
Nim wybuchło pierwsze 
powstanie śląskie 1919 roku

N aszą w iedzę o początkach  kon sp ira
cji wojskowej poprzedzającej pierw sze 
pow stanie śląskie, jeszcze dzisiaj w d u 
żej m ierze kształtu ją  dwie książki: Jana 
Ludygi-Laskowskiego1 i Józefa Grzegorz
ka. Zwłaszcza duży wpływ na u trw ale
nie naszych w yobrażeń wywiera praca 
w spom nien iow a G rzegorzka. W ydaną 
w 1935 roku, autor jeszcze przed w ybu
chem  w ojny nieco przerobił. To spow o
dowało, niczego nie pomijając, potrzebę 
ponow nego opublikow ania obu wydań 
w jednym 2. Trochę faktów  dorzucił były 
szef W ydziału W yw iadow czo-Inform a- 
cyjnego Polskiego K om isariatu  P leb i
scytowego3.

Po drugiej wojnie światowej literatury 
pow stańczo-plebiscytow ej przybywało, 
ale tru d n o  m ów ić o p rzełom ie w  o d 
n iesien iu  do  okresu  poprzedzającego 
pierwsze powstanie. Z tego czasu nadal 
brakowało podstawowych dokum entów  
archiwalnych. Wyjątkowe miejscemależy 
się Tadeuszowi Grygierowi. Zatrudniony 
przed w ojną w  Referacie H istorycznym  
D ow ództw a O kręgu  K orpusu  n r  V II 
w  P oznaniu4, sporządził liczne wypisy 
z przechowywanych tam  akt pow stania 
w ielkopolskiego, n iek tóre dokum en ty  
naw et w  całości przepisał. W  w yniku 
ogłosił kilka artykułów, w tym  dwa waż
ne5, a kilkanaście dokum entów  zamieścił 
'w Źródłach do dziejów powstań śląskich.

O kazało się jednak , że stawiał ryzy
kowne tezy i wyciągał zbyt daleko idące 
wnioski, do których nie uprawniały doku
menty. Wszystko, co w spuściźnie T. Gry- 
giera posiadało trw ałą wartość, zostało 
potem  wydobyte i utrw alone w  d ruku6.

Do świadków ówczesnych w ydarzeń 
należał Jan Wyglenda. N im  w  1966 roku 
opublikow ał swój książkow y Plebiscyt 
i powstania śląskie, napisał jeszcze przed 
w ojną k ilka  szkicow ych artykułów?, 
k tóre, poza W alką p o d  Godowem, nie 
przedstaw iają już dzisiaj większej w ar
tości. W  tw órczości pisarskiej starosty 
rybnickiego nie m ożna pom inąć wyda
rzeń, w których sam uczestniczył. Analiza 
jego tekstów wskazuje, że nie dysponował 
żadnym i w ażniejszym i dokum entam i, 
pisał z pamięci, a ta  często go zawodziła. 
Książka Plebiscyt i powstania śląskie opie
ra  się na literaturze przedm iotu  i dlatego 
bliżej jej do p iśm iennictw a naukowego 
niż wspomnieniowego.

W  nauce, nie tylko historycznej, naj
trudn ie j w ykorzenić u tarte  sądy. Byli
byśm y już  z naszą w iedzą n a  innym  
etapie, gdyby G rzegorzek zechciał się 
u sto sunkow ać do w yw odów  swojego 
poprzednika, Jana Ludygi-Laskowskie
go, a inni autorzy nie wybierali dowolnie 
tego, co akurat mieli pod  ręką, albo co im 
najbardziej odpowiadało. Tak narastały 
przeinaczenia, powielano te same błędy.



Przykład  rzetelnej analizy pozostaw ił 
A leksander Kwiatek8.

Różnorakie wersje tych samych faktów 
i wydarzeń, przedstawiane w literaturze, 
wywoływały pragnienie odwoływania się 
do dokum entów  archiw aliach. Jeszcze 
przed  w ojną na archiwaliach O ddziału  
II Sztabu Generalnego oparł swoją p ra 
cę Stanisław Baczyński, ale z początków 
śląskiej konspiracji niczego istotnego nie 
znalazł, tak  że poprzestał na ustaleniach 
Ludygi-Laskowskiego. Praca Baczyńskie
go ukazała się dopiero po wojnie9.

Również po wojnie wyszedł zbiór źró
deł archiwalnych i doniesień prasowych, 
prezentujący śląską konspirację wojsko
wą na szerokim  tle społeczno-politycz
nym  i gospodarczym 10. D okum entów  
arch iw alnych  ze s ty c zn ia -m arca  1919 
roku  je st tam  niew iele. Z następnych  
miesięcy, w  m iarę rozwoju wypadków, 
trochę przybywało, ale -  ogólnie rzecz 
b iorąc -  do zakończenia sierpniowego 
pow stania 1919 roku nie ocalało raczej 
za dużo. Sytuację nieco popraw iło u d o 
stępnienie po 1989 roku w  C entralnym  
A rchiw um  W ojskowym  w W arszawie- 
-R em bertow ie utajn ionych dotychczas 
w  reso rc ie  sp raw  w ew n ętrzn y ch  ak t 
in sty tucji w yw iadow czych. Z tej bazy 
źródłowej w yrosła książka o wywiadzie 
p o lsk im  podczas pow stań  i p leb iscy
tu 11, k tóra nie m ogła pom inąć inspiracji 
ośrodków decyzyjnych i wywiadowczych 
Poznania i W arszawy w kształtow aniu 
konspiracji wojskowej na Śląsku. Pewne 
uzupełn ien ia znalazły się w części nie- 
opracowanego i n ieudostępnianego d o 
tychczas dopływ u do zbioru „Powstania 
górnośląskie” w C entralnym  A rchiw um  
W ojskowym oraz w podobnym  zbiorze 
w Instytucie Józefa Piłsudskiego w N o
wym  Jorku. W  form ie m ikrofilm u (też 
kopii elektronicznej) z obu m ożna k o 
rzystać w Archiwum Państwowym w Ka
tow icach . P o n ad to  zb ió r pow stańczy

C entralne A rchiw um  W ojskowe zam ie
ściło na swojej stronie internetow ej.

Odpowiedź na pytanie, co Niemcy wie
dzieli o Polskiej Organizacji Wojskowej na 
Śląsku, zawiera broszura, w ydana przez 
stronę niem iecką jeszcze w  1919 roku. 
W ynika z niej, że korzenie górnośląskiej 
k o n sp irac ji w ojskow ej zaw iązały  się 
w POW, założonej w Galicji z inicjatywy 
Piłsudskiego i po tem  przeniesionej na 
teren Kongresówki. Twierdzili, że na Gór
nym  Śląsku pojawiła się w g rudn iu  1918 
roku, choć nie poparli tego tw ierdzenia 
żadnym i dowodam i. Na ślady PO W  n a 
tknęli się podobno w  kw ietniu 1919 roku, 
ale i wtedy -  wydaje się -  w dalszym ciągu 
brakowało im  konkretnych inform acji12.

