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PRZYWILEJE CECHU RZE�NIKÓW
W MIASTACH KSIÊSTWA CIESZYÑSKIEGO

(Z BADAÑ NAD PRZYWILEJAMI CECHOWYMI
W KSIÊSTWIE CIESZYÑSKIM W �REDNIOWIECZU
I POCZ¥TKACH CZASÓW NOWO¯YTNYCH, CZ. 2)

W artykule dotycz¹cym przywilejów cechu praso³ów soli w miastach ksiêstwa
cieszyñskiego skonstatowali�my m.in., ¿e istnieje niedostatek badañ nad dziejami
cechów, które dzia³a³y w miastach po³o¿onych na terenie wschodniego i po³udnio-
wego Górnego �l¹ska w �redniowieczu i czasach wczesnonowo¿ytnych1. W szcze-
gólno�ci niewiele wiemy odno�nie do dziejów poszczególnych cechów w tutej-
szych, w wiêkszo�ci przecie¿ niewielkich miastach, a nawet, jakie konkretnie cechy
w nich dzia³a³y. Przede wszystkim jednak brak nam wiedzy w zakresie organiza-
cji i zasad funkcjonowania miejscowych cechów. Tym samym nie wiemy te¿, czy
wystêpowa³y w tym wzglêdzie jakie� prawid³owo�ci, czy te¿ panowa³ na tym ob-
szarze ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego swoisty chaos. Zauwa¿yli�my równie¿,
¿e zape³nienie tej luki nie tylko poszerzy stan naszej wiedzy na temat szeroko ro-
zumianej sytuacji gospodarczej Górnego �l¹ska, w tym zw³aszcza gospodarki miej-
skiej na tym terenie, lecz tak¿e wesprze nasze rozumienie mechanizmów, które wy-
wiera³y wp³yw na funkcjonowanie spo³eczno�ci miejskiej w dawnych wiekach.
Uzyskane rezultaty badawcze powinny tak¿e wesprzeæ prace zwi¹zane z przygo-
towaniami do napisania syntez dziejów kolejnych spo�ród tutejszych miast. Wszy-
stko to uzasadnia potrzebê rozpoznania metod dzia³ania i zasad organizacyjnych
przynajmniej najwa¿niejszych cechów, które dzia³a³y w tutejszych miastach w daw-
nych wiekach. Kontynuuj¹c ten program badawczy przyjrzyjmy siê tym razem za-
sadom dzia³ania i organizacji cechu rze�ników (których zamiennie bêdziemy na-
zywaæ masarzami) w ksiêstwie cieszyñskim w �redniowieczu i w pocz¹tkach
czasów nowo¿ytnych.

1 I. Pan ic, Przywileje cechu praso³ów soli w miastach ksiêstwa cieszyñskiego (Z badañ nad przy-
wilejami cechowymi w ksiêstwie cieszyñskim w �redniowieczu i pocz¹tkach czasów nowo¿ytnych) (So-
bótka, R. LXII, 2007, nr 3, s. 357�364).
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Najwcze�niejsza znana wspó³cze�nie wzmianka na temat cechu rze�ników

w ksiêstwie cieszyñskim pochodzi z 1488 r. Wtedy to, we wtorek przed �w. Wa-
lentym (12 II), nast¹pi³o rozstrzygniêcie d³ugotrwa³ego sporu pomiêdzy w³adza-
mi miejskimi Cieszyna a tamtejszymi masarzami. Decyzje, podjête w tej sprawie
przez ksiêcia Kazimierza II, zosta³y zatwierdzone w dokumencie wystawionym
przez kancelariê ksi¹¿êc¹2. Powodem sporu by³y liczne przypadki naruszania ce-
chowego monopolu na ubój i handel miêsem, którego dopuszcza³o siê wielu mie-
szczan, a tak¿e (jak wynika z kontekstu omawianego aktu) czêste próby narusza-
nia ich praw przez mieszkañców okolicznych wsi. Dyplom ten, a w zasadzie jego
tre�æ, ma dla nas z kilku powodów szczególne znaczenie. Po pierwsze dlatego, ¿e
ksi¹¿ê Kazimierz II w uzasadnieniu wyroku powo³uje siê na stare przywileje ce-
chowe, które przed³o¿y³a mu starszyzna cechowa. Dziêki temu dowiadujemy siê,
¿e tutejsi masarze uzyskali prawo zrzeszenia siê w cechu wiele dziesiêcioleci wcze�-
niej, niewykluczone, ¿e jeszcze w XIV w. Konfrontacja tego aktu z innymi przy-
wilejami cechowymi wskazuje, ¿e rze�nicy nale¿eli do tej grupy rzemios³, których
przedstawiciele najszybciej potrafili zjednoczyæ siê w cechu.

Po drugie (co wa¿niejsze), dyplom ten zawiera klauzule z wa¿nymi informa-
cjami na temat zasad prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez rzemie�lników
zrzeszonych w tym cechu, a tak¿e ustalaj¹ce relacje, jakie panowa³y wcze�niej
i jakie powinny panowaæ pomiêdzy starszyzn¹ cechu a w³adzami miasta. Brak
w nim natomiast wiadomo�ci na temat organizacji cechu masarzy, jak te¿ praw
i obowi¹zków rzemie�lników reprezentuj¹cych ten zawód wobec cechu, a tak¿e
jego powinno�ci wobec miejskiej communitatis.

Je¿eli chodzi o zasady dzia³alno�ci gospodarczej, które obowi¹zywa³y mistrzów
cechowych, uj¹æ je mo¿na w dwóch grupach. Pierwsza z nich dotyczy czasu ubo-
ju i sposobów sprzeda¿y wyrobów rze�niczych, a tak¿e sposobów zaopatrywania
siê w surowiec do uboju, druga natomiast mówi o us³ugach, jakie rze�nicy powin-
ni wykonywaæ na rzecz cz³onków spo³eczno�ci miejskiej. Otó¿, jak stwierdza³ ksi¹-
¿ê Kazimierz, zgodnie z prawem, które zosta³o nadane cieszyñskim masarzom przez
jego przodków, mog¹ oni swobodnie zabijaæ zwierzêta w ci¹gu tygodnia, a¿ do
soboty przed nieszporami. Nieco inaczej sytuacja wygl¹da³a w sobotê. Otó¿ w tym
dniu rze�nicy powinni za odpowiedni¹ op³at¹ wykonywaæ us³ugi dla tych spo�ród
mieszczan, którzy chcieliby dokonaæ uboju zwierz¹t z przeznaczeniem na w³asne
potrzeby. Ograniczony zosta³ jednak czas tych us³ug na porê, która zaczyna³a siê
w okolicach nieszporów, a koñczy³a siê po nieszporach3. Takie obostrzenie skie-
rowane by³o jednak nie przeciw masarzom, lecz w istocie przeciw mieszczanom,
gdy¿ poprzez zawê¿enie czasu przeznaczonego na ubój prywatny ograniczano ilo�æ
miêsa, która mog³a trafiæ do rodzin mieszczañskich z ich w³asnych �róde³. Naj-
wa¿niejszym jednak ograniczeniem by³ zakaz zaopatrywania siê przez mieszczan
w byd³o lub trzodê na ubój w okolicznych wioskach, mogli oni bowiem biæ wy-
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2 Archiwum Pañstwowe w Cieszynie (dalej: APC), Zespó³ Akt Komora Cieszyñska (dalej: KC),
sygn. 1364, k. 9�14.

3 Tam¿e, k. 9�10.
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³¹cznie zwierzêta, które pochodzi³y z w³asnego chowu, wzglêdnie, w przypadku
wieprzów, które nabyliby od m³ynarzy z dwóch dzia³aj¹cych w Cieszynie m³ynów
ksi¹¿êcych4. Mieszczanie mogli natomiast dokonywaæ zakupu warchlaków na tucz,
z zastrze¿eniem, ¿e musz¹ one pochodziæ z wiosek po³o¿onych w ksiêstwie cie-
szyñskim. Jak zaznaczono w omawianym dokumencie: �ku obecnemu dobremu slu-
ze a ku spizi miesta�5.

Osob¹, która wyznacza³a rze�nika do wykonania tej us³ugi, by³ starszy cechu.
On te¿ odpowiada³ za to, aby ów obowi¹zek by³ sprawiedliwie rozk³adany na po-
szczególnych cz³onków cechu. W wypadku odmowy wykonania us³ugi rzemie�l-
nikowi grozi³a kara w wysoko�ci 1 grzywny groszy praskich.

Inn¹ form¹ ochrony interesów rzemie�lników cechowych by³ zakaz dostar-
czania miêsa do miasta przez mieszkañców wsi podcieszyñskich, jak te¿ zaopa-
trywania siê w miêso na wsi przez mieszczan z Cieszyna. Byd³o lub trzoda, które
by³y ubijane przez siedlaków, ci ostatni mogli przeznaczaæ wy³¹cznie na w³asne
potrzeby6.

Je¿eli chodzi o zasady handlu miêsem, ksi¹¿ê orzeka³, ¿e rze�nicy mogli je
sprzedawaæ w dni powszednie, a tak¿e w jarmarki oraz w dni targowe w jatkach
miejskich.

Wa¿ne miejsce w rozporz¹dzeniu ksi¹¿êcym zajmowa³y zasady reguluj¹ce
porz¹dek pracy w cechu. Przede wszystkim okre�lano kolejkê wykonywania ubo-
ju oraz zaopatrywania siê w byd³o lub wieprze. Rze�nicy mogli nabywaæ byd³o
rze�ne u siedlaków z okolicznych wiosek w kolejno�ci ustalonej przez starszyznê
cechow¹. Osoba, która wy³ama³aby siê z obowi¹zuj¹cej kolejki, zarówno je�li cho-
dzi o zakup zwierz¹t rze�nych, jak i wykonanie us³ugi masarskiej na rzecz poszcze-
gólnych mieszczan, by³a karana op³at¹ wnoszon¹ do skarbca cechowego. W spo-
sób nieskrêpowany rzemie�lnicy zrzeszeni w cechu mogli nabywaæ byd³o jedynie
w jarmarki. Dopuszczano przyjmowanie byd³a w zastaw, niemniej po sprzeda¿y
miêsa masarz by³ pod gro�b¹ kary zobowi¹zany do wyp³aty w³a�cicielowi ubitej
sztuki nale¿nych pieniêdzy. Po trzecie masarz by³ zobowi¹zany wraz ze sprzeda-
wanym miêsem wystawiæ na sprzeda¿ tak¿e skóry z ubitej sztuki.

W wystawionym przywileju ksi¹¿ê wprowadza³ tak¿e przepisy chroni¹ce inte-
res skarbu ksi¹¿êcego. Mamy tu na uwadze przede wszystkim nakaz zaopatrywa-
nia siê przez rzemie�lników cechowych w byd³o rze�ne wy³¹cznie we wioskach
ksiêstwa cieszyñskiego. Ponadto ksi¹¿ê zastrzega³ obowi¹zek dostarczania przez
cech odpowiedniej ilo�ci ³oju na �wiece dla dworu ksi¹¿êcego7.

Z kontekstu omawianego aktu wynika, ¿e w zamy�le ksiêcia Kazimierza II wy-
stawiony akt mia³ koñczyæ zapewne uci¹¿liwy dla wszystkich spór. Nie ulega jed-
nak w¹tpliwo�ci, ¿e orzeczenie ksi¹¿êce nie budzi³o w�ród pozosta³ych cz³onków
spo³eczno�ci miejskiej entuzjazmu, gdy¿ przywraca³o naruszony wcze�niej mono-
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4 Tam¿e, k. 10�11.
5 Tam¿e, k. 12.
6 Tam¿e, k. 14.
7 Tam¿e, k. 11�13.
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pol cieszyñskich rze�ników w handlu miêsem. Z tego te¿ powodu mieszczanie pod-
jêli starania o zmianê tej sytuacji. Ich zabiegi zakoñczy³y siê powodzeniem dopie-
ro w 1523 r., kiedy to 16 wrze�nia ten¿e ksi¹¿ê Kazimierz II nada³ w³adzom miej-
skim Cieszyna prawo do organizowania dorocznego, jednotygodniowego targu
miêsnego, który mia³ trwaæ od Wielkiej Nocy a¿ do �wiêtego Micha³a8. Wysta-
wiony wówczas dokument w swoich postanowieniach wprawdzie nie znosi³ mo-
nopolu cechowego, niemniej odbiega³ wyra�nie od wcze�niejszych rygorystycz-
nych ograniczeñ w handlu miêsem, na³o¿onych ongi� na spo³eczno�æ miejsk¹.
Ksi¹¿ê zezwala³ bowiem na wolny handel miêsem w czasie jarmarku nie tylko mie-
szczanom, lecz w ogóle ka¿demu mieszkañcowi ksiêstwa cieszyñskiego. Jedyne
warunki, jakie nale¿a³o spe³niæ, dotyczy³y obowi¹zku uiszczania przez handluj¹-
cych op³aty targowej, pobieranej przez w³adze miejskie, a tak¿e jawno�ci handlu
miêsem (czyli zakazu jego sprzeda¿y po domach). Ksi¹¿ê zastrzega³, ¿e po³owa
pobranych op³at powinna wp³ywaæ do skarbu ksi¹¿êcego, druga po³owa stawa³a
siê w³asno�ci¹ miasta9. Inne ograniczenia, jakie zawarto w omawianym dyplomie,
nosi³y charakter raczej porz¹dkowy. Miêdzy innymi okre�lano czas handlu, zaka-
zywano sprzeda¿y miêsa w kolejny dzieñ tych porcji, których nie uda³o sprzedaæ
siê kupcom w dzieñ poprzedni. W tym ostatnim wypadku miêso mia³o trafiaæ do
szpitala miejskiego, gdzie skorzysta³aby z niego biedota miejska, a tak¿e ró¿ni bez-
domni. Równie¿ cz³onkowie cechu musieli w okresie jarmarku sprzedawaæ swoje
wyroby na wolnym targu, w wyznaczonym specjalnie dla nich miejscu, a nie jat-
kach, b¹d� to w³asnych, b¹d� te¿ prowadzonych przez ró¿nych przekupniów10.

A¿eby zrekompensowaæ masarzom ich straty, ksi¹¿ê Kazimierz II podj¹³ decy-
zjê o ograniczeniu o po³owê ilo�ci ³oju od bitego byd³a, który cz³onkowie cechu
musieli tradycyjnie przekazywaæ na zamek. Drug¹ po³owê mia³y dostarczyæ w³a-
dze miejskie, odbieraj¹c go przy okazji �ci¹gania podatku od bitego byd³a od wszyst-
kich, którzy prowadzili jego ubój i sprzeda¿ podczas jarmarku. Prawo �ci¹gania
op³at (wraz z obowi¹zkiem odprowadzania czê�ci nale¿nej skarbowi ksi¹¿êcemu)
spoczywa³o na w³adzach miejskich. Aby jednak w³adze miejskie nie dokonywa³y
nadu¿yæ kosztem cechu, ksi¹¿ê orzek³, ¿e podatki od ludzi handluj¹cych zarówno
byd³em i trzod¹, jak miêsem, a tak¿e przestrzegania zasad handlu miêsem oraz od-
prowadzania ³oju na zamek, bêd¹ strzec dwie osoby, z których jedn¹ wyznacza³a
rada miejska, drug¹ natomiast cech11.

Rozporz¹dzenie ksiêcia Kazimierza II by³o bardzo korzystne dla mieszczan,
czê�ciowo bowiem prze³amywa³o monopol cechu masarzy na handel byd³em i trzo-
d¹ oraz miêsem. Inaczej przedstawia³a siê sytuacja, je�li spojrzeæ na ni¹ oczami
cz³onków spo³eczno�ci cechowej. Cieszyñskim rze�nikom dokucza³ przede wszyst-
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8 APC, KC 1364, k. 27�30; Listinaø Tì�inska. Codex diplomaticus ducatus tessinensis, t. IV. cz. 1:
1496�1526, wyd. E. Nìmec, Èesky Tì�in 1961, nr 438.

9 Podamy tu dla przyk³adu, ¿e op³ata od sztuki byd³a oraz od wieprza wynosi³a 1 grosz, od cielê-
cia pó³ grosza, od owcy za� cztery halerze, APC, KC 1364, k. 29.

10 Tam¿e.
11 Tam¿e, k. 30.



287
kim brak precyzyjnego ustalenia wielko�ci podatku oraz danin w naturze, jaki mieli
uiszczaæ na rzecz skarbu ksi¹¿êcego. Dotychczas bowiem wysoko�æ podatku by³a
zale¿na od ilo�ci ubitego byd³a lub trzody. Ta zasada z pozoru by³a sprawiedliwa,
niemniej kry³y siê za ni¹ liczne pu³apki. Miêdzy innymi ró¿na by³a ilo�æ ³oju, któr¹
mo¿na by³o odzyskaæ od poszczególnych sztuk ubitych zwierz¹t, ró¿na ich waga
(a w �lad za tym ró¿na ilo�æ uzyskanego i sprzedanego miêsa lub wêdlin) itd. Ina-
czej mówi¹c jednolite obci¹¿enia poszczególnych cz³onków spo³eczno�ci cecho-
wej czêsto nie sz³y w parze z dochodami uzyskiwanymi przez poszczególnych rze�-
ników. Zarazem konkurencja taniego miêsa, które pojawia³o siê na jarmarkach,
ogranicza³a rzemie�lnikom cechowym mo¿liwo�ci sprzeda¿y ich wyrobów. Wo-
bec braku precyzyjnego okre�lenia wysoko�ci podatków zdarza³y siê sytuacje, i¿
obci¹¿enia, które ponosili cz³onkowie cechu, by³y w ich odczuciu zbyt wysokie
w stosunku do uzyskiwanych dochodów. Op³aty uiszczane przez mieszczan, podob-
nie jak op³aty targowe wnoszone przez mieszkañców okolicznych wiosek, zale¿a-
³y natomiast od konkretnej transakcji, co czyni³o ich dzia³alno�æ gospodarcz¹ mniej
ryzykown¹.

W powy¿szej sytuacji starszyzna cechowa podjê³a próbê zmiany niekorzyst-
nego dla rze�ników prawa. Nie wiemy, jaka by³a reakcja w³adz miejskich na te
starania, jednak bez w¹tpienia jakie� dzia³ania zosta³y podjête, o czym �wiadczy
ostateczny rezultat tych zabiegów, które tylko w czê�ci zosta³y uwieñczone po-
wodzeniem. Mianowicie na mocy dokumentu, wystawionego 11 VIII 1544 r.
przez regenta Jana z Pernstejnu, który sprawowa³ w³adzê w ksiêstwie w imieniu
dochodz¹cego do wieku sprawnego ksiêcia Wac³awa II Adama, zosta³a precy-
zyjnie uregulowana wysoko�æ obci¹¿eñ podatkowych cz³onków cechu12. Przy
okazji wystawca dokumentu informuje, ¿e w Cieszynie w owym czasie prawo
wykonywania tego zawodu posiada³o 10 rzemie�lników13. Zachowane zosta³o na-
tomiast prawo mieszczan do wolnego handlu byd³em i trzod¹ chlewn¹ podczas
corocznego jarmarku, wprowadzone przez ksiêcia Kazimierza II. Zarazem utrzy-
mano obowi¹zek uiszczania op³at przez mieszczan, tak w pieni¹dzu, jak i w po-
staci ³oju. Za sukces cechu mo¿na uznaæ precyzyjne okre�lenie wysoko�ci po-
datku, który powinni wp³acaæ do kasy ksi¹¿êcej poszczególni cz³onkowie cechu,
któr¹ ustalono na 2 z³ote, 14,5 grosza i 2 halerze14. W sumie wiêc cz³onkowie
tego cechu wzbogacali skarb ksi¹¿êcy o ponad 24 z³ote. Ponadto ka¿dy masarz
powinien na �w. Micha³a przekazywaæ na zamek 4 kamienie ³oju. Dla dalszego
rozwoju cechu pomy�lne by³o inne rozporz¹dzenie regenta, które gwarantowa³o
utrzymanie wysoko�ci obci¹¿enia podatkowego w niezmienionej postaci w wy-
padku, gdyby liczba rze�ników w cechu uleg³a zmianie (wzros³a). W takiej sy-
tuacji powy¿sze powinno�ci mia³y byæ roz³o¿one sprawiedliwie na wszystkich
aktualnych cz³onków cechu.

Przywileje cechu rze�ników w miastach ksiêstwa cieszyñskiego

12 APC, KC 1364, k. 40�41.
13 Tam¿e, k. 41.
14 Tam¿e, k. 40.
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Decyzje podjête przez Jana z Pernstejnu uspokoi³y na pewien czas napiête

relacje pomiêdzy cz³onkami cechu a w³adzami miasta. W miêdzyczasie nast¹pi³
przyrost liczby mieszkañców Cieszyna, czego najlepszym �wiadectwem jest nowy
rynek, wzniesiony na placu, który w 1496 r. podarowa³ mieszczanom ksi¹¿ê Kazi-
mierz II, w �lad za czym zaczêto wznosiæ wokó³ Cieszyna kolejne przedmie�cia,
tym razem roz³o¿one równie¿ na wschód od murów miejskich15. Wkrótce te¿ na-
st¹pi³ kolejny prze³om w rozwoju przestrzennym i demograficznym miasta, zwi¹-
zany ze zmian¹ wyznania przez ksiêcia Wac³awa III Adama i przymuszeniem do
opuszczenia Cieszyna tutejszych dominikanów, na terenie za� zajmowanym przez
ich ogrody zosta³ za³o¿ony kolejny kwarta³ miejski (zwany Nowym Miastem). Wy-
darzenia te zbieg³y siê z trwaj¹cym od ponad pó³wiecza prosperity ekonomiczn¹
miasta, która poci¹ga³a za sob¹ ogólny wzrost zamo¿no�ci mieszczan, a w �lad za
tym wzrost popytu na lepsze jako�ciowo wyroby, w tym tak¿e jedzenie. Stabiliza-
cja gospodarcza ksiêstwa cieszyñskiego oraz rozwój okolicznych wsi przyczyni³y
siê do zwiêkszenia produkcji rolnej, która by³a w stanie zaspokoiæ wiêksze zapo-
trzebowanie mieszczan na ¿ywno�æ16. Wszystko to otwar³o drogê do cechu nowym
adeptom sztuki rze�niczej, w konsekwencji czego ich liczba znacznie wzros³a. To
jednak poci¹gnê³o za sob¹ liczne spory w�ród jego cz³onków, co w znacznym stop-
niu utrudnia³o nie tylko kierowanie cechem, lecz tak¿e dezorganizowa³o jego dzia-
³alno�æ. W tej sytuacji starszyzna cechowa zwróci³a siê do ksiêcia Wac³awa III Ada-
ma o wydanie nowego przywileju cechowego. K³opoty finansowe tego Piasta,
zwi¹zane ze zbyt wystawnym i rozrzutnym ¿yciem jego dworu, a tak¿e dworu jego
syna, Fryderyka Kazimierza17, sk³oni³y go do spe³nienia za odpowiedni¹ op³at¹
(której wysoko�ci niestety nie jeste�my w stanie okre�liæ) pro�by mistrzów cecho-
wych. W ten sposób 24 XI 1574 r. cech rze�ników z Cieszyna otrzyma³ nowy przy-
wilej. Obejmowa³ on w zasadzie wszystkie aspekty funkcjonowania cechu. Okre�la³
on obowi¹zki podatkowe cz³onków cechu wobec ksiêcia, ustala³ wielko�æ cechu, jego
maj¹tek oraz regulowa³ zasady funkcjonowania cechu i ¿ycia spo³eczno�ci cecho-
wej18.

Przede wszystkim Wac³aw III Adam zezwoli³, aby dzia³alno�æ rzemie�lnicz¹
prowadzi³o w Cieszynie maksymalnie 24 rze�ników. Je�li chodzi o podatek pie-
niê¿ny ka¿dy rze�nik uiszcza³ op³atê w wysoko�ci 1 z³otego. Ponadto ksi¹¿ê oznaj-
mia³, ¿e odsprzeda³ im swoje jatki, w których rze�nicy mogli sami sprzedawaæ swoje

15 Swoje siedziby zak³adali tutaj nie tylko mieszczanie, lecz równiez niektórzy przedstawiciele
szlachty z ksiêstwa cieszyñskiego, jak np. Czelowie, por.: I. Pan ic, Uposa¿enie ziemskie rodziny Czelo
z Czechowic za panowania Piastów (Z badañ nad drogami awansu i uposa¿eniem maj¹tkowym szlachty
cieszyñskiej w czasach piastowskich 1290�1653), �redniowiecze polskie i powszechne, t. III, pod red.
I. Panica, J. Sperki, Katowice 2004, s. 245, 250, przyp. 112.

16 Zjawisko wzrostu produkcji rolnej, a nastêpnie jej stabilizacji na okre�lonym poziomie, nie tylko
zreszt¹ mieszkañców wsi, lecz tak¿e mieszczan, doskonale widaæ w trakcie lektury tutejszych urba-
rzy, por.: Urbarz cieszyñski z 1577 r., wyd. I. Panic (Acta Historica Silesiae Superioris, t. IX, Cieszyn
2001); Urbarz pañstwa skoczowsko-strumieñskiego z 1621 roku, wyd. W. Gojniczek, Skoczów 1999.

17 I. P a n i c, Poczet Piastów i Piastówien cieszyñskich, Cieszyn 2002, s. 28.
18 APC, KC 1364, k. 116�125.
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wyroby. W zamian mieli (oprócz podatku) przekazywaæ na jego rzecz dodatkow¹
ilo�æ ³oju. W sumie ka¿dy z cz³onków cechu posiada³ odt¹d w³asn¹ jatkê, z której
zobowi¹zany by³ dostarczyæ 12 kamieni ³oju na o�wietlenie komnat ksi¹¿êcych
(w miejsce dawnych 4), z czego 2 kamienie ³oju wnosi³ na �wiêto Matki Boskiej
Gromnicznej, pozosta³e za� 10 kamieni na �w. Marcina. W zamian nada³ im pra-
wo dziedziczenia wspomnianych jatek. Ponadto ksi¹¿ê wyrazi³ zgodê na sprzeda¿
miêsa i innych wyrobów równie¿ w sobotê po nieszporach, na co dawniejsze pra-
wo im nie zezwala³o19.

Bardzo rozbudowana by³a sfera przepisów, które organizowa³y funkcjonowa-
nie cechu. Przede wszystkim podkre�lono, ¿e prawo do prowadzenia dzia³alno�ci
rzemie�lniczej ma osoba, która posiada³a uprawnienia mistrzowskie. Warunkiem
podjêcia dzia³alno�ci przez nowego rzemie�lnika by³o po pierwsze zwolnienie siê
miejsca, np. po �mierci mistrza cechowego, wzglêdnie zaprzestanie prowadzenia
dzia³alno�ci rzemie�lniczej przez w³a�ciciela warsztatu. Kolejnym warunkiem by³o
okazanie przez kandydata na w³a�ciciela masarni stosownych uprawnieñ mistrzow-
skich, a nastêpnie odprowadzenie do cechu wpisowego. Sk³ada³y siê nañ 2 z³ote,
które kandydat do przejêcia warsztatu wp³aca³ do kasy cechowej, 4 funty wosku,
a tak¿e miarka piwa dla mistrzów cechowych. Ponadto, �jak to ka¿e starodawny
zwyczaj�, kandydat do cechu winien by³ zorganizowaæ mistrzom cechowym kola-
cjê20. Takie same obowi¹zki spoczywa³y na nowym mistrzu, który zamierza³ pod-
j¹æ pracê w cechu u boku w³a�ciciela warsztatu, przy czym nie posiada³ on upraw-
nieñ, które przys³ugiwa³y starszym cz³onkom cechu.

Interes gospodarczy cechu zabezpiecza³y wprowadzone przez ksiêcia obostrze-
nia w uboju miêsa w mie�cie przez siedlaków z okolicznych wiosek, a tak¿e tych
spo�ród mieszczan, którzy chcieli dokonaæ uboju na w³asne potrzeby. W obu wy-
padkach mo¿na to by³o czyniæ jedynie po uiszczeniu odpowiednich op³at od sztu-
ki byd³a lub trzody w dni targowe21, wniesionych do skarbu ksi¹¿êcego. Mieszcza-
nie, wzorem poprzednich nadañ, mogli nabywaæ byd³o na rze� wy³¹cznie w okresie
wolnych jarmarków, natomiast w pozosta³ych wypadkach mogli biæ zwierzêta
wy³¹cznie z w³asnego chowu lub zakupione z hodowli ksi¹¿êcych. Podobnie te¿
(jak dawniej) uboju móg³ dokonaæ wy³¹cznie cz³onek cechu masarskiego. Z³ama-
nie tego nakazu mog³o prowadziæ do konfiskaty miêsa na potrzeby dworu, a tak¿e
zakazu handlu w dni targowe i w jarmarki przez ca³y najbli¿szy rok. Równie ko-
rzystny dla spo³eczno�ci cechowej by³ zakaz handlu miêsem przez mieszkañców
wsi na targu w sobotê przed Wielkanoc¹ oraz w okresie bezpo�rednio po Wielkiej
Nocy.

Grupê przepisów, które regulowa³y sprawy wewnêtrzne cechu, mo¿emy podzie-
liæ na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmowa³a sprawy zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alno�ci gospodarczej, druga natomiast dotyczy³a ¿ycia cechowego. Je�li cho-

19 Tam¿e, k. 117�118.
20 Tam¿e, k. 118.
21 Od byd³a rogatego handluj¹cy uiszcza³ op³atê targow¹ w wysoko�ci pó³ grosza, natomiast od

mniejszych zwierz¹t (np. kóz, owiec, itd.) 3 halerze, por.: APC, KC 1364, k. 119�120.
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dzi o pierwsz¹ grupê postanowieñ, do najwa¿niejszych bez w¹tpienia nale¿a³y prze-
pisy, które regulowa³y kolejno�æ nabywania byd³a lub trzody przeznaczonej na rze�
oraz jego uboju przez poszczególnych mistrzów rze�niczych. Gdyby mistrz opu-
�ci³ kolejkê, wówczas musia³ oczekiwaæ, a¿ wszyscy nastêpni w³a�ciciele warszta-
tów masarskich zrealizuj¹ swoje zamówienia. Za z³amanie tej zasady mistrz zosta³-
by ukarany 4 funtami wosku, które nale¿a³o wnie�æ do kasy cechowej. Równie surow¹
karê przewidywano za potajemny ubój, poza przewidzian¹ kolejk¹, przy czym pra-
wo karania mistrza cechowego spoczywa³o wówczas na w³adzach miasta22.

Do tej grupy przepisów mo¿emy zaliczyæ tak¿e postanowienia, które regulo-
wa³y zasady obejmowania warsztatu. Tak wiêc warunkiem pierwszym by³o zwol-
nienie siê warsztatu po �mierci mistrza: po up³ywie roku i jednego dnia wdowa
mog³a odsprzedaæ dzieciom (o ile posiada³y uprawnienia mistrzowskie) lub inne-
mu mistrzowi, który nie posiada³ w³asnego warsztatu. Po up³ywie roku i jednego
dnia wdowa mog³a te¿ odsprzedaæ jatkê dzieciom. Osoba wchodz¹ca do cechu
(z uprawnieniami mistrza), obejmuj¹c warsztat, odprowadziæ musia³a do kasy ce-
chowej 2 z³ote i 4 funty wosku. Syn mistrza, wstêpuj¹c do cechu, odprowadza³ na-
tomiast do kasy cechowej op³atê w wysoko�ci 1 z³otego oraz 2 funty wosku. Gdy-
by jaki� m³odzieniec poj¹³ za ¿on¹ córkê mistrza cechowego, wówczas powinien
odprowadziæ do cechu po³owê tej op³aty. W wypadku natomiast ma³¿eñstwa cz³on-
ka cechu z córk¹ mistrza m³odzieniec by³ zwolniony od op³at na rzecz cechu23.

Dotkliwe kary przewidywano dla osób, które opu�ci³y cech b¹d� zosta³y z nie-
go z jaki� wzglêdów usuniête (np. z powodu d³ugów lub tzw. wszeteczeñstw). Gdy-
by taki cz³onek cechu zamierza³ odzyskaæ prawa cechowe, musia³by najpierw odbyæ
praktykê jako czeladnik, oczekuj¹c, a¿ mistrz uzna, i¿ mo¿e go wyzwoliæ, po czym
ui�ciæ op³aty i odprawiæ tradycyjn¹ ucztê dla mistrzów cechowych.

Równie wa¿ne by³y przepisy, które okre�la³y kszta³cenie adeptów tego rzemio-
s³a. Kandydat do zawodu musia³ zg³osiæ siê do cechu do niedzieli kwietnej. W ra-
zie przeoczenia terminu oczekiwa³ na przyjêcie do nauki kolejny rok. Przed pod-
jêciem nauki adept powinien ui�ciæ do kasy cechowej op³atê w wysoko�ci 1 z³otego
oraz 4 funtów wosku, natomiast mistrzowi w zamian za naukê p³aci³ 3 z³ote. Po
ukoñczeniu nauki uczeñ odbywa³ praktykê czeladnicz¹. W wypadku podjêcia wê-
drówki czeladniczej towarzysz powinien p³aciæ 10 grzywien do komory ksi¹¿êcej
jako rêkojmiê powrotu24.

Przepisy, które porz¹dkowa³y zasady ¿ycia cechowego, nak³ada³y na wszyst-
kich cz³onków cechu obowi¹zek udzia³u w dorocznych (a tak¿e nadzwyczajnych)
zgromadzeniach cechowych (tzw. wielkiej gromady). W ich trakcie m.in. wybie-
rano starszyznê cechow¹, ustalano kolejno�æ nabywania byd³a, jaka mia³a obowi¹-
zywaæ cz³onków cechu w danym roku, a tak¿e pe³nienia us³ug masarskich na rzecz
mieszczan lub osoby handluj¹ce byd³em na wolnych jarmarkach i targach. Osoba,
która dopu�ci³aby siê opuszczenia zgromadzenia, musia³aby wnie�æ za karê pó³

22 Tam¿e, k. 120�121, 123.
23 Tam¿e, k. 122�123.
24 Tam¿e.
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kamienia ³oju. W podobny sposób karano wzajemne przewinienia cz³onków ce-
chu, np. oszczerstwa, obrazê itp. Przywilej ten nie wymaga³ natomiast formalnie
od cz³onków cechu udzia³u w pogrzebie mistrza lub cz³onka jego rodziny25.

Powy¿szy przywilej sankcjonowa³ monopol rze�ników Cieszyna w handlu miê-
sem. Rze�nicy, korzystaj¹c z uprzywilejowanej pozycji, a tak¿e dysponuj¹c pierw-
szeñstwem w nabywaniu byd³a i trzody przeznaczonej na rze�, mogli te¿ dykto-
waæ swoim kontrahentom ceny zakupu byd³a i trzody przeznaczonej na ubój.
Jedynym ograniczeniem, który uniemo¿liwia³ im w pe³ni swobodne dyktowanie
cen, by³y jarmarki. Mieszczanie, broni¹c siê przed dyktatem cechowym, kupowali
wiêksze ilo�ci miêsa w dni targowe od mieszkañców wsi, a tak¿e, korzystaj¹c ze
wspomnianego wy¿ej prawa uboju na w³asny u¿ytek, trzody. Ponadto na rynku
czê�ciej pojawia³o siê miêso od fuszerów. Wzros³a wreszcie sprzeda¿ drobiu.
Szlachta natomiast podejmowa³a próby obej�cia monopolu cenowego cechu sprze-
daj¹c byd³o poza granice ksiêstwa.

Ze wzglêdu na ceny, jakie rze�nicy mogli teraz dyktowaæ swoim kontrahen-
tom, w najtrudniejszym po³o¿eniu znajdowali siê przedstawiciele tych rzemios³,
których produkcja opier¹³a siê na surowcu nabywanym od mistrzów no¿a i siekie-
ry. Dotyczy³o to szczególnie szewców, a tak¿e ko¿uszników. Aby z³amaæ dyktat
rze�ników o wiele czê�ciej ni¿ w dawniejszych latach zaopatrywali siê w skóry
u obcych kupców, zw³aszcza tych, którzy sprowadzali je na jarmarki spoza ksiê-
stwa, szczególnie z po³o¿onej ju¿ na Górnych Wêgrzech pobliskiej ¯yliny26.

Aby zwalczyæ te zjawiska, cieszyñscy masarze zwrócili siê w 1603 r. do syna
Wac³awa III Adama, ksiêcia Adama Wac³awa, aby pod gro�b¹ konfiskaty zakaza³
wywozu byd³a poza granice ksiêstwa cieszyñskiego27. Przepis ten przyniós³ rze�-
nikom cieszyñskim tylko czê�ciow¹ satysfakcjê, gdy¿ wprawdzie wzros³a poda¿
miêsa, jednak nie zwiêkszy³o to popytu na uzyskiwane przez nich w trakcie uboju
skóry zwierzêce. W tej sytuacji w kilka lat pó�niej masarze z Cieszyna poprosili
ksiêcia o kolejn¹ interwencjê. W rezultacie 25 I 1609 r. Adam Wac³aw poszerzy³
omówiony wy¿ej przywilej z 1574 r. (ponowiony zreszt¹ w 1585 r. przez jego mat-
kê, ksiê¿nê Katarzynê Sydoniê28). Nadanie z 1609 r. zawiera³o w zasadzie wszyst-
kie dotychczasowe prawa i obowi¹zki, jakimi cieszyli siê i jakimi kierowali cz³on-
kowie tego cechu, przede wszystkim wprowadza³o kilka nowych, bardzo istotnych
postanowieñ, które w sposób zdecydowany umacnia³y monopol cechowy29. Po

Przywileje cechu rze�ników w miastach ksiêstwa cieszyñskiego

25 Tam¿e, k. 124.
26 Od tego w³asnie czasu obserwujemy wyra�ny wzrost kontaktów mieszczan Cieszyna z ich ko-

legami z ¯yliny. Przybiera³y one ró¿noraki charakter, zw³aszcza wi¹za³y siê z wzajemn¹ wymian¹
handlow¹ pomiêdzy obojga o�rodkami, por.: �tátni archiv v Bytèi, poboèka �ilina. Zespó³ Miscela-
nea, sygn. 17�35. Zdarza³y siê te¿ czêste przypadki wzajemnego udzielania po¿yczek, a nawet porê-
czeñ s¹dowych, d³u¿nych oraz spadkowych, por.: APC, KC, sygn. 261, k. 62�68.

27 APC, KC 1364, k.133�134.
28 W przywileju wystawionym przez ksiê¿nê Katarzynê Sydoniê rze�nikom z Cieszyna w 1585 r.

zosta³y powtórzone punkty, które znajdujemy w akcie z 1574 r. Nowo�ci¹ by³ jedynie zakaz prowadze-
nia dzia³alno�ci rzemie�lniczej przez rze�ników, którzy nie byli cz³onkami Ko�cio³a ewangelickiego.

29 APC, KC 1364, k. 135�141. Wydawcom Listinaøa Tì�inska znany by³ jedynie bardzo krótki
regest tego dokumentu, por. Listinaø Tì�inska, nr 747.
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pierwsze zwiêkszono do dwóch osób liczbê cz³onków cechu, którzy mieli kon-
trolowaæ legalno�ci handlu miêsem w dni targowe i skórami w czasie jarmarków.
W wypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e przywiezione do miasta miêso jest z³ej
jako�ci lub stare, wymienione wy¿ej osoby sprawuj¹ce nadzór nad handlem miê-
sem powinny je skonfiskowaæ, a nastêpnie przekazaæ do szpitala miejskiego30. Dla
równowagi tak¿e w³adze miasta mia³y prawo wyznaczaæ dwie osoby, które wraz
z masarzami uczestniczy³y w kontroli handlu miêsem. Mia³o to zabezpieczyæ miesz-
czan przed nadu¿ywaniem przez rze�ników prawa konfiskaty.

Po drugie, co by³o dla rze�ników o wiele wa¿niejsze, ksi¹¿ê orzeka³, ¿e �gdy-
by szewcy albo inne osoby z miasta Cieszyna za s³uszne pieni¹dze nie chcieli ku-
piæ od nich skóry albo ³ój�, wówczas bêd¹ je mogli zbywaæ poza granice ksiêstwa.
Ksi¹¿ê da³ te¿ rze�nikom prawo domagania siê zakazu handlu miêsem przez oso-
by, �które pochodzi³y spoza ksiêstwa albo innych pañstw�31, jak równie¿ wpro-
wadzono zakaz prowadzenia dzia³alno�ci fuszerom, zarówno w mie�cie, jak i poza
jego granicami. Z drugiej jednak strony ksi¹¿ê zobowi¹za³ rze�ników, aby zawsze
dbali o zaopatrzenie mieszczan Cieszyna w ich wyroby.

Bardzo interesuj¹cy jest dla nas punkt 6 tego przywileju. Zawiera on mianowi-
cie zwolnienie rze�ników przez ksiêcia od podatków z tytu³u handlu miêsem
w okresie od �pierwszej �rody w po�cie, a¿ do czwartku przed wielk¹ noc¹�. Rze�-
nicy natomiast mieli w tym czasie dostarczyæ na dwór ksi¹¿êcy 6 ubitych i opra-
wionych ciel¹t32. Zmianie uleg³a te¿ wysoko�æ op³at, jakie masarze mieli odt¹d od-
prowadzaæ do komory ksi¹¿êcej oraz kasy miejskiej od sztuki ubitego byd³a lub
trzody, co by³o zwi¹zane ze zmian¹ warto�ci pieni¹dza, jaka mia³a miejsce w la-
tach 1574�1609.

W zamian za powy¿sze cesje ksi¹¿ê Adam Wac³aw nak³ada³ na cz³onków ce-
chu obowi¹zek przekazania do kuchni ksi¹¿êcej pewnej ilo�ci miêsa od ka¿dej ubitej
sztuki byd³a lub trzody33. Na³o¿y³ te¿ na ka¿dego z cz³onków cechu obowi¹zek
uiszczania pewnej op³aty na rzecz masarza zamkowego, w zamian za co ten ostat-
ni zobowi¹zywa³ siê, ¿e nie bêdzie prowadzi³ dzia³alno�ci na rzecz mieszczan34.

Omówiony przywilej by³ ostatni¹ wielk¹ regulacj¹ praw i obowi¹zków cechu
masarskiego w Cieszynie w czasach piastowskich. Kolejne rozporz¹dzania mia³y
ju¿ wy³¹cznie charakter porz¹dkowy i nie wprowadza³y ¿adnych zmian jako�cio-
wych w omówionych wy¿ej przepisach. Wspomnimy tu przyk³adowo rozporz¹-
dzenie z 1614 r., na mocy którego ksi¹¿ê przenosi³ jatki masarskie z okolic cmen-
tarza klasztornego na ulicê Srebrn¹, z zastrze¿eniem, ¿e w dalszym ci¹gu w mie�cie
mog¹ funkcjonowaæ jedynie 24 warsztaty rze�nicze. To rozporz¹dzenie mo¿emy
traktowaæ jako dowód znaczenia cechu, gdy¿ owe jatki znajdowa³y siê teraz w nie-
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30 Tam¿e, k. 138.
31 Tam¿e, p. 3, k. 137. Przepis ten powtórzono równie¿ w punkcie 8, k. 139.
32 Tam¿e, k. 138.
33 Tam¿e, k. 139�140. W omawianym dokumencie nie okre�lono ilo�ci miêsa nale¿nej dworowi

ksi¹¿êcemu.
34 APC, KC 1364, k. 138.
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mal bezpo�rednim s¹siedztwie rynku miejskiego35. Warto wskazaæ, ¿e na przywi-
lejach rze�ników z Cieszyna wzorowali siê przedstawiciele tego zawodu z innych
miast ksiêstwa cieszyñskiego, które � dodajmy � od �redniowiecza czerpa³y wzo-
ry prawne w³a�nie ze stolicy ksiêstwa cieszyñskiego. Mo¿na wrêcz zauwa¿yæ tak¹
prawid³owo�æ, ¿e oto, po wywalczeniu okre�lonych cesji przez cieszyñskich ma-
sarzy, po pewnym czasie o podobne uprawnienia zabiegali, na ogó³ z powodze-
niem, cz³onkowie tych cechów w pozosta³ych miastach ksiêstwa cieszyñskiego.
Spostrze¿enie to ilustruje m.in. dyplom wystawiony 2 XI 1633 r. przez ksiê¿nê El¿-
bietê Lukrecjê dla rze�ników ze Skoczowa. Zawarte w nim rozporz¹dzenia do z³u-
dzenia przypominaj¹ przywileje cechu rze�ników z Cieszyna z lat 1574 i 1609, jak
np. zakaz handlu nie�wie¿ym miêsem na targach i jarmarkach miejskich, po³¹czony
z obowi¹zkiem przekazywania takiego towaru do szpitala miejskiego. Analogiczne
jak w przypadku Cieszyna by³y równie¿ uprawnienia rze�ników do kontroli handlu
jarmarcznego (wraz z przedstawicielami desygnowanymi przez miasto)36.

Powstaje pytanie, jak w kontek�cie przywilejów rze�ników cieszyñskich przed-
stawia³y siê prawa ich kolegów z innych miast po³udniowego Górnego �l¹ska
w omawianej epoce. Wyja�niaj¹c tê kwestiê warto odwo³aæ siê do przyk³adu po-
³o¿onych kilkadziesi¹t kilometrów od Cieszyna ¯or. By³o to miasto po³o¿one
w s¹siednim ksiêstwie raciborskim, przez ca³y omawiany okres zbli¿one liczb¹ mie-
szkañców do Cieszyna37. Pierwsza, jakkolwiek po�rednia wzmianka na temat tam-
tejszych rze�ników, pochodzi z 1303 r. Wtedy to ksi¹¿ê Przemko raciborski, za
zgod¹ swojej ma³¿onki Anny oraz syna Leszka, podarowa³ cystersom z Rud 9 kra-
mów miêsnych38. Od tego czasu ¿orscy masarze musieli zbywaæ swój towar po-
przez kramarzy, którzy sprzedawali je mieszczanom z ¯or i ewentualnym go�ciom.
Je�li przyjmiemy, ¿e poszczególni rze�nicy sprzedawali swój towar dla okre�lonej
jatki (jak to mia³o miejsce w Cieszynie, a tak¿e, o czym wspomnimy poni¿ej,
w pobliskim Skoczowie oraz w Bielsku), wówczas mo¿emy oszacowaæ, ¿e w ¯o-
rach swoje warsztaty posiada³o 9 przedstawicieli tego zawodu. W tym jednak okre-
sie nie posiadali jeszcze prawa cechowego39.

W kilkana�cie lat pó�niej, 23 XII 1317 r., opat klasztoru z Rud, Miko³aj, sprze-
da³ 4 z wymienionych 9 jatek siostrze Leszka raciborskiego (córce pierwszego ksiê-

35 Pierwotnie jatki by³y zlokalizowane tak¿e w s¹siedztwie rynku, tyle tylko, ¿e pochodz¹cego
z czasów pierwszej lokacji Cieszyna, por.: I. P a n i c, Z dziejów rynku i ratusza w Cieszynie w �re-
dniowieczu (Piêæset lat rynku i ratusza w Cieszynie 1496�1996, pod. red. I. Panica, M. Makowskie-
go, Cieszyn 1996, s. 7�21).

36 APC, KC 1365, k. 186�192.
37 Jak podaje Tadeusz £adogórski, oba te miasta w koñcu XIV w. liczy³y po oko³o 900 mieszkañ-

ców. W pocz¹tkach tego stulecia liczba tamtejszych mieszczan mog³a oscylowaæ wokó³ 500 osób,
por.: T. £ a d o g ó r s k i, Studia nad zaludnieniem Polski XIV wieku, Wroc³aw 1958, s. 218; t e n ¿ e,
Demograficzny obraz Górnego �l¹ska w epoce feudalnej (Górny �l¹sk. Prace i materia³y geograficz-
ne, Kraków 1955, s. 215 n.).

38 Regesten zur schlesischen Geschichte. 1301�1315, wyd. C. Grünhagen, C. Wutke (Codex di-
plomaticus Silesiae, t. XVI, Breslau 1892).

39 I. P a n ic, ¯ory. Pod rz¹dami Przemy�lidów i Habsburgów. Z badañ nad histori¹ miasta w la-
tach 1327�1742, ¯ory 2002, s. 153.
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cia raciborskiego, Przemys³awa), ksiê¿nej Ofce40, podówczas ju¿ dominikance
z Raciborza41. Pozosta³e natomiast 5 jatek cystersi �omni prorsus accioni ... super
hiis macellis renunciamus penitus pro nobis et pro nostris successoribus in hiis scrip-
tis�42. Tre�æ obu �róde³ wskazuje, ¿e w mie�cie tym nie by³o wiêcej jatek, a zarazem,
¿e wcze�niej wszystkie kramy znajdowa³y siê w rêkach ksi¹¿¹t raciborskich.

W kolejnych latach wszystkie jatki przesz³y na powrót w rêce ksi¹¿êce. W jakich
okoliczno�ciach i w jaki sposób siê to sta³o, nie wiemy. Wiadomo natomiast, ¿e
dominikanki od mniej wiêcej po³owy XIV w. dysponowa³y przywilejem, który
nak³ada³ na w³a�cicieli kramów rze�niczych obowi¹zek uiszczania na rzecz domi-
nikanek corocznego czynszu w wysoko�ci 4,5 garnca t³uszczu wieprzowego43.

Z urbarza z 1534 r. dowiadujemy siê, ¿e w ¯orach prowadzi³o dzia³alno�æ gos-
podarcz¹ 12 rze�ników zrzeszonych w cechu. Prawdopodobnie w czasie po¿aru
miasta przywilej tego cechu sp³on¹³ b¹d� te¿ z nieznanych nam przyczyn zosta³
przez w³adze habsburskie czasowo zawieszony, jednak¿e w 1560 r. rze�nicy otrzy-
mali ponownie swój przywilej, tym razem wzorowany na przywileju rze�ników
z Raciborza (zatwierdzony ponownie w 1586 r.)44.

Przepisy cechowe rze�ników ¿orskich (a wiêc zarówno obowi¹zki mistrzów,
jak i przepisy obowi¹zuj¹ce cz³onków cechu) by³y podobne do omówionych wy-
¿ej zasad, które w owym czasie regulowa³y ¿ycie i dzia³alno�æ cz³onków tego ce-
chu w Cieszynie. Miêdzy innymi, je�li chodzi o czynsze, które ci¹¿y³y na masa-
rzach ¿orskich, byli oni zobowi¹zani p³aciæ podatek od ka¿dej ubitej sztuki byd³a
i trzody: od krowy lub �wini 1 grosz, od ja³ówki 6 halerzy, analogicznie 6 halerzy
od cielêcia, od barana za� 4 halerze. £¹cznie z tego tytu³u do kasy miasta wp³ywa-
³o 10 guldenów, z których tworzono fundusz podatkowy dla w³adz zwierzchnich.

Oprócz wymienionego podatku w pieni¹dzu masarze ¿orscy sk³adali równie¿
czynsz w naturze, czyli po 5 garnców smalcu od ka¿dego w³a�ciciela warsztatu.
W sumie by³o to 50 lub 60 garnców (w zale¿no�ci, czy mistrzów cechowych by³o
w danym okresie w ¯orach 10, czy te¿ 12). Z tej liczby 5 garnców trafia³o do opa-
ta z Rud Raciborskich oraz kolejne 5 dla tamtejszego ko�cio³a (czyli wspólnoty
mniszej). Poza tym na Wielkanoc masarze sk³adali w³adzom miejskim daninê
w wysoko�ci 2,5 garnca smalcu oraz � tym razem od ca³ego cechu � 2 cielêta.

Przez ca³y ten czas rze�nicy byli zmuszeni ustawicznie walczyæ z konkurencj¹
mieszkañców okolicznych wiosek oraz mieszczanami, którzy podejmowali próby
w³asnego uboju, tym bardziej ¿e konkurenci nie uiszczali podatków, które od ka¿-
dej sztuki ubitego byd³a lub trzody odprowadzali do kasy miejskiej masarze. Z tego

40 Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominikaner und der Dominicanerinnen
in der Stadt Ratibor..., nr XXXIII.

41 K. J a s i ñ s k i, Rodowód Piastów �l¹skich, t. III: Piastowie opolscy, cieszyñscy i o�wiêcimscy.
Wroc³aw 1977, s. 61�62.

42 Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz..., s. 28.
43 Informuje nas o tym testament ksiê¿nej Ofki, sporz¹dzony 8 XII 1358 r., a wiêc niewiele po-

nad miesi¹c przed jej �mierci¹, por.: P a n i c, ¯ory..., s. 154.
44 A. We l t z e l, Historia miasta ¯ory na Górnym �l¹sku..., s. 112.
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wzglêdu, podobnie jak rze�nicy cieszyñscy, tak¿e i oni zabiegali o prawo do za³o-
¿enia w³asnych kramów na rynku ¿orskim. Zabiegi te zakoñczy³y siê powodze-
niem w 1630 r., kiedy to burmistrz i rajcy ¿orscy zgodzili siê, by masarze ustawili
na rynku w s¹siedztwie ratusza 20 w³asnych kramów, w zamian za co mieli uisz-
czaæ miastu daninê w wysoko�ci 30 garnców stopionego t³uszczu wieprzowego.
Ponadto na³o¿ono na nich obowi¹zek p³acenia podatku od ka¿dej ubitej w sobotê
krowy i �wini w wysoko�ci 3 groszy. Zarazem w trakcie tych zabiegów masarze
z ¯or uzyskali przywilej, który upowa¿nia³ ich do kontroli jako�ci miêsa sprzeda-
wanego na targach i jarmarkach, a nastêpnie w ogóle uzyskali zakaz � pod gro�b¹
konfiskaty � sprowadzania do miast miêsa spoza ¯or. Gdyby wszak¿e ktokolwiek
dopu�ci³ siê takiego czynu, wówczas jego towar podlega³ konfiskacie, prawo za�
do jego sprzeda¿y przechodzi³o na rze�ników ¿orskich. Jedynym terminem, w trak-
cie którego dopuszczano mo¿liwo�æ sprzeda¿y miêsa w ¯orach obcym masarzom,
by³a Wielka Sobota: na tej podstawie przypuszczamy, ¿e spo¿ycie miêsa w Wiel-
kanoc i po tym �wiêcie ros³o na tyle, ¿e masarze z ¯or nie byli w stanie sami za-
spokoiæ potrzeb mieszczan i dlatego nie musieli obawiaæ siê obcej konkurencji.

Przywileje te czyni³y z rze�ników ¯or monopolistów w handlu miêsem i inny-
mi wyrobami masarskimi. Pomimo to jednak ich uprawnienia by³y nieco mniej ry-
gorystyczne, ani¿eli te, jakimi dysponowali ich koledzy z Cieszyna. W przeciwieñ-
stwie do tych ostatnich masarze z ¯or byli te¿ poddani wiêkszej kontroli ratusza.
Miêdzy innymi w³adze miejskie pilnowa³y, aby rze�nicy dbali o rzetelne prowa-
dzenie warsztatów: w wypadku, je�li wyroby, które w³a�ciciel warsztatu zamie-
rza³ sprzedaæ, nie posiada³yby nale¿ytej jako�ci, burmistrz móg³ go ukaraæ surow¹
grzywn¹. Analogiczne prawo przys³ugiwa³o mu wówczas, gdy w³a�ciciel warsztatu
dopuszcza³by siê fa³szowania odwa¿ników. Ponadto w³a�ciciele domów szynkowych
dysponowali prawem do bicia zwierz¹t, z tym ¿e mogli z niego korzystaæ tylko raz
w tygodniu, w soboty. Pomimo tej konkurencji rze�nicy ¿orscy reprezentowali po-
wa¿n¹ si³ê ekonomiczn¹, z któr¹ w³adze miasta musia³y siê zawsze liczyæ.

Konk luz j e. Wspomnieli�my wy¿ej, ¿e przywilej cechu rze�ników z ¯or, wy-
stawiony dla nich w 1560 r., by³ wzorowany na przywileju masarzy z Raciborza.
Wiemy te¿, ¿e uprawnienia masarzy z ¯or ulega³y w ci¹gu wieków poszerzeniu.
Zestawienie tych faktów z informacjami na temat przebiegu kszta³towania siê
uprawnieñ mistrzów no¿a i topora skupionych w cechu cieszyñskim, pozwala sfor-
mu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski na temat rozwoju przywilejów tego cechu w mia-
stach po³udniowego Górnego �l¹ska. W pierwszym etapie istnienia tych miast,
w okresie polokacyjnym, rze�nicy ograniczali siê do uboju byd³a i trzody. Podobnie
jak inni mieszkañcy miast, mogli te¿ sprzedawaæ swoje wyroby na cotygodniowych
targach. Nie prowadzili natomiast w³asnej sprzeda¿y. W miarê up³ywu czasu, kie-
dy zwiêksza³a siê liczba mieszkañców poszczególnych miast, ros³o zapotrzebowanie
na miêso, w �lad za tym równie¿ liczba rze�ników pracuj¹cych w miastach, a co
za tym idzie, mogli wyst¹piæ o zgodê na zrzeszenie siê w korporacji cechowej.

Po zrzeszeniu siê w cechu jego cz³onkowie podejmowali najpierw skuteczn¹
walkê o zakaz prowadzenia wolnego uboju byd³a przez osoby niezrzeszone w ce-
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chu, nie tylko z okolicznych wiosek, lecz tak¿e przez samych mieszczan. Kolej-
nym krokiem na tej drodze by³o przejmowanie przez cz³onków cechu handlu miê-
sem, poprzez wykupywanie kramów miêsnych i wprowadzenie zasady, zgodnie
z któr¹ nikt, poza w³a�cicielami kramów, nie mia³ prawa handlu miêsem i prze-
tworami miêsnymi. W ten sposób rze�nicy stali siê niemal monopolistami na tym
polu.

W³adze miast i sami mieszczanie próbowali na ró¿ne sposoby walczyæ z mo-
nopolem rze�ników. Pierwszym z nich by³o wprowadzenie prawa uboju byd³a
i trzody pochodz¹cej z w³asnej hodowli lub te¿ zakupionej z hodowli ksi¹¿êcej,
z przeznaczeniem na w³asne potrzeby. Innym sposobem ograniczenia monopolu
cechowego by³o wywalczenie przez mieszczan prawa do wolnego obrotu miêsem
oraz zakupu byd³a na w³asne potrzeby w jarmarki, a z biegiem czasu tak¿e w tar-
gi, od mieszkañców okolicznych wsi. Nielegaln¹ drogê stanowi³o dokonywanie za-
kupów od fuszerów. Cz³onkowie cechu potrafili siê skutecznie przeciwstawiæ tym
dzia³aniom, m.in. poprzez wywalczenie sobie prawa kontroli jako�ci miêsa sprze-
dawanego na wolnych targach i jarmarkach. Natomiast bardzo oryginalnym spo-
sobem przeciwstawiania siê monopolowi cechowemu by³o odmawianie zakupów
u rze�ników skór przez przedstawicieli innych rzemios³, np. ko¿uszników czy szew-
ców.

Odrêbn¹ grupê rozporz¹dzeñ prawnych w omawianych przywilejach stanowi-
³y paragrafy reguluj¹ce zasady ¿ycia cechowego. Nie by³y zbyt rozbudowane. Naj-
wa¿niejsze z nich dotyczy³y dba³o�ci o zachowanie kolejno�ci w realizacji za-
mówieñ oraz obowi¹zku udzia³u w ¿yciu cechowym. Mia³y wiêc za zadanie
zapobiegaæ konfliktom wewn¹trz cechu.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e zawód rze�ników nale¿a³ do bardziej dochodowych
profesji miejskich. Tak¿e w³adza ksi¹¿êca czerpa³a poka�ne zyski z podatków uisz-
czanych przez cz³onków tego cechu, zarówno w pieni¹dzu, jak i w naturze. To w³a-
�nie t³umaczy poparcie ksi¹¿¹t, jakim cech ten cieszy³ siê na ogó³ w sporach
z w³adzami miejskimi i samymi mieszczanami.

DIE PRIVILEGIEN DER FLEISCHERZUNFT IN DEN STÄDTEN
DES HERZOGTUMS TESCHEN

(FORSCHUNGEN ÜBER DIE INNUNGSPRIVILEGIEN IM HERZOGTUM TESCHEN
IM MITTELALTER UND ZU ANFANG DER NEUZEIT, BD. 2)

Die Lektüre der Privilegien der Fleischer aus den oberschlesischen Städten weist auf die
Entwicklung der Privilegien der Mitglieder dieser Zunft hin. In der ersten Etappe der Existenz dieser
Städter, nach der Lokationszeit, beschränkten sich die Fleischer auf die Vieh- und Schweine-
schlachtung. Ähnlich wie die anderen Bewohner der Stadt konnten sie ihre Produktion auf den
wöchentlich stattfindenden Märkten verkaufen. Sie durften eigene Produkte nicht selber verkaufen.
Im Laufe der Zeit, als die Einwohnerzahl der Städte wuchs, nahm die Fleischnachfrage zu und damit
die in den Städten tätigen Fleischer. Sie konnten sich um die Mitgliedschaft in den Innungen bemühen.

Nach der Aufnahme in die Zunft unternahmen ihre Mitglieder den erfolgreichen Kampf dagegen,
den Handel, den Personen betrieben, die keine Mitglieder der Zunft waren, zu verbieten, und zwar
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nicht nur solcher aus den umliegenden Dörfer, sondern auch von den Stadtbewohnern selbst. Der
nächste Schritt auf diesem Weg war die Übernahme des Fleischhandels durch die Mitglieder der
Innung durch den Abkauf von Fleischständen und Einführung des Grundsatzes, dass nur Besitzer
der Stände das Recht hatten, mit Fleisch und Fleischprodukten zu handeln. Auf diese Weise wurden
die Fleischer zu Monopolisten auf diesem Gebiet.

Die Stadtoberen und die Stadtbürger selbst versuchten auf unterschiedliche Weise gegen das
Monopol der Fleischer zu kämpfen. Zum einen war die Einführung des Schlachtrechts für und
Nutzvieh und Schwein aus eigener oder vom Herzog verkaufter Zucht für den Eigenbedarf vor-
gesehen. Eine andere Maßnahme zur Einschränkung des Zunftmonopols war die Erkämpfung des
Rechtes auf freien Fleischhandel sowie des Erwerbs von Vieh für eigenen Bedarf an Jahrmärkten
durch die Stadtbürger, im Laufe der Zeit auch auf Märkte von der Bevölkerung aus den benachbarten
Dörfern. Einen illegalen Weg stellte das Kaufen durch nicht zu den Zünften gehörende Personen
aus. Die Zunftmitglieder bemühten sich diesen Maßnahmen entgegenzuwirken, in dem sie sich u.a.
das Recht zur auf den freien Märkten und Jahrmärkten verkauften Fleischqualitätskontrolle erkämpft
hatten. Eine originelle Weise zur Brechung des Monopols von Zünften war die Ablehnung des Erwerbs
von Fell bei den Fleischern durch die Vertreter von anderen Zünften, z.B. von der Kürschner oder
Schuhmacherzunft.

Eine separate Gruppe von Rechtsverordnungen in den angesprochenen Privilegien machten die
Paragraphen aus, die das Zunftleben regelten. Sie waren nicht umfangreich. Die wichtigsten betrafen
der Pflege um die Behaltung der Reihenfolge bei der Bearbeitung von Bestellungen sowie die
Teilnahmepflicht am Zunftleben. Sie hatten also zur Aufgabe gehabt, Konflikte innerhalb der Zunft
zu vermeiden.

Zweifelsohne gehörte der Fleischerberuf zu den bestbezahlten Berufen in der Stadt. Auch die
Herzogsmacht bekam große Vorteile aufgrund der Steuern, die von den Mitgliedern der Zunft, sowohl
in Form von Geld als auch von Naturalien gezahlt wurden. Das erklärt die Unterstützung der Herzöge
für die Fleischerzunft in der Auseinandersetzung mit den städtischen Oberen und den Stadtbürgern
selbst.
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KONSULAT GENERALNY
REPUBLIKI CZECHOS£OWACKIEJ W OPOLU (1920�1922)

WOBEC GÓRNO�L¥SKICH CZECHÓW
Dla proklamowanej w pa�dzierniku 1918 r. republiki czechos³owackiej kwesti¹

pierwszoplanow¹ by³o zachowanie ukszta³towanych w 1742 r. granic Czech, Mo-
raw i Czeskiego �l¹ska. Zagadnienie górno�l¹skie mia³o wiêc dla Pragi znaczenie
drugorzêdne, co nie znaczy, ¿e nad We³taw¹ nie po�wiêcano mu ¿adnej uwagi.
W nowo powsta³ym pañstwie Czechów i S³owaków kwestiê górno�l¹sk¹ propago-
wa³a g³ównie Národní jednota slezská oraz kilka innych organizacji i towarzystw.
Spraw¹ t¹ zajê³o siê tak¿e kilku publicystów i naukowców, wskazuj¹c w prasie
codziennej i czasopismach naukowych wagê tego problemu dla odradzaj¹cego siê
pañstwa. Niektóre z tych publikacji by³y tak¿e przek³adane na jêzyki obce. Jed-
nak zarówno te publikacje, jak i materia³y przygotowywane z my�l¹ o konferencji
pokojowej opiera³y siê na pracach garstki zapaleñców, czêsto dyletantów1. W stycz-
niu 1919 r. Zahraníèní výbor Národního shromá�dìní zaleci³ wys³anie na Górny
�l¹sk grup ekspertów celem zyskania na miejscu danych mog¹cych wzmocniæ po-
zycjê Czechos³owacji w Pary¿u. Jednak ¿aden z pos³añców nie zamierza³ osobi-
�cie siê w tê akcjê anga¿owaæ. Ostatecznie na tereny zamieszkane przez Moraw-
ców uda³ siê pod fa³szywym nazwiskiem jedynie prof. Bohumil Vydra. Zosta³ on
jednak szybko przez w³adze niemieckie zdemaskowany i uwiêziony2.

W dniu 2 I 1919 r., w trakcie posiedzenia czechos³owackiej Rady Ministrów
dyskutowano cztery mo¿liwe warianty ewentualnych roszczeñ terytorialnych wzglê-
dem Niemiec. Wariant minimalny zak³ada³ przy³¹czenie jedynie fragmentu powiatu
raciborskiego. Koncepcje druga i trzecia przewidywa³y uzyskanie czê�ci górno-
�l¹skiego zag³êbia wêglowego. W najdalej za� id¹cym czwartym projekcie by³a
mowa o ca³o�ci górno�l¹skiego systemu komunikacyjnego, co by³o równoznacz-
ne z ¿¹daniem wiêkszo�ci tamtejszych z³ó¿ wêgla kamiennego. Na konferencji pa-
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1 J. R a t i b o ø s ký, Èe�i na Ratiboøsku a Hlubèicku. Hornoslezská Haná, Praha 1946, s. 27�28.
2 D. G a w r e c k i, Horní Slezsko, Hluèínsko a Tì�ínsko v Èeskoslovenské politice meziváleèného

období (Górny �l¹sk po podziale w 1922 roku. Co Polska, a co Niemcy da³y mieszkañcom tej ziemi?,
pod red. Z. Kapa³y, W. Lesiuka, M.W. Wanatowicz, t. I, Bytom 1997, s. 246).
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ryskiej rz¹d czechos³owacki przedstawi³ w tej kwestii memoria³ zatytu³owany: La
Haute-Silésie Tchéque-Region de Ratibor. Na Górnym �l¹sku Czesi domagali siê
G³ucho³az oraz górno�l¹skich obszarów le¿¹cych na pó³noc od G³ubczyc, Racibo-
rza, Rybnika i ¯or, ³¹cznie oko³o 3500 km2. Oznacza³oby to przejêcie terytorium
zamieszkanego przez 40�50 tys. Niemców i kilkadziesi¹t tysiêcy Polaków. Per-
spektywa ta sprawi³a, ¿e co trze�wiej patrz¹cy na sytuacjê na Górnym �l¹sku cze-
chos³owaccy delegaci, tacy jak prof. Dvorský i prof. Josef Kapras, polemizo-
wali z tak daleko id¹cymi ¿¹daniami3. Strona czechos³owacka swe roszczenia do
fragmentu Górnego �l¹ska traktowa³a jednak raczej jako instrument w grze o Cie-
szyñskie. �wiadczy³a o tym choæby wypowied� jednego z delegatów czechos³o-
wackich na konferencjê pokojow¹ w Pary¿u, premiera Karela Kramáøa, który 20 II
1919 r. w rozmowie z Georges�em Clemenceau o�wiadczy³, ¿e w wypadku odst¹-
pienia Polsce jakiegokolwiek fragmentu historycznego obszaru ksiêstwa cieszyñ-
skiego, Czechos³owacja musi uzyskaæ rekompensatê na prawym brzegu Odry4.
Podobnie taktyczny charakter mia³a wysuniêta przez Bene�a propozycja, aby
w trakcie plebiscytu umo¿liwiæ tak¿e oddawanie g³osów na Czechos³owacjê5. Tak¿e
w Polsce w przededniu rokowañ polsko-czechos³owackich z VII 1919 r. pojawia-
³y siê pomys³y, aby ewentualne ustêpstwa po³udniowego s¹siada zrekompensowaæ
zrzeczeniem siê powiatu g³ubczyckiego i kilku przygranicznych gmin w po³udnio-
wo-zachodniej czê�ci Raciborskiego. Jednak w sytuacji, gdy tereny te znajdowa³y
siê w rêkach niemieckich, warto�æ przetargowa tych propozycji by³a bardzo nie-
wielka6. W instrukcji MSZ dla polskiej delegacji znalaz³ siê jednak zapis, ¿e
w wypadku pomy�lnego wyniku plebiscytu Polska odst¹pi Czechos³owacji po³u-
dniow¹ czê�æ powiatu g³ubczyckiego, zachowuj¹c sobie jednak¿e liniê kolejow¹
G³ubczyce�Racibórz7.

Wed³ug projektu porozumienia pokojowego Czechos³owacja mia³a otrzymaæ
prostok¹t pomiêdzy wystêpem osobla�skim a Boguminem. Z trzech stron obszar
ten ograniczony by³ star¹ granic¹, a na pó³nocnym wschodzie lini¹ wychodz¹c¹
z punktu w pobli¿u mostu kolejowego na Odrze na trasie Bogumin�Racibórz, id¹c¹
nastêpnie na zachód od Krzanowic i na wschód od Kietrza do po³udniowej grani-
cy wystêpu osobla�ského, w punkcie po³o¿onym mniej wiêcej 5 km na zachód od
G³ubczyc8. Jednak decyzj¹ konferencji pokojowej z 23 IV 1919 r. przyznano Cze-
chos³owacji 316 km2 wokó³ Hulczyna z 45 386 mieszkañcami, w wiêkszo�ci mo-
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3 M. M y � k a, Walka Czechów o ziemiê hulczyñsk¹ (przed rokiem 1920) (Nad Odr¹, Olz¹ i Bie-
rawk¹ podczas III Powstania �l¹skiego. Materia³y z V Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Po-
wstañ �l¹skich i Plebiscytu, pod red. Z. Kapa³y i W. Ryszewskiego, Bytom 1995, s. 48�49). Patrz
tak¿e: J. Va l e n t a, Czechos³owacja a przynale¿no�æ Górnego �l¹ska do Polski w latach 1918�1921
(Sobótka, 1962, nr 1, s. 42, przyp. 30).

4 M.K. K a m i ñ s k i, Konflikt polsko-czeski 1918�1921, Warszawa 2004, s. 93�94.
5 J. P r z e w ³ o c ki, Czechos³owacja wobec problemów Górnego �l¹ska w latach 1919�1921 (Za-

ranie �l¹skie 1968, z. 1, s. 8).
6 K a m i ñ s k i, op. cit., s. 161.
7 Tam¿e, s. 166.
8 R a t i b o ø s k ý, op. cit., s. 29.
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rawskiego pochodzenia9. W kwestii ca³o�ci Górnego �l¹ska traktat pokojowy
z Niemcami stanowi³, ¿e ostateczne decyzje poprzedzi plebiscyt, a w wypadku pol-
skiego zwyciêstwa ÈSR mia³a tak¿e przej¹æ fragment okrêgu g³ubczyckiego10.
Pomimo tego niew¹tpliwego sukcesu, w trakcie ratyfikacji umów pokojowych, pra-
skie Revoluèní národní shromá�dìní przyjê³o rezolucjê okre�laj¹c¹ rozstrzygniê-
cia w K³odzkiem, Raciborskiem i G³ubczyckiem jako dalece niesatysfakcjonuj¹-
ce. Podkre�lano przyrodzone prawa Czechos³owacji do tych obszarów oraz
stwierdzano, ¿e by³y zasiedlone ludno�ci¹ czesk¹, a pod wzglêdem historycznym
i etnograficznym ci¹¿y³y do Republiki11. Przyznan¹ czê�æ powiatu raciborskiego
objêli Czesi w dniu 4 II 1920 r. Nie oby³o siê przy tym bez rozlicznych perturba-
cji. Akcjê sprzeciwu organizowa³ utworzony w Raciborzu przez Reinholda Wei-
gla Reichsverband Heimatliebender Hultschiner. Poza granicami Czechos³owacji
pozosta³o oko³o 14 tys. Morawian12.

