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cz. II: Zmagania o granicę zachodnią Polski

Materiały dla nauczycieli
[Wszystkie teksty są publikowane z pominięciem przypisów autorskich]



1
Materiały

dla nauczycieli

2Z dziejów odbudowy Rzeczypospolitej w latach 1918–1921

1. „Odpowiadałoby uczuciom narodu, gdyby nasza ziemia 
złączyła się od razu z Macierzą – Ojczyzną”.

[Odezwa Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, Poznań, 11 listopada 1918 [w:] Dzieje Polski 
1918–1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990]

Rodacy!
Niespodziewanie zbrodniczą ręką wywołane wypadki ostatnich dni stworzyły dla 

społeczeństwa polskiego położenie wręcz nowe. Żołnierz polski wystąpił zbrojnie 
przeciwko zamachowi na życie swych współobywateli i chwycił za oręż w obronie 
sztandarów zaprzyjaźnionych z nami państw koalicyjnych. Dotychczasowe czynniki 
władzy okazały swą bezsilność, powstałej anarchii opanować nie zdołały. Życie 
i mienie obywateli zdołała ocalić jedynie powaga najwyższej władzy polskiej: 
Naczelnej Rady Ludowej.

Oręż polski, przelana krew polska dały nam władzę, którą ujęła silnie w swe 
ręce Naczelna Rada Ludowa. Niniejszym składamy w imieniu całego narodu hołd 
i dzięki dzielnemu żołnierzowi polskiemu i członkom Straży Ludowej, którzy swym 
męstwem i odwagą pomnożyli sławę oręża polskiego i wyzwolili naród spod jarzma 
niewoli.

Opierając się na zaufaniu żołnierza i obywatela polskiego Naczelna Rada Ludowa 
zdobytej władzy wydrzeć sobie nie pozwoli. Przedstawiciele jej wypowiedzieli to 
bawiącym w Poznaniu ministrom pruskim, którzy się z tym stanem rzeczy pogodzić 
musieli. Uporządkowanie nowych prawnych stosunków nie może nastąpić od razu, 
ale stanie się to niebawem. Odpowiadałoby uczuciom narodu, gdyby nasza ziemia 
złączyła się od razu z Macierzą – Ojczyzną. Rozum polityczny, względy na politykę 
wewnętrzną i zewnętrzną nakazują nam nie zrywać ostatnich nici łączących nas 
z Berlinem, lecz pozostawić ostateczne określenie zachodnich granic Polski 
kongresowi pokojowemu.

Takie postępowanie odpowiada nie tylko dobrze zrozumianym interesom 
dzielnicy naszej, lecz przede wszystkim ogólnopolskim.

Celem polityki naszej jest zawsze: Zjednoczona, Niepodległa Polska z własnym 
wybrzeżem morskim.

Komisariat Naczelnej Rady Ludowej:
ks. Stanisław Adamski, Wojciech Korfanty, 

Stefan Łaszewski, Adam Poszwiński, Józef Rymer, Władysław Seyda
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2. „Wszystkich wszakże łączyło pragnienie walki z  Niemcami”. 
O początkach polskich sił wojskowych w Wielkopolsce

[Z opracowania Mariana Seydy, Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty, t. 2, Poznań 
1931, cyt. za: [w:] Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych, wybrał 
i oprac. Jan Borkowski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987]

[...] W „Sokole” [...] rozpoczęto latem roku 1918, pod wpływem Ligi Narodowej, 
przygotowawcze prace wojskowe w przewidywaniu, że dojdzie z Niemcami do 
konfliktu zbrojnego. Zlot okręgu poznańskiego z 18 sierpnia pchnął w tym kierunku 
robotę naprzód. Zjazd z 20 października, formalnie poświęcony 25-leciu Związku 
„Sokoła”, był faktycznie przeglądem sił gotowych do walki. Wydział Związku 
nakazał „zaniechać ćwiczeń wolnych i sprzętowych, a uprawiać jedynie musztrę 
wojskową, a gdzie się da, nawet z bronią wojskową odbywać ćwiczenia”. Materiał 
ten ludzki, psychicznie i fizycznie stosownie przygotowany, stał się główną 
podstawą polskiej straży obywatelskiej, przemianowanej następnie na straż ludową. 
Zadania jej były pozornie – jak się mówiło w radzie żołniersko-robotniczej – natury 
policyjnej.

Drugą częścią składową przyszłych wielkopolskich sił powstańczych było 
harcerstwo, posiadające element młody i krewki. Koła jego kierownicze przystąpiły 
do organizowania tajnego ruchu wojskowego, z którego wyłoniła się następnie 
Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego (POW ZP). Zaprzysiężenie 
pierwszych przodowników nastąpiło 2 sierpnia roku 1918. Była to grupa nieliczna, 
ale dzięki konspiracji zwarta i zdecydowana. Kilku spośród jej kierowników stało 
w kontakcie z Polską Organizacją Wojskową Królestwa, związaną z Piłsudskim: 
reszta nie była o tym poinformowana i wyznawała inne przekonania polityczne. 
Wszystkich wszakże łączyło pragnienie walki z Niemcami.

Trzecim zbiornikiem polskim sił wojskowych stały się tzw. kompanie straży 
i bezpieczeństwa. Powstawały one z ramienia poznańskiej rady żołniersko-
robotniczej dla utrzymania ładu i porządku. Były pod względem narodowym 
w zasadzie mieszane i były do stycznia utrzymywane przez rząd berliński. 
Jednakowoż Polakom udało się przekonać radę żołniersko-robotniczą, że do owych 
kompanii trzeba brać tylko ochotników zamieszkałych w samym Poznaniu lub 
okolicy, a nie żołnierzy, należących wprawdzie do garnizonu poznańskiego, lecz 
pochodzących z innych prowincji. W ten sposób można było powołać do życia 
kompanie nawet czysto polskie.
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W miastach prowincjonalnych sytuacja była prostsza i łatwiejsza, ponieważ 
tam na ogół w radach żołniersko-robotniczych żywioł polski z góry przeważał 
bezwzględnie. Z trzech powyżej scharakteryzowanych źródeł rosły polskie 
siły zbrojne, czemu towarzyszyło gromadzenie przez Polaków za pomocą 
najróżnorodniejszych forteli materiału wojennego. 
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3. „[...] w  istocie rzeczy miał »Heimatschutz-Ost« złamać siłę 
ruchu polskiego i jego dążenie do niepodległości”.

[Z opracowania Mariana Seydy, Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty, t. 2, Poznań 
1931, cyt. za: [w:] Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych, wybrał 
i oprac. Jan Borkowski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987]

Komitet Obywatelski – ażeby „iść duchowi czasu na rękę” – przybrał nazwę 
Rady Ludowej m. Poznania. Dążono do tego, by analogiczne organizacje 
powstały na prowincji. Na ich czele miała stanąć Naczelna Rada Ludowa jako 
tymczasowa władza polityczna dla wszystkich Polaków wyzwalających się ziem 
zaboru pruskiego. Do bezwzględnego posłuszeństwa radom ludowym wezwały 
społeczeństwo polskie Kola Polskie, parlamentarne i sejmowe. Koła te wraz 
z Komitetem Obywatelskim powierzyły zorganizowanie wyborów do Naczelnej 
Rady Ludowej trzem komisarzom: ks. kanonikowi Stanisławowi Adamskiemu, 
Wojciechowi Korfantemu i Adamowi Poszwińskiemu. Komisarze wydali odezwę, 
z wezwaniem społeczeństwa do wyboru delegatów na polski sejm dzielnicowy, odbyć 
się mający 3 grudnia w Poznaniu. W programowej swej części odezwa stwierdzała, 
że Polacy zamierzają „z całą ufnością (odczekać) wyroku kongresu pokojowego, 
który z naszym współudziałem ustali zachodnie granice ojczyzny naszej”, że Polacy 
chcą „pokojową drogą dojść do upragnionego celu, do utworzenia zjednoczonej 
Polski”, że jednakowoż „lud polski ma prawo już teraz do udziału w rządach” i „ma 
prawo domagania się zwrotu tego, co narodu jest własnością, zbrodnia rozbioru 
woła bowiem o naprawę, krzywdy dziejowej”.

Zaznaczenie tendencji pokojowej było ze względu na Anglię i Stany Zjednoczone 
wskazane, ale Niemcy nie myśleli się, ograniczyć do walki politycznej. Dla zamysłów 
ich został pozyskany rząd berliński, bo oto 15 listopada pojawił się komunikat 
urzędowy, że „ochronę prowincji wschodnich przeciw niebezpieczeństwom, 
zagrażającym z obszarów na wschód od granicy Rzeszy, (poddaje się) jednolitemu 
kierownictwu (i że) w tym celu tworzy się, w łączności z kompetentna radą 
robotników i żołnierzy naczelne dowództwo armii „Heimatschutz-Ost”. Polacy 
rozumieli to, wiedzieli, że rząd berliński elastyczną swą formułą wskazuje 
wprawdzie niebezpieczeństwo bolszewickie, ale w rzeczywistości ma na myśli 
przede wszystkim – polskie. Prądom anarchicznym były zapory postawione 
przez społecznie stosunkowo umiarkowane rady żolniersko-robotnicze w zaborze 
pruskim; w istocie rzeczy miał „Heimatschutz-Ost” złamać siłę ruchu polskiego 
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i jego dążenie do niepodległości. Zaprotestowali przeciwko niemu w memoriale do 
kanclerza Rzeszy komisarze ks. Adamski i Poszwiński, interweniowali w Berlinie 
delegaci poznańskiej rady żołnierzy i robotników; potępił akcję pod wpływem 
Polaków zjazd przedstawicieli rad żołniersko-robotniczych obwodu regencyjnego 
poznańskiego; ale podobny zjazd w Bydgoszczy postanowił wykonać uchwałę 
berlińską, a sam rząd – poza zapewnieniami, że „Heimatschutz-Ost” nie ma celów 
politycznych i poza przemianowaniem go na „Grenz-schutz” – stanowiska nie 
zmienił, a niemieckie oddziały ochotnicze napływały w dalszym ciągu z Rzeszy do 
Poznańskiego, przynajmniej do obwodu bydgoskiego, do Prus Zachodnich i na Górny 
Śląsk. Później obiecywał Berlin radom robotników i żołnierzy, że „Grenzschutz” 
tworzony będzie wyłącznie z ludności tubylczej, ale w rzeczywistości nie ustało 
zgoła nasyłanie do zaboru pruskiego Niemców z zewnątrz.

Wywołało to tym większe oburzenie i zaniepokojenie w społeczeństwie 
polskim, że było ono pod świeżym wrażeniem ciężkiego zawodu, aliancko-
niemieckie warunki rozejmowe bowiem nie uwzględniały polskiego postulatu 
ewakuacji zaboru pruskiego przez wojska niemieckie. Toteż atmosfera polityczna 
była przepełniona elektrycznością. Żywioły gorętsze parły już w listopadzie do 
wybuchu, ale kierownicze czynniki polityczne powstrzymywały je od tego z dwóch 
przyczyn: ponieważ uważały siły polskie za nie przygotowane jeszcze i liczebnie 
niedostateczne w porównaniu z obecnymi w poznańskim rejonie fortecznym masami 
żołnierstwa niemieckiego oraz ponieważ wzgląd na koalicję, ściślej mówiąc – na 
Anglię i Stany Zjednoczone, wymagał, by stroną, która sprowokuje walkę zbrojną, 
byli Niemcy.
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4. „Podczas sejmu całe miasto tonęło w barwach polskich”.

[Z opracowania Mariana Seydy, Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty, t. 2, Poznań 
1931, cyt. za: [w:] Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych, wybrał 
i oprac. Jan Borkowski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987]

W takich warunkach odbyły się wybory do sejmu dzielnicowego oraz same 
obrady sejmu (od 3 do 5 grudnia). Były one potężną manifestacją solidarności 
narodowej i niezłomnej woli zjednoczenia się z resztą ziem polskich w niepodległym 
państwie. Podczas sejmu całe miasto tonęło w barwach polskich. Po mszy św. 
celebrowanej u fary przez ks. Prymasa i po silnym kazaniu ks. prałata [Antoniego] 
Stychla rozwinął się wśród entuzjazmu ludności pochód przez miasto z górą 
tysiąca delegatów z Poznańskiego, Prus Zachodnich i Wschodnich, Śląska 
i wychodźstwa niemieckiego. Sejm dzielnicowy, wysławszy depesze do Wilsona, 
rządów sprzymierzonych i [Ferdynanda] Focha, do Warszawy, Krakowa, Lwowa, 
Wilna i Cieszyna, do Czechów i Jugosłowian, wysłuchał referatów organizacyjnych 
komisarzy oraz politycznych Władysława Seydy i Władysława Mieczkowskiego, 
po czym uchwalił rezolucje pod adresem koalicji. Pierwsza z nich wnosiła, żeby 
„naprawiona została krzywda rozbiorów Polski przez zwrócenie państwu polskiemu 
tych ziem, które do niego należały przed rozbiorami, dokonanymi gwałtem 
zaborczych autokratów ościennych, a które obejmują także własne wybrzeże 
morskie, oraz żeby – w myśl zasad prezydenta Wilsona i uchwał koaliantów [tak 
w oryginale] w Wersalu – z państwem polskim złączyły się te dzielnice byłego 
królestwa pruskiego, w których mieszka od wieków ludność polska”. Rezolucja, 
scharakteryzowawszy pruski system eksterminacyjny, oświadczała, że „gdyby 
wobec tego nie przyznano Polsce prawa do wszystkich ziem odwiecznych siedzib 
ludu polskiego, w różnych czasach od Polski oderwanych, byłoby to nie tylko 
potwierdzeniem rozbiorów, ale także uświęceniem polityki bezprawia i gwałtu, 
jakich się na ludności polskiej celem zupełnego wytępienia jej dopuszczano”.

W dalszej rezolucji sejm protestował przeciw nasyłaniu przez Niemców 
wojska w dzielnice polskie, a nie chcąc „gwałtu gwałtem odpierać”, prosił koalicję 
o „możliwie spieszną opiekę i pomoc przez przysłanie reprezentacji..., która naocznie 
się przekona o panujących u nas stosunkach”. Rezolucja trzecia dementowała wersje 
pogromowe, szerzone w celach antypolskich, i prosiła o przysłanie do Polski wojsk 
polskich, walczących we Francji... dla ułatwienia utrzymania porządku i ładu. 
Czwarta rezolucja stwierdzała, że „póki rząd polski, złożony z przedstawicieli 
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wszystkich dzielnic, nie zamianuje swoich urzędowych przedstawicieli przy rządach 
koalicyjnych i na kongres pokojowy”, sejm dzielnicowy pozostawia „obronę 
naszych spraw Polskiemu Komitetowi Narodowemu w Paryżu”. [...]

Rezolucje pro foro interno wysuwały pod adresem Piłsudskiego postulat rządu 
koalicyjnego, ogólnie zaś domagały się rządu, „tworzącego wierne odbicie sił 
całego narodu”, zastrzegały się przeciw przesądzaniu sprawy dzielnicy zachodniej 
bez jej zgody i współdziałania, oświadczały się przeciw etatyzmowi, a za szerokim 
samorządem, podkreślały niebezpieczeństwo bolszewizmu, a słuszność postulatów 
zdrowego demokratyzmu itp. Specjalne uchwały dotyczyły administracji oraz 
dziedzin społecznych, gospodarczych i kulturalnych.
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5. „Gdy żołnierze zdarli chorągwie francuskie i  amerykańskie 
z gmachu Naczelnej Rady Ludowej, rozpoczęła się walka”.

[Z pamiętników Jędrzeja Moraczewskiego [w:] Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, 
polityków i wojskowych, wybrał i oprac. Jan Borkowski, Warszawa, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1987]

Po świętach Bożego Narodzenia przyjechał do Poznania owacyjnie witany Ignacy 
Paderewski. Jechał pod osłoną dyplomatów francuskich. W piątek 27 grudnia, przed 
południem, odbyła się manifestacja na cześć Paderewskiego, po południu urządzili 
Niemcy kontrdemonstrację. Przybyły do Poznania tego dnia rano niemiecki 
pułk gwardii nr 6 wyszedł o 4 po południu z koszar: do niego przyłączyli się po 
drodze inni żołnierze i osoby cywilne. Gdy żołnierze zdarli chorągwie francuskie 
i amerykańskie z gmachu Naczelnej Rady Ludowej, rozpoczęła się walka. Wzięła 
w niej udział cała ludność polska wraz z siłą zbrojną, wysłaną przez miasta okoliczne 
Swarzędz i Środę.

Właściwie walki regularnej na ulicach nigdzie nie było, nie było również barykad, 
bo Niemcy strzelali z ukrycia, z bram i okien domów. Strzelanina obustronna trwała 
dwa dni. Polacy zdobywali poszczególne budynki publiczne i wojskowe. W ciągu 
dwóch dni zdobyli arsenał, zamek królewski, regencję, prezydium policji, dworzec 
kolejowy, pocztę i składy wojskowe. Twierdza wraz z wszystkimi fortami znalazła 
się już 28 grudnia w rękach polskich. Po rozbrojeniu 6 pułku gwardii w dniu 29 
grudnia znalazł się cały Poznań w rękach polskich.

Ruch samorzutnie przerzucił się na prowincję. Cała linia kolejowa z Poznania 
do Kalisza znalazła się 28 grudnia w rękach polskich. Jedynie garnizon w Ostrowiu 
stawiał zbrojny opór. Walka trwała przez noc z 29 na 30 grudnia i zakończyła się 
rozbrojeniem Niemców. Zajęliśmy Gniezno, a w ciągu następnego tygodnia prawie 
całe Poznańskie. W Poznaniu i okolicy rozbrojono 25 000 wojska niemieckiego, 
zdobyto wielką liczbę broni, amunicji, artylerii i wszelkiego sprzętu wojennego. Całą 
akcję przygotowywali emisariusze wysłani tam przez Piłsudskiego, organizujący 
POW z miejscowych sił. [...]
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6. „...zwyciężył patriotyczny odruch”.

[Z opracowania Mariana Seydy, Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty, t. 2, Poznań 
1931, cyt. za: [w:] Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych, wybrał 
i oprac. Jan Borkowski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987]

Wybuch powstania wielkopolskiego nastąpił w dzień po przyjeździe do Poznania 
(26 grudnia) Paderewskiego wraz z angielską misją wojskową (Wade i Rawlings). 
Stosunki polityczne były już wówczas naprężone w najwyższym stopniu. Z powodu 
wtargnięcia dywizji piechoty niemieckiej do powiatu witkowskiego komisariat 
Naczelnej Rady Ludowej zapowiedział był 9 grudnia wstrzymanie wywozu 
żywności do prowincji niemieckich. Dnia zaś 15 grudnia tenże sam komisariat 
zerwał rokowania z przedstawicielami rządu berlińskiego z powodu udziału w nich 
wysokich urzędników pruskich, notorycznych wrogów polskości. Atmosfera 
polityczna była przeto przepełniona elektrycznością. Przyjęcie Paderewskiego, 
w którym ludność polska Poznania widziała zarazem przedstawiciela Komitetu 
Narodowego, przybrało charakter potężnego wyładowania się nieprzepartego 
pragnienia niepodległości i doprowadziło Niemców do ostateczności. Gdy dnia 
następnego polskie demonstracje patriotyczne trwały dalej, a miasto tonęło we flagach 
o barwach polskich i koalicyjnych, sformował się po południu pochód niemiecki 
pod przewodnictwem oficerów pruskich, którzy napadli na biura Naczelnej Rady 
Ludowej i jednego z banków polskich, w kilku domach zdarli sztandary angielskie 
i poczęli do ludności strzelać z browningów.

