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HENRYK ZIELINSKI

D.t\ZENIA REWOLUCYJNE A WALKA O WYZWOLENIE NARODOWE
NA GÖRNYM SL.t\SKU W LATACH 1918-1921
Nader intensywne w ostatnim dziesi�cioleciu badania naukowe nad
dziejami G6rnego Slqska w przelomowych latach 1918-1921, polqczone
z licznymi i cz�sto ostrymi polemikami na ten temat, sprawily, ze obraz
tych czas6w w swych zasadniczych konturach wydaje si� dzisiaj juz
dostatecznie udokumentowany i pelny, by podjqc prob� spojrzenia nan
z pewnego oddalenia i dostrzezenia w nim gl6wnych zarys6w i barw
obraz ten wypelniajqcych. W duzej mierze ulatwia to okolicznosc, z'e
r6wnoczesnie niemniej owocnie rozwin�ly si� badania dotyczqce dziej6w
Polski jako calosci w poczqtka�h tzw. drugiej niepodleglosci. Dzi�ki
temu wydarzenia i procesy slqskie z tego okresu mogq byc dzisiaj
widziane i oceniane w poWiqzaniu ze zjawiskami wyst�pujc}cymi na
innych ziemiach polskich, a takze w Niemczech, Rosji i innych krajach.
Uwagi ponizsze, nie pretendujqc do odkrywania nowych fakt6w -.
ich podstawowy zrqb jest juz wcale dobrze znany - ani wysuwania
nowych tez, ograniczajq si� w tych warunkach do pr6by przedstawienia
pewnych najwazniejszych wniosk6w z dotychczasowych dociekan. Do
tyczyc one b�dcl przy tym jednego tylko problemu, stanowic}c.ego jednak
bodaj najistotniejszq determinant� sytuacji na G6rnym Slqsku w oma
wianym okresie. Mowa tu <;> wsp6lzaleznosci mi�dzy walkq o narbdowe
i spoleczne wyzwolenie, o przyczynach i skutkach dr6g i bezdrozy, na
kt6rych ona si� rozwijala. Problem to zresztq zasadniczy nie tylko dla
G6rnego Slqska, ale i dla caloksztaltu walki narodowowyzwolenczej
narodu polskiego, a takze innych narodöw. Whize si� on oczywiscie
nierozdzielnie ze zjawiskami i bodzcami znacznie gl�bszej i og6lniejszej
natury niz tylko sytuacja w Polsee lub na Slqsku', mianowicie ze zja
wiskami, kt6rych zr6dlem i silq byly rewolucyjne wydarzenia w Rosji
przed 50 laty.
*

*
*
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Jednq z kluczowych pr:zeslap.ek powodzenia rewolucyjnej walki pro
letariatu w Rosji, Polsee i innych krajach Europy w okresie po Pazdzier
niku 1917 r. stanowilo umiej�tne zharmonizowanie tej walki z dqzeniami
narodowowyzwolenczymi narod6w podlegajc4cych jeszcze uciskowi i nie
woli. Zwyci�stwo Rewölucji · Pazdziernikowej w Rosji bylo nie do
pomyslenia bez zdecydowanego wysuni�cia przez Lenina i parti� bol
szewik6w hasla samookreslenia narod6w az do oderwania.
Haslo to mialo szczeg6lne znaczenie dla Polski, gdzie w warunkach
przeszlo wiekowej niewoli narodowej napi�cie uczuc patriotycznych
i dqzen narodowowyzwolenczych z natury rzeczy rozwin�lo si� bardzo
. $ilnie. W tej. sytuacji jednym z naczelnych problem6w walki rewolu
cyjnej na ziemiach · polskich stala si� sprawa wlasciwego skojarzenia
hasel walki klasowej i narodowej. Sprawa ta nabierala specjalnego
znaczenia na ziemiach polskich o duzej liczebnosci i koncentracji mas
robotniczych, gdzie wskutek tego elementy walki klasowej i narodowej
szczeg6lnie scisle si� zaz�bialy.
Wysoce charakterystycznym przykladem scislego zwiqzku mi�d.zy
dqzeniami rewolucyjnymi i narodo\l\:ymi mas robotniczych, a zarazem
.nader pouczajc4cym polem doswiadczen historycznych w tej dziedzinie
byl G6rny Slc4sk. Wynikalo to z pewnych specyficznych cech, znamionu
jc4cych przebieg procesu historycznego tego regionu, jego struktur�
spolecznc4 i narodowc4, stosunki polityczne, spoleczne, wyznaniowe itp.
tutaj panujc4ce.
Byla to kraina, kt6rej mieszkancy mimo dlugotrwalej i bezwzgl�dnej
germanizacji uporc.zywie trzymali si� swego j�zyka i swej polskosci.
Mocno zafalszowane urz�dowe niemieckie spisy ludnosci stwierdzaly tu
przed I wojnq swiatowc1 prawie 60°/o ludnosci polskiej (a statystyki
szkolne, np. z 1911. r., wykazywaly nawet ponad 72 0/o dzieci polskich).
R6wnoczesnie nalezal G6rny Slqsk. do najwi�kszych w Europie osrod
k6w przemyslu ci�zkiego. Zatrudnial on (1918) przeszlo 300 tysi�cy
robotnik6w, w przygniatajc1cej wi�kszosci polskich. Polacy g6rnoslc4scy
nalezeli przed I wojnc4 swiatowc4 do najbardziej sproletaryzowanych
i spauperyzowanych grup ludnosciowych w panstwie niemieckim. W swej
pracy o stosunkach spoleczno-ekonomicznych w zaborze pruskim na
przelomie XIX i XX w. podkreslil to juz Julian Marchlewski 1, stwier
dzajqc m. in., ze wsr6d ludnosci zawodowo czynnej na G6rnym Slcisku
· robotnicy stanowili blisko 73'°/o, gdy natomiast przeci�tna dla calych
Niemiec wy.:nosila �iecale 680/o. W 10 lat p6zniej badacz niemiecki.
· Broesike dokonal obliczen. dotycz·qc-ych samej tylko ludnosci polskiej
J. March 1 e w s k i, Stosunki spoleczno-ekonomiczne pod panowaniem pru
skim, Lwöw-Warszawa 1903, s. 256-257.
1
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na G6rnym Slqsku. Wynika z nich 2, ze udzial robotnik6w w niej si�gal
840/o. Byli oni przy tym nadzwyczaj nisko platni: zarobki g6rnik6w
g6rnoslqskich byly przeci�tnie o jednq trzeciq nizsze niz g6rnik6w
w Westfalii i Nadrenii, przy znacznie dluzszym czasie pracy.
Polska' lu.dnosc rolnicza skladala si� w ogromnej wi�kszosci z drob
nego chlopstwa i innej biedoty wiejskiej. Na wsi g6rnoslc1skiej domino
waly wszechwladnie wielkie latyfundia, b�dqce w posiadaniu nielicznych
niemieckich rodzin magnackich i skarbu pruskiego. Wielka wlasnosc
ziemska pokrywala tu 520/o ziemi, z czego przeszlo polowa (26,4°/o)
zr'lajdowala si� w r�kach zaledwie 7 rodzin, b�dqcych jednoczesnie wla
scicielami najwi�kszych g6rnoslqskich kopaln, hut i fabryk. Z drugiej
strony istnialo na G6rnym Slqsku blisko 40 tysi�cy gospodarstw karlo
watych, absolutnie nie zapewniajqcych utrzymania rodzinie. Nie bez
racji jeden z czolowvch dzialaczy robotniczych na G6rnym Slqsku przed
I wojnq August Winter okreslil na poz6r tylko paradoksalnie t� krain�
wielkiego, nowoczesnego przemyslu mianem „najbardziej feudalnego
kqta Rzeszy".
Spoleczenstwo polskie skladalo si� tu w zdecydowanej wi�kszosci
z warstw hajbardziej uposledzonych. Nieliczna tylko grupa wlasnej
inteligencji oraz drobnomieszczanstwa polskiego nie zmieniala w spos6b
istotny og6lnego obrazu struktury socjalnej tej spolecznosci, jako struk
tury wypaczonej nienormalnej, przyczyniajqcej , si� powaznie do po
gl�bienia izolacji od otoczenia.
Niemaly udzial w tym miala bezwzgl�dna polityka germanizacyjna.
sprawiajc:ica mi�dzy innymi, ze praktycznie jednc:i z gl6wnych przeslanek
ewentualnego awansu socjalnego Polak6w g6rnoslqskich bylo wyrzeczenie
si� wlasnej narodowosci. Polityka ta znajdowala swe najsilniejsze oparcie
i bodzce inspirujqce w nielicznej, ale wszechpot�znej grupie kapitalist6w
slc1skich, ,,baron6w w�glowych", wspomaganych przez znacznie liczniej
sze rzesze gorliwych urz�dnik6w (w duzej mierze naplywowych), na
uczycieli, niemieckiego drobnomieszczanstwa tudziez przez rozbudowany
aparat miejscowej administracji. Specyficznq rol� w tym systemie odgry
wala niemiecka hierarchia koscielna i kler. Skladal si� on w pewnej
czE:sci z ksi�zy pochodzenia polskiego i niekiedy przeciwstawial si�
nazbyt brutalnym metodom walki z polskosciq, holdujc1c jednak t6wniez
poHtyce germanizacji, tyle ze „lagodnymi srodkami". Wobec gl�bokiej
religijnosci ludnosci polskiej pozwalalo mu to wywierac powazny wplyw
na jej postaw�, zwh1szcza na wsi, i skutecznie hamowac przenikanie
do mas socjalistycznych „nowinek".
2 M. ·Br o e s i k e, Die ober schlesischen Polen (Zeitschrift des Kgl. Preußischen
Statistischen Landesamts, Berlin 1909, s. 61-62).
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Te same sily niemieckiego kapitalu, junkierstwa i biurokracji, kt6re
ciqgn�ly korzysci z metod nieposkromionego wyzysku klasowego, byly
zarazem promotorami polityki ucisku narodowego i germanizacji. Chel
pliwie podkreslali to sami kapitalisci g6rnoslqscy, m. in. w jednym ze
swych oficjalnych wydawnictw z 1913 r.: ,,Znaczenie g6rnoslqskiego
przemyslu g6rniczego w tej dziedzinie jest szczeg6lnie duze, poniewaz
jego polozenie, jego zasiE�g dzialania rozciqgajq si� na obszar, kt6ry pod
wzgl�dem narodowym i politycznym jest nader trudny i zagrozony.
G6rny Slqsk nalezy uznac obecnie i w przyszlosci za jeden z najwazniej
szych teren6w walki niemczyzny z polskosciq. W tej walce g6rnoslc1ski
przemysl g6rniczy, od st6p do gl6w czysto niemiecki, stanowi z samej
swej istoty i w spos6b najbardziej bezposredni najsilniejszy bastion,
najskuteczniejsze oparcie dla niemczyzny" 3• Trzeba tu dodac, ze czasy
're.zimu wojennego zaostrzyly jeszcze bardziej formy i rozmiary zar6wno
ucisku klasowego, jak i narodowego polskich mas pracujqcych G6rnego
Slq�ka, czyniqc ten ucisk jeszcze bardziej nieznosnym.
Mozna wi�c juz sformulowac pierwsze konkluzje na temat podstawo
wych warunk6w i przeslanek walki o spoleczne i narodowe wyzwolenie
1}udu polskiego na G6rnym 8lqsku w okresie I wojny swiatowej i zbliza
jqcej si� fali rewolucyjnej.
Daleko idqcy ucisk klasowy i narodowy· kladl si� na barkach ludnosci
polskiej na G6rnym 8lqsku podw6jnym, ci�zkim brzemieniem, w nie
malej mierze dotykajqc ta,kze polskq inteligencj� i polskie drobnomiesz
czanstwo. Zr6dlem i gl6wnq silq nap�dowq tego podw6jnego ucisku byl
niemiecki wielki kapital, junkierstwo i administracja pruska, przy czym
w warunkach g6rnoslqskich ta wlasnie rola owych sil ujawniala si�
ze szczeg6lnq otwartoscict i jaskrawosciq. Tutaj poj�cia „kapitalista",
,,junkier", ,,urz�dnik" byly niemal r6wnoznaczne z poj�ciem „Niemiec
wyzyskiwacz"; natomiast poj�cie „Polak" r6wnalo si� w praktyce poj�ciu
„wyzyskiwany" i „uciskany". Innymi slowy, linie podzialu klasowego
i narodowego niemal si�· pokrywaly. Atak na pozycje kapitalu i junkier
stwa pruskiego na tym terenie oznaczal w ten spos6b nie tylko podwa
zenie podstaw wyzysku spolecznego, ale takze ucisku narodowego. Ozna
czalo to dalej, ze w warunkach g6rnoslc1skich wszelka skuteczna walka
z uciskiem spolecznym �ymagala z koniecznosci pol:c1czenia jej z haslami
walki o wyzwolenie narodowe - i na odwr6t. J akiekolwiek pr6by ode
rwania od siebie tych dw6ch nurt6w walki musialy nieuchronnie pro
wadzic do oslabienia jednego i drugiego. Faktyczny przebieg wydarzen
na G6rnym Slctsku w latach 1918-1921 potwierdzil to -- jak o tym
dalej jeszcze b�dzie mowa - w calej rozciqglosci.
;{ Handbuch des OberschLesischen Industriebezirks, Katowice 1913. s. 245.
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Rozwazania na temat strategii i taktyki walki o spoleczne i narodowe
wyzwolenie na G6rnym Slc1sku nabraly z chwilq zalamania si� nie
mieckiej poh;gi militarnej w ostatnich latach wojny cech praktycznych
wytycznych dalszego post�powania w tej dziedzinie. Dopiero bowiem
klt;ska Niemiec i towarzyszqce jej wstrzc1sy rewolucyjne w tym kraju
stworzyly realne przeslanki dla walki wyzwolenczej ludu polskiego.
Byly minister cesarskich Niemiec von Rheinbaben stwierdzal w kilka lat
p6zniej, ze niepowodzenia Niemiec na G6rnym Slc1sku nie nastqpilyby
· ,,bez rewolucji i wywolanego przez nict panstwowego, gospodarczego
i kulturalnego chaosu" i ze moglo do nich dojsc jedynie „w czasie, kiedy
w masach narodu niemieckiego zabita zostala narodowa i chrzescijanska
idea panstwa i kiedy usilowano jq zastqpic przewaznie materialnymi
instynktami" 4_
Najbardziej bezposrednie znaczenie dla wzrostu ferment6w rewolu
cyjnych n� G6rnym Slctsku mialy oczywiscie wydarzenia niemieckiej
rewolucji listopadowej 1918 r. Wiadomosci o tych wydarzeniach przy
nosili przede wszystkim zolnierze wracajqcy w 1918 r. z front6w wojny ..
Ale wracali oni takze z frontu wschodniego, gdzie bezposrednio zetkn�li
si� ze zrewolucjonizowanymi oddzialami. rosyjskimi, gdzie nie nalezaly
do rzadkosci przejawy br;atania si� zolnierzy rosyjskich i niemieckich
(w tym i licznych G6rnoslctzak6w). Nastroje te rozpowszechnialy si�·
z kolei w szerszych kr�gach spoleczenstwa, kt6re choc cz�sto dalekie
jeszcze od zrozumienia gl�bi rewolucyjnych przeobrazen w · pierwszym
kraju socjalizmu, wyczuwaly przeciez, ze panstwo to jest rzecznikiem
wszystkich uciskanych i wyzyskiwanych. Nie mogly nie obudzic w ma
sach gl�bokiej sympatii wiadomosci docierajqce wbrew wszelkim prze
szkodom takze na G6rny Slctsk, m6wic1ce o tym, ze Rewolucja Pazdzier
nikowa polozyla kres nienawistnej wojnie, ze odebrala ziemi� obszar
nikom, a kopalnie i fabryki kapitalistom, przekazujqc je w r�ce chlop6w
i robotnik6w. Tym si� tlumaczct r6znorodne na G6rnym Slqsku przejawy
popularnosci rewolucyjnej walki proletariatu rosyjskiego, poczynajqc
od manifestacyjnych protest6w przeciwko pr6bom szkalowania tej walki
. (jak np. zachowanie si� publicznosci na wiecu katolickim (!) w Kr6lew-.
skiej Hucie) 5, .a konczqc na spontanicznej aprobacie idei rad robotniczych,
zolnierskich i chlopskich czy - p6zniej - na demonstracjach przeciwko
agresji Pilsudskiego na Rosj� Radzieckq.
Ogromne znaczenie ,dla wytworzenia si� tych nastroj6w mial jasny,
i niedwuznaczny stosunek rewolucji rosyjskiej do sprawy niepodleglosci.
4 R. V o g e 1, Deutsche Presse und Propaganda des Abstimmungskampfes in
Oberschlesden, Bytom [1931], s. 70.
5 .,Kattowitzer Zeitung", 23 XII 1918.
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i wolnosci narod6w. Wszak nawet organ prawicy PPSD w Krakowie
,,Naprz6d" stwierdzal na marginesie wydarzen w Rosji, ze Polacy majq
szczeg6lny pow6d do sympatyzowania z Leninem. ,,Oto sposr6d wszyst
kich terazniejszych stronnictw rosyjskich - pisal »Naprz6d« - jedyne
stronnictwo Lenin::i, czyli tzw. partia bolszewik6w, stoi bezwarunkowo
i szczerze, bez zadnych zastrzezen i podrywek, na stanowisku niepodle
glosci Polski" G.
W pierwszych miesiqcach po wybuchu rewolucji listopadowej 1918 r.
w Niemczech· walka proletariatu slqskiego miala przede wszystkim cha
rakter walki klasowej przeciwko panowaniu kapitalu. Koncentrowab
si� ona w6wczas gl6wnie wok6l tworzenia rad robotniczych i zolnier
skich, spraw ekonomicznych oraz uzyskania wplywu na kierowanie prze
myslem. Zmierzala takze do usuni�cia ze Slqska powszechnie znienawi
dzonego Grem:schutzu, gl6wnego narz�dzia dlawienia tak ruchu robotni
czego, jak i narodowego. Walka ta toczyla si� gl6wnie na drodze straj
k6w, kt6re poczqwszy od listopada 1918 r. trwaly niemal nieprzerwanie
az do maja 1919 r.
Motorem tego ruchu byli komunisci zorganizowani w Zwiqzku Spar
takusa, kt6ry w pierwszej polowie 1919 r. wykazywal nader dynamiczny
rozw6j. Jakkolwiek komunisci odnosili si� z nieufnosciq do polskiego
ruchu narodowego, uwazajqc go za ruch o charakterze wylqcznie nacjo
nalistycznym, to jednak pociqgajqc proletar�at g6rnoslqski do walki
rewolucyjnej podvvazali w ten spos6b panowanie niemieckie na G6rnym
Slqsku i obiektywnie ulatwiali walk� narodowowyzwolenczq ludu slq
skiego.
Zresztq i w samej walce strajkowej cz�sto przeplataly si� hasla
narodowe .i spoleczne. Domagano si� usuni�cia Grenzschutzu, usuni�cia
dyrektor6w i urz�dnik6w niemieckich z kopaln i hut, pelnej swobody
dla j�zyka polskiego, polqczenia G6rnego 8lqska z Polskq. Do charakte
rystycznych tendencji ruchu strajkowego zaliczyc nalezy r6wniez dqze
nia do poh1czenia rewolucyjnej walki proletariatu g6rnoslaskiego i pro
letariatu sqsiadujqcego Zagl�bia Dqbrowskiego. W czasie pot�znego straj
ku marcowego 1919 r. poch6d robotnik6w g6rnoslqskich udal si� nad
granic� z Zagh:biem Dqbrowskim, aby zamanifestowac jednosc walki
robotnik6w po obu stronach granicy.
R6wno1Pgle odbywaly si� i inne demonstracje, · manifestujqce pragnie
nie ludu slaskiego polqczenia si� z Polskq, z Polskq „ludowq" ·- jak to
cz�8to podkreslano na r6znych wiecach i w rezolucJach. Ozywilo si�
ogromnie zycie organizacyjne ludnosci polskiej w dziedzinie kulturalno
-�swiatowej i spoleczno-politycznej. Swiadomosc, ze po drugiej stroni�
1

6 „Naprz6d" 14 XI 1917.
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granicy jest juz nie zab6r rosyjski czy austriacki, ale wolna Polska, ze
i w zaborze pruskim (w Poznanskiem) Polacy zdolali si� czynem zbroj
nym wyzwolic spod obcego panowania, stanowila pot�zny bodziec, po
gl�biajqcy narodowowyzwolencze dqzenia ludu slqskiego. W ten spos6b
zacz�ly si� i tutaj przygotowania do zbrojnego powstania przeciw Niem
com dla przyhiczenia G6rnego Slqska do Polski. Jest rzeczq charaktery
stycznq, ze wszystkie trzy powstania slciskie zostaly zainaugurowane
przez wielkie strajki powszechne, kt6re z kolei przerosly w powstania.
Wtedy wlasnie z calq ostrosciq ujawnilo si� zasadnicze znaczenie,
jakie dla walki o spoleczne i narodowe wyzwolenfe G6rnego Slc1ska mialo
umiej�tne pohiczenie hasel spolecznych i narodowych. J eszcze przed
I powstaniem slc1skim wystqpily oznaki szkodliwych pr6b rozdzielania
dw6ch nurt6w tej walki. I tak np. polskie organiza_cje robotnicze ulega
jqce wplywom drobnomieszczanskim i klerykalnym (jak Zjednoczenie
Zawodowe Polskie) przeciwdzialaly uczestnictwu polskich robotnik6w
w manifestacjach pierwszomajowych, do kt6rych zach�caly organizacje
klasowe, a zwlaszcza komunisci. Ci ostatni ze swej strony przeciwstawiali
si� uczestnictwu robotnik6w w manifestacjach z okazji polskiego swi�ta
narodowego 3 Maja, wbrew patriotycznym uczuciom ludnosci polskiej,
w tym i polskich mas robotniczych. W rezultacie stracil na tym rozmach
zar6wno manifestacji 1-majowych, jak i 3-majowych. Bylo to tym bar
dziej szkodliwe, ze - jak o tym juz byla mowa - wsp6lzaleznosc mi�dzy
walkq o spoleczne i narodowe wyzwolenie na G6rnym Slc:tsku byla czyms
poniekqd naturalnym i oczywistym, choc nie zawsze jeszcze doprowa
�zonym do swiadomosci ludu slqskiego, m. in. z racji silnych wplyw6w
klerykalnych na nim ciqzqcych. T� swoistq naturalnosc zwic1zku mi�dzy
walkq o spoleczne i narodowe wyzwolenie zauwazyly i kola niemieckiego
kapitalu. W jednym z memorial6w na temat zr6del I powstania slqskiego
czolowa organizacja kapitalist6w g6imoslc1skich, G6rnoslqski Zwiqzek
Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych, podkreslala w spos6b charaktery
styczny, ze „w rzeczywistosci niezalezni, [socjalisci], komunisci i Polacy
spotkali si� zupelnie przypadkowo w jednolitym dzialaniu" 7_ R6wniez
w r6znego rodzaju sprawozdaniach Hmdrat6w niemieckich wladz policyj
nych i wojskowych zwracano uwag�, ze „w postaci ruchu Zwic1zku Spar-
takusa [czyli ruchu komunistycznego] wyr6sl Polakom nowy sprzymie
rzeniec" s.
W istocie rzeczy jednak zagadnienie bylo znacznie bardziej skom
plikowane, nizby to wynikalo z r6znych raport6w wladz niemieckich.
7 .Zrodla dn dziejow powstan §lqskich, oprac. H. Zielinski i
pod red. K. Popiolka, Wroclaw-Warszawa-Kraköw 1963, s. 332.
s Tamze, s. 112.
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Byly liczne wypadki - zwlaszcza w akcjach lokalnych, oddolnych wsp6ldzialania sil walki klasowej i naro_dowej, ale byly tez i sytuacje
przeciwne. Zalezalo to w duzej mierze od stanowiska kierowniczych
czynnik6w na obu tych polach.
Przyw6dztwo walki narodowej na G6rnym Slqsku znajdowalo si�
w r�kach tzw. Podkomisariatu w Bytomiu oraz w:J:adz Polskiej Organi
zacji Wojskowej (POW}, b�dqcej gl6wnym konspiracyjnym osrodkiem
przygotowan powstanczych. Wymienio�e organizacje byly opanowanP
· w duzej mierze przez kola drobnomieszczaiiskie. Patronowal im jeden
z czolowych przyw6dc6w narodowej der'nokracji na Slqsku (a p6zniej
chrzescijaiiskiej demokracji) Wojciech Korfanty. Kola te byly zdecydo
wanie przeciwne jakimkolwiek zwiqzkom z komunistami' i dqzyly do
maksymalnego przesloniE:cia cel6w spolecznych haslami narodowymi.
Podlegajqca. wplywom tych k6l prasa polska na G6rnym Slqsku odzegny
wala si� poczqtkowo nawet od I powstania, nazywajqc je „wypadkami
pozalowania godnymi, [za kt6rymi] staly ciemne jakies moce i zywioly".
a w szczeg6Inosci „wyslannicy komunizmu i bolszewizmu" 9• Byly to
�wierdzenia nieprawdziwe, choc ist'otnie· niejednokrotnie komunisci
aktywnie uczestniczyli w powstaniu.
Kierownictwo partii komunistycznej (Zwiqzku Spartakusa) na G6r-:
nym Slqsku (od 1920 r. Komunistycznej Partii G6rnego Slqska) zdecydo
wanie przeciwstawialo siE: akcj_om szowinist6w niemieckich, zqdalo dla
Polak6w pelnych praw narodowych, a swoimi akcjami strajkowymi
i innymi, skierowanymi przeciwko panowaniu wielkiego kapitalu i jun
kiersitwa, obiektywnie wspomagalo - jak juz wspomniano - polskq
walk� narodowowyzwoleiiczq. Swoimi poczynaniami dokumentowalo
w praktyce zasady proletariackiego internacjonalizmu w n,iezwykle trud�
nych i zaognionych stosunkach narodowosciowych na G6:mym Slqsku.
R6wnoczesnie jednak znaczna cz�sc komunist6w g6rnoslqskich nie do,
strzegala istotnych r6znic pomiE:{1zy dzialalnosciq szowinist6w niemieckich
a walkq Polak6w o swe prawa narodowe i o prawo do samookresle,nia .
az do oderwania ad panstwa niemieckiego. R6wniez t� walk� traktowala:
jako „hec� nacjonalistycznq", kt6rq zwalczac nalezy tak samo jak nacjo-,
nalizm niemiecki. W ten spos6b na r6wni stawiano nacjonalizm narodu
uciskaneg� i uciskajqcego - blqd, przed kt6rym niejednokr0tnie prze..:
strzegal Lenin. W warunkach g6rnoslc1:skich byl to bhtd tym ci�zszy, ze
nosicielami· hasel narodowych polskich byly nie tylko i nie tyle kola
drobnomieszczanskie poLc;;kie, ale przede wszystkim wlasnie robotnicy
polscy. Niekt6rzy dzialacze Komunistycznej Partii Niemiec (KPD) do
strzegali to zresztq r6wniez. I tak np. czlonek KC KPD Eberlein w jed9 Tamze, s. 273.
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nym ze swych artykul6w na temat sytuacji na G6rnym Slqsku zauwa_zal.
i:e „nacjonalizm" polskich robotnik6w g6rnoslqskich „zawiera w sobie
znaczny ladunek '[guten Teil] tresci rewolucyjnej ... Przez swoje walki
nacjonalistyczne ·prowadzq oni, chocby nieswiadomie, walk� klasowq" 10.
Jednakze glosy te pozostawaly odosobnione i byly tez sp6znione. W okre
sie zblii:aJqcego si� plebiscytu (1921), kt6ry mial w oparciu o glosowanie
ludnosci zadecydowac o przynaleznosci · panstwowej G6rnego Slqska, ko
munisci nadal przeciwstawiali si� glosowaniu zar6wno za Polskci, jak
i Niemcami. Uwai:ali, ze nalezy wakzyc o „radzieckie Niemcy" i „ra
dzieckq Polsk�", poniewaz opowiadanie si� za kapjtalistycznymi Niem
cami lub kapitalistycznq Polskq, ,,wasalami Ententy, nie ma nie wsp61nego z samostanowieniem narod6w" 11.
Stanowisko to wyplywalo z kilku zr6del. J ednym z nich bylo prze
konanie, ze chwila zwyciE:stwa rewolucji w Polsee i w Niemczech jest
juz bliska i ze wobec tego i przynaleznosc G6rnego Slqska przestanie
byc problemem, poniewaz oba socjalistyczne panstwa latwo i szybko
osiqgnq porozumienie w tej sprawie. Niewqtpliwie tez na stanowisku
komunist6w niemieckich i polskich ciqzyly ciqgle jeszcze bardzo silnie
dosc powszechne w 6wczesnym ruchu komunistycznym tezy (pochodzqce
jeszcze od R6zy Luksemburg), iz w warunkach imperializmu nie moze1
byc rriowy o i:adnym St)rawiedliwym rozwiqzaniu konflikt6w narodowych ..
Swojq rol� w utwierdzeniu tego stanowiska odegrala ocena traktatu wer
salskiego jako wlasnie typowego przykladu gwalcenia zasad samostano
wienia narod6w w imi� interes6w najpot�zniejszych mocarstw imperiali
stycznych. Nie mozna tez nie dostrzegac atmosfery, z jakq spotykala si�
dzialalnosc komunistyczna nie tylko ze strony niemieckich szowinist6w
(w kt6rych imieniu Grenzschutz oraz tzw. Korpusy Ochotnicz.e - Frei.,..
korps dopuszczaly si� wszelkich mozliwych gwalt6w i przesladowan
wobec robotnik6w), ale i ze strony burzuazji polskiej. W czasie III po
wsfania slqskiego (1921) specjalne wydzielone oddzialy zandarmerü
powstanczej, na rozkaz Korfantego i dow6dztwa POW, nie cofaly si�.
r6wniez przed sci_ganiem i przesladowaniami komunist6w, zar6wno nie
mieckich, jak. i polskich. Ci ostatni eo prawda umieli rozr6zniac zandar
meri� od olbrzymiej wi�kszosci robotniczej masy powstanczej, dalekiej
od praktyk i:andarmerii, ale a:czywiscie nie ulatwialo to przezwyci�zenia
wzajemnej nieufnosci i podejrzen.
Na tym tle na tym s:Hniejsz.e podlkreslenie zasluguje internacjo
nalistyczne stanowisko KPD, kt6ra - nie baczqc na powstajcice trua:·
nosci i przeszkody - szczeg6lmi uwag� zwracala na demaskowanie
10 „Schlesische Arbeiter-Zeitung": 13 III 1921.
11 ,,Rote Fahne", 2 VII 1920.
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:i paralizowanie antypoiskich akcji burzuazji niemieckiej, utrudnjala
mobilizowanie ochotnik6w do Freikorps6w, prowadzila odpowiedniq
agitacj� w wojsku, ws:p6lorganizowala strajki, podkreslala na kazdym
kroku wsp6lne interesy i cele robotniköw polskich i niemieckich. Wy
mowna pod tym wzgl�dem byla odezwa ogloszona w komunistycznej
,,Schlesische Arbeiter-Zeitung" w okresie najwi�kszego nasilenia III po
wstania slqskiego, a skierowana do sdqganych na G6rny Slqs:k zolnierzy
niemieckich: ,,Rzad klamie obludnie - glosila wspomniana odezwa iz zolnierze Reichswehry winni bronic niemieckiego narodu, niemie.ckiej
ojczyzny. Prawda polega na tym, ze zolnierze Reichswehry majq bronic
interes6w wlascicif:di kopaln i junkr6w . . . Dlaczegoz by mieli synowie
niemieckich chlop6w i robotnik6w tlumic ruch · powstanczy niemieckich
1 polskich mas chlopskich i robotniczych? Zolnierze Re!chswehry! Woj
na, kt6rq rzqd obecnie planuje, nie jest wojnq narodu niemieckiego,
nie toczy si� o niemieckq ojczyzn�. Jest to wojna kapitalist6w, · ge:r:ie
ral6w i junkr6w" 12.
'· Jak juz o tym byla mowa na wst�pie, uwagi powyzsze stanowici'
j'edynie bardzo sk:r6towq prob� wyciqgni�cia . pewnych wazniejszych
whiosk6w z ,dotychczasowego dorobku historiografii polskiej, poswi�o
rl.ej wydarzeniom przelomowego i dla G6rnego SlqSka okresu wielkich.
wstrzqs6w narodowych i spolecznych lat 1918-1921. Niezwykle zlozona
prorlematyka tych wydarzen nastr�czala i nastr�cza jeszcze dzis nieraz
trudnosci, jesli choözi o wyjasnienie i ocen� niekt6rych fakt6w, dqzen
i proces6w zachodnicych w tarn tych lata<;:h w krainie czarnych diamen t6w. Ale trudno tez nie zauwazyc, ze z uwagi na scharakteryzowane
wyzej specyficzne warunki scislych powiqzan mi�dzy problematykq
s_polecznq i narodowq teren G6rnego Slc:iska w tym okresie okazal si�
szczeg6lnie owocnym przedmiotem badan naukowych, zd9lnych rz�cic
wiele swiatla na zagadnienia nalezqce niewqtpliwie do najbardzief
w�zlowych w badaniach nad skomplikowanymi drogami szerzenia si�
w Europie wielkich hasel Rewolucji Pazdzieri:iikowej.

REVOLUTIONÄRE BESTREBUNGEN UND NATIONALER BEFREIUNGSKAMPF
IN OBERSCHLESIEN IN DEN JAHREN 1918-1921

Eine der wesentlichsten Voraussetzungen für die Durchführung der so1ialisti
schen Revolution bildete die bewußte Verbindung ihrer gesellschaftlichen Ziele mit
den nationalen Bestrebungen. In Polen, das nach über 100 Jahren seine nationale
Unabhängigkeit wiedergewann und gleichzeitig noch mit zahlreichen feudalen Hin-·
terlassenschaften behaftet war, eine ungesunde Agrarstruktur aufwies und unter
12 „Schlesische Arbeiter-Zeitung", 11 V 1921.
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anderen Erscheinungen der gesellschaftlichen und ökonomischen Rückständigkeit
litt, hatte das im Hinblick auf die Ausbreitung revolutionärer Ideen eine ganz
entscheidende Bedeutung.
Die Wechselbeziehungen zwischen allgemein revolutionären Bestrebungen und
der nationalen Befreiungsbewegung treten besonders eindringlich in Oberschlesien
zu Tage. Die Arbeiter und die Bauern, vor allem die arme Bauernschaft, waren
stark benachteiligt, während die vermögenderen und tonangebenden Schichten .
sich in der Re_gel aus Deutschen zusammensetzten. Die soziale Scheidelinie deckte
sich in Oberschlesien nahezu mit der ethnischen: auf der einen Seite stand
die einheimische polnische Bevölkerung, die zugleich Objekt der rücksichtslosesten
kapitalistischen Ausbeutung war, auf der anderen die deutsche Minderheit und
in ihrerr. Zentrum die einflußreichen Kohlenbarone und die Junker, welche die
Hauptbastion der nationalen und sozialen Unterdrückung bildeten.
Im Ergebnis der deutschen Kriegsniederlage, der russischen und der deutschen
Revolution entfaltete sich in Oberschlesien eine starke nationale Befreiungs
bewegung mit dem Ziele, das Gebiet mit dem Mutterland Polen zu vereinigen.
Uriter den oben gekennzeichneten ·Bedingungen richtete sich die Bewegung sowohl
gegen das System der sozialen Ausbeutung wie gegen das der nationalen Unter
drückung, denn in beiden Fällen waren die deutschen herrschenden Klassen
di� Träger.
Die führenden Kreise des zahlenmäßig schwachen aber einflußreichen pol
nischen Kleinbürgertums und der polnischen Bourgeoisie widersetzten sich einer
Verbindung · von nationalen und sozialen Zielen. Anderseits machten die ober- ·
schlesischen Kommunistenf' 4!lie=-eben..falls.,. i14fluß... unter •dea Massen besaßen
(l�esonders 1918 und in der ersten Hälfte des Jahres 1919), keinen Unterschied
zwischen dem Nationalismus eines unterdrückten Volkes und dem seiner Unter
drücker und kamen so zu einer Fehleinschätzung der nationalen Bestrebungen
der polnischen. werktätigen Massen; sie identifizierten diese Bestrebungen schlecht
hin mit „Nationalismus". Das führte zur Schwächung und zur Zerschlagung so
w<;ihl der Strömung des Klassenkampfes als auch des nationalen Karr.pfes. Im
Endergebnis brachten die drei schlesischen Aufstände der Sache Polens und der
Sa.ehe des revolutionären Kampfes nur einen Teilerfolg, der .auf keine Weise
d�n potentiellen Möglichkeiten entsprach, die den gesellschaftlichen und poli
tischen Verhältnissen einer der stärksten Zusammenballungen polnischer Arbeiter,
die doch Oberschlesien aufwies, entsprach.

BOLESI..AW GARYGA
,,HO�H POLEN" TO ZNACZY „WIELKIE POLAJSTWO"
(WALKA Z GERMANIZACJi\ W SPOI.ECZNOSCI WIEJSKIEJ NA 8L1\SKU)

Naukowe badanie wsp6kzesnej rzeczywistosci spolecznej i swiado
mosci ludzkiej nie jest mozliwe bez wyraznego uwzgl�dnienia roli.
przeszlosci w ich ksztaltowaniu.
Sens przedstawienia w tym artykule wydarze:n z przeszlosci polega· ·
na ich zwiqzku z terazniejszq rzeczywistosciq spolecznq oraz swiado- ·
mosciq spoleczmJ i narodowq wsi Kadlub Wolny w powiecie Olesno .
Slqskie na Opolszczyznie 1. W szczeg6lnosci chodzi o przedstawienie
postawy i zachowania siE: mieszka:nc6w tej wsi, b�dc1cych przejawem
oporu przeciwko akcji germanizacyjnej i manifestacjq ich swiadomosci:
narodowej opartej na wsp6lnocie etnicznej (j�zykowo,-kulturalnej),
chociaz pozbawionej oparcia o wsp6lnotE: terytorialnq, gospodarcZq.
i politycznq narodu.
Wydarzeniem najwczesniejszym, kt6re tu zostanie uwzglE:dnione, ,jest ·
przebieg akcji wyborczej i wyniki wybor6w do parlamentu niemiec-:
kiego w styczniu 1912 r. w Kadlubie Wolnym i we wsiach Sqsiednich ·
oraz w powiecie Olesno, stanowiqcym wsp6lnie z powiatem kluczbor-;
skim jeden okrE:g wyborczy.
M. Orz�chowski w swojej pracy Narodowa Demokracja na G6rnym
Slqsku dla zatytulowania rozdzialu, w kt6rym omawia sytµacj� poli- ·
tyczm1: w latach 1911-1914, posluzyl si� cytatem � ,,Gazety Ludowej"
{1913): ,,Na G6rnym Slqsku dzieje si� zle" 2. W wyborach do parla1 Artykul jest fragmentem studium socjologicznego wiejskiej spolecznosci
lokalnej na ·Slc1sku. Podstaw� materialowc1 opracowania obok zr6del archiwal
nych stanowic1 informacje uzyskane od mieszkanc6w Kadluba Wolpego. W szcze
g6lnosci wiele zawdzi�czam Janowi Czai II, kt6ry przechowal pewne materialy
wyzyskane w tym opracowaniu. Korzystalem r6wniez z informacji i material6w
udost�pnionych mi przez mgra Ludwika Aff� z Olesna i mgra Ryszarda Pie
cha, kierownika szkoly w Kadlubie Wolnym. Za pomoc w zebraniu material6w
wszystkim serdecznie dzi�kuj�.
2 M. 0 r z e c h o w s k i, Narodowa Demakracja na Gornym Slqsku (do 1918
roku), Wroclaw 1965, s. 268-281.
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mentu niemieck.iego w styczniu 1912 r. lista polska utracila w por6wna
niu z 1907 r. ponad 20 000 glos6w. M. Orzechowski podkresla ze „nie
bylo to r6wnoznaczne z klE:skq polskosci w og6le", bowiem „glosy od
dane na socjaldemok.rat6w, a przede wszystkim ponad 20 000 glosöw
uzyskane przez Binikiewicza w wyborach uzupelniajc1cych, byly glosami
w wiE:kszosci robotnik6w polskich". Kl�skc4 polskosci byly natomiast
glosy oddane na Centrum 3.
Nieco odmiennie niz na calym G6rnym 8lqsku przebiegaly wybory
do parlamentu niemieckiego w okr�gu wyborczym kluczborsko-oleskim.
Tutaj mianowicie lista polska w por6wnaniu z 1907 r. w pierwszej turze
glosowania zyskala 496 glos6w, a w drugiej turze 1393 glosy. A oto
szczeg6lowe wyniki wybor6w w okr�gu wyborczym kluczborsko-oleskim,
do kt6rego nale.ial r6wniez Kadlub Wolny:
Wynik wybor6w do parlamentu niemieckiego (Reichstagu) w dniu
12 i 22 I 1912 r. 4
Powiat
Olesno

Kluczbork
Razem w okr�gu
wyborczym
kluczborsko
-oleskim·

j.

I

I

Liczba glos6w oddanych na poszczeg6lnych kandydat6w

Polak
ks. Kuczka

Konserwatysta
Meyer

a) 4 826
2 774
2 793
b) 5 395
a) 831
4 241
b) 1 159
6 395
1
-- ------a) 5 657
b) 6 554

7 015
9 188

-1

Liberal
Wellmann
350

I

2 236

socjalista
Schlisch
118

234

12 586

352

Objasnienie:

a) Liczba glos6w oddana w dniu 12 I 1912 r.
b) Liczba gfos6w oddana w dniu 22 I 1912 r.

W Kadlubie Wolnym w drugim glosowaniu Polak uzyskal 158 glo
�6w, konserwatysta 12,. liberal i socjalista ani jednego glosu.
Wyniki wybor6w do parlamentu w tym samym okr�gu wyborczym
w 1907 r. byly nastE:pUjqce: Polak otrzymal 5161 glos6w, konserwa
tysta -- 7381, wolnomyslny - 547, socjalista - 73 glosy.
;; Tamze, s. 277.
,. ,.Prawda". Tygodnik dla spraw narodowych. politycznych
)ndu polskiego na Slqsku, R. 2 nr 6. 10 II 1912.

gospodarczych
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Przebieg i wyniki przedstawionych wyzej wybor6w rozpatrywane
z punktu widzenia · walki polskosci z post�pujqcq germanizacjq nabierajq
wlasciwej wymowy, je.zeli zestawimy je z zasi�giem j�zyka polskiego
jako obiektywnej cechy swiadczqcej o przynaleznosci do polskiej wsp6L
noty kulturalnej. Odpowiednich danych dostarcza nam spis ludnosci
przeprowadzony przez wladze niemieckie w 1910 r. 5, a wi�c dwa lata
przed omawianymi wyborami do parlamentu niemieckiego.
Mieszkancy powiatu oleskiego i kluczborskiego (ze szczeg6lnym
uwzgl�dnieniem wsi nale.zqcych do gromady Z�bowice) wedlug j�zyka
ojczystego na podstawie spisu ludnosci z 1910 r. 6
Nazwy miejscowosci
Kadlub Wolhy
Wolne Pipy
Osiecko
Poczolk6w
Prusk6w
Radawie
Z�bowice
Knieja

Razem powiat 0lesno
Razem .i;>owiat Kluczbork

Liczba
mieszkanc6w
976
70
14 9
14 7
190
1120
1190
484
51 927
52 033

-

Poslugujqcy si� j�zykiem

polskim

1

_.__

polsklm
I niemieckim
i niemi eckim

805
70
148
141
187
1 067
1 028
4 27

114

41864
24 604

1 509
24 372

-

2
3
23
43

57

-

1
6
1
50
139

14
8 54 7
3 001

Ostatecznie w wyborach zwyci�zyl kandydat partii konserwatywnej
Niemiec Meyer uzyskujqc 9188 glos6w (58,40/o), natomiast :Polak
ks. Kuczka uzyskal 6554 glosy (41,6°/o). Dzialo si� to wtedy, kiedy na
terenie tego okr�gu wyborcz.ego - zgo�nie z przytoczonym powy.zej
zestawieniem. - wylqcznie j�zykiem polskim poslugiwalo si� 64,10/o
ludnosci; j�zy.kiem polskim i niemieckim - 24,9 0/o, a wylqcznie j�zy
kiem niemieckim pos.lugiwalo s:i� tylko 11,4 0/o. Sprawa ta wyglqdala
odmiennie w obydwu powiatach: w pow. Olesno ks. Kuczka uzyskal
65,9 0/o glos6w, a w powiecie Kluczbork tylko 15,3 °io.
Wi�ks.ze jeszcze zr6.znicowanie wynik6w glosowania spotykamy w po
szczeg6lnych miejscowosciach. W ·Kadlubie Wolnym, kt6ry nas tu S'zcze
g6lnie interesuje, ks. Kuczka ·otrzymal 158 glos6w (93,0 0/o), a Niemie<'
konserwatysta Meyer tylko 'i2 glos6w (7,0 0 /o). A wi�c procent glos6w
5 Jest to ostatni spis, kt6ry przedstawia stosunkowo dosc obiektywnie in
formacje o rozmieszczeniu Polak6w na Sic1sku (S. G o 1 a ch o w s k i, Materialy
,;4o �{atystyki 11arodowosciowej $lq.ska Qpolskiiego, Poznan 1950, s. · A 71).
, 6 Tamze, tabele do cz�sci I. " ·
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oddanych na Niemca zblizony jest do procentu ludnosci m6wiqcej tylko
jE;zykiem niemieckim (5,8°/o).
Powstaje pytanie, jakie motywy kierowaly wyborcami oddajqcymi
glosy na Kuczk� i w jakim stopniu program wyborczy, kt6ry on przed
stawil, pokrywal si� z doswiadczeniami sytuacji spolecznej wyborc6w
i w jakim stopniu reprezentowal ich interesy spoleczne i narodowe.
M6wi o tym odezw:1 Polskiego Komitetu Wyborczego na okrE;g klucz
borsko-oleski, kt6rej tresc byla podawana do wiadomosci przez polskq
pras� lokalnq oraz w czasie wiec6w przedwyborczych. Oto jej fragment 7:
„Wielki pan, konserwatysta, kt6ry ma tysiqce morg ziemi, jak taki
pan Meyer z Pawlowic (Paulsdorf), ani tez liberal (wrogowie kosciola,
kt6rzy wszczE;li walkt:; kulturalnq), jak p. Wellmann z Berlina, przyjaciel
bogatych bankier6w i posiedzicieli fabryk, ani tez wreszcie socjalista
(wr6g kosciola i ludu) p. Schlisch nie wiedzq, co potrzeba biednemu
ludowi naszemu, bo faden z nich z tego ludu polskiego nie wyszedl
ani faden wsr6d tego ludu nie wzr6sl i nie poznal potrzeb ludu ...
Nam potrzebny jest w parlamencie (Reichstag) czlowiek taki, kt6ry
wszt:;dzie i zawsze tylko lud bronH b�dzie przed ci�zarami i przed upo
sledzeniem, zaden z tych p.p. Meyer, Wellmann i Schlisch - nie jest
przyjacielem i rodrikiem naszym, bo z krwi i kosci naszej jest tylko
ksiqdz proboszcz Pawel Kutschka" s.
Miejsce ks. Kuczki w historii walki o polskosc ziemi oleskiej jest.
bezsporne. Po kl�sce wyborczej prowadzil _swojq dzialalnosc spoleczno
-politycznq w dal�zym cüigu. J ego poglqdy, jego postawa i dzialalnosc
stanowic1 cz�sc skladowq procesu historycznego regionu. Totez zasluguje
na uwagt:; jego ocena przebiegu akcji wyborczej i wnioski, kt6re zostaly
zawarte w odezwie do wyborc6w zainieszczonej w oleskim tygodniku
,,Prawda" 9. Oto jego slowa:
,,Ci�zka walka wyborcza zakonczyla si� niestety kl�skq naszq. Zwy-·
ci�zyla przemoc. Jak gwakono przepisy prawa wyborczego, jak pt:;dzono
zaleznych robotnik6w dworskich i lesnych do urny, jaki nacisk wy
wierano ze strony nrzt:;dnik6w, to chyba wszystkim dobrze wiadomo.
Lecz na takie przedwnosci bylismy z g6ry przygotowani i bylibysmy
mimo nich od razu zwydt:;zyli, zarzucilibysmy wprost kartkami wrog6w
naszych, ale zwyci�stwu naszem u przeszkodzili k s i e z a k a t o 1 i c y .·
nasi wlasni konfratrzy, kt6rzy mnie zwalczali z zawzietosciq godnq lep
szej sprawy. kt6rzy nawet nie wahali si� uzywac swiqtyn Panskich do
7 „Prawda", nr 1/1912.
8 Na kartce wyborczej byla niemiecka pisownia nazwiska „Kutschka", dla
tego w teksciE> odezwy stosowana jest r6wniez, natomiast pod odezwq podpisan:v
jest jako Kuczka.
9 „Prawda", nr 5/1912.
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zwalczania moJeJ kandydatury, jak gdybym ja byl nie ksiE::dzem kato
l�ckim, lecz najgorszym socjalistq.
NajwiE:;cej atoli przyczynila si� do kl�ski naszej c i e m n ot a wiel
kiej cz�sci ludu, kt6ry dlatego, ze nie czyta, latwo pozwala si� zbala
mucic byle jakiemu pismidlu".
Dla mieszkanc6w Kadluba Wolnego osoba ks. Kuczki wiqze si� z waz
nym wydarzeniem w zyciu ich wsi. Mianowicie dzi�ki niemu w marcu
1912 r. powstalo tarn K6fäo Rolnicze. ,,Prawda" z dnia 16 marca zwi�zle
-0 tym informowala: ,,W Wolnym Kadlubie zalozono z por�ki ks. pro
boszcza Kuczki z Wysokiej nowe K6lko Rolnicze. Na zebranie zeszli siE::
gospodarze z Kadluba, Z�bowic w liczbie przeszlo 70. Jako czlonkowie
zapisali si� 50 uczestnik6w. Zapal dla ks. Kuczki byl tak wielki, ze
wyniesiono go na r�kach z pow6zki (Nowemu K6lku Szc�sc Boze!
Red.)" 10.
Innq okazjq dla przyjazdu ks. Kuczki do Kadluba Wolnego stala si�
pierwsza uroczystosc gwiazdkowa zorganizowana przez miejscowe K6lko
Rolnicze w styczniu 1913 r. 0 imprezie tej gazeta lokalna m. in. do
nosila: ,,Wyspiewano potem kilka kol�d, mi�dzy kt6rymi wiel. ks. Kucz
ka wyglosil bardzo pi�knq mow� uroczystosciowq. Trzech pan6w przy. bylo, umyslnie zaproszeni, z Opola, kt6rzy odspiewali kilka pi�knych
piesni. Pan Liguda rozweselal obecnych szeregiem humorystycznych
deklamacji. Uroczysto.sc ta pozostanie zapewne kazdemu dlugo w pa
mi�ci". Nastr6j zamqcil jednak fakt, ze miejscowy öberzysta odm6wil
sali dla urocz�stosci gwiazdkowej, chociaz pierwotnie obiecal sal� udo
st�pnic. Znamienne jest to, ze budynek karczmy byl i jest wlasnosciq
chlop6w kadlut,skich, · a wi�c i czlonk6w K6lka Rolniczego. Zuchwalosc
oberzysty byla wi�c tym wi�ksza, iz odm6wil· udost�pnienia sali jej
wlascicielom. Totez autor notatki gazetowej pisal: ,,Potrzeba b�dzie z po
dobnymi ludzmi scis.lej si� obliczyc" 11.
Kuczka nie mial juz okazji ubiegania si� po raz drugi o mandat
poselski w parlamencie niemieckim. Natomiast z powodu otwartego
przyznawania si� do polskosci czekalo na niego niemieckie wi�zienie.
Zwalczajqcy kandydatur� ks. Kuczki w okresie wybor6w glosili: ,,Nie
wybierajcie ezlowieka, kt6ry rnie moze byc dobrym katolikiem, bo
stanql w przeciwienstwie do swojej wladzy przelozonej... " Wladza prze. 1ozona Kuczki to kardynal Kopp, kt6ry w wydanym or�d:Z:iu wyrazil
poglqd, ze szkodzi powadze kaplana, jez.eli inny kaplan wyglasza prze
m6wienia polityczne w jego parafii. ,,Pod.lug og6lnego zdania - pisal
w zwiqzku z tym tygodnik „Prawda'"
wydal ks. kardynal or�dzie
10 Tamze, nr 11/1912.
u Tamze, 'nr 3/1913.
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to pod wplywem rzqdu przeciwko kaplano.m polskim, to jest tym, kt6rzy
nie przykladajq r�ki do zaprzedania ludu, ale otwarcie i smialo w obr<>
nie tego ludu wyst�pujq" 12.
Dzialajqc na terenie Kadluba Wolnego ks. Kuczka wedlug or�dzia
kardynala Koppa „szkodzil powadze" proboszcza parafii Z�bowice, do
kt6rej Kadlub Wolny nalezal i nalezy. A kaplanem tym byl ks. Herold,
o kt6rym wiadomo bylo, ze w ostrej formie zwalczal kandydatur�
Kuczki. Demagogiczne oskarzenie przeciwko Kuczce wysuwano w cza
sie, kiedy katoliccy ksi�za germanizatorzy zaskoczyli wszystkich swojq
gorliwosciq w popieraniu kandydatury obszarnika, konserwatysty Niem
ca, · ewangelika Meyera. 11 I 1912 r., a wi�c dzien przed wyborami,
,:Prawda" pod nagl6wkiem Kosci6l katolicki lokalem agitacyjnym pisala:
,,Niezrozumiale zupelnie stanowisko licznych kaplan6w naszych w spra
wie wybor6w rozgorqczkowalo umysly. Codziennie odbieramy listy pelne
oburzenia na to, ze kaplani zwalczajq konfratra swego, wiel. ks. prob.
Kuczk�. List6w tych nieraz bardzo ostrych nie umieszczamy� aby nie
szerzyc jeszcze wi�kszego rozgoryczenia. Odpowiedzialnosciq [!] za
krzywd� wyrzqdzom1 sprawie nasz�go kosciola, a odczutq i spostrzegami
przez lud wierny, spada na tych kaplan6w, kt6rzy zapalali takq za
wzi�tosciq do ludu polskiego, ze wbrew swojemu pow�laniu zalecajq
kandydata ewangelika. Nikt inny jak ci kaplani odpowiedzc1 za to, ze
innowiercy szydzq z nas. Zade� pastor ewangelicki nie popiera tak
ewangelika Meyera, jak to czyniq nasi ksi�za katolicy. Wina ich tym
wi�ksza, ze zwalczajq ksi�dza nie ewangelickiego, ale katolickiego. Jak
daleko si�ga zapami�talosc i zawzi�tosc niekt6rych naszych kaplan6w,
o tym swiadczy post�powanie wiel. ksi�zy Kussa z Sternalic, Böhma
z Gorzowa, Noconia z Kuniowa, Noconia z Zdziechowic i Aleksandra
z Olesna" 1a. W tydzien p6�iej w tej samej gazecie wymienione zostaly
dalsze nazwiska ksi�zy, kt6rzy zwalczali w ostrej formie kandydatur�
ks. Kuczki: Scheicha, Friedricha, Herolda, Rudzkiego, Labusa, z zazna
czeniem, ze nie zostali wymienieni wszyscy 14.
Dzialalnosc tych ludzi nie pozostala bez wplywu na wynik pierwszej
tury wybor6w. Totez redakcja „Prawdy" zmuszona byla napisac:
„'12 stycznia bylismy swiadkami walki, w kt6rej brat stawal przeciw
bratu. Balamucenie ze strony niemieckich kaplan6w naszych nap�dzilo
wielu z katolik6w do obozu wrogiego ludowi polskiemu. Szalona, bez
wzgl�dna agitacja duchowienstwa na wskros niemieckiego, wyzyskanie
wplywu przez to duchowienstwo, naduzywanie ambony do agitacji i nad12 Tamze, nr 4/1912.
13 Tamze, nr 2/1912.
14 Tamze, nr 3/1912.
2 - So bötka 4/67
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uzycia przy wyborach samych sprawily, ze blisko 3000 glos6w polskich
i katolickich padlo na wrog6w kosciola i wrog6w ludu nasiego" 15. ,,Du
chowienstwo zniemczale, centrowcy panujci prawie wsz�dzie tarn, gdzie
gniezdzi si�· ciemnota" 16, czytamy w „Prawdzie" z 47 I 1912 r. Tarn
jednak, gdzie zniemczale duchowienstwo spotkalo si� z ludzmi swiado
mymi swojej sytuacji spoleczno-narodowej, dochodzilo do ostrych starc.
Oto opis przebiegu wybor6w w Radawiu w powiecie Olesno, wsi sc:1sia.
dujc:1cej z parafic:1 Z�bowice: ,,Heca wyborcza. Wiadomo, ze tutaj ksiE�za
katoliccy na swojc:1 hanb� ze wszystkich sil popierali konserwatyst�
Meyera, .a zwalczali ks. Kuczk�. W ich usilowaniach pomagali im
dzielnie r6zni inspektorzy i dyrektorzy i dzi�ki tej calej hecy ks. K ucz
ka przepadl. Obywatelowi Gacce wydarl inspektor tuz przed wejsciem
do lokalu wyborczego kartk� na ks. Kuczk� i podarl jci; tak samo po
st�powal wobec innych. Pomi�dzy parafianami a proboszczem przyszlo
z powodu wybor6w do publicznej zwady. Terror ten skutkowal w tej
gminie tyle, ze ks. Kuczka przy Wyborach ·scislejszych otrzymal 45 glo
s6w wi�cej niz przy gl6wnych" 11.
W zwic:1zku z przytoczonymi wyzej ocenami przebiegu i wyniku za
sluguje na uwag� zestawienie wynik6w pierwszej tury glosowania z wy
nikami wybor6w scislych. Oto zmiany, kt6re zaszly w liczbie odda.nych
glos6w na ks. Kuczk� i Meyera mi�dzy jednym i drugim glosowaniem.