Traktat wersalski ratyfikowano w Pary¿u 10 I 1920 r. Od 11 II 1920 r. suwe-
renno�æ w³adz niemieckich nad tym terytorium zosta³a suspendowana, a w³adzê
wykonawcz¹ przejê³a upe³nomocniona przez zwyciêskie mocarstwa Miêdzysoju-
sznicza Komisja Rz¹dz¹ca i Plebiscytowa, przy której obie zainteresowane stro-
ny, Polska i Niemcy, posiada³y swoich przedstawicieli. Zrozumia³e wiêc, ¿e tak¿e
Czechos³owacja, trzecie s¹siaduj¹ce z obszarem plebiscytowym pañstwo, wzorem
Polski otworzy³o w Opolu swój konsulat generalny13. Pocz¹tkowo prezydium cze-
chos³owackiego MSZ chcia³o ograniczyæ zakres dzia³alno�ci opolskiej placówki
wy³¹cznie do kwestii paszportowych. Ostatecznie jednak mianowany Konsulem
Generalnym Republiki Czechos³owackiej w Opolu dr Jiljí Poøízek otrzyma³ od
ministra spraw zagranicznych Edvarda Bene�a dyrektywy, w my�l których Cze-
chos³owacja w sprawie plebiscytu mia³a zachowaæ neutralno�æ, a placówce opol-
skiej powierzono zadania obserwacyjne. Sam Poøízek widzia³ sw¹ misjê znacznie
szerzej, oprócz monitorowania sytuacji politycznej zamierzaj¹c tak¿e nawi¹zaæ
�cis³e kontakty z Miêdzysojusznicz¹ Komisj¹ Rz¹dz¹c¹ i Plebiscytow¹ oraz
z przedstawicielstwami Polski i Niemiec14.

Wkrótce po rozpoczêciu dzia³alno�ci konsulat zwróci³ uwagê na rozrzucone na
Górnym �l¹sku kolonie czeskie: Grodziec (Bedøchùv Hradec � Friedrichsgrätz),
Nowa Bzinicê (Vilem � Wilhelmshort), Piotrówkê (Petrovice � Petersgrätz) oraz
Lubienie (Lubín � Sacken). Kilka czeskich rodzin mia³o zamieszkiwaæ równie¿

9 A. K a s t o r y, Czechos³owackie plany rektyfikacji granic historycznych z Niemcami na prze³o-
mie 1918/1919 r. (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków, 1972, z. 43, Prace Historyczne VI,
s. 311�312).

10 R a t i b o ø s k ý, op. cit., s. 29.
11 J. Va c u l ík, Povaleèná reemigrace a usídlování zahranièních krajanù, Brno 2002, s. 142.
12 M. M y � k a , Raciborski Reichsverband heimatliebender Hultschiner (Rozdzia³ z antyczecho-

s³owackiej irredenty), (Studia �l¹skie, 1974, t. XXV, s. 131�149).
13 P r z e w ³ o c k i, op. cit., s. 7�9.
14 Archiv Ministerstva zachranièních vìèí Èeskoslovenské republiky (dalej: AMZV), Generální

konsulát Èeskoslovenské republiky v Opolí, Ministerstvu zachranièních vìèí Èeskoslovenské repu-
bliky, kabinetu ministra zachranièních vìèí v Praze, v Opolí 18 I 1921.
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w osadzie Grotowice (obecnie dzielnica Opola). W sierpniu 1920 r. postulowano,
aby czeskie uczelnie wys³a³y na ten teren komisje jêzykoznawców i historyków.
G³ówn¹ zas³ugê w zachowaniu tam czeskiej mowy Poøízek przypisywa³ odró¿nia-
j¹cemu ich od katolickiego otoczenia wyznaniu, a przede wszystkim nauczaj¹cym
w tym jêzyku kaznodziejom. W dniu 12 IX 1920 r. Poøízek odwiedzi³ Grodziec,
gdzie wzi¹³ udzia³ w nabo¿eñstwie i by³ podejmowany przez miejscowego pasto-
ra Matìja Kme�a. W tym czasie w niedziele i �wiêta czeskie nabo¿eñstwa odby-
wa³y siê tam na przemian z niemieckimi. Wed³ug zgodnych opinii Kme� by³ gor-
liwym poplecznikiem w³adz, nie stroni¹cym od aktywno�ci politycznej. Jednak
w³a�nie ta spolegliwo�æ umo¿liwi³a mu utrzymanie w �wi¹tyni jêzyka czeskiego,
a fakt, ¿e uda³o siê tego dokonaæ, �wiadczy³ jak najlepiej o poczuciu narodowym
tego duszpasterza, gdy¿ przy obowi¹zuj¹cym przed wojn¹ w Niemczech kursie ger-
manizacyjnym zgodê w³adz na odprawianie czeskich nabo¿eñstw zapewniæ mo-
g³a jedynie �cis³a kolaboracja z re¿imem15.

Je¿eli wiêc strona czeska nie chcia³a ca³kowicie tych ludzi straciæ, przede wszyst-
kim powinna zapewniæ tym osadom czeskich pastorów. W zwi¹zku z tym wnio-
skowano, aby nawi¹zaæ kontakt z tymi �rodowiskami za po�rednictwem Ko�cio³a
czeskich braci, który jak najprêdzej powinien wys³aæ tam misje kaznodziejskie. Po-
niewa¿ potomkowie kolonistów u¿ywali jêzyka czerpanego ze starych kancjona-
³ów z silnymi wp³ywami polskimi i niemieckimi, a w tamtejszych szko³ach uczo-
no wy³¹cznie w jêzyku niemieckim, wskazane równie¿ by³o rozpoczêcie w nich
fakultatywnej nauki jêzyka czeskiego16. Konsul zwróci³ siê w tej sprawie do Ewan-
gelickiego Ko�cio³a Czeskobrackiego w Pradze. Kwesti¹ t¹ zajê³o siê 12 XI 1920 r.
Towarzystwo Misyjne (Misijní jednota). Wyra¿ono chêæ udzielenia górno�l¹skim
Czechom wsparcia, obiecano wys³anie kaznodziei17. Jednocze�nie jednak stwier-
dzono, ¿e z braku zdatnych kadr w tym momencie by³o to niemo¿liwe18. Do wi-
zyty takiej dosz³o w Grod�cu dopiero w 1928 r.19 Dla uzyskania zgody na przyby-
cie czeskich nauczycieli i duchownych Poøízek gotów by³ u¿yæ swych wp³ywów
w Miêdzysojuszniczej Komisji Rz¹dz¹cej i Plebiscytowej. Z interwencj¹ wstrzy-
mywa³ siê jednak do chwili uzyskania z Pragi jasnych dyrektyw i wys³ania nie-
zbêdnych si³ nauczycielskich oraz czeskobrackiego kaznodziei. W sprawie tej za-
leca³ po�piech, gdy¿ po plebiscycie, niezale¿nie od tego, kto ostatecznie przejmie
Górny �l¹sk, ciê¿ko bêdzie za³atwiæ kazania i nauczanie w jêzyku czeskim20.
Oprócz Grod�ca konsul czechos³owacki odwiedzi³ tak¿e Piotrówkê. Bli¿sze przyj-
rzenie siê panuj¹cym w tych koloniach stosunkom nie napawa³o optymistycznie.

15 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí, presidiu, v Opolí 15 IX 1920.
16 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí, presidiu, v Opolí 15 IX 1920.
17 E. � t e ø í k o v á , Zeme otcù. Z historie a vzpomínek k 50. výroèí reemigrace potomkù èeských

exulantù, wyd. 2, Praha 2005, s. 64.
18 AMZV, Generální konsulát Èeskoslovenské republiky v Opolí, Ministerstvu zachranièních vìèí

Èeskoslovenské republiky, politíckému oddìlení, v Opolí 7 XII 1920.
19 � t e ø í k o v á, op. cit., s. 183�194.
20 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Èeskoslovenské republiky, politíckému oddìlení,

v Opolí 7 XII 1920.
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Jêzyka ojczystego u¿ywa³o tam ju¿ tylko starsze pokolenie. Z dzieæmi w domach
mówiono jeszcze co prawda po czesku, ale pastorzy i szko³a nadawali tym miej-
scowo�ciom charakter coraz bardziej niemiecki. Czeskie poczucie narodowe mo-
gliby ewentualnie od�wie¿yæ jedynie wys³ani tam czescy kaznodzieje. Od wyniku
plebiscytu zale¿a³o, czy bêdzie mo¿liwe wprowadzenie w tamtejszych szko³ach
nauki choæby kilku przedmiotów w jêzyku przodków, jednak pe³ne wynarodowie-
nie by³o tylko kwesti¹ czasu. Alternatyw¹ by³a � ze wzglêdu na ró¿nice religijne
i mentalne d³u¿ej trwaj¹ca � polonizacja, z tym ¿e w wypadku przejêcia Górnego
�l¹ska przez Polskê, wiêkszo�æ mieszkañców czeskich kolonii sk³onna by³a wyje-
chaæ do Czechos³owacji21.

Jesieni¹ 1920 r. pojawi³a siê kwestia ewentualnej reemigracji czê�ci górno�l¹-
skich Czechów. Jako ich rzecznik wyst¹pi³ Josef Novák. Pochodzi³ on z Grod�ca.
Po ukoñczeniu ewangelickiej szko³y biblijnej w Brzegu zosta³ czeskobrackim mi-
sjonarzem. By³ tak¿e cz³onkiem Modrého køí�e (B³êkitnego Krzy¿a). Impulsem do
powstania tej organizacji sta³y siê kazania czeskobrackiego kaznodziei, który 16 lat
wcze�niej mia³, zapewne nielegalnie, odwiedziæ Górny �l¹sk. �rodowisko to za
cel stawia³o sobie �wyzwolenie z pêt� narzuconych przynale¿no�ci¹ do oficjalne-
go Ko�cio³a ewangelickiego i powrót do nauk g³oszonych pierwotnie przez cze-
skich braci. Jej cz³onkowie zaanga¿owali siê w ruch abstynencki i poczynania an-
tywojenne. Wed³ug Nováka wielu czeskich braci chêtnie wróci³oby do kraju
przodków, gdyby tylko w³adze czechos³owackie zechcia³y im w tym pomóc. Wa-
runkiem by³y pozwalaj¹ce siê wy¿ywiæ przydzia³y ziemi oraz mo¿liwo�æ osiedle-
nia siê w jednym miejscu. Ze swej strony Poøízek postulowa³, aby spraw¹ t¹ zajê-
³a siê na miejscu specjalna komisja22. Wnioskowa³ tak¿e, aby przydzieliæ im miejsce
do osiedlenia na S³owacji, Rusi Zakarpackiej lub w którym� z parcelowanych
w Czechach maj¹tków. Generalnie reemigracjê uznawa³ za najlepsze rozwi¹zanie,
gdy¿, jak s³usznie przewidywa³, w wypadku gdy ci Czesi pozostan¹ na Górnym
�l¹sku, nie zachowaj¹ zbyt d³ugo resztek swej �wiadomo�ci narodowej23. W efekcie
tych zabiegów 20 I 1921 r. MSZ zwróci³o siê do Pañstwowego Urzêdu Gruntowe-
go (Státní pozemkový úøad), sonduj¹c mo¿liwo�æ osiedlenia 60 rodzin24.

W obliczu zbli¿aj¹cego siê plebiscytu koloniami czeskimi zainteresowa³ siê tak-
¿e Polski Komisariat Plebiscytowy. Poniewa¿ jego propaganda w ogóle tam nie
dociera³a, Wojciech Korfanty zwróci³ siê wiêc do Poøízka z pro�b¹ o wskazanie
ludzi, mog¹cych zostaæ w tych miejscowo�ciach mê¿ami zaufania i nak³oniæ jej
mieszkañców  do g³osowania za Polsk¹25. Przywódca ruchu polskiego nie sili³ siê

Konsulat Generalny Republiki Czechos³owackiej w Opolu (1920�1922)...

21 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Republiky Èeskoslovenské, politícké oddìlení, v Opolí
8 III 1921.

22 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí, presidiu, v Opolí 15 IX 1920.
23 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Èeskoslovenské republiky, politíckému oddìlení,

v Opolí 7 XII 1920.
24 � t e ø í k o v á, op. cit., s. 64.
25 AMZV, Generální konsulát Èeskoslovenské republiky v Opolí, pismo Komisarza Plebiscyto-

wego Wojciecha Korfantego do Konsula Generalnego Gilles-Pory¿ka, Bytom 3 XII 1920 r.
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przy tym na ¿adne dyplomatyczne konwenanse, uznaj¹c wsparcie czeskie w wal-
ce z Niemcami o Górny �l¹sk za rzecz oczywist¹. Przemawia³o za tym pozosta-
wanie Czechos³owacji w �cis³ym zwi¹zku sojuszniczym z popieraj¹c¹ polskie aspi-
racje na tym odcinku Francj¹, a przede wszystkim bilans niew¹tpliwych zysków,
które przynios³oby Pradze polskie zwyciêstwo.

Tymczasem strona czechos³owacka w rzeczywisto�ci nie zamierza³a anga¿o-
waæ siê po ¿adnej ze stron. Konsul Generalny udzieli³ wiêc Korfantemu odpowie-
dzi wymijaj¹cej, zapewniaj¹c o chêci budowania jak najlepszych stosunków po-
miêdzy górno�l¹skimi Czechami a ich polskimi s¹siadami. Powo³uj¹c siê na
deklarowan¹ przez rz¹d czechos³owacki wobec Ententy, Polski i Niemiec neutral-
no�æ, o�wiadczy³, ¿e do tej pory nie stara³ siê o ogarniêcie kolonii swym politycz-
nym wp³ywem26. Jednocze�nie propozycjê Komisarza Plebiscytowego przedsta-
wi³ Ministerstwu Spraw Zagranicznych. W wypadku decyzji Pragi o udzieleniu
stronie polskiej pomocy, sugerowa³ niezw³oczne ustalenie szczegó³ów z polskim
przedstawicielem dyplomatycznym w Czechos³owacji lub upowa¿nionym do roz-
mów na ten temat specjalnym wys³annikiem. W tym wypadku nale¿a³o tak¿e roz-
strzygn¹æ, czy wsparcie propagandowe ograniczyæ wy³¹cznie do czeskich kolonii,
czy te¿ rozszerzyæ na okrêg przemys³owy, Raciborskie i G³ubczyckie (Kaèersko).
Pomoc czeska by³aby dla Polaków istotnym wsparciem moralnym oraz zwiêkszy-
³aby liczbê oddanych na nich g³osów. Dostrzegano jednocze�nie antypolskie na-
stawienie czeskich kolonistów. T³umaczono to ró¿nicami religijnymi, wp³ywem
pañstwowego Ko�cio³a ewangelickiego, który zmajoryzowa³ górno�l¹skie zbory
czeskich braci. Dziêki Ko�cio³owi zachowali oni, co prawda, jêzyk przodków, ale
na pocz¹tku lat dwudziestych wszyscy pastorzy, z wyj¹tkiem Matìja Kme�a
z Grod�ca byli Niemcami i pracowali nad wyrugowaniem jêzyka czeskiego. M³o-
dzie¿ nasi¹ka³a niemieckim duchem tak¿e w szkole27.

Mimo ¿e w wypadku polskiego zwyciêstwa Czechos³owacja uzyska³aby
394 km2 w G³ubczyckiem, konsulat nie wykazywa³ wiêkszego zainteresowania
¿yj¹cymi tam i w Raciborskiem tzw. Morawcami, chocia¿ w swych rozwa¿aniach
nad charakterem Górno�l¹zaków czechos³owacki dyplomata zauwa¿a³ podobieñstwa
z mieszkañcami Moraw, tak w sferze mentalnej jak i jêzykowej. Ich polszczyzna ró¿-
ni³a siê od u¿ywanej w innych dzielnicach, bli¿ej granic Czechos³owacji przecho-
dz¹c w dialekt �l¹sko-morawski28. Poniewa¿ za najlepszy sposób rozwi¹zania kwe-
stii Górnego �l¹ska uwa¿a³ on jego neutralizacjê pod protektoratem mocarstw lub
Ligi Narodów, co mia³o umo¿liwiæ szerzenie czeskich wp³ywów, uznawa³ wiêc, ¿e
dla realizacji tej opcji warto po�wiêciæ obiecany fragment ziemi g³ubczyckiej29. Jed-
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26 Tam¿e, pismo Generalnego Konsula Republiki Czechos³owackiej w Opolu Jiljía Poøízka do
Komisarza Plebiscytowego Wojciecha Korfantego, Opole 7 XII 1920 r.

27 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Republiky Èeskoslovenské (politícké oddìlení), v Opolí
8 III 1921.

28 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Èeskoslovenské republiky, politícké oddìlení, v Opolí
8 II 1921.

29 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Èeskoslovenské republiky, politíckému oddìlení,
v Opolí 7 XII 1920.



305
nak w wypadku decyzji o podziale obszaru plebiscytowego postulowa³ energicz-
n¹ obronê tych aspiracji30. Po zakoñczeniu III powstania �l¹skiego, w wypadku
przyjêcia angielsko-w³oskiego projektu rozgraniczenia, zaproponowa³ podjêcie sta-
rañ o rektyfikacjê granicy czechos³owacko-niemieckiej na odcinku na po³udnie od
Raciborza, tak aby uzyskaæ dostêp do Odry i drogi w kierunku na Bogumin. Uza-
sadnieniem takiej korekty by³y przede wszystkim wzglêdy komunikacyjne. Zda-
niem Poøízka po wybudowaniu sieci planowanych kana³ów Odra mia³a uzyskaæ
wiêksze znaczenie ni¿ £aba31. Propozycje te nie mia³y jednak ¿adnych szans na
realizacjê. Ostateczne wytyczenie granicy czechos³owacko-niemieckiej w Racibor-
skiem nast¹pi³o w 1923 r. Przy tej okazji pojawi³y siê g³osy za przy³¹czeniem kil-
ku pogranicznych gmin (Cha³upki, Chuchelná) do okrêgu bogumiñskiego. Rekom-
pensatê stanowiæ mia³y najbardziej zniemczone gminy w Hulczyñskiem. Pomimo
pewnego rozg³osu w prasie Niemiec, Czechos³owacji i Polski akcja ta nie przy-
nios³a zamierzonych efektów32.

Zagadnienie, jak zachowaj¹ siê Morawcy w zbli¿aj¹cym siê plebiscycie, nur-
towa³o znaj¹cych problemy pogranicza polskich dzia³aczy. Przewodnicz¹cy dele-
gacji polskiej w trójstronnej komisji do rozgraniczenia terenów przyznanych Cze-
chos³owacji od obszaru plebiscytowego dr Józef Rostek zwraca³ Wojciechowi
Korfantemu uwagê, ¿e objêcie plebiscytem morawskich wiosek przysporzy tylko
g³osów Niemcom. Korfanty jednak stwierdzi³, ¿e plebiscyt to formalno�æ i nale¿y
braæ, co siê da33. O raciborskich i g³ubczyckich Morawcach nie wspomnia³ tak¿e
w swym li�cie do Poøízka, zapewne, aby w przysz³ych dyskusjach nad zasiêgiem
czeskiego etnikum nie dawaæ po³udniowemu s¹siadowi dodatkowego argumentu.
W tej sytuacji lokalni polscy dzia³acze plebiscytowi próbowali ze sw¹ propagand¹
dotrzeæ do miejscowo�ci morawskich na w³asn¹ rêkê, choæ jak siê wydaje, bar-
dziej chodzi³o o czê�ciowe choæby zneutralizowanie tam wp³ywów niemieckich
ni¿ o pozyskanie ich dla sprawy polskiej. W lewobrze¿nej czê�ci Raciborskiego
rozpowszechniano u³o¿on¹ przez Józefa Rostka odezwê wzywaj¹c¹ do g³osowa-
nia na ÈSR, nastêpnie odezwê niby niemieck¹, dezawuuj¹c¹ tê pierwsz¹, wreszcie
drukowane w jêzyku czeskim wezwanie do g³osowania za Polsk¹34. Wysi³ki te jed-
nak na niewiele siê zda³y. Morawcy niemal¿e w stu procentach opowiedzieli siê
w plebiscycie za Niemcami.

Jak siê wydaje, przybywaj¹c w maju 1920 r. do Opola Jiljí Poøízek nie zdawa³
sobie sprawy z istnienia na Górnym �l¹sku czeskich kolonii, za³o¿onych przez
XVIII-wiecznych czeskich emigrantów religijnych lub ich potomków. Niemniej

Konsulat Generalny Republiki Czechos³owackiej w Opolu (1920�1922)...

30 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Èeskoslovenské republiky, politícké oddìlení, v Opolí
28 II 1921.

31 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Republiky Èeskoslovenské, politícká sekce, v Opolí
1 IX 1921.

32 F. S z y m i c z ek, Pogranicze w �wietle archiwaliów by³ej Rejencji Opolskiej (Komunikaty In-
stytutu �l¹skiego w Katowicach � Sprawy Czechos³owackie, nr 21, Katowice 1947, s. 3�4).

33 A. R o s t e k, Wspomnienia plebiscytowe z powiatu raciborskiego (Kwartalnik Opolski, 1958,
nr 1, s. 143).

34 Tam¿e, s. 161.
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kontakty z tymi �rodowiskami nawi¹za³ stosunkowo szybko. Problematyk¹ t¹ sta-
ra³ siê zainteresowaæ swych prze³o¿onych, sugeruj¹c podjêcie dzia³añ reczechiza-
cyjnych. S³u¿yæ temu mia³o przys³anie specjalnej ekipy naukowców, podjêcie sta-
rañ o wprowadzenie w tych miejscowo�ciach do szkó³ jêzyka czeskiego oraz
przyjazd czeskich pastorów. W tej ostatniej kwestii osobi�cie wyst¹pi³ do w³adz
Ko�cio³a czeskobrackiego. Jednak przy bli¿szym poznaniu panuj¹cych w�ród po-
tomków kolonistów stosunków konsul generalny Republiki Czechos³owackiej
w Opolu coraz wyra�niej uzmys³awia³ sobie, ¿e zasz³e w tych spo³eczno�ciach pro-
cesy germanizacyjne maj¹ ju¿ charakter nieodwracalny. Jedynymi ³¹cznikami z kra-
jem przodków by³y jêzyk i religia, ale tak¿e w tych sferach na pocz¹tku lat wi-
doczny by³ wyra�ny regres. Jego zdaniem najlepszym rozwi¹zaniem by³aby ich
reemigracja, w przeciwnym razie ulegn¹ szybkiemu wynarodowieniu. Najbli¿sze
lata ukaza³y s³uszno�æ jego przewidywañ. Jednak do wyjazdu mieszkañców Grod�-
ca, Piotrówki i innych kolonii do Czechos³owacji dosz³o dopiero zim¹ 1945 r.

DIE HALTUNG DES TSCHECHOSLOWAKISCHEN GENERALKONSULATES
IN OPPELN GEGENÜBER DEN OBERSCHLESISCHEN TSCHECHEN

(1920�1922)
Die Umsetzung der Beschlüsse über die Durchführung des Plebiszits in Oberschlesien hatte zur

Folge, dass seit dem 11.02.1920 die Souveränität der deutschen Macht über dieses Territorium auf-
gehoben und die Macht durch die Interalliierte Regierungs- und Plebiszitskommission übernommen
wurde, bei der die beiden Interessenseiten, Polen und Deutschland, der Vatikan sowie die dem Ple-
biszitgebiet benachbarte Tschechoslowakei ihre Vertreter akkreditierte. Der Generalkonsul der Tsche-
choslowakischen Republik, Jiljí Poízek, nach der Ankunft in Oppeln stellte schnell fest, dass es in
Oberschlesien Kolonien von religiösen Emigranten aus dem 18. Jahrhundert gibt. Mit dieser Frage
versuchte er seine Vorgesetzten zu interessieren, in dem er unterschiedliche Retschechisierungs-
maßnahmen vorschlug. Dieser Aufgabe sollte die Entsendung von einer Gruppe von Wissenschaft-
lers, die Einführung der tschechischen Sprache in den Schulen in diesen Ortschaften sowie die An-
kunft der tschechischen Pastoren dienen. In dieser letzten Frage wandte er sich an die Führung der
Kirche der Böhmischen Brüder persönlich. Allerdings kam der Generalkonsul nach dem näheren
Kennenlernen der dort herrschenden Verhältnisse zur Überzeugung, dass die in diesen Gesellschaf-
ten vorangeschrittenen Germanisierungsprozesse einen unwiderruflichen Charakter haben. Das ein-
zige Bindeglied mit dem Land der Vorfahren war die Sprache und die Religion, aber sogar in diesen
Sphären war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Für die beste Lösung hielt er die Reemigra-
tion, im anderen Fall würde diese Gruppe starken Denationalisierungsprozessen unterzogen. Die
nächsten Jahre haben seine Einschätzung nur bestätigt. Allerdings kam es zur Übersiedlung der
Bevölkerung von Grodziec, Piotrowka und andere böhmischen Kolonien in Oberschlesien in die
Tschechoslowakei erst im Winter 1945.

Piotr Pa³ys
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WITOLD MARCOÑ

UNIFIKACJA WOJEWÓDZTWA �L¥SKIEGO
Z II RZECZ¥POSPOLIT¥

W OPARCIU O BIERNE KOMPETENCJE
STATUTU ORGANICZNEGO

Obok wielu dziedzin, które �l¹ski parlament móg³ samodzielnie regulowaæ, znaj-
dujemy równie¿ i takie uprawnienia, które sprowadza³y siê do wyra¿ania przez Sejm
�l¹ski zgody na obowi¹zywanie w województwie autonomicznym ustaw wydanych
przez Sejm Rzeczypospolitej. Zakres biernych kompetencji w sprawach dotycz¹-
cych górnictwa, handlu, przemys³u i rêkodzielnictwa (rzemios³a), hutnictwa statut
organiczny regulowa³ w art. 8 i 8a. Art. 8a powsta³ dziêki interwencji ministra Józefa
Kiedronia1. Z analizy artyku³u wynika, ¿e ustawodawstwo w tych dziedzinach by³o
zastrze¿one do kompetencji centralnych czynników ustawodawczych za zgod¹ Sej-
mu �l¹skiego. Wszelkie zmiany ustaw dotycz¹cych górnictwa, przemys³u, handlu
i rzemios³a obowi¹zuj¹cych w województwie �l¹skim w dniu przejêcia Górnego
�l¹ska przez Polskê mog³y nast¹piæ tylko za aprobat¹ Sejmu �l¹skiego2. Powy¿-
sze przepisy ustawy autonomicznej stwarza³y sytuacjê, w której Sejm �l¹ski móg³
rozci¹gn¹æ centralny akt prawny na obszar organizmu autonomicznego, w razie
gdyby ustawodawca ogólnopolski to rozwi¹zanie uchwali³. Na podstawie artyku-
³ów okre�laj¹cych bierne kompetencje móg³ zaakceptowaæ akt ogólnopolski, b¹d�
go odrzuciæ. Poniewa¿ ustawy, które Sejm RP przedk³ada³ Sejmowi �l¹skiemu, aby
wyrazi³ na nie zgodê, by³y ustawami ogólnopolskimi, rysowa³a siê wiêc szansa
w przypadku zgody Sejmu �l¹skiego na ich obowi¹zywanie, co oznacza³o pog³ê-
bienie unifikacji prawnej województwa �l¹skiego z reszt¹ terytorium pañstwa pol-
skiego. Jednocze�nie przepis art. 8a by³ wprawdzie pewnym ograniczeniem usta-
wodawstwa Rzeczypospolitej w wymienionych dziedzinach, lecz niew¹tpliwe jest,
jak wy¿ej stwierdzono, ¿e Sejm �l¹ski sam tego ustawodawstwa nie posiada³.
W praktycznej dzia³alno�ci �l¹skiego parlamentu znajdziemy wiele aktów pra-
wnych, które by³y wyra¿eniem zgody na obowi¹zywanie na terenie województwa
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1 K. Wo l ny, Kilka s³ów o autonomii �l¹skiej (Polonia, nr 2764, 19 VI 1932 r., s. 9).
2 Ustawa z 8 III 1921 r. Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

(dalej: Dz.U.R.P.) 1921 nr 26 poz. 146) dotycz¹ca ustawy konstytucyjnej z 15 VII 1920 r. (Dz.U.R.P.
1920, nr 73, poz. 497).



308
�l¹skiego rozporz¹dzeñ b¹d� ustaw wydanych przez czynniki centralne. Legisla-
tywa �l¹ska udziela³a swego zezwolenia na wprowadzenie okre�lonej regulacji pra-
wnej. Sejm �l¹ski nie posiada³ uprawnieñ w zakresie jej zmiany, nie mia³ inicjaty-
wy ustawodawczej ani te¿ wp³ywu na tok prac prowadzonych w tych sprawach.
Historyk prawa Bo¿ena Cyrol podda³a analizie zakres biernych kompetencji sta-
tutu organicznego3. Natomiast niniejsze rozwa¿ania s¹ prób¹ ujêcia problemu przez
historyka.

I  Se jm  � l ¹ sk i. Kadencja parlamentu lokalnego trwa³a od 10 X 1922 r. do
12 II 1929 r. Pierwsze regulacje Sejm �l¹ski przeprowadzi³ w 1924 r. na skutek
starañ polskich sfer bankowych w organizmie autonomicznym. Rada Ministrów
uchwali³a rozci¹gniêcie na obszar województwa �l¹skiego mocy artyku³ów 1�23
ustawy z 20 I 1921 r. o organizacji gie³d w Polsce4. 15 VII 1924 r. na porz¹dku
obrad lokalnego parlamentu pierwszej kadencji znalaz³ siê nag³y wniosek rz¹du
w sprawie organizacji gie³d5. Sprawê referowa³ w imieniu komisji prawniczej re-
prezentant Narodowej Partii Robotniczej Franciszek Obrzut. Z trybuny sejmowej
opowiedzia³ siê on za wprowadzeniem regulacji centralnej z 20 I 1921 r. o organi-
zacji gie³d na teren województwa �l¹skiego6. Pos³owie lokalnego parlamentu nie
podjêli dyskusji w tej sprawie, ale w wiêkszo�ci poparli wniosek Rady Ministrów.
Sejm �l¹ski wyda³ akt prawny w sprawie wprowadzenia ustawy z 20 I 1921 r.
o organizacji gie³d w Polsce na teren województwa �l¹skiego7. Ustawodawca �l¹-
ski wyrazi³ zgodê na rozci¹gniêcie art. 1�23 tej¿e ustawy, przy czym ustawa za-
czê³a obowi¹zywaæ w dniu jej og³oszenia. Wej�cie w ¿ycie tego¿ aktu prawnego
mia³o wp³yw na rolê pos³ów parlamentu w d¹¿eniach zmierzaj¹cych do unifikacji
z obszarem ca³ego pañstwa. Powy¿sza regulacja nie przetrwa³a zbyt d³ugo. W czasie
109 posiedzenia Sejmu �l¹skiego pierwszej kadencji 30 I 1925 r. zg³oszony zosta³
wniosek �l¹skiej Rady Wojewódzkiej dotycz¹cy projektu ustawy o wyra¿eniu zgo-
dy Sejmu �l¹skiego na rozporz¹dzenie prezydenta RP z 28 XII 1924 r. o warun-
kach wykonywania czynno�ci bankowych i nadzorze nad tymi czynno�ciami,
o organizacji gie³d i o prawie o domach sk³adowych8. Wniosek ten przedstawi³ An-
toni Pawlita, naczelnik wydzia³u skarbowego �l¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego,
który z trybuny sejmowej opowiada³ siê za wprowadzeniem trzech ogólnopolskich
aktów prawnych na obszar organizmu autonomicznego i zaproponowa³: �Wnoszê
przeto imieniem Rz¹du, a¿eby projekt tej ustawy prosz¹cy o zgodê na te trzy roz-

Witold Marcoñ

3 B. C y r o l, Regulacja prawna dzia³alno�ci gospodarczej na �l¹sku w ustawodawstwie Sejmu
�l¹skiego w latach 1922�1939 (Studia nad ekonomik¹ regionu, t. XVIII, Katowice 1988, s. 135�150).

4 Dz.U.R.P. 1921, nr 13, poz. 71; S. C z e r n e c k i, Bankowo�æ polska na Górnym �l¹sku (Dzieje
pracy Górnego �l¹ska 1922�1927, Lwów�Katowice 1927, s. 81); M. Tr ¹ b a , Bankowo�æ (Wojewódz-
two �l¹skie (1922�1939). Zarys monograficzny, pod red. F. Serafina, Katowice 1996, s. 384�385).

5 Druk sejmowy: 517/I Sejmu �l¹skiego (dalej: S�); sprawozdanie stenograficzne (dalej: spr. sten.)
z 97 posiedzenia (dalej: pos.) I S� z 15 VII 1924 r., szpalta (dalej: szp.) 26�27.

6 Spr. sten. z 97 pos. I S� z 15 VII 1924 r., szp. 26.
7 Dziennik Ustaw �l¹skich (dalej: Dz.U.�l.) 1924, nr 18, poz. 74; C z e r n e c k i, op. cit., s. 81;

Tr ¹ b a, op. cit., s. 385.
8 Spr. sten. z 109 pos. I S� z 30 I 1925 r., szp. 12�16.
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porz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej przekazano Komisji Prawniczej�9. Ko-
misja prawnicza analizowa³a powy¿szy projekt �l¹skiej Rady Wojewódzkiej 16 II
1925 r. Na posiedzenie tej komisji zaproszono ekspertów z Izby Handlowej, Izby
Rêkodzielniczej i Zwi¹zku Banków, aby móc wypracowaæ odpowiednie stanowi-
sko w tej kwestii10. 4 III 1925 r. na forum lokalnego parlamentu pierwszej kaden-
cji rozpatrywano sprawozdanie komisji prawniczej dotycz¹ce projektu ustawy
o wyra¿eniu zgody na rozporz¹dzenia prezydenta RP z 28 XII 1924 r. o warun-
kach wykonywania czynno�ci bankowych i nadzorze nad tymi czynno�ciami,
o organizacji gie³d i o prawie o domach sk³adowych11. Referentem komisji pra-
wniczej by³ dzia³acz chadecki Walenty Fojkis. Stwierdzi³ on, ¿e nale¿a³o wprowa-
dziæ trzy rozporz¹dzenia prezydenta RP z uwagi na pró¿niê wynikaj¹c¹ z braku
unormowañ w tej materii: �W dyskusji uznano potrzebê przyjêcia tych rozporz¹-
dzeñ na Górnym �l¹sku, albowiem przez nieprzyjêcie tych rozporz¹dzeñ � jak ar-
gumentowa³ � stworzyliby�my mo¿liwo�æ wszystkim tym bankierom, którzy swoje
interesy prowadz¹ nie w interesie Pañstwa�12. Pos³owie Sejmu �l¹skiego pierw-
szej kadencji zgodzili siê z wyst¹pieniem referenta komisji prawniczej W. Fojki-
sa. W uzasadnieniu powy¿szego projektu ustawy stwierdzono jednoznacznie, ¿e
�... rozporz¹dzenia, reguluj¹ce w sposób jednolity dla ca³ego Pañstwa sprawy pierw-
szorzêdnego znaczenia gospodarczego wymagaj¹ jak najrychlejszego wej�cia w ¿y-
cie rozporz¹dzenia tak¿e na obszarze Województwa �l¹skiego�13. Pos³owie maj¹c
na uwadze wzglêdy unifikacyjne opowiedzieli siê w wiêkszo�ci 4 III 1925 r. za
wej�ciem trzech ogólnopolskich aktów prawnych. W tym dniu Sejm �l¹ski pierw-
szej kadencji wyda³ ustawê o wyra¿eniu zgody na rozporz¹dzenie prezydenta RP
z 28 XII 1924 r. o warunkach wykonywania czynno�ci bankowych i nadzorze nad
tymi czynno�ciami, o organizacji gie³d i o prawie o domach sk³adowych14.

Praca legislacyjna Sejmu RP i uchwalenie przez ten organ ustawy znajdowa³y
szerokie zainteresowanie na forum lokalnego parlamentu �l¹skiego. Czêsto by³y
one przedmiotem obrad dzia³aj¹cych w Sejmie �l¹skim komisji sejmowych, które
rozpatrywa³y tre�æ danej ustawy pod k¹tem mo¿liwo�ci zastosowania jej na ob-
szarze województwa autonomicznego. �ledz¹c sprawozdanie i materia³y bêd¹ce
efektem prac komisji sejmowych zauwa¿yæ mo¿na, ¿e w wielu przypadkach po-
wodem stworzenia projektu ustawy rozci¹gaj¹cej ustawê ogólnopolsk¹ na woje-
wództwo �l¹skie by³y wzglêdy unifikacyjne. 15 IX 1924 r. Ministerstwo Przemy-
s³u i Handlu przes³a³o reskryptem wojewodzie Mieczys³awowi Bilskiemu projekt
ustawy w sprawie wprowadzenia na teren organizmu autonomicznego ustawy

Unifikacja województwa �l¹skiego z II Rzecz¹pospolit¹...

9 Tam¿e, szp. 12�13.
10 Spr. sten. z 111 pos. I S� z 4 III 1925 r., szp. 5.
11 Druki sejmowe: 584/I S� i 596/I S�; spr. sten. z 11 pos. I S� z 4 III 1925 r., szp. 5�6.
12 Spr. sten. z 11 pos. I S� z 4 III 1925 r., szp. 5�6.
13 Druk sejmowy: 584/I S�, s. 2.
14 Dz.U.�l. 1925, nr 3, poz. 9; Dz.U.R.P. 1924, nr 114, poz. 1018; Dz.U.R.P. 1924, nr 114, poz.

1019; Dz.U.R.P. 1924, nr 114, poz. 1020; Ustawy Sejmu �l¹skiego 1922�1932, Katowice 1932,
s. 641�642; C y r o l, op. cit., s. 142.
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z 8 VII 1924 r. w przedmiocie op³at od uprawnieñ górniczych15. Miesi¹c pó�niej,
14 X 1924 r. zosta³ przedstawiony na forum lokalnego parlamentu przez cz³onka
�l¹skiej Rady Wojewódzkiej Leopolda Szefera nag³y wniosek rz¹du zawieraj¹cy
projekt ustawy w sprawie wprowadzenia na teren województwa �l¹skiego ustawy
z 8 VII 1924 r. w przedmiocie op³at od uprawnieñ górniczych16. Referent przed-
stawi³ motywy inicjatywy rozci¹gniêcia ogólnopolskiego aktu prawnego na obszar
organizmu autonomicznego, m.in. zwraca³ uwagê, ¿e na tym terenie op³aty od
uprawnieñ górniczych stosowano dotychczas wed³ug norm austriackich na �l¹sku
Cieszyñskim, a na Górnym �l¹sku wed³ug norm pruskich. Ujednolicenie przepi-
sów w tej materii w obu czê�ciach organizmu autonomicznego mog³oby przyczy-
niæ siê do unifikacji wewnêtrznej tej jednostki terytorialnej. L. Szefer stwierdzi³,
¿e aby wprowadziæ tê ustawê ogólnopolsk¹ na obszar województwa �l¹skiego po-
trzebna by³a zgoda Sejmu �l¹skiego w my�l art. 8a statutu organicznego. W takim
przypadku lokalny parlament musia³ zatwierdziæ centraln¹ regulacjê z zakresu gór-
nictwa, aby ujednoliciæ przepisy w tej materii z reszt¹ kraju. Po wys³uchaniu spra-
wozdania cz³onka �l¹skiej Rady Wojewódzkiej pos³owie Sejmu �l¹skiego posta-
nowili przekazaæ nag³y wniosek Rady Ministrów dwóm komisjom: bud¿etowej
i prawniczej. 28 X 1924 r. rozpatrywa³a ten wniosek rz¹dowy komisja prawnicza17.
Wiêkszo�æ pos³ów tej komisji popar³a propozycjê Ministerstwa Przemys³u i Han-
dlu w sprawie wprowadzenia na teren województwa �l¹skiego ustawy z 8 VII
1924 r. w przedmiocie op³at od uprawnieñ górniczych. Jedynie reprezentant mniej-
szo�ci niemieckiej Otto Ulitz proponowa³ przekazaæ projekt ustawy do komisji bu-
d¿etowej ze wzglêdu na dochody, które mia³y wp³ywaæ do skarbu �l¹skiego z tej
regulacji. Pose³ Józef Machej z PPS zg³osi³ rezolucjê, której celem by³o podwy¿-
szenie op³at od wy³¹czno�ci poszukiwañ górniczych. Jednak pos³owie komisji pra-
wniczej w wiêkszo�ci ten postulat odrzucili18. 19 XI 1924 r. Sejm �l¹ski rozpatry-
wa³ sprawozdanie komisji prawniczej w sprawie rozci¹gniêcia ogólnopolskiej
ustawy z 8 VII 1924 r. w przedmiocie op³at od uprawnieñ górniczych na obszar
województwa �l¹skiego19. Referentem tego sprawozdania by³ pose³ Franciszek
Obrzut z NPR. Stwierdzi³ on: �Ja wnoszê imieniem komisji o przyjêcie tej ustawy,
tj. aby ustawa, która obowi¹zuje w Polsce, obowi¹zywa³a na terenie Wojewódz-
twa �l¹skiego�20. Stanowisko to popiera³a wiêkszo�æ cz³onków komisji prawni-
czej w tej sprawie. Znamienn¹ postawê zaj¹³ klub Chrze�cijañskiej Demokracji
w kwestii tej ustawy. Dostrzegaj¹c jej walory przedstawiciel chadecji Pawe³ Kemp-
ka z trybuny sejmowej stwierdzi³: �Ustawa ta przewiduje op³aty górnicze regular-
ne od uprawnieñ górniczych, od nadañ górniczych i od wy³¹czno�ci górniczych.
Ustawa ta nie przewiduje ¿adnych wydatków, a tylko dochody. Dlatego te¿ zda-
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15 Dz.U.R.P. 1924, nr 69, poz. 671; spr. sten. z 100 pos. I S� z 14 X 1924 r., szp. 3.
16 Druk sejmowy: 533/I S�; spr. sten. z 100 pos. I S� z 14 X 1924 r., szp. 3�5.
17 Spr. sten. z 102 pos. I S� z 19 XI 1924 r., szp. 4.
18 Tam¿e, szp. 4.
19 Spr. sten. z 102 pos. I S� z 19 XI 1924 r., szp. 3�7.
20 Tam¿e, szp. 4.
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niem klubu ChD projekt tej ustawy nie potrzebuje jeszcze i�æ do Komisji Bud¿e-
towej, a¿eby ta go rozpatrzy³a, tylko mo¿e byæ ju¿ dzi� za³atwiony. Celem przy-
�pieszenia pracy Sejmu �l¹skiego � stawia klub ChD wniosek, ¿eby projekt tej usta-
wy by³ dzi� za³atwiony i rozpatrzony�21. Z powy¿szej wypowiedzi P. Kempki
wynika, ¿e chadecja d¹¿y³a do ujednolicenia przepisów organizmu autonomiczne-
go z ca³ym krajem. Na tym posiedzeniu Sejmu �l¹skiego 19 XI 1924 r. reprezen-
tant mniejszo�ci niemieckiej O. Ulitz obstawa³, aby projekt ustawy przekazaæ jed-
nak do komisji bud¿etowej, motywuj¹c to nastêpuj¹co: �... przy rozci¹gniêciu
ustawy chodzi o kwestiê znaczenia wybitnie bud¿etowego. Jest znanem, ¿e celem
ustawy jest na³o¿enie op³aty na w³asno�æ górnicz¹, a ¿e chodzi tu o bezpo�rednie
dochody Skarbu �l¹skiego, trzeba wys³uchaæ Komisji Bud¿etowej�22. Pos³owie
I Sejmu �l¹skiego nie zaakceptowali wniosku reprezentanta klubu niemieckiego.
Z wypowiedzi O. Ulitza wynika, ¿e stara³ siê opó�niæ wprowadzenie ogólnopol-
skiego aktu prawnego na obszar województwa �l¹skiego. G³os w dyskusji zabra³
jeszcze przedstawiciel PPS J. Machej. Ponownie zg³osi³ rezolucjê, która nie uzy-
ska³a akceptacji w czasie posiedzenia komisji prawniczej 28 X 1924 r.: �Sejm �l¹-
ski wyra¿aj¹c zgodê na rozci¹gniêcie ustawy Rzeczpospolitej Polskiej z 8 VII
1924 r. Dz.U.R.P. nr 69 w przedmiocie op³at od uprawnieñ górniczych wzywa Pana
Wojewodê, by zwróci³ siê do Rz¹du Centralnego o zmianê tej ustawy pod wzglê-
dem podwy¿szenia op³at od wy³¹czno�ci poszukiwañ górniczych na 55 z³ od jed-
nej wy³¹czno�ci�23. Celem tej rezolucji by³o podniesienie podatków i zwiêkszenie
konkurencji przy otwieraniu kopalñ wêgla kamiennego. Rezolucjê powy¿sz¹ po-
s³owie zaakceptowali wiêkszo�ci¹ g³osów. Pomimo zastrze¿eñ reprezentant PPS
J. Machej uwa¿a³, ¿e wej�cie centralnego aktu prawnego z zakresu górnictwa by³o
po¿¹dane. Sejm �l¹ski wyrazi³ zgodê na wprowadzenie ogólnopolskiej ustawy
z 8 VII 1924 r. w przedmiocie op³at od uprawnieñ górniczych na obszar wojewódz-
twa �l¹skiego ju¿ 19 XI 1924 r.24 Warto zaznaczyæ, ¿e lokalny parlament stosun-
kowo szybko zaakceptowa³ tê centraln¹ regulacjê i przez ten akt prawny przyczy-
ni³ siê do ujednolicenia przepisów górniczych w ca³ym pañstwie polskim.

Kolejn¹ centraln¹ regulacj¹, któr¹ wprowadzono na obszar województwa �l¹-
skiego, by³o rozporz¹dzenie prezydenta RP o sztucznych �rodkach s³odz¹cych z 7 X
1927 r.25 Ten ogólnopolski akt prawny normowa³ sprawy z zakresu przemys³u. Ini-
cjatywa wprowadzenia go na teren autonomiczny przypad³a Radzie Ministrów.
Wniosek rz¹du w sprawie rozci¹gniêcia na obszar województwa �l¹skiego mocy
obowi¹zuj¹cej tego rozporz¹dzenia pos³owie rozpatrywali na posiedzeniu 7 XII
1927 r.26 G³os zabrali Stanis³aw Janicki z chadecji i Józef Biniszkiewicz z PPS.
S. Janicki prosi³ o przes³anie tej regulacji do komisji prawniczej Sejmu �l¹skiego,
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21 Tam¿e, szp. 3�4.
22 Tam¿e, szp. 4.
23 Tam¿e, szp. 5�7.
24 Tam¿e, szp. 7; Dz.U.�l. 1924, nr 25, poz. 94; Ustawy Sejmu �l¹skiego..., s. 652.
25 Dz.U.R.P. 1927, nr 89, poz. 797; Ustawy Sejmu �l¹skiego..., s. 646.
26 Druk sejmowy; 909/I S�, spr. sten. ze 169 pos. I S� z 7 XII 1927 r., szp. 4.
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która by sprawê przeanalizowa³a. Ponadto twierdzi³, ¿e pos³owie powinni lepiej
zapoznaæ siê z tym rozporz¹dzeniem prezydenta RP. J. Biniszkiewicz zaj¹³ odmien-
ne stanowisko. Zwraca³ uwagê na szerz¹cy siê przemyt sacharyny, któremu nale-
¿a³o przeciwdzia³aæ. Proponowa³ sprawê rozstrzygn¹æ natychmiast. Jednak wiêk-
szo�æ pos³ów nie podziela³a opinii przywódcy PPS na Górnym �l¹sku. Sprawê
oddano do rozstrzygniêcia komisji prawniczej I Sejmu �l¹skiego. Ten ogólnopol-
ski akt prawny z zakresu przemys³u rozpatrywano na posiedzeniu tej¿e komisji pod
k¹tem jego przydatno�ci w organizmie autonomicznym. Na porz¹dku obrad 182
posiedzenia I Sejmu �l¹skiego 1 X 1928 r. znalaz³o siê sprawozdanie komisji pra-
wniczej w sprawie projektu tej ustawy27. W imieniu tej komisji problem referowa³
dzia³acz chadecki Jan Kêdzior. Podkre�li³ on, ¿e z punktu widzenia prawnego nie
zachodz¹ ¿adne przeszkody, aby rozci¹gn¹æ centralny akt prawny na obszar auto-
nomiczny. Zwróci³ tak¿e uwagê na inne walory tej regulacji: �... zmniejszone zo-
stanie przemytnictwo sacharyny z Niemiec do Polski, ¿e ludzie potrzebuj¹cy sa-
charyny bêd¹ j¹ mogli otrzymaæ na podstawie recept lekarskich i ¿e ograniczenie
u¿ywania sacharyny podniesie przemys³ cukrowniczy w Polsce...�28 W imieniu ko-
misji prawniczej I Sejmu �l¹skiego J. Kêdzior zaproponowa³, aby rozci¹gn¹æ moc
obowi¹zuj¹c¹ rozporz¹dzenia prezydenta RP z 7 X 1927 r. o sztucznych �rodkach
s³odz¹cych na obszar organizmu autonomicznego. Pos³owie po wys³uchaniu spra-
wozdania dzia³acza chadeckiego przyjêli ustawê w tej sprawie29.

Parlament �l¹ski, dzia³aj¹c na podstawie art. 8a statutu organicznego, wyra¿a³
czêsto sw¹ zgodê na wej�cie w ¿ycie w województwie �l¹skim ustaw, które regu-
lowa³y stosunki prawa pracy, a nie prawa gospodarczego. Postanowienia art. 8a
by³y podstaw¹ dzia³ania Sejmu �l¹skiego po przejêciu w³adzy na Górnym �l¹sku
przez pañstwo polskie. Zosta³a tam moc¹ rozporz¹dzenia wojewody J. Rymera
z 8 VIII 1922 r. wprowadzona polska inspekcja przemys³owa i górnicza. Stan taki
istnia³ do roku 1928. 16 XI 1927 r. na forum lokalnego parlamentu zosta³ zg³oszo-
ny nag³y wniosek klubu PPS w sprawie wyra¿enia zgody Sejmu �l¹skiego na wpro-
wadzenie na obszarze województwa �l¹skiego rozporz¹dzenia prezydenta RP z 14
VII 1927 r. o inspekcji pracy30. Wniosek ten przekazano do analizy dwóm komi-
sjom: prawniczej i socjalnej. 16 IV 1928 r. pos³owie wys³uchali sprawozdania ko-
misji socjalnej w sprawie wprowadzenia na obszar województwa �l¹skiego tego
rozporz¹dzenia31. Referentem sprawozdania by³ pose³ NPR Piotr Pronobis. Przed-
stawi³ on stanowisko komisji socjalnej w tej sprawie, stwierdzaj¹c: �Wiêkszo�æ Ko-
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27 Druki sejmowe: 909/I S� i 984/I S�; spr. sten. ze 182 pos. I S� z 1 X 1928 r., szp. 5�6.
28 Spr. sten. ze 182 pos. I S� z 1 X 1928 r., szp. 6.
29 Tam¿e, szp. 6; Dz.U.�l. 1928, nr 25, poz. 51.
30 Dz.U.R.P. 1927, nr 67, poz. 590; druk sejmowy: 900/ I S�; spr. sten. ze 168 pos. I S� z 16 XI

1927 r., szp. 13; J. J o ñ c z y k, Losy prawa pracy obowi¹zuj¹cego na górno�l¹skiej czê�ci wojewódz-
twa �l¹skiego. 1918�1946 (Studia �l¹skie, t. X, Opole 1960, s. 217); K. K o s m o l, T. B a r t n i c k i,
Ustawodawstwo pracy obowi¹zuj¹ce w górno�l¹skiej czê�ci województwa �l¹skiego, Katowice 1936,
s. 179�192; M. � w i ê c i c k i, Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918�1939, Warszawa 1960,
s. 243�254.

31 Druki sejmowe: 952/I S� i 959/I S�; spr. sten. ze 177 pos. I S� z 16 IV 1928 r., szp. 3�4.
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misji, tj. 5 cz³onków przeciw 2 z frakcji niemieckiej, którzy siê wstrzymali od g³o-
sowania, aczkolwiek zasadniczo nie mieli ¿adnych zastrze¿eñ, przychyli³a siê po
dok³adnem rozwa¿eniu...�32. Z powy¿szej wypowiedzi dzia³acza NPR wynika, ¿e
pos³owie mniejszo�ci nie d¹¿yli do unifikacji autonomicznego organizmu z pañ-
stwem polskim. Bronili zasad zawartych w statucie organicznym. P. Pronobis za
potrzebê chwili uzna³ wprowadzenie tego¿ centralnego aktu prawnego na obszar
województwa �l¹skiego. Okre�li³ to w ten sposób: �Wprowadzenie rozporz¹dze-
nia o inspekcji pracy na �l¹sk jest konieczno�ci¹ i kwesti¹ chwili ze wzglêdu na
niedostateczn¹ obsadê inspektorów przemys³owych, bo na ca³ym terenie Górnego
�l¹ska jest tylko dwóch inspektorów przemys³owych: jeden w Katowicach i jeden
w Królewskiej Hucie, którzy nie s¹ w stanie dosyæ czêsto zwiedzaæ zak³adów prze-
mys³owych i dlatego s¹ pod tym wzglêdem braki�33. Podkre�la³ tak¿e inne walory
rozci¹gniêcia na obszar województwa �l¹skiego tego rozporz¹dzenia prezydenta
RP. Wyja�ni³ to stanowisko tak: �W zwi¹zku z wej�ciem w ¿ycie rozporz¹dzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej o inspekcji pracy, ta sieæ nadzoru siê powiêkszy, gdy¿
przewidziane jest, ¿e w Katowicach bêdzie trzech inspektorów, w Królewskiej
Hucie trzech, w Tarnowskich Górach i Rybniku jeden inspektor i zastêpca i w My-
s³owicach jeden inspektor i zastêpca�34. Dzia³acz NPR uzna³ inspektorów pracy
za regulatorów ¿ycia gospodarczego na Górnym �l¹sku i w imieniu komisji so-
cjalnej zaproponowa³ wprowadzenie powy¿szej regulacji centralnej na obszar wo-
jewództwa �l¹skiego. Po wys³uchaniu sprawozdania pos³owie lokalnego parlamentu
nie podjêli dyskusji w tej sprawie. 16 IV 1928 r. Sejm �l¹ski w formie ustawy wy-
razi³ zgodê na wprowadzenie na obszar województwa �l¹skiego rozporz¹dzenia pre-
zydenta RP z 14 VII 1927 r.35 Równocze�nie moc¹ tego¿ aktu prawnego na tere-
nie autonomicznej jednostki administracyjnej zaczê³y obowi¹zywaæ nastêpuj¹ce
rozporz¹dzenia: a) rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Opieki Spo³ecznej w poro-
zumieniu z Ministrem Przemys³u i Handlu z 24 II 1928 r. o udziale inspektorów
pracy w czynno�ciach dotycz¹cych pozwoleñ na otwarcie lub przebudowanie za-
k³adów przemys³owych36; b) rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Opieki Spo³ecz-
nej i Ministra Przemys³u i Handlu z 24 II 1928 r. o stosunku wzajemnym orga-
nów inspekcji pracy i w³adz górniczych37; c) rozporz¹dzenie Ministra Spraw
Wewnêtrznych w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Spo³ecznej z 22 III
1928 r. o wspó³dzia³aniu organów policji pañstwowej i w³adz samorz¹dowych
z inspekcj¹ pracy38.

Wej�cie w ¿ycie powy¿szych rozporz¹dzeñ na teren województwa �l¹skiego spo-
wodowa³o wydatne polepszenie stanu organizacyjnego oraz poziomu inspekcji pra-
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32 Spr. sten. ze 177 pos. I S� z 16 IV 1928 r., szp. 3.
33 Tam¿e, szp. 3�4.
34 Tam¿e, szp. 4.
35 Tam¿e, szp. 4; Dz.U.�l. 1928, nr 11, poz. 25; Ustawy Sejmu �l¹skiego..., s. 635�636.
36 Dz.U.R.P. 1928, nr 41, poz. 398; K o s m o l, B a r t n i c k i, op. cit., s. 193.
37 Dz.U.R.P. 1928, nr 41, poz. 399; K o s m o l, B a r t n i c k i, op. cit., s. 193.
38 Dz.U.R.P. 1928, nr 58, poz. 546; K o s m o l, B a r t n i c k i, op. cit., s. 193.
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cy. Ustawa o inspekcji pracy by³a jedn¹ z norm prawnych, reguluj¹cych na Gór-
nym �l¹sku zagadnienia mieszcz¹ce siê w ramach prawa pracy. W tym przypadku
ChD, NPR, PPS, polskie frakcje w I Sejmie �l¹skim, dostrzeg³y mo¿liwo�æ nie
tylko polepszenia przepisów poprzez tê regulacjê, ale tak¿e przyczyni³y siê do ujed-
nolicenia norm z ca³ym krajem.

Kolejna inicjatywa rozci¹gniêcia ogólnopolskiego aktu prawnego na teren wo-
jewództwa �l¹skiego w oparciu o bierne kompetencje Sejmu �l¹skiego wysz³a od
pos³a PPS J. Macheja. Dzia³acz ten zg³osi³ nag³y wniosek w sprawie rozci¹gniêcia
na obszar województwa �l¹skiego mocy obowi¹zuj¹cej rozporz¹dzenia prezyden-
ta RP z 13 IV 1927 r. o komunalnych kasach oszczêdno�ci39. Wniosek ten przeka-
zano do opracowania komisjom I Sejmu �l¹skiego: bud¿etowej i prawniczej. Do
sprawy powrócono na 174 posiedzeniu I Sejmu �l¹skiego 28 II 1928 r. Sprawo-
zdanie komisji prawniczej parlamentu lokalnego pierwszej kadencji przedstawi³
J. Kêdzior40: �Komisja Prawnicza, rozpatrzywszy ten wniosek, wypowiedzia³a siê
za przyjêciem go, a tem samem za rozszerzeniem rozporz¹dzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej o kasach komunalnych na obszar województwa �l¹skiego i nastêp-
nie przekaza³a sprawê Komisji Bud¿etowej...�41 Zadaniem komunalnych kas
oszczêdno�ci by³o u³atwianie gromadzenia oszczêdno�ci za odpowiednim oprocen-
towaniem i udzielanie kredytu ludno�ci. Pose³ sprawozdawca J. Kêdzior opowie-
dzia³ siê w imieniu komisji, ¿e: �... d¹¿yæ nale¿y do ujednolicenia ustawodawstwa
w ca³ej Rzeczpospolitej�42. Pos³owie I Sejmu �l¹skiego przychylili siê do kon-
kluzji chadeckiego polityka i 28 II 1928 r. uchwalili ustawê w przedmiocie roz-
ci¹gniêcia na województwo �l¹skie rozporz¹dzenia prezydenta RP o komunal-
nych kasach oszczêdno�ci43. Dziêki temu aktowi prawnemu pos³owie I Sejmu
�l¹skiego przyczynili siê do rozwoju tych kas w najlepiej uprzemys³owionym
regionie Polski.

W omawianym okresie lokalny parlament przej¹³ jeszcze jedn¹ centraln¹ regu-
lacjê w oparciu o bierne kompetencje statutu organicznego. By³ to akt prawny
z zakresu ustawodawstwa sanitarnego. Na forum I Sejmu �l¹skiego wp³yn¹³ wnio-
sek �l¹skiej Rady Wojewódzkiej, zawieraj¹cy projekt ustawy o rozci¹gniêciu mocy
obowi¹zuj¹cej rozporz¹dzenia prezydenta RP z 22 III 1928 r. o badaniu zwierz¹t
rze�nych i miêsa44. Na ¿yczenie pos³a W. Korfantego ten wniosek przekazano ko-
misji agrarnej, która 28 XI 1928 r. zajmowa³a siê projektem ustawy zaproponowa-
nym przez �l¹sk¹ Radê Wojewódzk¹, maj¹cym na celu wprowadzenie tej ogólno-
polskiej regulacji45. Komisja agrarna I Sejmu �l¹skiego przygotowa³a sprawozdanie
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39 Dz.U.R.P. 1927, nr 38, poz. 339; druk sejmowy: 907/I S�; spr. sten. ze 169 pos. I S� z 7 XII
1927 r., szp. 9; Tr ¹ ba, op. cit., s. 379�382.

40 Druk sejmowy: 943/I S�; spr. sten ze 174 pos. I S� z 28 II 1928 r., s. 10�13.
41 Spr. sten. ze 174 pos. I S� z 28 II 1928 r., szp. 10.
42 Tam¿e, szp. 12.
43 Tam¿e, szp. 13; Dz.U.�l. 1928, nr 7, poz. 13; Ustawy Sejmu �l¹skiego..., s. 361.
44 Dz.U.R.P. 1928, nr 38, poz. 361; druk sejmowy: 971/I S�; spr. sten. ze 180 pos. I S� z 1 VIII

1928 r., szp. 36.
45 Druk sejmowy: 1026/I S�; spr. sten. ze 187 pos. z 23 I 1929 r., szp. 41.
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w tej kwestii. Referowa³ je 23 I 1929 r. dzia³acz chadecki Karol Palarczyk46. Okre�li³
on zalety tego aktu prawnego, który znosi³ trzy ustawodawstwa: pruskie, austriac-
kie i rosyjskie. Dziêki temu na obszarze II RP mog³y obowi¹zywaæ jednolite po-
stanowienia w tej dziedzinie. Warto zwróciæ uwagê, ¿e materia ta przys³ugiwa³a
do rozstrzygniêcia ustawodawcy autonomicznemu, poniewa¿ mia³ to zagwaranto-
wane w art. 4 pkt. 9 statutu organicznego. Jednak wzglêdy unifikacyjne i przydat-
no�æ ogólnopolskiego rozporz¹dzenia poprzez: 1) nadzór nad ubojem zwierz¹t,
2) badanie miêsa dla celów wpuszczenia do obrotu oraz 3) sprowadzenie miêsa
z zagranicy spowodowa³y, ¿e pos³owie Sejmu �l¹skiego �wiadomie recypowali je
na teren autonomicznej jednostki administracyjnej47.

Powy¿sze rozwi¹zania pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e Sejm �l¹ski w trakcie pra-
cy ustawodawczej wielokrotnie domaga³ siê rozci¹gniêcia ustawodawstwa ogól-
nopolskiego na teren województwa autonomicznego. Sta³ym przedmiotem zainte-
resowania lokalnego parlamentu by³o górnictwo, hutnictwo, przemys³ i rzemios³o.
W tych sprawach parlament �l¹ski móg³ jedynie czekaæ na wydanie odpowiednich
przepisów przez organy centralne, a nastêpnie wyraziæ sw¹ zgodê na wprowadze-
nie tych przepisów w województwie �l¹skim. Wyra¿enie zgody by³o warunkiem
koniecznym, by mo¿na by³o wprowadziæ przepisy ogólnopolskie na obszar woje-
wództwa �l¹skiego. Wola Sejmu �l¹skiego pierwszej kadencji dzia³aj¹c na pod-
stawie art. 8a statutu, umo¿liwia³a wej�cie w ¿ycie w województwie �l¹skim cen-
tralnych sze�ciu ogólnopolskich aktów prawnych, które regulowa³y stosunki prawa
pracy i ustawodawstwa sanitarnego.

I I  Se jm  � l ¹ sk i. Jako regionalny organ ustawodawczy móg³ zajmowaæ siê
wieloma materiami. Do jego kompetencji nale¿a³y m.in. sprawy gospodarcze i so-
cjalne. W kwestiach przemys³u i handlu parlament �l¹ski posiada³ uprawnienia
natury biernej przez artyku³y 8 i 8a statutu organicznego. Zgody Sejmu �l¹skiego
wymaga³y ograniczenia ilo�ciowe produkcji oraz wprowadzenie podatków od pro-
dukcji wêgla, wyrobów chemicznych, hutniczych i cementu oraz innych ga³êzi pro-
dukcyjnych, zatrudniaj¹cych na �l¹sku co najmniej tylu robotników, ilu zatrudnia³y
analogiczne przedsiêbiorstwa na pozosta³ym terenie pañstwa polskiego. Parlament
drugiej kadencji funkcjonowa³ zaledwie kilka miesiêcy, tj. od 27 V do 26 IX 1930 r.
Odby³ tylko 10 posiedzeñ plenarnych.

Na terenie województwa �l¹skiego w³adza wykonawcza przy stosowaniu prze-
pisów dotycz¹cych zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu opiera-
³a siê na artyku³ach pruskiej ordynacji przemys³owej, wydanej przed objêciem
Górnego �l¹ska przez Polskê. Wojewoda Micha³ Gra¿yñski, korzystaj¹c ze swych
uprawnieñ, z³o¿y³ wniosek zwi¹zany z projektem ustawy o wyra¿enie zgody przez
Sejm �l¹ski na wej�cie w ¿ycie na terenie autonomicznego organizmu rozporz¹-
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46 Spr. sten. ze 187 pos. z 23 I 1929 r., szp. 41�42.
47 Tam¿e, szp. 42; Dz.U.�l. 1929, nr 1, poz. 6; Ustawy Sejmu �l¹skiego..., s. 423; P. B a ³ o w s k i,

Skorowidz �l¹skich przepisów prawnych og³oszonych w �Dzienniku Ustaw �l¹skich� i w �Gazecie
Urzêdowej Województwa �l¹skiego� w latach 1922�1937, obowi¹zuj¹cych na obszarze wojewódz-
twa �l¹skiego w dniu 15 lipca 1937 r., Katowice 1937, s. 76.
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dzenia prezydenta RP z 22 VIII 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym
i ich zwalczaniu48. Ta inicjatywa �wiadczy³a o d¹¿eniach unifikacyjnych jednost-
ki administracyjnej, któr¹ kierowa³ M. Gra¿yñski, z obszarem pañstwa polskiego.
Wniosek wojewody trafi³ do komisji socjalnej Sejmu �l¹skiego drugiej kadencji.
Komisja ta przygotowa³a stosowne sprawozdanie, które zosta³o przedstawione
10 IX 1930 r. na forum lokalnego parlamentu. Referentem by³ pose³ Emil Gajdas
z Narodowo-Chrze�cijañskiego Zjednoczenia Pracy. Przedstawiciel komisji socjal-
nej II Sejmu �l¹skiego stwierdzi³: �Ustawodawstwo w tak wa¿nej dziedzinie, jak
zwalczanie chorób zawodowych, od roku 1922 stanê³o w martwym punkcie. W³a-
dza wykonawcza, tzn. �l¹ski Urz¹d Wojewódzki, odczuwa brak ustawy i rozpo-
rz¹dzeñ stosownie do rozwoju nowych ga³êzi przemys³owych�49.  E. Gajdas okre-
�li³ stanowisko komisji socjalnej II Sejmu �l¹skiego, która uwa¿a³a, ¿e kwestia
zapobiegania chorobom zawodowym i ich zwalczaniu jest w województwie �l¹-
skim bardzo wa¿na i zaproponowa³ rozci¹gniêcie regulacji centralnej na obszar
organizmu autonomicznego. Wywody polityka sanacyjnego popar³ pose³ opozycji
Wojciech Korfanty, stwierdzaj¹c: �Ustawodawstwo o zapobieganiu rozszerzeniu
siê chorób zawodowych ma szczególne mo¿e znaczenie na Górnym �l¹sku. Wszak
Górny �l¹sk bodaj jest tem Województwem Rzplitej, które odznacza siê najwiêk-
sz¹ ilo�ci¹ chorób zawodowych, wskutek specjalnych ga³êzi przemys³u, bêd¹cych
tutaj w rozkwicie�50. Polityk chadecki przyj¹³ z uznaniem inicjatywê wojewody
w tej kwestii: �S³usznem jest, ¿e ten dekret Pana Prezydenta Rzplitej, zosta³ nare-
szcie rozszerzony na Górny �l¹sk�51. Podobne stanowisko w tej sprawie w toku
dyskusji zaj¹³ reprezentant mniejszo�ci niemieckiej Konrad Kunsdorf, opowiada-
j¹c siê za rozci¹gniêciem na obszar województwa �l¹skiego rozporz¹dzenia pre-
zydenta RP z 22 VIII 1927 r. Stwierdzi³ on: �Zgadzam siê w zupe³no�ci na wywo-
dy mego przedmówcy�52. Z ramienia N-ChZP przemawia³ jego lider w II Sejmie
�l¹skim Józef Witczak, który popar³ tê regulacjê: �Klub nasz w zupe³no�ci popie-
ra wywody p. referenta � szczególnie, je¿eli chodzi o rozci¹gniêcie ustawy ubez-
pieczeniowej z 22 VIII 1927 r. na choroby zawodowe�53. Istota tej centralnej re-
gulacji spowodowa³a w toku dyskusji poparcie dla niej ró¿nych klubów parlamentu
lokalnego drugiej kadencji: N-ChZP, ChD, NPR oraz mniejszo�ci niemieckiej.
16 IX 1930 r. regionalny parlament uchwali³ ustawê, w której wyrazi³ zgodê na
wej�cie w ¿ycie na teren województwa �l¹skiego rozporz¹dzeñ prezydenta z 22 VIII
1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu54. Powy¿sza re-
gulacja zosta³a dokonana poprzez art. 8a statutu organicznego. Wzglêdy unifika-
cyjne oraz brak odpowiedniej ustawy normuj¹cej kwestiê zapobieganiu chorobom
zawodowym i ich zwalczaniu by³y czynnikami, które wp³ynê³y na decyzjê o przy-
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48 Dz.U.R.P. 1927, nr 78, poz. 676; druk sejmowy: nr 36/II S�; � w i ê c i c k i, op. cit., s. 172�174.
49 Druk sejmowy: nr 78/II S�; spr. sten. z 8 pos. II S� z 10 IX 1930 r., szp. 24.
50 Spr. sten. z 8 pos. II S� z 10 IX 1930 r., szp. 26.
51 Tam¿e, szp. 26.
52 Tam¿e, szp. 27.
53 Tam¿e, szp. 27.
54 Spr. sten. z 9 pos. II S� z 16 IX 1930 r., szp. 13.
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jêciu odpowiedniej normy na Górny �l¹sk. Stosowanie rozporz¹dzenia prezyden-
ta RP dotycz¹cego tej sprawy by³o kluczow¹ kwesti¹ dla najbardziej rozwiniêtego
gospodarczo województwa �l¹skiego w ramach II Rzeczpospolitej. By³ to jedyny
akt prawny przyjêty w oparciu o bierne kompetencje statutu organicznego przez
�l¹ski parlament drugiej kadencji.

I I I  S e j m  � l ¹ s k i. Sejm �l¹ski by³ wyposa¿ony w szerokie kompetencje
w zakresie przemys³u, handlu i rzemios³a. Mia³y one na celu ochronê ¿ycia go-
spodarczego �l¹ska oraz zagwarantowanie takiego poziomu, jaki istnia³ w chwili
objêcia Górnego �l¹ska przez Polskê. Kompetencje w sprawach przemys³u i han-
dlu Sejmu �l¹skiego by³y natury biernej. Zamyka³y siê w prawie udzielania albo
odmówienia zgody na odpowiedni¹ ustawê pañstwow¹. Zgody Sejmu �l¹skiego
wymaga³y ograniczenia liczby przedsiêbiorstw w dziedzinie wydobycia wêgla, pro-
dukcji hutnictwa, wyrobów chemicznych, cementu i innych ga³êzi produkcyjnych,
zatrudniaj¹cych na �l¹sku co najmniej tylu robotników, co analogiczne przedsiê-
biorstwa na pozosta³ym terenie Polski. Przepis ten nie mia³ praktycznego znacze-
nia. Jednak dosz³o na �l¹sku do tego, czego obawiali siê autorzy tego postanowie-
nia, czyli du¿ych ograniczeñ produkcyjnych. Ograniczenia te by³y jednak wynikiem
ówczesnych stosunków gospodarczych w Polsce. Art. 8a nie dawa³ podstawy pra-
wnej do rozszerzenia kompetencji ustawodawczej Sejmu �l¹skiego na dziedziny
¿ycia, niewymienione wyra�nie w poszczególnych przepisach statutu organiczne-
go. Na podstawie wspomnianego artyku³u statutu organicznego Sejm �l¹ski móg³
wyraziæ zgodê b¹d� jej odmówiæ w sprawie rozci¹gniêcia ustawy pañstwowej
o ochronie pracy na obszar województwa �l¹skiego.

