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ANTYPOLSKA DZIALALNOSC STAHLHELMU. 

ZJAZD WROCLAWSKI W 1931 ROKU 1 

Stahlhelm, 2)Wi�z,ek zolnierzy frmfowych, byl jedm1 z pierwszych 

or.ganizaieji paramilitarnych, jalkie powstaly po zak:onczeniiu ,pierwszej 

wojny swiatowej na terenie Ni,emiec. Zalozony w 
1

g,rudniu 1918 r. przez 

porucmika airmii cesai:r,skiej Franci:s2Jka Seldte, fa;brylkanta z Magde

bua:-ga, ·skujpial w swych s�eregach folnierzy owianych duchem dawnej 

1 Artykul oparty jest przede wszystkim na materialach archiwalnych i prasie.

Opracowania niemieckie dotyczctce Stahlhelmu nie wspominajq o wroclawskim 

zjezdzie ani tez o antypolskiej postawie zwictzku. Por. Stahlhelm-Handbuch, 

Berlin 1927, oraz W. K l e i n a u, Soldaten der Nation. Die geschichtliche Sendung 

des Stahlhelms, Berlin 1933. 0 Stahlhelmie piszct takze bardzo ogölnie: E. E y c k, 
Geschichte der Weimarer Republik, t. II, Erlenbach 1959, s. 377, oraz K. D. B r  a
c h  e r, Die Auflösung der Weimarer Republik, Villingen/Schwarzwald 1964, 
s. 134--137. W polskiej literaturze historycznej brak szerszych opracowan doty

czqcych wspomnianej organizacji. W latach trzydziestych ukazala si� praca
S. D a n g  e l a omawiaji:\ca dzialalnosc zwictzku. Por. Na drogach do odwetu,

Warszawa 1931.

Po drugiej wojnie swiatowej A. Targ wspomina o dzialalnosci Stahlhelmu na 
Slctsku Opolskim w pracy Opolszczyzna pod rzqdami Lukaschka i Wagnera, Ka

towice 1958, s. 23. Jego relacje Set jednak niescisle. R6wniez F. Ryszka m6wi 

bardzo lakonicznie o dzialalnosci i programie zwictzku. Por. Noc i mgla. Niemcy 

w okresie hitlerowskim, Wroclaw 1962, s. 88-90. B. Drewniak omawia na margi

nesie rozwoju organizacji hitlerowskich na Pomorzu Zachodnim powictzanie Stahl

helmu z innymi prawicowymi ugrupowaniami na tym terenie (por. Poczqtki ruchu 

hitlerowskiego na Pomorzu Zachodnim 1923-1933, Poznan 1962, s. 89 i n.). A J. Ka
minski przytacza sporo dokument6w ilustrujqcych program polityczny Stahlhelmu 
w swojej pracy Militaryzm niemiecki. Glowne zagadnienia spoleczne i polityczne, 

Warszawa 1962. I wreszcie J. Sokol w pracy Organizacje militarystyczne w NRF, 

Katowice 1967, przedstawia rys historyczny Stahlhelmu. Wprawdzie jego szkic 
oparty jest na stosunkowo skromnej bazie zr6dlowej - autor oparl si� tylko 

na kilku pozycjach w j�zyku niemieckim - daje jednak najpelniejszy obraz 

zwüizku w dotychczasowej literaturze polskiej, do czas6w rozwiqzania Stahl
helmu w 1935 r. 
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armii, przeciwstawiajqcych iSi� jakiemulkolwiek radyikalizmowi i zmia
nom ustroj,u ipolityc�nego. 

W styc:zniu 1919 r. byl juz organizacjq (Pr�znq o wyrnz111ym programie 
polityczinym. We wr.zesniu te,goz r(jl{u Stahlhelm prz)71bral do swej pier
wotnej nazwy oikreslenie „Reichsbund" i stal si� �wiq!Zlkiem og6lnonie
mieckim 2

. W 1pierwszym dkresie .swego i1stn1enia podlkreslal, iz jest 
organizacjq a1Politycmq, zrzeszajq·Cq jedynie bylych 21ofalierzy fronto
wych. W mia['� jalk wz.ra1staly jego szeregi w.z·rastalo tez zainteresowanie 
czlonkow Stahl\helmu prioblemami polityaznymi. Opr6cz zqdan walki 
z tch6rzostwem i rezyginacjq z dqznosci wyzwolenczych narodu nie
miec\kie.go z ikajdan traktatu we�saLskieg.o, .zqdano takze przywr6cenia 
dawnej srwietnosci armii niemieokiej oraz nieuznawa111ia pod zadnym 
pozoTem granic nowego ,panstwa niemieok,iego. Domagaino si� r6rw111iez 
przywr6cenia darwnych barw cesar,skich czarrno-bialn-czerwonych, pro
wadzenia talkiiej (P'olityiki, ikt6ra by gwarantowala momosc olSiedlania 
si� Niemc6iw na terenach nalezctcych niegdys do Rzeszy i wreszcie za
be�pieC'zenia panstwa przed 'Samowolq iparlamentaryzmu. Od 1925 r., 
tj. od chwili wy:bor6w nia prnzydenta repu!blilki w,eimarskiej marszalika 
Hindenburga, Stahlhelm domagal si� rozszerzenia rpraw 1Prezydenta oraz 
refoirmy mdymacji wyiborczej, lkt6ra by gwaraintowala eo najmniej 75°/o 
maindat6w po,selskich bylym folnierzom frontowym. 

Parlament Rzeszy - uwazali C'zlonkawie Stahlhelmu - winien byc 
zrediu1kowany do 1/3, rozkzqsac jedyn.ie wielkie zagadnienia go$podar
cze i polityczne ipanstwa oraz obradowac bardzio kir6tko. Natomiast 
wi;nna byc wzmocnirona wladza wyiko111aiwcza. Poliityika za,grankzna, woj
sko, (POlicja, wymiiar sprawiedliwosci i oswiata - jako zagadnienia og61-
noniemiecikie - podlegac mialy tylko wlaJdzom oentralnym. Wladze 
samorzqdorwe i zrwiqzki stanowe na ten tkierU!Iletk dzialalnosci nie iporwin
ny miec zadnego wplywu. Pan1stwo winno ta1kze otoczyc trosklirwq oipie
kq stan urz�nicizy i woj.skowy. Zar6W1I10 bo,wiern jedni, jaik i drudzy 
spelniajq szc:oeg6lmi funkcj� w panstwie i dlatego nalezy si� im pierw
szenstwo przed innymi obywatelami. Do sluzby w wojsk,1.1 winno po
wolywac si� tylko jednostki wy,braine. Niezdo1ni zas do tej zaszczytnej 
funkcji tworzyc mieli arrmi� ,pracy 3. 

Od pierrw,szych wi�c la,t swego :iistnienia Stahlhelm byl organizacjq 
elitarnq. W za.sadzie na1ezeli do niej wszyscy byli zolnierze niemieccy, 
kt6rzy walüzyli eo najITl[liej 6 miesi�cy na fironde, uikonczyli 23 roik zy
cia i zgadzali si� ze statutem :owiq:zJku. Rychlo jednaik wytworzyl si� 

2 Deutsches Zentralarchiv Potsdam, 61, Sta. 1, nr 263, k. 20 i n. (w dalszym

ciqgu cyt. DZAP), oraz Archiwum Akt Nowych Warszawa, Konsulat Opolski, nr 10, 

k. 47 i n. (w dalszym ciqgu cyt. AAN, Kon. Opol.).

3 AAN, Kon. Opol., nr 10, k. 47 i n.
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wyrazny podzial na czlon:k6w zdol:nych do noszenia hr.,oni, !kt6rzy sta
nowili zasadniczy trzon orgarrüzacji (Kerm:staMhelm), ornz niepirzydat
nych do sluzby wojskowej. T� grnJp� okreslano ja:ko Stahlhelm Land
sturm. Chcqc wzmocnic szeregi zaisatlniczego trzonu Stahlhelmu posta
nowilono przyjmowac don mlodzi,ez, kt6ra nie sluzyla w woj:slml. Kaindy
daci do Kel'iillstahlhelmu .sposröd mlodziezy mursieli 1jedinalk pmejsc wst�p
ne przeszJkoleinie w organi'zacji nadzorowanej iprzez zwiq'zek. Program 
takiej organizacji II)rzedlofono na zjezdzie w Maigdiebuirgu w stycmiu 
1924 r. Gl6wnym jegt0 ce1em lbylo wy,chowanie mlode,go narybku w du
chu odwetu za kl�ski 1poiniesione w cza1sie pieiiwiszej wojny swiatt01wej 4. 
Prz.edlozJOhe plany zaitwierdzono. W ten sposab ,powstal Jutngistahlhelm, 
organizacja ·zwüiza:na scisle z za:sadniczym trzonem zwic1z1ku, zrzeszajqca 
mlodziez od 17 do 21 rolku zycia. 

Jak gdyby „1przedszrkolem" Stalowego Helmu byl Scharnhor1Srtfuund 
deut,scher Jungmann, zrzeszajqcy chlopc6w w wieku od 13 do 16 rotku 
zycia. W obu organizacj,ach opr6cz wyahowywania w duchu odwetu 
polozono iprzede w.szy,stkim na!dsk na wychowanie fizyczne, wyllmrzys
tujqc pmskie tradycje woj:skowe i idee friontowego zycia. Stahlhelm 
r6wniez wy1kazal duzq inkjatyw� w werbowaniu do swoich szereg6w 
mlodziezy iintnych zwici:;zJk6w paramilitamych, a zwla,sZC!za W ehrwolfu -
orgatnizacji pokrewnej duchem mlodym sta:hlhelmowcom ora� Jung
deutsche·r Orden (z�on Mlody;c.h Niemc6w) kierowanym przez wielkie
go miskza Mahraun. Tu skupiala si� mliodziez do lat 22 wyznajqca po
dobne za1sady co Juingstahlhe1m s. 

Szczeg6lm1 aktywnosc wsr6d mlodziezy wy,kazywal Stahlhelm ina 
Pomorzu, ,w Bawarii, Sak,s\Olnii, Prusaoh W1schod:nich i ina Slqsku. Dqzyl 
on do podiporzqidkowania solbie istniejqcych tu organizacji, co mu si� 
w duzym stopniu udalo. W czasie owej akcji scaleniowej dochodzilo 
niejedno!krotnie do scy;sji, kt6re lagodzily dü1piero czy1rmiki centralne G. 

Pracq wsr6d -organizacji mrodziezowych kierowala komiisja z· Düsterbe:r
giem na cze1e. Pod koniec lat dwudziesty,ch powolano nawet do zycia 
specjaline ,pismo mlodzi,ezowe „Junig,stahlhelm", prorpa,gujqce wsir6d ru
chu mlodostahlhelmo'Wlsikiego jednolity kierUtnek wychoiwawczy 7

• 

Ka:zdy czlonek Jungstahlhelmu ,po odbyciu niena.gannej slruföy w ma
cierzy.stej or.,ganizacji i ukon,czeniu 21 roku zyda m6gl skladac winiosek 
o przyj�cie go do zasadiniczego trzl()lnu ,zwiq;2Jku. Podanie o przyj�cie
mogli ,skladac tak�e foJ,ni·erze sruzqcy w maryinarce, w organiziacjach 
Grenzischiutzu oraz ugrupowaniach paramilitarnych Erhardta i Rossbacha. 

4 Program Jungstahlhelm zamiescil m. in. ,,I:'er Tag", 21 I 1924.
5 AAN, Kon. Kwidzyn, nr 1, k. 116, oraz „Polska Zachodnia", 10 IX 1929.

6 DZAP, 61, Sta. 1, nr 110, k. 12. 

1 AAN, Kon. Monachium, nr 14, k. 295 i n. 
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Stahlhelm mial r6wmez \P<>Wazne Wiplywy wsr6d studernt6w, a ziwlasz
cza w wy:iJszych uczelmiacih niemieckiego W1schodu. 

W lilstüjpadzie 1927 r. powstal przy nacizelnym dow6dzt1wi.e wytlzial 
do spraw studeindlrich (Studentenamt). Dwa )ata ip6zniej w pazdziemiiku 
1929 r. w czasie zja'z:du dzialaczy studenckich zwiqZW1ych z rucihem 
staihlhelmowtskim (Hochschulg:rutl�penführertagung) powolano do zycia 
og6lin01studencikq ongani'zacj� Stahlhelmu (Stahlihe1m Studentenring). Jej 
przewodrniczqcym wy1brano dra Stadtlera. _Wk1'6tce tez zalozono osiem 
krajowyich zwiq1zlk6w Stahlhelm Studeintenring, ikt6rym z kolei podlegaly 
organfaacje studenckie ·ma'jduijqcych si� na danym tereni,e uniwersyte
t6w. Mi�y na/Czelnym diow6dzt,wem a kierownictwem Studentenring 
istniala sdshl w1sp6lpraca s. 

Szczeg611Ilie zywe zai1I1teresowanie wykazywal zwiqzelk w przeprn
wadzallliu szkol,enia wQlj'skowego wsr6d student6w. Do.szlo nawet do bliz
szych kontakt6w w tym zakresie 'ze mviq·ZJkiem studendkim ipodporzqd
kiowanym narodiowemu socjalfamowi, kt6ry od maja 1930 r. wydawal 
tygodniik „Die Bewegung", iposwd.�cony s�koleniu wojskowem�.. Zalecano 
zar6wno pr,owadzeinie iprzygotowan teoretycznych, jalk i ;praktycmych 
cwiczen w terenie. 0d 1930 r. ro�pocz�to organiz-owanie w roonych 
ez�sciach Niemiec tzw. oboz6w letniich (Ferienlager), w CZ)asie kt6rych 
za'znajamiano student.6w z praktycmym rzemioslem wojskowym. Pa
tronat n1ad owymi obozami �prawowald. o.ficerlowie. Qpr6cz podnoszenia 
spraWIIlosci fizyc�nej przeprowadzano tu ta!J.de zaj�ia wojrskow,e z musz
trq i strzelaniem wlqc:znie. Z c'zaisem Stahlhelm Studrotenring stal sie:: 
gl6wnym micjaiorem owej akcji szkoleni1owej i wsp6lpracowal z orga
nizacjami !PQPierajqcymi t� alkcj� 9• 

Porl w:zigl�em or:gani'zacyjnym Staih1helm dzielil si� na 23 zrwiqzki 
krajoiwe (Lalllde.svel'lbände) luib okr�gi (Gau) 10• Kazdy ze zwiqzJk6w kra
jowych llu!b olkr�g6w dzielil si� z kolei na gruipy, na kt6ryich czele 
stali dow6d:cy mianowallli przez instancj.e wy.iJsze. Gmipy skladaly si� 
z 3 do 4 bLoikow, biloki 'zas dzielily si� na kolezenstwa stanowü1ce sa
modzieln:e jedinostki organizacyjne. Ten sam podzial obowiqzywal 
w Jungstahlhelmie. 

