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Ostatnie lata przyniosly wiele ptac poswi�conych stosunkowi spole
czenstwa polskiego do spraw g6rnoslqskich w latach 1918-1821. Prace te 
ujmowaly powyzsze zagadnienia na dw6ch plaszczyznach: 

- politycznej, tj. stosunku rzqdu i partii politycznych do tych sprawr 

ich koncepcji walki o G6rny Slq5k, poglqd6w na przyszle miejsce tej 
dzielnicy w panstwie polskim itp. 

- materialno-organizacyjnej, tj. rozmiar6w i form pomocy dla G6r
nego Slqska, oraz przejaw6w konkretnej dzialaln,osci poszczeg6lnych 
jednostek grup spoleczn.ych i organizacji. 

Obydwa kr�gi zainteresowan Sq oczy'Wiscie scisle powiqzane. Okre'

slone koncepcje polityczne zakladaly zarazem okreslone srodki dzialania, 
a rozw6j posz�zeg6lny.ch form pomocy wynikal nie tylko ze spontaniczn�j 
postawy spoleczenstwa, ale r6wniez z realizowania konkretnych pro
gram6w. 0 ile jednak scieranie si� r6znych koncepcji politycznych 
literatura historyczna starafa si� przedstawic w skali calego kraju1, o tyle 
drugie ze wspomnianych wgadnien rozpatrywala raczej w przekroju 
poszczeg6lnych miejscowosci czy srodowisk 2• 

Podobne cele stawia sobie m6j artykul. Na podstawie prasy i litera
' tury pami�tnikarsk.o-wspomnieniowej 3 sta.ram si� przedstawic wzrost 

1 T. J � d r u s z c z a k, Stosu11:ek spoleczenstwa polskier:,o do III powstania
slqskiego (3 V - 5 VI 1921). (Powstania Slqskie. Materialy z sesji naukowejr 

Katowice 1963, s. 70-88). 
2 A. Bien, Pomoc Zagl(?bia Dqbrowskiiego i jego klasy robotruiczej dla po

wstanc6w slqskich (PowstB.nia Slqskie. Materialy ... , s. 190-193); B. P u  c z y n
s k i, Udzial spoleczenstwa Cz(?stochowy i okoLicy w walce o przylqczenie G. Slqska 
do Polski w l. 1919-1921 (Ziemia Cz�stochowska, t. V,· 1965)� W. Z i e 1 ins k i, 
Pomoc l:.odzi dla G6rnego Slqska w l. 1919-1921 (Zaranie Slqskie 1966, z. 3, 

s. 509-517). 
3 Z prasy wyzyskalaml dzienniki krakowskie z tego okresu: ,,Czas", ,,Glos 

Narodu", ,,Goniec Krakowski", ,,Ilustrowany Kurier Codzienny", ,,Naprz6d", 
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zainteresowan spoleczenstwa krakowskiego G6mym Slqskiem oraz fm-my 
i rezultaty podejmo':Vanej pomocy. Zr6dla; kt6rymi rozporzqdzam, nie 
pozwalajq niestety wyjasnic, czy i w jaki spos6b przelamywaly si� w. tej 
dziedzinie 6wczesne antagonizmy polityczne i spoleczne, trudno tez 
byloby przedstawic powstale na tym tle zrozmicowania poglqd6w na 
sprawy g6moslqskie. We wszystkich szerszych, masowych akcjach na 
rzecz Slqska partie polityczne dzialaly na og6l ( cz�sto zresztq na poz6r) 
solidarnie, tuszujqc wzajemne antagonizmy. Wskazal na to ostatnio na 
przykladzie Lodzi W. Zielinski 4, do podobnych wniosk6w sklaniajq ma
terialy krakowskie. Uderza tez zbieznosc form akcji g6rnoslqskich 
w Cz�stochowie, Lodzi, Poznaniu i Krakowie, nawet wtedy gdy byly one 
rezultatem inicjatyw lokalnych, a nie wytycznych Gl6wnego Komitetu 
Plebiscytowego w Warszawie. 

Tym bardziej wi�c wolno zywic nadziej�, ze przyczynki poswi�cone 
udzialowi poszczeg6lnych miejscowosci czy rejon6w w szeroko poj�tej 
pomocy dla G6mego Slqska uzupelniajq i pogl�biq obraz stosunku calego 
spoleczenstwa polskiego do walki o odzyskanie tej ziemi. Z drugiej strony 
jednak nie wolno .zapominac o r6znicach pomi�dzy poszczeg6lnymi 
osrodkami, wynikajqcych z odmiennego polozenia geograficznego, struk
tury spolecznej czy zawodowej. 

Krak6w nie roscil sobie wprawdzie jak Poznan (nie m6wiqc j-uz 
o stolecznej Warszawie siedzibie rzqdu, sejmu i kierownictwa partii poli
tycznych) pretensji do ideowego . czy organizacyjnego zwierz.chnictwa
nad ruchem polskim na G6rnym Slq5ku, tym niemniej m6gl ruchowi
temu udzielic powaznej pomocy. Decydowaly dwie przyczyny:

1. polozenie geograficzne: ze _ wszystkich wielkich miast polskich-lezal
najblizej zagl�bia g6rnoslqskiego; 

2. ranga naukowa, akademicka, kulturalna; miasto bylo pod koniec
okresu rozbiorowego i jeszcze w. pierwszych latach niepodleglosci naj
wi�kszym skupiskiem polskich profesor6w, artyst6w, student6w, zarazem 
wielkim zbiorem pamiqtek narodowych. 

Z tych tez wzgl�d6w Krakow mial chyba ze wszystkich miast polskich 
najwi�ks.ze i najdawniejsze tradycje kulturalnych i politycznych wi�z6w 
ze Slqskiem, si�gajqce - zeby wymienic tylko czasy nowsze - cz�stych 
jeszcze na przelomie XVIII i XIX w. studi6w S1qzak6w na wydziale 

,,Piast". Z literatury pami�tnikarsko-wspQmnieniowej te wszystkie pozycje dru
kowane, kt6re zawierajq wzmianki o pomocy Krakowa. Nie si�gn�lam natomiast 
do material6w archiwalnych, z kt6rych zresztq zesp6l podstawowy dla rr:ojego 
tematu - akta TOKZ - nie zachowaly si�. Jedynie fragmentarycznie wykorzy
stalam relacje uczestnik6w wydarzen lat 1918-1921 w Krako.wie na Slqsku; 
nie mialam mozliwosci korzystac ze zbior6w prywatnych. 

4 Z i e 1 ins k i, op. cit., s. 509-510. 
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teologicznym UJ, zainteresowan naukowych J. S. Bandtkiego i B. Ma
ciejowskiego w latach dwudziestych XIX w., czy politycznej dzialalnosci 
.J. Lepkowskiego w czasie Wiosny Lud6w. Po pewnym oslabieniu w dru
giej poJowie stulecia kontakty te wzros1y ponownie w poczc4tkach XX w., 
przejawiajqc si� m. in. w wycieezkach S1qzak6w do Krakowa, kt6rych 
ukorcmowaniem byl udzial licznej grupy g6rnoslqSkiej w obchodach grun
waldzkich 1910 r., czy w rosn�cym zainteresowaniu krakowskiej opinii 
publicznej, zw!as.zcza prasy, sprawami narodowymi G6rneg,o 8lqska. Pro
paigiowalo te zainteresowania utworzone w 1908 r. przez wychodzc6w 
z za boru pruskiego Tow:arzystwo Wielkopolan, rozwiqzane w 1914 r. przez 
wladze a ustriackie. 

Reak.tywowano je pOid koniec wojny, zmieniajqc jednak charakter 
organizacji (czlonkami zostac mogJi takze i Polacy z innych dzielnic) oraz 
nazw� na Towarzystwo Obrcmy Zachodnich Kres6w Polski. W grudniu 
1918 r. po wyzwoleniu Wielkopolski cz�sc czlonk6w towarzystwa, w tym 
r6wniez prezes, redaktor Fr. Krysiak, opuscili Krakow. Na ezele nowego 
za.rzqdu stan�li dwaj ksi�za g6moslqscy - J. Rzymelka z J6zefowca 
i T. Dembinski z Siemianowic, pozostali czlonk,owie zarzqdu, wsr6d nich 
szczeg6lnie aktywny przez caly okres 1918-1921 prof. H. Pachonslki, 
pochodzili z Krakowa. Dzialalnosc towarzystwa skoncentrowala si� teraz 
prawie wylqcznie na sprawa1ch Slqska (w grudniu 1919 r. ukonstytuo
walo si� odr� bne Towarzystwo Kres6w Pomorskich), gdzie juz w kwietniu 
1919 r. nawiqzano bezposrednie konta!kty z czolowymi dzialaczami pol
s�imi, jak W. Korfanty, K. Wolny, Basista oraz z dzialajqcych w6wczas 
w nadgranicznym Sosnowcu dr. M. Wilimowskim, p6zniejszym kierowni
kiem Wydzialu Teatr6w i Kin Polskiego Komisariatu Plebiscytowego 5. 

