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FRANCISZEK HAWRANEK 

PRZEBIEG WYBOROW PREZYDENTA RZESZY Z 1932 R. 
W PROWINCJI GÖRNOSLI\SKIEJ 

W kwietniu 1932 r. ko,iczyla si� siedmioletnia kadencja prezydenta 
Rzeszy Paula von Hindenburga, kt6ry wybrany zostal w drugiej turze 
glosowania powszechnego 26 IV 1925 r. Termin wybor6w prezydenckich 
wyznaczono na dzien 13 III 1932 r. Rok 1932 stanowil dno wielkiego 
kryzysu ekonomicznego, a jednoczesnie byl on okresem zaci�tych walk 
politycznych z narastajqCf\ falei faszyzmu w Niemczech. Liczba bezrobot
.nych w tym kraju osi11gn�la w lutym 1932 r. nie notowany dotf\d poziom 
6,13 mln ps6b, co stanowilo 44,40/o liczby wszystkich zatruclnionych; 22,60/o 
og6lnej liczby zatrudnionych (12,69 mln os6b), czyli 2,86 mln os6b, pra
cowalo w skr6conym czasie pracy. W sumie zatem tylko 1/3 wszystkich 
_pracownik6w byla w pelni zatrudniona, gdy reszta albo byla bezrobotna, 
albo pracowala w ograniczonym zakresie '· W prowincji g6rnosl11skiej 
w dniu 31 I 1932 r. zarejestrowanych bezrobotnych bylo 130 875, z czego 
zasilek dla bezrobotnych pobieralo 53 738 os6b (41 %), a tzw. zasilek kry
zysowy, znacznie mniejszy od normalnego, otrzymywalo 26 866 os6b 
(200/o); 50 271 bezrobotnych (390/o) pozbawionych bylo jakiegokolwiek 
zasi!ku 2• Przytoczone liczby swiadcz<1 o wielkim napi�ciu spolecznym, 
jakie zaistnialo w schylkowym okresie republiki weimarskiej. W dziedzinie 
politycznej zas od chwili wybor6w do parlamentu Rzeszy z H IX 1930 r., 
kt6re stanowily swoiste „po}ityczne trz�sienie ziemi", systematycznie 
wzrastaly wplywy skrajnej prawicy z NSDAP (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei) i DNVP (Deutschnationale Volkspartei) na czele. 

Do pierwszej tury wybor6w zgloszonych zostalo pi�ciu kandydat6w. 
KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) wysun�la swego przyw6dc� 
Ernesta Thälmanna, NSDAP zglosila Adolfa Hitlera, natomiast Centrum, 

t J. Ku c z y n s k i, Darstellung der Lage der Arbeiter in Deutschl'l'rld von 

1917/18 bis 1932/33, Berlin 1966, s. 197-199. 
2 „Oberschlesischer Volksbote'' (dalej skr6t OV), nr 34 z 10 II 1932. 
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BVP (Bayerische Volkspartei) oraz SPD (Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands) wraz z innymi drobniejszymi ugrupowaniami zdecydowaly 
si� udzielic poparcia Hindenburgowi, oglaszaj,ic, i:i: jest to kandydat po
nadpartyjny. DNVP zaproponowala jako kandydata Theodora Duesterber
ga, przyw6dc� Stahlhelmu. Wreszcie niejaki Adolf Winter, popierany 
przez drobne ugrupowania mieszczanskie, zglosil swoj,i kandydatur�. opie
raj,ic swoje nadzieje na sukces wyborczy na utopijnym planie przywr6ce
nia wartosci dla 1000-markowych banknot6w przedwojennych. Dia wa:i:
nosci kandydatury trzeba bylo zebrac 20 000 podpis6w uprawnionych do 
glosowania obywateli '· 

W styczniu 1932 r. SPD przyst,ipila do bardziej zdecydowanej walki 
z niebezpieczenstwem faszyzmu, tworzqc tzw. Zelazny Front (Eiserne 
Front). Postanowienie o jego utworzeniu zapadlo na konferencji odbytej 
w Berlinie 16 XII J 931 r.' Stanowic on mial organizacyjne uj�cie wszy
stkich element6w republikanskich w Niemczech i skladac si� mial z trzech 
element6w skladowych (Kolonnen): z organizacji bojowej SPD pod nazw,i 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, ze sportowych zwi,izk6w robotniczych 
oraz ze zwi,izkowych organizacji zawodowych (Gewerkschaftliche Ham
merschaften) podlegajqcych wplywom SPD. Kierownicz,i i organizatorsk,i 
rol� w tworzeniu Zelaznego Frontu odgrywal Reichsbanner. Rada Zwi,iz
kowa tej organizacji na posiedzeniu w Berlinie 30 I 1932 r. powzi�la osta
teczrn\ decyzj� w sprawie ukonstytuowania Zelaznego Frontu. W odezwie 
kierownictwa Frnntu z 25 I 1932 r. czytamy: ,,Min�ly miesiqce wylqcznej 
obrony i defensywy ! Repul,likanskie i demokratyczne Niemcy powstaj,i 
. do walki o prawa ludu przeciw dyktaturze . . . Zelazny Front nie jest 
:i:adn& spraw,i partyjnq i nie chce byc parti,i. Slu:i:y on zagro:i:onej wolnosci 
narodu niemieckiego, zrealizowaniu obietnic konstytucji weimarskiej ... 
Chaotyczne · czasy stworzyly z hitleryzmu pot�:i:ne bo:i:yszcze. Szarlatani 
:i:qdajq nieograniczonej wladzy nad :i:yciem i smierciq, sil,i robocz,i i wlas
nosciq wszystkich Niemc6w. Zadnego sladu jakiejs tw6rczej idei, tzw. 
narodowy socjalizm nie wytonil z siebie nie innego jak tylko krwawe 
kaprysy" •. Zelazny Front miat powstac w calej Rzeszy do 21 II 1932 r. 
Walczyc zamierzal przeciw faszyzmowi, o sprawiedliwosc spoleczn,i i sa
nacj� .gospodarcu\, przeciw wszystkim wrogom republiki i demokracji. 

R6wnie:i: na G6rnym Sl4sku uksztaltowato si� kierownictwo Zelaznego 
Frontu zto:i:one z miejscowych przyw6dc6w SPD, Reichsbanner, ADGB 
(Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund), AfA (Allgemeiner freier 
Angestelltenbund) oraz ADB (Allgemeiner Deutscher Beamtenbund): te 

3 „Oppelner Zeitung" (dalej skr6t: OZ), nr 27 z 2 II 1932. 
4 W. Ru g e, Deutschland von 1911 bis 1933, Berlin 1967, s. 420. 

s OV, nr 21 z 26 I 1932. 
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trzy ostatnie organizacje zwi11zkowe to centrale zwi11zk6w zawodowych 
znajduj11ce si� pod wplywami SPD. Pierwsza odezwa g6rnosl11skiego Zelaz
nego Fron tu glosila: ,,Przy poparciu zagranicznych nacjonalist6w usiluje 
Hitler obalic panstwo ludowe i utworzyc krwawe rz11dy pod panowaniem 
jego SA. Zamiary jego zostanq rozbite o sit� oporu republikan6w. Utrzy
mywanej przez wielki kapital wszelkich odcieni armii wojny domowej 
w postaci SA i SS przeciwstawiamy Zclazny Front wszystkich republi
kan6w, kt6rzy s11 ozywieni nieztomnq wc,lq wolnosci G6rnosl11ski lud 
walczyl w trzech krwawych polskich powstaniach o ojczyzn� i istnienie 
niemieckiej republiki. Walka przeciw powstancom prowadzona byla ze 
zdecydowanq wolq wolnosci, jednak nie po to, aby to, eo zostato u.ratowa
ne, oddac w dziesi�c lat p6zniej dyktaturze megalomanskich fantast6w .. 
Walczymy do ostatka przeciw rozp�taniu wojny domowej. Wulczymy 
przeciw faszyzmowi i dyktaturze. Zjednoczeni r6wniez na Gornym S!qsku 
podejmujemy walk� przeciw spolecznemu, kulturalnemu, gospodarczemu 

narodowemu ujarzmieniu, o wolnoSC narodu nien:iieckiego na wewnqtrz 

i na zewnqtrz" o. 