T rop ien iem  spiskow ców  zajęła się 
ta jna policja wojskowa Fritza H orniga. 
Jej agenci zw rócili uwagę n a  skupiska 
uchodźców  w  Sosnowcu oraz na Śląsku 
C ieszyńskim  -  w  P iotrow icach i S tru 
m ieniu. Sukces ludzi H orniga po tw ier
dziły dopiero aresztow ania funkcjona
riuszy peowiackich tuż przed w ybuchem  
pierwszego powstania, przekraczających 
granicę ze Strum ienia w k ierunku  Paw
łowic po stronie górnośląskiej i n a  samej 
stacji kolejowej w  Pawłowicach. Niektóre 
zeznania w ydobyli od  aresztow anych, 
sporo dowiedzieli się z odebranych im  
papierów. Podczas rewizji w  m ieszkaniu 
Fryderyka Reischa w  Katowicach znaleźli 
m anuskrypty z marca 1919 roku dotyczące 
koncepcji zbrojnego w ystąpienia13. A loj
zego Pronobisa, autora pom ysłów  z tym  
związanych nie zidentyfikowali, choć nie 
było to aż takie trudne. Ponieważ Prono- 
bis szukał oparcia w Berlinie u Liebknech- 
ta, władzom niem ieckim  przysporzyło to 
argumentów uzasadniających powiązania 
polskiego ruchu narodow ego z ruchem  
kom unistycznym .

W  wymienionej broszurze znalazła się 
garść polskich dokumentów, p rzetłum a
czonych na język niemiecki. Z broszury



korzystali, przemilczając źródło, polscy 
au torzy  od Jana Ludygi-Laskowskiego 
począwszy. Stamtąd najprawdopodobniej 
przedrukow ali, z kolei polszcząc, skład 
personalny Komendy POW  w Strumieniu 
i wezwania kom endantów  powiatowych 
na zebrania do S trum ienia w  dniach 15 
i 18 sierpnia 1919 roku.

C elem  obecnego w ydaw nictw a jest 
zebranie w jednym  m iejscu publikow a
nych już i now o odkrytych archiwaliów, 
jednak ograniczających się tylko do spraw 
wojskowych. Jeśli także odnoszących się 
do  spraw  n iem ieckich, to  w idzianych 
z polskiej strony.

N a podstaw ie  ź róde ł archiw alnych 
u d a ło  się p o p raw ić  sp o ro  b łęd ó w  
i uściślić n iek tóre n iedom ów ienia, ale 
w ciąż pozostają wątpliwości, rodzą się 
nowe pytania. Nadal brakuje pogłębionej 
w iedzy o ruchu  peow iackim  w  pow ia
tach i poszczególnych miejscowościach. 
W  tym  zakresie jesteśmy jeszcze bardziej 
skazani na relacje uczestników wydarzeń. 
Na udokum entow anie czeka jaw na akcja 
narodow a prow adzona z przez bytom ski 
Podkom isariat Naczelnej Rady Ludowej. 
D opiero potem  będzie m ożna pomyśleć
0 m o n o g ra fii p ierw szego  po w stan ia
1 w ydarzeń, które do niego doprow adzi
ły. Trzeba by się z tym  pospieszyć, jeśli 
m am y zdążyć na 100. rocznicę.

Początki śląskiej konspiracji wojskowej 
wiążą się ze strażam i obywatelskimi, ich 
bazą rekrutacyjną Towarzystwa G im na
stycznego „Sokół” i osobą Józefa Dreyzy, 
naczelnika okręgu VI (śląskiego) „Sokoła”. 
W edług Jana Ludygi-Laskowskiego, je 
dynego przekazu na ten  tem at (inni już 
tylko powtarzali):

Dnia 26-go października 1918 r. odbyło 
się w Załężu w lokalu »Grünfelda« zebranie 
grona technicznego Okręgu VI »Sokół«. 
Na zebraniu tym byli obecni:

Naczelnik Okr. Śląskiego -  Dreyza, 
dyrektor Banku Ludowego w Siemiano
wicach;

Naczelnik gniazda Gliwice, Mastalerz 
Stanisław, urzędnik kopalniany;

Naczelnik drużyn młodocianych gniaz
da Piekary, Przybyłek Jan, maszynista;

Członkowie gniazda Piekary, Baron Jan 
i Renka Wincenty, górnicy;

Naczelnik gniazda Bogucice, Miękina 
Henryk, ślusarz;

Naczelnik gniazda Brzeziny, Król Jerzy, 
górnik.

Po odbyciu oficjalnego zebrania grona 
technicznego naczelnik okręgowy, p. Drey
za Józef, zgromadził dokoła siebie wyżej 
wymienionych, ażeby się zastanowić nad 
obecnym położeniem politycznym. Na 
zebraniu uchwalono przystąpić do zakła
dania »Straży Obywatelskich«. Członkiem 
tych »Straży Obywatelskich« mogli zostać 
członkowie »Sokoła«, względnie innych 
towarzystw polskich, których patriotyzm 
nie podlegał żadnych wątpliwości.

Celem »Straży Obywatelskich« miało 
być ujęcie władzy w swoje ręce z chwilą 
wybuchu jakiegoś przewrotu w Niemczech. 
Ze względu na istniejące jeszcze władze 
niemieckie zakładanie »Straży« odbywało 
się w sposób ściśle konspiracyjny14.

To sam o Ludyga-Laskowski pow tó 
rzył potem  w swoim wystąpieniu z oka
zji jub ileuszu  „Sokoła” by tom skiego15. 
Nie podał, skąd zaczerpnął wiadom ość. 
W  każdym razie nie z autopsji, bo w paź
dzierniku 1918 roku przebywał w A rm ii 
generała Józefa Hallera we Francji. Józef 
Dreyza w ogóle okazał się m ałom ów ny



i niedokładny. W  dw óch zachowanych 
życiorysach napisał identycznie: „W grud
niu 1918 r. tworzę z zaufanych członków 
»Sokoła« POW, zostając prezesem  i kie
rownikiem . Zakładam  w pierw  na pozór 
niew inną straż obywatelską po m iastach
1 wsiach G órnego Śląska”16.