Z tego samego okresu pochodzi list robotnika slqskiego W. Libery 

opublikowany w prasie krakowskiej wzywajqcy „Braci w dawnej Galicji, 
Kr6lestwie Polskim i Poznanstkiem" o udzielenie pomocy materialnej 
i moralnej ruchowi narodowemu na Slqsku 6. Trudno stwierdzic, czy 
1ist ten wyszedl rzeczywiscie spod pi6ra robotnika (niE wsikazywalby 
na to literacki, wyrobio!ny styl autora), tym niemniej jednak jego za
mieszczenie w prasie krakowskiej swiadczy o dqzeniu· obu grup dzialaczy 
do bardziej aktywnego wciqigni�cia spolec'zenstwa Krakowa i calej Galicji 
dio akcji na rzecz Slqska. 

Towarzystwo stawialo przed sobq dwa zadania „szerzenie znajomosci 
naszych zachodnich kresowych dzielnic" wsrod spoleczenstwa polskiego 

5 „Czas" 12 XII 1919; J. K or z o n k i e w i c z, Udzial Krakowa w akcji po

wstan i plebiscytu slqskiego 1919-1921 (Rocznik Towarzystwa Przyjaci6l Nauk 

na Slqsku, R. III, Katowice 1931, s. 292-293); E. Ha n k e, Trudy i oczekiwan.ia, 

Warszawa 1965, s. 112. 

G „Piast" 13 IV 1919.
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oraz „prac� nad odmienieniem wszystkiego, eo . . . cz�sciej uleglo ger
manizacji" - a wi�c dqzenia do wzmocnienia poczucia, swiadomQSci 
na:rodowej wsröd S1qzak6w 7. 

Mimo nawiqzanych kontakt6w Towarzystwo nie podejmowalo po
czqtk01wo dzialalnosci na samym G6rnym Slc1sku. Do wybuchu I powsta
nia jego praca polegala z jednej strony na popularyzowaniu spraw g6r
noslqskich wsr6d mies'Zkanc6w Krakowa, z drugiej zas na bardziej po
zyteczne j, nawic1zujqcej do tradycji sprzed 1914 r. akcji wycieczkowej. 
Urzc1dzano takze spotkania G6rnoslc1zak6w z miejscowym spoleczenstwem 
i: wladzami miejskimi. Praca ta, mimo iz nie byla tak r6znorodna i ·zywa 
jak w okresach p6zniejszych, miala s1zezeg6lnq wag� narodOIWO-politycznq. 
Grupy Slqzaköw przybywajqcych do Krakowa ·skladaly si� cz�sto z ludzi, 
kt6rzy swiadomie przybywali tu, aby nasycic si� atmosferq polsikieg,o zycia 
kulturalnego i politycznego. N alezalo im umozliwic pomanie pols�ej 
rzeczywistosci, kt6rq tak falszowala propaganda niemiecka, a jednoczesnie 
ötoczyc ich jak najserdeczniejszq atmosferc1, aby w pelni poczuli si� 
CZE:Sciq narodu polskiego. Dlatego tez praca przewodnik6w wymagala 
i wielkiej wiedzy, ·i zdolnosci popula.ryzacyjnych. Wypelniali jq zadowa
lajqco studenci i nauczyciele, kt6rzy najcz�sciej pelnili rol� .. przewodni
k6w. Akcjq kier1owal Jan Kanty Gruszecki, jed€!Il z najbardziej utalento
wanych przewodnikow Towarzystwa s. Czlonkami Towarzystwa byla 
gl6wnie inteligencja i wydaje si�, ze poc2qtkowo wsr6d niej ziwlaszeza 
rozwijaly si� zainteresowania i sympatie dla sprawy polskiej na Slqsku. 

Zasadniczy przelom nie tylko w dzialalnosci Towarzystwa, ale i spo
pularyzowaniu spraw g6rnoslqskich wsr6d pozostalych grup spolecznych· 
nastqpil w drugiej polowie 1919 r. CzeI'lwcowa. decyzja wielkich mocarstw 
Q plebiscycie postawila przed dzialaczami polskimi na Slqsku i wsp6l
dzialajqcymi z nimi organizacjami ·z innych dzielnic koniecznosc waJki 
o „dusz�" G6rnosic1zaka. Wybuch I p'OWstania 16/17 VIII 1919 -r. unaocz
nil calemu spoJeczenstwu polskiemu wag� problemu G6rnego Slc1ska
i-. ooraz bardziej aktywnq postaw� jego mieszkanc6w. Zmusil zarazem
do podj�ia bardziej aktywnej i wsz�hstronnej pomocy.

Tak wi�c prasa kraiRowska wszystkich kierunk6w podawala bardzo 
duzo informacji o przebiegu powstania, a we wlasnych komentarzach 
podkreslala, ze „Slcisk dla Polski to nie ty1ko kwestia w�gla", ale „kwe
stia zywego ludu polskiego, kt6ry chce zyc, kt6ry wolnosci pragnie''. 
Tenze sam ludowy „Piast" krytykowa, polityk� szlacheckiej Rzeczypospo
litej, kt6ra „da.wno zrobila w ciq.gu swych dziej6w jeden ka.rdynalny 
b.lqd, pod wplywem jednej warstwy, odwracajqc si� od zachodu zwr6cila

7 „Goniec Krakowski" 22 I 1919.

8 „Glas Mlodziezy Wiejskiej"', 1961, nr 5, s. 23-24, Wspomnienia uczestnik6w
powstan. 

4 - So bötka 4/67 
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calq uwag� na wsch6d, zostawiajqc cale dzielnice zachodnie na lu!) 
Niemc6w" 9. Krytykowano decyzj� wersalskq, domagajqc si� od rzqdu 
„ograniczenia jej skutkow", wskazywano na koniecznosc udzielenia daleko 
idqcej pomocy powstancom, ktorych „oczy zwr6cone Sq na Polsk�, na 
Warszaw�, a przede wszystkim na Krakow" 10. 

Z inicjatywy Towarzystwa Obrony Kres6w Zachodnich zorganizo
wano 19 VIII 1919 r. pierwszq wielkci manifestacj� ·publicznci na rzecz 
Slqska pod pomnikiem Mickiewicza. Wielkie wrazenie na uczestnikach 
wiecu wywarly slowa slqskiego g6rnika i jego gorqcy apel: ,,My nie 
potrzebujemy duzo wojska, my bysmy na proch Niemcow strzaskali, tylko 
dajcie nam broni. Bratowie krakowscy pom6zcie · nam w walce, a Slqsk 
b�dzie nasz" 11. 

Podobne wiece mialy miejsce na terenie calej Malopolski. Calq tci 
akcj� koordynowalo Towarzystwo Obrony Kresow Zachodnich, wciqgajqc 
do wsp6lpracy wfadze miejskie i wyzsze uczelnie Krakowa oraz magi
straty i gminy z terenu Malopolski. Ze wzgl�du na nikle fundusze, jakimi 
dysponowalo (42 050 koron, pochodzqce z wewn�trznych skladek), zor
ganizmvano w miescie i okolicy uliczne kwesty · oraz wiele imprez i wie
c6w pohiczonych ze zbiorkami pieni�znymi na cele powstania. Cz�sto 
ofiary pieni�zne skladaly cale gminy, jak np.: Miechowice, Luczanowice, 
Odrzykon, Olchowa, Zawada, Dybica, Kozodrza, Sopnica, Brzegocin, 
Wiercany, �ockowa, Sosnica i inne 12. Pieniqdze wplywaly r6wniez do 
poszczeg6lnych redakcji,· kt6re oglaszaly listy ofiarodawcow. Lcicznie 
obj�ly one kilkaset nazwisk, pomijajqc jednak zaw6d i pozycj� spoleczrnt 
Z faktu, ze listy takie Pl!blikowano nie tylko w chadeckim „Glosie 
Narodu", ale r6wniez socjalistycznym „Naprzodzie" i ludowym „Piascie", 
mozna przypuszczac, ze ofiary skladali r6wniez chlopi, rzemieslnicy 
i robotnicy. 