Na pocz„tku lutego 1932 r. SPD i Reichsbanner zorganizowaly liczne 
zebrania w roznych miastach gornofü,skich, na kt6rych przywodcy socjal
demokratycznych organizacji proklamowali utworzenie Ze!aznego Frontu. 
Wyznaczony w calej Rzeszy specjalny tydzien propagandowy na okres 
od 31 stycznia do 7 lutego nie przyni6s! jednak oczekiwanych efekt6w, 
·wobec czego g6rnosl„skie kierownictwo Zelaznego Frontu zorganizowalo 
kolejny tydzien propagandowy w okresie od 2 do 9 marca. W tym czasie 
przeprowadzono zbi6rk� pieni�zn'l w celu stworzenia funduszu walki 
przeciw faszyzmowi, a jednoczesnie wezwano wszystkich republikanow 
do wpisywania si� w tzw. Ze!azne Ksi�gi, kt6re wylozono w Bytomiu, 
Zabrzu, Gliwicach, Raciborzu, Prudniku, Nysie, GrodkoWie, Niemodlinie, 
Opolu, Kluczborku, Zawadzkiem, G!ubczycach, Kozlu, Olesnie i Glucho
lazach 7• 

Jednoczesnie SPD usprawiedliwiala si� w opinii publicznej, dlaczego 
to popiera kandydatur� Hindenburga, kt6rego zadnq miarq nie mozna bylo 
uznac za post�powego polityka. Uzasadniano to poparcie tym przede wszy
stkim, ze jest to wprawdzie konserwatysta, ale trzyma si� on konstytu
cyjnych ram w sprawowaniu swej wladzy; nie jest to kandydat lewicy, 
ale dziala on praworzqdnie i legalnie, nie dopusci tez do obalenia konsty
tucji weimarskiej. A wlasnie przeciwdziala(· trzeba temu, by cala polityka 
niemiecka nie pogrqZyla si� w awanturnictwie i nie stan�la na poziomie 

operetkowym. Rudolf Breiischeid oswiadczyl w imieniu frakcji SPD 

a OV, nr 25 z 30 I 1932. · 
7 OV, nr 34 i 52 z 10 II i 2 III 1932. 
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w Reichstagu, iz w 1925 r. SPD byla wprawdzie przeciw Hindenburgowi, 
gdyz byl to konserwatysta, po kt6rym mozna bylo spodziewac si� d11zenia 
do odrestaurowania monarchii w Niemczech. Tymczasem SPD mile si� 
rozczarowala i postanowila poprzec tego kandydata, kt6ry posiada szanse 
skupienia wi�kszosci glos6w •. W zwi11zku z tym SPD ostro atakowala 
komunist6w za wystawienie Thälmanna jako „kandydatury przeliczenio
wej" tylko dlatego, by si� przekonac, jak wielkie s11 wplywy KPD. Szko
dliwosc tej kandydatury - twierdzila SPD - polega na tym, ze oslabia 
ona szanse Hindenburga i obiektywnie wspiera Hitlera. Wprawdzie istniala 
mozliwosc wystawienia wsp6lnej przez SPD i KPD kandydatury na prezy
denta - glosila SPD - kt6ra bylaby w stanie skupic ok. 13 min glos6w, 
lecz KPD poprzez zgloszenie wlasnego kandydata wyst11pila do walki 
przeciw SPD, a nie przeciw faszyzmowi. Gl6wnym celem SPD jest zapo
biec obj�ciu stanowiska prezydenta przez faszyst�. A odezwa zarz11du 
partii SPD z 27 II 1932 r. glosila, ze tylko kandydatury Hindenburga 
i Hitlera nalezy brac powaznie. SPD zas zrezygnowala z wystawienia 
wlasnego kandydata, poniewaz istnieje koniecznosc wyboru mi�dzy cha
osem i porz11dkiem. Komunisci zas, upierajqc si� przy kandydaturze Thäl
manna, popelniajq ten sam bl11d, kt6rego si� dopuscili podczas referendum 
9 VIII 1931 r., kiedy to stan�li w jednym szeregu z prawic'l i reakcjq. 
SPD natomiast „stale w trakcie wewn�trznych walk w lonie burzuazji 
stawala po stronie bardziej post�powej lub umiarkowanej cz�sci burzuazji 
i kierowala sw6j atak przeciw reakcji" •. 

G6rnosl11ska organizacja SPD podzielala ten og6lnopartyjny. punkt 
widzenia. Na posiedzeniu okr�gowego zarz11du partii 24 II 1932 r. sekretarz 
okr�gowy Janotta rzucil pos11dzenie na komunist6w, ze dysponuj11 duzymi 
srodkami pieni�znymi o w11tpliwym pochodzen.iu, oraz oskarzyl ich o to, 
ze po zniszczeniu SPD przez faszyzm b�dq chcieli przej11c cale kierowni
ctwo ruchem robotniczym w Niemczech 10. Nie trzeba chyba dodawac, ze 
cala taktyka SPD w tym okresie czasu byla najzupelniej falszywa. Usilo
wala ona co prawda walczyc z faszyzmem, ale negowala sojusz z KPD, 
eo bylo nieodzownym warunkiem skutecznosci tej walki. L11czenie si� 
z Centrum, a wi�c z burzuazj11, bylo uchylaniem si� od walki klasowej 
zgodnie z gloszon11 w · szeregach SPD teori11 wyboru „mniejszego zla". 
Rzucanie bezzasadnych podejrzeii i kalumnii na KPD nie moglo si�, 
rzecz jasna, przyczynic do powstania jednolitego frontu. I wreszcie SPD 
nigdy nie pr6bowala uzasadnic, dlaczego nie poparla Thälmanna. J ezeli 
m6wiono o ewentualnosci wsp6lnej kandydatury prezydenckiej, to bez 
dyskusji kandydatem tym mial byc czlonek SPD, nigdy zas komunista. 

8 OV, nr 39 i 47 z 16 i 25 II 1932. 
9 OV, nr 49 z 27 II 1932; ,,Vorwarts" nr 37 z 14 II 1932. 
10 OV, nr 49 z 27 II 1932. 
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G6rnofü1ski okri,g SPD zaangazowal siQ wszystkimi si!ami w akcji, pro
pagandy przedwyborczej. Reichsbanner zorganizowal og6lem 230 publicz
nych wiec6w i zebrari, w kt6rych agitowano za kandydatur,1 Hindenburga. 
Wynaji,to nawet samolot, kt6rego uzyto do raidu propagandowego po ca
lym SIE1sku Opolskim. Koszty tej akcji czi,sciowo pokrywal nadprezydent 
prowincji g6rnosl'!skiej "· 

Centrum dla poparcia kandydatury Hindenburga uzylo rzqd� Heinricha 
Brüninga i jego aparatu administracyjnego. Charakterystycznym na to 
dowodem jest telefonogram sekretarza stanu Hermanna Pündera z kan
cillarii Rzeszy skierowany 18 II 1932 r. do Hansa Lukaschka, nadprezy
denta prowincji g6rnofü1skiej. Pünder sugeruje z polecenie. Brüninga 
tworzenie prowincjonalnych komitet<iw wyborczych na rzecz poparcia 
kandydatury Hindenburga. Komitety takie powstaly juz w prowincji 
dolnoslqskiej z ksii,ciem Hatzfeldem i wschodniopruskiej z v. Bartockim 
na czele. R6wniez i na G6rnym S!E1sku powinien taki komitet powstac; 
jego zalozenie powinien ujqc w swoje ri,ce Lukaschek. R7.ecz ma sii, 
dokonac zakulisowo i w spos<ib poufny; urzi,dnicy panstwowi nie ,nog'!, 
eo jest oczywiste, odgrywac tu kierowniczej roli. W Berlinie myslano 
o generale Höferze lub o pralacie Ulitzce. Zreszt'I Lukaschek ma wolm, 
ri,ki, w tej dziedzinie "· Komitet ten uksztaltowat si" w Opolu 4 marca. 
Oglosil on stosownq odezwi,, agituj'!C'I za ponownym wyborem Hinden
burga. Pod odezwq brak jest podpis6w przedstawicieli SPD czy jej afi!io
wanych organizacji, eo swiadczy o tym, ze istnialy pewne trudnosci w 
lonie pruskiej koalicji rzqdowej. SPD nie mogla, czy nie chciala, podpisy
wac wsp6lnego manifestu z przedstawicielami wielkiego przemyslu 
(dyrektor generalny dr Brennecke z Gliwic) i wielkich junkr6w (hr. Marco 
Ballestrem z Puszyny w pow. niemodlit'tskim) czy duchowieristwa (pralat 
Nathan z Branic) "· 

Wkr6tce tez w poszczeg6lnych miastach g6rnoslqskich powstaly odpo
wiednie komitety, kt6re przybieraly m. in. nazwi, Chrzescijanskiego 
Frontu Wolnosci (Christliche Freiheitsfront). Odbywaly one zebrania 
i wiece. Na jednym z nich 29 II 1932 r. wystqpil w Gliwicach sam Luka
schek, kt6ry opr6cz normalnego w tej sytuacji podnoszenia zastug Hinden
burga wyrazil pogl'!dy 'SWoje - i zapewne swej partii - na kwestii, l.ojal
noSci obywatela. Powiedzial on m. in., Ze mimo zmienno.Sci system6w 

politycznych chrzescijanin jest zawsze zobowiqzany da lojalnej sluzby 
wobec aktualnej wladzy politycznej, zmiany zas ustroju panstwowego 
dokonywac sii, mag'! wy]qcznie na drodze legalnej. W ten spos6b Centrum 

11 Pisma Reichsbanner Gau OS. do NPG z 7 i 16 III 1932. WAP Opale, zesp6l 
Nadprezydium Prowincj,i G6rn0Slijskiej (dalej skröt: NPG) 37, k. 30-31. 

