódzkiego,. ZSCh d'Zliałal
ność Teprodukcyjną realizował przede wszystkim w swojej pasie
ce" wojewódzkiej w 'Zebrzydowicach, iktóTa w marcu 1948 r. li
czyła 78 pni ,pszczelich. W terenie zaś z,adanie to wyikonywalo 21 
pasie'k powiatowych 52. Nadto działały dwie państwowe fermy pSiZcze
larskie, które również traktowa1110 jako matecznikowe, mające na celu 
podilliesien!i.e stanu pszczelarstwa sa. Wreszde wiosną 1948 r. :po raz 
pierwszy na Ddlnym Śląsku rozpocz-ęto hodowlę selekcyjną matek 
pszczelich oraz ich reprodukcję w 30 ,powiatach. Uruchomiono ,taikże 
trutowiska dla ł).odowH. za·rodowej w ŚWierzawie, w powiecie złotoryj
skim 54• 1Pasieka w W·ojcieszycach, powiat jeleniogórsk!i, stanowiła stację 
doświadczal111ą, która prowadziła hodowlę I"eprodukcyjną matek pochodzą
cych z Raby Wyżnej. Ten gatunek pszczół najlepiej odpowiadał warun
kom 'klimatycznym Dolnego Śląska. Podobnie selekcjonowa1110 mat

0

eriał 
poniemiecki w wielu linnych wzorowo prowadzonych pasiekach, jak np. 
w Janowicach Wielkich i Kopaniu, powiat jeleniogórski 55. 

Wszystko to stanowiło o wzroście :pszczelarstwa w ska'1i całego regio
nu. Podczas gdy do !końca 1948 r. liczba pasiek doszła do 6089, a ilość 
r:o�ówl do 42 208, to stan pasiek do czerwca 1949 r. :zmniejszył się
do 5868, natomiast stan rojów wzrósł do 45 910 56• Rozwój pszczela·rstwa 

· przykładowo przedstawia ta!b. 2.
Mimo więc niemal totalnych zniszczeń, po okresie bezpośrednio po�

wojennego chaosu gospodarczego, w wiE;kszości powiatów dynamika
rozwojowa pszczelarstwa <była pokaźna. Trudności ekonomic�ne i inne

50 Rocznik statystyczny 1948, Warszawa 1949, s. 53. 
51 Jak przyp. 9. 
52 W 1948 r. zaczęto w nich prowadzić rachunkowość - jak przyp. 22. 
sa Zob. T. Ła d a, Rolnictwo d.Dlnośląskie (Śląsk Dolny w drugą rocznicę 

powrotu do Polski 1945-1947, Wrocław 1947, s. 117). 
54 Jak przyp. 20. 
55 K ur b li e l, op. cit., s. 14. 
&& Rocznik statystyczny 1948, s. 53; Rocznik statystyczny 1949, Warszawa 1950, 

s. 74.
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Tab. 2. Rozwój pszczeiarstwa indywidualnego na Dolnym Śląsku w latach 1946-1949 

(na przykładzie 7 powiatów) . 

Powiat 31 XII 1938 r.3 

I 
z pszczołami 

Lubin 2713 
Namysłów 2399 
Oleśnica 3522 
Oława 2603 
Syców 1576 
Świdnica 4465 
Złotoryja 6403 

8 °'Stan wszelkich własności. 
b W przybliżeniu. 

Liczba uli 

luty 1946 r. I 30 VI 1949 l�
z pszczołami pustych z pszczołami 

24 70 I 579 
170 30 766 
35 800b 1195 
5 1185 

78 336 455 
2064 1451 
1093 576 1692 

źródło: ,,Statistisches Reichsamt", 1938 za: w. Bu j n o_w s k i, op. cit.; WAP Wro
cław, PU.RJ 565, mp., iPszćzoły w lutym 1946 r. na Dolnym Sląsku; WAP W·rocław, UWW bez 
sygn. i pag., Statystyka rolna nr-3, Spis zwierząt gospodarsk.ich z 30 vr 1949 r. 

tylko w niektórych dkolicach (np. w pow. świdnickim) po 1946 r. spo
wodowały zmniejszenie liczby'rojów. 

Wszyst'kie przytoczone powyżej dane z okresu powojennego ilustro
wały wyłącznie pszczelarstwo zorganizowane. Nie uwzględniały więc 
pszczelarstwa IIliezrzeszopego w Związku. Wśród pszczelarzy przeważały 
osoby prywatne. Pasieki państwowe i spółdzielcze obejmowały szacun
kowo jedynie 200/o Tojów. W hodowli pszczół uczestniczyła nie tylko 
spółdzielczQŚĆ samopomocowa, lecz także 5półdziekzo:§ć parcelacyjno
-osadnicza. W 1948 r. Wojewódzka Rada Społeczna Osadnictwa Spółdziel
czo-Parcelacyj·negó we Wrocławiu przystąpiła do propagandy ,pszczelar
stwa wśród swoich spółdzielców za pomocą podręczników ornz d['ogą 
nawiązywania kontaktów ze Związkiem Pszczelarzy 57, 

O rozmieszczeliliu terenowym pszczelarstwa niech świadczą przyikła
dowo dane rtalb. 3. 

Jak widać, 13 powiatów posiadało od 1056 do _1859 !Uli z pszczołami, 
pozostałe zaś 20 powiatów - od 455 do 944. Poważna część rojów nale
żała do hodOWCÓW niezrzeszonych. W powiecie miliokim np. IW kwie'1;niu 
1948 r.· wśród 151 hodowców pszczół aż 90 1byłci niezorganizowanych 58 • 

.Posżczególne pasieki składały się najczęściej z !kHkunastu, ·a rzadziej 
z kilkudziesięciu i więcej uli. 

Ogólnie można stwierdzić, że w ikońcu 1949 r. daleko nam jeszcze 
było do pełnej odbudowy pogłowia pszczół sprzed okresu działań wojen-

67 WAP Wrocław, UWW IX/517, s. 382, Sprawozdanie z działalności Wojewódz
kiej Rady Społecz!'lej Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego we Wrocławiu za 
rok 1948. 

ss WAP Wrocław, ZSCh 131, s. 153, Monografie gospodarczo-statystyczne 
1947-1948. 
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Tab. 3. Ule z pszczołami w posiadaniu prywatnym na Dolnym Śląsku według stanu w dniu 
30 VI 1949 r. 

(hodowcy zorganizowani i niezorganizowani) 

I 
i Ule Ule Powiat z pszczołami I Powiat I z pszczołami 

Bolesławiec 758 Oława 1185

Brzeg 1161 Strzelin 1121

Bystrzyca Kl. r 
852 Syców 455

Dzierżoniów 1067 Szprotawa 719

Głogów 1454 Środa Śląska 1151

Góra 1823 Świdnica - pow. 1425

Jawor 1320 Świdnica - m. 26

Jelenia Góra-pow. 920 Wałbrzych - pow. 444

Jelenia Góra - m. 136 Wałbrzych - m. 78

Kamienna Góra 409 Wołów 1326

Kłodzko 1713 Trzebnica 903

Kożuchów 716 Wrocław - pow. 1380

Legnica - pow. 934 Wrocław - m. 479

Legnica - m. 138 Ząbkowice 1674

Lubań 994 Zgorzelec 684

Lubin I 
579 Złotoryja 1692

Lwówek 1195 Żagań 928

Milicz 944 Żary 1181

Namysłów 766

Oleśnica l 195 Razem 35932

ż ród! o: W AP Wrocław, UWW bez sygn. i pag. (Statystyka rolna III-3), Spis zwierząt 
gospodarskich według stanu w dniu 30 czerwca '1949 r. 

nych. Liczba 142 OOO pni z 1942 r. długo lbył-a nieosiągalna. Ale jeżeli 
gospodarka pszczela.rska w latach 1945-1946, wskutek niefachowego 
podejścia i !braku zrozllllmienia oraz oceny korzyści e; niej odnoszonych, 
nie 1był,a należyta, to w olkresie planu 3-'1etn1iego sytuacja ooraz bardziej 
poprawiała się. Odpowiedni dobór pszczół i uli dawał należyte wyniki. 
Gdy z pnia poniemie0kiego np. w powiecie jeleniogórskim w 1947 r. 
otrzymywano 5-8 kg miodu, ,to z pni !krajowych i(wall'szawskich, war
szawskkh ,poszerzonych i uli polskich nowoczesnych nadstawkowych) -
do 4 razy więce·j 59. Wojewódzki- inspektor pszczelarski szacował wydaj
ność miodu z ula w powiatach południowych na 3-5 kg, a w ,powiatach 
północnych - do 10 1kg 60

• Przeciętną wyidajność miodu z 1 roju w skali� 
,ogólnej Dolneg,o Ś-ląska w 1949 r. oceniano na 3 kg 61. Przez. długi czas 
zbyt miodu utrudniał \brak zorganizowanych puniktów skupu; miód trze
'ba było ·sprzedawać na wolnym rynlk:u. 

59 K u r b i e l, op. cit., s: 14. 
so Jak przyp. 22. 
Gt W. Boerner, K. Jeżowski, M. Piasecka, Rozwój gospodarczy wo�

jewództwa wrocławskiego w okresie IO-lecia Polski Ludowej (Ekonomista, 1955, 

nr 3, s. 24). 
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* 
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Silnie rozwinięte przed wojną do1nośląskie pszczelarstwo na skutek 
strai� wojennych w ,grudniu 1945 r. liczyło jedynie 7,4'0/o jego stanu: 
Odbudowa pogłowia pszczelego napoty1kała różnorakie •trudności: mate
rialne (lbralk cuikru na podlkarmianie pszczół, lbiraik uli), finansowe, ikadro
we i instruktażowe, !klęski elementarne (zdarzające się ostre i długo
trwałe zimy i _niesprzyjające posuchy w lecie, choroiby pszczół) itp. 
Rozwiązywanie tych problemów ze zrozumiałych względów postępowa
ło powoli. ?racą tą przy pomocy zwią:zików pszczelarzy ·zajmował się 
Wojewódzki Urząd Ziemski i Dolnośląska Tziba Rolnicza, a od początku 
1947 r. - Związek Samopomocy Chłopskiej. Instytucje te, przy współ
udziale administracji rolnej, kładły szczególny nacisk na zabezpieczenie 
sprzętu pasieczneg,o, organi..zowanie gospodariki pasiecznej i hodowlę 
pszczół, na szkolenie instruktorów i upowszechnianie wiedzy pszczelar
skiej wśród rolnilków, zakładanie wytwómi uli, węzy i wosku. Głównym 
!kierunkiem ich działania było organi2owanie pasiek �arodowych i po
wiemiczych. Hodowla selekcyjna i reprodukcyjna mątek pszczelich 
i rojów umożliwiała rozwój pszczelarstwa. Szczególną rolę odegrały pań
stwowe i spółdzielcze pasieiki hodowlane. W dużym stopniu dzięki nim 
tempo rozwoju dolnośląskiego pszczelarstwa, jalk na ówozesne warunki 
i możliwości 1było znaczne. Demonstruje je tab. 4. 

Tab. 4. Liczbowy rozwój pszczelarstwa zorganizowanego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949 

Stan w okresie 

XII 1945 

XII 1946 

XII 1947 

XII 1048 

VI 1949 

Liczba pni 

z pszczołami 

9 355 

15 600 

32 966 

42 208 

45 910 

Liczba pasiek 

4 785 

6 089 

5 868 

ż r ó d ł o: Obliczenia własne autora. 

W latach 1945-1949 dok,onano pięciokrotnego zwiększenia licziby ro
jów. Do osiągnięcia 142 00.0 pni z 1942 r. było jednalk jeszcze daleko. 
Ale chociaż p.szczela,rstwo do końca 1949 r. tylko w części zostało odbu
dowane, to jednak związane z sadownictwem dawało gospoda:rce naro
dowej Dolnego Śląska niezastąpione wartości lecznicze, ekonomiczne 
(m. in. po!)Tzez za.pylanie roślin) i społeczne. 

6 - Sobótka 4/78 
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DIE NIEDERSCHLESISCHE IMKEREI 

IN DER ZEIT DES WIRTSCHAFTLICHEN WIEDERAUFBAUS (1945-1949) 

Die vor dem Kriege stark entwickelte niederschlesische Imkerei, die nach einer 
Ziihlung vom 3.12.1938 etwa 130 Tsd. Bienenschwiirme aufzuweisen hatte, erlitt 
wiihrend des Krieges schwerste Verluste. Im Dezembeir 1945 exiistierten ledigl'ich 
7,4°/o der vorher genannten Bie�enschwiirme. Die Wiederherstellung des Bienen
bestandes stiess auf mancherlei Hindernisse: materielle und finanzielle Schwierig
keiten, Mangel an Fach- und Schulungskriiften, Natuxkatastrophen. Mit der Repro
duk:tion des Bienenbestandes befąssten sich neben den Imkerverbiinden die Woj
wodschaftsbehorden (Wojewódzki Urząd Ziemsk'i, Dolnośląska Izba Rolnicza seit 
1947 Związek Samopomocy Chłopskiej, seit Dezember 1948 Urząd Wojewódzki). 
Diese Institutionen · bemilhten sich mit Unterstiitzung der landwirtschaftlichen 
Verwaltung urn die yersorgung in entsprechende Einrichtungen und Geriite, 
organisierten die Imkerwirtschaft und Schulung (Kurse, KTeisschule fur Imker 
in Byczany, zum Teil auch im Rahmen der landwirtschaftlichen Oberschulen), 
popularisierten die B'ienenzucht unteir den Bauerń," griindeten Betriebe zur Her
stellung von Bienenstocken, Wabe und Wachs. In der Hauptsache ging es urn die 
Organisierung von Zuchtbienenstiinden, denn der Aufbau der selektiven und re
produktiven Zucht von Bienenkoniginnen und Schwiirmen ermoglichte die 
Entwicklung der Imkerei. Eine besondere Rolle fiel den staatlichen und genos
senschaftlichen Zuchtbienenstiinden zu. Hauptsiichlich ihnen ist zu verdanken, 
dass die Bienenbestiinde in Niederschlesien von 9355 Bienenstocken mit Biene�im 
Dezember 1945 auf 15 600 im Jahre 1946, 32 966 im Jahire 1947 (4785 BienenstiinĆl.e), 
42 208 lim Jahre 1948 (6089 Bienenstiinde) und 45 910 Bienenschwiirme im Juni 
1949 (5868 Bienenstande) angestiegen waren. In liem hie.r berucksichtigten Zeitraum 
konnte die B1enenzucht zwar nur teilweise wieder aufgebaut werden, doch lieferte 
sie der Volkswirtschaft lin Niederschlesien unersiitzliche okonomische, gesellschaft
liche und nicht zuletzt heilkriiftige Werte. 
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WŁADYSŁAW DZIEWULSKI 
UW AGI NAD PRZECIWNIKAMI POLSKIEGO RUCHU NARODOWEGO 

W LATACH 1893-1912 NA PRZYKŁADZIE POWIATU OPOLSKIEGO 

ZE SZCZEGOLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

SIOŁKOWIC STARYCH I NOWYCH 

Na innym miejscu przeds•tawiliśmy życie poMyczne prz.ed I wojną 

świ,atową ·w powiecie opolskim, 'który do 1893 r. 1był domeną centrowców 

lekceważących interesy po1slkie, przy czym stroonictwo to na tutejszym 

terenie reprezentowali w pa;rlamencie Rzeszy (Reichstag) arystokraci 

niemieccy. W szczególności uwzględniliśmy 'zmiany uikładu stosunków 

politycznych i rozwój polskiego ruchu narodowego w latach 1893-1913 

we wsiach Siołkowice Stare i Nowe 1. 

Ewolucję układu stosunlków poHtycznych w latach 1893-1912 uka
zują wyniki wy/borów do parlamentu niemieckiego (taib. 1). 

Wpływy poszczególnych ugrupowań politycznych kse;tałtowały się 

odmiennie w miastach i na wsi. ·Wprawdzie potrzebne dane statystycz-

Tab. 1. Wzajemny stosunek liczbowy głosów oddanych na kandydatów polskich, niemiec

kie partie burżuazyjne i socjaldemokratów w okręgu (powiecie) opolskim (w procentach) 

Rok Charakter Centrum pols- I �iemie�kie p_ar-1 Socjaldemokrac;wyborów kie i Polacy tie burzuazyJne 
1893 główne 67,3 29,6 3,1 1898 48,7 _ 47,4 3,9 ścisłe 55,4 44,6 1903 główne 58,3 33,2 8,5 1907 54,6 40,2 5,2 1912 42,2 47,4 10,4 ścisłe 51 ,6 48,4 

1 W. Dz ie w u Is k i, Polski ruch narodowy w SioŁkowicach Starych i No

wych w końcu XIX i początkach XX w. (Studia śląskie, t. XXXII, 1977, s. 67-98). 
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ne znaleźliśmy tyl!ko dlk lat 1'898, 1907 i 1912, jednakże pozwalają, one 
ustalić tendencje rozwojowe 2

• Wyniki wyłborów w miaetach powiatu 
opolskiego ·(Opole, Krapkowice, ·Prr-ószków) przedstawia tab. 2. 

Tab. 2. Wzajemny stosunek liczbowy głosów oddanych na kandydatów polskich, niemiec

kie partie burżuazyjne i socjaldemokratów w miastach okręgu (powiatu) opolskiego 

(w procentach) 

. 

I 
- Niemieckie Charakter Centrum poJs-

Rok wyborów kie i Polacy partie burżu- Socjaldemokraci 
I 

azyjne 

1898 główne 16,0 72,2 11,8 
" ścisłe 20,9 79,1 -

1907 główne 12,9 77,5 9,6 
1912 ,, 

8,4 76,4 15,2 
" ścisłe 21,1 78,9 -

W Opo'lu odsetek ,głosów ważnych oddanych na kandydata ,polskiego 
spadł z 10,6'°/o w 1907 r. do 8,2°/o w wyborach głównych 1912 T. Wzrost 
do 220/o podczas wyborów ścisłych tłumaczy się wspomnianym już od
daniem głosów socjali:stycznych na kandydata polskiego. !Nawet w takich 
miasteczkach, jak Krapkowice i Prószków udział głosów polskich zma
lał rw pierwszym wypadku z 9,6 na 5,5'°/o, w drugim zaś z 17,7 na 15,3°/o. 
Zyslkirwali natomiast socjaldemokraci. W okresie 1907-1912 w Opolu 
liczlba głosów soc'ja:Ustyc.znych wzrosła z 492 1I1a 757, czyli z 12,5 na 
16,40/o; w K•raplkowicach licziba zwolenników tej partii podwoiła się 
(z 30 na 60) i tylko w Prós21kowie spadła z 30 na 20. 

Ostoją kandydatów ,popieranych przez ludność polslką była wieś, jak 
można się zorientować z tab. 3. 

Ale i tu można stwierdzić, że po osiągnięciu punktu szczytowego 
w 1907 r. licziba głosów oddanych na kandydata polskiego w wyibo-

Tab. 3. Wzajemny stosunek liczbowy głosów oddanych na kandydatów polskich, niemiec

kie partie burżuazyjne i socjaldemokratów na wsi opolskiej (w procentach) 

Rok Charakter Centrum pols-
wyborów kie i Polacy 

1898 główne 57,6 
ścisłe 65,9 

1907 główne 75,2 
1912 53,7 

ścisłe 61,0 

I N' ' k' I 
. iemie� ie p.ar-

, Socjaldemokraci
tie burzuazyJne 

40,5 1,9 
34,1 
20,9 3,9 
37,5 8,8 
39,0 

2 „Oppelner Zeitung", nr 137 z 19 VI i nr 143 z 25 VI 1898 x., nr 23 z 27 I 

1907 r., nrr 13· z 17 I 1912 r.; F. Ha wr a nek, Stosunki ustrojowo-poUtyczne (Opo

le - monografia miasta, Opole 1975, s. 301). 
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rach 1912 r. zmniejsza się zarówno w liczbach ibezwzględnych (z 10 774 
1na 8796, czyli o 18,4'0/o), jalk ,i w 1iczibach względnych {z 7,5,2 na 53,70/o). 

Ponadto ówczesna 'kandydatura socjaldemokratyczna była właściwie 
polska, kandydował 'bowiem z ramienfa tej partii Polalk, red. Sta1I1isła,w 
Mieczkowski. 

Gdy chodzi o Siofil{owice, :penetracji niemczyzny sprzyjało powstałe 
20 lub 2·6 II 1889 r. w Siołkowicach Starych Towarzystwo Wojaków, 
czyli 1byłych wojslkowych ·(Kirieger- und Militar-Verein),. Założył je miej
scowy oberżysta, !były podoficer pruski Gottlieb Placek. W sąsiednim 
Starym Popielowie organizacja taka istniała już od 21 VIII 1871 r., ale, 
jak ,podaje landa-at opolski w swym sprawozdaniu z 5 IX 1888 r., żaden 
siołkowiczanin do niej nie ,pr,zystąpił. Związeik stawiał soibie e:a cel pie
lęgnowanie mił,ości ojcz,yzny niemieclkiej i wierności cesarzowi, szerzył 
więc ideologię monarchistyczną i służył sprawie germanizacji. Od 1891 r. 
działalność związku ,c�bjęła talkże Siobkowice Nowe; 1 października tego 
roiku należało do niego 2 mieszkańców tej wioski. Zebrania prowadzo1110 
w języlku niemieckim i prenumerowano militarystyczne c,zasopismo 
,,Die Parole"; z szeregów '2JWiązku zapewne wychodzili ci „Heimattreu
erzy" czyli „wierni ojczyźnie", z którymi musiał walczyć Jakuib Kania 
jako działacz polski. 

W chwili założenia do Towarzystwa zapisały się 54 osolby, 'Dy,namitka 
dalszego rozwoju przedstawiała się niezłbyt jednolicie; licz'ba czfonków 
na ogół wzrastała, ale 2darzało się, że szeregi Towarzystwa kruszyły 
się. Najwięcej członików osiągnięto w 1906 r. '(80 członlków); ostatnia 
zaś wiadomość o liczebności organizacji, ja'ka figuruje w zachowanych 
aktach landratury opolskiej, mówi o 69 członkach w 1909 r. 

Jakie grupy społeczne lbyły ,reprezentowane w siofil{owickiej organi
zacji byłych wojsk,owych? Z pochode:ących z lait 1891, 1886, 1901, 1902, 
1903 i 1907 danych o jej składzie społec,mo ... zawodowym można wnio
skować, że najbogatsi wieśniacy (,g,burzy) angażowali się raczej niezbyt 
chętnie, liczono ich w, Towarzystwie od 4 do 10 osób. Niezbyt wielu 
!było zagrodników i odpowiadających im tzw. kolonistów z Siołkowic
Nowych. Natomiast chętnie zapisywali się rzemieślnicy, handlarze, kupcy
i oberżyści l(ci ostatni obawiali się !Zapewne ode'br-ania im Ikon.cesji na
wyszynk). Silny był udział robotników, do których zaliczano także cha
łupników zmuszanych zwykle do szulkania dodatkowych zarobków
w pracy najemnej oraz !komorników utrzymujących się wyłącznie z pra-
cy rąk; w latach 1901 i 1903 800/o członków stanowili.robotnicy s. 

' 

'Pierwszym prezesem 1był wspomniany już Placek W 1895 r. stano
wisko to dbjął początkowo zagrodnik, a później chałupniilk Franciszek 

a WAP Op., Landratura opolska, nil' 1871 nlb. i nil' 3286 nlb.; J. Ka n i a, Moje

wspomnienia. Fragmenty pamiętników, oprac. Z. Bednarczuk, Opole 1968, s. 37. 
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Kupczylk i(wyhrany do zarządu już w dniu założenia Towa,rzystwa); stał 
on na czele organi,zacji jeszcze w 1909 r. 

Towarzystwo ·Wojalków cieszyło się po,parciem miejscorwego probo
szcza Franciszka Musioła, 1k:itóry sfał na c.zele parafii w latach 1886-1914;
przychodził on demonstracyjnie na urządzane przez tę organi.zację za
bawy. 

J aik należy oc€niać skuteczność oddziaływania Towarzystwa na spo
łeczność sioNmwicką? 1Wydaje się, ż·e jaiko sprawdzian może posłużyć 
porównanie jego liczebności :z licz'bą głosów oddanych w Sio�kowicach 
Starych i Norwych na kandydatów niemieckich (z wyjątkiem oczywiście 
socjaldemokratów zwalczanych najgorliwiej przez )!Zynnik:i urzędowe) 4. 
Okaże się, ·że w 190!7 T. !kandydaci niemieccy uzyskali 20 głosów, pod
czas gdy Towarzystwo Wojaików liczyło 78 członków. Stąd wniosek, że 
3/4 członików a]bo _głosowało na 1kandydata polskiego, al!bo poz1ostało 
w domu. Inny obr:a,z dają wybory główne z 1912 r. Kandydaci niemiec
cy zebrali 76 głosów, co z gruibsza odpowiada liczebnośc:i Towarzys1twa 
(według danych z 1909 r.). Tot€ż prasa polska ostrzegała Polaków ,gór
nośląskich przed wstępowaniem do t€j organizacji. 

·Zresztą nielkorniecznie trzeba uważać ich Ila definitywnie zgermani
zowanych, gdyż spis •ludności z 1910 r. wykazał w Siohlrnwicach zniko
mą liczlbę uważających ·niemczyznę za swój język macierzysty . .Po prostu 
ot,aczali O!ni nim'bem wyższości niemieClką kulturę i cywilizację s. Nie
mniej jednak garstka zamieszkałych w obydwu rwsiach rodowiitych 
Niemców nie mogła dać partiom niemieckim ty1u głosów, He otrzymy
wały one podc,zas wylborów, gdylÓy nie popierała tych partii część lud
ności pol&kiej, przede wszystkim członkowie Towarzyslwa W·ojaków, 
którzy byli objęci szczególnie intensywną germanizacją. 

Polskiemu II'uchorwi narodowemu zagrażało iniebezpiecz,eństwo tównież 
od strony lewicy, cllyli socjaldemokracji niedoceniającej !kwestii naro
dowościowej. Według sprawozdania landrata opolskiego z 1 III 1884 r., 
agitatorzy partii socjaldemokratycznej dziafali w Opolu już w 1882 r. s 
W czasie wyborów do parlamentu Rzeszy w 1884 r. wystawili oni 
w okręgu opolskim własnego kandydata, socjalistę z Wrocławia, Hasen
c1e_vera, który uzyskał 37 głosów '(c?:yli 0,3·0/o ogółu oddanych w całym 
okręgu głosów ważnych). W 1887 r. /kandydat tej partii uzyskał 173 · 
głosy (1,00/o). Trzeba pamiętać, że Olbowiązywała wtedy specjalna usta
w.a antysocjali:styczna, wysoce krępująca działalność SPD.