Trzeci Sejm �l¹ski funkcjonowa³ od 9 XII 1930 r. do 26 III 1935 r. Parlament
autonomiczny tej kadencji wykorzystuj¹c swoje bierne kompetencje zawarte w art. 8a
bardzo czêsto wyra¿a³ zgodê na wej�cie prawa ogólnopolskiego z zakresu górnic-
twa, handlu i rzemios³a. W okresie III kadencji Sejmu �l¹skiego komisja prawnicza,
dzia³aj¹ca pod kierunkiem W³odzimierza D¹browskiego, zwolennika integracji, ak-
ceptowa³a wej�cie w ¿ycie centralnych regulacji na teren organizmu autonomiczne-
go. Inicjatorem pierwszego takiego rozwi¹zania by³ wojewoda �l¹ski Micha³ Gra-
¿yñski55. Pose³ sprawozdawca z ramienia N-ChZP Stefan Kapu�ciñski przedstawi³
cel obowi¹zywania na terenie tej jednostki administracyjnej rozporz¹dzenia pre-
zydenta RP z 30 VI 1927 r. w sprawie produkcji, przywozu i u¿ywania bieli o³o-
wianej, siarczanu o³owiu oraz innych zwi¹zków o³owiu56. Uj¹³ to w ten sposób:
�Ca³e rozporz¹dzenie ma charakter ochrony zdrowia i uregulowania sprawy pro-
dukcji o³owiu, przywozu i u¿ywania bieli o³owianej, siarczanu o³owiu oraz innych
zwi¹zków o³owiu szkodliwych dla zdrowia. Ze wzglêdu na konieczno�æ ujedno-
stajnienia ustawodawstwa w dziedzinie ochrony pracy, jak równie¿ z punktu wi-
dzenia rzeczowych potrzeb w przemy�le na terenie województwa �l¹skiego�57. Po-
s³owie nie podjêli dyskusji w tej sprawie. Parlament autonomiczny przyj¹³ 13 II
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55 Druki sejmowe: nr 27 i 38/III S�.
56 Dz.U.R.P. 1927, nr  62, poz. 543.
57 Spr. sten. z 3 pos. III S� z 9 II 1931 r., szp. 4.
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1931 r. ustawê o wyra¿eniu zgody na wej�cie w ¿ycie rozporz¹dzenia z 30 VI
1927 r.58

Zespó³ Pos³ów Chadecji i NPR zainicjowa³ natomiast wprowadzenie rozporz¹-
dzenia prezydenta RP z 16 III 1928 r. o bezpieczeñstwie i higienie pracy59. Refe-
rentem tej regulacji by³ dzia³acz chadecki Jan Brzeskot, który wnioskowa³, aby cen-
tralna regulacja obowi¹zywa³a w jednostce autonomicznej. Na ten temat zabra³ g³os
dzia³acz sanacyjny S. Kapu�ciñski: � � Uwa¿amy za konieczne, aby te wszystkie
rozporz¹dzenia Prezydenta Rzplitej, które w dziedzinie ochrony pracy daj¹ du¿e
korzy�ci warstwom pracuj¹cym, by³y jak najszybciej na teren Województwa �l¹-
skiego rozci¹gniête�60. Z lektury posiedzeñ stenograficznych III Sejmu �l¹skiego
wynika, ¿e trwa³a bezpardonowa walka pos³ów sanacyjnych (19) z opozycj¹ (39).
Rozgrywki polityczne mia³y odzwierciedlenie na forum parlamentu. Jednak w tym
wypadku wzglêdy unifikacyjne sprawia³y, ¿e pos³owie sanacyjni poparli ogólno-
polsk¹ regulacjê, a¿eby obowi¹zywa³a w tej jednostce terytorialnej. Pos³owie III
Sejmu �l¹skiego 18 III 1931 r. przyjêli ustawê w przedmiocie wyra¿enia zgody
Sejmu �l¹skiego na rozszerzenie mocy obowi¹zuj¹cej rozporz¹dzenia z 16 III
1928 r. o bezpieczeñstwie i higienie pracy61.

Inicjatywa trzeciej ustawy dotycz¹cej obowi¹zywania centralnej regulacji na ob-
szarze organizmu autonomicznego wysz³a od klubu sanacyjnego N-ChZP. Refe-
rent W. D¹browski wnioskowa³ w imieniu komisji prawniczej, aby obowi¹zywa³o
rozporz¹dzenie prezydenta RP z 17 III 1928 r. o prawie bankowym62. Pos³owie
nie podjêli dyskusji nad t¹ propozycj¹, ale uchwalili ustawê 30 IX 1931 r. o wyra-
¿eniu zgody Sejmu �l¹skiego na wej�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹-
skiego tego rozporz¹dzenia63. Bank by³ jednym z rodzajów przedsiêbiorstwa ban-
kowego, a ten zakres stanowi³ jedn¹ z form przedsiêbiorstwa handlowego.

Czwarta inicjatywa ustawodawcza wysz³a od wojewody M. Gra¿yñskiego, który
d¹¿y³ do tego, aby na terenie organizmu autonomicznego obowi¹zywa³o rozpo-
rz¹dzenie prezydenta RP z 6 III 1928 r. z zakresu bankowo�ci64. Referowa³ je
w imieniu komisji prawniczej pose³ Zygmunt Glücksmann, reprezentuj¹cy socja-
listów niemieckich, opowiedzia³ siê za wprowadzeniem w ¿ycie inicjatywy usta-
wodawczej przedstawionej przez wojewodê �l¹skiego. Przedstawi³ wniosek na fo-
rum parlamentu o przyjêcie niniejszego projektu ustawy. Pos³owie 15 I 1932 r.
zatwierdzili ustawê dotycz¹c¹ wyra¿enia zgody na rozporz¹dzenie prezydenta RP
z 6 III 1928 r. w sprawie zmiany niektórych postanowieñ rozporz¹dzenia prezy-
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58 Dz.U.�l. 1931, nr 2, poz. 6; �wiêc i ck i, op. cit., s. 172; Ustawy Sejmu �l¹skiego..., s. 636�637.
59 Druki sejmowe: nr 9, 35, 48/III S�.
60 Spr. sten. z 5 pos. III S� z 18 III 1931 r., szp.7.
61 Dz.U.R.P. 1928, nr 35, poz. 325; Dz.U.�l. 1931, nr 5, poz. 12; � w i ê c i c k i, op. cit., s. 172�185;
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62 Druki sejmowe: nr 85, 118/III S�; spr. sten. z 11 pos. III S� z 30 IX 1931 r., szp. 20 � 21.
63 Dz.U.R.P. 1928, nr 24, poz. 321; Dz.U.�l. 1931, nr 23, poz. 42; Ustawy Sejmu �l¹skiego�,
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64 Druki sejmowe: nr 119 i 153/III S�.
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denta RP z 28 XII 1924 r. o organizacji gie³d65. Kolejnym krokiem M. Gra¿yñ-
skiego by³ projekt ustawy zmierzaj¹cy do stosowania centralnego aktu dotycz¹ce-
go miar na terenie zarz¹dzanej przez niego jednostki66. Sprawozdawc¹ komisji pra-
wniczej by³ Z. Glücksmann, który wnioskowa³, aby prawo ogólnopolskie w tej
materii by³o stosowane w organizmie autonomicznym67. Parlamentarzy�ci przyjê-
li ustawê z 15 IV 1932 r. o wyra¿eniu zgody Sejmu �l¹skiego na wej�cie w ¿ycie
na obszarze górno�l¹skiej czê�ci województwa �l¹skiego dekretu z 8 II 1919 r.
o miarach oraz rozporz¹dzenia prezydenta RP z 16 III 1928 r. o zmianie dekretu
o miarach z 8 II 1919 r.68 Nastêpna propozycja wojewody dotyczy³a kwestii zwal-
czania nieuczciwej konkurencji. Komisja prawnicza zaakceptowa³a projekt usta-
wy wniesiony przez M. Gra¿yñskiego. Referowa³ go na plenum sejmowym pose³
chadecki Pawe³ Kempka. Pos³owie 15 IV 1932 r. przyjêli ustawê o wyra¿eniu zgody
Sejmu �l¹skiego na wej�cie na obszarze województwa �l¹skiego ustawy z 2 VIII
1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i rozporz¹dzenia prezydenta RP z 17
IX 1927 r. w sprawie zmiany ustawy z 17 IX 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji w brzmieniu og³oszonym w rozporz¹dzeniu Ministra Przemys³u i Han-
dlu z 9 VII 1930 r.69

Istotnym projektem centralnej regulacji by³ projekt M. Gra¿yñskiego dotycz¹-
cy prawa górniczego70. Na temat prawa górniczego toczy³a siê 14 XI 1932 r. dys-
kusja na forum sejmowym71. Dr W. D¹browski w imieniu komisji prawniczej opo-
wiedzia³ siê za wprowadzeniem ogólnopolskiej regulacji prawa górniczego. Jego
stanowisko popar³ wicewojewoda dr Tadeusz Saloni i pose³ chadecki P. Kempka.
Przeciwko tej inicjatywie M. Gra¿yñskiego wystêpowa³a mniejszo�æ niemiecka
w osobie pos³a Josepha Pawlasa, który zaj¹³ negatywne stanowisko w tej sprawie72.
Jednak wiêkszo�æ opowiedzia³a siê za uchwaleniem ustawy z 14 XI 1932 r. o wy-
ra¿eniu zgody na wej�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skiego rozporz¹-
dzenia prezydenta RP z 29 XI 1930 r. o prawie górniczym73. Wojewoda M. Gra-
¿yñski zmierza³ do polonizacji górnictwa.

Inicjatorem zastosowania kolejnej centralnej regulacji na obszarze organizmu
autonomicznego by³ klub N-ChZP, który zmierza³ do wprowadzenia prawa o spó³-
kach akcyjnych74. Z trybuny sejmowej wypowiada³ siê na ten temat pose³ sprawo-
zdawca W. D¹browski, który przedstawi³ wyczerpuj¹ce sprawozdanie w tej kwe-
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65 Dz.U.R.P. 1928, nr 27, poz. 250; Dz.U.�l. 1932, nr 2, poz. 3; Ustawy Sejmu �l¹skiego�, s. 642.
66 Druki sejmowe: nr 31, 91, 120, 194/III S�.
67 Spr. sten. z 22 pos. III S� z 15 IV 1932 r., szp. 8�10.
68 Dziennik Praw Pañstwa Polskiego 1919, nr 19, poz. 211; Dz.U.R.P. 1928, nr 32, poz. 308;
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70 Druki sejmowe: 141, 210 i 225/III S�.
71 Spr. sten. z 24 pos. III S� z 14 XI 1932 r., szp. 28�44.
72 Tam¿e, szp. 42.
73 Dz.U.R.P. 1930, nr 85, poz. 654; Dz.U.�l. 1933, nr 1, poz. 1; B a ³ o w s k i, op. cit., s. 23�24.
74 Druki sejmowe: nr 128, 213 i 223/III S�.
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stii. Pos³owie nie podjêli dyskusji nad tym wnioskiem. Parlamentarzy�ci przyjêli
ustawê 16 II 1933 r. o wyra¿eniu zgody Sejmu �l¹skiego na wej�cie w ¿ycie na
obszarze województwa �l¹skiego rozporz¹dzenia prezydenta RP z 22 III 1932 r.
zawieraj¹cego prawo o spó³kach akcyjnych w brzmieniu rozporz¹dzenia prezydenta
RP z 30 XII 1930 r.75 Na tym samym posiedzeniu lokalnego parlamentu trzeciej
kadencji rozpatrywano wniosek �l¹skiej Rady Wojewódzkiej zawieraj¹cy projekt
ustawy o zastosowaniu na terenie tej jednostki administracyjnej ogólnopolskich
przepisów o broni76. Wniosek przedstawi³ pose³ sanacyjny dr Adam Kocur. Po-
s³owie bez zastrze¿eñ uchwalili ustawê w oparciu o bierne kompetencje statutu orga-
nicznego. 16 II 1933 r. parlamentarzy�ci przyjêli ustawê o wyra¿eniu zgody na wej-
�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skiego przepisów o handlu broni¹,
amunicj¹ i materia³ami wybuchowymi objêtych rozporz¹dzeniem prezydenta RP
z 27 X 1932 r. zawieraj¹cymi prawo o broni, amunicji i materia³ach wybucho-
wych77. Kolejny wniosek o wej�cie centralnej regulacji na teren województwa �l¹-
skiego przygotowa³ wojewoda M. Gra¿yñski78. Referentem na plenum sejmowym
by³ pose³ Polskiej Partii Socjalistycznej Józef Machej. Pos³owie uchwalili ustawê
19 IV 1933 r. o wyra¿eniu zgody Sejmu �l¹skiego na wej�cie w ¿ycie na obszarze
cieszyñskiej czê�ci województwa �l¹skiego rozporz¹dzenia prezydenta RP z 22 III
1928 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów prawnych dotycz¹cych ubezpie-
czenia w bractwach górniczych79.

Kolejny wniosek wojewody �l¹skiego do III Sejmu �l¹skiego o zastosowaniu
przepisów ogólnopolskich i izbach przemys³owo-handlowych na teren wojewódz-
twa �l¹skiego80 referowa³ dzia³acz sanacyjny Jan Koj. W ten sposób wesz³a w ¿y-
cie ustawa �l¹ska z 17 V 1933 r. o wyra¿eniu zgody na wej�cie w ¿ycie na obsza-
rze województwa �l¹skiego rozporz¹dzenia prezydenta RP z 15 VII 1927 r. o izbach
przemys³owo-handlowych81. Nastêpny wniosek M. Gra¿yñskiego dotyczy³ zasto-
sowania w autonomicznym województwie centralnego aktu prawnego o prawie
przemys³owym82. W tej sprawie wypowiadali siê na forum sejmowym dwaj po-
s³owie: dzia³acz chadecki Czes³aw Wieniawa-Chmielewski i dzia³acz sanacyjny
S. Kapu�ciñski. Obydwaj pos³owie wypowiadali siê za ujednoliceniem przepisów
prawnych w województwie �l¹skim i niwelowaniu ró¿nic z tego zakresu z pañ-
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75 Spr. sten. z 28 pos. III S� z 16 II 1933 r., szp. 71; Dz.U.R.P. 1928, nr 39, poz. 383; Dz.U.R.P.
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stwem polskim. Pos³owie trzeciego Sejmu �l¹skiego 17 V 1933 r. przyjêli ustawê
o wyra¿eniu zgody na wej�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skiego roz-
porz¹dzenia prezydenta RP z 7 VI 1927 r. o prawie przemys³owym83.

Kolejny wniosek legislacyjny w sprawie rozci¹gniêcia ogólnopolskiego aktu pra-
wnego dotycz¹cego mierniczych przysiêg³ych na Górnym �l¹sku zg³osi³a �l¹ska
Rada Wojewódzka84. Projekt ustawy przedstawi³ pose³ W. D¹browski. Parlamen-
tarzy�ci 19 VI 1933 r. uchwalili ustawê o wyra¿eniu zgody Sejmu �l¹skiego na
wej�cie w ¿ycie na obszarze górno�l¹skiej czê�ci województwa �l¹skiego ustawy
z 15 VII 1925 r. o mierniczych przysiêg³ych85. Wojewoda �l¹ski by³ inicjatorem
wniosku o stosowaniu centralnego aktu prawnego zwi¹zanego z kwasem azoto-
wym86. Referentem komisji prawniczej by³ pose³ sanacyjny W. D¹browski. Parla-
mentarzy�ci 19 VI 1933 r. przyjêli ustawê w sprawie wyra¿enia przez Sejm �l¹ski
zgody na wej�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skiego ustawy z 15 III
1932 r. o koncesjonowaniu przedsiêbiorstw wyrobów kwasu azotowego87. Nastêpny
z kolei wniosek dotycz¹cy recepcji przepisów centralnych zwi¹zanych z nadzo-
rem nad kot³ami parowymi na Górnym �l¹sku przygotowa³a �l¹ska Rada Woje-
wódzka88. Referentem projektu ustawy by³ przedstawiciel mniejszo�ci niemieckiej
Johann Schmiegel. Opowiada³ siê w imieniu komisji przemys³u i handlu parlamentu
lokalnego za zastosowaniem centralnej regulacji na Górnym �l¹sku. 12 XII 1933 r.
pos³owie uchwalili ustawê o wyra¿eniu przez Sejm �l¹ski zgody na wej�cie w ¿y-
cie na obszarze górno�l¹skiej czê�ci województwa �l¹skiego ustawy z 31 V 1921 r.
o nadzorze nad kot³ami parowymi89. �l¹ska Rada Wojewódzka przygotowa³a rów-
nie¿ wniosek w sprawie stosowania w organizmie autonomicznym regulacji cen-
tralnej o zbiornikach pod ci�nieniem90. Referentem na plenum sejmowym w imie-
niu komisji przemys³u i handlu by³ przedstawiciel klubu niemieckiego J. Schmiegel.
Wzglêdy unifikacyjne powodowa³y, ¿e pos³owie 12 XII 1933 r. uchwalili ustawê
o wyra¿eniu zgody na wej�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skiego usta-
wy z 24 III 1933 r. o nadzorze nad zbiornikami pod ci�nieniem91. Inicjatorami sie-
demnastego projektu ustawy w oparciu o bierne kompetencje Sejmu �l¹skiego do-
tycz¹cego urlopów pracowników byli pos³owie klubu niemieckiego i �l¹skiej Rady
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83 Spr. sten. z 33 pos. III S� z 17 V 1933 r., szp. 26; Dz.U.R.P. 1927, nr 53, poz. 468; Dz.U.R.P.
1932, nr 29, poz. 293; Dz.U.R.P. 1933, nr 25, poz. 209; Dz.U.�l. 1933, nr 15, poz. 27; B a ³ o w s k i,
op. cit., s. 49.

84 Druki sejmowe: 222 i 306/III S�.
85 Spr. sten. z 34 pos. III S� z 19 VI 1933 r., szp. 10�12; Dz.U.R.P. 1928, nr 46, poz. 454; Dz.U.R.P.
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86 Druki sejmowe: nr 264 i 302/III S�.
87 Spr. sten. z 34 pos. III S� z 19 VI 1933 r., szp. 9�10; Dz.U.R.P. 1932, nr 33, poz. 344; Dz.U.�l.

1933, nr 16, poz. 35.
88 Druki sejmowe: nr 311 i 327/III S�.
89 Spr. sten. z 35 pos. III S� z 12 XII 1933 r., szp. 16�18; Dz.U.R.P. 1921, nr 50, poz. 303; Dz.U.R.P.

1921, nr 108, poz. 786; Dz.U.�l. 1933, nr 29, poz. 58.
90 Druki sejmowe: nr 310 i 326/III S�.
91 Spr. sten. z 35 pos. III S� z 12 XII 1933 r., szp. 15�16; Dz.U.R.P. 1933, nr 28, poz. 234; Dz.U.�l.

1933, nr 29, poz. 59; B a ³ o w s k i, op. cit., s. 76.
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Wojewódzkiej92. Zwraca³ na to uwagê pose³ mniejszo�ci niemieckiej Richard Frank.
Pos³owie w pracy parlamentarnej kierowali siê konieczno�ci¹ ujednolicenia prze-
pisów na obszarze ca³ego pañstwa polskiego. �wiadcz¹ o tym ich wyst¹pienia na
ostatnim posiedzeniu III Sejmu �l¹skiego 26 III 1935 r., kiedy to w oparciu o bierne
kompetencje statutu organicznego parlamentarzy�ci przyjêli ustawê o wyra¿eniu
zgody na wej�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skiego ustawy z 16 V 1922 r.
o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemy�le i handlu w brzmieniu usta-
wy z 22 III 1933 r. w sprawie zmian w powy¿szej ustawie93.

W ci¹gu trzeciej kadencji �l¹ski parlament siedemnastokrotnie akceptowa³ ogól-
nopolskie regulacje, d¹¿¹c do unifikacji prawnej z ca³ym krajem z zakresu górnic-
twa czy przemys³u. Dziedziny te by³y niezmiernie wa¿ne dla dobrze rozwiniêtego
gospodarczo województwa �l¹skiego. Wzglêdy unifikacyjne decydowa³y o recep-
cji prawa ogólnopolskiego na teren województwa �l¹skiego. Przedstawiciele
wszystkich polskich ugrupowañ w parlamencie lokalnym byli zwolennikami ujed-
nolicenia prawa. Mo¿na pokusiæ siê o konkluzjê wynikaj¹c¹ z przedstawionego
materia³u, ¿e integracja w oparciu o bierne kompetencje art. 8a statutu organicz-
nego przebiega³a szybciej w latach trzydziestych ni¿ w dwudziestych. W znacz-
nym stopniu zosta³y ujednolicone przepisy w organizmie autonomicznym dziêki
centralnym regulacjom z zakresu górnictwa, handlu i przemys³u. Szczególnie du¿e
znaczenie dla polepszenia sytuacji personalnej w przemy�le górno�l¹skim mia³o
mieæ wprowadzenie polskiego prawa górniczego z 29 XI 1930 r. Inicjatorem wpro-
wadzenia tej regulacji by³ wojewoda Micha³ Gra¿yñski, zmierzaj¹cy do poloniza-
cji gospodarki w autonomicznym organizmie. Wszystkie kluby opowiedzia³y siê
za unifikacj¹ ustawodawstwa polskiego. Tylko przedstawiciele mniejszo�ci niemiec-
kiej g³osowali przeciwko tej ustawie. Art. 123 prawa górniczego przewidywa³, ¿e
ruch techniczny zak³adu górniczego móg³ byæ prowadzony tylko pod kierownictwem,
dozorem i na odpowiedzialno�æ osób z wy¿szym wykszta³ceniem, ze stopniem in-
¿yniera górniczego. Nadzorowi przemys³owemu, inspekcjom, a tak¿e w³adzom gór-
niczym dawa³o to wa¿ki atut do zast¹pienia polskimi in¿ynierami kierowników i maj-
strów najczê�ciej obcokrajowców b¹d� obywateli polskich narodowo�ci niemieckiej,
przewa¿nie nieposiadaj¹cych odpowiedniego wykszta³cenia technicznego. Drugim
istotnym ogólnopolskim aktem prawnym, na który wyrazi³ zgodê III Sejm �l¹ski,
by³o rozporz¹dzenie prezydenta RP o prawie przemys³owym. Ta centralna regula-
cja przyczyni³a siê do istotnych zmian w gospodarce organizmu autonomicznego.
Postanowienia prawa przemys³owego zwiêkszy³y kontrolê ze strony pañstwa pol-
skiego. Zarz¹dy zak³adów przemys³owych zobowi¹zane by³y przedstawiaæ do u¿yt-
ku w³adz informacje oraz dane statystyczne o wysoko�ci i pochodzeniu kapita³u
akcyjnego, sk³adzie osobowym za³o¿ycieli, sk³adzie kadry kierowniczej, zdolno-
�ci produkcyjnej, urz¹dzeniach technicznych, a w przypadku unieruchomienia za-
k³adu b¹d� wznowienia ruchu o przyczynach tego stanu rzeczy. W³adze organi-
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92 Spr. sten. z 44 pos. III S� z 22 VI 1934 r., szp. 25.
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zmu autonomicznego, a zw³aszcza wojewoda M. Gra¿yñski dokonali zmian w po-
lityce kadrowej tej jednostki administracyjnej. Polonizacja gospodarki �l¹skiej po-
stêpowa³a w latach trzydziestych dziêki konsekwentnym dzia³aniom wojewody.
Konkluduj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e Micha³ Gra¿yñski odegra³ kluczow¹ rolê
w dziele unifikacji. Wojewoda wniós³ do III Sejmu �l¹skiego 8 wniosków legisla-
cyjnych zmierzaj¹cych do ujednolicenia przepisów w ca³ym pañstwie. �l¹ska Rada
Wojewódzka za� wykaza³a siê piêcioma takimi wnioskami oraz jednym wspólnym
z klubem niemieckim. Zespó³ Pos³ów Chadecji i Narodowej Partii Robotniczej pod-
j¹³ jedn¹ inicjatywê legislacyjn¹, natomiast przedstawiciele sanacyjnego Narodo-
wo-Chrze�cijañskiego Zjednoczenia Pracy dwie propozycje.

IV  Se jm  � l ¹ sk i. Województwo �l¹skie by³o jedynym w II Rzeczypospoli-
tej, które posiada³o autonomiê. Podstaw¹ prawn¹ autonomii �l¹skiej by³a ustawa
konstytucyjna Sejmu Ustawodawczego z 15 VII 1920 r. zawieraj¹ca statut orga-
niczny94. Autonomia ta przejawia³a siê m.in. w powo³aniu do ¿ycia Sejmu �l¹skiego
� organu ustawodawczego. Sejm �l¹ski by³ tworem wyj¹tkowym, nie mia³ on pre-
cedensu w ustawodawstwie polskim. Nie by³ zwyk³ym organem nawet najszerzej
pojêtego samorz¹du terytorialnego, lecz swoistym parlamentem stanowi¹cym g³ów-
ny atrybut autonomii �l¹skiej95. Jego kompetencje zosta³y �ci�le okre�lone w sta-
tucie organicznym. Kompetencje bierne okre�lone zosta³y w artyku³ach 8, 8a i 44.
Parlament w tym przypadku nie stanowi³ prawa, tylko wyra¿a³ zgodê na wprowa-
dzenie ustawodawstwa centralnego na teren województwa �l¹skiego. Dzia³alno�æ
ustawodawcza parlamentu autonomicznego by³a niezale¿na od Sejmu Rzeczypo-
spolitej. Ustawodawstwu dotycz¹cemu górnictwa, handlu, przemys³u i rzemios³a
po�wiêcono art. 8 i 8a statutu organicznego. Autonomiczny parlament akceptowa³
ogólnopolskie regulacje, d¹¿¹c do unifikacji prawnej z ca³ym krajem z zakresu
górnictwa czy przemys³u. Dziedziny te by³y niezmiernie wa¿ne dla dobrze rozwi-
niêtego gospodarczo województwa. Sanacyjny IV Sejm �l¹ski korzysta³ ze swych
biernych uprawnieñ. Parlament lokalny czwartej kadencji funkcjonowa³ od wrze-
�nia 1935 r. do wybuchu II wojny �wiatowej. �l¹ska Rada Wojewódzka wnios³a
do Sejmu �l¹skiego 26 II 1937 r. projekt ustawy dotycz¹cej uboju zwierz¹t w rze�-
niach. Projekt ten referowa³ pose³ Juliusz Zaj¹c w czasie posiedzenia plenarnego96.
W imieniu komisji rolnej wypowiada³ siê za wprowadzeniem centralnej regulacji
na obszar organizmu autonomicznego. Parlamentarzy�ci nie podjêli dyskusji w tej
sprawie. Przyjêli ustawê 4 VI 1937 r. o wyra¿eniu zgody Sejmu �l¹skiego na wej-
�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skiego ustawy z 17 IV 1936 r. o uboju
zwierz¹t gospodarskich w rze�niach97. Wojewoda Micha³ Gra¿yñski wniós³ do par-
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94 Dz.U.R.P. 1920, nr 73, poz. 497.
95 H. R e c h o w i c z, Sejm �l¹ski 1922�1939, wyd. II, Katowice 1971, s. 11.
96 Spr. sten. z 16 pos. IV S� z 4 VI 1937 r., szp. 6.
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lamentu autonomicznego wniosek zmierzaj¹cy do zastosowania ogólnopolskiego
aktu prawnego o uk³adach zbiorowych pracy w jednostce terytorialnej, któr¹ za-
rz¹dza³. Propozycjê dzia³acza sanacyjnego omawia³ w imieniu komisji pracy
i opieki spo³ecznej Pawe³ Kubik98. Pose³ proponowa³ recepcjê centralnej regulacji
na obszar autonomiczny w postaci ustawy z 14 IV 1937 r. Parlamentarzy�ci nie
podjêli dyskusji. Uchwalili ustawê z 4 VI 1937 r. o wyra¿eniu zgody Sejmu �l¹-
skiego na wej�cie w ¿ycie na obszar województwa �l¹skiego ustawy z 14 IV 1937 r.
o uk³adach zbiorowych pracy99. Od wojewody M. Gra¿yñskiego wp³yn¹³ do par-
lamentu autonomicznego trzeci wniosek domagaj¹cy siê wyra¿enia zgody IV Sej-
mu �l¹skiego na wej�cie ogólnopolskiego aktu prawnego z 14 IV 1937 r. o skra-
caniu czasu pracy w górnictwie wêglowym w najmniejszym województwie II RP.
Komisja pracy i opieki spo³ecznej parlamentu lokalnego zajmowa³a siê inicjatyw¹
ustawodawcz¹ wojewody. Na 16 posiedzeniu IV Sejmu �l¹skiego 4 VI 1937 r. za-
bra³o g³os czterech pos³ów: Alojzy Kot, Pawe³ Kubik, Franciszek Fesser i Stefan
Kapu�ciñski. A. Kot stan¹³ na stanowisku, ¿e uchwalaj¹c tê ustawê zrobi siê po-
wa¿ny krok, spe³niaj¹c ¿¹dania górników zwi¹zane z niebezpiecznym charakte-
rem pracy. Pose³ w imieniu komisji opowiada³ siê za wprowadzeniem centralnej
regulacji na Górny �l¹sk100. P. Kubik popar³ inicjatywê M. Gra¿yñskiego. Stwier-
dzi³ z trybuny sejmowej: �Gdyby�my g³osowali przeciwko tej ustawie, to nie mo-
g³aby ona wej�æ w ¿ycie na terenie województwa �l¹skiego i mogliby�my siê spot-
kaæ z zarzutem, ¿e uniemo¿liwili�my ewentualne skrócenie czasu pracy�101. Uwa¿a³,
¿e poniewa¿ kompetencje Sejmu �l¹skiego nie pozwalaj¹ na uchwalenie innej usta-
wy, nale¿y zastosowaæ tê regulacjê, gdy¿ dawa³a górnikom lepsze warunki pracy.
F. Fesser popiera³ wej�cie centralnej regulacji dla jednostki autonomicznej102.
S. Kapu�ciñski opowiada³ siê za skróceniem czasu pracy103. Pos³owie przyjêli
ustawê 4 VI 1937 r. o wyra¿eniu zgody Sejmu �l¹skiego na wej�cie w ¿ycie na
obszarze województwa �l¹skiego ustawy z 14 IV 1937 r. o skracaniu czasu pra-
cy w górnictwie wêglowym104. Wzglêdy unifikacyjne w tych trzech przypadkach
zdecydowa³y o recepcji prawa ogólnopolskiego.

�l¹ska Rada Wojewódzka przygotowa³a kolejny projekt ustawy o wyra¿eniu zgo-
dy na wej�cie w ¿ycie na obszarze organizmu autonomicznego rozporz¹dzenia pre-
zydenta RP z 17 XI 1927 r. o wystawach i targach gospodarczych105. Wniosek tego
projektu rozpatrywa³a komisja administracyjno-samorz¹dowa parlamentu lokalnego
czwartej kadencji. Kwesti¹ t¹ zajmowano siê 21 XII 1937 r. w czasie 19 posiedze-
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98 Spr. sten. z 16 pos. IV S� z 4 VI 1937 r., szp. 13�16.
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nia �l¹skiego parlamentu IV Sejmu �l¹skiego106. Sprawozdawc¹ z ramienia komi-
sji by³ pose³ Jan Dziuba. Opowiada³ siê on za wprowadzeniem centralnej regula-
cji do województwa �l¹skiego. Nikt z parlamentarzystów nie podj¹³ dyskusji w tej
kwestii. W tym dniu pos³owie uchwalili projekt tej ustawy107. Ustawa z 21 XII
1937 r. o wyra¿eniu zgody na wej�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skie-
go rozporz¹dzenia prezydenta RP z 17 XI 1927 r. zosta³a zaakceptowana przez zapis
w art. 1: �Stosownie do przepisu art. 8a ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca
1920 r. zawieraj¹cej statut organiczny województwa �l¹skiego (Dz.U.R.P. 1920,
nr 73, poz. 497) w brzmieniu ustawy konstytucyjnej z 8 marca 1921 r. (Dz.U.R.P.
1921, nr 26, poz. 146) Sejm �l¹ski wyra¿a zgodê na wej�cie w ¿ycie na obszarze
województwa �l¹skiego rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17
listopada 1927 r. o wystawach i targach gospodarczych�108. W podobnym trybie
wprowadzono na obszar województwa �l¹skiego ogólnopolski dekret z 7 II 1919 r.
o nadzorze nad wyrobem i sprzeda¿¹ artyku³ów zastêpczych � surogatów spo¿yw-
czych i przedmiotów do u¿ytku publicznego109. Ustawa �l¹ska zosta³a uchwalona
10 VII 1939 r. i wesz³a w ¿ycie z dniem og³oszenia110. Ten akt prawny by³ pi¹tym
i zarazem ostatnim aktem IV Sejmu �l¹skiego przyjêtym w oparciu o bierne kom-
petencje statutu organicznego. Parlament autonomiczny, dzia³aj¹c w ten sposób,
przyczynia³ siê do ujednolicenia przepisów prawnych w województwie �l¹skim
i jednocze�nie niwelowa³ ró¿nice z pañstwem polskim, d¹¿¹c do unifikacji. Spra-
wy, które mia³y dla gospodarki tej jednostki terytorialnej najwiêksze znaczenie,
podlega³y ustawodawstwu centralnemu. Sejm �l¹ski udziela³ jedynie swego zezwo-
lenia na wprowadzenie okre�lonej regulacji prawnej. Nie posiada³ uprawnieñ
w zakresie jej zmiany, nie mia³ inicjatywy ustawodawczej ani te¿ wp³ywu na tok
prac legislacyjnych w tych kwestiach. W praktyce mo¿liwo�æ takiego wp³ywu ist-
nia³a poprzez dzia³alno�æ parlamentarzystów z województwa �l¹skiego, zasiada-
j¹cych w Sejmie RP.

Lektura druków sejmowych, sprawozdañ stenograficznych z posiedzeñ parla-
mentu lokalnego i �Dziennika Ustaw �l¹skich� pozwala wyró¿niæ w pracy Sejmu
�l¹skiego szereg ustaw, które wydano w oparciu o bierne kompetencje. Stwarza
to jednocze�nie plastyczny obraz ukazuj¹cy zakres i skalê nasilenia d¹¿eñ integra-
cyjnych wszystkich czterech kadencji Sejmu �l¹skiego, funkcjonuj¹cego w ramach
województwa autonomicznego. Zaznaczyæ tutaj nale¿y, ¿e ró¿norodne by³y wzglê-
dy, które decydowa³y o recepcji na ten teren praw ogólnopolskich. Obok wzglê-
dów unifikacyjnych, które w rozwa¿aniach wydaj¹ siê podstawowe, wyró¿niæ
mo¿na chêæ ustawodawcy lokalnego, który w przypadku nieistnienia odno�nej usta-
wy �l¹skiej d¹¿y do zape³nienia luki prawnej przez akt prawny pañstwowy. Istot-
ny wydaje siê równie¿ fakt, ¿e dla autonomicznego ustawodawcy niejednokrotnie
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decyduj¹ca by³a atrakcyjno�æ i warto�æ dla tej jednostki administracyjnej wzorów
ogólnopolskich. �wiadczyæ o tym mo¿e ca³y szereg aktów prawnych przyjmowa-
nych na ów teren w formie niezmienionej, wydanych w postaci ustawy Sejmu �l¹-
skiego wyra¿aj¹cej zgodê na obowi¹zywanie tutaj ustawy parlamentu II RP, jak
i wykorzystanie przez autonomiczny Sejm tylko niektórych artyku³ów i przepisów
z regulacji ogólnokrajowej. Wszystkie te poczynania Sejmu �l¹skiego �wiadczy-
³y, ¿e w województwie autonomicznym pamiêtano wci¹¿ o tym, ¿e �l¹sk Cieszyñ-
ski i Górny stanowi³y nieod³¹czn¹ czê�æ pañstwa polskiego i w zakresie ustawo-
dawstwa w ci¹gu siedemnastu lat istnienia województwa �l¹skiego starano siê
realizowaæ politykê unifikacyjn¹. W okresie 17-letniego funkcjonowania parlament
�l¹ski wyrazi³ zgodê na wej�cie na ten obszar 28 centralnych aktów prawnych
w oparciu o bierne kompetencje art. 8a statutu organicznego. Warto zaznaczyæ, ¿e
na ten teren organizmu autonomicznego rozci¹gniêto w ten sposób ogólnopolskie
regulacje z zakresu górnictwa, handlu, hutnictwa, przemys³u, rzemios³a a nawet
prawa pracy i rolnictwa. W latach dwudziestych wprowadzono tylko 5 ogólnopol-
skich aktów prawnych z tego zakresu. Wiêkszo�æ centralnych regulacji w oparciu
o bierne kompetencje art. 8a statutu organicznego wprowadzono do tej jednostki
administracyjnej w latach trzydziestych, wówczas przy�pieszono proces unifika-
cyjny województwa �l¹skiego z pañstwem polskim. Najwiêcej, 9 takich rozwi¹-
zañ legislacyjnych, �l¹ski parlament dokona³ w 1933 r. Szczególnie praca III i IV
Sejmu �l¹skiego w tej materii zmierza³a do integracji z ca³ym krajem. Niew¹tpli-
wie na stanowisko parlamentu lokalnego mia³ wp³yw dzia³acz sanacyjny W³odzi-
mierz D¹browski, który jako przewodnicz¹cy komisji prawniczej II, III i IV Sej-
mu �l¹skiego d¹¿y³ do ujednolicenia przepisów w województwie �l¹skim z II RP.

DIE VEREINIGUNG DER WOJEWODSCHAFT SCHLESIEN
MIT DER ZWEITEN POLNISCHEN REPUBLIK IN ANLEHNUNG

AN DIE PASSIVEN KOMPETENZEN DES ORGANISCHEN STATUTS
Die Lektüre der Sejmdrucke, der stenografischen Berichte aus den Sitzungen des lokalen

Parlaments und des �Schlesischen Gesetzesblattes� erlaubt eine Reihe von Gesetzen in der Arbeit
des Schlesischen Sejms zu nennen, die aufgrund der passiven Kompetenzen erlassen wurden.
Unterschiedliche Gründe haben über die Einführung von allgemeinpolnischen Gesetzen auf diesem
Gebiet entschieden. Neben den Vereinigungsgründen, die in den Überlegungen einen Grundcharakter
zu haben scheinen, kann der Wunsch des lokalen Gesetzgebers betont werden, im Falle der Nicht-
existenz eines entsprechenden schlesischen Gesetzes diese Lücke durch den Staatsakt zu ersetzen.
Wichtig erscheint auch, dass bei der Vereinheitlichung des Rechts die Attraktivität und die Bedeutung
von allgemeinpolnischem Mustern für diese Verwaltungseinheit entscheidend gewesen sind. Das
belegen viele Rechtsakten, die auf diesem Gebiet unverändert übernommen wurden. Sie wurden in
Form von Gesetzen des Schlesischen Sejms, die in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Parlaments
der Zweiten Republik standen, veröffentlicht. Außerdem wurden nur einige Artikel und Vorschriften
der allgemeinpolnischen Regulationen vom autonomen Sejm übernommen. Alle diese Maßnahmen
des Schlesischen Sejms zeugten davon, wie man in der autonomen Wojewodschaft daran erinnerte,
dass das Teschener Schlesien mit Oberschlesien einen untrennbaren Teil des polnischen Staats
ausmachte und während des 17-jährigen Bestehens der schlesischen Wojewodschaft eine
Vereinigungspolitik bezüglich der Gesetzgebung realisiert wurde. In dieser Zeit erlaubte der

Witold Marcoñ
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Schlesische Sejm die Übernahme von 28 zentralen Gesetzesakten aufgrund der passiven Kompetenzen
des Art. 8 des organischen Statuts. Auf das autonome Gebiet wurden auf diese Weise allgemein-
polnische Regulationen aus dem Bereich des Bergbaus, des Handels, Hüttenwesens, der Industrie,
Handwerks und sogar aus dem Arbeits- und Landwirtschaftsrecht angewandt. In den 1920er Jahren
wurden nur fünf allgemeinpolnische Rechtsakte aus diesen Bereichen eingeführt. Der Großteil der
zentralen Regulationen wurde aufgrund der passiven Kompetenzen des Art. 8a des organischen Statuts
für diese Verwaltungseinheit in den 1930er Jahren übernommen. In diesen Jahren wurde der
Vereinigungsprozess der schlesischen Wojewodschaft mit dem polnischen Staat beschleunigt. Die
meisten, nämlich neun von solchen rechtlichen Lösungen hat das schlesische Parlament im Jahre
1933 angenommen. Vor allem die Arbeit des 3. und 4. schlesischen Parlaments richtete sich nach
der Integration mit dem ganzen Land aus.
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JAN MORAWIAK

OPINIA POLSKA O ZAJÊCIU �L¥SKA CIESZYÑSKIEGO
PRZEZ SAMODZIELN¥ GRUPÊ OPERACYJN¥ ��L¥SK�

Wysi³ki dyplomacji polskiej w ostatnich dniach wrze�nia 1938 r., koncentro-
wa³y siê nad ma³ym terytorialnie skrawkiem ziemi o powierzchni 810,5 km2. By³
to jednak obszar w przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci zamieszkany przez ludno�æ polsk¹,
czuj¹c¹ siê silnie zwi¹zan¹ z ziemi¹ piastowsk¹1. Wydarzenia ze stycznia 1919 r.
oderwa³y j¹ od II Rzeczypospolitej, z czym trudno siê by³o Polakom po obu brze-
gach Olzy pogodziæ. Konflikt pomiêdzy III Rzesz¹ a Republik¹ Czechos³owack¹,
którego kulminacj¹ sta³y siê w ostatnich dniach pa�dziernika 1938 r. rozmowy
przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji, W³och i Niemiec w Monachium, strona
polska zamierza³a wyzyskaæ do ostatecznego uregulowania stosunków na linii
Warszawa�Praga. Wraz z przyjêciem w Monachium niemieckich roszczeñ zwi¹-
zanych z przysz³o�ci¹ Sudetów2, polskie MSZ za¿¹da³o 30 IX 1938 r. w pó�nych
godzinach nocnych odst¹pienia obszarów �l¹ska Cieszyñskiego zajêtego przez CSR
w 1919 r.

Polskie ultimatum w sprawie �l¹ska Cieszyñskiego zosta³o przyjête przez rz¹d
czechos³owacki w sobotê 1 X 1938 r. o godzinie 12.503. W godzinach popo³udnio-
wych, w przemówieniu radiowym szef polskiej dyplomacji Józef Beck poinfor-
mowa³ naród o pozytywnym zakoñczeniu konfliktu polsko-czechos³owackiego.
W swej mowie odnosi³ siê do idei Marsza³ka Pi³sudskiego � silnej Rzeczypospoli-
tej. Kre�l¹c politykê ostatnich lat i ostateczny sukces zwi¹zany z kwesti¹ ziemi cie-
szyñskiej, odnosi³ siê z szacunkiem do pokonanego przeciwnika, stwierdzaj¹c na
koniec, ¿e ostatnie wydarzenie nie jest zwyciêstwem nad �wczorajszym przeciw-

1 Spis ludno�ci z 1930 r. (krytykowany przez stronê polsk¹ jako zani¿ony) wykaza³ywa³, ¿e
w powiecie czesko-cieszyñskim i frysztackim 76 230 obywateli Czechos³owacji uwa¿a³o siê za Pola-
ków. W powiecie czesko-cieszyñskim Polacy stanowili 51% ogó³u ludno�ci, w powiecie frysztackim
25,6%, J. J a n u s z e w s k a-J u r k i e w i cz, Zaolzie w polityce rz¹du i opinii spo³eczeñstwa polskiego
(1927�1937), Katowice 2001, s. 70.

2 Uczestnicy konferencji monachijskiej zobowi¹zali siê w ci¹gu trzech miesiêcy rozwi¹zaæ pro-
blem mniejszo�ci polskiej i wêgierskiej w CSR, o ile zainteresowane strony nie bêd¹ siê mog³y do
tego czasu porozumieæ: Sprawa Polski do uregulowania w ci¹gu trzech miesiêcy (Piast, nr 41, z 9 X
1938, s. 4).

3 J. B e c k, Ostatni raport, Warszawa 1987, s. 151.

Sobótka 2008 3
PL ISSN 0037-7511



330
nikiem�, a jedynie sprawiedliwym wyrównaniem dawnego sporu4. Wraz z uznaniem
przez Pragê polskich roszczeñ rozpoczê³y siê szybkie przygotowania do przejêcia
przez administracjê polsk¹ powiatu cieszyñskiego i frysztackiego. Odpowiedzial-
no�ci¹ za przekazanie stronie polskiej Czeskiego Cieszyna rz¹d I Republiki obar-
czy³ dowódcê 3 Dywizji Piechoty gen. Franiti�ka Hrabèíka. Rozmowy rozpoczê³y
siê po godz. 16.00 i przebieg³y bez wiêkszych problemów. Ludno�ci polska przy-
jê³a entuzjastycznie wynik rokowañ. �piewanie Mazurka D¹browskiego oraz pie-
�ni legionowych, wywieszanie w miejscach publicznych bia³o-czerwonych flag by³o
w wielu miejscach spontaniczne. Natychmiast po porozumieniu siê z delegacj¹ cze-
chos³owack¹ przyst¹piono do odbudowy torów kolejowych oraz usuwania drutów
kolczastych postawionych w ostatnich dniach wrze�nia przez ¿andarmów czeskich5.
Manifestowanie rado�ci z powrotu do Macierzy najbardziej widoczne by³o w daw-
nym Czeskim Cieszynie i Karwinie. Ze wzglêdu na porzucenie swych posterun-
ków przez ¿andarmów najwa¿niejszym zadaniem, a zarazem problemem tworz¹-
cej siê na tym terenie administracji polskiej by³o utrzymanie porz¹dku w mie�cie6.
Komendanturê milicji obywatelskiej obj¹³ zdolny organizator Jerzy Trombik7, bê-
d¹cy przed �wydarzeniami pa�dziernikowymi� dyrektorem polskiej szko³y w Cze-
skim Cieszynie. W szybkim tempie powiêkszy³ i wyposa¿y³ w broñ cieszyñsk¹
milicjê oraz zaprowadzi³ zmiany maj¹ce utrzymaæ ³ad w mie�cie i najbli¿szej oko-
licy do czasu wkroczenia korpusu gen. W³adys³awa Bortnowskiego8.

Wraz z przyjêciem polskich dezyderatów przez Pragê w stolicy Polski dosz³o
do spontanicznej manifestantacji, której uczestnicy dawali wyraz rado�ci z faktu
odzyskania �l¹ska Cieszyñskiego. Brali w niej udzia³ tak¿e ¿o³nierze z Ochotni-
czego Korpusu Zaolziañskiego. Na placu Józefa Pi³sudskiego, do zgromadzonego
t³umu przemawia³ minister spraw zagranicznych J. Beck, który uzna³ powrót zie-
mi cieszyñskiej za wa¿ny akt w historii pañstwa polskiego. Stwierdza³: �Honor
i Ojczyzna wypisane s¹ na sztandarach armii. Rozstrzygaj¹ te¿ o my�leniu ka¿de-
go odpowiedzialnego za politykê Polaka. Wyryte s¹ w sercu ka¿dego obywatela �
dlatego nas szanuj¹�9. Przemówienie wiceministra Piaseckiego, zakoñczone og³o-
szeniem rezolucji wyra¿aj¹cej uznanie z faktu powrotu �l¹ska Cieszyñskiego do
Polski, by³o dobitniejsze: �Gdy 9 dni temu � wznosili�my s³yszane przez ca³y �wiat
okrzyki: »¯¹damy czynu« � czuli�my wszyscy, ¿e s³owa te nie przejd¹ bez echa.
Wierzyli�my g³êboko, ¿e wola ca³ego Narodu Polskiego, ¿¹daj¹cego natychmia-
stowego zwrotu zagrabionego przez Czechów �l¹ska Zaolziañskiego, musi byæ
przez �wiat uszanowana. Wódz Narodu i rz¹d Rzplitej czuwali bacznie nad tym,

Jan Morawiak

4 O�wiadczenie ministra Becka (Czas, nr 270 z 2 X 1938, s. 1); �l¹sk Zaolzañski wróci³ do Pol-
ski. Mowa ministra J. Becka (Gazeta Polska, nr 270, 2 X 1938, s. 2).

5 Pad³y s³upy graniczne (Polska Zbrojna, nr 272, 2 X 1938, s. 1).
6 PAT, Polacy przejêli s³u¿bê bezpieczeñstwa (Gazeta Polska, nr 270, 2 X 1938, s. 4).
7 M.P. D e s z c z y ñ s k i, Ostatni egzamin. Wojsko Polskie wobec kryzysu czechos³owackiego

1938�1939, Warszawa 2003, s. 261.
8 Entuzjazm jakiego w ¿yciu nie widzieli... (Polska Zbrojna, nr 272, 2 X 1938, s. 1).
9 Cyt. za: ¯ywio³owe manifestacje w Warszawie. Entuzjastyczne owacje na rzecz Naczelnego

Wodza i ministra Becka (Polska Zbrojna, nr 272, 2 X 1938, s. 2).
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by woli tej sta³o siê zado�æ�10. Przed Gmachem G³ównego Inspektoratu Si³ Zbroj-
nych nastêpca marsza³ka Pi³sudskiego, Edward �mig³y-Rydz, wyg³osi³ mowê od-
nosz¹c¹ siê do ostatnich wydarzeñ na granicy po³udniowej Polski, podobnie po-
st¹pi³ J. Beck na placu Józefa Pi³sudskiego. Czo³owy dzia³acz ludno�ci cieszyñskiej
w Czechos³owacji, dr Leon Wolf, wyg³osi³ przemówienie radiowe, wyra¿aj¹c sw¹
rado�æ i wdziêczno�æ z powodu powrotu �l¹ska Cieszyñskiego do Polski11.

Zwyciêstwo nad po³udniowym s¹siadem w pierwszych dniach pa�dziernika
przesadnie gloryfikowa³a nie tylko prasa sanacyjna. Rozpisywano siê o wiekopom-
nym zwyciêstwie, wzro�cie presti¿u II Rzeczypospolitej. Zapominano zupe³nie
o fakcie, ¿e �Monachium� i jego skutki by³y ca³kowitym zwyciêstwem tylko jed-
nego kraju � III Rzeszy, a klêsk¹ pañstw tworz¹cych i pilnuj¹cych ustaleñ uk³adu
wersalskiego, z których wy³oni³a siê powojenna Polska. Mimo swych wad i s³a-
bo�ci uk³ad wersalski w pewnym stopniu umo¿liwia³ egzystowanie pañstw �rod-
kowoeuropejskich. Wraz z Anschlussem Austrii i okrojeniem terytorialnym Cze-
chos³owacji, II Rzeczpospolita traci³a status quo, o który tak bardzo siê stara³a
w stosunku do ZSRR i Niemiec. Coraz realniejsze stawa³o siê zagro¿enie, ¿e w ko-
lejnym sporze w Europie Polska mo¿e staæ siê drug¹ Czechos³owacj¹. O ile w kon-
flikcie we wrze�niu 1938 r. Warszawê uznawano jeszcze za partnera, w nied³ugim
czasie mog³aby staæ siê petentem mocarstw europejskich, poszukuj¹cych porozu-
mienia z III Rzesz¹12. To za� prowadzi³o do �drugiego Monachium�. Ten pesymi-
styczny aspekt w polityce miêdzynarodowej zauwa¿y³ �Wieczór Warszawski�,
którego artyku³ streszczono w nieoficjalnym organie prasowym MSWojsk. �Pol-
sce Zbrojnej�. W odczuciu warszawskiego dziennika, Monachium mo¿na by³o
uznaæ za wielk¹ bitwê, w której byli i zabici, i ranni. Do zabitych gazeta zalicza³a:
zasadê nienaruszalno�ci traktatów, system sojuszy i obustronnych gwarancji oraz
ideê o mo¿liwo�ci zagwarantowania bezpieczeñstwa wszystkich pañstw w opar-
ciu o przewodni¹ rolê Ligi Narodów. Do rannych za�: Czechos³owacjê, francuski
presti¿, nieefektywn¹ politykê sowieck¹ oraz zasadê istnienia i samostanowienia
pañstw, szczególnie ma³ych13.

Pierwsze opinie zagraniczne, odnosz¹ce siê do polskiego sposobu rozwi¹zania
konfliktu �wrze�niowego�, by³y wyra¿one w sposób wywa¿ony. Rzym, Berlin,
a szczególnie Watykan uzna³y polskie racje za w pe³ni zasadne, z zadowoleniem
przyjmuj¹c fakt jego pokojowego za¿egnania pomiêdzy Prag¹ a Warszaw¹14. Rów-
nie¿ znamienne by³o stanowisko opinii wêgierskiej. W �Nemzeti Ujsag� mo¿na
by³o wyczytaæ: �Bezlitosny ucisk Polaków za Olz¹ sk³oni³ mocarstwo polskie do
szybkiego i stanowczego dzia³ania � Nie by³ to akt przemocy, ale logiczne na-
stêpstwo danej sytuacji i stanowiska mocarstwowego, które w krytycznych mo-

Opinia polska o zajêciu �l¹ska Cieszyñskiego przez SGO ��l¹sk�

10 Cyt. za: tam¿e, s. 2.
11 Mowa dr. Wolfa przedstawiciela ludu zaolziañskiego (Gazeta Polska, nr 270, 2 X 1938, s. 4, 6).
12 J. K o z e ñ s k i, Czechos³owacka jesieñ 1938, Poznañ 1989, s. 128.
13 Na widowni dnia (Polska Zbrojna, nr 272, 2 X 1938, s. 3).
14 Przyk³adowe tytu³y prasowe: Zagranica o odzyskaniu �l¹ska (Polska Zbrojna, nr 272, 2 X 1938,

s. 4); K.S., Wra¿enie w Berlinie (Gazeta Polska, nr 270, 2 X 1938, s. 4); Sympatyczne g³osy prasy
italskiej i wêgierskiej (Czas, nr 272, 4 X 1938, s. 2).
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mentach wymaga energicznej decyzji rz¹du�15. Opinia Londynu by³a ch³odniej-
sza, lecz w³a�ciwie przyjmowa³a do wiadomo�ci zaistnia³¹ sytuacjê. Z potêg euro-
pejskich najwiêksz¹ krytykê z polskiego sposobu rozwi¹zania konfliktu wykazy-
wa³ socjalistyczny rz¹d francuski. Zwi¹zany z nim �Le Petit Parisien� zarzuci³
Polsce brak elegancji w stosunku do Czechos³owacji16, �Le Temps� za� obwinia³
Warszawê za radykalizm w za³atwianiu spraw mniejszo�ci polskiej w I Republice,
w niezwykle trudnym dla niej momencie17.

Dnia 2 X 1938 r., przekraczaj¹c dotychczasow¹ liniê graniczn¹ nad rzek¹ Olz¹,
Samodzielna Grupa Operacyjna ��l¹sk� pod dowództwem gen. W³adys³awa Bort-
nowskiego rozpoczê³a realizacjê przejmowania z r¹k CSR �l¹ska Cieszyñskiego18.
Zajmowanie ziem powiatu czesko-cieszyñskiego i frysztackiego podzielono na
6 etapów z dniem przerwy po zrealizowaniu ka¿dego z nich19. Przekraczanie gra-
nicy polsko-czechos³owackiej jako pierwsze rozpoczê³y jednostki lekkie, do których
przynale¿eli strzelcy podhalañscy p³k. Jana Gabrysia, nominowanego komendan-
tem miasta. Nastêpnie wkroczy³a administracja cywilna z policj¹, pracownikami
kolei i poczty. Na samym koñcu przez most nad Olz¹ przeszli ¿o³nierze SGO
��l¹sk�, szybko zajmuj¹c najwa¿niejsze punkty w Cieszynie20. Rozkaz marsza³ka
�mig³ego-Rydza skierowany do korpusu gen. Bortnowskiego by³ jednoznaczny
w swej wymowie. Przypomina³ o silnym zwi¹zku tej ziemi z Polsk¹, której rzeka
Olza musia³a byæ przez d³ugi czas granic¹, oddzielaj¹c¹ �polskie serca� po obu
stronach rzeki. Do ¿o³nierzy za� zwraca³ siê jako do przedstawicieli narodu pol-
skiego: �Wraz z wami przekracza Olzê majestat Rzeczypospolitej. Na was w tej
chwili patrzy z dum¹ ca³a Polska � A gdy ruszycie, pomy�lcie ze czci¹ o tych, co
bez ¿o³nierskiego munduru dawali po ¿o³niersku ¿ycie, czekaj¹c za Olz¹ na was
i na Polskê�21. W podobnej formie odezwy marsza³ka by³y rozplakatowane na te-
renach zajêtych ju¿ przez korpus ��l¹ski�22. Nad samym mostem, przystrojonym
kwiatami, zgromadzi³a siê liczna rzesza mieszkañców Cieszyna i okolicznych wio-
sek. Do zgromadzonego t³umu przemawia³ dotychczasowy burmistrz polskiego
Cieszyna, maj¹cy zostaæ burmistrzem po³¹czonego miasta, Rudolf Halfar. Ciesz¹c
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15 PAT, Cyt. za: Prasa wêgierska (Gazeta Polska, nr 271, 3 X 1938, s. 6).
16 PAT, Charakterystyczne opinie prasy francuskiej o przy³¹czeniu �l¹ska Cieszyñskiego (Czas,

nr 272, 4 X 1938, s. 2).
17 PAT, Bezczelno�æ �Tempsa� (Gazeta Polska, nr 271, 3 X 1938, s. 6).
18 J. Beck w swym pamiêtniku okre�li³ si³y gen. Bortnowskiego jako �improwizowane�, �który

to korpus stworzony zosta³ ze stanów pokojowych armii pozbieranych ad hoc, z rodzinnych garnizo-
nów� (cyt. za: B e c k, op. cit., s. 149).

19 D e s z c z y ñ s k i, op. cit., s. 262.
20 Wojsko i w³adze cywilne przekraczaj¹ dawn¹ granicê (Polska Zbrojna, nr 273, 3 X 1938, s. 2).
21 Cyt. za: Maszerowaæ! Rozkaz Naczelnego Wodza do wojsk polskich nad Olz¹ (Polska Zbrojna,

nr 273, 3 X 1938, s. 1).
22 �Wracacie do Polski, która zawsze by³a wasz¹ najdro¿sz¹ ojczyzn¹ i nigdy o was nie zapomnia³a.

Z dum¹ patrzyli�my na hart i nieugiêt¹ wolê, z jak¹ manifestowali�cie wasz¹ niewzruszon¹ polsko�æ.
Dzi� serce ca³ego narodu jest przy was, pe³ne czci dla waszego patriotyzmu. ¯o³nierz polski przy-
chodzi do was jako herold nowej, jako przedstawiciel si³y i majestatu Rzeczypospolitej i jako gwa-
rant przysz³ego spokojnego i godnego ¿ycia�, cyt. za: Odezwa Naczelnego Wodza do ludno�ci �l¹ska
Zaolziañskiego (Polska Zbrojna, nr 273, 3 X 1938, s. 1).
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siê z powrotu ziemi cieszyñskiej do Polski zaznaczy³, ¿e tym samym zakoñczy³ siê
etap rozkazywania Polakom przez �obcych�. Zarazem zaapelowa³ o jak najintensyw-
niejsz¹ pracê, aby II Rzeczypospolita mog³a utrzymaæ swoj¹ pozycjê w Europie, po
czym z³o¿y³ rezolucjê, wyra¿aj¹c¹ wdziêczno�æ w³adzom polskim za umo¿liwienie
przywrócenia polskiej w³adzy na ziemi cieszyñskiej, �lubuj¹c jej wierno�æ23. Wcze-
�niej dosz³o do ma³ego skandalu, kiedy wojewoda �l¹ski Micha³ Gra¿yñski odmówi³
przyjêcia kluczy do miasta z r¹k by³ego burmistrza, Józefa Ko¿donia. Jego s³owa
by³y ostre: �My, Polacy, lubimy sytuacje jasne i cenimy charaktery okre�lone. Dla-
tego odnosimy siê z szacunkiem do uczciwych Czechów i Niemców, ale nie mo-
¿emy tolerowaæ ¿adnych typów po�rednich�24.

W samym Cieszynie szybko dosz³o do normalizacji sytuacji. Ju¿ 2 X napra-
wiono zniszczenia na kolei i uruchomiono po³¹czenie kolejowe z reszt¹ kraju.
Rozpoczê³a sw¹ dzia³alno�æ poczta polska, ludno�æ cieszyñska za� usuwa³a em-
blematy, napisy i szyldy w jêzyku czeskim, zastêpuj¹c je odpowiednikami pol-
skimi25. W wielu miejscach wisia³y polskie flagi. Najwiêksz¹ bodaj¿e zmian¹
w wizerunku Cieszyna i jego okolic w pierwszych dniach pa�dziernika by³a zmia-
na ruchu samochodowego. Gdy w Polsce poruszano siê ruchem prawostronnym,
w I Republice obowi¹zywa³ ruch lewostronny, datuj¹cy siê jeszcze z czasów przy-
nale¿no�ci Czechów do monarchii habsburskiej26. W Rzeczypospolitej ludno�æ
wyra¿a³a sw¹ rado�æ poprzez masowe wywieszanie flag z bia³o-czerwonymi bar-
wami, ró¿norakie rezolucje i deklaracje. Liczne manifestacje odby³y siê 2 X nie
tylko w Cieszynie i Warszawie, ale m.in. na placu J. Pi³sudskiego w Katowicach,
placu Wolno�ci w Poznaniu, placu Orzeszkowej w Wilnie, Krakowie, Toruniu27.
W prasie zamieszczano liczne listy Polaków z kraju i z emigracji, wyra¿aj¹cych
wdziêczno�æ i rado�æ z odzyskania ziemi cieszyñskiej. Do najwy¿szych w³adz
pañstwowych pisa³y wszystkie grupy spo³eczne, politycy, ksiê¿a i wierni ró¿nych
wyznañ. Wiêkszo�æ listów mia³a formu³ê zbli¿on¹ do depeszy I. Paderewskiego,
brzmi¹cej: �W podnios³ej chwili odzyskania odwiecznie polskiej �l¹skiej ziemi
i powrotu na ³ono Ojczyzny jej wiernych synów, ³¹czê siê w rado�ci z ca³ym na-
rodem, prosz¹c Pana Prezydenta o przyjêcie wyrazów mego najwy¿szego sza-
cunku�28.
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23 W swej rezolucji R. Halfar szczególne podziêkowania s³a³ I. Mo�cickiemu, E. �mig³emu-Ry-
dzu, F. S³awoj-Sk³adkowskiemu, J. Beckowi i M. Gra¿yñskiemu, Wojsko polskie zajê³o okrêg Cie-
szyn. Pad³y s³upy graniczne (Polska Zbrojna, nr 273, 3 X 1938, s. 1); Wojska polskie wkroczy³y na
�l¹sk Zaolziañski (Czas, nr 211, 3 X 1938, s. 1).

24 PAT, Wojewoda Gra¿yñski nie przyj¹³ kluczy miasta z r¹k p. Ko¿donia (Gazeta Polska, nr 271,
3 X 1938, s. 5).

25 Na drugim mo�cie przez Olzê (Polska Zbrojna, nr 273, 3 X 1938, s. 2); PAT, Zrywanie szyldów
czeskich (Gazeta Polska, nr 271, 3 X 1938, s. 5).

26 H. K u m i n e k, Jak Cieszyn za Olz¹ w 24 godziny zmieni³ oblicze? (Dziennik Bydgoski, nr 231,
8 X 1938, s. 3).

27 Ca³a Polska entuzjastycznie wita powrót Zaolzia (Polska Zbrojna, nr 273, 3 X 1938, s. 2).
28 Cyt. za: Ludno�æ Zaolzia staje do pracy dla swej Macierzy. Ca³a Polska entuzjastycznie wita

powrót prastarej ziemi (Polska Zbrojna, nr 274, 4 X 1938, s. 1); D. M i s z e w s k i, Aktywno�æ poli-
tyczna mniejszo�ci polskiej w Czechos³owacji 1920�1938, Toruñ 2002, s. 348�349.
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Wiele artyku³ów, które w tym czasie ówczesny czytelnik móg³ przeczytaæ, suge-

rowa³a, ¿e pañstwo polskie jest potê¿nym pañstwem europejskim, z którym trzeba
siê liczyæ. Utwierdza³y w tym znacz¹co nawet zagraniczne tytu³y prasowe, szcze-
gólnie niemieckie29. �wiadczyæ o tym mia³o m.in. niemal¿e bezkrwawe przekazanie
spornego terytorium �l¹ska Cieszyñskiego, w czym g³ówn¹ zas³ugê przypisywano
znakomicie przygotowanemu wojsku oraz dyplomacji polskiej pod kierownictwem
J. Becka30. �Gazeta Polska� informowa³a nie tylko o sile charakteru polskiego spo-
³eczeñstwa, które ze spokojem odbiera³o ostatnie wydarzenia bêd¹cej na krawêdzi
wojny Europy, ale równie¿ poprzez przyk³ad czechos³owacki prorokowa³a bankruc-
two systemu wersalskiego, której filarem by³a Liga Narodów. Stwierdzano, ¿e skut-
kiem ��mierci� systemu powsta³ego w 1918 r. bêdzie upadek pañstw powsta³ych
i mog¹cych istnieæ dziêki przewodniej roli Ligi Narodów31. Zauwa¿ano fakt, i¿ upa-
dek lub podporz¹dkowanie Czechos³owacji III Rzeszy mo¿e zmieniæ sytuacjê ge-
opolityczn¹ w Europie �rodkowej. �Piast� z niepokojem kre�li³ mo¿liwo�æ wej-
�cia Czechos³owacji w orbitê wp³ywów niemieckich, co by³oby zagro¿eniem dla
polskich granic, a III Rzeszy mog³o umo¿liwiæ dalsz¹ ekspansjê w stronê Wêgier
i Rumunii32. 7 X �Dziennik Bydgoski� informowa³ o niebezpiecznych tendencjach
panuj¹cych w Pary¿u i Londynie, zwi¹zanych z rzekomymi rozmowami polsko-
-niemieckimi na temat przysz³o�ci Gdañska i Pomorza, uznaj¹c powy¿sze dzia³a-
nia za próbê pogorszenia stosunków pomiêdzy Warszaw¹ a Berlinem. �Gdyby siê
w Polsce znalaz³ minister, który takie pertraktacje wszcz¹³, zawis³by na latarni.
Polska to nie Czechos³owacja!�33 � konkludowano. Tydzieñ pó�niej, w czasie ze-
brania w Gdañsku hitlerowskich zwi¹zkowców, wysuniêto roszczenia w stosunku
do miasta34. Tak¿e w prasie niemieckiej mo¿na by³o wyczuæ stopniow¹ zmianê sta-
nowiska niemieckiego wobec Polski35. Mimo powy¿szych, niepokoj¹cych artyku-
³ów w pa�dzierniku 1938 r. trudno by³o spodziewaæ siê, ¿e za 12 miesiêcy nikt nie
bêdzie obchodziæ pierwszej rocznicy przy³¹czenia �l¹ska Cieszyñskiego do Pol-
ski, a wielu bêdzie op³akiwa³o poleg³ych w wojnie obronnej. W tym wypadku opi-
nie najwy¿szych przedstawicieli w³adz, ¿e Polska z Wielk¹ Brytani¹, Francj¹, Niem-
cami i W³ochami powinna decydowaæ o losach Europy, jawi siê jako ponury ¿art.

Jan Morawiak

29 PAT, Polska obroni³a sama swoje interesy (Gazeta Polska, nr 271 z 3 X 1938, s. 6); Prasa nie-
miecka stwierdza �Polska by³a zdecydowana graæ w otwarte karty� (Czas, nr 272, 4 X 1938, s. 2).

30 Na wspóldzia³anie dyplomacji z si³ami zbrojnymi zwraca uwagê: M. S t a r z y ñ s k i, Refleksje
(Gazeta Polska, nr 270, 2 X 1938, s. 2); Ostra krytyka CSR oraz ocena polskich kroków w stosunku
do po³udniowego s¹siada wystêpuje w: S.  S t r ê b s k i, W obliczu wielkiego zwyciêstwa (Dziennik Byd-
goski, nr 227 z 4 X 1938, s. 3).

31 Z. S t a h l, Dni wielkiej próby (Gazeta Polska, nr 270, 2 X 1938, s. 3).
32 Na zakrêcie (Piast, nr 40 z 2 X 1938, s. 1). Niew¹tpliwie daj¹cy do my�lenia artyku³ nie zosta³

dostrze¿ony przez polsk¹ opiniê z prostej przyczyny � z powodu konfiskaty.
33 PAT, Plan oderwania od Polski Gdañska i Pomorza wyklu³ siê w... Pary¿u i Londynie (Dzien-

nik Bydgoski, nr 230, 7 X 1938, s. 1).
34 �Gauleiter� Forster o �pañstwie� gdañskim. To wymaga bli¿szych wyja�nieñ! (Gazeta Gru-

dzi¹dzka, O niemieckiej akcji rewindykacyjnej w stosunku do Gdañska, J. G r u c h a ³ a, Czeskie �ro-
dowiska polityczne wobec spraw polskich 1920�1938, Katowice 2002, s. 171�172.

35 tw., �Danzinger Vorposten� o�miesza siê (S³owo Pomorskie, nr 237, 15 X 1938, s. 1).



335
Kiedy rz¹d centralny w Warszawie i ca³e niemal spo³eczeñstwo cieszy³o siê z suk-
cesu dyplomatycznego, Europa � w zasadzie � uzna³a zaistnia³y stan rzeczy, cho-
cia¿ prasa brytyjska i francuska krytykowa³y Polskê za formê, jakiej u¿y³a, by od³¹-
czyæ od Czechos³owacji sporny region czeskiego �l¹ska. Tym samym prasa
zachodnia stara³a siê wybieliæ w³asne rz¹dy, zrzucaj¹c winê na kogo� innego. Naj-
³atwiej w tym wypadku by³o oskar¿yæ Polskê o d¹¿enie do rozpadu Czechos³owa-
cji. Po stronie polskiej pozytywnie przyjmowano francuskie g³osy zachêcaj¹ce do
poprawy wzajemnych relacji. Wyrazem tego by³ artyku³ francuskiego deputowa-
nego, Gastona Martina w �Republique�. Martin przyznawa³ siê do b³êdu dyplo-
macji francuskiej, i¿ w sprawie cieszyñskiej nie wykaza³a wystarczaj¹cego zrozu-
mienia dla swego �rodkowoeuropejskiego sojusznika, stwierdzaj¹c: �Trudno nam
siê wyt³umaczyæ z tego, ¿e gorzej chcieli�my potraktowaæ nasz¹ sojuszniczkê od
20 lat ni¿ innych�36.

Zajmuj¹c 2 X koszary w Czeskim Cieszynie, polscy ¿andarmi przejêli du¿e ilo�ci
broni i amunicji swych przeciwników, co mog³oby �wiadczyæ o zaskoczeniu cze-
skich ¿o³nierzy decyzj¹ Pragi, a tak¿e po�piechem w opuszczaniu miasta. W pierw-
szych dniach pa�dzienika mo¿na by³o spotkaæ �maruderów�, ¿o³nierzy wojska cze-
chos³owackiego, którzy pozostawieni w³asnemu losowi przez wycofuj¹ce siê
dowództwo, starali siê we w³asnym zakresie dotrzeæ do tymczasowej linii demar-
kacyjnej. 3 X rozpoczêto przejmowanie ziem �l¹ska obszaru obejmuj¹cego swym
zasiêgiem kolej w Czeskim Cieszynie, Trzyniec, Jab³onków i Mosty Jab³onkow-
skie37. Nie obesz³o siê jednak bez staræ. Na przyk³ad 3 X w Bystrzycy czechos³o-
wacka ¿andarmeria otworzy³a ogieñ, rani¹c kilka osób, z których jedna pó�niej
zmar³a38.W Trzyñcu mia³a miejsce antypolska manifestacja, w Or³owej i Karwi-
nie za� nieznani sprawcy zrywali polskie flagi39. Tego samego dnia marsza³ek Pol-
ski, E. �mig³y-Rydz wyg³osi³ przemówienie radiowe, informuj¹c spo³eczeñstwo
II Rzeczypospolitej o bezkrwawym za³atwieniu konfliktu polsko-czechos³owackie-
go, nalegaj¹c jednak na zachowanie spokoju na terytoriach, które obejmie w swe
posiadanie wojsko polskie40. By³y to wa¿ne s³owa, stronie polskiej zale¿a³o bowiem
na szybkim w³¹czeniu w sk³ad województwa �l¹skiego �l¹ska Cieszyñskiego
i szybkiego zespolenia go z polsk¹ gospodark¹. Starcia zbrojne by³yby w tym wy-
padku nieprzyjemnym utrudnieniem w akcji prowadzonej przez grupê operacyjn¹
gen. Bortnowskiego, który opanowa³ ju¿ pó³nocn¹ czê�æ powiatu cieszyñskiego

36 Cyt. za: B³êdy Francji wobec Polski. Trze�wy g³os deputowanego Martina (Polska Zbrojna,
nr 274, 4 X 1938, s. 4).

37 W wyniku rozporz¹dzenia z 9 X delegata wojewody �l¹skiego przy SGO ��lask� L. Malhom-
me�a, czê�æ Cieszyna po³o¿ona po stronie zachodniej Olzy nazwana zosta³a Cieszynem Zachodnim,
czê�æ za� po³o¿ona po stronie wschodniej � Cieszynem Wschodnim. Wraz z wkroczeniem SGO ��l¹sk�
do Czeskiego Cieszyna polska prasa u¿ywa³a jedynie nazwy Cieszyn Zachodni.

38 Ranny 2 X w Bystrzycy bojownik Legionu Zaolziañskiego, Karol �niegoñ zmar³ 18 X w Cie-
szynie; D e s z c z y ñ s k i , op. cit., s. 337; Ludno�æ Zaolzia staje do pracy dla swej Macierzy (Polska
Zbrojna, nr 274, 4 X 1938, s. 1).

39 mar. s., Prowokacje komunistów (Gazeta Polska, nr 271, 3 X 1938, s. 5).
40 Wezwanie Naczelnego Wodza do Polaków za Olz¹ (Gazeta Polska, nr 272, 4 X 1938, s. 1).
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z Cierlickiem w³¹cznie, gdzie z³o¿y³ kwiaty przed pomnikiem ¯wirki i Wigury41.
Ruch samochodowy pomiêdzy �l¹skiem Cieszyñskim a Polsk¹ w pierwszych dniach
pa�dziernika by³ w dalszym ci¹gu ograniczony ze wzglêdu na potrzebê zorganizo-
wania administracji na obejmowanych ziemiach oraz problem wymienialno�ci wa-
luty z czeskich koron na polskie z³ote42.

Wraz z przejmowaniem terytorium trwa³y intensywne zabiegi nad szybkim ze-
spoleniem �l¹ska Cieszyñskiego z reszt¹ kraju. Aby przeciwdzia³aæ zatrzymaniu
pracy w trzynieckim okrêgu hutniczym i górniczym Zag³êbiu Karwiñskim, kom-
pletowano zawczasu kadry in¿ynierskie, by w wypadku opuszczenia której� z pla-
cówek przemys³owych przez dotychczasowych zarz¹dców móc utrzymaæ moc pro-
dukcyjn¹ zak³adu. Starano siê zabezpieczyæ zbyt towarów wyprodukowanych na
nowo wcielonych ziemiach, aby w ten sposób przeciwdzia³aæ bezrobociu. Wpro-
wadzono tak¿e udogodnienia celne, by huty trzynieckie mia³y nieprzerwany do-
stêp do potrzebnych im surowców43. Za powy¿szy problem odpowiedzialno�æ bra³
minister przemys³u i handlu Antoni Roman.