Osoby, które m iały uczestniczyć w ze
braniu 26 października 1918 roku, zacho
wały milczenie. Do grona uczestników  
zebran ia A ugust C zarnynoga dorzucił 
Tytusa Jaszkowskiego z L ipin17, ale ten  
nie występuje w spisie ówczesnego grona 
technicznego, ani innych w ładz „soko
lich”. W incenty  O grodziński, dziejopis 
śląskiego „Sokoła”, powołuje się na wcze
śniejsze protokoły posiedzeń W ydziału 
Okręgowego, dodaje również, że Dreyza 
ponadto zwołał 26 października 1918 roku 
zebranie grona technicznego, ale z tekstu 
nie wynika, czy i z tego zebrania zachował 
się p ro tokó ł18, bo m oże to  tylko refleks 
z Lu dygi-Laskowskiego? To, że Dreyza 
powoływał straże obywatelskie, nie ule
ga w ątpliw ości, po tw ierdzają to  liczne 
w spom nien ia  i relacje o raz w zm iank i 
w  źródłach archiwalnych, chodzi tylko 
o tę n ieudokum entow aną datę 26 paź
dziernika.

N ajw cześniejszy udo k u m en to w an y  
ślad tw orzenia straży obywatelskich p o 
chodzi z odpisu pisma, w którym  Dreyza 
powołuje prezesa „Sokoła” w  Kochłowi- 
cach na k o m en d an ta  I obw odu straży 
obywatelskiej w  pow iecie katow ickim . 
Treść pism a jest bez wątpienia autentycz
na, jednak  data wystawienia 2 listopada 
1918 roku nieprawdziwa. W  piśmie mowa 
o Powiatowej Radzie Ludowej w  K ato
wicach, k tóra wtedy jeszcze nie istniała. 
Prawdopodobnie do odpisu pisma wkradł 
się błąd: zamiast 2 listopada pow inno być
2 grudnia.

W zorce i inspiracje szły z W ielkopol
ski, ale i tam , w większym może jeszcze 
sto p n iu  n iż  w  od n iesien iu  do  Śląska,

początki wojskowego ru ch u  n iep o d le
głościowego obrosły legendami. Jednak 
geneza i dalszy rozwój straży obywatel
skich wydają się dość klarowne. W  lipcu 
1918 roku tajny M iędzypartyjny Komitet 
Obywatelski zm ienił nazwę na Centralny 
Komitet Obywatelski. Z inicjatywy tego 
kom itetu potw orzyły się liczne lokalne 
kom itety  obyw atelskie, k tó rych  celem  
było przejęcie w  w ypadku klęski w ojen
nej Niem iec, adm inistracji państwowej 
i samorządowej. Poczyniono przygoto
w ania do zorganizow ania w łasnej siły 
porządkowo-policyjnej. N a tajnej nara
dzie w  dniu  17 październ ika 1918 roku 
przedstawiciele kilku powiatów  wybrali 
tymczasową Kom endę Straży Obywatel
skiej, podporządkow aną C en tra lnem u  
Komitetowi Obywatelskiemu.

Po wybuchu rewolucji w miejsce C en
tralnego Komitetu Obywatelskiego wyło
nił się trzyosobowy Komisariat Naczelnej 
Rady Ludowej (ks. Stanisław Adamski, 
W ojciech Korfanty, A dam  Poszwiński). 
Terenowe kom itety obywatelskie zostały 
wezwane do ujaw nienia się jako rady lu 
dowe. Jednocześnie nastąpiło zalegalizo
wanie straży obywatelskich. 27 listopada 
nastąpiło ich przem ianow anie n a  straże 
ludowe, Kom endy Straży Obywatelskiej 
-  odpow iednio na Kom endę Straży Lu
dowej. Uchwalono wtedy zorganizowanie 
straży nie tylko w Poznańskiem, ale także 
na Śląsku i Pom orzu19.

S trażam i ludow ym i zają ł się Sejm  
Dzielnicowy, który w tym zakresie uchwa
lił m.in.:

1. „W każdej miejscowości należy stwo
rzyć Straż Ludową;

2. Każdy obywatel nieposzlakowanej 
opinii od 18-50 roku życia m a obow ią
zek przystąpić do Straży Ludowej, przede 
wszystkim wysłużeni starsi żołnierze, so
koli, skauci i członkowie bractw  strzelec
kich. Na wyjątki m oże zezwolić R[ada] 
L [udowa];



3. P rzynależenie do  Straży Ludowej 
jest obowiązkiem  honorow ym . Radom  
Ludow ym  przysługuje jed n ak że  p ra 
wo w poszczególnych miejscowościach 
uchwalić stosowne wynagrodzenie, które 
z kas powiatowych względnie miejskich 
opłacane być w inno”20.

Straże ludowe ewoluowały. W  lutym  
1919 roku zm ieniły się w form ację woj
skową. Naczelnego kom endan ta  straży 
ludow ej pod p o rząd k o w an o  dow ódcy  
głównemu wojsk wielkopolskich21. Na po 
czątku czerwca stały się wojskiem O bro
ny Krajowej, a dotychczasowa Naczelna 
Komenda -  Inspekcją Obrony Krajowej22.

N ie ulega wątpliwości, że koncepcję 
tw orzen ia  straży  obyw atelskich  Śląsk 
przejął z W ielkopolski. M oże zrobił to  
D reyza z własnej inicjatywy, m oże kto 
inny, a Dreyza inicjatywę tylko realizował. 
N a kolejne pytanie, kiedy to  nastąpiło, 
przyjdzie, zdaje się, odpowiedzieć, że po 
11 listopada -  wybuchu rewolucji w Niem
czech. Dreyza w edług niektórych prze
kazów uczestniczył w  październiku 1918 
roku w uroczystościach 25-lecia „Sokoła” 
w  P oznaniu . Tam  przeczucie n ad c h o 
dzącej chwili dziejowej nakazało  zająć 
się ćw iczeniam i w ojskow ym i23. Jednak 
środowisko „sokole” nie zajm owało się 
tw orzeniem  straży obywatelskich, choć 
„sokoli” wielkopolscy licznie potem  do 
nich wstępowali.