4 Jak podaje J. Ka n i a (op. cit., s. 7), w czasie pełnienia przez niego służby 

wojskowej władza przełożona nie miała nic przeciwko prenumerowaniu „Gazety 

Opolskiej", uważała natomiast za niedopuszczalne,. aby żołnderze czytali czasopisma 

socjaldemokratyczne. 

s Por. S. O s  s o w s  k i, Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na 

Sląsku opolskim (S. Ossowski, Dzieła, t. III, Warszawa 1967, s. 292). 
6 Landratura opolska, nr 234, k. 43.
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Sytuacja zmieniła się w 1890 r. W cwsie wylborów do parląpientu 
Rzeszy w dniu 20 II 1890 r. lkzlba głosów socjalde:rnokTatyc�rnych w okrę
gu opolskim podniosła się do 522 {3,6'0/o). W 1891 r. :założona została 
w Berlinie „Gazeta Robotnicza", wydawana w języku polskim, a finan
sowana przez głóWIIlą !kasę IIliemieokiej socjaldemolkracji. , W 1893 r. 
powstała Polska P�rtia Socjalistyczna za'boru pruskiego jaiko część skła
dowa socjaldemokracji niemieclkiej 7• 

Na razie jednak w wyniku wylborów do Reichstagu w dniu 15 VI 
1893 r. w okręgu opolskim 1icZ1ba głosów socja'ldehmkratycznych 
zmniejszyła tię do 471 (3,1 °/o), z '1:ego 90 oddano na wsi. Oznaczało to, 
że socjaldemokracja :zaczyna zdobywać wpływy wśród ludności wiejskiej. 

Między sierpniem a październikiem 1894 r. powstało w Opolu socjal
demo!kira1tyczne stowarzyszenie mające na celu wywalczenie dem·dkra
tycznych wyborów (Verein zur Erzielung volksthilmlicher Wahlen); li
czyło ono 33 członków. Niemniej jednak, jaik wynika ze sprawozda!hia 
komisarza granicznego, opai:rtego na poufnych informacjach, w· konfe
rencji socjaldemokra1tycznej, lktór:a się odibyła w dniu 20 XII 1897 r., nie 
wziął udziału żaden delegat z Opola 8• 

Wy/bory do parlamentu w 1898 r. przyniosły socja'listom 521 gło
sów (3,90/o}. T)mll rae;em na wsi :zdobyli oni 191 :głosów, stosun!kowo 1I1aj
więcej w gminach Królewska Nowa Wieś, Zakrzów Kró�ewski, Pokój, 
Wróhlin, Siedlice i Kały. W poZO'stałych gminach oddano na kandydata 
partii mniej ni'ż 10 głosów, w większości 1-2 9. W Siołkowicach socjal
demoikracja nie zdobyła wtedy ani jednego głosu. Jaik donosił landrat, 
w tym roiku 'kolportowa111.o w powiecie ulotki socjaldemokratyczne 'W ję
zyku niemieckim i po1'skim 10. 

W sprawozdaniu sytuacyjnym z 30 IV 1903 r. fandrait pisał o wyko
rzystywaniu przez socjalistów poczętej w duchu demokratycznym :agi
tacji polskiej. Wyibory do pairlamentu z. 16 czerwca tegoż roku istotnie 
wyikazywały dalszy wzrost wpływów socjardemolkracji '(1284 głosy, czyli 
8,50/o). ,w Siolkowicach Starych po rnz pierwszy padło 10 głosów socja
lrstycmych, które otrzymał kandydat 'Poduszlka. Natomiast !kolejne wy
bory z 25 I 1907 r. przyniosły ·pewien 111byitek głosów socjaldemokratycz
nych ((11Q.5 głosów, 0zy

1
'� 5,2'°/oi). Za to w głosowaniu z 12 I 1912 r.

socjaldemokracja podwoiła szeregi swych zwolenlllików '(2285 głosów, 
czyli 10,4°/o). 

W Siołkowicach Starych i Nowych kandydat socjaldemokratyczny 
zdobył w 1907 r. 5,3°/o głosów, w 1912 r. zaś - 15,60/o. Porównanie, 

7 K. P,d w a r s  ki, Polacy śląscy w walce o społeczne i narodowe wyzwolenie

1818-1914, Warszawa 1955, s. 101-104. 
s I,,andratura opoiska, nr 234, k. 10, i nr 69, k. 3. 
e _Tamże, nx 69, k. 63. 
10 Tamże, -nr 69, k. 25. 
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z wynfkami w skali powiatu wykazuje, że Siołkowice wysunęły się na 
jedno z :pierwszych _miejsc na wsi opolskiej pod względem nasilenia 
wpływów socjalistycznych. Przyczyny tego zjawiska należy dopatrywać 
się w silnej emigracji sezonowej, siołkowiczanie howiem, pracujący pre:ez 
pewien czas w miejscowościarch 1bardziej rozwiniętych pod wzg1ędem 
gospodarczym 'i społecznym, stykali się ·z ruchem rabotniczym wyzJby
wajfic się zarazem tradycyjnych poglądów !konserwatywnych i klerykal
nych. 

Po ostatnich rprzedwojenlilych wyborach parlamentarnych rosnące 
rozdźwi�ki między SPD a PPS- sp01Wodowaly rozejście się tych organiza
cji. Podczas wyborów 1ści'słych w rejencji opolskiej w 1912 1'. soC'jailde
mokraci rzucili w większości swe głosy na !kandydatów polslkich, ale 
w ,niektórych miejscowościach, ja!k np. ·W Siolkowicach, zwolennicy so
cjaldemokracji woleli poprzeć niemieckiego lkandydaita z partii Centrum. 
Część pepesowców wystą,piła ze swej· partii i zapisała się do S'PD. 

Tak się przeds-tawi,ał układ •sił politycznych w powiecie opolskim 
w chwili wylbuchu I wojny świartowej. 

/ BEMERKUNGEN UBER DIE GEGNER 

DER POLNISCHEN NATIONALEN BEWEGUNG IN DER ZEIT VON 1893-1912 

AM BEISPIEL DES KREISES OPOLE, MIT BESONDEREN BERtJ'cKSICHTIGUNG 
DER ORTSCJH.t\.FTEN 5IOLKOWICE STAKE UND SIOLKOWICE NOWE 

Die Spaltung in der Zentrumspa·rtei un\i die Trennung des polnischen Fliigels 
von dieser Partei veranlasste andere deutsche Parteien zur Beteiligung am Wahl
kampf im Kreis Opole, d_och ihre Kandidaten hatten keinen Erfolg, so <lass sich 
der eigentliche Wahlkampf zw'ischen dem deutschen- Zei;itrum und dem polnischen 
Kandidaten abspielte. Die polnischen Kandidaten erzielten zwar keine O'berlegen
heit in den Hauptwahlen, siegten aber immer in den engen Wahlen. Es entschied 
die Mehrzahl der polnischen Stimmen auf dem Lande, in den Stadten erzielten 
dagegen die deutschen btirgerlichen Parteien immer etwa 80°/o. der gtiltigen Stim
men (Opole, Krapkowice, Prószków). Den dritten Faktor bildeten die Sozialdemo
kraten, deren Einfliisse standig wuchsen (bis zu 15,20/o der Stimmen wahirend der 
Hauptwahlen lim Jahre 1912 in den Stadten und 8,8·0/o auf dem Lande). Zu Ende 
des behandelten Zeitabschnitts ist die polnische Partei in der Phase einer Krise 
eingeschritten. Wahrend der engen Wahien erreichte sie die absolute Mehrheit 
(61,00/o), und zwar dank der meisten _ sozialistischen Stimmen. Kandidat der So
zialisten war tibrigens auch in deri Hauptwahlen von 1912 ein Pole, der Redakteur 
Stanisław Mieczkowski. In Siołkowice, wo es .nur wenige gebiirtige Deutsche gab, 
stimmten ftir den deutschen Kandidaten die me'isten Mitglieder des Kriegerve
reines. Dank dem Umst;md, <lass in Sliołkowice zahlreiche Arbeiter lebten, waren 
hier die sozialistischen Einfltisse - 'im Vergleich zu anderen Ortschaften der Region 
Opole besonders stark (15,60/o in den Hauptwahlen von 1912). 

/ 
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MICHAŁ L IS 

GENEZA TZW. SECESJI W DZIELNICY I ZWIĄZKU POLAKOW 
W NIEMCZECH W ŚWIETLE ŻR0DEŁ ARCHIWALNYCH 

Utworzony w 1922 T. Związek Polaków w Niemc,zech oraz _działająca 
w jego ramach od 1923 r. Dziel.!Il.ica I (Śląska) posiadają !bogatą litera
turę historyczną 1. 

Jednym z naj,bardziej dramatycznych okresów w niespełna siedem
na,stoletniej b,istorii D,zielnicy I Związku Polaków w Niemczech 'był 
prz,ełom lat 1935-1936, kiedy to próha ożywienia działa'lności tej orga
nizacji_ skońc,zyła się przejściowym wypowiedzeniem posłuszeństwa przez 
część alktywu śląskiego władzom centralnym Związku i doprowadziła do 
powołania odrę'bnego Związku Polaków na Śląsku. 

Wydarzenia te historycy łączą na ogół z narastającą, nie tylko na 
Śląsku, opozycją wobec wprowadzonej przez berlińskie władze ZPwN 
nadmiernej centralizacji, !która paraliżowała terenowe inicjatywy i unie
możliwiała w de:ielnicach do,jście do głosu miejscowych działaczy 2

• 

Szczególna sytuacja od samego początku istnienia Związku ;panowała na 
Ślą·sku Opolskim. Rozibieżności między częścią aktywu śląskiego a wła
de:ami centralnymi dotyczyły zarówno koncepcji pracy Związiku Polaków 
w !Niemczech, jak i niepropo-rcjona1nie małej, w stosuniku do liczby 
ludności polskiej, ·reprezentacji we władzach centra1nych. Sytuacja ta, 

1 Zob.: Ruch polski w Niemczech w latach 1922-1939. Bibliografia, oprac. 
H. Lipka, A. Mroczkowska, E. Wyglenda, Opole 1972. Z nowszej literatury na
uwagę zasługują m. in. A. Br oże k, l'olacy na Sląsku Opolskim w latach 1922-

1945, Opole 1972; H. Le hr, E. O sma ńc z y k, Polacy spod znaku Rodła, War
szawa 1972; Leksykon Polactwa w Niemczech. Wydanie fototypiczne, Wairszawa
Wrocław 1973; Związek Polaków w Niemczech. Materiały z sesji naukowej w 50
rocznicę powstania ZPwN. Opole, 15 X 1972, pod red. F. Hawranka, Opole 1974;
St. Ro g o w s ki, Komisja Mieszana dla Górnego Śląska (1922-1937), Opole 1977;
L. Smo ł k a, Pras� polska na Śląsku Opolskim 1922-1939, Warszawa'-wrocław
1976; Twierdze polskości, pod red. F. Hawranka, Opole 1973.

2 Por. Br oż e k, op. cit.; F. H a w r  a n e k, W. Le s i u k, M. L i s, Ruch pol
ski na Sląsku Opolskim w okresie międzywojennym (Twierdze polskości...); Sm o ł
k a, op. cit.; W. W r z e  si ·ń s ki, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939, 

Poznań 1970. 
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zaostrzająca się po .przewrocie majowym, w latach trzydziestych uległa 
dalszej komplikacji co ,najmniej z dwóch powodów: przejęcia na początku 
1933 r. w Niemczech władzy ,przez Hitlera oraz podpisania w następnym 
roku przez ;Polskę i III Rzeszę deklaracji o niestosowaniu ,przemocy. 
Wewnętrzne przeo'brnżenia w Niemczech, polegające na totalnej faszy
zacji życia oraz wzmożony terror germanizacyjny wo'bec 1uooości pol
skiej, prny jednoczesnym formalnym ,polepszeniu od stycznia 1934 r. 
oficjalnych stosun!ków polsko-niemieckich, WY1kor:zystała młoda kadra 
działaczy polskich na Śląsku Opolskim ·do rozpoczęcia frontalnego aialku 
przeciwko formom dotychozasowej pracy władz Zwią:tku, jako nie od
powiadającym potrzebom chwili. Działacze ci wiedząc, że wsze]kie prólby 
ożywienia i poszerzenia pracy w ierenie- spotkają się z oporem i prze
ciwdziałaniem ,centrali iber1ińskiej, ,postanowili przygotowanie prac pro
wadzić w· konspiracji. W tym celu w 1934 r. Jan Wawrzynek, Józef 
Kachel i Wiktor Gorzo�ka utworzyli naczelną trójlkę !konspiracyjną 3, 

która. przystąpiła do orgainizacji szeroko zakrojonej ófensywy ,przeciwko 
· narastającej germanizacji Śląska Opolskiego.

Pierwszą udaną próbą irealizacji planu grona ambitnej młodzieży było 
przejęcie w demokratyczny sposób w marcu 1935 r. przez działaczy 
śląskich kie1'ownictwa Zwią,zku Harcerstwa Polskiego w Niemczech 4• 

W>idocme efelkty ożywienia pracy w środowis1ku harcerskim upewniły 
aktyw Dzielnicy I o możliwościach zmiany s>tylu ,pracy również w Związ
ku Polaków w Niemczech. 

Potrzeba pr,zerwania letargu władz zarządu Dzielnicy zaczęła zata
czać coraz szersze kręgi. W kwietniu 1935 r. wykorzystano w Opolu 
chłopski wiec do podjęcia rezolucji domagającej się od centrali zwołania 
Walnego Zebrania Dzielnicy I. Negatywna postawa, centrali wobec rezo
lucji spowodowała podjęcie decyzji o zwołaniu na dzień 24 XI 1935 r. 
Walnego Zebrania !bez zgody władz naczelnych Z,PwN. ·Krolk ien był 
początlkiem lkonfliktu, który doprowadził do zerwania części działaczy 
śląskich z centralnymi władzami Związku. Nie uznane przez centralę 
nowo wylbrane 24 XI 1935 r. władze Dzielnicy I przedłożyły :na począt
ku stycznia 1936 :r. Radzie Naczelnej ZPwN swoje stanowisko dotyczące 
całolkształtu stosunków w organizacji. Wydaje się, że materiał ten za-

.s J. Ka c h  e 1, Efekty dzialalno§ci ruchu młodych w latach trzydziestych

{Związek P olaków w Niemczech. Materiały z sesji..., s. 254); J. W a w r z y n e k, 
Wspomnienia Opolan, pod· red. W. Kornatowskiego i K. Malczewskiego, Warszawa 
1960, s. 379. 

4 S. G r o b  e 1 ny, Dzieje harcerstwa - polskiego na Sląsku Opolskim w latach

1919-1939 (Materiały d o  dziejów polskiego ruchu mł odzieżowego na Śląsku Opol
skim w latach 1919-1939. Praca zbior. pod red. T. Cieślaka i T. Musioła, Kat o
wice 1967, s. 33-34); H. Kap i s·z e w  s kii, Związek Harcerstwa Polskiego w Niem
czech. Zarys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem lat 1933-1939, Warszawa 
1969, s. 86 i n. 

,. 
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sługuje na opublikowanie, chociażiby d'la'tego, że jak zwrócił uwagę 
A. Brgżek: ,,Tymi problemami bistorii Polaków w republice weimarskiej
i III Rzeszy, wokół których wyrosło najwięcej· uproszczeń i stereoty,po
wych ocen są bezsprz€czne: 1. stosunek poszczególnych środowisk (prze
de wszystkim Dzielnicy I) do centrali 'berlińsikiej, w którym to stosun
ku dostrzega się bądź to siły odśrodikowe, »dzielnicowe«, insynuujące
nawet »szowiniizm« bądź też reakcję przeciwko •poddawaniu centrali co
raz to silniejszemu oddziaływaniu warszawskich ośr.odków dyspozycyjnych
w warunikach pomajowego systemu w tPolsce" s oraz że tylko częściowo
-0pulblik•ował go w 1937 r. 'będący wówczas w opozycji do władz central
nych pierwszy prezes Dzie}nicy I, Kazimierz Malcz€Wski 6.

Ze względu na znany ciąg wypadlków ograniczyliśmy się •do zapre
zentowania tylko początku !konflitktu, jako materiału oświetlającego sta
nowisko Opolan.

Puiblikowane źródła znajdują się w Archiwum Akt Nowych w War
szawie w zespole Amlba:sady RP w Berlinie pod sygnaturą 2060, w liczą
cym 261 tkart ,poszycie zatytułowanym „Polsłcie ugrupowania w Niem
·Czech. Rozłam w Związku .Polaków - powstainde Zw[iązrku] Polaków na
Śl[ąsku], Raporty placówek polskich, !korespondencja, gazety, protolkoły,
informacje". Prezentowana część tworzy odrębną całość, na !którą skła-.
-dają się w kolejności: odpisy postulatów wysłanych 7 I 1936 r. do Berlina
przez wy.brane w listopadzie 1935 . T. władze Dz·ielnicy, dwóch pism
byłego prezesa Dzielnicy I ks. Karola Koziołka do prezesa ZPwN
ks. Bolesława Domańskiego, protokołu WaJnego Zebrania ZPwN Dziel
nicy I od1bY'tego 24 XI 1935 T., pTotoko1u posiedzenia Rady i Zarządu
Dzielnicy 'I z 24 XI 1935 r. oraz fragmenty Sprawozdania z Wa.'lnego
Zebrania z 24 XI 1935 r. złożonego w dniu 25 XI 1935 r. przez Wil
_helma Jara.sza, ,pracownika 'Zarządu Pzielnicy I. W celu więikszej czytel
ności w publikacji zastosowano układ chronologiczny, zostawiając jednak 
na rpierwszym miejscu postulaiy . 

.Przygotowując materiał do pulblikacji zrezygnowaliśmy z ingerencji 
w tekście źródeł. Uwspółcześniono jedynie, zgodnie z oibowiązującymi 
zasadami, pisownię, wszelkie uzupełnienia oraz wyja·śnienia wyrażeń, 
któ-re wyszły z użycia zamknięto ,nawiasami klamrowymi. W ipulblikacji 
.sprawozdania ·W. Jarasza opuściliśmy fragmenty, które są zbieżne z pro
tokołem W aloneg,o Zebrania. Opuszczenia zaznaczono wielokropkiem 
w nawiasach ikwadrartowych. 

s A. B ["o ż e k, Pierwsze inicjatywy Związku Mniejszo§ci Narodowych, (,,Kwar

talnik Opolski, 1969, n:r 1-2, s. 44). 

& K. Ma 1 c z e  w s k i, Tworząca się spoleczno§ć, cz. 3, Katowice 1937, s. 21-

29. Po wojnie materiały publikowane w powyższym wydawnictwie włączył (po

niewielkiej kosmetyce) Malczewski do książki Ze wspomnień śląskich, Warszawa

1958, s. 228�236. 



568 Michał Lis 

Nr 1 

1936 styczeń 7, Opole. - Postulaty Zarządu Dzielnicy I (Sląsk_iej) 
Związku Polaków w Niemczech wybrcmego na Walnym Zebra:niu 24 XI 
1935 r. do Zarządu Wykonawczego ZPwN w Berlinie z okazji posiedze-

nia Rady Naczelnej a 

Postulat ·1 

Rządy Dzielnicy I (Śląskiej) sprawuje w ramach ogólnych wytycznych Związku Po
laków w Niemczech Zarząd Dzielnicy. 

Naczelną naszą organizację, Związek Polaków w Niemczech charakteryzują 
dwie cechy zasadnicze. Pierwszą jest bezpośrednia przynależność do niej jednostek 
fizycznych jako członków, drugą organizacyjny podział Zwtlązku Polaków na dziel
nice. § 6 statutu Związku Polaków w Niemczech brzmi: Związek Polaków w Niem
czech T. z. dzieli. się na Dzielnice, które na podstawie statutu !i uchwały Rady 
Naczelnej organizują się samodzielnie. Znaczy to, że dzielnice wybierają sobie 
zarzą�. 

:Gdy chodzi o kontrolę dz!lelnic, przewiduje § 13 co następuje: Zarządowi 
głównemu podlegają w myśl regulaminu także biura dzielnicowe. Kontrolę 
w dzielnicach przeprowadza zarząd lub osoby, przez niego do wykonywania tej 
funkcji upoważnione. 

Dalszych wzmianek o organizowaniu się dz!lelnic i ingerencji Centrali w spra
wach dzielnic w statucie nie ma. 

Jak wyglądało w rzeczywistości oblicze Dzielnicy na śląsku? 
Istniał zarząd wybxany w roku 1929. Składał się z przezacnego naszego ks. Pa

trona [Karola] Koziołka jako prezesa, p. [Stanisława] Spychalskiego jako wicepre
zesa, p. Arki Bożka jako sekretarza, p; Kawika jako wicesekreta,rza i p. [Leona] 
Powolnego jako skarbnika. P. Powolny i p. Bożek złożyli swoje urzędy. Był więc 
zarząd zdekompletowany. Zarząd ten istniał właściwie tylko na papierze, był jak 
się to mówd za,rządem malowanym bez jakiejkolwiek funkcji i bez jakiegokolwiek 
wpływu. Posiedzeń zarządu nie było. żaden z członków zarządu nie wyłączając 
prezesa nie miał wglądu w sprawy dzielnicy. Zarządowi nie udzielano też naj; 
skąpszych informacji o sprawach dzielnicy. Do prezesa zwrncano silę tylko wtedy, 
gdy jego podpis · był niezbędny. Zdarzało się to nawet bardzo rzadko. Pomimo 
jasnego brzmienia statutu o samodzielności administracyjnej Dzieln!lcy I Związku 
Polaków w istocie w ostatnich latach kierownik biura p. [Czesław] Tabernacki był 
tylko wykonawcą zleceń Centrali w Berlinie i zupełnie nie zwracał uwagi na 
opinię Zarządu Dzielnicy i polskiej ludności tubylczej na Górnym śląsku. Cen
tralizacja taka była błędna, ponieważ prowadziła do bezdusznego biuTOkratyzmu. 
Wywodzi [dowodzi] tego rozwój ostatnich lat, że !instytucja, która powinna być 
społeczną,' to jest przez pracę oparta na szerokich sferach ludności, zmieniła się 
na duże biuro, które uważa, że spełnia swe zadania, odrabiając kawałki aktowe. 
Naturalnym następstwem jest, że qrganizacja tak prowadzona traciła zaufanie lud
ności i przestała być w istocie rep,rezentantką całej ludności polskiej na Górnym 
śląsku. Przez nasz postulat dążymy do przywrócenia tego zaufania i pogłębienia 
przez to pracy społecznej, ro. in. przez włączenie do szeregów pracowrników spo
łecznych ludzi chętnych do pracy, którzy obecnie stoją na stronie lub co gorzej, 
są celowo od udziału w robocie obywatelskiej odsuwani. Braca dla dobra ludu 
naszego nie powinna opierać się - jak dotychczas - na wyłącznie płatnych 
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urzędnikach. Uznajemy potrzebę Naczelnej Organizacji i uznajemy, że musi być 
tylko jeden kierunek pracy dla dobra ludności polskiej w Niemczech, lecz nie 
powinna Centrala lekceważyć uprawnionych żądań terenowych. A tak było do
tychczas na Górnym Sląsku ze szkodą dla sprawy Polskiej. 

Na skutek takich stosunków i nastrojów powstawało niezadowolenie wśród 
szerszego ogółu. Już parę lat temu zwołali chłopi wdec protestacyjny do Opola. 
Drugi podobny wiec odbył się 7 kwietnia 1935 r. w Opolu. Na zebraniu tym po
wzięto rezolucję, w której chłopi domagają się zwołania Walnego Zebrania Dziel
nicy I (Sląskdej). Rezolucję tę przesłano do Centrali Związku Polaków. W odpo
wiedzi na tę rezolucję odpowiedział Zarząd Główny następującym listem: 

,,Związek Polaków w Niemczech T. z. 
Zarząd 

Berlin NW 7, dnia 14 czerwca [19]35 
Dorotheenstr. 47 I 

Nt. 10/2/35/Mu/B. 

W. Pan
Jakub Kania
Siołkowice

W związku z rezolucją z dnia 7 kwdetnia br. [1935], przesłaną nam przez 
W. Pana listem z dnia 27 ubm. [kwietnia], donosimy uprzejmie, że wnioski o zwo
łanie Walnego Zebrania Dzielnicy jak i całego Zwdązku rńogą być, zgodnie ze sta
tutem, stawiane tylko przez odpowiednie skupienia organizacyjne nasztgo Związku.
Z omawianego wniosku nie wynika to, że zebranie odbyte w Opolu dnia 7 IV br.
miało charakter zebrania w ramach organ'izacyjnych Związku Polaków w Niem-

!> czech. Wobec tego na zasadzie wniosku, przesłanego nam przez W. Pana, nie
jesteśmy w stanie poczynić jakichkolwdek kroków.

Polecony. Z poważanrem 
(-) Dr [Jan] Kaczmarek 
Kierownik Naczelny" 

Na list ten odpowiedział przewodniczący chłopów p. Jakub Kania następują
cym listem: 

Dot. No. 10/2/35/Mu/B. 

,,Siołkowice, dnia 6 lipca 1935 r. 
Związek Polaków w Niemczech T.z. 
Berlin N.W. 
Darotheenstr. 47 

Na list z dnia 14 czerwca 1935 r. donoszę uprzejmie, że zebranie chłopów 
w Opolu składało s'ię z członków Związku Polaków. 

Ponieważ już od kilku lat ani Zarząd D:cielnicy I, ani Centrala nie czuła się 
zobowiązana do zwołania Walnego Zebrania Dzielnicowego, ten brak styczności 
z ludem poruszył nareszcie umysły chłopów z powiatu opolskiego tak głęboko, że 
pomimo wszelkich trudów sami zebranie członków Polaków UTządzili. 

Czy organizacja Związku Polaków teraz składa się tylko z Centrali i Zarzą
dów? Albo składa się także i z członków? 

Jeżeli się także i z członków składa, podtrzymujemy naszą irezolucję i pros,imy 
usilnie o wykonanie tejże. 

Z poważaniem 
(-) Jakub Kania" 

Na �ist ten odpisał Zarząd Związku Polaków w Niemczech T.z. następującym 
pismem: 
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,,Związek Polaków w Niemczech T.z. 
Zarząd 
Nr. 10/1. 35 
Mu/B. 

W. Pan
Jakub Kania
Siołkowice

Berlin NW 7, dnia 
28 maja [19]35 r. 