Zajmuj¹c 4 X Trzyniec i Jab³onków, SGO ��l¹sk� zakoñczy³a I etap przejmowa-
nia ziem �l¹ska Cieszyñskiego. W obu miastach wkraczaj¹ce wojska by³y gor¹co
witane. W Trzyñcu gen. Romana Abrahama uroczy�cie pozdrawia³y nie tylko bra-
my triumfalne � maj¹ce symboliczny charakter � ale i transparenty przyjmuj¹ce
polsk¹ administracjê jako wybawicieli44. Oczywiste jest, ¿e w takim wypadku ni-
kogo nie trzeba by³o przekonywaæ do zmiany szyldów i znaków na polskie.
W pobli¿u trzynieckiego rynku do zgromadzonej ludno�ci przemawiali genera³o-
wie: W. Bortnowski, T. Malinowski i Pomorski, odpowiadaj¹cy za bezpieczeñstwo
publiczne w Polsce45. Po wyg³oszeniu przez gen. Abrahama przemówienia, wyra-
¿aj¹cego podziêkowanie za wierno�æ mieszkañców �l¹ska Cieszyñskiego Polsce,
nast¹pi³a defilada: u³anów, oddzia³ów zmotoryzowanych i artylerii ciê¿kiej46. Do
Jab³onkowa, którego ponad 90% mieszkañców uwa¿a³o siê za Polaków, korpus
��l¹ski� dotar³ ko³o godz. 14. Z wy¿szego dowództwa jako pierwszy do Jab³on-
kowa wkroczy³ gen. T. Malinowski, po nim za� gen. Bortnowski, którego osobi-
�cie powita³ burmistrz miasta, Rudolf Paszek. Nastêpnie gen. Bortnowski przyj¹³
defiladê polskich jednostek pod dowództwem p³k. Jana Tyczyñskiego47. Zajêcie
przez polski korpus Trzyñca i Jab³onkowa zbieg³o siê z odezw¹ Zwi¹zku Polaków
o tre�ci: �Po 20 latach walki o prawa narodowe odzyskali�my pe³n¹ wolno�æ �
Odwieczna ziemia piastowska wraca do Macierzy�48. W dalszej czê�ci najpowa¿-

41 J.Pr., Heroldowie nowej epoki (Polska Zbrojna, nr 276, 6 X 1938, s. 3); PAT, Ku pamiêci ¯wir-
ki i Wigury (Dziennik Bydgoski, nr 228 z 5 X 1938, s. 2).

42 Ruch osobowy na Zaolzie (Polska Zbrojna, nr 274, 4 X 1938, s. 2).
43 Bogactwa �l¹ska Zaolziañskiego (Polska Zbrojna, nr 274, 4 X 1938, s. 4).
44 Triumfalne zajêcie Trzyñca i Jab³onkowa. Robotnik polski zbrata³ siê z polskim ¿o³nierzem (Pol-

ska Zbrojna, nr 275, 5 X 1938, s. 1).
45 Trzyniec (Polska Zbrojna, nr 275, 5 X 1938, s. 1).
46 PAT, Jak wojska polskie zajê³y Trzyniec (Czas, nr 274, 6 X 1938, s. 3).
47 Jab³onków (Polska Zbrojna, nr 275, 5 X 1938, s. 4).
48 Cyt. za: Odezwa Zw. Polaków (Polska Zbrojna, nr 275, 5 X 1938, s. 4).
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niejsza polska organizacja na �l¹sku Cieszyñskim wzywa³a wszystkich �l¹zaków
do zachowania spokoju, koñcz¹c s³owami: �Niech ¿yje mocarstwowa Polska�49.

Rz¹d I Republiki warunki porozumienia z Polsk¹ og³osi³ dopiero 3 X, co przy-
czynia³o siê do szerzenia w prasie czechos³owackiej ró¿nego rodzaju domys³ów,
których Praga nie dementowa³a. Gdy w Polsce pisano o gor¹cym przywitaniu woj-
ska polskiego przez mieszkañców Cieszyna, prasa czechos³owacka informowa³a
o przygnêbieniu, które 2 X by³o widoczne w�ród mieszkañców Czeskiego Cieszyna.
Zarazem negowano mo¿liwo�æ odst¹pienia Polsce powiatu frysztackiego. �Èeské
slovo� komunikat rz¹dowy z Pragi uzna³o za prawdopodobnie pomy³kê i uspoka-
ja³o mieszkaj¹cych tam Czechów twierdzeniem, i¿ jest to obszar �czysto czeski�,
gdzie przeprowadzenie plebiscytu by³oby niedorzeczno�ci¹50. Jerzy Pr¹dzyñski,
specjalny wys³annik �Polski Zbrojnej�, szerzej omawia³ wkroczenie korpusu gen.
Bortnowskiego do Cieszyna. Tekst przynosi³ kilka ciekawych spostrze¿eñ oraz in-
formacje na temat zaminowania w ostatnich dniach wrze�nia przez Czechos³owa-
ków kolei i niektórych budynków u¿yteczno�ci publicznej. By³by to wiêc dowód,
¿e Praga rozwa¿a³a mo¿liwo�æ zbrojnej walki o Cieszyn i jej okolice. W opinii
J. Pr¹dzyñskiego, od 2 X centrum polskiego ¿ycia nad Olz¹ stanowi³ Dom Polski
w Cieszynie Zachodnim, w którym spotkaæ mo¿na by³o nie tylko polskich dzia³a-
czy polonijnych i dziennikarzy, ale i polskie dowództwo, które zainstalowa³o w tym
budynku swoj¹ kwaterê51.

Wraz z zajmowaniem kolejnych terenów, zmieniano nazwy miast i wiosek na
polskie. Dotyczyæ mia³o to te¿ rzeczki Olzy, któr¹ starano siê � bez powodzenia �
przemianowaæ na Olszê. Tak¹ nazwê mia³a w okresie poprzedzaj¹cym zabór austriac-
ki52. Ostatecznie dowodzenia prof. Witolda Taszyckiego, jêzykoznawcy z Uniwer-
sytetu Lwowskiego, przekona³y przeciwników nazwy Olzy do odst¹pienia od swych
dotychczasowych pogl¹dów53, opieraj¹cych siê na wywodach Jana Rozwadowskie-
go z 1908 i 1909 r., które ukaza³y siê w �Zaraniu �l¹skim�54. Charakterystycznie
ca³y problem podsumowa³ adiunkt UJ, dr Henryk Oosterreicher: �Na mi³y Bóg!
B¹d�my rozs¹dniejsi! Wszak znaczna wiêkszo�æ nazw geograficznych jest ju¿ dla
nas niezrozumia³a. Do czego by�my doszli, gdyby�my Dunaj, Wis³ê, San chcieli
»poprawiaæ« na nazwy bardziej zrozumia³e? � Gdyby�my nagle chcieli zmieniaæ
niezrozumia³¹ Warszawê � powiedzmy na »Warcaby«, bo komu� tam przyszed³
taki pomys³ do g³owy�55.
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49 Tam¿e, s. 4.
50 A prasa czeska ci¹gle potêguje nastroje przeciwpolskie (Polska Zbrojna, nr 275, 5 X 1938, s. 4).
51 J. P r ¹ d z y ñ s k i, Jak Cieszyn wita³ Polskê (Polska Zbrojna, nr 275, 5 X 1938, s. 3).
52 mg, Nie Olza lecz Olsza (Polska Zbrojna, nr 275, 5 X 1938, s. 3).
53 �Olza� � jedynie poprawn¹ nazw¹ (Gazeta Polska, nr 274, 6 X 1938, s. 4).
54 J. Rozwadowski nastêpuj¹co wyja�nia³ poprawno�æ nazwy Olzy: �Olza, prawy dop³yw Odry

na �l¹sku cieszyñskim. To jest nazwa w³a�ciwa, przez ludno�æ miejscow¹ u¿ywana, a zarazem histo-
rycznie i jêzykowo uprawniona: forma Olsa jest tylko niemieck¹ pisowni¹, a pseudo-poprawna for-
ma Olsza jest b³êdna ... Zatem Olza jest prastar¹ indoeuropejsk¹ nazw¹ wodn¹, która pierwotnie zna-
czy³a po prostu »wodê, ciecz«�; Cyt. za: Olza (i �l¹sk) (Zaranie �l¹skie, R. I, z. IV, Cieszyn 1908,
s. 174�176; J. R o z w a d o w s k i , Olza (Zaranie �l¹skie, R. II, z. II, Cieszyn 1909, s. 54�61).

55 Olza, Oldza � Olsza (Dziennik Poznañski, nr 232, 9 X 1938, s. 5).
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Pozytywne dla III Rzeszy i Polski rozwi¹zanie sporu czechos³owackiego, nie

zakoñczy³o konfliktu dyplomatycznego w tej czê�ci Europy. W dalszym ci¹gu ist-
nia³ spór o przysz³o�æ S³owacji i Rusi Przykarpackiej. Wêgrzy postulowali stwo-
rzenie wspólnej granicy polsko-wêgierskiej, S³owacy za� coraz silniej manifesto-
wali w³asn¹ odrêbno�æ w stosunku do Pragi. W wypadku Rusi Przykarpackiej
dyplomacja polska nie by³a przeciwna mo¿liwemu przy³¹czeniu jej do Wêgier.
W wypadku S³owacji MSZ by³o niezdecydowane. Istnia³o kilka wykluczaj¹cych
siê wzajemnie propozycji, jak: przy³¹czenie S³owacji do Polski, szeroka autono-
mia w pañstwie czechos³owackim czy pe³na niepodleg³o�æ. W pierwszych dniach
pa�dziernika najbardziej prawdopodobna by³a opcja �cis³ego powi¹zania S³owa-
cji z Wêgrami. Ust¹pienie 5 X E. Bene�a z urzêdu prezydenta tylko pog³êbi³o kry-
zys wewnêtrzny, w którym znalaz³a siê I Republika56. Ma³o pochlebnie wyra¿aj¹c
siê o ustêpuj¹cym prezydencie, wiêkszo�æ polskiej opinii wieszczy³a bankructwo
polityki czechos³owackiej prowadzonej w stosunku do Polski. Z satysfakcj¹ przyj-
mowano upadek polityka, którego uwa¿ano za zagorza³ego rusofila bardzo Polsce
nie¿yczliwego57. Przesadnie zani¿ano warto�æ bojow¹ wojsk I Republiki, poma-
wiaj¹c jej genera³ów o kunktatorstwo i tchórzostwo. Tymczasem w wypadku wy-
buchu zbrojnego konfliktu z III Rzesz¹ wiele faktów przemawia za tym, ¿e Cze-
chos³owacja nie by³a bez szans. Po ZSRR, Francji, Niemczech, W³oszech i Polsce,
Czechos³owacja zajmowa³a szóst¹ pozycjê pod wzglêdem liczebno�ci wojsk
w Europie. Zdolna generacja dowódcza58, dobrze wyszkoleni i wyposa¿eni ¿o³nie-
rze, silna artyleria i posiadanie du¿ej liczby czo³gów wraz z silnymi umocnienia-
mi sudeckimi nie stawia³y Czechów z góry na przegranej pozycji. Jedyne, czego
na jesieni 1938 r. CSR zabrak³o, to sprzymierzeñcy. Fortyfikacje na �l¹sku Cie-
szyñskim by³y s³absze ni¿ sudeckie, jednak¿e system bunkrów, stosunkowo silna
artyleria ciê¿ka oraz stacjonuj¹ca w pó³nocnych Morawach 2. Armia59, mog³y sku-
tecznie utrudniæ obsadzenie powiatu cieszyñskiego przez 30-tysiêczn¹ SGO
��l¹sk�, borykaj¹c¹ siê niedostatkami w czo³gach lekkich i artylerii ciê¿kiej60. Sam
Bortnowski przyznawa³, ¿e czeskie umocnienia by³y silne i ich sforsowanie nastrê-
czy³oby du¿o trudno�ci61. Wytykaj¹c b³êdy polityki Bene�a, polska opinia widzia³a
uratowanie bytu Czechos³owacji jedynie w bliskim powi¹zaniu Pragi z Warszaw¹62.
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56 Do ust¹pienia E. Bene�a, obwinionego za �Monachium�, przyczyni³y siê krêgi wojskowe oraz
czechos³owaccy socjaldemokraci.

57 Przyk³adowe tytu³y: PAT, Trzy czynniki, które zdecydowa³y o dymisji Benesza (Gazeta Polska,
nr 274, 6 X 1938, s. 4); PAT, Kulisy ust¹pienia prezydenta Benesza (Czas, nr 275, 7 X 1938, s. 2);
PAT, Ostateczne bankructwo praskiego politykierstwa. Edward Benesz ust¹pi³ ze stanowiska prezy-
denta (Dziennik Bydgoski, nr 230, 7 X 1938, s. 1); ATK, Rozpad republiki czechos³owackiej (S³owo
Pomorskie, nr 230, 7 X 1938, s. 1).

58 Z kadry dowódczej wybijali siê: Lev Prchala, Vojtech Lu�a, Franiek Hrabèík i Bohuslav Fiala.
59 J.P. Wi � n i e w s k i, Armia czechos³owacka w latach 1932�1938, Toruñ 2002, s. 235�236.
60 D e s z c z y ñ s k i, op. cit., s. 252�253.
61 Gen. Bortnowski mia³ �tremê� ale wiedzia³, ¿e siê uda (Dziennik Poznañski, nr 236, 14 X

1938, s. 1).
62 Ostateczne bankructwo praskiego..., s. 1; Nowa Czechos³owacja i Polska (S³owo Pomorskie,

nr 228, 5 X 1938, s. 3); J. To m a s z e w s k i, Czechos³owacja, Warszawa 1997, s. 78; �Moravský ka-
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Polska dyplomacja spodziewaj¹c siê w najbli¿szych dniach ostatecznego upadku
pañstwa czechos³owackiego zosta³a zaskoczona dzia³aniem s³owackich polityków,
którzy nie oderwali siê od Czech, a jedynie 6 X wymusili na Pradze utworzenie
autonomicznego rz¹du krajowego, co zosta³o spe³nione dnia nastêpnego. Wybór
na premiera rz¹du s³owackiego ks. Józefa Tiso oznacza³ zmianê kierunku polityki
s³owackiej z przyjaznej Polsce na proniemieck¹. W tym wypadku polska akcja re-
windykacyjna na Spiszu i Orawie by³a tylko kwesti¹ czasu63.

Wraz z ust¹pieniem 5 X Bene�a, SGO ��l¹sk� koñczy³o zajmowanie po³udnio-
wej czê�ci powiatu cieszyñskiego, obejmuj¹cej pó³nocno-zachodni¹ czê�æ Prze³ê-
czy Jab³onkowskiej64. By³ to teren przewa¿nie górski, z ma³¹ liczb¹ ludno�ci i roz-
sianymi po okolicznych wzgórzach pojedynczymi domostwami. Mieszkañcy tych
ziem ¿yli przewa¿nie z pasterstwa lub z tego, co urodzi³a tamtejsza ziemia. Wa¿ne
dla zakoñczenia ca³ej akcji przejmowania �l¹ska Cieszyñskiego by³o szybkie uru-
chomienie dostaw ¿ywno�ci z Polski, w³adze czechos³owackie bowiem od 1 X za-
przesta³y dostarczaæ prowiant na ziemie powiatu cieszyñskiego i frysztackiego, co
szczególnie odbija³o siê na zaopatrzeniu Cieszyna w artyku³y spo¿ywcze65. Trze-
ba jednak stwierdziæ, ¿e ogólna sytuacja na pograniczu polsko-czechos³owackim
by³a nad wyraz spokojna, czego dowodem masowe przekraczanie granicy Polski
ze �l¹skiem Cieszyñskim, przewa¿nie w celach turystycznych. Nie zmieni³a tego
nagonka prasy po³udniowego s¹siada na Polskê czy antypolskie dzia³ania Czeskiej
Rady Narodowej, która stara³a siê przeci¹gn¹æ w czasie oddawanie Polsce kolej-
nych terytoriów. Nie mog¹c nic wskóraæ, by zaszkodziæ interesom polskim w Za-
chodnim Cieszynie, 5 X opu�ci³a Morawsk¹ Ostrawê66.

W czwartek 6 X przemówienie radiowe wyg³osi³ marsza³ek �mig³y-Rydz, dziê-
kuj¹c za wszystkie listy, które do niego nap³ynê³y. Apelowa³ o dalsz¹ usiln¹ pracê
ca³ego spo³eczeñstwa, by Polska by³a krajem silnym, z którym trzeba siê liczyæ. Prze-
konywa³: �Pañstwo, które chce wyj�æ z honorem z prze³omów historycznych, musi
posiadaæ odpowiednie �ród³a i �rodki si³y i musi byæ rz¹dzone w sposób silny i zde-
cydowany!�67 By³o to zgodne ze stanowiskiem polskiej prasy zamieszczaj¹cej arty-
ku³y chlubnie odnosz¹ce siê do sprawy �l¹ska Cieszyñskiego, podnosz¹cej zarazem
sprawê zwiêkszenia �wiadomo�ci w spo³eczeñstwie, ¿e od jego zaanga¿owania

Opinia polska o zajêciu �l¹ska Cieszyñskiego  przez SGO ��l¹sk�

lendaø� w opinii zamieszczonej na rok 1938 pisze: �D¹¿enie Polski, aby staæ siê mocarstwem i uczy-
niæ nasze pañstwo zale¿nym od polskiej polityki jest jedn¹ z g³ównych przyczyn, dlaczego miêdzy
obu pañstwani �ci�lejsza wspó³praca jest stale odk³adana�; G. Pañko, Polska i Polacy w czeskiej opinii
publicznej w okresie miêdywojennym, Wroc³aw 1996, s. 154.

63 K o z e ñ s ki, op. cit., s. 287.
64 Obszar le¿¹cy na zachód od linii kolejowej Mosty�Jab³onków�Trzyniec. Wed³ug uzgodnieñ pol-

sko-czechos³owackich do 5 X korpus polski mia³ zaj¹æ po³udniowe rejony powiatu cieszyñskiego,
7 X Domas³owice, 8 X Frysztat, 10 X Karwinê i 11 X Bogumin; Dalsze przejmowanie (Polska Zbroj-
na, nr 276, 6 X 1938, s. 4).

65 Cieszyn otrzyma³ ¿ywno�æ (Polska Zbrojna, nr 276, 6 X 1938, s. 2).
66 Czeska rada narodowa przeciw oddaniu �l¹ska Cieszyñskiego (Polska Zbrojna, nr 276, 6 X

1938, s. 2).
67 Cyt. za: By�my siê zawsze spotykali na drodze prowadz¹cej do wielko�ci Polski (Polska Zbroj-

na, nr 277, 7 X 1938, s. 1).
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w pracy dla dobra kraju zale¿eæ bêdzie wiele w przysz³o�ci. Podnoszono wszak¿e
problem przystosowania wysoko stoj¹cej technologicznie gospodarki zaolziañskiej
do polskich realiów. W�ród g³ównych problemów wymieniano: znalezienie rynków
zbytu dla kopalñ z Zag³êbia Karwiñskiego, sprawê wykupu korony z r¹k polskich
oraz obni¿enie cen skupu zbo¿a. Problem zwi¹zany z produktami rolnymi by³ istot-
ny dla mieszkañców nowo inkorporowanych terytoriów. Czechos³owacja, maj¹ca
monopol zbo¿owy, sztucznie utrzymywa³a wysokie ceny na ¿yto i pszenicê, dziêki
czemu bogac¹cy siê ch³op móg³ stopniowo unowocze�niaæ produkcjê roln¹68.

Dnia 6 X nast¹pi³a jednodniowa przerwa w zajmowaniu dalszych terenów. Do-
konano przegrupowania w³asnych si³ oraz prowadzono obsadzanie placówek na
zajêtych do tej pory czê�ciach powiatu cieszyñskiego. Trwa³o przejmowanie la-
sów pañstwowych, akt skarbowych oraz budynków u¿yteczno�ci publicznej. Two-
rzono organizacjê urzêdu górniczego, który mia³ nadzorowaæ pracê kopalñ w Za-
g³êbiu Karwiñskim69. Rozpoczêto przygotowania do przejêcia III strefy � rejonu
Dolnych i Górnych Domas³owic oraz Cierlicka Górnego. W niektórych miejscach,
zaczêto otwieraæ granice. Polscy wiê�niowie polityczni oraz poborowi s³u¿¹cy na
S³owacczy�nie zaczêli przekraczaæ granicê ze �l¹skiem Cieszyñskim w Mostach,
niedaleko Jab³onkowa70. Za rad¹ wicewojewody �l¹skiego L. Malhomme�a, który
w imieniu wojewody �l¹skiego przebywa³ przy SGO ��l¹sk�, postanowiono w apa-
racie administracyjnym �l¹ska Cieszyñskiego postawiæ na autochtoniczn¹ ludno�æ.
Mia³a to byæ nagroda za jej dotychczasow¹ wierno�æ II Rzeczypospolitej. Zara-
zem powy¿sze posuniêcie mia³o szybciej zintegrowaæ cieszyniaków z Polsk¹ oraz
zachêciæ do aktywniejszej dzia³alno�ci spo³ecznej na tym obszarze71. Nie chciano
powtórzyæ b³êdu Pragi, która po 1918 r. najwy¿sze stanowiska na S³owacji obsa-
dza³a przewa¿nie Czechami. Na nalegania strony polskiej czechos³owacki mini-
ster sprawiedliwo�ci 7 X wyda³ nakaz zwolnienia wszystkich Polaków zamkniê-
tych z powodów politycznych72.

W dalszym ci¹gu socjalistyczne organy prasowe nad We³taw¹ informowa³y pro-
wokuj¹co, ¿e przekazanie Polsce powiatu frysztackiego nie jest jeszcze przes¹dzo-
ne, wykluczaj¹c mo¿liwo�æ oddania bogatego w z³o¿a wêgla kamiennego rejonu
frysztackiego73. Praga za� stawa³a siê coraz bardziej nieobliczalna, o czym �wiad-
czyæ móg³ wywiad p³k. Emanuela Moravca ze sztabu generalnego armii czecho-
s³owackiej, udzielony w �Lidovych novinach�. P³k E. Moravec szansê na dalsze
istnienie I Republiki widzia³ w porozumieniu z III Rzesz¹, która � jak uzasadnia³
� po klêsce w I wojnie �wiatowej by³a w stanie odbudowaæ sw¹ potêgê. Wypomi-
na³ bierno�æ sojuszników Czechos³owacji oraz ich gro�by w stosunku do Pragi wy-

68 Po entuzjazmie z³¹czenia � realizm codziennej pracy (Czas, nr 275, 7 X 1938, s. 1).
69 Pocz¹tkowo urz¹d znajdowa³ siê w Cieszynie. Nastêpnie przeniesiono go do Karwiny.
70 Dzi� zajmujemy rejon Domos³awice (Polska Zbrojna, nr 277, 7 X 1938, s. 1).
71 Do rz¹dzenia swoj¹ ziemi¹ powo³ani przedewszystkim �l¹zacy (Polska Zbrojna, nr 278, 8 X

1938, s. 1); PAT, Stanowiska s³u¿bowe � dla �l¹zaków (Gazeta Polska, nr 276, 8 X 1938, s. 4).
72 Zwolnienia wiê�niów politycznych (Polska Zbrojna, nr 278, 8 X 1938, s. 2).
73 Mog¹ siê jeszcze rozmy�liæ (Polska Zbrojna, nr 277, 7 X 1938, s. 1).
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powiedzenia sojuszu w wypadku porozumienia siê jej z Berlinem bez ich udzia³u.
Z gorycz¹ stwierdza³: �D³ugo odgrywali�my rolê ¿andarma, utrzymuj¹cego na uwiê-
zi Rzeszê Niemieck¹ po to tylko, aby w decyduj¹cym momencie zostaæ zupe³nie
opuszczonymi. Je¿eli �wiatem rz¹dziæ ma nie prawo, lecz si³a, zadaniem naszym
jest przy³¹czyæ siê do strony silniejszej, zawrzeæ umowê z Niemcami � i strzec
siê wci¹gniêcia do jakiegokolwiek frontu antyniemieckiego�74. Te s³owa by³y odbie-
rane przez Warszawê z pewnym niepokojem. Zawi¹zanie bliskich kontaktów po-
miêdzy Prag¹ i Berlinem mog³o zagroziæ polskiemu stanowi posiadania. W soju-
szu wojskowo-gospodarczym Czesi popieraj¹c roszczenia niemieckie wysuwane
wobec Pomorza i Gdañska mogliby staraæ siê odzyskaæ utracone kosztem Polski
terytorium. Wyd³u¿enie granicy wyj¹tkowo niechêtnych Polsce s¹siadów przybra-
³oby krytyczne rozmiary. W razie konfliktu zbrojnego niemo¿liwo�ci¹ by³oby bro-
niæ granic pañstwa bez aktywnej pomocy sojuszników. Tym bardziej ¿e zachowa-
nie ZSRR � niedawnego sojusznika Czechos³owacji � by³o nieprzewidywalne.
W ostatnich dniach wrze�nia dyplomacja radziecka da³a wyra�nie znaæ Warszawie,
¿e w wypadku polskiej akcji zbrojnej wymierzonej w pañstwo czechos³owackie,
wspomo¿e swego sojusznika i wypowie polsko-radziecki pakt z 23 XII 1932 r., su-
geruj¹c nawet akcjê zbrojn¹ wymierzon¹ w Polskê75. Mimo kategorycznego odrzu-
cenia noty radzieckiej, zaniepokojenie Warszawy by³o odczuwalne. Z Kresów
Wschodnich nap³ywa³y niepokoj¹ce wie�ci o przygranicznych manewrach wojsk
radzieckich. Wracaj¹cy do kraju polscy poborowi odbywaj¹cy s³u¿bê na S³owa-
cji, przybywaj¹c na �l¹sk Cieszyñski z obaw¹ przekazywali zas³yszane plotki, ja-
koby ZSRR mia³ zaatakowaæ Polskê76. By³y to na szczê�cie niesprawdzone infor-
macje, które jednak znajdowa³y siê w kolumnach czechos³owackiej prasy77. Strona
polska nie pozostawa³a wobec tych prowokacji bierna. Razem z Niemcami i W³o-
chami popiera³a wêgierskie ¿¹dania przy³¹czenia Rusi Przykarpackiej i po³udnio-
wej czê�ci S³owacji. Nie przeszkadza³o to wspieraniu autonomicznych d¹¿eñ S³o-
wacji, na której terenie panowa³a w pierwszych dniach pa�dziernika gor¹ca atmosfera.
Jak wspomina W. Witos: �A¿eby siê co�kolwiek dowiedzieæ, udali�my siê do �
p. Polaka w Czadcy. Sam by³ do�æ zaniepokojony wypadkami. Mimo ¿e jest S³owa-
kiem, uwa¿a zdobycze dokonane na Czechach za niepotrzebne, a nawet szkodliwe.
S³owacja samodzielno�ci nie utrzyma, bo j¹ na to nie staæ. Mo¿e siê staæ albo obiek-
tem anarchii, albo ³upem którego� z s¹siadów. Przera¿ony jest zachowaniem siê tego
niby rz¹du. To, co on robi, jest bardzo szkodliw¹ zabaw¹�78. Zamieszki wymierzone
w stronê ¿andarmów czeskich czy ludno�ci ¿ydowskiej w miastach s³owackich i na
Rusi Podkarpackiej by³y na pocz¹tku dziennym. Nadal nie rozwi¹zano wêgierskich

74 Cyt. za: Zwi¹zaæ siê z Rzesz¹ gospodarczo. Znamienny g³os p³k. Moravca (Polska Zbrojna,
nr 277, 7 X 1938, s. 2).

75 M. J o h n, Záøí 1938, Olomouc 2000, s. 255; D e s z c z y ñ s ki, op. cit., s. 238�239.
76 J. P r ¹ d z y ñ s k i, Fabrykanci plotek (Polska Zbrojna, nr 278, 8 X 1938, s. 5).
77 W.D., Czesi rozsiewaj¹ pog³oski o wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski (Czas, nr 273, 6 X

1938, s. 1).
78 Cyt. za: W. Wi to s, Moja tu³aczka 1933�1939, Warszawa 1967, s. 484.
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rewindykacji, które dotyczy³y po³udniowej S³owacji oraz Rusi Przykarpackiej. Pro-
blem Czechos³owacji w dalszym ci¹gu niebezpiecznie siê tli³79.

Czwarty etap zajmowania terenów �l¹ska Cieszyñskiego nast¹pi³ 8 X. Korpus gen.
Bortnowskiego zaj¹³ Frysztat, Piotrowice, Stare i Nowe Miasto oraz Darków, znany
o�rodek kuracyjny. Wkroczenie do Frysztatu odby³o siê w podnios³ej atmosferze,
podobnej w swej formie do tej z Cieszyna. Nie brak by³o kwiatów i wiwatów na cze�æ
najwy¿szych w³adz II Rzeczypospolitej. Po godz. 10 do miasta wkroczy³y pierwsze
polskie patrole, godzinê pó�niej przyby³ gen. Bortnowski, który zosta³ przywitany przez
miejscowe w³adze. Po wyg³oszeniu przemowy o podobnej tre�ci, co w Cieszynie, ge-
nera³ uda³ siê na g³ówn¹ trybunê, by braæ udzia³ w defiladzie wojsk polskich. Obok
niego stan¹³ wojewoda �l¹ski M. Gra¿yñski, wicewojewoda L. Malhomme oraz nowo
mianowany starosta frysztacki, by³y pose³ do czeskiego sejmu, dr Leon Wolf. Defila-
da trwa³a przesz³o 3 godziny, w jej trakcie nie by³o koñca okrzykom: �Niech ¿yje Pre-
zydent Rzplitej�, �Niech ¿yje wojsko i Wódz Naczelny�, czy �Niech ¿yje minister
Beck�80. Frysztat by³ miastem wielokulturowym. Mieszkali tu obok siebie Polacy, Czesi,
Niemcy oraz ¯ydzi, przy czym ludno�æ polska stanowi³a wiêkszo�æ. Znajdowa³y tu
siê wa¿ne, przynale¿ne do Zag³êbia Karwiñskiego zak³ady przemys³owe, m.in. trzy
zak³ady przetwórczo-metalowe oraz dwie cegielnie81. Objêcie przez Wolfa funkcji sta-
rosty frysztackiego zosta³o przyjête euforycznie przez spo³eczeñstwo zaolziañskie, jako
¿e cieszy³ siê w�ród niego wielkim autorytetem. By³ osob¹ gwarantuj¹c¹ stosunkowo
bezkonfliktowe scalenie przejêtych powiatów z Polsk¹. Zna³ potrzeby regionu i jego
mieszkañców, dlatego te¿ mia³ bardzo du¿o do powiedzenia w takich dziedzinach jak
gospodarka, bezpieczeñstwo, administracja82.

Nastêpnego dnia, 9 X do Cieszyna przyby³ minister J. Beck. Po wizycie w szta-
bie SGO ��l¹sk� szef polskiej dyplomacji wizytowa³ Trzyniec i Jab³onków. Do
zgromadzonej w Jab³onkowie ludno�ci wyg³osi³ mowê pe³n¹ pochwa³: �Rzeczpo-
spolita stanê³a dzi� z powrotem na waszej ziemi, jednak bez waszych polskich serc
by³aby to tylko okupacja�83. Z Jab³onkowa Beck uda³ siê w drogê powrotn¹ do
Cieszyna, gdzie jeszcze raz spotka³ siê z gen. Bortnowskim, a nastêpnie wyjecha³
w stronê Katowic84.

Jan Morawiak

79 Szczególnie widoczne by³o to w stosunku do sprawy wêgierskiej. Rokowania s³owacko-wê-
gierskie na temat przysz³o�ci po³udniowych skrawków S³owacji i Rusi Podkarpackiej zosta³y 13 X
zerwane, co doprowadzi³o do ostrego kryzysu dyplomatycznego i niebezpieczeñstwa wybuchu kon-
fliktu zbrojnego.

80 Frysztat prze¿y³ wielki dzieñ (Polska Zbrojna, nr 279, 9 X 1938, s. 1); Frysztat wita armiê pol-
sk¹ (S³owo Pomorskie, nr 233, 11 X 1938, s. 2); 13 X �S³owo Pomorskie� relacjonuj¹c wej�cie wojsk
polskich do Frysztatu, przypomnia³o swym czytelnikom legendê o dzwonie frysztackim, bêd¹cym
symbolem wierno�ci, Legenda o dzwonie z Frysztatu (S³owo Pomorskie, nr 235, 13 X 1938, s. 6).

81 J.Pr., Prawda zwyciê¿y³a (Polska Zbrojna, nr 281, 11 X 1938, s. 5).
82 K. N o w a k, Leon Wolf (1883�1968). Biografia polityczna, Katowice 2002, s. 209�210.
83 Cyt. za: Jab³onków d³ugo czeka³ na powrót do Polski (Polska Zbrojna, nr 280, 10 X 1938, s. 1).
84 Wizyta J. Becka na �l¹sku Cieszyñskim nie przekroczy³a 6 godzin. Wi¹za³a siê z problemem

przynale¿no�ci do Polski Bogumina. W czasie spotkania z gen. Bortnowskim minister zaakceptowa³
plan natychmiastowego zajêcia przedmie�æ Bogumina dla uniemo¿liwienia przenikania do miasta nie-
mieckich bojówek. Pierwotnie mia³o to nast¹piæ 11 X; D e s z c z y ñ s ki, op. cit., s. 267�269.
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Beck w pa�dzierniku 1938 r. sta³ siê dla wiêkszo�ci spo³eczeñstwa prawdziwym

bohaterem. Partie opozycyjne, mimo mieszanych uczuæ co do metody rozwi¹zania
sporu polsko-czechos³owackiego, z zadowoleniem przyjê³y powrót utraconej w 1919 r.
ziemi. Nie dostrzegano �miertelnego zagro¿enia id¹cego od strony zachodniej85. Je-
dynie polscy komuni�ci z rozwi¹zanej KPP niezmiennie krytykowali ministra spraw
zagranicznych, przestrzegaj¹c przed negatywnymi skutkami86. Ich stanowisko nie
mo¿e jednak dziwiæ, ze wzglêdu na dyrektywy, które otrzymywali z Moskwy. Stron-
nictwo Pracy i Stronnictwo Narodowe po pocz¹tkowej krytyce równie¿ z³agodzi³y
swój stosunek do ostatnich wydarzeñ. Wyj¹tkiem sta³a siê broszurka Jêdrzeja Gier-
tycha O wyj�cie z kryzysu, która poruszy³a i oburzy³a sanacyjn¹ prasê. Opiniê autora
uznano za nieusprawiedliwion¹ i bêd¹c¹ policzkiem dla narodu polskiego. Jej autor
bardzo negatywnie ocenia³ zepsucie moralne spo³eczeñstwa w ostatnim okresie, kon-
kluduj¹c: �Polska ma po prostu przetr¹cony krêgos³up moralny�87. Prasa sanacyjna
niezwykle ostro post¹pi³a z przebywaj¹cym na emigracji liderem Stronnictwa Lu-
dowego, Wincentem Witosem. Przedrukowany 23 IX 1938 r. przez �Gazetê Polsk¹�
i �Gazetê Zachodni¹� artyku³ agencji �Iskra� by³ nieprzyzwoitym paszkwilem. Oskar-
¿ano w nim prezesa SL o zdradê narodow¹. Przytaczano fakty: � � jakoby wspól-
nie z Rosj¹ sowieck¹ d¹¿y³ do wmieszania Polski w wojnê przy boku Czechos³owa-
cji, wzywaj¹c ludno�æ w Rzeszowie, by podejmowali na wiecach uchwa³y
proczechos³owackie � by byli gotowi do marszu na pomoc Czechom�88. Ura¿ony
Witos z³o¿y³ pozew s¹dowy. Potraktowanie zas³u¿onego dla Polski polityka komen-
towano jako czê�æ walki politycznej przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami. Zwracano
równie¿ uwagê na psuj¹ce siê stosunki polsko-francuskie, obarczaj¹c Pary¿ win¹ za
niezrozumienie problemu polskiego na �l¹sku Zaolziañskim. Wypominano Francji
ob³udê w stosunku do Czechos³owacji, szczególnie widoczn¹ na tle konferencji mo-
nachijskiej. Opuszczaj¹c w potrzebie swego najwierniejszego w Europie sojuszni-
ka, ciesz¹c siê z uratowania pokoju, odpowiedzialno�æ za ca³e z³o chcia³a zrzuciæ na
Polskê. Na oskar¿enia, ¿e Warszawa post¹pi³a �nieelegancko� w stosunku do swego
s¹siada, zwracano uwagê, ¿e Polska nie mia³a ¿adnego uk³adu wojskowego z I Re-
publik¹, Pary¿ za� taki pakt z CSR podpisa³. Najwiêkszy ¿al miano do Francji za jej
ostatnie dzia³ania zwi¹zane z mo¿liw¹ zmian¹ przynale¿no�ci Gdañska89. Zauwa¿a-
no jednak¿e pope³nione we wrze�niu b³êdy polskiej dyplomacji, która nieumiejêtnie
pos³ugiwa³a siê propagand¹ na scenie miêdzynarodowej. Trwaj¹cego od d³u¿szego
czasu polsko-czechos³owackiego konfliktu nie spo¿ytkowano zagranic¹ w sposób
dostateczny. Nie zamieszczaj¹c artyku³ów w znanych miêdzynarodowych pismach
trudno by³o przekonaæ opiniê w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Francji
do s³uszno�ci swych ¿¹dañ. Wystêpowanie z roszczeniami niemal¿e razem z III Rze-
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85 A. P r a g i e r, Czas przesz³y dokonany (Pi³sudski i sanacja w oczach przeciwników, wybór
tekstów M. Leczyk, Warszawa 1987, s. 215).

86 J. J e s i o n o w s ki, Nad urwiskiem, Warszawa 1982, s. 51.
87 z.s., Kto ma �przetr¹cony� krêgos³up moralny (Gazeta Polska, nr 276, 8 X 1938, s. 2).
88 Cyt. za: Sprawa artyku³u �Iskry� znajdzie siê przed S¹dem (Piast, nr 41, 9 X 1938, s. 1).
89 S. S t r ¹ b s k i, Mamy do Francji ¿al (Dziennik Bydgoski, nr 232, 9 X 1938, s. 3).
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sz¹ mog³o sugerowaæ wzajemn¹ wspó³pracê i poprzez to uznanie Rzeczypospolitej
za pañstwo z obozu proniemieckiego90. Kryzys monachijski wykaza³, jak wielk¹ rolê
mo¿e odegraæ propaganda. Niemcy znakomicie zagrali kart¹ sudeck¹, wmawiaj¹c
opinii miêdzynarodowej, ¿e: �1) Niemcy bez Sudetów ¿yæ nie mog¹, 2) Niemcy s¹
usposobione pokojowo i pokojowo chc¹ za³atwiæ sprawê, 3) Czechos³owacja jest
przyczyn¹ wszelkiego z³a�91. Tymczasem polskie i wêgierskie dezyderaty nie znala-
z³y uznania, co gorsze, zosta³y niew³a�ciwie zinterpretowane.

W stosunku do prowadzonej przez Becka dyplomacji � mimo zbyt s³abego wy-
korzystania propagandy na arenie miêdzynarodowej � nawet ówcze�ni oponenci
musieli doceniæ politykê prowadzon¹ przez ucznia Pi³sudskiego. Skuteczno�æ dy-
plomacji w latach trzydziestych by³a bardzo wa¿nym elementem istnienia pañstwa.
Stwierdziæ mo¿na, ¿e w okresie miêdzywojennym, dyplomacj¹ mo¿na by³o uzy-
skaæ � oczywi�cie przy odpowiednim postraszeniu si³¹ zbrojn¹ � wiêcej ni¿ orê-
¿em. Dlatego te¿ ostatnie sukcesy Becka kaza³y wierzyæ spo³eczeñstwu, ¿e tylko
silne osobowo�ci na najwy¿szych stanowiskach � do których nale¿eli marsza³ek
oraz minister � bêd¹ mog³y poprowadziæ kraj ku lepszej przysz³o�ci. Rok 1939
sta³ siê tego jawnym zaprzeczeniem. Ostatni �sukces� trze�wo ocenia³ Wojciech
Korfanty: �Sytuacja miedzynarodowa jest wprost katastrofalna. Jeste�my ju¿ na
brzegu przepa�ci � Za dwa powiaty Zaolzia, które mo¿na by³o w inny sposób dzie-
siêæ razy odzyskaæ � sprzedano bezpieczeñstwo Polski � Tak to wszystko siê sk³a-
da, ¿e zdaje siê, i¿ w nowym roku bêdziemy zbierali owoce Beckowej polityki i za
jej sukcesy p³aciæ rachunek�92. Do tej pory w�ród czeskich historyków przewa¿a
pogl¹d, ¿e w wyniku �Monachium�, a nastêpnie marca 1939 r. � po Czechos³owa-
cji � najwiêcej straci³a Polska93.

W dniu 10 X grupa operacyjna ��l¹sk� rozpoczê³a V etap, zajmuj¹c czê�æ okrê-
gu frysztackiego z Karwin¹, Or³ow¹ Polsk¹ i Niemieck¹ Lutyni¹94. Do Karwiny,
jednego z najwa¿niejszych miast �l¹ska Cieszyñskiego, polskie oddzia³y wkroczy³y
po godz. 10. Gen. Bortnowskiego powita³y w³adze miasta, karwiñskie duchowieñ-
stwo i przedstawiciel mniejszo�ci niemieckiej. Na trybunie honorowej oprócz Bort-
nowskiego stanêli: starostowie Frysztatu i Cieszyna, wicewojewoda katowicki, mi-
nister opieki spo³ecznej Marian Zyndram-Ko�cia³kowski oraz sztab oficerski95. Po
przemówieniu, w którym gen. Bortnowski przedstawi³ zadania i obowi¹zki ka¿-
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90 T. K i e ³ p i ñ s k i, Polska powinna propagowaæ we Francji cele swej polityki (Dziennik Bydgo-
ski), nr 9 X 1938, s. 6).

91 Na marginesie (Dziennik Bydgoski, nr 230, 7 X 1938, s. 3).
92 Cyt. za: M. O r z e c h o w s k i, Wojciech Korfanty. Biografia polityczna, Wroc³aw�Warszawa

1975, s. 408; �Dziennik Bydgoski� korzystaj¹c z dzie³a A.M. Gr imma  Europas Zukunft � Astrolo-
gie und Politik przedstawi³ polityczn¹ astrologiê na rok 1939 jako czas wojen, zawieruch i niepoko-
j¹cych wydarzeñ w Czechos³owacji i z mo¿liwym wybuchem w pa�dzierniku wojny na wschodzie
(konflikt niemiecko-sowiecki); A. P r e e g e l, Astrologia polityczna ma g³os. Czy horoskopy prez. Be-
nesza i kanclerza Hitlera wró¿¹ wojnê? (Dziennik Bydgoski, nr 226, 2 X 1938, s. 2).

93 J o h n, op. cit., s. 145.
94 Dzi� zajmujemy 6 strefê na Zaolziu (Polska Zbrojna, nr 281, 11 X 1938, s. 1).
95 Bohaterska Karwina ¿ywio³owo wita wojsko polskie (Polska Zbrojna, nr 281, 11 X 1938, s. 2).
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dego Polaka w Rzeczypospolitej, odby³a siê 4-godzinna defilada ró¿nych rodza-
jów broni, od lekkiej piechoty po ciê¿k¹ artyleriê, przerywana �piewem polskich
melodii patriotycznych, m.in. Warszawianki albo Hej kto Polak, na bagnety. Na
obrze¿ach miasta za� sta³a brama triumfalna z napisem �Polska Karwina�96. Zajê-
cie Karwiny by³o jednym z ostatnich etapów przejmowania przez II Rzeczpospo-
lit¹ ziem tzw. Zag³êbia Karwiñskiego, które w opinii ministra przemys³u i handlu
A. Romana by³o jednym z najbardziej uprzemys³owionych okrêgów przemys³o-
wych w Europie �rodkowo-Wschodniej. W jego opinii przejêcie potencja³u prze-
mys³owego �l¹ska Cieszyñskiego przyczyniæ siê mia³o do wzrostu wydobycia
wêgla o oko³o 20%, a produkcji stali o 50%. Na tym obszarze znajdowa³o siê
5 czynnych i potê¿nych koksowni oraz 12 elektrowni dostarczaj¹cych wystarcza-
j¹c¹ dla ziemi cieszyñskiej energiê. Dominowa³ tu przemys³ hutniczy i metalowo-
-przetwórczy z bezcennymi dla polskiej gospodarki zak³adami w Trzyñcu, Bogu-
minie, Frysztacie oraz Karwinie, gdzie istnia³ równie¿ najwiêkszy w regionie bro-
war. Przemys³ chemiczny przewa¿a³ we Frysztacie, w Gruszowie i Piotrowicach97.
Sytuacjê na ziemi cieszyñskiej i losy jej ludno�ci przedstawia³ wys³annik �Polski
Zbrojnej�, J. Pr¹dzyñski. I choæ by³y to relacje bardziej subiektywne ni¿ obiek-
tywne, s¹ ciekawym studium poznawczym stosunków polsko-czeskich na prawym
brzegu Olzy. Bêd¹c oprowadzanym po hucie trzynieckiej przez czeskiego in¿y-
niera, towarzysz¹cy im w³oski dziennikarz zacz¹³ siê dopytywaæ o narodowo�æ
majstrów, robotników i in¿ynierów. Na co uzyska³ odpowied�, ¿e pracownikami
zak³adu s¹ jedynie Czesi. Nagle grupê dziennikarzy minê³a grupa robotników, która
k³aniaj¹c siê pozdrowi³a ich w jêzyku polskim. Zrozumiawszy, ¿e pracownik huty
zosta³ z³apany na k³amstwie, w³oski dziennikarz zacz¹³ siê �miaæ98.

Ostatni, VI etap zajmowania ziem �l¹ska Cieszyñskiego rozpocz¹³ siê wcze-
snym rankiem 11 X. Oficjalne zajêcie Bogumina z Rychwa³dem, Pud³owem, Wierz-
bicami, Skrzeczowem, Zab³ociem, Alpink¹, Biedrzychowem i Pietwa³dem by³o
ukoronowaniem 10-dniowej akcji SGO ��l¹sk�99.

Wkroczenie wojsk polskich do Bogumina mia³o podobny, uroczysty charakter
jak w wypadku Cieszyna, Jab³onkowa, Frysztatu i Karwiny100. Za wojskiem do
Bogumina przybywali pracownicy pocztowi i kolejarze, natychmiast uruchamia-
j¹c zawieszone przez Czechów placówki. Jeszcze przed przybyciem g³ównodowo-
dz¹cego grupy operacyjnej ��l¹sk�101, dosz³o do przemianowania wielu ulic, które

Opinia polska o zajêciu �l¹ska Cieszyñskiego przez SGO ��l¹sk�

96 Wojsko polskie maszeruje razem z powstañcami Zaolzia (Polska Zbrojna, nr 281, 11 X 1938,
s. 2).

97 Udzia³ Zaolzia w rozbudowie polskiej potêgi gospodarczej (Polska Zbrojna, nr 279 z 9 X 1938,
s. 7).

98 J.Pr., Obrazki zza Olzy (Polska Zbrojna, nr 281, 11 X 1938, s. 3).
99 Dzi� zajmujemy�, s. 1.

100 Bogumin by³ wa¿nym punktem komunikacji kolejowej w Europie �rodkowej. Polska obawiaj¹c
siê kontrakcji niemieckiej, 9 X obsadzi³a dawn¹ granicê czechos³owacko-niemieck¹ w pobli¿u magi-
strali kolejowej, za� Oddzia³ Wydzielony p³k. Kazimierza Dworaka wszed³ do Bogumina. Oficjalne
przejêcie miasta mimo to nastapi³o 11 X; D e s z c z y ñ s ki, op. cit., s. 267�268.

101 Gen. Bortnowski przyby³ do miasta o godz. 12.30.
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Etapy przejmowania �l¹ska Cieszyñskiego przez SGO ��l¹sk�  (2�11 X 1938)
Legenda: I � 2�4 X; II � 5 X; III � 7 X; IV � 8 X; V � 10 X; VI � 11 X; B � Bogumin zajêty 9 X
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otrzymywa³y teraz nowe nazwy: I. Mo�cickiego, J. Becka, E. �mig³ego-Rydza,
M. Gra¿yñskiego itp. Na g³ównym placu przed ratuszem miejskim, przemianowa-
nym na plac Wolno�ci, przemawia³ gen. Bortnowski. Zapewnia³: �Otwiera siê przed
wami nowe ¿ycie: Matka bêdzie mog³a otwarcie swe dzieci wychowywaæ po pol-
sku, ka¿dy m³ody Polak bêdzie móg³ siê teraz uczyæ w polskiej szkole bez poczu-
cia krzywdy i niewoli, ka¿dy robotnik bêdzie móg³ pracowaæ w przekonaniu, i¿
pracuje dla siebie, dla swej ojczyzny, a nie dla obcych�102.

Rado�æ jednych miesza³a siê z gorycz¹ innych. W pierwszych dniach przejmo-
wania ziem by³ego ksiêstwa cieszyñskiego chêtnie na te tereny przybywali Polacy
którzy w latach 1919�1920 uciekli do Polski, wyje¿d¿ali za� Czesi103. Polska ad-
ministracja nie czyni³a ich zamiarom wiêkszych przeszkód, staraj¹c siê nawet upro-
�ciæ wszelkie formalno�ci urzêdowe. Z pocz¹tku przepustki uprawniaj¹ce do opu-
szczenia �l¹ska Cieszyñskiego wydawa³o starostwo i dyrekcja policji w Cieszynie.
Uprawnienie to rozszerzono nastêpnie na placówki policji w gminach miejskich,
a tak¿e na wiejskie posterunki policji104. Spo³eczeñstwo I Republiki przyjê³o po-
stanowienia konferencji monachijskiej z rozgoryczeniem. By³o to widoczne w pe-
symistycznych komentarzach prasy czechos³owackiej wobec dziej¹cych siê wy-
darzeñ. �Moravsko Slezský Dennik� gorzko komentowa³ ostatnie wydarzenia:
�Rz¹d nasz s³uchaj¹c �lepo rad sprzymierzeñców, wydawa³ wielkie sumy na zbro-
jenia i fortyfikacje. Wierzyli�my naszym sprzymierzeñcom � Wiara ta kosztowa-
³a nas 20 miliardów koron czeskich � Stali�my siê zupe³nymi ¿ebrakami�105.

12 X by³ pierwszym dniem, kiedy ca³y powiat cieszyñski i frysztacki znalaz³
siê w polskim posiadaniu. Oba powiaty w³¹czono w sk³ad autonomicznego woje-
wództwa �l¹skiego. Dwudniowa wizyta marsza³ka �mig³ego-Rydza w dniach
12�13 X na zajêtych przez Polskê ziemiach mo¿e byæ uznana za pewnego rodzaju
cezurê. W tych dniach ziemie dawnego ksiêstwa cieszyñskiego by³y ju¿ przy Pol-
sce, jednak¿e administracja dopiero siê tworzy³a, sprawy wch³oniêcia tych ziem do
organizmu polskiego by³y w toku, tak samo jak reorganizacja szkolnictwa czy wy-
miana walutowa106. Wizyta najwy¿szego sw¹ godno�ci¹ przedstawiciela wojska, które
w ówczesnym czasie mia³o tak du¿o do powiedzenia w samej II Rzeczypospolitej,
mia³o wielkie znaczenie. Tym bardziej ¿e by³a to wizyta dwudniowa, podczas której
dokonano inspekcji wszystkich najwa¿niejszych miejscowo�ci na �l¹sku Cieszyñ-
skim. Nastêpne tygodnie mia³y zwi¹zaæ te ziemie z Polsk¹ jeszcze mocniej.
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102 Cyt. za: W Boguminie bia³e z czerwonym proporce migaj¹ (Polska Zbrojna, nr 282, 12 X 1938,
s. 1).

103 Meèislav Borák ocenia, ¿e w wyniku przejêcia przez Polskê powiatu czesko-cieszyñskiego
i frysztackiego, 30 tys. Czechów opu�ci³o swoje domy; M. B o r ák, Te�ínsko v letech 1938�1945
(Nástin dìjin Tì�ínska, Ostrava�Praha 1992).

104 Ewakuacja Czechów (Polska Zbrojna, nr 282, 12 X 1938, s. 1).
105 Cyt. za: Kosztowni sprzymierzeñcy (Polska Zbrojna, nr 282, 12 X 1938, s. 2).
106 W. M u s i a l ik, Plany i rzeczywisto�æ w³adzy polskiej na Zaolziu 1938�1939 (Studia �l¹skie,

t. XLIX, Opole 1990, s. 114�115).
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DIE BESETZUNG DES TESCHENER SCHLESIENS

DURCH DIE SELBSTSTÄNDIGE OPERATIONSGRUPPE �SCHLESIEN�
 IM SPIEGEL DER PRESSE WESTPOLENS

Die tschechoslowakisch-deutsche Auseinandersetzung über die Zukunft des Sudetenlandes, die
am 30.09.1938 zuungunsten Prags gelöst wurde, aktivierte die polnische Diplomatie, die daraufhin
Territorialansprüche gegenüber dem Nachbarn im Süden geltend machte. Die polnischen Ansprüche
betrafen Teile des Teschener Schlesiens (das Olsa-Gebiet), die von den tschechoslowakischen Kräften
im Januar 1919 besetzt wurden und später infolge der Entscheidung des Botschafterrates an die Erste
Tschechoslowakische Republik angeschlossen wurden. Am 1.10.1938 führten die Drohungen Polens,
militärische Gewalt anzuwenden dazu, dass die Erste Republik den Beschluss der Münchener
Konferenz akzeptierte und das Olsa-Gebiet abtraten. Die aggressive und der Tschechoslowakei nicht
wohlwollende Propaganda der Presseorgane � vor allem der Sanacja, der Nationaldemokraten, und
der Bauernpartei an der Wende September zu Oktober 1938 � kam vor allem in den westlichen Teilen
Polens zum Vorschein. Dort war der Verlagsmarkt sehr gut ausgebaut und der Zugang zum Leser
leichter als im Osten des Landes. Anfang Oktober 1938 schätzten die Sanacja-Presse und die mit ihr
sympathisierten regionalen Blätter zu optimistisch die damalige geopolitische Situation ein: Polen
wurde als Hauptmilitärkraft in Ostmitteleuropa gesehen. Sogar Gruppierungen, die in der Opposition
zu Sanacja standen sowie ihre Presseorgane unterlagen dieser Propaganda.

Der Großteil der Gesellschaft begrüßte die polnischen Forderungen gegenüber der Ersten Republik
und kommentierte die Annahme des polnischen Ultimatums durch die Tschechoslowakische Republik
als eine �historische Gerechtigkeit�. Die in der ersten Oktoberdekade feierlich und massenhaft
begangenen Demonstrationen hatten hauptsächlich einen spontanen Charakter. Ausnahmsweise waren
die Oppositionskreise in dieser Frage mit der Regierung einig, weil sie die Rückkehr des Teschener
Gebietes in die Zweite Republik als gerechtfertigt sahen. Sie kritisierten ausschließlich die Form
des ganzen Unternehmens. Einige Personen, wie Wincenty Witos oder Wojciech Korfanty, die der
Situation kritisch eingestellt waren, wurden am Pranger der öffentlichen Meinung gestellt.

Die Propagandatätigkeit innerhalb des Landes brachte akzeptable Ergebnisse. Die Großzahl der
Feuilletons zu Themen wie die schrittweise Übernahme von einzelnen Teilen des Teschener Landes
durch die Selbstständige Operationsgruppe �Schlesien�, das Leben seiner Bewohner oder die
Schaffung der polnischen Verwaltung erschienen massenweise den ganzen Oktober lang. Die Situation
außerhalb der Grenzen des Landes sah schlimmer aus. Die Meinung der britischen Presse, vor allem
aber der französischen war Polen gegenüber feindselig eingestellt. In den dortigen Medien überwog
die Überzeugung, dass Warschau die schwierige Lage seines Nachbarn genutzt hatte, um die
territorialen Zugeständnisse zu erpressen. Diesem Urteil konnte die polnische Diplomatie nicht
entgegnen, was einem großen Fehler der Politik Józef Becks zu verdanken war, der in diesem Bereich
auf entsprechende Schritte verzichtet hat.

Die von der Sanacja gewonnenen Parlamentswahlen im November 1938 waren das Ergebnis der
erfolgreichen Übernahme der Kreise Teschen und Frysztat von der Tschechoslowakei durch die
Einheit des Korps von General Tadeusz Bortnowski (abgeschlossen am 11.10.1938. Eine große Rolle
bei diesem Sieg spielte die Presse und ihre Propagandatätigkeit während der Oktoberereignisse.
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ZDZIS£AW ILSKI

NIEPODLEG£O�CIOWY SOCJALIZM
WOBEC FORMU£Y WYBORCZEJ (DO 1919 R.)

Zorganizowany ruch robotniczy mia³ zró¿nicowany stosunek wobec prawa wy-
borczego do cia³ przedstawicielskich. Nurt rewolucyjny, owiany marksowsk¹ wi-
zj¹ rewolucji, bagatelizowa³ parlamentarn¹ drogê przekszta³cania rzeczywisto�ci
kapitalistycznej. Postêpuj¹ca rewizja jego za³o¿eñ, orientacja na ewolucyjn¹, re-
formistyczn¹ drogê zmiany realiów spo³ecznych, sk³oni³a jednak socjalistów do
zwrócenia uwagi na znaczenie w tym procesie parlamentaryzmu, na potrzebê ich
obecno�ci w gremiach tworz¹cych prawo. Nurt reformistyczny zacz¹³ wiêc przy-
wi¹zywaæ wagê do demokratyzacji prawa wyborczego, k³ad¹c akcent na uczynie-
nie wyborów powszechnymi i równymi. Uwidoczni³o siê to w programie nowo
utworzonej na zje�dzie w Gotha w 1875 r. Socjalistycznej Partii Robotniczej Nie-
miec. Partia ta za¿¹da³a jako wolno�ciowej podstawy pañstwa wprowadzenia m.in.
powszechnego, równego, bezpo�redniego i tajnego prawa wyborczego dla wszy-
stkich mê¿czyzn od 21 roku ¿ycia we wszystkich wyborach w pañstwie i w gmi-
nie1. Propozycja ta, wskazuj¹ca na akceptowanie przez niemieckich socjalistów
wiêkszo�ciowej formu³y wyborczej, nawi¹zywa³a do istniej¹cej ju¿ w pañstwie nie-
mieckim praktyki ustrojowej. Po zjednoczeniu Niemiec w 1871 r. kanclerz Otto
von Bismarck zdecydowa³ siê na wprowadzenie nowatorskiego i demokratyczne-
go prawa wyborczego: jednoizbowy sejm Rzeszy wybierany by³ na podstawie po-
wszechnego, równego, bezpo�redniego i tajnego g³osowania w 397 jednomanda-
towych okrêgach wyborczych, a jeden pose³ przypada³ na oko³o 100 tys.
mieszkañców2. Niemieccy socjaldemokraci d¹¿yli do rozci¹gniêcia demokratycz-
nych zasad wyborczych na wszystkie instytucje przedstawicielskie w zjednoczo-
nych Niemczech.

Po czasie ustaw antysocjalistycznych odrodzona partia zradykalizowa³a siê.
Zmieni³a nazwê na Socjaldemokratyczn¹ Partiê Niemiec (SPD), a w 1891 r. na zje�-
dzie w Erfurcie przyjê³a nowy program. Zmodyfikowa³a w nim stanowisko w spra-
wie formu³y wyborczej. SPD zaczê³a optowaæ za tym, by w wyborach do cia³ przed-
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1 A. A j n e n k i e l, Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972, s. 45.
2 A. A j n e n k i e l, Polskie konstytucje, Warszawa 1991, s. 183; W. C z a p l i ñ s k i, A. G a l o s,

W. K o r t a, Historia Niemiec, Wroc³aw 1981, s. 578; S. S t a r z y ñ s k i, Studia z zakresu prawa wybor-
czego, Lwów 1897, s. 13�14.
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stawicielskich obowi¹zywa³y zasady powszechno�ci, równo�ci, tajno�ci i bezpo-
�rednio�ci oraz by wybory by³y proporcjonalne. Zmiana podej�cia do formu³y wy-
borczej nie by³a przypadkowa. W XIX w., w którym formu³a wiêkszo�ciowa prze-
wa¿a³a, zaczêto podnosiæ negatywne strony g³osowania wiêkszo�ciowego.
Wskazywano g³ównie, ¿e czasem prowadzi ono do rz¹dów si³, które s¹ w rzeczy-
wisto�ci mniejszo�ci¹ oraz ¿e eliminuje ono z ¿ycia parlamentarnego mniejszo�ci
polityczne i w zwi¹zku z tym jest niesprawiedliwe. W¹tpliwo�ci z tym zwi¹zane
spowodowa³y, ¿e ju¿ w po³owie XIX w. w Europie zacz¹³ rozwijaæ siê ruch id¹cy
w kierunku zmiany wyborów wiêkszo�ciowych na proporcjonalne. O�rodkiem tego
ruchu sta³a siê Szwajcaria, a czo³ow¹ postaci¹ w�ród zwolenników proporcjonal-
no�ci by³ Victor Considerant, Francuz dzia³aj¹cy w Szwajcarii, socjalista utopijny,
uczeñ Charles�a Fouriera. Za �rodowiskiem socjalistów utopijnych na prze³omie
XIX i XX w. ruch socjalistyczny przyswoi³ sobie ideê wyborów proporcjonalnych.
Stanowisko niemieckich socjaldemokratów by³o wa¿ne, bo dla europejskiego ru-
chu robotniczego sta³o siê ono wzorcowe3. Z Belgii natomiast przyszed³ wzór dzia-
³ania na rzecz demokratyzacji prawa wyborczego. Reforma prawa wyborczego zo-
sta³a wprowadzona w tym kraju w 1893 r. poprzez strajk generalny. Niemieccy,
a tak¿e polscy socjaldemokraci, wykorzystywali tê formê walki organizuj¹c straj-
ki i masowe demonstracje, zw³aszcza w Berlinie, na rzecz demokratyzacji pruskiego
systemu wyborczego. Ta metoda dzia³ania sta³a siê równie¿ szczególnie istotna dla
socjaldemokratów austriackich, w tym galicyjskich4.

Stanowisko niemieckich socjaldemokratów zawa¿y³o na tym, ¿e w gronie pol-
skich socjalistów najwcze�niej za formu³¹ proporcjonaln¹ opowiedzieli siê dzia³a-
cze Polskiej Partii Socjalistycznej zaboru pruskiego. Partia ta utworzona zosta³a
w 1893 r. Za podstawê swego dzia³ania przyjê³a program erfurcki i dlatego tak¿e
w jej programie widnia³o sformu³owanie: �Powszechne, równe, bezpo�rednie pra-
wo wyboru i g³osowania z tajnym oddawaniem g³osów wszystkich powy¿ej lat 20
licz¹cych obywateli kraju, bez ró¿nicy p³ci, przy wszystkich wyborach i g³osowa-

Zdzis³aw Ilski

3 �Sukcesy niemieckiej socjaldemokracji w walce z ustawodawstwem wyj¹tkowym za Bismarc-
ka i nieustanny rozkwit w latach nastêpnych przysporzy³y jej autorytetu w ca³ym miêdzynarodowym
ruchu robotniczym. Niemiecka socjaldemokracja sta³a siê wzorem dla wszystkich partii socjaldemo-
kratycznych i ona te¿ nadawa³a ton pracom II Miêdzynarodówki. Uchodzi³a przez d³ugie lata za par-
tiê, w której marksizm zapu�ci³ g³êbokie korzenie, a program erfurcki � mimo jego niedoci¹gniêæ �
jeszcze bardziej podniós³ jej rangê. Partie II Miêdzynarodówki korzysta³y z jej do�wiadczeñ i taktyki
w walce o sukcesy akcji wyborczej do parlamentu. Sukcesy niemieckiej socjaldemokracji impono-
wa³y wszystkim partiom� (L. B a z y l ow, M. L e c z y k, M. P i r ko, Historia miêdzynarodowego ru-
chu robotniczego, Warszawa 1980, s. 183).

4 J. Buszko pisa³: �Szczególnie du¿e wra¿enie wywar³a w ca³ej monarchii naddunajskiej realiza-
cja reformy wyborczej w Belgii na wiosnê 1893 r., wywalczona za pomoc¹ strajku generalnego. Mi-
nister spraw wewnêtrznych w pi�mie skierowanym do ówczesnego namiestnika Galicji, hr. Kazimie-
rza Badeniego, podkre�la³, ¿e zwyciêski w tym kraju przebieg strajku generalnego na rzecz
powszechnego g³osowania wywo³uje analogiczne tendencje w�ród proletariatu wiedeñskiego, gdzie
rosn¹ szeregi zwolenników walki o zmianê ordynacji wyborczej przy zastosowaniu takiego samego
�rodka. W ci¹gu pierwszej po³owy 1893 r. dosz³o w wielu miastach Austrii do wielkich demonstracji
na rzecz powszechnego g³osowania� (J. B u s z k o, Dzieje ruchu robotniczego w Galicji Zachodniej
1848�1918, Kraków 1986, s. 152).



351
niach. Proporcjonalny system wyborczy��5 W latach 1906�1913 PPS zaboru pru-
skiego wystêpowa³a jako czê�æ sk³adowa SPD i wraz z t¹ parti¹ zabiega³a o znie-
sienie niedemokratycznej trójklasowej ordynacji wyborczej do sejmu pruskiego.
W tym czasie na licznych zebraniach, tak¿e w ulotkach, socjaldemokraci polscy
i niemieccy zgodnie ¿¹dali demokratyzacji pruskiego systemu wyborczego. Praw-
dopodobnie wysoka ocena prawa wyborczego do parlamentu niemieckiego spra-
wi³a, ¿e na zebraniach w Wielkopolsce zdarza³y siê rezolucje, w których domaga-
no siê wprowadzenia ordynacji czteroprzymiotnikowej6.

Ogólnie jednak w polskim ruchu socjalistycznym zasz³a ewolucja od popierania
wyborów wiêkszo�ciowych do wrêcz dogmatycznego ¿¹dania formu³y proporcjo-
nalnej. Utworzona w 1882 r. przez Ludwika Waryñskiego pierwsza partia socjali-
styczna, Wielki Proletariat, by³a parti¹ marksistowsko-rewolucyjn¹. Negowa³a zna-
czenie parlamentu, nie dostrzega³a te¿ potrzeby odbudowy niepodleg³ej Polski.
Znaczenie parlamentu docenia³ natomiast istniej¹cy równolegle w polskim socja-
lizmie nurt niepodleg³o�ciowy. Jego organizacyjny rozwój wi¹¿e siê ze zjazdem,
który polscy socjali�ci zorganizowali w Pary¿u w 1892 r. Opracowano na nim pro-
gram, autorstwa Stanis³awa Mendelsona, który s³u¿y³ PPS w latach 1893�1906.
W my�l tego programu przysz³a Polska mia³a byæ pañstwem suwerennym, repu-
blikañskim i demokratycznym. Demokratyczno�æ mia³a byæ zapewniona m.in. po-
przez obowi¹zywanie odpowiednich zasad. Do g³ównych zaliczono bezpo�rednie,
powszechne i tajne g³osowanie, a tak¿e zasadê równo�ci wszystkich obywateli kraju
bez wzglêdu na ró¿nicê p³ci, rasy, narodowo�ci i wyznania7. Mo¿na w zwi¹zku
z tym przyj¹æ, ¿e PPS opowiada³a siê za wprowadzeniem w Polsce wyborów wiêk-
szo�ciowych, opartych na czteroprzymiotnikowym prawie wyborczym. Stanowi-
sko takie prezentowa³a a¿ do rewolucji 1905�1907. W Odezwie WKR PPS do pro-
letariatu Królestwa Polskiego ze stycznia 1905 r. pisano, ¿e sejm wolnej Polski
powinien byæ wy³oniony na zasadzie powszechnego, równego, tajnego i bezpo-
�redniego g³osowania8. Tak¿e w odezwie pt. Do ca³ego spo³eczeñstwa polskiego
z kwietnia 1905 r. PPS utrzymywa³a, ¿e ju¿ podczas rewolucji powinno zostaæ zwo-
³ane w Warszawie zgromadzenie konstytucyjne, wy³onione na podstawie cztero-
przymiotnikowego prawa wyborczego9. Warto zauwa¿yæ, ¿e ten punkt widzenia
akceptowa³y równie¿ organizacje socjalistyczne nietworz¹ce nurtu niepodleg³o�cio-
wego, ale domagaj¹ce siê demokratyzacji pañstwa rosyjskiego. Na przyk³ad So-
cjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w programie z grudnia 1905 r. za swój
cel uwa¿a³a m.in.: �Powszechne, bezpo�rednie, równe i tajne prawo g³osowania
dla wszystkich mieszkañców po ukoñczeniu 20 lat ¿ycia, bez ró¿nicy p³ci, naro-
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5 Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów, pod red. H. Janowskiej i T. Jêdruszczaka,
Warszawa 1981, s. 78.

6 B. Dan i l czu k, Dzia³alno�æ SPD i PPS zaboru pruskiego w Poznañskiem w latach 1891�1914,
Toruñ 1962, s. 98, 107�110.

7 Powstanie II Rzeczypospolitej..., s. 72�73.
8 Tam¿e, s.125.
9 Tam¿e, s. 131.
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dowo�ci i rasy, przy wyborach do parlamentu ogólnopañstwowego, do sejmu kra-
jowego i do wszystkich instytucji reprezentacyjnych�10.

Przekonanie, ¿e wybory do parlamentu powinny byæ oparte na formule wiêk-
szo�ciowej dominowa³o do czasu rewolucji 1905�1907 r. tak¿e w pracach po�wiê-
conych kwestii ustroju politycznego pisanych przez poszczególnych dzia³aczy ru-
chu socjalistycznego. Starali siê oni konkretniej przedstawiæ swój punkt widzenia
na sposób wy³onienia przysz³ego parlamentu. W 1904 r. Kazimierz Kelles-Krauz
opublikowa³ (pod pseudonimem Micha³ Lu�nia) broszurê pt. Jak siê narody rz¹-
dz¹? Popularyzuj¹c w niej ideê powszechno�ci wyborów, t³umaczy³ robotnikom,
jak s¹ one przeprowadzane: �Ano, ca³y kraj jest podzielony na okrêgi, czyli jakby
powiaty, i na przyk³ad we Francji jest tych okrêgów przesz³o piêæset, tak urz¹dzo-
nych, ¿eby w ka¿dym by³o mniej ni¿ sto tysiêcy mieszkañców, i ka¿dy taki okrêg
wybiera jednego pos³a do parlamentu�11. U¿ycie przyk³adu wyborów we Francji
wskazuje, ¿e aprobowa³ on formu³ê wiêkszo�ciow¹ realizowan¹ w jednomandato-
wych okrêgach wyborczych. Ten punkt widzenia wyra�niej wyst¹pi³ u innego wy-
bitnego dzia³acza socjalistycznego, bliskiego wspó³pracownika Józefa Pi³sudskie-
go, a mianowicie u Witolda Jodko-Narkiewicza. W 1906 r. ukaza³a siê jego broszura
(wydana pod pseudonimem A. Wroñski) pt. Konstytuanta w Warszawie a proleta-
ryat polski. Wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ ka¿dy naród powinien sam stanowiæ o swoim
losie, W. Jodko-Narkiewicz pisa³, ¿e oprócz parlamentu w Petersburgu powinna
zostaæ zwo³ana tak¿e konstytuanta w Warszawie. W zgodzie ze stanowiskiem so-
cjalistów uzna³, ¿e wybory do niej powinny byæ powszechne, równe, tajne i bez-
po�rednie. Zaj¹³ siê te¿ kwesti¹ zapewnienia robotnikom w³a�ciwej reprezentacji
w polskiej konstytuancie. Generalnie gwarantowaæ mia³a j¹ zasada powszechno-
�ci wyborów, w my�l której czynne prawo wyborcze mieliby mieæ mê¿czy�ni
i kobiety po ukoñczeniu 20 roku ¿ycia. Dostrzeg³ jednak inn¹ okoliczno�æ. Prze-
widywa³, ¿e je¿eli g³osowanie bêdzie przeprowadzane w okrêgach du¿ych, obej-
muj¹cych � jak pisa³ � 250 tys. ludzi, to robotnicy, ulokowani g³ównie w miastach,
zostan¹ zmajoryzowani przez wiejskie otoczenie miast. Tej niekorzystnej sytuacji
mo¿na by³o wed³ug niego zapobiec przez przeprowadzenie g³osowania w ma³ych
jednomandatowych okrêgach wyborczych: �¯eby g³os wyborczy mia³ znaczenie,
trzeba, ¿eby okrêgi wyborcze by³y ma³e, czyli, ¿eby na ka¿dego pos³a przypad³a
jak najmniejsza ilo�æ wyborców � Ka¿dy okrêg, wybieraj¹cy jednego pos³a, nie
powinien zatem liczyæ wiêcej nad 25 000 ludno�ci�12. Postulat wprowadzenia ma-
³ych, jednomandatowych okrêgów wyborczych by³ uzasadniony, bo w³a�nie one
mog³yby jego zdaniem zapewniæ robotnicz¹ reprezentacjê w parlamencie. W za-
koñczeniu zaakcentowa³ wiêc raz jeszcze, ¿e licz¹ca oko³o 400 pos³ów konstytu-
anta �powinna byæ wybierana przez powszechne, równe, tajne i bezpo�rednie g³o-
sowanie i ¿e okrêgi, wybieraj¹ce po jednym po�le, maj¹ byæ jak najmniejsze�13.
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10 Tam¿e, s. 158.
11 K. K e l l es-K r a u z, Jak siê narody rz¹dz¹?, Kraków 1904, s. 35.
12 W. J o d k o-N a r k i e w i cz, Konstytuanta w Warszawie a proletaryat polski, Warszawa 1906, s. 5.
13 Tam¿e, s. 17.
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14 Tam¿e, s. 7.
15 L. Wa s i l e w s ki, Wspó³czesne pañstwo konstytucyjne, Kraków�Warszawa 1907, s. 45�46.
16 Tam¿e, s. 57.
17 T. F i l i p o w i c z, Czy robotnikowi potrzebn¹ jest Konstytuanta w Warszawie, Warszawa 1907,

s. 40.