Podziałało to na Polaków jak hasło bojowe. Błyskawicznie zmobilizowały 
się wszystkie oddziały polskie straży ludowej, straży bezpieczeństwa i Polskiej 
Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego w sile około dwóch tysięcy ludzi, zajęły 
„Bazar”, gdzie mieszkał Paderewski, i szereg innych ważnych gmachów, sforsowały 
gmach głównej komendy policji i wzięły stopniowo prochownie, zbrojownie 
i forty. Niemcy, choć już w większości zdemoralizowani, stawiali opór, sprowadzali 
wojska z innych miast załogowych, próbowali ratować sytuację. Walki w Poznaniu 
i jego rejonie przeciągały się do początków stycznia. Z dniem jednakowoż każdym 
Polacy stawali się coraz bardziej panami położenia, rozbrajali napływające posiłki 
niemieckie, odbierając im broń i amunicję, wysyłali pociągami do Niemiec 
rozbrojone oddziały niemieckie załogi poznańskiej, usuwali władze niemieckie, 
wojskowe i cywilne.

Można powiedzieć, że w Poznaniu zwyciężyło pospolite ruszenie ludności 
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polskiej, zwyciężył patriotyczny odruch. W pierwszych dniach brakło w akcji 
wojskowej uzgodnienia, brakło jednolitego kierownictwa, brakło też nakazu 
politycznego. Była jednakowoż jednomyślna, niezłomna wola wszystkich polskich 
oddziałów wojskowych, wszystkich oficerów i szeregowców, całej ludności 
cywilnej, wola zrzucenia znienawidzonego jarzma pruskiego, wywalczenia wolności 
i niepodległości. To rozstrzygnęło sprawę, tym bardziej że wobec patriotycznego 
nastroju i bojowego zapału Polaków załamała się do reszty odporność żołdactwa 
niemieckiego.

Za przykładem Poznania poszła prowincja. Bezpośrednia jego okolica ruszyła 
zaraz, wysyłając mu posiłki. Do pierwszego większego starcia z Niemcami na 
prowincji doszło w bitwie pod Zdziechową w okolicy Gniezna, gdzie walczyły 
oddziały niemieckie, przysłane z Bydgoszczy, ale bezskutecznie. W przeciągu 
tygodnia była w ręku powstańców ziemia wielkopolska mniej więcej po Noteć, 
po linię jezior zbąszyńskich na zachodzie, a na południu z wyłączeniem pasa 
granicznego, ciągnącego się od Wschowy poprzez Leszno do Rawicza, oraz 
z wykluczeniem powiatu kępińskiego. Wszystkie warstwy społeczeństwa przyłożyły 
rękę do dzieła i współzawodniczyły w patriotycznym wysiłku. W wielu miastach 
Niemcy nie próbowali wcale oporu: w innych – polska brawura pokonała znaczną 
liczebną przewagę niemiecką. [...]

Powstanie wielkopolskie było pierwszym polskim powstaniem zwycięskim. 
Zakres jego był jednak z natury rzeczy ograniczony. Prowincje sąsiednie: Śląsk, 
Prusy Zachodnie i Wschodnie posiadały dużo wojska niemieckiego, i to wrogo 
wobec Polaków usposobionego; oddziały „Heimatschutzu” tworzyły się tam 
i napływały swobodnie. Poprzez Prusy Wschodnie i Zachodnie przelewała się 
ponadto fala wojsk niemieckich, wracających z Ukrainy i Rosji. Opanowanie tej 
sytuacji przez Polaków było niemożliwe. Można tam było odnieść lokalne sukcesy 
przejściowe, lecz po nich byłby wrócił tym większy ucisk niemiecki i krwawy 
rozrachunek. Na terenie samej Wielkopolski walki przeciągały się, nie dając już 
powstańcom zasadniczych nowych sukcesów i zdobyczy terytorialnych. Trwanie 
tego stanu rzeczy nie leżało w naszym interesie, tym bardziej że nie zjawiała 
się armia polska z Francji, a organizowanie przez Dowbora-Muśnickiego armii 
regularnej w miejsce ochotniczych oddziałów powstańczych, zaimprowizowanych 
z kompanii bezpieczeństwa i straży ludowych, wymagało czasu. [...]

Cel powstania wielkopolskiego był osiągnięty. Nie było nim wywalczenie całego 
obszaru ziem zachodnich, których się Polska domagała, bo to było niewykonalne. 
Powstanie ogarnęło w rzeczywistości tylko terytorium, którego rewindykacja 
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nie wymagała specjalnego wysiłku politycznego. Wysiłek ten szedł w całości 
w kierunku Prus Zachodnich i Wschodnich, Górnego Śląska i kresowych powiatów 
Poznańskiego. Ale nie w tym była rzecz. Celem powstania wielkopolskiego 
było zbrojne zamanifestowanie woli ludności polskiej w zaborze pruskim, woli 
wyrwania się z tego państwa, co na szali wypadków stanowiło przeciwwagę 
wobec faktu zorganizowania przez Piłsudskiego w pierwszej połowie wojny 
legionów po stronie państw centralnych i wobec politycznego na rzecz mocarstw 
tych angażowania się do niedawna jeszcze Rady Regencyjnej, rządu [Jana] 
Steczkowskiego, Janusza Radziwiłła, [Adama] Ronikiera i innych aktywistów. 
Celem powstania wielkopolskiego było zwrócenie uwagi mocarstw sprzymierzonych 
na najdonioślejsze zagadnienie ziem nad Wartą, górną Odrą i dolną Wisłą. To stało 
się i to niewątpliwie zaważyło na szali postanowień konferencji pokojowej.
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7. „I  wtedy właśnie wybuchło wasze powstanie, które w  kilku 
dniach odniosło świetne zwycięstwo”.

[Józef Piłsudski, Przemówienie w rocznicę oswobodzenia Poznańskiego, 28 XII 1919 r. [w:] idem, 
Pisma zbiorowe, t. 5, Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 (reprint wydania z 1937–
1938)]

[...] Szanowni panowie! Uprzytomnijcie sobie, co się działo rok temu. Dwie 
części Polski – Kongresówka i Galicja – zostały oswobodzone od najeźdźców 
i były wprawdzie wolne, lecz znicz niepodległości narodowej zaledwie tlił w tych 
krajach. W pierwszej chwili wolna ziemia polska została zagrożona i napadnięta 
z jednej strony przez Rusinów, z drugiej przez Czechów. Położenie Polski było 
nadzwyczajnie ciężkie, a ten ciężar musiałem odczuwać przede wszystkim ja, przez 
los postawiony do rachowania sił swego narodu, do obliczenia, do czego ojczyzna 
moja jest zdolna.

Wierzajcie mi, panowie, nieraz w tym czasie w samotnym, rzuconym na krańcu 
stolicy Belwederze opuszczałem ręce w bezsile, poddawałem się rozpaczy, pomimo 
że ani z natury, ani z charakteru do tych uczuć nic jestem skłonny. Bo i cóż miałem 
liczyć lub rachować?

Gdy przystępowałem do rachunku technicznego, to dawał mi zawsze wielkości 
ujemne. Czyż miałem rachować łachmany, w które ubierałem żołnierza, posyłając 
go na bój pod Lwowem? Czy liczyć dziury w butach żołnierza, stojącego na warcie 
w mróz trzaskający? Czy oceniać niedoświadczenie młodego żołnierza, posłanego 
na boje często bez znajomości karabinu, z którego miał strzelać? Czy liczyć depesze, 
donoszące spod Lwowa o braku amunicji, o tym, że wystarczy jej zaledwie na dwie 
godziny boju? Czy wreszcie rachować miałem ilość ludzi, których jeszcze przyjąć 
będę musiał, aby wysłuchać po raz tysiączny któryś, że on i naród – to jedno, że on 
jest właśnie posiadaczem gotowego patentowanego środka dla ratowania zagrożonej 
ojczyzny?

Nie! Rachunek techniczny dawno mnie zawiódł. Szedłem do rachunku, szedłem 
do odczytania znaków, od których często z pogardą odwraca się pozytywny 
człowiek, – do odczytania tych hieroglifów, które obowiązany jest czytać każdy 
kierownik – hieroglifów, które każdy tłumaczyć jest zdolen inaczej, hieroglifów, 
mówiących o sentymentach, uczuciach, namiętnościach – o wszystkim tym, co 
stanowi duszę człowieka, grup ludzkich i narodów. Podstawa dla rachunków, jak 
panom wiadomo, niepewna, chybka, zwodnicza. I gdym w noce bezsenne ujemne 
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cyfry techniczne ściągał w jedno z niepewnymi hieroglifami – wykładnikami uczuć 
narodu – nieraz przy sumowaniu odczuwałem stare, znane tak dobrze z lat niewoli, 
uczucie zwątpienia, zwątpienia, które do ucha mi szeptało tak dobrze mi wiadome, 
a tak ciężkie słowa: słabość, bezsiła, niemoc...

A jedną z największych pozycji rachunku, który obowiązany byłem czynić, 
zajmowały Niemcy. Pobite na zachodzie, na wschodzie pozostawały one siłą. Na 
zachodniej naszej granicy, to znaczy u was, na północy, panowały one niepodzielnie. 
Na wschodzie, o niecałe 200 kilometrów od Warszawy, przelewało się mrowie, 
najeżone bagnetami, uzbrojone od stóp do głowy, tysiąckrotnie silniejsze od nas 
technicznie. Przelewało się, omijając na razie wolne części Polski i dążąc z powrotem 
do Niemiec. Jaką jest siła wewnętrzna tych setek i setek tysięcy ludzi, pozostawało 
zagadką, którą rozstrzygnąć w owe czasy nie byłem zdolny. I wtedy właśnie wybuchło 
wasze powstanie, które w kilku dniach odniosło świetne zwycięstwo, oswobadzając 
jednym rzutem dużą część dawnego zaboru pruskiego. Jeżeli dręczące pytanie nie 
zostało rozstrzygnięte, to w każdym razie wiele jego stron zostało wyjaśnionych.

W moim za całą Polskę rachunku zamiast niejasnych, niepewnych hieroglifów, 
mogłem wstawiać ściślejsze, bardziej określone dane. Doznałem wówczas tak 
wielkiej ulgi, że dotąd, po roku, żywe uczucie wdzięczności mnie ogarnia, gdy 
myślę o jej sprawcach. A sądzę, że wraz ze mną ulgi tej doznała i wdzięczność 
podziela cała Polska. Tym uczuciem ożywiony, tą radością przejęty, wznoszę, 
szanowni panowie, mój kielich na cześć bohaterów, którzy Poznań i inne okolice 
waszej dzielnicy spod obcej przemocy oswobodzili, którzy pierwsi rozkryli słabość 
najbardziej przemożnego naszego wroga. Niech żyją!
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8. „Odbudowanie Państwa Polskiego winno być uważane, jako 
akt sprawiedliwości i odszkodowania za zbrodnię rozbiorów”.

[Nota Delegacji Polskiej na Konferencją Pokojową w sprawie granicy zachodniej Polski, 28 
luty 1919, Paryż [w:] Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, pod red. 
naukową Tadeusza Jędruszczaka i Marii Kiełbikowej, t. 1, Warszawa, Instytut Wydawniczy 
PAX, 1989]

Odbudowanie Państwa Polskiego winno być uważane, jako:
1. – akt sprawiedliwości i odszkodowania za zbrodnię rozbiorów (1772–1793–

1795).
2. – wynik rozwoju polskich sił narodowych, które rosły mimo destrukcyjnych 

wysiłków mocarstw rozbiorczych i konsekwencja rozpadnięcia się Austro-Węgier, 
rozkładu Imperium Rosyjskiego i klęski Niemiec.

3. – konieczność utworzenia między Niemcami a Rosją państwa silnego 
i prawdziwie niepodległego.

Z pierwszego założenia wynika, że punktem wyjścia dla określenia granic 
odbudowanego Państwa Polskiego powinno służyć terytorium Polski sprzed 
pierwszego rozbioru (1772).

Drugi wzgląd narzuca pewne zmiany dawnych granic przez włączenie do 
Państwa Polskiego niektórych ziem, położonych poza jej granicami z 1772, a gdzie 
ludność polska dała dowód swej żywotności, lub też przez pozostawienie poza 
Państwem Polskim tych części terytorium 1772 r., gdzie siły narodowe polskie 
uległy znacznemu zmniejszeniu po rozbiorach.

Konsekwencją trzeciego założenia jest pewna rektyfikacja dawnych granic, 
przez przystosowanie ich do wymagań ekonomicznych nowożytnego państwa i do 
jego obrony.

Ziemie zachodnie Polski, zabrane w czasie rozbiorów przez Austrię i Niemcy, są 
następujące: 1) Galicja, 2) Poznańskie, 3) Prusy Zachodnie, za wyjątkiem powiatu 
sztumskiego (Stuhm), suskiego (Rosenberg) oraz wschodniej połowy kwidzyńskiego 
(Marienwerder), 4) części Prus Wschodnich, Warmia (Ermeland).

GALICJA jest starożytną dzielnicą Państwa Polskiego, do którego należała od 
czasów najdawniejszych aż do 1772 r. Wyjątek stanowi dla jej wschodniej części czas 
od 1091–1340. […] Ludność używająca języka ruskiego zamieszkuje wschodnią 
część kraju i przedstawia tam 58,6% ogółu ludności. Wśród tej ludności dwa prądy 
narodowościowe, zwrócone przeciwko polskiemu panowaniu, zarysowały się 
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w ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia: jeden z nich, dzięki rosyjskiej propagandzie, 
dążył do zastąpienia języka ruskiego przez język rosyjski, drugi, protegowany przez 
rząd wiedeński, a później przez rząd berliński starał się wytworzyć narodowość 
ruską, późniejszą ukraińską. W ciągu ostatnich dwudziestu lat, dzięki wzmożeniu 
się wpływów niemieckich w Europie środkowej i wschodniej, ruch ukraiński wziął 
górę. Będąc narzędziem w walce Niemców z Polakami, ruch ukraiński przybrał 
charakter czysto negatywny. Wbrew innym ruchom narodowego odrodzenia, 
zdziałał on bardzo mało w dziedzinie intelektualnej i w ekonomicznej organizacji 
ludności, manifestując swą energię prawie wyłącznie w walkach politycznych.

Trzeba podkreślić, iż 91% ludności ruskiej należy do drobnych rolników lub 
robotników rolnych. To wyjaśnia, dlaczego nawet pod panowaniem austriackim, 
administracja całej Galicji leżała w rękach polskich; kraj nie posiadał żadnych innych 
czynników zdolnych do rządzenia. Taki stan żywiołu ruskiego w Galicji niczym nie 
uzasadnia pretensji wodzów ruchu ukraińskiego do oderwania Galicji Wschodniej 
od Państwa Polskiego. Pomimo to prawa narodowości ruskiej są niezaprzeczalne 
i nie ma żadnej wątpliwości, iż będą one w całości przez Polskę szanowane. Z całą 
pewnością spodziewać się należy, iż z chwilą, gdy ustaną wrogie Polsce wpływy 
austro-niemieckie, zgodne stosunki zapanują między Polakami a Rusinami.

Galicja zajmuje wśród innych dzielnic polskich specjalnie ważne miejsce 
z powodu swych naturalnych bogactw. Posiada ona bogate pokłady węglowe i solne na 
zachodzie oraz naftę i potas (kainit) na wschodzie. Na jej to południowo-wschodnim 
krańcu posiada Polska wspólną granicę z Rumunią, z którą naród polski związany 
jest więzami tradycyjnej przyjaźni i wspólności interesów. W odpowiedzialnym 
i trudnym położeniu, w którym się oba kraje znajdują, są one zmuszone do ścisłego 
porozumienia i harmonijnego ze sobą współdziałania.

Począwszy od południowej granicy Galicji i Polski zarazem, granica Państwa 
Polskiego ciągnie się wzdłuż Karpat, które wraz z wybrzeżem bałtyckim stanowią 
najlepsze granice naturalne Polski. Granica ta odpowiada dawnej granicy z 1772 
r. i tylko na zachodzie wymaga zmiany z powodów tak geograficznych, jak 
i etnograficznych. […] 

Terytorium Ks[ięstwa] CIESZYŃSKIEGO (Teschen), obejmujące 2282 
km kw., jest zamieszkałe przez 435 000 mieszkańców (1910), z których 54,8% 
stanowią Polacy, 27,1% Czesi, a 18% Niemcy. Ludność czeska jest skoncentrowana 
w powiecie frydeckim (78%), położonym w południowo-zachodniej części kraju, 
podczas gdy Polacy zajmują powiaty cieszyński (77%), frysztacki (64%) i bielski 
(78%); Niemcy żyją rozproszeni po miastach i centrach handlowych kraju.
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Spośród ziem polskich, nie wchodzących w skład Państwa Polskiego w chwili 
rozbiorów, Cieszyńskie pierwsze zaczęło odradzać się narodowo. Już w 1848 r. na 
Zjeździe Słowiańskim, reprezentant Cieszyńskiego manifestował swą narodowość 
polską, a pierwszym dziennikiem, który został w tym kraju założony – był „Dziennik 
Polski” (1848). Od tego czasu Polacy cieszyńscy zacieśniali coraz mocniej więzy, 
łączące ich z innymi ziemiami polskimi.

Polska żąda całej polskiej części Księstwa Cieszyńskiego; przyznaje prawa 
Czechów do powiatu frydeckiego. […]

ŚLĄSK GÓRNY jest najznaczniejszym z krajów, które nie wchodziły do 
Państwa Polskiego w 1772 r., a którego przyłączenia Polska teraz żąda.

Śląsk należał do Polski od początku jej istnienia aż do XIV wieku, w którym jego 
książęta z polskiego domu Piastów uznali zwierzchnictwo króla czeskiego, a później 
cesarstwa niemieckiego. Od XIV w. Śląsk ulegał stopniowej germanizacji, której 
oprzeć się potrafiły tylko Księstwo Cieszyńskie, Śląsk Górny (Regencja Opolska) 
i kilka powiatów Śląska Średniego (Regencja Wrocławska). Proces germanizacji 
Śląska Dolnego i Średniego został ukończony pod panowaniem pruskim, po zajęciu 
tych krajów przez Fryderyka II.

Część Śląska Pruskiego, którą Polska rewindykuje, zawiera Regencję Opolską, 
za wyjątkiem powiatów nisskiego, grotkowskiego, części niemodlińskiego, 
prudnickiego, dalej powiaty namysłowski i sycowski oraz część powiatu milickiego 
Regencji Wrocławskiej. Terytorium to obejmuje 12 000 km kw. i 2 100 000 
mieszkańców (1910), z których według oficjalnej statystyki pruskiej 67% stanowią 
Polacy. W rzeczywistości procent Polaków jest o wiele większy; w części środkowej 
i wschodniej tego terytorium dosięga on 90%.

Odrodzenie narodowe tej zapomnianej prowincji zaczęło się w ostatnim 
pięćdziesięcioleciu. Z początkiem bieżącego wieku Śląsk Górny zaczął wybierać 
do Reichstagu posłów, którzy wraz z przedstawicielami Poznańskiego i Prus 
Zachodnich tworzyli parlamentarne koło polskie i walczyli przeciwko antypolskiej 
polityce rządowej.

Oprócz motywów natury narodowej, przemawia za przyłączeniem Śląska do 
Państwa Polskiego i jego położenie geograficzne. Terytorium śląskie wchodzi 
głęboko w ziemie polskie, pomiędzy Poznańskie, Królestwo Kongresowe, Galicję 
i Księstwo Cieszyńskie, poza tym jest ono łącznikiem między Polską i Republiką 
Czecho-Słowacką.
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Z punktu widzenia ekonomicznego, Śląsk Górny ma pierwszorzędne znaczenie. 
Jego rejon kopalniany, okalający Królestwo Polskie i Galicję, odnośnie do ogólnej 
produkcji niemieckiej daje 23°/o węgla, 49% ołowiu i 67% cynku. […]

POZNAŃSKIE […] było kolebką Państwa Polskiego, krajem najdawniejszej 
polskiej cywilizacji, a wskutek tego krajem najbardziej posuniętym w swym życiu 
społecznym. Ludność w swej masie znajduje się na poziomie cywilizacyjnym 
krajów zachodnich, wykazuje najwięcej energii i zdolności organizacyjnych 
i bardzo gorący polski patriotyzm. Z powyższych względów kraj ten posiada 
pierwszorzędne znaczenie dla odbudowanego Państwa Polskiego, które żąda 
przyłączenia go w całości. W tym miejscu granica idzie granicą historyczną Polski 
z 1772 r., zacząwszy od punktu, w którym kończy się nowa granica, wykreślona na 
Śląsku, aż do punktu, w którym dosięga ona Prus Zachodnich.