8 Archiwum Panstwowe Wroclaw, Rejencja Opolska, Wydz. I, nr 1693, k. ,91

(w dalszym ciqgu cyt. APWr. RO I). 
9 Tamze, k. 66 i n. 
10 W latach dwudziestych istnialy nast�pujqce zwiqzki krajowe: Badenia, Wir

tembergia, Bawaria, Poludniowa Westfalia, Niemcy Srodkowe, Saksonia, Slqsk, 
Westfalia, Nadrenia, Hannover, Brunszwik, Brandenburgia, Wielki Berlin, Pomorze 

Zachodnie (Ostsee), Prusy Wschodnie, oraz samodzielne okr�gi: Nordhausen, Harz, 

Magdeburg, Anhalt, Ostmark, Oldenburg, Niedersachsen, Nordmark, na podsta
wie material6w AAN, Kon. Opol., nr 10, k. 47 i n. 
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Na czele tak rOlzwini�tej ongaruzacji stal niaczelny dow6dca zwiqzku 
(Bundesfühxer) iposiadajq:cy duze lllp�awnienia. Byl nim bez 1Prz·e�wy 
Franciszek Seldte. Jego zast�pcq byl pulkowni'k Teodor Düsterberg n. 

Do najhardziej aktywnych organizacji stahlhelmowskich nalezaly 
Sl�sk i P.ruisy W1schodnie. ,,LV Schlesien" ip()IWstal w 1924 r. najpierw 
·z siedzi!bq w Legnicy, dzielil si� na tirzy podo:kr�gi: ,,Oberschlesien"
z siedzibq w Gliwicach, ,,Mittelischlesien" z siedzibq we Wroclawiu
i „NiedeT1sclhlesien" takze z !Sied·ziJbq w Legnicy 12

. 

PierwJszym diow6deq slqSkiego Stah�helmu byl von Wranigel. W 1929 r. 
powstaly jeszcze dwa podokr�gi: ,,Sukieten" z siedzi!bq w Swidinicy, 
Olbejmujqcy ,swym zasi�giem teren :surleoki i Pog6rze oraz podoikr�g 
„OberliaUisifa" z siedzföq w Zgorzelcu, dbejmujqcy dzis.iejsze powiaty 
zgorzeleolci, lu1banski, lw6wedki, zaigianski., woj,erooki i ezerwin.ski 13

• 

Dow6dcq zwiqzlm k,rajowego zostal m�anowany general -yv stanie spo
ezyinkiu von Maissow, j ego zast�pcq pu�kownilk von Mariklorwiski. W su
mie, w latach trzydziestych na Slqsku istnialo pi�c podolkr�.g6w Stah'l
helmu, kt6rym podlegaly 62 grupy powiatowe. W ma�cu 1932 r. -. 
w oikresi·e najiwi�szej swietnosci - w.�pominiana organi'zacja liczyla 
31 223 czlonik6w, przy czym najwi�szq liczib� mialy podoikT�gi „Mittel
schlesien" (10 215) i „Ni<ederschlesien" (6 649). Piazost,ale liczyly od 3 do 
5000 czlonlk6w 14• Przylklarlowo na Pomo�m Zachodnim i Pograniczu 
tamtejsze olkr�gi liczyly w tym samym czaisie od 500 do 1800 czlonik6w 15

. 

Na Gömym Sl�sku powaznym zgruipowaniem Stahlhelmu byl po
wiat gliwicki. Tutaj w posiadlosciach Hohenlohe, a zwla.szcza w Slawi�ci
cach odbyrwaly si� �otlkania, naraidy i szfkolenie iprzyw6dc6w 15• Dzi�ki 
zela2Jnej dyscyplinie görnosl�ski Stahilhe1m wyibijal .si� na czofo w „LV 
Schlesien". Istnialo powszechne przekonanie, iz zwiq·zek mial tutaj 
o wiele si:lniejsze wplywy niz w mn�c;h prowincjaoh Rzesey 17

• 

R6wniez bairdro alktywinym osrodlki�m Sfa'hlhelmu byly Prusy
W,schodnie. föedzibq Zwiq?Jku byl Kr61ewiec. Kierownictwo .S1Poczywalo 

11 Tamze, k. 48 i n.
12 DZAP, 61, Sta. 1, nr 263, k. 46. 
13 Te dwa ostatnie powiaty lez& dzis na terenie Niemieckiej Republiki Demo

kratycznej. 
14 DZAP, 61 Sta. 1, nr 111, k. 41 i n.
1s Na Pomorzu Zachodnim i Pograniczu istnialo 8 podokr�gow, kazdy z nich

obejmowal po kilka powiat6w. Podokr�g slupski liczyl 1200 czlonk6w, kolobrze

ski - 1800, koszalinski - 800, okr�g Czarnego - 800, Pogranicza - 500, star

gardzki - 1200, nadodrzanski - 1500, Pomorza Zachodniego - 1500. Cyt .. za 

B. D r  e w n i a k i e m, Poczqtki ruchu hitlerowskiego na Pomorzu Zachodnim 

1923-1934, Poznan 1962, s. 89-90.
16 APWr. RO 1, nr 1777, k. 329. 
11 AAN, Kon. Opol., nr 10, k. 28.
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w r�kru majora Eulenburga. Znanymi dzialaczami byli generalO!Wie w sta
nie spoczy!111kiu von Golwitz oraiz Ll.tzmann. 'Du takz,e naj1Pelniej riozwi
n�la si� wsp6lrprnca Stiahlhelmu z Reichiswehrq oraz innymi nacjonal:iJS
tycznymi ugrupowaniami, a zwlaszc'za HeimatbUl!ldem i Wehrwolf em. 
I:..qcznikiem mi�,zy zwiq21ldem a wymienionymi ugT'll{powaniami byl ma
jor Flet,scher 18. 

W sumie pod !koniec lat dwudziesty,ch w szer,egach Stiahlhelmu zrze
sz,onych }Jyl,o okolo 1 400 000 fornierzy i 92 ty,s. oficer6w. LiclZlba ·01,gani
zacji terenowych dochodzila do 9000. ·Zwic:rz.ek dyisponowal lkol1Umnq sa
mochod6w (Reich!skraftfahristaffel) licz�cq 10 000 maszyn 19, utrzymywal 
scisly lkontaikt z Rekhswehrq, Niemiedkq Partiq Narodoiwq (Deutsche 
Volkspartei), Niemieckq Narodowq Partiq Ludowq (Deutsche Nationale 
Volk�pa.rtei), ze ZwiqzJkiiem Kr6lowej Luizy (Königin Luise Bund) ornz 
dzialiajqcym nielegalnie Zwiq'Z!kiem Rossbacha 20• Mimo iz niejednokrot
nie dochodzilo mi�,zy wym·ienionymi uigr,UJPowani,ami do scysji, lqczyla 
je W1�p6lna ideologia ora:z dqwosc do obalenia ustroju reprublikaniskie,go 
i zaiprow:a.dzenia mönarchii. Ohcqc wreiszicie ioddzialywac na ilclais� roibot
nkzq pO'stanowiono utworzyc organizacj�, przy kt6rej pomocy mozna 
by wplywac na t� grup� spolecznq. Plan takiej organizacji narodzil si� 
wiosnq 1928 r., w czasie wielkieg,o istrajrku metaliowcow w Niemczech 
Srodkowy,ch. Jego autor,em byl dr Schaiper. Postanowil on s:tworzyc 
zrzeszenie �spierajqce czlonk6w Stahlhelmu n,a wyipadek straj!k6w. Za
lozona prizez niego wi�p6lnota robo1miczo..JUrz�dnicza Stahlhelm (Arbeiter 
und Angestelltengemein1schaft im Stahlhelm) ostatec2mie zostala przez 
Bemha:rda Rauscha z Halle przelksztaloona. w Stahlhelm Selibsthilfe. 
Miala ona wspierac tarkze robotnik6w nie-stah1helmowc6w. Wlkr6rtce 
w pos:z;czeg6Lnych okr�.gach powstaly oddizialy ter,eniowe, kt6rym z ko
lei ipodleg,aly kom6rld dzialajq,ce rprzy :z;aklada,ch przemyslorwych (Stahl
helmbetriebsgruppe). Owe ikom6rki stanowic mialy najnizsze ogniwo or
ganizacyjne. I:..qc�nosc mi�1zy rumi a czynnikami wy:z;szego rz�u utrzy
mywac mial xeferent socjalny. Rycbl,o tez nowa orga.nimcja ujawnila 
pra.wdziwe oblieze. Qpr6cz niesienia pomocy materialnej na wyipa.d.ek 
strajku, bezrobocia czy choroby, glosila koniecznosc walki z „czerwonym 
terrrnrem" i propagowa.la. czynny uidzial w tworz,eniiu na.:rodowiego pan
stwa 21. W mia.r� bowiem rozraistania si� Stahlhelmu Se1ibsthilfe zatra-

18 Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn�trznych, Referat Zach6d, 

nr 10, tecz. 3, k. 85 (w dalszym ciqgu cyt.: CAMSW, ZA). 
19 S. Da ng e 1, op. cit., s. 226. Bracher podaje, ze na przelomie roku 1927/8

Stah·helm zrzeszal okolo 1 mln czlonk6w, por. tamze s. 134. R6wniez F. Ryszka 

szacuje liczb� stahlhelmowcow pod koniec lat dwudziestych na 1 mln, por. op. 

cit., s. 89. 
20 DZAP. 61, Sta. 1, nr 1.10, k. 32, oraz APWr. RO I, nr 1776, k. 333. 
21 APWr. RO I, nr 1776, pismo z 12 I 1929. 
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cala cha�akteT organizacji samopomocy, a stawala ·si� tubq propagujqcq 
idee stahlhelmowiskie wsr6d robo:tnrk6w. Ryohlo tez pojawila si� wsz�
dzie tarn, gdzie nie byl,o jieszc;z;e organizacji zwiqzlkowych luib dzialalnosc 
ich 1byla znikoma. Stahlhelmowscy m�zowie .zaufania pr61bowali przede 
WSZ)7iStkim diotrzec do zal6g rolbotnk'zych i zdy,stansowac z.wiq'z!ki !lewi
cowe, a nast�pnie podporzc:idkowac soibie :riobotnhl{6w. W ![)rrogramach 
stwierdzano wyraznie, ze Stahlhelm Selbsthilfe nie zamierza brac udzia
lu w strajkach organiZ)owanych przez lewic� niemieckq ani tez popie
rac tego r,od.zaju wystgjpien. Chce ibyc organizacjq robotiniczq dqzqcq do 
zaszczepiania im duoha wolnosci i do ,przekonania ich o konieczrnosci 
zrzucenia pi�tna ponizenia 22

• 

W 1928 r. ipr21eniesio1no siedzilb� wlald:z centmlnych .z MagdebUTga do 
BerHna i tu ipowolano do zycia m1gan koordyn1ujqcy poczynania z:wiqz
k6w krajowych na terenach wschodrnich. Owemu organowi podlegac 
mialy organizacj e stahlhelmowskie Wielkiego Ber lina, Brrandenburgii, 
Ainhalrtru, Meklem'bungii, Pomoirza, Prus Wischodnich i Slq:ska 23

• 

Od 1927 r. Stahlhelm rozpoczyna taikze inten1sywnq dizialaln.osc poza 
grarnicami Hzeszy. Nawüfzal staly ilmnta!kt z prawieowq organizacjq w�
gierskq „Move", 2;g,rupowanq wo!k6l rposlia Goembesza. Wiprawdzie wep6l
prac� ,,Mov,e" ze Stahlhelmem utrudrniala rO'zb:ieznosc po,glqd6rw ha 
sprawy (pol1skie - w�gieriscy nacjionalisci bowiem zwracali si� pr:zede 
wsz)7istikim przeciwko Czechom, gdy Stahlhelm konflikt z Poliskq uwa
zal za proiblem n:aezelrny. Nie przes.z1katdzalo to jednak w utrzymywaniu 
doibro.sqisi,ed�kich lkonta(k.t6w mi�dzy oibu ugruipowaniami. Scisle wi�zy 
lqczyly takze zwiqzek z iprawicowymi ugrupowaniami francuskimi 
„Action Frarn;aise" i „Fabre Luce", orgcliilizacjia.mi nacjonalistyeznymi 
w Belgii ora'z faszyst,a,rni wl,o,skimi, kt6rzy mieli swoich przedistawicieli 
w Niemczech. Kontaktowarno si� taikze z Niemcami czeiskimi, a zwlaisz
cza 1pü1slem Baranem, ikt6ry ez�sto przyj ezdzal do Berilina i wyglaszal 
odezyty na poufnych zelbraniaich dzialaczy istahlhelmorwskich o sytuacji 
poliitycznej w Ozecha1ch. Wr,eszde utrzymywano lq1cznosc z ru,chem 
autonomicmym w Alzacji i Lotary1ngii 24. Pod köniec lat dwudziestych 
Stahlhelm :posiadal juz prawie we w1szystkich kontynerntach swiata swo-

22 Tamze, pismo z 12 I 1929 r. W programie „Selbsthilfe" m. in. stwierdzano: 

,,Sie bildet innerhalb des Bundes den Ansatz zu einer grossen nationalen Arbeit

nehmerorganisation, die von dem Geist der Front und dem Willen zur deutschen 

Freiheit beseelt ist. Es ist die Schicksalsfrage für uns.er Volk, ob es gelingt, die 

Masse der marxistisch irregeleiteten Arbeiter für den nationalen Befreiungskampf 

zu gewinnen. Die Stahlhelm-Selbsthilfe soll eine scharfe Waffe im Kampf um 

die innere und äussere Befreiung sein". 
23 DZAP, Reichskommissar für Überwachung der öffentlichen Ordnung, nr 544, 

k. 109 (w dalszym ciqgu cyt. DZAP, 15. 07, nr).