Zaznaczy³ te¿, ¿e �w ten sam sposób� nale¿y wybieraæ w ogóle przysz³y polski
parlament14.

Zbli¿one stanowisko zaj¹³ Leon Wasilewski w opublikowanej w 1907 r. pracy
pt. Wspó³czesne pañstwo konstytucyjne. Twierdzi³, ¿e podstaw¹ pañstwa konsty-
tucyjnego, jako pañstwa prawa, jest zasada zwierzchnictwa narodu. Sprawuje on
w³adzê zwierzchni¹ z pomoc¹ prawa wyborczego, poprzez które wy³aniani s¹ re-
prezentanci narodu. Zarówno w wyborach parlamentarnej reprezentacji narodu, jak
i g³osowaniach nad konkretnymi aktami prawnymi za wyraz woli narodu uchodzi
wiêkszo�æ g³osów. Za mrzonkê uzna³ domaganie siê procedury decyzyjnej opartej
na zasadzie jednomy�lno�ci. Zdecydowanie pochwala³ procedury decyzyjne opar-
te na formule wiêkszo�ciowej: �Prawo wiêkszo�ci nikogo z góry nie wyró¿nia
i stawia wszystkich g³osuj¹cych w jednym szeregu. Zorganizowaæ g³osowanie po-
lityczne znaczy to okre�liæ, jacy cz³onkowie narodu maj¹ posiadaæ prawo g³osu
i jak maj¹ siê uk³adaæ ich g³osy, aby utworzy³y wiêkszo�æ�15. Aby naród dobrze
wykonywa³ funkcjê suwerena w pañstwie prawa, wy³oniona przez niego reprezen-
tacja powinna gromadziæ w parlamencie �wszystko, co jest najlepszego i najbar-
dziej o�wieconego w kraju�. Przekonanie, ¿e w Polsce czynnikiem decyduj¹cym
powinna byæ o�wiecona elita, sk³oni³o go do refleksji nad sposobem jej wy³onie-
nia. Odrzuci³ oparty na zasadzie reprezentacji interesów kurialny system wybor-
czy. Zakwestionowa³ utworzenie w kraju jednego okrêgu wyborczego; twierdzi³,
¿e w okrêgu narodowym ludzie g³osuj¹ na nieznanych im kandydatów, trudno jest
liczyæ g³osy. Za potrzebny wiêc uzna³ podzia³ kraju na okrêgi wyborcze. Przywo-
³a³ rozwi¹zania wystêpuj¹ce w ró¿nych krajach, a z u¿ytych przyk³adów wynika-
³o, ¿e L. Wasilewski akceptowa³, by wybory parlamentarne przeprowadzaæ w jed-
nomandatowych okrêgach wyborczych. Wyrazi³ to lapidarnie, pisz¹c: �W ogóle
system wyboru z listy ustêpuje wyborom pojedynczym�16. Przyjmowa³, ¿e skoro
wybrani pos³owie s¹ przedstawicielami wiêkszo�ci mieszkañców danego kraju i nie
s¹ zwi¹zani instrukcjami wyborczymi, to wiêkszo�ciowa formu³a wyborcza nie
krzywdzi istniej¹cych w kraju mniejszo�ci.

Aprobata dla formu³y wiêkszo�ciowej zawarta by³a te¿ w opublikowanej w tym
samym 1907 r. broszurze Tytusa Filipowicza pt. Czy robotnikowi potrzebn¹ jest
Konstytuanta w Warszawie. Opowiedzia³ siê w niej za powo³aniem w Warszawie
sejmu. Powinien on zostaæ wy³oniony na podstawie czteroprzymiotnikowego pra-
wa wyborczego. Partia, która uzyska w sejmie wiêkszo�æ absolutn¹, powinna byæ
parti¹ rz¹dz¹c¹. �Tylko taki sejm i z takiego sejmu wychodz¹cy rz¹d, odpowiada
prawdziwej demokracji� � pisa³17. Przyj¹³ taki punkt widzenia, gdy¿ uznawa³, ¿e
w przysz³o�ci, gdy robotnicy stan¹ siê klas¹ siln¹ i u�wiadomion¹, bêd¹ w stanie
sprawiæ, by wiêkszo�æ pos³ów na sejm sk³ada³a siê z �robotniczych pos³ów socja-
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listycznych�. Formu³a wiêkszo�ciowa mia³a w jego mniemaniu s³u¿yæ sprawowa-
niu w³adzy przez socjalistów.

Jednak¿e w 1906 r. w PPS dosz³o do roz³amu na PPS-Lewicê i PPS-Frakcjê
Rewolucyjn¹ skupion¹ wokó³ Józefa Pi³sudskiego. PPS-Lewica, w programie
z 1908 r., pozosta³a przy zdaniu, ¿e we wszystkich wyborach powinna obowi¹zy-
waæ czteroprzymiotnikowa ordynacja wyborcza18. Odmienne stanowisko zajê³a
natomiast PPS-Frakcja Rewolucyjna. W programie przyjêtym w marcu 1907 r. na
zje�dzie w Wiedniu partia ta stwierdza³a, ¿e zarówno w jednoizbowym parlamen-
cie niepodleg³ej Republiki Demokratycznej Polskiej, a tak¿e we wszystkich innych
cia³ach prawodawczych, powinna obowi¹zywaæ m.in. zasada: �Powszechne, rów-
ne, bezpo�rednie i tajne g³osowanie dla wszystkich obywateli bez ró¿nicy p³ci, po
ukoñczeniu 20 lat ¿ycia. Przedstawicielstwo proporcjonalne�19. Sformu³owanie
�przedstawicielstwo proporcjonalne� oznacza³o, ¿e ta grupa dzia³aczy przesta³a
akceptowaæ wybory wiêkszo�ciowe i przyswoi³a sobie ideê wyborów proporcjo-
nalnych. Mo¿na przyj¹æ, ¿e PPS-Frakcja Rewolucyjna zaakceptowa³a zasadê pro-
porcjonalno�ci wyborów pod wp³ywem PPS zaboru pruskiego, poniewa¿ koope-
rowa³a z ni¹ od pocz¹tku swego istnienia, a szerzej � pod wp³ywem programu
erfurckiego SPD. Poniewa¿ zjazd PPS-Frakcja Rewolucyjna mia³ miejsce w Wie-
dniu, to prawdopodobnie wa¿ny by³ tak¿e wp³yw socjaldemokracji austriackiej,
która od pocz¹tku XX w. te¿ programowo ¿¹da³a wdro¿enia formu³y proporcjo-
nalnej. Istnia³ tak¿e inny czynnik, który wywar³ wp³yw na zmianê stanowiska czê�ci
PPS-owców w sprawie formu³y wyborczej. Autorem programu PPS-Frakcja Re-
wolucyjna z 1907 r. by³ Feliks Perl. By³ on dzia³aczem pochodzenia ¿ydowskie-
go20, a �rodowisko to optowa³o za wprowadzeniem formu³y proporcjonalnej, upa-
truj¹c w niej szansê zabezpieczenia swoich potrzeb. Zapewne dlatego Perl by³
zwolennikiem tej¿e formu³y. Swojemu przekonaniu da³ wyraz publikuj¹c w 1907 r.
pracê pt. Systemy wyborcze najwa¿niejszych pañstw konstytucyjnych. Warto uwa¿-
niej zag³êbiæ siê nad lektur¹ tej pracy, bo najwyra�niej wywar³a ona silny wp³yw
na my�lenie polityczne polskich socjalistów.

Istotnym punktem wyj�cia jego rozumowania by³o przekonanie, ¿e w ¿yciu po-
litycznym rozstrzygaj¹c¹ si³¹ s¹ stronnictwa. W zwi¹zku z tym przyjmowa³, ¿e
�wyborcy nie id¹ do urny, jako lu�na, niczym z sob¹ nie zwi¹zana gromada jedno-
stek, lecz jako karne szeregi tego lub owego stronnictwa. Wytwarza siê tedy zbio-
rowa inteligencja stronnictwa, której podporz¹dkowuj¹ siê wyborcy mniej inteli-
gentni�21. Partyjna optyka wywar³a wp³yw na postrzeganie przez niego formu³y
wyborczej. Pisa³, ¿e dla celów wyborczych ca³y kraj dzieli siê na okrêgi, które mog¹
wybieraæ jednego lub wielu pos³ów. Podzia³ na okrêgi wyborcze jest rzecz¹ wa¿-
n¹, bo w³a�nie od niego zale¿y równo�æ prawa wyborczego. �Poniewa¿ Izba Po-
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selska s³u¿y za przedstawicielstwo ca³ego kraju, przeto liczba pos³ów powinna za-
le¿eæ od liczby ludno�ci, a okrêgi wyborcze powinny byæ urz¹dzone w ten spo-
sób, ¿eby mieæ tylu pos³ów, ilu im siê nale¿y w stosunku do ludno�ci�22. Wiêk-
szo�ciowa formu³a wyborcza nie jest w stanie sprostaæ temu wymogowi. Generalnie
rzecz bior¹c uwa¿a³, ¿e zasadnicz¹ s³abo�ci¹ g³osowania wiêkszo�ciowego jest to,
¿e �liczba pos³ów, reprezentuj¹cych to lub owo stronnictwo, zale¿y nie od ogólnej
ilo�ci g³osów, które na nich pad³y, ale od tego w ilu okrêgach zdobyli wiêkszo�æ
... A zatem przy systemie »wiêkszo�ci« g³osów nie ma proporcjonalno�ci...�23.
Zaznaczy³, ¿e na ogó³ w wyborach stosuje siê zasadê wiêkszo�ci absolutnej, bez-
wzglêdnej lub wzglêdnej. Tak¿e i tej kwestii przypisa³ znaczenie. Uzna³, ¿e zasa-
da zwyk³ej wiêkszo�ci prowadzi nieraz do sytuacji, ¿e pose³ nie jest przedstawi-
cielem wiêkszo�ci, lecz mniejszo�ci wyborców. Nie rozstrzyga tego problemu
wprowadzenie zasady wiêkszo�ci bezwzglêdnej. Utrzymywa³, ¿e �nawet przy sy-
stemie bezwzglêdnej wiêkszo�ci, zawsze jest mniejszo�æ pozbawiona przedstawi-
cielstwa�24. Problemu zabezpieczenia przedstawicielstwa mniejszo�ci nie rozwi¹-
zuj¹ stosowane na �wiecie systemy g³osowania ograniczonego b¹d� skupionego
(skumulowanego); one tylko os³abiaj¹ formu³ê wiêkszo�ciow¹. Najlepsz¹ os³on¹
interesów mniejszo�ci by³o zdaniem F. Perla wprowadzenie systemu przedstawi-
cielstwa proporcjonalnego. �Polega ono na tym, ¿e ka¿de stronnictwo otrzymuje
tyle mandatów, ile mu siê nale¿y na zasadzie jego si³y liczebnej. Przy g³osowaniu
proporcjonalnym ca³y kraj mo¿e stanowiæ jeden okrêg wyborczy, ale mo¿e te¿ byæ
podzielony na kilkana�cie okrêgów. Ma³e okrêgi s¹ tu niew³a�ciwe, poniewa¿
w nich stosunek liczebny stronnictw nie uwydatnia siê jasno. W takim okrêgu g³o-
suje siê oczywi�cie z listy, to jest od razu na tylu pos³ów, ilu okrêg ma prawo wy-
sy³aæ�25. Z pracy F. Perla wynika, ¿e proporcjonalna formu³a wyborcza mia³a chro-
niæ przede wszystkim mniejszo�ci i partie polityczne. Akcentowa³: �G³osowanie
proporcjonalne, w zasadzie najsprawiedliwsze dla stronnictw, ³atwiej daje siê prze-
prowadziæ w kraju ma³ym ni¿ wielkim�26.

 Dokonana w 1907 r. zmiana zdania PPS w sprawie ordynacji wyborczej przy-
sporzy³a trudno�ci zwolennikowi jednomandatowych okrêgów wyborczych � Wi-
toldowi Jodko-Narkiewiczowi. Przypad³ mu bowiem obowi¹zek napisania komen-
tarza do u³o¿onego przez F. Perla programu. W 1908 r. wyda³ on pod pseudonimem
A. Wroñski obszerne Obja�nienie programu Polskiej Partii Socjalistycznej. Z tre-
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�ci tej pracy wynika³o, ¿e pomimo przyjêcia nowych ustaleñ programowych, w PPS-
-Frakcja Rewolucyjna ró¿nica zdañ w kwestii formu³y wyborczej nadal istnia³a.
Prezentuj¹c wyra�nie odmienne ni¿ F. Perl stanowisko, W. Jodko-Narkiewicz nie
kwestionowa³ w Obja�nieniu zasady proporcjonalno�ci wyborów. Zrêcznie nato-
miast wyzyska³ prezentacjê tego elementu programu do obrony konceptu przepro-
wadzania g³osowania w jednomandatowych okrêgach wyborczych. Pisa³, ¿e wy-
bory mog¹ byæ dokonane dwojakim sposobem: albo ca³y kraj jest podzielony na
tyle okrêgów wyborczych, ilu jest pos³ów, albo okrêgi s¹ bardzo du¿e i ka¿dy z nich
wysy³a kilku pos³ów. W tym drugim przypadku g³osowanie polega na tym, ¿e wy-
borca �pisze na kartce wyborczej tyle nazwisk, ilu pos³ów wybiera okrêg�. Za wy-
branych uznani zostaj¹ ci, którzy dostan¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów. Jodko-Narkie-
wicz obja�nia³, ¿e ten sposób g³osowania ma s³ab¹ stronê: �Niech na przyk³ad
w okrêgu bêdzie 100 tysiêcy wyborców, okrêg wysy³a 3 pos³ów i s¹ nim dwie partie;
przy g³osowaniu na kandydatów pada 60 tysiêcy g³osów narodowo-demokratycz-
nych i 40 tysiêcy socjalistycznych. Wtedy wszyscy trzej endecy dostan¹ po 60 ty-
siêcy g³osów i zostan¹ wybrani, a socjali�ci, choæ za nimi stoi 40 000 g³osuj¹cych,
nie wejd¹ do parlamentu�27. T³umaczy³ dalej, ¿e wybory proporcjonalne maj¹ za-
pobiec tej w³a�nie sytuacji. Jako ich wariant wskaza³ g³osowanie ograniczone.
W powy¿szym przypadku polega ono na tym, ¿e ka¿dy wyborca ma prawo napi-
saæ na kartce tylko dwa nazwiska � zawsze o jedno mniej od liczby pos³ów, którzy
maj¹ byæ wybrani. W ten sposób �dwóch endeków dostanie po 60 tysiêcy, dwóch
pepeesowców po 40 tysiêcy g³osów; wybrani bêd¹ wtedy dwaj endecy i jeden pe-
peesowiec��28 Tym samym mniejszo�æ uzyskuje swoje przedstawicielstwo i jest
ono proporcjonalne do przekonañ ludno�ci. Wyja�nienie to zakoñczy³ autor bar-
dzo znamiennym twierdzeniem. �S¹ i ró¿ne inne sposoby zapewnienia przedsta-
wicielstwa proporcjonalnego, ale je pominiemy � pisa³ � Najprostszy jednak spo-
sób przystosowania do zdania ludno�ci jest: jeden pose³ na jeden okrêg�29.

 Rozumowanie to by³o nie tylko wyrazem konsekwencji my�lenia polityczne-
go. Znamionowa³o tak¿e logiczno�æ tego¿ my�lenia. Jodko-Narkiewicz, odwrot-
nie ni¿ uczyni³ to F. Perl, zwróci³ uwagê na rzecz bardzo istotn¹ w sporze o for-
mu³ê wyborcz¹, a mianowicie na to, ¿e wybory wiêkszo�ciowe przeprowadzane
w jednomandatowych okrêgach wyborczych te¿ s³u¿¹ zachowaniu proporcji po-
miêdzy przekonaniami ludzi a ich przedstawicielstwem w parlamencie. Proporcji
pomiêdzy przekonaniami politycznymi a reprezentacj¹ parlamentarn¹ niekoniecz-
nie bowiem nale¿y szukaæ w jednym okrêgu wyborczym. Mniejszo�æ polityczna
mo¿e uzyskaæ przedstawicielstwo parlamentarne w tych jednomandatowych okrê-
gach, w których jest wiêkszo�ci¹. Aby jednak tak siê sta³o, okrêgi powinny byæ
nie tylko jednomandatowe, ale tak¿e ma³e. Polemizuj¹c ze stanowiskiem F. Perla,
perswadowa³: �Okrêgi wyborcze powinny byæ jak najmniejsze, gdy¿ wtedy naj³a-

27 W. J o d ko-N a r k i e w i cz [A. Wr o ñ s ki], Obja�nienie programu Polskiej Partii Socjalistycz-
nej, Kraków 1908, s. 74.

28 Tam¿e, s. 74.
29 Tam¿e, s. 74.
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twiej przeprowadziæ pos³ów ludowych. Wiêkszo�æ mieszkañców jakiego� miasta
mo¿e byæ nastrojona wrogo do socjalizmu, ale podzielmy to miasto na kilka okrê-
gów, z których ka¿dy wybiera po 1 po�le, to zawsze znajdziemy parê dzielnic ro-
botniczych, z których wyjdzie po socjali�cie�30. Przywi¹zywa³ równie¿ wagê do
tego, by wybory odbywa³y siê w okrêgach równych pod wzglêdem liczby wybor-
ców, s³usznie argumentuj¹c, ¿e okrêgi liczebnie niejednakowe bêd¹ zaprzecza³y
samej zasadzie równo�ci wyborów. W sumie wiêc z jego rozumowania wynika³
logiczny wniosek, ¿e wybory wiêkszo�ciowe przeprowadzane w równych jedno-
mandatowych okrêgach wyborczych s¹ lepsz¹ ochron¹ mniejszo�ci ni¿ wybory
proporcjonalne. Dlatego te¿ dopowiada³, ¿e oprócz sejmu polskiego, w ten sposób
powinny byæ wybierane tak¿e lokalne samorz¹dy. Doda³ te¿, ¿e wybory powinny
byæ przeprowadzane w miarê czêsto, by zachowaæ zwi¹zek pomiêdzy pos³em a wy-
borcami31.

Ró¿nica zdañ pomiêdzy F. Perlem a W. Jodko-Narkiewiczem dotyczy³a te¿ rze-
czy bardziej ogólnej. Dla F. Perla wybory powinny s³u¿yæ ochronie mniejszo�ci
i zapewnieniu partiom sprawiedliwej reprezentacji w parlamencie; W. Jodko-Nar-
kiewicz po³o¿y³ akcent na znaczenie wyborów dla spo³eczeñstwa � mia³y daæ wy-
raz przekonaniom i podzia³om spo³ecznym. Odmienne roz³o¿enie akcentów przez
obu dzia³aczy socjalistycznych nie by³o przypadkowe. Dotyczy³o wa¿nej kwestii,
a mianowicie tego, co jest istot¹ parlamentaryzmu, czym jest parlament. Do koñca
XIX w. dominowa³o oczywiste przekonanie, w ruchu robotniczym wyra¿one w³a-
�nie przez W. Jodkê-Narkiewicza, ¿e parlament jest przedstawicielstwem spo³eczeñ-
stwa, ró¿nych grup i �rodowisk, na które siê ono sk³ada. Na prze³omie XIX i XX w.
wyros³y jednak masowe ruchy i partie polityczne. Zaczê³y te¿ wywieraæ coraz wiêk-
szy wp³yw na kszta³t ¿ycia publicznego. Okoliczno�æ ta spowodowa³a zmianê wy-
obra¿enia istoty parlamentaryzmu. Pojawi³ siê pogl¹d, w�ród socjalistów wyra¿a-
ny m.in. w³a�nie przez F. Perla, ¿e parlament powinien byæ reprezentatywny dla
partii politycznych, bo one s¹ reprezentacj¹ ró¿nych grup spo³ecznych. Tyle tyl-
ko, ¿e w spo³eczeñstwie polskim nie wszyscy byli zgodni z tym �nowym� spoj-
rzeniem na parlament. Przekonanie, ¿e powinien on byæ reprezentatywny dla par-
tii politycznych, zaniepokoi³o niejeden umys³. Przyk³adem mo¿e byæ tu Henryk
Sienkiewicz. W 1905 r. w okresie wyborów do I Dumy rosyjskiej wyda³ on ode-
zwê. Zdecydowanie zakwestionowa³ w niej partyjn¹ optykê formowania sk³adu
parlamentu. Apelowa³: �Nie zapêdzajmy siê zbytnio w stronniczych zapasach, nie
wysy³ajmy mierno�ci, których jedyn¹ zalet¹ jest kokarda danego stronnictwa�32.
Uwa¿a³, ¿e wybory powinny zachowaæ personalny charakter, zaleci³ wybór ludzi
wybitnych pod wzglêdem pracy i intelektu, obdarzonych zmys³em politycznym.
Stanowisko noblisty spotka³o siê z dezaprobat¹ krakowskiej �Nowej Reformy�.
Reprezentatywne dla galicyjskich demokratów pismo nastêpuj¹co broni³o tezy, ¿e
parlament powinien byæ odbiciem partyjnych podzia³ów: �Autor obawia siê par-
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tyjno�ci, przypuszcza nawet mo¿liwo�æ wyborów spoza stronnictw. Takie wybo-
ry, jakie sobie genialny nasz powie�ciopisarz wyobra¿a, s¹ wprost niemo¿liwe. Sejm
pañstwowy bêdzie, a przynajmniej byæ powinien i byæ musi, je¿eli ma spe³niæ swoje
zadanie, cia³em ustawodawczym, a wiêc politycznym. Jego cz³onkowie musz¹ wiêc
posiadaæ kwalifikacje na ludzi politycznych. A wysortowanie ich spo�ród tych
wszystkich najlepszych, najinteligentniejszych i najpracowitszych, jak zaleca Sien-
kiewicz, mo¿liwe jest jedynie na podstawie partyjnej. Nigdy jeszcze w ¿adnym
pañstwie, w ¿adnym kraju, nie odbywa³y siê wybory inaczej, jak tylko wedle stron-
nictw politycznych. Wynika to z istoty cia³ ustawodawczych i wyborów�33. Tak
wiêc ró¿nica zdañ w�ród socjalistów pomiêdzy F. Perlem a W. Jodko-Narkiewi-
czem by³a odbiciem szerszego, w³a�ciwie po dzieñ dzisiejszy nie zakoñczonego,
sporu w sprawie istoty parlamentaryzmu.

 Pomys³, by wybory do sejmu odrodzonej Polski przeprowadzaæ na podstawie
piêcioprzymiotnikowej ordynacji wyborczej, ostatecznie przewa¿y³ w PPS.
Odzwierciedla³y to postanowienia XIII Zjazdu tej partii, który obradowa³ w Piotr-
kowie w 1917 r.34 Jeszcze silniej wyst¹pi³o to na XIV Zje�dzie PPS, który debato-
wa³ w Warszawie w dniach 14�17 IX 1918 r. W przyjêtej rezolucji PPS zakwe-
stionowa³a istnienie Rady Regencyjnej, jej rz¹d i Radê Stanu, a domaga³a siê
zwo³ania Konstytuanty, �wybranej przez powszechne, bez ró¿nicy p³ci, równe, taj-
ne, bezpo�rednie i proporcjonalne g³osowanie�35.

Ewolucja stanowiska w sprawie formu³y wyborczej dokona³a siê równie¿ w�ród
socjalistów galicyjskich. Ze wzglêdu na obecno�æ w pañstwie konstytucyjno-par-
lamentarnym, jakim by³y Austro-Wêgry, oni wcze�niej ni¿ socjali�ci z Królestwa
zaczêli dostrzegaæ znaczenie zasad wyborczych. Ju¿ w 1881 r. w tzw. Programie
Socjalistów Galicyjskich ¿¹dali powszechnego, bezpo�redniego i tajnego prawa
wyborczego do Rady Pañstwa, Sejmu i rad gmin36. Pó�niej stali siê czê�ci¹ utwo-
rzonej w 1889 r. na zje�dzie w Hainfeld Socjaldemokratycznej Partii Austrii. Par-
tia ta opowiedzia³a siê za demokratyzacj¹ ustroju Austrii m.in. przez wprowadze-
nie powszechnego, równego, bezpo�redniego i tajnego prawa wyborczego do
wszystkich cia³ przedstawicielskich. Efektem id¹cych w tym kierunku nacisków
by³a reforma prawa wyborczego do wiedeñskiej Rady Pañstwa dokonana w 1896 r.
Rz¹d Kazimierza Badeniego wprowadzi³ V kuriê wyborcz¹, tzw. kuriê powszech-
nego g³osowania, w której wybierano w okrêgach jednomandatowych 72 pos³ów.

W 1897 r. w ramach federalizacji SPA wyodrêbni³y siê organizacje krajowe,
a w�ród nich pojawi³a siê Polska Partia Socjal-Demokratyczna Galicji i �l¹ska Cie-
szyñskiego. Partia ta podziela³a ogólne przekonanie socjaldemokratów, ¿e s³uszniej-
sza od rewolucyjnej jest ewolucyjna, reformistyczna, parlamentarna metoda zmia-
ny rzeczywisto�ci kapitalistycznej. Na jednym z wieców w Krakowie jej przywódca
Ignacy Daszyñski perswadowa³: �Je¿eli wam mówili�my, ¿e wasza kartka wybor-
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cza jest silniejsza ni¿ karabin, ni¿ armata, to wiedzieli�my, co mówimy�37. Socjal-
demokraci galicyjscy zaczêli te¿ zastanawiaæ siê nad tym, czy bardziej s¹ zwi¹za-
ni z socjalistami w Austrii, czy te¿ polskimi socjalistami w Królestwie i zaborze
pruskim. Przekonanie o ³¹czno�ci polskiego socjalizmu zwyciê¿y³o, znajduj¹c m.in.
odbicie w decyzji PPSD z 1904 r. o zawarciu �sojuszu moralnego� z PPS w Króle-
stwie Polskim. Zaznaczaj¹ce siê zró¿nicowanie w obrêbie austriackich socjalde-
mokratów wywar³o pewien wp³yw na ich stosunek do formu³y wyborczej.
W 1901 r. socjaldemokraci w Austrii dokonali aktualizacji programu polityczne-
go. Wzoruj¹c siê na programie erfurckim SPD tak¿e austriaccy socjaldemokraci
zaczêli siê domagaæ, by wybory do krajowych i gminnych cia³ przedstawicielskich
by³y równie¿ proporcjonalne. Propozycji tej nie przyjê³a PPSD, prezentuj¹c takie
samo stanowisko, jakie mia³a naówczas PPS. Demonstrowa³a je w okresie rewo-
lucji 1905�1907, podczas której opowiedzia³a siê za demokratyzacj¹ wyborów do
parlamentu wiedeñskiego i sejmu galicyjskiego. Jej zdaniem wybory do tych in-
stytucji mia³y byæ wiêkszo�ciowe, oparte na zasadzie powszechno�ci, równo�ci,
bezpo�rednio�ci i tajno�ci g³osowania. St¹d zarzuca³ jej w 1907 r. Wilhelm Feld-
man: �Ze stanowiska nie tylko sprawiedliwo�ci, lecz tak¿e interesu partyjnego,
powinni byli socjali�ci domagaæ siê g³osowania proporcjonalnego. Reforma wy-
borcza w pierwszym rzêdzie wyjdzie na korzy�æ partii ch³opskich...�38 Niemniej
jednak podjêta przez PPSD wspólnie z ludowcami akcja na rzecz demokratyzacji
prawa wyborczego przynios³a znacz¹cy efekt polityczny. Od 1907 r. parlament wie-
deñski by³ ju¿ wybierany na podstawie czteroprzymiotnikowego prawa wyborczego
w jednomandatowych okrêgach wyborczych; dla Galicji uczyniono w ostatniej
kwestii wyj¹tek, bo okrêgi wiejskie w tym kraju by³y dwumandatowe.

Przez nastêpne lata PPSD wspólnie z innymi si³ami zabiega³a o wprowadzenie
czteroprzymiotnikowego prawa wyborczego tak¿e do Sejmu Krajowego we Lwo-
wie. Istotn¹ form¹ nacisków by³o organizowanie wielotysiêcznych manifestacji
przed budynkiem sejmu. Nie czyni³a tego jednak konsekwentnie. Galicyjscy so-
cjaldemokraci realnie bowiem oceniali, ¿e w tym kraju pozycja zwolenników ku-
rialnego systemu wyborczego � konserwatystów � jest zbyt silna, by mo¿na by³o
wprowadziæ pe³n¹ demokratyzacjê prawa wyborczego. Dlatego PPSD gotowa by³a
akceptowaæ rozwi¹zania kompromisowe. W 1910 r. taktycznie akceptuj¹c system
kurialny, domaga³a siê rozszerzenia kurii powszechnej b¹d� do³¹czenia do istnie-
j¹cych tak¿e kurii robotniczej. Od 1911 r. podziela³a ogólne przekonanie, ¿e poro-
zumienie z Ukraiñcami jest priorytetowe. Przeciwstawia³a siê jedynie pluralno�ci
g³osowania, proponowa³a zabezpieczenie interesów Ukraiñców przez wprowadze-
nie katastru narodowego oraz po³o¿y³a mocniejszy akcent na przeprowadzenie g³o-
sowania w jednomandatowych okrêgach wyborczych39. W roku nastêpnym, w imiê
doprowadzenia sejmowej reformy wyborczej do skutku, ograniczy³a swoje ¿¹da-
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nia do postulatu wprowadzenia kurii robotniczej40. PPSD uwa¿a³a w tym wypad-
ku, ¿e je¿eli kurialny system wyborczy ma byæ rozumiany jako zastêpstwo (przed-
stawicielstwo) grup interesu, to powinna byæ zapewniona tak¿e reprezentacja pro-
letariatu miejskiego i wiejskiego.

Czas I wojny �wiatowej przyniós³ zmianê stanowiska PPSD wobec formu³y wy-
borczej. Po roz³amie, jaki dokona³ siê w PPS w 1906 r., galicyjscy socjaldemokra-
ci wspó³dzia³ali z PPS-Frakcja Rewolucyjna, wspó³tworz¹c m.in. Tymczasow¹ Ko-
misjê Skonfederowanych Stronnictw Niepodleg³o�ciowych. Wspó³dzia³anie to
znalaz³o równie¿ odbicie w zmianie stosunku do formu³y wyborczej. Podczas wojny
PPSD optowa³o za tym, by wybory do polskiego sejmu by³y przeprowadzone na
podstawie ordynacji piêcioprzymiotnikowej41.

Do zmiany pogl¹du w sprawie, czy wybory do cia³ przedstawicielskich maj¹
byæ wiêkszo�ciowe, czy proporcjonalne, dosz³o tak¿e w tych organizacjach pol-
skich socjalistów, które nie formu³owa³y ¿¹dania niepodleg³o�ci Polski. W 1900 r.
z PPS wyodrêbni³a siê PPS �Proletariat� (tzw. III Proletariat). W programie z 1902 r.,
autorstwa Ludwika Kulczyckiego, partia ta domaga³a siê zwo³ania ogólnorosyj-
skiego parlamentu, wy³onionego w wyborach wiêkszo�ciowych, w g³osowaniu
powszechnym, równym i tajnym42. Z kolei w 1906 r. PPS �Proletariat� domaga³a
siê ju¿, by wybory do ogólnopañstwowego parlamentu, a tak¿e do sejmu autono-
micznego Królestwa Polskiego oparte by³y na piêcioprzymiotnikowej ordynacji
wyborczej43. Twórca tej wzglêdnie ma³ej organizacji � socjolog Ludwik Kulczyc-
ki � zajmowa³ siê kwesti¹ ustroju politycznego, docenia³ znaczenie formu³y wy-
borczej, a jego uwagi i wnioski zachowuj¹ aktualno�æ. W 1906 r. opublikowa³ pracê
pt. Autonomia i federalizm w ustroju pañstw konstytucyjnych. Wyrazi³ w niej na-
czelne przekonanie, ¿e parlament � g³ówna instytucja w pañstwie konstytucyjnym
� powinien byæ �cis³ym przedstawicielstwem wiêkszo�ci narodu. Za³o¿enie to skie-
rowa³o jego uwagê na kwestiê formu³y wyborczej. Pisa³: �Powszechne, równe pra-
wo g³osowania jest bezsprzecznie bardzo cennym nabytkiem demokracji; jednak-
¿e samo przez siê nie odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawicielstwa, które
powinno byæ wiernym odbiciem ilo�ciowym i jako�ciowym opinii w ca³ym pañ-
stwie. Do�wiadczenie parlamentarne wykazuje, ze nawet przy systemie powszech-
nego, równego i tajnego prawa g³osowania nie zawsze wiêkszo�æ w parlamencie
odpowiada wiêkszo�ci w narodzie. Czasami poza ni¹ ukrywa siê mniejszo�æ w pañ-
stwie i odwrotnie. Trzeba siê wiêc uciec do takiego systemu wyborczego, który
by dopuszczaj¹c wszystkich obywateli kraju do wyborów, zapewni³ tym samym
zgodno�æ wiêkszo�ci w pañstwie z wiêkszo�ci¹ w parlamencie�44. Warunku tego
nie spe³nia system oparty na wiêkszo�ciowej formule wyborczej, bo nawet kiedy
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harmonizuje wiêkszo�æ w narodzie z wiêkszo�ci¹ w parlamencie, ma jednak tê
wadê, ¿e mo¿e nie pozwalaæ na obecno�æ mniejszo�ci w parlamencie. Tê obecno�æ
zapewni¹ � jak siê wyrazi³ � ��rodki paliatywne�, tzn. systemy g³osowania ogra-
niczonego b¹d� skumulowanego, ale ich s³abo�ci¹ jest z kolei to, ¿e nie gwarantu-
j¹ wiêkszo�ci g³osuj¹cych odpowiedniej wiêkszo�ci w parlamencie. Zdaniem
L. Kulczyckiego, systemem optymalnym, który harmonizuje wiêkszo�æ w narodzie
z wiêkszo�ci¹ w parlamencie, a jednocze�nie pozwala na obecno�æ mniejszo�ci w cie-
le prawodawczym, jest system wyborów opartych na formule proporcjonalnej. �Za-
sad¹ przedstawicielstwa ustosunkowanego jest: dokonywanie wyborów w ten spo-
sób, ¿eby parlament odtwarza³ dok³adnie ilo�ciowo i jako�ciowo ró¿ne opinie
w kraju�45. Praktyczne dzia³anie proporcjonalnego systemu wyborczego omówi³
na � jego zdaniem � najprostszym przyk³adzie okrêgu narodowego.

Ludwik Kulczycki odniós³ siê do zarzutów kierowanych pod adresem propor-
cjonalnej formu³y wyborczej. Odrzuci³ twierdzenie, ¿e w parlamencie powinny byæ
reprezentowane nie wszystkie, lecz tylko znacz¹ce opinie i si³y. Uzna³, ¿e przed-
stawicielstwo parlamentarne bêdzie wówczas niepe³ne, a formu³a proporcjonalna
w jego mniemaniu i tak s³u¿yæ powinna respektowaniu zasady wiêkszo�ci i wiêk-
szo�ciowemu wytyczaniu kierunków polityki pañstwa. Przyj¹³ do wiadomo�ci za-
rzut, ¿e proporcjonalno�æ wyborów, umo¿liwiaj¹c przedstawicielstwo mniejszym
grupom politycznym, �podkopuje parlamentaryzm�, gdy¿ jego zbytnie rozdrob-
nienie utrudnia tworzenie wiêkszo�ci parlamentarnej, na której oparta powinna byæ
stabilna w³adza wykonawcza. Zaznaczy³ jednak, ¿e zjawisko rozdrabniania i ró¿-
nicowania siê partii nie wynika z formu³y proporcjonalnej, ale jest spowodowane
g³êbszymi przyczynami. �Ca³y rozwój cywilizacji wspó³czesnej sprzyja indywi-
dualizmowi i prowadzi do ró¿niczkowania siê opinii � twierdzi³ � Im wiêcej w spo-
³eczeñstwie jest nagromadzonych idei, uczuæ i chceñ, tym mniej jest szans, ¿e ko-
ordynowaæ siê one bêd¹ w umys³ach wiêkszo�ci ludzi w sposób jednakowy. Skoro
za� opinia jest ju¿ podzielona na liczne od³amy, to lepiej daæ tym ostatnim przed-
stawicielstwo, ni¿ je ignorowaæ w instytucjach reprezentacyjnych�46. Z tego punktu
widzenia odrzuca³ jeden z podstawowych argumentów zwolenników formu³y wiêk-
szo�ciowej, mówi¹cy, ¿e pose³ wybrany w jednym okrêgu reprezentuje wszystkich
wyborców. L. Kulczycki uwa¿a³, ¿e jest inaczej: �Pose³ wybrany drog¹ zwyk³ych
wyborów w jakim� okrêgu reprezentuje jedn¹ partiê, a wiêc tylko czê�æ wybor-
ców. Fikcj¹ jest, i¿ przedstawia ca³y okrêg. Jak bowiem mo¿e jeden cz³owiek przed-
stawiaæ konglomerat najró¿niejszych ¿ywio³ów o tendencjach rozbie¿nych�47.
W tym kontek�cie uzna³, ¿e tylko przedstawicielstwo proporcjonalne oparte jest
na racjonalnej podstawie.

Nale¿a³ jednak L. Kulczycki do nielicznych zwolenników formu³y proporcjo-
nalnej, którzy nie tylko zdawali sobie sprawê, ale tak¿e sami ods³aniali, ¿e roz-
drobnienie partyjne os³abia parlamentaryzm. Konstatowa³, ¿e wystêpuj¹ca w par-

45 Tam¿e, s. 31.
46 Tam¿e, s. 33.
47 Tam¿e, s. 33.
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lamencie wielo�æ partii utrudnia stworzenie jednolitego gabinetu, zazwyczaj wy-
musza tworzenie rz¹du koalicyjnego, a ten z kolei jest na ogó³ krótkotrwa³y, bo
popieraj¹ca go wiêkszo�æ mo¿e szybko ulec zmianie48. Spostrze¿enie to doprowa-
dzi³o go pó�niej do wniosku � równie¿ wyj¹tkowego w �wiecie zwolenników pro-
porcjonalno�ci � ¿e formu³a ta nie powinna naruszaæ fundamentalnej dla porz¹d-
ku demokratycznego zasady wiêkszo�ci w procesie podejmowania decyzji w cia³ach
kolegialnych. Zawar³ go w pracy po�wiêconej reformie ordynacji wyborczej do
sejmu galicyjskiego, przeprowadzonej w 1913 r. Pisa³ w niej: �Istotnie, zasada
przedstawicielstwa proporcjonalnego jest najs³uszniejsza. Nale¿y daæ mniejszo�ci
reprezentacjê odpowiedni¹, nale¿y uwzglêdniaæ w przedstawicielstwie wszystkie
odcienie opinii. Ale nale¿y robiæ to tak, aby przewaga wiêkszo�ci naruszona nie
zosta³a�49. Wobec postêpuj¹cego zró¿nicowania opinii publicznej utrudnione jest
podejmowanie decyzji poprzez jednomy�lno�æ. Z kolei sytuacja, gdy o decyzji roz-
strzyga stanowisko mniejszo�ci, w jego mniemaniu �z fataln¹ konieczno�ci¹ pro-
wadziæ musi i prowadzi nie do rz¹dów jakiej� okre�lonej mniejszo�ci, lecz do anar-
chii�. Wyst¹pi³ w obronie zasady wiêkszo�ci, bo uzna³, ¿e powinna istnieæ zasada
porz¹dkuj¹ca pracê cia³ kolegialnych i ¿e w³a�nie zasada wiêkszo�ci daje w ka¿-
dym konkretnym przypadku �cis³e kryterium dotycz¹ce tego, kto ma w nich pra-
wo decydowania. Konkludowa³ wiêc: �Przyjêcie zasady wiêkszo�ci jest, jak wi-
dzieli�my, konieczne dla unikniêcia anarchii�50.

 Wreszcie, by³ te¿ jednym z niewielu, którzy wskazywali, ¿e wybory propor-
cjonalne maj¹ teleologiczny sens wówczas, gdy w kraju istnieje wykszta³cony
i stabilny system partyjny. Przekonanie to wyrazi³ formu³uj¹c propozycjê praktycz-
n¹. Jak zaznaczono, III Proletariat opowiada³ siê tylko za autonomi¹ dla Króle-
stwa Polskiego. W pracy Autonomia i federalizm... L. Kulczycki pisa³, ¿e w³adz¹
prawodawcz¹ mia³ byæ w nim zwo³ywany co rok sejm, a tworzyæ go mieli pos³o-
wie wybrani na podstawie równego, powszechnego, tajnego i bezpo�redniego g³o-
sowania. Prawo g³osowania przys³ugiwa³o mê¿czyznom, którzy ukoñczyli 21 lat.
Jeden pose³ przypadaæ powinien na 50 tys. mieszkañców. Propozycjê tê opatrzy³
znamiennym komentarzem: �Jak czytelnicy wiedz¹ ze wstêpu, powszechne prawo
g³osowania wraz z systemem przedstawicielstwa ustosunkowanego daæ mo¿e pew-
no�æ, ¿e wiêkszo�æ w sejmie odpowiadaæ bêdzie wiêkszo�ci w narodzie. Jednak¿e
wybory proporcjonalne najlepiej odpowiadaj¹ swemu celowi, przy istnieniu do-
brze zorganizowanych i zdefiniowanych partii politycznych. Nie ulega w¹tpliwo-
�ci, ¿e obecnie i w najbli¿szej przysz³o�ci tworzyæ siê bêd¹ w kraju naszym partie
nowe, a istniej¹ce ulegaæ przekszta³ceniu. Dlatego te¿ natychmiastowe wprowa-
dzenie systemu wyborów proporcjonalnych nie jest konieczne�51. Byæ mo¿e dla-
tego w pracy wydanej rok pó�niej, nosz¹cej tytu³ Zwi¹zek Postêpowo-Demokra-
tyczny jako stronnictwo polityczne, idea wyborów proporcjonalnych ju¿ nie
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wyst¹pi³a. L. Kulczycki pisa³ tam, ¿e w autonomicznym Królestwie Polskim in-
stytucje przedstawicielskie � Sejm Królestwa Polskiego, Zgromadzenie Prawodaw-
cze oraz cia³a samorz¹dowe � powinny byæ wy³aniane na podstawie czteroprzy-
miotnikowego prawa wyborczego52.

Ogólnie rzecz bior¹c, w okresie przed I wojn¹ �wiatow¹ polski ruch socjali-
styczny odszed³ od popierania ordynacji wiêkszo�ciowej i w przeddzieñ niepodle-
g³o�ci jego dzia³acze byli przekonani, ¿e wybory do sejmu odrodzonej Polski po-
winny byæ proporcjonalne. Podobna ewolucja zasz³a tak¿e w innych polskich
ruchach politycznych � ludowym czy chrze�cijañsko-spo³ecznym. W odró¿nieniu
jednak od nich, w wypadku socjalistów zmiana stanowiska by³a dalej id¹ca. Idea
wyborów proporcjonalnych sta³a siê u socjalistów wrêcz dogmatem my�lowym
i programowym. Wp³ynê³o na to wiele czynników. Do ukszta³towania siê dogma-
tycznego stanowiska w sprawie formu³y wyborczej niew¹tpliwie przyczyni³a siê
popularno�æ w obrêbie II Miêdzynarodówki uchodz¹cego za wzorcowy program
erfurckiego SPD z 1891 r. � na zasadzie solidarno�ci has³o proporcjonalno�ci wy-
borów przyjmowa³o siê w wielu partiach socjaldemokratycznych53. Socjali�ci zda-
wali sobie sprawê tak¿e z tego, ¿e zasada wyborów proporcjonalnych jest korzy-
stna dla nich tam, gdzie nie s¹ akceptowani. �Robotnik� akcentowa³ w 1919 r., ¿e
w wyborach przeprowadzonych w Austrii proporcjonalny system wyborczy da³ so-
cjalistom mandaty w okrêgach, które wcze�niej by³y dla nich niedostêpne54. Przy-
dawa³o to racji ich twierdzeniu, ¿e wybory proporcjonalne dobrze s³u¿¹ mniejszo-
�ciom politycznym.

Istnia³y tak¿e merytoryczne wzglêdy sk³aniaj¹ce socjalistów do forsowania pro-
porcjonalnego systemu wyborczego. Jak zaznaczono, byli przekonani, ¿e system
wiêkszo�ciowy w rzeczywisto�ci prowadzi do rz¹dów mniejszo�ci oraz krzywdzi
istniej¹ce w spo³eczeñstwie grupy mniejszo�ciowe. Piêcioprzymiotnikowa ordy-
nacja wyborcza odpowiada³a tak¿e klasowej wizji pañstwa � jak¹ operowali so-
cjali�ci � pañstwa zorganizowanego na wzór socjalistyczny. W ich przekonaniu
odrodzona Polska powinna byæ Polsk¹ ludow¹. Oznacza³o to, ¿e jej ustrój poli-
tyczny i tak¿e spo³eczny powinny byæ przesi¹kniête demokracj¹. Ju¿ w listopa-
dzie 1916 r. w �Robotniku� pisano: �W szczególno�ci domagaæ siê ju¿ dzisiaj po-
winni�my, by wszystkie instytucje polityczne, które tworz¹ siê, lub tworzyæ siê bêd¹
w kraju naszym pochodzi³y z wyborów i opiera³y siê na powszechnym, równym,
tajnym, bezpo�rednim i proporcjonalnym g³osowaniu oraz by urz¹dzenia Polski
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zabezpiecza³y ludowi szerokie prawodawstwo spo³eczne, jako to: ochronê pracy
z oznaczeniem minimalnej pracy w ka¿dym zawodzie i 8-godzinnym dniem robo-
czym, ubezpieczenie od choroby, nieszczê�liwych wypadków pracy, na staro�æ
i w razie bezrobocia, tudzie¿ pensje dla wdów i sierot; objêcie przez pañstwo pol-
skie w interesie pracowników i ca³ego narodu �rodków komunikacji, kopalñ, wód
i lasów, reformê gospodarki ch³opskiej w duchu socjalizmu municypalnego � po-
prawê bytu rzesz bezrolnych i ma³orolnych w³o�cian za pomoc¹ demokratycznej
reformy rolnej�55.

Wizja Polski jako pañstwa ludowego w swej podstawie mia³a ulokowany czyn-
nik arytmetyczny. Socjali�ci byli przekonani, ¿e w demokratycznej Polsce w³adzê
sprawowaæ powinny te si³y, które s¹ w spo³eczeñstwie najliczniejsze; rozwi¹zanie
takie uwa¿ali za sprawiedliwe. Socjali�ci uwa¿ali te¿, ¿e w³adza ludu � ch³opów
i robotników � nie mo¿e byæ realizowana bezpo�rednio, lecz za po�rednictwem par-
lamentu. St¹d te¿ przywi¹zywali wagê do ustanowienia takiej ordynacji, która w ich
przekonaniu pozwala³a ludowi przej¹æ w³adzê za pomoc¹ parlamentu, a w szcze-
gólno�ci � spo�ród piêciu przymiotników � interesowa³o ich szczególnie to, by
wybory do sejmu by³y równe, powszechne i proporcjonalne. Idea równo�ci wybo-
rów skierowana by³a przeciwko wystêpuj¹cym wcze�niej praktykom organizowa-
nia wyborów w kuriach wyborczych � ta praktyka by³a korzystna dla grup posia-
daj¹cych. Powszechno�æ wyborów � rozumiana w ten sposób, ¿e mog¹ w nich
uczestniczyæ kobiety i mê¿czy�ni w wieku 20�21 lat � oznacza³a doj�cie do g³osu
tych grup, które liczebnie przewa¿a³y � ch³opów i robotników. Z kolei zasada pro-
porcjonalno�ci wyborów mia³a przypieczêtowaæ przewagê w parlamencie warstw
najbardziej w Polsce licznych. Przyjmowano tu � w³a�ciwie automatycznie � nie-
zbyt poprawne za³o¿enie, wskazuj¹ce na to, ¿e grupy uznawane przez socjalistów
za lud bêd¹ g³osowa³y na partie uznawane za ludowe. A wiêc przyjmowano, ¿e
ch³opi bêd¹ g³osowaæ na partie ludowe, robotnicy � na partiê robotnicz¹, czyli PPS.
Wp³yw zwi¹zanego ze sprawiedliwo�ci¹ czynnika arytmetycznego na wybór wa-
riantu ordynacji wyborczej widoczny by³ m.in. w polemice, jaka polscy socjali�ci
prowadzili z komunistami, w ogóle kwestionuj¹cymi parlamentaryzm i w 1919 r.
bojkotuj¹cymi wybory do Sejmu Ustawodawczego. Przed wyborami, w styczniu
1919 r. ukaza³ siê w �Robotniku� tekst Bronis³awa Siwika pt. Pytania i odpowie-
dzi. Pisa³ on tak: �Dlaczego nasi anarchi�ci � komuni�ci boj¹ siê sejmu? Dlaczego
z góry nazywaj¹ cia³o, wy³onione z wyborów powszechnych, reakcyjnym? Dla-
czego przeciwstawiaj¹ mu »dyktaturê proletariatu«? Oto szereg pytañ, na które ka¿-
dy u�wiadomiony proletariusz winien daæ sobie i otoczeniu odpowied�. Konstytu-
anta, czyli sejm ustawodawczy, ma byæ tym przedstawicielstwem narodu, które
postanowi, jaki ma byæ ustrój Polski, jakie maj¹ zapanowaæ w niej stosunki go-
spodarcze, spo³eczne i polityczne. Do Konstytuanty maj¹ wybieraæ pos³ów wszy-
scy: zarówno robotnik miejski, jak i fabrykant; zarówno robotnik wiejski i w³o-
�cianin ma³orolny, jak obszarnik; zarówno dozorca domowy, jak �ci¹gaj¹cy w pocie
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55 Robotnik, nr 282, XI 1916.
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czo³a lichwiarskie komorne z lokatorów kamienicznik; zarówno wysuszony i ma-
towy urzêdnik biurowy, jak rozp³ywaj¹cy siê i �wiec¹cy pryncypa³, bankier. Olbrzy-
mi¹ wiêkszo�æ ludno�ci Polski stanowi¹ w³o�cianie i robotnicy, czyli lud pracuj¹-
cy. Ta olbrzymia wiêkszo�æ wy�le do sejmu swoich przedstawicieli. Jaka¿ wiêc
bêdzie wiêkszo�æ przewa¿aj¹ca w sejmie? Taka jak¹ wybior¹ w³o�cianie i robot-
nicy. Jaki bêdzie ustrój przysz³ej Polski? Taki, jaki ustanowi¹ przedstawiciele w³o-
�cian i robotników, o ile pójd¹ rêka w rêkê, o ile bêd¹ dzia³aæ spo³em. Czegó¿ wiêc
boj¹ siê nasi anarchio-komuni�ci? Dlaczego wzywaj¹ robotników do bojkotu sej-
mu! Oto nie wierz¹ zarówno w³o�cianom, jak robotnikom. Oto uwa¿aj¹ masy lu-
dowe za zbyt ciemne, by mog³y o sobie stanowiæ. Oto boj¹ siê, ¿e robotnicy i w³o-
�cianie wybior¹ do sejmu swych wrogów klasowych. I trzeba przyznaæ, ¿e pod tym
wzglêdem, jak pod wielu innymi, pogl¹dy naszych anarchio-komunistów s¹ bli�-
niaczo podobne do pogl¹dów naszej bur¿uazji. Wszak bur¿uazja nasza równie¿
uznaje masy ludowe [za] ciemne i niewyrobione oraz pragnê³aby ich do sejmu nie
dopu�ciæ. I ta tylko zachodzi pomiêdzy nasz¹ bur¿uazj¹ a anarchio-komunistami
ró¿nica, ¿e pierwsza chcia³aby sfa³szowaæ wolê mas ludowych w sejmie, a ci dru-
dzy � poza sejmem � Zwyciêstwo wiêc robotników i ch³opów bezrolnych i ma-
³orolnych da im w³adzê. Ale w³a�nie nie takiej w³adzy chc¹ anarchio-komuni�ci.
Dyktatura proletariatu, tak jak oni j¹ pojmuj¹, ma to byæ w³adza oparta tylko na
przemocy, w³adza, gdzie mniejszo�æ narzuca swa wolê wiêkszo�ci�56.

Stanowisko socjalistów w sprawie formu³y wyborczej mia³o praktyczne kon-
sekwencje. Oddzia³ywa³o na przyjmowanie konceptu wyborów proporcjonalnych
przez inne ugrupowania polityczne, szczególnie silny by³ tu wp³yw na lewicowe
partie ch³opskie. �rodowiska te, za spraw¹ rz¹du Jêdrzeja Moraczewskiego, wpro-
wadzi³y formu³ê proporcjonaln¹ do ordynacji wyborczej z 28 XI 1918 r., na której
podstawie w styczniu 1919 r. przeprowadzono wybory do Sejmu Ustawodaw-
czego.

DER UNABHÄNGIGKEITSSOZIALISMUS UND DAS WAHLRECHT
Die organisierte Arbeiterbewegung stand dem Wahlrecht zu den verschiedenen Vertretungs-

Körperschaften unterschiedlich gegenüber. Die revolutionäre Strömung, die mit einer marxistischen
Vision behaftet war, bagatellisierte den parlamentarischen Weg zur Umwandlung der kapitalistischen
Wirklichkeit. Die reformistische Strömung legte einen Wert auf das demokratische Wahlrecht, wobei
sie den Akzent darauf legte, dass die allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlen und die
Wahlen nach Mehrheitswahlrecht, am besten in Mandat-Wahlkreisen durchgeführt werden konnten.
An der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts vertrat die Polnische Sozialistische Partei (PPS) im
Königreich Polen und die Polnische Sozialdemokratische Partei Galiziens und Schlesiens (PPS-D)
diese Position.

Unter dem Einfluss der deutschen Sozialdemokratie veränderte sich die Haltung der polnischen
Sozialisten in Fragen des Wahlrechts. Die seit 1907 von Józef Pi³sudski geleitete Polnische
Sozialistische Partei � Revolutionsfraktion und nach ihr die anderen sozialistischen Gruppierungen
betonten immer mehr, dass die Wahlen zum zukünftigen polnischen Parlament proportional sein

Niepodleg³o�ciowy socjalizm wobec formu³y wyborczej (do 1919 r.)

56 Robotnik, nr 19 (396), 14 I 1919.
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sollten. Die Sozialisten machten aus dem proportionalen Wahlsystem den fünften Wahlgrundsatz.
Sie legten großen Wert darauf, indem sie meinten, dass die Mehrheitsformel einerseits zu einer
Minderheitregierung führen kann, andererseits � ungerecht ist, weil darunter die in der Gesellschaft
anwesenden Minderheiten leiden. Ihrer Meinung nach sollten die Proporzwahlen im Parlament die
gerechte Repräsentanz der in der Gesellschaft existierenden politischen Kräften sein. Diese Einstellung
übte einen großen Einfluss auf die Einführung des Proporzwahlsystems bei den Wahlen zum Sejm
aus, die 1919 stattgefunden haben.

Allerdings akzeptierten in der polnischen sozialistischen Unabhängigkeitsbewegung nicht alle
Führer die Proporz-Wahlformel. In dem Aufsatz wird die Haltung von F. Perl beschrieben, der diese
Formel vertrat. Es wird darüber hinaus die Meinung von W. Jodko-Narkiewicz präsentiert, der ein
Befürworter des Mehrheitswahlrechts war, die in den kleinen, aus einem Mandat bestehenden
Wahlkreisen durchgeführt wurden. Auch Meinungen von anderen Parteiführern werden im dem
vorliegenden Aufsatz kurz skizziert.

Zdzis³aw Ilski
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PAWE£ WIECZOREK

UDZIA£ ¯YDÓW
W ¯YCIU GOSPODARCZYM WA£BRZYCHA

(1945�1968)
(Czê�æ 1)

Prob lemy  z  r ea l i zac j ¹  p rog ramu  p roduk tywizac j i. Dolny �l¹sk by³
po wojnie najwiêkszym skupiskiem ludno�ci ¿ydowskiej w Polsce. Bardzo szyb-
ko uda³o siê stworzyæ na tym terenie prê¿ny o�rodek administracji, gospodarki
i kultury ¿ydowskiej. Za jeden z nadrzêdnych celów dzia³acze dolno�l¹skich orga-
nizacji ¿ydowskich uwa¿ali �u³atwienie ¯ydom zak³adania spó³dzielni w miastach
i wioskach, dostarczanie surowca dla uruchomienia fabryk, zbyt gotowych pro-
duktów, organizowanie kursów i o�rodków szkoleniowych w celu uzyskania przez
nich nowych kwalifikacji oraz o umo¿liwienie osobom maj¹cym kwalifikacje za-
jêcie stanowisk w administracji komunalnej i podjêcie pracy w przedsiêbior-
stwach�1. Takie dzia³ania by³y niew¹tpliwie kontynuacj¹ planów, których korze-
nie siêga³y do okresu miêdzywojennego.

Trzecim co do wielko�ci o�rodkiem ¿ydowskim na terenie Dolnego �l¹ska by³
Wa³brzych. Miasto wysz³o z wojny bez zniszczeñ. Dziêki panuj¹cym warunkom
postrzegane by³o tak¿e przez czê�æ ¯ydów jako doskona³e miejsce, w którym bê-
dzie mo¿na z wielkim rozmachem wprowadziæ w ¿ycie wszelkie projekty, dotycz¹-
ce produktywizacji ¯ydów. Tak brzmia³o naczelne has³o powo³anego w po³owie
czerwca 1945 r. Komitetu ¯ydowskiego. Uzna³ on, ¿e: �K¯ � ma stanowiæ repre-
zentacjê ludno�ci ¿ydowskiej, a jego statutowym zadaniem jest stworzenie zdrowe-
go osiedla ¿ydowskiego�2. Podstawê �zdrowego osiedla� stanowiæ mia³a produkty-
wizacja. Podobnie zorganizowane na prze³omie lat 1945 i 1946 oddzia³y ¿ydowskich
partii politycznych za najwa¿niejsze swe zadanie uzna³y produktywizacjê.

Zarówno ¯ydzi wiê�niowie obozów koncentracyjnych, jak te¿ repatrianci
z ZSRR traktowani byli jako znakomicie nadaj¹cy siê do wspó³tworzenia zrêbów
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pod nowy system polityczny w odrodzonym pañstwie polskim3. Wielu by³o chêt-
nych do pracy i przygotowanych do niej, a program produktywizacji w Wa³brzy-
chu mo¿na, przynajmniej w jakim� stopniu, potraktowaæ jako �rodek maj¹cy u³a-
twiæ ¯ydom znalezienie siê w nowej sytuacji i dostosowanie do niej (zgodnie
z za³o¿eniami Centralnego Komitetu ¯ydów w Polsce � CK¯P), a niekoniecznie
jako metodê zmierzaj¹c¹ do radykalnych zmian charakteru ich struktury spo³ecz-
nej czy zawodowej (jakby ¿yczy³a sobie PPR, chc¹ca zdecydowanie powiêkszyæ
liczebno�æ proletariatu w Polsce). Jak pokaza³a rzeczywisto�æ, o produktywizacji
inaczej mówili i inaczej j¹ traktowali ¯ydzi, a jeszcze inne by³o stanowisko rz¹-
dz¹cych. Produktywizacja mia³a s³u¿yæ w wiêkszym stopniu wyuczeniu nowych
zawodów ludzi m³odych, którzy wcze�niej z prac¹ nie mieli albo prawie nie mieli
do czynienia, ni¿ przekwalifikowaniu doros³ych ¯ydów, wykonuj¹cych zawody po-
trzebne w Wa³brzychu, czy te¿ po prostu zajmuj¹cych siê zgodnie z tradycj¹ han-
dlem, rzemios³em czy administrowaniem.

Nadzieje ¯ydów wspiera³a odpowiednia propaganda. Oficjalnie g³oszono, ¿e
�zajmowanie powa¿nych stanowisk w urzêdach przez ¯ydów u³atwia pracê i mo¿-
liwy stan ¿ycia ludno�ci ¿ydowskiej ... Chêtni do pracy mog¹ znale�æ w Wa³brzy-
chu prêdzej i ³atwiej zatrudnienie ni¿ gdziekolwiek indziej�4.

W lipcu i sierpniu 1945 r. na Dolny �l¹sk wys³ane zosta³y delegacje CK¯P,
których zadaniem by³o zbadanie mo¿liwo�ci mieszkaniowych, zatrudnienia, itp.
W swym sprawozdaniu napisali: �Osiad³a ... ludno�æ ¿ydowska w dalszym ci¹gu
napotyka na ca³y szereg trudno�ci przy urz¹dzaniu siê, otrzymywaniu warsztatów
pracy, mieszkañ i przyjmowaniu pracy w administracji pañstwowej, w fabrykach,
warsztatach i na roli ... W Wa³brzychu w administracji pañstwowej zatrudnieni s¹
Niemcy, a zg³aszaj¹cym siê ¯ydom, odmawia siê przyjêcia do pracy. ¯ydzi s¹ pod
ci¹g³ym strachem wysiedlenia�5.

Na podstawie przeprowadzonej wizytacji dolno�l¹skich o�rodków wys³annicy
CK¯P w swym raporcie z 25 VII 1945 r. prosili, by zarz¹dziæ: �polecenie ni¿szym
w³adzom, by traktowa³a ludno�æ ¿ydowsk¹ na równi z wszystkimi obywatelami pol-
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3 W pierwszym sprawozdaniu z dzia³alno�ci wa³brzyskiego K¯-tu za 1945 r. o wiê�niach obo-
zów koncentracyjnych napisano: �zmuszeni do pracy w najtrudniejszych warunkach w ci¹gu kilku
lat swego pobytu w obozach koncentracyjnych, zd¹¿yli wykwalifikowaæ siê w rozmaitych dziedzi-
nach pracy przemys³owej i mog¹ dziêki znajomo�ci miejscowych warunków z korzy�ci¹ dla Pañstwa
byæ zatrudnieni. Przystêpuj¹c wiêc do budowy nowego ¿ycia by³o obowi¹zkiem ka¿dego obozowi-
cza prac¹ zadokumentowaæ chêæ czynnego udzia³u w dziele odbudowy nowo odzyskanych terenów�.
APWr, AKW PPR, sygn. 1/V/41, s. 108. Podobnie propaganda potraktowa³a repatriantów: �W zmie-
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i stali siê produktywnym elementem; w warunkach nowej rzeczywisto�ci fakt ten mia³ wielkie zna-
czenie�. J. L a s o c k i, Dwulecie Komitetu ¯ydowskiego w Wa³brzychu (Wa³brzych, R. 1, nr 23, 24 VI
1947, s. 2).

4 B. S z a y n o k, Ludno�æ ¿ydowska na Dolnym �l¹sku. 1945�1950, Wroc³aw 2000, s. 57.
5 APWr., Urz¹d Wojewódzki we Wroc³awiu (dalej: UWW), Wydzia³ Spo³eczno-Polityczny (da-

lej: WSP), sygn. VI/269, s. 11.
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skimi; przydzielanie ludno�ci ¿ydowskiej mieszkañ poniemieckich; przydzielanie
osiad³ym ¯ydom warsztatów, przedsiêbiorstw, sklepów; przyjmowanie inteligencji
¿ydowskiej na stanowiska w administracji pañstwowej, jak równie¿ w dziedzinie
gospodarczej; okazywanie pomocy w zak³adaniu spó³dzielni przez wydzielanie ma-
szyn i narzêdzi pracy, znajduj¹cych siê w wiêkszych ilo�ciach w posiadaniu Niem-
ców; u³atwianie pracy Komitetom ¯ydowskim, prowadz¹cym dzia³alno�æ produk-
tywizacyjn¹�6.

Do realizacji tych postulatów potrzebny by³ przychylny stosunek do ¯ydów ze
strony miejscowej w³adzy, wspó³praca polskich si³ politycznych i administracji,
wspó³udzia³ w tworzeniu dla osadników odpowiednich warunków i atmosfery, u³a-
twiaj¹cych przystosowanie siê do nowej sytuacji. Niezbêdna by³a równie¿ zgod-
no�æ stron w rozwi¹zywaniu wszelkich problemów zwi¹zanych z rozwojem akcji
osadniczej, a w dalszej perspektywie z produktywizacj¹.

Do czasu zorganizowania placówki PUR-u akcjê osadnicz¹ prowadzi³ w Wa³-
brzychu Urz¹d Pe³nomocnika Rz¹du RP, a �ci�lej dzia³aj¹cy w jego ramach Wy-
dzia³ Osiedleñczy. 12 VII 1945 r. powo³ano Komitet Osiedleñczy, specjalny organ
spo³eczny, którego podstawowym zadaniem by³o udzielanie pomocy w³adzom
administracyjnym przy organizowaniu transportu, zaopatrzeniu w ¿ywno�æ, zakwa-
terowaniu i opiece lekarskiej. Komitet opiniowa³ te¿ oraz kontrolowa³ sprawy zwi¹-
zane z osadnictwem. Ekipa pracowników PUR-u przyby³a do Wa³brzycha dopiero
26 VII 1945 r. Od tego momentu zaczê³y narastaæ spory kompetencyjne miêdzy
instytucjami zajmuj¹cymi siê dot¹d osadnictwem a PUR-em7. Wspó³uczestnikiem
tego typu sporów by³ wa³brzyski K¯, tyle ¿e z zupe³nie innych powodów i znaj-
duj¹cy siê na odmiennej od reszty pozycji. W efekcie niemal rok trwa³ konflikt
pomiêdzy K¯ a w³adzami miasta i Miêdzypartyjn¹ Komisj¹ Porozumiewawcz¹.
We wszystkich pismach s³anych przez K¯ do Wojewódzkiego Komitetu ¯ydow-
skiego (WK¯) we Wroc³awiu, CK¯P, wojewody wroc³awskiego i do w³adz Wa³-
brzycha, ¯ydzi swe d¹¿enia do czynnego udzia³u w pracach Komitetu Osiedleñ-
czego, Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej zawsze t³umaczyli w ten
sam sposób i u¿ywaj¹c tych samych argumentów, a mianowicie: �Od chwili po-
wstania w Wa³brzychu KK przy Starostwie Grodzkim, która zajmuje siê ca³okszta³-
tem spraw osiedleñczych, K¯ w Wa³brzychu czyni³ starania otrzymania przedsta-
wicielstwa w powy¿szej Komisji. Komisja Miêdzypartyjna jednak zawsze zadania
nasze odrzuca³a ze wzglêdów rzekomo formalnych ... K¯ jest w ka¿dym wypadku
instytucj¹ spo³eczn¹ i jako taka ma bezwzglêdne prawo do reprezentacji w takiej
Komisji, która sprawy osiedla za³atwia. Obywatel Starosta o�wiadczy³, i¿ wpraw-
dzie jest w jego kompetencji przydzielanie przedstawicielstwa w KO, chce jednak,
by sprawa zosta³a za³atwiona na Komisji Miêdzypartyjnej�8.

Udzia³ ¯ydów w ¿yciu gospodarczym Wa³brzycha (1945�1968)

6 Tam¿e, s. 11�12.
7 E. K o � c i k, Osadnictwo wiejskie i miejskie oraz przemiany demograficzne w powiecie wa³-

brzyskim w latach 1945�1990 (Wa³brzych. Zarys monografii na tle regionu, pod red. S. Michalkiewi-
cza, Wroc³aw 1993, s. 194�195).

8 APWr, UWW WSP, sygn. VI/270, s. 4, 6, 20. Tak¿e: APWr, AKW PPR, sygn. 1/V/41, s. 111.
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Problem udzia³u przedstawiciela K¯ w obradach KO (KK i KW) rzeczywi�cie

by³ rozstrzygany przez MKP, tyle ¿e zawsze na niekorzy�æ ¯ydów. Sytuacja tego
typu powtarza³a siê cyklicznie jako reakcja w³adz lokalnych na pisma s³ane przez
K¯ do ró¿nych organów: �Urz¹d Starostwa, jak i MKP, zajê³y stanowisko odmowne
z nastêpuj¹cych przyczyn: dotychczasowe instrukcje, a w szczególno�ci Wytycz-
ne ... nie przewiduj¹ udzia³u delegata K¯ ani w KO, ani w KK, ani te¿ w KW;
MKP stanê³a na stanowisku, ¿e K¯ jako organizacja narodowo�ciowa nie powin-
na mieæ delegata w tych instytucjach, w których bierze udzia³ czynnik spo³eczny,
lecz wy³¹cznie z ramienia stronnictw politycznych�9.

O tymczasowym rozwi¹zaniu sprawy zadecydowa³a opinia Pe³nomocnika Rz¹du
RP we Wroc³awiu z 30 III 1946 r. Stwierdzi³ on, ¿e: �do czasu utworzenia Rad
Narodowych udzia³ w Komisjach ... bior¹ tylko delegaci partii politycznych, usta-
leni przez MKP�10.

Ze wzglêdu na jednoznaczne stanowisko MKP potwierdzone przez w³adze wo-
jewódzkie, przez pewien okres ¯ydzi nie zostali dopuszczeni do pracy w KO, KK
i KW. Ostateczne rozwi¹zanie problemu dotycz¹cego akcji osadniczej i wszyst-
kich spraw z ni¹ zwi¹zanych nast¹pi³o formalnie 29 III 1946 r., kiedy to ministro-
wie ziem odzyskanych i administracji publicznej wydali rozporz¹dzenie w tej spra-
wie. Utworzone zosta³y wydzia³y i referaty osiedleñcze, do których mia³o nale¿eæ
prowadzenie akcji osiedleñczej. Od koñca marca 1946 r. dotychczasowe zadania
Komitetów Osiedleñczych przejê³y okrêgowe i gminne Komisje Osiedleñcze, jako
organy rad narodowych odpowiedniego szczebla. Wi¹za³o siê to ze zmianami struk-
tur administracji publicznej.

Miejska Rada Narodowa w Wa³brzychu rozpoczê³a pracê 4 V 1946 r. W jej sk³ad
prócz przedstawicieli partii politycznych (PPR, PPS, PSL, SL, SD, Bund) weszli
tak¿e reprezentanci organizacji spo³ecznych, w tym wa³brzyskiego Komitetu ¯y-
dowskiego. Radni MRN nie pochodzili z wyboru, lecz byli mianowani przez po-
szczególne partie i organizacje. Komisja Osiedleñcza, w której pracach mogli wzi¹æ
udzia³ dzia³acze K¯, powsta³a dopiero 12 V 1946 r. na trzeciej sesji MRN. Od chwili
powstania MRN w Wa³brzychu wyró¿nia³y j¹ od innych deklaracje polityczne, wy-
g³aszane na forum do 1948 r. przez przedstawicieli spo³eczno�ci ¿ydowskiej11.

Na tle sporów organizacyjnych wystêpowa³ jeszcze jeden problem, �ci�le zwi¹-
zany z produktywizacj¹. Co prawda w sprawozdaniu z grudnia 1945 r. przewo-
dnicz¹cy K¯ napisa³: �Komitet ¯ydowski od pierwszej chwili swego powstania
prowadzi prace w kierunku produktywizacji i kieruje swych ludzi na placówki pra-
cy�12, co bynajmniej nie oznacza³o, ¿e to K¯ decydowa³ o rozwoju sytuacji. G³ówn¹
rolê w produktywizacji odgrywa³ CK¯P, a w nim Frakcja PPR, która realizowa³a
politykê zmierzaj¹c¹ do zwiêkszenia elementu robotniczego, szczególnie proleta-
riatu wielkoprzemys³owego, w�ród ¯ydów w Polsce. Nie mo¿na siê wobec tego
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9 APWr, UWW WSP, sygn. VI/270, s. 5.
10 Tam¿e, s. 3.
11 A. M a ³ k i e w i cz, Dzieje polityczne (Wa³brzych. Zarys monografii�, s. 176�177, 194�195).
12 APWr, UWW WSP, sygn. VI/270, s. 6.
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dziwiæ postawie sekretarza PPR w Wa³brzychu B. Chru�ciela, który na postulat
K¯ o przedstawicielstwo w KO, postawi³ jednoznaczny warunek: �Je¿eli K¯ po-
�le ¯ydów do kopalni, wówczas bêdziemy mówiæ o waszym przedstawicielstwie
w Komisji�13.

Jest to kolejne interesuj¹ce zagadnienie. Niechêæ ¯ydów do pracy w przemy-
�le ciê¿kim i wydobywczym przynajmniej pocz¹tkowo wynika³a z niedogodnych
warunków samej pracy, co stwierdzi³a ju¿ w lipcu 1945 r. delegacja CK¯P w Wa³-
brzychu: �Bardzo �le przedstawia siê kwestia aprowizacyjna. Pracuj¹ca ludno�æ
otrzymuje tylko 160 gramów chleba dziennie, co jest jawnie niedostateczne i od-
strasza od podjêcia pracy�14.