Krakow byl sif:�dzibq dow6dztwa Frontu Poludniowo-Zachodniego 
(gen. J. Haller), kt/Jremu podlegaly oddzialy polskie stacjonujcice na gra
nicy Slqska. Wprawdzie oficjalnie rzqd i wojsko polskie zachowywaly 
neutralnosc wobec walk toezonych na Gornym Slqsku, faktycznie jednak 
dow6dztwo krakowskie sledzilo przebieg wypadkow oraz udzielilo po
wstancom ukrytej pomocy 13. Krakow odgrywal wi� istotnq rol� w ko
ordynacji militamej pomocy dla powstanc6w. z czym lqczy si� urucho-

9 „Piast " 31 VII 1919. 
10 „Gonie c Krakowski" 23 VIII 1919.
11 Ilu strowany Kurier Codzie nny" 23 V 1919. 
12 K or z o n k i e w i c z, op. cit., s. 294, ,,Piast" 21 IX 1919; 19 X 1919, 

7 XII 1919; 28 XII 1919. 
13 Kor z o n k i e w i c z, op. cit., s. 294, 295; Zr6dla do dziej6w powstan slq

skich, t. I, Wroclaw 1962, s. 257. 
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mienie w miescie Biura Werbunkowego, na kt6rego c_zele stamil skarbnik 
Towarzystwa A. Szydlowski. Biuro kierowalo ochotnik6w do Sosnowca 
i Piotrowic, gdzie r6wniez dostarczano zbierami w miescie bron i amuni
cj� 14. Wskutek szybkiego upadku I powstania tylko nieliczni ochotnicy. 
prawdopodobnie studenci, zdolali dotrzec na G6rny 8lqsk. 

Podj�te przez :Niemc6w represje wywolaly masowe uchodzstwo po
wstanc6w oraz cywilnych dzialaczy polskich. Najwybitniejsi z nich do
cierali wprost do Krakowa, gdzie przybywaly r6wniez transporty ran
nych. 

W samym miescie wladze miejskie zorganizowaly dla uchodzc6w 
jadlodajni� i przydzielaly im zywnosc. Kobiety i dzieci ro�lokowano 
po zenskich klasztorach. Wi�kszosc uchodzc6w umieszczono w specjal
nych obozach w Oswiecirniu, Szczakowej, Sosnowcu, Zawierciu, Grodzcu 
i Jaworznie. Tym ostatnirn opiekowala si� Krakowska Rada Miejska 
przekazujqc dla uchodzc6w 10 tys. koron 15, Poniewaz atmpsfera panu-
jqca w obozach nie byla najlepsza (dawaly znac o sobie animozje dziel
nicowe i spoleczne podsycane przez agitator6w naslanych z Niemiec), 
okazalo si� konieczne podj�cie odpowiedniej akcji propagandowej. Brali 
w niej-udzial krakowscy czlonkowie TOKZ, gl6w:nie studenci i nauczy
ciele, kt6rzy wyglaszali dla uchodzc6w prelekcje o polskich tradycjacb 
G6rnego Slqska, ucisku niemieckim itp. 1G 

P9 upadku powstania wi�kszq uwag� zacz�to poswi�ac akcj'i plebiscy
towej. Przyjmowano coraz liczniejsze wycieczki g6rnoslqskie, organizo
wano spotkanfa z powstancami, w kt6rych brali udzial tak wybi tni uczeni, 
jak rektor UJ St. Estreicher i historyk W. Sobieski 17. Wedlug szacunku 
J. Korzonkiewicza w ciqgu pierwszej polowy 1920 r .. przewin�lo si� przez
Krakow blisko 50 tys. G6rnoslqzak6w. Zainaugurowano nowq zbi6rk�
pieni�znq, kt6rej przebiegiem kierowaly powstale w tym czasie w mniej,
szych miastach i gminach lokalne komitety plebiscytowe. W samym
Krakowie funkcje Komitetu Plebiscytowego wykonywalo TOKZ
W dniach 1-8 III 1920 r. ogloszono w calej Polsee „Tydzien Obrony Kre
s6w Zachodnich".

Rozpocz�to go w Krakowie manifestacyjnym wiecem w sprawie Slq
ska. W sprzedazy pojawily si� specjalne od.znaki wykonane prz.ez prof. 
,T. Raszk�. W. czasie trwania uroczystosci, w kt6rych uczestniczy li delegaci 
ze Slc1ska, prof. dr K. Moirawski i gen. Latin� wydali do spolecze:nstwa 

14 K o r z o n k i e w i c z, op. cit., s. 294, 295. 
15 Hanke, op. cit., s. 84, 85; ,,Czas" 20 IX 1919. 
16 J. W y g 1 e nd a, Plebiscyt i powstania slqslo.ie, Opole 1966, s. 74; Ha n k e„ 

op. cit., s. 101-102': P. Du b i e 1, Krak6w w powstaniu slqskim (Dziennik Polski 
5 V 1965); 2rod1.a do dziej6w powstaii. ... , t. I, s. 349-350. 

17 „Czas" 12 XII 1919. 
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k.rakowskiego gorqeq odezw�, w kt6rej apelowali o jak najwi�ksZq ofiar
nosc na cele plebiscytowe 1s. 

Wiosm1 1920 r. akcja przedplebiscytawa przybrala na sile, przybrala 
tez okreslane ramy organizacyjne: 

a) podj�to akcj� uswiadamiajqcq na samym G6rnym Slctsku,
b) naklaniano i przygotowywano do udzialu w plebiscycie emigran

t6w ze Slctska przebywajqcych w Malopolsce, 
c) kontynuowano popularyzacj� spraw g6rnoslctskich wsr6d spoleczen

stwa polskiego a,pelujqc do jego ofiamosci.
W. Korfanty zwr6cil si� do TOKZ o zorgani_zowanie kurs6w dla pre

legent6w pochodzctcych ze Slctska. Uczestnicy kazdego kursu w liczbie
40-60 os6b przebywali w Krakowie przez 3 tygodnie b�dqc na calkowi
tym utrzymaniu Towarzystwa. Zaj�cia prow:adzili profesorowie uniwer
sytetcy i gimniazjalni. Byli wsr6d nich S. Kutrzeba, W. Semkowicz,
S. Estreicher, J. Krajewski, · Wesolowicz, Dqbrowski, Kiodzinski i wielu
innych. Zorganizowano 67 kurs6w. Osobne kursy organizowano dla zde
mobilizowanych G6moolqzak6w wra1cajqcych na G6rny 5lqsk. Pod kie
rownictwem mjr. J. Jasinskiego odbylo si� 13 takich lmrs6w. Urzqdzmm
takze 5 szkolen ochroniarskich dla 2-46 dziewczqt ze Sl�ska. 19.

W salach uniwersytetu zorganizowano takze po raz pi_e·rwsizy juz 
w lecie 1920 r. kursy oswiatowo-pedagogiczne dla slqS·kich nauczycieli. 
Wyklady prowadzili: z literatury prof. I. Chrzanowski, z historii Polski 
prof. H. Pachonski, historii Slqska prof. Klodzinski, historii ustroju Polski 
pmf. S. Kutrzeba. Po ukonczen:iu kursow uczestnicy wracali na Slqsk, 
aby rozwijac polsikie szkolnictwo na tym terenie 20. 

Na Slqsk. wyjezdzali r6wniez pr,ofesorowie i studenci · k:rakowskich 
wyzszych uczelni. Wyglaszali odczyty w r6z.nych powiatach po obu stflo
rrach Odry, docierali do najdalszych zakqtk6w G6mego Slqska.. Praca ich 
byla bardZio niebezpieczna ze wzgl�du na ciqgle napady boj6wek nie
mieckich. Dr Witold Rubczynski, dzialajqcy w · powiatach bytomskim·, 
rybnickim i pszczynskim, wspominal zy.wy odz�w tej a.kcji ws.r6d miej
scowej ludnosci: ,,Serce musi r6sc kazdemu, ·kto odetchnctl choc kr6tko 
tymi powiewami wiosny duchowej, idqcymi przez starq piastowsk::t 
dzielnic�" 21. W okr�gach przemyslowych wyglaszal odczyty dr J. Kra..:. 

jewsik:i, w powiecie oleskim student U J J erzy Dobrzyclci.. Prelegent6w nie 
bylo zbyt wielu, stctd organizowali niejednok.fiotnie po kilka spotkan lub 
wiecow dziennie, w r6znych i nieraz odleglych od siebie miejscowosciach 

1s Kor z o n k i e w i c z, op. cit., s. 297. 

19 „Czas" 20 I 1920; 29 II 1920; 3 III 1920. 
2
° K o r z o n k i e w i c z, op. cit., s. 295-296. Relacje zyjijcych jeszcze po�

wstanc6w zrzeszonych w krakowskim osrodku· ZBoWiD. 
21. ,,Naprz6d" 9 VIII 1920. 
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Slqska. Sekretarz Towarzystwa, prof. H. Pachonski, odwiedzil Slqsk 
w ciqgu kilku miesi�cy az 39 razy 22. 