Teren

Wsie powiatu Olesno
Miasta powiatu Olesno
(Olesno-Gorz6w)
Wsie powiatu Kluczbork
Miasta powiatu Kluczbork
(Kluczbork, Wolczyn,
Byczyna)

Zwi�kszenie lub Zwi�kszenie lub zmniejszenie liczby
glos6w w wyborach scislych
zmniejszenie
liczby glosujc4cych
oddanych na
w wyborach
scislych
Kuczk�
Meyera

+ 130
- 10

+ 177
-169

+522
+ 47

- 100
+ 81

+151
+177

+ 756
+1394

Zmniejszenie og6lnej liczby glosujc:1cych w miastach bylo prawdo
podobnie wynikiem powstrzymania si� socjalist6w od wybor6w scislych
zgodnie z poleceniem wladz partyjnych, natomiast znaczna liczba glos6w
dodatkowo oddanych na Meyera pochodzi od os6b uprzednio glosujc:1cych
15 Tamze.
1s Tamze, nr 4/1912.
11 Tamze, nr 5/1912.
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na liberala. Przypuszczenia te Sq prawdopodobne. Natomiast wymow�
bezspornq ma fakt utraty 100 glos6w w wyborach scislych przez kon
serwatyst� Meyera na terenie wsi powiatu Olesno. W tym samym czasie
na tym terenie ks. Kuczka zwi�kszyl swojq przewag� nad konserwa
tystq o 522 glosy (w pierwszej turze glosowania na tym terenie. liberal
uzyskal 203 glosy, socjalista zas 89). Dowodzilo to skutecznosci akcji
uswiadamiajqcej i agitacyjnej prowadzonej przez stron� polskq mi�dzy
dwiema turami wybor6w. 0 tym zas, ze w og6le akcja ta byla o wiele
za mala, m6wi por6wnanie ostatecznych wynik6w wybor6w z j�zykowq
statystykq regionu.
W okr�gu kluczborsko-oleskim, w kt6rym ks. Kuczka poni6sl kl�sk�
wyborczq (uzyskal tylko 41,60/o glos6w), ludnosci m6wiqcej tylko j�zy
kiem polskim bylo 64,10/o (w tym w powiecie Ol�sno ponad 80,0 °/o),
m6wiqcych j�zykiem polskim i nieinieckim - 24,90/o, a m6wiqcych j�zy
kiem niemieckim tylko 11,4<1/o. Akcja uswiadamiajqca i agitacyjna dy�
ponowala jednak ograniczonymi silami i srodkami oraz napotykala prze�
szkody nie do pokonania. Wymienic tu przede wszystkim trzeba uchwa
lony przez konserwatywnq parti� Meyera „paragraf kaga:ncowy, wskutek
czego... Polakom nie wolno przemawiac po polsku na wiecach w takich
okr�gach jak kluczborski" 18.
Dzialacze polskich komitet6w wyborczych w okr�gu kluczborsk�
-oleskim, tak jak i na calym G6rnym Slqsku, opierali SWq akcj� ,,na
zasadach polskich, katolickich i ludowych" 19. Ich stosunek do protestan
t6w wyraza wypowiedz: ,,My, Polacy, chcemy z protestantami zyc
w zgodzie, ale konserwatysci chcq nam odebrac wszystko, eo nasze" 20.
Ich stosunek zas do socjaldemokrat6w charakteryzujq nast�pujqce zda
nia: ,,Socjalni demokraci objawili przy wyborach sw6j charakter haka
tystyczny. Aczkolwiek czyny Kola Polskiego dajq gwarancj�, ze Kolo
uprawialo i uprawiac b�dzie polityk� ludowq, socjalni demokraci na
calej linii kazali swym zwolennikom na Slqsku wstrzymac si� od wy
bor6w. Chcieli po prostu w ten spos6b dopom6c zjednoczonym Niemcom
do zwyci�stwa i zadac ludowi polskiemu kl�sk�" 21.
Pozytywny program polityczny, kt6rego uosobieniem dla wyborc6w
omawianego okr��u byl ks. Kuczka, wynikal z przeciwstawienia si�
polityce rzqdzqcej partii konserwatywnej, reprezentowanej przez Meyera.
Wyborcy, do kt6rych docie:rala akcja uswiadamiajqca polskich komitet6w
wyborczych, dowiadywali si�, ze to za sprawq rzqdzqcej partii Meyera
wprowadzono zakaz j�zyka polskiego w urz�dach, s·qdach, w szkole, ze
1s Tamze, nr 2/1912.
19 0 r z e c h o w s k i, op. cit .. s. 268.
20 ,,Prawda", nr 3/1912.
21 Tamze. nr 4/1912.
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wlasnie „partia konserwatywna, do kt6rej nalezy Meyer, jest wrogiem
kosciola katolickiego, wrogiem Polak6w i wrogiem ludu polskiego"
i ze „partia Meyera glosowala az do czas6w ostatnich w parlamencie za
prawami wyjcitkowymi na kosci6l katolicki". Ponadto „partia Meyera
w sejmie pruskim uchwala wciciz setki milion6w na wykupienie ziemi
z rq.k polskich i na osiedlanie Niemc6w i protestant6w na ziemiach
pol�kich, aby je zniemczyc i sprotestantyzowac..., uchwalila prawo, ze
Polakowi nie wolno pobudowac sobie domu na wlasnym polu ..., uchwa
lila prawo o wywlaszczeniu, na mocy kt6rego Niemcy mogq. wyp�dzic
kazdego Polaka z · zagonu ojczystego ..., partia Meyera dzierzy rzcidy
panstwowe w swoich r�kach, do niej nalezy policja, landraty i wszyscy
urz�dnicy, kt6rzy nieraz lud polski przesladujci na kazdym kroku, kt6rzy
mu odbierajci wiar� ojc6w, j�zyk i obyczaje ojczyste i prawa obywatel
skie". W dalszym ciq.gu w artykule w „Prawdzie" stwierdzano, ze „partia
Meyera , to partia wielkich pan6w, kt6rzy lud dr�CZi:l. i wyzyskujc}, to
partia bogaczy, kt6rzy wszystkie podatki zwalajc} na barki ludu bied
nego, a sami podatk6w placic nie chcq ... ludowi kazq placic podatki,
Judowi kazq sluzyc w wojsku, i to 3 lata, a nie 2 jak dotcid, ludowi
chcq. odebrac prawo wyborcze do parlamentu, ba, nawet chcq ludowi
polskiemu zakazac zupelnie nabywanie ziemi". ,,Konserwatysci chcq.
z nas Polak6w zrobic niewolnik6w swoich, aby oni mogli byc panami
i nadal nami rzq.dzic" i ze „na zwolenqika takiej partii zaden porzc}dny
polski czlowiek glosowac nie moze" 22.
Takiemu programowi, kt6ry uosabial ob�zarnik Meyer, mial si� prze
ciwstawic w sejmie Kuczka.
Do�iosle z punktu widzenia dojrzewania swiadomosci spoleczmej bylo
r6wniez jeszcze inne przeciwstawienie, kt6re wyraznie wystqpilo w okre
sie wybor6w. Mianowicie przeciwstawienie oddajcicY.ch glos na ks. Kucz
k� duchownym katolickim, kt6rzy zwalezali kandydature. Pola'ka i kt6rych dzialalno.-§c demagogiczna zadecydowala o upadku tej kandydatury.
A. oto spotykane w 6wczesnej lokalnej prasie okreslenia charaktery.:..
zujcice t� kategori� ksi�zy katolickich:
,,lud nasz przekonal si� dobitnie o obludzie zniemczalego duchowien
stwa naszego";
,,kaplani, kt6rzy zapalali takq nienawisciq do ludu polskiego";
,,koscioly zamienili na lokale wyborcze, naduzywajc}c ambony, opero
wali klamstwami, jeden tylko majqc cel na oku, to jest by zwyci�zyl
Niemiec";
,,nie chcci dopuscic, by zwyci�zyl posel Polak, katolik, bo oni s�
wrogami ludu polskiego!';
n Tamze, nr 2/1912.
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,,szalona, bezwzgl�dna agitacja duchowienstwa na- wskros niemiec
kiego".
O pracy uswiadamiajqcej dzialaczy komitet6w polskich pisal trzy
miesiqce po wyborach Izydor Murek, gospodarz ze wsi Kadlub Wolny·:
„Wybory min�ly, w kt6rych spodziewalismy si� gorqcej milosci dla
narodu niejednego z nas. Podziwialismy r6zne poswi�cenia, jak czasu,
pracy, a nawet pieni�dzy, aby pokazac swiatu, ze jeszcze nie jestesmy
zgermanizowani i ze chcemy zyc" 2a.
Post�powanie ksi�zy katolickich w czasie wybor6w „rozgorqczkowalo
umysly", a po wyborach wplyn�ly liczne listy do redakcji „Prawdy",
z kt6rych przebija „niezmierny zal i oburzenie sluszne na prawie wszyst
kich kaplan6w powiat6w naszych z powodµ udzialu ksi�zy Niemc6w
w agitacji na rzecz p. Meyera. List6w tych - pisala redakcja gazety nie umieszczamy, a mianowicie dlatego, aby nie szer�yc dalej rozdwo
jeni a mi�dzy pasterzami i owczarniq. Ubolewamy na r6wni z wszystkimi
uswiadomionyi;ni ludzmi nad zacietrzewieniem ksi�zy-Niemc6w, ich za
ci�tosciq wobec ludu polskiego, ale wyzej kladziemy potrzeb� spokoju.
Najostrzej pot�piamy post�powanie tych ksi�zy, prosimy jednakze o wy
tlumaczenie, jezeli list6w nadeslanych nie ,oglaszamy. Post�powanie
w czasie przedwyborczym niekt6rych ksi�zy-Niemc6w rzuca tak smutne
swiatlo na spos6b myslenia i pojmowania rozmaitych swoich obowiqzk6w
przez tychze, ze oglaszaniem list6w dalibysmy tylko bron w r�k� wro
gom kosciola sw. Chociaz wi� nalezaloby napi�tnowa� tych ksi�zy, to
jednakze wyzej cePimy powag� kosciola naszego" 24.
Czlonkowie polskich komitet6w wyborczych i redakcja „Prawdy''
opierali swq dzialalnosc „na zasadach polskich, katolickich i ludowych'';
Wtedy jednak, kiedy ujawnil si� konflikt mi�dzy Polakami-katolika.mi.
a ksi�zmi-germanizatorami i dochodzilo do antagonizmu, wysuwano na
pierwsze miejsce obaw� przed pogl�bianiem „rozdwoj�nia mi�'dzy paste
rzami i owczarniq", ubolewano nad zaci�tosciq ksi�zy:-Niemc6w wobec
ludu polskiego, ale „wy.zej kladziono potrzeb� spokoju", napi�tnowano
tych kaplan6w, ale „wyzej ceniono potrzeb� kosciola" i niedawanie
,,broni w r�ce wrog6w kosciola".
Czy takie stanowisko moglo stanowic oparcie dla tak potrzebnej
nieugi�tej postawy na eo dzien wobec akcji germanizatorskiej ducho
wienstwa niemieckiego? Kr6tko przed wyborami w tej samej gazecie
lokalnej napisano: ,,...cierpimy dla wielkiego szacunku, dla naszego du
chowienstwa i nie protestujemy przeciwko temu, gdy· nam posyla si�
ksi�zy nie znajqcych odpowiednio j�zyka naszego, tak ze nasz j�zyk
23 Tamze, nr 16/1912.
24 Tamze, nr 6/1912.
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W zawiadomieniu o jednym z zebran k6lka w r. 1913 czytamy: ·
,,W niedziel� 29 czerwca o godz. 4 po poludniu jest zebranie K6lka �ol
niczego. B�dzie wyklad bardzo wazny oraz sprawa wycieczki i inne w_azne
sprawy. 0 liczny udzial zaprasza si�" 29.
Na tym zebraniu omawiano spraw� wycieczki do Olesna w celu
zwiedzenia gospodarstwa Jana Laskowskiego. A oto sprawozdanie z wy
cieczki i zwiedzania gospodarstwa podpisane r6wniez przez „Obecnego"
(jest to prawdopodobnie pseudonim Izydora Murka):
„Olesno (Zwiedzanie gospodarstwa). Powiat oleski wst�puje w slady
Ksi�stwa Poznanskiego, poniewaz w nim zalozone zostaly dwa k6lka
. rolnicze, i to w Olesnie i w Wolnym Kadlubie. Takze istnieje juz .w Oles'""
nie Bank Ludowy i Rolnik. W niedziel� 6 bm. [lipiec 1913 r. - B. G.]
odbylo si� posiedz,:mie miesi�czne K6lka oleskiego i zarazem zostalismy
czlonkowie_i K6lko Rolnicze z Wolnego Kadluba zaproszeni na zw.iedzenie
majqtku p. Laskowskiego. 0 godz. 4 po pol:�dniu wyruszylismy w dra
biniastych wozach na czele ·z p. Laskowskim w pole, gdzie pan prezes
przy kazdym zbozu :riam objasnil, jak zostala praca uprawy wykonana,
ile i jakich zostalo uzytych sztucznych nawoz6w. Urodzaje zastalismy
pyszne, tak ze wszyscy czlonkowie je bardzo podziwiali, chociaz p. Las·
kowski dopiero piqty rok na tym majqtku gospodarzy. Majqtek ten kupil
p. Laskowski od Niemca, kt6ry ani czwartej cz�sci latosiego zbioru nie
osiqgm1l. Dlatego tez teraz faden Niemiec w Olesnie nie moze m6wic
»polnische Wirtschaft«, bo p. Laskowski pokazal, ze Polacy gospodarzyc
umiejq. Po oglqdaniu wszystkiego zboza zaprosil nas p. Laskowski tak.ze
i w podw6rze, gdzie zastalismy wsz�dzie wzorowy porzqdek, inwentarze
w bardzo dobrej tuszy, budynki podlug najnowszego systemu urzqdzone,
maszyny i narz�dzia rolnicze podlug najnowszej konstrukcji, gdzie wsz�
dzie, czy to przy inwentarzu, czy przy maszynach zostalismy przez p. L.
jasnie i dobitnie pouczeni. Po zwiedzeniu gospodarstwa goscili nas pan
stwo L. po staropolsku. Zaraz na poczqtku zwr6cila nam pani L., nam
G6rnoslqzakom, uwag�, jak milq i przeslicznq jest czysta polska mowa,
i zach�cala nas, zebysmy wi�cej niz dotqd tej polskiej mowy uzywali.
Przemawial dalej bardzo serdecznie i pouczajqco ukochany nasz ks. prob.
Kuczka oraz prezes z Wolnego Kadluba p. Murek. Nareszcie zblizyla si�
godzina, gdziesmy o opuszczeniu naszych staropolskich gospodarzy po
myslec musieli. Dlatego podz
· i�kowalismy panstwu L. za tak mHe ugo
szczenie i na ·zakonczenie zaspiewali »Serdeczna Matko«. Rozeszlismy si�
z wielkq otuchq i zach�tq dla lepszego i prawidlowego gospodarzenia na
wz6r p. L., za eo oba k6lka skladajq mu staropolskie »Bog zaplac!«
Szanowni bracia G6rnoshizacy ! Niech to b�dzie dla nas bodzcem i naukq.
29 Tamze, nr 26/1913.
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abysmy si� wsp61nie pouczali i k6!ka rolnicze na wz6r poznaiiskich za
kladali, poniewaz my si� przekonali, eo to dzis znaczy nauka i uswiado
mienie. Obecny" 30.
Izydor Murek wyst�puje czynnie na wiecach. 0 jednym takim wiecu
donosi „Prawda": ,,Wiec polityczno-oswiatowy w Wolnym Kadlubie
odbyl si� w ubieght niedziel� na polu p. Izydora Murka przy udziale
przeszlo 300 os6b. Przemawial p. red. Bednorz z Bytomia i p. 1zydor
Murek. Charakter wiecu byl podniosly, a przebieg spokojny. Okolo
godz. 1;2 8 zakoiiczono pi�kny wiec odspiewaniem piesni »Kto si� w opie
k�«" 31,
Aktywnosc Izydora Murka nie ograniczala si� do dzialalnosci organi
zacyjnej s'poleczno-gospodarczej i oswiatowej na terenie swojej wsi i na
terenie ziemi oleskiej. Dla rozbudzenia wsr6d mieszkaiic6w swego regionu
poczucia lqcznosci z osrodkami kultury polskiej poza granicami Niemiec
wyst�puje z inicjatywq zorganizowania wycieczki do Krakowa. Ch�tni
si� znalefü i wycieczka byla udana. Oto apel o wzi�cie udzialu w wy
cieczce umieszczony w miejscowym tygodniku:
„Rodacy w olesko-kluczborskim i sc4siednich powiatach! ... Wybory
przeszly, wr6c�lismy do zwyklych zaj�c. Przyszla wiosna, pracujemy
i uprawiamy rol�, inni pracujq w warsztacie lub kielniq albo toporem
jako rzemieslnicy budowlani, aby wyzyc, aby utrzymac rodzin�. Lecz
aby czlowiek swobodniej, weselej i ch�tnie pracowal, potrzeba takze
jakiejs rozrywki. Po wsiach urzq_dzajq karczmarze nasi r6zne zabawy
taneczne, lecz nie na to, aby nas zabawic, lecz na to, aby nas wyzyskac.
Ci karczmarze to wi�ksza cz�sc wrogowie nasi. Niejeden z naS', szczeg6lnie
mlodziez nasza, traci tarn ci�zko zapracowany grosz, majc1c z takich
zabaw tylko b61 glowy a pr6zrn1 kieszeii. Zwazywszy to, przyszla mi mysl
urzc4dzic zbiorowq wycieczk� do Krakowa. Krakow od dawna nazywany
Rzymem polskim i slusznie. Tarn Sq groby naszych wielkich swi�tych,
tarn groby naszych wielkich i bogobojnych kr616w polskich, tarn groby
naszych wielkich bohater6w narodowych. Tarn mozna zaplakac rzewmi
modlitwq przed grobem sw. Stanislawa o lepszq przyszlosc, o lepszci dolE:
naszq tu pod zaborem pruskim, tarn mozna puscic lz� radosci nad swo
bodq naszych rodak6w tamtejszych. Tarn mozna zwiedzic r6zne dziela
sztuki naszych wielkich rnistrz6w, slowem, tarn mozna pokrzepic naszego
ducha w walce o nasze dobra najdrozsze, jak wiara sw. i nasza mowa
ojczysta. Rodacy! Rokrocznie ur2qdzajc1 nasi bracia z obwodu przemyslo
wego takie wycieczki do Krakowa w czasie. Zielonych S�iqt. Narn tu
nawet latwiej zyc i latwiej narn zaos'Zcz�dzic te kilka marek na takq
30 Tamze, nr 29/1913.
a1 Tamze nr 27/1912.
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wycieczk� jak onym. Taka wycieczka, policzywszy wszystkie koszta,
kosztowalaby okolo 20 marek. Nie przyszloby nam trudno zaoszcz�dzic
te kilka marek, ominqwszy latem kilka zagaw grzesznych, z kt6rych
plynq zyski tylko naszym przec1wnikom, o kt6rych powiedzialem wyzej.
P. Kuhnert, kt6rego znacie, obiecal wystarac si� o tanie noclegi i o prze
wodnik6w po Krakowie, zwlaszcza ze on sam bardzo dobrze Krakow zna.
Rodacy! Zglaszajcie si�, · aby nas bylo jak najwi�cej. Zglosze�ia przyj
muje ekspedycja »Prawdy« w Olesnie lub nizej podpisariy. Izydor
Murek" 32.
Zachowalo si� zdj�cie wycieczki zrobione w Krakowie, pieczolowicie
przechowywane przez c6rk� lzydora Murka Wand� (urodzonq w 1911 r.)
i jej m�za J6zefa Springwalda, mieszkajqcych do dnia dzisiejszego
w Kadlubie Wolnym, chociaz juz nie na ojcowiznie. Jest to jedyne za
chowane zdj�ie Izydora Murka. Sqdzqc ze zdj�cia wycieczka liczyla
okolo 40 o�6b (na zdj�ciu sq 42 osoby). W sprawozdaniu z wycieczki Murek
wspomina, ze z powodu ulewnego deszczu w czasi.e wyruszania na dwo
rzec wi�ksza cz�sc sposr6d zgloszonych pozostala w domu. Czytamy
tez m. in. ,,Po poJudniu udalismy si� do teatru miejskiego, gdzie dano
przedstawienie »Kosciuszko pod Raclawicami«. Scena tak pi�knie udeko
rowana, amatorzy tak doskonale przedstawiajq osoby historyczne, iz
widzowi si� zdaje, jak by si� rzeczywiscie przyglqdal walce o niepodle
glosc Polski, kt6ra uratowala choc nie wolnosc, to jednak honor nasz.
Gdyby u nas t�' sztuk� przedstawiono, zapewnie by si� »faterland«
zachwial..." 33
Murek swoimi wystqpieniami narazil si� konkretnym osobom w swojej
. wsi. Nie mozna nie dopatrzyc si� zwi4zku pomi�dzy napi�tnowaniem
przez niego karczmarzy wyzyskiwaczy i wrog6w polskosci a nieudost�p
nieniem przez oberzyst� kadlubskiego sali dla imprez organizowanych
przez K6lko Rolnicze.
Stosunek nauczycieli do Murka ilustruje fakt zlozenia przez miejsco
wego nauczyciela Filbira doniesienia o rzekomym „zakl6ceniu porzqdku
-szkolnego" (Schulzucht gestört), kt6rego mial si� dopuscic. Zdarzylo si�
bowiem pewneg,o dnia, ze dzieci wychodzqce ze szkoly w Kadlubie Wol
nym jednoglosnie pozdrowily po niemiecku przejezdzajqcego obok na
rowerze Izydora Murka. Zdziwiorny Murek - poniewaz to si� dawniej
nie zdarzalo - podziE:kowal im po polsku i zapytal: ,,czemu po :polsku
nie pozdrawiacie i ezemu si� tak nauczyciela boicie?" W wyniku. wspö
mnianego donosu Murka ukarano mandatem w wysokosci 15 marek na
podstawie przepis6w policyjnych z dnia 5 V 1845 r. Murek wni6sl pr,otest
32 Tamze, nr 16/1912.
:is Tamze, nr 26/1912.
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do sc:1du lawniczego w Olesnie, kt6ry jednak wymierzonq kar� zatwier
dzil. W6wczas Murek odwolal si� do .sqdu w Kluczborku, gdzie przez
izb f: karnq zostal uwolniony od winy i kary. Obronca Murka adwokat
Lerch z Opola wykazal, ze slowa wypowiedziane przez Murka nie mogly
odwiesc dzieci od posluszenstwa wobec nauczyciela; wykazal tez, ze prze
pisy policyjne z 1845 r. nie obowiqzujq. Infonnacja o przebiegu rozprawy
konczy si� slowami: ,,Co tez powie teraz szkolny p. Filbir, kt6ry to tak
opiekuje sif: p. Murkiem. P. Murkowi nalezy si� uznanie za przeprowa
dzenie tej sprawy. Ostroznie - ale nie dajmy si� nikomu! Nie trzeba
miec strachu ani przed zandarmem, ani przed nikim. Szkolny; zandarm,
landrat - to wszyscy myto biorq z kasy, do kt6rej my podatki pla
cimy" M_
Ot6z przedstawione powyzej fakty, zdarzenia i poglqdy ukazane zo
staly w przewaznej mierze na podstawie material6w zawartych w lokal
nym tygodniku „Prawda", kt6ry zaczql si� ukazywac w Olesnie w r. 1911,
a ostatni jego numer ma dat� 27 IX 1913 r. Redakcja zapowiadajqc likwi
dacj� tygodnika pisala: ,,Kochani Czytelnicy! Wypada nam pozegnac si�
z Wami. Wiedzeni ch�ciq wniesienia uswiadomienia tak narodowego, jak
1 politycznego, przystqpilismy w roku 1911 do naszego wydawnictwa.
W6wczas znajdowalismy si� wobec waznego zadania. Chodzilo o zdobycie
mandatu z okr�gu olesko-kluczborskiego, nalezqcego si� slusznie ludowi
polskiemu. Byliscie swiadkami naszej usilnej pracy - wynik tejie jest
Warn znany. Mozemy byc zadowoleni i niego. Starania nasze w kierunku
szerzenia oswiaty polskiej nie pozostaly ·pez owoc6w. W okr�gu naszym,
gdzie poprzednio malo tylko bylo czytelnik6w gazet polskich, gdzie wi�c
liczne masy ozi�ble staly wobec oswiaty, dzisiaj okazuje si�, ze tygodnik.
jak pi�mo nasze, dla wielu jest niewystarczajqcym. Kto pewien czas
czytal nasz tygodnik, dzisiaj chwyta juz za pismo codzienne, a eo naj
mniej juz trzy razy tygodniowo wychodzqce. Uwazamy, ze wobec tego
mozemy przystqpic do wycofania naszego tygodnika". Redakcja zach�ca
do usilnego popier.ania takich pism, jak „Katolik", ,,Polak'·, ,,Glos Slqski'',
wychodzclcych trzy razy w tygodniu, i „Kurier Slqski" kt6ry wy
chodzil: codziennie 35.
Uswiadamianie narodowe i polityczne opieralo si<:; na programie, ktory
zostal zwü�zle sfonnulowany w artykule „Polskosc na G6rnym Slqsku
si� cofa". Stwierdzono, ze w latach 1905-1910. liczba Polak6w w calych
Prusach wzrosla o 5,26 0/o, gdy liczba Niemc6w wzrosla o 6,37 0/o. W tym
samym czasie na Slqsku liczba Polak6w wzrosla tylko o 1,230/o, a liczba
34 Tamze, nr 21/1912, nr 28/1912.
:i.s Tamze, nr 39/1913.
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Niemc6w o 7,82'°/o. W zwiqzku z tym „Prawda" pisala: ,;w naszych
warunkach szkoda naprawd� zuzywania energii na walki stfonnictw,
raczej nal�zy jq zuzyc na ugruntowanie polskosci. Dlatego raz jeszcze
powtarzamy: Na G6rnym Slqsku nie ma miejsca na partie w lonie spo
leczenstwa polskiego, wszyscy Polacy powinni raczej si� zabrac do 'pracy
nad ratowaniem polskosci przed zalewem niemieckim" 36.
Zapewne potw,ierdzenie wielu fakt6w i zdarzen przedstawionych przez
,,Prawd�" mozna znalezc r6wniez w innych zr6dlach i gdyby ktos tymi
faktami i zdarzeniami gl6wnie si� zainteresowal, winien tego potwierdze
nia szukac. Ale informacje zawarte w „Prawdzie", to nie raporty czytane
przez nieliczne jednostki. ,,Prawda" dostarczala informacji, ocen i wska�
zan og6lowi czlonk6w okreslonej ·z�liol'9wosci. Wskazania do praktycznej
dzialalnosci spolecznej wypowiadane w „Prawdzie" byly gloszone i wpro
wadzane w czyn mi�dzy innymi przez mieszkanc6w Kadluba Wolnego.
A wi�c lokalna gazeta nalezala do rzeczywistosci spoleczno-histo
ryc�ej regionu, w kt6rym byla czytana. Jej wplyw na zycie i dzialania
ludzi zalezal od sposobu ujmowania i klasyfikowania dotychczasowych
doswiadczen jej czytelnik6w l od stopnia, w jakim gloszone poglqdy byly
zgodne z interesami spoleczno-narodowymi danej zbiorowosci. ·Jnformacje
przekazywane przez gazet� ujmowane z tego punktu widzenia to fakty
spoleczne czy fakty historyczne, kt6re nie mogq byc pomini�te w analizie
rzeczywistosci spoleczneJ i w analizie procesu historycznego.
Fakty i zdarzenia z lat 1911-1913 wiqzq si� ze wsp6lczesrni rzeczy
wistosciq spolecznq mi�dzy innymi przez to, ze zyjq ludzie, kt6rzy brali
udzial w tamtych wydarzeniach bqdz byli ich swiadkami. Oto eo pisze
o sytuacji po wyborach w 1912 r. w Z�bowicach i okolicy 6wczesny
mieszkaniec Z�bowic Ignacy Lyp urodzony w 1902 r.: ,,Jak moze nie
wszystkim jest wiadomo, jak bardz� uciskano biedot� wiejskq po welon
kach [wyborach] do Reichstagu, kiedy to w naszym powiecie wybierano
na posl6w Niemca Meyera, a ze strony ·polskiej ksi�dza Kuczk� z Wy. sokiej. Wtedy to wscieknqc· si� mieli te Niemcy i renegaty, bo w Kadlu
bie, Osiecku, Poczolkowie, Z�bowicach, w Pruszkowie, w Radawiu i Kniei
welowali wszyscy na. ksi�dza Kuezk�, a nie na przybl�d� Niemca Meyera.
Wsciekali si� wszyscy, ze im si� nie powiodlo.
Ale przecie cala okolica
'
moze powiedziec, ze ta nasza malownicza z wszystkimi ludzmi nigdy nie
rozp:rawiala po niemiecku, ino po polsku. Mozemy si� pochwalic, ze
mielismy tu kosci6l w Z�bowicach pod wezwaniem Wniebowstqpienia
Najswi�tszej Marii Panny wybudowany przez Polak6w w roku 14 ...
Ale przejdzmy
do tych welonk6w, po kt6rych wscieklosc nie miala granic.
_
36 Tamze, nr 22/1912.
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Chlopy jak przyszli na Amtsvorsstand, aby zalatwic sprawy gospodar
�kie, to powiadali im, ze majq isc do Kuczki, a nie do nich. Robotnikom
rolnym kazano isc szukac roboty do Kuczki i nie dano im roboty. Biedni
robotnicy nieraz musieli si� urzqdzic za parobk6w do wi�kszych gosp<r
darzy, aby swojq rodzin� utrzymac. Szlo to tak par� lat. Ale kiedy
widzieli, ze si� zbliza wojna, to wtedy wszystko zmienili i wtedy bardzo
dobrze si� z ludzmi obchodzili i roboty im dawali, zarobek poprawili,
cala okolica si� rozspiewala, ale nie slychac bylo spiewki po niemiecku,
ino po polsku. Jak ludzie widzieli, ze kozlom rogi opadly, to zaczE:li siE:
bawic na weselach i na muzykach, na ktöre tych kozlöw nie wpuszczali
i tak szlo az do wojny w 1914 roku. Na wojn� poscüigali wszystkich
chlopöw, zostaly kobiety same z dziecmi. Chfopy zas jak poszli na front,
to wi�ksza cz�sc uciekla do niewoli (gefangenszaftu), aby nie bic si� za
kozl6w" 37.
Rozspiewana byla okolica, spiewano r6wniez i odbywano zebranb.
w Kadlubie Wolnym w domu Murka, Kokota, Springwalda, Posmyka
i w innych domach. I o tym ludzie pami�tajq. Niewielu jednak znalo
szczeg6ly konspiracyjnej dzialalnosci organizacyjnej po wybuchu pierw
szej wojny swiatowej. Cenne informacje z tamtego okresu zachowal
w pamiE:ci Ignacy Lyp, kt6ry jako kilkunastoletni chlopak wsp6ldzialal
wöwczas z Izydorem ·Murkiem na terenie Z�bowic i sqsiednich wsi.
I. Murek powolany po wybuchu wojny do armii niemieckiej „markie
rowal" tak, ze zostal przeznaczony do pilnowania w Z�bowicach jeiic6w
rosyjskich uzywanych tarn do röznych prac. Podobno koniecznosc opieko-
wania siE: licznq. rodzinq ulatwila Murlmwi starania o przydzial do takiej
funkcji w Z�bowicach odleglych o niecale trzy kilometry od Kadluba
Wolnego. Mögl wiec kontynuowac swojq dzialalnosc organizacyjm1
i uswiadamiajqcq. I gnacy· Lyp odbywal w tym czasie praktyk� kupieck&
w Z�bowicach w sklepie Johanesa Barneta. Pracujqc w sklepie Lyp prze
kazywal zaufanym osobom informacje o terminach i miejscach spotkan
organizowanych przez Murka. Spotkania te odbywaly si� w prywatnych
mieszkaniach, cz�sto u J6zefa Lypa. Na spotkania te przychodzili m�zowie
zaufania z poszczegölnych wsi: Nieszporek z Radawia (zginql w Dachau),
Walenty Bqk z Kniei, Kacy z Lqki, Jan Adamski z Borowian (zginql przed
·rozpocz�ciem trzeciego powstania slq5kiego), Antoni J�drzej i jego ojciec
z Z�bowic, Jan Kokot z Kadluba Wolnego, Niemiec (nazwisko) z Osiecka
(zginc:1i w czasie trzeciego powstania slqskiego), Makles z Pruskowa.
Murek przywozil na zebrania gazety i rözne broszury polskie, informowal
o sytuacji politycznej i o sytuacji na frontach. 0 sobie zas möwil, ze na
froncie nie byl i nikogo nie zabil. WiOSUq 1918 r. z powodu zwolnienici
:J7 Wspomnienia Ignacego Lypa spisane przez niego w 1957 r.
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kilku je:nc6w Polak6w otrzyrnal od niemieckich wladz wojskowych skie
rowan.ie w gh1b Niemiec. Tarn jednak nie pojechal i ukrywal si� w Lqce
u Kacego, kt6rego dom posiadal podw6jmi scian�, z wejsciem przez sufit.
stwarzajqcq bezpiecznq kryj6wk�. Tarn mial si� tez ukrywac Teodor
tysy z Z�bowic. W tym okresie Murek nocarni spotykal si� z zaufanym1
osobami w lasach. Od pazdziernika 1918 r. wyst�powal jawnie.
0 tym okresie pisal lgnacy Lyp w 1957 r. ,,Na czolo wraz z Murkiem
wybil si� szewc Teodor Lysy, kt6ry byl prawq r�kq Murka. Oni obaJ
utrzymywali stahl lc4cznosc z sctsiednimi wioskami i »krysami«. Zaczynali
zwolywac zebrania i wiece powracajqcych chlop6w z frontu, uswiadamiac
o naszych zebraniach i czekali z niecierpliwosciq na _rozkazy uderzenia
na Niemc6w i wyp�dzenia ich z ziemi piastowskiej. Szeregi nasze rosly
z dnia na dzien. W Kadlubie Wolnym zwolano wiec, na kt6ry przyszli
prelegenci z powiatu, przyjechal tez i Korfanty. Nierncy nie pozwolili
na urzqdzenie wiecu pod dachem, to ten wiec odbyl si� na szczerym polu
Ze ws.zystkich stron garn�li si� ludzie na ten wiec . . . wyczytalo si�
z kazdej twarzy ch�c oderwania si� od tej zmory, kt6ra ich do tego czasu
dusila".
Ignacy Lyp wymienia nazwiska m�zczyzn, kt6rzy po powrocie z woj
ska przylctczyli do szereg6w przyszlych powstanc6w. Z Z�bowic byli to·
Jan Kowolik, Walenty Kowolik, Juliusz Kowolik, Pawlik, Ludwik Ko
wolik, J6zef Kowolik, J6zef Brys, Ignacy Brys, Walenty Gabrys, Jan
Gabrys, Jan Adamski, Franciszek Skorupa, Jan Bqk, Lubojanski i wielu
innych; z Kniei przylqczyli si� J6zef Pilorz, Bqk; z Lqki przylqczyl si�
Kacy; z Kosic Wilhelm Barcik, Alojzy Barcik; z Radawia Nieszporek.
Franciszek Ludwik, Franciszek Jagoda, Rentka, Josko, Wojcik; z Kadluba
Wolnego Walenty Miozga, Teodor Kontny, Czaja, Stefan Nieslony, Czaja,
Nieslony, Krawczyk, Wojciech Kij.
W poczqtkach czerwca '1919 r. prasa donosila: ,,W ostatnich dniach
aresztowano na G6rnym Slcts� r6znych obywateli polskich z inteligencji
i ludu. Liczba ich bylaby zapewne jeszcze wi�ksza, gdyby nie to, iz wielu
z nich uszlo przed aresztowaniem. Co dzien jawict si� pogloski o zamie
rzonych rzekorno dalszych aresztowaniach Polak6w . . . Poniewaz po
gloski te, jak oczywista, w nadzwyczajny spos6b rozdrazniajq ludnosc
polskq, a podawane dalej coraz grozniej wyglctdajq, nie dziwnego, ze
w kolach uswiadomionych robotnik6w polskich wywolujq zamiar samo
obrony przeciwko grozqcemu niebezpieczenstwu" 38.
Wydarzenia, kt6re zaszly w tym czasie w pow. Olesno, nazywane Sq
„powstaniem oleskim", a mieszkancy Kadluba Wolnego m6wiq, ze to bylo
pierwsze powstanie slqskie. W nocy z 7 na 8 czerwca oddzialy powstancze
38 „Nowiny Raciborskie". Pismo dla ludu polsko-katolickiego, nr 69-70/1919
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ania v dokum ntach niemi kich wymi ni ni sc4: Franci z k Gro lny, mu arz z 01 na i Augustyn Koj robotnik z Z bo i .
dzialania h tej noc po stronie po •stanc6w wzü�lo udzial 2 0-300
o 6b. ddzial. po,,stancz nie zrealizowaly swoich plan6w i zostaly roz
bit przez woj ka ni mi cki . Aresztowano przy tym 22 osoby 39.
H VI 1 1 r. (drugi dzien Zielen eh $ ictt mieszkancy Z�bowi
i Kadlu a Woln go nrzeivli najazd ojöwek Grenzschutzu, w czasiP
kt6r go Z' mordowan zostal w Kadlubie Wolnym Izydor Murek. Na
tE:pn go dnia (10 VI 1919 r. landrat oleski donosil prezydento :vi rejencji
Opolu m. in.: , Ta cafäowicie nieudana rewolta spowodowala wkr6tc
ucieczk� przyw6dcy polskiego proboszcza Kuczki z Wysokiej i wlasciciela
ziemskiego von Laskowskiego z Olesna. Nadto mial r6wniei zbiec pry
watny geometra Lemke z Olesna. Podobno udali si� oni do Bytomia
Akcja wojskowa przedsi�wzi�ta w sprawie polskiej w Z�bowicach i oko
lic doprowadzHa w poniedzialek swiqteczny do ozywionej utarczki
z uzbrojomi bandct. Przy cz m zastrzelony zostal gl6wny przyw6dca pol
ski tej okorc Izydor Murek z Wolnego Kadluba. I tutaj przeprowadzono
liczne aresztowania; dotychczas uj�to 22 osoby. Radca sqdu wojennego
z nadzwyczajnego s<4du \\ ojennego w Opolu kierowal tutaj sledztwem.
dzis jednak juz podobno wyjechal. Nalezy bezwarunkowo zctdac mozliwie
zybkiej i nergicznej akcji przeciwko winnym. Jakikolwiek zwiqzek
miedzy tq rewolb:i w wielkim stylu a polskimi oddzialami po tamtej
tronie granicy nie zostal stwierdzony. Niemniej staje si� coraz bardziej
pewne, ze zamiarem znajdujqcych si� na terenie powiatu przyw6dc6w
polskich bylo zdobycie wladzy drogc:i naglego powstania, podobnie jak
to mialo miejsce w swoim czasie w prowincji poznanskiej, oraz ustano
wi nie nastf;pnie Jqcznosci z Polskq" ,o.
owiny Raciborskie "' informowal , ze wroclawska „oberhakatytyczna »Schlesische Zeitung«" w poszukiwaniu sprawc6w zamach6w
na koleje zelazne i mosty kolejowe na G6rnym SlqSku ,, ... wskazuj
pakem nawet na ksi�dza proboszcza Kuczk� z Wysokiej pod Olesnem.
Kaplana t go juz raz wi�zi ono dlugie miesiqce pod najci�zszymi zarzu
tami i mimo dlugiego sledztwa i dochodzen niczego dowiesc nie zdolan
musiano go uwolnic jako niewinnego" ''. Natomiast , Oberschlesisch,,
11

F. Ha w ran e k, Z dziej6w germanizacji i walki o poZskosc ziemi ole
kiej ( zkice i Materialy z Ziemi Oleskiej, Opole 1966 s. 157-158).
f,<) F.
Ha w ran e k, Materialy do powstania ole kiego w r. 1919 (Biuletyn
aucz. ciela Polskiego, nr 1-2 1961, s. 63).
' .. o in.· Racibor kie". nr 72/1919.
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Mitteilungen", wydawane przez hakatystyczmi „Freie Vereinigung", przy
znaly, ze ks. Kuczka sam nie bral udzialu w zamachach na koleje, ale
zgodzil si� na 6w „pucz" w Olesnie 42.
Na temat smierci Izydora Murka w Kadlubie Wolnym „Nowiny
Raciborskie" tak pisaly: ,, W drugie swi�to przyszli o godz. 5 po poludniu
zolnierze z Grenzschutzu do p. Izydora Murka, znanego i szanowanego
w calym powiecie gospodarza. Pan Murek, kt6ry dlatego, ze jest Pola
kiem, byl juz raz w bie.zqcym roku wi�ziony, obawiajqc si� powt6rnego
aresztowania, chcial si� ukryc w zycie. Zolnierze zacz�li strzelac i zabili
p. Murka, osierocajqc zon� i 6 dzieci, z kt6rych najstarsze dziewi�cio
letnie. Pogrzeb odb�dzie si� w czwartek przed poludniem. Pan Bog
wszystkowidzqcy i sprawiedliwy, przyjmujqc t� ofiar� w poczet m�czen
nik6w za spraw� swiE:tc\, zal i smutek rozpaczajqcej wdowie ukoi, lzy
tak niespodziewane osieroconych osuszy i hlogoslawienstwem wynagrodzi
sowitym. - (Wielce szanownej i zacnej rodzinie wyrazamy nasze ser
deczne wspölczucie)" 43.
Wedlug relacji Ignacego Lypa 9 VI 1919 r. do Z�bowic przybyl nie
spodziewanie wi�kszy oddzial Grenzschutzu. Jedna grupa zostala w Z�bo
wicach, druga objechala Kniej�, Lqk�, �osice i Radawie, a trzecia grupa
pojechala do Kadluba Wolnego. W Z�bowicach aresztowany zostal Karol
Pryszcz, Walenty Kowolik, J6zef Kowolik. Przyw6dca Polak6w na terenie
Z�bowic, wsp6lpracujqcy z Izydorem Murkiem, Teodor Lysy zdolal si�
ukryc w rzece pod olszynq, gdzie przesiedzial sk.ulony w wodzie przez
, okolo dwie godziny az do zakonczenia ohlawy.
Drugi dzien Zielonych Swiqt 1919 r.· utkwU szczeg61nie gl�boko w pa
mü�ci mieszkanc6w Kadluba Wolnego. W swietle relacji naoc·znych swiad
k6w, w szczeg6lnosci w swietle relacji c6rki Izydora Murka, Wandy,
osmioletniej w6wczas dziewczynki, wydarzenia mialy nast�pujqcy prze
bieg:
Izydor Murek byl uprzed:wny przez gonca z Z�bowic o gro.zqcym mu
niebezpieczenstwie (potwierdza to r6wniez relacja Ignacego Lypa) i znaj
dowal si� za stodüiq na swoim gospodarstwie wraz ze znajomymi, kt6rzy
go w swi�ta odwie�li. Zolnierze Grenzschutzu (wedlug relacji Jözefa
Springwalda mialy to byc oddzialy Hörsinga) zacz�li si� zblizac od strony
Poczofäowa i od strony pola. Zaskoczony w ten sposöb Murek rzucil si�
do ucieczki w zboze. Kiedy w wyniku strzelaniny zostal ranny i upadl,
zolnierze dobiegli do niego i tarn go zakatowali. A kiedy zas zona i dzieci
zamordowanego zacz�ly plakac i lamentowac, jeden z zolniedzy rzucil

42 Tamze, nr 74/1919.
-'3 Tamze, nr 71/1919.
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granat w ich kierunku, ale granat trafil w dach szopy, a odlamki ugodzily
tego, kt6ry granat rzucil, i zranily mu twarz. I kiedy mordercy Murka
odjezdzali z Kadluba Wolnego, kadlubianie widzieli zabandazowanq twarz
jednego z nich. Zakrwawione zwloki Murka zostaly umieszczone na
deskach w mieszkaniu. Pogrzeb odbyl si� p6zniej, niz to zwykle praktyko
wano, pomewaz poczqtkowo ks. Herold z Z�bowic nie chcial wziqc udzialu
w ceremonii pogrzeborwej. Ks. Herold jeszcze raz dal wyraz swemu wro
giemu stosunkowi do polskosci i nie zawahal si� dac pierwszenstwo tej
postawie przed obowiqzkami kaplanskimi w stosunku do wierzqcego
i praktykujqcego katolika, jakim byl Izydor Murek.
Zana Izydora Murka po smierci m�za znalazla si� w ci�zkiej sytuacji.
Do osieroconych szesciorga nieletnich dzieci przybylo si6dme, kt6re uro
dzilo si� kilka miesi�cy po smierci ojca:. Izydor Murek przez caly czas
trudnil si� dostarczaniem mieszkancom Kadluba Wolnego i okolicznych
wsi r6znych maszyn. Po jego smierci fabryki zazqdaly zaplaty za do
starczone mu na kredyt maszyny, a brak bylo dowod6w zobowiqzan ze
strony nabywc6w. W tej sytuacji otrzymana z Polski zapomoga pieni�zna
zostala przez Anm� Murkowq przeznaczona na zaplacenie dlug6w w_ fa
brykach.
Na cmentarzu parafii Z�bowice, gdzie zostal pochowany Izydor Murek,
rodzina chciala postawic nagrobek i poczyniono w tej sprawie pewne sta
rania. Ale budowq pomnika dla Izydora Murka mial si� zajqc Z1wiqzek
Polak6w w Niemczech, o czym powiadomiono Ann� Murkowq. Nie wia
domo, jakie zaistnialy przeszkody, ale pomnik nie zostal postawiony.
W latach trzydziestych w ramach akcji likwidacji polskosci w powiecie
oleskim usuwano r6wniez z nagrobk6w na cmentarzu napisy w j�zyku
polskim. Wtedy powiadomiono J6zefa Springwalda (m�za Wandy, c6rki
Murka), ze na cmentarzu znajduje si� oderwana plyta nagrobkq,wa, na
kt6rej jest nazwisko Izydora Murka. Na drugiej stronie plyty bylo
nazwisko Mikolaja Serwusioka. Ot6z okazalo si�, ze kamieniarz w Dobro
dzieniu, u kt6rego rodzina Murka zam6wila 11agrobek, wykonal plyt�
z nap1sem, ale (jak to juz wsrpomniano) nagrobek nie zostal dokonczony.
Wtedy kamieniarz wykorzystal drugq stron� plyty uniies'Zczajqc jq w na
grobku Mikolaja Serwusioka. Jozef Springwald zabral plytt=: do domu
i dotychczas jq przechowuje.
Narz�dziem systematycznej germanizacji ludnosci polskiej na $lqsku
miala byc szkola. W Kadlubie Wolnym szkola istniala· juz w XVIII w. 44;
nie posiadamy jednak o niej blizszych jnformacji z tego okresu.
44 Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Zweyter Band, Brzeg 1783, s. 188.
3 - Sobötka 4/67
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Druga polowa XVIII ·w. to okres wprowadzania j�zyka niemieckiego
do szk6l slqskich. Swiadczq o tym liczne zarzqdzenia wladz pruskich na
Slqsku 45. Ale realizacja tych zarzqdzen napotykala powazne opory.
„0 niewypelnianiu przez szkoly katolickie (a tych byla na G6rnym Slqsku
zdecydowana wi�kszosc) - pisze Waclaw Dlugoborski :_ zadan germani
zacyjnych ·zdecydowala nie tyle postawa ich bezposrednich opiekun6w,
tzn. proboszcz6w, ile raczej panujqce w tym rejonie stosunki spoleczne
i kulturalne, jak r6wniez sama organizacja szkolnictwa, spychajqca gl6w
ny ci�zar jego utrzymania na gminy. Byly one zbyt ubogie, aby oplacic
pelnokwalifikowanych nauczycieli, nie m6wiqc juz o sciqgni�ciu ich
z innych cz�sci prowincji. Na G6rnym Slqsku trudno bylo znalezc kan
dydat6w znajqcych j�zyk. niemiecki: Dolnoslqzacy osiedlali si� tutaj nie
ch�tnie, latwiej bylo juz o znajqcego j�zyk niemiecki. pedagoga z. Malo
polski. P6ki jednak ani ·panstwo, ani dziedzice nie cb.cieli lozyc na szkol
nictwo powazniejszych funduszy, funkcj� nauczycieli pelnili podobnie
jak za czas6w habsburskich organisci, bqdz tez angazowano na to sta
nowisko ludzi zgola przypadkowych - inwalid6w, rzemieslnik6w, pisarzy
gminnych itp. Nikt inny nie przyjqlby glodowycb. warunk6w, jakie mogla
ofiarowac miejscowa ludnosc; niewiele lepsza byla sytuacja w mniejszych
miastach . . . Mozliwosci germanizacyjne szk6l wzrosly dopiero wraz
z wprowadzeniem nowego regulaminu szkolnego w r. 1801, otwarciem
nowego seminarium nauczycielskiego w Opolu (w r. lß03 przeniesione
do Glog6wka), slowem - wraz ze wzrostem zainteresowan wladz spra
wami szkolnictwa i jego funkcjami germanizatorskimi" 46. Germanizowa
niu utozsamianemu z oswiecaniem G6rnoslqzak6w sprzeciwiala si� szlach
ta. ,,Poddany, kt6ry pozna swoje prawa i zrozumie, ze jest czyms lepszym
od bydla pociqgowego, wystqpi z wi�kszymi i liczniejszymi pretensjami
i .z pewnosciq wszystkiego nie zniesie i -nie da sobie narzucic'' 47.
0 nieskutecznosci nauczania j�zyka niemieckiego w szkolach powiatu
oleskiego swiadczy memorial pastora Regehly'ego z Biskupic (pow. Olesno)
do ministra pruskiego J. Ch. Woellnera z r. .1797: ,,Prawdq jest, ze dzieci
uczq si� z �musu czytac po niemiecku, r6wniez i pisac po niemiecku,
jednak zapewniam, iz wsr6d dziesi�ciorga dzieci, kt6re daszly w tym do
pewnej bieglosci, nie ma ani jednego - o ile nie posiada p6lniemieckich
Todzic6w - kt6re rozumie, eo czyta lub pisze ... C6z pomoze tym dzie-45 Zestawienie 2'6 wazniejszych zarzqdzen · j�zykowych wladz pruskich na
Slqsku z drugiej polowy XVIII w. zamieszcza W. D lu g ob o r s k i w. Historii
. Slqska, t. II,· cz. I, Wroclaw 1966, s. 428-431.
46 D l u g o b o r s k i, op. cit., s. 410-411.
"7 „Schl. Prow. BI." 14/1791 s. 28. Cytuj� za D lu g ob o r s k im, op. cit.,
S. 407.
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ciom j�zyk niemi •cki? Stracono czas zuzyty przez nie na nauczanie
i t go j�z ka, tymczasem gdyby uczyly si� z r6wnq pilnoscüt j�
zyka polski go. zostalyby przynajmniej mqdrzejszymi i lepszymi Pola
kami' '.
Sytuacja szkoly w Kadlubie Woln) m, majqcym w drugiej polowie
XVIII w. tradycje: wsi wolnej juz od 150 lat r6znila si� od sytuacji szk6l
we wsiach panszczyznianych. Brak zaleznosci od pana feudalnego umo
iliwial angaiowanie nauczyciela odpowiadajqcego mieszkancom wsi
i umozliwial stworzenie nauczycielowi lepszych warunk6w materialnych
niz gdzie indziej. Brak jednak danych m6wicicych o tym, w jakim stopniu
kadlubianie z tych roozliwosci korzystali.
W nastE:pnym okresie, wedlug danych z r. 1845, szkola w Kadlubie
Wolnym posiadala jednego nauczyciela i obejmowala swoim zasiE:giem
r6wniez Osiecko i Wolne Pipy 49• Wedlug danych z 1864 r. byla to szkola
dwuklasowa, a ucze:szczalo do niej 277 dzieci 50•
0 ile w XVIII w. na G6rnym �ac!sku brak bylo nauczycieli do nauki
j�zyka niemieckiego, to w XIX w. podkresla sie;, ze nauczvciele nie znajq
j�zyka polskiego w zakresie potrzebnym do prowadzenia nauki. W wy
niku wizytacji szk6l oleskich w 1851 r. przez komisarza i radce; szkolnego
Bogedaina rejencja w Opolu pisala do inspektora szkolnego: ,,R6wniez
i to musi byc okreslnne jako prawie powszechny brak, ze wielu nauczy
cieli nie przyswoilo sobie bieglosci w poslugiwaniu si� j�zykiem polskim
jak by tego nalezalo oczekiwac na podstawie u.zywanych w szkole pol
skich podre:cznik6w. Jt;zyk nauczyciela powinien byc zgodny pod wzgl�
dem zakresu slownictwa i wypowiadania si� z przedstawieniem podre;cz
nika, do czego w przyszlosci zechce Wasza Wielebnosc zache;cac". Nauczy
ciele ze swej strony skarzyli si�, ie ich wysilek idzie na marne, poniewaz
dzieci poza szk&q z j�zykiem niemieckim sie; nie stykajq i nie uzywajq
tego j�zyka r6wniez dorosli, ktorzy odbyli sluzb� wojskowq w wojsku
pruskim 51.
Ten stan rzeczy odbijal sie; niekorzystnie na wynikach nauki w og6le.
Pewne wyobrazenie o zasie;gu elementarnej umiej�tnosci pisania wsrod
mieszkanc6w Kadluba Wolnego daje przejrzenie list wyborczych w czasie