Gdy do tego dodaæ, ¿e ¯ydzi nienajlepiej czuli siê w�ród stanowi¹cych w pañstwo-
wych zak³adach zdecydowan¹ wiêkszo�æ Polaków, ³atwiej bêdzie zrozumieæ zdecy-
dowane kroki ze strony w³adzy, maj¹ce doprowadziæ do zmiany sytuacji. Istnia³a po-
wa¿na szansa wykorzystywania ¯ydów w przemy�le ciê¿kim i wydobywczym,
zw³aszcza m³odych, pozbawionych tradycji zawodowych, wyniesionych z okresu
przedwojennego. W³adza dla osi¹gniêcia odpowiednich efektów stosowa³a system
motywacyjny: �Nasza praca w kierunku produktywizacji ¯ydów � powiedzia³ Sekre-
tarz KW PPR we Wroc³awiu � idzie poprzez towarzyszy z K¯ w formie nacisku eko-
nomicznego, np. przydzielanie mieszkañ pracuj¹cym�15. Prócz tego pomoc K¯ dla pra-
cuj¹cych ¯ydów polega³a na dotacjach pieniê¿nych, odzie¿owych i ¿ywno�ciowych.

Podejmowano tak¿e inne dzia³ania maj¹ce na celu nak³anianie ¯ydów do pod-
jêcia pracy w kopalniach. Za przyk³ad pos³u¿yæ mog¹ propozycje przedstawione
podczas zebrania delegatów kopalñ z udzia³em kierownictwa CK¯P. Co prawda,
dotychczasow¹ pomoc finansow¹ czy odzie¿ow¹ potraktowano jako przej�ciow¹,
ale w zamian wysuniêto szereg wniosków bardziej realnej pomocy, m.in.: �zaku-
piæ kozy, prosiaki, itp., i rozdaæ na w³asno�æ górnikom obarczonym rodzinami;
za³o¿enie konsumu � spó³dzielni, która by dostarcza³a artyku³y pierwszej potrze-
by robotnikom po najni¿szych cenach wolnorynkowych; za³o¿enie fermy, która by
dostarcza³a robotnikom Wa³brzycha warzywa, jaj, mas³a po cenach kosztów w³a-
snych � zorganizowaæ spó³dzielnie rzemie�lnicze pod zarz¹dem górników, a do-
chód powinien byæ podzielony w�ród robotników zatrudnionych w górnictwie �
za¿¹daæ od spó³dzielni przy K¯ znacznej zni¿ki dla górników�16.

Konflikty na tle produktywizacji wystêpowa³y nie tylko pomiêdzy K¯ a przed-
stawicielami w³adzy pañstwowej czy PPR, ale tak¿e pomiêdzy samymi cz³onkami
K¯ czy przedstawicielami ró¿nych partii. Szef wa³brzyskiego K¯, H. Cebula, 16 V
1946 r. podczas spotkania delegatów PPR dzia³aj¹cych przy K¯ powiedzia³: �W�ród
¯ydów panuje rozbicie na wiele partii ... Partie syjonistyczne hamuj¹ dotychcza-
sow¹ produktywizacje ¯ydów w przemy�le wêglowym ... Stoj¹ na stanowisku, ¿e
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13 Tam¿e, s. 6.
14 APWr, UWW WSP, sygn. VI/269, s. 11.
15 APWr, UWW WSP, sygn. VI/694, s. 49.
16 Archiwum ¯ydowskiego Instytutu Historycznego (dalej: A¯IH), sygn. 303/XII/158. (b.p.), Pro-

tokó³ zebrania delegatów kopalñ z udzia³em kierownika CK¯P w Warszawie. 30 VI 1947.
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¯ydzi winni wszyscy wyjechaæ do Palestyny ... My, ¯ydzi, winni�my budowaæ na-
sze ¿ycie w Polsce i korzystaæ z praw, jakie nam daje obecna w³adza�17.

Na porz¹dku dziennym by³o przydzielanie ¯ydom na bli¿ej nieokre�lony, za-
zwyczaj bardzo krótki czas, warsztatu, sklepu lub innego typu miejsca pracy, które
potem odbierano i przekazywano Polakowi18. Przewodnicz¹cy K¯ oskar¿a³ w³a-
dzê o sprzyjanie syjonistom: �Trudno�ci tego rodzaju w tak istotnej sprawie jak
produktywizacja mas ¿ydowskich stanowi¹ wodê na m³yn naszych wrogów, którym
zale¿y na sianiu paniki i niewiary w mo¿no�æ urz¹dzenia siê ¯ydów w Polsce�19.

W tym okresie nie brak by³o sytuacji, gdy ¯ydzi mogli czuæ powa¿ne zagro¿e-
nie: �Na jednym ze spotkañ z przedstawicielami K¯ wojewoda wysun¹³ pewne
zastrze¿enia, co do zbyt wielkich skupieñ ¯ydów na tym terenie. Otwiera siê wszy-
stkie placówki, ale tylko dla tych, którzy nie maj¹ ra¿¹co semickiego wygl¹du. T³u-
maczy³, ¿e chodzi o pierwsze ciê¿kie kroki przy odbudowie odrodzonej Polski�20.
O tym, ¿e zjawisko takie, jak nie przyjmowanie ¯ydów do pracy w Wa³brzychu
ze wzglêdu na wygl¹d wystêpowa³o, �wiadczyæ mo¿e choæby przytoczony w spra-
wozdaniu K¯ z 1945 r. przyk³ad: �Zg³osi³o siê do nas dwóch szoferów z pro�b¹
o pracê. Zatelefonowali�my do elektrowni, która o�wiadczy³a, i¿ natychmiast lu-
dzi przyjmie, pos³ani szoferzy, mimo i¿ przed chwil¹ telefonowano, i¿ jest praca,
takowej nie otrzymali, bo wygl¹d ich zdradza³ pochodzenie�21.

W pierwszej po³owie 1946 r., kiedy znacznie zwiêkszy³ siê nap³yw repatrian-
tów do Wa³brzycha, ¯ydzi czê�ciej spotykali siê z odmow¹ przyjêcia do pracy.
W sprawozdaniu z dzia³alno�ci K¯ w Wa³brzychu napisano: �W ostatnich czasach
na terenie Wa³brzycha urz¹dza siê ci¹g³e ob³awy na ... niepracuj¹cych ¯ydów. Ze
wzglêdu na ogólne antysemickie nastawienie, a zw³aszcza pewnego od³amu na-
szej Milicji, ofiarami tych ob³aw padaj¹ przewa¿nie ¯ydzi i to ci, którzy nie pra-
cuj¹ z przyczyn od nich niezale¿nych�22.

Zjawisko nieprzyjmowania ¯ydów do pracy by³o szczególnie powszechne do
lipca 1946 r. i stanowi³o powa¿ny problem. Krytyka nie ominê³a wówczas same-
go K¯. Po kontroli dokonanej w 12�16 VII 1946, przedstawiciel CK¯P napisa³:
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17 R. B e ³ d z i k o w s k i, W tyglu spo³ecznych i politycznych przemian (Kronika Wa³brzyska, t. IX,
s. 133).

18 Np. sprawa warsztatu: w grudniu 1945 r. nominacjê na prowadzenia rze�ni wraz ze sklepem
otrzyma³ S. Pustelnik, który w styczniu 1946 r. zawar³ umowê z S. Elbaumem, J. Rachwergiem,
H. Sztajnbergiem. Wspólnicy pokryli koszty remontu sklepu, rze�ni i ch³odni. Problem pojawi³ siê
w czerwcu 1946 r., gdy S. Pustelnik dokona³ kradzie¿y pieniêdzy wspólników i opu�ci³ Wa³brzych.
Pod koniec czerwca Komisja Kwalifikacyjno-Osiedleñcza odebra³a wspólnikom nominacjê i przeka-
za³a warsztat rze�niczy i sklep Zawodowemu Zwi¹zkowi Kolejarzy. W sprawie ponownego przyzna-
nia nominacji poszkodowani bezskutecznie zwracali siê do Pe³nomocnika Rz¹du RP na Dolny �l¹sk,
Pe³nomocnika Rz¹du RP w Wa³brzychu, Wojewódzkiego Wydzia³u Aprowizacji i Handlu, Wojewódz-
kiego Komitetu ¯ydowskiego, a tak¿e ¯ydowskiej Kongregacji Wyznaniowej. Archiwum Pañstwo-
we w Kamieñcu Z¹bkowickim (dalej: APKZ), Zarz¹d Miejski (dalej: ZM) w Wa³brzychu. 1945�1950,
sygn. 138, s. 72, 79�82.

19 APWr, AKW PPR, sygn. 1/V/41, s. 124.
20 S z a y n o k, op. cit. , s. 67.
21 APWr, AKW PPR, sygn. 1/V/41, s. 111.
22 Tam¿e, s. 127.
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�W Dziale Produktywizacji na terenie miasta i powiatu Wa³brzycha daje siê zau-
wa¿yæ trudno�ci w urz¹dzeniu na pracy. Dowodem tego s¹ � skierowania do pra-
cy � które choæ nie za³atwione przez przedsiêbiorstwa, nie zosta³y zwrócone do
punktu werbunkowego. Tego rodzaju po³owiczne rozwi¹zanie sprawy daje mo¿li-
wo�æ reakcyjnie nastawionym elementom na placówkach � bezkarnego kontynu-
owania anty¿ydowskiego ustosunkowania siê do chêtnych do pracy repatriantów
� ¯ydów. Lekcewa¿enie doprowadzenia ka¿dej sprawy � do koñca, nie rozwi¹-
zuje podstawowej zasady sproduktywizowania mas ¿ydowskich � W Wydziale
Organizacyjnym daje siê zauwa¿yæ poddawanie siê ze strony aparatu nastrojom
depresji i paniki wywo³anej ostatnimi wypadkami�23.

Sytuacja uleg³a pewnej zmianie z korzy�ci¹ dla ¯ydów w drugiej po³owie 1946 r.
By³a to w du¿ej mierze reakcja rz¹dz¹cych na wypadki kieleckie, po których na-
st¹pi³o za³amanie ¿ycia gospodarczego ¯ydów w Polsce, a wszelkie wysi³ki zwi¹-
zane z produktywizacj¹ leg³y w gruzach. Wiele osób zatrudnionych dot¹d w prze-
my�le pañstwowym porzuca³o pracê i opuszcza³o kraj, a czê�æ wola³a pracowaæ
w spó³dzielniach lub zak³adaæ w³asne warsztaty. W³adze pañstwowe nie chcia³y
pozwoliæ na taki rozwój sprawy. By opanowaæ sytuacjê, powo³a³y 25 VII 1946 r.
Biuro Komisarza ds. Produktywizacji Ludno�ci ¯ydowskiej24.

Od chwili rozpoczêcia dzia³alno�ci pracownicy wa³brzyskiego Biura Komisa-
rza ds. Produktywizacji Ludno�ci ¯ydowskiej napotykali w pierwszych miesi¹cach
powa¿ne problemy. Wi¹za³y siê przede wszystkim z osadnictwem oraz przemy-
s³owym charakterem miasta.

Na Dolnym �l¹sku dochodzi³o z wiêkszym nasileniem do fluktuacji. ¯ydów jed-
nak nie ubywa³o tak wielu, jak w innych regionach kraju. Przeciwnie, ich liczba
systematycznie wzrasta³a. Dla wa³brzyskich w³adz stanowi³o to powa¿ny problem,
szczególnie, ¿e akcja wysiedlania ludno�ci niemieckiej, stanowi¹cej na tym tere-
nie du¿e skupisko, rozpoczê³a siê dopiero pod koniec kwietnia 1946 r. Do grona
osób wysiedlanych w pierwszym etapie, prócz niepracuj¹cych oraz tzw. elementu
uci¹¿liwego, szkodliwego dla pañstwa, chorych, starców i kalekich, zaliczono tak¿e
specjalistów, których dot¹d nie zast¹pili wykwalifikowani pracownicy polscy. Za-
potrzebowanie na górników spodziewano siê czê�ciowo rozwi¹zaæ po przybyciu
górników z Francji, Westfalii i Belgii. Natomiast kierowanie wiêkszej liczby ro-
botników ¿ydowskich do fabryk pañstwowych napotyka³o trudno�ci, w�ród lud-
no�ci ¿ydowskiej znaczny odsetek fachowców stanowili bowiem robotnicy i rze-
mie�lnicy w bran¿ach: odzie¿owej, obuwniczej i skórzanej. Jak podawa³ K ds. PL¯
w Wa³brzychu: �dla chc¹cych siê obecnie osiedliæ ¯ydów, warunki s¹ o tyle trud-
ne, i¿ w zwi¹zku z przewidzianym dalszym osiedlaniem górników z Francji wszy-
stkie lokale s¹ zarezerwowane�25.

Udzia³ ¯ydów w ¿yciu gospodarczym Wa³brzycha (1945�1968)

23 A¯IH, Centralny Komitet ¯ydów w Polsce (dalej: CK¯P), sygn. 303/IV/76, b.p. Sprawozdanie
Tanenbauma Samuela instruktora wojewódzkiego z delegacji s³u¿bowej do Wa³brzycha odbytej
w dniach od 12 do 16 VII 1946.

24 APWr, KW PPR, sygn. 48, s. 101. Tak¿e: APWr, UWW WSP, sygn. VI/694, s. 9�12.
25 APWr, UWW WSP, sygn. VI/700, s. 248. Tak¿e: K o � c i k, op. cit., s. 196.
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W tym okresie ¯ydzi zaczêli przejawiaæ tendencje odwrotne od planowanej

przez w³adzê proletaryzacji. Bardziej sk³onni byli pracowaæ tam, gdzie byli zatru-
dnieni ich rodacy (spó³dzielnie), albo podejmowali pracê na w³asn¹ rêkê (warszta-
ty), na co wskazuj¹ pro�by, podania, protesty s³ane do Komisarza, K¯ i MRN26.

W listopadzie 1946 r. Komisarz stwierdzi³: �O roli i znaczeniu Biura Komisarza
�wiadczy fakt, ¿e prawie wszystkie organizacje ¿ydowskie, jak te¿ poszczególni
ludzie, zwrócili siê do nas celem usuniêcia wszystkich trudno�ci, jakie napotykaj¹
na ich drodze do pracy i ¿ycia codziennego ... Przeprowadzili�my interwencje, jak
np. sprawa otrzymania kart rzemie�lniczych, nominacji, zameldowania, skierowa-
nia do pracy ... W rezultacie naszych dzia³añ wszyscy ... otrzymuj¹ karty rzemie�l-
nicze bez sk³adania egzaminu�27.

S³owom Komisarza przeczy zarz¹dzenie Ministerstwa Przemys³u i Departamen-
tu Przemys³u Miejscowego z grudnia tego roku: �W sprawie utraconych dyplo-
mów i �wiadectw rzemie�lników-repatriantów z ZSRR ... nale¿y weryfikowaæ je
... Fakt posiadania uprawnieñ lub kwalifikacji winien byæ udowodniony dokumen-
tami lub zeznaniami co najmniej dwóch wiarygodnych �wiadków ... O ile repa-
triant nie mo¿e udowodniæ faktu posiadania lub weryfikacji � nale¿y go poddaæ
egzaminowi�28.

Warto�æ osi¹gniêæ Komisarza w Wa³brzychu dodatkowo pomniejszaj¹ wyniki
wizytacji powiatu wa³brzyskiego, przeprowadzonej przez kierownika Referatu
Spó³dzielczego BKW ds. PL¯ 20 XII 1946 r.: �sprawy rzemie�lnicze s¹ w b³êd-
nym kole. Rzemie�lnikom nie wydaje siê nominacji na mieszkania dlatego, ¿e nie
maj¹ kart rzemie�lniczych, karty rzemie�lniczej nie otrzymuj¹ znowu¿ z braku no-
minacji na mieszkania. Referat w tej sprawie dotychczas nic nie zrobi³�29.

Dopiero w marcu 1947 r. sprawy ¿ydowskich rzemie�lników uleg³y zmianie.
Od ¯ydów nadal wymagano dowodu posiadania kwalifikacji (najczê�ciej z powo-
du utraty dokumentów, za³atwiano to przez odpowiednie egzaminy, zajmuj¹ce zre-
szt¹ petentowi bardzo du¿o czasu), przydzia³u lokalu na mieszkanie i warsztat oraz
po�wiadczenia obywatelstwa. Mo¿e siê to wydawaæ ci¹g³ym powracaniem do
�b³êdnego ko³a�, jednak wa¿ne sta³o siê, ¿e strony zaanga¿owane w spory, wspól-
nie uzgodni³y zasady decyduj¹ce o przyznawaniu (lub nie) karty rzemie�lniczej
i zezwoleniu na wykonywanie zawodu we w³asnych przedsiêbiorstwach: �Obywatel
Prezydent powiadomi³ podleg³e mu wydzia³y, by we wszystkich sprawach rzemie�l-
ników ¿ydowskich do podañ o zezwolenie lub lokale do³¹czone by³y moje [Komi-
sarza � P.W.] wnioski i opinie. Ja ze swej strony przyrzek³em prezydentowi, i¿ opinie
moje wydawa³ bêdê po osobistym zapoznaniu siê ze spraw¹, by nie dopu�ciæ do
nadu¿yæ�30.
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26 APKZ, ZM w Wa³brzychu. 1945�1950, sygn. 382, s. 37. Tak¿e: APKZ, ZM w Wa³brzychu.
1945�1950, sygn. 148, 178, 194�197, 214.

27 APWr, UWW WSP, sygn. VI/697, s. 13.
28 Tam¿e, sygn. VI/702, s. 48.
29 Tam¿e, sygn. sygn. VI/697, s. 12.
30 Tam¿e, sygn. VI/700, s. 248.
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Pomimo ci¹g³ych trudno�ci, rok dzia³alno�ci BK ds. PL¯ przyniós³ wiele po-

¿ytku i korzy�ci ¯ydom, g³ównie w sferze bezpieczeñstwa i ujednolicenia stosun-
ku administracji terenowej. Latem 1947 r. uznano, ¿e wobec spadku napiêcia spo-
wodowanego pogromem kieleckim i normalizacji ¿ycia ludno�ci ¿ydowskiej
Komisariat jest niepotrzebny. Jego kompetencje w ograniczonym zakresie przej¹³
Wydzia³ Spraw Wewnêtrznych w Urzêdzie Wojewódzkim we Wroc³awiu31.

¯ y d z i  p r a c u j ¹ c y  w  Wa ³ b r z y c hu.  1 9 4 5 � 1 9 4 9. W pocz¹tkowym okre-
sie sytuacja ¯ydów w Wa³brzychu by³a nie³atwa, udzia³ w ¿yciu gospodarczym
miasta utrudniony, tak samo jak realizacja programu produktywizacji. ¯adne czyn-
niki jednak nie wstrzyma³y tych procesów.

Chêæ czynnego udzia³u w ¿yciu gospodarczym ze strony ¯ydów mo¿na by³o
dostrzec od samego pocz¹tku. Ju¿ w pierwszych miesi¹cach po wyzwoleniu mia-
sta ¯ydzi zaczêli otwieraæ zak³ady handlowe i rzemie�lnicze, pe³nili s³u¿bê stra¿-
ników przemys³owych fabryk, oddawanych pojedynczo w rêce polskie, pracowali
tak¿e w polskiej administracji. Szczególnie wysoko oceniono postawê ¯ydówek:
�Mimo i¿ miejska komunikacja tramwajowa znajdowa³a siê jeszcze w rêkach ro-
syjskich, Komitet ¯ydowski poczyni³ starania zatrudnienia ¯ydówek w charakte-
rze tramwajarek ... Tramwajarki ¿ydowskie to pierwsze polskie pracowniczki
w tramwajach i pierwsze osoby, które polskie s³owo wnios³y tam, gdzie dotych-
czas jêzyk niemiecki panowa³ niepodzielnie. Tramwajarki te nie mia³y ¿adnej sto-
³ówki i nie otrzymywa³y ¿adnego wynagrodzenia, jednak pracowa³y, znaj¹c swoj¹
pioniersk¹ rolê�32. W okresie ¿niw K¯ zorganizowa³ tak¿e tzw. brygady ¿niwiar-
skie. Liczba osób zg³oszonych do brygad osi¹gnê³a 200, jednak ze wzglêdu na ne-
gatywny stosunek w³adz radzieckich do udzia³u Polaków w akcji ¿niwnej brygad
¿ydowskich nie wykorzystano33.

W roku 1945 nastêpowa³ dosyæ dynamiczny przyrost liczby ¯ydów zatrudnio-
nych w ró¿nych o�rodkach. W sierpniu tego roku zatrudnionych by³o 228 osób,
z czego 190 pracowa³o w instytucjach samorz¹dowych i pañstwowych (83,4% wszy-
stkich pracuj¹cych) oraz 38 samodzielnie (16,6%). Pod koniec 1945 r. zatrudnionych
by³o 614 ¯ydów. Najwiêcej � w instytucjach samorz¹dowych i pañstwowych (207
osób; 33,7%)), rzemio�le (200; 32,6%), przemy�le (111; 18,0%), handlu (66; 10,0%),
na ró¿nych placówkach (30; 4,8%)34. Spo�ród ¯ydów przebywaj¹cych w Wa³brzy-
chu w sierpniu 1945 r. pracowa³o 228 (ok. 28%), w tym 38 (16,6%) samodzielnie,
a 190 (83,4%) w placówkach pañstwowych i samorz¹dowych. Z kolei w grudniu
1945 r. pracowa³o ju¿ oko³o 620 (ok. 30%)35. W stosunku do wszystkich obywateli
polskich (Polacy i ¯ydzi � 14831), przebywaj¹cych w tym czasie w Wa³brzychu,
pracuj¹cy ̄ ydzi stanowili oko³o 4%, a w stosunku do wszystkich mieszkañców miasta
(Polacy, ¯ydzi, Niemcy � 72204) � 1%36. Spo�ród wszystkich ¯ydów przebywaj¹-
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31 Tam¿e, sygn. VI/703, s. 130.
32 APWr, AKW PPR, sygn. 1/V/41, s. 108.
33 Tam¿e.
34 Tam¿e.
35 Tam¿e.
36 Wa³brzych. Zarys monografii..., s. 176�177, 194�195.



376
cych w grudniu 1945 r. na Dolnym �l¹sku (16 300) � w Wa³brzychu pracowa³o
3,8%.

Wraz ze znacznym przyp³ywem ¯ydów do Wa³brzycha proporcjonalnie do li-
czebno�ci wros³a liczba zatrudnionych � od 620 w grudniu 1945 r. do 1367
w czerwcu 1946 r. Nieco inaczej te¿ przedstawia³a siê struktura zawodowa wa³-
brzyskich ¯ydów, a podzia³ zawodów by³ nierównomierny. W przemy�le ciê¿kim,
wydobywczym, hutnictwie zatrudnione by³y 463 osoby (34%); w przedsiêbior-
stwach pañstwowych � 373 (27%), spó³dzielniach � 205 (15%) oraz rzemio�le,
handlu, wolnych zawodach � 326 (24%)37. Z kolei w pa�dzierniku 1946 r. stan
zatrudnienia uleg³ pewnej zmianie. Nieznacznie wzros³a jeszcze liczba pracuj¹-
cych w kopalniach, zak³adach hutniczych i przemys³u ciê¿kiego, za to zdecydo-
wanie podnios³a siê liczba osób zajmuj¹cych siê rzemios³em, handlem i wolny-
mi zawodami. By³ to wynik znacznego odp³ywu tej ludno�ci z przedsiêbiorstw
pañstwowych: w przemy�le ciê¿kim, wydobywczym, hutnictwie zatrudnionych
by³o 557 ¯ydów (35%; z 557 a¿ 517 pracowa³o w kopalniach wa³brzyskich: 108
w kopalni �Boles³aw Chrobry�, 120 w �Victorii�, 131 w kopalni �Bia³y Kamieñ�),
w przedsiêbiorstwach pañstwowych � 132 (8,5%), spó³dzielniach � 126 (7,5%),
instytucjach spo³ecznych � 137 (10%), rzemio�le, handlu, wolnych zawodach �
592 (27%)38.

Zmienia³y siê proporcje pomiêdzy pracuj¹cymi a ogóln¹ liczb¹ ¯ydów mieszka-
j¹cych w Wa³brzychu: z 24% pracuj¹cych w czerwcu 1946 r. do 17% w grudniu
1946 r. Trochê inaczej przedstawia³ siê procentowy stan zatrudnienia ¯ydów w sto-
sunku do obywateli polskich (w czerwcu � 3,7%; w grudniu � 3,1%) i wszystkich
mieszkañców (w czerwcu � 1,9%; w grudniu � 2,1%). Spowodowane by³o to znacz-
nie wiêkszym przyrostem ludno�ci polskiej, a zarazem stopniowym odp³ywem lud-
no�ci niemieckiej39.

W roku 1946 obywatelom polskim przyznane zosta³y 164 warsztaty. Zdecydo-
wan¹ wiêkszo�æ otrzymali ¯ydzi � 109, w tym: krawcy � 52 warsztaty, zegarmi-
strzowie � 8, szewcy � 6, fryzjerzy � 5, technicy40  � 5, kupcy � 3, producenci my-
d³a � 3, producenci lodów � 3, cholewkarze � 3, producenci pantofli � 2, malarze-
-lakiernicy � 2, ku�nierze � 2, kamasznicy � 2 oraz inni41 � 1342. W tym roku przy-
znano jeszcze lokale inwalidom wojennym. Spo�ród wszystkich 67, ¿ydowskim
niepe³nosprawnym przydzielono 29, z czego 13 przeznaczonych by³o na warszta-
ty, 14 na sklepy i po jednym na zak³ad przemys³owy oraz zak³ad transportowy43.
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37 APWr, Wojewódzki Komitet ¯ydowski (dalej: WK¯), sygn. 199, s. 15.
38 APWr, UWW WSP, sygn. VI/699, s. 220, 222.
39 APWr, WK¯, sygn. 199, s. 14, 35.
40 Zak³ady: radiotechniczny � 2, elektromechaniczny � 1, �lusarsko-elektrotechniczny � 1 oraz

biuro elektrotechniczne i kre�larskie � 1.
41 Inne zawody lub zajêcia, w których ¯ydzi wystêpowali pojedynczo: stoisko do czyszczenia bu-

tów, pracownia gorseciarska, pracownia bieli�niarska, pracownia modniarska, produkcja esencji i olejków,
produkcja kwasów owocowych, szko³a tañców, jubiler, fotograf, optyk, piekarz, stolarz, kapelusznik.

42 APKZ, ZM i MRN. 1945�1950, sygn. 194, k. 1�466. Tak¿e: tam¿e, sygn. 195�197.
43 APKZ, Starostwo Powiatowe w Wa³brzychu. 1945�1950, sygn. 77/1, k. 11�24, 42�89.
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W 1946 r. w wa³brzyskim Komitecie ¯ydowskim pracowa³y 43 osoby, w tym

34 pracowników umys³owych oraz 9 fizycznych44. Niepe³ne s¹ dane dotycz¹ce
pracowników dwóch istniej¹cych w Wa³brzychu ¿ydowskich pó³internatów. Licz-
ba personelu zatrudnionego w pó³internacie przedszkolnym z miesi¹ca na miesi¹c
ulega³a zmianie: we wrze�niu 1946 r. � 10, w pa�dzierniku � 15, w listopadzie �
15, w grudniu � 10. W 1947 r. liczba personelu w tym o�rodku, choæ ju¿ mniejsza,
tak¿e waha³a siê: w lutym � 13, w kwietniu � 9. Równie du¿e skoki mo¿na zaob-
serwowaæ w sk³adzie personelu pó³internatu szkolnego: we wrze�niu 1946 r. � 10
osób, w pa�dzierniku � 18 osób, w listopadzie i grudniu � 10 osób. W 1947 r.
w lutym � 19, a w kwietniu � 1245. Znane s¹ tak¿e dane dotycz¹ce liczby nauczy-
cieli, pracuj¹cych w ¿ydowskiej szkole powszechnej � 11 osób46, w ¿ydowskiej
szkole hebrajskiej liczba osób obs³ugi i nauczycieli wynosi³a 947, oraz wiadomo
ile osób by³o zatrudnionych w ¯ydowskim Zrzeszeniu Religijnym w maju 1946 �
31 osób48, a nastêpnie w ¯ydowskiej Kongregacji Wyznaniowej w styczniu 1948 r.
� 16 osób49. Cz¹stkowe dane dotycz¹ce pracowników bursy i kuchni ludowej nie
pozwalaj¹ na okre�lenie liczby osób zatrudnionych w tych miejscach.

Jak wynika ze sprawozdañ K¯, w mie�cie znajdowa³a siê du¿a liczba ¯ydów
niezdolnych do pracy; w czerwcu 1946 r. by³o ich 1086 (czyli 16% w stosunku do
wszystkich ¯ydów zarejestrowanych), w lipcu � 3305 (46%), w sierpniu za� 4222
(pomiêdzy 51�54%). W�ród niezdolnych do pracy wymienione zosta³y dzieci, in-
walidzi i starcy50.

Brak bezpo�rednich danych wskazuj¹cych na dzia³alno�æ ¯ydów za rok 1947
nie pozwala, jak w wypadku 1946 r., dok³adnie przedstawiæ stanu zatrudnienia ¯y-
dów w Wa³brzychu. Z dostêpnych dokumentów mo¿na siê dowiedzieæ jedynie, ¿e
w marcu 1947 r. w Wa³brzychu pracowa³o 1723 ¯ydów51. Zak³adaj¹c, ¿e od tego
miesi¹ca nie zasz³y zbyt du¿e zmiany w liczbie ¯ydów zamieszkuj¹cych miasto,
mo¿na przyj¹æ, ¿e pracuj¹cy stanowili blisko 35%. Nawet je¿eli czê�æ ¯ydów do-
je¿d¿a³a do pracy w Wa³brzychu z po³o¿onych w pobli¿u osad, to i tak wydaje siê,
¿e podany stan procentowy zatrudnionych mie�ci siê w granicach b³êdu. Dotyczy
to tak¿e roku 1946. Z materia³ów archiwalnych wynika, ¿e ¯ydzi zamieszkuj¹cy
powiat wa³brzyski traktowani byli oddzielnie, jako mieszkañcy danej miejscowo-
�ci, ale tak¿e jako pracuj¹cy w niej.

W stosunku do grudnia 1946 r. liczba ¯ydów pracuj¹cych wzros³a do marca
1947 r. o 107 osób (6%). Mimo odp³ywu czê�ci ¯ydów do marca 1947 r., stwier-
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44 APWr, WK¯, sygn. 199, s. 33.
45 APWr, UWW WSP, sygn. VI/694, s. 21, 27, 50. Tak¿e: tam¿e, sygn. VI/699, s. 262; APWr,

KW PPR, sygn. 1/V/41, s. 35�36.
46 APWr, UWW WSP, sygn. VI/699, s. 262.
47 APKZ, ZM w Wa³brzychu. 1945�1950. Organizacje ¿ydowskie. 1945�1947, sygn. 123, k. 37.
48 APKZ, ZM w Wa³brzychu. 1945�1950. ¯ydowska Kongregacja Wyznaniowa. 1946, sygn. 128,

k. 6.
49 Tam¿e, k. 46�47.
50 APWr, WK¯, sygn. 199, s. 14, 35.
51 APWr, UWW WSP, sygn. VI/701, s. 303.
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dziæ mo¿na, ¿e z jednej strony stan liczbowy zatrudnionych utrzymywa³ siê na nie-
mal równym poziomie (z niewielkimi wahaniami), a z drugiej, gdy zestawione zo-
stan¹ dane procentowe, i¿ nast¹pi³ wzrost liczby pracuj¹cych w stosunku do wszy-
stkich ¯ydów mieszkaj¹cych w mie�cie (z 17% w grudniu 1946 r. do 35%
w po³owie 1947 r.).

Z zastrze¿eniem, ¿e dane s¹ niepe³ne i na pewno nie obejmuj¹ wszystkich, mo¿-
na na podstawie wykazu przedsiêbiorstw, warsztatów rzemie�lniczych i wolnych
zawodów, podj¹æ próbê okre�lenia udzia³u ¯ydów w ¿yciu gospodarczym w Wa³-
brzychu. Z wykazu wynika, ¿e w 1947 r. czynni zawodowo ¯ydzi to: krawcy �
31, lekarze � 21, metalowcy � 18, fryzjerzy � 13, producenci lodów � 11, szewcy
� 10, zegarmistrzowie � 7, adwokaci � 5, stolarze � 4, rymarze � 4, producenci
cukru � 4, fabrykanci wód gazowanych � 4, elektrotechnicy � 3, denty�ci � 3, ku-
�nierze � 3, wytwórcy myd³a � 3, malarze � 2, cholewkarze � 2, z³otnicy � 2, inne
zawody � 752. Razem wymienionych zosta³o 157 osób53.

Wyró¿niæ mo¿na jeszcze jedn¹ grupê ¯ydów, którzy czynnie uczestniczyli
w ¿yciu handlowym miasta. W wykazie uwzglêdnionych zosta³o 78 kupców,
z których 59 zajmowa³o siê bran¿¹ spo¿ywczo-kolonialn¹, a 19 tekstylno-galante-
ryjn¹54.

Oprócz tego w dolno�l¹skich gazetach by³a mowa o oko³o 800 górnikach55 oraz
o 94 robotnikach ¿ydowskich pracuj¹cych w najwiêkszej hucie szk³a w Wa³brzy-
chu. W marcu 1947 r. stanowili oni prawie 20% ogólnej liczby pracuj¹cych w hu-
cie Polaków56.

Spo�ród wszystkich ¯ydów na Dolnym �l¹sku w styczniu 1947 r. zatrudnionych
by³o 14 445 (27%)57, w tym w Wa³brzychu 1723 (czyli 3% w stosunku do wszyst-
kich ¯ydów na Dolnym �l¹sku i 12% w stosunku do mieszkaj¹cych w mie�cie).

W tym roku na naradzie cz³onków K¯ i ORT zwrócono uwagê na pewne prze-
rosty, istniej¹ce w instytucjach spo³ecznych, jak równie¿ na wielk¹ liczbê samo-
dzielnych, drobnych rzemie�lników i uznano, ¿e �ten stan rzeczy nale¿y zmieniæ�58.
Warto pamiêtaæ, ¿e mimo sukcesów w zakresie produktywizacji osi¹gniêtych
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52 Inne zawody, w których pojedynczo pracowali ¯ydzi, to: modniarz, kapelusznik, szklarz, �lu-
sarz, �lusarz i mechanik, hodowca ptaków, in¿ynier architekt.

53 Dolno�l¹ski informator gospodarczy, pod red. I. Wieczorkówny, Wroc³aw 1947, s. 179, 185�187,
194, 199, 240, 242�245, 247, 509�519. Tak¿e: APKZ, ZM i MRN. 1945�1950, Przydzia³y warszta-
tów rzemie�lniczych. 1946, sygn. 194�197, b.p.; APKZ, Bank Zwi¹zku Spó³dzielni Zarobkowych
w Wa³brzychu. 1946�1949, Wykazy imienne kredytobiorców. 1946�1947, sygn. 24�25, b.p.; APKZ,
Bank Rzemios³a i Handlu w Wa³brzychu. 1946�1950, Akta Spó³dzielni Pracy Szewsko-Galanteryj-
nej im. Botwina w Wa³brzychu. 1949�1950, sygn. 15, k. 21.

54 Dolno�l¹ski informator�, s. 520�525. Tak¿e: APKZ, Bank Zwi¹zku Spó³dzielni�; APKZ, Bank
Rzemios³a i Handlu�

55 Wa³brzych, R.: 1, nr 23, s. 2.
56 Nowe ¯ycie, R.: 2, marzec 1947, s. 4.
57 J. A d e l s on, W Polsce zwanej ludow¹ (Najnowsze dzieje ¯ydów w Polsce w zarysie do 1950 r.,

pod red. J. Tomaszewskiego, Warszawa 1993, s. 460. Tak¿e: S z a y n o k , op. cit., s. 116.
58 Nowe ¯ycie, R.: 2, marzec 1947, s. 4. Tak¿e: Wa³brzych, R.: 1, nr 23, s. 2.
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w latach 1946�1947, sprawê nadal traktowano jako proces niezakoñczony i wy-
magaj¹cy dalszych dzia³añ59.

W latach 1948�1950 dzia³ania zwi¹zane z przemianami struktury zawodowej,
podobnie jak ca³e ¿ycie ludno�ci ¿ydowskiej w Polsce, ulega³y zmianom. Zgodnie
z polityk¹ PPR/PZPR w placówkach, w których dominuj¹c¹ pozycjê zajmowali
dot¹d ¯ydzi, zatrudniano coraz czê�ciej Polaków, dlatego te¿ coraz trudniej jest
okre�liæ miejsce i liczbê zatrudnionych w nich ¯ydów.

Znale�æ mo¿na jeszcze informacje, ¿e w 1948 r. zatrudnionych by³o 1626 osób,
spo�ród których 605 pracowa³o w przemy�le ciê¿kim, wydobywczym i hutnictwie,
492 zajmowa³o siê rzemios³em, handlem i wolnymi zawodami, 163 pracowa³o
w instytucjach spo³ecznych, 160 w przedsiêbiorstwach pañstwowych, 147 w spó³-
dzielniach oraz 59 w przemy�le w³ókienniczym60. Wynika z tego, ¿e w grudniu
tego roku w Wa³brzychu zatrudnionych by³o prawie tylu ¯ydów, ilu w analogicz-
nym miesi¹cu 1946 r., z t¹ ró¿nic¹, ¿e liczba ¯ydów zamieszkuj¹cych miasto by³a
ju¿ znacznie ni¿sza.

W stosunku do wszystkich ¯ydów mieszkaj¹cych w Wa³brzychu (grudzieñ
1948 r. � 6634) czynny udzia³ w ¿yciu gospodarczym bra³o 24,5%, w stosunku
za� do wszystkich mieszkañców miasta (grudzieñ 1948 r. � 81 016) � 2%.

 Inne �ród³a z tego roku wskazuj¹, ¿e w samych spó³dzielniach �¿ydowskich�
zatrudnionych by³o oko³o 350 osób61. Zachowa³y siê jedynie wykazy osobowe ze
Spó³dzielni im. Botwina z lat 1948�1950. Wynika z nich, ¿e podzia³ narodowo-
�ciowy by³ niemal równy62. Brak dokumentów z innych zak³adów sk³ania do tego,
by wszystkie dane traktowaæ krytycznie i uznawaæ za szacunkowe.

Jeszcze trudniej okre�liæ miejsca i liczbê pracuj¹cych ¯ydów w 1949 r. Jedy-
nie wykaz warsztatów istniej¹cych w mie�cie pozwala, przynajmniej szacunkowo,
okre�liæ liczbê i specjalizacje ¿ydowskich rzemie�lników. Zgodnie z wykazem
z 1949 r. na terenie miasta znajdowa³o siê 458 warsztatów rzemie�lniczych, spo-
�ród których 167 miejsc pracy zajmowali ¯ydzi: krawiecki � 58, szewski � 27, pie-
karski � 20, ku�nierski � 9, zegarmistrzowski � 7, czapkarski � 6, fryzjerski � 6, �lu-
sarski � 5, malarski � 5, rze�niczy � 5, szklarski � 4, galwanizatorski � 3, jubilerski
� 2, fotograficzny � 2, stolarski � 2, elektrotechniczny � 2, inne zawody63 � 464.

¯ y d z i  p r a c u j ¹ c y  w  Wa ³ b r z y c hu.  1950�196 8. Punkt wyj�ciowy, po-
zwalaj¹cy scharakteryzowaæ strukturê zawodow¹ ¯ydów w Wa³brzychu stanowi-
³y lata 1945�1949. W tym okresie uczestniczyli oni we wszystkich dzia³aniach
zwi¹zanych z rozwojem przemys³u, spó³dzielczo�ci, rzemios³a czy wspó³uczest-
niczyli w pracy administracji polskiej. Wielokrotnie powtarza³y siê nazwiska ¿y-
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59 APWr, KW PPR, sygn. 48, s. 102�103.
60 G o l d s z t e i n , op. cit., s. 167.
61 Wa³brzyska Trybuna Dolno�l¹ska, R.: 4, nr 189, s. 3. Tak¿e: Wa³brzych, R.: 1, nr 23, s. 2.
62 APKZ, Bank Rzemios³a i Handlu w Wa³brzychu, sygn. 15, k. 23.
63 Pojedyncze warsztaty rzemie�lnicze prowadzone przez ¯ydów to: tapicerski, trykotarski, in-

troligatorski oraz produkcji i naprawy parasoli.
64 APKZ, Bank Rzemios³a i Handlu w Wa³brzychu, sygn. 15, k. 60�64.
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dowskich robotników czy spó³dzielców. Ci, którzy, przynajmniej tymczasowo zre-
zygnowali z emigracji, kontynuowali swoj¹ dzia³alno�æ.

Coraz wiêksze trudno�ci sprawia znalezienie informacji na temat zatrudnienia
¯ydów w Wa³brzychu. Wiêkszo�æ dokumentów w latach 1950�1968 zawiera bar-
dzo dok³adne wiadomo�ci, odnosz¹ce siê do innych mniejszo�ci: Niemców, Gre-
ków i Romów, a ¯ydów zupe³nie pomijano. Dopiero znajomo�æ faktów z lat 1945
� 1950 oraz analiza protoko³ów od 1950 z posiedzeñ MRN, PRN, a nade wszyst-
ko sprawozdania wa³brzyskiego oddzia³u Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego
¯ydów w Polsce (TSK¯) oraz KM i KP PZPR pozwalaj¹ dotrzeæ do informacji
odnosz¹cych siê po�rednio do dzia³alno�ci ¿ydowskiej mniejszo�ci narodowej
w mie�cie. Dane te s¹ co prawda bardzo ograniczone i odnosz¹ siê do ludzi, którzy
w latach czterdziestych byli zaanga¿owani w ¿ycie polityczne i gospodarcze mia-
sta. Nie zmienia faktu, ¿e wielekroæ na forum publicznym � czy to podczas obrad
MRN czy te¿ KM PZPR � ¯ydzi jako cz³onkowie PZPR oraz TSK¯, reprezento-
wali spo³eczno�æ ¿ydowsk¹ w mie�cie i interweniowali w jej imieniu i w jej spra-
wach.

G³ównym miejscem skupiaj¹cym najwiêksz¹ liczbê ¯ydów w Wa³brzychu by³y
na pewno spó³dzielnie. Wbrew obowi¹zuj¹cym u schy³ku lat czterdziestych ide-
om, sama dzia³alno�æ spó³dzielni pracy by³a nie³atwa i to nie tylko ze wzglêdu na
postêpuj¹c¹ kontrolê ¿ycia spo³eczeñstwa i centralizacjê wszystkich jego dziedzin.
Pomimo wszechobecnych pochwa³ dla ¿ydowskich robotników i ich miejsca pra-
cy, nader czêsto w spó³dzielniach dochodzi³o do konfliktów pomiêdzy samymi pra-
cownikami. Ich spory poddawane by³y ostrej krytyce i czêsto rozstrzygane przez
partiê, pocz¹wszy od POP, istniej¹cej w ka¿dym zak³adzie pracy, poprzez KD,
a skoñczywszy na KW PZPR. Najczê�ciej problemy dotyczy³y samych ¿ydowskich
robotników, nie mog¹cych, z punktu widzenia dzia³aczy PZPR, dostosowaæ siê do
nowych warunków. �wiadcz¹ o tym uwagi dotycz¹ce stosunku ¿ydowskich robot-
ników do pracy, przedstawione podczas jednego z posiedzeñ KD PZPR w czerw-
cu 1949 r.: �Ostatnio prze³amano tylko w pewnym stopniu konserwatyzm istniej¹-
cy w � za³odze � Niestety w znacznej czê�ci za³ogi nie prze³amano jeszcze
starego stosunku do pracy. Pracownicy nie maj¹ spo³ecznego zrozumienia dla pracy,
my�l¹ wy³¹cznie o wzro�cie swych zarobków, nie dbaj¹c o rozwój spó³dzielni�65.

W du¿ej mierze takie wypowiedzi zwi¹zane by³y z ci¹g³ym d¹¿eniem w³adz
pañstwowych, podobnie jak w drugiej po³owie lat czterdziestych, do proletaryza-
cji ¯ydów. W równym stopniu w³¹czony w ten proces TSK¯ krytykowa³ wtedy
¯ydów-robotników, jak te¿ dokonywa³ autokrytyki. W sprawozdaniu za okres od
stycznia 1950 do marca 1953 r. stwierdzono: �Brakiem naszej pracy z robotnika-
mi spó³dzielni by³o to, ¿e w momencie gdy nast¹pi³a regulacja p³ac i nowych norm
pracy oraz pierwszy etap przej�cia robotników spó³dzielni do kluczowego prze-
mys³u, wywo³a³o to niepokój u robotników ¿ydowskich. TSK¯ w owym czasie by³o
ma³o powi¹zane z robotnikami zainteresowanych spó³dzielni, aby przekonaæ ro-
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65 APWr, KP PZPR w Wa³brzychu, sygn. 265, k. 117.
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botników o s³uszno�ci � W konsekwencji tej sytuacji np. Sp. Waryñskiego w ci¹-
gu szeregu miesiêcy 1952 nie wykona³a planów produkcyjnych�66.

W jak du¿ym stopniu akcja wspó³zawodnictwa stanowi³a tak naprawdê grê po-
zorów, najlepiej ukazuj¹ sprawozdania z posiedzeñ Prezydium MRN. Te same za-
k³ady pracy, przede wszystkim spó³dzielnie, których pracownicy pod koniec lat
czterdziestych stanowiæ mieli wzorce godne na�ladowania, ju¿ na pocz¹tku lat piêæ-
dziesi¹tych potraktowane zosta³y jako niewydolne, nieekonomiczne i zak³ócaj¹ce
proces realizacji planów. �wiadczyæ o tym mia³y i wykaz niezrealizowanego pla-
nu produkcyjnego, jak i niezdolno�æ wykorzystania �rodków inwestycyjnych67.
Dyrektor oddzia³u NBP w Wa³brzychu T. Gretz bardzo krytycznie oceni³ wa³brzy-
skie spó³dzielnie, stwierdzaj¹c, ¿e: �dyscyplina finansowa w spó³dzielczo�ci nie
zawsze jest w³a�ciwie stosowana � Na terenia miasta istnieje szereg spó³dzielni
tych samych bran¿ � Nale¿a³oby wszcz¹æ starania o przyspieszenie konsolidacji
tych¿e, co da efekt gospodarczy, jak i mo¿liwo�æ dok³adniejszej kontroli ich dzia-
³alno�ci�68. W 1956 r. wszystkie wa³brzyskie spó³dzielnie by³y d³u¿ne miastu oko³o
4 mln z³. Winê za tak¹ sytuacjê ponosiæ mia³o przede wszystkim kierownictwo po-
szczególnych spó³dzielni. Zastêpca przewodnicz¹cego PMRN stwierdzi³ otwarcie:
�Nie dosz³oby do takiej sytuacji � gdyby kierownictwa spó³dzielni czu³y siê rze-
czywi�cie gospodarzami miasta i oprócz w³asnych potrzeb osi¹gniêcia wysokich
zarobków, stara³y siê w³o¿yæ swój wk³ad w rozbudowê naszego miasta i dla za-
spokojenia stale wzrastaj¹cych potrzeb spo³eczeñstwa. Takie postêpowanie kierow-
nictw spó³dzielni winno ulec radykalnej zmianie. Kierowników, którym nie odpo-
wiadaj¹ stawiane warunki, bêdziemy zwalniaæ ze stanowisk�69.

Jednym z dowodów wskazuj¹cych na zasadno�æ krytyki mo¿e byæ Spó³dziel-
nia Pracy Zryw. W pokontrolnym sprawozdaniu stwierdzono: �szef � Miller od
3 miesiêcy, zawieszony w urzêdowaniu � Fikus, w zarz¹dzie jeszcze kierownik dzia-
³u plastycznego � Gutkin. Szefostwo nieobecne. Szef POP pracuje bardzo ma³o,
przychodzi, kiedy chce � bo odebrano mu dodatek funkcyjny. Przewodnicz¹cym
Rady Nadzorczej � Srebro � Organizacja Spó³dzielni niew³a�ciwa. Ci¹g³e zmia-
ny kierownictwa sprzyjaj¹ pog³êbianiu siê chaosu, jaki tam panuje. W Spó³dzielni
nie ma ¿adnej dyscypliny i nie odczuwa siê tam istnienia kierownictwa. Dowo-
dem tego jest fakt, ¿e w dniu kontroli nie by³o na miejscu w zak³adzie ani jednego
pracownika. Niewyja�niona pozycja kierownika kadr i równocze�nie sekretarza
POP, który pracuje, kiedy chce, sprzyja rozlu�nieniu dyscypliny na zak³adzie. Ksiê-
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gowo�æ posiada � du¿e zaleg³o�ci � Du¿o pracowników zwolni³o siê z pracy
z powodu zbyt niskich zarobków�70.

Poszukiwano ró¿nych recept na poprawê sytuacji w spó³dzielniach. Przewodni-
cz¹cy Komisji Drobnej Wytwórczo�ci przy MRN, a zarazem cz³onek TSK¯ Freund
powiedzia³: �Pracê na odcinku spó³dzielczo�ci nale¿y podzieliæ na dwie fazy. Pierw-
sza to walka o to, by spó³dzielnie zaczê³y w pe³ni spe³niaæ swoje zadania, tj. zaj-
mowaæ siê �wiadczeniem us³ug dla �wiata pracy oraz zajmowaæ siê uzupe³nianiem,
a nie dublowaniem produkcji pañstwowej � Drug¹ faz¹ � jest walka o to, by
spó³dzielnie wykona³y plany � Musimy zmobilizowaæ za³ogi wszystkich spó³dziel-
ni do walki o wykonanie planów, musimy o¿ywiæ wspó³zawodnictwo�71.

W rzeczywisto�ci jednak, wbrew krytyce, jakiej poddawane by³y poszczegól-
ne spó³dzielnie, powody takiej sytuacji by³y bardziej obiektywne: wytworzone pro-
dukty sami spó³dzielcy traktowali jako nieestetyczne, brzydkie, ciê¿kie, a przez to
niechodliwe. Notorycznie wystêpowa³y k³opoty z dostawami surowców, je�li ju¿
dociera³y, zazwyczaj by³y z³ej jako�ci72 (niektórzy z przedstawicieli PMRN twier-
dzili nawet, ¿e produkcja powinna siê opieraæ przede wszystkim na surowcach od-
padowych), do tego czêsto brakowa³o sprzêtu, pozwalaj¹cego na podniesienie ja-
ko�ci wykonywanych us³ug (w mniejszych spó³dzielniach wiêkszo�æ pracy by³a
wci¹¿ wykonywana rêcznie), a nierzadko same warunki pracy okre�lane by³y jako
tragiczne. St¹d s³owa M. Talermana, cz³onka TSK¯, a zarazem zastêpcy wiceprze-
wodnicz¹cego PMRN: �nie mo¿emy produkowaæ tylko dla produkcji�73, wypada
potraktowaæ jako trafne podsumowanie dzia³alno�ci ruchu spó³dzielczego na po-
cz¹tku lat piêædziesi¹tych.

Jako alternatywê poprawy jako�ci pracy i produkowanego towaru traktowano
konieczno�æ konsolidacji tych spó³dzielni, które wykonywa³y te same us³ugi.
W latach piêædziesi¹tych kilkakrotnie dokonywano takich kroków. Przewa¿nie spra-
wia³y one dodatkowe k³opoty, gdy prê¿nie rozwijaj¹ca siê spó³dzielnia, musia³a
przy tej okazji przejmowaæ tak¿e zad³u¿enie. Dla pracowników spó³dzielni naro-
dowo�ci ¿ydowskiej takie dzia³ania nios³y za sob¹ dodatkowy problem � pracê za-
czynali w o�rodkach z nowym zarz¹dem, a zdecydowan¹ wiêkszo�æ pracowników
stanowili Polacy74.

 W tym okresie TSK¯ stan¹³ przed zadaniem �agitacji i propagandy w�ród ro-
botników ¿ydowskich w spó³dzielniach, aby przeszli na pracê do kluczowego prze-
mys³u�75. To, ¿e wszystkie spó³dzielnie centralnie sterowane podlega³y kontroli ze
strony pañstwa, nie zmienia faktu, ¿e ci¹gle stanowi³y one bardzo ¿ywotne skupi-
sko ¯ydów. Wiêkszo�æ wa³brzyskich spó³dzielni pracy zachowa³a wcze�niejsze
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nazwy, w�ród pracowników byli jeszcze ludzie, którzy wspó³uczestniczyli w ich
zak³adaniu. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e zgodnie z polityk¹ wpierw PPR
a potem PZPR, zmierzaj¹c¹ do przeistoczenia spó³dzielni z zamkniêtych, zatrudnia-
j¹cych wy³¹cznie ¯ydów lub sympatyków np. partii syjonistycznych, na otwarte
dla wszystkich, tak¿e dla Polaków. Na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹-
tych co najmniej po³owê pracowników stanowili ju¿ Polacy.

Na tym tle nierzadko dochodzi³o do konfliktów, jak np. 30 V 1949 r. podczas
akademii wrêczania Sztandaru Przechodniego Spó³dzielni Pracy im. L. Waryñskie-
go: �Akademia, na któr¹ przyby³y w³adze nadrzêdne z Warszawy z tow. Zacharia-
szem, przedstawicielem KC na czele, by³a nienale¿ycie przygotowana. Szczegól-
nie ra¿¹cy by³ b³¹d polityczny, pope³niony przez kierownictwo Spó³dzielni, który
polega³ na ominiêciu w li�cie premiowanych przodowników pracowników nie¿y-
dowskich. Na nasz¹ i tow. Zachariasza interwencjê twierdzi³ tow. Bier, który wi-
docznie nie by³ przy uk³adaniu listy, ¿e s¹ tacy. Gdy ju¿ pope³niono b³¹d, za¿¹da-
no, by tow. Osiñska z miejsca skorygowa³a b³¹d. Niestety � odmówi³a. Dopiero
po zakoñczeniu czê�ci oficjalnej na interwencjê tow. Zachariasza, odczytano zmie-
nion¹ listê�76.

Chocia¿ PZPR przywi¹zywa³a du¿¹ wagê, przynajmniej oficjalnie, do dobrych
stosunków pomiêdzy robotnikami polskimi i ¿ydowskimi, to tak jak w latach czter-
dziestych, dra¿liw¹ kwesti¹ by³y zarobki w spó³dzielniach, znacznie wy¿sze ni¿
w zak³adach przemys³u ciê¿kiego czy wydobywczego. Z jednej strony taka sytua-
cja stanowi³a w du¿ej mierze powód, dla którego ¯ydzi zatrudnieni w kopalniach,
koksowniach czy hutach, przenosili siê do spó³dzielni. Z drugiej za� prowadzi³o
to do otwartych sporów pomiêdzy przedstawicielami PZPR a pracownikami spó³-
dzielni, w których zatrudnieni byli ¯ydzi.

Rozwi¹zaniu tego problemu s³u¿yæ mia³a uchwa³a VII Plenum KC PZPR
z 1952 r. Po wprowadzeniu jej w ¿ycie dyskusje w formie i tre�ci odbiega³y od
wcze�niejszych tego rodzaju kampanii politycznych, maj¹cych �przenosiæ w te-
ren� uchwa³y w³adz centralnych. �rodowiska pracownicze wyra¿a³y niezadowo-
lenie z powodu przeprowadzanych regulacji p³ac, które owocowa³y obni¿eniem
wynagrodzeñ, podczas gdy równocze�nie w³adze zapowiada³y ich podwy¿ki
i w tym kierunku nastawia³y aparat propagandowy. Dochodzi³o do ostrej krytyki
tej decyzji. Jak powiedzia³ jeden z aktywistów PZPR, pracuj¹cy w Spó³dzielni im.
Waryñskiego, �trudno przyj�æ z naszym s³owem agitacyjnym do mas ¿ydowskich
po rodzinnych redukcjach bud¿etu � Zamiast 2000 zarabiaj¹ obecnie 1000 mie-
siêcznie�77.

Tam, gdzie regulacja p³ac rzeczywi�cie przynios³a podwy¿ki, nastroje ocenia-
ne by³y jako dobre, jednak w odniesieniu do wielu grup zawodowych oceny by³y
przeciwne. Na ogó³ �rodowiska pracownicze z nieufno�ci¹ odnosi³y siê do zapo-
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wiedzi wzrostu stopy ¿yciowej, maj¹c w pamiêci niezrealizowane dot¹d obietnice
w tym zakresie. Niekiedy przybiera³o to wrêcz formê kwestionowania w ogóle
mo¿liwo�ci podniesienia poziomu ¿ycia w ramach ustroju socjalistycznego. Pod-
czas jednego z posiedzeñ aktywistów KM PZPR w Wa³brzychu powiedziano: �S¹
u nas zak³ady pracy, i to bardzo powa¿ne, gdzie na czele POP stoj¹ towarzysze
¿ydowscy. Jest u nas wielka huta Karol, gdzie sekretarzem POP jest ¯yd, jest u nas
huta szk³a i du¿a organizacja handlowa PSS, gdzie sekretarzem POP jest ¯yd �
Tow. Nusbaum w spó³dzielni pracy demoralizuj¹c¹, rozk³adaj¹c¹ propagandê na
bardzo szerok¹ skalê prowadzi. Przytoczê niektóre cyfry: � rêbacz, ³adowacz na
dole bardziej wyczerpuje swoj¹ energiê i jego zarobek w �wietle VII Plenum KC,
powinien byæ wy¿szy ni¿ szewca, którego te¿ szanujemy, czy krawca. Przeciêtny
zarobek rêbacza na Kopalni Victoria wynosi 1200 � i to takiego, który pracuje 30
lat z gór¹ (liczê z niedziel¹, gdzie zarabia 100% wiêcej). Przeciêtny zarobek rêba-
cza wynosi 805. Czy �lusarz wykwalifikowany, który pracuje 50 lat w zawodzie
powinien zarobiæ mniej ni¿ �lusarz w Sp. �wierczewskiego? Za� �lusarz w prze-
my�le, z dwiema niedzielami przepracowanymi w miesi¹cu planowo, za które otrzy-
muje 100%, mo¿e zarobiæ 805? A szewc wykwalifikowany musi zarobiæ 2000
w naszych spó³dzielniach � Zapominaj¹ o tym, ¿e w tym samym mie�cie pracuj¹
ludzie tak¿e ofiarnie w ciê¿kim przemy�le i rozumiej¹c trudno�ci w jakich my ¿y-
jemy, nie roszcz¹ sobie pretensji � Jest powa¿na gro�ba, ¿e nasi cz³onkowie Par-
tii � je�li potrafi¹ siê wykazaæ swoj¹ prac¹ na (sic!) podstawowych zak³adach pra-
cy � nie potrafi¹ tego dokonaæ na (sic!) spó³dzielniach. Chodz¹ do nas aktywi�ci
polscy, robotnicy, którzy mówi¹ w ten sposób: jak d³ugo w spó³dzielniach towa-
rzysze zarabiali po 2�3 tys., byli pierwszymi aktywistami na terenie spó³dzielni.
Od tej chwili, kiedy zarobek zosta³ obni¿ony w wyniku regulacji p³ac, to ich nie
widaæ z ich aktywno�ci¹�78.

Niezale¿nie od zmian zachodz¹cych w Polsce i dzia³añ PZPR, nie tylko nie uda³o
siê zmusiæ spo³eczno�ci ¿ydowskiej w Wa³brzychu do pracy w wielkim przemy-
�le, a wrêcz przeciwnie, wiêkszo�æ pracowa³a w spó³dzielniach.

Na prze³omie lat 1951 i 1952 w Wa³brzychu mieszka³o oko³o 3 tys. ¯ydów. Nie
mo¿na obliczyæ, ilu spo�ród nich pracowa³o w ogóle. Dane statystyczne dotycz¹ce
¯ydów pracuj¹cych w Wa³brzychu w tym okresie, tak sporz¹dzone przez TSK¯, jak
te¿ KP PZPR, czê�ciowo siê pokrywaj¹. Zachodz¹ce ró¿nice co do liczby pracuj¹-
cych i ich zajêcia wskazuj¹, ¿e sporz¹dzaj¹cy dane korzystali z ró¿nych �róde³. Pra-
cownicy TSK¯ starali siê wykazaæ precyzj¹, ale i tak analiza danych ka¿e potrakto-
waæ je ostro¿nie. W 1951 r. zatrudnionych by³o 818 ¯ydów, w tym jako robotników
586 osób, 110 kobiet, 69 osób zakwalifikowanych jako inteligencja pracuj¹ca, rze-
mie�lników by³o 29 oraz m³odzie¿y, która pracowa³a, 24. Oprócz tego podano in-
formacjê, ¿e 133 kobiety nie pracowa³y. Niewiele ró¿ni³ siê wykaz z 1952 r.: robot-
ników zatrudnionych w spó³dzielniach by³o 420, w fabrykach � 134, kobiet
pracuj¹cych � 130, inteligencji pracuj¹cej � 84, rzemie�lników � 29, m³odzie¿y
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pracuj¹cej � 19 oraz m³odzie¿y ucz¹cej siê, a zarazem pracuj¹cej � 5 osób. W tym
roku nie pracowa³o 113 kobiet79.

Z wykazów wynika, ¿e prawie wszyscy cz³onkowie TSK¯ pracowali (88%),
a �ci�lej � nie pracowa³a tylko czê�æ � kobiety (12%). Wydaje siê to w¹tpliwe ze
wzglêdu na fakt, ¿e w tym akurat czasie tak przedstawiciele TSK¯, jak i PZPR
zaczynali realizowaæ program socjalizacji i produktywizacji kobiet. Poza tym prze-
analizowanie danych z ró¿nych spó³dzielni dzia³aj¹cych w tym czasie wskazuje,
¿e znaczn¹ czê�æ za³óg stanowi³y kobiety, w tym ¯ydówki.

W dokumentach sporz¹dzonych przez PZPR wymieniono miejsce lub rodzaj
zajêcia. Wynika z nich, ¿e w 1952 r. w Wa³brzychu 650 ¯ydów pracowa³o w spó³-
dzielniach, 150 w przemy�le, handlem uspo³ecznionym zajmowa³o siê 65, w ad-
ministracji zatrudnionych by³o 50, oraz kolejno rzemie�lników i kupców by³o 50
oraz wykonuj¹cych wolne zawody � 3580. Brak nazw uniemo¿liwia wykazanie,
w jakim zak³adzie pracowali ¯ydzi. Statystycy PZPR byli ostro¿niejsi w swoich
obliczeniach. Przedstawione dane traktowali jako szacunkowe. Poza tym nale¿y
przypuszczaæ, ¿e w swych obliczeniach opierali siê nie tylko na informacji z TSK¯.
St¹d te¿ mo¿na wnioskowaæ, ¿e w latach 1951�1952 w Wa³brzychu zatrudnionych
by³o ponad 33% ¯ydów w stosunku do wszystkich mieszkañców miasta tej naro-
dowo�ci. W�ród zatrudnionych by³o 150 kobiet. 250 osób nale¿a³o do PZPR81.

Równie¿ krytycznie nale¿y potraktowaæ jedyne �ród³o mówi¹ce o 908 ¯ydach
cz³onkach TSK¯, którzy pracowali w 1954 r. Wynika z niego, ¿e 498 pracowa³o
jako robotnicy w spó³dzielni, 201 by³o robotnikami w fabrykach, poza tym 169
by³o pracownikami umys³owymi, 21 by³o rzemie�lnikami, a spo�ród m³odzie¿y
pracowa³o 19 osób. Bez pracy wymienionych zosta³o 123 cz³onków TSK¯. W tym
wykazie, w przeciwieñstwie do wcze�niejszych, brakuje informacji o kobietach.
Zapewne znaczna ich czê�æ mie�ci³a siê w grupie niepracuj¹cych. W sumie w tym
roku kobiet cz³onków TSK¯ by³o 263, z których 121 by³o �gospodyniami domo-
wymi�82.

Dane pochodz¹ce z pierwszej po³owy lat piêædziesi¹tych s¹ niepe³ne. Nale¿y
wzi¹æ poprawkê, ¿e nie wszystkie osoby narodowo�ci ¿ydowskiej zosta³y ujête
w nich. Na ich podstawie nie mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e w sumie struktura za-
wodowa ¯ydów wa³brzyskich nie uleg³a znacz¹cej zmianie. Pozostaje jedynie przy-
j¹æ, ¿e tak jak w latach czterdziestych, znaczna czê�æ ¯ydów nie mia³a kontaktów
z organizacjami ¿ydowskimi, uleg³a asymilacji; by³a w zwi¹zku ma³¿eñskim z oso-
bami narodowo�ci polskiej albo po prostu pragmatyczne my�lenie, mog¹ce wyni-
kaæ z zajmowanego stanowiska, sk³ania³o je do tego, by nie przyznawaæ siê do
swojej narodowo�ci. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e zdecydowan¹ wiêkszo�æ cz³onków TSK¯
stanowili robotnicy spó³dzielni i zak³adów przemys³owych, natomiast niewielka
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czê�æ ¯ydów wykonuj¹cych wolne zawody, posiadaj¹ca wy¿sze wykszta³cenie, by³a
aktywna w dzia³alno�ci TSK¯83.

Powa¿ny problem stanowi wyszczególnienie miejsc, w których pracowali ¯y-
dzi. Jak wynika z informacji wytworzonych w tym okresie, najwiêcej ¯ydów za-
trudnionych by³o w spó³dzielniach. Tak KM PZPR jak i TSK¯ bardzo aktywnie
uczestniczy³y w ich ¿yciu. Obu organizacjom przy�wieca³y jednak inne cele, sta-
nowi¹ce pretekst do sporów o dalsze funkcjonowanie spó³dzielni.

Oficjalnie dzia³acze TSK¯ g³osili, ¿e ich organizacja jest �pasem transmisyjnym
do ¿ydowskich mas pracuj¹cych, która ma przed sob¹ jako ogólne zadanie, w³¹cze-
nie ¿ydowskich mas pracuj¹cych w aktualne zadania ka¿dego dnia, stanowione przez
nasz¹ Partiê i Rz¹d, przez dotarcie do ka¿dego ¯yda � aby by³ oddanym patriot¹
naszego narodu, aby by³ w³¹czony w ogólnonarodowy front walki o pokój i Plan 6-
letni�84. W du¿ej mierze spó³dzielnie stanowi³y znakomite miejsca rekrutacji do
TSK¯. Przyk³adowo w 1954 r. ka¿dy zak³ad pracy w Wa³brzychu, w którym praco-
wa³o wiêcej ¯ydów, mia³ swojego �opiekuna� z ramienia TSK¯85.

Z kolei �rodowisko KM PZPR uwa¿a³o, ¿e �s¹ jeszcze spó³dzielnie, które maj¹
si³y najemne. My bêdziemy do tego d¹¿yæ, a¿eby ze spó³dzielni przechodzili do
przemys³u ciê¿kiego i my siê tym nie martwimy, ¿e ludzie odchodz¹ ze spó³dziel-
ni�86. Tego typu tok my�lenia i dzia³ania wynika³, w szerszym kontek�cie, z za-
miaru pe³nego wt³oczenia wszystkich pozosta³ych jeszcze w pañstwie ¯ydów w nurt
socjalistyczny.

�rodkiem s³u¿¹cym bli¿szym kontaktom TSK¯ z pracuj¹cymi ¯ydami mia³ byæ
kolporta¿ ¿ydowskiej prasy w poszczególnych zak³adach. Co prawda chêtnych do
korzystania z tego �rodka komunikacji by³o niewielu, za to dziêki temu mo¿na przy-
najmniej czê�ciowo stwierdziæ, gdzie byli zatrudnieni ¯ydzi87.

Stanowisko KM PZPR by³o odmienne od stanowiska wa³brzyskiego TSK¯, za
to obie strony podczas posiedzeñ wymienia³y poszczególne zak³ady pracy i w przy-
bli¿eniu przedstawia³y liczbê zatrudnionych w nich ¯ydów. Dziêki temu wiado-
mo, ¿e ¯ydzi zatrudnieni byli w Wydziale Zdrowia (62 pracowników), PSS (52),
MHD (68)88, Hucie �Karol� (10)89, Spó³dzielni Pracy �Zjednoczeni� (20), Spó³-
dzielni Pracy im. �wierczewskiego (70), Spó³dzielni Pracy im. Kiliñskiego (20)90.
W tych dokumentach wymieniane s¹ tak¿e nazwiska �wysuwaj¹cych siê na czo³o
racjonalizatorów i przodowników pracy w przemy�le�91, uczestników konferencji
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83 Tam¿e, s. 36.
84 A¯IH, CK¯P, sygn. 303/II/137, k. 375.
85 A¯IH, TSK¯, sygn. 36, b.p.
86 APWr, KP PZPR w Wa³brzychu, sygn. 190, k. 3.
87 A¯IH, TSK¯, sygn. 36, b.p.
88 A¯IH, CK¯P, sygn. 303/II/137, k. 377.
89 Tam¿e, sygn. 303/II/136, k. 122�126.
90 APWr, KP PZPR w Wa³brzychu, sygn. 190, k. 19.
91 Podano m.in. nazwiska: �Lerman Jakub � Huta Karol; Taubman Jakub � Koksownia Bia³y Ka-

mieñ; Boden Abram � Kopalnia Thorez; Josefson i Tambor � Koksownia Victoria; Grubstein i Za-
lewski � Kopalnia Victoria; Glazer � Huta Szk³a, oraz wielu innych przodowników w przemy�le
i spó³dzielniach pracy�. APWr, KP PZPR w Wa³brzychu, sygn. 190, k. 16.
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organizowanych przez TSK¯92 oraz narad aktywu PZPR93. W czasie, gdy kandy-
daci TSK¯ prowadzili akcje przed wyborami do Miejskiej Rady Narodowej, zna-
le�æ mo¿na równie¿ nazwy zak³adów, w których pracowali ¯ydzi94.

Zarówno spó³dzielnie, jak i TSK¯ oraz ¿ydowscy aktywi�ci partyjni, podobnie
jak pracownicy polskich zak³adów pracy, kultywowali te same socjalistyczne oby-
czaje. W ramach pracy kulturalnej rozwijana by³a w spó³dzielniach i TSK¯ akcja
³¹czno�ci miasta ze wsi¹. Niektóre spó³dzielnie utrzymywa³y systematyczn¹ ³¹cz-
no�æ z podopiecznymi. Pracownicy Spó³dzielni im. Waryñskiego brali udzia³
w pracach ¿niwnych we wsi G³uszyca, z któr¹ spó³dzielnia stale wspó³pracowa³a.
Ko³o dramatyczne i chór tej spó³dzielni czêsto odwiedza³y wie�, organizuj¹c im-
prezy dla mieszkañców95, podejmowano zobowi¹zania �ku czci 22 Lipca, Festi-
walu M³odzie¿y, rocznicy Rewolucji Pa�dziernikowej i inne�96. Podobnie przed-
stawia³a siê dzia³alno�æ TSK¯. Chór bra³ udzia³ we wszystkich imprezach TSK¯
w zak³adach pracy, kopalniach, hutach, PGR-ach, jednostkach wojskowych i na
imprezach ogólnomiejskich. Ko³o Ligi Kobiet przy TSK¯ wykonywa³o �ca³y sze-
reg zobowi¹zañ, jak dniówka na kopalni, pomoc w oczyszczaniu miasta ze �nie-
gu, zbieranie makulatury, systematyczne wyjazdy do PGR w Lubiechowie�97.
W celu ci¹g³ej mobilizacji ¿ydowskich mas pracuj¹cych �przeciw propagandzie sto-
sowanej przez reakcjê zagraniczn¹ i rodzim¹�98 TSK¯ prowadzi³ �pogadanki, od-
czyty, masówki, wieczory sobotnie i wiece w ujêciu ogólnomiejskim, na zak³adach
pracy, w�ród kobiet, m³odzie¿y, rzemie�lników, inteligencji, demaskuj¹c cele pod¿e-
gaczy wojennych i wskazuj¹c na wys³uguj¹c¹ rolê reakcji ¿ydowskiej�99.

Nie pozostawali bierni w tej dziedzinie dzia³acze PZPR, nak³aniaj¹c ¿ydow-
skich przodowników pracy i innych pracowników spó³dzielni do pisania �indywi-
dualnych listów do tow. Bieruta � Na ma³ych zak³adach nie robi siê politycznej
roboty. Zespó³ i egzekutywa powinni zwróciæ uwagê na propagandê wzrokow¹.
Na zak³adach pracy s¹ gablotki zanieczyszczone i nie ma listów wysy³anych do
tow. Bieruta�100.

W latach piêædziesi¹tych krytyka dzia³añ TSK¯, jak i autokrytyka w ³onie KM
PZPR wydawaæ siê mog³a uzasadniona, gdy nie przynosi³y oczekiwanych skut-
ków próby w³¹czenia pracuj¹cych w nich ¯ydów w �nurt budowy i rozwoju so-
cjalizmu, wzmocnienia wiêzi z ludno�ci¹ polsk¹ oraz zapoznanie ich z kultur¹ pol-
sk¹ oraz odwrotnie�101. Z jednej strony wynika³o to z ci¹gle wystêpuj¹cych

Udzia³ ¯ydów w ¿yciu gospodarczym Wa³brzycha (1945�1968)

92 A¯IH, CK¯P, sygn. 303/II/136, k. 122�126.
93 Tam¿e, sygn. 325/119, b.p.
94 Tam¿e, sygn. 303/II/128, k. 128.
95 Solidarno�æ, R:1949, nr 21, s. 26.
96 APKZ, PMRN, sygn. 2/40, k. 25. Tak¿e: APKZ, Protoko³y z posiedzeñ PMRN. 1953, sygn.

2/19, k. 52�53.
97 A¯IH, TSK¯, sygn. 303/II/128, k. 378.
98 Tam¿e, sygn. 303/II/128, k. 379.
99 Tam¿e, sygn. 303/II/128, k. 379.