24 AAN, Kon. Opol., nr 10, k. 47 i n.
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je filie dzialajqce jawnie LUJb w ulkryciu, kt6re byly podporzqdkowane 
z,wüi:�om ikrajowym. P,odane nizej z,estaw1enie ilustruje zaintereso
wanie siE; krajowyc'h organizacji stahlhelmowskich ikolami tegoz ,zwic1z
ku, dzialajqcym.i poza granicami Rzeszy niemiedkiej 25

• 

Zwiqzek Krajowy lub 
Samodzielny Okr�g 

ZK Prusy Wschodnie 
OS Nordmark 
ZK Pomorze 
OS Niedersachsen 

OS Oldenburg 
ZK Hannover 
ZK Baden 
ZK Bayern 
ZK Schlesien 
ZK Sachsen 
ZK Rheinland 
ZK Südwestfalen 

Organizacje podopieczne poza granicami Niemiec 

Polska, Gdansk, Klajpeda, Lotwa, Litwa, Estonia 
Polska, Dania, Anglia, Ameryka Pld. i Pin. 
Szwecja, Finlandia 
Azja Wschodnia, wyspy Oceanu Spokojnego, kraje sr6d
ziemnomorskie (bez Wloch i Portugalii) 
Holandia, Belgia, Norwegia 
Afryka 
Szwajcaria 
Austria, Wlochy 
Polska, W�gry, ZSRR, Balkany 
Czechoslowacja 
Zagl�bie Saary, Franc ja 
Alzacja, Lotaryngia 

Zwic1zek dysponowal powamymi sumami piemE;znymi. Czel'lpal je 
ze skladek cizlolllkowskich, dobrowolnych dotacji ,ois6b i instytucji w.spie
rajqcych oraz ,subwencji Reichswehry. 

Nie dy�onujemy dzis niestety dostaitecznq Jlosciq_ zr6del ujawnia
jc1cych ,p:owiqzanie finanisowe Stahlhelmu ·z innymi organiziacjami. Przy
toczone dane Jiczlbowe tyilk.o w przyblizeniiu ilustrujq .gospodarlk� finain
sowq zwic:1:zJku. Przyudadowo, ,sumy ze skladek czlonkolW!skich w 1925 r. 
oceniane byly n1a 3 200 000 marek miesi�cznie, to jest 37 500 000 marek 
rocznie. Dotacje tyliko wiellkich przemyslowc6w wynosily miesi�w.ie 
1 500 000, to jest 18 000 000 marek rocznie. Zwiqze'k wydawal miliony 
marek na propagand� zar6wno wewnc1trz kraju, jak i poza jego granicami, 
na zakUJp broni, amunicji, umundiurowania i,tp. 26 

Rozmach organizacyjny i poparcie finansowe, ja1kiego mu ud_zielala 
prarwica niemieclka, ,spowodorwalo, iz Stahlhelm od 1928 r. stal siE; orga
ni'zacjq ,pr�znq i wiplywowq. Jaiko zwiqz.ek legalny w�6lipracowal 
z Reichsw,ehrq i _paramilitamymi ugrwpowaniami. Wyraznie intereS0-
wal si� ,politykq wschodniq, inspirowal na lamach prasy antypolskie 
wy;stq;pienia. Or,gani'ZOwal odczyty, pogadanki, seanse filmowe i ,sztuki 
teatralne pisane na ruzytek organizator6w. Ich tresdq byly zazwyczaj 
dzieje wal\k z ipolskq przemocq na poigranio:ou IIliemieciko-polskim. Stro-

2s Tamze, k. 48 i n. 
26 Tamze, k. 47 i n. 
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na polska zawsze ,przedstawiana byla w niekorzystnym ·swietle. P.olacy 
zawsze ,gn�Jbili Niemc6w, kt6rzy ·z honorem wyipelnia1i swoje poshmnic
two dziejowe na wschodzie 27• To samo dotyczylo organizowania kurs6w 
polityc:Z!Ilych (Politi!sche Kampfschu}utng), na ki6rych zaznajamiano ze
branych z zagadnieniami historycznymi, problemem · ,,krwi i duszy 
Niemc6w", wychowaniem i wyszkoleniem narodu niemieckiego w „celu 
polityczneg·o tworzeni,a woli", omawiano takze biezqce za,gadnienia :poli
tyezzn e 28• 

Przede wszyis�kim j,ed!nak prowadzono inte nsywne szkolenie wojsko
we swych czlonk6w taik, by na wyipadelk wojny organ�acja stahlhel
mowska stanowic mogla re0erw� Reichswehiry oraz by mogla olbjqc 
niekt6re zadania woj1skowe, ,przYlpadajqce regu1arnej .armii 29• 

Nie bylo iprzypadikiem, z.e alkcja s2Jkolenia woj:skowego wzmogla si� 
po ulkladach w Locarno i prowadzona byla iprzede WfSZ)7istkim na tere
nach wschodnich Niemiec. Tu, rw nadtgranicznych miej:scowosciach za
kladano zwüp:Jki strzeleckie, kt6re przeprowadzaly strzelainie z broni 
maloikalibrowej. Zwiqzki te posiadaly nielegalnie magazyiny broni i amu
ni'cji 30, braly iudzial w urzqdzanyoh ofircjailnie 6wiczeniach ipolowych 
(Geländespiele), kt6re odibywaly si� bqdz to pod okiem iirnstruktor6w 
Reichlswehry, bqdz tez oficer6w Stahlhelmu. Offrerowie ci korzystali 
w ,pelni ·z rad illlstruMor6w z miej'scowych garni·zon6w, ![)['OO.Umerowali 
fachowe czasopisma rwoj,skowe, jaik IlJP. ,,Ze�tschrift für die rleut1sche 
Wehrmacht" lub tez „Kreigskunst in Wort und Bild". Podobne cwi
czenia urzqdzal takze J ung.stahlhelm 31. Na o'kres cwiczen stahlhelmowcy 
otrzyimywali bnon, grainaty r�czJne i amun:ücj� ·z u1krytych magazyn6w. 
Niekit6re gffillPy po1siadaly nawet wfa1sne 'lmchnie polowe. Miejscowe 
wladize w zasadzi� nie wyst�powaly przeciwko tym .poczynaniom. Jedy
nie w wyipadku zu.ipelnie jawn.ego demonistriowania sily i w!l'ogosci wobec 
republiki we:üma:I'lskiej, kt6ra zdaniem Stahlihelmu niedostateez:nie jasno 
zqdala naprawy krzywdy wyrzqdzonej �iemcom ipo 1918 r., zaikazywano 
dzialalnosci miejscowym oddzi ialom, a znalezi,one magazyny broni kon
fiskowano 32• 

W celu podniesienia �rawnosci fizycznej czlonk6w zwiq·zlku podj�
to pod koniec grudnia 1928 r. nowq alkcj� szkolenia sportowego (Wehr
sport). Ten kierunelk dzialania wiq'zal ,si� 2JU1pelinie wyraznie z prz)7igoto
waniami wojennymi. Aikcjq kierowal specjalnie utworzony Wydzial 

21 APWr. RO I, nr 1777, k. 59. 
2s „Osteroder Zeitung", 12 XII 1931.
29 AAN, Kon. Opol., nr 10, k. 50 i n. 
30 APWr. RO I, nr 1776, pismo z 17 VIII 1926 r. 
31 Tamze, pismo z 6 IX 1926. 
32 Tamze, pismo z 9 XII 1926. 
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(Wehrsport Abteilung), kt6remu podlegaly z kolei wydz.ialy lkrajowe 
i okr�g,owe. Talk pomyslane wychowanie fizyezne odJbywalo si� nieza
leznie od .przeiprowadzanych okresowo cwkzen wojiskowych. Obj�ci ni
mi byli wszyrscy czlonkorwie Stahl'helimu do 30 rolku zycia. Zwolnieinia 
od zaj�c m6gl utl:zi,elac jedymie w wyjqtkowycn tyl'ko wy1padkach kie
rownilk j:I]stancji wyzszej 33. ÖWiczeni,a obejmowaly opr6cz .normalnej 
gimnaistyki iprzyrrzqdowej, maTfsze z 01bcic1zeniami, terenozinawstwo, biegi 
z przeszikrodami, strzelanie do cel6w, rzut granatem itp. Po ukoncze
niu wiszystlkich element6w cwiczen uiczestnik mial prawo noszenia od
znak W ehnsportru 34. 

Pod koniec 1930 r. utworzono w niekt6rych olkr�gach Niemiec z !I)rze
szkolonych w W eh:rispo.rcie stahlihelmowc6w wyborowe g,rupy na wz6r 
SA i SS \Przezinaczone do „nadzwyczajnych" akcji. J edne z pierwszych 
tego rodz.aju gruip powstaly na G6rinym SI�sku, w Qpolru, Gliwicach, 
Zabrzu i Klumbo:r1ku 35. 

Wyrazem przemian w rozwoju Stahlhelmu .byl nowy program dzia
l.ania siprecyzowany latem 1927 r. Program 6w stwierdzal, ze zwiqzek 
dc1·zy do 2;dobycia wladzy .polityicznej w: kraju. Uwaza si� z,a najczyn
niejszc1 ;polityeznie organiwcj� ze wszystkich ipatrfotycznych ugruipo
wan. Stanowi kr�g1oslu1p, wolk6l lkt6rego wiiniein sku1pic si� .caly naro
dorwy front pnzeciwlko przemocy. W tym tez celu Stahlheilm prowadzi 
szkoleni,e woj,skowe i kiunsy polttyczne ,swoich czlonk6w. Tyllk·o zol
nierz, 'kt6ry ibil si� na froncie, ma prawo kierowania walkq o wyzwo
lenie narodu spod uc:iJskru wr,oga zar6w1no wewn�trmego, jalk i zewn�trz
nego. Stahlhelm wy.st�puje przeoiwko rpacyfrzmowi i markisi1zmowi. 
Zwalcza wynarodowienie Niemc6w prowadzone iprzez z,aigrainiczny ka
pital. Dqzy do wychowania wolnej i swiadomej swych cel6w klasy 
robotniczej przepelinionej duchem godnosci inaTodowej 36. 

Program z 1927 r. odbiegal w wielu puniktaah od pierwszego z 1918. 
Przede wszystkim podkreslil, ze zwic1�ek stal si� organizacjq politycz
nq, nie uznaj�cq falkt6w doikonanych ipri�ez dyktait we:risa,lsiki oraz przez 
p6zniej,sze jego uzupelnienie. Zc1dal stworzenia panstwa namdowego 
ze wiszystkirch ·ziem zamieiszkalych prz-ez Niemcow, iprzywr6cetnia praw 
wojskowych Rzeszy, odwolania twierdzen o rz·ekomej w1nie Niemc6w 
za wywolanie wojny swiatowej, uregulowania szk6d wyniklych w cza
sie wojny na za1sadz1e solidarnej odpowi,edzialnosci w,szy,stikich kraj 6w, 
kt6re t� wojn� wywofaly. Do tych ha1sel dolqczono w ok,resie p6zniej-

33 „Der Stahlhelm", 16 XII 1928. 

34 APWr. RO I, nr 1776, k. 545.

35 Tamze, nr 1777, pismo z 15 X 1930. 

·36 AAN Kon. Opol., nr 10, k. 27, Ein Dokument zur Reichswehr und Stahlhelm

politik. 
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szym zqdania obalenia kan1stytrucji · weimanskiej, wskrzesz.enia cesarstwa 
oraz odmowy placenia jaikichlkolwiek splat reparacyjnych 37• 

J ednq z najbairdziej skrutecznych i efektownych form iprroipa,gowania 
talk sprecy2i01wanych postulat6w bylo organizowanie masowych imprez 
i demonistracji, wsr6d kt6rych na czolowe miej1sca wybijaly si� uro
czystosci zwiqzane z poswi�oeniem sztandar6w (Fahnenweiih.feist). W cza
sie owych iIDjprez doikonywaino 1przeglqdu sil i uztbrojenia oraz zwartosci 
szereg6w zwiqZku. Podobnq uroczystosciq 'byly zja'Zdy z oJmzji Dnia 
Zolnierza Frnntowego (Frontsoldat,entag). Orgainizowano je bqdz to 
w ramach jednego, bqdz tez kilku okr�g6w i pTawie zawsze przybieraly 
charakter wielkiej demonstracji politycznej, doskonale wyrezyserowa
nej. Punlktem kullminacyjnym byly iprzem6wienia zapToiszonych gosci 
z osrodk6w centralnych oraz przema!'lsz jednostetk z IPOchodniami. Od 
1928 r. uroc:zy,stosci te organrZiOwane byly ipod haislem ·,,Grenzland in 
Not", przy czym wyst�pujqcy przeciwko „n�zy" teren6w wschodnich 
nii,ejednolkrotITTie dawaJi dio zrozumieni,a, ze duzq win� za oipla!kany stan 
ekonomicz:ny wschodu ponosi rzqd socjaldemolk·ratyiczny p,rzez swojq 
niezdecydowanq, propolskq ipolityk� w sprawach ,gospodarczych 38

. 