Niniejszym potwierdzamy odbiór pisma z dnia 27 bty1. [maja) wraz z odpisem 
rezolucji chłopów powiatu opolskiego z dnia 7 ubm. [kwietnia] 

Z poważaniem 
Kderownik _Naczelny 
wz. {-) St[efan] Murek" 

Te zebrania chłopskie nie były jedynym odruchem. Pod wyraźnym znakiem 
niezadowolenia z obecnego systemu rządu w Dzielnicy· stały Walne Zebrania 
Związku Kół Śpiewaczych na Śląsku Opolskim, Związku Młodzieży Polsko-Kato
lickiej i Związku Haircerstwa Polskiego w Niemczech. Na wszystkich tych Walnych 
Zebraniach zwyciężył kieirunek zwalczający obecny system rządu w Dzielnicy. 
Następstwem tego było, że władcy Dzielnicy deptali przedstawicielom tych orga-. 
nizacji po piętach i usiłow9-li skrępować swobodę ruchów tych organizacji. Nie
jednokrotnie prezes Związku Młodzieży usłyszał zdanie: ,,Niech Pan pamięta, że 
Pan jest urzędnikiem Związ!rn Polaków". Dla Związku Młodzieży wstrzymano 
budżet prawie przez cały rok. Usiłowano też uniemożliwić Zjazd Śpiewaczy, który 
przecież stal się tak potężną manifestacją, w której brało udział 3-4000 ludzi. Tak 
wyglądało położenie na śląsku Opolskim, gdy grupa ludzi, członków wyżej wymie
nionych organizacji i wyrazicieli opinii szerokich kół ludności polskiej na śląsku, 
w listopadzie roku ubiegłego przystąpiłĘt do ks. Prezesa Koziołka z prośbą o zwo
łanie Walnego Zebrania w Dzielnicy I (Śląskiej) Związku Polaków, aby dać pub
licznie wyraz niezadowolenia z warunków panujących w Dzielnicy. 

Przebieg tego zebrania jest znany, tym więcej że protokół z tego zebrania 
wysłano do Prezesa Związku Polaków w Niemczech ks. Patrona dr. [Bolesława] 
Domańskiego i do Centrali z prośbą o zajęcie stanowiska. 

Odpowiedź p. dr. Kaczmarka z dnia 4 grudnia 1935 r., w której p. dr :wska
zuje na § 12 niem[ieckiego) kodeksu cywilnego, nie może zadowolić i zlikwidować 
prądów, których wyrazem było Walne Zebranie z dnia 24 listopada 1935 r. 

Postulat 11· 
'-

Uznanie uchwał Walnego Zebrania Dzielnicy I (śląskiej), które odbyło się 24 
listopada 1935 r. 

Walne Zebranie zwołane przez prezesa byłego ks. Koziołka na d2:ień 24.11. 
1935 r. jest legalne, bowiem § 6 statutu birzmi: ,,Związek Polaków w Niemczech 
T.z. dzieli się na Dzielnice, które na podstawie statutu i uchwał Rady Naczelnej
organizują się samodzielnie". Dalszych przepisów o organizowaniu się Dzielnic
w statucie nie ma. Jeżeli zaś § 9 przepisuje, że prezes Związku Polaków w Niem
czech T.z. zwołuje w miarę potrzeby Walne Zebranie, a dla zwołania Walnego
Zebrania Dzielnicy nie ma specjalnego przepisu, więc analogicznie Walne Zebranie
Dzielnicy zwołuje prezes dzielnicy. Wprawdzie w § 6 jest mowa o tym, że dziel
nice organizują się na podstawie statutu i „u c h w al R a d y  N a c  z e  1 n e j". Nie
znane są nam jakiekolwiek uchwały Rady Naczelnej [w] tej materii; wiemy nato
miast, że uchwały te nie są sądownie zapisane i dlatego nie obowiązują. Jeżeli
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w pewnych kolach tłumaczy się statut w ten sposób, że Centrala Związku Polaków 
może przejść nad legalnymi objawami życia organizacyjnego w dzielnicy do po- · 
rządku dziennego - ponieważ rzekomo Dzielnice nie są tworami samodzielnymi, to 
taki- pogląd jest mylny. Gdyby istotnie tak być miało, to należy ten stan natych
miast usunąć. 

Zasadniczo jednak-Owóż uważamy, że nie strona formalna jest decydująca� 
legitymacją naszą - ważniejszą od wszelkiej formalistyki - jest zaufanie jak 
najszerszych kół ludności polskiej na Śląsku do nas, jako ludzi, którzy ruch ten 
wyprowadzili z ciemnic na jasne. światło dnia. Prosimy tę stronę przy obradach 
wziąć pod uwagę. 

Postulat III 

Śląsk Opolski powm1en zarówno w Walnym Zebraniu jak i w Radzie Naczel
nej Związku Polaków w Niemczech T.z. być zastąpiony [reprezentowany] ilością 
2/5 wszystkich głosów. 

Śląsk stanowi największe skupisko ludności polskiej w Niemczech. Dlatego 
słusznie należy się tej ludności reprezentacja odpowiadająca chociaż w· przybliże
niu tylko jej istotnej sile. 

Zakończenie 

Dnia 8 bm. [stycznia 1936 r.]b odbywa się w Berlinie posiedzenie Rady Na
czelnej Związku Polaków. Do Rady Naczelnej należy każdorazov,y prezes Dziel
nicy lub jego �astępca. Dotychczaso-wy prezes Dzielnicy I (Śląskiej) ks. Patron 
Koziołek urząd złożył, a .legalnie wybranego zastępcę na posiedzenie nie zapro
szono. 

Wyrażamy żal, że nie mamy sposobności przez usta upoważnionego przedsta
wiciela życzeń ludności naszej przedstawić. Widocznie nie zaproszono naszego pre
zesa z powodu tej samej bezdusznej formalistyki, która ·decyduje w Berlinie ponad 
objawami istotnego życia i do usunięcia której w naszym życiu dążymy. 

Dobro ludu · polskiego na Śląsku - którego synami jesteśmy - i praca dla 
tego ludu, praca, która złączy wszystkich. chętnych, jest jedynym naszym celem. 
W imię tego celu pomimo wszystko wyciągamy ręce do zgody, ale do uczciwej 
zgody, która w ramach ogólnej roboty polskiej w Niemczech uwzględni życzenia 
ludności tubylczej na śląsku Opolskim. 

( 

Paweł Kwoczek - prezes, 
Jan Wawrzynek - sekretarz, 
Antoni Wilczek - skarbnik" 

a Pismo przewodnie podpisali P. Kwoczek- prezes; J. Waw;rzynek - sekretarz. 
b W. Wrzesiński podaje jako termin zebrania Rady Naczelnej ZPwN - 7- I 

1936 r. Zob. Polski ruch narodowy ... , s. 321. 

Nr 2 

1935 Listopad 24, Opole. - Protokół z Walnego Zebrania Dzielnicy 1 

Związku Polaków w Niemczech odbytego w Opolu. 

O. godz. 121/4 [1215] Prezes Dzielnicy I-szej Związku Polaków w Niemczech
ks. Proboszcz Koziołek, przyjęty hucznymi i nieustającymi oklaskami, zagaił na
stępującym orędziem Walne Zebranie: ,,Sercu mojemu drodzy Rodacy! 

I 
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W celu uniknięcia nieporozumień, jakie wyniknąć mogłyby na skutek pewnych 
pociągnięć, oświadczam niniejszym, iż dzisiejsze Walne Zebranie Dzielnicy I-szej 
Zw[iązku] P[olaków] w N[iemczech] zwołane zostało prawidłowo. Bowiem za
proszenia mój noszą podpis jako dotychczasowego prezesa Dzielnicy. Osoby, które 
zajęły się technicznym przeprowadzeniem przygotowań do Walnego Zebrania, 
działały na podstawie mego pełnomocnictwa. Powody, które mną kierowały, są 
Wam znane: są nimd troska o ład w naszym życiu społecznym, troska o dorasta
jący zastęp społeczników. Ciężar odpawiedzialności wypływającej z naczelnego sta
nowiska organizacji dzielnicowej niech spocznie na barkach młodych ludzi peł
nych sił życfowych. Osobę mego następcy wymieni.ono w jednej z odezw. Jest nim 
znany. Wam wszystkim adwokat Paweł Kwoczek z Opola, syn tej ziemi. Darzcie 
go tym samym zaufaniem, jakim darzyliście mnie, kapłana polskiego. Współpra
cuje.ie wszyscy razem, zgodnie, ręka w <rękę, -dla słusznej sprawy ludu polskiego 
w Niemczech, i dla sławy narodu polskiego. Kierujcie się miłością, na jej grun
cie bowiem rodzić się będzie zdrowy owoc Waszej pracy. Najwyższą zapłatą nie
chaj będzie dla Was dobre dmię Polaka. W tej intencji otwieram dzisiejsze Walne 
Zebrarnie Dzielnicy I-szej Związku Polaków w Niemczech". 

Po odczytaniu orę_dzia ks. Prezes Koziołek wskazał na porządek obrad, który 
znajduje się już w posiadaniu delegatów. Porządek obrad, który bez zmian przy
jęto, brzmi następująco: 

"l. Zagajenie i ukonstytuowanie biura, 
2. Sprawozdanie,
3. Dyskusja,
4. Wybór zarządu dzielnicowego,
5. Wybór Rady Dzielnicowej oraz delegatów,
6, Wnioski i 1.1chwaly,
7. Wolne glosy i zamknięcie Wa!lnego Zebrania".

Od siebie Ks. Pr"ezes proponował na marszałka Walnego Zebrania p. Jana
Wawrzynka ze Strzelec [Opolskich]. Zebrani jednogłośnie wyb<rali p. Jana Wa
wrzynka na marszałka Walnego Zebrania. Zaraz po wyborze marszałka p. dr a Kwo
czek z Opola stawił nagły wniosek o mianowanie ks. Prezesa Patronem Dzielnicy 
I-szej ZPwN. Wniosek ten zebrani przyjęld niemilknącymi oklaskami i okrzykami:

,,Niech żyje nasz Patron Ks. Proboszcz Koziołek!"
Marszałek Walnego Zebrania powołał na ławników następujących pp.: Pawła 

Barczyka z Popielowa, Jana Zwiora ze Strzele [Opolskich], Kazimierza Kasperka 
z Winowa i Bernarda Augustyna z Grabiny. Sekretarzami mianował pp. lekarza 
[Franciszka] Grallę z Gliwic i Antoniego Wilczka z Opola. Z polecenia mar.szalka 
odczytał teraz p. [Kazimierz] Malczewski [nazwiska] delegatów z poszczególnych 
powiatów uprawnionych do glosowania. Po odczytaniu listy delegatów marszałek 
zwrócił uwagę na to, że w razie tajnego glosowania głos mogą tylko delegaci 
oddać. 

Do punktu 2. (sprawozdanie) marszałek oświadcza, że dotychczasowy kierow
nik Dzielnricy I-szej p., Tabernacki się nie stawił, wobec czego sprawozdanie nie 
może być zdane. Wiadomość o nieobecności byłego kierownika p. Tabernackiego 
Walne Zebranie przyjęło z oburzeniem. Wobec nieobecności p. Tabernackiego 
upada następujący punkt (dyskusja). 

Do punktu 4: Marszałek zwraca uwagę na ważność wyborów, które mają na
stąpić i zadecydować o przyszłym rozwoju życia polskiego na śląsku Opolskim, 
w rozwoju, na którego urzeczywistnienie społeczeństwo od lat czeka. Marszałek 
prosi o podanie kandydatur na prezesa. Padła tylko kandydatura adwokata 
Kwoczka z Opola. Zebrani jednogłośnie wybrali adwokata Kwoczka na prezesa. 
Prezes oświadcza, że wybór wypływający ze zaufaniia ludności Ś][ąska] Opolskiego, 
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przyjmuje. w skład dalszego zarządu weszli jako wiceprezes gospodarz Karol 
Bieniusa z Dobrzenia Wielkiego, jako sekretarz P. Jan Warzynek z Strzelec [Opol
skich], jako skarbnik p. Antoni Wilczek z Opola. Wybór nastąpił jednogłośnie. 
Wymienieni członkowie zarządu wybór przyjęli. 

Do punktu 5. Marszałek podaje wniosek Komitetu Orgamzacyjnego, który 
brzmi: W skład· Rady Dzielnicowej wchodzą wszyscy prezesowie powiatowi Zw[iąz
ku] Pol[aków] w N[iemczech] Dzielnicy I-szej i prezesowie czołowych organizacji 
polskich Dzielnicy I-szej. Wniosek ten Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie. Czo
łowymi organizacjami w myśl powyższej uchwały są: 

1. Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Śl[ąsku] Opolskim,
2. Związek Spółdzielni Polskich,
3. Górnośląskie Zjednoczenie Rolników,
4. Związek Kół śpiewaczych na śląsku Opolskim,
5. Związek Polskiej Młodzieży Katolickiej na Śl[ąsku] Opolskim, [Związek

Młodzieży Polsko-Katolickiej],
6. Związek Harcerstwa Polskiego [w Niemczech],
7. Zjednoczenie Zawodowe [Polskie],
8. Związek Centralny [Centralny Związek Zawodowy],
9. Związek Akademików Górnoślązaków „Silesia Superior",

10. śląska Pomoc Naukowa.
W dalszym ciągu wybrano jako delegatów na Walne Zebranie Związku Pola

ków w Niemczech: pp. adwokata Kwoczka, Jana Wawrzynka, lekarza [Tadeusza] 
Kanię, gospodarza Pawła Barczyka i robotnika Górka z Zabrza. Jako zastępców / 
wybrano gosp[odarza] p. Karola: Augustyna z Grabiny i górn[ika] Jańtę z By-
tomia. 

Pod wnioskami Walne Zebranie przyjęło następujące uchwały i ·rezolucje: 
1. ,,Na mocy smutnych doświadczeń Walne Zebranie Dzielnicy śląskiej

Zw[iązku] Polaków w N[iemczech], jakie odbyło się dnia 24.11.1935 r. w Opolu, 
przyszło do przekonania, że urząd kierownika Dzielnicy wnosi do czynności wy
konawczych, w ogóle w życie Dzielnicy wiele momentu rozbieżnego, że ·instytucja 
ta jest dla dobra publicznego wręcz szkodliwą. 

Walne .zebranie zatem uchwala: 
Urząd kierownika Dzielnicy winien czym prędzej być zniesiony. W przeko

naniu, że pod tym względem istnieje zgodność u decydujących czynników, zawie
sza się w czynnościach kierownika Dzielnicy p. Tabernackiego, któremu zresztą 
wypowiada się wotum niezaufania" b. 

2. ,,Walne Zebranie Dzielnicy śląskiej Związku Polaków w Niemczech, jakie
odbyło się dnia 24.11.1935 r. w Opolu, stwierdza po 1. że właściwości znamionu
jące bez wyjątku każde społeczne osiedle, istnieją niezależnie od woli jednostki 
i zbiorowości, po 2. że nauka i praktyka nawołuje do uznawania tych właściwości, 
o ile dane osiedle ma być użytkowane dla twórczej pracy lub idei.

Walne Zebranie protestuje zatem jak najenergiczrniej przeciw robocie kilku
wpływowych jednostek, które to jednostki piętnują żądania zgodne z interesem 
s�łecznym i nacodowym jako dążności odśrodkowe i niepatriotyczne". 

3. ,,Walne Zebranie Dzielnicy Śląskiej Zw[iązku] P[olaków] w N[iemczech], ja
kie odbyło się w Opolu dnia 24.11.1935 r., stwierp.za z uczuciem goryczy, że coraz 
gwałtowniej szerzy się zło wśród pokolenia młodego na Śl'[ąsku] Opolskim. Walne 
Zebranie widzi przyczyn_ę zła przede wszystkim w braku nauki religii św. 
w języku ojczystym. Apeluje ono zatem do społeczeńsiwa sta·rszego, aby podwoiły 
wysiłek swój dla uchronienia dziatwy od grożącego jej niebezpieczeństwa, zwierz
chność duchowną zaś, by rychło i stanowczo podjęła kroki u władz szkolnych za 
przywróceniem religii św. w języku ojczystym. Walne Zebranie jest wreszcie zda-

7 - Sobótka 4/78 
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nia, że przygotowanie dziatwy do pierwszej komunii w obcym języku, prowadzi 
nieuchronnie i bardzo krótką drogą po·przez osłabienie uczucia religijnego do bez
bożnictwa". 

4. ,,Walne Zebrnnie Dzielnicy I-szej Zw[iązku] P[olaków] w N{iemczech],
wzywa Cię śląsk�ludu polski, aby wierny przykazarniu boskiemu star.al się w czys
tości i mocy uchować świętą Twą mowę polską. 

Pamiętaj ludu kochany, że to Bóg, najwyższy Stwórca nieba i ziemi, dał Ci 
przez ojców Twych żyjących i już pomarłych drogi ten skarb. Strzeż go zatem 
i przekazuj skarb ten w całości pokoleniu młodszemu. 

Ty matko i Ty ojcze dziecka polskiego, pamiętajcie, że w ostatniej chwili ży
cia Waszego pytać będzie Sędzia najwyższy: coście uczynili z skarbem, jaki 
dla potomstwa Waszego dałem Wam w opiekę? 

Niechaj gazeta polska i polska książka modlitewna poza Icr-zyżem i obrazem 
będą zawsze obecnymi w domu Waszym". 

Uchwałę i rezolucję Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie i niemilknącymi 
oklaskami. Poza tym Walne Zebranie uchwaliło wysłać telegramy do Prezesa 
Zw[iązku] P[olaków] w N[iemczech] Ks. dra Doma11skiego i Prezesa światowego 
Związku Polaków z Zagranicy, p. ministra [Władysława] Raczkiewicza, Warszawa, 
których odpis dołącza się niniejszemu protokołowi. 

W związku z uchwałami ks. Patrori Koziołek wzruszonym głosem dziękował 
za naprawdę wyjątkowe dowody przywiązania i miłości ludu polskiego. Wskazując 
na to, że wszystko od Boga pochodzi, wobec czego należy wszystko z Bogiem roz
począć, przyrzeka, że odprawi Mszę dziękczynną za pomyślnie odbyte dzisiejsze 
Walne Zebranie, w której równocześnie prosić będziemy o pomyślny rozwój pracy 
rozpoczętej Walnym Zebraniem. Msza ta ma się odbyć w Opolu. Termin wyznaczy 
zarząd. 

Ponieważ dalszych wniosków nie było, marszałek Walnego Zebrania oddał dal
sze przewodnictwo w ręce nowo wybranego prezesa. Tenże obejmując urzędowanie 
nakreślił w głównych zarysach kii.erunek przyszłej pracy. Podkreślił przede wszyst
kim, że podstawą ruchu polskiego na Górnym śl_ąsku muszą być �ilość i wzajem
ne zaufanie. 

Do punktu 7: W wolnych głosach podkreślano, że nie było jeszcze zebrania 
w tak podniosłym nastroju i tak zgodnego w przeprowadzeniu uchwał. 

Walne Zebranie, na którym było 400 obecnych, zamknięto pieśnią „Serdeczna 
Matko" o godz. 2,15. 

a Chodzi o adwokata Pawła Kwoczka. 
b Tak w tekście. 

Nr 3 

Jan Wawrzynek - marszałek, 
Franciszek Grala - sekretarz, 
Antoni Wilczek - sekretarz 

1935 listopad 24, Opole. - Protokół z posiedzenia Rady i Zarządu Dziel

nicy I Związku Polaków w Niemczech. 

Rada Dzielnicowa z Zarządem solidaryzują się z Walnym Zebraniem i wszy!,t
kimi przez Walne Zebranie przyjętymi uchwałami ó. powierzają sekretarzowi 
Dzielnicy p. WaWTzynkowi natychmiastowe objęcie funkcji, które dotychczas spra-
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wował były kierownik Dzielnicy p. Tabernack.i. Jako m1eJsce urzędowania wyzna
cza się. p. Wawrzynkowi biura Dzielnicy I-szej Związku Polaków w Niemczech. 
Opole, dnia 24 listopada 1935 r. 

(-) Wiktor Gorzołka, Prezes Związku Polskiej 
Młodzieży Katolickiej [Związku Młodzieży Pol
sko-Katolickiej] na śl[ąsku] Opolskim, 
Józef Kachel, Naczelnik Związku Harcerstwa 
Polskiego w N:[iemczech], 
Franc[iszek] Bialdyga, zast[ępca] prez[esa] po
w[iatu] strzeleckiego, 
Franciszek Gralla, za prezesa Związku Aka
demików Górnoślązaków Silesia Superior, 
Grzonka Jan, za prezesa powfiatu] ,racibor
skiego, 
Paweł Kwoczek, prezes Dzielnicy I ZPwN, 
Karol Bien:iusa, wiceprezes, 
Antoni Wilczek, skarbnik 

Nr 4 

1935 listopad 25. - $prawozdanie z Walnego Zebrania Dzielnicy I
Związku Polaków w Niemczech odbytego w Opolu 24 XI 1935 r. sporzą

dzone przez pracownika biura_ Dzielnicy Wilhelma Jarasza. 

Wcho,dząc parę minut po 12-tej do lokalu, spotykam w grupkach stojącą 
młodzież, która żywo debatuje. W sali są do połowy krzesła zajęte, częściowo 
przez starych, a w wielkiej części przez młodzież. Szczególnie przez młodzież 
powiatu opolskiego i strzeleckiego. Słyszę umawianie się, żeby pozajmować wszyst

kie wolne miejsca, żeby wyglądało, iż wszystkie _zajęte i poza tym umawiają się 
'i informują młodzi starszych, którzy przyszli na zebranie z nieświadomości, żeby 

mocno i długo oklaskiwano przybycie ks. Koziołka� Pomiędzy starszymi spostrze
głem nawet twarze, które mi całkiem niie były znane, pomimo iż większą część 
poważniejszych naszych rodaków z całego Śląska znam. 

O godz. 1/2 1 {1230] wchodzi na salę ks. proboszcz Koziołek w towarzystwie 
dra Kw o czk a witany przez zebranych oklaskami i okrzykami „Niech żyje!'' • 
Bezpartyjny obserwator spostrzegł zaraz, iż jest to coś przygotowanego - na
k,ręconego przez organizatorów, gdyż sala cała wprost krzyczała, jakoby - się stało 
coś nadzwyczajnego. 

Jako pierwszy odczytuje ks. Koz.iołek odezwę, w której wita zebranych, wyra
żając radość, iż się tak licznie zgromadzili na zaproszenie jego. 
[ ... ] 

Zabiera głos p. dr a Kw o c z e k  dziękując ks. Koziołkowi proponuje mia-
nowanie ks. Kozfołka Patr�nem Dzielnicy I (oklaski i okrzyki „Niech żyje"), po 
czym udziela ks. Koziołek głosu p. Wawrzynkowi, którego proponował Komitet 
Organizacyjny Zebrania na Marszałka. Zabiera głos i dziękuje za to, że powie
rzono mu marszałkowanie na zebraniu, po czym rozpoczyna bujać po obłokach, że 
nadeszła nareszcie upragniona i wymarzona chwila, o której ludność polska śląska 
śniła już 13 lat. Jest to dzień historyczny, który przejdzie w historię i będzie 
świadczył o dążeniu i jednolitym froncie ludności śląskiej z władzą na jej terenie, 
gdyż któż lepiej może pokierować sprawami ludu śląskiego jak nie swoi, którzy 
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znają najlepiej potrzeby jej a nie nasyłani nam ludzie. Czas najwyższy, aby zrobić 
z nimi rozrachunek (oklaski - okrzyki). Po czym ukonstytuował biuro ze
brania [ ... ] 

Przystępuje się do wyboru Zarządu Dzieln[icy] P. Malczewski odczytuje na
zwiska zaproszonych delegatów. Przedtem jednakowoż zaznacza, że przywołani 
[wywołani] delegaci nie potrzebują się odzywać, czy są obecni. Po odczytaniu 
zapytuje się, czy jeszcze obecni są jacyś delegaci, którzy nie zostali odwołani. 
Naraz jakby na komendę stawa [wstaje] 30 młodych i podaje swoje nazwiska. 
W międzyczasie podchodzą do starych gospodarzy młodzi nastalowani do tego 
i namawiają ich, żeby się zgłosili jako delegaci. Część ich stawa [wstaje] i zgłasza 
się. Dlatego, . że siedziałem w tyle i wiedziałem ,i obserwowałem to dokładnie.
Następnie zabiera głos p. Wawrzynek i oznajmia, że głosowanie odbędzie się jaw
nie przez powstanie z miejsca i podniesienie ręki, liczy na to, że zapewne nie bę
dzie nikogo, kto by chciał tajnie głosować. Nie podaje jednak liczby uprawnio
nych do głosowania delegatów. Jak się przekonałem, z delegatów uprawnionych 
do głosowania przybyła na zebranie bardzo nikła liczba. Np. pow[iaty] oleski 
i dobrodzieński nie był[y] przez nikogo zastąpiony [reprezentowane]. Pow'[iat] by
tomska-tarnogórski tylko przez 3 delegatów. Z powiatu zabrskiego nie widziałem 
też żadnego delegata. Z kozielskiego był jedyny - kierownik Banku p. Gralla. 
Z raciborskiego z odczytanych delegatów też nie widziałem nikogo. Zgłosiło się 
jedynie dodatkowo około 5 delegatów szczególnie spośród młodzieży. Jedynie po
wiat strzelecki, opolski i prudnicki były zastąpione [reprezentowane] licznie, ale 
przeważnie przez młodzież albo rodaków takich, którzy nie byli uprawnieni mia
nowania się delegatami, gdyż byli to wyłącznie ludzie zwabieni przez p. Wawrzyn
ka i jego młodych zwolenników. Nawet stwierdziłem, iż z jednej rodziny było 
3-6 delegatów. Z samej rodziny Gomoła spokrewnionej z p. Wawrzynkiem było
ich z ojcem razem 6. Tak samo z powiatu opolskiego nie byl,i obecni prawdziwi
delegaci, tylko delegaci samozwaó.cy, którzy zgłosili się dopiero na zebraniu pod
namową młodszych, któTZy ich do tego skłaniali. Największa liczba obecnych i de
legatów była z pow[iatu] opolskiego, ponieważ najbliżej i przyszli z nieświa·do
mości, w mniemaniu, iż jest to prawidłowe zebranie, zwołane przez Dzieln[icę]
I. Przekonałem się o lym, gdyż· rozmawiałem z niektórymi. Tak samo z powiatu
gliwickiego byli delegaci pozą, jedynym staTszym, zwabionym w tym celu przez
p. Wawrzynka, wyłącznie młodz,i, którzy się zgodzili dopiero na zebraniu, po
nieważ ci prawdziwi się nie stawili. Wszystkich obecnych było najwyżej 300 osób
[ ... ]

Jak wyżej zaznaczyłem, nie głosowali tylko sami delegaci, tylko i drudzy 
·obecn,i stawali i podnosili ręce w górę, namawiani przez ulokowaną pomiędzy
starymi młodzież [ ... ]

Odniosłem wrażenie z całego zebrania, że starsi ludzie nie byli z tego całkiem 
zadowoleni, dlatego poczęli się rozchodzić, gdyż przebieg był całk,iem sztuczny 
i przesadzony, a nowego nic nie powiedziano. Zaś z twarzy niektórych młodszych 
widziałem 1'ozczarowanie, ponieważ już przed zebraniem dyskutowali nad tym, 
kogo to wyleją i dają im bilety na podróż. Nawet mnie samego przed zebraniem 
chciało kilka młodych, pomiędzy któTymi rej wodził p. [Wawrzyniec] Sw,ierzy 
z Strzelec '[Opolskich], bić. Nawet p. Wawrzynek zabronił mi wstępu na zebranie 
i chciał mnie dać WY1'ZUcić. 