12 Telefonogram z 18 II 1932. WAP Opale, NPG 53, k. 209. 
18 OZ, nr 55 z 5-6 III 1932. 



232 Franciszek · Hawranek 

niejako z g6ry wyrazalo zgod� na utworzenie faszystowskiego systemu 
ru1d6w w Niemczech, o ile tylko Hitler zachowa pozory legalnosci. Sta
nowisko takie spotkalo si� z ostn1 krytyk'I w sojuszniczej SPD"· Cen
trum w swej agitacji nie szermowalo haslami antyfaszystowskimi. Dia 

tej partii faszyzm byl jedynie r6wnoznaczny z chaosem; absolutnie nie 
zdawano sobie sprawy z faktu, ze faszyzm oznacza koniec demokracji "· 
Stqd tez propaganda centrowa na Sl'lsku Opolskim byla slaba i nie prze
konywajqca, na eo zwr6cono uwag� nawet po polskiej stronie G6rnego 
S1'1ska 16. Usitowano lokowac platne ogloszenia agitujqce za kandydatur'I 
Hindenburga w prasie narodowo-niemieckiej, eo si� oczywiscie nie uda
walo i eo narazalo komitety hindenburgowskie na zarzut rozrzutnosci "· 
Na wiecu centrowym w Glog6wku 3 marca landrat opolski hr. Matu
schka nawolywal do jednosci mi�dzy katolikami a protestantami w celu 
wsp61nej walki z ateizmem. Lukaschka jednak na tym wiecu nie do
puszczono do zabrania glosu, protestuj<1c w ten spos6b przeeiw wybor

czemu zaangazowaniu najwyzszego rang'! urz�dnika prowincji "· 
Zalezne od Centrum organizacje podejmowaly na swych zebraniach 

rezolucje popierajqce kandydatur� Hindenburga. Za Hindenburgiem wy
powiedzial si� G6rnoslqski Zwiqzek Chlopski na zjezdzie 21 Jutego. 7 mar
ca poparl Hindenburga Katolicki Zwiqzek Czeladnik6w, a 8 na wielkim 
wiecu w Opolu zorganizowanym przez katolickie i socjaldemokratyczne 
zwiqzki iawodowe uchwalono rezolucj�, w kt6rej wyrazano poparcie dla 

Hindenburga i uznanie dla rzqdu Brüninga. Gloszono w niej demagogi
cznie, iz dwie S'I przyczyny n�dzy w Niemczech: z jednej stmny k.l�ska 
Niemiec w wojnie swiatowej spowodowala olbrzymie straty w wysokosci 
100 m.ld mk, eo pociqgn�lo za sob'I fakt, iz 8,4 min ludzi wi�cej niz przed 
wojnq obciqza rynek pracy, z drugiej zas zniszczona gospodarka niemiec
ka musiala zostac odbudowana za pomoc(! pozyczonych z zagranicy ka
pitalow; kt6re S'I przyczyrni milionowego bezrobocia i miliardowych od
szkodowan. Wreszcie 11 marca Centralny Zwi'lzek Pracobiorcow Publicz
nych Zaklad6w i Instytucji wypowiedzial si� za Hindenburgiem, 
pot�piajqc jednoczesnie hitlerowc6w "· 

u „Volksblatt", nr 52 z 2 III 1932; ,,Ostdeutsche Morgenpost", nr 60 z 29 II 1932. 
1� Charakterystyczny dla takiego rozumienia faszyzmu - a raczej niezrozu

mienia - jest artykul hr. Praschmy z Niemodlina pt. Volk in Not, zamieszczony 

w „Schlesische Volkszeitung", nr 112 z 8 III 1932. 
1s Eduard Senkalla z Roi.dzienia-Szopienic dwukrotnie zwracal siE: do Lukaschka 

z propozycjami oi.ywienia propagandy za Hindenburgiem, zwracaj,:\c uwag� na 

barbarzyflskQ i pewnQ siebie agitacj� ze strony NSOAP, Listy Senkalli z 1 III i 8 III 

1932. WAP Opole, NPG 53, k. 225, 228. 

17 110berschlesische Tageszeitung··, nr 82 z 9-10 IV 1932. 
1s Tamile, nr 58 z 10 III 1932. 

" OZ, nr 44, 58, 59 i 61 z 22 II, 9, 10 i 12-13 III 1932. 
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W sumie propaganda centrowa obracala si,: wok61 na.st,:puj,icych 
hasel: system weimarski jest dobry, cierpi jedynie na slabosc polegajqc,i 
na braku jednosci wsr6d Niemc6w, kt6rzy prowadz,i mi,:dzy sob<1 walk,:, 
jak gdyby byli smiertelnymi wrogami; trzeba d,izyc do jednosci w sprawie 
wybor6w prezydenta Rzeszy, kt6ry to urz,id ma charakter ponadpartyjny. 
Jednomyslny wyb6r Hindenburga b,:dzie manifestacj,i jednosci Niemiec 
wobec zagranicy. A Hindenburg jak nikt inny jest symbolem tej jednosci. 
Kladziono nacisk na zachowanie legalizmu; kryzysow,i n,:dze w Niem
czech przedstawiano jako wynik obiektywnych warunk6w '"· W kolach 
centrowych na G6rnym Sl>isku uwazano zwyci,:stwo Hindenburga w I tw
rze wybor6w raczej za rzecz pewn,i. Swiadczy o tym Z'ldanie Chrzescijat\
skiego Frontu Wolnosci z Nysy, aby Lukaschek postaral si,: w Berlinie 
o przedluzenie zezwolenia r.a organizowanie demonstracj i poli tycznych 
do 14 marca, a to w tym celu., aby mozna bylo urz,idzac manifestacje na 
czesc zwyci,:stwa Hindenburga "· 

DNVP starala si,: popularyzowac w prasie i na wiecach swego kandy
data Duesterberga, ale zdawala sobie chyba spraw,: z tego, iz szanse 
jego wyboru s,i minimalne. Partia ta wchodzila w sklad tzw. narndowej 

opozycji l,;cznie z NSDAP i Stahlhelmem. Porozumienie to zawarto na 
zjezdzie 11-12 X 1931 r. w Bad Harzburg, st,id tez nazywano je cz,:sto 
frontem harzburskim "· Dlaczego zatem DNVP nie poparla w pierwszej 
turze IHitlera, wysuwaj,ic wlasnego kandydata? Niemiecka burzuazja 
nie zdecydowala si,: jeszcze w spos6b ostatcczny, kt6r'I parti,: prawicy 
nalezy popierac: DNVP czy NSDAP. Wprawdzie od wybor6w do parla
mentu Rzeszy 14 IX 1930 r. wielki kapital sklanial si,: coraz bardziej 
ku NSDAP, niemniej jednak cz,:sc burzuazji tradycyjnie popierala nadal 
DNVP, kt6ra usilowala przybierac mentorski ton wobec hitlerowc6w, 

oskarzaj,ic ich o przywlaszczanie dorobku ideologicznego DNVP. Hitle
rowi przeciwstawiano Alfreda Hugenberga, przyw6dc,: DNVP. On to 
pierwszy uzyl w 1892 r. hasia „Deutschland erwache!"; on pierwszy po
wiedzial w 1919 r. ,,Das Dritte Reich". A hasla te, jak wiadomo, stano
wily codzienne slogany propagandy NSDAP 23. DNVP chciala zreszt,i 
zadokumentowac, ze nie jest tylko dodatkiem do NSDAP, jej drugorz,:d
nym sojusznikiem, ale ze stanowi samodzieln,i sil,:. Centrowo-socjaldemo
kratyczna koalicja rz,idz,ica na Sl,isku Opolskim starala si,: stawiac 
przeszkody niemiecko-narodowej propagaudzie. 19 lutego przemawiac mial 
w Gliwicach dr Kleiner, deputowany DNVP do Reichstagu. W ostatniej 

20 oz, nr 13, 25, 61 z 16-17 I, 30-31 I, 12-13 III 1932. 
21 Depesza z 11 III 1932. WAP Opole, NPG 53, k. 256. 
22 S. Vietzk e, H. Wohlgemuth, Deutschland und die deutsche Arbeit�r

bewegung in der Zeit der Weimarer Republ�k 1919-1933, Berlin 19ö6, s. 245 i n. 
23 „Oberschlesische Tageszeitung", nr 84 z 12 IV 1932. 
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chwili gliwicki prezydent policji zakazal odbycia wiecu; dopi�ro na 
interwencj� DNVP prezydent rejencji zni6sl zakaz przemawiania dla 
Kleinera 24• Gl6wrn1 sil'l uderzeniowq DNVP byl Stahlhelm, kt6rego g6r
noslqska organizacja pod koniec 1931 r. liczyla 6230 czlonk6w "· 