'8 J. End er, Szkice z dziej6w szkoly ludowej na Slqsku (cz. II) (Kwartalnik
Opolski, nr 3/1958. s. 51).
\!f J. G. Kn ie, Alphabetisch-statistisch-topographische Vbersicht der Dörfer.
Flecken, Städte imd andern der Königl. Preuss. Provinz Schlesien... , Wroclaw
1845, s. 263.
60 Topographisches Handbuch von Oberschlesien ... , Wroclaw 1864, s. 220.
5' Dane wraz z cytatami podaj� za Ha w r a n k i e m, Z dziej6w germanizacji...,
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wybor6w przed.stawicieli do wladz gminnych w poszczeg6lnych latach
ubieglego wieku. Oto zestawienie liczb wlasnor�cznych podpis6w pelnych
i podpis6w dokonanych krzyzykami na listach wyborczych z poszczeg6}nych lat 52. ·
---

-

Rok sporzctdzenia
listy wyborczej
1821
1823
1829
1829
1834
1836
1846
1846
1850
1855

1858
1859
1860

Liczba podpis6w

2
5
5

7

13
12
· 27
20
28
31
34

Liczba podpis6w
zlozonych krzyzykami
47
36
45
42
26
57
21
17
27
13
8
9

21

0 tym, ze na poczqtku drugiej polowy XIX w. przynajmniej niekt6rzy
mieszkancy Kadluba Wolnego posiadali umiej�tnosc pisania w j�zyku
polskim, swiadczy skarga anonimowa na soltysa skierowana do landrata
w Olesnie w 1867 r. Skarga ta napisana r�kq niecz�sto uzywajqcq pi6ra
rzuca pewne swiatlo na panujqce stosunki mi�dzy ludzmi. Oto tresc
skargi przytoczona bez poprawiania pisowni i interpunkcji: ,,Pise siy
najprzodt bardzo piyknie sprosba slawnego panstwa. We stowka oleskq
jechal soltys zwolnego Kadluba z,olesna a bardzo spity i zabrol ze sobq
Walencina Dyla i ten Dyla siy bol stawiol na Tomasa Krafcyka a ·soltys
zaro zlos zwoza i zlomol brzozicka na siosei i tez biol tego Krafcyka.
A potym ten krafcyk to dol spisac u sicmana. ale sicma.n soltysa zatajol
to jest Kaczmacyka a na to jest swiadek Jochan Czaja i Jakub Kij.
A taki bol z,pity eo otjechol formana Walencina Nieslonego i sicmana
a wiyncej eo my nie wiymy to siy tarn pot� wyjawi, jak robiol. A tak
prosimy bardzo piyknie jeszcze oprzebacyniy ize jak soltystwa pozbandzie
to jo siy dajy wyzdradzic pot� boby bardzo na mnie pot� bol zly jakby
jeszcze bol dluzej soltys� ale jeszcze raz uprasam ize jakbyito teraz bylo
zatajone to to niymoze byc bo jo jeszcze zas ra-zy bych ape1owol. Kole
tego to on tego niy moze miec darowano upraza jeszcze bardzo piyknie
slawnego landrota izeby to ucz):"niol a hol taki natty osoby, to jest natty
52 WAP Opale, zesp. I. 4, sygn. 160.
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eo to pise nienal [? - B. G.] Kaczmacyka, milosiemy cobych siy juz
wi�cej turbowac niemusiol" 53.
Wyjasnienia, jakie w tej sprawie przedkladal landratowi soltys, pisane
byly oczywiscie w urz�owym j�zyku niemieckim przez pisarza gmin
nego. Przypuszczac nalezy, ie skarga zostala napisana dlatego po polsku.
ze autor jej nie umial pisac po niemiecku. Piszqc zas anonim m6gl liczyc
na niezidentyfikowanie go. poniewaz umiejqcych pisac po polsku bylo
we wsi wielu.
Po zwyci�stwie Niemiec w wojnie z Francjq w 1870/71 r. kanclerz
Bismarck rozpoczql realizacj� swego programu wyt�pienia (ausrotten)
polskosci na ziemiach polskich pod panowaniem prusk� 54.
Ze szk6l usuni�ty zostal j�zyk polski. Rozpoczql si� siedemdziesiqt
lat trwajqcy okres, w kt6rym dla wi�kszosci ludnosci polskiej na Slqsku
szkola niemiecka byla jedynq drogq zdobycia wyksztalcenia. Taka sytua
cja byla tez w Kadlubie Wolnym. Pod koniec drugiej wojny swiatowej
wszyscy mieszkancy tej wsi (nie liczqc dzieci w wieku przedszkolnym)
mieli ukonczonq miejscowq szkol� niemieckq bqdz do niej ucz�szczali
Zachowal si� do dzis katalog gl6w:ny tej szkoly (Haupt Katalog)
zalozony w 1874 r. i prowadzony az do· drugiej wojny swiat01Wej, a za
wierajqcy ponad 2500 nazwisk uczni6w, .kt6rzy ucz�szczali do szkoly
w tym okresie. Istot� germanizacyjnej funkcji szkoly obok nauczania
w j�zyku niemieckim stanowil program i tresc nauczania,. Wspomniany
katalog zawiera nazwiska uczni6w i uczennic, wymienione jest ich wy
znani�, podane Sq daty: u_rodzenia, wstqpienia do szkoly i zwolnienia
ze szkoly. Katalog zawiera rubryki na oceny z zachowania, z.dolnosci
i pilnosci oraz na oceny post�p6w w poszczeg6lnych przedmiotach naucza
nia: religii, j�zyka niemieckiego (osobna rubryka dla znajomosci ustnej
i osobna dla znajomosci pisemnej j�zyka), rachunk6w, geometrii, geografii;
. , historii, fizyki, przyrodoznawstwa (Naturbeschreibung), spiewu, rysun
k6w, gimnastyki, zaj�c praktycznych (Industrieunterricht). W katalogu
wymienione Sq r6wniez nazwiska rodzic6w lub opiekun6w i ich przy
nalezno.sc spoleczna (Stand).
Kadlubianie nie mieli wyboru. Wobec zas istniejqcego oborwiqzku
szkolnego nie mozna bylo nie posylac dzieci do szkoly. Zresztq znajomosc
j�zyka niemieckiego stala si� potrzebna do zala twiania spraw w urz�dach.
ponadto ukonczenie niemieckiej szkoly podstawowej stwarzalo mozliwosc
awansu spolecznego. Nauka w szkole niemieckiej byla tez pomocna
w samodzielnym opanowanfo czytania i pisan.ia w j�zyku polskim. Jezeli
53 Tarnze, s. 413-414.
54 H. Z i e 1 ins k i, Z dziej6w walki o przynaieznosc panstwowq Slqska (Slqsk.

Wroclaw 1961. s. 28-29).
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zas zabraklo uczniom ch�ci do nauki, stos:owano w szkole kary cielesne 55.
Warunki, w jakich przebiegala nauka w szkole, obrazowo przedstawia
fragment wspomnien Jana Czai II, p6zniejszego polskiego dzialacza ple
biscytowego, kt6ry chodzil do.szkoly podstawowej w Kadlubie Wolnym,
a czytac i pisac po polsku uczyl si� sam w domu 56• W przytoczonym
fragmencie wspomnien zachowana jest pisownia oryginalu.
„W 6 roku zycia to bylo 1.4.1894. wstqpilem do 8-klasowej katolickiej
szkoly ludowej w KacUubie Wolnym i chodzilem do niej regularnie 8 lat
az do roku 26.IIl.1902 i wys·zedlem ze szkoly z klasy I, to oznaczylo
z najwyzszej, z bardzo dobrym wynikiem . . . Tak jak i ja musieli
wszyscy z rodziny regularnie 8 lat do tej samej" szkoly chodzic i wszyscy
jq z dobrymi wynikami opuscili. Ja w szkole bylem nadzwyczajnie pil
nym uczniem i jesce dzisiaj mam moje swiadedwo ze szkoly jako jako [!]
bardzo dla mnie mile, bardzo dobre za wszystkie prace w szkole i z nad
zwyczajnq pochwalq od gl6wnego nauczyciela. Mialem bardzo dobr�
pami�c, i choc w szkole my stosunkowo do tej nauki, eo ja widz� u moich
wnuk6w, mieli o wiele wi�cej, to ja z latwosciq sobie zapami�tal zadane
prace. Bylo to tak, ze nauka trwala dziennie przez lato 4-5 godzin
z 3-ma przerwami, i razy po 5 minut, a raz 10 minut. Kazdq godzin�
mial z 5 nauczycieli inny nauczyciel nauk�, a zazwyczaj zadawal kazdy
pracE: do domu i to si� w niekt6ry dzien tej pracy bard2;0 wiele nazbieralo,
a musialo byc wykonano, bo jak ni, no to gdzie bylo troch� slabosci, co
nauczyciel bral pod uwag�, to bylo troch� wzglE:dU, ale gdzie moglo
wedlug zdania nauczycielskiego byc wykonane, to chaja i dziochy 1-2
bat6w kijem na r�ka, tak samo chlopc6w, a jak nie skutkowalo, to 4-5
na spodnie, ale ci�to. Jesce wü;cej bylo wymierzono za chuliganstwo,
kradziez, sklamanie, nierespektowanie nauczycieli i starszych ludzi. Ucyli
smy si� zaraz z poczqtku po niemiecku, co w pierwszych latach .nam
bylo po polsku cz�sciowo wytlumacono. W 5 roku nauki nastqpila nauka
liter6w lacinskich i czytanie niemieckie wyrazy w literach lacinskich.
Przez cytanie ksiqzek koscielnych i innych polskich druk6w naucylem
si� sam bez nakazu i pomocy cytac i pisac, choc nie bezbl�dnie, ale dla
mojej potrzeby wystarcajq.eo. Sklad pisania przekladam sobie. wecllug
55 0 wypadku pobicia ucznia przez nauczyciela w Wojciechowie, pow. Olesno,
dowiadujemy siE: z -notatki zamieszczonej w tygodniku „Prawda" nr 29/1913:
,,W dniu 11-go bm. odbyla siE: sekcja (krajanie) zwlok zmarlego ucznia szkol
nego Prudle z Wojciechowa (kt6ry mial umrzec wskutek pobicia przez nauczy
ciela). Wedlug dokonanej sekcji nie zdolano stwierdzic, czy chlopiec umarl
wskutek otrzymanych od nauczyciela uderzen po glowie. Nauczyciela nie spotka
wi�c, jak korespondent Oppeln. Nachr. twierdzi, zadna wina··.
56 Jan Czaja II spisal swoje wspomnienia w 1958 r. dla Instytutu Sl&skiego
w Opolu zach�cony do tego przez autora; zmarl w 1966 r.
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niemieckiego, kt6re to pisanie i cytanie potrafi� zupelnie. Klasa do nauki
byla dosyc wielka i dla dziewczqt i chlopc6w wsp6lnie. Na scianie nad
katedrq wisial krzyz, a obok niego z jednej strony obraz cysarza Wil
helma II, a z drugiej strony cysarzowa Augusta Wiktoria. Nauka zacynala
i koncyla si� spiewem koscielnym i modlitwq. Tak bylo w naszej czysto
katolickiej wiosce 1 ale i na og61, bo w naszej okolicy bardzo bylo malo
innowierc6w. 4 razy w tygodniu byla udzielana religia dla wszystkich
dzieci. Jezeli 1-2 dzieci si� trafily od ewangielika albo zyda, te dzieci
w godzinie religii byly od nauki wolne, ale wyzwisk6w albo posmiewi....
sk6w nie bylo i nie moglo byc naprzeciw innowiercom al�o ze strony
tychze. Jeden raz w tygodniu mieli chlopcy skakanie i tak zwane turno
wanie. W tym czasie dziochy mialy przez zon� kierownika szkoly
nauk� w stryk01waniu, syciu, warzeniu i innych robotach dotyc_zqc
kuchnie i gospodarki. W jednej klasie bylo okolo 40-60_ dzieci do
nauki. W dni, w kt6rych przez lato„ bylo 28 stopni Cel. gorqcki,
nauka wypadla, tak samo przy bardzo wielkich mrozach i sniegach.
Dzieci chodzify z odleglych wiosk6w az do 4 km, z powodu malo szko
l6w. P6zniej si� to zmienilo".
Niemiecka szkola podstawowa w spolecznosci wiejskiej byla instru
mentem panstwa niemieckiego i jej cele oraz srodki dzialania wyzna
czone byly przez polityk� tego panstwa. Dla mieszkanc6w wsi szkola
ta byla czyms naturalnym, cö obowiqzywalo, na eo jednak sami za
interesowani zdobywaniem wyksztalcenia wplywu nie mieli.
Program i zadania szkoly realizowali nauczyciele. - Ich postawa
wobec mieszkanc6w wsi miala decydujqce znaczenie dla prestizu szk<>
ly w oczach. ludnosci. Przejawem uznania_ dla stanowiska nauczyciela
byly wypadki kierowania syn6w z �odzin polskich do niemieckich
seminari6w nauczycielskich. Zdarzalo sie; tez, ze nauczycielami na wsi
slqskiej zostawali Slqzacy. 0 jednym z nich pisze Ignacy typ: . ,,Musa
tes spomniec ize we wojna mielismy bardzo dobrego rektora nazywal
sie; Kaczmarek, pochodzil on z krysu opolskiego, z dziecmi i matkami
ino po polsku rozprawiol i on nieroz powiedziol ize Niemiec wojna
przegro a my bandziemy mieli Polskq, ale dlugo sie nie bawiol u nas
bo go te kozly na front poslali. Z frontu kilka razy napisol do kobiet
naszych po polsku i nigdy nie zapomniol o Polsee, on to pierwszy
pobudzal w sumieniach wyzwolenie. �eszcze jak byl u nas za szkol
nego bardzo kans godol z Murkiem z Kadluba i to bardzo kan� po
moglo, bo kiedy Murek �ostal sc.ic1gnie;ty na wojna, to markierowal
tak, ze go dali na wacha do Rus6w".
Ale zdarzaly si� tez wypadki, ze kariera nauc_zycielska oznaczala
germanizacj�. Zwracala na to uwage; czytelnika „Prawda" w artykule
z 1912 r. piszc:1c: ,,Nasz gl6wny nauczyciel p. X, kt6ry jest rodzonym
1
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Polakiem (matka jego nawet nie potrafi sri� nijako po niemiecku wy
razic), tak si� zniemczyl, ze gdy si� przed nim pochwali Pana Boga,
to on odpowiada »Hewikai«, czy tarn jakos »Healikai« tak niezrozu
miale, ze chociaz troszk� Niemcowi przez sien przeszedlem, to nie mog�
tego slowa zrozumiec" 57.
Nauczycielem, kt6ry w zyciu spolecznosci Kadluba Wolnego odegral
szczeg6lm4 rol�, byl Oskar Michalczyk rodem z SieTakowa, powiat
lubliniecki. Pami�tajq go wszyscy starsi mieszkancy wsi jako kierow
nika szkoly, pisarza gminnego i urz�dnika stanu cywilnego. Pierwsze
dokumenty stanu cywilnego 1\/IJchalczyk sporzqdzil w 1882 r., a ostatnie
podpisy pod spisanymi aktami urodzen, zgon6w i slub6w zlozyl
w 1919 r. 58 A wi�c wykonywal te czynnosci przez 37 lat az do p6jscia
na emerytur�. Prze1z taki sam okres czasu byl kierownikiem szkoly
i pisarzem gminnym. Zona Michalczyka byla c6rkq mlynarza nazwi
skiem Bucek z Lqki w gminie Z�bowice. W szkole uczyla dziewczynki
robienia na drutach, szycia, gotowania i innych zaj�c zwiqzanych
z kuchniq i gospodarkq.
Michalczyk byl wi� nie tylko nauczycielem i kierownikiem szkoly.
ale r6wniez przedstawicielem najwyzszegq dla mieszkanc6w wsi urz�
du. Rozmawial z kadlubianami po polsku i byl dla nich zyczliwy.
cieszyl si� wi�c szacunkiem i powazaniem. W szkole dla cel6w dydak
tycznych poslugiwal si� j�zykiem polskim, ale realizowal program
szkoly niemieckiej i oczywiscie korzystal ze wszystkich srodk6w (lqcz
nie z karq cielesnq) dla wyeg·zeikwowanfa wynik6w nauczania. 0 tym,
ze posiadal autorytet i cieszyl si� wsr6d uczni6w powazaniem, swiadczy
nast�pujqcy fragment wspomnien Jana Czai: ,,W szkole jako ulubiony
szkolarz kierownika szkoly naszej, kt6ry byl bezdzietny, bylem cz�sto
do rob6t w pasiece nauczyciela pomocny i mialem bardzo wielkie
zamilowanie do psc6l. Pomagalem w odlywie stucznych wab6w i robie
niu ramek potrzebnych do tego celu. Mial gl6wny nauczyciel zamiar
mnie dac na studyja za nauczyciela i rok przed ukonczeniem szkoly
ludowej juz mnie cwiczyl w graniu na skrzypce, bo kazdy wst�pujqcy
student za naucyciela musial przy e&zaminie wsh�pnym do Prepe
randie, a pozniej do seminaru potrafic grac na skrzypce. · Nie bylo
nauczyciela w szkole bez tej zdolnosci. Ale ojcowie nie chcieli o takiej
nauce nie wiedziec, chocbych ja mial ch�c do nauki, kt6ra mi bardzo
lekko sla. Ojcowie byli nastawieni, ze jako najstarsze dziecko mam
po zwolnieniu od szkoly ludowej pom6c pracowac zarobkowo i tak
pom6c ojcom".
57 „Prawda", nr 12/1912.
58 Ksi�gi urz�du stanu cywilnego przechowywane s::i w �ezydium Gromadz
kiej Rady Narodowej w Z�bowicach.
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Chociaz w urz�dzie gminnym j�zyk:iem urz�dowym byl j�zyk nie
miecki, praktycznie w uzyciu byl j�zyk �olski, a Michalezyk jako
pisarz gminny zalatwial jedynie na p1sm1e potrzebne formalnosci
w j�zyku niemieckim. Wymownym potwierdzeniem tego stanu rzeczy
jest fakt, ze J 6zef Mittmarm, nast�pca Oskara Michalczyka na stano- .
wisku kierownika szkoly i pisarza gminnego, zaskoczony zostal fak
tem, iz zajmujqcy od kilkun�stu lat stanowisko soatysa (Gemeindevor
steher) Tornasz Gola, z kt6rym Mittmann mial wsp6lpracowac, nie
umial ani slowa 'po niemiecku. Powstala wi�c klopotliwa sytuacja.
1-oniewaz Mittmann nie znal j�zyka polskiego 59.
Michalc:zyk byl wi�c czlowiek1em spelniajqcym pozytecznq i waznc1
funkcj� jako posrednik mi�dzy pols:kq lu,dnosciq Kadluba Wolnego
a aparatem panstwa. niemieckiego ·z niemieckim j�zykiem urz�dowym.
I chociaz zapewne juz w znacznym stopniu myslal po ni.emiecku, nie
przeciwstawial si� myslqcemu po polsku og6lowi mi�szkanc6w Kadluba
.Wolnego. Prawdopodobnie jedlnak w czasie wybor6w w 1912 r. wsr6d
12 glosow oddanych na obszarnika Nieinca Meyera byl i jego glo.
wraz z glosami innych nauczycieli.
Z wypowiedzi Jana Czai widzimy, ze Michalczyk zamierzal go
ksztalcic na nauczyciela i ze zrealizowaniu tego zamiaru stanql na
przeszkodzie tradycjonalizm niezamoznej rodziny kadlubskiej, wedlug
kt6rego najstarsze dziecko ma „po zwolnieniu ad szkoly ludowej po
m6c pracowac zarobkowo i tak pom6c ojcom". W radzinach bardziej
zamoznych zdarzaly si� jednak wypadki posylania syn6w z rodzin
kadlubskich do preparandy i do seminarium nauczycielskiego..
Pochodzqcego z Kadluba Wolnego kierownika -szkoly (Hauptlehrer)
w Blotnicy Strzeleckiej (pow. Strzelce Opolskie) J. Czaj� poznajemy
w 1937 r. w zwiqzku z procesem chlop6w kadlubskich z wladzami
hitleroiwskimi o wsp6Inot� lesnq. Wystqpil an w6wczas jako srwiadek
w obronie odwiecznych praw kadlubian do ich lasu. W swoim oswiad
czeniu stwierdzil m. in., ze w latach dziewi�cdziesiqtych, kiedy jego
ojciec byl. soHysem w Kadlubie Wolnym, an jako mlody ucze:6 pre
parandy i seminarium prowadzil dla niego ksi�gi gminne (Gemeinde
bücher). I stwierdzal dalej, ze jego ojciec bbok kasy i ksicig gminnych
59 J6zef Mittrnann pisal o tym w oswiadczeniu zlozonyrn w 1937 r. na
prosb� adwokata Halbego, pelnomocnika chlop6w kadlubskich w sporze z wla
dzami hitlerowskimi: ,,Im Jahre 1919, ich galube, es war am. 1. Januar, über
nahm ich als Nachfolger des Früheren Gemeindeschreibers, Hauptlehrers Michal
czyk, die Gemeindeschreiberei. Damaliger Gemeindevorsteher war der Gärtner
Thomas Golla. Er verstand kein Wort deutsch, und ich konnte nicht polnisch.
Ein schweres Arbeiten".
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zawsze prowadzil odr�bmi kas� i odr�bmi ksüizk� lesnq w j�zyku
polskim (adwokat Halbe pisal: ,,Er weiss bestimmt, dass sein Vater
neben den Gemeindebüchern immer ein besonderes Waldbuch geführt
hat, das er als »Leschnio Ksionska«, d. h. Waldbl;lch, bezeichnete").
J. Czaja stwierdzil, ze jego ojciec cz�sto m6wil do swoich dzieci po
polsku, iz las nie nalezy do gminy, lecz jest wlasnosciq ludzi 60.
Chociaz zab6jstwo Izydora Murka w 1919 r. bylo wielkim wstrzq
sem dla mieszkanc6w Kadluba Wolnego, praca agitacyjna byla pro
wad�ona nadal w zmienionych warunkach. Bieg wydarzen i ro2JW6j
sytuacji polityczne.i dostarczyly jeszcze nieraz okazji do podejmowania
decyzji i manifestowania swego przywiqzania ·do polskosci. NajblizsZq
okazjq stal si� plebiscyt przeprowadzony na G6rnym Slqsku w �niu
20 III 1921 r. pod kontrolq Komisji Mi�dzysojuszniczej i wojsk alian
ckich. W powiecie oleskim oddano zaledwie jednq trzeciq glos6w na
Polsk�. Trzeba stwierdzic, ze ten niekorzystny dla Polski reizultat
plebiscytu nie ma nie wsp6Inego z obrazem rzeczywistych stosunk6w
etnicznych w powiecie. Wystarczy wynik glosowania por6wnac z ponad
80 0/o ludnosci tego powiatu (wedlug danych z 1910 r.) m6wiqcych
tylko· po polsiku i z 660/o glos6w w wyborach do parlamentu niemiec
kiego w 1912 r. oddanych swiadomie na Polaka ks. Pawla Kuczk�.
Wsr6d glosujqcych za Niemcami bylo 37,2% emigrant6w przybylych
z Niemiec na teren powiatu na okres plebiscytu (wsr6d glosujqcych
za Polskq emigrant6w bylo tylko 2,7-0/o). Do tego nalezy dodac, ze
obecnosc na terenie G6rnego Siq5ka w tym czasie woj�k ententy nie
zapewnila r6wnych szans stronie polsk.iej i niemieckiej. Nie unie
mozliwiono wlascicielom majqtk6w, administracji panstwowej, ksi�zom
i r6.znym organizacjom nrl.emieckim wywierania nacisku na ludnosc
polskq 61.
Do wskazanych wyzej, a spotykanych w literaturze historycznej
przyczyn niekorzystnego dla Polski wyniku plebiscytu na terenie po
wiatu oleskiego nalezy dolqczyc fakt, ze wsr6d dzialaczy polskiego
podkomisariatu plebiscytowego w Olesnie, wykazujqcego si� zresztq
znacznq aktywnosciq, zabraklo wielu dzialaczy polskich z poprzedniego
okresu znanych i cieszqcych si� uznaniem miejscowej ludnosci i umie
jqcych trafic do serc i umysl6w tych ludzi. Akcja represyjna pod
j�ta przez wladze niemieckie, szczeg6lnie nasilona w 1919 r., byla
wymierzona przede wszystkim · przeciwko nim .. W tych warunkach
60 .Pismo adwokata Halbego do sc1du nadkrajowego (Oberlandesgericht) we
Wroclawiu z dnia 7 VII 1937 r. oraz wyrok tego sc1du z dnia 4 II 1938 r.
61 T. J c1 d r u s z c z a k, Powstanie slqskie„ Katowice 1966, s. 36; H a w r an e k,
Z dziej6w germanizacji..., .s. 162.
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wynik plebiscytu w poszczeg6lnych wsiach zalezal w znacznym stop
niu od aktywnosci i postawy ludzi miejscowych.
W Kadlubie Wolnym i w wielu wsiach Sqsiednich glos6w odda
nych na Polsk� bylo wi�cej niz glos6w niemieckich. Oto wyniki
plebiscytu we wsiach nalezqcych obecnie do interesujqcej nas gro
mady Z�bowice 62:
------ --Nazwy miejscowosci
Kadlub Wolny
Siedliska (Wolne Pipy)
Csiecko
Poczolk6w
Prusk6w
Radawie
Lqka
Z�bowice - wie�
Z�bowice - obszar dworski
Knieja

Glosy oddane
na Polsk�

Glosy oddane
na Niemcy

433
29
54
61
80
170
62
250
119
133

174
22
65
34
93
186
137
182
266
124

Jednym z dzialaczy plebiscytowych na terenie Kadluba Wolnego
byl_ wspomniany juz i cytowany Jan Czaja II, kt6ry wraz z Janem
Brzytwq wchodzil ze strony pols�iej do „komisji parytetycznej". Jako
swiadectwo swej dzialalnosci w tamtych czasach Jan Czaja przechowal
Map� G6rnego Slqska wykazujqcq polskosc tych ziem. Na mapie wi
dnieje napis: ,,R2qd niemiecki sam przyznaje, ze G6rny Slqsk dla
Niemiec stracony".
W okresie trwania III powstania slqskiego Kadlub Wolny byl tere
nem walk o Z�bowice 63 i znajdowal si� na linii frontu od zaj�cia
Z�bowic przez powstanc6w w dniu 5 maja az _do wycofania sie: cxl
dzial6w powstanczych w · kierunku na Zawadzkie na rozkaz dow6dcy
powstanczej grupy „P6lnoc" w dniu 14 VI 1921 r. Wedlug relacji
uczestnika Ignacego Lypa oddzfal powstanczy w Kadlubie Wolnym
liczyl 84 osoby, a oddzial w Z�bowicach 92 osoby (w tym 15 po
wstanc6w z powiatu opolskiego). Walki o Ze:bowice byly zaci�te, dlugo
trwale i Sq oceniane jako sukces powstanc6w. Dla mieszkancöw Ka
dluba Wolnego byly one r6wniez walkami o wlasnq wies. Niepodobna
dzis odtworzyc wszystkich nazwisk uczestnik6w III powstania slq
skiego w Kadluhie Wolnym. Przyw6dcq powstania byl Jan Kokot,
62 S. D z i e w u 1 s k i, Wyniki plebiscytu na G6rnym Slqsku, wydanie drugie,
Warszawa 1921, s. 47.
63 M. W r z o s e k, Walki o Z�bowice podczas III powstania slqskiego w roku
1921 (Wojskowy Przeglcld Historyczny, nr 4/1961, s. 164-189).

4-90

B. Garyga

bliski wspölpracownik Izydora Murka. To wlasnie w jego mieszkaniu
odbywa!y si� zebrania k6lka rolniczeigo zalozonego przez ks. Kuczk�.
W czasie walk powstanczych jeg<? zagroda stanowila gl6wny cel dla
artylerii niemieckiej. Pociski jednak omijaly cel trafiajqc zabudowania
sq5iad6w. Zyjqca do dzis urodzona w 1878 r. z.ona przywodcy po
wstanc6w w Kadlubie Wolnym Krystyna Kokot opowiada o swoich
przezyciach z tamtych czas6w. Kiedy powstancy opuszczali Kadlub
Wolny, r6wniez i ona uszla wraz z osmiorgiem dzieci i dobytkiem
(3 krowy, 1 kon, 2 ja!6wki, swinie) i zatrzymala si� w Lagiewnikach
Malych pod Dobrodzieniem. Prze bywala tarn przez 6 tygodni po-·
czqwszy od Zielonych Swiqt. Zakonczenie dzialan wojennych i zbliza
jqce si� zniwa sklonily jq do powrotu na swoje g.ospodarstwo, jed
nak bez m�±a. Ale jak si� nalezalo spodziewac, dom byl splqdrowany,
nie bylo naczyn kuchennych qni. lyz� do jedzenia. .Jan Kokot nie
m6gl przebywac w Kadlubie Wolnym, poniewaz byl poszukiwany przez
,,szupok6w" i za wskazanie miejsca jego pobytu wyznaczono nagrod�
w wysokosci 33 000 marek. Totez kiedy potajemnie odwied.zil rodzinE:
i przebywajqc w kom6rce napra,wial obuwie dla dzieci, po stukaniu,
kt6re bylo slychac na ze1wrn1trz, sqsiedzi i przechodnie domyslali si�
jego obecnosci. Musial wi�c uchodzic.
Ale i Krystyna Kokot byla poszukiwana. Pewnego razu, kiedy
,,szupoki" szli po niq, zdqzyla wejsc na strych i nast�pnie ukryc siE:
w slomie lezq.cej obok szopy. Kiedy pies przestal szczekac, eo ozna
czalo, ze juz „szupok6w" nie ma na podw6rzu, wyszla z ukrycia i do_:
wiedziala si� od dzieci, ze oni inajq tu jeszcze przyjsc i ze jezeli jej
nie zastanq, to zabijq dzieci. Od tego czasu przez szesc tygodni chQr
dzila spac do swego brata do Poczolkowa.
Nielatwy to byl okres dla uczestnik6w powstania i ich rodzin.
Wybijanie szyb i wrzucanie granat6w do wn�trza budynk6w to s�
fakty og6lnie znane. Byla to akcja odg6rnie kierowana, o czym swiad-·
czy znakowao:iie dom6w, w kt6rych mieszkali Polacy-dzialacze. Na.
chalupie Jana Kokota do dnia dzisiejszego zachowaly si� slady napisu
,,Hoch Polen". W gwarze miejscowej tlumaczone to jest jako „wielkie
Polajstwo". Mialo to wskazywac boj6wkom niemieckim, kogo nalezy
przesladowac.
· W tym czasie Jan Kokot m6gl si� czuc bezpiecznie tylko na tere- ·
nie Polski. Tarn tez po pewnym czasie znalazla si� jego zona, c6rkom
pozostawiwszy gospodarstwo w Kadlubie Wolnym.· Zamieszkali oboje
w Nakle (kolo Tarnowskich G6r), gdzie Jan Kokot otrzymal prac�
na kolei. W czasiP. drugiej wojny swiatowej udalo mu si� ukryc przed
Niemcami sw6j udzial w powstaniu slqskim. Jego syn natomiast zna
lazl si� w opozie koncentracyjnym w Dac_hau.
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Przezycia i ksztaltowanie si� swiadomosci narodowej i spoJecznej
ludnosci wsi Kacilub Wolny po r. 1945 to temat wymagajc:icy osobnego
materialowego studium. Niemniej kh postawy swiadomosciowej w la
tach ksztaltowania si� Polski Ludowej niepodobna zrozumiec bez rozu
mienia jej historycznyc:h korzeni.
Zestawiony w artykule material. jest jednoczesnie jednym wü;cej
przyczynkiem do specyficznych stosunk6w slqskich w latach, gdy od
glosy rewolucji pazdziernikorwej w Rosji wstrzqsaly Europq Srodkowq.

DER KAMPF EINER DORFGEMEINSCHAFT IN SCHLESIEN GEGEN
DIE GERMANISATION

Die Bewohner des Olesnoer Gebietes haben in der Vergangenheit oftmals
ihre Verbundenheit zum polnischen Volkstum trotz Verfolgungen und Germa
nisationsaktionen unter Beweis gestellt. Hiervon zeugen Verlauf und Ergebnisse
der deutschen Reichstagswahlen imJ Januar 1912, die Olesnoer Erhebung von
1919, die Kämpfe in Z�bowice im 3. schlesischen Aufstand, die Heimsuchungen
während der Hitlerherrschaft und andere Begebenheiten, die bis heute im
Bewußtsein der Allgemeinheit haften.
Unser Aufsatz stellt den Anteil der Bevölkerung von Kadlub Wolny und
der umliegenden Dörfer an diesen Begebenheiten dar, wobei die Verfolgungen,
denen die polnische Bevölkerung ausgesetzt war, deutlich werden. In Mit
leidenschaft gezogen wurden Einzelpersonen, Familien und ganze Gemein
schaften; z.B. Ermordung des Polenführers Izydor Murko in Kadlub Wolny,
Verfolgung der Teilnehmer der schlesichen Aufstände, die Entziehung des
Rechtes der Waldnutzung mit der politischen Argumentation, die Bewohner
von Kadlub Wolny seien polnischer Nationalität.

MARIA CHRAPEK

POMOC KRAKOWA DLA GORNEGO SLl\SKA W LATACH 1919-1921
(ARTYKUL MATERIALOWY)

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 kraju 1, 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 naukowej r

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 yn
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 zaboru pruskiego Tow:arzystwo Wielkopolan, rozwiqzane w 1914 r. przez
wladze austriackie.
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� urucho9 „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 wybitni 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 uczestniczyli delegaci
ze Slc1ska, prof. dr K. Moirawski i gen. Latin� wydali do spolecze:nstwa
K o r z o nk i e w i c z, op. cit., s. 294, 295.
Hanke, op. cit., s. 84, 85; ,,Czas" 20 IX 1919.
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.
14
15
16
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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 UJ Jerzy 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
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 po22
23
24
1920;
25
26

„Glos Narodu" 1 IV 1921.
„Glas Mlodziezy Wiejskiej", 1961, nr 5, s. 24.
Pami<:tniki powstaiic6w slqskich, t II, Katowice 1961, s. 14; ,,Czas" 19 VII
24 XI 1920.
Z i e 1i fi s k i, op. cit.,·. s. 511.
.,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 10-20 0/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
28
29
30
9 III
31
1921.

„Czas" 17 III 1921; ,,Naprz6d" 3 III 1921.
„Goniec Krakowski" 26 II 1921.
„Glos Narodu" 17 II 1921.
„Glos Narodu" 30 I 1921; ,Goniec Krakowski" 23 II 1921 � , Naprz6d"
1921.
.,Goniec Krakowski" 9 II 1921: 17 III 1921: ,,Naprz6d" 16 II 1921: 12 III

Pomoc Krakowa dla G6rnego Slqska

50]

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 90 0/o swoich funduszy,
gdy z subwencji wladz miejskich i administracji panstwowej pochodzilo
zaledwie 6 mln. marek (niecale 10 0/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 od32 „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 uczestniczyli 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�
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
_1-.

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 slc1skich 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 G6mosl q.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 1 z y n s k i, Wspomniienia i · przyczynki do histo·l'ii III powstania
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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 Slc4zakom 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
1921; 19 IV 1921; ,,Naprz6d" 20 IV 1921.
50 „Czas" 8 V 1921; ,,Glas Narodu" 6 V 1921; ,,Goniec ·Krakowski0 6 V
9 V 1921. 0 podobnych demonstracjach w innych ·cz�sciach kraju :(>Or. H.
J ins k i, Polozenie i walka g6rnoslqskiego proletariatu w latach 1918-.-1922.
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� wyruszyli 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,
oraz Bien,
63 „Czas"
,.Naprz6d" 19
54 „Czas"

4 V 1921; 8 V 1921; ,,Goniec Krakowski" 9 V 1921; 11 V 1921,
Wspomniewici zagl�biowskie... , s. 503.
11 V 1921; 15 VI 1921; ,,Glas Narodu" 14 V 1921; 22 V 1Q2J.t
V 1921, oraz Bien, Wspomnienia zagl�biowskie..., s. 503.
11 V 1921· IKC 9 V 1921; ,,Naprz6d" 9
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 atakiem 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 ataku 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.
Nastqpil odwr6t, Niemcy pogrzebali tych siedmiu akademik6w we wsp61nej 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. 2731; 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 bitwie 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 grupie 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 formy - od opieki nad przybywaj.qcyn1:i do Krakowa wyciecz69 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 materialnq ·a1a powstanc6w i uchodzcowr
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.

ANASTAZJA KOWALIK

GENEZA, ORGANIZACJA I DZIALALNOSC PODZIEMIA
NIEMIECKIEGO NA DOLNYM SLi\SKU (1945-1947)

Jesieniq 1944 r., w obliczu zblizajqcej si� kl�ski hitlerowsk.ich Nie
miec, zrodzila si� koncepcja powolania do zycia niemieckiego podziemia
na terenach okupowanych przez aliant6w. Posiadala ona dwie zasadnicze
wersje. Pierwsza, kt6rej tw6rcq byl wywiad wojskowy, przewidywala
i
stworzenie
„ruchu oporu" na wypadek okupowania Niemiec. Szczeg6lm1
roh� w jej opracowaniu odegral Reinchard Gehlen, kierownik wydzialu
Fremde Heere Ost (Obce Armie Wsch6d) w aparacie wywiadu Wehr
machtu. Plan Gehlena, skieroiwany wylqcznie przeciwko Zwiqzkowi Ra
dzieckiemu, przewidywal szlmle;nie sabo1tazyst6w i dywersant6w do prze,..
prowadzania operacji za radzieckq liniq hojowq, szpiegostwo wojskowe
na za.pleczu Armii Czerwonej, zatrzymywanie i przechowywanie brorii
dla ruchu po:dziemnego, przygotowanie powstania przeciwko wladzy
radzieckiej, utworzenie oc:Ldzial6w bojowych o liczebnosd maksymalnej
do S'z.escdziesi�ciu ludzi, stworzenie terrorystycznych „grup likwidacyj
nych" do mordowania radzieckich kotrnend wojskowych oraz organizowa-·
nie radiowych punkt6w meldunlmwych, rozpowsze, chnianie drukorwanej
i ustnej propa.gandy antyradzieckiej i w og6le aintysocjalistyczniej 1.
Tw6rcami drugiej wersji, polegaj�cej na stworzeniu organizacji
podziemnych jako armii pomocniczej Wehrmachtu i nie przewidujqcej
kh;ski Niemiec, byli Heinrich Himmler i Martin Bormann 2 . .
Realizowane byly obydwie koncepcje: Gehlena na polskich ziemiach
zachodnich i p6lnocnych, gl6wnie na G6rnym i · Dolnym Slqsku,
a Himmlera i Bormanna w Niemczech zachodnich. Tu zresztq jeszcze
przed rozpocz�ciem dzialalnosci otrzymano rozk'az o przerwaniu jakich
kolwiek prac. jest rzeczq znamiennq, ze rozkaz nastE:;pcy Hitlera,
1 J. Made r, Szara r�ka, Poznan 1961, s. 57.
2 Cz. G o l <\ b e k, R. T r y c, Z genezy powstania i dzialalnosci Werwolfu na
potskich ziemiach zachodnich (Wojskowy Przeglqd Historyczny, nr 2, 1963, s. 130)
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admirala Dönitza, z 29 IV 1945 r. o zaprzestaniu dzialalnosci podziemia
niemieckiego nie dotyczyl polskich ziem zachodnich 3•
Do tworzenia niemieckich organizacji podziemnych, okreslanych
przez nas sumarycznie jako „Werwolf", przystqpiono p6znq jesienicl
1944 r. Szefem „Werwolfu" zostal Hans Prützman, SS Obergrupenführer,
czlonek osobistego sztabu �immlera. W maju ·1945 r. dostal si� on do
niewoli angielskiej i wkr6tce popelnil samob6jstwo 4• Nie wiadomo,
kto od tej pory kierowal dzialalnosciq niemieckiego podziemia i czy
w og6le kierownictwo takie istnialo. Feldmarszalek Fe:rdynand Schör
ner, dow6dca armii niemieckich walczqcych tak:ze na Dolnym Slqsku,
powolal przy swoim sztabie specjalnq grup� kierowniczq „Werwolfu",
w kt6rej sklad weszli mi�dzy innymi: byly wysoki funkcjonariusz
gestapo w Lublinie Bidelmeyer oraz jeden z przyw6dc6w Hitlerjugend
w Polsee, SS Brigadenführer Schimmelpfennig. Zwierzchnikiem „Wer
wolfu" na Dolnym Slqsku z ramienia NSDAP zostal gauleiter Karl
Hanke, a szefem sztabu SS Obersturmbannführer Hans Weber 5.
W polowie stycznia 1945 r. niemiecki wywiad frontowy Wrontauf
klärungstruppe) otrzymal rozkaz utworzenia punkt6w oparcia i ma
gazyn6w broni oraz material6w wybuchowych dla „Werwolfu" na
Dolnyni Shisku 6_ Tuz przed i zaraz po zakonczeniu wojny sprawami
tymi zajmowal si� sam „Werwolf" oraz inne .organizacje podziemne.
Magazyny broni zorganizowano mi�dzy innymi w Swidnicy, w Jeleniej
G6rze, w powiecie bystrzyckim, w Boleslawcu i innych miejscowo
sciach 7• Mniej wi�cej w tym samym czasie przystqpiono do tworzenia
grup konspiracyjnych i dywersyjnych oraz do organizowania systemu
szkolenia specjalnego s.
Zadaniem grup bylo formowanie malych oddzial6w dywersyjnych
z rozbitk6w i udekinier6w oraz miejscowych mieszkanc6w, organizo
wanie systemu lqcznosci, przygotowanie napad6w terrorystycznych
i akcji sabotazowych. Szkolenie dywersant6w zorganizowano w Ha,no-
werze, Nysie, Cieszynie i Albeck 9. W osrodkach tych szkolenie ukon
czylo ponad 1000 os6b wywodzqcych si� z szer_eg6w NSDAP, SS, SA
3 M a d er, op. cit., s. 58.
4 H. R. T r e vo r - R o p er, Ostatnie dni Hitlera, Po znan 1960, s. 76.
5 Archiwum Ministerstwa Spraw W ewn�trznych (dalej: AMSW), sygn. 196/d/21.
6 Tamze.
'7 Tamze.
8 Archiwum Sluzby Bezpieczenstwa Ko mendy W o jew6dzkiej Milicji Obywatel
skiej we Wro clawiu ldalej: A SB KWMO), Informacja z 7 II 1946 r. o sytuacji
9g6lnej na Do lnym Slctsku, m. n.
9 :-1\.MSW, sygn. 196/d/21.
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i policji. Szkoly Volkssturmu zakonspirowano i zamieniono na szkoly
,,Werwolfu". W Bardzie Slc1sk.im, znajdowala si� szkola pod nazwc1
Wehrtüchtigungslager Edelweiss (Ob6z Cwiczen Szarotka), kierowana
przez Augusta Friecke. Przebywalo w niej okolo 60 os6b. W Karpaczu
istniala szkola dla kobiet. Od stycznia do maja 1945 r. dzialaly dwie
szkoly w powiecie bystrzyckim, jedna w kamiennog6rskim i kilka we
Wroclawiu. Ich uczniowie w wieku od 20 do 29 lat rekrutowali si�
z calego G6rnego i Dolnego Slc1ska ze wszystkich warstw spoleczenstwa
niemieckiego, ale wylc1cznie z bylych czlonk6w HJ. Podpisywali oni
deklaracj� o przystqpieniu do pracy konspiracyjnej. Program nauki
obejmowal szkolenie piechoty, obchodzenie si� z broniq, wyszkolenie
dywersyjne, CZE:Sciowo saperskie oraz poslugiwanie si� kr6tkofal6w
kami. Wszystkich sluchaczy obowiqzywala przysiE:ga „Wir sollen zu
sammen halten bis zum Umschwung im Name Herrn, wenn Feind Böses
getan hat, sollen wir uns dann rächen" 10.
Dow6dztwo „ Werwolfu" wywodzilo si� z wyzszych oficer6w SS,
czlonk6w NSDAP, SA, policji i bylych uczni6w szk6l dow6dc6w partii.
Z zeznan aresztowanych czlonk6w „Werwolfu" wynika, ze z chwilq
kapitulacji Niemiec wszyscy czlonkowie HJ powolani zostali przez
swych kierownik6w do kom6rek „Werwolfu". Mlodziez stanowila w nie
mieckim podziemiu okolo 75 0/o, a 25 0/o dow6dztwo 11. Absolwenci kur
s6w, przyszli dow6dcy „Werwolfu", zaopatrywani w falszywe. doku
menty, wyjezdzali organizowac kom6rki w poszczeg6lnych miejscowo
sciach.
W latach 1945-1947 ujawniono w w�jew6dztwie wroclawskim
62 organizacje· niemieckie. W 19 powiatach i Wroclawiu-Lesnicy wy
st�powaly one pod nazwq „Werwolf", w 6 powiatach „Freies Deutsch
land", w 5 powiatach wykryto orga;nizacj� ,,Ring". W niekt6irych mia
stach powiatowych lub wsiach dzialaly „Freies Schlesien", ,,Britisches
Schlesien", ,,Vermächtnis Hitlers", ,,Green Cross", ,,Sieben kommen
durch die Welt", ,,Hirsch-Horn", ,,Edelweiß" i inne. Liczba czlonk6w,
jak i okres dzialalnosci byly r6zne dla poszczeg6lnych organizacji.
Gl6wnym celem niemieckiego podziemia bylo przygotowanie zbroj
nego wystqpienia przeciwko wladzy polskiej na Slqsku i oderwanie go
od Polski. Momentem sprzyjajqcym wywolaniu powstania mial byc
konflikt zbrojny w obozie aliant6w, srodkami zas zmierzajqcymi do
osiqgni�cia celu - dzialalnosc propagandowa, terrorystyczna, groma
dzenie broni, sabotaz, wywiad. Poszczeg6lne organizacje w swej dzia
lalnosci koncentrowaly si� na jednej z form dzialalnosci. Jedne przy10
11

Tamze.
Tamze.
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wü1zywaly wi�kszq wag� do gromadzenia broni, cw1czen z broniq, inne
do pracy wywiadowczej lub przygotowania si� do obj�cia wladzy.
Najbardziej rozbudowane byly organizacje „Werwolfu". Podstawowq
ich jednostk� organizacyjnq stanowila kom6rka wiejska (Dorfkammer)
skladajqca si� z 7-10 ludzi. Na czele stal dow6dca (Dorfführer) i jego
zast�pca (Vertreter). 5-6 ·kom6rek wiejskich podlegalo kom6rce gmin
nej (Gemeindekammer), w kt6rej sklad wchodzilo 4 ludzi, w tym do
w6dca (Gemeindeführer) i jego zast�pca (Vertreter des Gemeinde
führers). Do kom6rki powiatowej (Kreiskammer) wchodzilo 5-6 ludzi
z dow6dcq (Kreisführer). Kom6rka powiatowa podlegala kierownikowi
powiatowemu (Kreisleiter). Prze�i�tnie w powiecie mialo byc 30-50
kom6rek po 7-10 ludzi. Komendantami „Werwolfu'' w poszczeg6lnych
okr�gach byli gauleiterzy 12.
„Werwolf" w wojew6dzhyie wroclawskim istnial prawie w kazdym
powiecie. Ujawniony zostal w powiecie brzeskim, bystrzyckim, dzier
zoniowskim, g6rowskim, jaworskim, jeleniog6rskim, kamiennog6rskim,
klodzkim, lubanskim, lubinskim, lw6weckim, olawskim, sredzkim, swid
nickim, Zqbkowickim, zlotoryjskim, zaganskim, zarskim, walbrzyskim
i we Wroclawiu-Lesnicy 13. W 13 powiatach „Werwolf" liczyl 532 czlon
k6w. Liczba czlonk6w w kom6rkach powiatowych wahala si� od 6 do
150 czlonk6w.
Inicjatorem stworzenia „Werwolfu" w powiecie jeleniog6rskim
kr6tko przed zakonczeniem wojny - byla NSDAP. Na kurs szkoleniowy
wyslano 12 kobiet 14. Zalozycielem szescioosobowej kom6rki w Karp
nikach byl komendant Volkssturmu Ernest Franke. Na jego rozkaz
ukryto bron, kt6rq wladze MO ·wykryly w marcu 1946 ·r. 15 W tym
samym czasie istniala dwudziestoosobowa kom6rka w Jeleniej G6rze.
Czlonkowie obydwu kom6rek gromadzili bron, niekt6rzy przekraczali
kilkakrotnie nielegalnie granic� Polski, pomagajqc podejrzanym osobom
w ucieczkach na Zach(>d.
Byly komendant Volkssturmu na Dolny Slqsk, czlonek NSDAP Otto
Kriemer, kt6remu nie udala si� ucieczka w przededniu kapitulacji,
zorganizowal siedmioosobowq grup� i schronil si� w bunkrze w lesie
w okolicach Kamiennej G6ry. Czlonkowie grupy, absolwenci szkoly
w Bardzie, byli uzbrojeni, posiadanq bron starannie i systematycznie
czyscili. w bunkrze zgromadzono zywnosc na dluzszy okres czasu dla
12 Tamze.
13 Wojskowy Sctd Rejonowy we Wroclawiu (dalej: WSR Wroclaw), sygn. Sr.
402/47, Protok6l przesluchania Paula Schmidta, 6 III 1947.
14 WSR Wroclaw, sygn. R. 1266/46, Akt oskarzenia.
L5 Tamze.
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kilkunastu os6b 16. Grupa poza przechowywaniem broni nie przejawiala
poczqtkowo innej dzialalnosci 17_
Zadaniem kom6rkj w jednej z miejscowosci w powiecie sredzkim,
kt6rej komendantem byl Paul Hildebrand, bylo zbieranie i konserwo
wanie broni oraz cwiczenia wojskowe. Zast�pcq komendanta kom6rki,
a jednoczesnie przeszkolonym zbrojmistrzem, byl Horst Schwarz, Dal
szy cel dzialalnosci stanowila walka z wladzami polskimi, o czym
mlodzi czlonkowie kom6rki nie byli informowani 18•
W lecie 1945 r. zlikwidowano korh6rk� ,,Werwolfu" w Walbrzychu.
W polowie 1947 r. ,,Werwolf" reaktywowal swci dzialalnosc. Nowa
kom6rka, zwana ,,Kessel-Ring", skladala si� z czterech nast�pujcicych
grup:
a) Stadtgruppe. Na jej czele stal byly SS-man Alfred Kramer, w jej
sklad zas wchodzilo 10 os6b. Do zadan nalezalo napadanie na banki,
restauracje, kasy kolejowe oraz sp6ldzielcze w celach rabunkowych.
Czlonkowie posiadali kr6tkq bron..
b) Kreisgruppe, dowodzona przez bylego SS-mana. Zadaniem dzie
si�cioosobowej grupy bylo zaopatrywanie organizacji w zywnosc, pod
palanie dom6w, budynk6w gospodarczych, niszczenie linii telefonicznych
i linii wysokiego napi�ci�. Czlonkowie posiadali kr6tkq bron.
c) Panzerknahe, skladajqca si� z 8 os6b. Komendantem bqdz Zi;lSt�pcq
byl Eksner. Zadaniem czlonk6w bylo wysadzanie napotkanych czolg6w,
zatrzymy'-Yanie samochod6w i rabowanie ich zawartosci. C,�lonkowie
grupy posiadali dwa pistolety i kilka granat6w.
d) Munitionssprenggruppe z bylym SS-manem Walterem Ebesber
giem na czele. Liczyla 6 czlonk6w, kt6rzy pochodzili z Jedliny Zdroju.
Jej zadaniem bylo wysadzanie most6w, zrywanie dr6g i dokonywanie
sabotazy w kopalniach i fabrykach.
Ponadto cala organizacja zamierzala zlikwidowac Komisj� Wysie
dlencz::i w Jedlinie Zdroju oraz kilkunastu g6rnik6w, kt6rzy przyjechali
z Zagl�bia do walbrzyskich kopaln, by pom6c niedoswiadczonym robot-nikom w wydobyw:miu w�gla 19.
Podobn::i do „Werwolfu" struktur� posiadala takze organizacja
„Freies Deutschland", stworzona przez niedobitki policji niemieckiej
w polowie maja 1945 r. 20 Organizacja ta rozwin�la dzialalnosc na Dol16

WSR. Wroclaw, sygn. R.