Tyle moich spostrzeżeń i uwag o przebiegu zebrania. Było pisane naprędce, dla
tego może nie całkiem jasno i wyrażnie. 

Opole, dnia 25 listopada 1935. Jarasz Wilhelm 

a Chodziło o adwokata Pawła Kwoczka. 
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Nr 5 

1935 grudzień 29, Otmęt. - Pismo ks. Karola Koziołka do Prezesa

Związku Polaków w Niemczech ks. dra Bolesława Domańskiego. 

Wiek mój i chwiejny stan zdrowia mego odradzają mi podjąć podróż do. Ber
lina na walne zebranie. Mam jednak jedno życzenie, a mianowicie, żebyś, wiel
możny nasz Władco, zechciał na miejsce moje zawezwać na owo zebranie na
stępne, mego w urzędzie prezesa I Dzielnicy, p. mecenasa Pawła Kwoczka 
z Opola (Gartenstrasse 34). Taki Pan, to wyborna zdobycz dla naszego Związku 
Polaków: on młody, zdrów, dzielny prawnik, wyśmienity adwokat. On złożył 
świetne egzamina prawnicze. On natychmiast po skończonym gimnazjum (w Opo
lu); udał się do Poznania, gdzie cały rok spędził na studiach mowy ojczystej 
i głębokim przejęciem się duchem polskim. On przede mną oświadczył, że wszelki 
czas wolny od prac zawodowych poświęci naszej narodowej sprawie. 

Jeżeli więc, kochany spółbracie, miałbyś ochotę go poznać i mieć na Walnym 
Zebraniu, to racz natychmiast osobiście wystosować do niego odpowiedni list, aby 
jeszcze na czas go otrzymał. 

Adres do mnie: 
Ottmuth b. Krappitz 0/S. 

Z serdecznym pozdrowieniem i szczerym po
ważaniem (-) ks. Koziołek, patron I Dzielnicy 

Nr 6 

1936 styczeń 5, Otmęt. - Pismo ks. Karola Koziołka do Prezesa Związ

ku Polaków w Niemczech ks. dra Bolesława Domańskiego. 

W odpowiedzi na list Pański z dnia 3 stycznia r.b. donoszę w krótkości, że na 
Walnym Zgromadzeniu ludu górnośląskiego w Opolu dnia 24 listopada roku co 
dopiero ubiegłego p.i. a - 1. ja zło-żyłem swoje dotychczasowe prezesostwo, 2. do 
urzędu przezesa powołano p. mecenasa Kwoczka (z Opola), 3. mnie mfanowano 
patronem Dzielnicy śląskiej, i na te trzy numery porządku dziennego wszystek 
lud zebrany z wielkim zapałem się zgodził, a przy tym zostaje, na tym koniec, bo 
w sprawach, o które tu się rozchodzi, jedynie wola ludu tubylczego (a więc gór
nośląskiego) dla _nas ma być i będzie miairodajna. 

Rozumie się, że nikt z nas (ani p. Kwoczek, ani ja) do Berlina na tamte ze
branie w dniu 8-mym tego miesiąca nie po)edzie. 

a Tak w tekście. 

Z wyrazami uszanowania 
(-) ks. Koziołek 

DIE GENESE DER SOG. SEZESSION DES I. BEZIRKS DES BUNDES 

DER POLEN IN DEUTSCHLAND IM LICHTE ARCHIV ALISCHER QUELLEN 

Das prasentierte Materiał bezieht sich auf eines der dramatischsten· Ereignisse 
in der Geschichte des I. (Schlesischen) Bezirks des Bundes der Polen in Deutsch
land. Urn die Jahreswende 1935-36 kilndigte ein Teil des schlesischen Aktivs den 
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zentralen Verbandsbehi:irden den Gehorsam und griindete einen separaten Bund 

der Polen Jn Schlesien. Die aus sechs Dokumenten bestehenden Quellen sind: 

Postulate des Vorstandes des I. Bezirks des Bundes der Polen in Deutschland 

(der Vorstand wurde von der Bezirkshauptversammlung gewii.hlt, die ohne Ein

willigung der zentralen Verbandsbehi:irden im Nouvember 1935 einberufen worden 

war); das Protokoll dieser Versammlung sowie Erklii.rungen des Bezirksaktivs 

liber die Notwendigkeit einer intensiveren Verteidigung der Rechte der polnischen 

Minderheit in Deutschland. 

Die publizierten Quellen stammen aus dem A1rchiv Neuer Akten in Warschau, 

Signatur 2060 (Akten der Polnischen Botschaft in Berlin). 
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CZESŁAWA MYKITA-GLENSK 

PUBLICYSTYKA GUSTAWA MORCINKA NA ŁAMACH 

,,MIESIĘCZNIKA PEDAGOGICZNEGO" 

Literacka sylwetka Gustawa Morcinka oczekujre wprawdzie nadal 

swego monografisty, ale często lbyła i jest tematem opracowań, artyilru

łów czy rozpraw, głównie Zdzisława Hierowskiego, Witolda 'Nawrockie

go, Jana Pierzchały i Michała Głow.ińskiego 1. 'Prace te i ·pomniejsze 

artyikuły lkwestie przedliterackiej czy paraliteracki€j twórczości później

szego pisarza lkwitują najczęściej paruzdaniową informacją. Jedynie 

artykuł Krystyny H€ski€j-Kwaśniewskiej 2 wnosi więcej szczegółów na 

temat kon�aktów Morcinka ze współczesnymi mu periodykami. Do mo

mentu debiutu publicystycznego na łamach „Dziennilk:a Cieszyńskiego" 

w 1920 r. 3, gdzie zamieścił on Wspomnienie z przewrotu w listopadzie 

1918 r., aż do 1928 ·r., kiedy jego nazwisko pojawiło się na łamach poz

nańskiej „Tęcey" 4, pozostawał Morcinek pisarzem stricte regiona1nym, 
zasilając swymi artykułami, nowelami, powieściami w odci:nlk:ach głów

nie periodyiki cieszyński·e, rzadziej już katowickie. Dorobek tego okresu, 

przede wszystkim dziennikarski i drobnoprozatorski, osiąga 1:i.czlbę 48 po

zycji s. Pełny zestaw mbliograficzny jego twórczości, uwzględniający 

również dorcilbek d:ziennika:rski, sporządził Ludwik Brożelk: 6• 

W zestawieniu tym iZlnajdziemy trzynaście artyikułów drukowanych 

w latach 1924-1938 na łamach „Miesięcznika Pedagogicznego", organu 

1 Z. H i  er o ws k i, Życie literackie na Sląsku w latach 1922-1939, Katowice 
1969; W. N a w r o c k  i ,  O pisarstwie Gustawa Morcinka, Katowice 1972; Z .  J. N o
w a k, Problemy twórczo§ci G. Morcinka (Zaranie Śląskie, 197 4 ,  nr 3, s. 49 4-506). 

2 K .  He s k a - K w  a ś n i e  ws ka, Współpraca Morcinka z „Zaraniem Slą

skim" (Z eszyty Naukowe Wyższej 'Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, nr 40: 1967, 
Prace Histor yczno-Literackie, z. 4 s. 241-259). 

3 L. M. B a r t e  1 s k i, Polscy pisarze współcześni 1944-1970, Warszawa 1972,
s. 202.

4 H i  er o ws k i, op. cit., s. 36.
s J. K u  c i  a n ka, Listy Gustawa Morcinka do Władysława Orkana· (Zaranie 

Śląskie, 196 4 ,  nr 2, s. 327). 
6 L. Br oż e k, Twórczość G .  Morcinka 1923-1953. Zarys bibliograficzny (Śląsk

Literacki, 19 5 4, nr 9, s. 169-170). 
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Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Cieszynie. Zaczął on ukazy
wać się w 1892 r. staraniem .grupy patriotów cieszyńskich, skupionych 
,wokół pierwszego i długoletniego :redaktora pisma, Jerzego Kubisza. 
,,Miesięcznik Pedagogiczny", niema·l rówieśnik Morcinika (ur. 1891 r.), 
pojawiał się przez 48 lat, służył nauczycielstwu śląskiemu, informował 
o sprawach związanych z nauczaniem, wychowaniem, przynosił artykuły
popularnonaukowe z zakresu geografii, przyrody, historii, etnografii,
gruni:ował świadomość narodową Polaków na Sląsku Cieszyńskim.

,,»Miesięcznik Pedagogiczny« wychował trzy pokolenia nauczyciei.i 
śląskich: pierwsze, !które z ,niemiecikiej szkoły nie wyniosło prawdziwej 
wiede;y ci narodzie po,lskim, jego dziejach i kulturze; drugie, które już 
miało pełną świadomość narndową, czemu d1iJ.łO wyraz; !biorąc udział 
w wydarzeniach historycznych w listopadzie 1918 ·roku; trzecie wreszcie 
pokolenie l!lauczycieli wyrastało już w Polsce niepodległej, a później 
stanęło w 1939 r. w jej obronie, ponosząc może największe ofiary. W tym 
właśnie wychowawczym oddziaływaniu leży chyba największa zasługa 
»Miesięcznika Pedagogicznego«" 1. 

,Pierwszy artykuł Morcinka, za•tytulowany Znaczenie biblioteki szkol
nej dla młodzieży, ukazał się w trzecim numerze „Miesięczniika" 
w 1924 r. Kim_ 1był debiutant? Przede wszys1Jkim nauczycielem, który 
od 1920 r. uczył rw szko'le w Skoczowie, prowadząc tam także ibiblio-te'kę 
szkolną, w,nildiwym o'bserwatorem środowrska i ·te·renu swej pracy za
wodowej, gotującym się do debiutu literackiego w 1925 T., kiedy to 
katowicka „Polonia" przyznała mu nagrodę za nowelę Snieg w słońcu, 
wchodzącą w cykl nowelistyczny jego deb1utu !książkowego Serce za 

• tamą (1929). Pracując w sz'kolnic-twie do 1936 r. Morcinek zyskiwał co
raz ro11:leglejszą sławę 'literacką, o czym świadczą również wzmianki,
recenzje zamieszczane w „Miesięczniku Pedagogicznym". Jednocześnie
l!lauc,zyciel skoczowski zasilał wytworami coraz łlardziej -talentem zna
cz-onego pióra im1y śląski periodyk społecmo-kul'turalny, ,,Zaranie Slą
skie", gdzie w latach 1929-1939 zamieścił 13 nowel i opowiadań. W pią
tym roczniku „Zarania" z.najdziemy także utwory poetycikie zdecydo
wanego przecież prozaika, jak Radość spoczynku, Cisza w kopalni, Kie
dy maki kwitną s.

Publicystyka zawarta w „Miesięcznilku Pedagogicznym" wyrastała
głównie z doświadezeń, jakich dostarczała Morcinkowi praca w szkole,
które traktował jaiko pretekst, punkt wyjścia do poruszenia !kwesti:i
obchodzących go l!lie tylko ja!ko wychowawcę, lecz także olbywatela
zaangażowanego w kszfałtowanie ,nowego społeczeństwa okresu między
wojennego. Wielce wymownym .prz)'lkładem jest zamieszczony w 1925 r.

7 E. P a  s e k, ,,Miesięcznik. Pedagogiczny" - czasopismo nauczycielskie w la
tach 1892-1939 (Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1975, nr 2, s. 307; o związkach 

pisarskich MoTcinka z „Miesięcznikiem" - s. 305). 

s H e s  k a - Kw a ś n i e w  s k a, op. cit., s. 256. 
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aTty,kuł pt. Obraz w szkole, tktÓTego treść - sądząc na podstawie tytu
łu - 'kwa'lifilk:owa�by tekst do opracowa.ń wyłącznie metodycznych. 
W połowie grudnia 1924 r. ,,Ognisko" skoczowskie odbyło w miejsco
wej polskiej szkole drugie swe posiedzenie, na któTym G. Morcinek 
przeprowadził w II !klasie Szkoły Wydziałowej ,,ciekawą i oryginalną 
lekcję na temat opisywania abrazu artystycznego", uzupełniając wywód 
obszernym referatem. ,,Lekcja w�bud:ziła nadzwyczajne zainteresowanie 
głównie z powodu doskonałego prowadzenia, zaś referat dał powód do 
obszernej dyskusji na tema't tak zaniedlbanego w naszych szkołach dzia
łu pracy wychowawczej" 9, ,Publikowany w „Miesięczni/ku" materiał 
urósł do roizmiarów ,około 23-stronri.oowej rozprnwki. Metodyk wypo
wiedział się na sześciu stronach; ,znakomiita wi�szość telkstu to głos 
myślącego pedagoga, wychowawcy, tym 'bardziej sugestywny, ·że oddane 
kwestiom wychowania patriotycznego pióro potraiktowało problem !bardzo 
wśzechstronnie, w sposób literacko atra1kcyjny, z jakim nieczęsto spoty
kali się uczes>tnicy posiedzeń kółka s1Jmozowskiego. PotTzeibę i walory 
wychowania estetycznego wywodzi autor z dzieł autorów polskich i za
granicznych. I przy 1tej okazji znajdz·ie Morcinek sposobność do przed
stawienia argumentacji na '1:emait roli, jalką w eduk·acji narodowej może 
odegrać nie tylko - uprzywilejowana jak dotąd - poeQ:ja. ,,Bogatym 
a niewyczerpanym źródłem wychowania narodowego, z k.tórego hojnie 
·można czerpać, jesit nasze malarstwo" 10. -

,,.. 

Orientując s,ię rw socjalrno-kuHuralnym poziomie śirodowi,ska domo
wego uczniów, p<JZibawionego niemal całkowicie możliwości este'tyczrnego 
oddziaływania na uczniÓ'w (niski poziom ma1eTialny i i:n1eleiktualny ro
dziców, lbrak tradycji), autor artykułu tym większy dbowiąze'k nakłada 
na szkołę. Dolbrze przygotowany pedagog, i to nielkoniecznie nauczyciel 
rysunku, lecz '1:akże ,polonista, może wykorzystać wartościowy materiał 
do nauki o Polsce, polskiego języka i literatury. Marei.nek utrzymuje, że 
,,·czytanie obrazów wkracza w samo centrum nauczania języika, ćwiczenia 
te pociągają bez wyjątku wszystkich uc,:zniów, ćwiczenia języikowe wiążą 
się nierozdzielnie z obiektem widzialnym przez nas wszystkich, może 
więc podlegać ścisłej kontroli całej ,klasy" 11• Uwadze autora nie uchodzi 
także aspekt kulturotwórczy opisanego procesu, wywołujący oprócz 
doznań estetycznych próby samodzielnej, własnej, oryginalnej twóTczo
ści. Część czysto metodycZtna stanowi opis leikcji poświęconej analizie 
barwnej Teprodukcji obra'Zu KaspTa- Żelechowskiego Wywłaszczenie. Inną 
propO'zycją wzorca metodycznego jest „Lekcja praJktyczna z rozbioru 
obrazu w klasie 3 wydziałowej Odpoczynek żniwiarzy. W. Wodzinow
skiego" 12•

9 „Miesięcznik Pedagogiczny", 1925, nr 1, s. 26. 
10 Tamże, nr 2, s. 38. 
11 Tamże, nr 3, s. 70. 
12 Tamże, nr 12, s. 327-333.
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W kręgu problematyki bliskiej doświadczeniom z 1terenu szikoły -
pod piórem Morcinka zyskującym jednak znacznie rozleglejszy aspekt -
jest jego pierwszy, wspomniany już artykuł Znaczenie biblioteki szkol

nej dla młodzieży 13. Uzmysławiając czytelnikowi trudności, jakie napo
tyika nauczyciel w wychowaniu młodzieży, poddanej do niedawna 
w,pływom szkoły auS'triackiej, stwierdza wprost: ,,Jednym z najslrutecz
niejszych środków, wspomagających nauczyciela w pracy szlkolnej nad 
językiem oj-czyS'tym, nad wpojeniem w młode umysły tych wszystikich 
wiadomości o Polsce dawnej i współczesnej, które mają tworzyć usw1a
domimego obywatela polskiego - jest porządna biblioteka szkol
na" 14. 

Biibliotelkę szkolną w Skocmwie założył nauczyciel, lbyły oficer z biu
ra plebiscytowego, który przywiózł z Warszawy-w plecalku !kilkadziesiąt 
książek, a .potem drogą składelk, głównie samych dzfeci, uzupełniano 
zasób bifblioteiki, dochodząc po trzech latach do lic.zby 670 tomów, z cze
go około 40°/o stanowiły powieści i popularne prace historyczne, około 
200/o !książki ,przygodowe, 220/o powieści o'byczajoy.re, 140/o powiastki, 
legendy, !baśnie, około 4°/o poezje i ,pozycje naulkowe. INajl'iczntej repTe
zentowani autorzy to: Sienkiewicz, Kraszewski, Prus, Konopniclka, Przy
borowslki, Reymont, Dygasiński, Sieroszewski, a z olbcych: Hoffmann, 
Verne, Cooper i Kipling. W rozważaniach na temat poczytności różnego 
rodzaju ks1ią·żelk wśród mlod:zieży 'Morcinek znów 'zwraca uwagę na rolę 
polskiej !książki w lkształibowaniu osobowości dziecka, do tej pory poz
bawionego kontalktu z dziełami polskiej Hteratury, ·z Połską w ogóle. 
Co więcej: ,,Dzieci pożyczane książki przynoszą do domu, gdzie dotych
czas !książki nader rzadkim ibywały gościem . . . Zdarz•a się także często, 
że rrodzice, s·zczególnie w miesiącach zimowych prroszą przez dzieci 
o książki do czyta·nia. I tutaj ibiblioteka szkolna zastępuje lbibli:otekę
publiczną dla sfarszych, 'ba; nawet osiąga więcej niż tamta. Z bi!bliotelki
,publicznej korzysta zwylkle szczupłe S'tosunikowo gTOno czytelników
spośród sferr uświadomionych, przewamie z inteligencji. Książka z bi
ibhoteki szikolnej, prrzyniesiona do domu przez ucznia, dostaje się do
rąk taikiqh ludzi, których łby żadna namowa ani agitacja nie skłoniła do

. tego, by zapisać się na członka jakiejś czytelni czy biblioteki" 15, 

Stwierdzenie to naibiera specjalnego znaczenia, gdy uświadomimy 
soibi€, że zaledwie pa1rę lat minęło od momentu wcielenia Ś'ląsika Cieszyń
skiego w organizm pańS'twowości pólslkiej i ta mimowolna, lecz jakże 
ważna z punktu widzenia :polskich i<nteresów, metoda -reedukacji naro
dowej ludności cieszyńskiej poprzez poszerzenie wpływu szkoły na do-

1s Tamże, 19.24, nr 3, s. 81-85.

14 Tamże, s. 81. 
1s Tamże, s. 84. 
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rosłą część społeczeństwa ,została ·bardzo dobitnie za1anonsowana przez 
naruczyciela szkółki ludowej. 

W artykule zatytułowanym W obronie współczesnej literatury dla 

dzieci i młodzieży 16 Mnrc1ne'k broni literaitu['y fanfastyczno-baśniowej, 
podróżniczej, jej walorów dydalktyczno-wychowawczych, przy czym 
motyw instynktownej omany ,bhskiego w poźniejszej twórczości ,gatun
ku nie odgrywał ;rol'i. zasadniczej; polemizował iprzede wszystkim po'lo-
1nista i wychowawca. •

Z arty,kułem 1tym koresponduje wypowiedź Morcinka na marginesie 
obrad komisji podręczników s:zJkolnych w Katowicach 17. Używane wów
czas na Śląsku wypisy Callego czy Niewiadomskiej stały się przedmio
tem krytycznej oceny, jako że - zamieszczając urywki dziel wyh_itnych 
polskich pisarzy - pozostawały w swej warstwie symtboliczno-nastrojo
wej niezro:oumiałe dla młodego odbiorcy z uwagi na cechy stylu prezen
towanych autorów. Ne dawały one pojęcia o literaturze współczesnej, 
.ponieważ nierównomierność propozycji' w i:ch ,prezentowaniu deformowała 
rzeczywis,ty obraz, a nasycenie tekstów zwrotami gwarowymi innych re
gionów nie mogły skutecznie uczyć Ślązaków poprawnej polszczyzny. Tak
że świat pojęć i emocji był zbyt odległy dla śląskiego dzieeika, a już 
z pewnością wymagały rewizji fragmenty naiwiązują,ce do martyrologii 
narodu z okresu niewoli. ,,Opierając się na owych spostrzeżeniach, poczy
nionych w klasie, musimy dojść do przekonania, że tego rodzaju patrio
tyzmem wpajanym dzieciom - zwłaszcza tu na kresach - i w dobie 
obecnej., nie osiągniemy celów, zakreślonych przez wychowanie narodo
w·e" 18• 

Morcinek pos1tuluje !egionalizm uwzglądni,ający indywidualności te
rytorialne, ,gospodarcze i kultrurowe regionu przemysł,owego·. Zamiast 
dość przypadkowego montażu fragmentów ,tekstów, ·lepszemu poznaniu 
twórczości polskich pisarzy słrużyłalby lektura szkolna, tanio i popularnie 
wydana. Byłalby ona dostępna dla najszerszego odbiorcy, a jednocześnie 
mo,głalby za,pewnić wszechstronniejsze kształtowanie osolbowości, nie 
ograniczając się wyłą•czn'i.:e do urabiania cech uczuciowy.eh, postaw altru
istycznych Hp. Morcine!k zdecydowanie opowiada się za tym, by miejsce 
literatury „zaduszkowej" zajęły opisy sławiące czynne, alktywne życie, 
,bohaterstwo nie tylko bi1tewne, lecz wszelkie jego przejawy godne upow
szechniania w czasach pokojoweg,o 1budowni0twa. Te sensowne, podyk
towane '.lIDajomością ludu śląskiego uwagi 'kreują Morcinka na pedagoga 
większego formatu i ,o:rędowni!ka sprawy ogó'lniejszej niż dbałość o od
powiedni poziom ,pomocy naufoowych. 

1s Tamże, 1925, nr 10, s. 274-280. 
11 O potrzebie nowych wypisów polskich (Miesięcznik Pedagogiczny, 1927, nr 2, 

s. 33-40).
1s Tamże, s. 35.
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Specjalnego potraktowania wymaga grupa artykułów wynikających 
z doświadczeń pedagogicznych, lecz dotyczących spraw wa:Ż!kich w czasie 
1krystalizowania się ispójni narodowej. Służyły one prezentacji specyficz
nej syituacji Śląsk,a, 1by :przez utrwalenie w świadomości ogól1nonarodowej 
jego obecności doprowadzić do zespolenia nie tylko w sensie geogra
ficzno - prawnym. Należą tu artykuły: Walka szkoły polskiej o duszę 

dziecka jako przyszłego obywatela 19, Wychowanie narodowe a społecz
ne 20, Gwara śląska a język literacki 21, Nauczyciel polski na Sląsku 22. 

Motywacja wy,boru odpowiedhich z,albiegów wychowawczych w stosunku 
do młodzieży śląskiej odsłania jednocześnie odmienność sytuacji regionu 
iak długo ,pozostającego pod obcymi wpływa.mi. Potrzeba budowania 
autorytetu młodego państwa polskiego na gruncie szkoły i pop,rzez rńą 
w ś·rodowiskach pozasZlko1nych nalkazywała użycie wszelkich możliwych 
metod, ,zaangażowania wszystkich dziedzin :nauczania, prasy, nawiązy
wania kontaiktów listowych mtod.zieży śląskiej z rówieśnikami z innych 
regionów Polslki. 

!Powtórzeniem zasadniczych idei wspartych lk:onlkretnymi propozycja
mi metodycznymi jest a,rtykuł o wychowaniu nair,odowym i społecznym, 
a także artykuł ·pt. Gwara śląska a język literacki. ,,Uważam - pisał 
Morcinek - że nauczyciel w sz,ko,le polskiej 'Ila Śląsku, a zwłaszcza 
nauczyciel języ,ka polskiego, powi1I1ie1I1 prrzyczyniać się do bogacenia 
Błownictwa języika polskiego, dopuszczając, i - że talk powiem - UO!by
wartelniając śląsikie wyrazy ludowe w języlku literackim" 2a. 

Ostatni ·z cyklu i ostatni chronologicznie rzecz 'biorąc jest artykuł 
Nauczyciel polski na Sląsku, w którym Morcinek dobitnie podkreśla 
r,olę nauczyciela w ·rzeczywistym i trwałym ,przywróceniu Śląska Polsce. 
Przeświadczenie i argumentację czerpie autor z killkuna:stolemiej pracy 
pedagogic:nnej w środowisku śląskim. ,,Piętnaście lat mija od chwili, 
gdy nauczyciel polski roz·począł pracę w po'1s,kiej szkole na Śląsku 
Górnym, dziewiętnaście la1t mija, gdy szkoła na Śląsku Cieszyńskim 
stała się 'bez reszty szkołą po1ską. Co rw tym dkresie czaru :zdołał nau
czyciel pQ.lsiki zdziałać? . . . Gdylby fak przewędrować Śląsk wzdłuż 
i wszerz, a po drodze wstępować do szikół polskich, przypatrzyć się co
dziennej robocie nauczyciela, zobaczyć jego twórczy wysiłek w sali 
szkolnej i poza szkołą, 'llabrać w ·oczy i serce oibraz nowej rzeczywisto
ści, a móc to wszystko :porównać ·z obrazem, jaki się wyniosło z ro-; 

ku 1919 czy z rdku 1922, można byłOlby ·ocenić wartość polskiego nau
czyciela na Śląsku ... Nauczyciel polski stanął itutaj pirzed alternatywą: 
albo udowO'dnić IIlie tyliko Polsce, •lecz całemu światu, że Śląsk to dzieło 

19 Tamże, 1926, nir 11, s. 274-287. 
20 Tamże, 1927, nr 5, s. 138-143.

21 Tamże, 1930, nr 11, s. 265-268. 
22 Tamże, 1938, nr 1, s. 19-22. 
23 Tamże, 1930, nr 11, s. 268.
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naprawdę najżywsze z żywych, że to orwa kolosalna retorta, w której 
ma się wy,go:tować wielkie życie potężnej Pol,ski, alho, że się zaprz.epaści 
wysiłek ;tych ,wszysi!ki1ch, którzy to dZlieło UGZynili najżywsze z ży
wych" 24_ 

Odrębną g,rupę sbanowią artykuły Morcinka wyrafariej zdradzające 
skłonności literackie autora. W 1930 r. pojawił się felieton Uśmiech 

dziecka 2s, przypominający !bardziej opowiaida,nie niż przykład współ
cześnie Tozumianej felietonistyki. 'Podróż do Danii dostarczyła pisarzowi 
wielu wrażeń, wśród których obserwacje z dzi€dziny oświaty, 1kształce
nia, wypełniają obficie S'trony pierwszego numeru „Miesięcznika Peda
gogicznego" z 1933 r. 26 ·Bo tym nas'tępuje dłuższa ,przerwa i po prawie 
trzech latach pojawia się . temat opatrzony tytułem Oczy dziecka 21, 

próba ,psycho1rogicznej typizacji wzajemnych stosunków nauczyciel
uczeń, ujęta w formę 'bliższą ·liiteraturze pięknej niż popularnÓnauko
wej. 