NSDAP zmobilizowala wszystkie swe sily do agitacji za Eitlerem. Za 
jego gl6wnego przeciwnika uznala Hindenburga, kt6rego jednak nie 
mogla otwarcie atakowac, gdyz feldmarszalek cieszyl si� w Niemczech 
duzym autorytetem. Wobec tego faszysci zaatakowali gl6wnie Centrum 
jako parti,; popierajqC<\ Hindenburga. Manifest opolskiego komitetu hin
denburgowskiego uznano za „zaklamany elaborat" zawierajqcy same 
frazesy, swiadczqce o „strachu g6rnofö1skich bonz6w centrowych przed 
przyszlym obrachunkiem". Atakowano Lukaschka, Ulitzk,;, obydwu Ma
tuschk6w (jeden byl landratem opolskim, drugi wysokim urz�dnikiem 
w nadprezydium prowincji g6rnofö1skiej), a nawet nie oszcz,;dzano gen. 
Höfera (,,dzis jest wodzem bez zolnierzy"), kl6ry przeciez nie sam wal
czyl przeciw Polakom w III powstaniu slqskim; to Selbstschutz zdobyl 
Gör� Sw. Anny wbrew jego rozkazom. Zresztq dzis ludzie dawnego 
Selbstschutzu znajduj'l si,; w szeregach NSDAP. W zapale pc,lemicznym 
przepowiadano zwyci�stwo Hitlera w wyborach, a dzier\. 5 maja - jako 
dzier\. przej,;cia funkcji prezydenta przez Hitlera - proklamowano dniem 
przej,;cia wladzy przez NSDAP, groi'lc represjami wszystkim przeciwni
kom ruchu faszystowskiego '"· Ponadto NSDAP uzywala w swej propa
gandzie szeroko argumentu, ie Hitler jest katolikiem, a Hindenburg 
protestantem, eo z jednej strony dezawuowac mialo Centrum jako parti� 
katolickq wzywajqC<\ do glosowania na protestanta, z drugiej zas stro
ny - pociqgnqc mialo za Hitlerem katolickq ludnosc polska. na G6rnym 
Sl'lsku. G6rnoslqska organizacja NSDAP liczyla w pierwszym kwartale 
1932 r. 10 417 czlonk6w skupionych w 228 kom6rkach miejscowych. SA 
pod koniec 1931 r. liczyla na Slqsku Opolskim 3706 czlonk6w dzialajqcych 
w 116 kom6rkach miejscowych 27. 

Kierownictwo obozu polskiego na Sl'lsku Opolskim zaj�lo stanowisko 
wobec wybor6w dopiero na poczqtku marca, a i to ze wzgl�du na liczne 
zapytania ze strony czytelnik6w polskiej prasy. Wobec zaiartej walki wy
borczej tysiqce glos6w polskich rnogly okazac si,; decydujqce. Kandydatur� 
Thälmanna stawiano poza nawiasem rozwai:ati., gdyZ „kon1unizm jest 

wrogiem naszej religii". Nie mozna tez glosowac na Duesterberga ani na 

ll4 Tam:le, nr 39 z 17 II 1932. 
25 Sprawozdanie prezydenta policji w Opolu, 25 I 1932. AP Wroclaw, RO I 1830, 

s. 575. 
zo „Schlesischer Adler", nr 10 z 9 III 1!}32. 
21 Sprawozdania prezydenta policji w Opolu z 25 I i 10 V 1932. AP Wroclaw, 

RO I 1830, s. 575, 649. 
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Hitlera, gdyz S'\ to najwi"ksi wrogowie Polak6w, kt6rych nienawidz,i; 

marzq oni o dalszym ucisku „naszego ludu", kt6remu zamierzaj11 zabrac 

jego ziemi". DqZ'\ do odebrania Polakom wszelkich praw, do ich wyni

szczenia przy pomocy terroru. J esli chodzi o kandydatur" Hindenburga, 

to nie wzbudza ona entuzjazmu wsr6d Polak6w - glosilo kierownictwo 

Zwi<1zku ·Polak6w w Niemczech. Opiera si<, on wprawdzie na konstytucji 

weimarskiej, ale jej postanowienia nie S'l wobec Polak6w stosowane. Za 

rz11d6w Hindenburga polozenie Polak6w uleglo pogorszeniu: utrudnia 

si<, polskie zycie organizacyjne, Pomoc dla Wschodu ma antypolski cha

rakter, w s,idach nie ma r6wnouprawnienia, Centrum wykorzystuje kos

ci6l do cel6w politycznych. Polozenie Polakow jednak na pewno ulegloby 

pogorszeniu, gdyby prezydentem zostal kt6rykolwiek z .kontrkandydat6w 

Hindenburga, kt6ry symbolizuje demokratyczn,i republike. A zatem jesli 

ktos z Polak6w skorzysta z prawa do glosowania - nie ma przeciez 

przymusu ani obowi11zku glosowania - niechaj odda glos na Hinden

burga "· Stanowisko to przyj�to po wielu wahaniach, dyskusjach i per

traktacjach. Sk'ldin11d bowiem wiadomo, iz Arka Bozek proponowal boj

kot wybor6w przez ludnosc polsk<1; na zebraniu Zwiqzku Polak6w 

w Niemczech w Zabrzu 7 II 1932 r. powiedzial on, ze zaden z kandydat6w 

nie udzieli Polakom pomocy, wobec czego Polacy nie powinni uczestni

czyc w wyborach "· 

2s „Nowiny Codzienne", nr 53 z 5 III 1932. Stanowisko to spotkalo siE: z ostrij 
krytykq w kolach opozycji antysanacyjnej na polskim G6rnym Slqsku. Uwaiano 
tu, ie Polacy pozbawieni wtasnego kandydata nie powinni w og6le braC udzialu 
w wyborach, ewentualnie oddawaC biale kartki. Wyraiano nadziej�, ie glos i:Nowin 
Codziennych", tego „organu sanacyjnego'\ bqdzie "glosem wolajqcego rta puszczy'', 
„Polonia", nr 2662 z 6 III 1932. I jeszcze jedno. "Nowiny Codzienne'', prezentujqc 
Zyciorys Hitlera, pcdkreSlaly - nie wiadomo w jakim celu - iZ Hitler jest bar
dziej konsekwentny od Mussolioiego, gdyi od mlodoSci zwalczal socjalizm. TamZe, 
nr 51 z 3 III 1932. 

29 Prezydent policji w Opolu do NPG, 29 II 1932. WAP Opole, NPG 53 k. 208. 
DoSC nieprawdopodobna wydaje si� sUgestia nadprezydenta, kt6ry otrzymal z kilku 
miejscowoSci pow. opolskiego i oleskiego informacje, jakoby "Polacy wbrew glo
szonym w ich prasie zamiaro:n wyborczym rozpowszechniali z ust do ust 2.qdanie 
oddania glosu na Hitlera. Jest to nadzwyczaj charakterystyczne dla nastawienia 
polskiego kierownictwa, kt6re widoczhie spodziewa sit:: osicigmlC swoje narodowo-po
lityczne cele przy pomocy niepokoj6w, mogqcych nashlpiC po ewentualnym sukcesie 
wyborczym Hitlera. W celu rozpowszechniania tego hasla wyborczego przez Polak6w 
jest ta okolicznoSC charakterystyczna, ie napierajq oni na religijne, latwo ulegajqce 
wplywom kobiety, pozbawione czE:sto opinü politycznej, i oSwiadczajq im, ie po
wiflr'l.y daC pierwszellstwo Hitlerowi, kt6ry jest katolikiem, przed protestanckim 
Hindenburgiem. Jak dalece posiada to zwic1zek z ostatnio rozpowszechnionq tu 
ulotkc1 narodowosocjalistycznq, ktöra usiluje za pomocot tej samej argumentacji 
skaptowaC katolickq ludno�C, tego nie da sie; stetd je<!_noznacznie oceni.:, wydaje si� 
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KPD wysuwajiic Thälmanna jako kandydata na prezydenta rzucila 
jednoczesnie haslo: ,,Kto wybiera Hindenburga, wybiera Hitlera, kto wy
biera Hitlera, wybiera wojn�!" ,o. Partia nie mogla nie wystawiac wlas
nego kandydata, gdyz bylo rzeczii niemozliwii, by komunisci mogli udzie
lic poparcia kt6reinukolwiek z burzuazyjnych pretendent6w do stolca 
prezydenckiego, chociaz jednoczesnie zdawano sobie spraw<, z tego, iz 
Thälmann nie ma zadnych szans. Akcj<, wyborczei wykorzystano do wzmo
zenia agitacji i propagandy, kt6ra odbywala si" w duchu zaostrzenia walki 
klasowej. Rzucono haslo Czerwonego Frontu Jednosci (Rote Einheitsfront) 

przeciw reakcji, haslo poparcia Thälmanna jako kandydata rewolucyjnych 
robotnik6w, kt6ry realizowac b<,dzie spoleczne i narodowe wyzwolenie; 
to jest kandydat biedoty przeciw kandydatom bogaczy. Nadal wysuwano 
haslo rewolucji proletariackiej i zdecydowanej walki z niebezpieczen
stwem wojny "· Hasla te systematycznie przenoszono w teren. W pow. 
strzeleckim zorganizowano wiele publicznych wiec6w i zebrari., a nadto 
zdolano opanowac 6 zebra11 przeciwnik6w poli tycznych. W g6rnosleiskim 
okr<,gu przemys!owym akcj<, propagandowei za Thälmannem powi11zano 
z dwoma elementami: z organizowaniem komunistycznego zwüizku zawo
dowego g6rnik6w pod nazwei Einheitsverband der Bergarbeiter Deutsch
lands oraz z kwestiei udzielenia poparcia strajkujeicym w tym czasie 
g6rnikom w Polsee"· Okr<,g g6rnosleiski KPD liczyl w pierwszym kwar
tale 1932 r. okolo 6000 czlonk6w skupionych w 108 kom6rkach tereno
wych "· 