Straże obywatelskie w Wielkopolsce od 
m om entu ich publicznego ujawnienia się 
w chwili wybuchu rewolucji stały się przez 
pew ien  czas o rganam i rad  ludow ych. 
Podobnie było na Śląsku. Bezpośrednio 
po Sejmie Dzielnicowym opublikowano 
regulamin straży, opracowany przez W y
dział Bezpieczeństwa Publicznego N a
czelnej Rady Ludowej24. Istnieje również 
niedatowany „Regulamin Straży Obywa
telskiej dla Śląska”. Choć oba odwołują się 
do tej samej idei, w szczegółach wykazują 
spore różnice. R egulam in śląski został

lepiej napisany. W idać spraw ne p ió ro  
praw nika, m oże adw okatów  K azim ie
rza Czapli, zapewne jednak  Konstantego 
W olnego. N a czele stoi P odkom isariat 
NRL, któremu podlega Główna Komenda 
Straży Obywatelskiej dla Śląska. Na n iż
szym szczeblu pow iatow a rada ludow a 
wybiera powiatowego kom endanta straży, 
którem u podlegają strażnicy w poszcze
gólnych m iejscow ościach. W ydaje się, 
że regulam in śląski przedstaw ia raczej 
postu low aną s tru k tu rę  o rganizacy jną 
straży obywatelskiej, niż stan faktycznie 
zaprow adzony. S tanow isko głów nego 
k om en d an ta  zostało przew idziane dla 
Józefa Dreyzy, ale straże obywatelskie na 
Śląsku zwiędły na przedwstępnym  etapie 
rozwoju. Tym niem niej trzeba pam iętać, 
że dokum ent z pierwszej dekady lutego 
jako jedyny nazywa Dreyzę naczelnym  
kom endantem  straży obywatelskiej.

W  literaturze przedm iotu  utrzym uje 
się przekonanie, że straże obywatelskie 
tw orzone przez Dreyzę m iały charakter 
tajny25. Przeczyłaby tem u sam a istota ich 
powiązania z jawnie działającymi radam i 
ludowymi. Cytowane już pism o nom ina
cyjne do prezesa „Sokoła” w Kochłowi- 
cach też wskazuje, że Dreyza nie w idział 
potrzeby ukryw ania czegokolwiek.

Jan Ludyga Laskowski utrzym uje, że 
pom im o tej w jego m niem aniu  tajności 
władze bezpieczeństwa w padły na trop  
i obw ieszczeniem  z p o łow y  g ru d n ia  
1918 roku G órnośląska R ada R obotni- 
czo-Żołnierska organizację rozwiązała26. 
To oczywista pomyłka, bo w ym ieniona 
rada jeszcze nie istniała. W tedy zdaniem  
Lu dygi-Laskowskiego zwołał Dreyza na 
12 grudnia do swojego m ieszkania w  Sie
mianowicach wszystkich członków grona 
technicznego, prezesów  i naczelników  
„Sokoła”, którzy uchwalili przystąpić do 
zakładania legalnych związków wojac- 
kich na w zór niem ieckich kriegervere- 
inów27. Statuty związków wojackich były



wzorowane na statutach gniazd „Sokoła”. 
To rów nież m ia ła  być przykryw ka do 
tajnej roboty  wojskowej, przerw anej ob
wieszczeniem prezesa rejencji z Nowego 
Roku, które uznało  „wszelkie usiłow a
n ia zm ierzające do odłączenia G órnego 
Śląska od  Rzeszy za zb ro d n ię  zd rady  
stanu. D o tych działań  prezes rejencji 
zaliczył udział w planowanych wyborach 
do polskiej k o n sty tu an ty  n a  te renach  
należących do N iem iec, zbieranie p o l
skiego p odatku  narodowego i tworzenie 
straży ludowej.

Okazuje się, że pozycja Dreyzy jako 
inicjatora i jedynego organizatora związ
ków wojackich nie jest tak  oczywista, jak 
się powszechnie przyjm uje. W  każdym  
razie wcześnie, bo już w 1920 roku w  roli 
p re ten d en ta  w ystąpił A lojzy P ronobis 
z Bytkowa. Renegactwo i paszkwilanctwo 
wykreśliły Pronobisa z polskiej pamięci. 
M iał jednak  coś do powiedzenia:

[...] powziąłem myśl zorganizowania 
pod okiem władz pruskich legalnych 
związków wojackich polskich, w miejsce 
niemieckich. Wojackie związki te miały 
wprędkim tempie objąć cały Śląsk Górny 
i utworzyć zupełną armię zorganizowaną 
w celach wyżej wymienionych. Myśl tę 
propagowaną uchwycił także p. Drejza 
z Siemianowic i jednocześnie zawiązały 
się takie związki wojackie w Bytkowie i Sie
mianowicach, gdzie go założyło grono ama
torów teatralnych w Bytkowie, a którym 
dałem do tego pobudkę. Do organizacji 
tejże przyłączył się i pan Adam Postrach 
w Katowicach. Zeszliśmy się tedy we troje, 
tj. Drejza, ja i Postrach u ostatniego, obra
dując nad organizacją i jej rozwojem. [...] 
Przyjąłem wtedy na siebie obowiązek zor
ganizowania sztabu, bo to najgłówniejsze 
w każdej organizacji. Funkcje organizatora 
i szefa sztabu, z zastrzeżeniem prowizo
rycznego, przyjąłem na siebie.

Związki wojackie miały w zarysie taką 
podstawę. Członkiem mógł być każdy żoł
nierz. Powoli się żołnierza wtajemniczało 
w cele związku i próbowało jego charakter. 
Na czele związku stał zarząd z prezesa, 
sekretarza i kasjera. Zarząd ten był tylko 
zewnętrzną figurą i nie posiadał żadnych 
kompetencji w celach militarnych. Był 
pozorną dekoracją przed władzą. Właści
wą duszą był komendant. Jego zadaniem 
było formowanie sekcji, plutonów, kom
panii i batalionów z biegiem czasu i liczby 
członków zaprzysiężonych. Z batalionów 
tworzyły się pułki itd. Na czele stał sztab. 
Tenże składał się z trzech samodzielnych 
Naczelników, tj. naczelny prezes, naczelny 
komendant, i naczelny organizator, czyli 
szef sztabu. Pierwszym miał być Drejza, 
drugim Postrach, trzecim, aż do odnale
zienia odpowiedniego sztabowca, ja.

Sztab ten miał być podzielony na resorty, 
czyli oddziały funkcjonujące samodzielnie, 
na których czele stać mieli funkcjonariu
sze podlegający tym trzem. Organizm ten 
sztabowy spoczywał na szablonie pruskim. 
Wyrobiono zaraz historię organizacji, 
konstrukcję jej, karty, bibliotekę i plany 
taktyczne względnie mobilizacyjne oraz 
szemat sygnałów, rozkład kolejowy, ko
munikacji i wywiadów28.

W ydrukow any do użytku publiczne
go „Statut Towarzystwa »Związku W o- 
jackiego Polaków«, oczyw iście, tak ich  
zam ierzeń nie zawierał. Przytoczone tu  
propozycje i rozw ażania Pronobisa p o 
chodzą z okresu  stosunkow o późnego. 
Przygotował je na zebranie grona kierow
niczego pow iatu katowickiego w  dniu  б 
m arca 1919 roku.