Opr6cz odczyt6w i wiec6w duze znaczenie uswiadamiajqce mialy 
wyst�py polskich artyst6w. W listopadzie 1920 r. Wydzial Kultury Pol
-skiego Komisariatu Plebiscytowego przystqpil do orgainizowania stalego 
teatru na Slqsku. Kierownictwo powiernono bylemu dyrektorowi teatrü 
w Wilnie - Cepnikowi. Aktorzy pochod.zili z r6znych scen polskich, 
m. in. z krakowskich. Znany recytator krakowski Trojanowski objezdzal
miasta slqskie z wieczorami polsk:iej poezji 23.

W okresie wyprawy kijowskiej Pilsudskiego, a nast�pnie ofensywy 
Armü Czerwonej na Wars:zaw� zainteresowanie spoleczenstwa sprawami 
g6moshµ,kimi, a wraz z tym wszelkie akcje w tej dziedzinie, zupelnie 
oslably. Stqd tez II powstanie wywolalo o wiele mniejszy oddzwi�k anizeli 
pierwsze 24. Dopiero z koncem 1920 r. liczba impre.z organizowaRych na 
cele plebiscytowe ponownie w:zrosJa. 

W Krakowie aktorzy wszystkich teatr6w urzqdzili wielkq rewi� po
lqczonq z zabawq, kt6rej doch6d przeznaczono na plebiscyt. W dniach 
od 26 XII do 2 I 1921 r. urzf!!dZOillO na ulicach miasta wielkq kwest� jako 
dar noworoczny dla Slc1ska. Powolano specjalny komitet, kt6ry mial si� 
zajqc wrganizowaniem „gwiazdki dla dzieci kresowych". Prezydium 
miasta przeslalo Polskiemu Komisarzowi Plebiscytowe:i,nu i zar2qdom 
miast na G6mym Slqsku zyczenia noworoczne 25. 

W styczniu 1921 r. ·na zebraniu TOKZ powolano obywatelski komitet 
dio zbierania skladek na plebiscyt. Przewodnic2qcym zostal wiceprezydent 
miasta inz. K. Rolle, wiceprzewodniczqcym prof. Kutrzeba. Na posiedzeniu 
sekcji skarbowej tego komitetu uchwalmo po ozywionej dyskusji urzq.,. 
dzenie zbi6rki na ulicach, w teatrach i restauracjach Krakow:a. Zwr6cono 
si� ta�ze do dyrekcji tramwajowej z propozycjq, aby w dniach od 19' 
do 26 lutego pobierac od biletu dodatkowo po jednej marce na rzecz 
plebiscytu. Zebrano w ten spos6b blisko 400 tys. marek 26. 

Prezydent miasta Fedorowicz zwolywal kilkakrotnie posiedzenia Rady 
Miejskiej, na kt6rych omawiano przygotowanie do plebiscytu. Na jednym 
z posiedzen powolano Komitet Obrony G6rnego Slqska. Prezydium miastai 
przeznaczylo na plebiscyt z budzetu miejskiego 100 tys. marek polskich 
i zarzqdzilo ·po gminach · zbi6rki na ten cel. · Starosta krakowski Kowali...1 
kowski zwr6cil si� do wszystkich urz�d6w gminn.ych parafialnych po-

22 „Glos Narodu" 1 IV 1921.
23 „Glas Mlodziezy Wiejskiej", 1961, nr 5, s. 24.
24 Pami<:tniki powstaiic6w slqskich, t II, Katowice 1961, s. 14; ,,Czas" 19 VII

1920; 24 XI 1920. 
25 Z i e 1i fi s k i, op. cit.,·. s. 511. 
26 .,Czas:' 16 X 1920; 8 XII 1920; 16 XII 1920; ,,Glas Narodu" 27 I 1921. �'
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wiatu krakowskiego o dobrowolne opodatkowanie si� na sum� 50 marek 
od osoby 21. Sekcja finansowa krakowskiego magistratq zarzqdzila po
bieranie od wszelkich transakcji gieldowych p6l promille, a od wszelkich 
innych transakcji i czynnosci bankowych datki dobrowolne. Pieniqdze 
uzyskane w ten spos6b odsylano na konto Komitetu Obrony Kres6w 
Zachodnich 28. 

Luty i marzec 1921 r. uplyn�ly w Krakowie pod znaki�m og6lnych 
zbi6rek pieni�znych. Ofiary plyn�ly ze wszystkich srodowisk spoleczen
stwa. Zorganizowano wiele· imprez artystycznych, kt6rych doch6d prze
znaczano w calosci na rzecz G6mego Slqska. W dniach 3 i 4 marca 
aktörzy wszystkich teatr6w krakowskich podj�li calodzienne zbi6rki na 
plebiscyt. Grupy -artyst6w w barwnym korowodzie krakowskiego wesela 
przejechaly ulicami miasta .. W efekcie ta udana i barwna impreza przy
niosla blisko · 750 tys. marek polskich. Ponadto w pierwszych dniach 
marca podwyzszono o 10-200/o ceny bilet6w wst�pu do teatr6w, a w cza
sie przedstawien urzqdzono zbi6rki pieni�zne 29. Pracownicy krakowskiego 
Oddzialu Banku Handlowego zobowiqzali si� dobrowolnie przepracowac 
godzin� dluzej. Pieniqdze zarobione podczas tej dodatkowej godziny prze
znaczono na plebiscyt. Komitet Dyrekcji Kolei zarzqdzil w dniach 10-
�6 marca w pociqgach i kasach kolejowych tydzien zbi6rki na plebiscyt. 

'Lotnicy krakowscy zorgaruzowali tydzien g6moslqski, w czasie kt6rego 
urzqdzcmo skladki pieni�zne i dwie zabawy. Pracownicy poczty zwolali 
wieczorek poswi�cony om6wieniu sprawy g6rnoslqskiej, na kt6rym ze
brali 7500 marek i zloty pierscionek. Dziennikarze krakowscy ofiarowali 
na rzecz G6mego Slq5ka 15 tys. marek. Korpus Policji Panstwowej 
w Malopolsce zlozyl 1 013 236 marek, 1436 koron, 60 dolar6w i 20 lei ao.

Redakcja krakowskiego „Filatelisty Polskiego" zwr6cila si� do wszyst
kich filatelist6w Polak6w o nadsylanie znaczk6w na publicmq licytacj�. 
Uzyskane pieniqdze miano przekazac na Slqsk. Na wiecu zorganizowanym 
w Akademii Handlowej zebrano og6lem 54 180 marek, 270 rubli, 12 koron 
austriackich, 11 koron czeskich, 5 marek niemieckich, 5 lir6w. Profesoro
wie UJ zlozyli 140 000 marek, a zarzqdzona wsr6d student6w zbi6rka 
przyniosla 10 000 marek. Grono profesor6w i mlod.ziezy Wyzszej Szkoly 
Realnej ofiarowalo na plebiscyt 33 678 marek. Dzieci krakowskie urzqdzily 
w teatrze powszechnym przedstawienie na cele plebiscytowe 3J. 

27 „Czas" 17 III 1921; ,,Naprz6d" 3 III 1921. 

28 „Goniec Krakowski" 26 II 1921. 

29 „Glos Narodu" 17 II 1921. 
30 „Glos Narodu" 30 I 1921; ,Goniec Krakowski" 23 II 1921 � , Naprz6d" 

9 III 1921. 
31 .,Goniec Krakowski" 9 II 1921: 17 III 1921: ,,Naprz6d" 16 II 1921: 12 III 

1921. 
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Sumy piem�zne wysylane na Slc4sk znacznie wzrosly z chwilq uka
zania si� w sprzedazy znaczk6w plebiscytowych z napisem „Slqsk nasz" 
w cenie 25 i 50 marek za sztuk�. W dniu 31 III 1921 r. ogloszono calo
dniowc1 zbi6rk� plebiscytowc1. Aby umozliwic mlodziezy wzi�cie udzialu 
w tej akcji. wszystkie szkoly srednie, Akademia Handlowa i Wyzs7.a 
Szkola Przemyslowa zostaly w tym dniu zamkni�te 32. 

Wszystkie przeznaczone na plebiscyt sumy przyjmowal Bank Zwiqzku 
Sp6lek Zarobkowych bc1d2 bezposrednio od ofiarodawc6w, bc4dz od po
zostalych bank6w oraz administracji dziennik.6w, do kt6rych röwniez 
wplywaly ofiary 33. Fragmentarycznosc tego rodzaju danych uniemozliwia 
podanie og6lnej sumy ofiar pieni�znych, kt6rych najwi�ksze n.asilenie 
przypadlo na mieshice poprzedzajqce bezposred.nio plebiscyt. 