W 1936 II'. ukazała się książka Melchiora Wańkowicza Na tropach 

Smętka,. Morcinek zrecenzował tę pozycję, świadomie eksponując postać 
nauczyciela Jerzego Lanca, Ślązaka..!bohatera. Akcentuje też recenzent 
i ten fakt, że Wańkowicz, olbierając Lanca za centralną postać swej 
opowieści, jego właśnie „wywiódł między największych bohaterów Polski 
współczesnej, sam wś Śląsik za jego sprnwą jeszcz€ mocniej związał z Pol
ską" 2s. 

Gustaw il\/Iorcin�k w publicystyce, której wycinek prześled:zHiśmy 
na łamach „Miesięcznika Peda,gogic2l!1ego", wypowiedział się w sposób 
jednoznaczny, ,rozsądny i zaangaż,OIW'any 'W·e 'Wszystkich niemal ikW'e
stiach, jakie ówczesna sytuacja ikraju podsuwała p:od pióro ,patriocie 
i Ślązakorwi. Aritylkuły te są częścią najwartościowszej publicys'tyki pi
sarza, którą tak surowo ocenił Z. Hierowski 29_ Przede wszystikim . do 
głosu dochodzi myślący, refleksyjny społecznik ustępujący miejsca lite
ratowi, dla k1tórego puhlicystyika ni€ !była ani etapem wstępnym, ani 
okresem zelżenia pasji literackich. Ro:zwijając się rówrwlegle, nie naj
obficiej, !bo dystansowana przez bogatą twórczość literacką, stanowiła 
społecznie doniosły margines w twórczym rozV:oju piewcy ziemi ślą
skiej. 

24 Tamże, 1938, n[" 1, s. 20-21. 
2s Tamże, 1930, nr 5, s. 149-152 . 

. 26 Tamże, 1933, nr 1, s. 2-11.
21 Tamże, 1935, rir 12, s. 299-301. 
2s Tamże, 1936, nT 12, s. 312. 
20 Hi e r  o w s  k i, o,p. cit., s. 250. Tę surową op1mę Hierowski sformułował 

w odniesieniu do wyboru publicystyki Morcinka Z mojej ziemi, Katowice 1955, 
gdzie oprócz paru zaledwie artykułów sprzed 1939 r. przeważają publikacje 
z pierwszej połowy lat 50-tych. Wybór ten notabene nie zawiera ani jednej z 13 
pozycji drukowanych w „Miesięczniku Pedagogicznym". O współpracy pisarza 
z tym periodykiem wspomina jedynie autor wstępu, Ludwik Brożek, na s. 8. 
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GUSTAV MORCINEKS PUBLIZISTIK IN DER ZEITSCHRIFT 

,,MIESIĘCZNIK PEDAGOGICZNY" 

Im Artikel werden dreizehn Beitrage Morcineks in „Miesięcznik Pedagogiczny", 

dem Organ der Polnischen Padagogischen Gesellschaft in Cieszyn, aus den Jahren 

1924-1938 besprochen. Die Texte, von der Forschung bisher unbeachtet, manchmal 

lediglich von Bibliographen ·erwahnt, bilden zwar eine Randerscheinung 'im litera

rischen Schaffen Mqrcineks, beziehen sich aber auf wesentliche, der polnischen 

Gemeinschaft nahe stehende Fragen. Sie sind das Ergebnis von Erfahrungen und 

Beobachtungen, die Morcinek als Volksschullehrer in Skoczów gemacht hatte. In 

der Mehrzahl seiner Beitrage sprach sich Morcinek fiir die nationale Umerziehung 

der Schlesier, deren volle Integrierung mit der Gesamtheit des poln1schen Volkes 

aus, was im schulischen und ausserschulischen Erzieh_ungsprozess realisiert werden 

sollte. 

Aus diesen Texten spricht ein !l'eeller Padagoge, begabter Methodiker, ein 

Sohn der schlesischen Erde und Burger des wiedergeborenen polnischen Staates. 
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ALFONS MROWIEC 

ŚLĄZACY W 1 SAMODZIELNEJ BRYGADZIE SPADOCHRONOWEJ 

(1944) 

W operacji desantowej pod Arnhem (17-26 IX 1944 r.) ibrała rów
nież udział utwoTzona w 1940 r. 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa 
dowodzona przez gen. Stańisława Sosabowskiego 1. Wśród żołnieqy Bry
gady znajdowali się również Slązacy, !którzy rw Polskich Siłach Zbrojnych 
na Zachodzie znaleźli 1się jako żom.ierze polscy po kampanii wrześniowej 
'bądź jaiko dezerterzy Wehrmachtu, do którego siłą zostali wcieleni przez 
o'kupanta hi11erowsktiego. Część z nich zginęła we wrześniu 1944 ir., ililni 
nad Tzeką Mozą, dokąd po operacji pod ATnhem zostali przerzuceni, czy 
wręszcie zmarli w Anglii, do której zostali skierowani w październiku 
1944 r. Po wojnie Brygada znalazła się w Północnych Niemczech. Część 
żołnierzy wróciła do kraju. 

Publilkowalily wykaz żołnierzy Brygady, pochodzących ze Sląska, nie

jest pełny i wymaga dalszych uzupełlllień. 
1. W czasie walk zginęli lufb zmarli w wyni'ku odniesionych ran:

- Ga iz u r  e k I,gnacy, UT. 16 III 1907 w Istebnej; Seminarium Nauczyciel-
- skie ukończył w Cieszynie, pracował jako nauczyciel w szkole podsta-

wowej w Wiśle; jako oficer rezerwy brał udział w kampanii wrześnio
wej 1939 r.; internowany na Węgrzech, skąd przedostał się ido Francji;
;po jej !klęsce udało mu się osiągnąć Anglię; otrzymał przydział ido 1 Sa
modzielnej Brygady Spadochronowej; jako kapitan 3 lbaOIIlu walczył
w Arnhem i Osterlbeek; zginął 24 IX 1944 r.

- Ma c u r  a JaITT, pseud. Jan Stankiewicz, Uir. 15 IV 1925 r.; przymu
sowo wci'elony do Wehrmachtu, uciekł i wstąpił 'Cło woj,ska ,polskiego;
spadochroniarz, ciężko ranny, zmarł 8 VI 1945 r. w Perth {Szkocja).

- Ma ś 1 o r  z Paweł, ur. 21 IV 1907 r. w Katowicach Janowie; jako
sierżant poległ 21 IX 1944 r.

1 Zob. szerzej m. in. N. B ·r ad 1 e y, Zolnierska epopeja, Warszawa 1963; S. S o

s ab owski, Najkrótszą drogą, Londyn 1957; te n że, Droga wiodła ugo.,.em. 

Londyn 1967. 
-
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- M e  n t 1 i ik Emil, ur. 28 V 1915 r. w Boryni pod Żorami, spadochro
nia'I'z; zginął 25 IX 1944 r.
M i s  i u d  a Hubert, ur. 23 III 1909 r. w Nieborowicach pod Gliwi
cami; 8-'letnie gimna!zjum ukończył w Rybnilku; po maturze wstąpił
do ,zgromadzenia ·o·o. o iblatów; studia teologic2me ukończył w 0b'I'z€
(Poznańskie); po święceniach kapłańskich terenem jego pracy misyj
n€j stał s'ię Cejlon, skąd wraca, iby pod !koniec 1939 r. zfłosić się do
organizującej się we F-rnncji armii polskiej; po ukończeniu szkoły pod
chorążych otrzymał p:rzydz-iał do 3 pułku ,artylerii lekkiej; po upadku
FTiancji pracował prz-ez 9 miesięcy w szpita·lu angielskim w Marsylii,
w obozach internowanych polskich żołnierzy w Algierze i Maroku,
a następnie w niesłalW'nej pamięC!i. 01bozi-e M'iranda del E:bro w Hisz
panii, w którym męczono Polaków, starających przedostać się do
Anglii; powołany na Wyspy Brytyjskie, we wrześniu 1942 r. został
/kapelanem 3 baonu Samodzielnej Brygady Spadochronowej, a potem
wziął udział w desancie spadochronowym pod �nhem; w czasie
przeprawy przez Ren wraz z •ililnymi ,polskimi spadochroniarzami
:zgiJnął w nocy 26 IX 1944 r. Wspomi�a się o nich: ,,Ozarni, nieogo
leni, U'ta.rzani w wodzie i 1błocie robili wrażenie -pochodu widm, nie
wojska . .. Ostatnio widziano go [•tzn. Hu'berta Misi:udę - AM.,], gdy
wchodził do rzeki. :Poitem słyszano jeszcze jak w wodzie wzywał po
mocy. I ·to w.szy::;tko" 2

• 

S o ib o t  a Paweł, ur. 17 I 1922--r. w Bytomiu Karbiu, spadochroniarz,
zginął w czasie przeprawy przez Ren w dniu 26 IX 1944 r.

- W a w r o s  z Alojzy, ur. 19 VI 1915 ir. pod Tamowskimi Górami,
spadochroniarz, zginął 25 IX 1944 T. 3 

. DwU1nastu poległych polskich spadochr,oniarzy pochowano we wspól
nej mogile w Driel. Kapelan wojskowy wspomina: ,,Zaciszny był ten 
cm-entarzylk. Rozciągał się ohoik ikościółika, gęste !brzozy i wierzby pła
czące otulały mogrły. Pr-awdziwie polski wiejski cmentarzyk ... W pew
nej chwili ostry gwizd r,ozdairł powietrze i bliski wyibuch rzucił wszyst
kiich o ziemię. ATtylerria 'bije . . . A pod wieżą, ,pod gradem o łamków 
kopał żołnierz mogiłę ... I dopiero w ciemny wieczór, przy świetle ma
leńkiej latarki mogłem poświęco1ną ziemią posypać ciała dwunastu pierw
szych poległych polskich spadochroniarzy. Ni€ch im ta holenderska 
ziemia leklką 'będzie" 4. 

2. Na ziemi fryzyjskiej zginęli następujący spadochroniarze ze
Sląska: 

2 F. Mi e n  t k i, Wspomnienia kapelana z wyprawy pod Arnhem (Wspomnienia

wojenne kapelanów wojskowych, Warrszawa 1969, s. 304-335). / 
3 Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sil Zbrojnych na obczyźnie

w latach 1939-1946, Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego w Londynie. Lon

dyn 1956. 

4 Mi e n t k i, op. cit., s. 299. 
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A d  a m c z y !k Jan, ur. 2 II 1925 rr. w Dębieńsku Wiełkim, spadochTo
niarz po ucieczce z Wehrmachtu, pochowany w Fuerstenau 28 I 
1946 r. 

- B a d  u r  a Jan, ur. 8 V 1923 r. w Simoradzu (pod Cieszynem), po
chowany 1 VII 1946 T. w Fuerstenau.

- B o r  n e rr Florian, ur. 22 VII 1924 ,r. w Nowej W:si �obecnie Ruda
Sląska), spadochrond.aTz, pochowany 24 VIII 1945 T. w SJandor? .

.,.v- C h r y s1t Alfred, ur. 4 VIII 1925 r. w 'Nowej Wsi (obecnie Ruda 
Sląska), ochotnik po ucieczce z Wehrmachtu, spadochroniarz, pocho
wany 1 VII 1945 rr. w Dins1akein. 

- K a ł u ż a  Zygfry,d, ur. 12 II 1912 rr. w Chorzowie, spadochroniarz,
pochowamy 2 VI 1945 ,r. w Bediburg.

- M a ł y s z  Ludwik, ur. 13 VII 1893 r. w Międzyrzeczu Górnym pod
Bielskiem, uczestnik kampanii francuskiej 1�40 r., chorąży, pocho
wany 25 V 1946 r. w Fuers'ten:au.

- P t  a s  z e  1k Stanisłaiw, ur. 14 XI 1913 r. w· Dolnym Żukowie ·(Cie
szyńslkie), spadochroniarz, pochowany 27 V 1945 r. w Goch.

- R z  e ,p ka Am.toni, U1r. 2 I 1924 T. w Laskowicach pod Tarnowskimi
Górami, spadochroniarz, ochotniik po ucieczce z wojska niemieckiego,
ipochow:ainy 9 VIII 1945 r. w Fuerstenau.

- T u m  u 1 ik a Bel1!laTd, ur. 19 V 1921 r. w Dąbrówce Wielkiej, kapral
spadochroniarz, pochowany 9 VIII 1945 r. w Fuerstenau.
Z ailk Bronisław, ur. 11 V 1923 r. w Książenicach pod Rybnikiem,
pochOWaJilY 29 III f 946 r. w Fuerstenau.
Wykaz tern można uzupelnić jeszcze dwoma nazwiskami:

- M a r k  i e w  ik a Alojzy, pochodził z Małej DąibróWiki pod Katowicami,
porucznik, zmarł 25 xn 1944 r. w ,PeTth ,(Szkocja) s.

- W i j a  Józef, rur. 3 II 1916 r. w Westfalii; 8-letmie gimnazjum ukoń
czył w Rybniku w 1935 r., w 1938 r. został podchorążym ·po ukoń
czeniu szkoły ,przy 4 pu�ku Strzelców Podhalańskich w Cieszy.nie;
we wrześniu 1939 r. walczył pod Warszawą awansując do stopnia
podpo,rucznika rezerwy; na wiosnę 1940 r. przedostał :się z Rybnika
przez K:arrpaty i Sł,owację na Węgry, ·skąd przez Jugosławię i Włochy
prrzyibył do Francji; uczestnik !kampanii francuskiej w szeregach po,l
skiej Dywizji Grenadierów; po upadku Francji przybywszy do Anglii,
otrzymał przydział do formującej się lbTygady spadochronowej; awan
sował do stopnia porucznika i dowodził kompanią spadocmoniarzy;
na skutek nieszczęśliw·ego wypadku w czasie pełrnienia służiby zmarł
14 II 1944 r.; pochowany ina cmentarzu w Perth. Dowódca !brygady
i żołnierze piszą w ine!krologu: ,;W zmaTłym 1traoimy wzorowego ofi
cera i dowódcę orraz towarzysza broni" 6. 

fi Wykaz poległych i zmarłych ...

6 Księga Pamiątkowa Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-1947, Rybnik
1947, s. 55. 

a - Sobótka 4/78 
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3. Część spadochronia'I'zy -po wojnie wrociła do kraju włączając się
do ofiannej prncy nad ,odibudową i budową Polski Ludowej. Spośród nich 
można przytoczyć następujące nazwiska ś'ląskich spadochroniarzy: 
- B .e d n o r z Al:fired, ur. w 1913 r. w Biertułtowach J(obeci!lÓ.e Rad[in);

gimnazjum państwowe· ulkończył w Ryłbrliiku; studia teologiczne odbył
w Obrze. Wojna zastała go· w Rzymie, potem przelbywał we FTancji,
a po jej upadlku przybył do Anglii, gdzie ochotniczo zaciągnął się
do polskiego wojska; został !kapelanem spadochToniarzy polskich:
wraz z Brygadą lądował pod Arnhem; wspomina ten skok po
W!ietrzny: ,,Lądowałem tuż za torem kolejowym. Pode mną ,piękna
łąka, na której pasło się bydło. Lecąc 111ie słyszałem nawet świstu,
tylko zważałem, iby nie wylądować na rogi jakiegoś poczciwego
stworzenia. Spadłem do'brze, lecz ledwie zTzuciłem spadochron, dwóch
czy tTtZech Niemcó

w 

wzięło mnie na cel. Spłaszczyłem się na •trnwie,
patrząc gdzie by się skryć. J edrra seria przeszła mi nad samą głową.
Wtedy podskoczyłem do najbliższego rowu. Nowa seria posypała się
za mną ... Szyi'Jjko dołączyłem się do swoich" 7 •. Za walki pod Amhem
otrzymał Krzyż W a,lecZJilych. Po wojnie pracował wśród młodziieży
polonijnej we FTancji.

- De ma r c z y k  A'lojzy, ur. w Lublińcu w 1923 r.; przymusowo wcie
lony do wojska niemieckiego, z którego uciekł i zaciągnął się ochot
niczo do wojska ;polskiego; w 1944 T. został przydzielony do 1kompanii
tram.sportowej brygady spadochT·onowej.

- Dy T d a  Józef, ur. 20 VIII 1906 rr. w Świętochłowicach jako syn
urzędnika komurnalnego; w 1924 T. ukończył ,gimnazjum w Cho'I'zowie,
a następnie w 1928 r. Szkołę Główną w Warsząwie; iprzed wy,buchem
wojny prac;ował w.przemyśle hutniczym na Górlllym Ś1ąsku; w 1933 r.
otrzymał :stopień podporuczrni:ka Tez. WP; w maju 1940 ·r. uciekł
z Olbo.zu w Eger i przedostał· się do Francji; po j,ej upadlku zinala·zł się
w Anglii; przydziel,ono go do 4 kadrowej Brygady Strzelecki€j, a na
stępnie do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej; z•ostał adiutan
tem .gen. Sosabowskiego; w latach 1942-1943 odbył staż w brytyj
skich jednostkach wojskowych, m. in. w lbryrt;yjslkim lotnictwie RAF;
jako strze1ec polkładowy odbywał loty bojowe; w miesiącach zimo
wych 1943-1944 był instruktorem spadochrronowym w USA, potem
tę samą funkcję pełnił w polskiej ibry,gadzie; w okresie prŻygot•owaw
czym do inwazji na Europę był stairszym oficerem łącmikowym do
spraw 1otnictwa (m. !in. w ·tym cha>rakterze lbył w Caen "_Ne Francji
w czasie wa]k polskiej dywi-zji pancernej gen. Maczka pod Falaise,
a potem w Diest i Hassel podczas walk o kanał A}ber<ta w Belgii);
we wrześniu 1944 ir. wraz z gen. S. Sosabowskim i jego sztalbem wy
lądował w Tejonie Arnhem; 'brał udział w walkach Qlbronnych pod

1 M i e n t k i, op. cit., s. 293
-:--
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Driel, wraz z gen. Sosabowskim przedostał się na jeepie do dowódz
twa brytyjskiego w sprawie dostarczeinia łodzi do przeprawy pol
skiej !brygady przez Ren. Za udział w aikcjach bojowych o�naczony 
został KTZyżem W:aleczrnych; po skończonej wojnie, gdy polscy spa
dochroniarze okupowali płn. Niemcy, ·zgłosił się jako ·jeden ·z pierw
szych oficerów na p1owrót do !kraju; mianowany maj01rem rezerwy 
Ludowego Wojska Polskiiego; w,rócił do ,prncy w przemyśle hut
niczym, a w 1951 r. objął starnowisko dyreikto,ra jednej z central tej 
gałęzi przemysłu s. 'Warto nadmienić, iż dowódca SBS, gen. S. Sosa
lbowsiki wysoko cenli.ł ikipt. J. Dyrdę za jego osdbiste i żołniersikie wa
lory; w dedykacji książiki Najkrótszą drogą czytamy: ,,Memu lb. adiu
tantowi i naj'bliiższemu współ,pracownilkowi w okresie wojny, którego 
·rozum i doświadczenie .�awsze wysoko ceniłem, a którego ,prawość
i 1ojaLność rnigdy nie wwodziła"; w liście zaś do mjra J. Dyr,dy ge
nerał pisz,e m. in.: ,,Chy1ba nie wątpi Pan, Drogi Kolego, że głęboko
tkwi Pan w moim sercu i pamięci. Wszak 'był Parn w st•osuntkach
z Brytyjczykami jedynym uczestnikiem moich z nimi rozgrywek.
Wie Parn ddbrze, ile rnzy słuchałem i \korzystałem z Jego uwag
i opinii" 9. 

G a s  z Alfred, ur. w 1926 r. w Knurowie; ucieikł z Wehrmachtu
i w 1943 rr. przydzielony został do brygady spadochronowej, uczestniik
bitwy pod Arnhem; !brał udział w okupacji płrn. Niemiec.
G ·r u s  z tka Wiktor, rnlnik z Kry,r (Pszczyńskie), lkaprnl spadochro
niarz, zdemolbi'lilzowany w Fuerstenau.
R ys z 'ka Engelbert, ur. w 1909 r. w Radoszowie (obecnie Ryduł
towy); ukończył gimnazjum w Ryibniku w 1927 r.; ,dyplom magistra
praw uzyskał w Kraik,owie. Jako podporruczni'k rrezerwy brał udział
w kampanii wrześniOJWej 1939 r. Z V{ęgier, gdzie ibył interinowainy,
przedostiał się do Francji; w 1940 r. walczył w szeregach Dywizji
Grrenadierów; po klęsce Fraincji prz)'1był do A:nglri.i; przeszedł szlak
'boj•owy od Arnhem do Fryzji. Po wojnie lbył wyższym urzędnikiem
w przemyśle górniczym.

- W a ł a ,eh K•ornrad, ur. w 1914 r .. w Lubo�i pod Racilborzem; ukoń
czył w 1934 r. gimnazjum w Rybniku, studia, praw,nicze zaś na UJ;
uczestnik kampanii wrrześniowej 1939 r.; ii.internowany na Węgrzech;
we F'rancji walczył w szeregach Dywi1zjli Grenadierów; w Anglii był
podporucznikiem spadochroniarzem; uczesbni!k bitwy ipod Arnhem;
tbrał udŻiał w okupacji płn. Nliemiec. Po pOIWrocie do kraju lbył kie
rownikiem biura ,prawniczego- w Gliwd:cach, w Zjednoczeniu Przemysłu
Węglowego. Można dodać, że w akcji pod Amhem hrał również udział
porucznik spadochroniarz, Ignacy Zając z Katowic.

8 Relacje pisemne mjra rrez. Józefa Dyrdy z Katowic.
o Wykaz poległych i zmarłych ... , i kwerenda własna.
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E. Dl u g a j  c z y  k, GÓRNY ŚLĄSK PO POWSTANIACH I PLEBISCYCIE, Kato
wice 1977, ss. 193.

Schyłek 1921 r. i pierwsze mJesiące roku następnego zwykło się nazywać 
w historii Górnego śląska okresem „przejściowym" lub „popowstaniowym". Są to 
określenia umowne, orientacyjne, mniej lub bardziej adekwatne do sytuacji i przez 
to dyskusyjne. 

Analiza zjawisk historycznych przebiegających na styku dwóch okresów na
leży do przedsięwzięć niełatwych, głównie z pr,zyczyn natury metodologicznej. 
Wymaga ona zresztą gruntownej znajomości zagadnień politycznych, narodowoś
ciowych, społecznych i gospodarczych, które dopiero traktowane ł_ącznie, mogą 
stanowić podstawę do wyprowadzania trafnych, uogólniających wniosków. ,Dotyczy 
to m. in. właśnie okresu „popowstaniowego" czy - jak kto. woli - ,,przejścio
wego" na Górnym Śląsku, cha:rakteryzującego się zmiennością i wzmożoną często
tliwością wydarzeń o znaczeniu nie tylko ,regionalnym oraz grą s-ił politycznych 
o nader zróżnicowanej funkcji. Inne podejście do wspomnianego tematu grozi
powierzĆhownością, banalnością lub niedostatecznym uzasadnien:iem formułowa
nych sądów. Z tym większą uwagą należy przyjąć książkę Edwarda Długajczyka,
będącą' w myśl jej tytułu próbą_ wypełnienia dotkliwej luki w dziejach śląska.

Praca posiada charakter monografii, a przyjęty przez Autora tok postępowania 

badawczego sugeruje wszechstronne ujęcie tematu. Długajczyk jest wierny chrono
logii wydarzeń. Może aż nadto, gdyż świadomie zrywając z układem pro_plemo
wym (nie wiadomo, czy słusznie), musiał siłą rzeczy zgubić niektóre wątki przy
czynowe analizowanych zagadnień. Już na początku Autor ma nie lada kłopot 
z określeniem cezury czasowej. We wstępie oświadcza, że interesują go wypadki, 
„które rozegrały się po głosowaniu plebiscytowym, ściślej mówiąc, po ostatnim 
polskim powstaniu" (s. 11). Swoje ro-zważania rozpoczyna właściwie od momentu 
wybuchu III powstania śląskiego, któremu notabene przeznacza pierwszy rozdział. 

Zamiar Autora sprowadzał się w tym wypadku do określenia politycznych 
i wojskowych aspektów likwidacji III powstania. W gruncie rzeczy powstał nie
potrzebny o,pis niektórych zagadnień związanych z ruchem zbrojnym i jego . poli
tyczną nadbudową. Jednocześnie zaś koncentrując swoją uwagę na wysiłkach 
dyplomatycznych zmierzających do wprowadzenia linii demarkacyjnej, demobil,iza
cji oddziałów wojskowych i instytucji cywilnych oraz wzmiankując o kryzysie 
panującym w obozie polskim, Długajczyk pominął kilka ważnych kwestii niezbęd
nrch do właściwej oceny problemu. Wydaje się, że wykład zyskałby na wartości, 
gdyby dokonano w .  nim charakterystyki sił politycznych w końcowym okres-ie III 
powstania, wskazując jednocześnie kierunki ich dalszej ewolucji pod kątem prze-
111artościowań w sferze ideologicznej, zasad funkcjonowania administracji powstań
czej, naturalnie z uwypukleniem tych elementów, kt6re znalazły później zastoso
wanie w województwie śląskim. W ten sposób można byłoby precyzyjniej odtwo
rzyć swoistą ciągłość ideologiczno-politycz�ą obozu narodowego, a jest to problem 
o istotnym znaczeniu.