Jeśli władze niem ieckie spychały p o l
skie rady  ludow e, straże obyw atelskie 
i związki wojackie do podziem ia, to Pod- 
kom isariat podtrzym ywał przeświadcze
nie o ich legalności. Z prezesem  rejencji



polemizował mecenas Czapla, przekonu
jąc, że ludność polska ma prawo bronić 
się przed nadużyciami Heimatschutzu29. 
W  dniu u  marca Podkomisariat, Naro
dowe Stronnictwo Robotników (Józef 
Rymer) i Polska Partia Socjalistyczna (Jó
zef Biniszkiewicz) zwróciły się do prezesa 
rejencji z postulatem tworzenia i uzbroje
nia straży obywatelskich (ludowych) do 
ochrony kopalń i zakładów przemysło
wych przed niszczycielskimi zakusami 
komunistów30. Szef Sztabu VI Korpusu we 
Wrocławiu, który pismo otrzymał też do 
wiadomości, ofertę odrzucił31. Wreszcie 
w maju komisarz państwa Otto Horsing 
zarządził rozwiązanie wszystkich polskich 
stowarzyszeń „starych wojaków” i zaka
zał tworzenie nowych32. Trudno nawet 
powiedzieć, czy jakieś związki wojackie 
wtedy jeszcze istniały.

Według Jana Ludygi-Laskowskiego:

W pierwszej połowie lutego 1919 r. po
wstaje projekt założenia Polskiej Organizacji 
Wojskowej, szybko wprowadzony w życie. 
Inicjatywa przechodzi w ręce p. Grzegorzka 
Józefa, urzędnika banku Ludowego w By
tomiu. Sekundował mu p. Wiza Zygmunt 
[właśc. Stanisław]. Po długich naradach 
uznano za stosowne przystąpić do stwo
rzenia Komitetu Wykonawczego, który 
miał przedstawiać najwyższą polską wła
dzę wojskową na G. Śląsku. Dnia 19-go 
lutego odbyło się w domu narodowym »U1« 
zebranie, na którym przewodniczący zebra
nia p. Grzegorzek Józef odbierał przysięgę 
nowych członków. Między innymi składali 
przysięgę p. Dreyza, Zgrzebniok, Rumpfeld, 
Świder, Mastalerz, Zejer i Gaj das. Z powyż
szych członków wybrano Główny Komitet 
Wykonawczy POW. Na czele Komitetu 
stanął p. Dreyza Józef, naczelnik sokołów 
górnośląskich. [...] Na drugiego członka 
Gł. Komitetu wybrano p. Grzegorzka 
Józefa, któremu powierzono zarazem stronę 
gospodarczą POW”33. Kolejni członkowie:

Adolf Lampner, Franciszek Lazar, Wiktor 
Rumpfeld, Kazimierz Jesionek.

Korfanty utrzymuje, że w połowie stycz
nia 1919 roku Komisariat NRL wysłał do 
Podkomisariatu w Bytomiu swoich dwóch 
emisariuszy. Po ich przybyciu „rozpoczę
ła się żywsza praca organizacyjna, tak że 
11 lutego odbyło się zebranie wyższych 
funkcjonariuszy zakonspirowanej organi
zacji bojowej, na którym ich zaprzysiężone 
i p. Dreyzę jako prezesa i głowę organizacji 
zatwierdzono34.

Również Grzegorzek potwierdza, że n  
lutego odbyło się w bytom skim  „Ulu” ze
branie, ale drugie z kolei, na którym  przy
sięgę składali komendanci powiatowi oraz 
dokooptowano do organizacji Dreyzę. Na 
tym zebraniu Grzegorzek zrezygnował na 
rzecz Dreyzy z funkcji prezesa35.

Według Grzegorzka zebranie założyciel
skie Polskiej Organizacji Wojskowej miało 
miejsce n  stycznia 1919 roku w  mieszka
niu Aleksandry Szyperskiej w Katowicach 
przy ulicy Beaty (obecnie Kościuszki) 1636. 
Podana przez Grzegorzka data 11 stycznia 
ukonstytuowania się Wydziału Wykonaw
czego POW  budzi zastrzeżenia.

Za bezpośredniego organizatora kon
spiracji śląskiej z ram ienia W ielkopolski 
należy uznać S tanisław a W izę. N ieco 
wcześniej, bo 28 grudnia, nazajutrz po 
wybuchu powstania wielkopolskiego, Pol
ska Organizacja W ojskowa zaboru p ru 
skiego wysłała do Bytomia na rekonesans 
Eryka Kandziorę. Konferował z Michałem 
W olskim i w pierwszych dniach stycznia 
1919 roku w rócił do Poznania37. U dana 
okazała się misja Stanisława Wizy, choć 
wszystkiego, co Grzegorzek napisał na jej 
tem at i o swoim w niej udziale, nie należy 
przyjm ować dosłownie. Nie zgadza się 
przede wszystkim ciąg w ydarzeń w tek
ście Grzegorzka. Podaje, że W iza przybył 
na Śląsk 5 stycznia 1919 roku. Niczego nie



wskórawszy, wrócił -  załóżmy -  jeszcze 
tego samego dnia do Poznania. Przyjechał 
p o n o w n ie , ja k  p o d a je  G rzegorzek , 
mniej więcej po tygodniu, czyli około 12 
stycznia. W tedy Grzegorzek „w zasadzie” 
przyjął oferowany m u m andat założyciela 
organizacji, ale p op rosił o czas na za
stanowienie się do następnego dnia (13 
stycznia). Konferował po tem  z podko
m isarzem Czaplą, umawiał się z upatrzo
nym i przez siebie kandydatam i, którzy 
mieszkali poza Bytomiem. To wszystko 
m usiało trwać. D ata 11 stycznia już m i
nęła38.

27 stycznia Stanisław W iza w towarzy
stwie pewnego „osobnika”, potem uznane
go za podwójnego agenta (czy słusznie?), 
zgłosił się do Sosnowca. Legitymując się 
zaświadczeniem Rady Ludowej (zapewne 
Powiatowej Rady Ludowej) w Bytomiu 
z podpisem  Grzegorzka, oświadczył, że 
„organizuje zbrojnie Polaków  śląskich 
w  p o ro zu m ien iu  ze sw oim  b ra te m ”. 
I dalej, że „więcej z własnej inicjatywy 
i energii sam odzielnie form uje oddziały 
w różnych punktach Śląska”. Nazwy POW 
nie wymienił, ani jakiegoś kierowniczego 
grem ium . Byłby to  uczynił, gdyby takie 
g rem ium  ju ż  w tedy istn iało . N a p rze
m ilczenie takiego atu tu  nie m ógł sobie 
pozw olić w  sytuacji, gdy w  Sosnowcu 
potraktow ano go co najm niej nieufnie. 
Nie wspom niał o Grzegorzku jako swoim 
ewentualnym pom ocniku, choć wyraźnie 
wskazał na istniejące podziały w środo
wisku śląskim („aby nie ufać zbyt wiele 
ob. Czapli, Hyli i dr.[!] Dreyzie z braku 
energii i inicjatywy”)39.