Nieco skromniejrsze impTezy urzq1dzano z dlrnzji „dnia niemieclkie
go". Braly w nich udzial takze inne nacjonalistyczne u1gxupowania 
i mialy na celu - jak gloisili orgainiz,aJtorzy - przebrudz,enie swiado
mosci na['odowej ,s�erokich rzesz bez zadnyoh ukrytych tendencji poli
tyc.znych. W czaJSie owych „dni" organizowano m. ilil. maisowe po,pisy 
sportowe i cwiezenia o chara:kterze wojskowym. Totez trafnie ocenila 
je jedna z gazet so'cjademokratycznych piszqc, iz nie moze doszukac si� 
w koipaniu rowöw strz.eledkich, rzucaniu gr.anatami, budowie przeisZlk6d 
z 

1

drutu ikolczaistego zadnych element6w pozyitywnych, nie majqcych 
tendencji politycznych, o kt6rych si� m6wilo 39

. ,,Dni niemieckie' naj
cz�sciej tez przeradzaly si� w zjazidy :paramilita:rinych ugrulPoiwan. Bra.li 
w nich udzia:t taikze przedstawiciele wladz administracy'jnych po1szcze
g6Inych prowincji, a nawet czynn:iiköw rzqdzqcych, zar6iwno Pru1s, jak 
i repubHki weimar.skiej. Taki wlasnie dzien zorganfaowano na G6mym 
Slq1sku w czerwcru 1926 r., kt6ry �giromadzil wszyistkie bojowe 01,gani
zacj,e Sicfska. Przyibyli tu ta:kze S€1dte ornz dow6dca slqiskiego Stahlhel
mu gen. von Maissow, przedstawiciele zaklad6w przemytslowych, nie
ktörzy landraci, a :nawet przedistawiciele duchowienstwa. ,,Ostdeut1sche 
Morgenpost" ofkreslil� t� uroczyistosc j,ako wiel!kie narod,o,we przezycie 

37 „Der Stahlhelm", 27 I 1929. 

38 DZAP, 61, Sta. 1, nr 110, k. 156 oraz nr 111, k. 20. 

39 „Volksblatt", 12 VI 1926. 
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dla licznie zgromadz,onyoh S1qzak6w, st,anowiqce milowy lk,rok w hi•storii 
ruchu stahlhelmowsldego 40 • 

. DO(Piero jedniaJk zja:zdy z konca lat drwudziestych i poczqfäu lat trzy
dziestych w pelnii. ukazaly rozmaich zw.iq2tlm i pienaw:isc, jakq zywi ta 
organizacja do w,schod.nieg,o �siada. Stahlhelmowcy zdawali sobie spraw�, 
ze ekspansja na zach6d jest niemozliwa. Totez caly sw6j wysilek 
skierowali na w,sch6d, zqdajqc kategorycznie zmiany granic ,polsko
niemiedkich. Na 1928 r. przyipadal ikolejny zja•zd Stahlhelmru. Gl6wne 
uroczystosci mialy odlbyc si� w Hamburg.u. W1so.hodmioniemieckie oikr�gi 
postianowily jednalk urzqdzic lokaJne zjaz,dy u •siebie, man1fostujqc tym 
samym llmniec.znosc zwr6oenia ibaczniejszej uwa,gi na p.roblematyk� 
wschodniq. W ten sposob doszlo w C'zerwcu do zjazd!U w Kr6lewcu, 
M6ry wykazal, iz StahJI!helm zamier1za reali'zowac :sw6j nO!\Vy program 
oglos2;01I1y przed rokiem. Prziemawiajqc na owym zjezd.zie Eulenbm·g 
stwierdzil:, ze zwiqzek dqzyc b�dzie do przywr6oenia wolnosci narodu 
niemieckiego, ograniezonej traktatem wersal:skim. W wyniiku tego trak
ta tu ,Prusy W schodnie zostaly oddzielone od maderzy przez „haniebny 
koTytarz". J,eszcze nie przeibrzmialy eoha kr6lewiedkiego zjazdu, a juz 
doszlo do :nowej imprezy, zorgan:izowanej tym razem w Opolu. Pod. 
koniec C'zerwca i na poezq�u lipca doszlo tuitaj do zja1zdu slqskiej 
organizacji Stahlhelmu. Wedrug miej,scowej prasy wzi�lo w nim udzial 
18 000 stahlhelmorwc6w zar6wno z Qpol:szczy�y, jalk i Dolnego Slqiska. 
Przybyli nan gl6wno'dowodzqcy ziwiq2Jku Seldte, jego �a:st�pca von 
DüsteTlb.e�g ornz ksiqz� Aiug,ust Wilhelm.· Byli talkze olbecni przedstawi
dele slqskiego przemyslu, organizacj1i nacjonali1styc:.ooych, miejscowych 
wladz i duchowienstwa 41• Otwierajqic t� uroczy.stosc gen. Massow po
wiedzial, iz zjazd opolski ma zamanifestowac sil� Stahlhelmu, z kt6rq 
muszq si� liczyc zar6w.no przyjaciele, jak i wrogowie, Düsteriberg 
powiedzial zas, iz or.ga1I1rziacja stahl!helmow1ska jest swiadoma swych 
zadan historycmych. J eist ,bowiem pra1wd:zirwym szancem !}iemczyzny 
przeciwko. slowianskiemu zalewowi na tych ziemiach 42. W uchwalonej 
na zjezdzie rezoJ.uicji pot�piono oskarzenie Niemiec za rzekome wywo
lanie ipierwszej wojny swiatowej, domagano si� :przywr6cenia im ziem 
za1branych w Europie ornz posiadlosci kolonialnych. ProtelStowano takze 
przeciwko odsz'kodowaniom narzucanym przez mocarstwa Ententy. W rpo
lityce wewn�trmej zapowiedziano 1prz�rowadzenie zmiany kon,stytrucji 
bez wzigl�,dJu ..na to, czy to si� ikomu .padoba czy nie 43. Nie ulegalo juz 
wqtpliwosci, iz Stahlhelm uwazal siebie za jedynq sil� zdolnq do cba-

40 „ostdeutsche Morgenpost", 14 VI 1926.
41 AAN, Kon. Opol., nr 10, k. 34.
42 Tamze, k." 33.
43 „Orberschlesische Tageszeitung", 3 VII 1928.
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lenia rzqdöw rnpubliiki weimar·skiej oraz wystqpienia 1przeciwko posta
nowieniom traktatu wer.salskiego, a tym .samym :mZJ!)rawienia si� ze 
wschodrnim sqisiadem Niemiec. Echa zjazd6w za-r6wno kr6lewiecildego, 
jaik i OIPOLskiego byly iprzyjmowane ·z rentuzj1azmem przez prawic� nie·
miecikq. T,o zas z kolei zaich�calo zwi•c:tzdk do coraz to barcl'ziej 01strych 
wyistqpien. N owym pretekstem do a taikiu na Polisk� stalo si� podpi1sanie 
niemieoko-pol.skiego ukladu Hikwidacyjnego ornz u�}ad6w handlowych 
w 1930 r. Na. wiadomosc o tym, ze u!ldady te akceiptow,al mar,szalek 
Hiindenburig oficjalna praisa staihlhelmowsk,a oswiadczyla, ze nie (przyj
muje tego do wiadomosci. Z1Wyci��ca ,spod Tannenberg,u i wielki w6dz 
niemiooki z okresu wojny swiaitowej - yi!sano - pozostanie w naszej 
pami�ci j.ako pi,erwszy zolnierz stcl!I'ej armii. Nie [P6jdziemy jednak 
w slady ,pr�zydenta Rzeszy, kt6ry z braiklu pocmcia odpowiedzialnosci 
wtrqca w niewol� nar6.d niemiecki na cale pokol·enia 44• 

Rok 1930 byl zresztq okrnsem w2m1ozonego a.taiku pria1Wicy nie
mieckiej na Pol.sk�. Najwi�kszy rozgl,os przy.bralo wystqpienie komi
sarza Rzeszy do spraw realizacji Osthilfe T1reviiranu1sa, kt6ry 10 sierp
nia wyglosil w Berlinie przed Re:iJchsta,giem do przedistawicieli zwiqz.
k6w w.scihodniopruiskich 1prizyibylych na uroczyistosci dzie1si�ciolecia ple
biscytu na Warmii i Mazurach wielkct mow�, domagajqc si� oficjalnie 
dawnych wschodnich granic Niemiec. Wyistqpienie Treviralllillsa odibilo 
si� ,.glosnym echem prawie na calym swiecie i bylo szerdko !komenito
wane. Lewico1Wy dzi,eilliliik „Welt am A:benrl" pi1sal, iz bylo to zapo
wiedziq rewanzu ze strony memieokiej prawicy za poniesione kl�siki 45• 

J eszcze w tym samym miesiqciU ·z.albierajqc .glos na zgromadzeniu partii 
k,onserwatyiwnej w Kassel, Treviran'Uls .ponownie opowiedzial si� za 
aktywnq politykq rewi'zjonistycznq. Kto ibowiem uczciwie prngnie po
koju, stwierdzal miaüster, mu,si zdobyc si� r6wniez na odwag� wiskaza
nia niefbei�ieczei:t!stwa za1grazajqcego pülkojowi. Takim niebe21pi,eczen
stwem moze byc iistniejq:cy stan n.a w1schodnich granicaich Niemiec. Mru
simy dzialac talk - m6wil da1ej Treviranu1s - a!by zagranica p�zywykla 
do tego, ze pra.gn.Lemy -spelniac na,sze posl,ammictwo europej,skie z.god
nie z_ duchem frontowym i ze chcemy UISUIIlqC nies�u1sm.ie narzucone 
tralktaty bez uzycia sily zbrojnej 46• Hew�zjoni.styczne fanfary Trevira
nusa niewqtpliwie mobilizowaly Stahlhelm do dalszej dzialalnosci. 

W pazdziernikiu 1930 r. doszlo w Kdblencji do kolejnego zjazdu 
Stahlhelmu z calych Niemiec. P.rzyibylo nan olkolo 180 000 czlonik6w. 
W gl6wnych uroczystosciach wzictl udzial byly :szef Reichswehry gen. 

44 Cyt. za „Polskq Zachodniq", 25 III 1930. 

45 Cyt. za „Polskq Zachodnil:l", 15/16 VIII 1930. 
46 „Polska Zachodnia", 19 VIII 1930.
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Seecikt. Pazdziemilk:owa demonstracja nie wyipadla jednak imponujqco. 
W:prawdizie na wiecach wyglaszano bunczuczne :przem6wienia prz,eciwko 
wi�zom traktatu wersaliskiego, rprzypomiinano, ze Sq jes·zeze w Niemczech 
ludzie, rkt6rzy nie zrezygnowali z dqznosci do wielkosei dawnych Nie
miee. Tu nad graniect franeuSkq stahlhelmowey czuli si� obeo. Nie mieli 
zresztq poparcia ze strony szerokich mas. Totez z prawdziwym entu
zjazmem przyj�to zapowiedz, iz najbli�szy zjazd odb�zie si� we Wro
clawiu. Poprzedzila go zainiejowana przez Stahlhelm jeszeze w 1929 r. 
wielka akeja „zqdan ludu" (Volksbegehren), jak oikreslano kampani� 
zmier:zajqcq do rozwiq·zania w Prusach Lrundta.giu i ro�pisania nowych 
wybor6w, a tym samym zlikwidowania resztek ustroju republikan
skiego. Ofkjalnie m6wilo si� o ukr6eeniu wladzy „matikiSi1st6w" 47• Na 
Slqsku kampruni� ,t�, talk: zresztq ja1k i n,a pozostalych terenaeh nie
mieckiego wsehodu, rozpoez�to wiosnq 1931 r. W tym ce'lru urzqdzano 
po w1siach i malycih miastec:zlk:ach raidy motocylklowe i samoehodowe 
ustrojone w sztandary, eo mialo wykazac spr�zystosc tej organizacji. 
W organizowanyeh napr�dce zebraniach i wiecach wyglaszano przem6-
wien1a zar6wno przeciwko „Z'drajcom" socj,allkomrumsty1C'znym w Niem
czech, jaik i zaiborezym planom niemiectkiego Sqsiada na w.sehodzie. 
W czasie owych imiprez lmlportowano wsr6d liudnosci ulotki o podolbnej 
tresci, rozlepi.aino plakaty gloszqoe, iz jedynie Stahlhelm moze polozyc 
kre:s tej anarchii i upadlkowi Niemiec;:, jest jedyinq silq walczqcq o praw
dziwe Niemcy, o zliikwidowa1nie c:rerwonyeh .brund 48• Opornych zmu
szano do odpisywania ,przedkladanych im „zqdan ludu". Zwlaszcza 
na Opol1szczy.mie dochod21ilo C'Z�sto do terroru wobec ludnosd polskiej, 
kt6ra niech�tmie brala udzial w owej aikcji 49• ,,Volksbe,gehren" byla 
jedynie wst�pem do wielkiej akcji politycznej, jakq przewidziano na 
maj tegoz roflm. XII Reicfösf.rontsoldatenta.g ziwolruny do Wroclawia mial 
byc najpot�imiej1SZq manifestracjq polityczinq przeproiwad'zonq przez Stahl
helm, skierowanq przede wszystkim ,przeci'Wlko Polsee. Przygotowaniem 
do tak pomyslan1ej imprezy zajql si� liJC'zny sztab ludzi. Z drobia:z1gowq 
dokladnosciq opracowano dzienne plany ipamd i wiec6w. Gruntownie 
przygotowano aiparat propagandowy. W zjezdzie mieli wziqc · udzial 

47 DZAP, 61, Sta. 1, nr 154, raporty z pazdziernika, oraz „Polska Zachodnia", 
9 X 1930. 

48 w· jednej z ulotek pisano: ,,Der Kampf geht nicht um die Pan;>1e: Hie 

Republik, hie Monarchie, sondern wir kämpfen um mehr, wir kämpfen für 

ein .sauberes Preussen ! Du sollst entscheiden, ob Deine Familie, Deine Kinder 
und Enkel im roten Sumpf untergehen sollen, Du sollst entscheiden, ob rote 

Banden Deine Heimat plündernd und mordend beherrschen werden ... ". Por. APWr. 
RO I, nr 1777, k. 141. 