.. 
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Wysunąć można tezę, że oś wydarzeń na Górnym śląsku w okresie „popowsta
niowym" wyznaczała w dalszym ciągu walka o władzę państwową między dwiema 
zainteresowanymi stronami. W tym sensie stanowiła ona naturalne przedłużenie 
ruchów politycznych, rozpoczętych jeszcze w listopadzie 1918 r. Trzecie powstanie 
nie rozstrzygnęło przecież przynależności państwowej Górnego Śląska. Na pewno 
zmobilizowało rządy mocarstw do bardziej zdecydowanych posunięć, ale trzeba 
otwarcie powiedzieć, że podnoszony często w historiografii problem wpływu nr·

powstania na decyzję w sprawie podziału regionu jest raczej dyskusyjny. Pro.ces 
podziału był nie tylko swoistym demontażem przeszłości, lecz, co ważniejsze, za
przeczeniem najżywotniejszych celów walki narodowowyzwoleńczej miejscowej 
ludności polskiej. 

Powyższe uy.,agi wynikają z indywidualnego spojrzenia i nie podważają nie
wątpliwych merytorycznych walorów proponowanego przez Długajczyka rozdziału. 
Wzbogacono w nim bowiem wachlarz argumentów charakteryzujących stosunek 
rządu polskiego do III powstania, przybliżono czytelnikowi treść negocjacji władz 
powstańczych z przedstawicielami Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebis
cytowej, wreszcie ukazano techniczną stronę likwidacji iruchu zbrojnego. 

Niemniej jednak niektóre z wypowiedzianych przez Autora sądów mogą 
wzbudzać kontrowersje. Przykładem może był choćby stwierdzenif, jakoby „kie
rownictwo wojskowe" zwlekało „z rzuceniem hasła do wystąpienia" {s. 13). Po 
plebiscycie głównym celem działania Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego 
śląska były prz.ecież przygotowania do zbrojnego powstania. Przywódcy tej orga
nizacji czynili wszystko, aby jak najszybciej urzeczywistnić moment wybuc-hu. 
Natomiast prawdą jest, że napotykali opór ze strony czynników politycznych. 

Inaczej niż Autor można ocenić dysonanse polityczne panujące w kierownictwie 
III powstania. Największą wątpliwość budzi przedstawienie ich genezy, którą 
Długajczyk sprowadził do konfliktów personalnych, dodając,' że „zdarzały się rów
nież poważne zadrażnienia o podłożu ideologicznym" (s. 18). Zdaniem Autora 
pojawiły się one wskutek działalności na Górnym Śląsku wysłanników rządu 
polskiego, którzy nie tylko „traktowali swój pobyt . . . jako pewnego rodzaju po
słannictwo", lecz „swoim postępowaniem wykraczali poza ramy zleconych im 
zadań". Czytelnik odnosi wrażenie, że chodzi tu o zwolenników J. Piłsudskiego, 
których „raził konserwatyzm miejscowej elity chadecko-endeckiej" (s. 19). 

Zagadnienie walki „piłsudczyzny" z górnośląską endecją nie zdobyło należnego 
miejsca w historiografii. Stąd łatwo można ulec naciskowi schematu i dopuścić się 
znacznych upr9szczeń. Choć wąskie ramy recenzji nie pozwalają nawet na skró
towe p�zedstawienie sprawy, warto p�zynajmniej dla orientacj-i podnieść kilka 
jej wątków. 

Po pierwsze - napływ „piłsudczyzny" na Górny Śląsk był tylko po części 
procesem sterowanym; dokonywał się raczej samoczynnie i spontanicznie. Postę
pował wraz z ideologiczno-polityczną integracją regionu z państwem polskim. 
Początków owego procesu należy się doszukiwać już w latach 1918-1919, a nie 
w okresie „popowstaniowym". Po drugie - najbardziej chłonny w sensie recepcji 
ideologii „piłsudczykowskiej" okazał się element peowiacki. Po trzecie - już 
w okresie poprzedzającym wybuch III powstania ukształtowała się na Górnym 
Śląsku miejscowa elita przywódcza o dużych ambicjach politycznych, przeciwna 
ugrupowaniom chadecko-endeckim. W trakcie walk powstańczych zyskała ona na 
znaczeniu, stanowiąc przeciwwagę dla W. Korfantego i jego współpracowników. 
Drastyczn:imi tego dowodem był bunt Grupy Wschodniej. 

Zastosowany przez Długajczyka podział na kierownictwo cywilne i wojskowe 
III powstania nie odpowiada różnicy stanowisk politycznych, widocznej wśród 
grupy przywódczej. W otoczeniu w. Korfantego znajdowało się wielu wyznawców 
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ideologii I Brygady,· podobnie jak w obozie „wojskowym" było niemało endeków. 
Naczelny dowódca odaziałów powstańczych ppłk M. Mielżyński bliższy był kie
runkowi narodowodemokratycznemu, niż linii politycznej lansowanej przez „ośro
dek bielszowicki". W tym kontekście nieco, in.aczej rysuje się decyzja odwołania 
Mielżyńskiego z funkcji głównodowodzącego. W każdym bądź !razie nie była ona 
spowodowana - jak to widzi Długajczyk - wyłącznie niepowodzeniami militar
nymi. 

Nie ma wyraźnych podstaw, by twierdzić, że wśród „wielu przyczyn, które 
nietorzystnie wpłynęły na losy powstania, należy wymienić niezgodę panującą 
między kierownictwem cywilnym a wojskowym" (s. 18). Wbrew przysłowiu, owa 
„niezgoda" okazała się w gruncie rzeczy czynnikiem budującym, dynamizując 
gór.nośląski ruch narodowowyzwoleńczy. Wszakże ów konflikt zrodził się na tle 
określenia politycznych celów walki, wyboru metod i śrndków działania. Stroną 
inspirującą była - najogólniej mówJąc - grupa przywódców peowiackich, której 
zdecydowane stanowisko przyczyniło się do przekreślenia wygodnej m.in. dla 
rządu polskiego koncepcji, zmierzającej do uczynienia z ruchu krótkotrwałej de
monstracji zbrojnej. Przestrzegając przed zbytn:im uproszczeniem pojęć „separa
tyzm" i „dzielnicowość", Autor nie jest do końca konsekwentny. Sugeruje, że owe 
pojęcia nie były obce Korfantemu, który chcąc zrzucić „odpowiedzialność za nie
powodzenie powstania na rząd polski" (s. 20) skłaniał się ku koncepcji niezależ
ności Górnego śląska. Pomijając fakt, że pogląd ten został oparty na źródle 
o wątpliwej wartości, cała_ sprawa wymaga szerszego komentarza. Autor prze
sadnie twierdzi, jakoby tworzony przez W. Korfantego przy Naczelnej Władzy De
paFtament Spraw Wojskowych „stał się celem napaści czynników wojskowych,
które widziały w nim groźnego konkuirenta i ucieleśnienie partykularnych poczy
nań Naczelnej Władzy" (s. 20). Powołany 23 V 1921 :r. nigdy nie wykazał pełnych
zdolności oxganizacyjnych. Była to instytucja mało operatywna. Działalność. swoją
rozpoczęła dopiern w czerwcu, gdy powstanie miało się już ku końcowi. Utwo
rzenie Departamentu nie podważyło znaczenia NKWP 1•

Z pewną dozą ostrożności trzeba potraktować informację o wykonaniu kary 
śmierci na dwóch powstańcach, skazanych wyrokiem sądu polowego za działalność 
rewolucyjną (s. 21). Cała sprawa wydaje się niejasna. Powstańcze sądy polowe 
znajdowały się pod ścisłą kontrolą NKWP, a przede wszystkim W. Korfantego. 
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem wyroki ka!ry śmierci wymagały, za
twierdzenia ze strony dyktatora powstania. Jemu ponadto przysługiwało prawo 
abrogacji wyroku. W świetle dotychczasowych badań naukowych Korfanty tylko 
w jednym przypadku nie. skorzystał z posiadanych uprawnień. Dotyczyło to jed
nak zupełnie innego incydentu. Jeśli zawierzyć wykorzystanemu przez Autora 
źródłu, to zawarte w nim fakty irzucają istotny cień na działalność powstańczych 
organów wymiaru sprawiedliwości. 

W celu zobrazowania konfliktów panujących w łonie kierownictwa III po
wstania posłużył się Długajczyk drobnym epizodem „o formowaniu przez por. 
Stpiczyńskiego całkiem niezależnego oddziału bojowego" (s. 20). w. Stpiczyń'ski 
rzeczywiście nosił się z zamiarem stworzenia oddziału, którego stan liczebny miał 
wynosić ok. 4000 żołnierzy. Wszystko to jednak pozostawało w sferze projektów. 
Akcja obliczona była na obironę ludności polskiej ,v momencie likwidacji po
wstania. Z podobnymi propozycjami występowali wówczas rą in. M. Grażyński, 
W. Przedpełski i inni. Dyktowała je potrzeba chwili, a nie chęć torpedowania
linii politycznej Naczelnej Władzy.

1 Pismo Komitetu Wykonawczego do NKWP z 6 VI 1921, CAW, t. 130/1/184; 
,,Gazeta Ludowa" z 8 VI 1921. 
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Równie dyskusyjne wydaje się stwierdzenie Autora dotyczące f,inansowego 
zabezpieczenia likwidacji III powstania (s. 26-27). Ogólna konkluzja· sprowadza się 
do tego, że rząd polski nie zapewnił należytych funduszy, co w konsekwencji wy
wołało odruchy niezadowolenia wś·ród powstańców. Długajczyk stwierdza: ,,Wy
znaczone przez rząd kwoty nadchodziły nieregularnie i w ilościach nie pokrywa
jących potrzeb" (s. 26). Sprawa nie przedstawiała się jednak aż tak źle. W pierw
szej dekadzie lip �a zgłoszone zapotrzebowanie pieniężne wynosiło 19 790 838 marek 
niemieckich. Był.i to kwota stosunkowo niewielka. Została zrealizowana p.-:ez 
Ministerstwo Skm:bu w ciągu kilkunastu dni. Należy nadmienić, źe od maja do 
września Ministerstwo Aprowizacji wyasygnowało na Górny Śląsk 93 500 tys. 
marek niemieckich oraz 100 mln marek polskich 2• Sumy te nie wymagają komen
tarza. Równocześnie istniejące komplikacje w znacznym stopniu wynikały z ogól
nego chaosu organizacyjnego, jaki towarzyszył likwidacji powstania. 

Na marginesie warrto zauważyć,- że Autor nie przywiązuje większej wagi do 
stanowisk i stopni wojskowych, nie mówiąc już o imionach przywódców powstań
czych. Można się zgodzić, że w wielu wypadkach jest to niewykonalne. Ale jeśli 
już pisze np. o działalności mjr. Abrahama, to mógł przecież określić jego imię, 
by ułatwić tym samym czytelnikowi skojarzenie osoby z późniejszym generałem 
Wojska Polskiego Romanem Abrahamem. Zdarzają się też oczywiste błędy. Otóż 
szef sztabu NKWP mjr Rostworowski miał na imię Stanisław, a nie Tadeusz 
(s. 21). 

W tej części pracy znalazło się jeszcze kilka spornych kwestii o niezbyt prze
konywającej argumentacji. Niektóre zostały wyrażone w formie wątpliwych aksjo
matów, jak np. przedstawiona przez Autora (s. 33) pełna suwerenność Naczelnej 
Władzy (sic). 

Znacznie korzystniej przedstawiają się następne rozdziały książki. Autor prze

śledził w nich początkowy etap wrastania części Górnego Śląska w organizm pań
stwowy II Rzeczypospolitej. WJele uwagi poświęcił również problematyce górno
śląskiej na axenie międzynarodowej. Ponieważ na ten temat pisało już wielu, stąd 
większą wartość posiadają rozważania dotyczące zagadnień wewnątrzregionalnych. 

Długajczyk słusznie wyszedł od prezentacji stanu gospodarki Górnego Śląska 
w 1921 r. Należy żałować, że zupełnJe pominął politykę władz powstańczych, pro
wadzoną w celu osłabienia panującego kryzysu. Byłoby to spore osiągnięcie ba
dawcze. Zastosowana formuła tytułu pracy nie usprawiedliwia przejścia obok 
tych kwestii obojętnie. Wiemy przecież, że utworzona w lipcu 1921 r. Naczelna 
Rada Ludowa przejęła od Naczelnej Władzy prawie cały apaq1t administracyjny 
wraz ze znacznym bagażem nie załatwionych spraw natury gospodarrczej. W tym 
rozumieniu NRL uchodziła za kontynuatorkę swej poprzedniczki. 

Przechodząc z kolei do ukazania trendów rozwojowych obozu narodowego, 
Autor umiejętnie nakreślił główne siły polityczne charakteryzujące ów obóz, 
a mianowicie Związek Byłych Powstańców ZBP oraz Naczelną Radę Ludową. Ta 
ostatnia organizacja z pewnością uchodziła za jeden z fenomenów polskiego życia 
politycznego w okresie „popowstaniowym". Reprezentowany przez nią model wła
dzy można uważać za swego rodzaju przykład górnośląskiej drogi zjednoczenia 
narodowego. Genezę NRL Pługajczyk wyprowadza z okresu III powstania śląs
kiego, wykazując jej podobieństwo z ówczesnym systemem zarządzania. Nie wy-· 
kluczając owego poglądu, warto pójść dalej, dopatrując się w NRL swoistej syn
tezy doświadczeń, zdobytych na tym polu przez przywódców w lafach 1918-1921. 
Organizację cechował wyraźny autentyzm, zrodzony z potrzeby kierowania -społe
czeństwem. Choć działała w nowej konstelacji spoleczno-polityczuej, trudno nie 
dostrzec analogii z systemem polskich rad ludowych. 

2 Zob. Wykaz funduszy rządowych, C.A,W, TB. 63, k. 185-186. 
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Te fragmenty publikacji wydają się najciekawsze, pomimo pewnych luk me
rytorycznych. Np. w szkicu o ZBP Długajczyk w niewystarczający, jak sądzimy, 
sposób ukazał miejsce powiatów zachodnich w programie tej organizacji. A prze
cież jednym z naczelnych zadań ZBP było uaktywnienie środowisk polskich na 
terenach, które zgodnie z przypuszczeniami miały pozostać w państwie niemiec
kim: Pr�ypomina się w tym miejsc;u memoriał przywódcy POW GSl., kpt. M. Gra
żyńskiego, w którym domagał się on powołania do życia w „powiatach straconych" 
tajnej organizacji wojskowej. ,,W powiatach tych - pisał Grażyński - nastąpi 
z pewnością wyzysk polskości w związku z przegraną walką . . . kryzys tym po
ważniejszy, że najlepsi ludue zostali wymordowani, lub zbiegli albo zbiegną. 
Należy przeto to, co się da, uratować i skupić" a. W p�erwotnych planach dążono 
do nadania organizacji cech konspiracyjnych. ,,Tajna forma organizacji będzie 
mieć duże powodzenie na Górnym Sląsku ... MSWojsk. powinno zale�eć na ist
nieniu takiej organizacji ze względu na niepewną ciągle sytuację polityczną 
i możliwość w przyszłości zbrojnego zatargu z Niemcami". Traktowano ją jako 
realny środek „do wywołania rewolucji, powstania". Nie wykluczano możliwości 
legalnego działania. Owa koncepcja zyskiwała na popularności i z czasem zwy
ciężyła. Niemniej jednak czyniono wysiłki w celu założenia sieci konspiracyjnej 
w powiatach zachodnich. Początkowo próby takie zostały uwieńczone nawet pew
nym sukcesem. Jednakże wobec z�ecydowanego stanowiska władz niemieckich 
nie było mowy o dalszym kontynuowaniu prac. W ma,rcu powołano w Bytomiu 
(hotel „Lomnitz") jawną organizację pod nazwą Związek Wzajemnej Pomocy Po
laków. Na jej czele stanął S. Mastalerz. W dowództwie organizacji znaleźli się 
m. in. J. Ludyga oraz K. Pańczyk. W piśmie do NRL informowali oni, że są
,,świadomi ważności swego zadania . . . pragną wytrzymać na tak trudnej pla
cówce, proszą jednakowoż o poparcie ich w pracy" 4• 

Powyższa dygresja posiada w kontekście recenzowanej książki nieco szersze 
znaczenie.-Lektura pracy Długajczyka pozostawia wrażenie zbyt powierzchownego 
traktowania przez autora zagadnień dotyczących związków politycznych między 
rozdzielonymi linią demarkacyjną, a następnie granicą państwową, obiema czę
ściami regionu. A przecież poza wspomnianą działalnością ZBP, ,,kwestią opolską" 
interesowały się w tym czasie kierownictwa partii i organzacji politycznych, nie 
wyłączając NRL, co przyspieszało proces budowy na no,wych zasaą.ach obozu na
rodowego po drugiej stronie granicy. 

Już 3 X 1921 r. odbyła się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych narada 
z przedstawcielami NRL, podczas której minister K. Skirmunt stwierdził, że do 
ważnych zadań rządu „będzie [należało - A.K., W.L.] utrzymanie polskości poza 
granicami Polski· na Górnym Sląśku" 5• Dodał jednocześnie, że już dzisiaj „należy 
przygotować organizacje tych mniejszości i bezwarunkowo wstrzymać emigrację do 
Polski, która niszcząc stan narodowy na Górnym Sląsku powazme również 
wstrząsa życiem ekonomicznym kraju". Pod koniec miesiąca zebrali się w hotelu 
„Hr. Reden" w Królewskiej Hucie delegaci organizacji polskich, by rozważyć 
formy pomocy dla Sląska Opolskiego. W skierowanej do NRL petycji wezwano 
„rząd polski, by starał się o autonomię dla tych powiatów, które do Polski nie 
p,rzypadną" a. W listopadz.ie konkretnych kształtów zaczęła nabierać koncepcja 
utworzenia w powiatach zachodnich organizacji ponadpartyjnej, broniącej inte-

3 Telegram odebrany 13 VI 1921 o godz. 11,45 przez Oddział II Sztabu 
MSWojsk, CA W, TB. 33, k. 180-185. żródło to wykorzystuje również Autor. 

4 Pismo Związku Wzajemnej Pomocy Polaków do NRL z 30 III 1922, WAPK, 
NRL, 217, k. 2. 

5 Protokół posiedzenia, W APK, NRL, 33, k. 44-46. 
6 Sprawozdanie z zebrania delegatów, W APK, NRL, 215, k. 4-8.
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resów ludności polskiej. ,,Celem zjednoczenia Polaków wszystkich odcieni par
tyjno-politycznych - czytamy w piśmie W. Bortha do K. Wolnego - w jeden 
blok dla wspólnej obrony, ma się utworzyć stowarzyszenie - jedna wielka orga
nizacja polska - ktpra będzie swych praw dochodziła" 1. W dniu 24 XI rn21 r. 
powstała Centrala Polska na Śląsku, skupiająca działaczy politycznych z Bytomia, 
Gliwic, Zabrza, Strzelec Opolskich i Olesna. W kierownictwie oTganizacji zasiadł 
m. in. A. Napieralski s. W miesiąc później organizacja -zmieniła nazwę na Komitet
Polski dla Górnego śląska. Tylko działalność Komitetu doczekała się wzmianki
w recenzowanej książce. Długajczyk słusznie zauważył, że „Komitet nie rozwinął
szerszej działalności". Przy takim stwierdzeniu . zawsze nasuwa się jednak pyta
nie - dlaczego? Niestety,.na próżno by szukać w książce odpow.iedzi. A szkoda -
bo problem jest godny uwagi. Wspomniana organizacja nie miała większych moż
liwości działania z powodu antypolskiego stanowJska niemieckiej machiny poli
cyjno-administracyjnej, braku odpowiedniej kadry przywódczej o-raz rezygnacji
z zasady ponadpartyjnej. Ową zasadą szermowano jedynie na zebraniu założyciel
s�im. W praktyce wyraźnie od niej odstąpiono. Do Komitetu dopuszczano „towa
rzystwa stojące na· gruncie chrześcijańskim". Jak pisze B. Hager odtrącono „bądź
co bądź poważny obóz PPS", stwarzając groźbę wejścia w „niebezpieczne objęcia
centrowe". Pewne opory wywoływała także osoba A. Napieralskiego. Podejrzewano
go o „paktowanie dawnym zwyczajem i po swojemu z Centrum" 9.

Dokonane w omawianej pracy pewne oceny pojedynczych zagadnień czy nawet 
szerszych zjawisk wymagają, jak się wydaje, większej precyzji. Wprawdzie Autor 
jest oszczędny w słowach, co niewątpliwie wyszło książce na dobre, niemniej 
jednak lakoniczność nie zwalnia od jasnego wyrażenia myśli do końca. Stąd prze
cież krok od uproszczeń. Aby nie wydłużać listy uwag, a jednocześnie nie być 
gołosłownym, wypada posłużyć się kilkoma przykładami. Np. na s. 66 znalazła 
się charakterystyka I. Rymera, którego autor ocenia m.in. jako człowieka „po
zbawionego energii i umiejętności organizacyjnych". Zaiste dziwne, aby nie kwes
tionowany twórca NPR, najsilniejszej partii na Górnym Śląsku, zasługiwał akurat 
na taki osąd. Wystarczy powołać się na pracę J. Przewłockiego o NRL, by znaleźć 
stwierdzenie, że np. jednym z. głównych motywów negatywnego stosunku PPS do ..,.. 

Rymera była jego apodyktyczność 10. Gdzie indziej Długajczyk z przesadą stwier-
dza, jakoby „kłopoty z wykładnią statutu O'l:ganicznego z 1920 r. pojawiły się nie-
mal nazajutrz po wydrukowaniu tekstu" (s. 61). W istocie zastrzeżenia co do treści 
statutu wyniknęły dopiero wówczas, gdy zaczęto go wprowadzać w życie. 

Po macoszemu potraktował Autor zagadnjen.ie rozwiązania Komunistycznej 
Partii Górnego Śląska i przejścia jej członków w szereg.i KPD na śląsku Opol
skim oraż KPRP w województwie śląskim. Nie przedstawiono w pracy_ zagadnie
nia wymiany polskich i niemieckich robotników przemysłu ciężkiego na podzie
lonym obszarze plebiscytowym. Odczuwa się w książce brak syntetycznego przed
stawienia układu sił politycznych na Śląsku Opolskim po 1921 :r. Zreferowanie 
tych zagadnień nie wymagało dodatkowych badań. Wystarczyłoby z powodzeniem 
oparcie się na opracowaniach, częściowo zresztą wyko:rzystanych przez Autora. 

7 Pismo z f7 XI 1921, tamże, k. 9. 
s Sprawozdanie z zebrania Komitetu Reemigracyjnego, WAPK, NRL, 74, 

k. 6-13. 
9 Pismo z 24 IV 19?2, W APK, NRL, 168, k. 3. 

10 J. P r  z e·w ł o c k  i, Zarys dzial;alności Naczelnej Rady Ludowej na Górnym

Sląsku (Zaranie śląskie, 1969, z. 2, s. 175). 
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W zakresie zagadnień społeczno-gospodarczych razi wyraźne zachwianie propor
cji na niekorzyść rejencji opolskiej. 

Mankamentem książki jest brak zakończenia. Ponadto Autor nie wykorzystał 
najnowszej literatury. Chodzi o te pozycje, które ukazały się jeszcze przed od
daniem pracy do składu. Z ważniejszych pominął pracę F. Hawranka o polityce 
Centrum, W. Zielińskiego o polskiej i niemieckiej propagandzie plebiscytowej, 
W. Dąbrowskiego o trzecim powstaniu śląskim (wydanie londyńskie). Mógł rów
nież zajrzeć do krytycznej edycji dzieła J. Ludygi-Laskowskiego pt. Zarys his

torii trzech powstań śląskich 1919-1920-1921". Skoro wymienił w obszernym
spisie literatury publicystyczną pracę P. Dubiela (Górny Sląsk po plebiscycie

i powstaniach), to tym bardziej powinien skorzystać z nader waTtościowej pozycji
tegoż autora - Spojrzenie w przeszłość.

Pomimo nakreślonych uwag praca Edwarda Długajczyka zasługuje na ocenę 
pozytywną. Autor wykorzystał liczne źródła archiwalne, prasowe, dokumenty dru
kowane i literaturę wspomnieniową. Wykazał się też erudycją w zak'I'esie litera
tury przedmiotu - z tym jednak, że pominął kilka nowszych opracowań. Podej
mowane przez Autora zagadn-ienia w zdecydowanej większości zostały przedsta
wione w sposób prawidłowy. Dotyczy to szczególnie politycznych przesłanek 
zmiany suwerenności Górnego Śląska, rozwoju życia społeczno-politycznego po 
obu stronach granicy, realizacji założeń Statutu Organicznego Województwa Śląs
kiego. Sądzimy, ze wytyczony przez Autora cel, polegający „na wydobyciu trudno 
dostępnych materiałów źrodłowych oraz na uporządkowaniu rozproszonych fak

tów" (s. 11), został z powodzeniem osiągnięty. 

Aleksander Kwiatek 

Wiesław Lesiuk 

S. R o g o w s k i, KOMISJA MIESZANA DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA 1922-1937,

Opole 1977, SS. 168. 

W środowisku historyków zajmujących się dziejami śląska w latach między
wojennych książka S. Rogowskiego o Komisji Mieszanej wywołała duże zaintere
sowanie z dwóch głównie powodów. Po pierwsze, funkcjonowanie Komisji w ca
łym okresie ważności niemiecko-polskiej konwencji w sprawie ochrony_ mniej
szości nm-odowych na podzielonym obszarze plebiscytowym było dotychczas znane 
zgoła niedostatecznie. Po drugie zaś, Autor jest prawnikiem, co w sposób zrozu
miały rzutuje na jego podejście do podjętego zadania badawczego. 

Nie trzeba wyjaśniać, że metody stosowane przez obie dyscypliny różnią się 
wyraźnie, i to bez względu na przedmiot naukowych zainteresowań, jak i roz
piętość istniejącego doń dystansu czasowego. Zwykle też prawnicy w monogra
fiach tego typu koncentrują się w mniejszym niż historycy stopniu na szeroko 
pojętych społeczno-gospodarczych, politycznych i nm-odowościowych uwarunkowa
niach. Autor nie określa jasno charakteru swej rozprawy. Wspomina wprawdzie 
(s. 7) o chęci wzorowania się na opracowaniach prawniczych i słusznie odróżnia 
je od literatury stricte historycznej. Jednakże opisany we wstępie zakres kweren
dy (szkoda, że tak lapidm-nie) oraz ambitny cel pracy daje do zrozumienia, że 
będzie to monografia prawno-historyczna. Taką też jest w istocie, z tym jednak 
zastrzeżeniem, iż „historyczną" jest książka ta głównie ze względu na specyfikę 
przestudiowanych źródeł i literatury przedmiotu, ,,prawną" natomiast z powodu 
sposobu ich potraktowania. 