PRUSY ZACHODNIE, z wyjątkiem powiatów wymienionych poniżej, 
wchodziły w skład Państwa Polskiego od r[oku] 1466 aż do pierwszego rozbioru 
Polski (1772), podczas którego zostały przez Prusy zabrane. Jedynie miasto Gdańsk 
zostało przy Polsce aż do drugiego rozbioru (1793).

Prusy Zachodnie liczą na przestrzeni 25 550 km kw. 1 703 000 mieszkańców, 
z których, według statystyki oficjalnej niemieckiej, tylko 35% stanowiliby Polacy. 
Liczba ta o wiele niższa jest od rzeczywistości.

Włączenie Prus Zachodnich do Państwa Polskiego pociągnęłoby za sobą 
emigrację napływowych urzędników i wojskowych, z drugiej – podniosłoby ducha 
ludności, terroryzowanej i germanizowanej, co prawdopodobnie miałoby za skutek 
– wykazanie znacznej większości polskiej w tym kraju.

Ludność niemiecka tej prowincji skoncentrowana jest głównie przy ujściu 
Wisły oraz w powiatach południowo-zachodnich: wałeckim i człuchowskim. 
Dwa te powiaty mogą być w znacznej części odstąpione Niemcom, w zamian 
Polska domagać się będzie wschodniego krańca Pomorza: powiatów lęborskiego, 
bytowskiego i części powiatu słupskiego; dwa pierwsze z tych powiatów straciła 
Polska w 1657 r., a wszystkie ze względów geograficznych są dla niej niezbędne. 
W ten sposób granica polsko-niemiecka przechodziłaby, mijając Poznańskie, na 
wschód od miasta Wałcz, na zachód od miast Złotów i Człuchów, na wschód od 
Słupska i dalej aż do wybrzeża Bałtyku.

Prusy Zachodnie tworzą całość geograficzną z PRUSAMI WSCHODNIMI, 
których większa część z Królewcem, jako ośrodkiem, jest zupełnie zniemczona. 
Kwestia bytu tego terytorium niemieckiego, oddzielonego od Niemiec narodowym 
terytorium polskim Prus Zachodnich, jest pierwszorzędnej wagi dla narodu 
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polskiego: od rozwiązania tej kwestii zależy los Polski. W razie, gdyby niemiecka 
część Prus Wschodnich pozostała nadal nieodłączną częścią państwa niemieckiego, 
taki stan rzeczy równałby się utrzymaniu panowania niemieckiego na terytorium 
polskim Prus Zachodnich wraz z portem Gdańskim. Polska, oddzielona ziemiami 
niemieckimi od morza, pozostałaby pod względem stosunków z innymi krajami na 
łasce Niemiec, tak, jak to się dzieje w obecnych warunkach.

Warunkiem, niezbędnym dla zapewnienia Polsce rzeczywistej niezależności, 
która by pozwoliła jej zająć poważne odpowiedzialne stanowisko we wschodniej 
Europie i ustrzec się od wpływów niemieckich, byłoby jedynie odłączenie 
Prus Wschodnich od państwa niemieckiego, a następnie zwrócenie Polsce 
Prus Zachodnich (z uwzględnieniem sprostowań granic wyżej wymienionych) 
i w Prusach Wschodnich oddanie Polsce Warmii, która należała do niej do czasów 
pierwszego rozbioru.

Poza tym, Polska żąda zwrotu całego pasa południowego Prus Wschodnich, który 
nie wchodził w skład Państwa Polskiego, ale którego ludność jest bezsprzecznie 
polska, a odsetek jej dosięga 71% (według oficjalnych statystyk szkolnych). Ludność 
tej części terytoriów polskich najpóźniej zaczęła brać udział w życiu narodowym. 
Odrodzenie świadomości narodowej objawia się tam zaledwie od lat 20.

Część północno-wschodnia tej prowincji, położona nad ujściem Niemna 
i zamieszkana przez ludność litewską, powinna być wcielona do Litwy i wraz 
z Litwą połączyć się z państwem Polskim. Reszta Prus Wschodnich, stanowiących 
kraj niemiecki z głównym miastem Królewcem (powierzchnia 19 000 km kw., 
ludność 1070 000) może istnieć niezależnie, jako republika pod protektoratem Ligi 
Narodów.

[...]
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Roman Dmowski

9. „Mazurzy są częścią polskiego narodu”.

[Program Mazurskiego Związku Ludowego, 19 listopada 1919, Szczytno [w:] Dzieje Polski 
1918–1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990]

1. Członkowie MZL uznają, że Mazurzy są częścią polskiego narodu.
2. Każdy z członków MZL uważa za najświętszy obowiązek oddać podczas 

plebiscytu swój głos za przyłączeniem Mazurów do Polski.
3. Mazurski Związek Ludowy uznaje konieczność utworzenia mazurskiego 

województwa z daleko idącą autonomią.
4. W sprawach religijnych każdy członek opowiada się za zupełnym 

równouprawnieniem wyznaniowym.
5. Ewangelicy Mazurzy uznają nad sobą we wszystkich punktach zwierzchnictwo 

konsystorza ewangelicko-augsburskiego w Warszawie.
6. W sprawie rolnej stają członkowie na gruncie uchwał o reformie rolnej Sejmu 

polskiego.
7. Mazurski Związek Ludowy dołoży starań, aby odszkodowania wojenne 

zostały wypłacone przez rząd polski najpóźniej w 2 miesiące po plebiscycie.
8. Mazurski Związek Ludowy domaga się: dla mazurskich inwalidów 

wojennych, pozostałych rodzin poległych, wdów, sierot, chorych, niezdolnych do 
pracy, jak również dla urzędników, zmuszonych opuścić służbę z powodu choroby 
lub podeszłego wieku – zupełnego zabezpieczenia pomocy materialnej, którą się 
obliczy stosownie do dotychczasowej stopy życiowej i która nie będzie niższa od 
dotychczas w Niemczech praktykowanej.

9. Językiem ludu mazurskiego jest język polski, więc język polski jest językiem 
urzędowym; MZL stawia zasadę równouprawnienia języka niemieckiego, którym 
pewną część ludności zamieszkującej Mazury, bieglej włada niż polskim.

10. MZL działa w ścisłym porozumieniu z organizacjami działającymi w duchu 
zjednoczenia Mazurów z Rzecząpospolitą Polską, a szczególnie z Komitetem 
Mazurskim. […]
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10. „[...] oświadczamy, że Kaszubi byli, są i na wieki pozostaną 
Polakami”.

[Rezolucja uchwalona na zgromadzeniu Polaków w Gdańsku w sprawie przyłączenia tego 
miasta i Kaszub do Polski, 20 IV 1919 r., Gdańsk [w:] Walka o polską granicę zachodnią 1918–
1921. Wybór źródeł, wstęp, wybór i opracowanie Bogusław Polak, Koszalin, Wyższa Szkoła 
Inżynierska w Koszalinie, 1993]

[...] My Polacy, zebrani w liczbie przeszło pięciu tysięcy w pierwsze święto 
Wielkanocy na wiecu w Gdańsku, oświadczamy uroczyście wobec Boga i wszystkich 
narodów.

I. Zważywszy, że 1) Gdańsk w tysiącleciach swoich dziejów należał prawnie 
tylko do Polski; że 2) od zachodu i południa otoczony jest zwartą masą tubylczej 
ludności polskiej; że 3) Polska tylko przez Gdańsk ma wolny, zabezpieczony 
i naturalny dostęp do morza; 4) Gdańsk w związku z Polską przeżywał najświetniejszy 
okres swojej historii i tylko w połączeniu z Polską będzie miał pewność świetnej 
przyszłości; 5) Prusy Królewskie są zamieszkane przez tubylczą ludność polską, że 
ludność niemiecka jest napływowa i obecna mała przewaga liczbowa niemiecka jest 
wywołana przez gwałtowną 15-letnią politykę germanizacyjną państwa pruskiego 
– żądamy przywrócenia Polsce Gdańska i Prus Królewskich. Wyrażamy niezłomną 
ufność, że Kongres Pokojowy w imię prawa i sprawiedliwości słuszne nasze żądania 
wypełni.

II. Wobec tylekroć już zbijanego, a mimo to ciągle ze strony Niemców 
powtarzanego twierdzenia, jakoby Kaszubi byli pochodzenia niepolskiego – 
oświadczamy, że Kaszubi byli, są i na wieki pozostaną Polakami.

Głos nasz łączymy z okrzykiem oburzenia, który się wyrwał z piersi całej Polski 
na samo przypuszczenie, że Gdańsk i Kaszuby miałyby być oddzielone od pnia 
macierzystego.

Nic w nas nie zachwieje nadziei, że wrócimy na łono Polski. Tak nam dopomóż 
Bóg!
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11. „Ludność tych okolic jest tym bardziej patriotyczna, że Niemcy 
używali wszelkich sposobów, żeby ją zgermanizować”.

[Pismo delegacji powiatów międzyrzeckiego, babimojskiego i wschowskiego do Konferencji 
Pokojowej z prośbą o przyłączenie do Polski, 27 V 1919, Paryż [w:] Walka o polską granicę 
zachodnią 1918–1921. Wybór źródeł, wstęp, wybór i opracowanie Bogusław Polak, Koszalin, 
Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, 1993]

[…] Należy zaznaczyć, że miasto Babimost ma większość niemiecką pozorną, 
wielka liczba Niemców to urzędnicy dymisjonowani lub też urzędnicy miejscy, 
kolejowi i pocztowi, wreszcie mieszka tam dużo Polaków zniemczonych 
w pierwszym pokoleniu, jak tego dowodzą ich nazwiska polskie, których zachowali 
ortografię, znając jeszcze język polski.

W miesiącu listopadzie roku zeszłego zgłosiło się do proboszcza miejscowego 
ks. Karola Meissnera dla zapisania się na naukę języka polskiego, oprócz dzieci 
polskich, dużo dzieci zniemczonych.

To samo można powiedzieć o mieście Kargowie, gdzie większość niemiecką 
stanowią urzędnicy sądowi, kolejowi i miejscy oraz nauczyciele. Historycznie 
miejscowości powyżej wymienione należały zawsze do Polski aż do drugiego 
rozbioru w r. 1793, a od 1807 do 1815 r. do Wielkiego Księstwa Warszawskiego.

Ludność tych okolic jest tym bardziej patriotyczna, że Niemcy używali wszelkich 
sposobów, żeby ją zgermanizować.

Fakty następujące mogą służyć na dowód prawdziwości naszej opinii, są one 
poparte dowodami statystycznymi:

1. – Złożono w tych miejscowościach w r[oku] 1918 znaczne sumy na Skarb 
Narodowy.

2. – 200 mężczyzn wstąpiło do armii polskiej, część z nich jeszcze walczy na 
froncie zachodnim. Wielu z nich umknęło z głośnego „Heimatschutu”, by wstąpić 
do armii polskiej.

3. – Urządzono w tych miejscowościach jedenaście wieców celem ogłoszenia 
przyłączenia ich do Polski i celem wyboru posłów do sejmiku prowincjonalnego 
w Poznaniu.

Ludność miejscowości powyżej wymienionych chwyciła za broń w styczniu 
1919 r. przeciw uciskowi niemieckiemu w tym przekonaniu, że mieszkając na 
terytorium odwiecznie polskim będzie raz na zawsze uwolniona od swych gnębicieli. 
Można więc sobie wyobrazić rozpacz tej ludności, gdy obecnie ją zawiadamiają, 
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że ma powrócić pod jarzmo niemieckie i że ma być wystawiona na zemstę swych 
gnębicieli. Okrutne represje, które trzeba znosić obecnie, zapowiadają jaki los 
czeka tych, którzy obecnie walczą w armii polskiej, gdy powrócą do swych ognisk. 
Co się zaś tyczy cierpień ludności polskiej, która się znajduje pod panowaniem 
„Grenzschutzu” niemieckiego, to można usłyszeć ich opis przerażający z ust tych, 
którzy z narażeniem swego życia przekradli się przez łańcuch patroli niemieckich.

Błagamy więc pokornie Radę Najwyższą Kongresu Pokojowego, by zechciała 
się przychylić do najgorętszych życzeń ludności słusznie niespokojnej o swój los, 
zaniepokojonej projektem przeprowadzenia przyszłych granic Polski i przyłączyć 
jak najśpieszniej miejscowości wyżej wymienione do Rzeczypospolitej Polskiej.

Zajęcie wsi wyżej wymienionych przez „Grenzschultz” przeszkodziło w zebraniu 
podpisów ludności.

Stefan Żukowski, wikary parafii Babimost (Bomst)
Teodor Spiralski, gospodarz ze wsi Stare Kramsko (Alt Kramzig, powiat 

Babimost)
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12. „Chorążowie pochylili sztandary ku falom morskim”

[Sprawozdanie z uroczystości zaślubin Polski z morzem, 10 lutego 1920, Puck [w:] Dzieje 
Polski 1918–1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990]

Do Pucka przybył pociąg o godz. 3 po południu. Dworzec przybrany był zielenią 
i sztandarami. Przed dworcem brama triumfalna ponad głowami tysięcznego tłumu 
ludności Pucka i okolic. Przyjazdu pociągu oczekiwał oddział marynarki wojennej, 
piechoty, szwoleżerów i ułanów. Powitany dźwiękami hymnu narodowego przeszedł 
jen(erał) Haller przed frontem kompanii honorowej, po czym wśród niemilknących 
pełnych zapału okrzyków ruszono ku morzu, gdzie na wybrzeżu wznosił się wysoki 
maszt. Dookoła tego masztu zebrali się chorążowie ze sztandarami pułkowymi. 
Pierwszy przemówił pod masztem jen(erał) Haller, a następnie minister spraw 
wewnętrznych [Stanisław] Wojciechowski, po czym duchowni poświęcili polską 
banderę morską, którą wśród odgłosów salw powitalnych wciągnięto na szczyt 
masztu. Wojska oddały honory, a kapele odegrały hymn narodowy. Chorążowie 
pochylili sztandary ku falom morskim i zanurzyli je z lekka na znak powitania 
morza polskiego przez polskie sztandary. Po zakończeniu tej uroczystości jen[erał] 
Haller z orszakiem udał się przed ołtarz polowy [...]. Po kazaniu udano się ponownie 
nad morze. Tu jen[erał] Haller rzucił w fale symboliczny pierścień na znak 
zaślubin Polski z morzem, po czym dokonano poświęcenia i wbicia w morze słupa 
pamiątkowego [...] Przemówienie jen[erała] Hallera pod masztem na wybrzeżu 
brzmiało jak następuje:

„Oto dzisiaj dzień czci i chwały! Jest on dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła 
Orzeł Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem polskim. Naród 
czuje, że go już nie dusi hydra, która dotychczas okręcała mu szyję i piersi. Teraz 
wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie 
dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem.

Zawdzięczamy to przede wszystkim miłosierdziu Bożemu, a potem wszystkim 
tym, którzy w walce nie ustawali, lecz dotychczas dotrwali, zwłaszcza naszym 
praojcom, którzy walki o wolność toczyli. Cześć im! Oni nie dożyli tej radosnej 
chwili. My szczęśliwsi. Cześć tym, którzy w tej wojnie polegli! Cześć tym, którzy 
pracą, trudem i znojem walczą w szarej, codziennej walce życia! Cześć całemu 
narodowi polskiemu, cześć i tym narodom wolnym, które z wolnym narodem 
polskim chciały żyć i w tych tytanicznych walkach ramię przy ramieniu z nami stały 
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jak sojusznicy! A teraz myśl nasza niechaj zawróci się ku Warszawie, skąd rządy 
idą i iść będą przez całą Polskę. Zwróćmy oczy ku naszemu dzielnemu Sejmowi 
i wznieśmy okrzyk na chwałę Ojczyzny, Sejmu udzielnego, Naczelnika Państwa 
i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego!”. 

Zebrani okrzyk ten powtórzyli z zapałem.
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13. „Ciężkie kary wyznacza się za każde otwarte słowo, wypowiedziane 
w obronie narodowości polskiej”.

[Protest Podkomisariatu NRL przeciw dyskryminacji ludności polskiej na Górnym Śląsku 
przez władze niemieckie, kwiecień 1919, Bytom [w:] Dzieje Polski 1918–1939: wybór materiałów 
źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990]

Mężowie rządu rewolucyjnego (niemieckiego – Władysław A. Serczyk), którzy 
przecież dawniej tak głośno domagali się równouprawnienia i wolności, dziś bez 
względu na swoją przeszłość okuli górnośląski lud polski w kajdany najcięższej 
niewoli. Co dawniej przeklinali, dziś ubóstwiają! Urągając najelementarniejszym 
pojęciom o prawie i wolności, ogłosili na Górnym Śląsku stan oblężenia, 
zaprowadzili sądy wojenne i dyktaturę wojskową, odmawiają nam, Polakom, prawa 
do wypowiedzenia naszego zdania, zakazując zebrań, usunęli przez skneblowanie 
prasy wolność słowa i myśli, aby uniemożliwić krytykę i kontrolę swych czynów. 
Zawieszają gazety polskie lub szykanują je przy dostawie papieru tak, że nie mogą 
wychodzić. Niemcom bez różnicy partyjnej wolno urządzać zebrania prowokacyjne, 
często nawet pod osłoną wojska. Prasa ich rozpowszechnia niezliczone kłamstwa 
i oszczerstwa o nas Polakach, a odmawia przyjęcia sprostowań. Niemcom wolno 
zalewać nasz kraj odezwami, podburzającymi przeciw Polsce i bezpłatnymi 
gazetami hakatystycznymi. Urzędy gminne, nauczyciele, żandarmi i urzędnicy 
policyjni burzą w sposób najpodlejszy przeciw Polsce i zmuszają ludność do 
podpisywania wspólnych protestów przeciw odłączeniu Górnego Śląska i przysiąg 
wierności. Nasze żądania zjednoczenia Górnoślązaków z braćmi w Galicji, 
dawniejszej Kongresówce i Poznańskim ścigają sądy wojenne jako zdradę stanu. 
Pod płaszczykiem stanu oblężenia ściąga się z całego kraju na polski Górny 
Śląsk wielkie masy wojska, które go wygłodzają [tak w oryginale]. Wojsko, upite 
często na gorzałce dostarczanej przez rząd, urządza samowolnie pojedynczo lub 
małymi kupami bezprawne i bezpodstawne rekwizycje i dopuszcza się rabunków 
i kradzieży. Nie cofają się przed żadnym środkiem gwałtownym. Niemieccy 
żołnierze zamordowali po kryjomu księdza kuratusa [Wincentego] Rudę, którego 
niewinna krew jeszcze dziś woła o pomstę do nieba. Niemieccy żołnierze plądrowali 
przez trzy dni polskie składy w Lublińcu.