18 VIII 1945.

149/46,

Protok6l przesluchania Otto Kriemera,

17 WSR Wroclaw, sygn. R. 149/46, Notatka sluzbowa oficera sledczego.
18 WSR Wroclaw, sygn. R. 359/46, Wyrok, 28 VI 1946.
19 WSR Wroclaw, sygn. Sr. 230/50, Protok61 przesluchania Zygfryda Weiganga.
7 X 1949.
20 AMSW. sygn. 196/d/21.

516

A. Kowalik

nym Slc1sku oraz na Pomorzu Zachodnim. W wojew6dztwie wroclaw
skim wykryto jej kom6rki w powiatach: Boleslawiec, Jelenia G6ra,
Luba:n, Milicz i Swidnica. Sztab Gl6wny „Freies Deutschland" miescil
si� w Berlinie. Podlegali mu dow6dcy i sztaby krajowe. Dow6dcq na
Dolny Slc1sk byl general Balzer. Podlegal mu Centralny Sztab na Dolny
Slc:1sk, kt6remu z kolei podporzqdkowani byli kierownicy powiatowi
·(Kreisleiter). Struktura organizacyjna „Freies Deutschland" opierala si�
na schemacie przyj�tym przez „Werwolf".
Organizacja „Freies Deutschland" najsilniej rozbudowana byla w po
wiecie boleslawieckim. Liczyla tu okolo 1200 czlonk6w i skladala- si�
z 12 oddzial6w: wykonawczego, meldunkowego, poszukiwania amunicji
i broni, sanitarnego, dywersyjnego, magazynowego, h1czriikowego,
ochrony, przeciwpozarowego, wywiadowczego, informacyjno-propagan
dowego i gl6wnego 21. Kierownikiem sztabu powiatowego byl Herbert
Münnich, a jego zast�pcq Paul Fiebig. Lekarzerri. organizacji byla
dr Brigitte Daum, a kierownikiem powiatowym Artur Kühne, inzynier�
byly kapitan lotnictwa niemieckiego, odznaczony Krzyzem Zelaznym
II Klasy, zatrudniony przez wladze polskie przy odbudowie sieci wodo
cic:1gowej i elektrycznej w Boleslawcu. Korzystajc1c z tego, ze w Bole
slawcu robotnicy kwalifikowani byli w wi�kszosci Niemcami, Kühne
zorganizowal ich w grup� zawodowq i z wiedzq i zgodq Grupy Opera
cyjnej Ministerstwa Przemyslu dysponowal ich pracq na zlecenie wladz
polskich 22.
Celem organizacji boleslawieckiej byl sabotaz, gromadzenie broni
i propaganda antypolska. Z 39 czlonk6w, kt6rzy stan�li przed sc1dem,
13 bylo urodzonych w 1930, 1931, a nawet 1932 r. 25 czlon�6w urodzilo
si� w Boleslawcu bc1dz w powiecie boleslawieckim. W czasie II wojny
swiatowej 9 sluzyfo w wojsku. Wsr6d aresztowanych bylo 6 kobiet.
Dw6ch czlonk6w posiadalo wyksztalcenie wyzsze', pozostali przewaznie
8 ]das szkoly podstawowej.
W Swidnicy organizacj� ,,Freies Deutschland" stworzyl na poczc1tku
wrzesnia 1945 r. absolweint szkoly „Werwolfu", byly SS-man Horst
Hoffmann. W sklad organizacji wchodzila mlodziez z HJ. Organizacja
skladala si� z 3-5-osobowych kom6rek bojowych. Kom6rki te tworzyly
grupy dywersyjno-terrorystyczne. Dow6dztwo organizacji stanowili:
kierownik organiz.qcji, zast�pca kierownika, kierownicy grup dywersyj
nych, szef propagandy i oficer organizacyjny. W celach konspiracyj21 WSR ·wroclaw, sygn. R. 1335/46, T. II, Protok6l przesluchania Elfriede
Silberbach, 24 IV 1946.
22 WSR Wroclaw, sygn. R. 1335/46, Zaswiadczenie Komitetu Ekonom,icznego
Rady Ministr6w z 9 XI 1945 o pracy A. Kühnego.
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nych czlonkowie organizacji nie uzywali nazwisk, tylko numer6w. Zna
mienne jest, ze tekst przysi�gi „Freies Deutschland" byl identyczny
z tekstem przysi�gi skladanej Hitlerowi 23• �l6wnym celem organizacji
mialo byc wykonywanie akt6w terroru na czlonkach antyfaszystow
skich organizacji niP.mieckich „Antita", na Niemcach i Niemkach uczci
wie wsp6lpracujc1cych z polskimi wladzami. Zamierzano zamordpwac
czlonka „Antify" Töpscha za denuncjacje hitlerowc6w, karac przez
obci�cie wlos6w niemieckie dziewcz�ta utrzymujc1ce kontakt z Polakami
i Rosjanami. Planow,=mo tez wysadzac mosty i gmachy polskich urz�d6w.
Przygotowujc1c akcje opracowywano szczeg6lowe plany i rozdzielano
zadania poszczeg6lnym czlonkom� Przewidziany byl napad na budynek
Powiatowego Urz�du Bezpieczenstwa Publicznego. U jednego z czlon
k6w znaleziono szkic tego gmachu 24. Podobnq organizacj� wykryto
takze w miejscowosci Graby w powiecie swidnickim oraz w powiatach
Jelenia G6ra, Luban i Milicz.
W Walbrzychu istniala organizacja „Green Cross" wykryta przez
wladze bezpieczenstwa w stadium organizacyjnym 25. Jej dow6dcq byl
Hans Steinberg. W czasie rewizji i sledztwa ·ustalono, ze posiadal on
przy sobie zaswiadczenie niemieckiej policji politycznej wydane 22 I
1946 r. w Berlinie na nazwisko asystenta policji politycznej, a upraw
niajq�e do dzjalalnosci na Slqsku, w Brandenburgii, Saksonii, Hessen
i Nassau. Jeden z czlonk6w organizacji, Rudolf Penzer, w czasie sledz
twa zeznal, ze organizacja tego samego typu istniala w angielskiej
strefie okupacyjnej Niemiec, skqd Steinberg otrzymywal fundusze 26.
Na 16 aresztowanych czlonk6w organizacji 1 urodzil si� w 1925 r .,
6 - w 1928 r., 5 - w 1929 r., 3 - w 1930 r. i 1 - 1931 r. 4 czlonk6w
sluzylo w wojsku. Ich zadanie polegalo na prowadzeniu dywersji w ko
palniach i na kolei� majqcej na celu tiniemozliwienie wywozu „niemiec
kiego w�gla" do Polski centralnej. W wypadku wybuchu trzeciej wojny
organizacja miala w.c,p6lpracowac z desantami angielskimi i zabezpieczac
zaklady pracy. Jej czlonkowie nosili zrtaki rozpoznawcze w formfo
tekturowych kartek o wymiarze 5 cmX3 cm z napisem „Green Cross"
i kolejnym numerem.
W poczqtkach Hpca 1946 r. wladze bezpieczenstwa rozpocz�ly sledz
two w sprawie tworzcicej si� organizacji „Ring" ·w Oliwnie w powiecie
lw6weckim, liczqcej 12 czlonk6w bylych hitlerowc6w. Na jej czele stal
Alfred Mittman, a jego zast�pcq byl Gregor Martin, lqcznikiem zas
2.3 ASB KWMO, m. n.,
Publicznego we Wroclawiu
24 WSR Wroclaw, sygn.
25 WSR Wroclaw. sygn.
26 Tamze.

Sprawozdanie Wojew6dzkiego Urz�du Bezpieczenstwa
z 14. XI 1945, s. 2.
Pr. R. II. 1633/46, Akt oskarzenia z 9 XI 1946.
R. 1279/46, Akt oskarzenia i akta sledcze.
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niejaki Walzer. Organizacja o tej samej nazwie istni<?-la jeszcze w By
strzycy, Glogowie, Miliczu i" Srodzie Slqskiej oraz na terenie Czechoslowacji 27.
Organizacje „Freies· Schlesien" i „Britisches Schlesien" z Lubania
prawdopodobnie wsp6lpraoowaly z wywiadem amerykanskim i angiel-
skim. Myslqc o zbrojnym wystqpieniu przeciwko Polsee liczyly na
pomoc wojskowq Anglii i Ameryki 28. W pawiecie lubanskim w poczc1t
kach wrzesnia 1945 r. ujawniono organizacj� pod nazwq „Vermächtnis
Hitlers". Jej celem byly napady na siedziby wladz polskich i komendantury radzieckie 29.
W gromadzie Polk6w w powiecie jaworskim w okresie od marca
do wrzesnia 1946 r. istniala siedmioosobowa organizacja „Sieben kom
men durch die Welt". W jej sklad wchodzila mlodziez w wieku 14-19
lat. Organizatorem byl Walter Auras, kt6ry po kr6tkim okresie dzia
lalnosci wyjechal z Dolnego Slc1ska. Dow6dztwo po nim objql Paul
Plüschke. Czlonkowie organizacji w oczekiwaniu na wybuch wojny
swiatowej odbywali cwiczenia w lesie z kijami i zamierzali zwerbowae
wi�kszq ilosc os6b. Wszyscy czlonkowie „Sieben kommen durch die
Welt" pochodzili z powiatu jaworskiego i z wyjqtkiem dw6ch byli
czlonkami HJ 30.
Grqchmann, Kliemsch i Preuss 15 I 1946 r. powolali w miejscowosci
Lubni6w w powiecie wolowskim organizacj� pod nazwq „Hirsch-Horn".
Jej dzialalnosc miala polegac na zbieraniu broni i akcji propagandowej
celem przygotowania terenu do czynnego wystqpienia 31.
„Jung Deutschland" w Swieborowicach w powiecie boleslawieckim
planowala dywersj� i sabotaz i jak inne organizacje liczyla na konflikt
w .obozie aliant6w 32.
We Lw6wku dzialala organizacja pod nazwq „Stadtverwaltung".
Przygotowywala si� ona do obj�cia wladzy w miescie na wypadek
zmian na Dolnym Slqsku. Funkcje czlonk6w organizacji odpowiadaly
funkcjom pracownik6w Zarzqdu Miejskiego. Komendant grupy byl
burmistrzem, kierownikiem administracyjnym Maks Scholz, za . kas�
27 ASB KWMO. m. n., Sprawozdanie Wojew6dzkiego Urz�du Bezpieczenstwa
Publicznego za okres 1 - 10 IX 1945 i z 22 VII 1946.
1.8 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP Wroclaw za styczen 1946, r6w
niez: Sprawozdanie WUBP Wroclaw za okres 20 XI - 10 XII 1945, oraz AMSW·.
sygn. 196/d/21.
29 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP za okres 1 - 10 IX 1945.
30 Tamze.
31 ASB KWMO, sygn. 2582, Akta sledcze; r6wniez WSR Wroclaw, sygn. 1363/46,
Wyrok z 25 XI 1946.
32 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 30 IX 1946.
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miejskq byl odpowiedzlialny Niekiel, za swiatlo, wodociqgi i gaz
Richard 33.
Inicjatorami powofania 0rrga1nizacji „Stoßtrup" w powiecie wal
brzyskim byli wyzsi oficerowie SA, gl6wnie Konrad Wilej i Paul Sterf.
W jej sklad wchodzilo 3 oficer6w i 15 podoficer6w SA. Grupa posiadala
bron i gl6wnym jej zadaniem bylo werbowanie ludzi 34•
Od nazwy dziennika wydawanego w okupowanej wschodniej cz�sci
Niemiec wzi�la nazw� organizacja „Über", kierowana przez bylego
dzialacza hitlerowskiego przebywajqcego w Dreznie Augusta Hacke_
Celem jej byla praca wywiadowcza, a gl6wnie rozpoznanie rozmieszcze
nia wojsk · na Dolnym Slqsku, stosunku polskich wladz do Niemc6w
i sytuacji gospodarczej. W Szprotawie istniala organizacja „Über" zwana
grupq „Schlange". Skladala si� z 15 czlonk6w w wieku 25-26 lat.
Druga grupa, zwana „Zwerg", liczyla 12 czlonk6w, z kt6rych tylko
4 pochodzilo z powiatu Szprotawa, pozostali zza Nysy. Komendant
grupy „Schlange" r6wniez pochodzil zza Nysy i bezposrednio kontakto
wal si� z A. Hackern, kt6ry przekraczal granic� i bral udzial w ni�
kt6rych zebraniach grupy 35.
Do wrzesnia 1945 r. istniala w powiecie kozuchowskim organizacja
o mylqcej nazwie „Polonia Restituta", kt6rej zalozycielem byl Edmund
Gaede, byly wlasciciel fabryki w Polsee. Z cz�sci przekaz6w zr6dlowych
wynika, ze w jej sklad wchodzili Niemcy i Polacy. Organizacja udzielala
pomocy materialnej „Werwolfowi" 36, a swe kom6rki posiadala r6wniez
w Sremie, Nowej Soli, Zielonej G6rze i Cottbus 37• Gl6wnym celem byla
dzialalnosc szpiegowska. Organizacja liczyla 9 czlonk6w i 90 sympaty
k6w. Nalezeli do nich byli wlasciciele majqtk6w ziemskich, fabryk
i kopaln na terenie Ziem Odzyskanych 38.
W 1946 r. w powiecie brzeskim i lubanskim dzialala organizacja
„Edelweiß", posiadajqca �ontakty z podobnq organizacjq w angielskiej
strefie okupacyjnej, kt6rej czlonkowie rekrutowali si� przewaznie z by
lych mieszkanc6w Dolnego i G6rnego Slqska. Gl6wnym celem organi
zacji bylo dokonywanie napad6w na transporty Polak6w znajdujqcych
si� w obozach przejsciowych, rabunek, propaganda antypolska oraz
przesladowanie Polak6w przebywajqcych w Niemczech. Ze wzgl�du
na charrakter dzialalnosci „Edelweiß" skladala si� ·z grupy wywia:doiw�zej
operacyjnej. ZalozyC;ielem i komendantem siedmioosobowej grupy tej
33
M
35
36
n
38

ASB KWMO, m ..n., Sprawozdanie WUBP z ·20 VIII 1946.
ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z marca 1946 r.
WSR Wroclaw, sygn. Sr. 15/47, Zeznania Kurta Hahna z 23 VII 1946.
AMSW, sygn. 15942.
Tamze.
ASB "KWMO, Wroclaw sygn. 3223/I.
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organizacji w powiecie brzeskim byl Wolfgang Stehr. Jej czlonkowie
nosili szarotki wpü�te w marynark� lub wprawione w oczko pier
'scionka 39.
Dalekosi�znym i ostatecznym celem podziemia niemieckiego bylo
odbudowanie niepodleglego, faszystowskiego panstwa niemieckiego
w poprzednich granicach. Temu celowi sluzyc miala dzialalnosc pro
pagandowa, dywersyjno-sabotazowa, wojskowa i terrorystyczna. Z ze
znan aresztowanych czlonkow podziemnych organizacji wynika, ze ich
celem bylo mi�dzy innymi organizowanie Niemcow, zaopatrywanie
w bron, materialy wybuchowe, dokonywanie sabotazy w fabrykach
i na kolei, uchylanie si� od pracy dla Polakow lub jej zle wykonywa
nie. Mialo to doprowadzic do dezorganizacji administracji i gospodarki
polskiej na Dolnym Slqsku. Dzialalnosc propagandowa i wojskowa pod
ziemia niemieckiego zmierzala do tego, by Polacy albo sami dobrowolnie
zrezygnowali z Dolnego Slqska, albo tez uczynili to pod naciskiem
zbrojnego wystqpienia Niemcow. W wypadku wystqpienia zbrojnego
liczono na pomoc sil zbrojnych zza Nysy oraz wojsk anglo-amerykan
skich. Jednym z pierws.zych krok6w faszystowskich powstanc6w mialo
byc wymordowanie wybitniejszych Polak6w, kt6rych listy zamierzano
uprzednio sporzqdzic, podobnie jak Niemcow wspolpraeujqcych z Po
lakami 40.
0 propagandzie podziemia mozna mowic gl6wnie na podstawie
ulotek kolportowanych wsrod Niemcow, cz�sciowo drukowanych i prze
rzucanych przez granic�. Og6lem wladze bezpieczenstwa za?otowaly
w wojew6dztwie wroclawskim w 1945 r. 19 wypadk6w kolportowania
ulotek przez organizacje „Deutsche Selbstschutz", ,,Britisches Schlesien",
,,Polonia Restituta", a w 1946 r. 9 wypadk6w w powiatach bystrzyckim,
boleslawieckim, luba:nskim, zlotoryjskim oraz we Wroclawiu i Legnicy.
Przed konferencjq w Poczdamie propaganda podziemia niemieckiego
zmierzala do zatrzymania na Dolnym Slqsku jak najwi�kszej liczby
_Niemc6w, przeciwstawiala si� ich ucieczkom do stref okupacyjnych,
a nawolywala do powrotu tych, kt6rzy wra.z z przesuwajqcym si� fron
tem uciekli w glqb Niemiec. Propaganda ta dawala cz�sciowo rezultaty.
Pewna cz�sc ludnosci niemieckiej powrocila do swych gospodarstw,
powstawaly niemieckie tymczasowe zarzqdy miejskie, na murach po
jawialy si� hasla o tresci antypolskiej, a nawet w godzinach rannych
ukazywaly si� na domach chorqgwie ze swastykami u. Kierownicze
osrodki podziemia kolportowaly tez�, ze uchwaly konferencji pokojowej
39 Tamze.
"0 WSR Wroclaw, sygn. R. 1335/46, Akt oskarzenia.
41 Z. Ru t k o w s k i, Czy ni.eudana akcja Werwolfu (Kierunki, nr 26. 1960).
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mogq byc zalezn€ od ilosci Niemc6w na Slc1sku. Z tego tez okre�u
pochodzi ulotka Komitetu do Spraw Utrzymania Slqska przy Niem
czech. Jej autorzy, powolujqc si� na rzekome zapewnienia Sojuszniczej
Rady Kontroli, ze jezeli wszyscy Slqzacy wyrazq zyczenie powrotu „do
swojej ojczyzny", to obradujqca konferencja pokojowa w Poczdamie
.,zostawi g�anice mi�dzy Niemcami a Polskq w ramach umowy pocz
damskiej konferencji takie, jakie byly w 1937 roku", apelowali: ,,Slqzacy
wszystkich cz�sci Niemiec. Od Was zalezna jest przyszlosc naszej
ojczyzny. Postarajcie si�, aby odezwa ta dostala si� do wszystkich
Niemc6w. Nie zapominajcie nadeslac Waszej prosby do Sojuszniczej
Rady Kontroli w Berlinie. W prosbie nalezy. pisac, eo nast�puje:
Do Sojuszniczej Rady Kontroli (1) Berlin.
My, Slcizacy, kt6rzy jestesmy rozsiani po calych Niemczech, mamy
tylko jedno pragniP.nie: wr6cic do swojej ojczyzny, z kt6rej nas hitle
. rowcy wyp�dzili. Prosimy Sojuszniczq Rad� Kontroli, aby granica
mi�dzy Niemcami a Polskq na obecnej konferencji w Poczdamie zostala
uchwalona taka, jaka byla do roku 1937" 42.
Podziemie, wykorzystujqc brak odpowiedniej informacji dla Niem
c6w na Dolnym Slclsku, falszywie informowalo ich o decyzjach pocz
damskich w sprawie zachodniej . granicy Polski i sytuacji w okupowa
nych Niemczech. Tak np. jedna z ulotek kolportowanych we Wroclawiu
donosila mi�dzy innymi, ze Saksonia, Slqsk, Brandenburgia (opr6cz
Berlina i pozostalej cz�sci Niemiec) zostan::i pod kontrolq Komisji So
juszniczej i nie bP.rlq okupowanie. Prusy Wschodnie, G6rny Slqsik wlcicz
nie z Brzegiem pozostanci pod okupacjq rosyjskq. Korytarz lqcznie
z Gdanskiem oraz cz�sc SlqE"ka, kt6ra nalezala przed 1938 r. do Polski,
zostanq przylqczone do Polski. Niemcy z tych teren6w b�dq musieli
zameldowac si� ceh=m:1 przesiedlenia do dnia 20 VII 1945 r. Ulotka
stwierdzala, ze wedlug komunikat6w radia moskiewskiego w j�zyku
niemieckim z dnia 12 VII 1945 r. Dolny Sl ci sk pozostanie „niemieckim" 43_
Po konferencji w Poczdamie w propagandzie niemieckiej pojawiajq
si� nowe elementy. Podziemie glosilo, ze uchwaly te majq charakte:r
tymczasowy, i wzywalo Niemc6w do organizowania si� i samoobrony.
Jedna z ulotek rozpnwszechnianych we wroclawskiej gazowni apelowala
do „myslqcych" Niemc6w, by „tworzyli samoobron�", gdyz „nar6d
i panstwo, kt6re przez naszq zwyci�sk::i armi� zostalo zmiazdzone
w przecicigu kilku dni ... jest niezdolne do panowania" nad Niemcami 4,;.

42 ASB KWMO, m. n.
43 Archiwum Panstwowe Miasta Wroclawia
Wojew6dzki Wroclawski, sygn. VI/154, b.p.
44 ASB KWMO, m. n.
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Charakterystyczna jest r6wniez ulotka znaleziona w grudniu 1945 r
w Klodzku i skierowana do „Slcizak6w i Niemc6w w Czechach". Jej
autorzy - najprawdopodobniej jakas grupa podszywajcica si� pod Ame
rykan6w - zwracajq uwag�, ze wojna skierowana byla nie przeciwko
narodowi niemieckiemu, lecz narodowemu socjalizmowi, a dalsza walka
skierowana b�dzie przeciwko „slowianstwu Polski i Czech". Ustalony
jest juz dzien, kiedy „ostatni Slowianin" opusci Dolny Slqsk, a czolgi
przez ksi�stwo klodzkie wyruszci na Warszaw� i Moskw� 45•
Na podkreslenie zasluguje fakt ozywienia propagandy i p.ogorszenia
si� stosunku ludnosci niemieckiej do polskiej po wystcipieniach nie
kt6rych zachodnich m�z6w stanu, jak np. sekretarzy stanu F. S. Byr
nesa i G. Marshalla oraz bylego premiera Wielkiej Brytanii W. Chur
chilla i innych 46. Nie bez wplywu pozostalo r6wniez or�dzie papieza
Piusa XII popierajcice roszczenia Niemc6w do Slciska.
Jednci z form propagandy podziemia bylo · wykorzystywanie list6w
i wycink6w prasowych przysylanych przez przesiedlonych Niemc6w.
Informowaly one o polityce pan tw anglosaskich w stosunku do ziem
zachodnich. Zawieraly hasla rewizjonistyczne, domagaly si� od cz�sci
niedobitk6w hitlerowskich przebywajc4cych na ziemiach zachodnich
przygotowania gruntu do oderwania tych ziem' od Polski. M6wily one
o konflikcie Polski z Czechoslowacjc4 o Walbrzych i Klodzko 47• Byly
ksiqdz z Walbrzycha przysylal listy z apelem o wznoszenie modl6w
o cud podobny do kl�ski Tatar6w, by Slqsk wr6cil do Niemiec 48.
Waznc4 rol� w agj.tacji przeciwpolskiej odgrywali duchowni niemiec
cy. Kazania i rozmowy ksi�zy podtrzymywaly na duchu ludnosc nie-·
mieckc4, nawolywaly do zespolenia sil i przetrwania na Dolnym Slc4sku 49
W jednej z miejscowosci w powiecie kamieimog6rskim duchowny nie
miecki utrzymywal kontakt z tajnie zbierajcicymi si� Niemcami. Podej
rzany byl on o posiadanie aparatu radiowego, gdyz ludnosc informo
wana byla o aktualnych wydarzeniach 50. Jerzy Nechej, ksicidz niemiecki
w Cerkowicach w powiecie trzebnickim, prowadzil zebrania z ludnoscici
niemieckq w swoim domu i pomagal wsp6lnie z zakonnicami ukrywaf
w klasztorze w Trzebnicy konspirujcicych Niemc6w 51. R6wniez we
45 ASB KWMO, m. n., Ulotka przerzucona z Drezna.
46 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 9 VIII 1946.
47 WSR Wroclaw, sygn. SR. 230/50, T. I. Protok6l przesluchania J6zefa Wei
ganga, 22 IX 1949.
48 WSR Wroclaw, sygn. 230/50, T. I, Protok6l przesluchania J6zefa, Weiganga,
10 X 1949.

49 ASB KWMO, m. n., Sprawo.zdanie WUBP za okres 21-31 XI 1946.
50 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 10 III 1946.
51 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 30 X 1946.
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Wroclawiu-Lesnicy duchowny katolicki Bernhard Prietzel utrzyrnywal
kontakt z kom6rkq „Werwolfu", organizowal u siebie zebrania, prze
chowywal nielegalnie bron 52• W innych miejscowosciach wojew6dztwa
wroclawskiego ksi�za niemieccy brali udzial w pracy podziemnych orga
nizacji, a nawet byli inicjatorami ich powolywania. Zalozycielem
organizacji „Pfarrjugend" w powiecie swidnickim byl duchowny nie
miecki. Organizacja wydawala broszury, z kt6rymi aresztowano pewm1
Niemk� 53. W organizacji „Freies Deutschland" w Boleslawcu aktyw
nym czlonkiem byl katolicki ksiqdz niemiecki Paul Sauer. Bral on
udzial w zebraniach organizowanych w mieszkaniu A. Kühnego, · pro
wadzil poczt� organizacyjnq i prywatn�, uprawial antypolskq pro
pagand� wsr6d niemieckich wiernych. Poza tym sluchal codziennie
radia, skrz�tnie zapisujc1c komunikaty, informowal o ich tresci M. W za
leznosci od potrzeb �ystawial falszywe dokumenty 55.
Organizacja „Werwolf" zwracala specjalnq uwag� na dzialalnosc
w zakresie ubiegania si� o obywatelstwo polskie w celu unikni�cia
wysiedlenia, starania si� przez fachowc6w o prac� w polskich fabrykach
i zakladach pracy, gdzie po uzyskaniu zaufania mogli prowadzic prace
wywiadowcze i sabotazowe, oraz wciqgania do wsp6lpracy Polak6w ze
Slc1ska posiadajqcych Volkslist�. Zwraea[l,O takze uwag� na koniecznosc
nawiqzywania kontakt6w towarzyskich z Polakami celem pozyskania
ich zaufania. Aby ulatwic realizacj� tych zamierzen, instrukcje pod
ziemia zalecaly przekazywanie Polakom posiadanych przez Niemc6w
nieruchomosci 56.
Przed wysiedleniem chronic mialy Niemc6w zaswiadczenia o obywa
telstwie polskim. Handel takimi dokumentami szerzyl si� we Wrocla
wiu 57 i Zc1bkowicach 58. W powiatach graniczc1cych z Czechoslowacjq
obserwowano nieleg:ilny handel dokumentami stwierdzajqcymi czeskc1
przynaleznosc narodowq, CO wiqzalo si� z krqZqCq we wrzesniu 1945 r.
plotkci, ze tereny te zostanq wlqczone do Czechoslowacji 59. Wsr6d sta
rajqcych si� o obywatelstwo czechoslowackie wü=:kszosc stanowili by1i

52

ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 19 X 1946.
53 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 20 III 1946.
54 WSR Wroclaw, sygn. R. 1335/46, T. II, Dodatkowe zeznania Herberta Mün
nicha z 20 VI 1946.
55 Fikcyjne zaswiadczenie sporzctdzone przez ksi�dza Paula Sauera stwier
dzajc:{ce, zatrudnienie Marty Kühne, WSR Wroclaw, sygn. R. 1335/46.
56 AMSW, wyk. 7, poz. 13/c, 1089; ASB KWMO, m. n., Informacja WUBP
-0 sytuacji na Dolnym Slctsku w 1945 r. bez daty.
57 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 10 X 1946.
5s ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 19 X 1946.
59 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP za okres 1 - 10 IX 1945.

524

A. Kowalik

czlonkowie organizacji hitlerowskich lub byli oficerowie armii nie
mieckiej. W Kudowej obywatelstwo czeskie uzyskalo okolo 500 Niem
c6w. Natrafiono r6wniez na slady wydawania sfalszowanych zaswiad
czen o dzialalnosci komunistycznej i antyfaszystowskiej 60.
Istotnym elementem dzialalnosci podziemia niemieckiego bylo tajne
szkolnictwo. W grudniu 1945 r. istnialy gimnazjum i szkola zawodowa
drzewna w Cieplicach, szkola zawodowa w Walbrzychu, 3· szkoly pod
stawowe we Wroclawiu. Szkoly podstawowe we Wroclawiu miescily si�
przy instytucjach charytatywnych, utrzymywanych przez niemieckie
duchowienstwo. Wedlug przyblizonych danych w wojew6dztwie wro
clawskim pq:ebywato w tym okresie okolo 1500 nauczycieli, z tego stale
adresy posiadalo okolo 500. Nauczyciele ci w maju i czerwcu 1945 r.
na apel wladz radzieckich zglaszali si�, podobnie jak i inni Niemcy,
do pracy. W koncu 1945 r. Kuratorium Wroclawskie przystqpilo· do
likwidacji szk6l, ale mimo to tajne naucza.nle trwalo nadal 61. W Wal
brzychu i Wroclawiu w maju 1946 r. funkcjonowaly tajne szkoly, do
kt6rych ucz�szczala mlodziez w wieku 9-16 lat i starsza. W maju
1946 r. zlikwidowano tajnq szkol� niemieckq w Wolowie 62.
Zar6wno starania o obywatelstwo polskie i czeskie, jak i tajne
szkolnictwo byly elementami dzialalnosci podziemia niemieckiego obli�
czonymi na przetrwanie na Dolnym Slqsku. Zaliczyc do tego r6wniez
mozna dzialalnosc jednego z oddzial6w „Freies Deutschland" w Bole
slawcu. Jego zadaniem byla ochrona przed niszczeniem i rabunkiem
nie zamieszkalych budynk6w, utrzymywanie wszystkich zabudowan
w nalezytym porzqdku i czystosci, eo. mialo umacniac wsr6d Niemc6w
przekonanie o tymczasowosci uchwal poczdamskich 63.
Propaganda podziemia niemieckiego wywierala wplyw na cz�sc. lud
nosci niemieckiej i pobudzala je} do wystqpien antypolskich. W zwiqzku
z wysiedlaniem. ludnosc niemiecka w Swidnicy zo�ganizowala wiec pro
testacyjny. Na wiecu ze strony Niemc6w padly strzaly. Do podobnego
wystqpienia doszlo takze w czasie ladowania ludnosci niemieckiej do
transportu na stacji kolejowej Stary Walisz6w w powiecie bystrzyc
kim 64• Niemcy wszcz�li pijackq awantur�, w czasie kt6rej zabili 2 zol60 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 10 X 1946.
61 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie dekadowe WUBP z 28 V 1946.
62 ASB KWMO., m. n., Notatka WUBP w sprawie tajnego szkolnictwa nie
mieckiego, grudzien 1945.
63 WSR Wroclaw, sygn. 1335/46, T. V, Protok6l przesluchania Dory Schneider.
13 IV 1946.
64 Podziemie na Dolnym Slqsku, maszynopis, nie· autoryzowany, 1946, ASB
KWMO, bez sygnatury.
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nierzy radzieckich. W marcu 1947 r. w warsztatach Armii Czerwonej
w Legnicy robotnicy niemieccy zorganizowali rady zakladowe, kt6rych
celem byla interwencja o podwyzk� plac i. otwarcie szkoly dla nie
mieckich dzieci. Rady zostaly rozwiqzane, gdyz nie mialy podstaw do
domagania si� podwyzszenia zarobk6w, Niemcy bowiem zarabiali w tych
zakladach tyle, ile przeciE:tnie zarabial polski rzemieslnik i robotnik 65.
W powiecie zqbkowickim Niemcy rzucili si� na Polak6w, nie dopuszcza
jqc ich do osiedlenia si�. W czasie interwencji zostal ranny funkcjona
riusz MO Stefan Zajqc. W powiecie bystrzyckim podczas opuszczania
gospodarstw Niemcy dewastowali zabudowania, ogrody. W powiecie
jaworskim Niemcy zapisani do wysiedlenia zatruli dwie sztuki bydla
i spalili gospodarstwo 66. Byly tez wypadki pobicia Polak6w, np.
w kwietniu 1946 r. w jednej ze wsi w powiecie jeleniog6rskim 12 uzbro
jonych w palki Niemc6w pobilo pracownika elektrowni i jego zon� 67.
Dalszym przejawem tlzialalnosci Niemc6w zorganizowanych w pod
ziemiu bylo gromadzenie broni. Czlonkowie organizacji na zebraniach
uczyli si� poslugiwac broniq i materialem wybuchowym, przygotowy
wali miejsca obronne - bunkry. Bunkier taki wybudowala organizacja
„Freies Deutschland" w Boleslawcu w dzielnicy Rue 68, na drzewie kolo
bunkra zorganizmyano punkt obserwacyjny.
Niekt6re organizacje niemieckie, gl6wnie „Edelweiß" i „Über", zaj
mowaly siE: takze szpiegostwem. Jeden z czlonk6w „Edelweiß", wy
delegowany na Dolny Slqsk z Hanoweru, mial za zadanie zbadac
war'unki, w jakich znajdujq si� Niemcy . Uzyskane informacje mialy
byc wykorzystane w propagandzie wsr6d Niemc6w w angielskiej strefie
okupacyjnej. Powiatowy Urzqd Bezpieczenstwa Publicz.nego w Kamien
nej G6rze aresztowal w _pazdzierniku 1945 r. Klausa Tyberta, kt6ry
przybyl na Dolny Slqsk zaopatrzony w falszywe dokumenty angielskie.
Zadaniem jego bylo miE;dzy innymi prowadzenie obserwacji lotnisk
i kolportowanie ulotek 69. Pewne dokumenty wskazujq niewc:itpliwie,
ze Artur Kühne, przyw6dca organizacji „Freies Deutschland" w Bole
slawcu, nawic:izywal kontakty z wyzszymi oficerami angielskimi i ame
rykanskimi w Berlinie, informujc:ic ich o sytuacji, nastrojach i organi
zacji ludnosci niemieckiej na Dolnym Slqsku. Trzykrotnie przekraczal
legalnie granic� Polski, uzasadniajqc_ sw6j wyjazd koniecznosciq zaku65 ASB KWMO,
ti6. Podziemie na
67 ASB KWMO,
68 ASB KWMO,
69 Podziemie na

m. n., Sprawozdanie
Dolnym Slqsku, cyt.
m. n., Sprawozdanie
sygn. 4872, T. I.
Dolnym Slqsku, cyt.

WUBP z 10 III 1947
maszynopis.
WUBP, 30 IV 1946.
maszynopis.

21 IV 1947.
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pienia w Berlinie cz�sc1 zamiennych dla utrzymania ciqglosci produkcji
€nergii elektrycznej w Boleslawcu. Po powrocie z Berlina, powolujqc
siE: na owych angielskich i amerykanskich oficer6w, wzmagal anty·
polskq dzialalnosc 10.
Lothar Borman ·z organiizacji „Kameradschaft"· zeznal w czasie sledz
twa, ze mial zadanie zbierac informacje o prödukcji cz�sci samochodo
wych w Grodzanowicach, gdzie pracowal, o liczbie zatrudnionych tarn
niemieckich jenc6w wojennych, o stanie uzbrojenia wojsk radzieckich.
posterunk6w MO i UB w tej miejscowosci itd. Dane mial przekazywac
pewnemu Niemcowi, z kt6rym jednak na skutek 'aresztowania Bormana
do spotkania nie doszlo 71.
t.c1cznik z organizacji „Über" mi�dzy grupq „Zwerg" i „Schlange"
zeznal, iz jeden z czlonk6w org�nizacji przekazywal w . listach do
A. Hackego, przyw6dcy „Über" w Dreznie, informacje o sytuacji w po
wiecie glogowskim, szprotawskim i boleslawieckim. Do polowy 1946 r.
przekazano 26 takich list6w. Zeznal r6wniez, ze na jednym z zebran
organizacji obiecano udzielac instrukcji ulatwiajqcych prace wywia
dowcze 72.
Na szerokq skal� zamierzano prowadzic akcje sabotazowe w kopal
niach i zakladach pracy, uszkadzajqc kable elektryczne, psujqc �otory,
wykolejajqc wagony z w�glem. Sabotazysci niemieccy wysadzili w po
wietrze dwa pociqgi, w tym jeden z ladunkiem material6w pE:dnych
przeznaczonych dla Armii Czerwonej, wykoleili jeden parow6z, jeden
wagon osobowy i usilowali zatrzymac pociqg wiozqcy niemieckich jen
c6w �ojennych 73• W pierwszych dniach czerwca 1945 r. banda SS
z Borowa Olesnickiego do1lmniala napadu nia w.ozy pmw1ianrtowy i amuni
cyjny Armii Czerwonej, rabujqc ladunek i zabijajqc dw6ch zolnierzy 74.
Inna organizacja rozbila dwa samochody radzieckie w powiecie wal
brzyskim 75.
W 1946 r. kom6rka „Freies Deutschland" w Boleslawcu spalila
FabrykE: Dach6wek w Czarnej w powiecie boleslawieckim. Inne organi
zacje podpalily ponadto: Zaklady Ceramiczne w Zebrzydowicach w po70 WSR Wroclaw, sygn. R. 1335/46, Postanowienie o pociqgni�ciu do odpowie
dzialnosci karnej A. Kühnego, 22 VI 1946.
71 WSR Wroclaw, sygn. Sr. 15/47, Protok6l przesluchania Lothara Borma�a.
4 VIII 1946.
72 WSR Wroclaw, sygn. Sr. 15/47, Protok6l przesluchania Kurta Hahna, 23 VIII
1946.
73 Podziemie na DoLnym SLqsku, cyt. maszynopis. ·
74 WSR Wroclaw, R. 831/46, Wyrok WSR Wroclaw, 7 IX 1946.
75 Podziemie 11a DoLnym SLqsku, cyt. maszynopis.
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wiecie lw6weckim, Fabryk� Plyt Pilsni.owych w Geninie, Fabryk�
Welny Drzewnej w Rubinie i Rak6wku. W Zlotoryi podpalono maga
zyny wojsk radzieckich, we Wroclawiu magazyn Wydzialu Budowlanego
Zarzqdu Miejskiego i szkol� polskq w powiecie zarskim 76. 13 V 1946 r.
zlikwidowano 4-osobowq grup� uzbrojonych podpalaczy zagr6d pol
skich 77.
Organizacje i bandy niemieckie napadaly na posterunki MO, mi�dzy
innymi celem zdobycia broni. W 1945 r. dokonano 3 napad6w na po
sterunki w Strzelinie, w ChrZqstawie Wielkiej i Wojnowie oraz wy
sadzono w powietrze budynek Armii Czerwonej w Z6rawinie. Zgin�lo
9 zolnierzy radzieckich 78.
Najgro.zniejszq formq dzialalnosci podziemia byly zab6jstwa dokony
wane na funkcjonariuszach MO, zolnierzach WP ·i Armii Czerwonej
oraz ludnosci cywilnej. Og61:em z rqk podziemia zgin�lo 36 os6b:

Rok

Zolnierze

A. Cz.

1945
1946

20

Razem

20

WP

UB

MO
3

3
3

-,- �-

-1

Ludnosc cywilna

4
4
8

W pazdzierniku 1945 r. w m1eJscowosc1 Kamionna w powiecie wro
clawskim wsp6llokatorzy niemieccy zatruli polskq rodzin�. Jedna osoba
(Anna Lisowska-Mackiewicz) zmarla, dzieci uratowano 79. 22 XII 1945_ r.
w czasie wprorwadzania do mieszkania repatrianta w _Muchoborze Wiel
kim Niemiec zastrzelil osadnika Antoniego Kesek, a nast�pnie zastrzelil
swojq zon�, podpalil dom i popelnil samobojstwo so. W gr_udniu i945 r.
Niemcy zabili Polaka w Walbrzychu i zastrzelili funkcjonariusza MO
w Szklarskiej 'Por�bie. 12 V 1946 r. w Nowej Soli ukrywajqcy si� na
cmentarzu Niemcy- zabili kijem dziewczynk�, obawiajqc si� zdradzenia
ich obecnosci 81. W Mlotach w powiecie walbrzyskim w maju 1946 r.
76
77
78
79

Tamze.
Strzezaie sie: niemieckiego sabotazu (Trybuna Dolnoslqska, 13 VI 1946).
Podziemie na Dolnym Slqsku, cyt. maszynopis.
ASB KWMO, m. n., Raport sytuacyjny Komendy Wojewödzkiej MO woje
w6dztwa wroclawskiego, 30 X 1945.
80 Archiwum KW PZPR Wroclaw, m. n., Relacja funkcjonariusza MP Jözefa
Stasnika, 23 II 1963.
81 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie informacyjne WUBP za okres 15 IV 15 V 1946.
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Fritz Streudel, byly czlonek NSDAP, kt6ry mial. byc wysiedlony, pod
lozyl material wybuchowy w domu. W wyniku wybuchu zgin�li 2 funk
cjonariusze MO (Wladyslaw Kmiecik i Wladyslaw Mikulski), dwu
osobowa rodzina polska osiedlona w tym domu i 13 os6b narodowosci
niemieckiej, w tym r6wniez rodzina Streudla 82• W czerwcu 1946 r.
we Wroclawiu Niemka Elza Winschig zamordowala zon� funkcjona
riusza Ochrony Obiekt6w, u kt6rego prowadzila gospodarstwo 83. 30 VI
1946 r. dwaj Niemcy zamordowali podporucznika WP Wisniewskiego
powracajqcego po referendum ze Swidnicy do Krasowic 84. 2 VIII 1946 r.
wladze bezpieczenstwa w Lublinie aresztowaly agenta „Werwolfu",
kt6ry przy przekraczaniu granicy zabil dw6ch zolnierzy WP zabierajqc
im bron 85.
Nie jest to pelna lista morderstw, jakich dokonalo podziemie nie
mieckie na Dolnym Slqsku. Braki w archiwach i rozproszenie dokumen
t6w w r6znych instytucjach uniemozliwiajq pelne zestawienie i szcze
g6lowe rozeznanie w tym zakresie.
Spr6bujemy obecnie podsumowac niekt6re formy dzialalnosci pod
ziemia niemieckiego:

Rok

Kolportowanie
ulotek

Zab6jstwa

1945
1946

19
9

·28

Napady na
posterunki
MO i A. Cz.

Pozary

�abotaz na
kolei i w
transporcie

28
8

4

9

7

36

4

9

7

---------------'-- _.,_

�g6lem 1

Bicie
Polak6w

5
5

To zestawienie fakt6w, niepelne wprawdzie, ilustruje w pewnym
stopniu dzialalnosc niemieckiego podziemia na Dolnym Slqsku. J est ona
niewsp6lmierna do zamierzen i nie swiadczy o jego wielkiej sile. Wbrew
twierdzeniom niekt6rych autor6w 86 bylo ono wlasnie slabe, nie skoor
dynowane i nie stanowilo wi�kszego zagrozenia dla wladzy i ludnosci
s2 ASB KWMO, m. n., Raport specjalny Komendy MO powiatu Walbrzych,
8 V 1946.
83 Niemka skazana na smierc (Trybuna Dolnoslc1ska, 9/10 VI 1946).
84 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 20 I 1946.
85 ASB KWMO, m. n., Sprawozdanie WUBP z 2 VIII 1946.
86 E. S t r a s, ,,Bastion": Wehrwolf! (Biuletyn Archiwalny Wroclawskiego
Okr�gu ZBOWiD, nr 14, II kwartal 1946 r., s. 70). Twierdzi on, ze w · swietle
dokument6w „niemieckie podziemie na Dolnym Slc1sku nie bylo ani przypad
kowe, ani slabe".
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polskiej na tych terenach. Zlozylo si� na to wiele przyczyn, tkwüicych
mi�dzy imlymi w sytuacji i nastrojach ludnosci niemieckiej, kt6rej
wi�kszosc miala dosc wojny i zdawala sobie spraw� z tego, ze musi
opuscic Dolny Slqsk, oraz � sprawnym i skutecznym mimo wszystko
funkcjonowaniu aparatu bezpieczenstwa, szybko wykrywajqcego i prze
rywajqcego w ·zalq.zku dzialalnosc podziemnych organizacji. Pewien
pozytywny wplyw mialo tez systematyczne przesiedlanie ludnosci nie
mieckiej, kt6re automatycznie likwidowalo organizacje i jednoczesnie
pozbawialo je zaplecza.
Dyskusyjna, jezeli nie wr�cz wqtpliwa, jest teza, iz dzialalnosc pod
ziemia miala wplyw na podejmowanie decyzji o przyspieszeniu wy
siedlenia ludnosci niemieckiej 87. Wydaje si�, ze teza o niebezpieczen
stwie grozqcym panstwowosci polskiej ze strony niemieckich organi
zacji byla jedynie atutem propagandowym wyzyskiwanym w celu przy
spieszenia wysiedlania Niemc6w.
Dzialalnosc podziemia niemieckiego swiadczy jednak o tym, ze cz�sc
bylych dzialaczy NSDAP, SS, SA, policji i cz�sc sfanatyzowanej mlo
dziezy z Hitlerjugend mimo druzgocqcej kl�ski, jakq Niemcy hitlerow
skie poniosly w II wojnie swiatowej, marzyla o odbudowaniu faszy
stowskiego panstwa i starala si� te iluzoryczne marzenia urzeczywistniac.
GENESIS, ORGANISATION UND TÄTIGKEIT DER DEUTSCHEN UNTER
GRUNDBEWEGUNG IN NIEDERSCHLESIEN (1945-1947)

Der Artikel behandelt die Entstehungsumstände und die Tätigkeit der ver
schiedenen deutschen Untergrundorganisationen in Niederschlesien während der
Zeit von 1945 bis 1947, die im allgemeinen als „Wehrwolf" bezeichnet werden.
Die Entstehung geht zurück in die letzte Etappe des Krieges, während der
der deutsche Geheimdienst den Aufbau einer „Abwehrbewegung" für den Fall
einer Okkupation Deutschlands vorsah. Die Schaffung der deutschen Unter
grundbewegung in den polnischen West- und Nordgebieten lag in den Händen
von R. Gehlen, dem Leiter der Abteilung „Fremde Heere Ost". Der direkte Vor
gesetzte des Wehrwolfes in Niederschlesien seitens der NSDAP war Gauleiter
K. Hanke und sein Stabsschef H. Weber.
In den Jahren 1945-1947 traten in der Woiwodschaft Wroclaw 62 deutsche
Organisationen in Erscheinung. Das Hauptziel der deutschen Untergrundbewegung
war die Vorbereitung des bewaffneten Aufstandes gegen die polnische Verwaltung
, in Schlesien und die Losreißung von Polen.. Dieses Ziel sollte durch Propaganda
und Sabotagetätigkeit, durch Waffensammeln, Terror und Spionage erreicht
werden. Seit dem Herbst 1944 wurden die materiellen Vorbereitungen für die
87 R u t k o w s k i, op. cit. Wedlug Rutkowskiego ct'zialalnosc sabotazowa Niem
c6w uzasadniala koniecznosc ich natychmiastowego wysiedlenia.
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Untergrundbewegung getroffen. Vor der Potsdamer Konferenz richtete sich die
Propaganda der deutschen Untergrundbewegung darauf, möglichst viele deutsche
in Niederschlesien festzuhalten und diejenigen, die im Verlaufe der Frontver
schiebungen. ins Innere D.eutschlands abgewandert waren, zur Rückkehr zu be
wegen. Nach der Potsdamer Konferenz stellte die Untergrundbewegung . ·die
Rechtsgültigkeit der Abmachungen in Zweifel, unterstrich ihren interemistischen
Charakter und rief zur Organisierung des Selbstschutzes auf.
Diese Untergrundbewegung war schwach und ihre Tätigkeit unkoordiniert
Darum bildete sie keine wesentliche Gefahr für die Verwaltung und für die
polnische Bevölkerung.