49 AAN, Poselstwo RP Berlin, Mikrofilm Muzeum Sla.skiego Wroclaw, nr 300, 
pismo z 5 V 1931. 
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przedsta.wiciele 23 zwiq'zk6w krajowych i samodzi,elnych o1kr�g6w z te
renu calych Niemiec. Aby ·zapobiec jaikimkolwie'k nie(Przewidzianym 
ekscesom, i!)OWolano do 1sluziby porzqdkowej ·specja1tne orldzialy (Bun
desgeheimdienst), wyst�pujqce w ulbraniach cywilnych. Ich zada
niem bylo pilnowanie fadu w czasie zjarou. Zjazd zaplalnowano na 
okre.s od 27 V do 1 VI 1931 r. Szczytowym ipunlktem uroczystosci 
mialo byc poswi�cenie nowych sztandar6w 50

• 

30 lkwietnia odbyla si� pierwsza konferencja ,Prasorwa, na kt6rej 
gl6wnodowodzqcy zwiq�ku krajowego Sl�ska ,plk Marklow.ski przedsta
wil oficjalnie program zja'Ztliu. Oswiadczyl an prnsi,e, iz Stahlhelm 
przyjezdza do Wroclawia jaiko zwolennik zdecydowanej polityki w:schod
niej ,(einer starken Ostpolitik). Dqzyc b�dzie takze do odzyskania nie
mieckiej suwerernnosci wojiskiowej. Zwolany do Wrroclawia zjazd ma 
takze U1przytomnic swiatu, ze w Niemczech, w wypadku gdyby Polak 
odwazyl si� wyciqgnqc r�k� p,rzeciwko Rzeszy, dojdzie do polqczenia 
w�ysrtkich sil narodowo myslqcych ,przeciwko za:borcy. Stahlhelm jest 
bowiem ikontymautorem mysli Claiusewitza, BiJSmarcika i Moltkego 51• 

Od tej pory wroclruwska iprasa tprawicowa rozpocz�la propagand� 
zjazdoiwq podkreslajqc- :przy tym, iz zjazd 1przyczyni si� znacznie do 
rozwoju gospodarczego Dolinego Slqska i Wroclawia. Ozywi zar6wno 
gospotlarezo, jalk i ituryistyicztnie ,zaniedibany regi'On niemiecildego wscho
du 52. 11 maja ro�pocz�to sprzedaz bilet6w wstE:,pu na gl6wne uroczy
stosci. W dniu na1st�pnym wladze ,miej'skie oddaly do dy,spozycji Stahl
helmu w,szyistkie wroclawski,e szkoly, kt6re z kol ei z;o,staly zamienione 
na kwatery dla uczestnilk6w zjaizdu. R6w:noczesnie poja1wilo si� na u1i
cach sporo stahlhelmowc6w rozdajqcych ulotlki i odezwy proipa,grujqce 
zjaizd i pTogram polityc:my zwiqziku 53. Zajmujq'Ce si� stronq propagan
dowq biuro prasowe rozeslalo Z3lproszenia do okolo 500 gazet, zar6wno 
wiehltich dziennik6w zag1rianicznych, ja'k i malych prowincjona'lnych 
czasoipism na terenie kraju. Za1proszono iprzede wszyistkim ,przoo:stawi
cieli pra1sy ziWiqzanej z riuchem stahlhelmowskim. W hotelu 0 ,N ord" 
urZqdzoino staly punkt informacyjny. Do dyspozycji dziennikarzy od
dano wfole autokar6w 54. Ostatecznie pod koniec maja przylbylo do Wro-

50 DZAP, 61, Sta. 1, nr 151, k. 107 i n. 

51 AAN, Kon. Kwidzyn, nr 10, k. 123 i n.
52 Pisaly na ten temat nie tylko gazety wroclawskie takie jak ,,Breslauer 

· Neueste Nachrichten", ,,Schlesische Tageszeitung", ,,Schlesische Zeitung", ,,Schle

sische Volkszeitung", ,,Breslauer Zeitung", lecz takze i prasa prowincjonalna jak: 

,,Niederschlesischer Anzeiger" i „Nordschlesische Tageszeitung" ukazuja,ce si�

w Glogowie, ,,Oberlausitzer Tagespost", ,,Görlitzer Nachrichten" - wychodzqcy

w Zgorzelcu, czy wreszcie „Liegnitzer Tageblatt" wychodza,ca w Legnicy. 

s3 AAN, Kon. Kwidzyn, nr 10, k. 124. 

54 DZAP, 61, Sta. 1, nr 154. 
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clalWia okolo 400 dzienniikarzy. Redailreje, ikt6re nie przyslaly swych 
przedstawicieli na zjazd, nadeslaly wyjasnienia, ze ib�dq korzystac z uslug 
zaprzyjaznionych czasopism. Udzial w zjezdzie w nadodrzanskim g-ro
dzie zglosilo wielu fotol'eiporter6w, a mi�dzy innymi „Italia Film" oraz 
„Ufa-Wochenschau" 55

. PrzY1byc takze mieli przedstawiciele radia. 28

maja jednaik BeTilin nie wyrazil na .to i;gorly 56
• 

W driugiej polowie maja rozpoczql si� przyj1azd z iposzczeg6lnych
okr�g6w Niemiec grup stahlhelmowskich. Liczba reprezentant6w z r6.z
nych zwiq·zJk6w krajowych wahala si� od 300 do 6000 ludzi. Dla ich 
przewieziooia zoo,ganizowano specjalnie poci�gi i autobu1sy, przy czym 
kolej R:zeszy dla gnIP, zioriganiwwanych udzielala 50°/o mizki. Z okr�
g6w ibli�ej poto2Jonych stahlhelmowcy przyjezd�zali wlrumymi autoika
rami. P0lS2)c2;eg6lne oddzialy ro�mi.esze0one byly nie ty;11ko we Wrocla
wiu, l,ecz takze w ma:jqtkach z·emskich Dolnego Slq,ska - w rej'Onie 
Kotliny KloidzJkiej, Je1ooiog6rsldej, Waförzycha, Swi1dnicy, Legnicy, Brze
gu, Olesnicy, a nawet Jawora 0T1az prywatnych polSiadlosciach kupc6w 
i ;przemyslowc6w 57

• W Jeleniogoriskiem stacjonowaly np .. olddzialy z Ber
lillla i Dolnej Sa1k!so:nii, w okolicy Wroclawia gmipy z Prr-illls Wischodnich 
i Nadrenii. One tez byly najliczniej reprezentowane na zjezdzie. Z Prus 
W,schiodnd:ch !I)rzybyl na zjazd specja:Inie dobra,ny oddzial rowerzyist6w. 
Sci�galy taJkze g,r,upy Stahlhelmu z r6imych uniwersytet6w i politech
nik Niemiec. 27 maja prezydium (P'Olicji podalo lmmU1I1illmt dotyczqcy 
ruchu kolowego i ipieszego w ezasie ziblizajqcych si� uroC'zystosci. W tym 
samym ,czasie przy.byli do stolicy Dolnego Slqska gl6wni iprzyw6dcy Seldte 
i Düstel'fber:g ,przyjmowani przez Uumy pwblicznosci i kom(pani� hono
rowq z.lownq z 220 Stahlhielmowc6w. Pr.2)00 drworcem gl6wnym doszlo 
do pi�rw1szych parad na CZJeSC dostojnych gosci. W sroo SZipalerow po
licji i wiwatujqcych Hum6w przyw61dcy Stalowego Helmu :udali si� 
do hotelu „Savoy", gdzie znajdi0wala .si� glowna kwateria zjazd.lU 5s. 

XII Zjazd jednalk J]llial byc nie tylko 1przeglq'dem szereg6w Stahlhel
mu i malllifestacjq polityiemiq, l,ecz r6wni,ez spotkaniem manych osolbi
stosci 'Z. lk��.g6w starej ru-ytstokracji i generalicji 1kati'Serowskich Niemiec. 
Za:prioszenie na zjazrl wyslano m. in. do _na,st�pcy t,ronu i jego mal
z,onki, k!si�zniczek Alekisandry i Cecylii VO!Il Pmssen, ksi�c,ia Ludwika 
Ferdynanda, ksiqzqt Sachsen-Coburg-Gotha, Saohisen-Weimar, przedista
wideli banlk6w niemiectkich i wlasdcieli ziem1skich, g,eneral6w bylej 
armii cesaDskiej, m. in. Eulitza, von Falkenhausena, von der Goltza, 
mariszal:!ka von Macken1sena. Przybyc mial ibyly szef Rei1chswehry von 

55 Tamze, nr 155, k. 294. 
ss AAN, Kon. Kwidzyn, nr 10, k. 133. 

57 DZAP, 61, Sta. 1, nr 152, oraz 158, k. 8. 

58 AAN, Kon. Kwidzyn, nr 10, k. 126 i n.
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Seeckt, Lüttwitz i Heye. Zapowiedzieli sw6j przyjazd iprorfesorowie 
Ziwiq:zani ·z ruchem stablhelmow1skim, a mi�dzy iinnymi prof. Patschei
der i Schol'liok - jalko ,przedstawiciele Niiemc6w sudeckich, re1prezen
tand koscioJ:6w ewengelickiego i ilrntoliakiego oraz przedstawiciele wladz 
admirn.istracji i samorzqdu poszC'zeg6lnych 

1

prowiincji Niemiec. Na zjazd 
mieli przyibyc takze mjr Okomoitia z Jaiponii, mjr Unander ze Sztoikhol
mu, przedstaiwidel W�gier pJ:,k. Fartkais przebyrwajqcy stale w BerLinie 
omz mjir Henzz.etti - iprzewodnkzqcy wlosk!iej izby haindlorwej w Ber
liinie. Dla tych wlasnie wylbranyich ,gosci zairezerwowano mieij,sca w ho
teLach wrocla1Wiskich. Centrum spotlkan wyznaiczono w hotelu „Savoy" 59• 

Pod komec maja. iprawie wszyscy zaprosze1I1i byli juz na miejscu. W su

mie ;pr�ylbylo na zjazd 17 czllolillk6w bylych rodziin panujqcych w Niem
czech z nast�pcq tronu na czele, generalicja z marsza�kiem Mackense
nem oraz ponad 30 wyzszych oficer6w armii cesarskiej. Przybyli r6w
niez zagraniczni goscie zwiqzani z rucihem stahlhelmowskim 60• 

W 1piqtelk 29 maja odbyla si� 1pierwsza wielika manifestacja w dzisiej
szej Hali Ludowej. Wzi�li w niej udzdal prz,etlistawicie1le poszczeg61-
nych okr�g6w Stahlhelmu, wszyiscy zaprosz,eni goscie, korporacje stu
dencikie i poczty sztandamwe. Prz,em6wienie powitalne wyiglosil Mark
lowski, iprzyw6dca slqskich stahlhelmowc6w. Skoncentrowal ,si� on na 
problematyce slqskiej, ,,Dzrsiejszych granic - Rzeszy - stwierdzal -
nigdy nie uznaimy" 61. 

Z ilrolei zahral glos Seldte. Swemu pierwszemu wystqpd.eniu na XII 
Zjezdzie chcial nadac specjalne znaczenie. Przypomnial wielkie mo
menty hiistoryczne Sl�slm, jego macze1üe dla Niemiec. J ednym z tych 
waimych mome1I1t6w dziejawych jest wlasnie XII Zjazä. Stahlhelmu, 
kt6ry rozpoc.mie nowy oikres w dziejach nairodu niemieckii,ego. Nigdy 
starzy zolnier2Je frontorwi ni,e uznajq wydarcia G6mego Slqiska, Prus 
Wschodnich, Gda:n,ska i Klajpedy. Te1I1 Wisch6d niermedki musi nalezec 
do Nienüec. ,,My, kt6rzy zinamy wojn�, nie chcemy wojny, ale tez 
nie zgorlzimy 1si� n,a pozostanie niewolnikami". W daLszym ciqgu swe,go 
przem6wienia Seldt,e potl.k·r,eslal, �e dla Niemiec problem koryta,rza 
i Sl�ska to nie ty]ko sprawa hi:storycmych praw do tych ziem, ale to
s.prawa przyszlosd Niemiec, ich roziwoju gospodarczego. Stiahlhelm
b�zie dqzyl dio tego, alby te ziemie powr6cily do macierzy. Nie zgodzi
si� nigdy z niewolnictwem, ikt6re chcq nar�ucic N iemcom przepiiSy
tra'ktatu wersa1'skiego. T� wol� walki manifestuje zwiqzek wlasnie
na XII Zjezdzie 62

• Po o'bu przem6wieniach doszlo do iburzliwej demon-

59 DZAP, 61, Sta. 1, nr 154, k. 45 oraz nr 157, k. 3 i n. 
60 AAN, Kon. Kwidzyii, nr 10, k. 129.
61 AAN, Kon. Kwidzyii, nr 10, k. 127. 
62 Tekst obu przemöwieii podala prasa slqska w calosci, dokladne streszczenia 
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stracji na czesc ibylego naist�pcy tron1U, starej kadry dow6dc6w armii 
cesar,skiej oraz gl6wnych szef6w Stahlhelmu. 

Dz1en 30 maja mial byc dniem poswi�conym bitwie mors!kiej mi�dzy 
flotq niem1eckq i arngielskq, stoczonej w dniach 31 V - 1 VI 1916 r., 
pod dow6dztwem admirala _Scheera w ciesniinie Skagerralk, bitwie w za
sadzie nie rozstrzygni�tej, uwazainej jedna!k przez stron� niemiecikq za 
zwycieskci. Gl6wne uroczystosci owego „dnia chwaly floty niemieckiej" 
odbyc si� mialy wieczorem na dzisiej1szym Stadionie Olim.pij.skim. Do 
poludnia doszlo do spotkan stahlhelmowc6w z· Brandenburgii, rozmiesz
czonych w rejonie Olesnky z bylym nast�pcq tmnu. Oddzialy z Sak
sonii odwiedzil 1zas byly kr61 saiski. Na ich czesc wydal tez oibiad w pa
lacyku w Szczodrem, na kt6ry przybylo okolo 5500 gosd. W cwsie 
owego spotkarnia wr�czono dostojnym gosdom dyiplomy honorowych 
czlonk6w zwicizku 63

. W godzinach popoludniowych, jeszcze przed wy
marszem na ,stadion, urzqdzono pierwszci konferencj� p['asowq. · I111for
macji udzielal Wagner, dow6dca Stahlhelmu z Gdanska. Skoncentro
wal si� on przede wszystkim na rozwoju zwicizlru, podkreslajcic jego 
wielkci sil� ,politycznq. Obecny zjazd - stwierdzal Wagner - jest 
jednak wbrew pozorom imprezci a;poHtyicznq. J ego celem jest wzmoc
nienie wi�zi wewn�trz organizacji. Na,lezy iprzypuszczac, iz oswi1adcz·e
nie to mialo na celu przede wszystkim zlagodzenie antyipai:tstwowych 
demonstracji z dnia poprzediniego. Wystcipienia zar6wno .gl6wnych m6w
c6w, jak i reakcje zgromadzonych, a ·zwlaszcza .spontaniczne wiwaty 
na czesc rodzin tbylych ipanujcicych, jakie mialy miejsce w Hali Ludo
wej, dawaly duzo do myslenia i nie mogly po'dobac si� przedstawicie
lom reipu!blilld weimarskiej. 