Bliższa prawdy wydaje się data założy
cielska 11 lutego występująca u Korfan
tego lub 19 lutego -  u  Ludygi-Laskow- 
skiego. Ludyga-Laskowski i Grzegorzek 
używają nazw y K om itet W ykonawczy, 
przy  czym  Ludyga-Laskowski -  G łów
ny Kom itet W ykonawczy, podczas gdy 
w  dokum en tach  archiw alnych istnieje

z początku Komitet Pięciu albo Rada Pię
ciu i to  w składzie nieco innym  niż u Lu- 
dygi-Laskowskiego i Grzegorzka. Po raz 
pierwszy Komitet Pięciu został zapisany 
w notatniku Posterunku Wywiadowczego 
w Sosnowcu 23 lutego w składzie: 

Stanisław W iza 
Kazimierz Jesionek 
Józef Grzegorzek 
Adolf Lam pner 
Franciszek Lazar.
W  składzie Komitetu Wykonawczego, 

wymienionym u Grzegorzka, nie m a Ka
zimierza Jesionka, jest natom iast przed
stawiciel socjalistów W iktor Rumpfeld. 
W  dokum entacji archiwalnej Rumpfeld 
(Rumpfelt) w  składzie Kom itetu W yko
nawczego pojawia się dopiero pod  koniec 
marca. O Radzie Pięciu mówi się w rapor
cie Posterunku Wywiadowczego w Praszce 
z 19 m arca i w raporcie Posterunku W y
wiadowczego w  Oświęcimiu z 3 marca. 
Ten drugi odnotował, że 26 lutego trzech 
przedstawicieli Rady Pięciu przez Oświę
cim wyjechało do Warszawy. Raport z 9 
lipca, wracając do tego wydarzenia, uściśla, 
że do Warszawy wyjechali w tedy z Rady 
Pięciu: Stanisław Wiza, Kazimierz Jesio
nek i Józef Grzegorzek. Po raz pierwszy 
nazwy Komitet W ykonawczy użył ppor. 
Józef Malski w swoim raporcie z 31 marca.

W  najwcześniejszym składzie K om i
tetu Pięciu (Rady Pięciu) nie występuje 
Józef Dreyza, choć Korfanty podaje, że 
11 lutego, a Ludyga-Laskowski, że 19 lu 
tego został on  przew odniczącym , gdy 
Grzegorzek utrzym uje, że 11 lutego został 
dokooptow any do Kom itetu W ykonaw
czego i w tedy ustanow iono go przew od
niczącym. Jeśli przyjąć, że PO W  właśnie 
wtedy się zawiązała, to jak  wytłumaczyć, 
że Dreyzy nie w ym ienia się w  składzie 
Komitetu Pięciu jeszcze 23 lutego? Może 
rzeczywiście Dreyzy jeszcze w tedy tam  
nie było, bo jak wytłumaczyć następujący 
wywód Grzegorzka:



Wyjątkowe stanowisko wobec PO W 
zrazu zajmował powiat katowicki, w któ
rym [...] Józef Dreyza, Adam Postrach 
i Alojzy Pronobis zakładali związki wo- 
jackie, wciągając do nich byłych uczestni
ków wojny, a przede wszystkim członków 
towarzystwa gimnastycznego »Sokół«. 
Akcja ta była dla POW wielką przeszkodą. 
Aż do połowy marca wysłannicy Komitetu 
Wykonawczego, pomimo wszelkiej zapo
biegliwości, nie osiągnęli w powiecie ka
towickim większych rezultatów, ponieważ 
Dreyza i towarzysze zazdrośnie czuwali 
nad opanowanym przez nich terenem. 
Zmiana nastąpiła dopiero 20 marca 1919 
r. 40. Naporowi temu powiat katowicki 
nie zdołał się oprzeć, przeto ze względu 
na dobro sprawy narodowej odstąpił od 
dotychczasowej samodzielności.

Cytat m ożna by tak  interpretować, że 
do połow y m arca czy nawet do 20 m arca 
D reyza nie należał do P O W  i dopiero  
w  tym  term inie w stąpił do organizacji. 
Bo było dziw ne, że jako prezes P O W  
tw orzył inne  k o m ó rk i o rganizacyjne. 
W  spraw ozdaniu z 19 m arca Kazimierz 
Jesionek potw ierdził, że

Dreyza tworzy po wszystkich powiatach 
związki wojackie”. Skoro tworzył związki 
wojackie, to jeszcze nie należał do POW. 
Ale Pronobis twierdzi, że Dreyza ukrył 
przed gronem katowickim, że został naczel
nikiem POW. I dodaje: „Drejza znalazł się 
w nieprzyjemnej sytuacji. Był podwójnym 
naczelnikiem, tj. w Katowicach i Bytomiu, 
lecz de facto tylko dla dekoracji41.

Skład K om itetu W ykonawczego w e
dług stanu z 1 kw ietnia już podaje:

Józef Dreyza 
Stanisław W iza 
Kazimierz Jesionek 
Józef Grzegorzek 
A dolf Lam pner

Franciszek Lazar 
W iktor Runpfeld
To, co dotychczas zostało  napisane, 

wskazywałoby, że K om itet Pięciu (Rada 
Pięciu) jako organ zarządzający Polską 
O rganizacją W ojskow ą w ykształcił się 
d o p ie ro  w  lu ty m  1919 ro k u , m oże 11 
lutego lub, jak  tw ierdzi Ludyga-Laskow
ski, 19 lutego. Józef D reyza, zajm ując 
się zak ładaniem  zw iązków  w ojackich, 
g łów nie w  pow iecie katow ick im , d o 
p ie ro  w  p o ło w ie  m a rc a  (20 m arca?) 
z rezygnow ał z o d ręb n e j d z ia ła ln o śc i 
i wprowadził pow iat katowicki do POW. 
W  uznaniu  jego pozycji jako naczelnika 
D zielnicy Śląskiej „Sokoła” w ybrano go 
w ted y  p rzew o d n iczący m  (p rezesem ) 
K om ite tu  W ykonaw czego. N iew yklu 
czone, że zm ian a  nazw y R ady P ięciu  
na  K om ite t W ykonaw czy  w iązała  się 
z ob jęc iem  p rzez  D reyzę stan o w isk a  
p rze w o d n iczą ce g o  i p o w ięk szen iem  
sk ładu  osobow ego R ady P ięciu  także 
o W ik to ra  Rum pfelda.