Kampania wyborcza byta ostra i zaci<,ta. 7 marca w Ostroimicy, pow. 
Kozle, narodowi socjalisci napadli na cz!onk6w Reichsbanner i dotkliwie 
ich pobili. W nocy z 12 na 13 marca doszto do ostrego starcia mi<,dzy 
komunistami a hitlerowcami w Niemodlinie. Zaniepokojone wladze odda
ly do dyspozycji landratom w Kluczborku i Ko:i:lu dodatkowe oddziaty 
policji, gdyz spodziewano si,; tarn rozruch6w w dniu wybor6w. 13 marca 
wiceprezydent prowincji dr Fischer w towarzystwie hr. Matuschki obje
chal samochodem p6!nocm1 cz<,sc Opolszczyzny na trasie Kluczbork -

· Gorz6w SI. - Olesno - Opale, nie stwierdzajeic jednak nigdzie powod6w 
do zaniepokojenia "· 

jednak, i:Z chodzi o dwie niezaleZne od siebie pr6by wywarcia wplywu w jedna:

kowym kierunku". NPG da pruskiego min. spr. wewn., 4 III 1932. Ta.m:Zc, k, 308. 
30 Geschichte der deutschen Arbei.terbewegu.ng, t. IV, Berlin 1966, s. 328. 
31 „Mitteilungen", nr 5 z 1 III 1932. AP Wroclaw, RO I 1854, s. 401. 
32 „Neue Zeitung'', nr 49 z 27-28 II 1932. 
33 Sprawozdanie prezydenta policji w Opolu, -10 V 1932. AP Wroclaw, RO I 

1830, S. 659. 
3� Prezydent rejencji do pruskiego min. spr. wewn., 22 III 1932. WAP Opole, 

NPG 53, k. 87, 202-203. 
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Wybory odbywaly si" w niedziel<,, 13 marca w godzinach od 9 do 18. 
Kartka wyborcza zawierala 5 nazwisk, obok kt6rych nalezalo wstawic 
do k6lka krzyzyk "· Wyniki wybor6w na terenie Rzeszy byly nast<,pujqce: 
Hindenburg otrzymal 18,651 mln glos6w (49,60/o), Hitler - 11,339 min 
(30,10/o), Thälmann - 4,983 min (13,20/o, Duesterberg - 2,557 min (6,80/o), 
Winter - 0,113 min (0,30/o). Hindenburgowi zabraklo do wyboru 0kolo 
168 tys. glos6w '6• Wyniki g6rnoslqskie przedstawia tabl. 1. Proporcje 
wynik6w g6rnosla,skich ulozyly si<, inaczej niz wyniki og6lnoniemieckie. 
Tutaj Hindenburg zostalby wybrany w I turze, gdyz osia,gnql ponad 500/o 
glos6w; Thälmann i Duesterberg otrzymali wi,:cej glos6w ni:i. w Rzeszy, 
Hitler i Winter natomiast mniej. Hitlerowcy zrobili jednak i na G6rnym 
St„sku ogromny krok naprz6d w por6wnaniu z wyborami do parlamen
iu Rzeszy w 1930 r., kiedy to osiqgn,:li zaledwie 9,50/o glos6w. Na tej 
podstawie moZna stwierdziC, Ze owo „polityczne trz�sienie ziemi'', kt6re 

dokonalo si<, w Rzeszy we wrzesniu 1930 r., na G6rnym Slqsku mialo 
mie.jsce z p6ltorarocznym op6Znieniem. 

, Na g6moslqskiej mapie wyborczej dokonalo si<, kilka charaktery
stycznych zmian. Duesterberg osiqgm1l stosunkowo najwi"cej glos6w 
w Opolu, a w pow. kluczborskim, kt6ry znany byl jako gl6wna domena 
wplyw6w DNVP, najwi<,cej glos6w padlo na Hitlera (39,70/ü), a nie na 
Duesterberga (15,90/o), eo swiadczy o tym, ze cz!onkowie DNVP wobec 
beznadziejnosci szans swego kandydata woleli oddac swe glosy na Hitle
ra. Hindenburg nie uzyskal bezwzgl"dnej wi"kszosci jedynie w 5 po
wiatach Slqska Opo!skiego, a w jednym powiecie - kluczborskim - nie 
otrzymal nawet wzgl<,dnej wi<,kszosci. Uderzajqcy jest r6wnomierny roz
klad g!os6w na Hitlera w poszczeg6lnych powiatach wynosza,cy okolo 250/o. 
Tylko centrowa Nysa wykazala mniej niz 200/o glos6w hitlerowskich. 
Wplywy KPD w calym okr"gu wyborczym zmalaly z 16,6% w 1930 r. 
do 14,40/o. Bytom - wies i Zabrze wykazaly tu najwi,:kszy odsetek glo
s6w na Thälmanna. Postac Wintera nie odegrala w wyborach zadnej roli. 
Jak zatem widac, masy bezrobotnych, drobnomieszczanstwa, chlop6w 
oraz mlodych wyborc6w zos\aly w znacznym stopniu otumanione dema
gogicznymi has!ami Hitlera; nie widzialy one wyjscia z ci�zkiej sytuacji 
kryzysowej i odm6wily zaufania tradycyjnym partiom politycznym. 

as OV, nr 61 z 12 III 1932. 

36 K. No w a k, Z dziej6w republiki weimarskiej (Przeglqd Zachodni, nr 7-8/1955, 

s. 371); F. R y s z k a, Noc i mgla, Wroclaw - Warszawa - Krak6w 1962, s. 165; 

Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Chronik. cz. II, Berlin 1966, s. 283. 
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Wobec tego, iz faden z kandydat6w nie uzyskal bezwzgi�dnej wi�k
szosci glos6w (ponad 500/o), zarziidzono drugii tur� wybor6w na niedziel� 
10 IV 1932 r. W ten spos6b doszlo do drugiej kampanii wyborczej, kt6-
ra trwala kr6tko, dwa tygodnie zaledwie, gdyz prezydent Rzeszy z po
wodu swiiit wielkanocnych (27-28 III) zabronil na okres dw6ch tygodni 
(od 20 III do 3 IV) odbywania publicznych wiec6w i manifestacji pod 
golym niebem, jak r6wniez rozpowszechniania ulotek i plakat6w. Byl to 
tzw. pok6j wielkanocny "· 

Zarziid partii SPD oglosil 15 marca odezw�, w kt6rej triumfalnie ob
wiescil, ie celem SPD bylo pobicie Hitlera, a ten cel wlasnie zostal 
osiiigni�ty. Z tego zresztii powodu SPD zrezygnowala z wystawienia wla
snego kandydata. Atakowano KPD za to, ze gl6wnym swym przeciwni
kiem uznala SPD, a nie faszyzm. Zapowiadano, ze frakcja SPD wniesie 
do Reichstagu projekty ustaw o nacjonalizacji przemyslu ci�:i:kiego, o pan
stwowej kontroli nad bankami i kartelami, o stworzeniu nowych mo:i:li
wosci pracy. Wzywano do zadania Hitlerowi calkowitej kl�ski. W ana
logicznym sensie wypowiedzialo si� kierownictwo g6rnosliiskiego Zelaz
nego Frontu: ,,Niemcy nie b�dii faszystowskie, gdyz my tego nie chcemy". 
28 marca odbyl si� w Gliwicach nadzwyczajny zjazd g6rnosliiskie:i orga
nizacji SPD, na kt6rym gl6wnii uwag� poswi�cono sprawie zblizajiicych 
si� wybor6w do sejmu pruskiego 24 kwietnia, ustalajiic szczeg6lowy pro
gram dzialania. Przegram\ Hi tlera z 13 marca potraktowano przedwczes
nie jako powa:i:nii kl�sk� faszyzmu i obiecywano sobie 10 kwietnia osiiig
niic pelne i calkowite zwyci�stwo nad faszyzmem "· SPD zaniechala 
w tym czasie wszelkich polemik z Centrum, zaciesniajiic sw6j sojusz 
z nim. Og6lnoniemieckie kierownictwo Zelaznego Frontu wydalo odezw� 
(2 IV), w kt6rej raz jeszcze uswiadamiano spoleczenstwu grozb� faszyzmu, 
niosiicego grozb� inflacji, wojny i n�dzy, glodu i biedy calemu narodowi. 
,,N�dza robotnika to smierc dla chlopa" (Arbeiternot ist Bauerntod) -
tym haslem usilowano pozyskac masy chlopskie w Niemczech. Nadal 
atakowano komunist6w za podtrzymywanie kandydatury Thälmanna: 
,,ka:i:dy glos na Th.älmanna w dniu 10 kwietnia jest glosem na Hitlera. 
Kto chce pobic Hitlera, wybiera Hindenburga!". R6wniez socjaldemokra
tyczne centrale zwiiizkowe (.�.DGB, AfA, ADB) w swej odezwie uderzaly 
w te same tony: ,,kto si� wstrzymuje od glosu, jest dezerterem. Kto je
szcze teraz odda sw6j glos Thälmannowi, jest politycznym glupcem ... 
Kazdy glos dla Hindenburga jest uderzeniem mlota przeciw wrogom 
Waszej wolnosci !" •• G6rnosl,iska SPD organizowala bardzo liczne wiece 