Wieczonne uroczystosci 111a stadionie sportowym, gdzie zgromad:zilo 
si� okofo 50 000 os6b otwarla defilada poczt6w sztandarowych. Progra
mo;we przemöwienie wy,glosil tym razem Düster'berg. Zlozyl on hold 
poleglym w owej bitwie niemieokim maryinalrzom oraz tw6rcom ceisar
skiej marynarki wojennej, a zwla1szcza ibylemu oesarzowi Wilhelmowi. 
Sztandar marynarki wojeinnej splamiony p6miiej:szci zdrndci - m61Wil 
Düsterberg - Stahlhelm podni6sl do godnosci naj,wy:zjszej, uiczyinil 
swiadomie swoim szta:ndarem, a tym isa;mym oczyscil go 'Z hanby. Za 
„zdrad�" uwazal m6wca wystc:i,pienie marynarzy niemieckich w olkreisie 
rewolucyjnych dni w listopadzie 1918 r. Po ikol€jnym ataku 111a alian-

zas prasa og6lnoniemiecka, por. m. in. ,,Schlesische Zeitung", 30 V 1931, oraz 

raporty DZAP, 61 Sta. l, nr 154, k. 169 i n. Seldte podkreslal ze: ,,Das Lebensrecht 

Deutschlands im Osten und auf den Osten zu behaupten, sichtbar und hörbar 

vor aller Welt zu betonnen, ist der Wille des Stahlhelm und der Sinn seines 12. 

Reichsfrontsoldatentages in Bres�au''. 

G3 AAN, Kon. IKwidzyn, nr 10, k. 130. 
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t6w, ich 21brojenia, Düsterber:g przesz.edl do �pra,w po,l1skich. Stwierdzil, 
iz Polaicy tyilklo czekajq nra okazj�, aiby naipasc na bezhronne Niemcy 
i wydr:oec im dalisze ziemie. Totez kanieeznosdq dziejorwq jest wzmoc:

nienie armii, kt6ra zdolna bylaby do obrony reszty niemieckich ziem. 
Reikrutacja do armii rprzyczyini si� taikze do •zmniejszenia be.zrohocia 
i wzmoz.enia :prodt\.l.lkcji. Powstanie ganni'zon6w w mia1stach prowincjo
nalnych ozywi je gospodarczo, wiplynie dodatnio na wychowanie ml,o
dego pokolenia N�emc6w i wreszcie zazeg1na mairlksizm, kt6ry tak bardzo 
krzewi si� w ostatnkh czasach. Na zalkonczenie swego przem6wienia 
za,st�pca gl6wnodowodzqicego zwiqzJku panow,nie stwierdzil, iz Stahlhelm 
nie jest -organizacjq zachowawc'zq, dqzy jedytrlie do przywroeenia Niem
com talkiego ·miaczenia militamego i polrtycznego, jalkie mialy daw
niej. Chce porwac za sobq cale spoleczien1stwo do wallki na smierc 
i zycie o silnq Rz,esz� 64

• Uroczy.stosci na stadianie zakonczyly .si� ka11:10-
nadq artyleryj.skq i mariszem z 1pochodmiami zwairtych koliumn Stalo
wego Helmu. Na dzien 31 maja wyma1C.mno poswi�cenie nowych sztan
dar6w. Glowne uroczystosci od.byc si� mialy w rejonie Karlowic na 
nadodrzanskich l�kach. Szescioma tra,sami cicign�ly _luz od rana kom
panie na wyzmaczone miejsca. 0 godz. 13 zgromadzilo si� tu oilmlo 
150 000 stahlhe1mowc6w. Byla to najwi�ksza z dotychczaisowych wro
clawskich manifestacji zwiq.z.ku. Otworzyl jq 1kapelan wojskowy ksiqdz 
dr Hoin'ka. W swoim przem6wieniu, pel.nym patosu, iprzypomnial ze
branym walecznosc zolnierzy frontowych. Ich dzielo ,winni kontynuowac 
pozostali przy zyciu towarzysze wallki 65

• Po nim zaibral glos przedsta
wiciel kosciola ewanigeliddego pastor Noth. I on r6wniez apelowal do 
oddania holdu i czci poleglym w czasie ostatniej wojny zolnierzom 
frontowym ornz tym bohaterom, kt6rzy z,giin�li z, r�ki czerwoneigo 
terroru. Ich smie['c nie moze p6jsc na .mam,e, musi lPrzyezyinic si� do 
odrodzenia chrzescijanstwa, kt6reg,o uosobieniem jest m. in. Stahlhelm. 
Z kolei hold poleglym oddaly poczty sztandarowe. W takim nastroju 

64 Tamze, k. 130, oraz „Stahlhelm-Korrespondenz", 31 V 1931. Düsterberg 
stwierdzal m. in. ,,Der Stahlhelm ist politisch nicht reaktionär, seine Zusammen
setzung und der in ihm herrschende Geist ist der Geist einer neuen Zeit, der 
Geist des deutschen Zukunftstaates! Durch Kampf geadeltes, in Kameradschaft 
geheiligtes, durch Leiden gehärtetes, blutsmässig verbundenes, wehrhaftes und 
freiwillig gehorsames Deutschtum, das ist der Stahlhelm ... Das gesamte Deutsch
tum steht im Kampfe um Leben und Tod. Jeder Deutsche ist in diesen Kampf 
hineingestellt! Jeder Deutsche muss heute ein geistiger und politischer Kämpfer 
für sein bedrohtes Volk sein ... Nicht Ruhe, Kampf ist die Losung unserer Zeft, 
bis der nationale Gedanke die ihm zustehende Vorherrschaft auf allen Gebieten 
unseres Volks- und Staatslebens zurückgewonnen hat, bis Deutschland wieder 
frei ist". 

65 DZAP, 61, Sta. 1, nr 153, raporty dot. zjazdu. 
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doilmnano poswi�erüa 25 nowych sztanrlar6w. Przy tej o!kazji zabral 
glos Sel!dt€ roL1lrnzujqc z.waritym _szeregom ZJWr6cenie si� tiwarzq na 
.wschod. ,,Stahlhelm1lmmeraden! Dort liegt der deutschen Osten, dort 
Hegt Deut1schlantl1s Schic�sal" - wolal Seld.te. Przywödca Stahlhelmu 
wskazywal dalej na polskie nieibe21piecz,en1stwo, ·za.borc-zosc i gwalty 
dolkonywan.e na mniej1S�osci niemieckiej. W oblic� tych wy,padlk6w 
Sitahlhelm nigdy nie !\.lJma dbeanego stanru. I jezeli prz.ed 8-miu miesiq
cami, w czaJSie zjazdu w Kob1encji iprotestoiwafüm1y przeciwko ni�pra
wiedlirwosci, jaikq W)'[''zq(i:zily Niemcom mocar1stwa zachorlnioeuropej
skie - m6wil - to ddsiej.sne uroczy,stosci odlbyiwa.jq si� na niemiec!kim 
wschod�e w stO!licy Dolnego S1qiska i 01st·rzem swym Sq skierowane 
przeciwko niespo:-awiedliwym gramcom wschodnim Niemi€c. Sq takze 
wymierzone przeciwlm polityce tych lk6l 1rliiemiec'kich, ikt6:re t� niespra
wiedliwosc popierajq.' Stahlhelm nie moze bowiem tolerowac faikit1u, 
aby wschotlni sqisiad be�pra.W1Ilie za'jmowal niemiedkie ziemi,e. Stan 
ten trzelba rp:mviqz:ac radyikalnie. Moze tego doikonac jedynie rzqd na
rodowy, .rzqd silnej r�i 66

• Uroczyistosci na Karlowicach zakonczyla 

66 Tamze, Seldte powiedzial m. in. ,,Heute steht Eure graue Front in der 
Ostmark und nur fünfzig Km. trennen Euch von der Grenze jenes Landes, aus 
dem Drohungen und Hassgeschrei seit zwölf Jahren an unser Ohr klingen, dessen 
Politiker und Beamte sich nicht genug tun können in der Unterdrückung und 
Drangsalierung unserer Volksgenossen, die ihrer Gewalt durch die Willkür der 
Versailler Grenzziehung ausgeliefert wurden... Kameraden! Ihr steht hier im 
Zentrum des schwer umkämpften Grenzlandes. Wohin ihr geht, nach Nord ade� 
Süd, nach Ost oder West, überall trefft Ihr auf die blutgedüngten Schlachtfelder 
einer tausendjährigen kriegerischen Geschichte. Dieses Land ist zu allen Zeiten 
hart geprüft und hart umkämpf worden. Noch bluten die frischen Wunden, die 
ihm die letzte Prüfung, die ungerechte Grenzziehung durch die Diktatoren von 
Versailles geschlagen hat und die zu heilen eine der wichtigsten Aufgaben 
deutscher Politik sein muss. Wir fordern an dieser Stelle, dass kein Mittel der 
Innen - wie der Aussenpolitik ungenutztbleibt, das geeignet ist, der bedrängten 
Ostmark, insbesondere dem schlesischen Land, wirksame Hilfe und Kräftigun� 
zu bringen ... Dieser Kampf um das Leben und das Sterben des deutschen Volkes 
wird hier im Osten entschieden werden, hier, wo die sogenannten Sieger von 
Versailles den Lebensraum des deutschen Volkes in der unerträglichsten und 
irrsinnigsten Weise beschnitten und zerstückelt haben und nicht genug damit: 
auch die uns verbliebene Ostmark ist von den Eroberungsgelüsten des polnischen 
Nachbarn bedroht, dessen Politiker Ostpreussen und weitere Teile deutschen 
Landes bis zur Oder besetzen und sich einverleiben möchten ... Das werden wir 
nie zulassen, Kameraden! Wir geben dies Land, das wir lieben und das ein 
unverzichtbarer Besitz der deutschen Nation ist, nie und nimmer preis. Es war 
deutsch, ist deutsch und bleibt deutsch. Nie und nimmer geben wir uns mit dem 
heutigen Zustand zufrieden. Wir werden nie die Grenzziehung von Versailles 
anerkennen, die uns wertvollste Teile deutschen Landes und wertvollste Teile 
deutschen Volkstums entrissen hat wider Treue und Recht. Wir haben eben er
kannt: das deutsche Recht, die deutsche Notwendigkeit, das deutsche Ziel! Und das 
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kiilkugodzinna defilada, lkt6rq otwieTal wl•oski oddzial Zwiqzilru Stalo
wego Helmu. W marrszu brali udzial czlonilmwie ipanujqcych dwor6iw 
w Niemcze:ch. W g,rupie berliil'skiej kroczyl .general Reichswehry, byly 
iinspektor sil ZJbrojnych Rzeszy Heye, ikt6ry od 23 maja oficjalnie na
lezal do Stahlhelmu. W wywiadzie udzielonym „Schlesiische Zeitung" 
Heye stwierdzal, iz jeszcze w czasie pracy w Reichswehrne naibral wie1e 
sympatii do zwiqzku jako organizacji konsekwentnie ,przeciwstawiajqcej 
si� Polsee, IPanistwiu, lkt6re moze przytniesc Niemcom wiele 111ieszez�sc 67

. 

Opr6cz oficjalnych wyistqJpien i wiec6w w cza1sie wroclawskiego zjaz
du prowadrono talkze bardzo ozywionq dzialalnosc na polu towarzyskim. 
Tutaj spotylkali si� niejednoik·rotnie przed.1stawiciele Stahlhelmu z gene
ralicjq, czlonikami �odziny cesar,skiej, przedstawidelami prasy i ugrrupo
wan nacjonalistycznych. NaJcz�stiszq formq spotkan byly rprzyj�cia 
i bankiety wydaiwane tak przez dowadzt,wo Stalowego Hemm, jak i za
proszonych .gosci. Miej1scem owych imprez ibyl hoteil „Savoy" 68

• Tu 
talkze wy:gla1s2Jano jl)I"zem6wienia i wmoszano itoasty o wyraznie anty
polskim nastawi,eniiu. Totez trafnie scharalkteryzowal atmosf er� wro
clawskiego zjazdu ikorespondent „Berliner Tageblatt" piszqc, iz na zlo
cie panowal taiki prawie na;str6j, jak w sier,pniu 1914 r. Mia1sto zylo 
nienormalnytm zyciem. Ton naidawalo mu 6wierc miliona Ludzi slepo 
oddanych füei zwiq::zJku. Kazdy gest, lkazde slowo - pisal 6iw kore1spm
dent - WJipoiWiedziane i zrozumiane bylo jafko olkrzyk wojenny. Prze
ciez niedaleko stqd - 50 km na wsch6d, lezala „krwawiqca" gra111ica, 
o kt6rej Niemcy nie mogq za!Pomniec 69

• Ten nieoodziernny nastr6j pod
trzymywala prawicowa praisa, ·zaröwnio slqska, jak i og6lnaniemiedka.
Na jej lamach uka:zywaly 1si� nie tyliko opisy „bohater,skich" czyn6w
zolnierzy frontowych, lecz takze otkoliC'znosciowe wiersze nacechowa111e
nienaiwisciq do wiszyistldego eo polskie 10. Podawano do!kladne relacje

sei unser Gelöbnis, das wir able,gen wollen am heutigen 12. Reichsfrontsoldatentag, 

dass wir nicht ruhen und rasten wollen, bis alles deutsche Land, das Blut und 

den Schweiss zahlloser deutscher Generationen getrunken hat, wieder zurück

gekehrt ist ins Reich". 