100 APWr, KP PZPR w Wa³brzychu, sygn. 190, k. 2.
101 Tam¿e, sygn. 207, s. 64.
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w �rodowisku ¿ydowskim tendencji emigracyjnych, z drugiej z pojawiaj¹cego siê
w mie�cie z wiêkszym lub mniejszym nasileniem antysemityzmu. By za³agodziæ
sytuacjê, poszukiwano winnych wszystkich problemów. Przewa¿nie na posiedze-
niach Komitetu Powiatowego i Komitetu Miejskiego PZPR jako takich wymieniano
�star¹ inteligencjê � przewa¿nie lekarzy i prokuratorów � zapisuj¹cych siê do pañ-
stwa Izrael, rzemie�lników indywidualnych, elementy drobnomieszczañskie�102.
Nie brakowa³o te¿ oskar¿eñ, skierowanych przeciw Kongregacji, a podnosz¹cych
aspekt religijny: �Zostali�my zaskoczeni dzia³alno�ci¹ wroga maskuj¹cego siê
w Kongregacji Religijnej, która, wykorzystuj¹c trudno�ci zaopatrzenia na rynku
miêsnym � otumani³a wiêksz¹ czê�æ spo³eczno�ci ¿ydowskiej, w tym wielu cz³on-
ków partii. Jako rezultat ci¹g³o�ci tej wrogiej pracy by³o, ¿e w okresie jesiennych
�wi¹t ¿ydowskich uda³o siê odci¹gn¹æ od pracy setki ¿ydowskich robotników, co
w rezultacie wp³ynê³o na obni¿enie planów produkcyjnych�103. Du¿¹ winê przy-
pisywano samemu kierownictwu TSK¯, które �zasiad³o w fotelach, nie id¹c do
mas; �ród³a antysemityzmu wychodz¹ z nieuczciwej pracy niektórych towarzyszy,
zastanawiaj¹cymi siê czêsto nad formami wyst¹pienia przeciwko w³adzy tereno-
wej i instancji partyjnej�104. Sama partia obieca³a �wszelkie przejawy antysemity-
zmu zwalczaæ, sprzeciwiaæ siê jednak temu, by obcy naród w Polsce by³ lepiej
uprzywilejowany�105.

W rzeczywisto�ci zjawiska antysemityzmu i tendencje emigracyjne przepla-
ta³y siê z oficjaln¹ polityk¹ i szeptan¹ propagand¹ od samego pocz¹tku. W okre-
sach �ma³ej stabilizacji� s¹czy³y siê niepubliczne antypatie, opierane na emocjo-
nalnych wyobra¿eniach i mitach. Z kolei w czasach prze³omowych, niezale¿nie
od rozgrywek wewn¹trzpartyjnych, dochodzi³o do uwolnienia antysemickich
nastrojów w spo³eczeñstwie polskim. Szczególnie widoczne by³o to w 1956 r.
Powszechna by³a opinia, ¿e �istniej¹ w Wa³brzychu grupy Francuzów, ¯ydów,
Niemców, Greków oraz inni; wcze�niej rz¹dzi³a grupa ¯ydów, którzy obecnie
obsadzeni s¹ w organach bezpieczeñstwa, MO, prokuraturze, s¹downictwie, MRN
oraz KM PZPR�106. Wówczas to, w wielkich pañstwowych zak³adach �górnicy
komentowali, ¿e najlepsze mieszkania posiadaj¹ obywatele narodowo�ci ¿ydow-
skiej i najwy¿sza pora odebraæ je ¯ydom � Kierownictwo spó³dzielni otrzyma-
³o 7 anonimowych listów o tre�ci antysemickiej, a obywatel zatrzymany przez
MO powiedzia³ � rz¹dz¹ wami ¯ydzi, a wy sobie na to pozwalacie�107. W pa�-
dzierniku tego roku, w 10 rocznicê pogromu kieleckiego, dosz³o do zamieszek.
Choæ prawdziwy pretekst by³ nader banalny � k³ótnia kierownika sklepu miê-
snego z nietrze�wym klientem � to b³yskawicznie zaczêli zbieraæ siê pod skle-
pem ludzie. W³adza nauczona do�wiadczeniem, w celu u�mierzenia t³umu spro-
wadzi³a dodatkowe si³y milicyjne i KBW z Wroc³awia i Jeleniej Góry. Sytuacjê
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102 Tam¿e, sygn. 190, s. 2.
103 Tam¿e, s. 22, Sprawozdanie z dzia³alno�ci TSK¯, Zarz¹du Powiatowego w Wa³brzychu. 2 IV 1952.
104 APWr, KP PZPR w Wa³brzychu, sygn. 176, s. 139.
105 Tam¿e, s. 139.
106 Tam¿e, s. 179.
107 APWr, KP PZPR w Wa³brzychu, sygn. 211, s. 6�7.
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uda³o siê szybko roz³adowaæ. Kilka dni potem, chc¹c pozyskaæ przychylno�æ
opinii publicznej, KM PZPR zadecydowa³ zwolniæ kierownika sklepu i przy oka-
zji zakazaæ sprzeda¿y koszernego miêsa. W rzeczywisto�ci problem pozostawa³
w zawieszeniu, gdy¿ ¯ydzi przez d³ugi jeszcze okres stanowili w mie�cie poka-
�n¹ grupê ludzi. Przedstawiciele partii mo¿e nie chcieli, a mo¿e nie potrafili w³a-
�ciwie zinterpretowaæ innych wypowiedzi, jakie w okresie niepokojów wypowia-
dali Polacy, a które zawiera³y inne tre�ci, niekoniecznie zwi¹zane z kampani¹
antysyjonistyczn¹, typu: �zrobimy porz¹dek jak na Wêgrzech�108. Bardzo rze-
czowo okre�li³ sytuacjê, przed i po konfliktach wewn¹trzpartyjnych oraz wa³-
brzyskich zamieszkach, jeden z kierowników ¿ydowskiej spó³dzielni, mówi¹c:
�ideologia uczy nas, ¿e z antysemityzmem w Polsce winni walczyæ Polacy, a nie
¯ydzi, gdy tymczasem schorzenie nacjonalistyczne tkwi jeszcze u cz³onków i kan-
dydatów partii�109.

Na prze³omie lat piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych aktywno�æ spo³eczno�ci
¿ydowskiej w Wa³brzychu nie ogranicza³a siê do pracy w spó³dzielniach. W po-
siedzeniach PMRN uczestniczyli przedstawiciele KM PZPR, TSK¯ oraz wiêkszo�ci
spó³dzielni pracy zatrudniaj¹cych ¯ydów110. ¯ydzi w³¹czali siê w ¿ycie miasta,
odgrywali znacz¹c¹ rolê w s³u¿bie zdrowia111, zajmowali kierownicze stanowiska
w bankowo�ci112, handlu, o�rodkach kultury i o�wiaty, administracji113, tak samo
jak nale¿eli do poszczególnych wydzia³ów MRN czy te¿ byli cz³onkami komisji
przy MRN114. Tak jak spo³eczeñstwo polskie, podobnie ¯ydzi korzystali z mo¿li-
wo�ci rozwoju zawodowego, czy te¿, ujmuj¹c to zgodnie z panuj¹cymi wówczas
zasadami awansu spo³ecznego115.
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108 Tam¿e, s. 182�194.
109 Tam¿e, sygn. 207, s. 63.
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115 APKZ, Posiedzenia PMRN, Styczeñ�maj 1952, sygn. 2/5, k. 133�138.
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W oparciu o wykaz sporz¹dzony w 1961 r. przez TSK¯ okre�liæ mo¿na struk-

turê zawodow¹ ¯ydów pracuj¹cych w Wa³brzychu: pracownicy fizyczni � 275 osób
(w tym 220 pracowników to mê¿czy�ni, 46 � kobiety, 9 � m³odzie¿), urzêdnicy �
155 (mê¿czy�ni � 97, kobiety � 53, m³odzie¿ � 5), wolne zawody � 44 (mê¿czy�ni
� 39, kobiety � 5)116. W tym roku, w którym sporz¹dzana zosta³a ankieta, stwier-
dzono jeszcze, ¿e spo�ród ludno�ci ¿ydowskiej, mieszkaj¹cej w Wa³brzychu, licz-
ba niepracuj¹cych wynosi³a 465 osób, w tym mê¿czyzn � 94, kobiet � 371.

Z danych odnosz¹cych siê do struktury zawodowej ¯ydów i ich aktywno�ci
w Wa³brzychu w latach piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych nale¿y wyci¹gn¹æ jeszcze
jeden wniosek. Pomimo ci¹g³ej aktywno�ci, bezpo�redni udzia³ wa³brzyskich ¯y-
dów w ¿yciu gospodarczym mala³. Choæ w samym �rodowisku ¿ydowskim liczba
pracuj¹cych w stosunku do ogólnej liczby pozosta³ych w mie�cie ludzi narodo-
wo�ci ¿ydowskiej zdecydowanie wzros³a w stosunku do lat czterdziestych
(20�25%), a w kolejnych dziesiêcioleciach utrzymywa³a siê na podobnym pozio-
mie (czynnych zawodowo by³o oko³o 33�35%), to wobec ogólnej liczby mieszkañ-
ców miasta pracuj¹cy ¯ydzi stanowi¹ ju¿ zaledwie 1�0,5%. Liczba pracuj¹cych
¯ydów w ogóle zmala³a o ponad po³owê (z oko³o 1000 w 1952 r., do oko³o 480
w 1961 r.). W pewnym stopniu by³o to wynikiem przechodzenia ludzi dot¹d czyn-
nych zawodowo na emeryturê, w du¿ej mierze jednak by³y to skutki kryzysu go-
spodarczego oraz zmian w polityce pañstwa wobec ¿ydowskiej mniejszo�ci naro-
dowej. Te czynniki powodowa³y wzrost napiêcia spo³ecznego. T³umiona przez lata
niechêæ do ¯ydów, znajdowa³a uj�cie117. Wydarzenia z lat 1956 i 1968 wywo³y-
wa³y kolejne fale emigracji. Miejsca pracy po ¯ydach zajmowali Polacy.

Podsumowan ie. W latach powojennych ¯ydzi byli agitowani do wspó³two-
rzenia pañstwa robotniczego. Sztandarowym postulatem wiêkszo�ci ¿ydowskich
partii politycznych, a tak¿e PPR/PZPR, by³a produktywizacja. W rzeczywisto�ci,
na skutek cyklicznie powtarzaj¹cych siê kryzysów spo³ecznych i politycznych, nig-
dy nie uda³o siê go w pe³ni zrealizowaæ. Akcja zmierzaj¹ca do odbudowy ¿ycia
gospodarczego ¯ydów w Polsce, przynios³a dosyæ dobre efekty, chocia¿, jak rela-
cjonowa³ jesieni¹ 1948 r. J. Bein: �Odbudowa gospodarcza ¯ydów w Polsce do-
kona³a siê tylko na powierzchni�118. Zmiana struktury zawodowej ludno�ci ¿ydow-
skiej uda³a siê na tyle, na ile wymaga³y tego okoliczno�ci, w jakich siê znalaz³a.

Tak jak tworzenie nowego systemu polityczno-spo³eczno-ekonomicznego
w pañstwie polskim nastêpowa³o etapami, podobne cykle decydowa³y o przeobra-
¿eniach spo³eczeñstwa ¿ydowskiego. Tyle ¿e, wbrew propagandzie, w odwrotnym
od zaplanowanego przez w³adze kierunku. Ikon¹ nowego spo³eczeñstwa ¿ydow-
skiego w drugiej po³owie lat czterdziestych mia³ siê staæ nowy ¯yd � wykwalifi-
kowany robotnik wielkoprzemys³owy, ¯yd � górnik, ¯yd � przodownik pracy. Mia³
siê staæ osobowo�ci¹ o mocnym charakterze i psychice, dalekiej od stereotypu ¯yda
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� kupca z okresu miêdzywojennego. Nowy typ bohatera, przedstawiciela proletaria-
tu, okazywa³ siê tylko propagandowym symbolem, bez pokrycia w rzeczywisto-
�ci. Faktycznie bowiem w wiêkszo�ci wypadków w kluczowych przedsiêbiorstwach
pañstwowych pracowali albo ludzie m³odzi, niemaj¹cy ¿adnego do�wiadczenia,
albo nieposiadaj¹cy kwalifikacji, albo te¿ ci, którzy do tego zostali zmuszeni przez
czynniki niezale¿ne od ich woli. Szczególnie widoczne jest to zjawisko pod ko-
niec lat czterdziestych i na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych, kiedy ¯ydzi porzucali pracê
w przemy�le i powracali do tradycyjnych zawodów, w warsztatach albo spó³dziel-
niach. Byæ mo¿e na skutek wspólnego wysi³ku polskich i ¿ydowskich organizacji
politycznych i spo³ecznych pewne stereotypy zanika³y, jednak ich miejsce zajmo-
wa³y nowe, jak choæby mit o ¿ydokomunie119.

Brak danych statystycznych o przedwojennych zawodach ¯ydów pracuj¹cych
w Wa³brzychu po 1945 r. uniemo¿liwia stwierdzenia, jakim przeobra¿eniom ule-
g³a struktura spo³eczno�ci ¿ydowskiej. W oparciu o dostêpne �ród³a mo¿na stwier-
dziæ, ¿e przemiany zachodz¹ce w Polsce po wojnie, doprowadzi³y do zniesienia
strukturalnej odrêbno�ci ¯ydów oraz stworzy³y warunki do w³¹czenia obywateli
narodowo�ci ¿ydowskiej do produktywnej grupy spo³eczeñstwa. W nastêpstwie
tych przemian nale¿y wnioskowaæ, ¿e uczestnicz¹c w dziedzinach niedostêpnych
im w okresie przedwojennym, zaczêli ulegaæ ogólnym przeobra¿eniom spo³ecz-
nym, tworz¹c przy okazji nowy typ ¯yda � robotnika, spó³dzielcy, urzêdnika.

G³êbokie i trwa³e zmiany zaczê³y zachodziæ, gdy w³adze pañstwowe doprowa-
dzi³y do upañstwowienia wszystkich zak³adów pracy i spó³dzielni, handel zosta³
uspo³eczniony, a rzemie�lnicy, dot¹d tak aktywni, porzucali swoje zajêcie i prze-
nosili siê do spó³dzielni. Choæ spó³dzielnie utraci³y swoj¹ dawn¹ niezale¿no�æ i na
pewno nie by³y ju¿ �¿ydowskie�, to i tak stanowi³y miejsce skupiaj¹ce spo³ecz-
no�æ ¿ydowsk¹.

Uczestnictwo ¯ydów w ¿yciu miasta nie by³o trwa³e. W instytucjach, spó³dziel-
niach i zak³adach dochodzi³o do ci¹g³ej fluktacji w�ród pracowników narodowo-
�ci ¿ydowskiej. Wraz z tym systematycznie zmniejsza³a siê liczba pracuj¹cych.
W konsekwencji zmienia³ siê stosunek pracuj¹cych ¯ydów zarówno do wszystkich
ludzi tej narodowo�ci w mie�cie, jak i do Polaków nie tylko mieszkañców, ale
i pracuj¹cych.

Niezale¿nie od ruchów emigracyjnych ludno�ci ¿ydowskiej czy okresów
wzglêdnej stabilizacji, pocz¹wszy od 1945 r. a¿ do lat piêædziesi¹tych w Wa³brzy-
chu utrzymywa³ siê �redni poziom zatrudnienia oko³o 20% ¯ydów w stosunku do
wszystkich osób tej narodowo�ci, zamieszkuj¹cej w Wa³brzychu. Co prawda wy-
kazy sporz¹dzane przez TSK¯ w ci¹gu 10 lat (1951�1961) podawa³y udzia³ od
oko³o 30% a¿ do ponad 35%, to nale¿y pamiêtaæ, ¿e pod uwagê brano cz³onków
tej instytucji, nie za� wszystkich mieszkaj¹cych jeszcze w Wa³brzychu ¯ydów.
Zwracali na to uwagê cz³onkowie PZPR oraz s³u¿by specjalne. W 1965 r. napisa-

Udzia³ ¯ydów w ¿yciu gospodarczym Wa³brzycha (1945�1968)

119 A. G r a b s k i, Dzia³alno�æ komunistów w�ród ¯ydów w Polsce. 1944�1949, Warszawa 2004,
s. 30�31.
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no �Je�li chodzi o ilo�æ inteligencji zawodowej to jest jej w ogólnej liczbie ¯ydów
ilo�æ znikoma, oko³o 10% ogó³u ludno�ci � S¹ to lekarze, adwokaci, in¿yniero-
wie�120. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e tak jak w pierwszych latach powojennych, tak
w kolejnych dziesiêcioleciach, czê�æ ¯ydów nie utrzymywa³a kontaktów ze �ro-
dowiskiem tej narodowo�ci, a przez to nie zosta³a ujêta w wykazie ¯ydów w ogóle,
tym bardziej jako pracuj¹cych.

Jeszcze wiêksze by³y dysproporcje pomiêdzy pracuj¹cymi ¯ydami a wszystki-
mi pracuj¹cymi mieszkañcami miasta. Je�li w drugiej po³owie lat czterdziestych
pracuj¹cy ¯ydzi stanowili oko³o 5,3%, to w po³owie lat sze�ædziesi¹tych ju¿ jedy-
nie blisko 1,5%. Bior¹c pod uwagê stosunek pracuj¹cych ¯ydów do wszystkich
mieszkañców Wa³brzycha, proporcje s¹ jeszcze ni¿sze. Je¿eli w 1946 r. stosunek
ten wynosi³ oko³o 2%, to w kolejnych latach systematycznie zaczyna³ maleæ:
w 1950 r. ju¿ tylko 1%, a dziesiêæ lat pó�niej, w 1960 � 0,5%. Ten proces mia³ �ród³a
i w falach emigracji, i w �erozji naturalnej�, poprzez �mieræ lub miêdzypokolenio-
w¹ zmianê to¿samo�ci. Pod koniec lat sze�ædziesi¹tych, a tym bardziej w kolejnych
dziesiêcioleciach, nie archiwizowano ju¿ jakichkolwiek dokumentów, których tre�æ
wskazywa³aby na czynny udzia³ wa³brzyskich ¯ydów w ¿yciu gospodarczym mia-
sta. Znale�æ ju¿ mo¿na tylko informacjê o niewielkiej liczbie mieszkaj¹cych w mie-
�cie ¯ydów, cz³onków TSK¯, w przewa¿aj¹cej mierze emerytów121.

¯ydzi szczególnie aktywni byli w pierwszych latach powojennych, jednak wraz
z up³ywem czasu ich obecno�æ zaczê³a stopniowo maleæ, by ostatecznie pod ko-
niec lat sze�ædziesi¹tych zanikn¹æ. Trudno jest dokonaæ oceny ich osi¹gniêæ na polu
ekonomicznym. G³ównie z tego powodu, ¿e liczba ¯ydów w powojennym Wa³-
brzychu by³a zbyt nik³a, by ich struktura zawodowa mog³a odegraæ powa¿niejsz¹
rolê. Tak¿e jednak dlatego, ¿e wówczas Wa³brzych funkcjonowa³ jako o�rodek prze-
mys³u wydobywczego, koksowniczego i hutniczego. ¯ydzi za�, pomimo dzia³añ
PPR/PZPR, nie poddali siê proletaryzacji. Woleli przebywaæ we w³asnym �rodo-
wisku, najczê�ciej w spó³dzielniach. Wraz ze zmianami dyktowanymi przez w³a-
dzê � uspo³ecznieniem, nacjonalizacj¹ i centralizacj¹ wszystkich dziedzin gospo-
darki � nawet ten symbol ¿ydowskiej przedsiêbiorczo�ci zosta³ poddany
socjalistycznemu procesowi upañstwowienia. Wraz z tym dobiega³ koñca udzia³
¯ydów w ¿yciu ekonomicznym miasta. Zamkniêta zosta³a bardzo ciekawa karta
historii ¯ydów wa³brzyskich�

DIE TEILNAHME DER JUDEN AM WIRTSCHAFTSLEBEN WALDENBURGS
(1945�1968)

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit dem Wirtschaftsleben der Juden in Waldenburg in den Jahren
1945-1968. Abgesehen von den in Polen eingetretenen Systemveränderungen, trotz der politischen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme, nahmen die in Waldenburg lebenden Juden regen
Anteil am Wirtschaftsleben der Stadt. Die Juden organisierten als erste den Stadtverkehr. Sie gründeten

Pawe³ Wieczorek

120 AIPN Wroc³aw, sygn. 053/1482, t. 6, k. 246.
121 APKZ, PMRN w Wa³brzychu, sygn. 1/109, s. 35.
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die Genossenschaften, nahmen die Arbeit in den Gruben, Kokereien und Hütten auf. Ein Teil
engagierte sich in der Verwaltung, viele von ihnen gründeten Handelsunternehmen, waren im
Handwerk tätig, wirkten in den gesellschaftlichen und staatlichen Organisationen. Im Waldenburger
Gesundheitswesen machten die jüdischen Ärzte die größte Gruppe aus, viele Juden nahmen am
Gerichtswesen aktiv teil, nur wenige arbeiteten im Sicherheitsdienst und Milliz.

Die Mitwirkung der Juden am Stadtleben war nicht von langer Dauer. In den Institutionen,
Genossenschaften und Betrieben kam es zum ständigen Wechsel unter den Angestellten jüdischer
Nationalität, folglich nahm ihre Zahl ständig ab. Dadurch veränderte sich das Verhältnis der
beschäftigen Juden zu ihren nicht beschäftigen Landleuten sowie gegenüber den Polen � sowohl den
Bewohnern als auch den Beschäftigen.

In der zweiten Hälfte der 1940er Jahre machten die beschäftigten Juden ca. 5,3 Prozent aller in
der Stadt registrierten Menschen dieser Nationalität aus. Mitte der 1960er Jahre betrug diese Zahl
nur ca. 1,5. Wenn man die Relation der arbeitenden Juden zu allen Bewohnern Waldenburgs
berücksichtigt, so fallen die Größenverhältnisse noch niedriger aus. Wenn sie 1946 ca. 2,0 Prozent
ausmachten, nahm diese Zahl in den nächsten Jahren kontinuierlich ab: 1950 betrug sie nur noch 1,0
Prozent und zehn Jahre später, 1950 � 0,5 Prozent. Dieser Prozess ging auf die Emigrationswellen
und auf die �natürliche Erosion� durch den Tod oder die intergenerationelle Veränderung der Identität
zurück. Ende der 1960er Jahre wurden keine Dokumente mehr ausgestellt, die die aktive Teilnahme
der Juden am Wirtschaftsleben der Stadt nachweisen könnten.

Die Beurteilung der jüdischen Errungenschaften im Bezug auf das Wirtschaftsleben fällt sehr
schwer. Die Zahl der Juden in Waldenburg war zu gering, um mit ihrer Beschäftigungsstruktur eine
wichtige Rolle als strukturell bedeutende Bevölkerungsgruppe zu übernehmen. Ein anderer Grund
lag darin, dass Waldenburg zu dieser Zeit ein wichtiges Zentrum der Bergbau-, Koks- und Hütten-
industrie war. Die Juden ließen sich dagegen nicht �proletarisieren� � trotz der Bemühungen vonseiten
der Polnischen Arbeiterpartei (später Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei). Sie bevorzugten eigene
Milieus, vor allem die Genossenschaften. Dieses Symbol des jüdischen Unternehmertums musste
dem Prozess der sozialistischen Verstaatlichung nachgeben, der im Rahmen der von den Machthaber
diktierten Verstaatlichungsprozessen stattfand. So endete die Teilnahme der Juden am Wirtschaftsleben
der Stadt und gleichzeitig auch eine sehr interessante Seite ihrer Geschichte in Waldenburg.

Udzia³ ¯ydów w ¿yciu gospodarczym Wa³brzycha (1945�1968)



394



395

MAGDALENA PYTER

DZIA£ALNO�Æ UNIWERSYTECKA
PROF. LESZKA WINOWSKIEGO

(LATA LWOWSKIE I LUBELSKIE)
W s t êp. S³uszne wydaj¹ siê s³owa jednego z lubelskich uczniów prof. Winow-

skiego, ¿e �profesor wniós³ do kultury polskiej trwa³e i wieloaspektowe warto�ci�1.
Maj¹c powy¿sze na uwadze nie sposób jednak oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e sylwetka
prof. Winowskiego oraz jego dzia³alno�æ naukowo-dydaktyczna s¹ przywo³ywa-
ne niezmiernie rzadko; wrêcz incydentalnie.

Celem artyku³u jest przedstawienie osoby oraz pracy naukowej Profesora. Warto
zaznaczyæ, i¿ skupiono siê jedynie na dwóch okresach tej¿e dzia³alno�ci: lwow-
skim i lubelskim. Uznano bowiem, ¿e wspomniane rozdzia³y ¿ycia i dzia³alno�ci
Winowskiego s¹ najbardziej zapomniane2. Nie zag³êbiano siê w okres wroc³aw-
ski. Parafrazuj¹c wypowied� autora opracowania na temat Leszka Winowskiego
wypada stwierdziæ, ¿e opisanie dzia³alno�ci wroc³awskiej nale¿y pozostawiæ oso-
bom �bardziej kompetentnym, naocznym �wiadkom�3.

Zgodnie z powy¿szym artyku³ sk³ada siê z czterech czê�ci. Oprócz Wstêpu oraz
Podsumowania wyró¿niono dwa rozdzia³y merytoryczne. I tak rozdzia³ I nosi ty-
tu³ �Lwowska dzia³alno�æ naukowa�. Przedstawiono w nim rodzinne i zawodowe
losy Profesora, od momentu urodzenia do okresu wojny, kiedy wspomniane oko-
liczno�ci zmusi³y Winowskiego do pracy pozanaukowej. Rozdzia³ II dotyczy �Pracy
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim�. Cezur¹ s¹ lata 1945�1974. Pierwsza data
oznacza zatrudnienie prof. Winowkiego na KUL-u, druga stanowi faktyczny ko-
niec wspó³pracy z lubelsk¹ uczelni¹.

1 J. Dudz iak, Profesor Leszek Winowski (Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, t. XXVIII, 5 (1981),
s. 6).

2 Nale¿y zgodziæ siê z poznañskim uczonym, ¿e �Literatura o historii uniwersytetów, o �rodowi-
skach naukowych i o uczonych, którzy je tworzyli, jest w Polsce ju¿ wcale obfita; nie brak w niej
równie¿ prac po�wiêconych przesz³o�ci prawniczego o�rodka skupionego na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim�. H. O l s z e w s k i  [rec.], Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go, pod red. A. Dêbiñskiego, W. Staszewskiego, M. Wójcika, Lublin 2006, ss. 336 (Czasopismo Pra-
wno-Historyczne (dalej: CPH), t. LIX, z. 1 (2007), s. 350). W powy¿szym kontek�cie pewne zdziwienie
mo¿e budziæ fakt nieuwzglêdnienia przez lubelskich autorów osoby prof. Winowskiego.

3 D u d z i a k, op. cit., s. 6.
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W opracowaniu artyku³u pos³u¿ono siê g³ównie materia³ami archiwalnymi. Nie-

zwykle cenna okaza³a siê kwerenda przeprowadzona w Dzier¿awnym Archiwie
Lwiwskoj Ob³asti oraz w Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Wskazano równie¿ na dokumentacjê lwowsk¹ znajduj¹c¹ siê w zasobach Biblioteki
Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu. Wspomniane kwerendy i po-
zytywne rezultaty poszukiwañ oraz istotne luki w opracowaniu lwowsko-lubelskich
kolei ¿ycia prof. Winowskiego zadecydowa³y o przygotowaniu niniejszego opraco-
wania.

I. Lwowska  dz ia ³a lno�æ  naukow a.  Leszek Józef Egidiusz Winowski uro-
dzi³ siê 23 I 1910 r. w Ska³acie, woj. tarnopolskie. Jego rodzicami byli Karol
i Helena Wernbergerowie4. Ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ pobieraj¹c naukê w sy-
stemie prywatnym. W latach 1920�1928 uczêszcza³ do VII Pañstwowego Gimna-
zjum im. T. Ko�ciuszki, gdzie w 1928 r. zda³ egzamin dojrza³o�ci. W latach 1928/
1929�1931/1932 odby³ studia prawnicze na UJK we Lwowie. Zgodnie z zacho-
wanymi dokumentami ukoñczenia studiów, pomy�lnie zda³ cztery obowi¹zuj¹ce
bloki egzaminów: Pierwszy � z prawa rzymskiego, historii prawa polskiego, his-
torii prawa na zachodzie Europy oraz z teorii prawa � z³o¿y³ z ocen¹ dobr¹. Drugi
� z prawa ko�cielnego, ekonomii politycznej, prawa politycznego, prawa narodów
� zda³ równie¿ ze stopniem dobrym (celuj¹cym z prawa narodów). Trzeci blok eg-
zaminów � ze skarbowo�ci, prawa skarbowego, nauki administracji i prawa admi-
nistracyjnego, statystyki, prawa i postêpowania karnego oraz z filozofii prawa �
ze stopniem dobrym, podobnie jak czwarty � z prawa cywilnego, postêpowania
s¹dowo-cywilnego, prawa handlowego i wekslowego oraz z prawa miêdzynaro-
dowego prywatnego. Bior¹c powy¿sze pod uwagê, Winowski uzyska³ stopieñ ma-
gistra praw5, który zgodnie z ówcze�nie obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ uprawnia³ do ubie-
gania siê o stopieñ doktorski6.

W czasie studiów uczestniczy³ w seminariach prof. Abrahama7 i prof. Halba-

Magdalena Pyter

4 Dzier¿awnyj Archiw Lwiwskoj Ob³asti (dalej: DALO), f. 26, op. 5, spr. 260, Teczka osobowa
Leszka Winowskiego, Testimonium baptismi, k. 58.

5 Dyplom magistra praw posiada nr 1745/32; zosta³ wydany 16 VI 1932 r. Archiwum Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego (dalej: AKUL), 314 A, Prof. Dr Lech vel Leszek Winowski (1945�1959),
Ankieta dla ubiegaj¹cych siê o tytu³y naukowe samodzielnych pracowników nauki, k. 81.

6 Art. 95 ustawy o szko³ach akademickich z 13 VII 1920 r., Dz.U.RP., nr 72, poz. 494 i § 5 Roz-
porz¹dzenia Ministra Wyznañ Religijnych i O�wiecenia Publicznego w sprawie organizacji studiów
prawnych w uniwersytetach pañstwowych z 1920 r., nr 24/42, poz. 140. Warto wspomnieæ, i¿
w zachowanym odpisie nadania stopnia magistra prawa widnieje b³¹d co do roku wydania wspomnia-
nego wy¿ej rozporz¹dzenia. Zob. tam¿e, k. 3.

7 W³adys³aw Abraham ur. siê w 1860 r. w Samborze. Studiowa³ prawo w Krakowie, gdzie w 1883 r.
uzyska³ stopieñ doktora nauk prawnych. Swoje losy naukowe zwi¹za³ jednak z Uniwersytetem we
Lwowie. Uniwersyteckie obowi¹zki obj¹³ we Lwowie w 1888 r. W tym¿e roku zosta³ mianowany pro-
fesorem nadzwyczajnym prawa ko�cielnego. Przez ca³y ten okres pozosta³ w wielkiej przyja�ni ze
znakomitym lwowskim historykiem prawa � Oswaldem Balzerem. Szerzej co do osoby i naukowej
dzia³alno�ci Abrahama zob. DALO, Teczka osobowa W³adys³awa Abrahama, f. 26, op. 5; Biblioteka
Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu (dalej: BZNO), Dz. rkps., sygn. 7660/II, kore-
spondencja Oswalda Balzera (1882�1931), t. II, W³adys³aw Abraham; M. P y t er, W³adys³aw Abra-
ham � historyk prawa ko�cielnego (1860�1941) (CPH, t. LVIII, z. 2 (2006), s. 305�319). Co do semi-
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na8. Po ukoñczeniu studiów prawniczych Winowski odby³ s³u¿bê wojskow¹ w dy-
wizyjnym kursie podchor¹¿ych rezerwy piechoty przy 19 pu³ku piechoty we Lwo-
wie, a nastêpnie praktykê w 40 pu³ku piechoty9.

Dnia 28 IX 1933 r. ówczesny kierownik Katedry Prawa Ko�cielnego, prof. W³a-
dys³aw Abraham, zg³osi³ pod obrady Rady Wydzia³u wniosek, ¿eby Leszka Wi-
nowskiego mianowaæ asystentem-wolontariuszem przy wspomnianej katedrze.
Wniosek przeszed³ jednog³o�nie10. Winowski zacz¹³ pe³niæ powierzon¹ funkcjê od
1 XI 1933 r. Starszym asystentem zosta³ od 1 X 1934 r.11

Jak zaznaczy³ sam Winowski, w okresie 1933�1934 r. napisa³ pracê Przywileje
kleru w konkordatach XIX i XX w.12 W zwi¹zku z powy¿szym 10 XII 1934 r. zwróci³
siê z pismem do Rady Wydzia³u Prawa UJK, w którym prosi³ o uznanie tej¿e pra-
cy za tezê doktorsk¹ oraz dopuszczenie go do egzaminu �cis³ego z prawa ko�ciel-
nego oraz z prawa polskiego13.

Przed³o¿ona praca zosta³a poddana wnikliwej ocenie. Jedn¹ z opinii wystawi³
31 V 1935 r. prof. Abraham. Po scharakteryzowaniu rozprawy pod wzglêdem uk³a-
du tre�ci, Profesor przeszed³ do oceny strony merytorycznej przed³o¿onej pracy.
Zaznaczy³, i¿ ca³o�æ tematu zosta³a opracowana bardzo sumiennie, z krytycznym
wykorzystaniem licznej literatury. Pewn¹ w¹tpliwo�æ wyrazi³ recenzent przy spo-
sobie formu³owania wniosków przez Winowskiego. Uzna³, ¿e przedstawione wnio-
ski s¹ za bardzo lapidarne. Ponadto Abraham w swojej opinii przedstawi³ kilka nie-
dopracowanych problemów. W konkluzji recenzji stwierdzi³: �Udzielone tu uwagi
nie uw³aczaj¹ jednak warto�ci przed³o¿onej pracy, która �wiadczy, ¿e autor umie
traktowaæ zagadnienia prawa w sposób naukowy i posiada odpowiedni¹ metodê
i uzdolnienia do pracy naukowej. Dlatego te¿ wnoszê, aby pracê tê uznaæ jako wy-
starczaj¹c¹ pracê doktorsk¹ i przypu�ciæ autora do egzaminu ustnego�14.

Dzia³alno�æ uniwersytecka prof. Leszka Winowskiego (lata lwowskie i lubelskie)

narium prowadzonego przez Abrahama zob.: M. P y t e r, Lwowska szko³a historii prawa ko�cielnego
(Roczniki Teologiczne KUL, 49 (2002), z. 4, s. 107�128); ta¿, G³ówne kierunki badañ lwowskiej szko³y
historii prawa ko�cielnego (Prawo�Administracja�Ko�ció³, nr 4 (19) 2004, s. 177�199).

8 Leon Halban ur. siê w 1893 r. W 1916 r. ukoñczy³ studia na Uniwersytecie Lwowskim. W 1926
habilitowa³ siê w UJK i pracowa³ tam w Katedrze Prawa Ko�cielnego, kierowanej do 1936 r. przez
prof. W. Abrahama. Od 1936 r. by³ profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie i kierownikiem Katedry Prawa Ko�cielnego. W 1944 r. przeniós³ siê do Lublina, a od 1945 r.
by³ profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 1949 r. za� wyk³adowc¹ Uniwersytetu
Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. A. P e t r a n i, Wydzia³ Prawa Kanonicznego Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego i jego dzia³alno�æ dydaktyczno-naukowa w ci¹gu ubieg³ego piêædziesiêciole-
cia (Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL, 15 (1968), z. 5, s. 38�39).

9 DALO, f. 26, op. 5, spr. 260 � Teczka osobowa Leszka Winowskiego, curriculum vitae, k. 10.
10 Tam¿e, k. 5.
11 Pismo L. 1131 ex 1934/35 rektora UJK, w którym informowa³, ¿e na wniosek Rady Wydzia³u

porucza Winowskiemu obowi¹zki asystenta starszego przy Katedrze Prawa Ko�cielnego. DALO, f. 26,
op. 5, spr. 260 � Teczka osobowa Leszka Winowskiego, k. 8.

12 Tam¿e, Teczka osobowa Leszka Winowskiego, curriculum vitae, k. 10.
13 Warto zwróciæ uwagê, i¿ prawid³owa nazwa egzaminu powinna brzmieæ: Historia prawa pol-

skiego.
14 DALO, f. 26, op. 5, spr. 260 � Teczka osobowa Leszka Winowskiego, Opinia pracy doktor-

skiej mg. Leszka Winowskiego pt. Przywileje kleru w konkordatach XIX i XX wieku, k. 26�28.
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Drug¹ opiniê pracy wystawi³ prof. Ehrlich15. Jest ona bardziej ogólna w porów-

naniu do przedstawionej powy¿ej. Profesor nie wniós³ praktycznie ¿adnych zastrze-
¿eñ. Jedynie scharakteryzowa³ rozprawê. Reasumuj¹c stwierdzi³: �autor opanowa³
ogromny materia³ w dziedzinie zarówno prawa ko�cielnego, jak porównawczego
konstytucyjnego uwzglêdniaj¹c konstytucje i inne zbiory norm ca³ego szeregu pañstw,
wykaza³ doskona³e opanowanie materia³u, subtelno�æ analizy i zdolno�æ wysnuwa-
nia trafnych wniosków naukowych. Praca jest moim zdaniem jednym z wielu do-
wodów znakomitego kierownictwa seminarium, z którego wysz³a�16.

Dnia 25 VI 1935 r. ówczesny Dziekan Wydzia³u Prawa UJK poinformowa³ na
posiedzeniu Rady Wydzia³u, ¿e mgr Leszek Winowski przedstawi³ pracê, która
zosta³a poddana ocenie przez dwóch profesorów wydzia³u. Po przedstawieniu przez
wspomnianych recenzentów pozytywnych ocen, praca zosta³a uznana za wystar-
czaj¹c¹. W zwi¹zku z powy¿szym 17 VI 1935 r. Winowski zosta³ dopuszczony do
z³o¿enia egzaminu �cis³ego z prawa ko�cielnego oraz z historii prawa polskiego,
który zda³ pomy�lnie17. Wobec powy¿szego dziekan podda³ pod g³osowanie wnio-
sek, ¿eby Winowskiemu przyznaæ stopieñ doktora i dopu�ciæ go do promocji dok-
torskiej. Uchwa³a popieraj¹ca wniosek zosta³a podjêta jednomy�lnie18.

Bezpo�rednio po uzyskaniu stopnia doktora Winowski rozpocz¹³ przygotowania
do napisania rozprawy obrazuj¹cej stosunek chrze�cijañstwa pierwszych wieków do
zjawiska wojny i problemu dopuszczalno�ci s³u¿by wojskowej. Praca ta by³a pro-
wadzona pod kierunkiem Abrahama i Halbana. Zosta³a ona ukoñczona w 1939 r.
i w marcu tego samego roku zosta³a przedstawiona na posiedzeniu Lwowskiego To-
warzystwa Naukowego, na forum Sekcji Prawno-Historycznej. Po dokonaniu oce-
ny przez profesorów Halbana i Umiñskiego zosta³a skierowana do druku19.

W zwi¹zku z uzyskaniem stopnia doktora praw przez Leszka Winowskiego rek-
tor przychyli³ siê do wniosku Rady Wydzia³u Prawa o zaanga¿owanie go na sta-
nowisko etatowego starszego asystenta przy Katedrze Prawa Ko�cielnego do sierp-
nia 1937 r.20 A nastêpnie od 1 IX 1937 r. do 31 VIII 1939 r.21 oraz do 31 VIII

Magdalena Pyter

15 Prof. Ludwik Ehrlich urodzi³ siê 11 IV 1889 r. w Tarnopolu. Zmar³ 31 X 1968 r. w Krakowie.
By³ prawnikiem, profesorem Uniwersytetów Lwowskiego i Jagielloñskiego, sêdzi¹ ad hoc Sta³ego
Trybuna³u Sprawiedliwo�ci Miêdzynarodowej w Hadze. Specjalizowa³ siê w prawie miêdzynarodo-
wym publicznym, historii prawa miêdzynarodowego w Polsce oraz historii doktryn politycznych
i prawnych. www. lwow.net/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=4 � 39k.

16 DALO, f. 26, op. 5, spr. 260, Teczka osobowa Leszka Winowskiego, Korreferat w sprawie pracy
doktorskiej Mgr. Leszka Winowskiego p. t. Przywileje kleru w konkordatach XIX i XX wieku, k. 7�8.

17 W informacji przedstawionej Radzie Wydzia³u nie ma zawartej oceny z egzaminu. Widnieje je-
dynie wzmianka, ¿e Winowski zda³ �jednog³o�nie z odznaczeniem�. Stwierdzenie to mo¿e sugerowaæ
bardzo dobry wynik egzaminu. W komisji egzaminacyjnej zasiadali profesorowie: Abraham, D¹bkow-
ski, Pazdro oraz Ehrlich. DALO, f. 26, op. 5, spr. 260, Teczka osobowa Leszka Winowskiego, k. 29.

18 Tam¿e.
19 AKUL, 314 A, Prof. Dr Lech vel Leszek Winowski (1945�1959), curriculum vitae, k. 22. Wy-

buch wojny udaremni³ zamiar druku ksi¹¿ki, tam¿e, s. 16.
20 DALO, f. 26, op. 5, spr. 260, Teczka osobowa Leszka Winowskiego, Pismo L. 7881 ex 1935/36

z 25 sierpnia 1936 r., k. 35. Zob. tak¿e: A. R e d z ik, Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w la-
tach 1939�1946, Lublin 2006, s. 36.

21 Tam¿e, Pismo L. 7972 ex 1936/37, k. 51.
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1940 r.22 Jak sam Winowski zaznaczy³ w kwestionariuszu osobowym, w latach
1940�1946 zajmowa³ siê prac¹ zarobkow¹23. Do momentu zajêcia Lwowa przez
Niemców utrzymywa³ kontakty naukowe z uczelni¹ lwowsk¹. Jak napisa³ w ostat-
nim curriculum vitae, w zak³adach naukowych Koranyiego oraz Halbana pracowa³
jako buchalter24. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa pracowa³ jako pomocnicza si³a
rachunkowa w zarz¹dzie nieruchomo�ci. Od lipca 1943 r. by³ magazynierem w ma-
j¹cej siedzibê we Lwowie prywatnej firmie kosmetycznej. Podczas przeprowadza-
nej rewizji utraci³ wszystkie swoje materia³y i notatki naukowe25. W maju � wys³aw-
szy uprzednio ¿onê i dziecko do Krosna � Winowski do³¹czy³ do nich. Po zajêciu
miasta przez Armiê Czerwon¹ Winowski pracowa³ do czerwca 1945 r. jako fotograf.
Równocze�nie prowadzi³ wyk³ady w Studium Administracyjnym w Rzeszowie. Od
lipca tego roku, w zwi¹zku z organizacj¹ Instytutu Ba³tyckiego, przeniós³ siê do So-
potu. Wspó³uczestniczy³ tam w organizacji biblioteki i archiwum morskiego. W pa�-
dzierniku 1945 r. zosta³ przeniesiony do Olsztyna, gdzie organizowa³ ekspozyturê
Instytutu. W tym samym miesi¹cu zosta³ powo³any na Uniwersytet Wroc³awski. Zaj-
mowa³ tam stanowisko zastêpcy profesora prawa ko�cielnego26.

II. P r a c a  n a  K a t o l i c k i m  U n i w e r s y t e c i e  L u b e l s k i m. Rok akademic-
ki 1945/1946 by³ okresem organizowania kadry naukowej na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim27. Ówczesny dziekan Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³ecznych, prof.
Zdzis³aw Papierkowski zaproponowa³ anga¿ adiunktowi z Wroc³awia Leszkowi
Winowskiemu. Realizuj¹c swoje zajêcia dydaktyczne i naukowe we Wroc³awiu,
Winowski równocze�nie pracowa³ w Lublinie. Rozpocz¹³ wyk³ady z prawa rzym-
skiego oraz pañstwowego prawa wyznaniowego28. 3 XI 1945 r. dr Winowski wniós³
podanie skierowane do Rady Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³eczno-Ekonomicznych
z pro�b¹ o dopuszczenie go do habilitacji z zakresu prawa ko�cielnego.

Dnia 10 XII 1945 r. Rada Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³eczno-Ekonomicznych
KUL uzna³a, i¿ Winowskiego mo¿na dopu�ciæ do habilitacji. Referentami habili-
tacji zostali wyznaczeni nastêpuj¹cy profesorowie: Piotr Ka³wa i Henryk Insadow-
ski29. Dodatkowo na referenta poproszono prof. Leona Halbana z Wydzia³u Pra-
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22 Tam¿e, Pismo L. 3519/39, k. 75.
23 AKUL, 314 A, Prof. Dr Lech vel Leszek Winowski (1945�1959), Ankieta dla ubiegaj¹cych siê

o tytu³y naukowe samodzielnych pracowników nauki, k. 85.
24 Tam¿e, ¯yciorys [pisany w 1954 r. � M.P.], k. 91.
25 DALO, f. 26, op. 5, spr. 260, Teczka osobowa Leszka Winowskiego, curriculum vitae, k. 22.
26 AKUL, 314 A, Prof. Dr Lech vel Leszek Winowski (1945�1959), ¯yciorys [pisany w 1954 r. �

M.P.], k. 91.
27 Ogólnie co do studiów prawniczych na KUL zob.: A. D ê b i ñ s k i, Prawo w Katolickim Uni-

wersytecie Lubelskim. Historia i wspó³czesno�æ, Lublin 1999.
28 AKUL, 314 A, Prof. dr Lech vel Leszek Winowski (1945�1959), ¯yciorys [pisany w 1954 r. �

M.P.], k. 91.
29 6 V 1946 r. referent habilitacji Leszka Winowskiego, prof. Ka³wa zg³osi³ wniosek na posiedze-

niu Rady Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³eczno-Ekonomicznych, ¿eby w miejsce zmar³ego prof. Insa-
dowskiego powo³aæ prof. Henryka Dembiñskiego. Tam¿e, Protokó³ nr 10 z posiedzenia Rady Wy-
dzia³u Prawa i Nauk Sp.-Ek. K.U.L. z dnia 10 XII 1945 r., k. 10.
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wa Kanonicznego KUL30. Podstaw¹ habilitacji by³a praca Stosunek chrze�cijañ-
stwa pierwszych wieków do wojny i s³u¿by wojskowej. Ka¿dy z wymienionych
(w miejsce H. Insadowskiego, H. Dembiñski) sporz¹dzi³ recenzjê wspomnianej roz-
prawy. I tak, w ocenie z 5 VII 1946 r. prof. Ka³wa wytkn¹³ Winowskiemu drobne
uchybienia jêzykowe. Zwróci³ uwagê, ¿e zawi³y styl i czêsto niezrozumia³y jêzyk
mog¹ zniechêcaæ do lektury. Merytoryczna ocena pracy wypad³a pozytywnie. Ka³-
wa stwierdzi³: �Winowski da³ oryginalne opracowanie tematu, dot¹d ani w litera-
turze polskiej ani obcej pod k¹tem widzenia specyficznie prawniczym nieopraco-
wanego. Wywi¹za³ siê z tego zadania je�li chodzi o metodê pracy naukowej dobrze
� Dlatego stawiam wniosek o udzielenie p. Winowskiemu veniam legendi z za-
kresu prawa kanonicznego na Wydziale Prawa i Nauk Spo³eczno-Ekonomicznych
KUL�31.

Kolejn¹ recenzjê napisa³ prof. Halban. Jego zdaniem Winowski dok³adnie zna
i nale¿ycie wykorzysta³ materia³ historycznoprawny interesuj¹cej go epoki. Pos³u¿y³
siê równie¿ bogat¹ literatur¹ historyczn¹ oraz kanonistyczn¹. Wykaza³ te¿ samo-
dzielno�æ i oryginalno�æ w ujêciu tematu i w sposobie opracowania go. Wobec
powy¿szego prof. Halban postawi³ wniosek o udzielenie Leszkowi Winowskiemu
veniam legendi z prawa kanonicznego32.

Równie¿ trzeci recenzent, prof. Dembiñski przychylnie oceni³ rozprawê, pisz¹c
�praca jest powa¿nym dorobkiem nie tylko autora, ale i nauki polskiej i uwa¿am
j¹ za znakomit¹ podstawê habilitacji. St¹d te¿ bêdzie niezwykle przydatna dla ka¿-
dego, kto w przysz³o�ci zajmie siê problemem wojny sprawiedliwej�33.

Maj¹c powy¿sze na uwadze Rada Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³eczno-Ekono-
micznych przyjê³a pozytywne opinie recenzentów oraz wyznaczy³a na 30 VII
1946 r. dyskusjê habilitacyjn¹34. 2 VIII 1946 r. Rada Wydzia³u nada³a Leszkowi
Winowskiemu veniam legendi, tj. prawo wyk³adania w zakresie nauki: prawo ko-
�cielne. Wstêpem do przyznania habilitacji by³ wyk³ad, jaki Winowski wyg³osi³
na forum Rady Wydzia³u. Tematem wyk³adu by³o �Stanowisko kobiety w C.I.C.�
Po pó³godzinnej prelekcji Rada Wydzia³u jednomy�lnie uzna³a go za odpowiada-
j¹cy wymaganiom ówczesnej ustawy akademickiej. Ostatnim etapem przebiegu ha-
bilitacji by³o g³osowanie cz³onków Rady Wydzia³u35.

Dnia 10 VIII 1946 r. uchwa³ê Rady Wydzia³u jednog³o�nie zatwierdzi³ Senat aka-
demicki KUL36, 5 XI za� tego samego roku rektor KUL wystosowa³ do Minister-
stwa O�wiaty w Warszawie pismo z pro�b¹ o zatwierdzenie wspomnianego stopnia37.

30 Tam¿e, Protokó³ nr 5 z posiedzenia Rady Wydzia³u Prawa i Nauk Sp.-Ek. K.U.L. z dnia 10 XII
1945 r., k. 22.

31 Tam¿e, k. 4�13.
32 Tam¿e, k. 13�17.
33 Tam¿e, k. 17.
34 Tam¿e, Protokó³ nr 14 z posiedzenia Rady Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³.-Ekon. K.U.L. z dnia

30 VII 1946 r., k. 25.
35 Tam¿e, Protokó³ nr 16 z posiedzenia Rady Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³.-Ekon. K.U.L. z dnia

2 VIII 1946 r., k. 25. Wynik g³osowania by³ nastêpuj¹cy: dziewiêæ g³osów na �tak�, jedna kartka
pusta.

36 Tam¿e, Protokó³ z posiedzenia Senatu z 10 VIII 1946 r., k. 42.
37 Tam¿e, Pismo: L. 1627/46/R, k. 43.
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W pa�dzierniku 1946 r. Winowski zosta³ mianowany zastêpc¹ profesora w Ka-

tedrze Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego38. Obowi¹zki te pe³-
ni³ do 1957 r.39 Pracuj¹c w Lublinie Winowski sprawowa³ tak¿e funkcje admini-
stracyjne. 9 II 1952 r. na posiedzeniu Rady Wydzia³u Prawa Kanonicznego
powierzono mu funkcjê prodziekana wydzia³u, któr¹ sprawowa³ do 1957 r.40

W lutym 1954 r. na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej przy Wydziale Pra-
wa Kanonicznego KUL podjêto decyzjê o nadaniu Winowskiemu tytu³u profesora
nadzwyczajnego41. Dwa dni po posiedzeniu przewodnicz¹cy komisji skierowa³
wniosek do Rady Wydzia³u Prawa Kanonicznego KUL, aby zaproponowa³a nada-
nie Winowskiemu wspomnianego tytu³u42. Przy trzech g³osach pozytywnych i jed-
nym wstrzymuj¹cym siê, Rada Wydzia³u podjê³a stosown¹ uchwa³ê43.

Prof. Leszek Winowski formalnie pracowa³ na KUL-u do 1957 r. Faktycznie
jednak s³u¿y³ swoj¹ osob¹ jeszcze niemal 20 lat. Ostatnim jego wypromowanym
doktorem by³ pó�niejszy biskup lubelski, Piotr Hemperek. Promocja mia³a miej-
sce w 1963 r. Ostatni¹ recenzjê rozprawy doktorskiej napisa³ dla Wydzia³u Prawa
Kanonicznego w 1974 r.44 Profesor Winowski zmar³ w 1979 r.45

Podsumowan ie. Nie mo¿na nie zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e o kszta³cie i po-
ziomie nauki w równym stopniu decyduj¹ o�rodki naukowe oraz ich kadra. Prof.
Leszek Winowski wywodzi³ siê z doskona³ego � jak na owe czasy � uniwersytetu
we Lwowie. Uzasadniona zreszt¹ wydaje siê teza, ¿e Winowski mia³ szczê�cie do
wszystkich o�rodków uniwersyteckich, w których przysz³o mu pracowaæ. Na uzna-
nie w równym stopniu jak UJK zas³uguj¹ Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uni-
wersytet Wroc³awski.

Na kszta³t naukowych zainteresowañ i osi¹gniêæ Profesora bez w¹tpienia wp³yw
mia³a równie¿ kadra naukowa, któr¹ spotyka³ na swej zawodowej drodze. Nie spo-
sób nie wspomnieæ znakomitych uczonych z uczelni lwowskiej i lubelskiej. Wy-
daje siê, ¿e na zainteresowania naukowe Leszka Winowskiego najwiêkszy wp³yw
mia³ prof. W³adys³aw Abraham. Ten znakomity luminarz nauk historycznopraw-
nych wprowadzi³ Winowskiego w arkana sztuki prawniczej. Leszek Winowski
uczestniczy³ w jego seminarium, wp³yw Mistrza za� mo¿na dostrzec w szeregu prac
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38 Tam¿e, k. 46.
39 T. J a n a sz, Leszek Winowski (CPH, t. XXXII (1980), z. 2, s. 240).
40 AKUL, 314 A, Prof. Dr Lech vel Leszek Winowski, 1945�1959, k. 77. D u d z i a k, op. cit., s.

12.
41 Nale¿y zaznaczyæ, i¿ wcze�niej Winowski przed³o¿y³ komisji wykaz dorobku naukowego oraz

dwie opinie wyk³adowców wydzia³u co do jego kwalifikacji naukowych. AKUL, 314 A, Prof. dr Lech
vel Leszek Winowski (1945�1959), Protokó³ posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej przy Wydziale Pra-
wa Kanonicznego K.U.L. odbytego w dniu 20 lutego 1954 r., k. 97.

42 Tam¿e, Pismo: L. 29/54/ Pr. K., k. 98.
43 Tam¿e, Pismo: L. 41/54/ Pr. K., k. 101.
44 D u d z i a k, op. cit., s. 13.
45 W literaturze przyjêto, ¿e data �mierci Winowskigo stanowi symboliczny koniec tzw. Szko³y

Abrahama. �Wraz z nim zakoñczy³o siê co� wa¿nego w polskiej kanonistyce. Zakoñczy³a siê miano-
wicie era Abrahama. Zmar³y bowiem jest ostatnim z grona tych adeptów prawa kanonicznego, których
osobi�cie kszta³towa³ wielki W³adys³aw Abraham. Nadszed³ nieub³aganie termin ery poabrahamo-
wej�. Tam¿e, s. 20.
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napisanych przez pó�niejszego profesora Winowskiego. Warto równie¿ wspomnieæ
o prof. Leonie Halbanie, lwowskim specjali�cie z zakresu prawa ko�cielnego. Od
1937 r. by³ nastêpc¹ Abrahama w Katedrze Prawa Ko�cielnego, a nastêpnie pra-
cowa³ na KUL-u.

Wydaje siê, ¿e miejsce studiów i poszczególne miejsca pracy oraz kadra profe-
sorów i wspó³pracowników sprzyja³a naukowemu rozwojowi Leszka Winowskie-
go. �wiadczyæ o tym mo¿e chocia¿by stosunkowo szybka kariera uniwersytecka.
Jedynym mankamentem, który ówcze�nie dotkn¹³ wielu znakomitych ludzi nauki,
by³y okoliczno�ci spo³eczno-polityczne. St¹d te¿ na zawodowym oraz osobistym
¿yciu Winowskiego odci�niête zosta³o piêtno zawieruchy wojennej. Warto jednak
wspomnieæ, ¿e nawet praca fizyczna w charakterze magazyniera czy fotografa nie
zniechêci³a go do szukania mo¿liwo�ci kontaktu z nauk¹. Mimo trudów przysz³y
Uczony z determinacj¹ d¹¿y³ do osi¹gniêcia wyznaczonych celów.

Pozytywn¹ stron¹ wymuszanych okoliczno�ciami zmian miejsc zamieszkania
i pracy by³o zaistnienie prof. Winowskiego w ró¿nych �rodowiskach akademickich.
Dziêki temu wielu m³odych adeptów prawa mia³o okazjê zetkn¹æ siê z Profeso-
rem, s³uchaæ jego wyk³adów i pod jego kierunkiem zdobywaæ wykszta³cenie.

Analizuj¹c lwowskie oraz lubelskie materia³y archiwalne dotycz¹ce osoby Lesz-
ka Winowskiego, warto zwróciæ uwagê na bogactwo informacji tam zawartych.
Mówi¹ one nie tylko o Profesorze, ale przedstawiaj¹ pracê uczelni, sylwetki wielu
wyk³adowców oraz daj¹ pogl¹d na kilka dziesiêcioleci polskiej rzeczywisto�ci.
Zdziwienie budziæ mo¿e fakt braku kwerend w archiwum lwowskim, które jest
prawdziw¹ skarbnic¹ wiedzy i powinno zainteresowaæ wspó³czesnych badaczy.
Maj¹c powy¿sze na uwadze uzasadnione wydaje siê twierdzenie, ¿e prof. Leszek
Winowski � podobnie jak wielu innych uczonych wywodz¹cych siê ze Lwowa �
jest postaci¹ nieco zapomnian¹.

Wspominaj¹c osobê Winowskiego, jego osi¹gniêcia naukowe, wk³ad w rozwój
badawczy trzech polskich uniwersytetów warto zg³osiæ postulat o ca³o�ciowe opra-
cowanie jego biogramu i kierunków prowadzonych badañ naukowych. Prof. Wi-
nowski nale¿a³ bowiem do uczonych, którzy niew¹tpliwie zas³uguj¹ na szczegó³ow¹
monografiê.
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 SYLWIA AKU£A

SPRZEDA¯ LOKALI MIESZKALNYCH WE WROC£AWIU
W LATACH 2000�2006 WED£UG RODZAJÓW SPRZEDA¯Y

I PODMIOTÓW OFERENTÓW
Opracowanie niniejsze ma na celu analizê tendencji i ich zmian w zakresie sprze-

da¿y nieruchomo�ci mieszkaniowych we Wroc³awiu w latach 2000�2006, a tak¿e
zbadanie potencjalnego wp³ywu akcesji Polski do Unii Europejskiej na liczbê
i strukturê zawieranych transakcji. Przyjête cezury czasowe rozgranicza data 1 V
2004 r., czyli dzieñ wej�cia Polski do Unii Europejskiej. Okres oko³o 4,5 roku przed
akcesj¹ i 2,5 roku po niej jest dobr¹ podstaw¹ �ród³ow¹ do w miarê obiektywnego
wnioskowania1. W szczególno�ci pos³u¿ono siê tu kryteriami trybu sprzeda¿y
i podmiotu sprzedaj¹cego lokal mieszkalny, uwzglêdniaj¹c wielko�æ lokalu (licz-
ba pokoi). �ród³ow¹ podstaw¹ opracowania jest dokumentacja Zarz¹du Geodezji,
Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroc³awiu.

Na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej Wroc³awia funkcjonuj¹cy dotychczas
jako zak³ad bud¿etowy Zarz¹d Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego prze-
kszta³cony zosta³ w 1999 r. w jednostkê bud¿etow¹2. W zakres kompetencji Za-
rz¹du wchodzi³o m.in. prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym
tak¿e ewidencji nieruchomo�ci3. Instytucja ta prowadzi ewidencjê sprzeda¿y nie-
ruchomo�ci mieszkaniowych na terenie miasta Wroc³awia, wed³ug kryterium lo-
kalizacji (ulice), przekszta³conego przez autorkê w uk³ad dzielnicowy, a tak¿e kry-
terium wielko�ci lokalu (liczby pokoi).

W opracowaniu uwzglêdniono nastêpuj¹ce rodzaje sprzeda¿y (przetargowy,
bezprzetargowy, wolnorynkowy) oraz podmioty sprzedaj¹ce nieruchomo�ci (Gmina
Wroc³aw, Skarb Pañstwa, osoby prawne, osoby fizyczne).

Sobótka 2008 3
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1 F. K u s i a k  zastosowa³ podobne cezury czasowe w artykule Sprzeda¿ wolnorynkowa nierucho-
mo�ci gruntowych we Wroc³awiu przed i po wej�ciu Polski do Unii Europejskiej (2002�2006) (So-
bótka, R. LXII, 2007, nr 4, s. 507).

2 Uchwa³a Rady Miejskiej Wroc³awia Nr XI/383/99 z dnia 8 VII 1999 r.
3 Zarz¹d Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego. Regulamin Organizacyjny, opr. 22 X 2004 r.

R. II, § 5. Tak¿e: Za³¹cznik do Uchwa³y Rady Miejskiej Wroc³awia, Nr LIII/3198/06 z dnia 26 VI
2006 r., R. II, § 2.
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Przetarg jest � w ujêciu cywilnoprawnym � form¹ zawarcia umowy4. Jest to

forma powszechnie stosowana przy sprzeda¿y mienia nale¿¹cego do w³a�ciciela
publicznego � gminy, Skarbu Pañstwa. Mienie to bowiem nie mo¿e byæ sprzeda-
wane osobom wybranym na nabywców w ramach woli organów reprezentuj¹cych
podmioty publicznoprawne, a zw³aszcza przez osoby wykonuj¹ce ich funkcje5.

Zasady przeprowadzania przetargów na sprzeda¿ nieruchomego mienia publicz-
nego okre�lono w Ustawie o gospodarce nieruchomo�ciami z dnia 21 VII 1997 r.6
Przetarg zosta³ tam uznany za podstawow¹ formê sprzeda¿y nieruchomo�ci7.

Przetarg mo¿e byæ przeprowadzony w formie ustnej b¹d� pisemnej, a ka¿da
z nich mo¿e mieæ charakter ograniczony lub nieograniczony. Przetarg ustny s³u¿y
uzyskaniu jak najwy¿szej ceny, gdy¿ tylko ona mo¿e byæ kryterium licytacji. Prze-
targ pisemny s³u¿y natomiast wy³onieniu nabywcy, oferuj¹cemu tak¿e inne najko-
rzystniejsze warunki. Przetarg nieograniczony dostêpny jest dla wszystkich, tj. ma
charakter nie tylko publiczny, ale i powszechny; przetarg ograniczony to przetarg
publiczny, ale nie powszechny � dostêp do niego maj¹ jedynie podmioty spe³nia-
j¹ce okre�lone warunki uczestnictwa w przetargu8.

Sprzeda¿ w trybie bezprzetargowym mo¿e byæ dokonana jedynie w �ci�le okre-
�lonych ustawowo wypadkach9, tj. np. gdy nieruchomo�æ jest zbywana na rzecz
osoby, której przys³uguje prawo do pierwszeñstwa w jej nabyciu10.

Najpowszechniejsz¹ form¹ obrotu nieruchomo�ciami jest sprzeda¿ w trybie
wolnorynkowym, dostêpna dla osób fizycznych, indywidualnych sprzedawców,
maj¹cych zatem prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wroc³aw by³ po 2000 r. dynamicznie rozwijaj¹cym siê rynkiem nieruchomo�ci
mieszkaniowych; zarówno prywatyzacja mienia publicznego nale¿¹cego do Skar-
bu Pañstwa, gminy, osób prawnych, jak i nasilony handel mieszkaniami prywat-
nymi na rynku wtórnym, umo¿liwia³y potencjalnym nabywcom szeroki wybór lo-
kali mieszkalnych � w zale¿no�ci od ich preferencji: wielko�ci lokalu i jego
lokalizacji. Równocze�nie jednak zaznaczy³o siê istotne zró¿nicowanie ilo�ciowe
ofert ze wzglêdu na tryb obrotu.

 Sylwia Aku³a

4 Je�li przedmiotem przetargu jest m.in. w³asno�æ nieruchomo�ci, umowa dotycz¹ca sprzeda¿y
musi byæ zawarta w formie aktu notarialnego. Przetarg stanowi za� wi¹¿¹c¹ formê wyboru nabywcy
nieruchomo�ci. Szerzej: M. Wo l a n i n , Przetarg na nieruchomo�ci stanowi¹ce w³asno�æ publiczn¹,
cz. I (Nieruchomo�ci, C H Beck, nr 9, wrzesieñ 2004 r., s. 4). Tak¿e: E. G n i e w ek, Obrót nierucho-
mo�ciami pañstwowymi i komunalnymi, Kraków 1994, s. 104 i n.

5 Mienie publiczne stanowi bowiem dobro wspólne, a jego uszczuplenie powinno nastêpowaæ
w formie umo¿liwiaj¹cej powszechny i publiczny wybór nabywcy. Patrz: Wo l a n i n, Przetarg na nie-
ruchomo�ci..., s. 4.

6 Tekst jednolity z 2000 r., nr 46, poz. 543. Patrz tak¿e: Wo l a n i n, Sprzeda¿ nieruchomo�ci przez
jednostki samorz¹du terytorialnego (Nieruchomo�ci, nr 3, marzec 1999, s. 4�7).

7 Tam¿e, art. 37, ust. 1.
8 Szerzej: Wo l a n i n, Przetarg na nieruchomo�ci..., cz. 1, s. 4�6.
9 Tam¿e, art. 37, ust. 2 i 3. Tak¿e: E. G n i e w ek, Obrót nieruchomo�ciami pañstwowymi i komu-

nalnymi, Kraków 1994, s. 114 nn.
10 Patrz: tam¿e, art. 34. Równie¿: M. Wo l a n in, Postêpowanie przetargowe, cz. 1 (Nieruchomo-

�ci, CH Beck, nr 1, styczeñ 2004 r., s. 4�7).
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Sprzeda¿ mieszkañ ³¹cznie

Rys. 1. Liczba sprzedawanych mieszkañ we Wroc³awiu z podzia³em na dzielnice we wszystkich try-
bach sprzeda¿y ³¹cznie (przetargowo, bezprzetargowo i wolny rynek) w latach 2000�2006

� r ó d ³o: Opracowanie w³asne na podstawie dokumentacji Zarz¹du Geodezji, Kartografii i Katastru Miej-
skiego we Wroc³awiu.

Tabela 1. Liczba sprzedawanych mieszkañ we Wroc³awiu wed³ug wszystkich rodzajów sprzeda¿y
³¹cznie (przetargowo, bezprzetargowo i wolny rynek) w latach 2000�2006

           Lata Przetargowo Bezprzetargowo Wolny rynek Razem
2000 8 1831 765 2604
2001 28 2043 2427 4498
2002 55 4176 1891 6122
2003 48 3053 2465 5566
1 I�1 V 2004 21 790 833 1644
1 V�31 XII 2004 30 1213 1701 2944
2005 27 1296 2208 3531
2006 8 324 832 1164
Razem 225 14 726 13 122 28 073

� r ó d ³o: jw.

Spo�ród wyszczególnionych rodzajów sprzeda¿y mieszkañ (przetargowe, bez-
przetargowe, wolny rynek) najwiêcej lokali mieszkalnych sprzedawano bezprze-
targowo (52%), nieco mniej na wolnym rynku (47%), a niewielk¹ tylko ich liczbê
w trybie przetargowym (1%) (por. tab. 1 i rys. 2). W�ród dzielnic Wroc³awia naj-
wiêcej mieszkañ sprzedawano na Krzykach, mniej w dzielnicach Fabryczna i Psie
Pole oraz �ródmie�ciu, najmniej natomiast na terenie Starego Miasta, choæ zaist-
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Rys. 2. Liczba sprzedawanych mieszkañ we Wroc³awiu wg wszystkich rodzajów sprzeda¿y ³¹cznie
(przetargowo, bezprzetargowo i wolny rynek) w latach 2000�2006

� r ó d ³o: jw.

nia³y tu pewne odchylenia, zw³aszcza w przypadku trybu bezprzetargowego i wol-
norynkowego, w odniesieniu do dzielnic �ródmie�cie, Fabryczna, Psie Pole (patrz
rys.1.), ró¿ni¹cych siê kolejno�ci¹, co jednak nie zmienia ogólnego obrazu kszta³-
towania siê rynku nieruchomo�ci. Bior¹c pod uwagê dynamikê zmian liczby trans-
akcji widaæ, ¿e przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej, nie by³o znacz¹c¹ cezu-
r¹ dla dynamiki zmian w liczbie sprzedawanych mieszkañ, niezale¿nie od trybu
dokonywania transakcji. Wyra�na tendencja wzrostowa ukszta³towa³a siê bowiem
do roku 2002 (w sprzeda¿y wolnorynkowej przesuniêta do 2003 r.) wynikaj¹ca
z obaw ludno�ci, dotycz¹cych mo¿liwego wzrostu cen w efekcie niedosz³ej akce-
sji Polski do UE. Polska posz³a te¿ �ladem zachodnich s¹siadów, którzy od czasu,
kiedy stali siê cz³onkami UE, obserwuj¹ nieustanny wzrost cen nieruchomo�ci (np.
w Hiszpanii boom budowlany utrzymuje siê od 20 lat, czyli od chwili wst¹pienia
do UE). Atmosferê tê dodatkowo podgrzewa³y media i niekoñcz¹ce siê dyskusje
polityków na temat spodziewanych zmian po akcesji. Po okresie o¿ywienia na rynku
wroc³awskim nast¹pi³ do�æ istotny spadek liczby sprzedawanych mieszkañ, spo-
wodowany wzrostem cen 1 m2, jak równie¿ po czê�ci mo¿liwo�ci¹ kupna atrak-
cyjnego gruntu na obrze¿ach miasta i postawienia domu w cenie mieszkania.

Sprzeda¿ mieszkañ w trybie przetargowym
W trybie przetargowym zdecydowanie najwiêksza liczba mieszkañ sprzedana

zosta³a przez Gminê Wroc³aw (99%), Skarb Pañstwa uczestniczy³ w tym rodzaju
sprzeda¿y na minimaln¹ skalê (1%) (patrz tab. 2 i 3). W sprzeda¿y w trybie prze-
targowym tak¿e nast¹pi³ znacz¹cy spadek liczby transakcji po okresie wzglêdnej
stabilizacji 2002/2004. Równie¿ i w tym wypadku akcesja do UE nie by³a czynni-
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Tabela 2. Dynamika sprzeda¿y mieszkañ we Wroc³awiu przez Gminê Wroc³aw w latach 2000�2006

w trybie przetargowym
Lata Liczba pokoi £¹cznie1 2 3 4

2000 2 3 2 1 8
2001 10 13 4 1 28
2002 18 25 11 1 55
2003 13 16 16 3 48
1 I � 1 V 2004 6 7 6 1 20
1 V � 31 XII 2004 12 6 6 5 29
2005 9 9 4 4 26
2006 � 7 � 1 8
Razem 70 87 50 17 222

� r ó d ³o: jw.
* Z powodu jednostkowej wielko�ci sprzeda¿y mieszkañ, analiza dynamiki, bêd¹ca w tym wypadku nie-

wymiern¹, zosta³a pominiêta.

Tabela 3. Dynamika sprzeda¿y mieszkañ we Wroc³awiu przez Skarb Pañstwa w latach 2000�2006
w trybie przetargowym

Lata Liczba pokoi £¹cznie1 2 3 4
2000 � � � � �
2001 � � � � �
2002 � � � � �
2003 � � � � �
1 I � 1 V 2004 � � 1 � 1
1 V � 31 XII 2004 � 1 � � 1
2005 � � 1 � 1
2006 � � � � �
Razem: � 1 2 � 3

� r ó d ³o: jw.
* Z powodu jednostkowej wielko�ci sprzeda¿y mieszkañ, analiza dynamiki, bêd¹ca w tym wypadku nie-

wymiern¹, zosta³a pominiêta.

kiem determinuj¹cym zmiany wroc³awskiego rynku nieruchomo�ci mieszkanio-
wych. Wed³ug wielko�ci mieszkañ najwiêcej transakcji dotyczy³o lokali 2-poko-
jowych i dalej w kolejno�ci 1-pokojowych, 3-pokojowych i 4- i wiêcej pokojo-
wych. Analiza dynamiki sprzeda¿y mieszkañ wed³ug wielko�ci wskazuje w
poszczególnych latach brak jakiejkolwiek regularno�ci, a tendencja ujawnia siê
dopiero w ujêciu sumarycznym (patrz tab. 4). Z ca³¹ pewno�ci¹ gmina by³a bar-
dziej zaanga¿owana w rozdysponowywanie swojego zasobu nieruchomo�ci mie-
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Tabela 4. Dynamika sprzeda¿y mieszkañ we Wroc³awiu przez wszystkie typy w³a�cicieli ³¹cznie

w latach 2000�2006 w trybie przetargowym
Lata Liczba pokoi £¹cznie1 2 3 4

2000 2 3 2 1 8
2001 10 13 4 1 28
2002 18 25 11 1 55
2003 13 16 16 3 48
1 I � 1 V 2004 6 7 7 1 21
1 V � 31 XII 2004 12 7 6 5 30
2005 9 9 5 4 27
2006 � 7 � 1 8
Razem 70 87 51 17 225

� r ó d ³ o : jw.
* Z powodu jednostkowej wielko�ci sprzeda¿y mieszkañ, analiza dynamiki, bêd¹ca w tym wypadku nie-

wymiern¹, zosta³a pominiêta.