Ludność niemiecka otrzymuje od rządu broń i tworzy pod komendą oficerów 
korpusy ochotników, zorganizowanych wojskowo. Tworzenie polskich straży 
ludowych uznaje rejencja opolska i niemiecka Centralna Rada Robotników 
i Żołnierzy w Katowicach w obwieszczeniu publicznym za zdradę stanu.
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Ciężkie kary wyznacza się za każde otwarte słowo, wypowiedziane w obronie 
narodowości polskiej. Cały Górny Śląsk przemienia się pod rządem rewolucyjnym 
w jedno wielkie więzienie. Jeżeli sądom zwyczajnym nie udało się jeszcze napełnić 
więzień, to reszty dokonuje wojsko i policja przez swoje aresztowania. W ostatnich 
miesiącach przyaresztowano 160 (sto sześćdziesiąt!) przywódców ludu polskiego. 
Pomiędzy nimi znajdowali się księża i rolnicy, robotnicy i redaktorzy, rzemieślnicy 
i zastępy inteligencji. Wybitniejsi Polacy są zawsze otoczeni szpiegami, a przywódcy 
stoją na listach proskrypcyjnych; listy ich, wysłane pocztą, bywają otwierane lub 
usunięte!

[…] Słyszy się wszędzie, że na wypadek, iżby konferencja pokojowa przyznała 
Górny Śląsk państwu polskiemu, Niemcy zniszczą Górny Śląsk, tak jak zniszczyli 
północną Francję a ludności polskiej zgotują los zmasakrowanego narodu 
ormiańskiego. Bylibyśmy wobec tego bezbronni, podczas gdy Niemców rząd 
uzbraja, a grencszuc rozuzdany może czynić, co mu się podoba [właśc. Grenzchutz 
Ost, Ochrona Granic Wschód, niemiecka organizacja paramilitarna działająca m.in. 
na Śląsku w okresie plebiscytowym. W czasie powstań śląskich dokonała licznych 
mordów na wziętych do niewoli polskich powstańcach].

[…] Organizacje i związki polskie są wystawione na najgorszą samowolę. 
Nierzadko się zdarza, że żołnierze heimatszucu [właśc. Heimatschutzu – ruchu 
ochrony stron ojczystych] chwytają podczas posiedzenia całe zarządy polskich Rad 
Ludowych, że prowadząc ich do aresztu, traktują po drodze kolbami. A wszystko 
to dzieje się pod panowaniem obcego rządu niemieckiego, który wyraźnie przyjął 
wolnościowy program koalicji. Ponieważ tu życie i mienie nasze jest wystawione 
na stałe niebezpieczeństwo, zwracamy się do naszych braci w innych dzielnicach 
naszej wielkiej polskiej ojczyzny i do całego świata cywilizowanego z płomiennym 
protestem przeciw niemieckiej barbarzyńskiej samowoli i oświadczamy, że 
połączymy wszystkie nasze siły, że poniesiemy każdą ofiarę ku obronie naszej 
przeciw gwałtom i brutalności, bo rozchodzi się dziś o nasz i naszych dzieci los.

W imieniu prawie dwumilionowej ludności polskiej Górnego Śląska podnosimy 
nasz głos do całego świata:

Nie chcemy dłużej jęczeć pod panowaniem niemieckim, chcemy być złączeni 
z braćmi naszymi tej samej mowy, tej samej krwi i tego samego ducha. Chcemy 
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wydostać się z niewoli niemieckiej, chcemy być panami we własnym domu! Chcemy 
należeć do wolnej, niepodległej, zjednoczonej polskiej ojczyzny!

W imieniu wszystkich polskich Rad Ludowych górnośląskich.

Naczelna Rada Ludowa

Podkomisariat dla Śląska: 
(K.) Czapla

Polska Partia Socjalistyczna
(J.) Biniszkiewicz
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14. „[…] w  imieniu mocarstw sprzymierzonych Komisja 
Międzysojusznicza Rządząca obejmuje na Górnym Śląsku władzę 
aż do chwili plebiscytu”.

[Odezwa Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej do mieszkańców Górnego Śląska, 11 lutego 
1920, Opole [w:] Dzieje Polski 1918–1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław 
A. Serczyk, Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990]

W wykonaniu Traktatu zawartego 28 czerwca 1919 roku w Wersalu między 
Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi z jednej strony a Niemcami 
z drugiej strony, zajęcie Górnego Śląska przez wojska sojusznicze zostało dokonane.

Od dnia dzisiejszego Komisja Międzysojusznicza Rządząca i Plebiscytowa 
obejmuje władzę i, w wykonaniu Traktatu Wersalskiego, ujmuje w swoje ręce 
wszelkie władze, które dotychczas należały do Rządu Niemieckiego, do Rządu 
Pruskiego i do władz prowincjonalnych Śląska.

Z dniem tym, kiedy w imieniu mocarstw sprzymierzonych Komisja 
Międzysojusznicza Rządząca obejmuje na Górnym Śląsku władzę aż do chwili 
plebiscytu, za pomocą którego mieszkańcy rozstrzygną sami, czy życzą sobie 
należeć do Polski czy do Niemiec, rozpoczyna się na Górnym Śląsku nowa era – era 
Sprawiedliwości i Wolności!

Przedstawiciele Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, którzy odtąd stanowią 
Rząd Górnego Śląska, urzędnicy tegoż Rządu i wojska sojusznicze przybywają do 
was szczerzy przyjaciele ludności Górnego Śląska. Komisja Międzysojusznicza 
Rządząca pragnie dobra kraju i szczęścia wszystkich jego mieszkańców bez żadnej 
różnicy.

Pierwszym zadaniem Komisji jest utrzymanie porządku i bezpieczeństwa, aby 
każdy mógł spokojnie oddawać się swoim zajęciom, aby życie ekonomiczne kraju 
nie było w niczym przez zmianę rządu zakłócone i aby później, gdy nadejdzie chwila 
odpowiednia, ludność Górnego Śląska mogła się zupełnie swobodnie wypowiedzieć 
w sprawie swej przynależności politycznej.

W obecnej chwili każdy musi wziąć się natychmiast i stanowczo do pracy, 
zajmując się przyszłym plebiscytem. Chodzi o bezzwłoczne naprawienie wszystkich 
klęsk spowodowanych przez wojnę i o przywrócenie dobrobytu ludności i bogactwa 
krajowi. Dlatego też Komisja Międzysojusznicza Rządząca pragnie przede 
wszystkim zapewnić mieszkańcom Górnego Śląska spokój i jak najzupełniejszą 
wolność pracy. […]
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Komisja Międzysojusznicza będzie się kierowała w rządzeniu krajem tylko 
względami prawa i sprawiedliwości. Wszyscy mieszkańcy Górnego Śląska bez 
różnicy wyznania i klasy społecznej mogą być pewni, że Komisja Międzysojusznicza 
będzie wszystkich równie sprawiedliwa i szczerze życzliwa. Poręcza się wszystkim 
najzupełniejszą równość wobec prawa. […]
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15. „Czuliśmy, że odpowiedzialność organizacji za sprawę polską 
na Śląsku nie tylko się [nie] zmniejszyła, lecz wręcz przeciwnie, 
wzrosła”.

[Z relacji Jerzego Paszkowskiego, Wybuch drugiego powstania śląskiego, „Zeszyty Historyczne” 
1965, z. 8]

Dni od 5 do 17 sierpnia, kiedy trwałem w pokoju hotelu „Central”, w składnicy 
meldunkowej Komendy Głównej POWGSl [Polskiej Organizacji Wojskowej 
Górnego Śląska], były dla mnie okresem coraz to zmniejszającego się zakresu pracy, 
natomiast ogromnego wyczerpującego nerwy psychicznego napięcia.

Przede wszystkim zdezawuowanie Komendy Głównej przez Korfantego 
oderwało nas od polskich czynników oficjalnych, stawiając niejako Komendę 
POWGSl w stosunku do Komisariatu na płaszczyźnie nielegalnej, na płaszczyźnie 
podziemia. Czuliśmy jednak, że odpowiedzialność organizacji za sprawę polską na 
Śląsku nie tylko się [nie] zmniejszyła, lecz wręcz przeciwnie, wzrosła.

Pod wpływem niekorzystnego dla wojsk polskich rozwoju sytuacji na froncie 
wschodnim, Niemcy podnieśli głowę, przygotowując się do fait accompli na Śląsku. 
Terror policji wzmógł się niesłychanie. Nie było dnia, aby nie dochodziły nas wieści 
o napadach i aresztowaniach Polaków. Nici i więzy organizacyjne rwały się. Ludzie 
wędrowali do więzień lub uciekali do Polski. Po ulicach przechadzały się jawnie 
bojówki niemieckie, złożone z ludzi młodych, butnych i zaczepnych.

Prasa niemiecka grubymi czcionkami podawała wiadomości o klęskach wojsk 
polskich, przepowiadając nieuchronny upadek Państwa Polskiego. W powietrzu 
czuło się zbliżającą burzę, lecz utrudniona działalność naszego wywiadu 
i rozczłonkowanie Komendy nie dawały mi żadnego poglądu, kiedy i gdzie ma 
nastąpić uderzenie.

Cały czas myślałem gorączkowo nad środkami, które mogłyby się okazać 
skuteczne w razie wystąpienia niemieckiego. Tymczasem położenie stawało się 
coraz to groźniejsze.

Wojska czerwone zbliżały się pod Warszawę i każdy czuł, że z chwilą upadku 
stolicy nastąpić może koniec niepodległej Polski. Z chwilą wprowadzenia w Polsce 
ustroju komunistycznego, sprawa Śląska będzie przegrana dla Polski, gdyż ani 
plebiscyt nie będzie możliwy, ani też do tego nie dopuszczą komuniści niemieccy, 
którzy pokazali swą siłę w rewolucji spartakusowskiej. Bojkot przewozów amunicji 
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dla Polski przeprowadzony przez partie komunistyczne i socjalistyczne Niemiec 
i Czech był najlepszym dowodem po czyjej stronie opowiadała się wówczas polityka 
komunistyczna.

A więc cały wysiłek na nic, dalsze trwanie na straconym posterunku jest 
najzupełniej bezcelowe, tym bardziej, że przedłużanie się takiego prowizorium było 
i dla samej organizacji szkodliwe.

Komendanci okręgów nie stracili bezpośredniej łączności z Komisariatem, 
tam zresztą mile widziani; solą w oku Korfantego byli nie działacze terenowi, 
lecz Komenda. Korfanty pragnął nawet przeciągnąć ich na swą stronę, by uzyskać 
bezpośredni wpływ na organizację. W „Lomnitzu” urzędował jeszcze [Jan] Ludyga-
Laskowski i [Józef] Szafarczyk, tak, że przy oderwaniu się [Alfons] Zgrzebnioka od 
terenu punkt ciężkości działania organizacji coraz bardziej przesuwał się z ośrodków 
Komendy na ośrodki pozaorganizacyjne.

Skorzystałem z wyjazdu służbowego do Sosnowca referenta gospodarczego, 
Majewskiego, ażeby przedstawić Zgrzebniokowi mój wniosek o odwołanie mnie 
z mojego stanowiska, który, jak uzasadniałem, nie daje możliwości przeciwstawienia 
się nieprzyjacielowi.

Dnia 17 sierpnia zjawił się w hotelu „Central” w samochodzie Komendy Głównej 
POWGS1, nasz oficer łącznikowy, poliglota Chlebek, z rozkazem komendanta 
Zgrzebnioka, aby wszyscy członkowie Komendy Głównej, z wyjątkiem Szafarczyka, 
prowadzącego referat demobilizacyjny hallerczyków, przenieśli swe siedziby do 
Sosnowca. Mnie i Machnickiego miał zabrać Chlebek samochodem.

[…]
Zgrzebnioka nie zastaliśmy, bo był w Warszawie. Kierownik naszej Ekspozytury 

w Sosnowcu, Nowaczek, zaprosił mnie na obiad. Omówiliśmy z nim położenie. 
Miał on wiadomości, że Niemcy uderzyli na polskie placówki w Katowicach. 
Wobec upadku Warszawy uważaliśmy, że tak dla naszej organizacji, jak i dla sprawy 
polskiej w ogóle na Śląsku, przyszedł koniec.

Naszym obowiązkiem jest raczej iść na front, niż w bezczynności oczekiwać 
tego końca. Postanowiliśmy nazajutrz, po powrocie Zgrzebnioka, stanąć do raportu 
z prośbą o zwolnienie nas na front. Tak też uczyniliśmy.

Ale Zgrzebionek nie chciał o tym słyszeć. Jak to, w czasie gdy Niemcy napadli na 
nas, gdy nie wiadomo, jak się wypadki rozwiną, gdy od organizacji trzeba spodziewać 
się jak największego wysiłku, w tej chwili opuszczać posterunki? Wykluczone! 
Zresztą ma przyjechać kpt. [Tadeusz] Puszczyński do Sosnowca, to różne sprawy 
wyjaśnią się. Nawiasem dodaję, że kpt. Puszczyński był kierownikiem referatu 
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śląskiego w Wydziale Plebiscytowym. Co do upadku Warszawy, to Zgrzebniok o tym 
nie słyszał, chyba, że to się stało w nocy, ale strzały armatnie słyszał w Warszawie 
doskonale. Wobec odmownego stanowiska Zgrzebnioka i uznając jego argumenty, 
powróciliśmy do pracy.

Wiadomości ze Śląska były groźne. Niemcy zamordowali poprzedniego dnia 
dr. [Andrzeja] Mielęckiego, spieszącego rannym na pomoc [dr Mielęcki został 
zamordowany w czasie opatrywania Niemca]. Następnie spalili w Katowicach 
redakcję i administrację polskiego pisma w języku niemieckim „Schlesische 
Zeitung”, zniszczyli polską kawiarnię Górskiego i inne ośrodki polskie. Wreszcie 
dziś, tj. 18 sierpnia, uderzyli na Komisariat Plebiscytowy w Katowicach, na czele 
którego stał dr Jarczyk.

Zorganizowana naprędce obrona walczyła dzielnie, lecz było pewne, że w końcu 
ulegnie. Stanęły przed nami palące pytania: Jak się zachować w tym położeniu? Czy 
organizacja winna iść na pomoc Komisariatowi w Katowicach? I w jaki sposób? Czy 
POWGS1 wobec przewidywanego upadku Warszawy ma się wplątać w awanturę, 
mogącą przynieść polityczne komplikacje, których my przewidzieć nie możemy? 
Czy możemy działać na własną rękę bez zgody czynników politycznych, w tym 
wypadku przynajmniej komisarza Korfantego? Czy wobec przewagi niemieckiej 
taka akcja może mieć w ogóle powodzenie? Czy nie skończy się klęską jak 
w pierwszym powstaniu, w tym wypadku podwójną, bo i polityczną? 
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16. „[…] Powstaniu przypisywałem takie znaczenie dla Śląska, 
jakie dla Polski miało powstanie kościuszkowskie”.

[Z relacji Jerzego Paszkowskiego, Wybuch drugiego powstania śląskiego, „Zeszyty Historyczne” 
1965, z. 8]

Wobec niemożności porozumienia się z Korfantym, Zgrzebniok wolał raczej 
poczekać na przyjazd kpt. Puszczyńskiego. Gdy więc w tak rozpaczliwym położeniu, 
pod wpływem wiadomości o upadku Warszawy i o krwawych rozruchach niemieckim 
w Katowicach, nie mogliśmy powziąć samodzielnie decyzji, na podwórze koszar 
Traugutta w Sosnowcu, gdzie mieliśmy swoją siedzibę, wmaszerował po godzinie 
16-tej oddział powstańców w sile baonu, pod dowództwem komendanta okręgu 
Katowice-Pszczyna, Walentego Fojkisa.

Fojkis zameldował się w komendzie i zażądał od Zgrzebnioka wydania broni 
dla batalionu, aby pójść z odsieczą Komisariatowi w Katowicach, pomścić śmierć 
dr Mielęckiego i rozbić Niemców, których terror i prowokacje są nie do zniesienia. 
Fojkis mówił gwałtownie, z głębokim przejęciem i groził, że ludzie z POW są 
u kresu cierpliwości i że nie odpowiada za wypadki w razie odmowy wydania broni.

Komenda POWGS1 miała w odwodzie dwa magazyny broni z czasów pierwszego 
powstania śląskiego: jeden w koszarach Traugutta, w ilości około 400 karabinów 
i kilku sztuk CKM, oraz w Wojkowicach, około 7 km na północ od Sosnowca, 
w ilości około 200 karabinów i kilku sztuk CKM.

Magazyn w Sosnowcu był przeznaczony w planie operacyjnym na powiat 
Katowice, natomiast w Wojkowicach dla powiatu Bytom. O tym komendanci 
Okręgów, a więc katowicki Fojkis i bytomski Kornke, byli powiadomieni.

W jaki sposób doszło do tego marszu na Komendę Główną POWGS1? Otóż na 
wieść o zamordowaniu dr. Mielęckiego i napadzie na Komisariat w Katowicach, 
Polacy zaczęli się burzyć, przewidując, że za tymi ciosami przyjdą następne, 
skierowane przeciwko całej ludności polskiej na Górnym Śląsku. Zwłaszcza 
w okolicach, gdzie organizacja POWGS1 była silna i gdzie była przewaga ludności 
polskiej, jak np. w Szopienicach, oburzenie było niezwykle silne.

Pod wpływem tych nastrojów komendant Szopienic i tamtejszej kompanii, Jan 
Stanek, zmobilizował swój oddział szturmowy i uderzył na miejscowy posterunek 
„Sipo”, rozbrajając go bez trudu, po czym, nie wiedząc co dalej robić, zabarykadował 
się w miejscowej szkole.
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Na wieść o tym ludność i członkowie porzucili pracę i zaczęli się gromadzić 
wokół zdobytej szkoły. Wobec tego Fojkis zmobilizował cały baon obwodu 
Szopienice-Mała Dąbrówka, a nie mając broni, pomaszerował do Sosnowca.

W chwili przybycia Fojkisa znajdowaliśmy się we dwóch w Komendzie: 
Zgrzebniok i ja. Żądanie Fojkisa stawiało nas w niesłychanie trudnym położeniu. 
Wydanie broni – zdawałem sobie z tego zupełnie jasno sprawę – było równoznaczne 
z wybuchem powstania na Śląsku. Niedostateczna ilość broni, około 600 sztuk 
karabinów i 10 CKM, trochę granatów i amunicji, to szalenie mało na bądź co bądź 
6-tysięczną armię.

Co można dać ludziom wysyłając ich do walki? Czy wolno wysłać ludzi bez 
broni? A jakie skutki polityczne, jakie ofiary poniesie Polska w razie nieudania się 
powstania, co zdawało się prawie pewne? Czy, jeśli wydamy broń, nie czeka nas 
sąd wojskowy?

Miałem w tej chwili bardzo ponure myśli, bo przecież z drugiej strony rozumiałem 
konieczność obrony, pójścia z pomocą zagrożonym rodakom, konieczność odwetu 
za morze krzywd.

Przemówienie Fojkisa trwało może z jakieś 10 minut.
Nastała grobowa cisza.
Nie wiem, co myślał w tej chwili komendant Zgrzebniok, czy dokładnie rozumiał 

powagę chwili. W pewnym momencie zwrócił się do mnie z zapytaniem:
– Jak sądzicie, panie poruczniku, wydać broń, czy nie?
Przyznam się, że zrobiło mi się zimno. Czułem, że gdybym powiedział nie, 

Zgrzebniok nie wyda broni na własną odpowiedzialność, gdy powiem tak, broń 
wyda, gdyż ryzyka osobistego nie będzie się obawiał.

Przeżyłem chwilę napięcia. Przez głowę przebiegały mi argumenty za i przeciw, 
poczucie odpowiedzialności za organizację i jej honor, za swój własny i za swą 
skórę.

Widziałem kraj zalany przez wojska czerwone, a Śląsk opanowany przez 
Niemców. Z drugiej strony bezczynność naszej organizacji byłaby niezgodna 
z honorem żołnierskim. Przecież nawet w warunkach ogólnej klęski naród nie 
zginie, a dla historii będzie ważnym fakt powstania, świadczący o polskości Śląska.

Ten argument przeważył. Powstaniu przypisywałem takie znaczenie dla Śląska, 
jakie dla Polski miało powstanie kościuszkowskie – niedający się w historii wymazać 
protest ludności, świadczący o czynnej, prawdziwej polskości tego kraju.