a7 OV, nr 66 z 18 III 1932. 
38 OV, nr 63, 65 i 73 z 15, 17 i 29 III 1932. 
39 OV, nr 77 z 2 IV 1932. 
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i zebrania. W dniach 3-9 kwietnia urzqdzono ich 253, gl6wnie w okr\)gu 

przemyslowym '"· Byly one ;,rzedmiotem napasci i atak6w ze strony fa
szystowskich boj6wek. 

W obozie Centrum wyniki marcowych wybor6w powitano z miesza
nymi uczuciami. Analiza wynik6w stwierdzila, ze DNVP stracila okolo 
47 tys. glos6w, KPD zas 8 iys., natomiast Hitler zdobyl 122 tys. glos6w 
wi\)cej niz w 1930 r., gdy partie popierajqce Hindenburga uzyskaly nikly 
przyrost 20 tys. glos6w. Sk:\d ten przyrost glos6w na Hitlera? Przyjmo

wano, ze to przede wszystk.im 48 tys. glos6w nowych wyborcow i 47 tys. 
glos6w utraconych przez DNVP daly ten ogromny przyrost Hiilerowi. 
Polacy - przypuszczano - oddali cz\)sciowo glosy na Hindenburga, cz\)s
ciowo zas wstrzymali si\) ad glosu, Zwracano uwagl' na fakt, iz fala ra
dykalnego nacjonalizmu - tak w tych kolach okreslano faszyzm - zala
la G6rny S!qsk z duzym op6znieniem "· 

Przykrym zgrzytem dla koalicji Centrum i SPD stala si\) sprawa hr. 
Westarpa. 3 kwietnia przyjechal do Bytomia na zaproszenie tamtejszego 
komitetu hindenburgowskiego hr. Kuno Westarp, niegdys przyw6dca 
DNVP, kt6ry nie ugi'll sit;, przed Hugenbergiem, opuscil parlil' i stan'll 
na czele partii konserwatywnej (Konservative Volkspartei). Ten reakcjo
nista dopuscil sil' duzej prowokacji. Kiedy stwierdzil, iz sa!a ozdobiona 

jest jedynie flagami panstwowymi w kolorze czarno-czerwono-zlotym, 
öswiadczyl, ze nie b\)dzie przemawial, dop6ki na sali nie znajdzie si\) 
dawna flaga cesarskich Niemiec w kolorze czarno-bialo-czerwonym. 
Wsr6d sluchaczy wybuchlo wielk.ie oburzenie, gdyz wielu z nich bylo 
czlonkami Reichsbanneru, kt6ry m. in. stawial sobie za cel ochron\) re
publikanskiej flagi niemieckiej. Ostatecznie wskutek tumultu wiec nie 

doszedl do skutku. Nast\)pnego dnia w Opolu u Lukaschka odbyla sil' 
konferencja przyw6dc6w Centrum i Reichsbanner, na kt6rej incydent 
zalagodzono, uznajqc wykorzystanie konserwatywnego posla do agitacji za 
Hindenburgiem za niecelowe. Cala prasa opozycyjna wyrazala swoj,; 

„Schadenfreude" z okazji tego incydentu "· Analogiczna sprawa miala 
miejsce na wiecu w Opolu 6 kwietnia. Tu wprawdzie trybuna ozdobiona 
byla f!agami Rzeszy, ale obok nich tkwily flagi cesarskie. Najgorsze wszak 
bylo to, iz Lukaschek jako jeden z m6wc6w wystqpi! nie tylko przeciw 

,o OV, nr 79 z 5 IV 1932. 
o „Schlesische Zeitung", nr 134 z 14 III 1932; ,.Oppelner Kurier'', nr 74 z 14 III 

1932. 

u OV, nr 78 z 4 IV 1932; ,,Ostdeutsche Morgenpost", nr 93 i 94 z 4 i 5 IV 19�2; 

,,Berliner Tageblatt", nr 159 z 4 IV 1932; ,,Volksblatt", nr 78 i 80 z 4. i 6 IV 1932; 

,,Schlesische Volkszeitung•·, nr 155 i 157 z 4 i 5 IV 1932; ,,Oppelner Nachrichten", 

nr 79 z 4 IV 1932; ,.Schlesiche Zeitung .. , nr 170 i 173 z 4 i 6 IV 1932; 11Neue Zei

tunt', nr 80 z 6 1 V 1932, 
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( 
KPD i NSDAP, ale w jednym szeregu z nimi postawil i SPD. Ta ostatnia 
poczula si� ura:i:ona, jednak oswiadczyla, i:i: nadal b�dzie popierala Hin
denburga "· 

Najwa:i:niejsze byly dwa wiece centrowe zorganizowane jednoczesnie 
4 kwietnia w Gliwicach i w Opolu. W, Gliwicach przemawiat Adam Ste
gerwald, minister pracy w rz11dzie Brüninga. ,, Zaden czlowiek nie ma 
nfc przeciw temu, :i:e narodowi socjalisci usiluj11 na I e g a In e j drodze 
zmienic konstytucj�. To jest dobry przywilej ka:i:dego obywatela panstwa 
i ka:i:dej partii politycznej'' - powiedzial Stegerwald, kt6ry zarzucit 
hitlerowcom to tylko, i:i: nie daj11 oni gwarancji legalnego sprawowania 
wladzy po ich dojsciu do wladzy. Jego zdaniem re:i:im hitlerowski sci11g
nie na Niemcy wojn�, gdy:i: s„siedzi Niemiec z zachodu i z potudnia nie 
pogodz11 si� z dyktatur11 w Niemczech, a r6wnoczesnie robotnicy i ich 
zwi11zki zawodowe rozpoczn'l walk� z faszyzmem. A zatem. Niemcom 
grozi wojna i rewolucja jednoczesnie. Lukaschek w Opolu uderzyl w in
ne tony: G6rny S!11sk musi nadrobic sw6j bl<1d z 13 marca polegaj11cy na 
malej frekwencji wyborczej. Kazdy powinien uwa:i:ac si� za cztonka „Par
tii Rozs11dnych Antyradykalciw". Wyb6r Hitlera i Thälmanna nie wchodzi 
w rachub� ze wzgl�du na ich jednostronny swiatopogl11d i d11:i:enie do 
rewolucji, kt6ra stanowilaby „koniec naszego mozolnie odbudowanego 
panstwa", posiadaj11cego znowu autorytet w Europie. :i,J:itlerowskie :i:qdania 
pracy, wolnosci i chleba pochodz11 z programu · SPD z 191B r. Jak je 
zrealizowac? ,,Przyjdzie taki dzien, w kt6rym sam Hitler zoslanie zalany 
przez fal� podniesionych przez niego Zl\dan, kt6ra nast�pnie wyrzuci 
na brzeg bolszewizm jako wladc� nad Niemcami" "· 

Przytoczone wyst11pienia oddaj11 wiernie petn11 wahan i kompromisow11 
polityk� Centrum, dla ktörego najwazniejsz11 spraw'I i realn11 grozb11 
bylo tylko niebezpieczenstwo rewolucji proletariackiej. Wyrazny · jest 
w tych wyst11pieniach ton i ch�c do ust�pstw wobec faszyzmu; chodzi 
tylko o to, ze w11tpliwa jest cywilizowana legalnosa form_ przysztej wla
dzy faszystowskiej. Jasne jest, ze taka pnlityka nie mogta stanowic tamy 
dla rozwoju hitleryzmu. Spoleczenstwu czyniono nierealne obietnice, jak 
to czytamy w odezwie gliwicki"ego komitetu hindenburgowskiego, ze 
Hindenburg zakonczy spraw� repar<!cji, zlikwid<1je bezrobocje, o:i:ywi han
tle! i gospodark�; szermowano frazesami tego rodzaju, :i:e jednoglosny 
wyb6r Hindenburga b�dzie swiadectwem, ,,i:i: nar6d niemiecki odrzuca 
wszystkie srodki wewn�trznego rozkladu i· zgubnej wojny domowej oraz 
jest zdecydowany w prawej i cywilizowanej pracy nad odbudow<1 osüjg-
ns1c post�p naroqowy ... " ,15 

. ' 

43 „Volksblatt", nr 81 z 7 IV 1932. 