Rzecz jasna, praca mogłaby mieć różny charakter f nachylenie dyscyplinaTne, 
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toteż nie miałoby sensu roz,trząsanie, czy właśnie zastosowana formuła jest naj
właściwsza. Idzie bowiem przede wszystkim o to, w jakim stopniu pracą Rogow
skiego wzbogaca stan wiedzy o ważnym elemencie „górnośląskiego eksperymentu" 
Ligi Narodów w zakresie ochrony mniejszości. 

Autor wykorzystał akta trzech zespołów Archiwum Akt Nowych w Warszawie 
oraz pięciu zespołów w wojewódzkich archiwach państwowych w Katowicach, 
Opolu ,i Wrocławiu. Wartość ich jest dla przedmiotu pracy różna. O ile archiwalia 
śląskie - zwłaszcza wrocławskie i opolskie - są już od dawna penetrowane 
i przez to dość dobrze znane, to akta przechowywan.e w przebadanych przez Ro
gowskiego zespołach AAN, mające dla tematu książki znaczenie elementarne, 
nadal są jeszcze niedoceniane w badaniach śląskoznawczych tego okresu. Podsta
wowe jednak dokumenty pozostałe po Komisji Mieszanej, przechowywane w Ar
chiwum Ligi Narodów w Genewie, znalazły się poza zasięgiem badań, z czego nie 
można Autorowi czynić zarzutu. Natomiast trzeba wytknąć S. Rogowskiemu po
minięcie ważnych i bogatych zespołów Poselstwa i Ambasady Rzeczypospolitej 
Polskiej w Berlinie oraz Konsulatu Generalnego RP w Opolu (AAN Warszawa) -
ten ostatni dostępny jest zresztą w postaci mikrofilmu w WAP w Opolu. W ze
społach tych znajduje się sporo interesujących materiałów, ilustrujących m. in. 
„rzecz nialo dotychczas znaną, mianowicie .. : stosunek władz Rzeczypospolitej 
Polskiej. do Komisji i jej prezydenta", na co właśnie zamierzał Autor „zwrócić 
szczególną uwagę" (s. 8). 

Dość skąpe są do tematu książki bezpośrednio z nim zwjązane źródła druko
wane. S. Rogowski posiłkował się też niektórymi drukowanymi przekazami źród
łowymi, legitymujący:ni się pr-0weniencją sprzed 1922 r. Materiałową podstawę 
pracy uzupełnia prasa, niestety potraktowana wyraźnie po macoszemu J dobrana 
przypadkowo. Trudno zrozumieć zastosowane przez Autora kryteria wyboru tych, 
a nie innych tytułów. Rogowski posługuje się np. gazetą o małym znaczeniu i za
sięgu (,,Oppelner Nachrichten"), nie sięgając np. do organów prasowych niektó
rych paxtii politycznych działających na śląsku (KPD, KPP; PPSwN, PPS itd). 
A przecież prasa jest sama w sobie ważnym źródłem historycznym, ukazującym 
poglądy opinii publ.icznej, partii, mniejszości narodowych i oficjalnych czynników 
państwowych na różne elementy ówczesnej rzeczywistości, także o Komisji Mieszanej. 
Mimo że prześledzenie i ocena takich właśnie opinii stanowiły jeden z ważniej
szych celów badawczych zadeklarowanych przez Autora, prasie i czasopismom ów
czesnym przeznaczył on rolę trzeciorzędną, kompensując z jej pomocą przede 
wszystkim niedostatek innych źródeł. Nie wiadomo, jakie roczniki wymienionych 
na końcu książek gazet i czasopism zostały objęte kwerendą. Zupełnym natomiast 
nieporozumieniem jest umieszczenie w tym zestawieniu współczesnych periodyków 
naukowyqh (np. ,,Acta Universitatis Wratislaviensis", ,,Kwartalnik Historyczny", 
„Przegląd Prawa i Administracji", ,,Sprawy Międzynarodowe", ,,Śląski Kwartalnik 
Historyczny Sobótka" czy „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lódzkiego. Nauki Huma
nistyczne"). Wszystkie bowiem ważniejsze dla tematu· ogłoszone na ich lamach 
artykuły i materiały wymienione są przecież wśród wykorzystanej literatury. Zresz
tą i w tym wypadku klasyfikacja jest nieostva, ponieważ obok opracowań anali
tycznych i syntez, stanowiących istotę literatury przedmiotu, zestawił Autor także 
drukowane pamiętniki, wspomnienia i relacje, noszące bardziej cechy źródeł. 

Niie jest winą S. Rogowskieg,o, że znaczna część literatury, do której odsyła on 
czytelników nie dotyczy okresu 1922-1937, a nawet problemów narodowośc<iowych 
i samej Komisji Mieszanej, gdyż świadczy to właśnie o „białych plamach" w his
toriografii śląskoznawczej tego okresu. Można natomiast mieć Autorowi za złe, że 
referencje do rozdziału wstępnego (podrozdział: Sprawa Górnego śląska po I 
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woJme światowej) odnoszą się czasem do prac niekoniecznie najpoważniejszych 
i uznanych za wystarczająco zweryfikowane, jak wymagałoby tego dalece syn
tetyczne przedstawienie ważnego problemu. Wygląda na to, że Autor czytuje wię
cej książek i artykułów. historyków n.iż recenzji tych prac, skoro odwołuje się 
w tym właśnie miejscu do zupełnie bezwartościowej i nieoryginalnej broszury 
Z. Szymańskiego o korpusach ochotniczych na Górnym śląsku. Notabene z po
czątkdem 1976 ·r. ukazała się na ten temat wartościowa rozprawa F. B.iałego. Nieco
,,trąci myszką" powoływana historiogTafia powstań śląskich. Na szczęście manka
menty te i potknięcia mają dla głównego przedmiotu rozprawy mniejsze znaczenie.
Są one dość typowe przy operowaniu tworzywem i warsztatem historycznym
przez· badacza reprezentującego dnną, choćby pokrewną dyscyplinę naukową.

Omawiana monografia ma układ rzeczowy. Rozdz. I wprowadza w nu'ft zasad
niczego wykładu poprzez zwięzłą rekapitulację dotychczasowych ustaleń o idei 
ochrony mniejszości narodowych po I wojnie światowej i o rozwiązaniach, które 
doprowad�iły do utworzenia Komisji Mieszanej. Jej organizacji i personelowi po
święcony jest rnzdział następny. Na uwagę zasługują tu przede wszystkim dane 
o niemieckich i polskich członkach, pracownikach administracji Komisji Mieszanej,
desygnowanych do niej · przedstawicielach Niemiec i Polski oraz o kadrze kierow
niczej i personelu Urzędów do Spraw Mniejszości w Opolu i Katowicach. Autor
zadał sobie niemało trudu, by zebrać rozproszone w opracowaniach, prasie i in
nych źródłach ,informacje na ten temat.

Trzy kolejne rozdziały zawierają prawną ocenę działalności Komisji Mieszanej 
w zakresie ochrony mniejszości w świetle postanowień konwencji genewskiej; po
święcone są tzw. poglądom (tzn. formułowanym na piśmie stanowiskom wobec 
różnych spraw) prezydenta Komisji F. Calondera oraz jego działalnofoi na mocy 
konwencji. W tej części książki S. Rogowski wyczerpująco omówił zagadnienia 
kompetencji, procedury pracy, treści i form działalności Komisji i jej prezydenta, 
dokonał anahlzy ilościowego zakresu tej działalności i jej skuteczności. Jest to 
bezsprzecznie najważniejsza i najcenniejsza część rozprawy, gdzie Autor systema
tycznie i wnikliwie rozpatrzył uzyskany w kwerendzie materiał. Zresztą właśnie 
na zagadrnieniach związanych Ż ochroną mniejszości koncentrowała się przede 
wszystkim działalność Komisji Mieszanej. Przedostatni rozdział, objętościowo 
skromny, wycinkowo przedstawia podstawy prawne, zakres i efekty aktywności 
Komisjd w sprawach nie związanych ze wspomnianym wyżej kompleksem. Słusz
nie też zwraca Autor uwagę w zakończeniu na fakt relatywnie mniejszego zna
czenia tych kwestii w pracach Komisji, czego wyrazem jest skromny stan ilus
trujących je archiwaliów. Jednakże nawet te dość skąpe informacje •(a raczej 
właśnie dlatego) są na ogół nowe i cenne. 

Wreszcie na koniec S. Rogowski pokusił się o przedstawienie wzajemnych sto
sunków między Komisją d jej prezydentem a Ligą Narodów, Stałym Trybunałem 
Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze, GórIJ,ośląskim Trybunałem Rozjem
czym, organizacjami niemieckiej i polskiej mniejszości narndowych na śląsku 
Opolskim i w województwie śląskim. oraz niemieckimi i polskimi organami pań
stwowymi. Obszerny katalog -tych ważnych zagadnień z powodzeniem wystar
czyłby na odrębną, ważną i interesującą pracę. Stąd stopień szczegółowości przed
stawionych dnformacji i ocen nie jest duży, choć są one cenne i inspirujące do 
dalszych badań. Niewątpliwie też właśnie ta część pracy powinna z;;-stać jeszcze 
znacznie rozwinięta przez S. Rogowskiego, a może i innych badaczy. W ukazaniu 
bowiem możliwie szerokiego kontekstu działalności Komisjd Mieszanej duże moż
liwości kryją w sobie niezbyt dokładnie poznane archiwalia oraz ówczesna prasa 

czas_opiśmienniictwo śląskie, ogólnoniemieckie i ogólnopolskie. 
Zakończenie jest zwięzłe i w świetle przytoczonych przez Rogowskiego prze-
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słanek należy się zgodzić z jego końcowym wnioskiem, że „Komisja Mieszana nie 
w pełni, niestety, wykorzystała możl,iwości, które były w jej zasięgu, na skutek 
nie zawsze właściwego postępowania jej funkcjonariuszy, a przede wszystkim pre
zydenta Calondera. Niemniej jednak wydaje się, iż mimo wszystko Komisja była 
eksperymentem ciekawym, a jej niepowodzenia, jak również Illiepowodzenie do
ktryny powszechnej ochrony mniejszości, dość w grun�ie rzeczy idealistycznej, 
wpłynęły na wzbogacenie doświadczeń w rozwiązywaniu jednego z najbardziej 
istotnych - również d w dzisiejszym świecie - problemów, jakimi są kwestie 
narodowościowe" (s. 152). 

W aneksie zestawił Autor w trzech tablicach poglądy Calondera w sprawach 
szkolnych, naruszania bezpieczeństwa i zasady równouprawnienia mniejszości oraz 
w sprawach pracy. Książka zaopatrzona jest w wykaz skrótów i omawianą na 
wstępie niniejszych uwag bibliografię. Odczuwa się brak indeksu osób, gdyż 
w tekście i w często Tozbudowanych przypisach - stanowiących nierzadko drugą 
warstwę wykładu - występuje dużo nazwisk. Język pracy jest precyzyjny i ko
munikatywny, redakcja na ogół staranna; nieco gorzej przedstawda się korekta. 

Całość sprawia w sumie korzystne wrażenie. Praca jest rzetelna i reprezentuje 
sobą poważne walory poznawcze, czego absolutnie nie podważają wytknięte uster
ki. Mimo merytorycznie dużej pojemności formuły tytułu monografii jej Autor nie 
zgłaszał pretensji do pełnego wyczerpania tematu. Z uznania godną skromnością 
wyrażał jedynie „nadzieję, że praca ta pozwoli lepiej niż dotychczas poznać cen
tralną instytucję górnośląskiego systemu przejściowego, jaką była Komisja Mie
szana i właściwie ją ocenić" (s. 8). Wartościowa i bardzo potrzebna książka 
S. Rogowskiego cel ten spełniła z nawiązką.

Wiesław Lesiuk 

R. M a j e w s k i, T. S o z ańs k a, BITWA O WROCŁAW STYCZEŃ-MAJ
1945 r., wyd. 2, Wrocław 1975, ss. 256+7 map i szkiców. 

Szczegółowe dokumentowanie i popularyzowanie dzdałań wyzwoleńczych A<rmii 
Radzieckiej na terytorium Polski posiada doniosłą rangę naukową i społecznq, 
zwłaszcza kiedy to dotyczy tak dużego miasta i ośrodka administracyjno-politycz
nego oraz ekonomicznego, jakim w latach minionej wojny był Wrocław - sto
lica Dolnego śląska. Miasto spełniało istotną rol� strategiczno-operacyjną w syste
mie obrony wojsk niemieckich. Wynikało to przede wszystkim z warunków na
turalnych, Odra bowiem w połączeniu z rozgałęzioną siecią dróg bitych i kole
jowych zapewniały przewagę stronie brnniącej się. Wrocław zamykał przeprawy 

. przez rzekę i osłaniał od wschodu kierunki prow1J.dzące na Berlin, Drezno- i Pragę. 
P,onadto- w mieście .funkcjonowało 12 fabryk wytwarzających uzbrojenie i amu
nicję, z którymi współdziałało ponad 100 przedsiębiorstw przestawionych na pro
dukcję wojenną. Okoliczności te zadecydowały, że niemieckie Naczelne Dowództwo 
Wojsk Lądowych (OKH) zaczęło od sierpnia 1944 1r. fortyfikować Wrocław wraz 
z okolicznymi miejscowościami przygotowywać go do długotrwałej obrony. 
W tym celu powiększano liczebność garnizonu oraz gromadzno uzbrojenie i za
pasy bojowe. Wreszcie 19 I 1945 r. miasto ogłoszono twierdzą, która w myśl 
założeń niemieckiego dowództwa miała w uporczywej obronie okrężnej wiązać 
znaczne siły wojsk radzieckich. Miasto-twierdza Wrocław stanowiło nie tylko naj
s1lniejszy węzeł oporu na Dolnym śląsku, lecz także okazała się ostatnim bastio
nem hitlerowski�j Trzeciej Rzeszy. 

Nic też dziwnego, że długotrwale (od 16 II do 6 V '1945 r.) walki o Wrocław 
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budziły i nadal budzą zainteresowanie historyków radzieckich, zachodnioniemiec
kich, a zwłaszcza polskich. Dlatego też zestaw bibliograficzny do tej problematyki 
jest już dość pokaźny. Jednak zdecydowana większość opracowań poświęconych 
zmaganiom o Wrocław ma charakter bądź to przyczynkarski, bądź też nie ujmuje 
całokształtu tematyki (zwłaszcza militarnej). Rejestr literatury poświęconej cięż
kim i krwawym walkom wojsk radzieckich o stolicę Dolnego śląska wzbogacił 
się niedawno o nową wartościową publikację o charakterze popularnonaukowym. 
Jest nią właśnie recenzowana książka pióra R. Majewskiego i T. Sozańskiej Bitwa

o Wrocław styczeń-maj 1945 · r. Drugie jej wydanie świadczy dowodnie o tym, iż 
zyskała sobie ustaloną renomę wśród czytelników i cieszy się dużym zapotrzebo
waniem społecznym. Autorzy jednak zastrzegają sdę w rnzdziale wstępnym: ,,Naszą
pracę traktowaliśmy jako ,pierwszy krok w tym kierunku, jako zapowiedź dalszych
badań. Zobowiązywało nas do tego nie tylko . . . zapotrzebowanie społeczne na

· pracę o tej ,tematyce, lecz także i to, że w Niemieckiej Republice Federalnej
w dziesiątki d setki idą pseudonaukowe publikacje, które omawiając walki na
śląsku gloryfikują postawę hitlerowskiego Wehrmachtu, wybielają b. hitlerow
skich generałów, zdejmują z nich •odpowiedzialność za zagładę Wrocławia . . . oraz
za cierpienia ludnoścd cywilnej, a także w fałszywy sposób przedstawiają stosunek
sił obu walczących stron i poniesione w toku walk straty" (s. 9-10). W innym
miejscu zaś stwierdzają: ,,Równocześnie jedriak z całym naciskiem podkreślamy,
że konieczna jest dalsza kontynuacja badań, które w przyszłości winny dać nde
pracę popularnonaukową, lecz mon.agrafię odpowiadającą w pełni wymogom war
sztatu naukowego oraz roli, jaką nasze miasto spełnia w Polsce Ludowej" (s. 12).
Czekać tylko należy na realizację tej zapowiedzi.

Omawiając bazę ź·ródłową Autorzy wskazują na trudności związane z dotar
ciem do archiwaliów zarówno •radzieckich, jak i niemieckich. Dotychczas nie udo
stępniono w celach badawczych polskim historykom zespołów aktowych 6 Armii
Radzieckiej. Niemal zaś wszystkie dokumenty strony przeciwnej, tj. hitlerowskie
go Wehrmachtu, dotyczące przebiegu walk o Wrocław, zostały zniszczone w dniu
kapitulacji miasta. Pewne rezultaty dała (i w przyszłości może dać po uporząd
kowaniu zbiorów) kwerenda w Wojskowym Instytucie Historycznym, gdzie wśród
tzw. zbiorów aleksandryjskich znajdują się materiały dotyczące nięmieckiej 17
Armii Polowej, Grupy Al:mii „Środek" oraz OKH i OKW. Z konieczności więc
R. Majewski i T. Sozańska musieli korzystać głównie z literatury radzieckiej
i zachodnioniemieckiej. Wyzyskali także relacje i wspomnienia radzieckieh uczest
ników walk o Wrocław.

W kolejnym rozdziale Autorzy omawiają sukcesy militarne odniesione przez 
Armię Radziecką latem i jesienią 1944 r., które m.in. stworzyły przesłanki do 
całkowitego wyzwolenia Polski oraz doprowadziły do gwałtownego pogorszenia 
sytuacji wojskowej i politycznej hitlerowskich Niemiec. Ukazują też niemieckie 
poczynania w dziedzinie budowy głębokiego systemu umocnień na froncie wschod
nim z uwzględnieniem prac fortyf,ikacyjnych we Wrocławiu i przyległym doń 
terenie. Nieco miejsca poświęcają terytorialnej organizacji wojskowej Niemców -
V·olkssturmowi, który miał być według planów niemieckiego dowództwa drugim 
(po fortyfikacjach) ze środków umożliwiających utrzymanie frontu wschodniego. 
Szczególnie silnie w tym rozdziale Autorzy zaakcentowali prz:ygotowania wojsk 
1 Frontu Ukra-ińskieg-o marszałka Koniewa do operacji wiślańska-odrzańskiej. 

Rozdział „Kierunek Wro.cław?' przedstawia główne osiągnięcia militarne wojsk 
1 Frontu Ukraińskiego w toku operacji wiślańska-odrzańskiej. Występują tu nie
liczne drobne błędy i usterki. I tak czołowe oddziały 3 Armii Pancernej Gwardii 
osiągnęły Byczynę 19 1 1945 r., a rejon Namysłowa 21 I (s. 39); nie było nie
mieckiej 97 Dywizji Strzelców Górskich - idzie tu o 97 Dywizję Strzelców pod 
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dowództwem generała porucznika Friedricha Rabe von Pappenheima (s. 39); w bit
wie o Opole (i to tylko prawobrzeżne) wz{ął również udział 7 Kijowski Korpus 
Pancerny Gwardii generała majora wojsk pancernych Siergieja Aleksiejewicza 
Iwanowa (s. 40); Oława nie była miastem-twierdzą (s. 43); dwa pułki 14 Dywizji 
Piechoty Gwardii sforsowały Odrę nie po obu stronach Brzegu, a w rejonie na 
południowy wschód od Brzegu (s. 48); Autorzy zapomnieli wspomnieć, iż na skraj
nym lewym skrzydle 5 Armii Gwardii działała 15 Charkowska Dywizja Piechoty 
Gwardii generała majora Piotra Michajłowicza Czkkowa, która zdobyła przyczó
łek w rejonie Sławic k. Opola (s. 48). 

Z kolei trzeci rozdz-iał zatytułowany „Zaciskanie kleszczy", przynosi wiele 
interesują�ych danych na temat genezy, pr7.ebiegu i rezultatów tzw. operacji dol
nośląskiej (8-24 II 1945 r.), a także walk w rejonie Wrocławia. W tym okresie 
(15 lutego) nastąpiło ostateczne zamknięcie pierścienia okrążenia wokół miasta. 
Okrążenie Wrocławia wieńczyło pierwszy etap bojów o stolicę Dolnego śląska, 
etap nader istotny, zakończony drogo okupionym sukcesem wojsk 1 Frontu Ukra
ińskiego; prawie 20 tys. żołnierzy Frontu zostało zabitych, rannych (w tym rów
nież zaginieni). Nad Wrncławiem zginął 11 lutego dowódca 4 Korpusu Lotnictwa 
Bombowego z 2 Armii Loiniczej, generał major Iwan Siemionowicz Połbin, Bo
hater Związku Radzieckiego. Odnotować należy parę nieścisłości. Autorzy mówią 
o 18 Dywizji Zmoto·ry2)owanej (s. 55). Była to 18 Dywizja Grenadierów Pancernych
SS „Horst Wessel" pod dowództwem oberfiihrera SS Georga Bachmanna. Grod
ków opanowali nie tylko czołgiści 31 Samodzielnego Korpusu Pancernego (s. 55),
w bitwie o miasto udział wzięły także oddziały 33 Korpusu Piechoty Gwardii
(5 Armia Gwardii) i 55 Kor,pusu z 21 Armii Ogólnowojskowej. Nie ma Brzegu
Górnego (s. 60) - jest BTZeg.

„Pierwszy szturm" brzmi tytuł rozdziału czwartego. Dzień 16 II 1945 r. rozpoczął 
nową fazę zmagań o Wrocław: oblężenie trwające 80 dni i nocy. Miasto blokowała 
radziecka 6 Armia, generała lejtnanta· Władimira A. Głuzdowskiego, która była· 
słabsza liczebnie od załogi twierdzy. Garni.zon ni�miecki - według ustaleń Auto
rów - liczył około 60-65 tys. ludzi. Dowództwo radzieckie początkowo nie doce
niało siły i woli walki niemieckiego garnizonu twierdzy. Najważniejszym pP-oble
mem w czasie przygotowań jednostek 6 Armii do szturmu miasta był zupełny 
brak doświadczeń bojowych w zakresie prowadzenia walk o duże miejscowości. 
Specyfika walk w dużym mieście narzuciła konieczność tworzenia grup szturmo
wych. Pierwszy szturm na Wrocław miał miejsce 20 lutego i trwał ·do połowy mar
ca. Istniejący system schronów przeciwlotniczych i podziemnych przejść ułatwiał 
Niemcom szybkie i ukryte przed ogniem wojsk radzieckich przerzucanie oddziałów 
i obsadzanie poszczególnych budynków. Trudy walk w mieście i towarzyszące im 
ciągle napięcie wyczerpywały żołnierzy radzieckich do ostatecznych granic. Specy
fika walk ulicznych spowodowała używanie przez żołnierzy radzieckich pleca
kowych miotaczy ognia. Dopiero w połowie marca marszałek Koniew w sposób 
właściwy ocenił liczebność wrocławskiego garnizonu. Dlatego też polecił generałowi 
Głuzdowskiemu, aby tylko wiązał siły wroga wypadami i nękał go przy pomocy 

· niewielkich grup bojowych. Dowódca • Frontu słusznie oceniał, że po bliskim już
opanowaniu Berlina los Wrocławia będzie przesądzony.

Kolejny rozdz_iał „Zagłada miasta" ukazuje ogrom zbrodni faszystów popełnio
nych na współrodakach podczas przymusowej ewakuacji, jak też na robotnikach
przymusowych w czasie budowy zapasowego fotniska na placu Grunwaldzkim.
W czasie styczniowej ewakuacji i oblężenia zginęło około 170 tys. mieszkańców
miasta, z tego po ogłoszeniu Wrocławia twierdzą śmierć poniosł-o 80 tys. ludzi, tj.
połowa pozostałych w „Festung Breslau". Na placu Grunwaldzkim, gdzie przez
dwa miesiące pracowało około 60 tys. osób ró±nych narodowości, zginęło z nich
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około 13 tys. W oblężonym m1esc1e istniał antyfaszystow. ki ruch ·oporu, w którym 
działali członkowie zdelegalizowanej Komunistycznej Partii Niemiec. 

Następny rozdział „We Wrocławiu i poza nim" analizuje rezultaty operacji 
opolskiej (15-31 marca) części sił 1 Frontu Ukraińskiego, w której wyniku nie 
tylko wyzwolona została niemal cała zaodTzańska część Śląska .Opolskiego, lecz 
również w znacznym stopniu uszczuplono siły niemieckie, k'tóre dowództwo nie
mieckie mogło rzucić do deblokady Wrocławfa, a podstawę wyjściową do odsieczy 
znacznie odsunięto od osaczonego miasta. Pod koniec marca i w drugiej połowie 
kwjetnia dowództwo 1 Frontu Ukraińskiego włączyło do 6 Armii dwie nowe dy
wizje piechoty, dzięki czemu siły oblegających wzrnsły do rozmiarów umożliwia
jących podjęcie działań zaczepnych. W końcu marca i na początku kwietnia prze
bywała pod Wrocławiem 2 Armia Wojska .Polskiego, którą zamierzano użyć do 
szturmu miasta. Jednak zbliżający się termin operacji berlińskiej spowodował, iż 
4 kwietnia oddziały polskie ruszyły nad Nysę Łużycką. 

Pracę kończy rozdział „Bój o dzielnice zachodnie. Kapitulacja". Początek 
kolejnego szturmu Wrocławia rozpoczął się 1 kwietnia. Miał on na celu opanowa
nie zachodnich dzielnic miasta. Klęska na zachodnim odcinku frontu spowodowała 
pogrom najlepszych jednostek niemieckich. Jednakże na wyraźne polecenie do
wódcy Frontu przerwano działani.a zaczepne. Nie było już więcej szturmów na 
większą skalę. W ostatnich dniach istnienia twierdzy przerzucono z Krakowa do 
Wrocławia SO-osobową grupę antyfaszystów niemieck•ich, która wzięła czynny 
udział w. bojach na zachodnim odcinku frontu. W nocy z 5 na 6 maja trzy plu
tony przeprowadziły akcje dywersyjne. Wówczas poległ m. in. dowódca grupy 
ppor. Horst Vieth. 6 maja o świcie opuścił miasto na pokładzie niewielkiego sa
molotu typu „Storch" gauleiter Hanke, a wieczorem tegoż dnia ostatni dowódca 
twierdzy, generał piechoty Hermann Niehoff, podpisał akt kapitulacji. Podczas 
80 dni i nocy pełnych napięcia walk żołnierze 6 Armii złamali opór hitlerowskiego 
garnizonu. 