EDWARD PALINSKI

ORGANIZACJA I FORMY DZIALANIA OPIEKI SPOLECZNEJ
NA DOLNYM SLJ\SKU W LATACH 1945-1946
Wsr6d wielu problem6w z dziej6w minionego dwudziestolecia Dol
. nego Slqska dzieje opieki spolecznej dotychczas nie doczekaly si� opra
cowania.
Artykul niniejszy jest pierwszq pr6bq zr6dlowego przedstawienia
nie znanego dotqd procesu organizowania i form dzialania opieki spo
lecznej na Dolnym Slqsku w pierwszych pi�tnastu miesiqcach po jego
wyzwoleniu.
Dokumentacja archiwalna wykorzystana przy opracowywaniu niniej
szego artykulu sklada si� z zespol6w akt: Urz�du Wojew6dzkiego
Wroclawskiego, Wydzialy ...:._ Opieki Spolecznej, Zdrowia i Osiedlenczy;
Panstwowego Urz�du Repatriacyjnego - Oddzial Wojew6dzki i oddzialy
powiatowe; Zarzqdu Miejskiego m. Wroclawia, Wydzialy - Og6lny,
Finansowy, Administracyjny, Opieki Spplecznej i Zdrowia; Oddzialu
• Wojew6dzkiego Towarzystwa Burs i Stypendi6w.
Charakter tej dokumentacji jest r6zny. Sq to: zarzqdzenia i ok6lniki,
regulaminy dom6w opieki spolecznej, zakresy dzialania, preliminarze
budzetowe, sprawozdania rachunkowo-towarowe, spisy spraw dotyczq
cych opieki spolecznej, ewidencje zaklad6w leczniczo-opiekunczych.
Sporq cz�sc stanowi material dotyczqcy spraw opieki nad matkq i dziec
kiem, dzialalnosci Komisji Opieki Spolecznej i organizacji spolecznych
oraz walki z chorobami spolecznymi.
Wiele cennego materialu dotyczqcego zakresu i metod dzialania
pomocy i opieki spolecznej w pierwszym okresje_ po wyzwoleniu Dolnego
Slqska znajduje si� w zespolach akt Zarzqdu Miejskiego m. Wroclawia,
Odd:zialu Wojew6dzkiego i otddzial6iw powiatowych, Panstwowego Urz�du
Repatriacyjnego i Oddzialu· Wojew6dzkiego Towarzystwa Burs i Sty
pendi6w. Sq tarn sprawozdania z opieki nad repatriantami, powracajc}
cymi z oboz6w, reemigrantami oraz osiedlencami, sprawozdania staty- :
styczne dotyczqce rucl.m. chorych, wyplaconych zapom6g i wydanych
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. posilk6w oraz sprawozdania z r6znych akcji w zakresie opieki nad
dziecmi i mlodziezq oraz akcji specjalnych; znajdujq ·si� tu tez sp_ra
wozdania z dzialalnosci zaklad6w opiekunczych, wsp6lpracy z organi
zacjami spolecznymi oraz o äzialalnosci organizacji spolecznych.
Uzupelnieniem wiedzy o problemach zawartych w temacie niniej
szego artykulu stanowiq wiadomosci z dzialu publicystyki i opracowan
posrednio dotyczqcych tematu. Czasopisma wychodzqce w owym czasie
we Wroclawiu zawierajq wiele informacji. o opiece spolecznej i jej
dzialaniu 1.
W koncu 1944 r. znaczna cz�sc nasze�o kraju, zniszczonego dziala
niami wojennymi, znajdowala si� j�szcze pod okupacjq niemieckq.
Zniszczenia wojenne i eksterminacyjna polityka okupanta: wysiedlanie,
wywozenie na roboty do Niemiec, do oboz6w pracy i oboz6w koncentracyj
nych, terror policyjny, �apanki, masowe egzekucje, pozoitawily niezatarte
slady w ukladzie demograficznym spoJ:eczenstwa polskiego. Miliony wd6w
i sierot zostaly pozbawiöne jedynych zywicieli rodzin, w znacznym
stopniu zmniejszyla si� tez odpornosc ludzi na choroby wskutek fatal
nych warunk6w w okresie trwania okupacji. Zaistniala wi�c pilna po
trzeba zapewnienia ludnosci swiadczen zar6wno pieni�znych, jak i rze
czowych, eo w szczeg6lnosci · odczuwano na terenach wyzwolonych.
Fakty te zdecydowaly, ze w nowych warunkach ustrojowych obok
licznych i pilniejszych zadan podnoszqcego si� ze zniszczen i zacofania
kraju na jednym z czolowych miejsc znalazly siE: sprawy ochrony
zdrowia i opieki spolecznej. Znalazlo to m. in. wyraz w Manifescie
PKWN, kt6ry wsr6d wielu zadan organizujqcego si� panstwa widzial
r6wniez „odbudow� i rozbudow� instytucji ubezpieczen spolecznych
na wypadek choroby, inwalid�twa, bezrobocia oraz ubezpieczenia na
starosc".
Kontynuacjq mysli zawartych w Manifescie PKWN i wyrawm troski
organizujqcej si� administracji na terenach wyzwolonych bylo zarzqdze
nie - Pelnomocnika Rzqdu na Okr�g Administracyjny Dolnego Slqska
z dnia 5 VI 1945 r. szczeg6lowo okreslajqce zakres i formy opieki
spolecznej w pierwszym okresie po wyzwoleniu 2.
1 „Naprz6d Dolnoslqski" - organ Wojew6dzkiego Komitetu · Polskiej Partii
Socjalistycznej we Wroclawiu i „Pionier".
2 „1945 czerwiec 5, Trzebnica - Zarzqdzenie nr 3 Pelnomocnika Rzqdu na
Okr�g Administracyjny Dolnego Slqska S. Piaskowskiego w sprawie zakresu
wladzy pelnomocnik6w Rzqdu . . . pkt 2 - W zwiqzku z tym opieka nad wszyst
kimi Polakami, a w szczeg61nosci nad ludnosciq polskq powracajqCq z oboz6w
koncentracyjnych, z oboz6w jenc6w wojennych i z oboz6w pracy oraz · osadni
kami bez wzgl�du na to, czy znajdujq si� obecnie w miastach, na wsi, czy tez
prowadzq wlasny warsztat pracy, czy pracujq zbiorowo na folwarkach, w przed-
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Realizacja tych zapowiedzi wymagala jednak odpowiednich srodk6w
finansowych oraz aparatu wykonawczego. Tymczasem w momencie
wyzwolenia naszego kraju i dawnych ziem aparat ten byl calkowicie
zdezorganizowany, zniszczeniom ulegly nie tylko gmachy urz<::d6w, ale
r6wniez szpitale oraz zaklady opieki spolecznej obok urzqdzen komunal
nych, a straty personelu lekarskiego szacuje si<:: na 50 0/o stanu przed
wojennego. Ponadto dla stworzenia warunk6w do realizacji wymienio
nych w cytowanych przepisach i w Manifescie lipcowym zadan koniecz
ne bylo zorganizowanie nowych zaklad6w opieki zdrowotnej, zapewnie
nie kosztownego wyposazenia w sprz<::t i aparatur� medycznc:1, transport
i leki nie pro:dukowane w k.raju.
Znany jest z wielu opracowan stan Dolnego Slq5ka w momencie
zakonczenia wojny 3• Zastalismy te ziemie „wyludnione, zniszczone
i zdewastowane, aparat gospodarczy rozbity, nie uporzqdkowany pro
blem surowc6w i produkcji, ze.rwana siec komunikacyjna, nie istniejqcy
transport" 4.
W takich warunkach prowaidzone byly w pierwszych dniach po
upadku Niemiec prace orgain.izacyjne nad wprowadzeniem i umocnieniem
polskiej wladzy panstwowej na terenie Dolnego Slc:1ska. W obliczu nie
zliczonych trudnosci powoli, ale konsekwentnie, rozwijala si<:: i krzepla
mloda administracja polsika, obejmujc:1c z kazdym dniem coraz to nowe
dziedziny zycia panstwowego.
Na czolo wielu zagadnien w momencie organizowania administracji,
a przede wszystkim w okresie przyst<::powania do zagospodarowywania
tych ziem, wylonil si� probJem zorganizowania kierowanego systemu
opieki spolecz:nej. W tym tez celu juz1 w kwietniu 1945 r. powstaje przy
Urz�dzie Pelnomocnika Rzqd RP na Okr<::g Ad.ministracyjny Dolnego
Slctska Wy.dzial Pracy i Opieki Spolecznej majqcy swq pierwszq siedzib�

si�biorstwach uzytecznosci publicznej itp., nalezy do kompetencji pelnomocnik6w
rzqdu RP. Pkt 3 - Pelnomocnik Rzqdu RP zobowiqzany jest dla ludnosci pol
skiej potrzebujqcej pomocy urzqdzic punkty kwaterunkowe i . zaopatrzeniowe,
udzielic pomocy lekarskiej, w miescie tablice informacyjne, gdzie znajduje si�
wladza polska, do kt6rej majq si� zwracac". J. Mi c h a 1 s k a, Z dziej6w obej
mowänia wladzy na Dolnym Slqsku kwiecien-sierpien 1945 r. (Teki Archiwalne,
1 X 1966, s. 278, 279).
. 3 Zob. K. F i e d o r, Dwa dwudziestoledia. Dolny Slqsk w ramach gospodarki
niemieckiej i polskiej (Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, R. XX, 1965, nr la,
s. 34).
4 B. I wa s z k i e'w i·c z, Problem zagospodarowania Dolnego Slqska a zagad
nienia szkolne, maszynopis art. do „Naprzodu Dolnoslqskiego", w Archiwum
Panstwowym Miasta Wroclawia i Woj. Wrodawskiego (dalej skr6t: AP Wroclaw),
TBS, nr 11 bp.
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w Trzebnicy 5, Na stanowisko pierwszego naczelnika Wydzialu zostal
powolany Wr6blewski.
Przed ledwo eo powstalym Wydzialem stan�ly obowiqzki mozliwie
natychmiastowego organizowania doraznej, ale skutecznej pomocy
wszystkim, kt6rych wojna i terror oderwaly od warsztat6w pracy
i ognisk rodzinnych, a obecnie powracajq do kraju.
W przewazajqcej wi�kszosci powracajc}cych do kraju traktowano
jako podopiecznych opieki spolecznej, gdyz nie mozna bylo liczyc na
pomoc miejscowego spoleczenstwa skladajqcego si� w danej chwili
jeszcze cz�sciowo z ludnosci niemieckiej oraz eo dopiero przybylych
Polak6w, kt6rzy sami niejednokrotnie potrzebowali pomocy osiedliwszy
si� na zniszczonych terenach. Tym samym na poczqtku Wydzial Pracy
i Opieki Spolecznej musial poza swymi statutowymi czynnosciami roz
taczac o wiele szerszq dzialalnosc w walce z niedolq i n�dzq tysiE:cy
ludzi powracajqcych do kraju.
W pierwszym okresie swej dzialalnosci Wydzial przy braku dosta
tecznej ilosci fachowo wyszkolcmego personelu oraz s·zczuplosci prze
znaczonych na cele opieki spolecznej funduszy, srodk6w lokomocji (nie
dzialala jeszcze sprawnie poczta ani telegraf) ograniczal si� do pracy
o r g a n i z a c y j n o - b i u r o w e j. Natomiast z chwilc1 przeniesienia
Urz�du Pelnomocnika Rzqdu RP do Legnicy, tj. w czerwcu 1945 r.,
praca Wydzialu zacz�la si� szerzej rozwijac 6. Natychmiast przystqpiono
do organizacji referat6w pracy i opieki spolecznej przy urz�dach pelno
mocnik6w obwodowych, a w miastach wydzielonych wydzialow pracy
i opieki spolecznej (Wroclaw miasto i Walbrzych miasto). Oktes organi
zowania kom6rek opieki spolecznej w terenie trwal stosunkowo dlugo
i napotykal wiele trudnosci, m. in. z powodu braku odpowiedniego
personelu.
Kolejnym etapem prac organizacyjnych Wydzialu bylo przrgotowa
nie bazy organizacyjno-prawnej do przej�cia zaklad6w opiekunczych
znajdujqcych si� we wladaniu personelu niemieckiego i wojskowego.
Bylo to mozliwe z chwilq uruchomienia plac6wek PUR-u, kt6re prze
j�ly na siebie powaznq cz�sc akcji opiekunczych nad powracajqcymi
do ojczyzny. Fakt ten umozliwial Wydzialowi przystqpienie do roz
szerzenia swej dzialalnosci w kierunku organizowania opieki zamkni�tej,
c�lkowitej i CZE:sciowej. Tak wi�c cz�sc pracownik6w Wydzialu przy
stqpila do ewidencjonowania i przejmowania w porozumieniu z refera
tarrti poniemieckich za�lad6w opiekunczych.
5 Mich a 1 sk a, op. cit., s. 291.
6 AP Wroclaw, UWW, XII/22', s. 20, Sprawozdanie
Pracy i Opieki Spolecznej.
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Przeniesienie siedziby Wydzialu do Wroclawia i rozpocz�cie dzia
lalnosci w ramach Urz�du Wojew6dzkiego Wroclawskiego wplyn�lo
na stabilnosc pracy i dalsze rozszerzenie jej zakresu, polc1czone ze wzro
stem ilosci personelu etatowego oraz bazy technic2:nej 7• Tak wi�c
w ramach Wydziah.i m. in. zostaly utworzone: Oddzial Opieki Otwartej,
w kt6rego ramach rozpocz�ly dzialalnosc referaty opieki nad doroslymi.
opieki nad matkq i dzieckiem oraz mlodziezc1; Oddzial Opieki ZamkniE;
tej, obejmujc1cy referaty prowadzc1ce dzialalnosc zaklad6w opiekunczo
-wychowawczych dla dzieci i matek (element slaby - wiek od 0-3 lat)
oraz dzialalnosc zaklad6w opiekunczych dla doroslych; Oddzial do Spraw
Inwalidztwa i Oddzial Gospodarczo-Budzetowy s. W drugiej polowie
1946 r. Wydzial zorg.anizowal kom6rk� inspekcyjnq i przy wsp6lpracy
inspektor6w rozwinql akcj� lustracyjnq, kt6ra przyczyni�a si� do pod
niesienia poziomu organizacji i pracy plac6wek terenowych 9.
Celem usprawnienia pracy w terenie z inicjatywy Wydzialu odbylo
si� szereg narad z udzialem kierowni�6w referat6'w, poswi�conych
problemom usprawnienia pracy opieki spolecznej. Obok tego zarzc1dze
niem Pelnomocnika Rzqdu RP powolana zostala Wojew6dzka Rada
Opieki Spolecz1;1ej jako czynnik nadrz�dny, koordynujc1cy i kontrolu
jc1cy dzialalnosc wszystkich instytucji_ i urz�d6w opieki spolecznej panstwowych, samorzijdowych, spolecznych i prywatnych zajmujqcych
si� pomocq biednym, tj. opiekq otwartc:1 i zamkni�tq 10.
W toku nasilania si� akcji repatriacyjnej i osiedlenezej nast�puje
rozszerzenie zakresu dzialania opieki spolecznej. Wydzial rozpoczyna
organizowanie opieki nad doroslymi, kt6rc1 obejmuje ;_ w ramach opieki
otwartej - starc6w, inwalid6w cywilny�h, osoby uposledzone na umy
sle, niezdolne do pracy oraz ofiary oboz6w hitlerowskich, wypadk6w
politycznych, kl�sk zywiolowych, repatriant6w, reemigrant6w i osad
nik6w. Natomiast w zakresie opieki zamkni�tej rozpoczc1l organizowa
nie zakl,ad6w ·opiekunczo-wychowawczych dla dzieci i matek (zlobki
dla sierot i dzieci opuszczonych, domy dziecka i matki pracujqcej, domy
opieki nad dzieckiem matki pracujc1cej oraz w zakresie opieki cz�sciowej
nad podr6zujc1cc1 matkc:1 z dzieckiem - punkty dworcowe), jak r6wniez
zaklady opiekuncze dla doroslych (domy starc6w i chronik6w, schro
niska przejsciowe, domy rozdzielcze dla kobiet i m�zczyzn. domy nocle7 Tamze, s. 15.
8 AP Wroclaw, UWW, XII/4, s. 1-4, Zakres dzialania Wydzialu Pracy
Opieki Spolecznej.
9 AP Wroclaw, XII/22, s. 21, Sprawozdanie z dzialalnosci Wydzialu Pracy
Opieki Spolecznej.
10 AP Wroclaw, UWW, XII/4, s. 13, Wojew6dzka Rada Opieki Spolecznej.
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gowe, domy wypoczynkowe), dla inwalid6w cywilnych (kalectwo na
.skutek dziafan wojennych), dla wi�zni6w ideowo-politycznych 11.
Problemem opieki nad doroslymi i opieki nad dziecmi i mlodziezq
zajmowaly si� r6wniez spoleczne organizacje opiel_mncze powstale na
fali ·zywiolowego ruchu spolecznej inicjatywy niesienia pomocy po
trzebujqcym. Tak wi�c Robotnicze Towarzystwo Przyjaci6l Dzieci orga
nizowalo opiek� nad dziecmi ludzi pracujqcych w prowadzonych przez
sie bie zakladach opiekunczych, szkolach i przedszkolach oraz zlobkach 12.
Natomiast Polski Czerwony Krzyz zajmowal si� ochronq zdrowia i zy
da ludzkiego. Dzialalnosc swq na Dolnym Slqsku rozpoczql w dniu
10 V 1945 r. Wiele uwagi dzialacze PCK poswi�cili r6W1I1iez problemowi
opieki nad dziecmi, mlodziezq i doroslymi 13. Opr6cz wymienionych
opiekq nad doroslymi, dziecmi i mlodziezq przez prowadzenie zaklad6w
opieku:nczych oraz stosowanie r6znych form opieki otwartej (punkty
opieki nad podr6zujqcq matkq z dzieckiem, kuchnie ludowe, organizo
wanie kolonii i p6lkolonii) zajmowaly si�: Towarzystwo Przyjaci6l
Zolnierza, Sekcja Kobiet PPS, Towarzystwo Burs i Stypendi6w, Zwhi
zek Inwalid6w Wojennych 14.
W celu skoordynowania spolecznej dzialalnosci opiekunczej i sku
teczniejszego rozwiqzywania szeregu problem6w zwiqzanych z opiekq
spolecznq z inicjatywy Wydzialu rozpoczql w trzecim kwartale 1945 r.
dzialalnosc Wojew6dzki Komitet Opieki Spolecznej, kt6ry zorganizowal
w terenie miejskie i powiatowe komitety opieki spolecznej. Zaj�ly si�
one w poczqtkowym okresie dzialalnosci m. in. prowadzeniem kuchen
ludowych dla najbiedniejszych osadnik6w oraz organizowaniem akcji
w zakresie walki z wl6cz�gostwem i chorobami spolecznymi.
Jak z powyzszego wynika, w omawianym okresie rozr6znic nalezy
<lwa rodzaje opieki spolecznej: a) opiek� spolecznq ustawowq - funkcj�
t� spelnial samorzc1d terytorialny (gmina, miasto, wojew6dztwo). Opiek�
spolecznq ustawowq cechowalo to, ze opierala si� ona na przepisach
ustawowych i miala dla organ6w samorzqdu charakter obowiqzkowy,
tzn. pomoc musiala byc udzielona kazdemu obywatelowi w wypadku
stwierdzonej potrzeby; b) opiek� spolecznq dobrowolnq - funkcj� t�
spelnialy komitety opieki spolecznej i organizacje spoleczne. Jesli cho
dzi o ten rodzaj, nie byl on zwüizany przepisami prawnymi i w sto11 AP Wroclaw, UWW, XII/4, s. 1-4, Zakres dzialania Wydzialu Pracy
i Opieki Spolecznej.
12 W trosce o nasze dzieci (Naprz6d Doln�slctski, 6 XII 1946).
13 AP Wroclaw, UWW, XII/18, s. 4, Udzial PCK w opiece nad . dziecmi
i mlodziezct.
14 AP Wroclaw, UWW, XII/22, s. 23. Zwictzek lnwalid6w Wojennych - cha
rnkterystyka akt.
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sunku do podopiecznych wykonawcy jej mogli kierowac si� bardziej
swobodnymi kryteriami.
Opieka ustawowa posiadala srodki z budzet6w samorzqd6w i dotacji
panstwowych, natomiast opieka dobrowolna czerpala fundusze ze skla
dek czlonkowskich, kwest publicznych, dotacji obywatelskich oraz
ograniczonych subwencji 15.
Dzialalnosc ustawowa opieki spolecznej zaraz po wyzwoleniu opie
rala si� na przepisach przedwojennych. Podstaw� prawnq do udzielania
pomocy stanowila ustawa o opiece spoJecznej z dnia 16 VIII 1923 r.
(DzURP, nr 92) nie przewidujqca okolicznosci, w jakich przyszlo dzialac
po wojnie na Dolnym Slqsku.
Celem wlasciwego interpretowania, kto jest uprawniony do korzy
stania z opieki spolecznej, naczelnik Wydzialu Pracy i Opieki Spolecznej
wystosowal w dniu 20 VIII 1945 r. pismo do kierownik6w referat6w
pracy i opieki spolecznej dzialajqcych na terenie Dolnego Slqska,
okreslajqc uprawnionych do korzystania z pomocy i opieki spolecznej
w oparciu o ustaw� z dnia 16 VIII 1923 r. W pismie tym czytamy m. in.,
iz z pomocy opiekunczej korzystac mogq „wszystkie osoby nie posiada
jqce wlasnego majqtku, nie majqce zadnych dochod6w ewentualnie
kt6rych dochody nie Sq w stanie pokryc koszt6w utrzymania, a w szcze
·g6lnosci: polscy repatrianci osiedleni na Dolnym Slqsku, kt6rzy z przy
,czyn od nich niezaleznych chwilowo tej pomocy potrzebujq; Polacy
nie zdolni do pracy wskutek starosci, choroby lub ulomnosci fizycznej,
kt6rzy nie posiadajq zadnych srodk6w utrzymania; byli wü;zniowie
·Oboz6w koncentracyjnych" 16. Cytowane pismo odtqd stanowilo wy
tyczne okreslajqce zakres dzialania pomocy i opieki spolecznej.
Uzupelnienie wiadomosci o zakresie dzialania opieki spolecznej sta
nowiq dane z poczqtku 1946 r. odnosnie do dzialajqcych zaklad6w opie
lmnczych i przebywajqcych w nich podopiecznych. W tym czasie na
Dolnym Slqsku bylo czynnych 85 zaklad6w wychowawczo-opieku:nczych
dla dzieci, w kt6rych znajdowalo si� og6lem 4165 dzieci, w tym dzieci
polskich 1412, niemieckich 2307 i nie ustalonej narodowosci 446; po
nadto 126 zaklad6w dla doroslych, gdzie przebywalo 3366 pensjonariu
szy, w tym Polak6w 179, Niemc6w 1661, nie ustalonej narodowosci
1526 17.
Jesli si� zwazy, ze pozostawione przez Niemc6w zaklady cz�sto nie
·odpowiadaly istotnym potrzebom i. warunkom prowadzonej · akcji opie15

R. St a c h eck i, Opieka Spoleczna na Ziemia.ch Zachodnich. Administra
cja i Samorzqd na Ziemiach Odzyskanych, Poznan 1946, s. 4.
16 AP Wroclaw, UWW, XII/1, s. 63, Pismo Nacz. Wydz.· Pracy i Opieki Spol.
-do kier. ref. pracy i op. spol.
17 Dane statystyczne: AP Wroclaw, UWW, �II/22, s. 19.
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kuiiczej, ze · znaczna cz�sc wymagala remontu, a zaopatrzenie tych za
klad6w w zywnosc, sprz�t i srodki lecznicze napotykalo trudnosci, zro
zumie si�, jak ogromne zadan�e bylo do pokonania przez organizu
jqcq si� opiek� spolecznq. Dane o pensjon.ariuszach przej�tych wraz·
z istniejqcymi zakladami opiekuiiczymi swiadczq o udziela:qiu przez
Wydzial pomocy i opieki przez pewien okres ludziom obcej narodowo
sci, w tej liczbie i ·Niemcom.
Opr6cz zaklad6w opiekuiiczych Wydzialowi przekazane zostaly ma
jqtki rolne, kt6rych zadaniem bylo dostarczanie produkt6w zywnoscio
wych dzialajqcym zakladom. Og6lem Wydzial posiadal 60 majqtk6w
rolnych, przeci�tnie po 100 ha kazdy. Jednak pomoc z tych majqtk6w
do czasu zbior6w byla niewystarczajqca. Przewaznie dostarczaly one
do zaklad6w opiekuiiczych mleka, warzyw i n.ieco zboza pozostalego
po siewach.
W pierwszych miesiqcach po wyzwoleniu wobec olbrzymich potrzeb
Wydzial Opieki Spolecznej z nielicznq kadrq nie byl w stanie podolac
wszystkim problemom. Z pomocq przyszedl mu Paiistwowy Urzqd Re
patriacyjny (zwany w skr6cie PUR-em), kt6ry przejql na siebie calosc
zagadnieii zwiqzanych z organizacjq repatriacji oraz opiekq nad ludno
sciq przybywajqcq na Dolny Slqsk, a wi�c: wyzywienie, obslug� sani
tarnq oraz udzielanie pierwszych zapom6g pieni�znych 18. Liczba po
trzebujqcych pomocy oraz opieki cz�sciowej- bqdz calkowitej wsr6d
przybywajqcych na te ziemie z kazdym dniem rosfa. Dla nich to
w pierwszej kolejnosci zorganizowano. r6zne formy opieki otwartej:
. domy noclegowe, kuchnie ludowe, ogniska przejsc10we i punkty dwor
cowe.
Nasilenie sieci plac6wek opieki otwartej obserwujemy we Wro
clawiu, do kt6rego kierowano transporty z repatriantami i przez kt6ry
przejezdzali, zatrzymujqc si� na kilka dni, przesiedleiicy i inne grupy
ludnosci. Plac6wki te udzielaly pomocy doraznej cz�sto jednorazowej.
Domy noclegowe i ogniska przejsciowe dawaly kr6tkotrwale schro
nienie osobom bezdomnym. Poszukujqcy pracy mogli uzyskac infor
macje o mozliwosciach zatrudnienia bqdz osiedlenia si� w punktach
dworcowych, zorganizowanych we Wroclqwiu na dworcach: Gl6wnym,
Swiebodzkim i Odrzaiiskim. J ednorazowy posilek, gorqcq straw� otrzy
mac mozna bylo w kuchniach ludowych, kt6re w trosce o byt ludnosci
osadniczej i poprnw� stanu wyzywienia zostaly zorganizowane przez
opiek� spolecznq na terenie calego okr�gu administracyjnego. Do koiica
listopada 1946 r. zorganizowano ponad 100 kuchni wydajqcych prze;

18 AP Wroclaw UWW, XII/1, s. 129; por. S. Ban a s i a k, Dzialalnosc osad
nicza PUR na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1947, Poznaii 1964.
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ci�tnie posilki dla 300 - 400 os6b dziennie 19. Tak dzialajqca opieka
otwarta starala si� przeciwdzialac i zapobiec rozwijajqcej si� pladze
wl6cz�gostwa i zebractwa.
Szczeg6lnq troskq i opiekq w omawianym okresie obj�to dzieci i mlo
dziez przybywajqce na Dolny Slqsk. Ich stan charakteryzuje wzmianka ·
prasowa: ,,N�dza wsr6d tych dzieci straszna. Wyczerpane glodem ...
wi�kszosc z nich to sieroty i p6lsieroty" 20. Opieka paiistwa i samorzq
d6w nad dziecmi i mlodziezq polegala na organizowaniu dom6w matki
i dziecka, pogotowia opiekuiiczego, dom6w wypoczynkowych, dom6w
malych dzieci. Wymienione zaklady udzielaly pomocy i opieki calkowi
tej. Na opiek� cz�sciowq byly nastawione punkty opieki nad matkq
i dzieckiem, izby dworcowe i z_lobki. W domach matki i dziecka otrzy
mywaly schronienie kobiety z dziecmi, kt6re chwilowo znalazly si�
bez dachu nad glowc:4 i bez pracy. Znajdow�ly one w tych plac6wkach
zatrudnienie oraz byly przyuczane do zawodu. Pogotowia opiekuiicze
spelnialy rol� _punkt6w rozdzielczych. Stqd kobiety po otrzymaniu
pierwszej pomocy kierowane byly do pracy. ·
Znaczna cz�sc kobiet pracowala zarobkowo poza domem, w zwiqzku
z tym wylonil si� problem opieki nad ich dziecmi w czasie pracy.
Problem ten zostal rozwic:4zany w ten spos6b, ze przy wi�kszych za
kladach przemyslowych zacz�to organizowac zlobki, a nast�pnie przed
szkola. Pomyslano r6W111iez o kobietach podr6zujc:1cych z dziecmi. Na
kazdej wi�kszej stacji kolejowej utworzono tzw. izby dworcowe. Byly
to specjalnie wyposazone i urzqdzone pomieszczenia, w kt6rych po
dr6zujqca matka mogla spokojnie nakarmic bqdz przewinc:4c dziecko,
a w razie potrzeby korzystac z pomocy lekarsko-piel�gniarskiej oraz
posilk6w.
W lutym 1946 r. przebywalo na Dolnym Slc:1sku· mlodziezy i dzieci
wymagajqcych opieki: do lat 3 - 4000, do lat 7 - 5000 i do lat 18 8000, razem 17 000 potrzebujqcych opieki i pomocy. W tym: dzieci
gruzliczych - 13�0, rachitycznych - 1940, anemicznych - 2250 i ze
skazq wysi�kowc:4 - 510. Natomiast dzieci nie dozywionych w wieku
1-8 lat 3670 21. Wobec takich fakt6w znajduje uzasadnienie potrzeba
troski ze strony paiistwa.
Mlodziez powracajqcq z Niemiec czy repatriowanc:4 ze wschodu, nie
, posiadajc1cc:4 rodziny mogc:1cej zapewnic jej opiek�, obejmowano akcjq
opiekuiiczq i szkoleniem zawodowym. Mlodziez zdolnq i zaawansowam4
19 Dane statystyczne odnosnie do polityki subwencyjnej Wydz. Op. Spol.: AP
Wroclaw, UWW, XII/18, s. 17 i 18.
20 Dzieci polskie we Wroclawiu (Naprz6d Dolnoslqski, 8-14 VIII 1945).
21 AP Wroclaw, uww·, XII, bp., Sprawozdanie Wydzialu Zdrowia.
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w nauce umieszczano w bursach celem umozliwienia jej kontynuowania
rozpocz�tej nauki. Mlodziez nie kwalifikujqcq si� do nauki z powodu
slabego poziomu umyslowego ora'z niech�ci do nauki kierowano do
urz�d6w zatrudnienia.
Wiele cennej pomocy Wydzialowi Opieki Spolecznej w prowadzeniu
opieki nad dziecmi i ·mlodziezq oraz doroslymi okazaly spoleczne orga
nizacje opiekuncze dzialajqce na Dolnym Slqsku. Pomoc organizacji
spolecznych miala charakter uzupelniajqcy dzialalnosc opiekunczq orga
nizowanq przez. samorzqdy i panstwo oraz rozszerzala mozliwosc skuteczniejszego usuwania zr6dla niedostatku.
W bezposredniej dzialalnosci opiekq nad dziecmi i mlodziezq zaj
mowalo si� Robotnicze Towarzystwo Przyjaci6l Dzieci (RTPD), kt6rego
celem bylo organizowanie akcji racjonalnego dozywiania dzieci w swie
tlicach, zlobkach i szkolach. W trosce o dzieci trudne Towarzystwo
organizowalo i prowadzilo poradnie psychotechniczne, w kt6rych badano
dzieci pod wzgl�dem rozwoju umyslowego, stopnia inteligencji, a rodzi
com udzielano porad wychowawczych 22. Zajmowalo si� ono organizacjq
i prowadzeniem punkt6w dworcowych dla matek z dziecmi, dom6w
matki i dziecka, wsp6lpracowalo ze zwiqzkami zawodowymi, organiza
cjami politycznymi oraz wszystkimi ludzmi, kt6rym nie byl oboj�tny
los dziecka. Srodki na prowadzenie dzialalnosci Towarzystwo czerpalo
z dotacji i skladek czlonkowskich oraz akcji zbi6rkowej. Sekcja Kobiet
PPS we Wroclawiu w swej dzialalnosci opiekunczej zajmowala si�
organizowaniem opieki nad matkq i dzieckiem prowadzqc na dworcach
kolejowych punkty opieki nad podr6zujqcq matkq z- dzieckiem. By-ly
to „poczekalnie zaopatrzone w l6zka, kuchnie, umywalnie, gdzie mogly
podr6zujqce matki znalezc poza schronieniem r6wniez cieplq wod� do
mycia, kaw�, a dla dzieci mleko, kaszk� mann� i cukier" 23. Opr6cz
tego dzialaczki Sekcji organizowaly na terenie miasta swietlice dla
mlodziezy.
Bezposredniq opiek� nad mlodziezq sprawowalo Towarzystwo Burs
i Stypendi6w, kt6re swq dzialalnosc rozpocz�lo w 1946 r. Do dzialalnosci .
TBS nalezalo udzielanie ksztakqcej si� mlodzie·zy, a szczeg6lnie dzie
ciom robotnik6w, chlop6w i inteligencji pracujqcej, pomocy materialnej
i stworzenie warunk6w niezb�dnych do jej rozwoju. Zaj�lo si� utrzy
maniem wi«;kszosci istniejqcych przy srednich szkolach og6lnoksztakc1..,.
cych i zawodowych burs. Towarzystwo otaczalo opiekq przede wszyst
kim mlodziez szk6l srednich og6lnoks�takqcych i zawodowych. Pro22 W trosce o nasze dzieci (Naprz6d Dolnoslctski, 6 XII 1946).
23 Sekcja kobiet PPS - opieka nad dzieekiem i matkq (Naprz6d Dolnoslqski.
22-23 X 1945).
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wadzilo dzialalnosc propagandowq na rzecz zdobycia srodk6w finanso
wych, kt6re nast�pnie w formie stypendi6w przekazywano mlodziezy.
Srodki pochodzily ze skladek czlonkowskich i z akcji zbi6rkowych oraz
niewysokich dotacji pa:6.stwowych.
Polski Czerwony Krzyz jako organizacja masowa oparta na zasadzie
dobrowolnosci o duzych tradycjach, kt6rej celem bylo organizowanie
ochrony zdrowia i zycia ludzkiego oraz niesienie pomocy we wszystkich
okolicznosciach, sporo uwagi poswi�cal w swej dzialalnosci problemowi
opieki nad dziecmi i mlodziezq przez prowadzenie pomocy dla nie
mowlqt, akcji dozywiania dzieci i mlodziezy w szkolach powszechnych.
srednich og6lnoksztalcqcych i zawodowych , za posrednictwem mlodzie
zowych k6l PCK oraz organizowanie i prowadzenie kolonii i p6lkolo
nii 24. Natomiast w zakresie opieki nad doroslymi Dolnoslqski Okr�g
PCK wsp6ldzialal w akcjach opieki nad ofiarami oboz6w hitlerowskich,
zdemobilfaowanymi zolnierzami, inwalidami i nad repatriantami. W tym
celu prowadzil dworcowe punkty sanitarno-odzywcze, domy noclegowe
oraz udzielal pomocy doraznej ze srodk6w zdobytych we wlasnym za
kresie i pochodzqcych z dotacji panstwowych. Opiekq nad doroslymi
zaji;nowal si� r6wniez Zwiqzek Inwalid6w Wojennych - organizacja
o okteslonym charakterze dzialania, kt6rej podstawowym celem byla
opieka nad inwalidami 25• Podopieczni Zwiqzku otrzymywali zapomogi
pieni�zne w ramach akcji pomocy doraznej, pomoc w organizowaniu
wlasnych warsztat6w pracy, pomoc w zatrudnieniu oraz skierowanie
do inwalidzkich zaklad6w opiekunczych. Celem tych przedsi�wzi�c bylo
usamodzielnienie inwalidy, rozbudzenie odpowiednich w nim zaintere
sowan i uczynienie z niego pelnowartosciowego obywatela., zajmujqcego
�lasciwq i aktywnq pozycj� w: zyciu i pracach srodowiska.
Waznq rol� w dzialalnosci opieki spolecznej w omawianym okresie
odegraly zaklady opieki spolecznej zwane domami pomocy spolecznej
(domy starc6w itp.). Byly to miejsca stalego pobytu os6b w wieku
starczym, przewlekle chorych na schorzenia fizyczne i psychiczne, dzieci
niedorozwini�tych umyslowo, tj. os6b nie mogqcych si� przystosowac
do samodzielnego zycia w rriiejscu ich zamieszkania. Domy opieki spo
lecznej, zwane uprzednio przytulkami, spelnialy istotne funkcje za
pewniajqc swym mieszkancom pelnq opiek�. Gwarantowaly swym pen
sjonariuszom mieszkanie, wyzywienie, opiek� lekarskq i piel�gniarskq,
zaspokojenie potrzeb kulturalnych, w miar� potrzeby odziez, bielizne,
i obuwie.
24 AP Wroclaw, UWW, XII/18, s. 3.
25 „Inwalida", Jednodni6wka Zarzqdu Okr�gu Zwiqzku Inwalid6w Wojennych.
Wroclaw 1946.
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Powaznq pomoc dla organizujqcej si� opieki spolecznej stanowily
obok srodk6w pochodzqcych z dotacji panstwowych i samorzqd6w dary
UNRRA (Organizacja N arod6w Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Od
budowy 1943-1947). W okres.ie od 19 XII 1945 r. do 18 III 1947 r.
Wydzial Opieki Spolecznej Wojew6dzkiego Urz�du otrzymal og6lem
od UNRRA 95 wagon6w z darami o lqcznej wadze 677 870 kg 26. 90°/o
zawartosci dar6w UNRRA rozprowadzono wsr6d ludnosci repatriowanej,
reszt� zas przeznaczono na akcj� pomocy dotkni�tym kl�skq powodzi.
Opr6cz odziezy i obuwia dary UNRRA zawieraly znaczne ilosci konserw
jarzynowych, mi�snych, mleka skondensowanego, odzywek dla dzieci,
slodyczy, smalcu itp., co zostalo rozdzielone pomü:dzy najubozszych
repatriant6w i ich dzieci oraz zaklady opiekuncze.
Znamienne Sq dane liczbowe m6wiqce o swiadczeniach panstwa na
cele opiekuncze. W okresie do kwietnia 1946 r. wydano na terenie
wojew6dztwa na cele opiekuncze 21 573 160 zl 27• W ramach tej kwoty
wydano na opiek� nad mlodziezq i dziecmi - 5 250 000 zl, na opiek�
nad ofiarami wypadk6w politycznych - 1 110 000 zl, na pomoc poszko
dowanym wskutek dzialan wojennych - 1 600 000 zl, na subwencje
dla instytucji samopomocy spoleczn.ej - 1 070 000 zl oraz 6 233 000 zl
na pomoc dla ofiar oboz6w hitlerowskich 2s. Wyplacone pieniqdze po
chodzily ze skarbu panstwa. Obok licznych wydatk6w zwiqzanych
z zagospodarowaniem tych ziem stanowily one powazne obciqzenie
i byly przykladem duzego wysilku i troski panstwa w zakresie opieki
spolecznej.
Do zadan opieki spolecznej nalezalo r6wniez niesienie pomocy lekar
skiej podopiecznym. Pomoc t� otrzymywali oni w r6znej formie.
W omawianym okresie z pomocy lekarskiej skorzystaly 1852 osoby,
przy czym koszty leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego wynosily
2 900 000 zl 29. Majqc tak zorganizowany system opieki spolecznej Wy
dzial Opieki Spolecznej na przestrzeni kilkunastu miesiE;cy swej dzia
lalnosci udzielil pomocy ponad rqilionowi os6b 30.
Przedstawiony w niniejszym artykule rys historyczny i przytoczone
przyklady dzialalnosci opieki spolecznej na Dolnym Slqsku · swiadczq
o donioslej roli, jakc1 odegrala opieka panstwa i pomoc spoleczna
w okresie zagospodarowywania tych· ziem. Ponadto okreslenie miejsca
26 AP Wroclaw, UWW, XII/22, s. 22, Sprawozdc;tnie z dzi.alalnosci Wydzialu
Pracy i · Opieki Spolecznej.
27 S. Pi a s k o w s k i, Z perspektywy roku (Naprz6d Dolnoslqski).
28 Tamze.
29 Dane statystyczne: AP Wroclaw, UWW, XII/22, s. 21-22.
30 Wydatki na cele Opieki Spolecznej na Dolnym SLq.sku (Naprz6d Dolno
slqski, 8 VIII 1948).
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i roli pomocy spolecznej w omawianym okresie mialo znaczenie i wplyw
na zmian� charakteru dzialalnosci opieki spolecznej oraz na wyelimino
wanie ze swiadomosci ludzi przeswiadczenia, ze opieka spoleczna to
dzialalnosc o charakterze „filantropijno-przytulkowym", taki bowiem
charakter miala uprzednio opieka spoleczna.

ORGANISATION UND TÄTIGKEITSFORMEN DER OPIEKA SPOI.ECZNA
(SOZIALSCHUTZ) IN NIEDERSCHLESIEN IN DEN JAHREN 1945-1946
Der Aufsatz stellt einen ersten Versuch dar, den bisher unbekannten Prozeß
der Organisierung und der Tätigkeitsformen der Opieka Spoleczna in Nieder
schlesien während der ersten 15 Monate nach der Befreiung aus den Quellen
darzustellen. Kriegszerstörungen und Aussiedlungspolitik der Okkupanten: Ver
treibung, Zwangsverschickung in Arbeitslager und Konzentrationslager un.d
politischer Terror hinterließen nachhaltige Folgen an der demographischen Zu
sammensetzung der polnischen Gesellschaft. Millionen von Witwen und Waisen
blieben die einzigen Ernährer ihrer Familien, auch die Widerstandsfähigkeit der
Menschen gegenüber Krankheiten hatte sich während der unnormalen Bedingun
gen der Okkupationszeit verringert. Umsomehr bestand nach der Befreiung des
Landes das dringende Bedürfnis nach einer Sicherstellung der Bevölkerung,
nach sowohl finanziellen wie sachlichen Aufwendungen.
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GLOSOWANIE LUDOWE NA DOLNYM SLl\SKU W 1946 ROKU
Artykul stanowi pierwszq prob� calosciowego om6wienia problema
tyki glosowania ludowego na Dolnym 8lqsku 1. Podstawowymi zasobami
archiwalnymi, na kt6rych zostal oparty, sq akta PPR i PPS, cz�sciowo
SD oraz Urz�du Wojew6cizkiego Wroclawskiego i Ministerstwa Informacji
i Propagandy. Autor nie mial jednak moznosci dotarcia do material6w
zgromadzonych w Archiwum Zakladu Partii przy KC PZPR w War
szawie oraz w Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn�trznych w War
szawie. Nie udalo si� takze wykorzystac material6w Polskiego Stron
nictwa Ludowego i Stronnictwa 'Ludowego, poniewaz Archiwum Woje
w6dzkiego Komitetu ZSL we Wroclawiu nie jest jeszcze uporzqdko
wane. Nalezy miec nadziej�, ze przyszli badacze zagadnienia, tak waz
nego przeciez , w zyciu politycznym . powojennej Polski, b�dq mogli
dotrzec do wszystkich zr6del. Ale naszym zdaniem juz dzis o tym okre
sie, obfitujqcym w wiele skomplikowanych i wr�cz dramatycznych
spraw, mozna pisac obiektywnie, osic1gajqc interesujqce i naukowo
plodne wyniki.
*

*

*

Wejscie do Rzqdu Jednosci Narodowej bylego premiera rzqdu emigra
cyjnego Stani�lawa Mikolajczyka ozywilo reakcj�, kt6ra zacz�la stosowac
legalne i ostrzejsze formy walki z obozem demokratycznym. Poszczeg611 Fragmentarycznie o referendum pisali: B. S zer er, Polska Partia Robotni
cza na Dolnym Slqsku w swietle sprawozdan i uchwal Komitetu Wojew6dzkiego
PPR we Wroclawiu 1945-1947 (Slqski Kwartalni,k Historyczny Sob6tka, 1962,
nr 2a, s. 90-95); A. J u zw e n k o, Umacnianie si� Frontu Jednosci Narodowej
na Dolnym Slqsku w roku 1946, referendum ludowe i styczniowe wybory do Sej
mu Ustawodawczego RP (tamze, s. 141-149); L. S t y
Udzial zolnierzy Slqskiego
Okn:gu Wojskowego w referendum ludowym i akcji wyborczej ·do Sejmu Ustawo
dawczego (XX lat sluzby Narodowi i Ojczy:znie. Z dziej6w Slqskiego OW, Wroclaw
1966, s. 103-117).
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ne ugrupowania polityczne, a zwlaszcza PPR, zdawaly sobie spraw�
z tego, ze okres tymczasowosci wladzy w Polsee mogq zakonczyc tylko
wybory do Sejmu Ustawodawczego. Dlatego tez wok6l tego problemu
b�dq si� skupiac wysilki wszystkich partii dzialajqcych w kraju. PSL,
chociaz reprezentowane w rzqdzie, nie zrezygnowalo z walki o calko
wite zdobycie wladzy w drodze wybor6w.
W takiej sytuacji PPR wskazywala na potrzeb� skupienia w jednq
calosc wszystkich, element6w demokratycznych, tym bardziej ze na
stron� PSL zacz�li przechodzic „wszyscy niezadowoleni z wladzy ludo
wej i dqzqcy d� jej ·usuni�cia" 2• PPR i PPS byly zdania, ze termin
wybor6w nalezy odlozyc na okres p6zniejszy, az do osic:1gni�cia we
wn�trznej stabilizacjt gospodarczej i politycznej, zapewnienia bezpie
czenstwa publicznego i zakonczenia reemigracji Polak6w. Mialo to na
celu takie umocnienie wladzy _ sil demokratycznych, kt6re uniemozli
wialoby zdobycie wladzy silom antyludowym. Mi�dzy innymi z tego
wzgl�du PPR dc:1zyla do wciqgni�cia PSL do bloku wyborczego oraz
izolacji politycznej reakcji i prawicy socjalistycznej.
Poniewaz dlugif> rozmowy i pertraktacje z PSL w sprawie stworze
nia jednolitego bloku wyborczego nie daly rezultat6w 3, Rada Naczelna
PPS (31 III-1 IV 1946 r.) wysun�la projekt referendum ludowego,
w kt6rym caly nar6d m6glby wypowiedziec si� na temat najbardziej
zasadniczych zagadnien ustrojowych, gospodarczych i terytorialnych
Polski 4•
Inicjatywa Rady Naczelnej PPS, wynikajqca z tych samych prze
slanek eo peperowska koncepcja wsp6lnego bloku, zostala poparta przez
PPR juz 2 IV 1946 r. Na posiedzeniu Komisji Porozumiewawczej PPS
i PPR uzgodniono, ze obie partie wsp6lnie przedstawiq projekt refe
rendum Centralnej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokra2 H. Re c h o w i c z, Pierwsze wybory, Katowice 1963, s. 14.
3 Tamze; J. B o r k o w s k i, Ksztaltowanie si�· antymikolajczykowskiej opozycji

w kierownictwrie Polskiego Stronnictwa Ludowego 1946-1947 (Polska Ludowa.
Materialy i studia, t. I, Warszawa 1962).
4 Uchwaly Rady NaczeLnej PPS z dnia 31 marca i 1 kwietnia .(Naprz6d

Dolnoslqski - dalej skr6t: ND - 3 IV 1946): ,,Rada Naczelna uwaza, ze nadeszla
chwila, w kt6rej konieczne jest jasne wyrazenie woli rr.as ludo'wych wobec naj
bardziej zasadniczych zagadnien obecnej chwili, konstrukcyjnych, ustrojowych
i p�litycznych. Dlatego Rada Naczelna PPS wyst�puje wobec wszystkich stron
nictw demokratycznych z wnioskiem o zorganizowanie w Polsee referendum ludo
wego. W referendum tym nar6d wytyczy ostat.eczne drogi, kt6rymi ma kroczyc,
a dokonane przemiany ,spoleczne i polityczne oprc1 si� na niewzruszalnym funda
mencie jasno wyrazonej woli mas ludowych". R e c h o w i c z, op. cit., s. 17, pisze,
ze inicjatywa referendum ludowego wyszla od PPR. Ten sam blqd popelnia
R. H a 1 a b a, Ruch Ludowy w Latach 194�1949 (Z dziej6w Polski Ludowej, War
szawa 1966, s. 285).
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· tycznych 5. Komisja ta zaaprobowala projekt 5 IV 1946 r. Jedynie przed
stawiciele PSL (S. Mikolajczyk i S. W6jcik) oswiadczyli, ze do zapropo
nowanych pytan nie majq zastrzezen, ale ostatecznej odpowiedzi udzi�hl
dopiero po najblizszym posiedzeniu NKW PSL. Termin glosowania Ko
misja przewidywala na czerwiec, a wybory na jesien (przedstawiciele
PSL podkreslali koniecznosc wczesniejszego ich przeprowadzenia) 6.
Projekt PPS spotkal si� z aprobatq nie tylko stronnictw politycz
nych, ale i wi�kszosci spoleczenstwa polskiego. W referendum widziano
nie tylko moznosc wypowiedzenia si� w najwazniejszych ·sprawach
panstwowych, ale i okazj� do oczyszczenia atmosfery politycznej w kra
ju przed wyborami. Poparcie to okazywano na zebraniach, wiecach
i w manifestacjach 7.
Pod koniec maja po dlugim milczeniu PSL wyrazilo swq zgod� na
udzial w referendum, zc1dajqc jednoczesnie szybkiego przeprowadzenia
wybor6w. Rada Naczelna Stronnictwa postanowi�a wezwac spoleczen
stwo do udzialu w referendum i glosowania na pierwsze pytanie „nie",
na drugie i trzecie „tak" 8.
Rada Naczelna PSL nie byla jednomyslna w sprawie referendum.
Na 112 jej czlonk6w 10 .wypowiedzialo si� za trzykrotnym „tak", 3 zas
za zbojkotowaniem referendum·.' Czterej opozycjonisci: Tadeusz Rek,
Ediward Bertold, Bronislaw Drzewiecki i Kazimierz I wanowski, kt6rzy
glosowali za trzykrotnym „tak", wydali . 7 VI 1946 r. pierwszy numer
tygodnika pt. ,,Nowe Wyzwolenie", opowiedzieli si� za wsp6lpracij
z Blokiem Demokratycznym, a po wydaleniu ich z PSL zalozyli PSL
,,Nowe Wyzy.,olenie" 9,
R6wniez Stronnictwo Pracy wezwalo swoich czlonk6w do powszech
nego udzialu w glosowaniu ludowym i zalecalo, aby na pierwsze pytanie
glosowali „nie", a na drugie i trzecie „tak". Nie przywiqzywalo ono
widocznie wielkiego znaczenia do referendum, gdy.z wyjasnialo: ,,Po
niewaz glosowanie ludowe odwoluje si� wprost do obywateli, a kwestia
dwuizbowosci nie jest dla Str[ onnictwa] Pracy sprawq zasadniczq, Ko
m[itet] Wykon[awczy] Str[onnictwa] Pracy nie uwaza za niedopuszczal
ne stanowisko tych swoich czlonk6w, kt6rzy zechcq potwierdzic pierw. sze pytanie" 10.
Kampania przygotowawcza i samo referendum przebiegaly · na Dol
nym Slqsku w swoistych warunkach. Mieszkancy tego terenu stanowili
5

PPR popiera w pelmi inicjatyw� PPS (ND, 7-8 IV 1946).
6 W czerwcu glosowanie ludowe - wybory na jesieni (l'J"D, 9 IV 1946).
7 Kraj pochwala inicjatyw� referendum (ND, 14-15 IV 1946).
8 „Gazeta Ludowa", 30 V 1946.
9 Borko wski, op. cit., s. 101-103.
Jo Stanowisko Stronnictwa Pracy wobec glosowania ludowego (ND, 28 V 1946)
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konglomerat ludzi o r6.znym stopniu swiadomosci, cz�sto tkwiqcych
jeszcze w minionych stosunkach spolecznych i srodowiskowych. Brak
bylo poczucia jednosci i stabilnosci. Dawne uprzedzenia do komunist6w .
i Zwiqzku Radzieckiego pogl�bialy si� niejednokrotnie w wyniku po
stawy wojskowych wladz radzieckich, kt6re nie zawsze potrafily sku- .
tecznie zwalczac maruder6w. Slowo „wojna" bylo jeszcze zywe, .a juz;
odzywaly si� glosy o mozliwosci wybuchu nowej. Wystqpienia
W. Churchilla i innych zachodnich m�z6w stanu, rozpoczynajqce okres
zimnej wojny, pogl�bialy stan tymczasowosci i niepewnosci. Nie bez_
znaczenia byl r6wniez sp6r z Czechoslowacjq o region klodzki.
R6wnolegle z wysilkami wladz naczelnych PPR i PPS szla praca
nad stworzeniem jednolitego bloku na Dolnym Slqsku. Najwi�ksze
wysilki w tym kierunku popejmowa.ly PPR i PPS 11• Uczestnicy organi-.
zowanych przez nie zebran i wiec6w wypowiadali si�, najcz�sciej jedno- ·
myslnie, za jednosciq narodu i Blokiem Demokratycznym 12.
Wysilki zmierzajqce do osiqgni�cia zgodnego stanowiska wszystkich i
partii politycznych w przyszlych wyborach podj�to na Dolnym 8lqsku:
dosc wczesnie. Juz 26 II 1946 r. odbyla si� we Wroclawiu mi�dzypar-.
tyjna konferencja stronnictw politycznych, w kt6rej wzi�li udzial
przedstawiciele partii politycznych, organizacji spolecznych i mlodzie
zowych oraz zwüizk6w zawodowych. Zgloszona przez PPS rezolucja
o jednolitym bloku stronnictw politycznych nie zostala poparta- przez
J6zefa Moskala z PSL, kt6ry Humaczyl si� brakiem dyrektyw z NKW
PSL. Przedstawiciel Stronnictwa Pracy wypowiedzial si� w podobnym
duchu 13. Nie chcqc przekreslac ostatecznie mozliwosci wsp6lpracy,,
postanowiono na wniosek PPR odroczyc posiedzenie konferencji do
1 marca, aby dac czas przedstawicielom PSL i SP na ostateczne wy
powiedzenie swego stanowiska 14. Jednak 1 marca przedstawiciele PSL
i SP odm6wili wsp6lpracy w bloku wyborczym. W takiej sytuacji
sekretarz KW PPR Stani,slaw Januszewski zlozyl oswiadczenie w imie
niu pozostalych stronnictw politycznych o niemoznosci dalszej wsp6l
pracy w dotychczasowym skladzie Komisji Mi�dzypartyjnej 15.
Stanowisko PSL bylo ostro krytykowane na lamach m1e3scowej
prasy oraz na urzqdzanych przez PPR i PPS zebraniach i wiecach.
u J. Mi c h a 1 s k a, Dzialalnosc partii polritycznych na Dolnym Slqsku w okre
sie 15 V 1945-1 1947 w swietie sprawozdan wladz administracji panstwowej
(Polska Ludowa. Materialy i studia, t. II, Warszawa 1963, s. 155).
• 12 Pracujqcy Dolnego Slqska za blokiem wyborczym (ND, 22 II 1946).
13 Spoleczenstwo polskie Dolnego Slqska wypowiada s.i� za jednolitym blokiem
wyborczym (ND, 28 II 1946).
14 Tamze.
15 PSL i Stronnictwo Pracy odmawiajq kategorycznie wsp6lpracy z Blokiem
Stronnictw 'Demokratycznych (ND, 3-4 III 1946).
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Jeden z takich wiec6w zostal zorganizowany we Wroclawiu · 3 marca
z udzialem okolo 5 tysi�cy ludzi. Krytykowano PSL za zerwanie wsp6l
pracy, a rezolucja wzywala wszystkie sily polskie do poparcia bloku 16_
W ramach obchod6w Roku Kosciuszkowskiego, 24 III 1946 r., odbyla
si� wielka manifestacja ludnosci Wroclawia, na kt6rej Jerzy Drew
nowski, posel do KRN, wskazywal na potrzeb� jednosci narodu pol
skiego, szczeg6lnie· na Ziemiach Odzyskanych 17•
Wiece odbywaly si� r6wniez w powiatach. 10 III 1946 r. odbyl si�
w Legnicy wiec· zorganizowany przez PPR, PPS, SL, SD, Zwiqzek
Partyzant6w, zwiqzki zawodowe i wojsko. Jego rezolucja glosila, ze
Hlok Partii Demokratycznych jest reprezentantem interes6w narodu
polskiego, a PSL, kt6re wysitqpilo przeciwko wsp6lnemu blokowi, wystqpilo przeciwko narodowi 1s.
W dniach 6 i 7 IV 1946 r. odbyl si� we Wroclawiu III Wojew6dzki
Zjazd Stronnictwa Ludowego. Po przem6wieniu sekretarza generalnego
CKW SL Antoniego Korzyckiego 19 Zjazd akceptow�l dotychczasowe
reformy, podkreslal koniecznosc utrwalenia granicy na Odrze i Nysie,
aprobowal pytania referendum i wypowiedzial si� za masowym w nim
udzialem 20.
PSL na Dolnym Slqsku nigdy nie bylo ani liczebne, ani popularne.
Stanowisko naczelnych wladz PSL spowodowalo, ze chlopi masowo
porzucali szeregi PSL. ,,Pionier" donosil 7-8 IV 1946 r., ze w powiecie
namyslowskim w ciqgu ostatnich dw6ch tygodni odbyly si� wiece
w 6 gminach, na kt6rych krytykowano dzialalnosc PSL, a zgromadzeni
deklarowali swoje poparcie dla stronnictw demokratycznych.
Rzecz jasna, ze wiece te organfaoiwane byly z inspiracji partii demo
kratycznych, kt6rych przedstawiciele wyglaszali krytyczne przem6wie.
nia o dzialalnosci PSL. W akcji tej aktywny udzial brala r6wniez prasa
l?artyjna (,, Trybuna Dolnoslqska" - organ KW PPR i „N aprz6d Dolno
slc1ski" - organ WK PPS) zamieszczajqca krytyczne i demaskatorskie
artykuly o dzialalnosci PSL 21. Wskazywala ona na fatalne skutki braku
jednosci narodu polskiego w przeszlosci, krytycznej analizie poddawala
dzialalnosc S. Mikolajczyka jako premiera rzqdu emigracyjnego 22, lan16