11 Szerzej na ten temat: S. A k u ³a, Sprzeda¿ mieszkañ we Wroc³awiu w latach 2003�2005 (Spo-
³eczeñstwo i gospodarka w badaniach historycznych � dokonania i perspektywy, pod. red. E. Ko�cik
i T. G³owiñskiego, Wroc³aw 2006, s. 257).

szkaniowych, gdy¿ Wroc³aw jest miastem o najwiêkszym zasobie mieszkañ ko-
munalnych11. Zapewne te¿ znacz¹co mniej lokali mieszkalnych posiada³ Skarb
Pañstwa. By³ to wiêc tak¿e efekt szerszego procesu nasilonej prywatyzacji mienia
komunalnego, zw³aszcza niegospodarczego, wycofywania siê podmiotów prawa
publicznego z bezpo�redniej dzia³alno�ci gospodarczej.

Sprzeda¿ w trybie bezprzetargowym
Równie¿ w trybie bezprzetargowym wiêcej mieszkañ sprzedawa³a Gmina Wro-

c³aw (93%), ni¿ Skarb Pañstwa (7%) (por. tab. 5 i 6), co wynika³o po czê�ci z przy-
czyn to¿samych ze sprzeda¿¹ w trybie przetargowym, ale równie¿ z szansy prefe-
rencyjnego nabycia mieszkañ przez dotychczasowych lokatorów (najemców).
Zmiany wielko�ci sprzeda¿y nieruchomo�ci mieszkalnych wynika³y bardziej z po-
lityki gminy i Skarbu Pañstwa ni¿ ze zmian koniunktury gospodarczej i poziomu
¿ycia. Tendencja wzrostowa w sprzeda¿y mieszkañ przez obu oferentów by³a zró¿-
nicowana i wyst¹pi³y istotne przesuniêcia w czasie, siêga³y 2 lat � d³u¿szy okres
sprzeda¿y mieszkañ przez Skarb Pañstwa. W zale¿no�ci od liczby pokoi wyst¹pi-
³y wyra�ne odmienno�ci liczby sprzedawanych mieszkañ i ich kolejno�ci. Je�li
bowiem w ujêciu ³¹cznym sprzedawano najwiêcej mieszkañ 2-pokojowych, nieco
tylko mniej 3-pokojowych, to wyra�nie mniej 1-pokojowych, a najmniej najwiêk-
szych 4- i wiêcej pokojowych (patrz tab. 7).
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412  Sylwia Aku³a

12 K u s i ak, op.cit., s. 510.

W sprzeda¿y wolnorynkowej tendencja wzrostu trwa³a do lat 2003/2004 (chwi-
lowe za³amanie wyst¹pi³o w 2002 r., wraz z ogólnym kryzysem ekonomicznym
kraju) (patrz: tab. 10). I w tym wypadku nadej�cie okresu poakcesyjnego ozna-
cza³o jednak¿e spadek liczby sprzedawanych mieszkañ. W�ród podmiotów sprze-
daj¹cych zaznaczy³a siê nieznaczna dominacja osób prawnych (51%) nad osoba-
mi fizycznymi (49%) (patrz: tab. 8 i 9). W strukturze wielko�ci sprzedawanych
mieszkañ najwiêcej by³o 2-pokojowych, mniej � na podobnym poziomie � 1- i 3-
-pokojowych, a du¿o mniej 4- i wiêcej pokojowych. Zjawisko to kszta³towa³o siê
niezale¿nie od podmiotu sprzedaj¹cego lokale mieszkalne.

Akcesja do UE nie mia³a znacznego wp³ywu na kszta³towanie siê dynamiki
sprzeda¿y mieszkañ we Wroc³awiu. Wydawaæ siê mog³o, ¿e w okresie przedakce-
syjnym zapowied� wprowadzenia od 1 V 2004 r. podatku VAT przyczyni siê do
wzmo¿onych zakupów nieruchomo�ci. Tymczasem takie zjawisko nie nast¹pi³o12.
Istotne by³o natomiast uchwycenie zale¿no�ci pomiêdzy podmiotami sprzedaj¹cy-
mi mieszkania a trybem ich sprzeda¿y. W trybie przetargowym i bezprzetargowym
Gmina Wroc³aw dominowa³a nad Skarbem Pañstwa, a w trybie wolnorynkowym
osoby prawne nad fizycznymi. Niezale¿nie od rodzaju sprzeda¿y i typu sprzedaj¹-
cego, wyra�ne tendencje zauwa¿alne s¹ tak¿e co do kszta³towania siê rynku we-
d³ug wielko�ci mieszkañ. Najwiêcej sprzedawano mieszkañ 2-pokojowych, nieco
mniej 1- i 3-pokojowych, a zdecydowanie najmniej 4- i wiêcej pokojowych. Jed-
nak¿e i na tê strukturê przyst¹pienie do UE nie mia³o istotnego wp³ywu.
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�ZESZYTY MUZEUM ZIEMI K£ODZKIEJ�, nr 8�9, K³odzko 2007, ss. 296.
Jak z biegiem czasu �Kladský sborník� po stronie czeskiej, tak u nas �Zeszyty Muzeum Ziemi

K³odzkiej� sta³y siê, po ponad dwudziestu latach istnienia, najwa¿niejszym periodykiem zamieszcza-
j¹cym interdyscyplinarne opracowania autorów polskich, czeskich i rzadziej niemieckich na temat
K³odzka i okolic. Tak¹ opiniê równie¿ potwierdza prezentowana tutaj najnowsza edycja �Zeszytów...�
Jest numerem podwójnym, zawiera zatem nieco wiêcej ni¿ zwykle materia³ów. Zestawiono je w piêciu
dzia³ach. Pierwszym s¹ �Artyku³y�, w którym na pocz¹tku zamieszczono piêæ pozycji z zorganizo-
wanego w 2002 r. przez Muzeum Ziemi K³odzkiej sympozjum �Dom w zwierciadle minionego cza-
su. Przestrzeñ kulturowo-spo³eczna na prze³omie XIX i XX wieku�. S¹ to referaty: Lucyny Bia³y
o ówczesnym ¿yciu spo³eczno-kulturalnym mieszczan k³odzkich w �wietle prasy lokalnej, Barbary
Prasa³ o kulturze muzycznej K³odzka w tym¿e czasie, Rainera Sachsa o artystach i twórcach rze-
mios³a artystycznego w K³odzku na prze³omie wspomnianych wieków, Hanny Grzeszczuk-Brendel
o komforcie mieszkania i otoczenia na przyk³adzie Poznania z pocz¹tku XX w., wreszcie Krystyny
Toczyñskiej-Rudysz, emerytowanej, d³ugoletniej dyrektorki Muzeum Ziemi K³odzkiej, która poprzez
przypomnienie najwa¿niejszych przedsiêwziêæ wystawienniczych k³odzkiego muzeum, w tym wiel-
kiej wystawy �Dom w zwierciadle minionego czasu�, podzieli³a siê swoimi wieloletnimi (1981�2002)
do�wiadczeniami w dziedzinie muzealnego wystawiennictwa. W koñcówce tego dzia³u dorzucono
jeszcze dwie pozycje spoza wiod¹cego tematu, mianowicie Ondøeja Felcmana o herbach dynastii
Podiebradów na czeskich zabytkach architektury oraz Petra Vorela o hrabstwie k³odzkim i polityce
finansowej króla Ferdynanda I od lat trzydziestych do sze�ædziesi¹tych XVI wieku.

 W drugim wielkim dziale (�Materia³y i dokumenty�) znalaz³o siê dziewiêæ pozycji. Dariusz
Galewski naszkicowa³ na podstawie najnowszych badañ archiwalnych proces barokizacji ko�cio³a
Jezuitów w K³odzku. Grzegorz Podruczny korzystaj¹c z bogatych materia³ów archiwalnych, w tym
czêsto ikonograficznych, opisa³ zabudowania garnizonu k³odzkiego w latach 1740�1906. Andrzej
Behan zaj¹³ siê wielk¹ katastrof¹ górnicz¹ 9 VII 1930 r. na szybie �Kurt� kopalni �Wenzeslaus�
w Jugowie i jej spo³ecznymi nastêpstwami (w aneksie lista 151 ofiar katastrofy). Waldemar Zieliñ-
ski zamie�ci³ pierwsz¹ czê�æ swej relacji o pocz¹tkach (lata 1839�1857) fotografii na ziemi k³odz-
kiej. Jan Sakwerda uzupe³ni³ materia³y do katalogu ukazuj¹cego ziemiê k³odzk¹ w medalierstwie
dawnym i wspó³czesnym. Jaroslav �ùla zainteresowa³ siê rol¹ ziemi k³odzkiej w nazistowskim pla-
nie germanizacji i zag³ady narodu czeskiego w latach 1938�1945. Joanna Hytrek-Hryciuk pokaza³a,
jak w dokumentach Powiatowych Urzêdów Bezpieczeñstwa Publicznego w K³odzku i Bystrzycy K³odz-
kiej postrzegano tamtejsz¹ ludno�æ niemieck¹ pochodzenia czeskiego (tzw. Pseudo-Czechów). Maria
Strycharz zamie�ci³a wspomnienia o dyrektorach Szko³y Podstawowej nr 7 w K³odzku � Marianie Jac-
kowiaku (1929�1999) i Danucie Nowickiej (1936�1995). Wreszcie Tomasz Olichwer i Janusz £ach
przedstawili wyniki w³asnych badañ prowadzonych w latach 1997�2002 nad hydrogeologi¹ i hydro-
morfologi¹ Kotliny K³odzkiej, przydatnych do realizacji zadañ zwi¹zanych z zagospodarowaniem prze-
strzennym oraz wyznaczaniem stref bezpo�rednich zagro¿eñ powodziowych.

W dziale �Recenzje, omówienia, polemiki� oprócz kilku zwyczajowych recenzji na uwagê za-
s³uguje opracowany przez Irenê Klimaszewsk¹ przegl¹d publikacji z lat 2001�2005 dotycz¹cych
K³odzczyzny. W dziale �Kronika� znalaz³o siê k³odzkie kalendarium spo³eczno-kulturalne
2000�2004, dalej relacja o zorganizowanej w Muzeum Ziemi K³odzkiej wystawie �Piêæ wieków
górnictwa wêgla kamiennego na ziemi noworudzkiej� i na koniec sprawozdanie z dzia³alno�ci
Muzeum Ziemi K³odzkiej w latach 2000�2004. W dziale �Nekrologi� zamieszczono wspomnie-
nia o siedmiu osobach szczególnie zas³u¿onych dla miasta K³odzka i regionu. Chodzi o spo³ecz-
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niczkê Felicjê Wolfson (1921�2001), lekarza Walentego Wasilczenkê (1913�2002), ekonomistê
i samorz¹dowca Józefa Frejnika (1928�2003), literata Zenona Rzepliñskiego (1932�2004), mu-
zyka i pedagoga Stanis³awa D¹browskiego (1937�2005), ksiêdza pra³ata Stefana Witczaka
(1948�2006) i pedagoga Bronis³awa Krawczyka (1942�2007).

Stanis³aw Solicki

Rudolf U r b a n, DER PATRON. GÜNTER SÄRCHENS LEBEN UND ARBEIT FÜR DIE
DEUTSCH-POLNISCHE VERSÖHNUNG, Neisse Verlag, Dresden 2007, ss. 294.

Pod koniec 2007 r. nak³adem Neisse Verlag ukaza³a siê praca autorstwa opolskiego germanisty
i historyka Rudolfa Urbana o ¯yciu i dzia³alno�ci Güntera Särchena dla pojednania polsko-niemiec-
kiego. Bohater rozprawy � Günter Särchen (1927�2004) by³ jednym z pierwszych przedstawicieli
NRD, którzy zaanga¿owali siê w dzie³o pojednania miêdzy Polakami i Niemcami, nale¿a³ m.in. do
wspó³twórców s³ynnej organizacji Aktion Sühnezeichen (Akcja Znak Pokuty) oraz tzw. magdebur-
skich Polenseminare (seminariów polskich). Mimo tak bogatej dzia³alno�ci jego sylwetka znana by³a
g³ównie w¹skiemu gronu specjalistów zajmuj¹cych siê stosunkami polsko-niemieckimi, szczegól-
nie kontaktami pomiêdzy PRL i NRD1. Dlatego tak cenna jest inicjatywa R. Urbana, dziêki której
pamiêæ o tej niezwyk³ej postaci mo¿e spotkaæ siê z zainteresowaniem szerszego krêgu odbiorców.

W swojej pracy Autor próbuje daæ odpowied� na pytanie o �ród³a pó�niejszej postawy
G. Särchena i jego zaanga¿owania na rzecz pojednania z Polakami. Du¿e znaczenie przypisane zo-
sta³o pochodzeniu Särchena, który mia³ równie¿ s³owiañskie korzenie, wywodzi³ siê z niemiecko-
-serbo³u¿yckiej rodziny, dziêki czemu zwi¹zany by³ zarówno z niemieckim, jak i ze s³owiañskim
krêgiem kulturowym. Istotnym czynnikiem by³o ponadto jego katolickie pochodzenie i wychowa-
nie, które tak¿e  ukszta³towa³o jego osobowo�æ i mia³o wp³yw na pó�niejsze zaanga¿owanie w in-
stytucjach Ko�cio³a katolickiego. Oba te czynniki (serbo³u¿yckie pochodzenie oraz katolicyzm) by³y
w okresie III Rzeszy �ród³em dyskryminacji przez nazistów. W³a�nie w tych wczesnych do�wiad-
czeniach z dzieciñstwa R. Urban upatruje podstaw pó�niejszej dzia³alno�ci Särchena. Poprzez takie
prze¿ycia móg³ on bowiem w pe³ni u�wiadomiæ sobie i zrozumieæ zbrodnie nazistowskie w okupo-
wanej Polsce oraz wytworzyæ w sobie sprzeciw wobec wszelkich form nietolerancji i dyskrymina-
cji, których wyrazem by³y w NRD kolejne fale antypolskiej propagandy m.in. w okresie dzia³alno-
�ci w Polsce zwi¹zku zawodowego �Solidarno�æ�.

Decyduj¹ce znaczenie dla pó�niejszej postawy Särchena mia³y przede wszystkim prze¿ycia zwi¹-
zane z II wojn¹ �wiatow¹. W 1944 r. zosta³ on wcielony do Wehrmachtu, gdzie zetkn¹³ siê z �okro-
pieñstwami wojny, strachem przed �mierci¹, który by³ tym wiêkszy, im wiêcej widzia³ martwych
niemieckich ¿o³nierzy�. W kwietniu 1945 r Särchen dosta³ siê do amerykañskiej niewoli. Pobyt
w obozie jenieckim by³ dla niego wa¿nym do�wiadczeniem, gdy¿ dowiedzia³ siê wówczas o zbro-
dniach dokonanych przez nazistów m.in. na ziemiach polskich. Znacznie wiêcej informacji o zbro-
dniczej dzia³alno�ci narodowosocjalistycznego re¿imu uzyska³ jednak po powrocie w rodzinne strony.

�róde³ pó�niejszego zaanga¿owania Särchena Autor doszukuje siê równie¿ w jego wiedzy o po-
mocy Serbo³u¿yczan dla polskich robotników przymusowych w czasie wojny, która mia³a byæ przedmio-
tem �historycznej refleksji�, natomiast jego dzia³alno�æ na rzecz pojednania mia³a byæ symbolicznie
pojmowan¹ kontynuacj¹ tej pomocy. Tezy tej nie mo¿na jednak z ca³¹ pewno�ci¹ udowodniæ.

R. Urban podkre�la, ¿e przedstawione do�wiadczenia odcisnê³y zdecydowane piêtno w mental-
no�ci i psychice Särchena � jego zdaniem bez tego typu prze¿yæ nie rozwinê³aby siê bezkompromi-
sowa postawa, prowadz¹ca do pó�niejszej dzia³alno�ci bohatera ksi¹¿ki.

Niezwykle istotne znaczenie w ¿yciu Särchena, w kontek�cie jego pó�niejszego zaanga¿owania
w pojednanie z Polakami, mia³ kilkuletni pobyt w granicznym mie�cie Görlitz. Obserwuj¹c tam wza-
jemn¹ niechêæ obu narodów do siebie (po jednej stronie rzeki granicznej mieszkali Polacy � ofiary

Artyku³y recenzyjne i recenzje

1 Jednym z nielicznych opracowañ po�wiêconych G. Särchenowi jest artyku³ K. R u c h n i e wi-
c za, Günter Särchen (1927�2004) � Unser Gogatha liegt im Osten (�Mein Polen...�. Deutsche Po-lenfreunde in Porträts, wyd. K. Ruchniewicz i M. Zybura, Dresden 2005, s. 259�289).
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re¿imu nazistowskiego, natomiast po drugiej Niemcy � �wypêdzeni� z dawnych wschodnich prowin-
cji) rozwin¹³ w sobie zainteresowanie Polsk¹ oraz stosunkami miêdzy obu spo³eczeñstwami, a tak¿e �
zdaniem Autora � obra³ pojednanie polsko-niemieckie za jeden ze swoich ¿yciowych celów.

Najwa¿niejsz¹ czê�æ recenzowanej biografii stanowi prezentacja i analiza inicjatyw zapocz¹t-
kowanych przez Särchena, które s³u¿yæ mia³y pojednaniu miêdzy Polakami i Niemcami. R. Urban
podj¹³ siê niezwykle trudnego zadania, staraj¹c siê przedstawiæ wszystkie powziête w tym celu  dzia-
³ania. Do najbardziej znanych nale¿a³a oczywi�cie praca w ramach Aktion Sühnezeichen. Autor za-
prezentowa³ nie tylko najbardziej spektakularne akcje tej organizacji, do których nale¿a³y niew¹t-
pliwie obozy letnie i pielgrzymki do Polski, w trakcie których zajmowano siê m.in. pracami
w dawnych obozach zag³ady w O�wiêcimiu i Majdanku oraz spotykano siê z polskimi dysydentami
(przede wszystkim przedstawicielami Klubów Inteligencji Katolickiej), ale równie¿ mniej znane ini-
cjatywy. Zaliczyæ do nich nale¿y m.in. zbiórki pieniêdzy oraz darów dla ró¿nych instytucji w Pol-
sce, czy wspieranie o�rodka dla niewidomych w Laskach, w które notabene Särchen zaanga¿owa³
siê osobi�cie, pracuj¹c na jego rzecz oraz zakupuj¹c i niekiedy przemycaj¹c przez granicê urz¹dze-
nia dla niewidomych.

Równie popularna i wa¿na by³a kolejna inicjatywa Särchena � przez Autora okre�lona jako sztan-
darowe przedsiêwziêcie s³u¿¹ce pojednaniu miêdzy obu narodami � tzw. seminaria polskie, odby-
waj¹ce siê od 1968 r. w ramach urzêdu do spraw duszpasterstwa magdeburskiej kurii. W przeci-
wieñstwie do pielgrzymek do Polski (które skierowane by³y raczej do wschodnioniemieckiej
m³odzie¿y) by³y one adresowane do �redniego i starszego pokolenia. Brali w nich udzia³ przedsta-
wiciele ró¿nych grup spo³ecznych zainteresowanych tematyk¹ polsk¹, a szczególn¹ i jednocze�nie
liczn¹ grupê stanowili tzw. wypêdzeni. Cel seminariów by³ jasno sformu³owany, uczestnicy mieli
poznaæ �kulturê i historiê Polski, historiê oraz aktualn¹ sytuacjê polskiego Ko�cio³a�, a obrady mia-
³y doprowadziæ do �pojednania i stworzenia wiêzi miêdzy Polakami i Niemcami� (s. 161). W�ród
referentów znajdowali siê zawsze go�cie z Polski, przedstawiciele �rodowisk opozycyjnych, którzy
prezentowali s³uchaczom wolny od oficjalnej propagandy, prawdziwy obraz sytuacji politycznej
w PRL. Do najwa¿niejszych prelegentów nale¿eli: Anna Morawska, Franciszek Blachnicki, Józefa
Hennelowa, Tadeusz Mazowiecki, Stanis³aw Stomma i Mieczys³aw Pszon. Szczególnie istotne by³o
wyst¹pienie Mieczys³awa Pszona, który w 1981 r. zaprezentowa³ referat dotycz¹cy aktualnej sytua-
cji politycznej w Polsce i dzia³alno�ci �Solidarno�ci�, co mo¿na by³o jednoznacznie sklasyfikowaæ
jako wydarzenie polityczne (s. 164�165).Uzupe³nieniem seminariów by³y prezentacje dotycz¹ce
Polski oraz projekcje polskich filmów (np. �Wesele� czy �Potop�).

Wa¿nym przedsiêwziêciem Särchena by³o wydawanie tzw. Handreichungen (biuletynów infor-
macyjnych), w których prezentowa³ ró¿ne zagadnienia zwi¹zane ze wschodnim s¹siadem, m.in. his-
toriê i kulturê Polski, sytuacjê Ko�cio³a, sylwetkê Jana Paw³a II itp. R. Urban zwraca szczególn¹
uwagê na fakt, ¿e omawiane publikacje ukazywa³y siê bez ingerencji cenzury, poniewa¿ opatrzone
by³y adnotacj¹: �do u¿ytku wewn¹trzko�cielnego�. Sporo miejsca Autor po�wiêci³ szczególnemu
wydaniu tzw. Handreichungen, które ukaza³o siê w 1982 r. i by³o w ca³o�ci po�wiêcone �Solidarno-
�ci�. Oficjalny tytu³ tego zeszytu brzmia³: �Pojednanie � zadanie Ko�cio³a�, jednak zebrane w nim
teksty, zawieraj¹ce m.in. informacje na temat celów i za³o¿eñ programowych polskiego zwi¹zku za-
wodowego, stosunku do rz¹dz¹cej partii komunistycznej oraz postawy polskiego Ko�cio³a, mia³y
zdecydowanie polityczny charakter, szczególnie w kontek�cie sytuacji politycznej w PRL.

Poza tymi najbardziej znanymi inicjatywami Särchena w ksi¹¿ce znale�æ mo¿na ca³y szereg in-
nych podejmowanych przedsiêwziêæ. Kontakty z Polakami Günter Särchen nawi¹za³ bowiem ju¿
znacznie wcze�niej. Jeszcze w latach piêædziesi¹tych, w ramach urzêdu do spraw duszpasterstwa
w Magdeburgu rozpocz¹³ korespondencjê oraz wysy³anie niewielkich paczek z ksi¹¿kami do ró¿-
nych instytucji w Polsce. Do tej kategorii zaliczyæ nale¿y ponadto pobyty polskich studentów w NRD,
kursy jêzyka polskiego dla wschodnioniemieckich studentów, zbiórki darów dla Polski, szczególnie
w okresie kryzysu i stanu wojennego w latach osiemdziesi¹tych, a przede wszystkim liczne wyk³a-
dy i odczyty prezentuj¹ce woln¹ od oficjalnej propagandy sytuacjê w kraju wschodniego s¹siada.

Autor podkre�la równie¿ rolê Särchena w utworzeniu tzw. duszpasterstwa dla Polaków pracuj¹-
cych w NRD. Przedsiêwziêcie to dopiero kilka lat po pierwszych inicjatywach Särchena zosta³o prze-
jête przez episkopat NRD i skoordynowane ze stron¹ polsk¹; nadano mu te¿ rangê ogólnokrajow¹.
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Nie dziwi wiêc fakt, ¿e ze wzglêdu na bogat¹ dzia³alno�æ Särchena w tym zakresie Autor nada³

mu miano �patrona� polsko-niemieckiego pojednania. Co ciekawe, takiego samego okre�lenia w sto-
sunku do Särchena u¿yli przedstawiciele Stasi, nadaj¹c skierowanej przeciwko niemu formie pracy
operacyjnej w³a�nie kryptonim �Patron�. Dzia³alno�æ Särchena spowodowa³a bowiem zaintereso-
wanie jego osob¹ s³u¿by bezpieczeñstwa. Zarzucano mu m.in. przemyt �rodków dewizowych, wro-
go�æ wobec NRD oraz wspó³pracê ze s³u¿bami wywiadowczymi pañstw zachodnich. Warto podkre-
�liæ, ¿e Autor zapozna³ siê z aktami Särchena i wyniki tych badañ szeroko zrelacjonowa³ w rozdziale
�Probleme mit Staat und Kirche�.

Niew¹tpliwym atutem ksi¹¿ki jest tak¿e prezentacja sytuacji Ko�cio³a katolickiego w NRD. Szcze-
gólnie interesuj¹ce s¹ przedstawione przez R. Urbana napiêcia w Ko�ciele, których ofiar¹ by³ sam
Särchen.

R. Urban zaj¹³ siê ponadto analiz¹ skutków dzia³alno�ci Güntera Särchena. Autor uznaje, ¿e
poszczególne inicjatywy bohatera rozprawy przyczyni³y siê do stworzenia w pewnych krêgach wscho-
dnioniemieckiego spo³eczeñstwa alternatywnego obrazu Polski, prowadz¹c jednocze�nie do autentycz-
nego zbli¿enia przedstawicieli obu spo³eczeñstw. O znaczeniu pracy Särchena �wiadcz¹ tak¿e � wy-
mienione w ksi¹¿ce � nagrody i odznaczenia, jakie otrzyma³ zarówno w Polsce, jak i w Niemczech
(m.in. Krzy¿ Komandorski, Federalny Krzy¿ Zas³ugi, Nagroda Polsko-Niemiecka, Nagroda Poko-
jowa im. Lothara Kreyssiga).

Biografiê koñcz¹ ciekawe rozwa¿ania dotycz¹ce postawy politycznej Güntera Särchena. R. Urban
zadaje mianowicie pytanie, czy bohatera rozprawy mo¿na uznaæ za opozycjonistê. Odpowied� nie
jest bynajmniej prosta i jednoznaczna. Z jednej strony bowiem sam Särchen nie okre�la swojej dzia-
³alno�ci jako opozycyjnej wobec panuj¹cego w NRD ustroju, z drugiej jednak¿e podejmowane przez
niego inicjatywy by³y ewidentnym przejawem sprzeciwu wobec panuj¹cej doktryny oraz polityki
wschodnioniemieckich w³adz. Autor � przywo³uj¹c szereg przyk³adów � wskazuje, ¿e wiele spo-
�ród dzia³añ Güntera Särchena mia³o podteksty polityczne i przejawia³o pewne cechy postawy opo-
zycyjnej, mimo i¿ on sam nie definiowa³ ich w ten sposób. R. Urban widzi w Särchenie osobê, która
� nie bêd¹c czynnym opozycjonist¹ � zmotywowa³a wielu przysz³ych wschodnioniemieckich opo-
zycjonistów do wystêpowania przeciwko re¿imowi SED2.

Publikacja oparta jest na bogatym i ró¿norodnym zestawie materia³ów �ród³owych. Najwa¿niej-
szym z nich jest niew¹tpliwie zbiór archiwaliów G. Särchena, zawieraj¹cy teksty jego wyst¹pieñ,
listy, pamiêtniki oraz zdjêcia, zdeponowany w Zentralarchiv des Bischöflichen Ordinariates Mag-
deburg, a tak¿e prywatne archiwum Särchena, w którym znajduj¹ siê jego teksty, zebrane i opubli-
kowane w niewielkim nak³adzie. Dla pe³nego zaprezentowania sylwetki G. Särchena Urban siêgn¹³
do materia³ów znajduj¹cych siê w rêkach prywatnych: archiwum profesora Kazimierza Czapliñskiego,
ksiêdza Wolfganga Globischa oraz Christiana Schenkera z Wittichenau. Ponadto Autor wykorzysta³
równie¿ materia³y licznych archiwów niemieckich (Bischöfliches Archiv Görlitz, Ratsarchiv der Stadt
Görlitz, Sorbisches Institut w Budziszynie) oraz polskich (Archiwum Jerzego Turowicza, Pañstwo-
we Muzeum Auschwitz-Birkenau, Pañstwowe Muzeum na Majdanku, wroc³awski oddzia³ Instytutu
Pamiêci Narodowej). Bardzo istotne znaczenie w kontek�cie dzia³alno�ci bohatera monografii po-
siadaj¹ dokumenty wschodnioniemieckiego Ministerstwa Bezpieczeñstwa Pañstwa (Bundesbeauftrag-
te für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR). Osobn¹ kategoriê �róde³
stanowi¹ wywiady ze �wiadkami dzia³alno�ci Särchena. Autor przeprowadzi³ wywiady z jego cór-
kami: Elizabeth Here i Claudi¹ Wyzgol oraz przyjació³mi i wspó³pracownikami: Heribertem
Wenzlem, Christ¹ Gnatzy, Theo Mechtenbergiem, Ludwigiem Mehlhornem, Ew¹ Unger, Kazimie-
rzem Czapliñskim, Wand¹ Czapliñsk¹ i ksiêdzem Wolfgangiem Globischem. Warto podkre�liæ, ¿e
R. Urban, który jest równie¿ germanist¹, dokona³ wnikliwej analizy ró¿norodnych tekstów Särchena,
m.in. jego wierszy, dziêki czemu czytelnik zyskuje pe³ny obraz twórczej dzia³alno�ci bohatera roz-
prawy.

Rozprawa Der Patron. Günter Särchens Leben und Arbeit für die deutsch-polnische Versöhnung
poprzedzona jest przedmow¹ dr. hab. Krzysztofa Ruchniewicza oraz uzupe³niona ponad 20 zdjêcia-

2 Podobnie rolê G. Särchena ocenia E. N e u b e r t, Geschichte der Opposition in der DDR1949�1989, Bonn 1997, s. 200. 
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mi i kopiami dokumentów, m.in. materia³ów wschodnioniemieckiej s³u¿by bezpieczeñstwa. Wypa-
da jedynie wyraziæ nadziejê, ¿e ta wa¿na ksi¹¿ka uka¿e siê równie¿ w jêzyku polskim, dziêki czemu
mo¿liwe bêdzie spopularyzowanie osoby oraz dzia³alno�ci Güntera Särchena po obu stronach Odry.

Dariusz Wojtaszyn

Piotr Wa n d y c z, ALEKSANDER SKRZYÑSKI � MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH
II RZECZYPOSPOLITEJ, Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych, Warszawa 2006, ss. 312.

Dzia³alno�ci Aleksandra Skrzyñskiego po�wiêconych jest wiele opracowañ na temat dyploma-
cji polskiej w dobie dwudziestolecia miêdzywojennego, a szczególnie w okresie sprawowania przez
niego funkcji szefa polskiej dyplomacji w latach 1922�1923 i 1924�1926. Jego biografiê polityczn¹
opracowa³ Piotr Stefan Wandycz, wybitny znawca dziejów Polski i Europy �rodkowo-Wschodniej,
a w szczególno�ci stosunków polsko-czechos³owackich i polsko-francuskich1.

Zasadnicza czê�æ pracy obejmuje okres dzia³alno�ci Skrzyñskiego, w którym nast¹pi³o ustale-
nie granic odrodzonej Polski. Jednak szczytowy okres jego dzia³alno�ci przypada na lata 1924�1926,
gdy zaakceptowa³ postanowienia konferencji w Locarno. Dzia³alno�æ dyplomatyczna Skrzyñskiego
wzbudza³a kontrowersje zarówno w�ród wspó³czesnych polityków jak i pó�niejszych badaczy. Je-
dni okre�lali go mianem �jednego z najzdolniejszych ministrów spraw zagranicznych�, inni, gdy pa-
rafowa³ protokó³ koñcowy paktów lokarneñskich, mówili o nim �ta suczka lokarneñska�. Przez hi-
storyków Skrzyñski jest postrzegany jako drugi obok Józefa Becka wybitny polski minister spraw
zagranicznych okresu miêdzywojennego. Mimo to jego dzia³alno�æ oraz koncepcje polityki zagra-
nicznej posiadaj¹ zarówno antagonistów, jak i zwolenników. Dlatego te¿ z zainteresowaniem nale¿y
przyj¹æ jego biografiê.

G³ówne �ród³a archiwalne wykorzystane przez Autora znajduj¹ siê w Polsce, USA i we Francji.
Nie by³o potrzeby wykorzystywania czeskich zbiorów archiwalnych, przechowywanych w Archi-
vie ministerstva zahraniènich vìci w Pradze, poniewa¿ zosta³y one skrupulatnie spenetrowane przez
historyków czeskich i polskich. Z pewno�ci¹ wiele nowych szczegó³ów dostarczy³aby kwerenda
w archiwach rumuñskich, które � jak mo¿na s¹dziæ � by³yby przydatne dla nakre�lenia dzia³alno�ci
Skrzyñskiego jako pos³a polskiego w Bukareszcie.

Szczególne miejsce w bibliografii wy¿ej wymienionej ksi¹¿ki zajmuj¹ prywatne papiery Eweli-
ny Zaleskiej. Jej notatki oraz liczne pamiêtniki innych osobisto�ci �wiata polityki pozwoli³y tak¿e
na ukazanie problemów niezwi¹zanych �ci�le z jego dzia³alno�ci¹ dyplomatyczn¹. Istotnym �ród³em
informacji na temat osobowo�ci i koncepcji politycznej hrabiego s¹ publikowane w Polsce, jak i poza
jej granicami artyku³y, prace i przemówienia jego autorstwa. Wandycz wykorzysta³ wszystkie �ród³a
publikowane dotycz¹ce polityki zagranicznej Polski. Szczególnie przydatne w trakcie pisania recen-
zowanej publikacji okaza³y siê wy¿ej wymienione publikacje zwarte.

Na tre�æ ksi¹¿ki poza wstêpem, epilogiem i indeksem osób, sk³ada siê, osiem rozdzia³ów. Dwa
pierwsze traktuj¹ o �pierwiastku pozahistorycznym� Aleksandra Skrzyñskiego, za� rozdzia³ trzeci
i czwarty odnosz¹ siê do jego dzia³añ jako sternika polskiej dyplomacji w rz¹dach gen. W³adys³awa
Sikorskiego oraz W³adys³awa Grabskiego. Natomiast nastêpne rozdzia³y (pi¹ty, szósty i siódmy)
obejmuj¹ okres poprzedzaj¹cy konferencjê w Locarno oraz jej obrady. Z kolei rozdzia³ ósmy oraz
epilog przedstawiaj¹ okres, kiedy pozostawa³ on na uboczu ¿ycia politycznego, który mo¿na okre-
�liæ jako zmierzch �gwiazdy pierwszej wielko�ci na naszym firmamencie dyplomatycznym� (s. 7).

Rozdzia³ pierwszy i drugi przybli¿aj¹ nam kontekst, w którym ukszta³towa³a siê koncepcja poli-
tyki zagranicznej Skrzyñskiego. Czas, w którym przysz³o dojrzewaæ przysz³emu ministrowi spraw
zagranicznych, nieistniej¹cego wówczas na mapach pañstwa, ró¿ni³ siê nieomal pod ka¿dym wzglê-
dem od okresu, który nast¹pi³ po roku 1918.
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1919�1925: French � Czechoslovak � Polish Relations from the Paris Peace Conference to Locarno,Mineapolis 1962; t e n ¿ e, The Twilight of French Alliance, 1926�1936: French � Czechoslovak � Po-
lish Relations from Locarno to Remilization of the Rhineland, Jersey: Princeton 1988.
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Swoj¹ pracê dyplomaty rozpocz¹³ on jako urzêdnik w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

w Wiedniu. Nastêpnie zosta³ mianowany sekretarzem ambasady w Watykanie, a pó�niej by³ sekre-
tarzem w poselstwie w Hadze, oraz w ambasadach w Berlinie i Pary¿u. Praca w dyplomacji austro-
-wêgierskiej sprawi³a, ¿e w przededniu i w czasie I wojny �wiatowej z natury rzeczy opowiedzia³
siê on za orientacj¹ austro-polsk¹. Jednak z powodu braku �róde³ Autor do�æ pobie¿nie potraktowa³
ten okres ¿ycia Skrzyñskiego. Nie zwróci³  uwagi, ¿e u schy³ku I wojny, kiedy mocarstwa Ententy
pogodzi³y siê z rozpadem monarchii habsburskiej, Skrzyñski pozosta³ nadal wierny wy¿ej wspomnia-
nej orientacji. Wierzy³ bowiem w zwyciêstwo pañstw centralnych i proponowa³ nawet w czerwcu
1918 r. przywódcy konserwatystów zachodniej Galicji W.L. Jaworskiemu porozumienie z Komite-
tem Narodowym Polskim. Mia³ za tym przemawiaæ rzekomo fakt, i¿ R. Dmowski nie wierzy³ w zwy-
ciêstwo Ententy2. Wydaje siê, ¿e na tak¹ postawê mia³ wp³yw kuzyn Aleksandra, W³adys³aw Skrzyñ-
ski, radca legacyjny w poselstwie austro-wêgierskim w Bernie. Pod koniec wojny wskazywa³ on
wyra�nie na konieczno�æ uniezale¿nienia siê Austro-Wêgier od Niemiec i rozwi¹zanie przez nie spra-
wy polskiej. Kwestiê tê omówi³ J. Pajewski3. W tym samym czasie W³adys³aw Skrzyñski propono-
wa³ austro-wêgierskiemu ministrowi spraw zagranicznych, Stephanowi Buriánowi von Rajecz po-
zyskanie Dmowskiego dla orientacji austro-polskiej4.

Podczas I wojny �wiatowej by³ podkomendnym gen. Tadeusza Rozwadowskiego, dziêki które-
mu mia³ okazjê poznaæ wiele wa¿nych osobisto�ci odradzaj¹cej siê Polski, w tym Sikorskiego. W maju
1919 r. podj¹³ za� pracê w dyplomacji polskiej i zosta³ mianowany pos³em w Bukareszcie, odniós³
tam powa¿ny sukces dyplomatyczny, jakim by³o zawarcie sojuszu polsko-rumuñskiego. Wandycz
potwierdza opiniê sformu³owan¹ przez Henryka Bu³haka, ¿e ten m³ody dyplomata by³ �jednym
z czo³owych autorów zawartego aliansu� (s. 55). W rozdziale tym zosta³a równie¿ omówiona jego
dzia³alno�æ na rzecz zbli¿enia z pañstwami Ma³ej Ententy, co nie mog³o przynie�æ skutków ze wzglêdu
na z³y stan stosunków polsko-czechos³owackich. Misja w Bukareszcie zakoñczy³a siê 16 XII 1922 r.,
gdy powo³ano go na stanowiska szefa polskiej dyplomacji.

Autor podkre�la zarazem, ¿e mimo zdolno�ci i do�wiadczenia Skrzyñski nie cieszy³ siê sympa-
ti¹ ze wzglêdu na maniery nabyte w domu rodzinnym i pracy w dyplomacji austro-wêgierskiej. Zo-
sta³y przytoczone opinie wspó³pracuj¹cych z nim osobisto�ci, które podkre�la³y, ¿e jego tupet
i wielkopañskie zachowanie ujawnia³y siê w sytuacjach, w których stara³ siê broniæ swoich koncep-
cji i samego siebie. Autor dowodzi przy tym, ¿e Skrzyñski by³ cz³owiekiem nie�mia³ym. Mimo to
informacje na temat jego pracy oraz stosunku do wspó³pracowników przenika³y do szerszych �ro-
dowisk politycznych, które na ogó³ nie znaj¹c go, wyra¿a³y siê o nim negatywnie.

W pracy zaznaczono, ¿e w swojej polityce kierowa³ siê zasad¹ pokojowego regulowania kon-
fliktów miêdzynarodowych. Wp³yw na tak¹ postawê mia³y do�wiadczenia wyniesione z pracy
w dyplomacji austro-wêgierskiej i I wojny �wiatowej. Autor podkre�la, ¿e Skrzyñski trafnie okre-
�la³ niekorzystne po³o¿enie geopolityczne Polski, które zmusza³o j¹ do utrzymania powojennego status
quo. Dlatego te¿ Skrzyñski, tak jak wcze�niej Konstanty Skirmunt, d¹¿y³ do poprawy stosunków
z s¹siadami Polski. Wandycz wskazuje, ¿e wed³ug Skrzyñskiego podstaw¹ porz¹dku w powojennym
�wiecie powinna byæ: ustrój demokratyczny, poszanowanie suwerenno�ci wszystkich pañstw oraz
odrzucenie dominacji mocarstw w polityce miêdzynarodowej. Demokracja � jego zdaniem � mia³a
nie dopu�ciæ do powstania d¹¿eñ imperialistycznych, które wraz z nacjonalizmem i �internacjonali-
zmem� (komunizmem � T.B.) mia³ byæ zagro¿eniem, zw³aszcza dla pokoju w Europie. Pogl¹dy te
przysporzy³y mu opinii �mistrza pacyfizmu s³owa� (s. 94).

Rozdzia³ trzeci traktuje o dzia³aniach Skrzyñskiego w trakcie pierwszego przewodnictwa pol-
skiej dyplomacji. Objêcie teki ministra w rz¹dzie Sikorskiego politycy polscy i zagraniczni przypi-
sywali na ogó³ bliskim kontaktom z premierem i Józefem Pi³sudskim, do czego niew¹tpliwie przy-
czyni³ siê fakt, ¿e Skrzyñski oraz Sikorski i pocz¹tkowo Pi³sudski stali na gruncie orientacji

2 W.L. J a w o r s ki, Diariusz 1914�1918, wybór i oprac. M. Czajka, Warszawa 1997, s. 265, za-pisek z 6 VI 1918 r.
3 J. P a j e w s k i, Wokó³ sprawy polskiej Pary¿ � Lozanna � Londyn 1914�1918, Poznañ 1970,s. 111 i 146�148.4 J a w o r s k i, op.cit., s. 269, zapiska 7 VII 1918 r.
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austro-polskiej. Wandycz wyra¿a na ten temat odmienn¹ opiniê, uwa¿a bowiem, ¿e o nominacji za-
decydowa³y kompetencje i wieloletnia praktyka.

Skrzyñski obejmuj¹c stanowisko ministra zasta³ ju¿ nakre�lony g³ówny kierunek polskiej poli-
tyki zagranicznej. Wyznacza³y go wytyczne opracowane przez Sztab Generalny, a zatwierdzone przez
Radê Ministrów. Wandycz potwierdza wcze�niejsze pogl¹dy Henryka Bu³haka, ¿e wytyczne te wp³y-
nê³y na prawie ca³¹ politykê zagraniczn¹ miêdzywojennej Polski. Autor zwraca uwagê, ¿e Skrzyñ-
ski docenia³ znaczenie Ligi Narodów, zw³aszcza w rozwi¹zywaniu konfliktów miêdzynarodowych.
Nale¿y podkre�liæ, ¿e Polska w tym okresie odnios³a du¿y sukces, uznano bowiem jej granice z Ro-
sj¹ Sowieck¹ i Litw¹. Autor wskazuje, ¿e nowy minister mia³ w tym znaczny udzia³, ale nie by³ je-
dynym ojcem sukcesu, na który z³o¿y³ siê równie¿ wysi³ek pos³ów polskich w Londynie, Pary¿u
i Rzymie oraz zmiana stanowiska Wielkiej Brytanii.

Rozdzia³ czwarty obejmuje dzia³alno�æ Skrzyñskiego w rz¹dzie W³adys³awa Grabskiego. Ale-
ksander Skrzyñski musia³ nie tylko zaj¹æ siê udzia³em w opracowywaniu protoko³u genewskiego,
ale i naprawiæ to, co zniweczyli nieudoln¹ polityk¹ jego poprzednicy. W trakcie V sesji Zgromadze-
nia Ogólnego Ligi Narodów, Skrzyñski stara³ siê jednak jak najbardziej przyczyniæ do odpowiedniej
formy protoko³u. Popiera³ on bowiem stanowisko Francji, staraj¹c siê zarazem pozyskaæ Wielk¹ Bry-
taniê. Autor podkre�la, ¿e za jedno z kluczowych zagadnieñ dla sukcesu protoko³u genewskiego,
Skrzyñski uwa¿a³ odpowiednie i precyzyjne zdefiniowanie agresora oraz wprowadzenia wobec nie-
go sankcji. Prace zakoñczy³y siê podpisaniem przez niego, w imieniu Polski, protoko³u genewskie-
go. Autor podkre�la, ¿e Skrzyñski bra³ udzia³ w formu³owaniu protoko³u. Nie wszed³ on jednak
w ¿ycie z powodu odmowy jego ratyfikacji przez nowy konserwatywny rz¹d brytyjski Stanleya Bal-
dwina. W rozdziale tym Wandycz zwraca uwagê na rozbie¿no�æ miêdzy Skrzyñskim a Sikorskim.
Sikorski nie podziela³ nadmiernego optymizmu Skrzyñskiego na temat mo¿liwo�ci utrzymania po-
rz¹dku wersalskiego i pokojowego rozwi¹zywania konfliktów miêdzynarodowych. Znalaz³o to wy-
raz w zabiegach Sikorskiego o zacie�nienie wojskowego sojuszu polsko-francuskiego.

W kolejnych rozdzia³ach (pi¹tym, szóstym i siódmym) Autor skupi³ siê na dzia³alno�ci Skrzyñ-
skiego w okresie kszta³towania siê systemu lokarneñskiego. Uzasadnia on, ¿e Skrzyñski nie by³
w stanie ze wzglêdu na pacyfistyczne postawy �rodowisk politycznych we Francji i Wielkiej Bryta-
nii zmieniæ stanowiska tych pañstw wobec Niemiec. W zwi¹zku z tym minister podejmowa³ dzia³a-
nia na rzecz os³abienia antypolskiego charakteru ewentualnego porozumienia pañstw zachodnich
z republik¹ weimarsk¹. W tej czê�ci ksi¹¿ki zosta³a szczegó³owo okre�lona dzia³alno�æ dyploma-
tyczna Skrzyñskiego, który stara³ siê wykorzystaæ wszystkie mo¿liwo�ci. Wandycz nazywa to �gr¹
wszystkimi kartami� (s. 144). Pogorszenie po³o¿enia miêdzynarodowego Polski mia³o polepszyæ pod-
jêcie dzia³añ na rzecz porozumienia polsko-czechos³owackiego. Skrzyñski jednak niezbyt trafnie s¹-
dzi³, ¿e Czechos³owacja bêdzie dostrzega³a zagro¿enie ze strony Niemiec. Skoñczy³o siê to zatem
jedynie normalizacj¹ stosunków s¹siedzkich podczas wizyty Edvarda Bene�a w Warszawie. Wyni-
ka³o to z désintéressement w³adz w Pradze, które wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e rewizjonizm Niemiec
zagra¿a tylko Polsce, próbowa³y zawrzeæ odrêbne porozumienie z republik¹ weimarsk¹.

Autor zwróci³ uwagê, ¿e Skrzyñski próbowa³ uzyskaæ poparcie USA, pomimo ich izolacjoni-
stycznej polityki, oraz doprowadzi³ do poprawy stosunków z Rosj¹ Sowieck¹. Wandycz potwierdza
wcze�niejsze opinie polskich badaczy, zw³aszcza Wies³awa Balceraka, ¿e dzia³alno�æ Skrzyñskiego
mia³a charakter propagandowy, a sama misja skazana by³a na niepowodzenie. Jednak � jak twierdzi
Autor � minister chcia³ na�wietliæ w Stanach Zjednoczonych po³o¿enie miêdzynarodowe Polski
i uzyskaæ z ich strony nawet ograniczone poparcie. Pocz¹tkowo podczas konferencji w Locarno nie
brano pod uwagê udzia³u wschodnich s¹siadów Niemiec. Delegacje Czechos³owacji i Polski poja-
wi³y siê jednak dziêki osobistemu zaproszeniu dyrektora politycznego francuskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, Philippa Berthelota, 8 lub 9 X. Natomiast omawiaj¹c konferencjê w Locar-
no, Autor wskazuje na niewielki sukces dyplomatyczny Skrzyñskiego, jakim by³ udzia³ Polski w tej
konferencji, mimo ¿e nie uczestniczy³a ona w prowadzonych tam rozmowach. Podkre�la równocze-
�nie, ¿e minister wykazywa³ nadmierny optymizm, który � jak mo¿na s¹dziæ � skierowany by³ do
polskiej opinii publicznej. Zaznacza przy tym, ¿e Skrzyñski, kiedy zorientowa³ siê, ¿e nie jest mo¿-
liwe uzyskanie gwarancji granic, d¹¿y³ do zapewnienia Polsce sta³ego miejsca w Radzie Ligi Naro-
dów. Autor stara siê odpowiedzieæ m.in. na pytanie, czy Locarno pogorszy³o, czy polepszy³o po³o-

Artyku³y recenzyjne i recenzje
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5 P. Wa n d y c z, Trzy próby nawi¹zania wspó³pracy polsko-czechos³owackiej (Z dziejów polityki
i dyplomacji polskiej. Studia po�wiêcone pamiêci Edwarda hr. Raczyñskiego Prezydenta Rzeczypo-spolitej na wychod�stwie, Warszawa 1994).

6 T e n ¿e, The Twilight of French Alliance, 1926�1936�, s. 60.

Artyku³y recenzyjne i recenzje
¿enie miêdzynarodowe Polski. Wandycz dowodzi, ¿e Skrzyñski nie by³ w stanie uzyskaæ nic ponad
to, co oferowa³y Polsce mocarstwa europejskie. Historyk odcina siê od opinii takich badaczy jak np.
J. Krasuski, który decyzje podjête w Locarno porównuje do konferencji w Monachium oraz zarzuca
Skrzyñskiemu i Beckowi skrajn¹ naiwno�æ. Dla potwierdzenia swojej tezy Autor przedstawia opi-
niê wyra¿on¹ przez Pi³sudskiego, który z umiarem odnosi³ siê do polityki Skrzyñskiego. Marsza³ek
nie potêpi³ go ca³kowicie za podpisanie uk³adu arbitra¿owego. Wandycz potwierdza zarazem opinie
na temat Locarno zamieszczone w syntetycznej pracy Marka Kamiñskiego i Micha³a Zachariasa.
Zwraca przy tym uwagê na ujemny wp³yw decyzji Skrzyñskiego na stosunki z Sikorskim, który bardzo
negatywnie oceni³ jego politykê zagraniczn¹. Genera³ stwierdzi³ nawet, ¿e je�li ³¹czy³a go z mini-
strem przyja�ñ, to wst¹pienie przez Skrzyñskiego na drogê polityki lokarneñskiej �rozdzieli³a ich
[Sikorskiego i Skrzyñskiego � T.B.] stanowczo� (s. 211).

Rozdzia³ ostatni obejmuje okres sprawowania przez Skrzyñskiego funkcji premiera i ministra
spraw zagranicznych. Historyk polski podkre�la, ¿e pomimo os³abienia po³o¿enia miêdzynarodowego
Polski, premier nadal wierzy³ w utrzymanie ³adu wersalskiego. W rozdziale tym Wandycz potwier-
dza opiniê, ¿e Skrzyñski jako premier stara³ siê w tym czasie wznie�æ ponad podzia³y partyjne mimo
to, ¿e jego pogl¹dy by³y bliskie konserwatystom i pi³sudczykom. Autor skupia siê jednak g³ównie
na jego polityce zagranicznej, a zw³aszcza na kolejnej próbie nawi¹zania wspó³pracy z Czechos³o-
wacj¹, co znalaz³o wyraz w jego wizycie w Pradze na pocz¹tku kwietnia 1926 roku. Wandycz stara
siê wyja�niæ, co sk³oni³o premiera do ponownej wspó³pracy z w³adzami w Pradze. Jako przyczynê
podaje on m.in. zbli¿enie niemiecko-sowieckie, zakoñczone podpisaniem uk³adu o neutralno�ci. Za-
znaczyæ trzeba, ¿e Autor powtarza swoje opinie opublikowane we wcze�niejszych pracach, o bez-
celowo�ci starañ Skrzyñskiego poniewa¿, Edvard Bene� i Tomá� G. Masaryk obawiali siê, ¿e po-
przez sojusz i wspó³pracê z Polsk¹ Czechos³owacja mo¿e zostaæ wci¹gniêta w konflikt z Niemcami
lub ZSRS5. Szkoda, ¿e Autor nie wspomnia³ opinii, któr¹ przedstawi³ Masaryk w 1927 r. podczas
rozmowy, m.in. na temat Polski, z Gustavem Stresmannem, kiedy o�wiadczy³ wprost, ¿e: �on nie
bêdzie rozwa¿a³, czy wyci¹gaæ kasztany z ognia dla czyjego� dobra, je�li dosz³oby do konfliktu miê-
dzy Polsk¹ a Niemcami�6.

Pracê zamyka epilog, w którym Autor omawia okres od majowej dymisji rz¹du Skrzyñskiego
do jego tragicznej �mierci. Po dymisji i przewrocie majowym Skrzyñski pozostawa³ na uboczu ¿y-
cia politycznego z piêtnem oskar¿enia o sprzyjanie zamachowi. Wandycz oczyszczaj¹c ministra
pisze wprost, ¿e pogl¹dy takie �nie wytrzymuj¹ krytyki� (s. 259). Opinie wspó³czesnych Skrzyñ-
skiemu s¹ o tyle niezrozumia³e, ¿e pomimo z³o¿enia mu przez Kazimierza Bartla propozycji objêcia
w jego rz¹dzie teki ministra spraw zagranicznych, hrabia odmówi³, swoj¹ decyzjê uzasadniaj¹c tym,
¿e: �nie chce wspó³pracowaæ z cz³owiekiem maj¹cym krew bratni¹ na rêkach� (s. 257). Cz³owie-
kiem tym by³ oczywi�cie Pi³sudski, który urazi³ personalnie Skrzyñskiego okre�laj¹c go mianem
�suczki lokarneñskiej� (s. 257). Szkoda, ¿e Autor nie wyja�ni³ bli¿ej negatywnego stosunku Mar-
sza³ka do Skrzyñskiego. Wydaje siê, ¿e wp³yw na to mia³ fakt, ¿e nie przywi¹zywa³ on wiêkszej
wagi do Ligi Narodów w przeciwieñstwie do Skrzyñskiego. W pracy zaznaczono, ¿e sam Skrzyñski
nie kwapi³ siê do objêcia ministerstwa ze wzglêdu na negatywny stosunek do zamachu majowego
oraz mo¿liwo�æ ubezw³asnowolnienia przez Pi³sudskiego. Ostatnie lata jego ¿ycia wype³ni³y komen-
tarze i liczne wywiady.

Podsumowuj¹c, ksi¹¿ka zas³uguje na uwagê badaczy stosunków miêdzynarodowych w Europie
dwudziestolecia miêdzywojennego. Skrupulatnie wykorzystana wielojêzyczna literatura oraz �ród³a
polskie i zagraniczne sprawiaj¹, ¿e praca na pewno zainteresuje czytelników polskich i zagranicz-
nych. Rozprawa potwierdza szereg opinii na temat polityki zagranicznej Polski oraz wnosi nowe
szczegó³y na ten temat dziêki dotarciu Wandycza do nieznanych polskim historykom �róde³ archi-
walnych. Na koniec wypada dodaæ, ¿e w pracy b³êdnie podawana jest pisownia czeskich organów
prasowych.

Tomasz Buszman
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K a t a r z y n a  K l u c z y k
MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA W BUDAPESZCIE 25 III 2008 R.

W RAMACH OBCHODÓW TYGODNIA PRZYJA�NI POLSKO-WÊGIERSKIEJ
PT. �A MI SZABADSÀGUNKERT S A TIETEKÉRT � LENGYEL KATONÀK

AZ 1848�49 � ES MAGYAR SZABADSÁGHARCBAN�
�ZA WOLNO�Æ NASZ¥ I WASZ¥ � POLSCY ¯O£NIERZE

W WÊGIERSKIEJ REWOLUCJI 1848�49�
Od 2007 r. na 23 III przypadaj¹ obchody Dnia Przyja�ni Polsko-Wêgierskiej. Pierwszym go-

spodarzem byli Polacy, a w 2008 r. obowi¹zek ten spad³ na Wêgrów. Z zadania tego wywi¹zali siê
�wietnie organizuj¹c obchody nie Dnia, ale Tygodnia Polskiego (Lengyel het � március 25�30). Za-
inaugurowa³a go 25 III miêdzynarodowa konferencja o znamiennym dla Polaków tytule �Za wol-
no�æ nasz¹ i wasz¹ � polscy ¿o³nierze w wêgierskiej rewolucji 1848�49� w Instytucie i Muzeum
Historii Wojny (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) w sercu starego Budapesztu. W cieniu flag wê-
gierskiej, polskiej i unijnej w Sali Galowej Muzeum zebrali siê liczni imiennie zaproszeni go�cie.
Atmosfera by³a podnios³a, odmienna od zwyk³ych roboczych konferencji. Referentów by³o niewie-
lu. Pierwsz¹ mowê wyg³osi³ dyrektor Muzeum genera³ József Holló, a po nim zabra³ g³os Tamas
Katona (Budapeszt), emerytowany profesor i by³y ambasador Wêgier w Polsce, wybitny znawca sto-
sunków polsko-wêgierskich. Nawi¹za³ do naszych wspólnych dziejów, szczególnie do wydarzeñ
z 1849 r., zajmuj¹co porównuj¹c postawê polskich dowódców walcz¹cych po stronie wêgierskich
�rebeliantów�, genera³ów Józefa Bema i Henryka Dembiñskigo, którzy do dzisiaj ciesz¹ siê na Wê-
grzech ogromn¹ popularno�ci¹. Katona zastanawia³ siê nad przewrotno�ci¹ losu, gdy¿ bardziej uta-
lentowanemu militarnie Bemowi jeszcze do niedawna na Wêgrzech mniej po�wiêcano uwagi ni¿ Dem-
biñskiemu, czego przyczyn doszukiwa³ siê w fizjonomii, charakterze i postêpowaniu obydwu wobec
podw³adnych. Kolejnym referentem by³ Tomasz Szubert (Wiedeñ), jedyny Polak w tym gronie. Jako
¿e konferencja odbywa³a siê w jêzyku wêgierskim, jego odczyt wyg³osi³ István Kovacs, który te¿
wcze�niej go przet³umaczy³. Referat Szuberta traktowa³ o obozie genera³a Bema w zrewolucjonizo-
wanym Wiedniu w pa�dzierniku 1848 r. Ukaza³ nieznane dotychczas kulisy wydarzeñ w stolicy mo-
narchii habsburskiej, problemy, z jakimi borykaæ siê musia³ polski genera³, faktyczny (ale niefor-
malny) g³ównodowodz¹cy w tym mie�cie. Powstanie wiedeñskie by³o bowiem powi¹zane niemal
wszystkimi niæmi z rewolt¹ wêgiersk¹. Natêpnie Gyula Kedves (Budapeszt) mówi³ o rozdyspono-
wywaniu w 1849 r. przybywaj¹cych zewsz¹d polskich ochotników w wojsku Honwedów. Po nim
Róbert Hermann (Budapeszt) po raz pierwszy w dziejach badañ nad wêgiersk¹ Wiosn¹ Ludów od-
niós³ siê bardzo krytycznie do osoby genera³a Dembiñskiego, wykazuj¹c brak jego wybitniejszych
umiejêtno�ci przywódczych, nieadekwatnych do wielkich oczekiwañ, jakie pok³adali w nim Wêgrzy
w 1849 r. Wreszcie István Kovács, by³y konsul Wêgier w Krakowie, zarazem �wietny znawca oso-
by genera³a Bema i dziejów polskich legionistów lat 1848�1849, przybli¿y³ sylwetkê syna hrabiego
Aleksandra Fredry, Jana Aleksandra, który jako ochotnik przyby³ z Galicji na Wêgry, aby walczyæ
za �wasz¹ wolno�æ�. Wyk³ad ten zakoñczy³ konferencjê i wszyscy przeszli do Sali Marmurowej na
oficjalne spotkanie z prezydentami Wêgier i Polski, László Sólyomem i Lechem Kaczyñskim, którzy
przeciêli bia³o-czerwon¹ i czerwono-bia³o-zielon¹ wstêgê, otwieraj¹c tym samym wystawê dotycz¹c¹
polskich legionistów wspomagaj¹cych Wêgrów w 1848 i 1849 r.

K  R  O  N  I  K  A   N  A  U  K  O  W  A
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Pok³osiem tych wydarzeñ bêdzie specjalna publikacja zawieraj¹ca wyg³oszone referaty wydana

przez Instytut i Muzeum Historii Wojny i wêgierskie Ministerstwo Obrony Narodowej.
Nawi¹zuj¹c do motta konferencji, nale¿y przypomnieæ okoliczno�ci pojawienia siê Polaków na

Wêgrzech w okresie Wiosny Ludów. W tym roku przypada 160. rocznica wybuchu walki tego naro-
du przeciwko Austriakom, o prawa nale¿ne Królestwu Wêgier. W 1848 r. Wêgrzy bêd¹c w Zalita-
wii ¿ywio³em przewa¿aj¹cym kulturowo, stanowili jednak zaledwie oko³o 40% wszystkich ludów.
Mowa o wielkim terytorium siêgaj¹cym od Chorwacji po dzisiejsz¹ S³owacjê, z Siedmiogrodem za-
siedlonym przez Wêgrów, Rumunów, Sasów i Szeklerów, do którego Wêgrzy mieli uzasadnione pre-
tensje wynikaj¹ce z jego dawnej przynale¿no�ci do Korony �w. Stefana. Dzia³ania Wêgrów objê³y
równie¿ nale¿¹ce onegdaj do nich Baczkê i Banat, bêd¹ce pod kontrol¹ Wiednia w tzw. pasie bez-
pieczeñstwa, zasiedlonym g³ównie przez Serbów i Wêgrów. Struktura narodowo�ciowa tych wszyst-
kich ziem by³a jeszcze bardziej skomplikowana ni¿ dawnego organizmu polsko-litewskiego. Na fali
rewolucji europejskiej Wêgrzy za¿¹dali od Wiednia równouprawnienia w monarchii, w stosunku do
trzymaj¹cych prym Niemców austriackich. Dwór w Wiedniu, uwik³any w walki z opozycj¹ demo-
kratyczn¹ w Przedlitawii i Niemczech oraz od�rodkowe dzia³anie W³ochów, podj¹³ bezkompromi-
sow¹ walkê o przetrwanie. Dworowi dopomog³y w tym rozwijaj¹ce siê w po³owie XIX w. ruchy
narodowe, szczególnie Serbów i Rumunów, co umiejêtnie chocia¿ krótkowzrocznie wykorzystano
przeciwko Wêgrom. Ci do walki wystawili blisko 170 tys. ¿o³nierzy, Austriacy podobnie, ale osta-
tecznie rozgrywkê rozstrzygn¹³ car Miko³aj, który w duchu ustaleñ �wiêtego Przymierza z 200 tys.
¿o³nierzy wspomóg³ chwiej¹ce siê mocarstwo naddunajskie.

Po stronie Wêgrów nie zabrak³o naszych rodaków, którzy w ten sposób wyst¹pili przeciwko za-
borcom Polski. W my�l has³a ukutego jeszcze podczas wojen napoleoñskich �za wolno�æ wasz¹
i nasz¹�, Polacy w³asn¹ krwi¹ torowali sobie na przysz³o�æ obietnicê pomocy tych nacji, którym po-
magali, w nadziei, ¿e kiedy� przyjdzie kolej na rewan¿. Wed³ug badañ Istvána Kovácsa, Polaków
by³o z pewno�ci¹ nie mniej ni¿ 4 tys.1 W skali 170 tys. to liczba niedu¿a, ale zarazem wielka, gdy¿
Wêgrom oprócz garstki Niemców austriackich nie pomóg³ nikt inny. Wêgrzy o pomocy tej nie za-
pomnieli i przybyli ze wsparciem podczas pwstania styczniowego, a we wrze�niu 1939 r. dali schro-
nienie wielu uchod�com z p³on¹cej Polski. W pamiêtnym dla obydwu naszych narodów 1956 roku
byli�my równie¿ razem.

Niew¹tpliwie udane spotkanie budapeszteñskie nale¿y traktowaæ jako kolejn¹ cegie³kê w umac-
nianiu przyja�ni polsko-wêgierskiej, przyja�ni tak starej jak nasze narody, bo przecie¿ nikt nie zna
jej pocz¹tków.

J a n  Ry s z a r d  S i e l e z i n
KONFERENCJA �OBRAZY PRL-U.

KONCEPTUALIZACJE REALNEGO SOCJALIZMU W POLSCE�,
POZNAÑ 11�12 X 2007

W dniach 11�12 X 2007 r. odby³a siê w Poznaniu konferencja naukowa, której organizatorem
by³ Instytut Pamiêci Narodowej. W konferencji uczestniczyli badacze reprezentuj¹cy ró¿ne dyscy-
pliny naukowe: antropologiê, historiê, filozofiê, socjologiê, politologiê, filologiê i ekonomiê z Po-
znania (Uniwersytet im A. Mickiewicza), Wroc³awia (Uniwersytet Wroc³awski), Lublina (Uniwer-
sytet Marii Curie-Sk³odowskiej), £odzi (Uniwersytet £ódzki), Warszawy (Uniwersytet Warszawski
i Instytut Studiów Politycznych PAN), Katowic (Uniwersytet �l¹ski), S³upska (Akademia Pomor-
ska) i Uniwersytetu w Oslo.

Kronika naukowa

1 I. K o v á cs, Polacy w wêgierskiej Wio�nie Ludów. �Byli�my z Wami do koñca�, Warszawa 1999;t e n ¿ e, A lengyel légió lexikona 1848�1849 (História kónyvtár kronólógiák Adattárak, pod red.F. Glatza, t. X), Budapest 2007.
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Celem konferencji by³o przedstawienie nie tylko aktualnego stanu badañ dotycz¹cych ró¿nych

aspektów historii Polski Ludowej, ale tak¿e prezentacja w wymiarze teoretycznym mo¿liwo�ci za-
stosowania metod innych nauk (nie tylko historii), przydatnych w badaniu przesz³o�ci Polski.

W pierwszym dniu obrad, które odby³y siê w Pa³acu Dzia³yñskich, przedstawiono 8 referatów.
Konferencjê rozpoczê³o wyst¹pienie prof. Justyny Kurczak (U£) o Leszku Ko³akowskim. Autorka
przedstawi³a �konceptualizacje realnego socjalizmu� na przyk³adzie biografii tego filozofa. Zwróci³a
uwagê na jego zaanga¿owanie w budowê �dogmatycznego marksizmu-stalinizmu� i legitymizacjê
podstaw ustrojowych PRL � po krytykê tych za³o¿eñ, analizê systemu, jego za³o¿eñ doktrynalnych,
obecnych w mentalno�ci spo³ecznej i historii.

Nastêpnie dr Ryszard Sitek (AP S³upsk) w referacie o Andrzeju Walickim i jego koncepcji totali-
taryzmu przedstawi³ historiê komunizmu, poszczególne jego fazy, a¿ po s³abniêcie i rozpad �komuni-
stycznej utopii� rozumianej jako �detotalizacjê komunizmu�. W kolejnym wyst¹pieniu mgr Lidia Go-
dek (UAM) omówi³a system realnego socjalizmu �jako produkt ideologii komunistycznej� na
przyk³adzie koncepcji Józefa Marii Bocheñskiego. Referentka przypomnia³a, ¿e propozycja polskiego
dominikanina mo¿e byæ przydatna w badaniach systemu komunistycznego. Z kolei dr hab. Krzysztof
Brzechczyn (UAM i IPN Poznañ) przedstawi³ referat o prognozach dotycz¹cych upadku realnego so-
cjalizmu na przyk³adzie koncepcji g³oszonych przez Randala Collina i Leszka Nowaka. Wykaza³ on,
¿e wspomniani badacze trafnie przewidzieli na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i oiemdziesi¹tych upadek
realnego socjalizmu. Porównuj¹c obie koncepcje, zaakcentowa³ rolê konfliktu w ¿yciu spo³ecznym
w pañstwach bloku wschodniego i ewolucyjne zmiany, jakie ostatecznie doprowadzi³y do wyzwolenia
gospodarki i kultury spod wp³ywu aparatu partyjnego. Natomiast dr Andrzej Kuty³owski z Oslo w in-
teresuj¹cym referacie o Stefanie Kurowskim przypomnia³ koncepcje ekonomiczno-polityczne tego uczo-
nego, jego dorobek naukowy i dzia³alno�æ eksperck¹ w NSZZ �Solidarno�æ�.

W sesji popo³udniowej prof. Micha³ Buchowski (UAM), wychodz¹c z przes³anek antropologicz-
nych, przedstawi³ referat o komunizmie jako magii i religii, w którym wykaza³, ¿e powolna erozja
systemu komunistycznego oznacza³a de facto opór spo³eczeñstwa wobec w³adzy, ale te¿ i wspó³-
dzia³anie w wymiarze �wiatopogl¹dowym, kulturowym i spo³ecznym. Dr hab. Ewa Domañska (UAM)
zastanawia³a siê nad mo¿liwo�ci¹ wykorzystania teorii postkolonialnej w badaniach �komunistycz-
nej przesz³o�ci Polski� i omówi³a ten problem badawczy na przyk³adzie festiwalu piosenki radziec-
kiej w Zielonej Górze. Pierwszy dzieñ obrad zakoñczy³o wyst¹pienie prof. Dariusza Stoli (ISP PAN
Warszawa). W referacie: �O dalszy rozwój badañ nad socjalistycznymi praktykami spo³ecznymi. Re-
fleksja nad morfogenez¹ � szans¹ postêpu w rozja�nianiu natury PRL� postulowa³ skoncentrowanie
badañ dotycz¹cych PRL nie tylko na praktycznym wymiarze, lecz wskaza³ na potrzebê odwo³ania
siê do innych metod, stosowanych np. przez socjologiê, które mog¹ ostatecznie przyczyniæ siê do
pog³êbienia refleksji o Polsce Ludowej.

W drugim dniu konferencji uczestnicy obradowali w siedzibie Polskiego Towarzystwa Przyja-
ció³ Nauk. Sesjê przedpo³udniow¹ rozpocz¹³ dr Jan. R. Sielezin (UWr.), który wykaza³, ¿e napiêcia
i konflikty spo³eczno-polityczne w PRL w latach 1945�1980 mia³y charakter strukturalny, dotyka³y
bezpo�rednio sfery gospodarczej i finansów pañstwa, przy czym polskie do�wiadczenia nale¿y roz-
patrywaæ nie tylko w aspekcie systemowych sprzeczno�ci, ale i zale¿no�ci politycznej od ZSRR
i RWPG.

Prof. Jadwiga Staniszkis (UW) podsumowa³a swoje dotychczasowe badania nad systemem real-
nego socjalizmu. W konstatacji podkre�li³a, ¿e istotn¹ rolê w upadku realnego socjalizmu odegra³a
w bloku wschodnim wojskowa nomenklatura (KGB i armia), kryzys aparatu partyjno-pañstwowego
w poszczególnych pañstwach oraz sytuacja geopolityczna i geostrategiczna w �wiecie. Procesy te
widoczne w d³u¿szym okresie czasowym pozwalaj¹ dopiero rozumieæ �ukryte i aktualne� interesy
ró¿nych grup spo³ecznych po 1989 r. W kolejnym wyst¹pieniu dr Pawe³ Nowak (UMCS) zaj¹³ siê
jêzykiem obozu w³adzy w kontek�cie �metafor pojêciowych� i charakterystycznych �s³ów-kluczy�,
które w PRL mia³y szczególne znaczenie, gdy¿ nak³ania³y ró¿ne grupy spo³eczno-zawodowe do wy-
konywania i realizacji jakiej� dyrektywy i kszta³towa³y postawy i pogl¹dy.

W sesji popo³udniowej jako pierwsza wyst¹pi³a dr Dorota Malczewska-Pawelec (U�l.), która
zg³osi³a postulat wykorzystania w badaniach �sfery mentalnej� przedstawicieli komunistycznego
aparatu w³adzy w Polsce, natomiast dr hab. Tomasz Pawelec (U�l.) przedstawi³ g³ówne za³o¿enia
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�polityki historycznej� realizowanej w Polsce Ludowej. Konferencjê zakoñczy³ prof. Rafa³ Stobec-
ki (U£), który mówi³ o �komunistycznej przesz³o�ci� na przyk³adzie Polski, Rosji i Niemiec, gdzie
dominuj¹ trzy zasadnicze postawy: marginalizacja, potêpienie i oswajanie. Podkre�li³, ¿e historia
�przywo³ywana w tera�niejszo�ci� nabiera obecnie wiêkszego znaczenia i mo¿e s³u¿yæ zarówno
�wybaczaniu, jak i potêpianiu�, przy czym w debacie czêsto zatraca siê niuanse i historyczne konte-
ksty.

Obrady podsumowa³ prof. Andrzej Paczkowski, który wyró¿ni³ trzy obszary tematyczne. Pierw-
szy, to opis realnego socjalizmu, gdy jeszcze ten system istnia³. W tym obszarze lokuj¹ siê wyst¹-
pienia o Ko³akowskim, Walickim, Nowaku, Collinsie, Kurowskim i Bocheñskim, a tak¿e wyk³ad
prof. Staniszkis. Drugi obszar to propozycja badañ wycinków historii PRL poprzez odwo³anie siê
do innych dziedzin nauki, które zg³osili np. prof. Buchowski, dr hab. Domañska, prof. Stola, dr Sie-
lezin. I wreszcie trzeci obszar problemowo-metodologiczny, to ocena komunistycznej przesz³o�ci
zaproponowana przez prof. Stobeckiego.

Konferencja mia³a interdyscyplinarny charakter. W zamy�le jej organizatora, dr. hab. Brzech-
czyna, mia³a zainicjowaæ now¹ perspektywê badañ istoty realnego socjalizmu w Polsce. Materia³y
pokonferencyjne (uzupe³nione artyku³ami osób, które z ró¿nych przyczyn nie uczestniczy³y w kon-
ferencji) bêd¹ wydane pod red. K. Brzechczyna przez poznañski Oddzia³ IPN.
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