Co do mojej osobistej odpowiedzialności pocieszałem się, że przecież pójdę też 
na front, gdzie zginę, więc i tak wszystko mi jedno.
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Aby stworzyć fakt historyczny potrzebny był jaskrawy sukces przynajmniej 
początkowy. Czy Fojkis dostatecznie wyszkolił swój oddział?

Zamiast więc odpowiedzieć Zgrzebniokowi wprost na jego pytanie, zwróciłem 
się do Fojkisa:

– Komendancie, czy to są zorganizowani ludzie?
– Ależ tak, to jest zorganizowany baon i ja za niego odpowiadam! – odpowiedział 

Fojkis niecierpliwie.
Wtedy zwróciłem się do Zgrzebnioka:
– Moim zdaniem, komendancie, należy wydać broń!
– No to wydamy! – odpowiedział Zgrzebniok swobodnie, i natychmiast napisał 

rozkaz Nowaczkowi, aby wydać broń baonowi Fojkisa.
Wychodząc z założenia, że musimy mieć początkowe sukcesy, przedstawiłem 

Zgrzebniokowi rozkaz, ażeby wydać baonowi katowickiemu również broń 
z Wojkowic i w ten sposób uzbroić cały baon w sile przeszło 600 ludzi.
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17. „Zwycięstwo odnieśliśmy pełne i nadspodziewanie wielkie”.

[Z relacji Jerzego Paszkowskiego, Wybuch drugiego powstania śląskiego, „Zeszyty Historyczne” 
1965, z. 8]

O godzinie 18-tej przeszło 400 uzbrojonych ludzi przekroczyło nieistniejącą 
już granicę w kierunku na Szopienice. Kompania bodajże z Małej Dąbrówki 
i z Siemianowic pomaszerowała do Wojkowic, dokąd też udałem się i ja, dla 
przypilnowania uzbrojenia. Wszystko poszło składnie, ale gdy około północy 
powróciłem wreszcie do Sosnowca byłem przygnieciony odpowiedzialnością za 
to, co się stało i zupełnie wyczerpany psychicznie. Musiałem wypocząć z mocnym 
postanowieniem udania się nazajutrz z oddziałem katowickim na front.

O godzinie 8 rano zjawiłem się z tym postanowieniem w koszarach Traugutta, 
lecz wypadki potoczyły się zupełnie inaczej, niż to sobie wyobrażałem.

Przede wszystkim zastałem tam oprócz komendanta Zgrzebnioka kpt. 
Puszczyńskiego, który przyjechał z Warszawy. Najważniejszą wiadomością było 
nie tylko zaprzeczenie o upadku stolicy, ale odwrotnie, wieść o naszym zwycięskim 
uderzeniu znad Wieprza. Wojska czerwone cofają się w popłochu na całym froncie. 
To była zasadnicza zmiana położenia, pełna otuchy i pokrzepiająca na duchu.

Wiadomości od Fojkisa również były dobre. Cała północna część powiatu 
katowickiego została w drobnych miejscowych utarczkach zdobyta, a policja 
rozbrojona, z wyjątkiem niemieckich Siemianowic-Laurahütte.

Część południowa wokół Mysłowic też została opanowana z tym, że komenda 
„Sipo”, zorientowawszy się, że chodzi tu o poważniejszą akcję, wydała rozkaz 
posterunkom policji zebrania się w domu noclegowym w Mysłowicach, gdzie 
dobrze uzbrojonych kilkudziesięciu „Sipo” zostało otoczonych przez baon Ryszarda 
Mańki, wspomagany przez kompanię z Wilhelminy i oddziały bojowe Machnickiego 
ze Stanisławem Książkiem na czele. Dom ten po ciężkiej walce został w końcu 
zdobyty po południu, a „Sipo” rozbrojona i odprowadzona do koszar Traugutta, 
gdzie zaopiekowała się nimi polska żandarmeria.

Cały więc powiat katowicki wraz z Zawodziem i Dąbem był w rękach polskich, 
a miasto same otoczone przez powstańców. W samych Katowicach, jak wiadomo, 
również oddziały francuskie przeszły do natarcia i po wytoczeniu czołgów na ulice, 
oczyściły miasto z niemieckich bojówek.

Mimo pomyślnych wiadomości, pierwszą czynnością kpt. Puszczyńskiego 
było zgromienie nas za wywołanie powstania. Nie dlatego, aby był on przeciwny 
powstaniu w zasadzie, lecz wybuch, który nastąpił bez porozumienia się z czynnikami 
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politycznymi, a przede wszystkim z komisarzem Korfantym, groził nam sądem 
wojskowym. Brzmiało to dość nieprzyjemnie, chociaż obrót taki przewidywałem. 
Mieliśmy swoje argumenty, podobne do argumentów Fojkisa, ale to wszystko nie 
trafiało do przekonania kpt. Puszczyńskiego. Obawa zawikłań politycznych była 
myślą przewodnią naszego potępienia.

Gdy tak prowadziliśmy nieprzyjemną rozmowę, nastąpił nagle zwrot zupełnie 
nieprzewidziany. Około godziny 10 zjawił się w Komendzie sekretarz osobisty 
komisarza Korfantego, dr Matuszczyk, zresztą przyjaciel i kolega szkolny 
Zgrzebnioka.

Według relacji dr. Matuszczyka w „Lomnitzu” panował paniczny nastrój. 
Korfanty był gotów do ucieczki, a on sam dlatego opuścił Komisariat, bo widział, 
że jedynym czynnikiem, który jeszcze może działać jest POWGŚ1.

Na pytanie kpt. Puszczyńskiego, czy uważa, że POWGS1 powinna czynnie 
wystąpić, dr Matuszczyk potwierdził to, uważając że to jest jedyne wyjście. Kpt. 
Puszczyński zapytał się go, czy może dać nam tego rodzaju oświadczenie na piśmie, 
na co dr Matuszczyk natychmiast się zgodził.

Puszczyński sformułował na piśmie treść oświadczenia, które dr Matuszczyk 
podpisał. Wówczas kpt. Puszczyński schował je do kieszeni i rzekł:

– Obecnie jesteśmy uratowani. Chociaż dr Matuszczyk to nie Korfanty, ale 
zawsze jest oficjalną osobą, a od niej mamy dowód, że powstanie jest konieczne. 
Wobec tego trzeba jak najbardziej je rozszerzyć, aby odnieść jak największy sukces. 
Należy natychmiast wydać rozkazy, nakazujące powstanie we wszystkich powiatach. 

Było około 11 przed południem.
Przy redagowaniu rozkazu o powstaniu pamiętałem rozkaz organizacyjny 

o strefach operacyjnych. Rozkaz ten wzywał do samoobrony, polecał powszechną 
mobilizację członków, rozbrojenie posterunków policji i objęcie bezpieczeństwa 
przez posterunki POWGS1. Był on wydany do okręgów: bytomsko-tarnogórskiego, 
rybnicko-raciborskiego, gliwicko-zabrskiego, oraz do powiatów: pszczyńskiego, 
wielkostrzeleckiego i lublinieckiego. Rozkaz ten był niejako skanalizowaniem ruchu 
samej ludności, która na wieść o wypadkach w powiecie katowickim samorzutnie 
porzuciła pracę, mobilizując się w oddziałach POWGS1.

Gdy komendanci okręgów otrzymali rozkaz, wzywający do powstania, 
nakazali natychmiast mobilizację, a oddziały szturmowe przystąpiły do rozbrajania 
posterunków. Ludność niezorganizowana porzucała samorzutnie pracę. Przez Śląsk 
przeszedł jakby dreszcz zgrozy i gniewu ludowego.
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Po południu, dnia 19 sierpnia, powstanie było wszędzie w pełnym toku, choć 
o zmiennym szczęściu. Na ogół Niemcy nie wykazali wielkiego ducha oporu. 
Prawdopodobnie nieudane opanowanie Katowic, a przede wszystkim polskie 
zwycięstwo nad czerwoną armią, pozbawiły ich buty.

Zresztą uderzenia powstańców odznaczały się niesłychaną zaciętością. Niektóre 
gniazda oporu niemieckiego trzeba było zdobywać w ciężkich walkach. Tak było 
w Mysłowicach, w Wielkich Hajdukach, w Hucie Pokój, w Hołdunowie, w Zabrzu, 
we Wodzisławiu, w Łabętach i gdy w obronę Toszka włączyli się Włosi z pobliskich 
Wielkich Strzelec.

Walki sporadyczne trwały aż do 25 sierpnia. W tym dniu powstańcy oprócz 
miast mieli opanowany cały Górny Śląsk aż po Odrę, a policja i bojówki były 
wszędzie rozbrojone lub ograniczone do miast. Zwycięstwo odnieśliśmy pełne 
i nadspodziewanie wielkie.
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18. „Musimy zrzucić z  siebie wszelkie ślady jarzma prusko-
niemieckiego”.

[Manifest Wojciecha Korfantego do ludu górnośląskiego, 3 maja 1921 [w:] Dzieje Polski 1918–
1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, Krajowa 
Agencja Wydawnicza, 1990]

Rząd polski odwołał mnie ze stanowiska Komisarza Plebiscytowego, ponieważ 
niezdolny byłem przeszkodzić wybuchowi ruchowi zbrojnego. Nie jestem już 
Komisarzem Plebiscytowym, ale jestem krwią z krwi, kością z kości Waszej, 
synem biednego ludu górnośląskiego, który od 20 lat cieszy się Waszym zaufaniem, 
który przez lat 20 walczy razem z Wami za prawa i wolność Górnego Śląska. Jako 
Wasz brat, zawezwany przez walczących powstańców, strajkujących robotników 
i w porozumieniu się z naszymi partiami politycznymi, staję na czele naszego ruchu.

Czynię to dlatego, aby ruch ten szlachetny przez zbrodnicze jednostki nie został 
zamieniony na anarchię, by nie działy się zbrodnie i przestępstwa, by normalny bieg 
życia czym prędzej został przywrócony.

Musimy zrzucić z siebie wszelkie ślady jarzma prusko-niemieckiego.
Zwycięstwo osiągniemy za wszelką cenę i nie ma takiego mocarza na świecie, 

który by nas mógł okuć ponownie w kajdany germańskie.
Celem ujęcia żywiołowego ruchu zbrojnego w ramy organizacyjne, mianuję 

niniejszym głównym dowódcą hufców powstańczych powstańca Doliwę (M. 
Mielżyńskiego – Władysław A. Serczyk), któremu wszyscy komendanci, dowódcy 
i powstańcy winni bezwzględne posłuszeństwo. Od tej chwili jesteście żołnierzami 
i postępujecie, jak honor żołnierski nakazuje.

Zakazuję wszelkich gwałtów, grabieży, znęcania się nad ludźmi, bez względu 
na ich język, wiarę lub pochodzenie. Zachowanie się powstańców powinno być 
wzorowe, mienia, życia i zdrowia bezbronnych ludzi naruszać nikomu nie wolno.

Zabraniam usuwania urzędników, a ich samych wzywam do sumiennego 
wypełniania obowiązków i wytrwania na stanowiskach. Niepożądanych urzędników 
usunę sam lub uczynią to powołane przeze mnie do tego osoby.

Nazwiska osób aresztowanych oraz przyczynę ich aresztowania dowódcy 
powstańców muszą mi w przeciągu 24 godzin donosić. Karą śmierci będzie karany 
każdy, kto dopuści się kradzieży, popełnionej z użyciem broni, lub przez włamanie 
się, każdy, kto dopuści się wymuszenia jakiejś korzyści osobistej przez użycie 
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broni lub gwałtu, każdy kto dopuści się morderstwa, rozboju, zgwałcenia osoby 
pici żeńskiej, podpalenia, uszkodzenia warsztatów pracy, wodociągów, elektrowni, 
gazowni.

Na władze powstańcze nakładam obowiązek czuwania nad porządkiem 
i bezpieczeństwem publicznym i nadaję im niniejszym prawo do użycia wszelkich 
środków potrzebnych, celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

[…]

Miejsce postoju, 3 maja 1921, w rocznicę pamiętnej Konstytucji 3 maja.

Wojciech Korfanty
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19. „Gdziekolwiek Niemcy wypierali naszych, tam spieszyliśmy 
na ciężarówkach, by dopomóc pobitym do kontrataku”.

[Stefan Korboński, Polonia Restituta. Wspomnienia z dwudziestolecia niepodległości 1918–1939, 
Philadelfia, Wydawnictwo Promyk, 1986]

[…] Na Śląsku wybuchło w nocy, z drugiego na trzeciego maja 1921, Trzecie 
Powstanie, czyli majowe i bliska Śląska Częstochowa stała się jego półkonspiracyjną 
bazą zaopatrzeniową. W mieście zapanował duży ruch. Pojawiły się jakieś nowe 
twarze, wzrósł ruch samochodów ciężarowych, wreszcie doszły nas słuchy, że 
w 27 pułku strzelców kaniowskich stacjonującym w Częstochowie wyszedł poufny 
rozkaz, że kto z pułku ucieknie na powstanie, nie będzie ścigany jako dezerter.

Nagle Janek i Wojtek Kuropatwiński zniknęli z domu jak kamfora, a przed Gałą 
i mną stanęło hamletowskie pytanie: iść na powstanie i zrezygnować z matury czy 
kuć dalej, by dostać wreszcie ten upragniony dokument.

W tym pojedynku zwyciężyło powstanie [...]. Po zasięgnięciu języka 
pojechaliśmy koleją do Herb i za dwa dni, uzbrojeni po zęby, opalaliśmy się na 
słońcu rozwaleni na trawniku przed dowództwem podgrupy frontu północnego 
w Pawonkau. Nasz oddział składał się z kilkudziesięciu powstańców, w tym 
mniej więcej połowa uczniów ze szkół częstochowskich, a połowa żołnierzy z 27 
pułku. Nazwano nas szumnie kompanią szturmową Baonu Północnego i byliśmy 
przydzieleni do dowództwa podgrupy po to, by nas mogło wysyłać na dwóch 
samochodach ciężarowych tam, gdzie zajdzie tego potrzeba.

Czekaliśmy na nią, a w międzyczasie rozkoszowaliśmy się wiosną, zielonością 
i słońcem. Ktoś wpadł na głupi pomysł, by przed opalaniem nasmarować twarz 
wazeliną służącą do konserwacji zamków karabinów maszynowych i zwykłych. 
Dostaliśmy od tego okropnych wyrzutów, ale za to wyglądaliśmy bardzo groźnie, 
czarni jak murzyni.

[...] Otaczały nas oddziały złożone ze Ślązaków, weteranów pierwszej wojny 
światowej. Przyglądali nam się z życzliwą ciekawością i nawet wdzięcznością, że 
przyszliśmy na pomoc ich powstaniu. Między sobą mówili często po niemiecku, 
z nami po polsku jakimś wzruszającym archaicznym językiem Biblii ks. Wujka, 
który na Śląsku się zachował. Nie mówili na przykład „proboszcz”, a „faroś”, od 
słowa fara. O nas, uczniach, między sobą mówili, że jesteśmy „Herschaften”, to 
jest „państwo”. Gdy wykombinowałem gdzieś wielostrzałowy pistolet mauzer 
i zamówiłem u szewca Ślązaka skórzaną kaburę, zrobił ją z drogiej giemzy i odmówił 
przyjęcia zapłaty.
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Porównanie z moją wyprawą pod Lwów wypadało na korzyść Śląska. Tam był 
mróz, śnieg, chałupy chłopskie i wszy. Tutaj, na tak zwanym „froncie północnym” 
wiosna, nastrój i otoczenie majówkowe. Ale i tu, i tam nie było nieprzerwanego 
frontu, a tylko poszczególne miejscowości zajęte albo przez nas, albo przez 
Niemców, a dookoła ziemia niczyja.

Któregoś dnia opalanie przerwał nam alarm. Wskoczyliśmy na ciężarówki 
i gnaliśmy po świetnej drodze jakieś pół godziny. Wyładowano nas w małym lasku, 
gdzie pod drzewami leżała gromada uzbrojonego luda. Byłem, tak jak Gała, już 
dowódcą sekcji, więc mnie wezwano na odprawę, na której się dowiedziałem, że 
ci Ślązacy zostali wyparci z pozycji, jaką zajmowali i że o świcie pójdziemy razem 
z nimi do kontrataku.

I tak się zaczęło. Gdziekolwiek Niemcy wypierali naszych, tam spieszyliśmy 
na ciężarówkach, by dopomóc pobitym do kontrataku. Gdziekolwiek nasi mieli 
atakować, tam dojeżdżaliśmy zwykle nocą, by nad ranem biec na przodzie 
atakujących. Ślązacy witali nas zawsze owacyjnie i częstowali wszystkim, co mieli.

Raz i drugi poprowadziłem nocny patrol. Wykorzystując moje doświadczenie 
zdobyte pod Lwowem, zapuszczaliśmy się zwykle w sześciu-ośmiu na tyły jakiejś 
pozycji niemieckiej i powtarzaliśmy dokładnie operację z Millersdorf, a więc 
wrzucanie granatów, tym razem produkcji niemieckiej z lanego żelaza, tzw. jajek 
i cytryn, przez okna do izb pełnych śpiących grentzschutzów i wykańczanie tych, 
którzy wyskakiwali na dwór z karabinami w ręku.

Urządzaliśmy też nocne zasadzki. Ślązacy, w większości ludzie miejscowi, 
mieli świetny wywiad i wiedzieli dokąd i kiedy wychodzą niemieckie patrole. 
Chowaliśmy się w nocy za jakimiś murkami, parkanami, żywopłotem lub 
w zaroślach przydrożnych po obu stronach drogi i obrzucaliśmy maszerujących 
granatami ofensywnymi o drewnianej rączce.
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20. „Powstanie miało przebieg bardzo krwawy i  obustronne 
straty były procentowo większe niż pod Lwowem”.

[Stefan Korboński, Polonia Restituta. Wspomnienia z dwudziestolecia niepodległości 1918–1939, 
Philadelfia, Wydawnictwo Promyk, 1986]

[…] Pomaszerowaliśmy dalej i stwierdziliśmy, że miasteczko zajmują nasi. 
Natychmiast zjawiła się kawa, kiełbasa, bułki, chleb i wódka. Wódkę kazałem 
zabrać, co wywołało zdziwienie, ale resztę zjedliśmy z wilczym apetytem.

Gdy dałem sygnał do powrotu, miejscowy dowódca, Ślązak, wziął mnie na 
bok. – Po co macie iść pieszo drugie dziesięć kilometrów? Tutaj obok mieszka 
bogaty hakata, ma dobre konie i karetę. Każę mu zaprząc i niech was odwiezie do 
Pawonkowa.

Pojedynek dowódcy z wygodnickim trwał krótko. Zdecydowałem się na powrót 
karetą, za czym po paru minutach stanęliśmy przed ozdobną żelazną bramą, za którą 
za trawnikiem widniała duża willa, a za nią zabudowania gospodarskie. Mój Ślązak 
nacisnął guzik i nie odejmował palca. Dzwonek alarmował nieprzerwanie i w całej 
willi zabłysły światła, zaś do bramy przybiegł jakiś stary, przerażony służący.

Gdy weszliśmy do holu, przywitało nas pół tuzina płaczących kobiet wołaniem: 
– Tylko nie strzelajcie! Błagamy, nie strzelajcie! – Hakata przezornie się nie pokazał.