Masowy wiP.c manifestacyjny pracujqcych Wroclawia (ND, 5 III 1946).
17 Wielka manifestacja Jednosci Narodowej we Wroclawiu (ND, 26 III 1946).
1s Archiwum Komitetu Wojew6dzkiego PZPR we Wroclawiu (dalej skr6t: AKW
Wroclaw), 1/V/30, bp., ,,Rezolucja", Legnica 11 III 1946.
19 Trzeci Wojeicodzki Zjazd Stronnictwa Ludowego we Wroclawiu (ND, 10 IV
1946), tak:ze: Chlopi obradujq (Trybuna Dolnoslciska - dalej skr6t: TD - 10 IV
1946).
20 Ludowcu wobec plebiscytu (Pionier, 9 IV 1946).
21 Czy naprawdc:: tylko z powodu „falszywych" oskarzen?
(TD, 27 IV 1946).
22 A. T o k a r s k i, Jeszcze o panach z PSL (TD, 3 IV 1946).
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sowala tez�, ze PSL w czasie okupacji nie walczyla o nowc4 Polsk(;,
a obecnie operuje tylko frazesami, nie przejawiajc4c zadnej konstruktyw
nej dzialalnosci dla dobra zniszczonego kraju 23. Wskazywala ona takze,
ze nie bylo czlonk6w PSL przy przejmowaniu i uruchamianiu prze
myslu oraz w czasie akcji zniwnej w 1945 r. na Dolnym Slc4sku ani
wsr6d pionier6w 24• Omawiajqc krytycznie dzialalnosc PSL gazety par
tyjne niezmiennie podkreslaly, ze koncepcje obozu reakcji, zmierzajqce
do powrotu dawnych czas6w, Sq nierealne, gdyz na to nie pozwolc4
masy pracujqce 25.
W miar� nasilania si� propagandy na rzecz referendum prasa coraz
cz�sciej donosila o wypadkach zrywania z PSL. Na Powiatowym Zjez
dzie PSL w Zgorzelcu na wniosek przewodniczqcego Zarzqdu Powiato
wego zostaly zniszczone piecz�cie, dokumenty i legitymacje, a delegaci
zglosili sw6j akces do SL, gdyz wi�kszosc z nich uznala polityk� ,,g6ry"
PSL za szkodliwq dla panstwa 26. ,,Naprz6d D0lnosh1ski", z uznaniem
piszqc o tym Zjezdzie, przedstawial go jako zwyci�stwo zdrowego ro
zumu politycznego narl otumanieniem, w jakim wladze PSL chcq utrzy
mac swoich czlonk6w 21. R6wniez w Srodzie Slc1skiej cz�sc czlonk6w
PSL opuscila swoje stronnictwo 2s.
0 skutecznosci dzialania partii demokratycznych i propagandy pra
sowej na rzecz jednosci narodu moze swiadczyc fakt, ze juz do poczc1tku
kwietnia 1946 r. 11 Zarzqd6w Powiatowych PSL wypowiedzialo si� za
wsp6lnym blokiem 29.
Wiadomosci tego rodzaju musialy czlonk6w PSL i ludzi z nim
sympatyzujqcych zniech�cic do jego programu, uswiadomic falszywy
charakter deklaracji skladanych przy r6znych okazjach przez przed
stawicie1i tego stronnictwa i przyspieszac decyzje o opowiedzeniu si�
po stronie Bloku Demokratycznego.
PSL zwalczane bylo nie tylko srodkami propagandowymi, jak prasa,
zebrania, wiece itp. W okresie nasilania si� propagandy przedwyborczej
stosowano r6wniez i srodki administracyjne 30. Byl to przeciez dalszy
23 Tamze.
24 Tamze.
25 M. N o w i c k i, Czy znowu torowanie drogi reakcji? (ND, 12 III 1946).
:.m PSL w ZgorzeLicach zrywa z awanturniczq. poLitykq swoich warszawskich
przyw6dc6w (ND, 19 III 1946).
27 Tamze.
28 PSL-owcy za blokiem (ND, 22 III 1946).
29 A. T o k a r s k i, Wyst�pujemy z PSL (TD, 10 IV� 1946).
ao Np. w Pielgrzymowicach aresztowano dzialaczk� PSL, kt6ra zamierzala
agitowac przeciw twierdzc1cej odpowiedzi na pierwsze pytanie. Podobnie po
stc1piono z dwoma agitatorami w Maciejowicach. Archiwum Akt Nowych, Mini
sterstwo Informacji i Propagandy - dalej skr6t: AAN, MiiP, 95, s. 66. Wycü:ig
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etap walki o· utrwaJenie wladzy, a referendum nie bylo i nie moglo byc:
w 6wczesnej sytuacji aktem w pelnf demokratycznym w rozumieniu
liberalno-burzuazyjnej demokracji, ale aktem rewolucyjnym. PPR, kt6ra'
przewodzila w tej walce, dzialala w przekonaniu, ze dokonane w kraju
przeobrazenia spoleczne, gospodarcze i polityczne muszc} byc nieodwra
calne. Wyraznie m6wil o tym W. Gomulka 18 VI 1945 r. na drugim'
plenarnym posiedzeniu przedstawicieli Rzc}du Tymczasowego i konsul-:
tant6w z kraju i zagranicy w sprawie powolania Rzqdu Jednosci Naro
dowej: ,,Wladzy raz zdobytej nie oddamy nigdy ... Wladzy nie oddamy
dlatego, aby nar6d pölski nie spotkala nowa zguba, kt6ra mu grozi
w · wypadku falszywej linii politycznej, kt6rq pr6buje narodowi narzucic
reakcja" 31. Dlatego PPR wraz ze zblokowanymi stronnictwami, sprawujqc faktycznq wladz�, uzywala jej atrybut6w do ograniczania dzia-·
lalnosci reakcji · i legalnej opozycji w takim stopniu, aby uniemozliwic
jej zdobycie wladzy. Swobody demokratyczne podporzqdkowane zostaly'
utrwaleniu wladzy. Pewnym .ograniczeniem swob6d demokratycznych
bylo np. wezwanie do jawnego glosowania 3 razy „tak". Ale oslabialo:
to wplywy reakcji i zapewnialo zwyci�stwo Blokowi Stronnictw Demo
kratycznych. 9 IV 1946 r. odbylo si� we Wroclawiu posiedzenie Woje
w6dzkiej Komisji Porozumiewawczej. Na wniosek A. Wachniewskiego
uchwalila ona jednoglosnie: ,,Wojew6dzka Komisja Porozumiewawczn·
na Dol.nym Slqsku uwaza inicjatyw� CKW PPS w sprawie Referendum
Ludoweg,o za sluS'znc} drog� wypowiedzenia s:i� Ludu Polskiego w naj
wazniejszych sprawach naszego zycia politycznego. Komisja uwaza, ze
Referendum Ludowe na Ziemiach Odzyskanych pozwoli uniknc1c szko-·
dliwych dla panstwa walk przedwyborczych i scementuje jed1I1osc
Narodu Polskiego na tych ziemiach" 32• W imieniu SP M. Jochelson·
zlozyl oswiadczenie, ze jego stronnictwo calkowicie aprobuje lini� poli
tycznq Rzqdu Jednosci Narodowej oraz zglasza bez zadnych zastrzezen
gotowosc wsp6lpracy z innymi stronnictwami demokratycznymi 33.
Dzialalnosc propagandowa · za. jednolitym frontem narodo.wym i na
rzecz referendum prowadzona byla na Dolnym Slc1sku przez czynniki
partyjne, administracyjne, pras�, zwic1zki zawodowe, Wojew6dzki Urzqd
1

ze sprawozdania Inspektora Ministerstwa z drugiej podr6zy do Wroclawia z dnia
27 VI 1946 r. ,,�SL nie rr:a dzi�ki polityce Urz�du Bezpieczenstwa. Gdziekolwiek
PSL rozwija skrzydla, kilka chwilowych. areszt6w przyw6dc6w usmierca rozw6j".
AAN, MiiP, 90, s. 4, Sprawozdanie Wudla Witolda z podr6zy do Wroclawia 24-27
VI 1946 r. z dnia 28 VI 1946 r.
31 W. G o m ul k a, Artykuly i przemowieruia, t .. I, Warszawa 1962, s. 295.
32 Z Wojew6dzkiej Koinisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratyczn·ych
na Dolnym Slqsku (ND, 10 IV 1946).
33 Tamze.
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Informacji i Propagandy i podlegle mu Powiatowe Oddzialy Informacji
i Propagandy oraz przez Wojsko Polskie. Srodki propagandy byly,
r6znorodne. Partie najcz�sciej organizowaly wiece ludnosci, zebrania
czlonk6w i narady aktywist6w. Administracja urzctdzala zebrania, wy
dawala zarzctdzenia dla podleglego sobie aparatu, rozklejala afisze itp.
Zwictzki zawodowe zwolywaly zebrania w zakladach pracy. Wojew6dzki,
Urzqd i Powiatowe Oddzialy Informacji i Propagandy organizowaly
pokazy filmowe, prelekcje, pogadanki, kolportowaly pras�, ulotki i litera-. .
tur� propagandowq. Wojsko powolalo specjalne grupy agitacyjne. Naj-,-·
wi�kszq rol� w propagandzie przedreferendalnej odegraly partie poli
tyczne. Czynniki administracyjne w wi�kszosci przypadk6w zaj�ly si<t ·
technicznct stronq organizacji referendum 34.
Partie polityczne juz od lutego 1946 r. 35 koncentrowaly si� wok6l:
wlasciwego przygotowa:nia wybor6w. Sprawie tej ·podporzctdkowane byly,
prace wszystkich komitet6w, kom6rek i k6l partyjnych. Waga wsp6lnego
bloku wyborczego na Dolnym Slctsku miala dodatkowe znaczenie ze,
wzgl�du na obecnosc ludnosci niemieckiej. Prawie wszystkie sprawo...,:
zdania wojewody wroclawskiego i pelnomocnik6w obwodowych m6wily
o szczeg6lnie aktywnej dzialalnosci i wsp6lpracy mi�dzy PPR i PPS.
PPR przygotowywala si� do tej akcji r6wniez poprzez kampani� wer
bunkowq. PPS natomiast zaj�la si� organizowaniem zebran i manifestacji
o charakterze politycznym na terenie calego wojew6dztwa 36. Wielkq.
akcj� werbunkowq do PPR rozpocz�to wsr6d robotnik6w, szczeg6lnie.
w wi�kszych zakladach przemyslowych, jak Panstwowa Fabryka Wa
gon6w we Wroclawiu 37• Rosly tak:ze szer·egi PPS, eo swiadczylo o jej
zywotnosci 38. PPR pod koniec 1945 r. liczyla 9965 czlonk6w) a na dzien
30 VI 1946 r. - 23 363 39. PPS na przelomie 1945/1946 r. miala 16 584
czlonk6w 40. Pod koniec 1946 r. liczba czlonk6w tej partii wynosila ·
34 768 41.
34 Archiwum Panstwowe Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego (dalej skr6t:
AP Wroclaw), VI, 158, s. 103, Sprawozdanie sytuacyjne starosty powiatowego
w Srodzie Slqskiej z dnia 2 VII 1946 r.
35 AP Wroclaw, UWW, VI, 155, s. 22', Sprawozdanie Wydzialu Spoleczno
-Politycznego Urz�du Pelnomocnika RP na Okr�g Administracyjny Dolnego Slqska
o sytuacji spoleczno-politycznej za luty 1946 r., z dnia 12 III 1946 r.
36 Tamze.
37 AP Wroclaw, UWW., VI, 155, s. 32, Sprawozdanie Wydzialu Spoleczno-Poli
tycznego Urz�du Pelnomocnika RP na Okr�g Administracyjny Dolnego Slqska
o sytuacji spoleczno-politycznej z dnia 13 IV 1946 r.
38 Tamze.
39 Partia w cyfrach, Warszawa 1948, tablica nr 1.
40 B. P a s i e r b, Poczqtki Polskiej Partii Socjalistycznej na Dolnym Slqsku
(Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, 1966, nr 4, s. 694).
41 Na podstawie ankiet statystycznych WK PPS w AKW Wroclaw.
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Wojew6dzka Komisja Porozumiewawcz� Stronnictw bemokratycz
nych wystosowala 13 IV 1946 r. pismo do Powiatowych i Miejskich
KomisJi Porozumiewawczych na Dolnym Slqsku, wskazujqc na szczeg61ne
znaczenie glosowania ludowego dla .Ziem Odzyskanych i polecajqc roz
wini�cie szerokiej i masowej akcji popularyzujqcej glosowanie ludowe
pod haslem: ,,Glosowanie ludowe stanie si� kl�skq reakcji". Komisja
zalecala szczeg6lnie, aby w akcji praktycznej „podkreslic zgodnosc sta
nowiska wszystkich stronnictw demokratycznych w sprawie glosowania
ludowego" 42.
R6wniez KW PPR i WK PPS skierowaly osobne pisma do podleglych
sobie ·komitet6w powiatowych i miejskich. KW PPR ·polecal rozpoczqc
szerokij akcj� propagandowq i wyjasniajqcq cel referendum i skierowac
do niej najbardziej oddanych czlonk6w partii. Szczeg6lnq uwag� zwracal
KW na koniecznosc politycznego uswiadomienia chlop6w 43.
WK PPS w pismie skier'owanym 3 VI 1946 r. polecal, aby do 10 czerw
ca wszystkie komitety PPS zwolaly powiatowe zjazdy aktywu partyjnego
poswi�cone glosowaniu ludowemu: jego celom oraz znaczeniu masowego
w nim udzialu j twierdu1cej odpowiedzi na wszystkie trzy pytania 4�.
W referendum ludnosc miala odpowiedziec na trzy pytania:
,,1. Czy jestes za zniesieniem Senatu?
2. Czy chcesz utrwalenia w przyszlej Konstytucji ustroju gospodar
czego, zaprowadzonego przez reform� rolnq i unarodowienie podstawo
wych gal�zi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnien
inicjatywy prywatnej?
3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich gra_nic Panstwa Polskiego na
Baltyku, Odrze i Nysie tiuzyckiej?'' 45_
Propaganda Bloku Demokratycznego koncentrowa!a si� woköl pierw
szego pytania, poniewaz PSL wypowiedzialo si� za utrzymaniem senatu.
Wypowiadajqc si� przeciwko senatowi, osrodki propagandowe Bloku
eksponowaly fakt, ze w dziejach Polski i wielu innych panstw elitarny
senat byl zawsze izbq hamujqcq bardziej radykalhe reformy (senat np.
utrudnial przeprowadzenie reformy rolnej w okresie mi�dzywojennym),
reprezentowal interesy burzuazji i posiadaczy ziemskich, byl izbq kon
serwatywnq i wyst�powal przeciwko sejmowi, reprezentantowi woli
42 AKW Wroclaw, 12/V/16, bp., Pismo Wojew6dzkiej Komisji Porozumiewa
wczej Stronnictw Derr.okratycznych do Powiatowych i Miejskich Komisji Poro
zumiewawczych Stronnictw Demokratycznych na Dolnym Slclsku z dnia 13 IV 1946 r.
43 AKW Wroclaw, 1/V/30, bp., Pismo KW PPR do KPiM PPR na Dolnym
Slqsku z dnia 13. IV 1946 r.
44 AKW Wroclaw, 36/VI/2, bp.
45 „Dziennik Ustaw RP", 10 V 1946, nr 15, poz. 104, ustawa z dnia 27 IV 1946 r.
o glosowaniu ludowym.
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narodu. Przypominano tak:ze, ze po pierwszej wojnie swiatowej senat
zostal utworzony tylko wi�kszosciq 6 glos6w posl6w n.ieniieckich i nawet
stronnictwa umiarkowane, nie m6wiqc o lewicy czy ludowcach, byly mu
przeciwne. Dla mas pracujqcych kazda jego decyzja byla gorsza od
postanowien sejmu, poniewaz byl on „filtrem oczyszczajqcym" ustawy
sejmowe 46•
Potrzebe; pozytywnej odpowiedzi na drugie pytanie prasa argumento
wala osiqgni�ciami wladzy ludowej w dziedzinie reform spoleczno
-gospodarczych. Podkreslala ona, ze reforma rolna wyr6wnala wielo
wiekowq krzywd� chlopa, stworzyla podstawy nowego ustroju rolnego
w Polsee, w• kt6rym nie ma biedoty wiejskiej, zadluzonych chlop6w
i podstaw do emigracji zarobkowej. Nacjonalizacja przemyslu zlikwido
wala wielki kapital, stworzyla podstawy gospodarki p�anowej, podpo
rzqdkowanej interesom calego spoleczenstwa, szybkiego wzrostu i sze
rokich mozliwosci awansu dla robotnik6w 47_
W zwiqzku z trzecim pytaniem w sprawie granic propaganda Bloku
podkreslala prawa Polski do ziem zachodnich, ich wag� dla przyszlosci
narOAU oraz zwracala uwag�, ze „tak" b�dzie odpowiedziq na po3awia
jqce si� juz glosy rewizjonist6w na zachodzie Europy 48.
W propagandzie przedwyborczej ch�foie wykorzystywano swi�ta pan
stwowe, uroczystosci lokalne, a nawet koscielne. 1 Maja, 3 Maja, Dzien
Zwyci�stwa czy Dni Kultury Polskiej byly dobrq okazjq do wzmozenia
propagandy na rzecz Bloku Demokratycznego.
Jednym z organizator6w akcji przedwyborczej byl Wojew6dzki
UrZqd Informacji i Propagandy w.e Wroclawiu. Cze;sto krytykowany,
mi�dzy innymi za niedowlad organizacyjny i akcyjnos.c w propagan
dzie 49, zajql si� przede wszystkim kolportowaniem prasy, ulotek i ha
sel 50, szkolil instruktor6w i organizowal prelekcje, wiele uwagi poswi�cal
propagandzie wizualnej w urz�dach, instytucjach, domach kultury,
swietlicach itp., montujqc tarn gazetki scienne, wykonujqc napisy itd.
Tylko 28 i 29 VI 1946 r. we Wrodawiu i na terenie powiatu wroclaw
skiego rozkolportowano z samochod6w 304 000 sztuk ulotek, 63 000 odezw,
1000 broszur i 250 000 motylk6w 51. W wielu kinach na ter�nie Wrocla46

47

TD, 17, 19 V, 6, 13, 18 VI 1946

TD, 21, 25, 30 V 1946 r.

r.

48 TD, 5, 13, 16 IV 1946.
49 AAN, MliP, 90, s. 3, Sprawozdanie Wudla Witolda z podr6zy do Wroclawia
24-27 IV 1946 r., z dnia 28 VI 1246.
50 M. in. wydal i rozprowadzil 5 600 000 „motylköw'' propagandowych, 345 000
slogan6w, 804 000 odezw i wykonal 250 sztuk szablon6w. AAN, MiiP, 110, s. 17,
Sprawozdanie Wojew6dzkiego Urz�du· Informacji i, Propagandy we Wroclawiu
z akcji glosowania ludowego z dnia 8 VIII 1946 r.
51 Tamze, s. 18.
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wia i wojew6dztwa urzqdzano specjalne kioski z materialami propagan- \
dowymi. Udekorowane byly nimi samochody, tramwaje i pociqgi. Urzqd
Propagandy posiadal dwa kina objazdowe, kt6re opr6cz film6w pelno
metrazowych wyswietlaly specjalne wstawki propagandowe.
Duzy wklad do propagandy i wynik6w referendum wnioslo Wojsko
Polskie. 28 III 1946 r. podkomisja do opracowania projektu ordynacji ·
wyborczej mimo sprzeciwu PSL i SP przyznala prawo glosu zolnierzom
i oficerom sluzby czynnej 52.
Wojsko nie tylko zapewnilo spök6j i porzqdek podczas glosowania;.
ale bralo takze czynny udzial w akcji polityczrio-propagandowej. Do.
pracy . politycznej i propagandowej powolane zostaly 3-4-osobowe bry- ·
gady propagandowe. Do 1 III 1946 r. zorganizowano 127 brygad (376,
os6b) 53, a nast�pne powstawaly po uchwaleniu przez Krajowq Rad� ·
Narodowq ustawy o referendum 54. W sumie w pracy przygotowawczej ·
do referendum bralo udzial 508 brygad 55. Najcz�sciej stosowanymi for
mami pracy brygad propagandowych byly wiece 56 i zebrania, indyw i
dualne rozmowy oraz kolportaz · material6w propagandowych (broszur, ·
ulotek itp.). Cz�sto tez pomagano miejscowej ludnosci w trudnych:
sytuacjach zyciowych: zakladano swiatlo, przygotowywano szkoly do1.
uzytku itp.
W wyniku dzialalnosci wojskowych brygad propagandowych okolo ·
500 os.6b wystqpilo z PSL 57. W zasi�gu ich dzialalnosci znala.zlo si�
okolio 50° /o ludnosci wojewodztwa, a 1w niekt6rych powiatach (Lw6wek
Slqski, Luban, Zgorzelec) nawet wi�cej. Wsr6d zolnierzy i. ludnosci
cywilnej rozprowadzono okolo 200 000 egzemplarzy materialu propagan-.
dowego 58.
Wojsko Polskie na Dolnym Slqsku mialo wlasny organ prasowy pt.
,,Zwyci�zymy". W okresie akcji referendalnej zwracal on szczeg6lnq ·
uwag� na metodyk� agitacji, omawial r6zne formy pracy propagando
wej, podkreslal znac7.enie dobrego przygotowania agita.tor6w i ich wi�zi
z miejscowymi kom6rkami partii politycznych, organizacji spolecznych
52 Wojsko wezmie udzial w wyborach (TD, 2 IV 1946).
St y s, op. cit., s . .J.08.
54 0 strukturze organizacyjnej wojskowych brygad propagandowych i formach
dokladniej S t y s, op. cit.
55 AKW Wroclaw, 1/V/30, bp., Akcja glosowania ludowego na Dolnym Slctsku,
17 VI 1946 r.
56 „Do 17 czerwca brygady te obsluzyly juz 759 wiec6w, na kt6rych bylo okolo
93 742 sluchaczy". AKW Wroclaw, 1/V/30, bp., Akcja glosowania ludowego na ·
Dolnym Slctsku, 17 VI 19�6 r.
53

57

St y s, op. cit., s. 111.

58 Tamze.
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1 mlodziezowych 59. ,,Zwyci�zymy" uczulalo prelegent6w na wszechstron
ne przygotowanie do pracy i koniecznosc wlasciwego reagowania na
wystqpienia czlonk6w PSL, kt6rzy celowali w zadawaniu pytan nie
zwiqzanych z referendum 60.
Rola administracji w przygotowaniu referendum polegala na podziale
terenu na obwody glosowania 61, zorganizowaniu systemu lqcznosci,
odpowiednim przygotowaniu lokali do glosowania ludowego, utrzymaniu
nalezytego porzqdku itp.
W dniu opublikowania ustawy o przeprowadzeniu glosowania ludo
wego w „Dzienniku Ustaw" Pelnomocnik Rzqdu na Okr�g Administra
cyjny Dolnego Slqska Stanislaw Piaskowski wystosowal pismo do wszyst
kich obwodowych pelnomocnik6w, w kt6rym polecal, aby do 20 V 1946 r.
dokonali oni podzialu powiat6w i miast na obwody glosowania, przy
gotowali spisy uprawnionych do glosowania i listy kandydat6w do ko
misji obwodowych 62. Wojewoda wydal takze odezw� do ludnosci pol
skiej na Dolnym Slqsku, w kt6rej wzywaf je} do trzykrotnego glosowania
· ,,tak" i zadokumentowania, ze pragnie Polski silnej, niezaleznej i demo
kratycznej, w kt6rej Polacy na Ziemiach Odzyskanych b�dq jedynymi
gospodarzami 63.
Juz od polowy maja zacz�ly nadchodzic z poszczeg6lnych powiat6w
telegramy i pisma o rozpocz�ciu prac zwiqzanych z referendum.
Dolny Slqsk zostal podzielony na 481 obwod6w glosowania 64 i trzy
podokr�gi, kt6rymi kierowali delegowani przez Okr�gowq Komisj� Glo
sowania Ludowego inspektorzy glosowania ludowego. I podokr�g z sie
dzibq we Wroclawiu obejmowal 13 powiat6w i 1 miasto wydzielone,
II podokr�g w Legnicy - 10 powiat6w i 3 miasta wydzielone, III pod
okr�g w Boleslawcu - 10 powiat6w i 1 miasto wydzielone. Inspektorem
„Zwyci�zymy", nr 10, 1946, s. 8-9, 18-19.
Tamze, s. 24---:25.
61 W mysl ustawy o przeprowadzeniu glosowania ludowego podzialu na obwody
mialy dokonac rady narodowe. Poniewaz n� Dolnym Slctsku przed referendum
nie wsz�dzie jeszcze powstaly rady narodowe, a tarn gdzie juz istnialy, byly jeszcze
organami niedoswiadczonymi, na nadzwyczajnym posiedzeniu WRN we Wroclawiu
w dniu 17 V 1946 r. podj�to uchwal�, aby zadanie to powierzyc administracji
· panstwowej, AP Wroclaw, WWRN, 8, s. 33, Stenogram z posiedzenia plenum Woje
w6dzkiej Rady Narodowej z dnia 17 V 1946 r. W zwiqzku z takq sytuacjq rola
rad narodowych na Dolnym Slqsku w glosowaniu ludowym byla niewielka.
62
AP Wroclaw, UWW, VI, 8, bp., Pismo Pelnomocnika Rzqdu RP na Okr�g
Administracyjny Dolnego Slqska do Obwodowych Pelnomocnik6w Rzqdu RP z dnia
10 V 1946 r.
63 AP Wroclaw, UWW, VI, 8, bp., ,,Obywatele", brak daty.
64 AP Wroclaw, UWW, VI, 7, bp., Meldunek nr 11 do Ministerstwa Ziem
Odzyskanych z dnia 4 VI 1946 r. Ostateczna ilosc obwod6w glosowania zostala
ustalona po kilkakrotnych zmianach.
59

60
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w I podokr�gu byl Germa (PPR), w II Jaroszek (SL), a w III Romaniuk
(PPR) 65. W kazdym powiecie dzialal instruktor glosowania wydelegowany przez Okr�gowc1 Komisj�.
Juz 25 maja Pelnomocnik powiadomil Ministerstwo Ziem Odzyska
nych, ze podzial wojew6dztwa na obwody glosowania zostal zakonczony 66.
Wczesniej, bo 17 maja, Wojew6dzka Rada Narodowa we Wroclawiu
powolala Okr�gowq Komisj�. Glosowania Ludowego. ·Jej przewodniczq, cym zostal Jer?:y Drewnowski (SL), a zast�pcq Marian Zasun (PPR) 67.
Czlonkami Komisji byli ponadto: Witc;>ld Skorczynski (PPR), J6zef
Miszczuk (PPS), Stefan Domanski (PPS), Walery Taube (PPR), a zast�p
cami zostali: Andrzej Strojny (SL), J6zef Trawinski (SD), Jerzy Sza
niawski (PPR) i J6zef Skrzynski (PPS). Komisja rozpocz�la urz�dowanie
22 V 1946 r. 68
Pierwszymi czynnosciami Okr�gowej �omisji Glosowania Ludowego
bylo sprawdzenie prawidlowosci podzialu powiat6w na obwody i po
wolanie przewociniczqcych i zast�pc6w komisji obwodowych. Okazalo
si�, ze w niekt6rych powiatach trzeba bylo zmniejszac ilosc obwod6w 69
Nast�pnie wyslano na teren wojew6dztwa przeszkolonych instruktor6w,
kt6rzy mieli pomagac w pracy komisjom obwodowym i byc lqcznikami
mi�dzy Komisjq Okn;gowq a komisjami obwodowymi 10.
Na podkreslenie zasluguje fakt, ze Urzqd Wojew6dzki bardzo skru
pulatnie przestrzegal wszystkich termin6w przewidzianych ustawq,
czuwal nad nalezytym przygotowaniem biur komisji i lokali glosowania
oraz kontrolowal prac� komisji obwodowych 71. Zgodnie z zaleceniami
Prezesa Rady Ministr6w Pelnomocnik Rzqdu na Dolny Slqsk zlozyl na
pelnomocnik6w we wszystkich powiatach osobistq odpowiedzialnosc za
wszelkie niedociqgni�cia w pracy przygotowawczej do referendum 72_
65 AKW Wroclaw, 1/V/30. bp., Akcja glosowania ludowego na Dolnym Slqsku,
17 VI H>,46 r.
66 AP Wroclaw, UWW, VI, 7, bp.
67 Zgodnie z ustawq przewodniczc1cego i zast�pc� Okr�gowej Komisji Gloso
wania Ludowego zatwierdzal Generalny Komisarz Glosowania Ludowego.
68 ND, 12-20, 30 V 1946; AP Wroclaw, WWRN, 67, s. 47, .,Do Prezydium
Krajowej Rady Narodowej", z dnia 20 V 1946 r. Poniewaz do Okr�gowej Komisji
Glosowania Ludowego nie zaproponowano zadnego przedstawiciela PSL, J. Moskal
zlozyl przeciwko temu stanowczy protest. Wysuni�ta przezen kandydatura Wlady
slawa Rysia upadla w glosowaniu. AP Wroclaw, WWRN, 8, s. 35, Stenogram
z posiedzenia plenum Wojew6dzkiej Rady Narodowej, z dnia 17 V 1946,
60 AP Wroclaw, UWW, VI, 7, bp., Meldunek nr 5.
70 ND, 13 VI 1946.
71 AP Wroclaw, UWW, VI, 7, bp., Pismo Urz�du Pelnomocnika RP na Okr�g
Administracyjny Dolnego Slqska do Pelnomocnika Rzc}du na m. Jelenia G6ra, bez
daty. Meldunek nr 10 z dnia 1 VI 1946 r.
72 AP Wroclaw, UWW, VI. 7, bp., Glosowanie ludowe, 11 VI 1946.
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Administracj� terenowq zobowiqzano do 1m1ennego zawiadamiania
wszystkich uprawnionych do glosowania o adresie lokalu i dniu gloso
wania. Na wsi obowiqzek ten nalezal do soltys6w, a w miastach do
administrator6w lub zarzqdc6w dom6w 73.
14 VI 1946 r. z inicjatywy WK PPS na konferencji dzialaczy partü
politycznych, przedsfawicieli wojska, organizacji spolecznych� kulturalno··
oswiatowych, zwü1zk6w zawodowych, organizacji mlodziezowych i de
legat6w przedsi�biorstw utworzono Wojew6dzki Komitet Obywatelski
Glosowania Ludowego, kt6ry mial byc koo_rdynatorem pracy propagando
wej na terenie calego wojew6dztwa 74• Do prezydium Komitetu weszli:
wojewoda S. Piaskowski, przewodniczqcy WRN Sadrakula, dow6dca
DOW gen. S. Poplawski, rektor Uniwersytetu i Politechniki S. Kul
czynski i przewodniczqcy Okr�gowej Komisji Zwic1zk6w Zawodowych
Zi6lkowski 75• Wybra'no tak:ze Komitet Wykonawczy w skladzie: J. Gut
man (PPR), Stefania Romaniuk (PPR), A. G6rny (PPS), J. Warwas (PPS}
i Sadrakula (SL) 76.
Komitet Wykonawczy mial za zadanie zorganizowac powiatowe
i gminne komitety obywatelskie. Sklad Powiatowych Komitet6w Obywa
telskich Glosowania Ludowego byl cz�sto poszerzariy o przedstawicieH
PSL, kt6rzy opowiadRli si� za trzykrotnym „tak" 77. Gl6wnym zadaniem
komitet6w bylo przeprowadzenie i koordynacja propagandowej akcji
· glosowania ludowego. Z braku dostatecznej ilosci zr6del trudn9 obiek
tywnie ocenic ich dzialalnosc. Wedlug sprawozdania Komitetu rozkolpor
towano m. in. 1 068 750 egzemplarzy list6w do chlop6w, wezwan do
udzialu w glosowaniu i trzykrotnej odpowiedzi „tak", afiszy, odezw itp.
W poszczeg6lnych powiatach zorganizowano niekiedy ponad 290. zebran,
w kt6rych aktywny udzial brali kupcy i rzemieslnicy oraz ksiE=:za, do
cel6w propagandowych uzywajc1cy ambony na rzecz Bloku Demokra
tycznego 78•
Partie Bloku Demokratycznego powofaly grupy agitator6w, kt6rzy
mieli za zadanie przeprowadzic w przydzielonym im terenie akcj� uswia
damiajqcq, sprawdzic; czy wszyscy uprawnieni do -glosowania znajdujq
73 AP Wroclaw, UWW, VI, 7, bp., Instrukcja MZO nr 12 z dnia 18 VI 1946.
74 AKW Wroclaw, l/V/20, bp., Protok6l ze wsp61nego posiedzenia czlonk6w
Komitetu Wojew6dzkiego PPS i Komitetu Wojew6dzkiego PPR we Wroclawiu.
75 AKW Wroclaw, 1/V/30, bp., Sprawozdanie Wojew6dzkiego Obywatelskiego,
Komitetu Glosowania Ludowego na Dolnym Slc:1sku, b.d.
76 Tamze.
77 AKW Wroclaw, 1/V/30, bp., Sprawozdanie Wojew6dzkiego Obywatelskiego,
Korr:itetu Glogowania Ludowego na Dolnym Slc:1sku, bd. Dokument nie wymienia
jednak powiat6w, w kt6rych komitety obywatelskie wsp6lpracowaly z czlonkami
PSL.
78 Tamze.
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si� na listach, oraz dopilnowac ich udzialu w glosowaniu. Byla to praca
trudna i odpowiedzialna, dlatego tez na agitator6w wyznaczano ludzi
· ,oddanych i doswiadczonych. Szkoleniem agitator6w i instruktor6w glo
sowania ludowego zaj�ly si� KRN, partie polityczne i Wojew6dzki
Urzqd Informacji i Propagandy we Wroclawiu.
Oceniajqc przygotowanie do referendum nalezy podkreslic, ze naj
wi�kszq inicjatyw� i najruchliwszq dzialalnosc przejawiala Polska Partia
Socjalistyczna. ·W propagandzie prasowej czolowq rol� odegral jej organ
„Naprz6d Dolnoslqski" 79• Og6lne kierunki propagandy byly w zasadzie
trafne. Jednak nie zawsze wysilki propagandowe byly skoordynowane.
Wiele materialu, zwlaszcza , ulotek, nie wykorzystano. Lezaly one na
ulicach nie wywolujclc reakcji u przechodni6w so. Og6lnq bolqczkq woje
w6dztwa byly trudnosci transportowe. Nie zawsze na wysokosci zadania
staly prelekcje. Zdarzaly si� wypadki wygwizdania prelegent6w. Duzq
'rol� w takich wypadkach odgrywaly elementy reakcyjne lub chuligan
skie. Za p6zno zostaly powolane komitety obywatelskie glosowania ludo
wego, kt6re mialy byc koordynatorem wszystkich poczynan propagan
dowych. Poza tym brak bylo we Wroclawiu czynnej rozglosni Polskiego
Radia, tak waznego czynnika propagandowego. Mimo tych brak6w i nie
-dociqgni�c wykonano przeciez ogr.omnq prac�. Swiadczq o tym najlepsze
w kraju wyniki glosowania ludowego. Pierwsza wielka batalia polityczna
zakonczyla si� zwyci�stwem obozu demokratycznego.
Przebieg i wyniki glosowania na Dolnym Slqsku 30 VI 1946 r. wy
kazaly i ze spoleczenstwo P?parlo ob6z demokracji. W pewnym sensie
sam fakt przybycia na te tereny, mimo szeptanej propagandy, byl wy
·razem zaufania do programu wladzy lµdowej. Sc1dzc1c ze sprawozdan,
glosowanie ludowe we wszystkich powiatach przebiegalo w atmosferze
powagi i ·w nastroju swiqtecznym 81, a frekwencja byla najwi�ksza
w Polsee 82• W wielu obwodach w spos6b manifestacyjny glosowano trzy
razy „tak" 83, w wielu glosowanie zakonczono przed czasem 84_
i

79 AAN, MiiP, 110, s. 20, Sprawozdanie Wojew6dzkiego Urz�du Informacji
Propagandy we Wroclawiu z akcji glosowania ludowego, z dnia 8 VII 1946 r.
80 Tamze, s. 18.
81 „Powiat Olesnica przybral szat� · swüitecznq, duzo dekoracji, wieczor[em]
iluminacja. Zorganizowany przew6z samochodami". ,,Powiat Bystrzyca. Wszystkie
komisje rozpocz�ly prac�. Frekwencja duza. Ogonki po kilkaset ludzi. Wielu glosuje
jawnie. Organizacje maszerujq ze sztandarami. Spok6j". AP Wroclaw, UWW, VI,
7, bp., Meldunek nr 14 UWW do MZO z dnia 30 VI 1946 r., godz. 1300_
82 ND, 6 VII 1946.
83 Np. w powiecie zqbkowickim „odbywaly si� pochody manifestacyjne ze
spiewami i sztandarami pod haslam!: »Oddac glosy trzy razy tak!« Techniczna
strona zorganizowana sprawnie. Okolo 700/o glosuje nie wchodzc:}c za zaslony".
AP Wroclaw, UWW, VI, 7, bp., Kornunikat, godz. 1600.
84 Np. w powiecie wolowskim do godz. 1700 dwa obwody zakonczyly glosowa-
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W czasie glosowania ujawnily si� r6wniez sily, kt6re chcialy zakl6cic
jego przebieg. Byly to jednak wypadki �poradyczne, incydenty o cha
rakterze lokalnym, kt6re nie mogly zmienic przebiegu i wynik6w glo
sowania.
Zaledwie w dw6ch powiatach- zlotoryjskim i klodzkim- czlonkowie
PSL usilowali wplynqc na przebieg i wyniki glosowania. W kilku miej
scowosciach w powiecie zlotoryjskim dzialacze PSL rozrzucilf ulotki
wzywajqce ludnosc do zbojkotowania referendum ss. Natomiast w Grodku
w powiecie klodzkim peeselowcy usilowali zaaresztowac przewodniczq
cego Komisji Obwodowej, zarzucajqc mu kradziez pospolitq. W Pruszcz
kowie i Naroznie, r6wniez w powiecie klodzkim, rozrzucono w malej
ilosci ulotki wzywajqce do glosowania dwa razy „nie" 86. Zdarzaly si�
r6wniez wybryki o charakterze ·raczej chuliganskim. W Olesnicy przyj�to
· falszywy telegram zawierajqcy bl�dne informacje o przebiegu glosowa
nia. W Zlotoryi zdarzyl si� wypadek zerwania afiszy. Sprawcy zostali
zresztq uj�ci. Wreszcie we Wroclawiu w Komisji Obwodowej Nr 4 jeden
z mieszkanc6w usilowal glosowac dwukrotnie. Gdy sprawdzono drugij
kopert�, okazalo si�, ze glosowal trzy razy „nie" 87.
Wystqpien przeciwko referendum, incydent6w i wybryk6w chuligan
skich bylo wiec mafo, a wszystkie zostaly szybko zlikwidowane. Nie
mialy one zadnego wplywu na wyniki glosowania, gdyz przytlaczajc1ca
wi�kE"zosc spoleczenstwa polskiego na Dolnym Slqsku poparla Blok De
mokratyczny.
Na przebieg prac niekt6rych komisji mialy wplyw przybywajqce ma
sowo grupy repatriant6w. W zwiqzku z tym jes�cze 29 VI 1946 r. spo
rzc:1dzano dodatkowe spisy uprawnionych do glosowania. Do wielu ko
misji obwodowych zglaszaly si� grupy repatriant6w w dniu glosowania.
Wtedy tez robiono dodatkowe listy. Tak bylo np. w powiecie kamienno
g6rskim. We Wroclawiu utworzono nawet dodatkowq komisj� dla repa
triant6w 88. Do Swidni�y przybylo 30 cze�wca 2000, a do powiatu olaw
skiego okolo 3000 repatriant6w 89_
··nie, a w ·powiecie boleslawieckim siedem. AP Wroclaw, UWW, VI, 7, bp., Tele
fonogram uv.rw do MZO z 30 VI 1946 godz. 2000.
. 85 AP Wroclaw, UWW, VI, 7, bp., Meldunek nr 14 UWW do MZO z 30 VI
1946, godz. isoo.
86 AP Wroclaw, UWW, VI, 7, bp., Telefonogram UWW ·do MZO z 30 VI 1946,
godz. 20 °0.
87 AP Wroclaw, UWW, VI, 7, bp., Meldunek ·nr 14 UWW do MZO z 30 VI
1946, godz. 1300_
88 Tamze.
89 AP Wroclaw, UWW, VI, 7, bp., Telefonogram UWW do MZO z 30 VI 1946,
godz. 2000.
8 - Sobötka 4/67
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Oficjalne wyniki glosowania dla calej Polski zostaly ogloszone dopiero
12 VII 1946 r. 90 Spowodowane to bylo prawdopodobnie trudnosciami
technicznymi i skomplikowanq procedurq obliczenia glos6w. Wyniki dla
Dolnego SH1ska zostaly ogloszone w „Trybunie Dolnoslqskiej" juz 5 lipca.
Ob6z demokratyczny odni6sl prawie absolutne zwyci�stwo. Na pierwsze
pytanie twierdzc}co odpowiedzialo 94,2 0/o glosujqcych, na drugie - 95,8°/o,
n& trzecie - 97,60/o 91. Wyniki przeci�tne dla calej Polski przedstawialy
si� nast�pujqco: na pierwsze pytanie odpowiedzi twierdzqcych bylo 680/o,
na drugie - 70 0/o i na trzecie - 91,4 0/o 92.
Zwyci�stwo Bloku Demokratycznego na Dolnym Slqsku bylo calko
wite. Odpowiedzi negatywne 93 mogly byc sygnalem, ze nalezy dalej
prowadzic akcj� propagandowq i uswiadamiajqcq. Akcja przygotowawcza
do referendum, przebieg glosowania oraz jego wyniki wykazaly, ze Pol
skie Stronnictwo Ludowe na Dolnym Slqsku nie przedstawialo wi�kszej
sily politycznej, kt6rej nalezaloby si� obawiac. Ponadto przyjmujqc, ze
wsr6d odpowiedzi „nie" byly glosy cz�sci repatriant6w ze Zwiqzku
Radzieckiego, podziemia i autochton6w 94, mozemy stwierdzic, ze PSL
nie mialo wystarczajqcego autorytetu i wlasciwego posluchu nawet
u swych czlonk6w i sympatyk6w. W powiatach, gdzie w dzien glosowania
PSL ujawnilo swq dzialalnosc w formie rozrzucania ulotek itd., procent
pozytywnych odpowiedzi byl bardzo wysoki: powiat klodzki: I pytanie 96,80/o, II - 98,5 0/o, III - 99,5°/o; powiat zlotoryjski: I pytanie - 98,00/o,
II - 98,40/o, II - 99,40/o..
W wynikach glosowania zawarty byl nie tylko stosunek glosujqcych
do dokonanych reform spoleczno-gospodarczych i zmiany granic, ale
posrednio r6wniez do rzqdu i wladzy ludowej, kt6ra byla wyrazicielem
i tw6rcq tych zmian. Spoleczenstwo wzi�lo udzial w glosowaniu ludo-

90 ,.Monitor Polski", nr 61, 12 VII 1946.
91 Aneks, tab. 3.
9:1 Walne zwycic:stwo demokracji. Oficjalne w-yniki glosowania ludowego (ND.
13 VII 1946).
93 A. T ok a r s k i, Program PSL w glosowaniu ludowym na Dolnym Slqsku
(TD, 9 VII 1946), pisal: ,,W worku 3-procentowego »nie« serdecznie wsp6lzyjq
peeselowcy i volksdeutsche, enoszetowcy i agenci obcego kapitalu, byli obszarnicy
i koltuni miejscy, szabrownicy i zaplute karly nielegalnej reakcji - wszystko
to, czego si� Nar6d Polski brzydzi, od czego ze wstr�tem si� odwraca i z czego,
niczym z robactwa, potraf_i si� otrz&sn&c".
94 AP Wroclaw, UWW, VI; 159, bp. Przypuszczenie to wysuwamy na podstawie
Sprawozdania z dzialalnosci referatu spoleczno-politycznego Starostwa Jelenio
g6rskiego za m-c lipiec 1946 r., stwierdzajqcego, ze element repolonizujqcy si� ..
wypowiedzial si� na wszystkie pytania »nie«. Odpowiedzi wypisane byly goty
kiem".
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wym, gdyz spodziewalo si�. ze po referendum nastqpi poprawa warun
k6w zyciowych 95.
Wyniki referendum w jakims stopniu zapowiadaly rezultat wybor6w
do Sejmu, eo nie pozostalo bez wplywu na p6zniejszq dzialalnosc poli
tycznq i propagandowq wszystkich sB politycznych w kraju.
Referendum bylo pierwszym wielkim sprawdzianem dojrzalosci poli
tycznej czlonk6w partii demokratycznych i operatywnosci administracji
panstwowej. Jego doswiadczenia zostanq w pelni wykorzystane w nowej
pr6bie sil mi�dzy obozem demokracji a obozem reakcji, jakq mialy stac
si� zblizajqce si� wybory do Sejmu Ustawodawczego.
95 AP Wroclaw, UWW, VI, 158, s. 249, Odpis raportu sytuacyjnego za okres
od 8 VI do 18 VI 1946 r. Komendy Powiatowej MO w Jeleniej G6rze z dnia
18 VI 1946 r .

•

562

S. Jankowski
ANEKS

Tab. 1. Obwody glosowania ludowego i liczba uprawnionych do glosowania 1
Powiat

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37
38

Boleslawiec
Brzeg
Bystrzyca
Glog6w
G6ra Slc1ska
Jawor
Jelenia G6ra
Jelenia G6ra m.
Kozuch6w
Klodzko
Kamienna G6ra
Legnica
Legnica m.
Lubaii
Lubin
Lw6wek
Milicz
Namysl6w
Olawa
Dzierzoni6w
Olesnica
Sroda
Syc6w
Strzelm
Szprotawa
Swidnica
Swidnica m.
Trzebnica
Walbrzych
Walbrzych m.
Wol6w
Wroclaw
Wroclaw m.
Zqbkowice
Zgorzelec
Zary
Zlotoryja
zagan

---

R

a z e m

1 AKW Wroclaw, 1/V/30, bp..

1

W

1 Liczba obwod6w 1 Liczba uprawnionycb

oryg. blqd w podsumowaniu: 720 707.

do glosowania

11
11
10
12

11
18
13
10
12
29
9

10
7
14
10
14
14
10

7
22

11
9

.1

6

9
6

11

6

9 997

9

14 441
26 417
24 730
16 181
18 336
102 300
28 142
14 975
15 844
16 223
8 198

14
10
12
20
35
22
10
16
12
10
481

10 356
15 626
16 604
15 809
13 218
15 991
28 669
17 232
16 659
42 557
12 717
10 382
16 800
19 193
8 146
16 �52
15 828
9 171
13 349
34 121
19 053
12 077
6 906
12 495
8 352
17 063

1

----720 5102
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Tab. 2. Sklad partyjny obwodowych komisji glosowania ludowego i
Lp.

Liczba
obwod6w

Powiat

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Brzeg
Glog6w
G6ra
Jawor
Legnica pow.
Lubin
Milicz
Namysl6w
Olawa
Olesnica
Dzierzoni6w
Strzelin
Syc6w
Sroda Slqska
Swidnica pow.
Trzebnica
Wol6w
Wroclaw pow.
Legnica m.
Zagan
Zqbkowice
Klodzko
Bystrzyca
Walbrzych pow.
Walbrzych m.
Kamienna G6ra
Jelenia .G6ra
Jelenia G6ra m.
Zlotoryja
Lw6wek Slqski
Luban
Zgorzelec
Boleslawiec
Szprotawa
Kozuch6w
Wroclaw m.
Zary
Swidnica m.

11
12
11

18
10

10

14

10
7
11
22
9
6
9
11
9

12
20
7

10
22

29
10

14

10
9

13

10
12
14

.

Razem

14

10
11
5
12
35
16

6

1

481

5
7
8
15
8
4
9
6
7
11
13
7
4
6
9
8
9
14
4
8
14

27

7
12
5
1
8
7
8
9
12
5
7
5
9
31
8
3

4
3
2
1
1
5

SL

2
2

-

1

1 1
so

bezp.

-

-

-

-

-

-

4
1
1
3
2

1

-

4

-

2
1

3
11
1
6
1
2
2
5
7
2
2
2
4
2

2
1
1

-

-

-

-

-

3

1

-

1340 1992 1 36

--

1
1
2

-

2
1

-

-

-

-

-

2

1

-

-

1

- 3
1
- - 2
1
4 - -

1

-

-

-

3

-

-

-

- - -

1

2

4

4

6
9

2

1
1

-

1

--

- -

-

9

-

-

-

4 l

PP+sl

-

2
1
1

-

4

21 WAKWoryg.Wroclaw,
blqd w podsumowaniu: 89.
1/V/30.

Zast�pcy

Przewodnicz14cy

PP+sl

-

1

-

1

-

-

1

-

2

-

12

4

-

5
8
3
3
7
8
6
3
7
5
9
7
9
6
5·
12
25
4
8
5
6
4
4
2
6
7
5
1
5
5
32
8
3

2
6
3
6

-

3
6
4

-

2

SL
-

1

2

-

2
10

-

1
4
2

-

3
1
2
6

-

4
3
1
2
6
1
2
4
3
2
3
4
8
8
5
4
3

-

4

1
6
2

-

2

-

1
2

-

3
3
4
2

-

4

-

1

,_

-

1

SD I bezp.

-

1
1

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

6
3
1

-

2

-

1
2

-

--:

-

-

-

-

3

-

-

-

2
1

-

] 261 l 120 1 50 1

-

9 1

1
1
1

-

2
1
6

-

-

2

-
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----

p
L .

1

2

3

4

6

6

7

8
9

10

11
12
13

14

16

16

17

18
19

1

!

Nazwa powiatu

l

1

1

Liczba
uprawnionych

Liczba
glosujqcych

Trzebnica

13 749

Dzierzoni6w

32 407

m. Waförzych

23 224

Olawa

1
1

1

1

13 069

Namysl6w

9 795

Brzeg

Liczba 1
glos6w
waznych 1

O/o

glosujqcych 2

1
95,0

13 701 1

22

996

ary

15 844

Milicz

16 928

Zagan

8 319

Klodzko

43 85 7

Lubin

Olesnica
Zc\bkowice
m. Wroclaw

8J.46

1
1
1

20 030

28 1 42

102 300

1

1

1
1
1

1

22 1 1 6
15 230
8 211

i
1

14 780

1

7 966

1
1

42 031

18 3 77

27 014

96 498

1

l

1

1
t1

liczba
1 2 948

91,0

12 914

12 587

97,4

15 153

14 637

6 6 40

6 491

94,0

23 145

9 728

18 734

Boleslawiec

pow. Wroclaw

I pytaµie

3 2 3 13

Syc6w

pow. Walbrzy

Odpow i e d z p o z y t yw na

95,0

96,0

15 312

Luban

1
1

96,0

96,0
98,6

93,0

f
1

95,8

1

91,2

1

97,0

96,0
94,3

1

21 990
15

085

8 097

13 774
41

668

18

14 0

7 879 1

26 812 1
96 170

31 287
22

245

1

O/o
94 ,6

97,2 !

1

13 604

1

1
1

O/o

99,3

97,5

12 744

98,6

96,6

1 4 857

98,1

97,8

6 576

99,1

823

96,2

24

14 800

98,3

14 961 1 99,2

95,0

14 200

94,2

7 841

96,2

22 578

96,3

7 844

97,0

40 704

96,8

94 ,3

7 597

96,6

11 609

90,0

98,4 l
1

18 551 1 99,1
·9 600

91,2
96,9

97,5

9 565

95,0

956 1 95 ,3

93 337

1

liczba

O/o

98,5

98,5

17 066

13 309

1

734

18 446

13 774

1

liczba

III pytanie

31

97,2

14 615

1

1

97,0

8 451

20

II pytanie

s

22

1

96,4

21 854 : 97,4

7 943 1 98, 2

13 838
40

895

1

98,5

32

106

22 988

12 896

I

9 667

15

99,4

99,5

99,7
99,�

99,5

079

18 690 1 99,8
6 627

9 788
179

21 756
7 943

1

!

i

99,8

98,3

99,2
99,0

98,2
97,1

98,5
17 689 1 97,5

331

99,5

18 063

99,6

93 997

95 593

99,5

7 767

12 186

1

1

93, 1

97,8 1

41

99,5

12 489 1 98,5

�
�
SI.>
::,

li
1

C.

20

21

· 1

Glog6w
m. Legnica
pow. Legnica
Kamienna G6ra
pow. Swidnica
Zgorzelec
Bystrzyca
G6ra Slc:1ska
m. Jelenia G6ra
pow. Jelenia G6ra
m. Swidnica
Szprotawa
Lw6wek Slqski
Jawor
Zlotoryja
Sroda Slc:1ska
Wol6w
Kozuch6w
Strzelin

22

23

24
25
26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

36

37

38

1

l

1

1

1

10 382

14 874

1
1

1

17 065

97,2

14 624

98,0

14 523

17 232

16 113

16 604

13 114

96,0

15 881

95,0

26 740

94,4

93,0
94,0

16 225

1

12 224

695 628

1

1

4

1

14 454

13 992

15 743

14 979

9 777

16 270

12 191

15 913

26 254
7 827

13 502

14 317

14 879

11 833

15 805

98,0

94,1

15 713
12 146

98 )0

95,4

15 583

9 543

98,1

15 842

17 227

1

98,0

11 874

16 181

1

96,0

14 909

16146

16 522

14 512

96,0

14 369

12 077

1

94,0

13 621

15 223

1

95,5

7 887

14 988

1

97,0

9 556

14 071

728 748

95,0

12 302

28 295

12 495

98,0

9 847

14 981

8 352

1
1

16 347

16 549
16 386

9 997

Razem
1

i6 807

16 800

1

15 866

97,0

96,9

14 222

98,4

95,2

15 354

15 444

95,0

11 568

94,9

14 909

15 843

14 421

11 884
15 387

93,7
93,8

24 622

25 257

96,5

9 201

9 335

98,0

7 604

7 709

96,0

12 857

13 152

97,6

13 963

14 062

98,0

14 583

14 642

97,3

11 513

15 414

11 659

97,5

15 586

96,0

15 083

15 252

97,9

11 882

5

1

16 502

98,6

9 641

98,6

14 297

16 075

99,1

16 368

97,6

9 543

689 582 1 650 065

AKW Wroclaw, 1/V/30 bp.
0/o glosujqcych obliczano od liczby uprawnionych.
3 0/o odpowiedzi pozytywnych obliczano od . liczby glos6w waznych.
4 W oryg. blqd w podsumowaniu: 695 609.
5 W oryg. blqd w podsumowaniu: 651 059.
6 W oryg. blqd w podsumowaniu: 94,4.
7 W oryg. blc1d w podsumowaniu: 660 341.
8 W oryg. blqd w-podsumowaniu: 95,7.
9 W oryg. blqd w podsumowaniu: 671 067.