Grzegorzek podaje, że Dreyza po mniej 
więcej 10 dniach przew odniczenia wy
jechał do Sosnowca. Po części by się to 
zgadzało, lecz n ie  działo  się w  lutym , 
a w  marcu. Ppor. W. M alski w raporcie 
z około 21 m arca odnotował:

Od kilku dni kierownictwo ruchu ślą
skiego przeniosło się na teren Królestwa 
Polskiego z powodu ciągłych aresztowań 
i prześladowań ze strony niemieckiej. K[o- 
mitet] Wjykonawczy] POW z p. Dreyzą na 
czele jest obecnie w Sosnowcu i pracuje 
w lokalu naszego biura na ul. Kołłątaja 8. 
Tamże otwarto filię Podkomisariatu R[ady]
L [udowej] Śląska Górnego.

Tw ierdzenia G rzegorzka, jakoby  po 
schron ien iu  się D reyzy do Sosnowca42 
n a  now o został przew odniczącym , nie 
znajdują po tw ierdzenia w  źródłach a r
chiwalnych, są uzurpacją. Akta przypisują



Grzegorzkowi stale (do n  sierpnia) sta
nowisko kasjera.

W róćmy jeszcze do Korfantego. Twier
dzi on, że w  pierwszej połowie stycznia 
K om isariat N aczelnej R ady Ludowej 
w Poznaniu wysłał na Śląsk do Podko- 
m isariatu w Bytomiu swych emisariuszy, 
„którzy m ieli tam  stwierdzić gotowość 
bojową i nieść pom oc w  organizowaniu 
zakonspirow anych k a d r”43. Podaje, że 
wysłanników było dwóch, choć nazwisk 
ich nie wymienia. Skądinąd wiadomo, że 
chodziło o Stanisława W izę i Kazim ie
rza Jesionka. Obydwóch m ecenas Cza
pla skierował do Dreyzy. I dalej według 
Korfantego:

Po przybyciu dwóch emisariuszów 
poznańskich rozpoczęła się żywsza praca 
organizacyjna, tak że 11 lutego odbyło się 
w domu związkowym »U1« w Bytomiu 
zebranie wyższych i niższych dowódców 
organizacji bojowej, na którym ich zaprzy
siężone i p. Dreyzę jako prezesa i głowę 
organizacji zatwierdzono.

Nazwiska Stanisława W izy i Kazimie
rza Jesionka jako pierwszych wysłanników 
poznańskich do tworzenia konspiracji na 
Śląsku, padają w  raporcie P osterunku  
W ywiadowczego w Sosnowcu z i kw iet
nia, opartym  na miarodajnej inform acji 
dwóch innych wysłanników poznańskich, 
poruczników  Psarskiego i Milewskiego. 
Szkopuł w tym, że choć wym ienia się ich 
wspólnie, nie wiadomo, czy rzeczywiście 
przybyli w jednakowym  czasie. Pierwszy 
udokum entow any ślad pobytu W izy na 
Śląsku pochodzi z 27 stycznia, Jesionka 
dopiero  z 21 lutego. Grzegorzek, W iza 
i L am pner stanowili w  Kom itecie W y
konawczym grupę radykałów prących do 
wywołania powstania. N atom iast Jesio
nek uchodził za stronnika Dreyzy, a więc 
obaj za umiarkowanych. Prawdopodobnie 
z tego pow odu Grzegorzek nie umieścił

naw et Jesionka w  spisie członków  K o
m itetu  W ykonawczego. Za pierw szego 
wysłannika poznańskiego do zorganizo
wania POW  uważa tylko Stanisława Wizę.

K orfanty i G rzegorzek zgodnie p o 
tw ierdzają fakt odbycia zebrania w dniu  
11 lu tego. Ich  relacja  w ykazu je  spore  
podobieństw o. M ożna by rzec, że obaj 
czerpali z jednego  źródła. O ile źródło  
takie w  ogóle istniało. Jeśli n ie  istn iało , 
należałoby przyjąć, że G rzegorzek oparł 
się na w cześniejszym  tekście K orfan te
go. Korfanty, podobn ie jak  G rzegorzek, 
pisał z pam ięci, stąd  też u n iego licz
ne n iedok ładności i pom yłki. T rudno  
orzec, skąd się u K orfantego, a za n im  
i u  G rzegorzka w zięła obecność D rey
zy n a  zeb ran iu  11 lutego. D aty  tej n ie  
po tw ie rdza ją  zapiski w  do k u m en tac ji 
aktowej.

Ze środow iskiem  skupionym  w okół 
A dam a Postracha w  pow iecie katow ic
kim, pozostającym  najdłużej poza POW, 
związał się w spom niany już Alojzy Pro- 
nobis z Bytkowa. Pom ocy zrazu szukał 
u  kom unistów  n iem ieckich w  Berlinie 
i potem w otoczeniu naczelnika Józefa Pił
sudskiego i polskich socjalistów w  W ar
szawie. Podobnie jak  Dreyza uważał, że 
należy w  Polsce na pograniczu formować 
oddziały śląskie, które we właściwej chwili 
w kroczą na Śląsk i przyniosą wolność. 
Nie znalazłszy w W arszawie zrozum ie
nia, podjął się zakładania związków wo- 
jackich. O Dreyzie nie m iał najlepszego 
mniemania. Zarzucał m u brak „ścisłości” 
i energii. Całą nadzieję pok ładał w  ta 
len tach  P ostracha. N a je d n o  z zebrań  
w  tym  gronie (należał do  niego także 
Fryderyk Reisch) przelał n a  papier swo
je przem yślenia i propozycje stworzenia 
sztabu w celu pokierow ania konspiracją 
wojskową w yrosłą ze związków wojac- 
kich. Rozpatrując różne warianty dalszego 
rozwoju sytuacji, zawsze m u wychodziło, 
że bez pom ocy  wojska polskiego Śląsk



sam  się nie wyzwoli. O p in ia  pochodzi 
z 6 marca.