Przypuszczac inozna, ze z lqcznej sumy „dar6w w got6wce", jakimi 
w ciqgu 3 lat (1919-1921) dysponowalo TOKZ - ponad 61 mln. marek, 
wi�ksza cz�sc wplyn�la wlasnie w tym okresie. Ofiarnosc spoleczna byla 
tez gl6wnym zr6dlem finansowania akcji plebiscytowych. Lqcznie z da
rami w naturze (ponad 13 mln. mk) i skladkami czlonkowskimi 
(10 tys. mk) zawdzi�czalo jej Towarzystwo przeszlo 900/o swoich funduszy, 
gdy z subwencji wladz miejskich i administracji panstwowej pochodzilo 
zaledwie 6 mln. marek (niecale 100/o) 34. 

Na podkreslenie zasluguje r6wniez powszechnusc i wszechstronnosc 
zbi6rek pieni�znych, podj�ly je wszystkie niemal srodowiska urz�dnicze, 
drobnomieszczanskie i inteH genckie Krakowa, stosowano szeroki wachlarz 
cz�sto bardzo pomyslowych srodk6w. 

Popularyzacja spraw g6rnoslqskich wsr6d spoleczenstwa krakowskiego 
znajdowala sit=: nadal w r�kach profesor6w i student6w wyzszych uczelni. 
Od stycznia do marca 1921 r. wyglosili oni cykl odczyt6w poswi�conycb 

� tematyce slqskiej. Tak np. prof. W. Goetel mowil o „przyrodzie G6rnego 
Slqska i Polski". Prof. K. Morawski o udziale Slq.zak6w w zyciu ducho
wym dawnej Polski. Dalsze odczyty poswi�one byly pozycji i zwiqzkom 
ekonomicznym G6rnego Slqska z Polskq. Socjalista B. Drobner m6wil 
o znaczeniu G6rnego Slqska dla Polski 35.

Senat U J rozpisal konkurs na utw6r zwiqzany z problematykq slqskq
W sklad jury wchodzili najwybitniejsi w6wczas polonisci polscy: prof. 
prof. Chrzanowski, Kallenbach i Windakiewicz. Nagrodzone wiersze od-

32 „Czas" 3 II 1921; 10 III 1921; 23 II 1921: "Goniec Krakowski" 28 II 1921;
.Naprz6d" 7 III 1921. 

33 „Naprz6d" 3 III 1921. 

34 „Goniec K.rakowski" 20 II 1921. 
35 Kor z o n k i e w i c z, op. cit., s. 301-302. 
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czytano na wiecu inaugurujqcym g6rnoshiskq niedziel� w Krakowie, 
zorganiz,owanym w sali Kopemika (20 II 19�1). Mury uczelni _byly poza 
tym miejscem wielu podobnych wiecy i zebrai1 organizowanych najcz�-- · 
sciej z inicjatywy rektora Estreichera 36. Nie pozostawala w tyle Akade>
mia G6rnicza. W organizowanych tu wiecach uczestniczy li profesorowie 
z rektorem prof. dr. Hoborskim na czele. Studenci tej uczelni wydali 
mi�dzy. innymi specjalnq jednodni6wk� zadedykowanq „Ludowi slqskie
mu". Liczne wiece odbywaly si� r6wniez w krakowskiej ASP. Ogloszono 
tu konkurs na afisze plebiscytowe. W sklad jury wchodzili rektor ASP 
Mehoffer, prof. Raszka, Pruszynski i dwaj przedstawiciele Komitetu 
Plebiscytowego. Nagrodzone prace artysty malarza dr. S. Dqbrowskiego, 
Gepperta i Gilewskiego wykonano w liczbie kilkudziesi�ciu egzemplarzy 
w krakowskich zakladach litograficznych 37. 

Najbardziej jednak powszechnq manifestacjq solidarnosciq z G6�ym 
Slqskiem bylo p6lgodzinne przerwanie pracy w fabrykach i na kolei oraz 
nauki w szkolach w dniu 10 II 1921 r. - na 10 dni przed plebiscytem 38_ 

0 randze, jakq na samym Slqsku przypisywano pomocy Krakowa, 
swiadczyc moze fakt zwr6cenia si� Polskiego Komisariatu Plebiscytowego 
do krakowskich polityk6w, dziennikarzy i uczonych o opracowanie i d0:
starczenie material6w dla cel6w polskiej akcji plebiscytowej. W odpo
wiedzi na ten apel grono profesoröw Akademii Handlowej postanowilo, 
iz kazdy z czlonk6w dostarczy w przeciqgu tygodnia jednego lub kilku 
artykul6w o wskazanej tematyce 39. Z profesor6w UJ z poczqtkiem lutego 
udali si� na Slqsk: K. Nitsch i W. Sobieski. Pierwszy wyglaszal odczyty 
„o polskosci narzecza g6rnoslqskiego", d.rugi „o przyczynach i skutkach 
wojny swiatowej" 40. 

Inny prelegent, wspomniany juz dr W. Rubc'zynski, spotykal si� _1-. 

jak wspomina - z prosbq G6rn.oslqzak6w, ,,zeby jak najwi�cej prelegen:
t6w przyjezdzalo z Krakowa, kt6rzy by ich pouczyli o tyrri, jakie S'� 

najpi�kniejsze dziela polskich poet6w, powiesciopisarzy, uczonych, jakie 
Sq najjasniejsze karty naszej historii 41. 

Z poczqtkiem marca prob� zorgaini'zowania dlugofalowej akcji na 

36 ,,Czas" 28 II 1921; 20 . III 1921; ,,Glas Na�adu" 20 II 1921; 3 III 1921; ,,N�
prz6d" 19 ·In 1921. Por. tez druki ulatne: Ludowi §lqskiemu, Krak6w 192i:

G6rnemu Slqskowi w hold:z,ie Akademia Handlowa, Krakow 1921.

37 „Glas Naradu" 20 II 1921.
38· ,,Czas;' 20 III 1921;· ,,Glas Naradu" 3 III 1921.

39 „Czas" 20 II 1921.
40 G6rnemu Slqskowi w holdzie Akademia Handlowa, Krakow 1921, ,,Czas'·

20 II 1921. 

41 „Glas Naradu" 6 II 1921; 1 IV 1921.
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Slcisku podj�li studenci UJ. Sluchacz Wydzialu Rolnego Tadeusz Dzie-
duszycki przystcipil do mganizowania Druzyn Bartoszowych, �t6re mialy 
jednoczyc w swych szeregach mlodziez akademickci ch�tm1 do pracy na 
Slcisku. Byla to organizacja trzystopniowa. Pierwszy stopien tworzyla 
grupa gotowa w razie wybuchu powstan.ia na Slcisku pospieszyc mu 
z pomocq. Na jej czele stal sam Dzieduszycki. Scisly sztab tworzyli stu:
denci Wydzialu Rolnego: S. Bujwid, J. Surzycki oraz student Wydzialu 
Prawa M. Budek. Drugci grup� tworzyla organizacja o charakterze oswia
·towym. · Trzecia grupa obejmowala przewaznie un.iwersyteckci mlodziez
zenskci, kt6ra kolportowala pras� i ksiqzki dla cel6w propagandowych.
Dru.zyny Bartoszowe skupialy w swych s:zeregach przeszlo stu akademi�
kow, ·z kt6rych wielu w:zi�lo pMmiej udzial w III powsta1niu 42.

Wspomniam1 juz akcjq przygotowania do udzialu w plebiscycie slc1-
skich emigrant6w kierowal Cenitralny Komitet Plebiscytowy pod prze:
wodnictwem marszalka Trqpczyfrnkiego ora:z podlegle mu komitety pl�,._
biscytowe w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lwowie i Cieszynie.
Towarzystwo Obroiny Kres6w Zachodrn.ich jakio Komitet Plebiscytowy
dla Krakowa i Zachodniej Malopolsiki kO!Iltaktowalo si� z emigra111tami
w Malopolsce za pomocq prasy i swoich emisariuszy. Rejestracjq kierowal
prof. A. Klodzi:6._ski. K,omunikaty prasoiwe informowaly uprawn.ionycb
do glosowania o regulaminie plebiscytu i zwiqzanych z tym obowicizkach
i formalnosciach, jakie nalezalo zalatwic przed wyjazdem na G6rny
Slqsk.

Aby zach�cic emigrani6w obawiajqcych si� terroru ze strony Niemiec
do udzialu w glosowaniu, Centralny Komitet ubezpieezyl ich bez.platnie
od wypadku na sum� 100 tys. marek. Wyjezdzajqcym optantom zaklady
pra.cy udzielaly tygodniowych pelnoplatnych urlop6w. Rodziny glosuj'ci:...
cych otoczOIIlo na ten czas specjalnq opiekq.