Wzruszyłem ramionami, a Ślązak wyjaśnił kobietom, o co nam chodzi. Za 
kwadrans zajechała elegancka czarna kareta zaprzężona w parę cugowych koni we 
wspaniałej uprzęży i stangret w liberii i wysokim cylindrze. Gryzła mnie myśl, że 
jako dowódca robię błąd, więc dla uspokojenia sumienia wsiadłem z karabinem 
w ręku na kozioł obok stangreta. Nim ruszył, dopadła mnie jakaś kobieta i złapała 
za nogę, błagając:

– Nie zabijcie go! –
[...] Płacz kobiet u Hakaty łatwo mogłem sobie wytłumaczyć. Powstanie miało 

przebieg bardzo krwawy i obustronne straty były procentowo większe niż pod 
Lwowem. Poza tym trafiały się często akty samosądów. Miejscowi Niemcy, a z ich 
poduszczenia napływowi grentzschutze, załatwiali różne porachunki z miejscowymi 
Ślązakami, mordując ich bez litości, a ci odpłacali się pięknym za nadobne, ilekroć 
się nadarzyła okazja. Nie pamiętam, bym widział kiedykolwiek jeńców niemieckich. 
Naszą kompanię trzymaliśmy z daleka od tych porachunków, ale w jednym 
wypadku wystąpiliśmy czynnie. Leżeliśmy, jak zwykle, na słońcu na trawnikach, 
gdy od dowództwa podgrupy rozległy się wrzaski i jęki bitych Niemców. Gdy nasze 
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perswazje nie odnosiły skutku, padła komenda „Bagnet na broń!” i ruszyliśmy 
biegiem na bijących Ślązaków. Na szczęście wyskoczył z dowództwa jakiś oficer 
z rewolwerem w ręku i zapobiegł starciu.

Ten incydent nie zaważył jednakże ujemnie na naszych stosunkach ze Ślązakami. 
Zapisali go na rachunek naszej ignorancji i potraktowali pobłażliwie, mówiąc: „wy 
nie wiecie, co ci dranie z nami tutaj wyprawiali”.

[…] Innym razem wykrył nas Janek Kuropatwiński. Powitanie było ciepłe 
i burzliwe. Pierwsze pytanie, jakie mu zadałem dotyczyło tajemnicy, jaką otoczył 
swoją wyprawę na Śląsk. Odpowiedź wszystko wyjaśniła: „Nie chciałem przyczynić 
się do tego, byście obaj z Gałą stracili maturę”. Janek trochę kulał, więc zapytałem 
o przyczynę. Okazało się, że ma przestrzelony pośladek, ale rana jest powierzchowna. 
To mu przypomniało, że od dawna nie miał zmienionego opatrunku.

Zaprowadziłem go na posterunek sanitarny. Starsi sanitariusze Ślązacy jedli 
akurat obiad. Jeden odstawił talerz, Janek spuścił spodnie, oparł się o stół i sanitariusz 
z wielką wprawą zabrał się do dzieła. Na stole przed Jankiem znalazł się talerz 
z mięsem i jakimiś dodatkami. Janek chwycił za widelec i w czasie, gdy sanitariusz 
łatał mu skórę, zjadł mu obiad. Trzeba było widzieć minę Ślązaka, gdy zobaczył 
pusty talerz! Popatrzył ostro na Janka, ale nie powiedział ani słowa. […]
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21. „Sława Ci, zbrojny powstańcze, za Twoją walkę bohaterską. 
Wdzięczna Ojczyzna nigdy Wam tych ofiar nie zapomni”.

[Odezwa W. Korfantego i Wydziału Wykonawczego wydana z okazji zawieszenia broni 
(w czasie III powstania śląskiego), 28 maja 1921. [w:] Dzieje Polski 1918–1939: wybór materiałów 
źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990]

Rodacy!
Otrzymaliśmy zapewnienie, poręczone przez Komisję Międzysojusznicza 

w Opolu, że dowództwo zbrojnych sił niemieckich zobowiązało się zaprzestać 
względem zbrojnych sił polskich wszelkich kroków zaczepnych, byleby Niemcy 
nie byli przez nas atakowani. Wobec tego Naczelne Dowództwo z naszego polecenia 
wydało rozkaz zaprzestania wszelkich kroków wojennych na froncie. Każdy, który 
by lekkomyślnie lub ze złej woli atakował przeciwnika i uniemożliwiał dokonania 
faktycznego zawieszenia broni, traktowany będzie z całą surowością stanu 
wojennego, jako wróg Polski i szkodnik ludu śląskiego.

Ludu Polski! Nieprzyjaciel, proponując zaprzestanie kroków wojennych, tym 
samym uznał Twoją siłę, Twoją nieugiętą wolę i Twoje zwycięstwo. Siłą faktów 
następuje zawieszenie broni. Dalszy rozlew drogiej krwi polskiej byłby niepotrzebny 
i zbrodniczy. Akcja wojenna jest skończona. Teraz obowiązkiem naszym jest dbać 
przede wszystkim o utrwalenie plonu naszego krwawego zwycięstwa, a uzyskamy 
to najłatwiej, strzegąc wszędzie porządku i ładu oraz przywrócenia w całej pełni 
życia gospodarczego.

W krytycznej tej chwili, gdy Rada Najwyższa rozstrzyga ostatecznie o losach 
naszego ojczystego kraju, potrzeba nam przede wszystkim karności, posłuszeństwa 
względem przełożonych Władz Powstańczych. Wszelkie rozkazy i rozporządzenia 
Władz Powstańczych ślepo muszą być wykonane, jeśli trud i krew ludu górnośląskiego 
nie mają być zmarnowane.

Rodacy! W tej przełomowej chwili, w której szala zwycięstwa przechyla się 
w Waszą stronę, dziękujemy Wam z głębi serca za to, że żywiołowo ruszyliście na 
obronę słusznych praw naszych, że dobrowolnie ponieśliście ofiary mienia i krwi, 
w najcięższych warunkach wytrwaliście w walce o szczęśliwą przyszłość Górnego 
Śląska.
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Cześć i dzięki Ci, Robotniku śląski, za Twoją ofiarną wytrwałość. Sława Ci, 
zbrojny powstańcze, za Twoją walkę bohaterską. Wdzięczna Ojczyzna nigdy Wam 
tych ofiar nie zapomni.

W[ojciech] Korfanty i Wydział Wykonawczy:
Józef Biniszkiewicz 

Józef Rymer
[Franciszek] Bias 
Józef Grzegorzek
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22. Powstanie Wolnego Miasta Gdańska

[Decyzja Konferencji Ambasadorów w sprawie Wolnego Miasta Gdańska, 27 października 
1920, Paryż [w:] Dzieje Polski 1918–1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław 
A. Serczyk, Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990]

Wielka Brytania, Francja, Włochy i Japonia, które podpisały wraz ze Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki jako Główne Mocarstwa Sprzymierzone i Stowarzyszone 
Traktat Pokojowy w Wersalu, zważywszy, że w art. 102 Traktatu Pokojowego 
zawartego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. z Niemcami, Główne Mocarstwa 
Sprzymierzone i Stowarzyszone zobowiązały się do utworzenia z Gdańska wraz 
z obszarem określonym w art. 100 wspomnianego Traktatu, Wolnego Miasta – 
postanowiły przystąpić do jego ukonstytuowania.

Zgodnie z tym Konferencja Ambasadorów zadecydowała co następuje:
I
Miasto Gdańsk, wraz z obszarem objętym przez następujące granice, jakie są 

lub będą oznaczone na miejscu przez Komisję przewidzianą w art. 101 Traktatu 
Pokojowego Wersalskiego z 28 czerwca 1919 r. ogłasza się Wolnym Miastem 
w granicach i pod warunkami przewidzianymi w wymienionym Traktacie:

Od Morza Bałtyckiego na południe aż do punktu zetknięcia się głównych koryt 
żeglownych Nogatu i Wisły.

[…]
II Niniejsza decyzja wejdzie w życie w dniu 15 listopada 1920 roku.

III
Wolne Miasto Gdańsk poniesie wydatki poczynione przez Główne Mocarstwa 

Sprzymierzone i Stowarzyszone na administrację i okupację wojskową terytorium 
Wolnego Miasta w słusznej proporcji, która zostanie ustalona przez te Mocarstwa.
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23. Regulacja stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z  Wolnym 
Miastem Gdańskiem

[Konwencja między Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem, 9 listopad 1920, Paryż [w:] 
Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, pod red. naukową Tadeusza 
Jędruszczaka i Marii Kiełbikowej, t. 1, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1989]

[…]
Rozdział 1
Artykuł 1
Przedstawiciel dyplomatyczny Rządu Polskiego, z siedzibą w Gdańsku, będzie 

pośrednikiem między Rządem Polskim a Rządem Wolnego Miasta.
Artykuł 2
Polska weźmie na siebie prowadzenie Spraw Zagranicznych Wolnego Miasta 

Gdańska, również jak i opiekę nad obywatelami Gdańskimi za granicą. Opieka ta 
będzie użyczaną na tych samych warunkach, jak obywatelom polskim.

Paszporty, wydane obywatelom gdańskim, będą zapewniały opiekę polską 
za granicą tylko w tym wypadku, jeżeli będą miały wizę Przedstawiciela Rządu 
Polskiego w Gdańsku.

[…]
Artykuł 5
Koszty przedstawicielstwa dyplomatycznego i konsularnego Wolnego Miasta 

Gdańska, również jak i koszt opieki nad jego obywatelami za granicą, będzie 
ponosiła Polska. Wszystkie podatki i opłaty, pobierane przez służbę dyplomatyczną 
i konsularną, będą należały do Rządu Polskiego.

Artykuł 6
Rząd Polski nie zawrze żadnego traktatu lub umowy międzynarodowej, 

obchodzącej Wolne Miasto Gdańsk, bez zasięgnięcia uprzednio opinii Wolnego 
Miasta. Wynik tej konsultacji będzie podany do wiadomości Wysokiego Komisarza 
Ligi Narodów.

Wysokiemu Komisarzowi przysługiwać będzie we wszelkich wypadkach 
prawo veta przeciwko wszelkim traktatom lub umowom międzynarodowym w tym 
zakresie, w jakim będą one miały zastosowanie do Wolnego Miasta Gdańska, jeżeli 
Rada Ligi Narodów uzna je za sprzeczne z postanowieniami niniejszego Traktatu 
lub Statutu Wolnego Miasta.
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Artykuł 7
Wolne Miasto nie będzie mogło zaciągać pożyczek zagranicznych bez uprzedniego 

zasięgnięcia opinii Rządu Polskiego, który obowiązany jest zakomunikować swoją 
odpowiedź w przeciągu dni 15. W razie jakiego zarzutu ze strony Rządu Polskiego, 
sprawa może być przedstawiona przez Wolne Miasto do oceny Wysokiego 
Komisarza, który wyda decyzję, stosownie do warunków przewidzianych w art. 39 
niniejszego Traktatu.

Wysoki Komisarz będzie miał obowiązek upewnić się, czy warunki pożyczki nie 
są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Traktatu lub Statutem Wolnego Miasta.

Artykuł 8
Prawo wywieszania flagi handlowej Gdańska będzie przysługiwało jedynie 

statkom, które są własnością wyłącznie obywateli Wolnego Miasta, zaliczając do 
nich spółki i stowarzyszenia, zarejestrowane w Wolnym Mieście, w których interesy 
obywateli Wolnego Miasta przeważają.

Wolne Miasto zanotyfikuje Rządowi Polskiemu każdą rejestrację statków pod 
flagą Gdańską z wyszczególnieniem praw własności i innych praw rzeczowych, 
ciążących na owych statkach.

Rządowi Polskiemu przysługiwać będzie prawo ustanowienia w Gdańsku 
przy urzędzie Przedstawiciela Polskiego, przewidzianego w art. 1, polskiej służby 
administracyjnej, potrzebnej do rejestrowania i sprawdzania sprawności morskiej 
statków polskich oraz do werbowania załogi.

[...]
Artykuł 10
Wolne Miasto zobowiązuje się traktować w porcie gdańskim okręty pod flagą 

polską tak samo, jak statki pod flagą Wolnego Miasta.
Artykuł 12
Z zastrzeżeniem praw przysługujących Polsce, o których mowa w artykule 2, 

kontrolę cudzoziemców na terytorium Wolnego Miasta Gdańska będą wykonywały 
władze Wolnego Miasta.

Rozdział II 
Artykuł 13
Wolne Miasto Gdańsk jest objęte polską granicą celną; Polska i Wolne Miasto 

stanowią jeden obszar celny poddany prawodawstwu i taryfie celnej polskiej.
Artykuł 14
Terytorium Wolnego Miasta Gdańska stanowić będzie pod względem celnym 

jednostkę administracyjną, powierzoną urzędnikom Wolnego Miasta i działającą 
pod generalną kontrolą Centralnego Zarządu Celnego Polski; Rząd Polski będzie 
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brał udział w nadzorze służby celnej przez polskich inspektorów, przydzielonych 
do personelu gdańskiego. Inspektorzy ci, opłacani bezpośrednio przez Rząd Polski, 
będą komunikowali swoje spostrzeżenia Centralnemu Zarządowi Celnemu Polski. 
Formularze celne, których część drukowana winna być sporządzona po niemiecku 
i po polsku, będą mogły być wypełniane bez różnicy w języku niemieckim lub 
polskim. W celu zapewnienia sprawności służby celnej Wolne Miasto winno 
posiadać dostateczną liczbę urzędników znających język polski.

[…]
Rozdział III
Artykuł 19
Pod nazwą „Rady Portu i Dróg Wodnych Gdańska” zostanie ustanowiona Rada, 

złożona w równych częściach z polskich i gdańskich komisarzy, których liczba 
z każdej strony nie będzie przekraczała pięciu, a którzy będą wybrani odpowiednio 
przez Rząd Polski i przez Wolne Miasto spomiędzy przedstawicieli interesów 
gospodarczych obu krajów.
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24. „Gdańsk otworzył mi oczy na zagadnienie stosunku 
zwyciężonych Niemiec do odrodzonej Polski”.

[Tadeusz Katelbach, Spowiedź pokolenia, przejrzał, poprawił i posłowiem opatrzył Sławomir 
Cenckiewicz, Gdańsk, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna „Osobita”, 2001]

[…] Nie brałem bezpośredniego udziału w akcjach zachodnich. Pracowałem 
nadal w Centrali Towarzystwa Straży Kresowej, zajęty bądź pracą w redakcji 
„Wschodu Polski”, bądź też agencją prasową Towarzystwa. Lecz już w tym 
czasie interesowałem się żywo sprawami naszej granicy zachodniej. Moi koledzy, 
przeważnie poznańscy zetowcy, powołali do życia Związek Obrony Kresów 
Zachodnich. Był to niejako zachodni odpowiednik wschodniego Towarzystwa 
Straży Kresowej. ZOKZ rósł szybko na sile, organizując swe koła w Poznańskiem, 
na Pomorzu i Górnym Śląsku i wykazując coraz żywsze zainteresowanie Polakami, 
którzy po ostatecznym ustaleniu granicy polsko-niemieckiej, znaleźli się po tamtej 
stronie kordonu granicznego to znaczy w powersalskiej Rzeszy Niemieckiej. Twórcy 
ZOKZ, wśród nich zmarły tragicznie na zsyłce w Sowietach [w czasie drugiej wojny 
światowej] Mieczysław Korzeniewski, nie wierzyli, by Niemcy kiedykolwiek mogli 
się pogodzić z „oderwaniem” od nich zachodnich ziem polskich i spodziewali się 
prędzej lub później konfliktu polsko-niemieckiego. Niemcy zresztą potwierdzali te 
przewidywania, a legenda o „Die brennende Grenze”, czyli o płonącej wiecznie 
granicy polsko-niemieckiej, zrodziła się niemal nazajutrz po klęsce cesarskich 
Niemiec.

Pociągało mnie to zagadnienie. Toteż gdy wiosną 1922 roku zaproponowano 
mi odbycie praktyki handlowej w Polsko-Bałtyckim Towarzystwie Transportowym 
w Gdańsku, skorzystałem chętnie z propozycji. Zabrawszy z sobą podręczniki, 
celem przygotowywania się do ostatniego egzaminu prawnego, udałem się do 
Gdańska. Był to wówczas nasz jedyny port morski, a o Gdyni marzyło się może 
kilku czy kilkunastu ludziom. Zetknięcie z Gdańskiem było niezmiernie pouczające. 
W pierwszej chwili robił wrażenie miasta zalanego Polakami. Na rynku i centralnych 
ulicach pełno było szyldów polskich, zwłaszcza różnych banków polskich. Były 
restauracje i kawiarnie polskie. Wszędzie słychać było język polski. Mieszkałem 
u dwóch starych pań – gdańszczanek, nazwiskiem Połomskie. Od wczesnego rana 
do później nocy uczyły one Niemców języka polskiego. W Polbalu pracowali 
również Niemcy. Byli bardzo uprzejmi, usłużni, skromni.



24

53

Materiały
dla nauczycieli

Z dziejów odbudowy Rzeczypospolitej w latach 1918–1921

Już po paru tygodniach pobytu zacząłem wprowadzać do tego obrazu poważne 
korektywy. Świadomie zacząłem wchodzić w miasto, włócząc się po różnych 
knajpach niemieckich do których nie uczęszczali cudzoziemcy. Raz, późnym 
wieczorem, wróciwszy z Sopot wszedłem ze swym towarzyszem do typowego, 
niemieckiego lokalu. Lokal był przepełniony. Przy stołach siedzieli studenci 
w deklach i jacyś starsi panowie, wyglądający na korporacyjnych filistrów. 
Usiedliśmy przy bocznym stoliku obserwując salę. W pewnej chwili Niemcy 
zaczęli śpiewać. Najpierw piosenki studenckie, po tym patriotyczne, wreszcie ktoś 
zaintonował „Wacht am Rhein”. Wszyscy wstali. Myśmy siedzieli. Rozległy się 
wrzaski: „Aufstehen”. Bardziej krewcy schwycili za kufle, aby puścić je na nasze 
głowy. Zapłaciliśmy rachunek i wśród pomruków całej sali opuściliśmy lokal. Od 
tej chwili nie miałem wątpliwości, że Niemcy gdańscy bynajmniej nie pogodzili się 
z losem, który zgotował im Traktat Wersalski.

W sierpniu został przyjęty do Polbalu w charakterze praktykanta, młody, 
dwudziestoletni Niemiec. Był bardzo inteligentny i przyjemny w codziennych 
stosunkach. Rozmawialiśmy często. Pochodził z południa Niemiec i wypytywał 
się o nieznaną mu Polskę. Na razie robił wrażenie młodzieńca, który raczej bez 
uprzedzeń interesuje się zagadnieniami politycznymi. Bolał, oczywiście, nad 
losem Niemiec, ale temu nie mogłem się dziwić. Pewnego dnia przyszedł do 
mnie i zakomunikował, że jedzie na dwutygodniowy urlop. Gdy zapytałem się 
„dokąd”, zaczął najpierw coś bąkać, wreszcie przyznał się, że wyjeżdża na... 
ćwiczenia. Z dalszych półsłówek wynikało niedwuznacznie, że pobite i rozbrojone 
Niemcy, przeszkalają sobie już młodzież w tajnych formacjach wojskowych, kpiąc 
z postanowień Traktatu Wersalskiego. Była to moja ostatnia rozmowa z niemieckim 
kolegą. Istotnie, wyjechał wkrótce na ów urlop, z którego już w ogóle nie wrócił.

Gdańsk otworzył mi oczy na zagadnienie stosunku zwyciężonych Niemiec do 
odrodzonej Polski. W Gdańsku po raz pierwszy zrozumiałem, że walka z Niemcami 
o osiągnięte przez Polskę granice na zachodzie bynajmniej nie została skończona i że 
pobite Niemcy będą usiłowały podjąć ją przy lada okazji, wykorzystując zwłaszcza 
każdy objaw naszej wewnętrznej słabości.
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25. „Zgodne to pożycie wszakże będzie możliwe tylko wtedy, 
gdy nie będzie Czechów pod panowaniem polskim, a  Polaków 
pod czeskim. Dlatego koniecznością jest przeprowadzić granicę 
polityczną możliwie najściślej po linii granicy narodowej”.

[Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, wyd. 2, komentarzem opatrzył 
Tomasz Wituch, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1989]

[...] Gdy przyszedł okres przygotowania traktatu w Saint-Germain, zaczęły 
się dyskusje między nami a Czechami w komisji terytorialnej. W dyskusjach tych 
myśmy mieli górę, co zresztą nie było trudne, wobec oczywistej słuszności naszej 
sprawy. Członkom komisji terytorialnej, nie wyłączając Francuzów – generała Le 
Ronda i barona Degranda – trzeba oddać sprawiedliwość, że zachowywali się w tej 
sprawie bezstronnie. Jednakże wobec tego, że premier francuski miał w kwestii 
cieszyńskiej z góry urobione zdanie, a raczej podczas wojny już zaciągnięte 
zobowiązania, dyskusje te nie doprowadziły do określonego wyniku. Skutkiem tego 
traktat w Saint-Germain granicy między Polską a Czechami nie ustanowił.

Konieczność wszakże rychłego rozstrzygnięcia tej kwestii była tak oczywista, 
że Rada Najwyższa postanowiła wziąć ją w swoje ręce. Postawiła ją na porządku 
dziennym i wezwała na swe posiedzenie delegację polską i czeską. Tym razem 
była to znów Rada Dziesięciu. Pośpiechu już nie było. Lloyd George już swoje 
najgłówniejsze zadanie spełnił, ludzie kompetentni już mu nie zawadzali.

Przy rozpoczęciu posiedzenia ze strony polskiej byłem tylko ja, Paderewski 
bowiem, zajęty gdzie indziej, przybył znacznie później. Czechów reprezentowali 
Benesz i Kramarz.

Przewodniczący Clemenceau dał pierwszy głos Beneszowi, który w obszernym 
przemówieniu motywował stanowisko czeskie. Opierał się on nie tyle na prawach 
czeskich do Cieszyna, ile starał się wykazać, że Czechosłowacja bez tej ziemi 
istnieć nie może. Kolej z Bogumina do Czacy, jak twierdził, jest właściwie jedyną 
komunikacją między Czechami a Słowacczyzną, przemysł zaś czeski, stanowiący 
podstawę bytu gospodarczego kraju, cierpi na brak węgla i bez węgla cieszyńskiego 
żyć nie może. Po nim zabrał głos Kramarz, który mówił dość namiętnie, kładł mocny 
nacisk na prawa czeskie, wreszcie wskazywał na podniecenie ludności czeskiej na 
miejscu, która nie zniesie krzywdy. Swym tonem i swą argumentacją ułatwił mi on 
znacznie zadanie.
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Gdy po nim przewodniczący mnie udzielił głosu, zacząłem od powołania się 
na moją przyjaźń dla Czechów, której dowiodłem podczas wojny, pracując dla ich 
sprawy jak dla swojej. Pochodziła ona z głębokiego przekonania, że położenie obu 
narodów, niebezpieczeństwa, które im grożą, nakazują im solidarność i zgodne 
pożycie. Zgodne to pożycie wszakże będzie możliwe tylko wtedy, gdy nie będzie 
Czechów pod panowaniem polskim, a Polaków pod czeskim. Dlatego koniecznością 
jest przeprowadzić granicę polityczną możliwie najściślej po linii granicy narodowej. 
Sami proponujemy przyłączenie do Czech tego kawałka Księstwa Cieszyńskiego, 
na którym większość ludności jest czeska; reszta wszakże musi należeć do Polski. 
My chcemy, żeby państwo czesko-słowackie miało wszelkie warunki pomyślnego 
rozwoju i nie zamykamy oczu na jego potrzeby, ale delegacja czeska przesadza, gdy 
mówi o konieczności posiadania Cieszyna przez Czechy. Kolej przez Jabłonków 
nie jest dla nich jedyną komunikacją ze Słowacczyzną, a połączenie w tym kącie 
Moraw z dalszym ciągiem tej kolei na terytorium słowackim będzie wymagało 
zbudowania bardzo niewielkiego dystansu nowej linii. My wiemy, że przemysłowi 
czeskiemu brak węgla, ale cieszyńskie kopalnie tego braku nie zaspokoją. Czechy 
zawsze sprowadzały węgiel z Górnego Śląska pruskiego i będą musiały brać go 
nadal od Polski, a im lepsze będą między nami stosunki, tym większe będziemy 
im robili w tym względzie ułatwienia. Natomiast kopalnie cieszyńskie dają węgiel 
koksowy, którego Czechy mają dość u siebie, a którego Polska nie posiada. Węgiel 
cieszyński tedy jest o wiele potrzebniejszy Polsce niż Czechom. Załatwiwszy się 
z prawami historycznymi Korony Św[iętego] Wacława, która razem ze Śląskiem 
utonęła w morzu niemieckim i której ziemie potem odradzały się narodowo, czeskie 
po czesku, a polskie po polsku, ostatnie wracając do swej prastarej macierzy – 
Polski, zatrzymałem się na sprawie nastroju ludności miejscowej.

– Przecież ta ludność – zwróciłem się do delegatów czeskich – po wojnie 
okazała żywą chęć zgody i sprawiedliwego rozgraniczenia. Przecież Polacy i Czesi 
na miejscu zawarli między sobą układ, rozgraniczający sfery czeską i polską po linii 
bardzo bliskiej tego, czego my dziś żądamy. Jeżeli usposobienie ludności czeskiej 
się zmieniło, to kto temu winien? Wy, panowie delegaci. Wyście im pisali, że cały 
Cieszyn będzie czeski, że alianci są za wami, że Polacy nic nie dostaną...

W chwili, kiedym to mówił, na salę wszedł mój kolega, Paderewski. Widziałem, 
że mój ostry ton w stosunku do delegatów czeskich nieco go przeraził. I mógł 
przerazić człowieka, który nie słyszał całego mego przemówienia. Tymczasem był 
on bardzo w tym miejscu potrzebny, nie tylko dla naszych przyjaciół Czechów, ale 
i dla Rady Najwyższej.
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Gdym skończył, jeden z delegatów wielkich mocarstw rzekł do mnie półgłosem:
– Benesz leży na obie łopatki. Jeżeli sprawa będzie dziś decydowana, otrzymacie 

wszystko, czego żądacie.
Po mnie zabrał głos Paderewski, który mię poparł w nadzwyczaj pięknym 

przemówieniu. Niepotrzebnie się tylko zastrzegł na początku, że się nie godzi 
z tonem mojego przemówienia, co wywołało nawet wyraz zdziwienia na 
twarzach słuchaczów, którym ten ton, przeciwnie, do przekonania trafił. Wszyscy 
przyznawali, że tego dnia odnieśliśmy walne zwycięstwo nad Czechami. Rozumiał 
to i Clemenceau i dlatego zamknął dla spóźnionej pory posiedzenie, odkładając 
decyzję Rady Najwyższej na później. Czy był to sposób wywarcia  nacisku, 
żeby decyzja nastąpiła bez długiej zwłoki? Doprawdy nie wiem... Sprawa została 
właściwie odłożona ad acta. […].
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26. „Z  niewymownym smutkiem położę swój podpis pod 
dokumentem, który oderwie od nas tak godną, wartościową 
i drogą część naszego narodu”.

[Pismo delegata Rządu RP przy Konferencji Ambasadorów Ignacego Paderewskiego 
do prezydenta Francji Aleksandra Milleranda w związku z decyzją Konferencji Ambasadorów 
w sprawie Śląska Cieszyńskiego, 30 lipca 1920, Paryż [w:] Dokumenty z dziejów polskiej polityki 
zagranicznej 1918–1939, pod red. naukową Tadeusza Jędruszczaka i Marii Kiełbikowej, t. 1, 
Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1989]

Panie Prezydencie,
Porozumienie pomiędzy Rządem Polskim i Czechosłowackim nie przesądza 

niczego o szczegółach ostatecznego uregulowania granic ani nie wymienia żadnej 
linii granicznej.

Zawarte tego samego dnia, w którym Rada Najwyższa „zaleciła, aby Konferencja 
Ambasadorów podjęła inicjatywę w sprawie decyzji, która nie może bezpośrednio 
ingerować między zainteresowane strony”, wyraziło „przekonanie, że Rada 
Najwyższa kierując się poczuciem sprawiedliwości i słuszności weźmie pod uwagę 
prawdziwe interesy obu bratnich narodów”.

Rząd Polski, pokładając całkowitą ufność w decyzji Rady Najwyższej, żywi 
nadzieję, że zasada narodowości, którą kierowano się przy rozstrzyganiu kwestii 
terytorialnych na Konferencji Pokojowej i która była tak ściśle zastosowana 
w ostatecznym określeniu przynależności terytoriów rewindykowanych przez 
Polskę, będzie utrzymywana także w tym przypadku w całej rozciągłości. Nadzieja 
Rządu Polskiego opierała się na uroczystej deklaracji Rządów Francuskiego 
i Angielskiego, na 14 punktach Prezydenta Wilsona (13 punkt) i jest tym bardziej 
uzasadniona, iż wyraźnie widać, że tą zasadą narodowościową kierował się Rząd 
Brytyjski stwierdzając w swej nocie z 20 lipca br. adresowanej do Rządu Sowietów, 
iż „granica pomiędzy Rosją i Polską powinna być ukształtowana, o ile to możliwe, 
zgodnie z życzeniami zainteresowanej ludności”. […]

Nie do mnie należy ani krytykowanie, ani protestowanie, wszelako sądzę, Panie 
Prezydencie, iż moim obowiązkiem jest zwrócić Pańską uwagę na fakt, iż decyzja 
Konferencji Ambasadorów wydaje się zupełnie nie brać pod uwagę życzeń ludności 
ani zasady narodowości.
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Na mocy decyzji i zgodnie z linią graniczną, którą ustanawia:
1. W dystrykcie Spiszą i Orawy 24 043 Polaków będzie przyłączonych do 

Rzeczypospolitej Polskiej, a ponad 45 000 naszych rodaków przejdzie pod 
panowanie czechosłowackie.

2. Na Śląsku Cieszyńskim 94 169 Polaków będzie przydzielonych do Państwa 
Polskiego, podczas gdy 139 681 osób naszej ludności najbardziej świadomej swojej 
narodowości, najbardziej spoistej i najbardziej jednolitej w całej Polsce (większość 
gmin liczy od 96 do 100% Polaków) ponownie będzie połączona z 114 079 
Czechami zamieszkującymi część dawnego Księstwa Cieszyńskiego, której zwrotu 
Polska nigdy nie żądała ani pragnęła.

Poza tym prawa mniejszości narodowych przyznane i zagwarantowane 
wszystkim tak rozmaitym narodom włączonym do Państwa Czechosłowackiego 
wcale nie zostały zastrzeżone dla Polaków. Tak więc ponad 164 000 naszych 
rodaków będzie wydanych na łaskę nowego pana. 

W tych okolicznościach, Panie Prezydencie, jest mało prawdopodobne, aby 
szlachetny cel, do jakiego zmierza Rada Najwyższa, tj. położenie kresu konfliktowi 
i ustanowienie normalnych i przyjacielskich stosunków pomiędzy Republikami 
Polski i Czechosłowacji, mógł być osiągnięty. W rezultacie decyzja podjęta przez 
Konferencję Ambasadorów wykopie przepaść pomiędzy dwoma narodami, której 
nic nie zdoła zasypać.

Rząd Polski ma podpisać formalne zobowiązanie, które musi być wykonane. 
Z niewymownym smutkiem położę swój podpis pod dokumentem, który oderwie 
od nas tak godną, wartościową i drogą część naszego narodu. Lecz zanim to uczynię, 
muszę Panu oświadczyć, Panie Prezydencie, że choćby nie wiem, jak Rząd Polski 
szczerze pragnął wykonywać ściśle i lojalnie zawarte zobowiązania, nie zdoła on 
nigdy przekonać narodu, że sprawiedliwość została wymierzona. Sumienie narodu 
przemawia głośniej niż Rządy i trwa od nich dłużej.

Zechce Pan przyjąć, Panie Prezydencie, zapewnienia mego wielkiego poważania.
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27. „Rząd czechosłowacki i Rząd polski porozumiały się w celu 
zawarcia układu politycznego”.

[Umowa polityczna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, 6 listopada 
1921, Praga [w:] Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, pod red. 
naukową Tadeusza Jędruszczaka i Marii Kiełbikowej, t. 1, Warszawa, Instytut Wydawniczy 
PAX, 1989]

Powodowane wspólną troską o utrzymanie pokoju w Europie i szczerze 
zdecydowane ułożyć stosunki między Polską i Czechosłowacją na zasadzie 
wzajemnego poszanowania swych politycznych i ekonomicznych interesów Rząd 
czechosłowacki i Rząd polski porozumiały się w celu zawarcia układu politycznego. 
W tym celu Przywódcy obu Państw wyznaczyli swoich pełnomocników: Prezydent 
Republiki Czechosłowackiej swego Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych, 
Pana dr. Edwarda Beneša, Naczelnik Państwa Polskiego swego Ministra Spraw 
Zagranicznych, Pana Konstantego Skirmunta, którzy, po wzajemnej wymianie 
pełnomocnictw, uznanych za sporządzone we właściwej formie, podjęli następujące 
zobowiązania.

Artykuł 1
Oba Państwa udzielają sobie wzajemnie gwarancji co do swego stanu posiadania, 

mając za podstawę traktaty, na których opiera się niepodległość i organizacja 
Państwa Polskiego i Czechosłowackiego. Oba Państwa uzgodnią, jeśli zaistnieje 
potrzeba i okoliczności będą tego wymagały, sposób wprowadzenia w życie 
wspólnie podpisanych traktatów.

Artykuł 2
Oba Państwa zobowiązują się utrzymać życzliwą neutralność w wypadku, 

gdyby jedno z nich było zaatakowane przez któregokolwiek ze swoich sąsiadów, 
a szczególnie do zapewnienia swobodnego tranzytu materiału wojennego.

Artykuł 3
Czechosłowacja ze swej strony deklaruje désinteréssement w kwestii Galicji 

Wschodniej. W związku z tym zobowiązuje się rozwiązać oddziały ukraińskie 
internowane w Czechosłowacji i powstrzymać wszelką czynną propagandę 
zmierzającą do oderwania jakiegokolwiek terytorium od Rzeczypospolitej Polskiej.

Analogiczne zobowiązania zostały podjęte przez Polskę względem 
Czechosłowacji.

Od tej pory oba Państwa zobowiązują się w przyszłości nie tolerować na swoim 
terytorium żadnej organizacji politycznej lub wojskowej skierowanej przeciwko 
integralności i bezpieczeństwu drugiego Państwa.
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Artykuł 4
Oba Rządy biorą pod uwagę konwencje polityczne, wojskowe i ekonomiczne 

zawarte między Czechosłowacją, Rumunią i Jugosławią z jednej strony i analogiczne 
konwencje zawarte między Polską, Francją i Rumunią z drugiej. 

[…]
Artykuł 6
Obie strony zobowiązują się, aby we wszystkich kwestiach spornych o wielkim 

znaczeniu oba Państwa odwoływały się do arbitrażu. Zagadnienia, które mają być 
rozstrzygnięte na drodze arbitrażu, mogą być za obopólną zgodą obu Rządów 
poddane pod rozwagę arbitrom wybranym ad hoc albo będą wniesione przed 
Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej.

[…]
W dowód czego pełnomocnicy podpisali niniejszy układ i przyłożyli swoje 

pieczęcie.
Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Pradze, 6 listopada 1921

Edward Beneš 
Konstanty Skirmunt

Aneks
Z chwilą podpisania niniejszego układu obie Układające się Strony zobowiązują 

się przedsięwziąć następujące specjalne środki:
A) Uregulowanie spraw i sporów lokalnych na dawnym terytorium plebiscytowym 

w Cieszynie, Spiszu i Orawie będzie wykonane przy pomocy specjalnej Delegacji 
polsko-czechosłowackiej, utworzonej z przedstawicieli obu Państw, wyznaczonych 
w równej liczbie. Delegacja ta, wyposażona w rozległe i ściśle określone 
pełnomocnictwa, podejmie niezbędne środki mające na celu ustalenie w regionie, 
o którym mowa, stanu praworządności, bezstronności i sprawiedliwości i w ten 
sposób przyczyni się do zażegnania konfliktów w stosunkach między Polakami 
i Czechosłowakami. […]

B) Uregulowanie w przeciągu sześciu miesięcy przez bezpośrednie i polubowne 
porozumienie obu Rządów sprawy gminy Jaworzyna.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Pradze 6 listopada 1921.
Konstanty Skirmunt

Dr Edward Beneš
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28. „[…] żaden kraj po zakończeniu wojny nie znalazł się 
w  tak niebezpiecznym położeniu, nie był do takiego stopnia 
pozostawiony własnym siłom”.

[Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, wyd. 2, komentarzem opatrzył 
Tomasz Wituch, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1989]

W całej polityce zwycięzców trudno znaleźć jaskrawszy przykład braku logiki, 
jak w ich stosunku do Polski.

Postanowili oni odbudować państwo polskie. Uczynili to zarówno ze względów 
zasadniczych, jak i praktycznych. Wojna prowadzona pod hasłem wolności narodów, 
prawa każdego narodu do rządzenia się we własnym państwie, musiała przede 
wszystkim powołać do życia państwowego Polskę, która była najjaskrawszym 
przykładem pogwałcenia tych zasad. Pierwszym warunkiem zatamowania groźnego 
rozrostu potęgi niemieckiej we Wschodniej Europie było odbudowanie państwa 
polskiego, możliwie silnego, zdolnego do obrony swej niezawisłości. Zresztą, 
po rozkładzie Rosji przez rewolucję bolszewicką i po rozpadnięciu się Austrii, 
najwięksi przeciwnicy Polski w obozie zwycięzców nie mogliby sobie wyobrazić 
Europy bez państwa polskiego, o ile by nie chcieli oddać Polski Niemcom lub nie 
pragnęli rozszerzenia się władzy „sowietów” aż do środka Europy.

Z tych wszystkich względów odbudowanie państwa polskiego nie tylko stało się 
koniecznością, ale było właściwie sprawą najważniejszą w przyszłym pokoju. Jako 
taka, winna była ona skupić na sobie szczególną uwagę zwycięzców.

Tymczasem, żaden kraj po zakończeniu wojny nie znalazł się w tak 
niebezpiecznym położeniu, nie był do takiego stopnia pozostawiony własnym siłom; 
żadnemu tak nie utrudniano wśród sprzymierzeńców organizacji i zużytkowania sił, 
które posiadał.

Rozejm pozostawiał Polskę i ziemie na wschód od niej leżące pod okupacją 
niemiecką. Usunięcie wojsk niemieckich mogło każdej chwili na rozkaz 
sprzymierzonych nastąpić, ale nie było wątpliwości, że z ich ustąpieniem Polska 
stanie się przedmiotem ataku ze strony „sowietów”. Wobec tego, że jak najrychlejsze 
usunięcie wojsk niemieckich z ziem okupowanych na wschodzie było polityczną 
koniecznością, że zresztą rozkład armii niemieckiej postępował szybko i bez 
interwencji z zewnątrz, była ona skazana na szybkie zniknięcie z ziem okupowanych 
i – pierwszą kwestią było zorganizowanie obrony Polski, jeżeli już nie przy pomocy 
wojsk sprzymierzonych, to przynajmniej jej własnymi siłami.