95,3

98,3

16 235

9 721

99,5

14 491

99,9

14 379

97,4

16 164

97,5

12 072

99,4

97,6

15 633

96,7

15 387

96,2

25 949

9 510

97,9

7 746

98,5

13 432

97,5

14 200

98,2

14 790

98,4

98,6

98,6
97,l

11 905 1 98,1

1

98,3

99,9

11 769

15 785

15 649
12 018

99,9

99,4

99,3

99,1

0

99,7

;;·

99,7

98,9
99,0

99,5
99,2
99,4

99,5

99,9

99,6

99,0

94,2 / 650 841 I' 95,8.8 1 671 0739 / 97 ,6
6

7

1

0

�

0
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S. Jankowski
DIE VOLKSABSTIMMUNG 1946 IN NIEDERSCHLESIEN

Der Aufsatz behandelt den Kampf. der PPR und der PPS um. die Schaffung
eines gemeinsamen Wahlblockes aller politischen Parteien und zugleich den
Verlauf und die Ergebnisse der Volksabstimmung. Die Bemühungen, Einmütig
keit zu erzielen, hatten bereits Ende Februar 1946 eingesetzt. Erschwerend wirkte
der Umstand, daß die PSL in Niederschlesien weder zahlenmäßig stark noch
populär war. Außerdem besaß sie keine Tradition. Propagandistisch setzten sich
für die einheitliche Volksfront und für die Sache des Referendums die Partei
und Verwaltungsapparate,· die Presse, die Gewerkschaften und die polnische
Armee ein.
Verlaufund Ergebnisse der Volksabstimmung vom 30. 6. 1946 in Nieder
schlesien bewiesen, daß die Allgemeinheit das demokratische Lager unterstützte.
In allen Kreisen verlief die Abstimmung in einer würdigen Atmosphäre und
feierlich, Auf die erste Frage antworteten zustimmend 94,2°/o der Wahlbeteilig
ten, auf die zweite 95,80/o, auf die dritte 97,60/o. Diese Ergebnisse lagen wesen
tlich über dem Landesdurchschnitt. Der Sieg des demokratischen Blockes in
Niederschlesien war offensichtlich. Das Referendum war die erste Kundgebung
des politischen Willens der polnischen Öffentlichk�it in Niederschlesien.

MISCELL A NE A

ZRÖDL OWE

JAN PRZEWI..OCKI
NOWE MATERIAl:..Y DO HISTORII GÖRNEGO SLl\SKA
W OKRESIE POWSTAN I PLEBISCYTU
W niniejszym artykule pragn� zwr6cic uwag� czytelnika na nowe
materialy udost�pnione w ostatnich latach szerszemu gronu historyk6w,
a dotyczqce zagadnien G6rnego Slc:tska w okresie powstan i plebiscytu.
Mam tutaj na mysli dokumenty opublikowane w 1961 r. w pierwszej
cz�sci XI tomu angielskiej serii Documents on British Foreign Policy,
1919-=---1939 1, obejmujqce chronologicznie okres od stycznia 1920 do marca
1921 r., oraz nowy zesp6l archiwalny Wojew6dzkiego Archiwum Panstwo-:
wego w Opolu pod nazwq „Naczelne Dow6dztwo Wojsk Sprzymierzonych
na G6rnym Slc:tsku w latach 1920-1922" (dalej: NDWS). Zesp6l archi
walny zostal udost�pniony historykom jesieniq 1965 r. 2 Przytoczone
wyzej daty oznaczajqce moment :yvydania lub udost�pnienia tych doku
ment6w pozostajq pozornie w :pewnej _sprzecznosci z wprowadzonym prze
ze mnie terminem - nowe materialy. Nalezy bowiem wziqc jednak pod
uwag�, iz dotychczas opublikowane prace polskich historyk6w nie
uwzgl�dnialy material6w zawartych w wyzej wymienionych zbiorach 3.
1 Documents on British Foreign Policy, First series, vol. XI, ed. by R. Butler.
J. P. T. Bury, M. E. Lambert, London 1961.
2 Zesp6l ten poczqtkowo znajdowal si� w Centralnym Archiwum Wojskowym
w Warszawie. Dopiero dzi�ki interwencji prof. K. Popiolka zostal przeslany do
Wojew6dzkiego Archiwum Paf.tstwowego w Opolu i tu; po tymczasowym uporzc}d
kowaniu, oddany do wglqdu historyk6w.
3 Najobszerniejsze prace historyk6w polskich, poswi�cone dziejom G6rnego
Slclska w okresie powstaf.t, takie jak (wymieniajqc chronologicznie): K. P o p i o
l e k, Trzecie slqskie powstanie, Katowice 1946; H. Z i e 1 i f.t s k i, Polozenie i walka
g6rnoslqskiego proletariatu w latach 1918-1922, Warszawa 1957; T. J � d r u s z
c z a k, Polityka polska w sprawie G6rnego Slqska 1918-1922, Warszawa 1958,
ukazaly si� przed 1960 r. i nie mogly uwzgl�dniac omawianych material6w. R6w
niez obszerne materialy z sesji poswi�conej 40 rocznicy trzeciego powstania slc}
skiego nie wykorzystaly dokument6w zamieszczonych w tych zbiorach. Ostatnio
ukazal si� artykul W. R y z e w s k i e g o, Przyczynki do dzialalnosci niemieckich
i polskich tajnych organizacji oraz wojsk alianckich na G6rnym Slqsku przed
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Tym samym wydaje mi si� uzasadnione poswi�cenie tym dokumentom
paru zda:n. Argumentem zas przemawiajqcym za jednoczesnym om6wie-,
niem tych zbior6w jest fakt, iz prezentujq one· dwa diametralnie r6zne
punkty widzenia na wypadki rozgrywajqce si� na Gornym 8lqsku w la
tach 1920-1922.
Zr6dla wydane przez edytor6w angielskic.h przedstawiajq przede
wszystkim spojrzenie rzqdu londynskiego na zagadnienie g6rnoslqskie.
Dokumenty zawarte w zespole NDWS Sq pochodzenia francuskiego i j�ko
takie przedstawiajq inny punkt widzenia na kwesti� G6rnego 8lqska
w poczqtkowym okresie lat dwudziestych naszego stulecia. Wiadomo
bowiem, ze stanowisko Francji w sprawie G6rnego 8lqska po pierwszej
wojnie swiatowej r6znHo si� zasadnicz� o� pozycji zaj�tej w tej sprawie
przez rzqd brytyjski. 0 ile Paryz przychylal si� do koncepcji odebrania
Niemcom calego G6rnego 8lqska -i zwr6cenia go nowemu panstwu pol
skiemu, o tyle Wielka Brytania bronila niemieckiej tezy gloszqcej ko
niecznosc pozostawienia tej bogatej dzielnicy w granicach Rzeszy dla
prawidlowego rozwoju ekonomicznego i politycznego Europy 4.
Przechodzqc do szczeg6lowego om6wienia material6w pragn� zazna
·czyc, iz ze wzgl�du na wielkq ilosc problem6w poruszonych w tych
-dokumentach skoncentruj� si� jedynie na sprawach wazniejszych oraz
na tych, do kt6rych zr6dla wnoszq nowe szczeg6ly lub naswietlenia.
XI tom pierwszej serii Documents on British Foreign Policy, 191.91939 sklaida si� z dw6ch zasadniczych cz�sci: G6rny 8lqsk oraz Polska,
Gda:nsk i kraje baltyckie. Ramy chronologiczne obu cz�sci to okres od
stycznia 1920 do marca 1921 r.
Interesujqca nas cz�sc pierw_sza zajmuje niewiel}{q ilosc stron calego
tomu (tylko 197) i zawiera jedynie 171 dokument6w pochodzqcych
z archiw6w angielskich. Oczywiscie stanowi to znikomy procent zr6del
znajdujc1cych si� w archiwach angielskich, a dotyczqcych spraw G6rnego
·Slqska w latach 1920-1921. Wydaje si�, ze zadaniem edytor6w bylo
przykladowe przedstawienie najwazniejszych dokument6w odzwierciedla
jqcych stopien zainteresowania si� sprawq g6rnoslqskq przez dyplomacj�
11 powsta'Yl.liem slqskim (Zaranie $lqskie, 1967, nr 1, s. 3-25), kt6ry cz�sciowo
·opiera si� na materialach zawartych. w zespole NDWS.
4 Sprawa ta zostala juz szeroko om6wiona w· historiografii polskiej. Zob. wy.zej
wymienione pozycje, a .opr6cz tego: Problem polski w traktacie wersalskim, praca
zbiorowa, Poznc'ln 1963; B. D o b r o w o 1 s k a, Stosunek �ocarstw sprzymrierzonych
.do sprawy zachodnich granic Polski w pierwszej fazie konferencji pokojowej
w Paryzu w 1919 r. (Najnowsze dzieje Polski, t.· I, 1958); B. P'e r e l m ut e r,
Sprawa granic polsko-niemieckich na posiedzeniach Rady Najwyzszej konferencji
pokojowej w Paryzu (styczen-kwiecien 1919) (Materialy i Studia WSNS, t .. I,
Warszawa 1960).
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brytyjsk ci . Stc1d pewna wyrywkowosc dokument6w wywodzqcych si�
z r6.znych zr6del, obrazujc1cych jednak w calosci stanowisko rzc1du lon
dynskiego wobec zagadinienia G6rnego Slc1slrn na poczcitku lat dwudzie
stych. NajwiE;cej miejsca zajmujq sprawozdania komisarza angielskiego
przy Komisji Mi�dzysojuszniczej na G6rnym Slc1sku plka H. F. P. Per
civala do ministra spraw zagranicznych rzcidu londynskiego lorda Cur
zona. Sq to sprawozdania pisane cz�sto na gorc1co i doskonale ilustrujqce
stanowisko Percivala wobec rozgrywajc1cych si� wydarzen na G6rnym
Slc1sku. Obok tych sprawozdan w zbiorze znajdujq si� raporty polityczne
posl6w i ambasador6w angielskich w Paryzu, Berlinie, Warszawie, Rzy
mie i Watykanie, omawiajqce zagadnienie G6rnego Sl ciska. Sq tu r6wniez
niekt6re instrukcje lorda Curzona dla plac6wek dyplomatycznych i Per
civala, odzwierciedlajc1ce reakcj� rzc1du londynskiego na pewne wypadki
g6rnoslciskie. Bardzo ciekawe Sq �prawozdania przedstawiciela angiel
skiego przy Konferencji Ambasador6w lorda Derby z posiedzen tej kon
ferencji. Opublikowano wreszcie kilka pism i not rz cidu niemieckiego
i polskiego do Londynu. Wi�kszosc opublikowanych dokument6w nie
, znana jest . jeszcze historykom z zadnych publikacji. Wyjqtek stanowiq
tu oficjalne noty rzqdu polskiego lub niemieckiego do Londynu publiko
wane juz w innych zbiorach i znan.a tak:re z- 6wczesaej pr:asy:� Obok spraw
politycznych zr6dla omawiajci zagadnienia gospodarcze, a nawet spo
leczne.
Ze spraw 'politycznych na czolo wysuwajq si� problemy sytuacji we
wn�trznej na G6rnym Slqsku oraz pewnych spor6w wewnc1trz samej
Komisji Mi�dzysojuszniczej. W zaleznosci od rozwoju tych wydarzen
sprawy znajdujci mniejszy lub wi�kszy oddzwi�k na terenie mi�dzynaro
dowym.
W rapor�ach politycznych plka Percivala latwo wyczytac jego pro
niemieckie, antypolskie i antyfrancuskie stanowisko. W kazdej sytuacji,
o ile to tylko mozliwe, stara si� on wykazac indolencj� Francuz6w wobec
rzekomych prowokacji Polak6w w stosunku do · ludnosci niemieckiej.
Szc_zeg6lnie jask.rawym przyl<ladem takiej inter.rpretacji wypadk6w g6rno
slciskich Sq raporty plka Percivala omawiajqce przebieg drugiego po
wstania fü1skiego (dok. nr 27, 37 i 46). Angielski komisarz wskazuje
z jednej strony na gwaHy popelniane przez powstanc6w na zwolenni
kach Niemc6w, z drugiej strony podkresla bezczynnosc wojsk francuskich,
a nawet jawnq sympati� oficer6w francuskieh do · Polak6w. J ego zda
niem do tak wielkiego powodzenia powstania przyczynHa . si� niech�c
Francuz6w do udzielenia pomocy niemieckiej Siche·rheitspolizei, walczq
cej z Polakami (dqk. nr 46). Percival nie podzielal,zdania przewodniczq
cego Komisji Mi�dzysojuszniczej gen. Le Ronda o winie Niemc6w w wy
wolaniu powstania. Uwazal bowiem ruch antypolski,· poprzedzajqcy
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wybuch powstania, za prowokacj� element6w Mi�dzynarod6wki Komu
nistycznej, zbrojne zas wystqpienie Polak6w za walk� narodowq z wszyst
kimi jej ujemnymi nast�pstwami charakterystycznymi dla walki nacjo' nalistycznej. Zresztq do wybuchu powstania - zdaniem Percivala przyczynili si� sami Francuzi, kt6rzy 18 VIII 1920 r. pozostawili Polak6w
w Katowicach na lasce tlumu i nie przedsi�wzi�li zadnych srodkow
· celem utrzymania porzqdku w miescie (dok. nr 46). Zdanie to brzmi
zaskakujqco w calosci stwierdzen przesylanych w raportach do lorda
Curzona, w kt6rych plk Percival zarzuca Francuzom, a przede wszystkim
gen. Le Rondowi, propolskq stronniczosc. Uwaza, iz przewaga Francuz6w
w Komisji Mi�dzysojuszniczej moze doprowadzic do znieksztakenia wy
nik6w plebiscytu, a tym samym do przedstawienia niewlasciwego obrazu
skladu narodowosciowego G6rnego Slqska (dok. nr 11, 12). Komisarz
angielski posuwa si� do zasugerowania koniecznosci zmiany ina sta
nowisku przewodniczqcego Komisji Mi�dzysojuszniczej celem zapewnie
nia bezstronnego przebiegu plebiscytu (dok. nr 37). Tego typu opinie
i zqdania Percival motywuje dqznosciq do zachowania neutralnosci Ko
misji, neutralnosci, kt6ra jest lamana przez posuni�cia Le Ronda. Jako
ilustracj� podaje fakt, iz od momentu przybycia na teren plebiscytowy
·. przedstawicieli mocar�tw wielu niemieckich dzialaczy otrzymalo rozkaz
opuszczenia G6rnego Slqska, natomiast nie spotkalo to zadnego przy
w6dc� ludnosci polskiej. To stwierdzenie pozostaje w scislym zwiqzku
z tzw. sprawq Korfantego.
Pod koniec listopada 1920 r. plk Percival przedstawil Komisji Mi�dzy
sojuszniczej propozycj� usuni�cia z terenu plebiscytowego W. Korfan
tego. Uwazal� ze przyw6dca polski swiadomie dqzy do wywolania zatar
g6w mi�dzy ludnosciq polskq a niemieckq na G6rnym Slqsku. Jako
bezposredniq przyczyn� przedstawienia swej propozycji Percival podal
dwa wystqpienia Korfantego na wiecach w Olesnie, w kt6rych ten ostatni
domagal si� prz�szkodzenia silq w glosowaniu emigrant6w (dok. nr 94
i 97). Projekt ten nie spotkal si� z aprobatq Le Ronda i ostatecznie nie
zostal zrealizowany mimo duzego zaangazowania si� w t� spraw� komi
sarza angielskiego 5_
Plk Percival duzo miejsca w swych sprawozdaniach poswi�ca zwr6ceniu uwagi rzqdu angielskiego na koiniecmosc przeciwdzialania wply5 Sprawa ta nie znalazla jeszcze odpowiedniego odzwierciedlenia w polskiej
literaturze priedmiotu. Wymaga ona dalszego wyja§nienia. Up6r, z jakim komisarz
angielski wyst�powal · przeciwko W. Korfantemu, dowodzi, ze widzial w nim gl6w
nego przeciwnika na drodze do realizowania londynskiej koncepcji rozwü,tzania spra
wy G6rnego Slqska. Charakterystyczna · jest opinia plka Percivala, ze usuni�cie
W. Korfantego automatycznie przerwie wszelkq dzialalnosc polskich tajnych ugru
powan wojskowych.
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wom francuskim w Komisji MiE;dzysojuszniczej. Stctd bardzo czE;sto prosi
o zwü:kszenie brytyjskiego personelu urzE;dniczego na terenie plebiscyto
wym oraz na przyshmie kontyngent6w wojskowych (dok. nr 6).
Dokumenty zawierajq wiele materialu dotyczqcego spraw zwiqzanych
z przygotowaniami do plebiscytu i z samy� plebiscytem. Na podstawie
sprawozda:n plka Percivala mozna przedstawic rol�, jakq odegral komi
sarz an·gielski w sprawach zwic:1zanych z glosowaniem emigrant6w, jak
argumentowal koniec7.nosc jednoczesnego glosowania przybysz6w ze sta
lymi mieszkancami G6rnego Slc:1ska (dok. nr 125, 122, 150 i inne).
Sprawozdania j raporty polityczne posl6w i ambasador6w angielskich
akredytowanych w WarszawiE!, Rzymie, Paryzu i Berlinie pozwalajq na
odtworzenie rozwoju problemu g6rnoslc:1skiego na arenie mi�dzynarodo
wej. Jest to wprawrlzie material bardzo fragmentaryczny, jednak po
zwala na pewne zrekonstruowanie posuni�c dyplomacji angielskiej zmie
rzajqcej do przeforsowania swego punktu widzenia na zagadnienie G6r
nego S1c1�ka. Szczeg6lnie cenne Sq spra.,wozdania lorda Derby z posiedzen
Konferencji Ambasador6w. Jemu to memorial Foreign Office z 25 XI
1920 r. przypisuje rol� tw6rcy koncepcji utworzenia z G6rnego Slc:1ska
niezaleznego panstwa pod administracjq Ligi Narod6w (dok. nr 86).
O�ök spraw politycznych naczelne miejsce w omawianych dokumen
tach zajmujq zagadnienia gospodarcze. Rzqd angielski wykazywal wielkie
zainteresowanie zyciem ekonomiczno-gospodarczym na terenie G6rnego
Slqska, jego poziomem i -tendencjami rozwojowymi. Szczeg6lni� zajmowaJ
si� sprawami zwiqzanymi z produkcjq i eksportem w�gla (dok. nr 7 i 12).
Nie tez dziwnego, iz w sprawozdaniach plka Percivala duzo miejsca zaj
mujc:1 wlasnie problemy ekonomiczne i polityka gospodarcza· · Komisji
Mi�dzysojuszniczej.
Z tresci publikowanych dokument6w nietrudno wyczytac znanq
z innych zr6del sklonnosc rzc:1du londynskiego do pozostawienia G6rnego
Slqska Niemcom r6wniez ze wzgl�d6w gospodarczych. Taki punkt wi
dzenia dyplomacja :mgielska pozornie motywowala troskc:1 o przyszlosc
tej przemyslowej dzielnicy polc:1czonej od wiek6w nicmi gospodarczymi
z ziemiami niemieckimi. W gruncie rzeczy chodzilo o zapewnienie solid. nych podstaw rozwoju ekonomicznego Niemiec, co - zdaniem Angli. k6w - bylo konieczne dla zapewnienia og6lnego rozwoju gospodarczego
Europy, a r6wniez dla realizowania teorii Balance of Power_. Sprawy
gospodarcze wychodzq szczeg6lnie ostro w dokumencie nr 144. Jest to
raport plka Percivala zawierajqcy opinie angielskich specjalist6w ekono
micznych w Komisji Mi�dzysojuszniczej eo do mozliwosci rozwoju handlu,
przemyslu i finans6w G6rnego Slqska w razie przyhiczenia go do Polski
w calosci lub cz�sciowo. Eksperci jednostronnie stwierdzajq, iz G6rny
Slc:1sk jest scisle zwiqzany z gospodarkc:1 niemieckc:1 i w zwüizku z tym
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nie moze byc mowy o podziale tego terenu bez szkodliwych nast�pstw
dla rozwoju ekonomicznego obszaru plebiscytowego. Ciekawym uzupel
nieniem tych wypowiedzi jest memorandum Foreign Office do premiera
angielskiego o sytuacji na G6rnym Slqsku z dnia 25 XI 1920 r. (dok.
nr 86). Memorial ten scisle lqczy spraw� G6rnego Slqska z reparacjami
i odszkodowaniami, stwierdzajqc, iz jest niemozliwosciq dyskutowanie
o tych problemach, dop6ki nie zostanie rozwiqzane zagadnienie przy
naleznosci obszaru plebiscytowego. Jest to przejscie na drog� argumen
tacji niemieckiej, sugerujqcej koniecznosc pozostawienia G6rnego Slqska
w granicach Rzeszy dla umozliwienia wywiqzania siE: z zobowiqzan plat- niczych wobec kraj6w zachodnich.
Konczqc omawianie dokument6w angielskich nalezy podkreslic wielkq
trosk� wydawc6w o starannosc wydawnictwa. Szkoda tylko, ze edytorzy
unikali wi�kszej ilosci przypis6w merytorycznych. Powstalo stqd pewne
niebezpieczenstwo, iz historyk zachodnioeuropejski opierajqcy siE: na tych
dokumentach nie b�dzie mial p:rawdziwego obrazu rozwoju sytuacji na
G6rnym Sh1sku w latach 1920-1921. Niekt6re stwierdzenia w publiko
wanych zr6dlach a,; proszq o pewne sprostowania. Np. w raporcie z 22
VIII 1920 r. plk Percival m6wi o polskich powstancach jako o dobrze
uzbrojonej 50-tysi�cznej armii,. p'oZJostajqcej pod _do:w6dztwem polskich
oficer6w (dok. nr 27). Historyk korzystajqcy wi�c z tych zr6del musi
miec na uwadze pewne merytoryczne niedocüigni�cia spowodowane zbyt
filoniemieckim stanowiskiem autor6w dokument6w.
· Innym zupelnie typem dokument6w zar6wno pod wzgl�dem formy
iewn�trznej, jak i og6lnego wydzwi�ku merytorycznego Sq materialy
zawarte w zespole .NDWS. Zesp6l ten zawiera ,materialy przechodzqce
przez kancelari� naczelnego dow6dcy wojsk sprzymierzonych na G6rnym
Slqsku w latach 1920-1922. W zwiqzku z przewagq liczbowq wojska
francuskiego na terenie plebiscytowym dow6dcami byli Francuzi, gen.
Gratier, a od sierpnia 1921 r. gen. Naulin. Zesp6l zawiera r6wniez sporo
dokument6w przechodzqcych przez kancelari� gen. de Brantesa, dowodcy
stacjonujqcej na G6rnym Slqsku 46 dywizji francuskich strzelcow alpej
skich. Wskutek tego ponad 900/o dokument6w pisanych jest j�zykiem
francuskim i prezentuje francuski punkt widzenia na konkretne wypadki
na G6rnym Slqfku.
Zesp6l zawiera w sumie 261 teczek jeszcze nie uporzqdkowanych.
Gros materialu stanowiq listy i sprawozdania poszczeg6lnych dow6dc6w
wojskowych w t.erenie do gen. de Brantesa lub do naczelnego dow6dcy
wojsk sprzymierzonych. Jest r6wniez zachowana korespondencja mi�dzy
gen. Gratierem a dyrektorem Departamentu Wojskowego Komisji Mi�
dzysojuszniczej plkiem Caputem oraz instrukcje i decyzje woj8kowe
Komisji, przesylane do Naczelnego J?ow6dztwa. Pozornie jest to material
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o charakterze wojskowym, w rzeczywistosci jednak jest tarn wiele zr6det
do spraw politycznych, gospodarczych, a nawet spolecznych.
Na czolo poruszanych w materialach zagadnien wysuwajq si� sprawy
stosunku ludnosci miejscowej do wojsk sprzymierzonych. Francuscy
oficerowie zwracajq uwag� w swych sprawozdaniach na wrogi stosunek
ludnosci niemieckiej do ich oddzial6w i zywiolowq wr�cz sympati�, jakq
przejawiajq do nich Polacy. Juz w pierwszych sprawozdaniach wojskowi
francuscy podkreslajq koniecznosc likwidacji przewagi niemieckiej w ad
ministracji i policji celem zapewnienia bezpieczenstwa wojsk francu
skich 6. W zwü1zku z tym w materialach znajduje si� wiele dokument6w
dotyczqcych sprawy likwidacji Sicherheitspolizei. Jak wykazujq zr6dla,
mysl taka powstala juz w · pierwszych tygodniach rzqd6w Komisji Mi�
dzysojuszniczej.
W raportach politycznych oficerowie francuscy sporo miejsca poswi�
cali na zanalizowanie sytuacji og6lnej na swoim terenie. Stqd w zr6dlach
zespolu NDWS znajdujemy bogaty material faktograficzny do dziej6w
wewn�trznych G6rnego Slqska w okresie 1920-1922. Bardzo ciekawe Sq
wszelkiego rodzaju sprawozdania z incydent6w mi�dzy ludnosciq polsk;:i
a niemieckq. Bogato reprezentowane Sq dokumenty omawiajqce wystq··
pienia ludnosci (przede wszystkim Niemc6w) przeciwko wojskom sojusz
niczym. Wreszcie duzo miejsca zajmujq opi�y spor6w i zatarg6w mi�dzy
zolnierzami francuskimi a ,wloskimi lub angielskimi. Zresztq spory takie
istnialy nie tylko na. poziomie szeregowc6w. Nierzadkie byly wypadki
powaznych incydent6w mi�dzy oficerami _r6znych narodowosci. Warto tu
zasygnalizowac istnienie rozdzwi�k6w w okresie tP-zeciego powstania
slqskie� mi�dzy dow6dcq wojsk angielskich gen: Henneckerem a naczel
nym dbw6dcq wojsk sprzymierzonych gen. Grati.erem 7• Przytoczone
wyzej przyklady · zmuszaj.q nas do äuzej dozy sceptycyzmu wobec for-
mulowanych w6wczas hasel o jednolitosci wojsk sojuszniczych na G6r
nym Slqsku.
6 Oficerowie francuscy niedwuznacznie domagali si� zastl:1pienia administracji
niemieckiej polskq. Twierdzili nie bez racji, iz w razie jakiejkolwiek zorganizo
wanej akcji niemieckiej polozenie wojska francuskiego b�dzie bardzo ci�zkie.
Wobec tymczasowego tylko uporzqdkowania zespolu NDWS nie podaj� dokladnych
sygnatur teczek.
7 Spor mi�dzy dowodcami oparl si� o rzqdy w Paryzu i Londynie. Moim
zdaniem, byla to jedna z przyczyn pozniejszego zastqpienia gen. Gratiera przez
gen. Naulina. Spor zresztq wykraczal daleko poza ramy czysto wojskowe. Gen.
Hennecker domaga1: si� oddania pod kontrol� angielskq calego obwodu przemy
slowego, dostrzegajqc, iz w momencie definitywnego rozstrzygania sprawy gorno
slqskiej nie b�dzie bez znaczenia, kto na tym terenie b�dzie mial przewag�.
Dodajmy, ze wlasnie w tym czasie dyplomacja angielska wysun�la bardzo kon
kretny plan oddania obwodu przemyslowego Gornego Slctska pod kontrol� mi�dzy
narodowq.
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Osobnym problemem poruszanym przez · omawiane zr6dla jest sprawa
wplyw6w komunistycznych na terenie G6rnego Slqska zar6wno wsr6d
ludnosci cywilnej, jak i wsr6d wojska. Nie ulega wqtpliwosci, ze tych
-wplyw6w dow6dztwo francuskie obawialo si� najbardziej. St�d bardzo
cz�ste rozkazy i dyrektywy instruujqce pqs�czeg6lnych oficer6w o ko
niecznosci przeciwdzialania wszelkiemu szerzeniu si� hasel komunistycz
nych i pacyfistycznych wsr6d zolnierzy.
Zesp6l zawiera jedenascie teczek korespondencji mi�dzy wladzami
administracji cywilnej a dow6dztwem wojskowym z okresu trzeciego
powstania, ponad dwadziescia teczek raport6w sytuacyjnych i korespon
dencji za lata 1920-1922, kilkanascie teczek raport6w dziennych Naczel
nego Dow6dztwa Wojsk Sprzymierzonych za okres od 20 VI 1921 do
2 VIII 1�22 r., caly szereg zarzqdzen i rozkaz6w dow6dc6w wojskowych,
kt6re pozwalajq na przesledzenie dzialan wojennych w okresie drugiego
i trzeciego powstania. slqskiego. W materialach. znajduje si� duzo map
i szkic6w wojskowych. Caly ten bogaty material, wymieniony w telegra
ficznym skr6cie, pozwoli z pewnosciq historykom wojskowosci zajmujc:t
cym si� okresem powstan na lepsze opracowanie dzialan bojowych za
r6wno wojsk sojuszniczych, jak i powstanc6w.
Ten bardzo pobiezny przeglqd zawartosci zespolu NDWS swiadczy
o jego bogactwie i wielkiej r6znorodnosci materialu. Korzystajqc jednak
z tych zr6del nie nalezy zapominac o ich jednostronnoscj. W przewaza
jqcej masie Sq to zr6dla ·pochodzenia francuskiego i tym samym przed
stawiajq opini� Francuz6w na rozgrywajqce· si� wypadki na G6rnym
$lqsku. Mimo to wwierajq one bogaty material faktograficzny, kt6ry
z pewnosciq przyczyni si� do pogl�bienia naszej wiedzy o dziejach G6r
neg,� Slqska w okres·e powsfan i plebiscytu. Jeszcze raz nalezy wyrazic
tylko zal z powodu zagini�cia dokument6w Komisji Mi�dzysojuszniczej.
Om6wione wyzej nowe zr6dla do historii G6rnego Slqska w okresie
powstan i plebiscytu .z pewnosciq wnoszq wiele interesuj::icego materialu
, i poruszajci szereg istotnych zagadnien. Wystarczy tu przykladowo przy
toczyc takie problemy, jak: tzw. sprawa Korfantego pod koniec t920 r.;
stosunki wewn�trzne w Komisji Mi�dzysojuszniczej; rola Percivala w po·
wzi�ciu decyzji o glosowaniu emigrant6w; spory mi�dzy poszczeg6lnymi
dow6dcami wojsk sprzymierzonych czy inne, niemniej wazne problemy.
Poruszenie tych zagadnien pozwoli na uwydatnienie i wyjasnienie szeregu
proces6w zachoduicych na G6rnym Slqsku w okresie · powstan i ple
biscytu. Dobrze . si� stalo, ze omawiane materialy reprezentujq dwie
zupelnie r6zne opinie o wydarzeniach na G6rnym Slqsku. Zmusza to
historyka do ostroznosci przy korzystaniu z nich.
Jak wy�ika z kr6tkiego om6wienia tych material6w, r6znice w ko
mentowaniu zachodzqcych proces6w i w determinowaniu pewnych wy-
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darzen na terenie G6rnego Slc1ska byly bardzo istotne. Wynikaly one
nie tylko z r6znych koncepcji rozwic1zania sprawy G6rnego Slc1ska, jakie
wysuwaly rzcidy Francji i Anglii, ale r6wniez do pewnego stopnia z oso
bistego zaangazowania si� autor6w dokument6w w sprawy rozgrywajqce
si� na tym terenie. Percival nie ukrywal swego filoniemieckiego nasta
wienia, podkreslajqc na kazdym kroku dqznosc do pozostawienia Niem
com calego G6rnego Slqska. Po stwierdzeniu, ze Francuzi byli innego
zdania i dioceniaU dqznosci Polak6w do zjednoezenia G6rinego Slqska
z resztq ziem polskich, gl6wny atak skierowal przeciwko nim, a szczeg61nie przeciwko Le Rondowi. W swych raportach sugerowal, iz jedynie
dzi�ki opiekunczym skrzydlom w�jska francuskiego Polacy zdolali roz
wincic tak mocnc1 propagand� na rzecz przywr6cenia Gornego Slqska
Polsee. W swietle innych material6w, w tym r6wniez dokument6w za
wart�ch w zespole NDWS, takie opinie nie znajdujq potwierdzenia ß.
Innq zupelnie wymow� majq dokumenty zawarte w zespole NDWS.
Autorami tych material6w byli ludzie przydzieleni do wladz terenowych
Komisji Mi�dzysojuszrriczej, kt6rzy na eo dzien spotykali si� z lokalnq
sytuacjq na swoich plac6wkach. Totez materialy te budzq wi�ksze zaufa
nie niz celowo stronnicze sprawozdania Percivala, kt6re cz�sto nie mialy
pokrycia w realnej sytuacji i byly nagii-iane do odpowiedniej koncepcji
politycznej. Dokumenty te m6wic1, ze Niemcy prowokowali rozruchy
o charakterze antysojuszniczym i nacjonalistycznym i wykorzystywali
swojq przewag� ekonomicznc1 i administracyjnq do zapewnienia swego
zwyci�stwa. Dodajmy, ze podobny punkt widzenia przedstawiajc1 doku
menty polskie i niekt6re tajne materialy niemieckie.
Publikacja zr6del angielskich i udost�pnienie material6w pozostalych
po kancelarii Naczelnego Dow6dztwa Wojsk Sprzymierzonych dowiodly,
iz nie mozna jeszcze zamykac badan nad okresem powstan i plebiscytu.
Wprawdzie najwazniejsze procesy zachodzqce na tym terenie zostaly juz
odpowiednio przedstawione przez historiografi� po_lskq, pozostal jednak
szereg pozornie drobnych spraw, kt6rych wyjasnienie jest konieczne dla
zrozumienia atmosfery wielkich wydarzen.
8 Charakterystyczna. rzecza. jest fakt, ze w momencie pewnej zmiany polityki
angielskiej w sprawie G6rnego Sla.ska, podyktowanej zreszta. koniecznoscia. ogölno
polityczna., rza.d londynskii zdecydowal siE: na odwolanie plka Percivala z G6rnego
Slqska. Na jego miejsce przybyl do Opola sir Harold Stuart. Nowy komisarz
cieszyl siE: opiniq bezstronnego urzE:dnika Komisji MiE:dzysojuszniczej. Nie za
pomnijmy jednak, ze stalo siE: to dopiero wtedy, gdy sprawa g6rnosl�ska prze
niosla siPc zdecydowanie na arenE: rozgrywek dyplomatycznych (H. Stuart przybyl
do Opola w pierwszych dniach czerwca 1921 r.), i w tym czasie sytuacja poli
tyczna na G6rnym Slqsku nie odgrywala decydujqcej roli dla ostatecznej decyzji
w sprawie przynaleznosci tego terenu.
9 - Sob6tka 4167
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F. B i a l y, GÖRNOSL.t\SKI ZWI.t\ZEK PRZEMYSLOWCÖW GÖRNICZO
-HUTNICZYCH 1914-1932, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Wroclaw
1967, s. 226.
,,Dzieje najnowsze Slctska nie bylyby pclne bez poznania dzialalnosci najwaz
niejszego zrzeszenia niemieckich kapitalist6w - G6rnoslctskiego Zwictzku Przemy
slowc6w G6rniczo-Hutniczych", czolowego rzecznika „najwi�kszych na Slctsku
przedsi�biorstw kapj.talistycznych", wywierajqcego „istotny wplyw na caloksztalt
zycia gospodarczego, spolecznego i politycznego w okr�gu przemyslowym'' (s. 5).
Stwierdzenie to nie tylko stanowi legitymacj� do podj�cia szczeg6lowych bada:ri
nad dziejami G6rnoslctskiego Zwictzku Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych (b�dct
cych kontynuacjq wczesniejszych docieka:ri Autora, kt6rym dal wyraz w opubli
kowanej w 1963 r. monografii poswi�conej dzialalnosci Zwictzku w latach 18541914), ale jednoczesnie trafnie umiejscawia go w caloksztalcie najnowszych dziej6w
Slctska. Niekiedy jednak ·- wbrew zrozumialym d�zeniom Autora do ferowania
ocen wywazonych i umiarkowanych - sklonni bylibysmy . zamiast okreslenia
„wplyw istotny" uzyc innego:· ,,wplyw przemo,zny i decydujqcy", gdyz dokladniej
odzwierciedla ono rzeczywistq rol� Zwiqzku przed 1922 r.
W oparciu o obszerny material archiwalny - polski i niemiecki - (z pew
nych luk mozna by wymienic pomini�cie Akt Kauzika), cz�sto jednak wyryw
kowy, zdeko�pletowany, pochodzqcy z drugiej r�ki stworzyl Autor obraz intere
sujqcy i w wielu punktach nowatorski. Jest on jednak w pelni swiadom, ze istnie
jqcy wewncttrz Zwictzku system „kr�g6w wtajemniczenia" ,,utrudnial w znacznym
stopniu sledzenie prac i dzialalnosci organizacji. Niekt6re bowiem wazne kwestie,
rozpatrywane przez jej kierownik6w jako scisle poufne, nie zostaly albo wcale
odnotowane w rejestrach dzialania organizacji, albo tez zostaly celowo usuni�te
z archiwum Zwictzku Przemyslowc6w" (s. 12).
W kr�gu zainteresowan Autora znalazla si� wielostronna dzialalnosc Zwiqzku
na przestrzeni 20 lat obfitujqcych w wydarzenia szczeg6lnie wazne (wojna swia
towa, walka o przynaleznosc panstwowq G6rnego Slctska, wielki kryzys gospo
darczy). Praca podzielona jest na trzy chronologicznie nier6wne cz�sci (1914-1918,
1918-1922, 1922-1932), z kt6rych kazda obejmuje zasadniczo ten sam zestaw
problem6w (organizacja wewn�trzna Zwictzku, walka z ruchem robotniczym, dzia
lalnosc gospodarcza i polityczna). Nie wszyst�ie okresy i nie wszystkie problemy
potraktowal Bialy z jednakowq dokladnoscict, nie . we wszystkich tez mamy do
czynienia z nowymi zupelnie faktami i uj�ciami. Tak np. obszerny podrozdzial
Cele wojenne g6rnoslctskiego przemyslu (s. 68-92) mozna bylo z powodzeniem
i bez szkody dla calosci pracy skomprymowac, gdyz nie wychodzi on - pomijajqc
garsc mniej istotnych szczeg6l6w - poza dotychczasowq literatur�, .a gl6wnie
ustalenia K. Popiolka. Stosunkowo malo miejsca poswi�cil takze Autor dziejom
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Zwiqzku w lataeh 1922--1932. Ta ez�sc praey - wbrew oezekiwaniom
sprawia
wrazenie najmniej interesujqeej i odkrywezej, eo w duzym stopniu wynika
z odmiennosei warunk6w, w jakieh przyszlo Zwiclzkowi dzialac. Wydaje si� jed
nak, ze Autor nie w pelni wykorzystal · wszystkie mozliwosci wzbogacenia tyeh
partii praey, w szezeg6lnosei w zbyt minimalnym stopniu si�gnql do prasy pol
skiej i niemieekiej.
Opisujqe dzialalnosc Zwi::izku w okresie wojny swiatowej podkresla Autor,
ze spelnial on w6wcza.s „skuteeznie ezolowq rol� w proeesie przystosowania
g6rnosl::iskiego przemyslu do wymog6w gospodarki wojennej . . . prowadzil tez
zakrojonq na szerokq skal� akej� polityeznq zmierzajqeq do aneksji ziem na
wsehodzie, uczestniczyl r6wniez w grabiezezej eksploataeji ziem polskieh" (s. 6).
Wszeehstronna dokumentaeja tezy o eksponowanej roli Zwiqzku w grabiezy
i niszezeniu potenejalu przemyslowego ziem polskieh okupowanyeh przez wojska
niemieekie jest jednym z niewqtpliwyeh walor6w praey. To samo zresztq mozna
powiedziec o jej partiaeh poswi�eonych walce Zwictzku z narastajqeym ruehem
robotniezym. Sei jednak w tej ez�sei praey sprawy potraktowane marginalnie,
niekiedy w spos6b budz.:}ey w::itpliwosci i zastrzezenia. Zbyt pobieznie uj::il np.
Autor spraw� stosunku Zwi::izku do zasad regulowanej gospodarki wojennej,
ograniczaj::ie si� wlasciwie do stwierdzenia, ze oeenial on jci „nader krytyeznie",
a u sehylku wojny opowiadal si� ,,zdeeydowanie za zniesieniem wszystkich ogra
niczen" i likwidaej::i „resztek interwenejonizmu panstwowego" {s. 30). Opisujqe .
nader interesuj::ie::i inspiratorskq i organizatorskq rol� Zwiqzku w walce z ruehem
robotniczym - zwlaszcza od poezqtku 1917 r., gdy pod wplywem wydarzen rewo
lueyjnyeh w Rosji przybiera on na sile - nie wyjasnia jednak Autor w spos6b
wystarozajqey zr6del taktyki Zwiqzku, opowiadajqeego si� za bezkompromisowym
stosowaniem represji i interwenejq oddzial6w wojskowyeh (eo doprowadzilo do
r6znicy zdan z wladzami wojskowymi, lepiej niz Zwiqzek rozumiejqeymi konieez
nosc stosowania elastycznej taktyki). Nie znajdziemy w praey odpowiedzi na
pytanie, dlaezego Zwiqzek - w przeciwienstwie np. do Nadrensko-Westfalskiego
Zwi::izku Wlascicieli Kopaln - systematyeznie i konsekwentnie odrzueal „wszel
kie pr6by podejmowane ze strony organizaeji zawodowych nawiqzania bezposred
nich kontakt6w i prowadzenia wsp6lnych pertraktaeji w sprawaeh dotyezqeyeh
spornyeh kwestii ekonomicznyeh" (s. 66). Czy byl to np. przejaw zlej oeeny
sytuaeji ekonomicznej i politycznej, niedoeeniania sil klasy robotniczej, ezy tez
konsekwencja skladu spoleeznego, oblieza ideowo-politycznego i tradyeji wielkiej
burzuazji g6rnoslqskiej? Zresztq w tej sprawie Autor nie jest konsekwentny,
przy innej bowiem okazji stwierdza, ze „w obliczu wzrastajqeego nasilenia walki
klasowej i zblizajqcej si� kl�ski militarnej organizaeje przemyslowc6w zostaly
zmuszone do uznania kompetencji zwi::izk6w zawodowyeh" (s. 38). Kt6re z tyeh
twierdzen jest wi�c prawdziwe?
W latach 1918-1922 Zwiqzek staje si� wedlug Autora „uznanq przez caly ob6z
niemieckiej reakcji i sil prawicy centralq walki z narastajqcym ruchem rewolu
cyjnym i polskim ruehem narodowowyzwolenezym na Sl::isku" (s. 123). Zmuszony
do przejscia na pozyeje obronne, zgodnie z wypr6bowan::i taktykq niemieckich
klas posiadajqcych, deklarowal „z jednej strony gotowosc negocjowania w kwe
stiach spornyeh z organizacjami zawodowymi, zaleeal swoim czlonkom ust�po
wanie pod presjq zal6g, z drugiej zas mobilizowal wok6l siebie sily kontrrewo
lucyjne, gotowe stlumic niebezpieczne wystqpienia zradykalizowanyeh mas" (s. 96).
Ten drugi element taktyki Zwiqzku opisuje Autor szezeg6lnie dokladnie. Jej
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przejawy dostrzega on w stworzeniu przez Zwiqzek - we wsp61:dzialaniu i po
rozumieniu z wladzami - wlasnej, kontrrewolucyjnej sily zbrojnej (Oberschlesi
sches Freiwilligen Korps), chroniqcej przedsi�biorstwa, terroryzujqcej robotnik6w,
zwalczajqcej rewolucyjne wystqpienia klasy robotniczej i narodowowyzwolencze
dqzenia Polak6w (s. 98, 99), w systematycznej akcji przeciwko projektom socja
lizacji, w .dqzeniach do konsolidacji i integracji „sil stojqcych na strazy kapita-.
listycznego porzqdku" (s. 103) oraz w zaciesnianiu kontakt6w z wladzami wojsko
wymi itd. W tym interesujqcym i zr6dlowo dobrze podbudowanym zarysie
defensywnej i ofensywnej walki Zwiqzku z ruchem robotniczym nie dosc jasno
i wyraziscie zakreslil Autor granice jego wplyw6w i oddzialywania. Nie zawsze
czytelnik jest sobie w stanie uzmyslowic, gdzie zaczynala si� i konczyla rola
Zwiqzku, a gdzie w gr� wchodzil niezalezny juz od niego bieg wydarzen oraz
dzialalnosc innych organizacji i sil spolecznych i politycznych. Przy innej tylko
okazji (omawiajc:1c dziaialnosc polityczm1 Zwüizku) Autor trafnie zwraca uwag�
na jeden z istotnych aspekt6w tej sprawy (s. 123).
Analizuj c:1 c rol� Zwic:1zku w zwalczaniu ruchu rewolucyjnego nie ustrzegl si�
Bialy Sqd6w zbyt daleko idc:1cych, nie zawsze udokumentowanych w spos6b do
statecznie pelny. Pisze on np., ze decyzja rozwic:1 zania G6rnosl c:1 skiego Korpusu
Ochotniczego i zaangazowania jego czlonk6w do pracy w g6rnoslc:1 skich zakladach
przemyslowych byla „jednc:1 z dalszych metod oslabienia spoistosci slc:1skiej klasy
robotniczej" (s. 109). Stwierdzenie to wydaje si� troch� przesadne, gdyz sugeruje
ono, ze rozwüizanie Korpusu bylo aktem z g6ry przemyslanym i celowym. W rze
czywistosci bylo inaczej, o czym .A'.utor pisze w innym miejscu (s. 100). Nieco
zaskakujc:1ce i moze ryzykowne jest takze twierdzenie, ze w czasie trzeciego
powstania slc:1skiego wladze powstancz� ,,przej�ly w duzym stopniu funkcje, jakie
dotychczas spelniali rzecznicy interes6w przemyslu oraz wladze niemieckie"
w tlumieniu ruchu robotniczego (s. 121, 12-2).
Sporo nowego materialu zawieraj c:1 ·fragmenty pracy dotycz c:1 ce roli
miejsca
Zwic:1 zku w walce o przynaleznosc panstwowc:1 G6rnego Slc:1ska po pierwszej
wojnie swiatowej. Szczeg6lnc:1 uwag� poswi�ca Autor udzialowi Zwiqzku w tworze
niu Freie Vereinigung zum Schutze Oberschlesiens - antypolskiej centrali pro
pagandowej i informacyjno-szpiegowskiej, akcji propagandowej na rzecz Niemiec
w krajach Europy i Ameryki oraz sprawie stosunku cz�sci czolowych jego dzia
laczy (Williger, Geisenheimer, Werner) do separatystycznego ruchu Latacza.
Trafnie wskazujqc na motywy poparcia udzielonego ruchowi Latacza (obawy
przed ewentu9lnym zwyci�stwem socjalizmu w Niemczech, ch�c uchylenia si�
od udzialu w splatach odszkodowan wojennych), kwalifikujc:1c je jako „wyrazny
zamach na terytorialm1 calosc Niemiec" (s. 1131), w sumie jednak zbyt lapidarnie
i skr6towo potraktowal ten klasyczny wr�cz przyklad zwyci�stwa interes6w
klasowych nad interesami narodowymi. Nie wyjasniona zostala takze sprawa
oficjalnego zaangazowania si� Zwi c:1 zku na rzecz Niemiec na kilka tygodni przed
plebiscytem. Za slabo udokumentowana jest (a moglo to znacznie poszerzyc
naszq wiedz� o metodach oddzialywania kapitalist6w na decyzje plebiscytowe
zaleznych od nich robotnik6w) teza, ze waga i znaczenie zaangazowania Zwiqzku
„w propagandzie na rzecz Niemiec byly wyjqtkowo duze", gdyz „setki tysi�cy
m1eszkanc6w obszaru plebiscytowego znajdowaly si�... w ekonomicznej zaleznosci
od niemieckich kapitalist6w i obszarnik6w" (s. 138). Nie zawsze precyzyjnie za
kreslone zostaly granice antypolskiej dzialalnosci Zwiqzku. Czy np. akcja kosciola
ewangelickiego w krajach skandynawskich byla wylc:1cznie jego inicjatywc:1, czy
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podobna akcja kosciola katolickiego i duchowienstwa wyznania mojzeszowego
wü=izala si� r6wniez z dzialalnoscic1 Zwic1zku? Podobnych znak6w zapytania mozna
postawic zresztc1 znacznie wi�cej.
Po 1922 r. przyszlo Zwic1zkowi dzialac w zupelnie nowych warunkach.
,,Zmianie ulegla przede wszystkim jego pozycja zajmowana w panstwie polskim.
Rola Zwiqzku jako osrodka gospodarczego i politycznego wielkiej burzuazji nie
mieckiej· na ·slqsku ulegla znacznemu ograniczeniu" (s. 168). Nie re·zygnuj"qc
z dzialalnosci politycznej skoncentrowal si� na sprawach gospodarczych. W walce
o utrzymanie lub ugruntowanie swych wplyw6w skutecznie zabiegal - jak to
bogato dokumentuje Bialy (w wielu jednak wypadkach w oparciu o znany juz
i publikowany material) - o pozyskanie wplywowych polityk6w polskich (np.
Korfanty, Seyda) w charakterze „posrednik6w i obronc6w interes6w" niemieckiego
przemyslu, inspirowal oplacanc1 przez siebie pras� (np. ,,Poloni�" Korfantego).
Zmuszony do wielu ust�pstw taktycznych na rzecz strony polskiej, narazony na
zarzuty osrodk6w niemieckich z jednej i drugiej strony granicy, ze wsp6ldziala
w „polonizacji" przemyslu niemieckiego, potrafil skutecznie bronic jego intere
s6w, nie wyrzekajqc si� obrony i popierania niemczyzny na G6rnym Slqsku.
Wszechstronne uzasadnienie i uscislenie tych prawd, cz�sciowo juz znanych z in
nych publikacji, stanowi silrn'! stron� pracy Bialego. Sq tu jednak pewne Wqtpli-
wosci i znaki zapytania. Jakie w istocie rzeczy stosunki la,czyly Zwic1zek z Volks
bundem i organizacjami mniejszosci niemieckiej na G6rnym Sla,sku? (par� wzmia
nek - s. 172 - niczego nie wyjasnia i nie daje odpowiedzi na to pytanie
o kapitalnej wadze). Jak naprawd� ksztaltowaly si� stosunki mi�dzy Zwicizkiem
a osrodkami niemieckimi po drugiej stronie granicy? Autor stwierdza, ze wladze
prowincji g6rnosla,skiej oskarzaly przyw6dc6w Zwic1zku (Geisenheimera i To
mall�) o „svviadomy wsp6ludzial w procesie »polonizacji« przemyslu w woje-
w6dztwie slc1skim" (s. 169), a z drugiej strony stara si� uzasadnic tez�, ze Zwü:izek
przekazywal wladzom niemieckim cenne informacje gospodarcze. ,,Wartosc duzej
liczby. wiadomosci, ujawnionych rzqdowi niemieckiemu przez zaufanych informa
tor6w ze srodowiska slc1skich dzialaczy przemyslowych, byla wyjqtkowo duza.
Szkody wyrzc1dzone interesom Polski ogromne. Materialy otrzymane tc1 drogq
umozliwily stronie niemieckiej wywieranie presji gospodarczej i politycznej na
panstwo polskie" (s. 170). Teza ta nie zostala, riiestety, w pelni przekonywajc1co
uzasadniona. Z wielu przyklad6w przytoczonych przez Autora tylko jeden (me
morial Zwic1zku z wrzesnia 1922 r.) pasuje do Jego oceny postawy. Zwic1zku.
Pelne wc1tpliwosci budzi takze - og6lnie trafna i interesujc1ca - relacja
o stosunkach mi�dzy sanacjq (gl6wnie Grazynskim) a Zwic1zkiem . (s. 172, 180).
Autor przeoczyl niezwykle charakterystycznc1 deklaracj� ,,Polski Zachodniej" z 20
VI 1926 (a wi�c miesiqc po przewrocie Pilsudskiego!), zawierajc1cc1 zupelnie
jednoznaczna, propozycj� pod adresem kapitalist6w niemieckich na G6rnym Slc1sku. Po stwierdzeniu, ze kapitalisci niemieccy odzegnujq si� o·d Korfantego
„Polska Zachodnia" pisze: ,,B�dcl si� musieli nauczyc pertraktowac z rzc1dem
prostc1 i uczciwc1 drogq". Krytyka Zwiqzku (zwlaszcza w tejze „Polsee Zachodniej")
byla w wielu wypadkach zwyklq zaslonc1 dymnc1 przeznaczonc1 dla amyniemiecko
nastawionej opinii publicznej.
W 1932 r. G6rnoslc1ski Zwiqzek Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych przestal
istniec, zamykajqc w ten spos6b swc1 ponad 80-le�nic1 histori�. Prace F. Bialego
Sq w sumie udanym i pozytecznym jej obrazem.
Marian Orzechowsk,i
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S. G r o b e l n y, C z. M y k i t a - G l e n s k, I. L a s k o n c z y k, MATERIALY
DO DZIEJÖW POLSKIEGO RUCHU MLODZIEZOWEGO NA SLl\SKU OPOLSKIM
1919-1939, Katowice 1967, s. 160.
Slqsk Opolski w okresie mi�dzywojennym w por6wnaniu z innymi regionami
panstwa niemieckiego zamieszkalymi przez ludnosc polskq wyr6znial si� nie tylko
najwi�kszq liczbq Polak6w zamieszkalych w granicach jednej prowincji, ale
i takze mnogosciq r6znorakich form organizacyjnych, towarzystw, zwiqzk6w,
instytucji, kt6re prowadzily prace na rzecz utrzymania odr�bnosci narodowej
zywiolu polskiego. Po zniszczeniach wojennych najwi�cej material6w zr6dlowych
do dziej6w ludnosci polskiej na ziemiach nadbaltyckich i nadodrzanskich ocalalo
wlasnie dla 8lqska. Chociaz i tutaj wojna przyniosla zniszczenie wielu waznych
zespol6w akt, to jednak slqskie materialy pozwala'jq na najbardziej wszech
stronne badania nad dziejami ludnosci polskiej. Studia prowadzone na podstawie
tych material6w pozwalajq wzbogacic. naszq wiedz� nie tylko o tym regionie,
przynoszq r6wniez pomoc dla badan nad analogicznymi problemami dla Warmii
i Mazur, Pomorza Zachodniego, Kaszub czy Pogranicza. Tym bardziej wi�c od
czuwa si� brak w dotychczasowej literaturze historycznej publikacji, kt6re by
przedstawialy i wyjasnialy w�zlowe problemy z niedawnej historii ludnosci pol
skiej na Slqsku Opolskim, przy r6wnoczesnym publikowaniu ogromnej ilosci
r6znorakich drobnych przyczynk6w.
Do takich w�zlowych zagadnien w dziejach ludnosci polskiej na 8lqsku Opol
skim nalezat dzieje organizacji mlodziezowych. Z zainteresowaniem wi�c zostal
przyj�ty tom studi6w Instytutu Slqskiego w Opolu poswi�cony sprawom mlo
dziezy. Opublikowano w nim t.rzy szkice: S. Grobelnego, Dzieje harcerstwa na
Slqsku Opolskim w latach 1919-1939; Cz. Mykity-Glensk, Zwiqzek Polskiej Mlo
dziezy Katolickiej na Slqsku · Opolskim oraz I. Laskonczyk, Organizacja „Sok6l"
na Slqsku Opolskim. Tom zostal poprzedzony nader zwi�zlq przedmowq, kt6ra
miala za zadanie wyjasnic og6lnq sytuacj� ruchu polskiego na Slqsku Opolskim
w okresie mi�dzywojennym. Autor przedmowy jest nieznanr, mozna wyrazic przy
puszczenie, ze jest nim jeden z redaktor6w tomu. Ksiqzk� zamykajq przypisy oraz
bibliografia. Redaktorzy studi6w prac� slusznie zatytulowali Materialy... , bo Auto
rzy poza zebranie w spos6b skrupulatny, drobiazgowy material6w oraz uporzqdko
wanie ich nie wyszli. Znaczna cz�sc ksiqzki to po prostu referowanie wynik6w
kwerendy. Podstaw� materialowq stanowily zespoly archiwalne z archiw6w panstwo
wych we Wroclawiu i Opolu, uzupelniane raczej przypadkowymi materialami z ze
spol6w polskiej sluzby zagranicznej w Archiwum Akt Nowych. Nie wykorzystano
material6w z archiw6w niemieckich. Grobelny nie wykorzystal akt Zwiqzku Har-:
cerstwa Polskiego, kt6re przynoszq interesujqce materialy o dzialalnosci harcer-,
stwa poza granicami kraju. Wiadomosci zr6dlowe uzupelniajq i konfrontujq relacje
z rozm6w przeprowadzanych z bohaterami opisywanych wydarzen.
Gl6wnym przedmiotem zainteresowan omawianych studi6w jest przede wszyst
kim rozw6j organizacyjny towarzystw mlodziezowych. Autorzy zebrali wiele szcze
g6lowych informacji o dzialalnosci organizacji, towarzystw i zwiqzk6w, o r6zno
rodnych formach dzialania, podajqc ogromnq ilosc drobiazgowych wiadomosci,
starajqc si� ukazac wielostronnosc zainteresowan organizacji mlodziezowych.
Ksiqzka zyskalaby wiele na czytelnosci, gdyby zamiast wielostronicowych opis6w
sporzqdzic chociazby kilka tabel. W mikrograficznym opisie zagubione zostaly
najwazniejsze sprawy, kt6re decydowaly o rozwoju orgapizacji mlodziezowych,
o ich roli i znaczeniu.
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Przedstawienie historii organizacji mlodziezowych zostalo przeprowadzone przy
calkowitym wyizolowaniu z caloksztaltu dziej6w ruchu polskiego. Odczuwa si�
brak chociazby tylko podstawowej informacji o polozeniu mlodziezy polskiej oraz
o polityce wladz niemieckich wobec mlodego pokolenia Polak6w. Ruch polski na
Slqsku Opolskim, chociaz rozdzierany wewn�trznymi sprzecznosciami, wasniami,
walkami personalnyrl)i, ale i ideowymi, tworzyl jednak spolecznosc zorganizowanct
wedlug jednolitych zasad. Kazda instytucja, zorganizowana grupa miala swoje
wlasne zadania, cele, podporzctdkowane wsp6lnym zalozeniom organizacyjnym
i ideowym. Studiujqc i piszqc o sprawach ludnosci polskiej na Slqsku Opolskim
latwo· jest przedstawiac, jak uczynili to Autorzy omawianych studi6w, jedynie
wycinek z tej dziafalnosci, bez ukazania wszystkich powiqzan z innymi formami
ruchu polskiego. Zadanie to ulatwiajq zasady, jakie obowiqzywaly administracj�
niemieckct przy prowadzeniu registratur biezqcych, m6wiqce o formowaniu tom6w
akt na zasadzie podzialu rzeczowego.
Skutki przedstawiania organizacji mlodziezowych w spos6b wyizolowany
z caloksztaltu dziej6w ruchu polskiego najwyrazniej mozna dostrzec w studiuni
Grobelnego o harcerstwie. Autor, szukajqc wyjasnienia przyczyn rozbudowy har
cerstwa polskiego w Niemczech po 1935 r., wiqze je z „przewrotem palacowym" dojsciem do wladzy w kierownictwie harcerskirn mlodych ludzi, wbrew stano
wisku wladz naczelnych Zwiqzku Polak6w w Niemczech. Pozornie wyw6d caly
jest logiczny i przypuszczenia sluszne. W istocie rozbudowa harcerstwa wynikala
z plan6w kierownictwa ruchu polskiego, kt6re po 1934 r. analizujqc potrzeby
i mozliwosci postanowilo rozbudowac harcerstwo polskie we wsz:ystkich Dziel
nicach.
Oceniajqc -znaczenie harcerstwa Grobelny nie wydobyl jednak calej specyfiki
organizacji, popelniajqc szereg uproszczen. Jednct z jego tez jest twierdzenie, ze
harcerstwo podj�lo walk� z germanizacjq w latach 1935-1939, gdy „zacz�ly si�
pojawiac pewne oz.naki zm�czenia czy stagnacji" (s. 66) wsr6d starszego pokolenia.
Ocena nie jest sluszna. W latach rzqd6w hitlerowskich wplywy organizacyjne
i ideowe ruchu polskiego kurczyly si�. Wyst�powalo zjawisko polaryzacji postaw
narodowych w poszczeg6lnych rodzinach, podzial pokolen: mlodzi poddawali si�
wynaradawianiu, a starzy trwali wiernie przy sw.oich idealach narodowych. Sze
rzyla si� postawa eskapistyczna. Harcerstwo mialo w tej sytuacji prowadzic dzia
lalnosc zmierzajqcq do wychowania mlodziezy w duchu ofensywnego zaangazo-·
wania si� po stronie polskiej. Harcerstwo mialo nie tylko neutralizowac wplywy
niemieckie, jak stwierdza Grobelny (s. 73), lecz nawet podjqc walk� o odzyskanie
dla polskosci os6b, kt6re juz zwictzaly si� z organizacjami niemieckimi. W studium
Grobelnego, a zresztct to samo wyst�puje jeszcze wyrazniej w dwu dalszych
studiach, nie przeprowadzono pelnej analizy zalozen ideowych harcerstwa pol
skiego oraz innych organizacji mlodzieiowych w Niemczech i nie wyjasniono, eo
z tych zalozen udalo si� zrealizowac w codziennej praktyce. Syntetyczne wnioski,
og6lne oceny zastqpiono jednostkowym opisem poszczeg6lnych fakt6w. Wnioski
wi�c o roli i znaczeniu tak harcerstwa, jak i innych organizacji r.:ilodziezowych
Sq niepelne, oderwane od opisywanych wydarzen.
Czytajqc ksiqzk� mozna si� spotkac z porozrzucanymi na r6znych kartach
stwierdzeniami o systematycznym pogarszaniu si� warunko"w zycia ludnosci pol
skiej, a przede wszystkim o zdecydowanym pogorszeniu polozenia ludnosci polskiej
w okresie mi�dzywojennym, w por6wnaniu z okresem sprzed 1914 r. Nie dosc
precyzyjna i niezbyt dokladna analiza mechanizmu wynaradawiania w okresie
republiki weimarskiej i niedostateczne uwypuklenie zmi.;m w polityce narodowQ-
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sciowej wladz hitlerowskich wobec Polak6w spowodowalo sforrnulowanie tez prze
sadnych. Nie zostalo wyjasnione, i:e poloi:enie Polak6w w Niernczech w okresie
rni�dzywojennyrn wynikalo nie z sytuacji prawnej, gdyz przeciez obywatele nie
rnieccy narodowosci polskiej w okresie weirnarskirn korzystali z takich sarnych
praw publicznych, jak i Nierncy obywatelstwa niernieckiego, ale z nasilenia polityki
wynaradawiajc1cej i jej rnetod, z pracy gerrnanizacyjnej uprawianej w pelnym
rnajestacie prawa. To decydowalo, ze walka organizacji polskich z gerrnanizacjq
byla tak trudna, a czasami wr�cz beznadziejna. Tarn gdzie Polacy spotykali si�
z oczywistymi dowodarni lamania litery prawa, tarn bylo im o wiele latwiej
walczyc o swojc1 pozycj�.
Rysujc1c wzajernne stosunki mi�dzy Nierncarni a Polakarni w ksic1zce uzywa
si� tylko koloru czarnego i bialego, upraszczajqc wszystkie procesy. W przedrnowie
wr�cz stwierdza si� o stosunku Niernc6w do Polak6w na terenach przygranicznych:
,,Polak stal si� w psychice przeci�tnego, zwlaszcza wschodniego, Niernca uosobie
niern napastnika kradnc1cego cudzc1 wlasnosc" (s. 10). Stwierdzenie to niczego nie
wyjasnia, a wr�cz odwrotnie, zarnazuje mechanizm narastania szowinizrnu anty
polskiego na terenach przygranicznych, upraszcza obraz, wydaje si�. ze nie jest
dalekie od nacjonalistycznego spojrzenia na procesy narodowosciowe. Stwierdzenie
to podbudowane jest tezc1, kt6ra tez rnija si� z prawdc1, ze Polacy w okresie
republiki weimarskiej na Slqsku Opolskirn „mogli wi�c w najlepszym razie pelnic
funkcj� soltysa radnego rniejskiego czy delegata do sejmiku powiatowego" (s. 13).
Jak wi�c pogodzic to stwierdzenie z udzialern Polak6w w sejrniku prowincjonal
nyrn, sejrnie Prus czy wreszcie jak ocenic udzial w wyborach do sejrnu Rzeszy?
Ale zgodnie z tc1 generaln& tezq ocenia si� tez Konwencj� Genewskq jako ularnek
praw przyznanych ludnosci polskiej, jako podstaw� prawnc1, kt6ra nie pozwala
zrealizowac zamiar6w wladz niernieckich wydania zakazu zrzeszania si� Polak6w
(s. 92). Autorzy nie dostrzegli, ze wszystkie swobody liberalno--demokratyczne, z ja
kich korzystali Polacy na Slc1sku Opolskirn, byly przede wszystkim rezultatem
postanowien nie Konwencji, ale swob6d konstytucyjnych.
Trudno jest si� zgodzic z twierdzeniern przedmowy, ze tradycjonalistyczny
i konserwatywny charakter ruchu polskiego decydowal o tyrn, iz podstaw& dzia
lania organizacji polskich bylo „przywiqzanie do wiary i rnowy ojc6w" (s. 12-13).
Przeciez w rzeczywistosci bylo odwrotnie. Tradycjonalizm ruchu polskiego byl
wyrazern dopasowywania si� organizacji polskich, ich form organizacyjnych i za
lozen ideowych do postaw ludnosci polskiej. Charakterystyczne bylo dla tych
organizacji dostosowywanie taktyczne do potrzeb chwili, co decydowalo o pewnym
oportunizmie ruchu polskiego. I o ile rnozna m6wic o tradycjonalizrnie, to nie
wydaje si�, aby sluszna byla ocena, ze ruch ten byl konserwatywny.
Wiele jest w omawianej ksic1zce innych tez dyskusyjnych, jak chociazby ocena
centralizrnu w ruchu mlodziezowym, wplywu zrnian w sytuacji prawn�j ludnosci
polskiej w okresie hitlerowskirn na rozw6j ruchu mlodziezowego czy stosunku
organizacji rnlodziezowych do wewn�trznych tarc w Zwic1zku Polak6w. Ksiqzka
ilustruje wyraznie, jak wiele jeszcze zostalo do zrobienia, aby m6c w spos6b pelnY'
i wlasciwy przedstawic dzieje ruchu rnlodziezowego na Slqsku Opolskim w latach
rni�dzywojennych.
Czytajqc przedrnow� napotkalem „zapozyczenia" z wczesniej ogloszonych przeze
rnnie studi6w, bez zadnego odwolywania si� do tych prac. I tak w przedmowie
stwierdza si�: ,,Podpisanie polsko-niernieckiego paktu nieagresji (26 I 1934 r.)
wcale nie oznaczalo zrniany w polityce rz&du hitlerowskiego wobec ludnosci pol
skiej. Zmienily si� tylko metody walki z Polakami" (s. 14). Ja natorniast w 1965 r.
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pisalem: ,,Podpisanie paktu o nieagresji mi�dzy Rzeczqpospolitq a III Rzesz.:,t
nie zmienilo istoty polityki mniejszosciowej wladz hitlerowskich. Zmjenily si�
tylko metody wynaradawiania" 1. W przedmowie czytamy: ,,Polityk� oficjalnq
wobec mniejszosci narodowych, w tym i ludnosci polskiej, regulowaly enuncjacje
· kierownik6w partii narodowosocjalistycznej" (s. 14). Ja natomiast w 1963 r. pisa
lem: ,,Polityk� oficjalnq wobec mniejszosci narodowych, w tym i ludnosci polskiej,
okreslaly enuncjacje przyw6dc6w partii narodowosocjalistycznej" 2• W przedmowie
czytamy: ,,Rzc:1d hitlerowski dqzyl do sprowadzenia sprawy norm post�powania
wobec polskiej mniejszosci narodowej na plaszczyzn� polsko-niemieckich porozu
mien panstwowych, pozbawionych stalych element6w prawnych, a uzaleznionych
od koniunkturalnych zmian politycznych" (s. 14). Ja pisalem: ,,po 1935 r. rzctd
hitlerowski dc:1:zyl do sprowadzenia norm post�powania wobec mniejszosci narodo
wych na plaszczyzn� polsko-niemieckich ·porozumien panstwowych, pozbawionych
stalych element6w, a uzaleznionych od koniunkturalnych zmian politycznych" 3.
W przedmowie czytamy: ,,Program spoleczny Zwictzku Polak6w w Niemczech,
opierajc:1cy si� na zasadach chrzescijanskiej nauki spolecznej, na dc:1zeniu do pogl�
biania idei zgody narodowej, okazywal si� niewystarczajc:1cy" (s. 13). Ja natomiast
pisalem: ,,Program spoleczny Zwic:1zku Polak6w w Niemczech, opierajc1cy si� na
zasadach chrzescijanskiej nauki spolecznej, na dc:1:zeniu do poglE�biania idei zgody
narodowej, okazywal si� niewystarczajc:1cy" 4• Czyzby to byla tylko przypadkowa
zbieznosc sformulowan?
Wojciech Wrzesiiiiski
A. Kla f k o w s k i, PODSTAWOWE PROBLEMY PRAWNE LIKWIDACJI
SKUTKÖW WOJNY (1939-1945) A DWA PANSTWA NIEMIECKIE (Prace fosty·
tutu Zachodniego, nr 38, Poznan 1966), s. 439.
Piszc:1c t� ksic:1:zk� A. Klafkowski postawil sobie na poz6r ce.L raczej skromny.
Nie mialo to byc bowiem dzielo zupelnie nowe, lecz rodzaj syntezy jego dotychcza
sowych prac. Jak sam to okresla, ich „swoiste drugie wydanie" po gruntownej
rewizji i w oparciu o uzupelnionc:1 dokumentacj� (s. 11). 160 punkt6w tej mo'no
grafii, z kt6rych niemal kazdy stanowi odr�bny problem, daje jednak poj�cie o nie
byle jakich rozmiarach tego przedsi�wzi�cla.
Oczywiscie niemozliwosciq jest ·tt;{ nawet wyliczyc naj.wazniejsze � poruszonych
w pracy zagadnien. Ograniczyc si� wi�c wypada jedynie do pewnych og6lnych
spostrzezen i kilku wqtpliwosci.
Praca dzieli si� na_ dziewi�c tresciwych rozdzial6w. Pierwszy, o charakterze
wprowadzajqcym, nosi tytul: ,,Prawo mi�dzynarodowe a Niemcy po bezwarunkowej
kapitulacji". Autor objql w nim stosunkowo szeroki wachlarz zagadnien, poczqwszy
od roli nauki prawa mi�dzynarodowego jako srodka pomocniczego do stwierdzania
norm prawnych az po charakter prawno-mi�dzynarodowy Sojuszniczej Rady Kon
troli nad Niemcami.
Na wst�pie zwr6cono uwag� czytelnika na specyficzne trudnosci, jakie musi
pokonac badacz omawianych w tej ksiqzce zagadnien, zwazywszy na ogromne
1 W. W r z e s i n s k i, Dzialalno§c polityczna Zwiqzku Polakow w Niemczech
(1922-1939) (Polacy w republice weimarskiej i w III Rzeszy, Olsztyn 1965, s. 61).
:.i W. W r z e s i ii. s k i, Ruch poLski na Warm�i, Mazurach i Powi§lu w latach
1920-1939, Poznan 1963, s. 276.
3 Tamze, s. 283.
4 Tamze, s. 159.
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luki w dokumentacji lub tendencyjny jej dob6r w niekt6rych publikacjach.' Uczony
nie moze tu ograniczyc si� - jak slusznie podkresla Autor - do analizy akt.
To ze w nauce prawa mi�dzynarodowego nie ma miejsca na eksperymentowanie,
naklada na nic4 „obowic4 zek przenikliwosci i szczeg6lnej precyzji przewidywania ...
ma ona dodatkowe obowic4 zki w zakresie sugerowania sposob6w adaptacji norm
prawa mi�dzynarodowego do wymog6w zycia" (s. 16). W dalszym cic4 gu tego roz
dzialu Autor charakteryzuje z punktu widzenia prawno-mi�dzynarodowego normy
prawne obowic4zujc4ce w Niemczech po ich kapitulacji.
W rozdziale drugim pt. ,,Umowy mi�dzynarodowe z 1945 a »Niemcy jako
calosc«" A. Klafkowski w spos6b przekonywajc4cy wykazuje trwale znaczenie
uchwal poczdamskich, slusznie zaliczajc4 c je do um6w mi�dzynarodowych. Znak
zapytania mozna by jedynie postawic przy pewnych sformulowaniach, np. przy
zaliczeniu tych uchwal bez zastrzezen do „systemu powszechnego prawa mi�dzy
narodowego" (s. 83). Bior c4c bowiem to okreslenie doslownie, znaczyloby, ze uchwaly
. te wic4 i& wszystkie pa6stwa, a wi�c takze nie uczestniczqce w ostatniej woJme
ani nie nalezc4ce do ONZ, z czyin trudno byloby siE=: zgodzic bez uznania chocby
milczc4 cej aprobaty tych panstw.
Innego rodzaju wc4tpliwosc nasuwa argument Autora za slusznc4 zresztct tezct,
ze uchwaly poczdamskie wic4 zc4 NRF. Tez� t� - zdaniem Autora - potwierdza
m. in. fakt, ze NRF uznala w swoJej ustawie zasadniczej og6lne zasady prawa
mi�dzynarodowego. Autor pisze: ,,przeprowadzenie dowodu, ze umowa poczdamska
zawiera takie og6lne zasady, stanowi ... przeslank� do wniosku, ze umowa [ta]
powinna stanowic cz�sc integralnct prawa wewn�trznego NRF" (s. 84).
Zajmuj�c si� skutkami lamania umowy poczdamskiej przez niekt6re pa6stwa,
slusznie A. Klafkowski wskazuje, ze nie wplywa to samo przez si� na moc wic4 zc4 c&
tej umowy. Zdanie jednak, ze „umowa mi�dzynarodowa nie wygasa nawet wskutek
nagromadzenia wielu fakt6w · jej niewykonywania lub naruszania" (s. 92), jest
chyba zbyt og6lne. Niewykonywanie umowy za milczc4cym przyzwoleniem wszyst
kich stron moze bowiem prowadzic do jej wygasniE=:cia.
Podobna uwaga nasuwa si� w zwic4 zku z trafnc4 ocenc4 Autora odnosnie do
„starzenia si�" postanowien uchwal poczdamskich (s. 93-94). Mozna by tu dodac
jeszcze, ze umowy z pewnoscic4 „starzejci siE=:" wskutek zmiany sytuacji i narasta
nia praktyki. Takie „starzenie si�" mozna uznac jednak tylko wobec wszystkich
zainteresowanych pan.stw, a nie tylko tych, dla kt6rych- ten argument moze byc
wygodny. W kazdym razie nie ma mowy o takim „starzeniu si�" umowy_ pocz
damskiej, p6ki choc CZE=:SC panstw jc4 stosuje i na nic4 si� powoluje. Z tych samych
wzgl�d6w - tu takze trzeba si� w pelni zgodzic z Autorem - nie ma tym
bardziej mowy o tym, aby nastc4 pilo anulowanie umowy poczdamskiej (s. 96-97),
pomijajc4 c juz to, ze sama instytucja anulowania um6w budzi wc4tpliwosci.
W rozdziale trzecim, poswi�conym problemowi: odpowiedzialnosc czterech
mocarstw a wykonanie akt6w prawnych w sprawie Niemiec, A. Klafkowski zaj
muje siE=: m. in. sprawc4 roszczen Polski z tytulu tych akt6w wobec wielkich
mocarstw, NRF i ONZ. Slusznie przy tym wskazuje na istniejc4cy zwic4zek mi�dzy
nawüizaniem stosunk6w dyplomatycznych, uznaniem panstwa i uznaniem aktual
nych granic (s. 171-173). Argument ten zaslugiwalby nawet na szersze roz
wini�cie.
Bogaty w problematyk� . rozdzial czwarty, o odpowiedzialnosci Niemiec za
wykonanie . akt6w prawnych, zawiera poglc4 dy Autora dotyczqce zjednoczenia
dw6ch pa6stw niemieckich. Przylc4 cza si� on do stanowiska, ze zjednoczenie to
powinno lezec w wylqcznej kompetencji panstw niemieckich i ze musi ono byc
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polqczone z gwarancjq wypelnienia zobowict zan, jakie nakladajq umowy mi�dzy
narodowe na Niemcy, zwlaszcza uchwaly poczdamskie, w kt6rych - warto tu
przypomniec - postanowiono m. in., ze „lezy w zamiarach Sprzymierzonych dac
narodowi niemieckiemu sposobnosc do przyszlej przebudowy swego zycia na
podstawie demokratycznej i pokojowej" i dalej: ,,poczynic przygotowania do
przyszlej odbudowy niemieckiego zycia politycznego na podstawie demokratycz
nej i do przyszlej wsp6lpracy pokojowej Niemiec w zyciu mi�dzynarodowym".
Nie kwestionujqc oczywiscie prawa panstw niemieckich do zjednoczenia pod
wymienionymi warunkami, nie nalezy jednak przeceniac slusznosci przytoczonej
przez Autora „formuly" kanclerza NRF, jakoby „podzial Niemiec mial zagrazac
wszystkim, natomiast zjednoczenie nie powinno zagrazac nikomu" (s. 247).
W rozdziale piqtym, poswi�conym kwestii: umowa poczdamska a traktat
pokojowy z Niemcami, zwraca uwag� punkt zatytulowany ,;Um_owa poczdamska
zast�puje traktat pokoju z Niemcami" (s. 290). Twierdzenie to jest niewqtpliwie
trafne, ale oczywiscie z zastrzezeniem, kt6re zreszt ct wyplywa z samych wywod6w
Autora. Umowa poczdamska uregulowala w spos6b definitywny wiele zasadni
czych k�estii zwictzanych z likwidacjq skutk6w wojny z Niemcami t jako taka -:
jak slusznie podkresla Autor - nie moze byc uwazana za „tymczasowct ". Nie
czyni to jednak oczywiscie zb�dnym zawarcia traktatu pokojowego, gdyz wiele
spraw wymaga jeszcze unorrriowania. Potrzeb� takiego traktatu najlepiej zresztq
potwierdzajq projekty wysuwane przez Zwia,zek Radziecki (s. 282-286).
Dalsze rozdzialy ksict zki A. Klafkowskiego dotyczc1 zakonczenia stanu wojny
(rozd.z. VI), bardzo aktualnego zagadnienia demilitaryzacji Niemiec (rozdz. VII),
odszkodowan wojennych (rozdz. VIII) oraz odpowiedzialnosci zbrodniarzy wojen
nych (rozdz. IX).
Nie slabnc1ca aktualnosc i waga omawianych w tej ksiqzce problem6w, zwlasz
cza zas kompetencja j�j Autora, czyniq z niej dzielo cenne i pozyteczne nie tylko
dla specjalist6w, lecz dla wszystkich, kt6rzy interesujq si� zagadnieniami skut
k6w ostatniej wojny i naszymi zachodnimi sc1siadami. Nie jest to jednak oczy
wiscie lektura latwa. Zbyt duzo tu nagromadzonych fakt6w i opinii. Jest to
niemal podr�czna encyklopedia przemyslanych i syntetycznie podanych poglc1d6w
z jednoczesnym wskazaniem czytelnikowi literatury bardziej szczeg6lowej, zwlasz
cza bogatego w tej dziedzinie dorobku Autora.
Korzystanie z tej „encyklopedii" ulatwia szczeg6lowy i przejrzysty spis rzeczy.
Mozna by jedynie zaapelow3:c do Autora, aby w przyszlym wydaniu zechcial
dolc1czyc jeszcze chronologiczne zestawienie powolywanych w tekscie akt6w praw
nych. Byloby to dodatkowym wielkim udogodnieniem dla czytelnika.
Karol Wolfke