Od dnia 10 III 1921 r. przygotowywano w magazynach TOKZ prowiant
i ubranie dla glosujqcych. Zorganizowano 3 specjalne pociqgi, ktore mialy

· dowiezc emigrant6,w na miejsee urodzenia. 15 marca zegnal ich Krakow
na uroczystej wieczomicy. W drodz,e na Slcisk grupie 1600 G6moslq.Zak6w
towarzyszyli czlcmkowie Towarzystwa: prof. H. Pachonski, ks. Dembinski.
prof. J. Krajewski, A. Szydlowsiki, radca Nycz, kapelan Figna oraz panie
Sawicka, Pachonska i Maksymowiczowa. Pociqgi wiozqce emigrant6w
zatrzymaly si� w Dziedzicach, gdzie zaopatrzono ich w dokumenty
podr6zy, pieniqdze w kwocie 200 marek niemieckich. i 400 marek polskich
na osob� oraz w. paczki zywnosci?we 43.

42 A. Bien, Wspomnienia zagl�biowskie z powstan sLqskich (Zaranie Slctskie, 

1966, nr 3, s. 500). 
43 M. Mi e 1 z y n s k i, Wspomniienia i · przyczynki do histo·l'ii III powstania

g6rno§lq.skiego, Mikol6w 1931, s. 185, 186-188, 191. 
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Mimo iz wyniki plebiscytu nie byly dla Polski zbyt korzystne, przyj�to 
je w Krakowie z radosciq i entuzjazmem. Zdawano sobie bowiem spraw� 
z warunk6w, w jakich przebiegalo glosowanie. Juz 22 marca w prasie 
krakowskiej pojawily si� nagl6wki „Gömy 8lqsk dal swiadectwo swej 
polskosci. Niemcy pr6bujq ratowac si� klamstwem" «. Wskazywano, ze 
Niemcy wykorzystali swq przewag� administracyjmt i wojskowc4, a alianci 
nie dotrzymali postanowien traktatu wersalskiego utrzymujc4c nadal nie
mieckich urz�dnik6w, niemieckie szkolnictwo, nie reagujc4c dosta tecznie 
na akty niemieckiego terroru. 

„Wszyscy najwybitniejsi [dzialacze polscy - M. Ch.] -- stwierdzal 
prof. H. Pachonski - zwlaszcza z powiat6w przemyslowo-rolniczych 
j�czeli w wi�zieniach katowani i glodzeni" 45• W inlnym artykule ten sam 
autor apelowal do mocarstw sprzymierzcmych, aby zadecydowaly o przy
naleznosci G6mego Slqska na prawym brzegu Odry na podstawie wyniku 
glosowania gminami ,,w imi� sprawiedli:wosci" 46, 

TOKZ wsp6lnie z wladzami miejskimi zorganizowalo 22 marca wiec 
pod po�njkiem Jagielly, w kt6rym wzi�la udzial mlodziez szkolna, ro
botn�cy, wojsko, inteligencja. Podobn.ie jak szereg innych imprez g6rno
slqskich odbywal si� on przy· dzwi�kach dzwonu Zygmunta, eo wydaje 
si� swiadczyc o wyjcitkowej wadze, jakc4 przypisywalo im miasto. Wiele 
niniejszych manifestacji urzqdzili w pierwszych dniach po plebiscycie 
uczniowie gimna'zjalni. Na wiecu student6w UJ (22 III 1921 r.) uczestnicy 
domagali si� powrotu G6mego Slciska do Polski, deklarujqc gotowosc 
udzialu w walce zbrojnej 47. 

Po tych pierwszych spontanicznych i nieco zbyt optymistycznych 
reakcjach, opini� publicznq zacz�ly niepokoic wiadomosci o projektach 
aliant6w, zwlas;z;cza a:ngielsko-wloskich, podzialu 8lq.Ska. Na wiecu zwo
lanym 17 kwietnia w sali „Sokola" uchwalono rezolucj� domagajqcq si� 
od panstw ententy scislego przestrzegaru.a traktatu wersalskiego, a do
·cenci i asystenci UJ zwr6cili si� do rz�du polskiego z apelem o energiczmi
interwencj� w tej sprawie 48_

Dalsze wystqpienia tego rodzaju zbiegly si� z wiadomosciq o wybuchu
11I powstania, kt6re przyniosfo nie tylko dalszy wzrost udzielanego Slc4-
zakom wsparcia moralriego i materialnego, ale r6wniez bezposredni udzial
ochotnik6w krakowskich, gl6wnie student6w, w walkach o Shisk.

44 K or z o n k i e w i c z, op. cit., s. 198; ,,Czas" 9 III 1921; .,Glos Narodu"
·21 III 1921; ,,Goniec Krakowski" 7 III 192'1.

�5 „Goniec Krakowski" 22· III 1921.
4s ,,Glos Narodu" 10 IV 1921.

47 Tamze, 13 IV 1921. 

,,s „Czas" 24 III 1921; 23 III 1921: ,,Ilustrowany Kurier Codzienny„ 23 III 

]921. 
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Juz na drugi dzien po wybuchu powstania rektor Estreicher zwolal 
wiec studencki, na kt6rym mlodziez uchwalila rezolucj� pot�piajqcq 
,,prob� ... ze strony pewnych panstw koalicji przefrymarczenie praw ludu 
polskiego", deklarujqcq gotowosc walki u boku G6rnoslqzak6w, wzywa
jqcq rzqd, ,, by uzyl wszelkich srodk6w ku obronie G6rnego Slqska, nie 
cofajqc" si� przed zbrojnym wystqpieniem. Ciekawe pylo wezwanie skie
rowane do mlodziezy francuskiej: ,,by pami�tna na niedawny los przez 
tych samych Niemc6w ciemi�zonej Alzacji i Lotaryngii, stan�la razem 
z nami w obronie traktatu. wersalskiego i zwyci�stwa nad Niemcami. 
Na wiecu powolano Akademick:i Komitet G6rnego Slqska. Podobne Ko
mitety powstaly w Akademii Sztuk Pi�knych -oraz wsr6d mlodziezy gim
nazjalnej. Obok akcji propagandowej podj�y one werbunek ochotnik6w 49. 

Manifestacj� og6lnq zorganizowano w Krakowie, podobnie jak w innych 
miastach kraju, 6 maja. Wiece s.olidamosciowe oidbyly si� takze w innych 
miejscowosciach Malopolski, jak Bochnia, Jaworzno,. Nowy Sqcz, Sambor, 
Oswi�cim. W samym tylko powiecie !llowotarskim odbylo si� w ciqgu 
kilku dni 14 demonstracji 50.

Z inicjatywy TOKZ i rady miejskiej powstal Obywatelski Komitet 
-Obrony Kres6w Zachodnich. W pierwszy·ch dniach powstania najaktyw
niejsza byla kierowana przez red. Rymara sckcja, z kt6rq wsp6ldzialali
naczelnicy gmin powiatu krakowskiego, wspomagani przez komitety
lokalne. Na zebraniu w dniu 7 V 1921 r. uchwalono gromadzic zywnosc
i pieniqdze z fundusz6w powiatowych, gminnych oraz ofiar public-z
nych 51. Po wsiach �bierano zboze, mqk�, jaja, kasz� i ziemniaki, kt6re
odsylano do rad powiatowych, a nast�pnie kolejq do Krakowa na adres
magistratu. Akcja przebiegala szybko i spraiwnie. Juz 11 maja TOKZ
przeslalo dla dzieci i zon powstanc6w pol wagonu kielbasy, wagon mqki
pszennej, wagon zytniej, wagon. kas1zy jaglanej, wagon ryzu, fasoli oraz
300 ubran. Ponadto przeslano na Slqsk 10 work6w I°asoli od firmy
.,Wojnas", 400 kaszkiet6w od firmy „Kompas", a gmina Dojazd6w powiatu
krakowsk:iego zlozyla na rzecz poMTstania 139 kg zboza, du.zq ilosc ziem
niak6w oraz 3850 marek got6wkq. Dyrekcja Naczelnego Urz�dniczego
Zwic12ku Apro':Vizacyjnego w Krakowie zaproponowala, aby . wszyscy
urz�dnicy Malopolski, kt6rzy pobierali deputaty w. Krakowie, ofiarowali
ze swego majOMTego deputafo po 1 kg mqki, CO daloby W SUmie 3 wagony.

49 „Czas" 6 V 1921; ;,Glos Narodu" 20 IV 1921; ,,Goniec Krakowski 6 V

1921; 19 IV 1921; ,,Naprz6d" 20 IV 1921. 
50 „Czas" 8 V 1921; ,,Glas Narodu" 6 V 1921; ,,Goniec ·Krakowski0 6 V 1921; 

9 V 1921. 0 podobnych demonstracjach w innych ·cz�sciach kraju :(>Or. H. Z i e
J ins k i, Polozenie i walka g6rnoslqskiego proletariatu w latach 1918-.-1922. War
szawa 1957, s. 252-253. 