28

62

Materiały
dla nauczycieli

Z dziejów odbudowy Rzeczypospolitej w latach 1918–1921

Tymczasem, jakże się w tej sprawie zachowały rządy państw sprzymierzonych?...
Pierwszym krokiem, który zrobiłem natychmiast po powrocie z Ameryki, było 

zwrócenie się w imieniu Komitetu Narodowego do rządów państw sprzymierzonych 
o zgodę na natychmiastowy przewóz znajdującej się we Francji armii polskiej przez 
Gdańsk do Polski. Odpowiedziano mi, że to jest niemożliwe, bo Niemcy będą 
stawiali opór wylądowaniu wojska polskiego i wybuchnie nowa wojna, polsko-
niemiecka. Zaproponowałem wtedy, żeby obsadzić paru dywizjami alianckimi – 
którym Niemcy nie będą przecie śmieli stawiać oporu – Gdańsk i linię kolejową do 
Torunia, i pod ich osłoną dokonać przewozu wojska polskiego. Rzecz była prosta, ile 
że konwencja rozejmowa zapewniała zwycięzcom komunikację tą drogą z Polską. 
Dowiedziałem się wtedy, że Anglia nie zgadza się dać ani jednego żołnierza na 
tę ekspedycję, gdy zaś wskazałem, że to może zrobić sama Francja, powiedziano 
mi, iż wojska francuskie i opinia francuska już tak mają dosyć wojny, że próba 
wysłania paru dywizji na nową wyprawę wywołałaby silny protest. Mieliśmy w tej 
sprawie silne poparcie marszałka Focha, który lepiej od innych położenie Polski 
rozumiał; pod jego niezawodnie wpływem i rząd francuski zaczął popierać nasze 
żądanie wysłania wojsk polskich do Gdańska, ale bezwzględny opór Anglii sprawę 
udaremnił.
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29. „Niemcy zwracają Polsce nie wszystko wprawdzie, co jej 
zagarnęli w przeszłości, ale prawie wszystko to, czego nie zdołali 
zniemczyć”.

[Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, wyd. 2, komentarzem opatrzył 
Tomasz Wituch, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1989]

[...] Nigdy, jak w owej sali, nie odczuwało się historycznej powagi chwili, dla 
nas, Polaków, poważniejszej niż dla kogokolwiek. Na stole leżał tekst traktatu, 
który Niemcy mają podpisać, traktatu, który uznaje niepodległe państwo polskie, 
mocą którego Niemcy zwracają Polsce nie wszystko wprawdzie, co jej zagarnęli 
w przeszłości, ale prawie wszystko to, czego nie zdołali zniemczyć. Po długim 
okresie niewoli, w którym ziemia z roku na rok spod nóg nam się usuwała, w którym 
przebiegły i uparty wróg wynajdywał coraz nowe sposoby podważenia naszego bytu, 
karta dziejów się odwraca: odbieramy główną część tego, co nam Prusy wydarły 
w rozbiorach, odzyskujemy kolebkę Polski, Poznań, przez Pomorze wracamy do 
Bałtyku, łączy się wreszcie znów z Polską ziemia śląska, którą utraciliśmy przed 
pół tysiącem lat z górą, a która polska pozostała... W ciągu swego wiekowego 
zmagania się z zachodnim sąsiadem nie miała Polska takiej chwili od Kazimierza 
Jagiellończyka, od drugiego pokoju toruńskiego.

Zapomniałem wówczas o rzeczach i ludziach małych, o sporach i utarczkach 
codziennych, o marnych ambicjach i marnych intrygach, które stawały na drodze 
dążeniu do wielkiego celu – myśl biegła po wielkich szlakach dziejowych, sięgała 
w odległą przeszłość, szukała odpowiedzi na zagadnienia przyszłego bytu państwa 
i narodu.

A jednak nie można było zamykać oczu na fakt, żeśmy osiągnęli tylko 
połowiczne rozstrzygnięcie kwestii naszego rozgraniczenia z Niemcami. Ten 
projekt traktatu – oddający nam całą prawie część Śląska, której mieliśmy cel 
i prawo żądać, niewielkie względnie wyłomy robiący w należnej nam zachodniej 
granicy Poznańskiego i Pomorza – przez ustanowienie Wolnego Miasta Gdańska 
i z góry skazanych w danych warunkach na przegraną plebiscytów w Kwidzynie 
i na Mazurach, przez pozostawienie tym sposobem w rękach Niemiec okrojonych 
nieco przy ujściu Niemna, a powiększonych na zachodzie Prus Wschodnich, 
wytwarzał dla naszego państwa położenie bardzo trudne. Nie osiągnęliśmy tego, 
do czegośmy dążyli, cośmy uważali za konieczne dla bezpieczeństwa Polski, dla jej 
pomyślnego rozwoju, dla utrwalenia jej niezawisłego bytu – i do czego mieliśmy 
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prawo. To prawo przyznać by nam musiał każdy bezstronny, głębiej patrzący mąż 
stanu – zaprzeczyła go nam polityka przeciw nam, a na korzyść Niemiec świadomie 
pracująca, posiłkująca się argumentami płytkiego doktrynerstwa.

[...] Do tego momentu biorę całkowitą odpowiedzialność za politykę polską. 
Jeżeli nie dość pomyślne rozwiązanie tej wielkiej dla naszego bytu państwowego 
kwestii ziem zachodnich pochodzi w tej czy innej mierze z naszej nieumiejętności, 
czy zaniedbania – ja przede wszystkim jestem za to odpowiedzialny. [...]

Całe życie byłem przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej, działania w ten 
sposób, że nigdy dobrze nie wiadomo, kto jest winien złu. Uważałem, że za każdą 
pracę jej kierownik musi odpowiadać i że do władzy kierowniczej ma prawo tylko 
ten, kto gotów jest ponosić odpowiedzialność za wszystkie następstwa. Wódz, który 
zwycięstwa przypisuje sobie, a na innych zwala klęski, jest człowiekiem moralnie 
niedojrzałym i jako taki – na swoim odpowiedzialnym stanowisku nieuczciwym.

W momencie wszakże, o którym mowa, kończy się moja rola jako pierwszego 
delegata polskiego na konferencji pokojowej. Przechodzi ona do rąk głowy rządu 
polskiego, prezesa Rady Ministrów, Paderewskiego, który zjechał do Paryża 
i z tytułu swego stanowiska zajął moje miejsce jako pierwszy delegat.

Przybył on w momencie bardzo trudnym i niebezpiecznym. Wprawdzie rzecz 
najważniejsza, granica niemiecko-polska, już była zrobiona, projekt traktatu 
z Niemcami wygotowany, ale traktat nie był podpisany. Niemcy się jeszcze nań nie 
zgodziły. Wrogie zaś względem Polski stanowisko Anglii kryło niebezpieczeństwa, 
któreśmy wszyscy przeczuwali. [...]
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30. „Górny Śląsk oddany został na pastwę eksperymentu 
plebiscytowego”.

[Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, wyd. 2, komentarzem opatrzył 
Tomasz Wituch, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1989]

Paderewski miał dobry stosunek osobisty nie tylko z Wilsonem, ale i z Lloyd[em] 
Georgem. To, poza jego stanowiskiem oficjalnym, ułatwiało mu zbliżenie się do 
Rady Pięciu. Mógł rozmawiać osobiście z premierem angielskim, co mnie się nigdy 
nie zdarzyło.

Przez cały czas pobytu w Paryżu delegację polską wobec Rady Najwyższej 
reprezentował Paderewski, on z jej członkami konferował, on prowadził politykę 
polską. Porozumiewaliśmy się od czasu do czasu, ale ster był w jego ręku. Były nawet 
posiedzenia Rady, na których z naszej strony on tylko był obecny, bo zaproszenie na 
jego ręce przychodziło nagle i nie miał czasu mnie zawiadomić. Później już to się 
nie zdarzało, gdy prezydium konferencji zaczęło przysyłać zaproszenia każdemu 
z nas osobno.

[...] Delegacja niemiecka wygotowywała tymczasem swe obiekcje przeciw 
projektowi traktatu. Ma się rozumieć, najważniejsze miała przeciw wytkniętej 
w traktacie granicy niemiecko-polskiej. [...] Wówczas to Lloyd George uznał, że 
przyszedł czas na zaatakowanie Śląska. Wszczął sprawę w Radzie Pięciu, powołał 
się na opinię Niemców, że ludność Górnego Śląska nie chce do Polski należeć, 
i oświadczył, iż wie na pewno, że Niemcy traktatu nie podpiszą, jeżeli zwycięzcy 
w tym punkcie nie ustąpią. W owym momencie już panowała nad wszystkim chęć 
doprowadzenia sprawy jak najszybciej do końca. Wilson denerwował się, że może 
za długo siedzieć w Europie.

Premier angielski zaproponował plebiscyt. Wilson bronił Śląska dla Polski, ale 
w końcu uległ, tym bardziej iż Lloyd George powiedział, że plebiscyt na pewno 
wypadnie na korzyść Polski, i na to właśnie trzeba go ustanowić, żeby Polacy tym 
mocniejszy tytuł mieli do posiadania tej ziemi!...

Premier angielski i prezydent Stanów Zjednoczonych doszli do porozumienia: 
jeden miał tę satysfakcję, że obdzierał Polskę, drugi – że jej bronił. Plebiscyt został 
postanowiony.

Dopiero po zapadnięciu decyzji w Radzie Pięciu wezwano oficjalnie delegację 
polską. W odróżnieniu od Paderewskiego, po raz pierwszy miałem rozmawiać 
z członkami Rady o zmianie granicy, wytkniętej w projekcie traktatu. Gdyśmy weszli 
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z Paderewskim do niewielkiej sali, w której zasiadało pięciu ludzi decydujących 
o losach świata, Clemenceau siedział w kącie, w roli biernego świadka – rolę 
przewodniczącego wziął na siebie Wilson. Wobec tego, że w dyskusji zabierali głos 
tylko Wilson, Lloyd George i my dwaj, toczyła się ona po angielsku.

Rozpoczął Wilson, zawiadamiając nas, że wytkniętą w traktacie linię graniczną 
Rada Najwyższa skorygowała, ściśle przestrzegając zasady, żeby granica polityczna 
odpowiadała granicy narodowej, i że wobec tego, iż Niemcy twierdzą, że ludność 
śląska nie chce do Polski należeć, Rada zdecydowała plebiscyt. Gdy skończył, 
zabrał głos Paderewski i w wymownych słowach oświadczył, że to będzie bolesny 
cios dla Polski.

Na to Wilson powiedział, że i jego to bardzo martwi, ale niestety, jest to 
konieczne. Po nim Lloyd George powiedział, że i jemu jest przykro, wobec tego, że to 
przykrość sprawia p. Paderewskiemu, bo ma wielką przyjaźń dla p. Paderewskiego, 
ale plebiscyt jest konieczny.

Jakkolwiek rzecz była widocznie przesądzona, gdy przyszła kolej na mnie, 
usiłowałem wykazać niesprawiedliwość tej decyzji i jej nielogiczność z punktu 
widzenia celów, które sobie stawiali twórcy tego pokoju. [...] Naturalnie, moja 
krytyka skutku żadnego już mieć nie mogła.

W końcu przeszedłem do kwestii granicy w Poznańskiem i na Pomorzu 
i zwróciłem uwagę, że nie tak znów ściśle przestrzegano zasady zgodności granicy 
politycznej z narodową, bo w szeregu punktów pozostawiono mniejsze lub większe 
przestrzenie z niewątpliwą większością polską poza granicą Polski.

– W jakich punktach? – zapytał Lloyd George.
Wyliczyłem mu szereg okręgów. Gdym wymienił babimojski, premier zawołał:
– Jak? Bomst?
– Bomst.
– Bomst?
– Bomst.
Ładnie przerobiły te Niemcy polski Babimost, jeżeli nawet Lloyd George tego 

przełknąć nie mógł.
– Niech pan pokaże na mapie.
Położył na stół nową, skorygowaną mapę Rady Najwyższej. Wskazałem 

mu punkty, gdzie barwa błękitna, oznaczająca większość polską, wyraźnie się 
przelewała poza linię graniczną.

– To będzie naprawione! – rzekł.
Nigdy nie było naprawione.
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Ponieśliśmy wielką klęskę. Zachowanie się późniejsze Anglików na Śląsku 
i postępowanie Lloyd George’a przed i po plebiscycie aż nadto wyraźnie wskazywało, 
że nie chodziło mu o to, żeby nam dać „mocniejszy tytuł do posiadania tej ziemi”, 
jak powiedział na Radzie Pięciu.

Prawdopodobnie ta klęska była nieunikniona. Wolałbym ją wszakże ponieść po 
zaciętej walce. Niesłychana metoda działania Rady Pięciu nie dała nam do niej 
sposobności.

Górny Śląsk oddany został na pastwę eksperymentu plebiscytowego, 
przeprowadzonego następnie w sposób, który dawał Niemcom ogromną nad nami 
przewagę.

Te zmiany, które Rada Najwyższa konferencji pokojowej zaprowadziła 
najpierw w uchwałach komisji terytorialnej, a potem w przyjętym przez nią samą 
projekcie traktatu, były tak wielkim dla Polski ciosem, na taką odległość cofnęły 
nas od właściwego rozwiązania kwestii naszej granicy z Niemcami, od celu, który 
w głównej części był już prawie osiągnięty, że ilekroć wracam myślą do tej sprawy, 
mam uczucie zwyciężonego, który doznał krzywdy i upokorzenia. Tym większe 
upokorzenie, że, jak już powiedziałem, ponieśliśmy te straty prawie bez walki, 
byliśmy niejako biernym przedmiotem operacji.

Prawda, że pole do walki było bardzo niewielkie.
Na konferencji pokojowej głos miały wielkie mocarstwa i traktat pokoju był 

wypadkową starcia przede wszystkim ich interesów i dążeń. Państwa mniejsze nie 
były pozbawione dróg do wywierania wpływu, ale drogi te były bardzo wąskie 
i najeżone przeszkodami. Energia i rozum polityczny ludzi mniejsze państwa 
reprezentujących umiały sobie te drogi torować i rozszerzać; zależało to wszakże 
nie tylko od ludzi, ale także, i to przede wszystkim, od pozycji, jaką poszczególne 
państwa zajmowały w obozie sprzymierzonych. Im mocniejsza była pozycja 
państwa, tym bardziej stanowczy ton mogli przybierać jego przedstawiciele. […]
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31. O historycznej zasłudze Romana Dmowskiego 

[Stanisław Mackiewicz (Cat), Historia Polski od 17 września 1939 r. do 5 lipca 1945 r., Londyn, 
Puls Publications LTD, 1993]

Dmowski był wybrany do sejmu ustawodawczego, ale do Warszawy nie 
przyjechał. Należy przypuszczać, że nieobecność jego wyrządziła dużo szkody, 
lecz potrzebniejszy był w Paryżu. Za granicę wyjechał jeszcze za czasów caratu. 
Obawiał się, że Rosja zawrze odrębny pokój z Niemcami, i oskarżał wyższą 
biurokrację rosyjską niemieckiego pochodzenia, że do tego z całą premedytacją 
dąży. I on stawiał na wojnę pomiędzy Rosją a Niemcami, i on uważał, że nic bez 
tej wojny zrobić się nie da. Do upadku caratu Francja była ultralojalna wobec Rosji 
i Dmowski czuł się odosobniony i bezsilny w Paryżu. Większe zrozumienie znalazł 
wtedy w Anglii, gdzie spotkał się z osobistym uznaniem i zainteresowaniem wielu 
osób. Później, a zwłaszcza od zwycięstwa nad Niemcami, było wprost przeciwnie. 
Francja jak najbardziej popierała Dmowskiego, gdyż chciała mieć granicę polską 
jak najbliższą Berlina, jak najbardziej umocnioną, jak najniebezpieczniejszą dla 
Niemców. Natomiast Lloyd George – odwrotnie. Dzisiaj są już widzialne gołym 
okiem jego historyczne błędy. Uważał, że po wojnie Francja staje się najsilniejszym 
mocarstwem w Europie i że Wielka Brytania, zgodnie ze swoją odwieczną regułą 
polityczną, powinna się teraz mieć na baczności wobec tego najsilniejszego państwa 
kontynentalnego. Niemcy zaś – zdaniem Lloyda George’a – powinny były być 
dźwignięte z upadku, by można było znowu z nimi handlować. Europa – myśleli 
Anglicy – nie będzie mogła wrócić do dobrej gospodarki, dopóki będzie miała Rosję 
i Niemcy pogrążone w nędzy.

Dmowski przypisywał stanowisko Lloyda George’a wpływom żydowskim. 
Należy pamiętać, że Dmowski walczył zawsze nie tylko z zaborcami, ale także 
z Żydami, których uważał za naród bezpaństwowy, mający za to duży wpływ na 
politykę wielu państw, a państw anglosaskich w szczególności. Dmowski, któremu 
zawdzięczamy naszą granicę zachodnią, którego wysiłek dyplomatyczny jest 
imponujący, nie kusił się nigdy o łatwiznę dyplomatyczną. Nigdy nie uważał, że 
jego zadanie jako przedstawiciela narodu, później państwa polskiego, polega na 
tym, aby być możliwie uprzejmym dla przedstawicieli mocarstw, w których rękach 
spoczywały nasze losy, aby być z nimi jednakowego zdania, aby wskakiwać 
w ich zdanie, w ich punkt widzenia, i na tym jechać. Takimi metodami Dmowski 
pogardzał. Przyjechał jako Polak niereprezentujący żadnej siły, nie mający ani 
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jednego żołnierza, obciążony tradycją przeszło stuletnich kołatań Polaków do 
opinii europejskiej o pomoc, ratunek i litość, kołatań długich, zbiedzonych, 
beznadziejnych... A jednak Dmowski był wysłuchany, a jednak jego koncepcje były 
realizowane. O ile powstanie Litwy, Łotwy i Estonii związane są z powstaniem 
Polski – gdyby Polska nie powstała na swoich ziemiach wschodnich, to oczywiście 
państwa te powstać by nie mogły – o tyle znowu powstanie Czech na zachodzie 
było związane z powstaniem Polski na zachodzie. Francja, budująca swój system 
obrony na wschód od Niemiec, Francja zrozpaczona, że zabrakło Rosji, dążyła 
do oparcia się na siłach dość solidnych – dopiero współistnienie Czech i Polski 
dawało jej zabezpieczenie. Dmowski dążył jak najbardziej do porozumienia 
z Czechami, ale znowu nie kosztem ustępstw ze strony polskiej. Przeciwnie: on 
właśnie wysunął sprawę Śląska cieszyńskiego. Nakłaniano Dmowskiego, aby 
dla dobra Polski poczynił jakieś filosemickie deklaracje. Dmowski stanowczo się 
od tego uchylił; wręcz przeciwnie, nie taił tego, co myślał o Żydach. W swoich 
wspomnieniach opowiada Dmowski, że podczas pewnej konferencji z dyplomatami 
europejskimi w sposób ostry i stanowczy sprzeciwił się ich zdaniu. Wszedł na to 
Paderewski i w oczach jego Dmowski zobaczył przestrach. Potem Paderewski 
zaczął merytorycznie popierać Dmowskiego, ale oświadczył, że nie solidaryzuje 
się z tonem, w którym jego kolega przemawiał. „Bardzo to było niepotrzebne” – 
pisze Dmowski.

Dmowski twierdził, że na konferencji pokojowej przegrał cztery sprawy: (1) 
Warmii i Mazur, ponieważ postanowiono tam plebiscyt; (2) Gdańska, wobec 
dziwacznej formy „wolnego miasta”, w jakiej sprawę Gdańska załatwiono; (3) Śląska, 
ponieważ znów postanowiono tu plebiscyt; wreszcie (4) Śląska cieszyńskiego, 
gdyż w dniu 1 lutego 1919 roku Dmowski musiał podpisać z Benesěm układ, że 
i w sprawie Śląska cieszyńskiego rozstrzygnie plebiscyt.

Ale te przegrane, o których mówi Dmowski, ani nie pomniejszają, ani też nie 
obniżają olbrzymiej wartości jego pracy. Zrobił on tyle dla Polski, ile Masaryk 
i Beněs zrobili dla Czech, aczkolwiek był pozbawiony tych wszystkich ułatwień, 
które oni posiadali. Wygranie przez Polskę granic zachodnich stanowi historyczną 
zasługę Dmowskiego.