G7 „Schlesische Zeitung", 1 VI 1931. 
68 „Stahlhelm Korrespondenz", 31 V 1931.
69 Cyt. za „Polskq Zachodniq", 4 VI 1931. 
70 Jako przyklad podaj� urywki tego rodzaju opis6w, zaczerpni�te z „Der Alte

Desauer", 6 VI 1931: ,,Wir werden sie, die sie Frontkämpfer im edelsten Sinne 

geblieben sind, als die Weltkriegsjahre schon lange in der Vergangenheit ver

schwunden waren, um dann doch ihre Fortsetzung in dem »Krieg mit anderen 

Mitteln« zu finden, nimmer vergessen. Auch sie starben den Tod auf dem Felde 

de'r Ehre, auch sie blieben dem Stahlhelm und damit dem Vaterlande bis in 

den Tod getreu". 



272 Karol Fiedor 

z urocz)trstosci zjazdowych, tresc telegram6w _nadsylanych na r�ce Seld
tego z akazji XII Zjazdu. Depesze bowiem z zyczeniami orwocnych 
obrad iprzeslaly do Wrodawia organizacje stahlhelmowskie z Nowego 
Yorku, Buenos Aires, Chicago, Oprto, Puebla, Meksyku, Lizbony i Chin. 
PO'zdrowienia dla zjazdu nadeslal takze Zwictzek Rossbacha. W imieniu 
Adolfa Hitlera podzi�kowanie za zaiproszenie !I1a zja1zd oraz zyce:enia 
owocnych obrad przeslal Hess 71• R6Wllliez i Hindeniburg prze'kazal iJ}Oz
drowienia dla bylych towarzyszy walk frontowych 72• 

Nie bez w(plywu na og6Lmi atmosfer� zjazdu pozostaiwaly dokony
wane prawie bez przerwy ekiscesy stahlhelmowskie. Rozmieszczone bo
wiem w r6znych cz�sciach Dol1I1ego Slc:1ska oddzialy dopuszczaly si� 
powaimych :wyikroczen i awantur wsr6d 1udnosci cywilnej. W wielu 
wypadkach 1I1a,padano na przechodni6w iI10'SZqcych emblematy innych 
partii ;politycznych. Kiedy ws w obronie ludnosci wyist�powaly ugru:po
wanfa lewkowe, to iprasa stah'1helmo,wska okreslala ,te przypadlki jako 
napasc czerwonych 73• Niedwuznacznc:1 zresztq rol� zajmowala w tym 
wy1padJm (POlicja. J eszcze 28 maja Berlin informowal wladze policyjne 
we Wroclawiu, ze w z•wic:1zk1u ze zjaz:dem oddelegowa!I1o ze stolicy Nie
miec okreslonc:1 lic�b� policjant6w, kt6rych nalezaloby rozlokowac 
w miejscowosciach 1püdwroclawskkh. Zalecaino przy tym baczne obser
wowa!I1ie poczynan stahlhelmowc6w i traktowanie ich jailm czlonk6w 
orga·nizacji antypanstwowej. Przelozeni winni �racac uwag� na to, 
aby nie dopuscic do fraternrzacji mi�zy policjantami a stahlhelmow
cami 74• W pralktyce jednak policja nie interweniowala wtedy, kiedy 
stronc:1 atakujqcq byli uczestnicy zjazdu, lecz prawie zawsze, kiedy wy
st�powali z kontruderzeniem komUIIlisci. Pochody i demonistracje orga
nizowane przez KPD byly natychmiast rn:z;bijane. Na placach i ulicach, 
gdzie dojsc mialo do antydemonstracji przeciw!ko zwic:1zkowi, pojawialy 
si� silne oddzialy policji i nie do:puszczaly do akcji. Tak dzialo si� 
nie tylko we Wroclawiu, lecz takze i w mniej'szych miaistach Dolnego 
Slq,ska, a zwlaszcza w Jeleniej G6nze, Legnicy i Gl,ogowie 75• Mimo tych 

W tym samym numerze gazeta zamiescila antypolski wiersz Schredera, kt6ry 

nie wymaga szerszego komentarza. 
71 DZAP, 61, Sta. 1, nr 154, k. 55. Tekst telegramu Hessa brzmial: ,,Adolf Hitler

dankt bestens für Einladung. Teilnahme leider infolge seit langem angesetzten 

Vortrag in Brandenburg unmöglich. Lässt Wünsche für gutes Gelingen über

mitteln". 

72 Tamze, Hindenburg wyslal telegram nast�pujqcej tresci: ,,Herzlichen Dank 

für freundliches Meingedenken und allen alten Frontsoldaten meine kamerad

schaftlichen Grüsse". 

n APWr. RO I, nr 1777, k. 161. 

74 DZAP, 61, Sta. 1, nr 153, k. 37.

75 AAN, Kon. Kwidzyn, nr 10, k. 128. 
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trudnosci KPD organizowala ,spoleczenstwo diolnoslq•skie do walki ze 
Stahlhelmem. W tym samym czasie, ikiedy na stadionie we W ro
cla wiu trwaly demonstracje zwiqzku, w Glogowie i Legnicy lewica 
niemiecka wezwala do pochod6w protestacyjnych ,przeciwko tego rodzaju 
poczynaniom. J eszcze iprzeld rozpocz�ciem zjazdiu prz)7ibylo do stolicy 
Dolinego Slct,Ska diw6ch przedstawicieli KC KPD, a1by na miejsciu ikiero
wac owq dziala•linosciq. KomuniJstyczna Partia Niemiec wzywala $pole
czenstwo do nieudzielania Stahlhelmowi zadnej pomocy materialnej. 
W czasie zjazdu nawolywa.no do organizowania grup samoobrony, zwlasz
cza w dzielnicach robotniczych, wywie,szania hasel an tystahlhelmow
skich oraz czerwonych sztailldaT6w jalko w:üdomego zinalku prote1stu prze
ciwko zjazdowi. 0 realiz.owailliu owych wskaizan donosily raporty po
licyjne. Przez caly cza,s imiprezy sygnaLizowaly oine o zajsciach bctdz 
to mniejszych, bctdz to wi�1szych gir,U!p KP.D, z ibylymi zolnierzami 
focmtowymi. Raporty poHcji donosily tez ,o zatrzymywainiu osob organizu
jqcych antyistahlhelmow,skie pochody. Jedymie w dniu 31 maja policja 
zatrzymala 35 os6b, lkt6re wyst�powaly czynnie prz.eciwko nacjona
listycznym awain1rurom we Wroclawiu 76

• 

Barrlzo znamieninq po1st,aiw� zaj�la socjaldemokraieja ,wroclawska wo
bec iporuszainego proiblemu. W, dniu 21 maja w czasie oibirad rady miej
skiej przedstawieiele SPD Zctjpr,otestowali przeciwko 1Planowainym impre
zom zwiqzlru w tym mie.scie. Stanow:üsko swoje motywowaili tym, iz 6w 
zja2Jd moze doprowadzic do nowych ikolllflikt6w ,z Po1skct, co odbij e 
si� na realizacji traktat6w hailldfowych z tafkim triuJdem przed rolkiem 
dopiero sfiinalizowanych. .Prawica zdecydowainie ;POt�pila wystqipienie
socjatdemoikrait6w i oipuscila sal� obrad. Wniosek radnych SPD pqparli 
tylko lkomUlllisci i oni tez wraiz z frakcjq socjaldemo!kratycznq doma
ga'li si� podj�cia uchwaly zabraniajqcej orgaillrzowania antypol:skiej 
demonstracji we Wroclawiu. 

Po burzliwych obradach 1przeforsowano wniosek ,prawicy, kt6ry 
glosil, iz planowany zjazd nie ma nie wsp6.lnego :z traktatem handlo
wym, gdyz origaini'ziuj q go lrudzie nie ,zwiqrzani z czynnikami rzctd:zqcymi 
w republice weimarski€j. To stanowi1sko ipoparl taikze przedstawiciel 
NSDAP wychodzctc z zaloz·enia, iz prqgram Xill Zja'zdu Zolnierzy Fron
towych moma uwazac 'Za manifestacj� ,pewnej grU!Py oibywa1teli nie
mieckich. Niemcy zas majq prawo u siebie wyrazac to, co czujq i myslq. 
Rzekome anty,pol:skie wy.st�pie1nia - stwierdzal dalej radny 'Z ramienia 
NSDAP - to nie innego jalk realizacja niemieckiej pofüyiki zgodnie 
z interesami zar6wno Pru1s, jark i Rzeszy 77• 

76 DZAP, 61, Sta. 1, nr 151, k. 123, 142, oraz nr 154, k. 183. Patrz r6wniez 

AAN, Kon. Kwidzyn, nr 10, k. 132. 

n Tamze, k. 125. 



274 Karo! Fieder 

W odipowiedzi na to 23 maja na lamach „Volikswacht" zamieszczo
no priotest przeciwko poistaiwie wlarlz miej:skich zgadzaji:icych si� na 
zorganfaowanie zjazdu we Wroclaiwiu, kit6ry - ja!k pisano - jest wy
raznq antypokojowq hecq (Kriegshetze), ro�bijaji:ieq z trudem nawiq
zane lmntakty handlowe z PdlJSkq 78. 

Podobne pTotesty 21amieszc21ono tak:z:e 28 i 30 mafa, charaikter)TiZJUjqc 
r6wnoczesnie Stahlhelm jako organrza:cj� ,skrajnde 1prawicowi:i, dqzqcq 
do wywolania lronfli!ktu z panlstwem 1pol:skim, oraz ostrzegano .roibotni
k6w pr21ed iprowokacjami ze strony nacjonaliJstycznych ugruipowan 79• Na 
tym si� jednak aikcja .antystahlhelmowska wroclawskiej socjaldemoikracji 
skonczyla. Nie .zd.,ecydowano 1si�, _jiaik to uiczynila KPD, do cz,ynnej 
walki przeciwko formacjom Stalowego Helmu. Zar6wno socjaldemo
kratyczne zwiq2Jki zawodowe, jak i Reichsbanner nie poparly prote
st6w lewicy komunistycznej, ani tez nie pr6bowaly organizowac wie
c6w i demonstracji przeciwko Stahlheilmowi na wla,sriq r�k�. 

30 maja nadprezydent 1prowincji socjaldemokrata Lüdemann oraz 
przewodniczi:icy samorzi:idu prowincjonalnego von Thaer iprzyj�li wizyt� 
kurtuazyjnq Seldte,go i Düste:riberga. W czaisie owego P'rzyj�cia u nad
prezyd€ln.ta mialo miejsce wydarzenie, ikt6re charakteryzuje ,postaw� 
wroclawskiej SPD wobec Stahlhe.lmu. W purstej ;poczek1a1lni prowadzqcej 

• 1 

do galbine!tu Lüdemanna wy,stawionio na widocznym miejscu 1111Umer 
,,Volk1swach1Ju" ·z artyikulem „Gegen Stahlhelm und Faschiism.UIS" -
co miafo dac do 'ZJrozumieniia skladajqcym wizy,t�, iz nadprezydent pro
wincji nie zgadza si� z ich polity{kq. N arllburmistrz. Wroclawia Wagner 
zas nie chc�c brac udzialu w zjeZJdzie wyjeohal wraz z rodzinq n,a wy
cieczlk� w g6ry 80. 

Ostatnim akordem wroclarw.skich uroc.zyistosci byla defilada przy 
akomipaniamencie or'kiestry wojskowej VII pubku kawalerii w dniu 
1 czerwca o godzinie 7 rano :przed hotelem „Savoy", gdzie znajdowala 
si� m. in. isie!dziba zwiqzku. Falkt ten wyiwolal iprawdziwq sensacj�. 
Powszechnie komeintowaino go jalko wyraz sympatii Reid�swehry wobec 
Stahfäelmu. Na.zajutrz dow6dztwo ,pulku podalo :na ramach wroclaw
skiej ,prasy oswiadczenie, iz poranna parada woj1Skowa zorganiwwana 
byla na czesc SE?dziwego marszabka Mactken1sena, lkt6ry ir6winiez miesz
kal rw tym hotelu s1. 

Przelom 1931 i poczi:itek 1932 r. nie przyni6sl zasadniczej zmiany 
w .postawie �wii:izlm wobec wschodniego sq1si1ada Niemiec. Wprawdzie 

78 „Volkswacht", 23 V 1931. 
79 Tamze, 28 V 1931. 
ao AAN, Kon. Kwidzyn, nr 10, k. 128.
81 „Schlesische Zeitung", ,,Breslauer Neueste Nachrichten", 2 VI 1931, oraz

AAN, Kon. Kwidzyn, nr l O, k. 133. 
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organ:i:zacja ta ipowazmie zaangazowala ,si� w wewn�trzne sprawy Hze
szy, eo uwidocznilo si� w przystqpieniu w pazdzierniku 1931 r. do 
Frontu Harzburskiego, do kt6rego weszli takze Deutschnationale i hit
lerowcy, jak r6wniez akcji przedwytborczej na prezydenta republi(ki 
weimar:skiej, roztpocz�tej wczesnq wd:osnq 1932 r. R6wnoczesnie je:d!nak 
z tym kierunkiem dzialania szly w parze przeciw:polskie wy;stqpienia, 
objawiajqce si� w orgam.i'zowanych uroczystosciach z dkazji urodzm 
gl6wnodowodzqcego zwiqzku Seldtego, bqdz tez lokalnych imprez Stalo
wego Helmru. Podlkreslano bez prz·erwy .grofü� 1pol'slciego najazdu na 
tereny niemieckiego wschodu, a ·�wlaszc.za na Slqsk i Prusy W schodnie. 
Podajqc te relacje wyjaisniano r6winoczesnie, iz jedynq silq ipolityeznq, 
kt6ra moze si� temu niebezpieczenstwu rprzeciwstawic, jest wlaooie 
Stahlhelm. 