W. L ü d d e-N e u r a t h, REGIERUNG DÖNITZ. DIE LETZTEN TAGE DES
DRITTEN REICHES, Berlin-Frankfurt-Zurich 1964, wyd. 3 rozszerzone, Muster
schmidt-Verlag Göttingen.
Recenzowana praca, wydana przez Instytut Prawa Mi�dzynarodowego Uni
wersytetu w Getyndze, sklada si� z dw6ch zasadniczo r6znych pod wzgl�dem
formy cz�sci. Pierwsza, o charakterze zr6dlowym, to �spomnienia Waltera Lüdde
-Neuratha, pelnic1cego od wrzesnia 1944 r. obowiqzki osobistego adiutanta admi-.
rala Dönitza, do kt6rych Autor dolqczyl obszerny zestaw 33 dokument6w ilustru
jc1cych dzialalnosc ostatniego rzc1du hitlerowskich Niemiec - rzc1du Dönitza. Cz�sc
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drugq stanowi poslowie prof. Waltera Bauma pt. ,,Die Regierung Dönitz in der
heutigen wissenschaftlichen Forschung", b�dqce bardzo zwi�zlym i skondensowa
nym przedstawieniem zagadnien zwiqzanych z powstaniem i dzialalnosciq .tego
rzqdu.
Wspomnienia Lüdde-Neuratha publikowane juz byly dwukrotnie, w 1950
i 1953 r., z ini_ cjatywy 6wczesnego kierownika Instytutu prof. Herberta Krausa,
znanego niemieckiego specjalisty z dziedziny prawa mi�dzynarodowego 1. Mimo
iz od tego czasu ukazalo si� wiele publikacji, kt6re znacznie rozszerzyly znajo
mosc zagadnienia, obecne 3 wydanie,. poza nielicznymi i drobnymi uzupelnienia
mi, celowo pozostawiono w zasadzie niezmienione, aby - jak wskazal we wst�
pie wydawca - nie odbierac wspomnieniom Lüdde-Neuratha waloru autentycz
nosci (s. 13). Zaopatrzono je jednak w obszerny, 50-stronicowy komentarz histo
ryka prof. Bauma, opierajq.cy si� na szerokim wachlarzu dost�pnych juz obecnie
zr6del, obejmujqcych, poza omawianymi wspomnieniami, przede wszystkim mate
rialy z procesu przed Mi�dzynarodowym Trybunalem Wojskowym w Norym
berdze oraz wspomnienia niekt6rych bohater6w ostatnich dni Trzeciej Rzeszy,
takich np., ja� sam Dönitz lub Koller i Schwerin-Krosig, kt6remu admiral po
wierzyl w swym rzqdzie stanowisko ministra spraw zagranicznych 2• Autor
uwzgl�dnil r6wmez liczne JUZ obecnie opracowania zajmujqce si� zagadnie
niem rzqdu Dönitza. Poniewaz zas om6wil on, a w wielu wypadkach znacznie
rozszerzyl i pogl�bil, poruszonq we wspomnieniach problematyk�, komentarz
jego zasluguje r6wniez na uwag<:: recenzenta.
Z punktu widzenia oceny wspomnien Lüdde-Neuratha pod wzgl<::dem ich
wartosci jako zr6dla historycznego warto odnotowac, iz - jak podaje Autor opierajq si<:: one na prowadzonym przez niego protokole, w kt6rym rejestrowal
na gorqco (unmittelbar während des Geschehens) ,,zdarzenia, zariqdzenia i roz
mowy" zwiqzane z dzialalnosciq Dönitza „w dniach katastrofy" (s. 9). Protok6l
ten rozszerzyl nast<::pnie o swoje 6wczesne przezycia i poczynione spostrzezenia,
do kt6rych_ mial niejednq okazj� pelniqc funkcj<:: adiutanta przy osobie nast<::PCY
Hitlera. Z drugiej jednak strony widoczna zyczliwosc, z jakq odnosi si<:: Autor
do Dönitza, utrudnila mu w znacznym stopniu wlasciwq ocen<:: odgrywanej przez
admirala roli (nie wspomina np. zupelnie o jego zbrodniczej dzialalnosci, kt6ra
spowodowala wyrok skazujqcy w procesie norymberskim), a zwl;'l:szcza powod6w
jego niespodziewanego awansu. Upatruje je gl6wnie w przypisywanych Dönitzowi
walorach charakteru i umyshi (s. 39), choc juz Trevor-Roper okreslil stosunek
admirala do Hitlera jako „lizusowski" a, Baum zas pisze w komentarzu, iz
„Dönitz od samego poczqtku staral si<:: o dobre osobiste stosunki ze swoim
Führerem" (s. 175).
Wspomnienia Lüdde-Neuratha ograniczajq si<:: w zasadzie do okresu od po
lowy kwietnia (poczqtek ostatriiej ofensywy radzieckiej) do 23 V 1945 r. (data
1 Osrodek ten od dosc dawna specjalizuje si<:: w publikowaniu prac atakujq
cych poczdamskie decyzje w sprawie polskich granic. Sam prof. Kraus opubliko
wal w swoim czasie rozpraw<::, w kt6rej m. in. twierdzil, iz Polska, obejmujqc
zgodnie z umowq poczdamskq ziemie zachodnie, dopuscila si<:: aneksji sprzecznej
z paktem w Locarno, paktem Kelloga, Kartq Atlantyckq i Kartq Narod6w Zjedno
czonych. H. K r a u s, Die Oder-Neisse Linie. Eine völkerrechaiche Studien von ...,
Köln 1959, s. 19 i n.
2 K. D ö n i t z, Zehn Jahre und zwanzig Tage, Bonn 1958; K. K o 11 e r, Der
Letzte Monat. Die Tagebuchaufzeichnungen des ehem. Chefs d. Generalstabes d. dt.
Luftwaffe vom 14. April bis zum 27. Mai 1945, Mannheim 1949; L. S c h w e r i n
v. K r o s i g k, Tagebuch (Archiv. d. Inst. f. Zeitgesch., München).
a H. R. T r e v o r - R o p e r, Ostatnie dni Hitlera, Poznan 1963, wyd. 2, s. 48.
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aresztowania rzctdu Dönitza). Szerszy chronologicznie zakres posiada jedynie roz
dzial I (wrzesieii 1944 r. do smierci Hitlera w dniu 30 IV 1945 r.), w kt6rym
opisal m. in. swoje wrazenia z kilku wizyt, jakie u boku swego szefa odbyl
w kwaterze gl6wnej Hitlera. Jak przy tej okazji podaje, przyw6dcy hitlerowscy
jeszcze pod koniec 1944 r. liczyli powaznie na zwyci�skie zakonczenie wojny
(s. 17-19). Poza tym wspomnienia te skladajq si� z 15 kr6tkich rozdzial6w za
wierajqcych przedstawiony w porzctdku rzeczowym opis najwazniejszych wydarzeii
z ostatnich tygodni Nierniec hitlerowskich. Szczeg6lnie ciekawe Sq fragmenty
wspornnieii przedstawiajctce wysilki podejmowane przez Dönitza w celu dopro
wadzenia do kapitulacji jedynie na fronde zachodnim. Autor nie kryje, ze celem
tych wysilk6w bylo dctzenie do ulatwienia ucieczki na Zach6d przed nadcictgajctcci
armict radzieckct mozliwie najwi�kszej liczbie zolnierzy i ludnosci cywilnej. Z tych
tez wzgl�d6w - jak podaje daiej - Naczelne Dow6dztwo Niemieckie, juz po
podpisaniu og6lnej kapitulacji, zyczliwie tolerowalo sabotowanie rozkazu kapitu
lacyjnego przez niekt6re jednostki walczctce na froncie wschodnim (Schörner,
s. 72-73). Autor podkresla, ze ta ,;taktyka zwlekania" pozwolila, w cictgu 9 dni
od obj�cia wladzy przez Dönitza do chwili wejscia w zycie postanowieii o kapitulacji, na „uratowanie od Rosjan" okolo 3 milion6w ludzi (s. 73).
Tlumaczctc powody tej zywiolowej ucieczki ze wschodu nie wspomina nie
o odpowiednich rozkazach wladz niemieckich lub zupelnie uzasadnionej w wielu
wypadkach obawie przed sprawiedliwct karct, albo tez o poczuciu winy. Pod
kresla natomiast wiadomosci o popelnianych przez wojska radzieckie „okrucieii
stwach", kt6re - jak twierdzi - ,,urctgaly ludzkosci" (s. 73). Popada jednak
wkr6tce w sprzecznosc z wlasnym zdaniem, kiedy wspominajqc o rozwazanej
przez Dönitza mozliwosci przyj�cia „orientacji wschodniej" (!) (s. 99-100), pod
kresla r6wnoczesnie, iz „wiadomosci z rosyjskiej strefy okupacyjnej odnosnie
do traktowania ludnosci brzmict ... lagodniej, niz si� obawiano" (s. 101-102 i 103).
Jednym z gl6wnych problem6w przewijajqcych si� przez calct prac� jest spra
wa charakteru i konsekwencji podpisanego przez Niemcy aktu bezwarunkowej
kapitulacji. Zar6wno Lüdde-Neurath (s. 11, 71-74), jak i prof. Baum wyst�puhi
z tezc1, b�dctCc\ wlasciwie oficjalnct tezct nauki zachodnioniemieckiej, iz wszystkie
p6zniejsze decyzje podj�te przez Sprzymierzonych w sprawie Niemiec, np. po
stanowienia konferencji poczdamskiej w sprawie polskich granic, nie znajdujq
podstawy w akcie bezwarunkowej kapitulacji. Ak� ten mial bowiem - jak
twierdzct - czysto militarny, a nie polityczny charakter i oznaczal jedynie za
koiiczenie dzialaii wojennych, wojskowi zas przedstawiciele niemieccy nie posia
dali zadnych kompetencji do podejmowania jakichkolwiek innych zobowictzaii.
R6wnoczesnie obydwaj odrzucajct zdecydowanie wszelkie konsekwencje, jakie wy
nikajq dla Niemiec z art. 4, kt6ry - eo zresztct zgodnie przyznajq - zostal
specjalnie zamieszczony w dokumencie kapitulacyjnym. Przewidywal on mozliwosc
wydania w przyszlosci przez Narody Zjednoczone lub w ich imieniu nowego
og6lnego aktu kapitulacyjnego, stosujqcego si� do calych Ni�miec i do ich sil
zbrojnych. Ignorujqc zupelnie decyzje podejmowane przez Sojuszniczct Rad� Kon
troli, a przede wszystkim postanowienia konferencji poczdarnskiej, obydwaj
Autorzy twierdzq, iz akt taki nie zostal dotychczas wydany, poniewaz nie wyrazil
naii zgody zaden rzctd niemiecki (s. 74 i 209). Nie wydaje si� to zrozumiale.
Art. 4 nie rn6wi bowiem nie o potrzebie takiej zgody ze strony rzqdu nie
mieckiego, lecz przeciwnie, nadaje Narodorn Zjednoczonym wlasnie prawo podej
mowania decyzji jednostronnie.
Zar6wno Autor wspomnien, jak i Autor kornentarza przywiqzujq natorniast
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duza, wag� do faktu, kt6ry w swietle art. 4 nie posiada wi�kszego znaczenia dla
oceny sytuacji prawnej Niemiec po 8 V 1945 r. Wskazuja, mianowicie, iz w chwili
podpisywania bezwarunkowej kapitulacji Sprzymierzeni nie zdolali jeszcze uzgod
nic we wszystkich szczeg6lach swego stanowiska eo do losu pokonanych Niemiec
oraz ze zamieszczone w akcie kapitulacyjnym postanowienia nie odpowiadaly ich
pierwotnym zamiarom (s. 11 i 206-208). Poniewaz jednak wsr6d postanowien
zawartych w tym akcie znalazlo si� postanowienie o charakterze blankietowym
(prof. Klafkowski okresla art. 4 jako „norm� blankietowa," 4), fakt ten nie uza
sadnia wi�c bynajmniej formulowanych przez obydwu Autor6w wniosk6w.
Prof. Baum, kt6ry wywodzi formul� ,,bezwarunkowej kapitulacji" z praktyki
amerykanskiej wojny domowej, kwestionuje legalnosc podj�tych w stosunku do
Niemiec decyzji, przeprowadzaja,c dow6d, iz II wojna swiatowa nie miala charak
teru wojny domowej (!) i ze wobec tego nie istniala legalna mozliwosc zastoso
wania tej formuly wobec Niemfec (s. 209). Twierdzi tez, iz usilowania, by wla,czyc
ja, do powszechnego · prawa mi�dzynarodowego, ,,nie znajduja, zadnego powaz
nego uznania", choc powoluje si� tu jedynie na dw6ch autor6w niemieckich
(s. 209 i przypis nr 260). Pomija natomiast zupelnym milczeniem argumenty
przeciwne, np. argumenty wypracowane w tej mierze przez nauk� polska,. Jak
pisze w swojej ostatniej pracy prof. Klafkowski, ,,wszystkie oswiadczenia Naro
d_6w Zjednoczonych [skladane w czas· e wojny w sprawie bezwarunkowej kapi
tulacji] maja, tresc tak jasnq i precyzyjna,, iz nawet wsp6lczesni przedstawiciele
nauki prawa mi�dzynarodowego NRF nie zaprzeczaja,, ze bezwarunkowa kapitu··
lacja miesci si� wsr6d zasad powszechnego prawa mi�dzynarodowego" s.
W chwili wi�c podpisywania przez Niemcy kapitulacji nie istnialy wqtpli
wosci, eo ona oznacza i jakie skutki spowoduje. Przyznaje to posrednio i zapewne
bezwiednie Lüdde-Neurath. Tak np. oceniaja,c powody, dla kt6rych Dönitz i Jodl
jeszcze wiosnq 1945 r. solidary_zowali si� z zqdaniem Hitlera dalszego prowadzenia
wojny „za wszelkq cen�", wymienia na pierwszym miejscu obaw� przed zna
nymi juz - jak pisze - konsekwencjami zapowiedzianej przez Sprzymierzonych
bezwarunkowej kapitulacji (s. 22). Potwierdza to jeszcze wyrazniej w innym
miejscu. ,,Gorycz bezwarunkowej kapitulacji
pisze - i jej wstrzqsajqce kon
sekwencje byly znane" (s. 54). Stwierdzenia te ujawniahi calq sztucznosc ·stoso
wanej przez obydwu Autor6w, argumentacji.
Recenzowana publikacja, przede wszystkim zas wspomnienia Lüdde-Neuratha,
dobrze zorientowanego swiadka agonii Trzeciej Rzeszy, posiadaja, oczywiscie swojq
wartosc w zespole zr6del do najnowszych dziej6w Niemiec. Stanowict tez z pew
noscia, lektur� zajmuja,ca,, zawieraja,cq dosc duzo ciekawych szczeg6l6w. Autor
podaje np., ze Dönitz, informuja,c Himmlera o swojej nominacji, ukryl na biurku
odbezpieczony rewolwer (s. 89). Uwaga Autora, iz Himmler myslal jeszcze na
poczqtku maja 1945 r. o stawianiu warunk6w, w pelni odpowiada niezwykle
krytycznej ocenie, jaka, o jego intelekcie sformulowal Trevor-Roper 6. Wydaje si�
jednak, iz wraz z dolqczonym komentarzem prof. Bauma wspomnienia te stano
wiq przede wszystkim kolejny przyklad podejmowanych przez osrodki naukowe
w NRF pr6b zmierzaja,cych do podwazenia i cofni�cia skutk6w kl�ski, jaka,
w ostatniej wojnie poniosly Niemcy hitlerowskie. Byc moze wlasnie z tego punktu
widzenia zainteresuja, one r6wniez czytelnika polskiego.
Adam Basak

4 A. K 1 a f k o w s k i, Podstawowe problemy prawne likwidacji skutkow wojny
1939-1945 a dwa panstwa niemieckie, Poznan 1966, s. 80.
5 Tamze, s. 79.
6 T r e vo r - R o p e r, op. cit., s. 33--40.
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W. La c h, Z PROBLEMOW ZYCIA POLITYCZNEGO NA TERENIE MIASTA

OPOLA I POWIATU OPOLSKIEGO W LATACH 1945-1948, Opole 1966, Instytut
Slqski w Opolu, s. 92.
Praca Lacha jest drastycznym przykladem wielokrotnie rejestrowanych grze
ch6w pierworodnych tzw. historiografii regionalnej, podejmuj&cej zwlaszcza proble
matyk� politycznq pierwszych lat Polski Ludowej.
Zauwazmy przede wszystkim, iz nie odpowiada prawdzie stwierdzenie Autora,
ze „najnowsze dzieje Polski, a zwlaszcza pierwsze lata istnienia wladzy ludowej,
ciqgle jeszcze majq skromnq reprezentacj� w historiografii naukowej i popularno
naukowej" (s. 9). Swiadczq przeciwko tej diagnozie dziesiqtki powaznych mono
grafii, setki studi6w, artykul6w i przyczynk6w, specjalistyczne czasopismiennictwo
itd. W chwili obecnej i przy aktualnym stanie badan samo podj�cie tematyki
czas6w najnowszych i zapelnienie istniejqcych w niej „luk" nie moze byc wy
starczajqcq legitymacjq otwierajqca, ,,zielone swiatlo" w czasopismach naukowych
i wydawnictwach. Badania nad dziejami Polski Ludowej podlegaja, tym samym
rygorom i kryteriom oceny co historiografia kazdego innego okresu. Kazdy, kto
Sqdzctc inaczej pretenduje do taryfy ulgowej lub jq stosuje, musi zrezygnowac
z prawa nazywania si� historykiern badaczern i wychowawcq. Jezeli nie sq pozba
wione racji rozlegajqce si� coraz cz�sciej wolania o ochron� zawodu historyka
przed inwazjq partaczy, to w wypadku dziej6w ·Polski Ludowej Sq one szczeg6lnie
zasadne i godne wszechstronnego poparcia. Zalew bowiem zlych publikacji staje
si� jakby potwierdzeniern obiegowego poglqdu (reprezentowanego zresztq przez
wielu zawodowych historyk6w - specjalist6w wczesniejszych okres6w), ze do
uprawiania historii Polski Ludowej zb�dne Sq specjalne kwalifikacje zawodowe.
Prace w rodzaju recenzowanej zdah1 si� poglqd _taki walnie potwierdzac.
Ograniczajqc obszar swych zainteresowan do Opola i powiatu opolskiego
wytknctl sobie Autor arnbitny i trudny jednoczesnie cel ukazania w „zarysie
historycznyrn dzialalnosci stronnictw politycznych" oraz odtworzenia „atrnosfery
panujqcej w spoleczenstwie, zmagan z reakcjq, wsp6ldzialania stronnictw poli
tycznych w zagospodarowaniu rniasta i powiatu", a takze przedstawienia „warun
k6w politycznych i ekono1:Ilicznych, w jakich przypadlo PPR i pozostalym partiom
Bloku Dernokratycznego dzialac" (s. 9-10).
W jakirn stopniu cel, jaki postawil sobie autor, zostal osiqgni�ty? Zasadnicze
wqtpliwosci powstajq juz w zwi&zku z charakterern wykorzystanych przez Autora
zr6del i stosunkiern do nich. Znacznct cz�sc fakt6w zaczerpnql Lach z raport6w
Powiatowego Urz�du Bezpieczenstwa Publicznego. Nie konfrontujqc ich z inny
rni rodzajarni zr6del, opisuje na ich podstawie i ocenia nie tylko dzialalnosc
podziemia polskiego i niemieckiego, ale takze Polskiego Stronnictwa Ludowego,
Stronnictwa Demokratycznego i Stronnictwa Ludowego. Byloby bezsensern nego
wanie wagi akt organ6w Bezpieczenstwa w badaniach nad pierwszymi latami
wladzy ludowej (ubolewac tylko wypada, ze cictgle jeszcze nielatwo do nich do
trzec!), ale chyba jeszcze wi�kszym bezsensern byloby zapoznawanie ich calej
ograniczonosci i jednostronnosci, zdeterrninowanej charakterern, celami i klima
tern dzialalnosci organ6w Bezpieczenstwa. Nie zauwazyl takze Lach, ze np. rekon
struowanie dziej6w Polskiej Partii Socjalistycznej oraz ferowanie sctd6w i ocen
dotyczc1cych jej oblicza ideowego i zycict wewn�trznego wylqcznie na podstawie
dokument6w Polskiej Partii Robotniczej jest zabiegiem pod, wzgl�dem naukowyrn
wcttpliwym.
Na tyrn jednak nie konczct si� Wqtpliwosci powstajqce przy lekturze pracy
Lacha. Podejmujqc w�zlowe problemy zycia politycznego i spoleczno-ekonornicz-
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nego rejonu opolskiego (tworzenie wladzy ludowej, osadnictwo, weryfikacja lud
nosc1 autochtonicznej, powstawanie partii politycznych, jednolity front klasy ro
botniczej, dzialalnosc PSL oraz podziemia polskiego i niemieckiego) wykazal
Autor daleko idctcct ich nieznajomosc, nagromadzil w swej pracy bardzo wiele
uproszczen, sctd6w pochopnych, powierzchownych, · slabo udokumentowanych. Spo
tykamy si� z nimi juz we fragmentach dotyczqcych okresu okupacji (np. tezy
o smiertelnym zagrozeniu istnienia ludnosci polskiej nad Odrct, czy tez o powaz
nym oddzwi�ku na Slctsku Opolskim hasla PPR: ,,Wsp6lny wr6g - wsp6lny
front - wsp6lna walka"), ale regulct stajq si� one w partiach poswi�conych
poczqtkom wladzy ludowej i jej najwazniejszyin poczynaniom. Twierdzi wi�c
np. Autor, ze „przy formowaniu nowego aparatu administracyjnego" kierowano
do urz�d6w „reprezentant6w klasy robotniczej", eo bylo podyktowane koniecz
nosci.q zapewnienia sobie przez PPR decydujqcego wplywu na formowanie tego
aparatu, gwarantu.iqcych jego zdolnosc „do dokonania rewolucyjnych przeobrazen,
jakie nakreslila partia" (s. 15). To jedno tylko zdanie doskonale zdradza swoisty
styl uprawiania historii. Zawiera ono bowiem sugestie, ze administracja polska
tworzona byla tylko z reprezentant6w klasy robotniczej i do tego czlonk6w PPR,
kt6ra jako jedyna zdolna byla zagwarantowac zdolnosc wladz administracyjnych
„do dokonania rewolucyjnych przeobrazen". To wszystko miesci si� w utartyrn
i zakorzenionym schemacie, ale nie odpowiada prawdzie.
W spos6b uproszczony i bezkonfliktowy przedstawil Lach przebieg akcji
osadniczej. W jego uj�ciu sprawa przedstawiala si� bardzo prosto: trudnosci
byly, wielu osadnik6w „zachowyw�lo postaw� wyczekujqcq, nie spieszqc si� z na
lezytym zagospodarowaniem przydzielonych im gospodarstw", szerzyly si� szabro
wnictwo i korupcja, zdarzaly si� pr6by hamowania, a nawet dezorganizowania
akcji osiedlenczej, ale gl6wnym zr6dlem tych zjawisk byla dzialalnosc propa
gandowa PSL i podziemia. Stwierdzenie o ogromnym wysilku organizacyjnym
i politycznym wladzy ludowej i partii politycznych zawislo w pr6zni, pozostalo
ladnie brzmiqcym frazesem bez pokrycia.
W r6wnie charakterystyczny spos6b „zalatwil" si� Autor ze szczeg6lnie
skomplikowanym zagadnieniem ludnosci autochtonicznej. Wst�pem do rozwazan
na ten temat jest stwierdzenie, ze to powracajqcy na ziemie zachodnie Niemcy
,,najcz�sciej podsycali wsr6d ludnosci rodzimej nastroje wrogosci do osadnik6w"
(s. 19), o czym majq swiadczyc „liczne raporty kierownika Powiatowego Urz�du
Bezpieczenstwa Publicznego w Opolu" (s. 20), kt6rych Autor zresztq w og6le
nie zacytowal. Dotychczasowe badania (np. J. Gol�biowskiego) wykazaly, ze sprawa
byla znacznie bardziej skomplikowana, ze nie zalatwia jej okrc4gla formulka
„o pewnych bl�dach i niedociqgni�ciach", spowodowanych - wedlug sqdu Autora
- przez „elementy sprzyjajqce PSL" i wrogc4 propagand� ,,reakcyjnej cz�sci
kleru" oraz podziemia polskiego i niemieckiego. Czytajqc fragmenty poswi�cone
weryfikacji ludnosci autochtonicznej nie wiadomo, eo bardziej podziwiac: igno
rancj� Autora czy tez jego bezsprzecznq umiej�tnosc symplifikacji i wulgary
zacji procesu historycznego, zalatwiania nawet najbardziej dramatycznych spraw
z niedawnej przeszlosci wyswiechtanymi frazesami, kt6re juz tyle szkody przy
niosly naszej historiografii.
Na zasadzie czarno-bialego schematu potraktowal Lach uklad sil politycznych
w Polsee Ludowej: z jednej strony ob6z demokratyczny, a z drugiej - wrzucona
do wsp6lnego worka - reakcja skupiajqca „pod swoimi sztandarami i w swo
ich szeregach wrogie ludowi elementy wywlaszczonych obszarnik6w, burzuazj�
miejskc4, bogate chlopstwo, oraz - eo jest charakterystyczne dla tego okresu -
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zwh:izane z nimi elementy faszystowskie, przyw6dcöw reakcyjnych partii Polski
przedwrzesniowej i organizacji konspiracyjnych z czasu okupacji" (s. 56). Autor
jakby nie zauwaza, iz w obozie opozycyjnym (opr6cz PSL) znalazly si� takze
grupki i odlamy wywodzctce si� z partii, kt6re trudno uznac za reakcyjne, a takze
sporo zagubionej ideowo i politycznie mlodziezy inteligenckiej i drobnomiesz
czanskiej, ale r6wniez robotniczej i chlopskiej, ze podzialy polityczne istnialy
wewm�trz klasy robotniczej i drobnomieszczanstwa (nie m6wictc juz o chlopstwie)
itd. Ulatwil sobie Autor znakomicie zadanie sprowadzajc4c do wsp6lnego „sana
cyjno-endeckiego" mianownika podziemne organizacje polskie, uznajctc zbrojne
grupy WIN za jego podstaw� organizacyjnc:4, wyolbrzymiajc4c wreszcie znaczenie
i dzialalnosc podziemia niemieckiego. Drobiazgowo opisujc4c wszystkie jego po
czynania, zaliczajqc na jego konto czyny blizej nie znanych sprawc6w, popada
Autor jednak w sprzecznosc. W jednym bowiem miejscu stwierdza, ze „walka
stoczona z bandami hitlerowskimi . . . byla bardzo ostra, a ·siec grup dywer.:.
syjnych i organizacji dosc licznie rozbudowana" (s. 63), a w drugim wskazuje eo chyba jest bardziej zblizone do rzeczywistosci - ie podziemie pohitlerowskie
„poza wyrzc4dzeniem pewnych szk6d materialnych i moralnych w najmniejszym
stopniu nie stannwilo grozby dla umocnienia wla.dzy Polski Ludowej na Slctsku
Opolskim" (s. 74).
W szczeg6lnie „krzywym zwierciadle" pokazal Autor powstanie i dzialalnosc
PSL, zacierajctc r6:inice mi�dzy nim a podziemiem. Jego genez� w powiecie wic4ze
on z mafijnc:4 akcjc:1 grupy czlonk6w SL (w czym widac wplyw wykorzystanych
przez niego materialöw), ,,przeciwnik6w rodzc4cego siE: ustroju clemokratycznego",
pozyskujc4cych kupc6w i rzemieslnik6w oraz pr6bujcjcych przekupic przyw6dc6w
Stronnictwa. Zamiast analizy programu, zasi�gu wplyw6w i ich fr6del (zwlaszcza
w- srodowisku autochtonicznym) znajdujemy og6lniki o „dzielnicowosci", slabym
uswiadomieniu narodowym itd.. zaczerpniE:te z jawnie tendencyjnych dokumen
t6w, wytworzonych przez przeciwnik6w PSL, silc:4 rzeczy zainteresowanych w jego
kompromitacji za wszelkc:4 cen�. W spos6b nader enigmatyczny, ,,owijajc:1c rzecz
w bawelP�". przedstawil takze Lach proces upadku wplyw6w FSL i rnetod walki
z nim (,,B1ok Demokratyczny przysh:ipil do wypierania czlonk6w PSL i ich
zwolennik6w :ze stanowisk panstwowych, administracyjnych i samorzc4dowych,
z organizacji spolecznych i gospodarczych" - s. 49).
W zaprezentowanej przez Lacha konwencji analizy zlozonych z.iawisk miesci
si� calkowicie uj�cie dzialalnosci PPS. Autor po prostu „przeoczyl", fo byla t�
partia wsp6lrzcjdzctca, najwazniejszy partner PPR, wsp6lautorka i wsp6lreaUzator
ka rewolucyjnych przeobrazen w kraju, posiadajc4ca gl�boko si�gajc4ce wplywy.
Pomniejszanie wi�c jej roli, spychanie na daleki margines, eksponowanie i wy
olbrzymianie zjawisk negatywnych jej dzialalnosci przy r6wnoczesnym „wstydli
wym" ich przemilczaniu czy pomniejszaniu w wypadku PPR jest mijaniem si�
z prawda i deformacjc:4 obrazu niedalekiej przeszlosci.
Na zakonczenie tych refleksji wypadnie postawic par� pytan: komu i czemu
mahi sluiyc tego rodzaju prace, jaki jest spoleczny, polityczny i ideowo-wy
chowawczy ich sen�. kto wreszcie wzic4l na siebie odpowiedzialnosc za ich nau
kowq warto§c i otworzyl im drzwi do czytelnik6w?

Marian Orzechowski
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