44 OZ, nr 81 z 5 IV 1932. 

45 „Ostdeutsche Morgenpost", nr 96 z 7 IV 1932. 
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DNVP wycofala kandydatur� Duesterberga i pozostawila swoim zwo
lennikom wolrn\ r�k� w oddaniu glosu na Hindenburga lub Hitlera. Hitle
rowcy uznali wybory z 13 marca za swoje wielkie zwyci�stwo. Kierownik 
g6rnosl&skiego podokr�gu NSDAP Adamczyk wydal specjalnq .:,dezw�, 
w kt6rej podkreslal, ze hitlcrowcy w por6wnaniu z wyborami do Reich
stagu z 14 IX 1930 r. osi&gn�li przyrost glos6w w wysokosci 180'/o (,,Hitler 

moze byc dumny z G6rnego Sl&ska!"). Dzi�kuj&c swym ludziom, wzywal 
ich jednoczesnie do wyt�zonej walk1 wyborczej w II turze glosowania. Za
powiadal tez; ze dalszego marszu faszyzmu na G6rnym Sl&sku nie po
wstrzyma ani Lukaschek, ani Ulitzka "· Istotnie wplywy faszystowskie 
rosly, przedostajqc si� nawet na teren szkoly "· SA zorganizowala pi�c 
oddzial6w propagandowych. kt6re zostaly przeszkolone w okresie mi�dzy 

29 III a 3 IV 1932 r. w nast�puj&cych miejscowosciach: w Choruli (pow. 
Strzelce), Korfantowie (pcw. Niemodlin), Rozumicach (pow. Glubczyce). 
Komorznie (pow. Kluczbork) i w Tworogu (pow. Gliwice). Kaidy z od
dzial6w liczyl po okolo 50 os6b i otrzymal 2-3 powiaty przydzielone jako 
pole dzialania. Ich dzialalnosc byla obserwowana przez policj�. Z po
wodu naruszenia przepis6w porz&dkowych trzy z tych oddzial6w zostaly 

rozbite, a ich uczestnicy aresztowani i postawieni w trybie przyspieszo

nym przed s&dami w Brzegu. Raciborzu, Olesnie i Gorzowie SI. .Jeden 
z przyw6dc6w skazany zostal na 9 tygodni aresztu, inny - na 2 tygodnie, 
pozostali zas na kary grzywny w wysokosci 10-40 mk. Po wyrnku odbyly 
si� zresztq wielkie manifestacje faszyst.owskie pod gmachami s&d6w, 
a skazani w aureoli bohater6w wracali triumfalnie do Opola "· 

Propaganda hitlerowska pracowala na pelnych obrotach. Hr. Pückler 
z Korfantowa przemawial w ci&gu miesi<1ca na 20 wiecach NSDAP. 
Na· 19 kwietnia zapowiedziano wiec z udzialem Goebbelsa w Bytomiu; 
r6wniez sam Hitler zapowiedzial sw6j przyjazd do Bytomia, eo mialo 

jednak juz zwi&zek z wyborami do sejmu pruskiego. Partia wydala dwie 
ulotki, w kt6rych gl6wnie atakowano Cent.rum. W jednej z nich przy
pominano, ze w 1925 r. Centrum wypowiadalo si� przeciw kandydaturze 
Hindenburga i przedstawialo go jako herolda militaryzmu i kapitalizmu. 
A tymczasem wlasnie Cent.rum zdradzilo interesy kosciola, gdyz sprzymie
rzylo si� z SPD wyznaj&C'l marksizm. Wzywano katolik6w do opuszcza-

"'' ,,Schlesischer Adler", nr 11 z 16 III 1932. 

47 W protestanckiej szkole im. Pestalozziego w Bytomiu uczniowie witali nau

czycieli okrzykiem „Heil Hitler!", pisali na szybach „Precz z Hindenburgiem!", 

smarowali swastyki na lawkach i ksi&Zkach, naklejali ulotki z napisem „Hitler 

musi zrobiC pori.qdek!" (Hitler muss ausmisten!). ,,Schlesische Volkszeitung", 

nr 170 z 13 IV 1932. 
4s Prezydent rejencji do NPG, 29 IV 1932. WAP Opale, NPG 53, k. 315j OZ, 

nr 83 z 7 IV 1932. 
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nia szereg6w Centrum i t"zucono haslo: ,,Kto wybiera Centrum, ten 
grzeszy!" (Wer Zentrum wählt, begeht Sünde!). Dlatego trzeba glosowac 
na Hitlera, a nie na Hindenburga. W rlrugiej ulotce przeciwstawiano 
Hitlera jako katolika Hindenburgowi jako protestantowi ••. Usilowano 
w ten spos6b wykorzystac uczucia religijne ludnosci g6rnoslqskiej. 

Zwiqzek Polak6w w Niemczech skwitowa! wyniki wyboc6w I tury 
stwierdzeniem, ze niepokoj'!CY jest wzrost wplyw6w faszystowskich na 
G6rnym S!qsku. Z drugiej strony wyczuc mozna w artykulach „Nowin 
Codziennych" zamaskowanq ratlose z tego, iz Centrum tu i 6wdzie po
nioslo wyrain'I kl,:sk,:. Przepowiadano zwyci,:stwo Hindenburga w II 
turze. Podkreslano, ze tylko G6rny Slqsk i Luzyce daly Hindenburgowi 
absolutnq wi<:kszosc glos6w. Powtarzano dyrektyw<:, by ci Polacy, kt6rzy 
wezm'I udzial w glosowaniu, oddali glos tylko na Hindenburga. Ponownie 
okreslano komunist6w jako wrog6w polskosci i. religii, zdecydowanie od
cinano si" od hitleroWc6w jako szowinist6w. W wypowiedziach prasowych 
wyjasniano te:i wreszcie, dlaczego ob6z polski zdecydowal si<: poprzec Hin
denburga. Oto Polacy mimo wielu szykan stoj'I na gruncie panstwa niemiec
kiego, S'I elementem - jakby to powiedziano w Polsee sanacyjnej - pan
stwowotw6rczym. Jednoczesnie manifestowano negacj<: wobec polityki 
Centrum i SPD. 2qdano likwidacji antypolskiej polityki, postulowano 
swobody narodowe, polskie duszpasterstwo, mozli wosc rozwoju wlasnej 
kultury, ekonomiczne r<>wnuprawnienie z Niemcami oraz zabezpieczenie 

nalezytej reprezentacji ludnosci polskiej w komunach i cialach przedsta
wicielskich so. 

W sumie propaganda wyborcza prz<ed II tur.1 wybor6w byla nadal 
bardzo zywa, lecz jednak - jak to stwierdzaly kompetentne wladze -
udzial ludnosci w zebrania�h i wiecach byl znacznie slabszy niz w kam
panii I tury "· 

Wyniki II tury wybor6w byly nast<:pujqce: Hindenburg uzyskal 
19 359 983 glos6w (53,10/o), Hitler - 13 418 547 (36,80/o), Thälmann -
3 706 759 (10,1 %) "· W stosunku do pierwszej tury liczba glosöw odda
nych na Hindenburga wzrosla o 3,50/o, na Hitlera o 6,7%; natomiast licz
ba glos6w oddanych na Thälmanna spadla o 3,10/o. Na G6rnym S!qsku 
(tab. 2) zmiany wyrazily si" w innych proporcjach: Hindenb,irg uzyskal 

4u „Schlesische Zeitung", nr 184 z 12 IV 1932; ,,Ostdeutsche Morgenpost", nr 83 

z 23 III 1932; hr. Matuschka do radcy ministerialnego Janicha w Berlinie, 14 IV 

1932. WAP Opole, NPG 53, k. 177; NPG do pruskiego min spr. wewn., 22 IV 1932. 

Tami:e, k. 312 i n. 
50 „Nowiny Codzienne'', nr 61, 63, 65, 76 i 80 z 15, 17, 19 III, 3 i 8 IV 1932. 
51 Prezydent policji w Opolu do prez. rejencji, 28 IV 1932. AP Wroclaw, RO 

1695, s. 185; prezydent rejencji do NPG, 29 IV 1932. WAP Opole, NPG 53, k. 91. 
52 A. Dr e s  1 e r, F. M a ier - H a r t m a nn, Dokumente der Zeitgeschichte, 

Monachium 1941, s. 382; OZ, nr 87 z 12 IV 1932; OV, nr 84 z 11 IV 1932. 
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Tab. 1. Wyniki wyborOw prezydenta Reszy w prowincji görnoSl�skiej I tura. 

- 13 III 1932 
Powiaty 

miejskie 

i wiejskie 

ßytom - m. 

Gliwice 

Nysa 

Opole 
Racib6rz 

Zabrze 

Bytom-w. 