W polowie marca 1932 r. odbyla si� pierwsza tura wybor6w prezy
denckich. Przyniosla ona jednalk calOwwitq pornzk� kandydatowi stahl
helmowskiemu Düsterberigowi. To samo bylo i w dmgiej turze wybo
r6w. Prezydentem Hzeszy ·zostal pcmownie marszalelk Hitndoolbrurg. Naj
wi�!klszq niespodziänkq owych_ wyibor6w jedrnak bylo wzyskanie po
waznej ilosci glos6w rprzez kandydata NSDAP. DJ,a 1przeci�fa1ycih dbser
waitor6w zyda ipolitycmego 6wcze1snych Niemiec bylo to prawdziwym 
zaskoozeniem. Do glosu w repu!hHce weimarskiej dochodzila niowa sila 
politycma, lkt6ra wyraznie zdyistan·sowala zar6wno socjaldemokTat6w, 
ja'k i prawic� spod 2Jnaku Stalowego Helmu. Ani Düsterberg, ani tez 
Seldte 111a razie nie re.zy.gnowali z walki. W C'zasie kolejnego zjazdu 
Stahlhelmru, kt6ry odbyl si� w ipazdzierniku 1932 r. w Berlinie, rzu
cono haslo skoncentrowania wiszysfildch swych :sil w celu rprzej�cia 
wladzy w Rzeszy. Wkr6tce tez zwiqzek .sta·l 1si� filarem rezymu Pa
pen-Schleicher, ibral udzial w defiladach wojslmwych na row·ni ·z Reich's
wehrq, dyistalllisujqc na terenach wschodnich wyraznie oddzialy hitle
rowskie 82

. Ozywiono i usprawniono antyipolskq propagand�. Wy
dawalo si�, iz ta sila stanie si� wkr6tce motorem tzw. ruchu „wolnos
ciowego", zmierzajqcego do zdobycia carkowitej wladzy w kraju i wy
walczenia „r6wn'Olu;prawnieinia" Niemiec pod wzgl�dem zbrojen. Glo
szqc hasla aparte na solidaryzmie in tereis6w wszystkich warstw spo
leczny,ch, w odr6roieniu od demagogiicznej i pseudorewolucyjnej ideo
logii NSDAP, wyiprze parti� hitlerow.skq, r6wniez zaan,gazowanq w we
wn�trzne sprawy Rzeszy. Stahlhelm niewqtpliwie pod koniec 1932 r. 
mial ipoparcie ziemianstwa i skrajnie konserwatywnych element6w, 
dqzqcych do przywr6cenia ,stareg.o porzqdkiu spoleeznego. Byly to jruz 
jednak ostatnie chwile swietnosci tej organizacji. Wydarzeniia stycznio-

az AAN Kon. Szczecin, nr 237, k. 220.
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we z 1933 r. ipolozyly kres aspiracjom ipolitycznym zwüizku. Organi
zoiwane po przej�du wladizy przez Hitlera pochody stahlhelm()IW'skie 
przy boku SA i SS mialy tyllko znaczenie taktyczne. Na rnzie Hitler 
nie chcial sobie zrazac tej mganizacji i zgadzal si� na jej istnienie. 
Stahlhelmowcy stanowili 'bowiem w owych „Fa'kelzugach" mniejszosc 
i maszerowali za oddzialami hitlerowskimi. J akiby symbolem owej de
griadacji byl poch6d zorganizowany killka dni po zdolbyciu wladzy przez 
narodowych socja1li,st6w w Szczecinie, w ikt6rym wzi�lo udzial 2500 
czkmk6w SA i SS i tylko 800 stahlhelmowc6w. Wiprawdzie przyw6dcy 
zwicizku nadal wyglaszali bojowe przem6wienia 83, ale pozostawaly one 
juz ·bez echa. Notowano bowiem pierwsze oznaki likwidowania Fröntu 
Har21bu,:riskiego, do 1kt6rego nalezal r6wniez i Stahlhelm. Totez ikr6le
wiecki zjazd z 18 II 1933 r. uwazac nalezy :za jednq z astatnich imprez 
wspomnianej organizacji. Od marca ro�ocz�to powazny atak na zwicizek 
i iposrednio na �aly ob6z junkieriski. W kwietniu 1933 r. Hitler zazcidal 
ustqpienia ze ·zwiq:zkiu Düsterberga, zarzucaj ci·c mu zydowskie pocho
dzenie. Düsteriberg podal 1si� do dymisji 84. 

W tym ,samym czasie przystcipiono do jawnego rozwüizywania obo
z6w pracy nadzorowanych przez Stahlhelm 85 oraz likwidowania' nie
kt6rych oddzial6w w terenie. Najwczesniej akcj� t� rozipocz�to w Ba
warii - pelnomocnilkiem do jej przep:rowadzenia mianowano gen. 
Eppa, a nast�nie w Turyngii 86• Wprawdzie wladze nacze�ne usilowaly 
powstrzymac te tendencje, to jed111ak im ·si� nie udal-o. W czerwou 1933 r. 
doszlo wreszc1e do iporozumienia mi�dzy Selditem a Hitlerem, na mocy 
kt6rego gl6wnodowodzcicy zwicizjku zolbowicizal si� do lojalnosci wobec 
rewolucji narodowosocjalistycznej, w zamian za to Hitler zgodzil si�, by 

83 Tamze, nr 238, k. 37. W mowie okolicznosciowej w Szczecinie w dniu 5 II 

1933 r. przyw6dca miejscowego Stahlhelmu m6wil: ,,Unser Blick geht weit hinaus 

in den Osten und im Geiste stehen wir schon längst wieder auf dem Boden, der 

preussisch ist und uns entrissen wurde. Wir stehen heute schon auf den Wällen 

von Bromberg, Posen und Thorn. Wir· sind zur nationalen Einigung gelangt und 

damit zu einem Machtblock, der die Grenze wieder über das Diktat von Ver
sailles hinausträgt". 

84 A. M a 1 a t y n s k i, Niemcy pod znakiem Hitiera, Warszawa 1933, s. 29.

85 Plan pierwszych obozow pracy (Arbeitsdienst) opracowal na poczc1tku 1926 r.

czlonek Stahlhelmu Walter Kind. Wedlug jego zalozenia uczestnicy owych oboz6\v 

mieli byc zatrudnieni przy budowie dr6g, melioracji grunt6w, robotach lesnych 

itp. Sluzba pracy trwac miala dwa lata i miala na celu wd:razanie mlodziezy do 

posluszenstwa, wyrobienie t�zyzny fizycznej i wyrugowania z niemieckiego rol·

nictwa polskich robotnik6w sezonowych. W 1930 r. Stahlhelm przystc1pil do wcie

lania w zycie teoretycznych zalozen Arbeitsdienstu. Pierwsze obozy (Landarbeiter

kolonne) powstawaly na niemieckim wschodzie. Ich uczestnicy zatrudnieni byli 

przede wszystkim w wielkich majc1tkach ziemskich. 
EG „Polska Zachodnia", 31 III 1933. 
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podstawowe oddzialy (Kernstahlhelm) tworzyly nadal ·samodzielrni 
orga1I1i'Zacj�. W1szyistkie :przybud6W1ki mialy iulec liikJwidacji, a ich czlon
kowie mieli zostac wcieleni do ugrupowan narodowO'socjalistycznych 87

• 

28 III 1934 r. doszlo z iko[ei do iumowy mi�dzy szefem SA i Seld-
tem, w kt6rej wyiniku oddzialy zaisadlilicze Stahlihelmu :przeksztalcic 
si� mialy w NarodowosocjaListyczny Ziwiq·zelk Kombatant.6iw (Natiolil'al
sozialistischen Deutschen Frontkäm1pferbund-NSDFB, Stahlhelm). Wie°Iu 
bylych dzialaczy zwiqz/ku jednak nie ·z.godzilo si� 1I1a zmfa�� zar6wno 
na:zwy or,ganizacji, jak i linii ipolitycznej. Ci 1przeszli do ukrytej opo
zycji przeciwko Hitleriowi. Nie ukladala si� tez ws.p61ipraca NSDFB 
z SA i SS. Rywalizacja trwala nadal. Daw·ni 1stahlhe'lmowcy uwazali 
'Si� za prawdziwy,ch przyw6dc6w odrodzenia narodowego Niemiec. Ruch 
hitlerowski w ich poj�ciu IIlie byl w ,stanie zreali'ZOwac zamierzen, kt6-
rym oni holdoiwali 88

. 

Cora.z ez(;sciej tez dochodzilo do starc mi�dzy oibu ugrupowaniami. 
Byli dzialacze Stah'lhelmu usilowali nawet stworzyc no:wq organizacj� 
politycmq, aigitowali przy pomocy ulotek i odezw do wst�ipo:wania w jej 
szeregi 89

• 

0 tendencjach opozycyjnych wsr6d k6l .stahlhe1moiwskkh m6wilo 
si� .powszechnie. Gauleiter Pomorza Kuibe na wiecu w A.ltonie w marcu 
1935 r. wystqpil bardzo ostro przeciwko reakcji ,stahLhelmowrskiej, Oistrze
gajqc jq przed skutkami antyhitlerowskioh poczyina:n. To samo stwier
dzal ikomisarz Rwszy okr�gu magdelbur1skiego Löper. W jednym ze 
swoich raport6w pisal on, iz stahlhelmowcy zrzeszeni oibecnie w NSDFB 
zaczyinajq prz.ejawiac ozywionq dziialal1I1osc destruikcyjnq w stosu1I1iku 
do SA i illlnych ugruipowan narodowosocjalistycznych 90

• Podobne wia
domosci naply1waly i z. innych zr6del. Trudno dzi,s stwierdzic ile w tym 
bylo prawdy, a ile ce1lowo wyo�brzymionej a1I1typanstwowej dzialalnosici 
niemieckiej prawicy. Nie ulega jednalk wqtpliwosci, iz wladze NSDAP 
t� akcj� i1I1.sipirowaly. Byla to bowiem jedlila z metod zmier,zajqcych do 
lilkwidac j i polli tyezn ego przeciwnilm. 

W maju 1935 r. ber.li:niskie gestaipo rozeslalo :do ;podleglych soibie 
jednosteik ora:z wydzial6w ipolityeznych w terenie za:rzqdzenie zabrania
jqce jalkiegokolwiek wyist�oiwania :puhliczne1go, ipochotlöw czy tez parad 
NSDFB 91

• W .sieriprüu 1935 r. ukazal si� wreszcie zak,a-z dzialalnosci 
polityeznej or.ga:nizacji nie -zwiqzanych z Wehrmachtem i NSDAP. 
Zarzqdzenie to dotyczylo takze bylych stahlhelmowc6w. Na podstawie 

87 APWr. RO I, nr 1777, k. 367, oraz „Deutsche Ostfront", 22 VI 1933.
88 AAN, Kon. Szczecin, nr 238, k. 68. 
89 APWr. RO I, nr 1971, k. 1.

9o CAMSW, Samodzielny Referat Niemcy, nr 614, 287/II, k. 448. 

91 APWr. RO I, nr 1971, pismo z 31 V 1935. 
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tego do'lrumentu policja 1likwidowala dzialajqce jeszcze w terenie grupy 

NSDFB 92
• W ten sposäb unies�kodliwiono powaznego przeciwnilka poli

tycznego Hitlera. Stahlhelm byl bowiem ostatniq organizacjq, w kt6rej 

znajdowali si� O'ponenci kanclerza. Wprawdzie organizacja ta przy tak 

rozibudowanym aparacie nad:wru, jaki byl w Trzeciej Rzeszy, nie mogla 

wiele zdzialac, popierana jedinak przez junikierstwo niech�tnie nasta

wione wobec Hitlera, mogla iprzy ·sprzyjajqcych warunkach stac si� 

na nowo powa21nq •Silq. Gl,oszqc zas ha,sl,a skrajnie nacjonali.styczne, nie

odipowiadajqce w danym momencie polityce Rzeszy, byla niewygodna 

dla rzqdzqcych k6l w tym kraju. Decyzja o ostatecznym rozwiqzaniu 

zwiqzlkiu nie spotkala ,si� z oficjalnym protestem ze strony ugrupowai:t 

zachowawczych, ale tez nie wywolala e·ntuzj,azimu i nie iprzy.sporzyla 

zwolennik6w Hitlerowi. Sfo:rmulowal to dosadnie jeden z iprzed!stawi

cieli ziemskich: ,,Ich sage nichts, aber Gott hört mein Brummen" 93
. 

DIE POLENFEINDLICHE TÄTIGKEIT DES STAHLHELMS BRESLAUER 

TREFFEN VON 1931 JAHRE 

Auf der Grundlage von Archivalien, Pressematerial und Fachliteratur schildert 
der Verfasser die Entstehungsgeschichte und Entwicklung dieser Organisation. 

,,Der Stahlhelm", gegründet. im Jahre 1918, gehörte zu den mächtigsten militaristi
schen Organisationen, die in der Weimarer Rupublik gewirkt hatten. Anfangs war 
es eine Organisation ehemaliger F�ontsoldaten ohne deutliches politisches Pro
gramm, das sie jedoch Mitte der zwanziger Jahre erhält. Angestrebt wurde die 
Beseitigung der Weimarer Republik, die Wiederherstellung der Ordnung aus der 

Zeit vor 1918 sowie die Annulierung der Beschlüsse des Versailler Friedensver
trages. Zu diesem Zweck war der „Stahlhelm" bestrebt, sich andere reaktionäre 

Verbände, die legal oder illegal wirkten, zu unterordnen. Der Verfasser charak
terisiert die territorialen Einheiten des „Stahlhelm", u. a. in Schlesien. Zu den 
Formen der politischen Agitation gehörten die Jahrestreffen. 

Eine der grössten Veranstaltungen dieser Art war das Breslauer Treffen 
des „Stahlhelm" Ende Mai 1931, an dem neben den etwa 150 tausend „Stahl
helm" - Mitgliedern auch Vertreter der Generalität aus der wilhelminischen Zeit 
sowie Angehörige der ehemaligen Herrscherhäuser teilgenommen hatten. Äusserst 
intensiv wurde die antipolnische Agitation. Nach Hitlers Machtübernahme wurde 
der Einfluss des „Stahlhelm" wesentlich eingeschränkt und schliesslich ist diese 

Organisation 1935 offiziell aufgelöst worden. 

92 DZAP, 15. 07, nr 27079/26, k. 455. 
93 AAN. Kon. Kwidzyn, nr 2, k. 195. 