R. Majewski i T. Sozańska zamieścili wreszcie O de B wojsk radzieckich
i polskich biorących udział w walkach o okrążenie i zdobycie Wrocławia, a także 
wojsk niemieckich uczestniczących w walkach na terenie śląska. Odtworzyli rów
nież załogę „Festung Breslau". Pracę zamykają objaśnienia niektórych terminów 
i skrótów. 

Godzi się podkreślić, iż wartość pracy podnoszą liczne archiwalne zdjęcia oraz 
mapy i szkice. 

W O de B 1 Frontu Ukraińskiego zauważyć można kUka pomyłek, zwłaszcza 
gdy idzie o. nazwiska (ale nie tylko). I tak Rybałko do stopnia marszałka wojsk 
pancernych mianowany został 1 VI 1945 r .. (na s. 218 błędnie podano, że w lutym); 
Chamza - nie Hamzja Bogdanow (s. 219); Slusarienko - nie Slezarenko, Czugun
kow - nie Czugunow, Koczetow - nie Kołczew, Tutuszldn - nie Tutyszkin, 
Szumiejew nie Sumijew (s. 219-220). Wreszcie mylnie podano nazwisko dowódcy 
78 Dywizji Piechoty Gwardii (s. 220). Był nim wówczas generał major A. G. Mo:. 
tow, a· nie Zachar Trofimow. 

Szkoda, że Autorzy nie poświęcili specjalnego rozdziału na omow1enie do
świadczeń (bojowych i z zakresu pracy partyjno-politycznej) wojsk 6 Armii, która 
walczyła o stolicę Dolnego Śląska 80 dni. Można również było - poprzez nawią
zanie kontaktów z Radą Weteranów 6 krmii - uzyskać więcej relacji i wspom
nień od uczestników walk i materiały te odpowiednio wykorzystać w pracy. Zre
ko_mpensowałoby to w jakimś stopniu_ brak arch!iwaliów radzieckich. 

Konstrukcja książki jest przejrzysta. Jest ona starannie zredagowana, cechuje 
się· dużą kondensacją treściową i precyzją sformułowań. Napisana jest pięknym, 
poprawnym językiem. ' "' 

9 - Sobótka 4f18 
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Wartość pracy R. Majewskiego i T. Sozańskiej zasada się głównie w tym, 
1z kreili w bardzo· przejrzysty i plastyczny sposób obraz walk o Wrocław na sze
rokim tle operacyjnym, ukazuje całą złożoność zmagań 6 Armii o Wrocław oraz 
akcje podejmowane przez niemieckie dowództwo, które w obliczu totalnej klęski 
Trzeciej Rzeszy świadomie dążyło do unicestwienia miasta. Wreszcie Autorzy 
weryfikują wiele tendencyjnych tez i domniemań, lansowanych przez stronę za
chodnioniemiecką. I tak np. dzięki · ustaleniu, iż garnizon wrocławski posiadał 
60-65 tys. ludzi obalają tezę hitlerowskich dowódców twierdzy, generałów Ahl
fena i Niehoffa, o „cudzie obrony Wrocławia". Ci hitlerowscy generałowie celowo
zaniżają stan liczebny garnizonu „Festung Breslau" do 45-50 tys., chcąc przez to
wykazać bitność żołnierzy i zdolności dowódcze generałów i oficerów Wehrmachtu.
Wreszcie R. Majewski i T. Sozańska określają rolę \Yrocławia w działaniach bo
jowych na Śląsku od stycznia do maja 1945 ·r., dowodząc, iż z operacyjnego punktu
widzenia była ona różna w trzech okresach. W okresie trzecim, trwającym od
ch:wili rozpoczęcia operacji berlińskiej do kapitulacji, obrona miasta z operacyj
nego punktu widzenia była bezsensowna.

W sumie otrzymaliśmy interesującą, wnoszącą wiele konkretnych ustaleń pra
cę, a to głównie dzięki dobremu opanowaniu przez Autorów znajomości wojsko
wo-historycznego warsztatu naukowego. Wykazane zaś wyżej usterki, raczej dru
gorzędnego charakteru, nie mogą rzutować na bezsporną wartość naukową tej 
publikacji. 

Damian Tomczyk 

,,GŁOS OLESNA", rocznik 1 (1966) - rocznik 9 (1974, druk 1977). 

Powiat oleski jako jednostka administracyjna istniał, przy nieznacznie tylko 
zmienianych granicach, od początku rządów pruskich na Śląsku. Od 1945 r. po
wróciwszy do Macierzy również tworzył wyodrębnioną jednostkę województwa ślą
sko-dąbrowskiego, a od 1950 r. opolskiego i przetrwał w tym charakterze aż do 
reformy._ administracyjnej 1975 r. Ciekawa i piękna przeszłość regionu oleskiego, 
zawsze żywe związki tutejszej ludności z Polską, godne uwagi osiągnięcia po
wojenne, zachęciły miejscowy aktyw kulturalny do zaprezentowania własnego 
środowiska. Okazją stały się urządzane w 1966 r. drugie Dni Olesna. Z inicjatywy 
działaczy regionalnych skupionych w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Oleskiej, 
przy poparciu ówczesnych władz miejskich i powiatowych oraz Zarządu Woje
wódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich wydano wówczas „Głos 
Olesna", pomyślany jako jednodniówka .. Tymczasem przychylny oddźwięk i spory
sukces, jakim stało się uzyskanie przez wydawnictwo I nagrody w ogólnopol
skim konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki, Polskiego Radia i redakcji „Ku
riera Polskiego" pn. ,,Szukamy Tacytów", zachęciły Stowarzyszenie do kontynuo
wania serii wydawniczej w postaci popularnonaukowego rocznika. 

Do tej pory ukazało się już dziewięć numerów, średniej objętości 10-1'-2 ark. 
drukarskich, wydawanych dość regularnie do 1973 r. Dopiero rocznik 9 ukazał 
się aż z trzyletnim opó�nieniem, na co, zdaje się, wpłynęła obok trudności tech
nicznych, ostatnia reforma administracyjna i spowodowana nią pewna dezorien
tacja nowych władz wojewódzkich w Częstochowie, które przejęły większą część 
byłego powiatu oleskiego. Wznowienie „Głosu" należy powitać z zadowoleniem. 
Szkoda by było, aby ambitne przedsięwzięcie terenowe zakończyło się z przyczyn 

. 

niezależnych od inicjatorów. Powstaje tylko pytanie, jaki zasięg terytorialny sta-
nie się obiektem zainteresowań w następnych -rocznikacJ.:i. Tradycyjny subregion 
nie tylko rozcięto nowymi g1-1nicami województw, leez także rozbito na mniejsze 

' 
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jednostki. Czy przymiotnik „oleski" dotyczyć będzie odtąd tylko aktualnego obsza
ru miasta i gminy Olesno, czy - przynajmniej w rozważaniach o przeszłości -
także historycznego powiatu Śląska Opolskiego? Jest to już jednak sprawa kolej
nych numerów, którą wydawcy i ich mecenasi muszą rozstrzygnąć. Zadanie ni
niejszej recenzji stanowi natomiast próba podsumowania dotychczasowego do
robku. 

Spośród osób tworzących kolegium redakcyjne przewija się przez wszystkie 
roczniki tylko jedno nazwisko: Franciszka Hawranka, jednego z inicjatorów pisma, 
długoletniego działacza regionalnego w Oleśnie i Gorzowie śl., obecnie docenta 
w Instytucie śląski� w Opolu. Ponadto w pracach redakcyjnych uczestniczyli 

... 

najczęściej: Zofia Giaro (zm. w 1972 r.), Bernard Krupa, Elżbieta _i Józef Lesi-
kowie. Oczywiście wyłącznie własnymi sHami trudno byłoby małemu ośrodkowi 
kontynuować przez tyle lat wydawanie periodyku. Od początku jednak Stowarzy
szenie zapewniło sobie współpracę z placówkami naukowymi w Opolu: Instytutem 
Śląskim i Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Oprócz pracowników naukowych (nie tyl
ko z dwóch wspomnianych instytucji) -współpracowało z „Głosem" grono działaczy 
politycznych, pracowników kultury, nauczyciele. 

Jak zawsze w tego typu wydawnictwach, prezentujących szeroki wachlarz za
gadnień i skupiających autorów z różnych środowisk i profesji, poszczególne prace 
odznaczają się z:różnicowanym poziomem merytorycznym, a także warsztatowym. 
Przeważa zdecydowanie piśmienni�two historyczne. Wypełnia ono całkowicie stały 

. dział „Z przeszłości" i prowadzony w początkowych numerach „Sławni synowie 
ziemi oleskiej", a częściowo występuje, obok socjologii i demografii, nauk przy
rodniczych, ekonomicznych, folkloru, w dziale „W Polsce Ludowej". Do historii 
nawiązuje też dział wspomnień oraz wprowadzony od 1972 r. dział „Nasza wieś". 

Okresy historyczne reprezentowane są we właściwych proporcjach, zgodnie 
z zasadą „więcej, im bliżej współczesności". I tak o pradziejach ziemi oleskiej 
pisali G. Martyniak i R. Pastwiński (oboje w roczniku 6). Z zakresu śrrednio
wiecza wypowiedział się L. Igalffy-Igaly (W sprawie rodów Beess, Bies,. rocznik 
7). Sfragistykę i heraldykę reprezentują szkice D. Tomczyka, który omówił pie
cz.ęcie cechowe (3) oraz herby Olesna i Gorzowa śl. (4). Kilka dalszych artykułów 
ma charakter krótkich syntez, ogarniających całość dziejów poruszanego zagad
nienia. Tu należą np. pr.ace: J. Lesika o rozwoju miasta Olesna do 1945 r. (1), 
F. Hawranka o Gorzowie śl. (tamże, bardzo dobry przykład popularyzacji, wykład
zestawiony w oryginalny sposób, w formie stawianych pytań i udzielanych odpo
wiedzi), tegoż autora o oleskim duchowieństwie katolickim wobec polskości (6),
T. Marszałka o mającej wieloletnią tradycję spółce leśnej w Kadłubie Wol
nym (3), G. Smyk o dawnym ponadpodstawowym szkolnicJwie oleskim (9),
O. Słomczyńskiej o bibliotekach i czytelnictwie książek (4). Czasy nowożytne znaj
dują m. •in. odbicie w opracowaniach Hawranka, który ukazał rozwój fortuny
magnackiego rodu Reichenbachów, posiadającego też dobra w Oleskiem (3). rom
czyk pisał o działaniach wojskowych podczas drugiej wojny śląskiej 1744-1745 (8),
opracował też przyczynki do dziejów gospodarczych schyłku feudalizmu; dotych
czas omówił oleskie rzemiosło cechowe (7), gospodarkę rybną (4), początk,i prze-
mysłu papierniczego (8) .i wczesne hutnictwo szkła (9). Ponadto J. Kopiec pisał
o szkolnictwie (6) i szpitalach (7) na tym terenie w XVII w.

Wiek XIX, początek XX w. oraz lata międzywojenne mają znacznie bogatszą
literaturę. Z długiego zestawu tytułów wymieńmy kilka, naszym zdaniem zasłu
gujących na to opracowań: F. Hawranek, W Oleskiem podczas Wiosny Ludów (1), 
tenże, O dawnym hutnictwie oleskim (5), D. Tomczyk, Oleśnianie wśród górno

śląskich ochotników w powstaniu styczniowym (9), Hawranek, Dokumenty

i wspomnienia z okresu powstań śląskich (1), tenże, Szkolnictwo polskie w okresie
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międzywojennym (1), Antyfaszystowska walka komunistów (2), Społeczeństwo .oles
kie przy urnach wyborczych w okresie Republiki Weimarskiej (6), W. Lesiuk, 
Pieniądz zastępczy w Oleśnie i Gorzowie SL w latach 1914-1922 (3). O prasie 
polskiej w Oleśnie pisali: T. Bednarczuk (3), K. Bobowski (6), Ł. SoHk-Sta
niczek (7). Działalność oleskiego Banku Ludowego interesowała, T. KTzyczkow
skiego (2), a polski ruch śpiewaczy na terenie powiatu - P. Świerca (1, 4). 

Okres plebiscytu i powstań górnośląskich zajmuje poza tym wielę miejsca we 
wspomnieniach dawnych działaczy i powstańców. Największą, zwycięską bitwę 
stoczoną w Oleskiem podczas trzeciego powstania śląskiego pod Wysoką w dniu 
22 V 1921 r. -opisał w dziesięć lat później �den z uczestników, por. Jan Kuchar
czak. Szkic ten, znajdujący się dziś w Centralnym Archiwum Wojskowym i ma
jący charakter cennego źródła, opublikował wraz z komentarzami objaśniającymi 
M. Wrzosek (6). Sylwetki 39 powstańców śląskich, członków oleskiego oddziału
ZBoWiD, prezentowali _I. Łyp, M. Żeleźniakowic;z w cyklu Oni walczyli o polskość
ziemi oleskiej; wyczerpawszy ten temat kontynuowali Autorzy cykl, przedstawia
jąc z kolei kombatantów z okresu II wojny światowej, osią_dłych dziś w Oleskiem.

Początek września 1939 r. zaznaczył się na ziemi oleskiej krótkim, .mało z�a
nym szerszej opinii incydentem bojowym, kiedy to grupa polskich bombowców 
„Karasi" wtargnęła w obszar powietrzny Rzeszy d ostrzelała w okolicach Olesna 
kolumnę maszerujących na Polskę wojsk hitlerowskich. Poległo wówczas 5 lot
ników polskich, których grób i poświęcony im• pomnik znajduje się w Oleśnie. 
O sprawach tych piszą W. Leny-Kisielewsk,i (5) i K. Jaklewicz (6), jeden z uczest
ników ówczesnych walk. 

O zbrodniach hitlerowskich na ziemi oleskiej pisali: T. Bednarczuk (5) 
i S. Szwedowski (8) w odnies·ieniu do całego powiatu oraz J. Lesik, M. żeleźnia
kowicz (5) tylko o egzekucji we wsi Wysoka. Zwycięskie walki Armii Radzieckiej 
i wyzwolenie ziemi oleskiej w styczniu 1945 r. opisał szczegółowo Tomczyk (7, 9). 

Wreszcie okres Polski Ludowej obejmuje najwięcej pozycji, naświetlających 
problematykę regionu dość wszechstronnie. Podajmy więc, że o początkach pol
skiej administracji pisali Lesik (1) i J. Sawczuk (4), o odbudowie gospodarki 
M. Lis (9), rozw6j przemysłu w latach 1961-1965 omówił A. Wilk (2), rolnic
twa (1) i rzemiosła (4) w powojennym dwudziestoleciu - M. Moryto, handlu -
J. K'l"zysztowczyk (1). Zagadnierue związków zawodowych opracował J. Lesik (8),
ruchu ludowego - S. Czech (8). Ten ostatni zajął się także działalnością Państwo
wego Urzędu Repatriacyjnego (7) . i Powiatowej Rady Narodowej w Oleśnie do
1950 r. (6). 'Szkic o gospodarce mieszkaniowej i komunalnej napisał H. Kaczmar
czyk (9). W kilku numerach przedstawiano Tozwój szkolnictwa i oświaty (W. Cięż
ki, J. Michułowicz, w. Olek, W. Fierla), jak również życia kulturalnego (B. Krupa,
A. Szpor). Nie uszły uwadze czołowe zakłady pracy: dzieje spółdzielni włókniar
skiej „Oleśnianka" ukazał M. Pychyński (9),. działalność PGR Świercze od mo
men·tu powstania - W. Fierla (tamże).

Z opracowań źródłowych wspomnijmy jeszcze przyswojone po raz pierwszy 
literaturze polskiej dzieje Olesna, autorstwa Józefa Lompy. Tekst niemiecki, wy
dany w 1856 r., przetłum.aczyl i opatrzył objaśnieniami A. W. (7, 8). 

Niektóre artykuły, że wspomnimy choćby wymienione wyżej pozycje Haw
ranka, Czecha, Tomczyka, Lesika czy Świerca - mają profil bardziej naukowy 
niż popularny i z powodzeniem, po nieznacznych tylko Tetuszach, mogłyby znaleźć 
miejsce w czasopismach specjalistycznych. Inne. zbHżają się Taczej do publicys
tyki, niekiedy zaś, zwłaszcza wśród materiałów z zakresu Polski Ludowej, prze
ważają ujęcia ·sprawozdawczo-kronikarskie. Zasadniczo jednak większość publi
kacji stanowić musi wartościowe przyczynki do dziejów Oleskiego, a tym samym 
także do. ogólnych dz;iejów śląska. 

•
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Pora wspomnieć o spraJach, które budzą zastrzeżenia. W wydawnictwie 
ambitnym i ciekawym, a takim na pewno okazał się „Głos Olesna", nie powinny 
zdarzać się żenujące błędy merytoryczne. Tymczasem powyższych dopuścił s•ię 
T. Marszałek, ,,odkrywając" w Oleśnie ewenement na skalę światową: ,,cech cech
mistrzów" (7). Jest to przykład, jak mimo nienajgorszej znajomości epoki błędne
odczytanie żródła, w tym wypadku księgi rejestrowej cechmistrzów oleskich, pro
wadzi Autora do zupełnie karkołomnych wniosków. Wątpić należy także, czy
kiedykolwiek istniał rzemieślniczy cech policjantów, co sugeruje Autor w załączo
nej tabelce (s. 56).

W tym samym numerze na s. 116 w opisie zabytków Gorzowa SL pióra 
J. Kłopockiej znalazło się niezgodne z prawdą historyczną twierdzenie, iż miasto
założono w 1241 r. ,,podobno przeciwko Mongołom". Opis nie ma wprawdzie
waloru naukowego, występuje we wspomnieniach, ale redakcja powinna jednak
weryfikować tego rodtaju informacje.

W artykule Szwedowskiego o zbrodniach hitlerowskich, opartym na aktach 
sądowych i dochodzeniowo-śledczych, odczuwa się wyraźnie niedostatek znajomości 
literatury przedmiotu i źródeł niemieckich. W przeciwnym razie Autor nie nazwał
by paramihtarnej straży w,iejskiej „landwache" (7, s. 62), gdyż wiedziałby, że no
siła ona nazwę „Landwacht". Nie powoływał jej też kreishauptmann, bo takiego 
urzędu na pruskim Sląsku nie było. Dziwić też musi, że autor nie zna podstawo
wych prac o traktowaniu jeńców wojennych i jako jedyną godną uwagi wymienia 
w przypisie . . . referat powielony na konferencję popularnonaukową! (tamże, 
s. 65). Nie był-o Tówn,ież koło Olesna ani w _powiecie kluczborskim „obozów" jeń
ców radzieckich (tamże). Były to tylko oddziały robocze (komanda), podporządko
wane obozowi (stalagowi) w Łambinowicach.

Chyba przez nieuwagę znalazło się w artykule Lesika (1, s. 17) sformułowanie, 
że w 1922 r. wielu ludzi przybyło do Olesna „ze Sląska" (chodzi oczywiście o pol
ską część Górnego Sląska). 

Bardzo często mater-iał fotograficzny n_ie ilustrował tekstu pisanego, lecz TOZ
mieszczany był, zwłaszcza w pierwszych numerach, zupełnie dowolnie. Np. zdjęcie 

pomnika w Wysokiej znajduje się przy aTtykule omawiającym życie i twórczość 
Jana Nikodema Jaronia (1, s. 71), fragment lasu rozpoczyna artykuł o rzemiośle 
cechowym (7, s. 38), budowa drogi w czynie społecznym z 1966 r. figuruje przy 
artykule o starej komunikacji, do XVIII w. włącznie (2, s. 11), Dom Dziecka 
w Sowczycach ilustruje wspomnienie powstańca śląskiego (tamże, s. 38), a budowa 
nowego bloku mieszkalnego w Oleśnie - artykuł o walce komunistów (tamże, 
s. 43). Ostatnio pod tym względem nastąpiła znaczna poprawa.

Szata graficzna pisma jest na dobrym poziomie. Osobiście jednak bardziej
wolałem okładkę z pierwszych dwóch numerów, zawierającą duży, wyraźny herb 
Olesna, a nie jak ostatnio mały, przy czym zajmujący lewą stronę taxczy orzeł 
piastowski uległ niekorzystnej stylizacji. Dlaczego ponadto w ostatnim roczniku 
zmienił barwę? 

Mimo wszystko końcowa ocena wydawnictwa musi pozostać pozytywna. Lista 
plusów jest daleko dłuższa niż praktycznie zawsze trudnych do całkowi•tego wy
eliminowania błędów i usterek. Podkreślić przecież należy, że wszystkie numery 
„Głosu" poszerzyły w sumie znacznie naszą wiedzę szczegółową. Wydaje się, że 
już w niedalekiej przyszłości Olesno może stać się kolejnym miastem, które 
otrzyma własną, obszerną monografię. 

Stanisław Senft 
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K R o N I K A N' A u K o 

Ró ż a  Ok o s

,,PETR BEZRUC A CESKA POEZIE PRVNIHO DESITILETI", 

OP A WA, 21-22 IX .1977 r. 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ 

w A 

W dniach 21-22 IX 1977 r. odbyła się w Opawie konferencja naukowa zorga
nizowana przez Slezske Muzeum (Muzeum Śląskie) w Opawie przy współpracy 
Ustavu pro i':eskou a svetovou literaturu C:eskosloven·ske Akademe Ved (CSAV) 
w Brnie (Instytutu Czeskiej i Światowej Literatury Czechosłowackiej Akademii 
Nauk), poświęcona twórczośc-i poety czeskiego Petra Bezruca i czeskiej poezji 
pierwszego dziesięciolecia XX w. 

Konferencja odbywająca się w ramach już XX, jubileuszowego festiwalu kul
turalnego pod nazwą „Bezrui':ova Opava", zgromadziła liczne grono naukowców, 
pisarzy, działaczy kulturalnych z. całej nieomal Czechosłowacji, a także z zagra
nicy. Stała się ona okazją do wymiany doświadczeń i dorobku naukowego w za
kresie badań nad literaturą lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia oraz pierw
szego dziesięciolecia XX w., okresu w czeskiej literaturze stosunkowo słabo opraco
wanego, a bardzo ciekawego, jako że były to czasy rozwoju nowego społecznego 
nurtu w literaturze, którego symbolem stały się Pieśni śląskie P. Bezrui':a . 

. Główny referat, poświęcony twórczości P. Bezruca, autora zbioru wierszy Slez

ke pisne przynoszącego obraz socjalnego i politycznego ucisku ludu czeskiego, 
wygłosił doc. dr O. Sirovatka (CSA'V, Brno). Wśród czeskich modern.istów piszą
cych na przełomie XIX i XX w. P. Bezruc zajmuje miejsce dość szczególne. Ślą
zak z Opawy swoją twórczość poświęcił żyjącemu w nędzy i wyzysku ludowi 
czeskiemu, tworząc poezję oryginalną, w której warstwy realistyczna i symbolis
tyczna przetykają się z motywami pieśni ludowej. 

Zarysowaną w powyższym referacie problematykę w znacznym stopniu posze
rzyły referaty: dr V. Macury (CSAV, Praga), Obraz titcina u P. Bezruce a v ceske 

symbolistni poezii (Obraz tytana u P. Bezrui':e a w czeskiej poezji symbolicz
nej); dr J. Urbanca (Slezske Muzeum, Opawa), Basnici prvniho desitileti v osob

ni knihovne Petra Bezruce (Poeci pierwszego dziesięciolecia w prywatnej biblio
tece P. Bezruca), oraz J. Prochazki, (Statni .hudebni vydavatelstvi Supraphon 
v Praze - Państwowe Wydawnictwo Muzyczne Supraphon), Odraz vystoupeni 

Petra Bezruce v dejiśtich „Slezskych pisni" a jeho vliv na vyvoj regionalni litera

tury po race 1900 (Wpływ „Śląskich pieśni" P. Bezruca na rozwój literatury regio
nalnej po 1900 r.). 

Nieco innego kręgu tematycznego dotyczyły referaty: dr S. Bartuskovej (CSAV, 
Brno), J. S. Machar; dr J. Galika (fileosoficka fakulta UP w Olomouci), Bezruc 

a Viktor Dyk; dr D. Korinkovej (CSAV, Brno), Poezie Frani Srcimka; dr N. Sie
glovej (,pedagogicka fakulta UJEP v Brne), Poezie S. K. Neumanna; dr. S. Vlasina 
(CSAV, Brno), Poezie Jifiho Mahena a Josefa Holeho oraz prof. dr. A. Zavodskiego 
(filosoficka fakulta UJEP v Brne), Bezrucovo a Tomanovo reagovcini na tendence 
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secese. Referaty te poświęcone były, mianowicie związanej z anarchistycznym ru
chem grupie pisarzy, tzw. burzycieli, debiutujących na przełomie XIX i XX w. 
Ich twórczość, należąca do nurtu zaangażowanej krytyki, dotykała problemów na
rodowych i społecznych. Owa postawa buntu przeciw rzeczywistości - mająca 
cechy anarchistycznej rewolty - była typowa również dla paezj,i P. Bezruca. 

Odrębną grupę zagadnień stanowiła problematyka polska. Z dużym zaintereso
waniem wysłuchali uczestnicy konferencji (odczytanego pod nieobecność autorki) 
referatu dr K. Kardyni-Pelikanovej (CSAV, Brno) pt. Przybyszewski a ceska li

teratura. Jak się okazuje „geni�ler Pole", jak go nazywali współcześni, wywarł 
znaczny wpływ na czeską kuHurę. W Czechosłowacji też znacznie dłużej i więk
szą cieszył się sławą niż we własnej ojczyźnie. Do kręgu jego wielbicieli i naśla
dowców należeli m. in. A. Sova, A. Prochii.zka, J. Karasek, K. Hlavacek, a także 
S. K. Neumann ·i v. Dyk. 

Spraw polskich dotykał xównież znany czeski literat Milan Rusinsky (Ostrava), 
omawiając recepcję twóxczości P. Bezruca na gruncie polskim w referacie Slezske

pisne a jinontirodni skupiny v kraji slezskych pisni (Pieśni śląskie a ir:ne grupy 
narodowościowe w- kraju śląskich pieśni). 

Z dużym zainteresowaniem spotkał się także referat dr M. Blahyl"!ki (CSAV, 
Praga) poświęcony J. Vrchlickiemu, autorowi swego czasu w Polsce nader popu
larnemu. 

Miłym akcentem końcowym były recytacje poezji P. Bezruca w wykonaniu 
artystów Slezskeho divadla (teatru śląskiego) w Opawie. 

Opawskie naukowe konferencje li-terackie na dobre rozgościły się już w czes
kim kalendarzu ,imprez naukowych i kulturalnych. Z roku na rok zyskują coraz 
szerszy oddźwięk nie tylko w kraju, lecz także za granicą, stając się tradycyjnym 
już miejscem spotkań ludz·i nauki i kultury, 
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