51 ,.Czas" 7 V 1921; 8 V 1921; 11 V 1921.
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Sama dyrekcja ofiarowala ze swego zapaS!U 300 kg ryzu i 100 kg herbaty. 
Na jednym z posiedzen Komitetu Obrony G6rnego Slciska postanowiono 
wrganizowac dostawy bydla na Slcisk. 

Od 10 V 1921 r. z inicjatywy Komitetu rozpocz�ly si� we wszystkich 
powiatach Malopolski Zachodniej wiece pohiczone ze zbi6rkami pieni�z
nymi. Gorlice nadeslaly do Krakowa na kcmto powsta11eze 150 tys. marek, 
Chrzan6w 50 tys. marek, Br�sko 75 tys. i duzci ilosc zywnosci. W sumie 
do TOKZ wplyn�lo do dnia 20 maja z r6znych stron 50 mln. marek 
na cele g6rnoslciskie 52. 

Dnia 9 V· 1921 r. ukazala si� we wszystkich dziennikach krakowskich 
odezwa Zwicizk6w Strzeleckich nakazujcica swym czlonkom „powszechm1 
gotowosc", a Komitet Obrony G6rnego Slc1ska wylonil sekcj� organiza� 
cyjno-wojskowq, w kt6rej sklad weszli przedstaiwiciele wszystkich zrze
szen i zwiqzk6w pracujqcych nad wyszkoleniem wojskowym obywatelL 
Przewodniczyl sekcji Wlodzimierz Tetmajer. Sekcja zwr6cila si� do 
spoleczenstwa z apelem: ,,Rodacy dajmy dow6d poczucia obowiqzku 
wobec Ojczyzny, ale dajmy takze dow6d m�skiej, rozumnej i zolnierskiej 
karnosci. Niech nikt porwany sercem nie biegnie na Slcisk, ale niech si� 
wszyscy zglaszajq do wojskowych stowarzyszen. Tylko tym sposobem 
zawazyc mozemy na losach ruchu slqskiego" 53. 

Werbunek prowadzily r6wniez poszczeg6lne partie polityczne. Tak 
np. endecja krakowska wyslala na Slqsk kilkunastu ludzi. Z ramienia 
cbadecji akcjq takc1 kierowal prof. H. Pachonski, nie wiemy jednak, ilu · 
zwerbowal ochotnik6w. Werbuntk.iem wsr6d mlodziezy roboczej kierowal 
z ramienia Polskiej Partü Socjalistyczn.ej czlonek CKW dr Ryszard. 
Kunicki, a przygotowywal jq do walki Jan Rejman. Pierwszy zwarty 
oddzial w sile 120 ludzi skierowali am na Slqsk juz w nocy z 4/5 maja 
za posrednictwem wspomnianegio wy.zej sosn:owieckiego Robotniczego KoT" 
mitetu Niesienia Pomocy Powstancom. Oddzial ten wcielono jako czwart� 
komparni� do II batalionu 1 pulku strzelc6w slqskich, grupy Wawelberg. 
Naplyw ten trwa1 takze i w dalszych etapach powstania 5\ 

Stosunkowo najwi�cej wiadomosci posiadamy o ochotnikach-studen-

tach. Pierw� wyruszy li na Slqsk czlonkowie Druzyn Bartoszowych, 
kt6rych wiadomosc o wybuchu powsitania zastala na balu akademickim. 
W nocy, niemal bezposrednio z zabawy, wyruszyli w stron� granicy. Nie 
wszystkim j,ednak uda�o si� przekroczyc jq. bez przeszk6d. Jedenastu 

�2 Tamze, 4 V 1921; 8 V 1921; ,,Goniec Krakowski" 9 V 1921; 11 V 1921, 
oraz Bien, Wspomniewici zagl�biowskie ... , s. 503. 

63 „Czas" 11 V 1921; 15 VI 1921; ,,Glas Narodu" 14 V 1921; 22 V 1Q2J.t
,.Naprz6d" 19 V 1921, oraz Bien, Wspomnienia zagl�biowskie ... , s. 503. 

54 „Czas" 11 V 1921· IKC 9 V 1921; ,,Naprz6d" 9 y 1921; 19 V 1921.
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a,resztowaly wladze polskie, poniewaz nie posiadali przepustek. Po dw6ch 
dm.ach zostali zwolnien.i i przez Cz�stochow� dot�li na teren walki. 

Studenci krakowscy walczyli na terenie wszystkich trzech grup po
wstanczych: P6lnoc, Poludnie, Wsch6d. Kilku wchodzilo nawet w sklad 
Naczelnej Komeindy Wojsk Powsta:nczych. Wladyslaw Ajdukiewicz, stu
dent Wydzialu Prawa UJ, pracowal w oddziele V - personalnym sztabu, 
J 6zef Korman w oddziale II NKWP. Mieczyslaw Budek, r6wniez student 
Wydzialu Pravy-a UJ, pelnH odpowiedzialm1 fun.kcj� adiutanta taktycznego 
naczelnego wodza 55. 

W walkach wyr6znil si� szczeg6lnie student Wydzialu Rolnego UJ 
Jan Surzycki, syn profesora tej uczelni. Walczyl w grupie Cymsa, kt6ra 
operowala na szlaku Gieraltowice - Szywald, Miasteczko - Birowa nad 
Odrq. Zginql kierujqc a takiem pod I(�dzierzynem. NKWP zamiescila 
wzmiank� o f ego smierci jako przyklad wielkiej odwagi i boha
terstwa. W tych samych bojach o K�dzierzyn wslawil si� kapitan 
broni pancemej wojska polskiego, w6wczas stude�t Wydzialu Prawa UJ 
Wlodzimierz Ablamowicz. Wyruszyl na pomoc walczqcym z pociqgiem 
pa:nieernym wbrew zaka:zorwi wladz zwier�lmich, biorqc udzial w general
nym a taku na miasto. Po godzinie walki zmusil niemiecki pociqg pan
cerny do zaprzestania ognia i wycofania sd.� z K�dzierzyna. Bral takze 
udzial w walkach pod Gogiolin.em, Opolem, Gliwicami, Pyskowicami 
i G6rq Sw. Anny 56. W II pulklu piechoty raciborskiej walczyl student 
II roku medycyny z Krakowa Jan Czaplinski, noszqcy w powstaniu 
pseudonim Slepowron 57. Uczestnikiem wszystkich trzech powstan byl 
Adam Kocur student Prawa UJ. Walczyli r6wniez na Slqsku w6wczas 
studlenci ASP Jacek Fuget i Stanislaw Gilewski oraz zmarly niedawno 
rektor AGH prof. dr Feliks Olszak. Kilku student6w kral©wskich poleglo 
bezimiennie juz w pierwszych dniach walki

) 
wspomina ich dow6dca 

III pawstania Maciej Mielzy:n.ski: ,,Pod Strzebinowem zglosilo si� w nocy 
do dow6dcy mego oddzialu siedmiu akademik6w. Z radosciq przyj�to ich, 
gdyz szeregi powstancze szyb�o topnialy. Dano im bron, o ewidencj� nikt 
nie pytal, o nazwiska tez. W godzin� p6zniej ani jeden z nich nie zyl, 
odebrano im bron z. powrotem, lecz na pochowanie nie bylo czasu. 
N astqpil odwr6t, Niemcy pogrzebali tych siedmiu akademik6w we wsp61-
nej mogile" 58. Lqcznie znamy z nazwisk ponad 30 student6w krakow
skich, uczestnik6w III powstania. 

55 „Glos Mlodziezy Wiejskiej", 1961, nr 5, s. 28. 
56 Mi e 1 z y n s k i, op. cit., s. 191. 
57 Tamze, s. 185-201. P. D u b i e· 1, Kronika 2 Pulku Powstanc6w ßtqskich 

im. T. Ko§ciuszki (Zaranie Slqskie, 1960, z. 1); ,,Glos iVIlodziezy Wiejskiej", s. 27-
31; Not es i korespondencja do rodziny Jana Czapliiiskiego (udost�pnione przez 
p-. prof. dr. Wl. Czapliiiskiego). 

58 Mi e 1 z y/1 s k i, op. cit., s. 196. 
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R6wnie licznie jak akademicy zglaszali si� do powstania uczniowie 
gimnazjalni cz�sto ze swymi nauczycielami. Profesor Gimnazjum 
Sw. Anny w Krakowie dr Ludwik RE�gorowicz przybyl na Slqsk juz z po
czqtkiem 1921 r., uc:;;estniczqc w pracy plebiscytowej w powiecie opol
skim, a nast�pnie w III powstaniu. Na tym nie zakonczyly si� jego kon
takty ze Slqskiem 59. Po roku 1921 pelnil przez jakis czas funkcj� na
czelnika wydzialu WRiOP przy Urz�dzie Wojew6dzkim Slqskim, podej
mujqc kampani� o zorganizowaniu na Slq5ku uczelni typu uniwersytec
kiego. 