Dobrodziell 

Gliwice 

Glubczyce 

Grodk6w 

Kluczbork 

Koi:le 

Niemodlin 

Nysa 

Olesno 

Opole 

Prudnik 

Racib6rz 

Strzelce 

2 162 4,2 27 238 
2 838 4,9 29 019 
1 253 6,4 13 753 
4 636 18,3 11 663 
1 523 5,7 14 320 
5 473 7,9 28 182 
2 731 6,6 14 882 

381 4,6 4 674 
2 841 7,9 18 176 
1 985 4,6 30 377 
1 156 5,6 11 962 
4 454 15,9 10 286 
3 939 10,3 20 061 
2 588 12,9 10 859 
1 463 4,2 23 167 
1 518 6,2 14 329 
6 077 10,0 30 633 
2 917 6,2 27 651 
2 545 10,3 10 852 
2 173 6,2 17 757 

53,0 14 306 28,0 7 566 14,7 98 0,1 
5u,J 16 341 28,2 9 641 16,6 107 0,2 
69,8 3 456 17,5 1 239 6,3 II 0,0 
46,3 5 934 23,5 2 971 11,8 43 0,1 
54,0 8 240 31,0 2 413 9,0 75 0,3 
40,6 16 482 23,8 19 116 27,5 164 0,2 

35,7 9 579 23,0 14 300 34,4 125 0,3 
57,6 2 362 28,9 700 8,6 24 0,3 
50,9 8 840 24,7 5 789 16,2 134 0,3 
69,6 9 534 21,8 1 713 3,9 42 0,1 
57,3 6 936 33,2 779 3,8 11 0,0 
36,8 11 102 39,7 2 101 7,5 38 0,1 
52,7 9 610 25,3 4 394 11,5 105 0,2 
54,0 5 270 26,2 1 371 6,8 25 0,1 
66,7 7 507 21,6 2 583 7,4 36 0,1 
58,7 5 848 23,9 2 689 11,0 58 0,2 
50,3 14 489 23,8 9 489 15,5 219 0,4 
58,3 12 759 26,9 3 981 8,4 81 0,2 
43,7 7 352 29,6 3 959 16,0 113 0,4 
50,3 9 353 26,5 5 905 16,7 127 0,3 

Razem 1 54 653 1 7,7 J 369 841 151,81185 300 l 25,91 102 699 l 14,411636 1 0,2 
Zr 6 d l a: ,,Oppelner Zeitung", nr 62 z 14 III 1932; ,,Oppelner Kurier·•, nr 74 

z 14 III 1932; ,.Oberschlesischer Volksbote'', nr 62 z 14 III 1932. Kolumna „Winter" 

nie sumuje siE:. 

o 6,10/o, a Hitler o 4,8% wi"cej glos6w, natomiast Thälmann stracil 3,00/o 
gtos6w. W przekroju powiatowym zwraca uwag,: fakt, iz Hindenburg 
nie otrzymal ponad 500/o gtos6w jedynie w trzech powiatach (Zabrze, 
Bytom - wies i Kluczbork); w pow. kluczborskim kandydatura Hitlera 
otrzymata az 52,1 % glos6w. Przyrost glos6w na Thälmanna odnotowac 
mozna jedynie w pow. grodkowskim, we wszystkich pozostalych powia
tach Thälmann otrzymat mniej g!os6w niz w I turze. Frekwencja wy
borcza w II turze wyrainie zmala!a. Kiedy 13 marca na 890 488 upraw
nionych do glosowania na Shisku Opolskim oddano waznych glos6w 
714 129 (80,20/o), to w miesiqc p6zniej liczba waznych glos6w spadla do 
696 042 (78,10/o). Przeci,:tna frekwencja wyborcza w Rzeszy 10 kwietnia 
wynosila 83,60/o (w marcu - 86,20/o). 

W obozie Centrum i SPD wyrazano ratlose z sukcesu. Jednoczesnie 
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Tab. 2. Wyniki wyboröw przezydenta Rzeszy w prowlncjl görno§J�skieJ II tura - 10 IV 1932 

Powiaty miejskie I Hindenburg 
1
1 Hitler I Thälmann i wiejskie glos6w [ % glos6w 1 % glos6w 1 % 

Bytom - m. 
1 

28 322 57,0 15 562 31,3 5 816 11,7 Gliwice 1 29 575 53,9 18 722 34,1 6 636 12,0 
Nysa 14 176 73,6 4 104 21,3 983 5,1 
Opolc 12 244 52,8 8 522 36,8 2 424 10,4 Racib6rz 15 457 59,3 8 839 33,9 1 790 6,8 
Zabrze 30 801 47,1 19 582 29,9 15 081 23,0 
Bytom - w. 17 604 44,7 10 640 26,9 11 171 28,4 Dobrodziell 5 102 62,3 2 514 30,8 543 6,7 Gliwice 19 939 56,5 10 553 29,9 4 774 13,6 
Giubczyce 31 682 72,0 10 885 24,7 1 422 3,3 Grodk.6w 12 651 61,2 7 197 34,9 805 3,9 Kluczbork 11 141 42,7 13 613 52,1 1 370 5,2 
Ko:i:le 22 679 59,8 11 826 31,2 3 400 9,0 Niemodlin 11 772 60,4 6 601 33,9 1 101 5,7 Nysa 24 579 70,9 8 109 23,4 1 963 5,7 
Olesno 16 789 68,1 6 225 25,2 1 638 6,7 
Opole 34 186 57,6 17 826 30,0 7 347 12,4 
Prudnik 30 092 63,8 13 848 29,4 3 185 6,8 
Racib6rz 13 532 53,6 8 548 33,9 3 147 12,5 Strzelce 20 940 59,2 10 031 28,3 4 436 12,5 

Rarem 1403 263 1 57,9 1 213 747 l 30,7 1 79 032 l 11,4 
2 r 6 d l a: ,,Oppelner Zeitung", nr 86 z 11 IV 1932; .,Oberschlesisches Volksblatt", nr 84 z 11 IV 1932; AP Wroclaw, RO I 1902, s. 5 

podkreslano, ze faszyzm nie zostal ostatecznie pokonany, przeciwnie -
jego niebezpieczenstwo wzroslo, eo widoczne bylo szczeg6lnie w przyroscie 
liczby glos6w oddanych na Hitlera. Hindenburg „odwdzi�czyl si�" Cen
trum i SPD w ten spos6b, ze 13 IV 1932 r. wydal zarz&dzenie „dla zabez
pieczenia autorytetu panstwa" rozwi&zujqce SA i SS z uzasadnieniem, ze 
panstwo nie moze zgodzic si� na istnienie prywatnej armii w kraju. 
Gest ten SPD potraktowala serio i 14 IV 1932 r. kierownictwo Reichsban
ner w Rzeszy rozwi&zalo samorzutnie swoje formacje ochronne (Schutz
formation - Schufo), poniewaz „z chwil& wyboru pana prezydenta Rzeszy 
von Hindenburga zostalo osi4gni�te zwyci�stwo dla konstytucji i demo
kracji, odwr6cone zostalo niebezpieczer\stwo bezposrednio groz&cej wojny 
domowej w Niemczech" 5:1. 

Najblizsze miesi&ce wykazaly falszywosc tej oceny. 

u Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Chronik, s. 285; OV, nr 85 i 87 
z 12 L 14 IV 1932; OZ, nr 89 z 14 IV 1932. 



Wybory prezydenta Rzeszy w 1932 r. 245 

DER VERLAUF DER REICHSPRÄSIDENTENWAHL VOM JAHRE 1932 IN DER 

PROHNZ OBERSCHLESIEN 

Der Artikel schildert die politischen Kämpfe im Oppelner Teil von Ober
schlesien in der Zeit der Rekhspräsidentenwahl im Jahre 1932. In der ersten Wahl
runde unterstützten das Zentrum und die SPD die Kandidatur Hindenburgs, die 
Deutschnationale Volkspartei forderte Dueslerberg, die KPD Thälmann, die NSD�A"'P 
Hitler. Der Bund der Polen in Deutschland verhielt sich den erwähnten Karl
didaten gegenüber mit Zurückhaltung und schlug schliesslich vor, damit sich 
die Polen entweder der Stimmen enthalten oder sich für Hindenburg ent3cheiden, 
in dem man den RepJ"äsentantcri. der Idee einer demokratischen Republik sah. In 
der Tat erhielt Hindenburg in Oberschlesien in der ersten Wahlrunde über 50°/o 

aller Stimmen, im ganzen Reich erzielte er aber keinen Sieg. In der zweiten Runde 
wurde Hindenburg schliesslich gewählt; beunruhigend war der Stirnmenzuwachs 
für Hitler und die Stimmenverluste Thälmanns. Ein für Oberschlesien charakteri
stisches Merkmal war die Tatsache, dass die Prnporlionen der Stimmenzahlen anders 
waren als durchschnittlich im Reich: Hitler erhielt hier weniger Stimmf'n, Th.":il
mann dagegen mehr. Dies zeugt von der antifaschistischen Haltung der oberschle
sischen Arbeiterklasse und des Bauerntums. 