W III powstaniu zostal ranny prof. Juliusz Szymanski. Przez Krakow 
docierali tez na Slask studenci i kadeci lwowscy. Wsr6d nich ostatni 
potomek hetmana Chodkiewicza, kt6ry polegl w bi twie pod Gogolinem 
Jego los podzielilo dalszych sied�u kadet6w 60. 

W poiwstaniu tym brali r6wniez udzial krakowscy harcerze. Od chwih 
rozpocz�cia walk pomagali przy organizowaniu przerzutu broni i amunicji 
dla walczqcych. W maju 1921 r. wspomniany wyzej harcmistrz Jan 
Surzycki polqczyl har�erzy druzyn: I im. T. Kosciuszki, III im. K. Pu
laskiego, V im. R. Traugutta, tworzqc ochotnicZq formacj� harcerskq, 
kt6ra przy pomocy komendy X hufca z Sosnowca przekradla si� na 
stron� walczqcych. Harcerze pemili w powstaniu rol� lclcznik6w. 

Zdaniem jednego z uczestnik6w w III powstaniu wzi�lo udzial ·blisko 
1000 ochotnik6w z Krakowa, w wi<�kszosci robotnik6w, student6w. 
uczni6w gimnazjalnych 6t. Dla zebrania dokladniejszych wiadomosci o tak 
licznej gru pie koniecme wydaje si� si�gni�cie do wspomnien osobistych 
i zbior6w rodzinnych oraz ewentualnie akt wojskowych powstania. 
Zestawione tu wzmiainki ze zr6de1 drukowanych i wspomnien grupy 
uczestnik6w pozwalajq jedynie m6wic o zasi�gu i charakterze samego 
zjawiska. 

Si�gni�cie do nie wykorzystanych w artykule zr6del pozwoli zapewne 
uzupelnic wiadomosd o pomocy Krakowa dla G6rnego 8lqska, jednakze . 
mozna chyba na podstawie przytoczionych danych pokusic si� o pewne · 
og61niejsze wnioski: 

1. Wraz z narastaniem walki ludu slqskiego o wyzwolenie narodowe
narastalo takze zainteresowanie sprawami g6rnoslq.5kimi wsr6d spole
czenstwa Krakowa, rozbudzane umiej�tnie przez grup� dzialaczy skupio
nych w TOKZ; zainteresowanie to przybieralo zarazem coraz bardziej 
konkretne f ormy - od opieki nad przy bywaj.qcyn1:i do Krakowa wyciecz-

69 Tamze, s. 178, ,,Glas Mlodzi.ezy Wiejskiej,,, s .. 26.
60 Pami�oi Orlqt Lwowskich. 0 wolnosc Slqska (jednodni6wka), Lwöw 1931.
61 Du b i e l, Krak6w w pou:staniu ... , ,,Dziennik Polski'' 5 V 1965, ,,Glas Mlo-

dziezy Wiejskiej,
,
, 1961, nr 5. Wg szacunku krakowskich uczestnik6w powstaii 
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kami slqskimi poprzez pomoc ma terialnq ·a1a powstanc6w i uchodzcow r 

aktywny udzial w akcji plebiscytowej na samym Slqsku, az do udzialu 
w walce zbrojnej. Uderza r6wniez coraz wi�ksza r6znorodnosc i pomyslo
wosc form pomocy. Aktywnosc na rzecz G6rneg,o Slqska oslabla jedynie 
w okresie wzmozenia walk z Rosjq Radzieckq - p6znq wiosmi i latem 
1920 r., odwracajqc uwag� spoleczenstwa od spraw ziem zachodnich. 

2. Zainteresowanie i pomoc rozszerzaiy si� stopniowo na wszystkie
niemal warstwy spoleczne; jeszcze w poczqtkach 1919 .r. ich rzecznikami 
byly gl6wnie srodowisko akademickie oraz reprezentanci wolnych zawo
d6w; stopniowo w krqg spraw g6rnoslqskich wciqgane Sq pozostale grupy 
inteligencji, zwlaszcza liczni w Krakowie urz�dnicy, drobnomieszczan
stwo, robotnicy oraz - swiadczq o tym rezultaty zbi6Tld zywnosci w maju 
1921 r. - podkrakowscy chlopi. Ze wzgl�du na ulamkowy charakter 
material6w trudno tu o jakiekolwiek dane statystycme, a takze o scisle 
okreslenie spoJeczno-politycznego oblicza �szelkiego rodzaju towarzystw 
i komitet6w g6rnoslqskich oraz podejmowanych przez nie akcji, tym 
bardziej ze zr6dla, kt6rymi dysponowalam, dqzyly raczej do zaakcento
wania faktycznej czy postulowanej jednosci, a poszczeg6lne organizacje 
pomocy i poszczeg6lne ihicjatywy skupialy zwykle przedstawicieli wszyst
kich partii politycznych, ich prasa natomiast zgodnie na og6l zamieszczala 
apele i wezwania w sprawach Slqska. 

3. Wprawdz:e stosunek do spraw g6rnoslqskich w latach 1919-1921
r6znil si� pod wzgl�dem swego zasi�gu i charakteru od dotychcza�owych 
tradycji miasta w te3 dziedzinie, tym nicmniej z nich wlasnie wyrastal. 
Zarazem zainteresiowanie problemami osciennej dzielnicy nie ustalo 
z chwilq przylqczenia jej cz�sci do Polski. Krakowianie czy w og6le Malo
polanie zasilali po 1921 r. kadry g6rnoslqskiego nauczycielstwa 62, admi
nistracji 63, wolnych zawod6w, uczelnie krakowskie przyjmowaly g6rno
slqskich student6w, a z czasem udzi€lily powaznej pomocy kadrowej czy 
organizacyjnej zalqzkom · polskiego zycia akademickiego i naukowego 
w wojew6dztwie katowickim . 

. 62 Pr6bc\ sformulowania pozytywnego programu zapewniajijcego integracj�
Slijska z resztc\ kraju byla broszura wspomnianego juz H. P a c h o n s k i e g o, 
Nasze zadania wobec Slqska, Krak6w 1922, gdzie m. in. znalazly si� postulaty 
reformy rolnej, rozbudowy sieci bibliotek i towarzystw oswiatowych na wsi. 
W sumie program ten nie wybiegal poza postulaty chadecji wzgl�dnie NPR. 

63 Juz w pazdzierniku 1921 r. komendanci policji panstwowej w Krakowie
rozpocz�li organizowac aparat policji na przyznanych Polsee terytorfach G6rnego 
Slqska (Czas 14 X 1921). Odtc\d r6sl nieustannie naplyw Malopolan na G6rny 
Slijsk. Problem ten zasluguje na odr�bne opracowanie, nie tylko jako wyraz 
tendencji integracyjnej, ale r6wniez ze wzgl�du na swojc\ wag� politycznij i spo
lecznc\. 
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Przyklad Krakowa wydaje si�. potwierdzic, ze okres powstan i ple
biscytu, kt6ry na G6rnym Slqsiku upowszechnil i pogl�bil poczucie siwia
domosci narodowej, poczucie lqcznosci z calym narodem polskim, po dru
giej stroinie dawnego kordonu spopularyzowal i utwierdzil przekonan.ie 
o integralnej, nier.ozerwalnej wi�zi SlqSka z resztq kraju.

DIE HILFE KRAKOW'S FOR OBERSCHLESIEN IN DEN JAHREN 1919-1921 

(MATERIALBEITRAG) 

Als Quellengrundlage für diesen Beitrag wurde hauptsächlich die Presse und 
die Memoirenliteratur benutzt. Die Vf. stellt das wachsende Interesse der Krako
wer Bevölkerung für Oberschlesien dar sowie die Formen und die Ergebnisse 
der Krakower Hilfe für die Schlesier, angefangen von der Sorge für schlesische 
Ausflügler, die Krakow b�suchten, bis zur Sachhilfe für die Aufständigen und 
für die Flüchtlinge. Auch der aktive Anteil der Krakower an der Abstimmungs
aktion und die Beteiligung am bewaffneten Kampf werden behandelt. Beachtung 
wird dem Umstand gezollt, daß Anteilnahme und Hilfswilligkeit im Laufe der 
Zeit alle Schichten der Bevölkerung erfaßten und auch dann nicht erlahmten, 
als ein Teil Schlesiens in den polnischen Staatsverband aufgenommen wurde. 
Es änderten sich nur die Formen der Anteilnahme. 