Nie m ożna pom inąć sprawy stosunku 
służbowego Dreyzy do Podkom isariatu. 
Za K orfantym , G rzegorzkiem  i innym i 
pow tarza się, że od  założenia Podkom i
sariatu pełnił w n im  obowiązki referenta 
bezpieczeństw a albo decernen ta spraw  
w ojskow ych44. Tym czasem  nom inacja  
Dreyzy na decernenta wojskowego p o 
chodzi dopiero z 28 kw ietnia 1919 roku, 
w czym niektórzy upatrują jakoby pow tó
rzonej, drugiej nom inacji. W yjaśnienie 
tej spraw y jest też o tyle isto tne, gdyż 
rzutuje n a  w zajem ną relację Podkom i
sariatu -  straży obywatelskich (ludowych) 
i związków wojackich. Coś jest na rzeczy 
w  relacji pew nego „naocznego świadka”, 
sporządzonej w  rocznicę I pow stania. 
Stwierdził on  m.in.:

Z tych oficjalnych kół poznańskich, 
z Nacz. Rady Ludowej wyszło życzenie 
pod adresem Podkomisariatu, by orga
nizować Straż Ludową, jako na organiza
tora wskazano na naczelnika »Sokoła« p. 
Dreyzę. P[an] Czapla jako podkomisarz, 
chcąc mieć wolną rękę wobec władz nie
mieckich, by wobec częstych aktów terroru 
móc skutecznie interweniować, nie utwo
rzył z tych taktycznych względów referatu 
do spraw wojskowych. Rzecz ta spoczęła 
całkowicie na p. Dreyzie, który, będąc poza 
Podkomisariatem, dla nadania organizacji 
nazwy łagodniejszej, nie nazwał swej or
ganizacji »strażą ludową«, lecz »związkiem 
wojackim«. Organizacja p. Dreyzy szybko 
się rozrastała, zwłaszcza wobec powrotu 
z frontów żołnierzy. [...].

Niezależnie od »związków wojackich« 
działało stare POW, do którego garnął się 
element radykalniejszy. Związki wojackie 
zależały od dyrektyw z Poznania. POW 
działało niezależnie!?]. Obie organiza
cje spotykały się, ścierały, rywalizowały

między sobą, uzgadniały swoje metody, 
taksowały się wzajemnie. Powstał z tego 
powodu dla Podkomisariatu niejeden kło
pot, tak iż Podkomisariat publicznie musiał 
wyprzeć się łączności z nimi45.

S ytuacją w  zaborze p ru sk im  i n a  
Śląsku in teresow ało  się k ierow nictw o 
Polskiej Organizacji Wojskowej na tere
nach byłego Królestwa Kongresowego. 
Zainteresowania te wyrażały się w prowa
dzeniu wywiadu i tw orzeniu konspiracji 
wojskowej. Czynną rolę w tym  zakresie 
odegrał okręg IX POW  częstochowski po 
przydzieleniu do niego od października 
1918 roku Władysława Malskiego. Po ustą
p ien iu  (rozbrojeniu) Niemców, a może 
nieco wcześniej, ppor. M alski objął na 
miejscu Ekspozyturę Naczelnej Komendy 
P O W  n a  Śląsk i Księstwo Poznańskie. 
Z chwilą utrw alenia zdobyczy pow stania 
wielkopolskiego człon poznański odpadł, 
pozostał tylko Śląsk. W  ciągu lutego 1919 
roku nastąpiło przekształcenie placówki 
częstochowskiej w Ekspozyturę Biura Wy
w iadow czego Naczelnego D ow ództw a 
Wojsk Polskich w Warszawie. Na terenach 
przygranicznych usadowiło się siedem  
posterunków wywiadowczych podległych 
częstochowskiej Ekspozyturze:

PW  n r  1 Oświęcim 
PW  n r 2 Sosnowiec 
PW  n r 3a Gniazdów 
PW  n r 3b W łasna (Starcza)
PW  n r 4 Praszka 
PW  n r 5 Dziedzice 
PW  n r 6 W ieruszów46.
Poza wywiadowczym penetrow aniem  

Śląska posterunki na swoich odcinkach 
tw orzy ły  n iek iedy  pierw sze placów ki 
konspiracji wojskowej, zwykle jednak  we 
współdziałaniu z odnośnym i ośrodkam i 
peowiackimi. O ruchliwości środowiska 
częstochowskiego świadczy źródło n ie
mieckie. G enerał Karl Hoefer podaje, że 
w połowie listopada 1918 roku Dowództwo



Korpusu VI A rm ii (Generalkom m ando 
VI. Armeekorps) we Wrocławiu otrzym a
ło telegram, z którego wynikało, że tysiące 
Polaków przygotowują się w Częstocho
wie do marszu na Bytom -  Katowice47. Na 
przełomie 1919/20 wywiązała się ciekawa 
wym iana zdań m iędzy adwokatem Cza
plą i Malskim. W  ferworze polemicznym 
M alski stwierdził, że nie w  listopadzie, 
ale już w październiku 1918 roku przez 
swoich em isariuszy zak ładał P O W  na 
Śląsku48. Jednym z tych em isariuszy był 
ppor. Taranek. Juliusz Chowaniec z Szo
pienic w spom inał po  latach:

W listopadzie 1918 r. drogą nielegalną 
przez Brynicę śp. A. Morgala przeprowa
dził porucznika Tyranka [sic!] z Warszawy 
i sprowadził go do mieszkania dr. Jarczyka. 
Było nas pięciu najzaufańszych i omawia
liśmy sprawę walki o Górny Śląsk. Funk
cję organizatora powierzono Juliuszowi 
Chowańcówi, zastępstwo A. Morgali. Po 
dwóch tygodniach przyszedł por. Tyranek 
tą samą drogą do dra Jarczyka, gdzie tym 
razem zebrało się ludzi jedenastu. Por. Ty
ranek podał myśl utworzenia biura POW 
w Katowicach. Byliśmy zdania, że tego 
zamiaru zrealizować się nie da, tym więcej 
gdy chodzi o ludzi nieznających tutejszych 
stosunków, j ak i terenu. Zaczęto więc pracę 
od »Sokoła«, gdyż tam znajdowali się ludzie 
już wyrobieni i zahartowani pod względem 
polskości49.

Czy był to  lis topad  1918 roku, a nie 
g rudzień  i czy C how aniec nie cofnął 
czasu, jak  się i w ielu innym  zdarzało, 
nie da się dzisiaj rozstrzygnąć. Taranka 
wymieniają również inn i konspiratorzy. 
W  grudniu  1918 roku pojawia się na ze
b ran iu  w  p iekarni W iktora M andrysza 
w Rydułtowach. W  zebraniu  uczestn i
czyli: Józef Buła -  późniejszy kom endant 
POW  na pow iat rybnicki, A ntoni Cia- 
łoń, Woźnikowski i Aniela Woźnikowska

z M ikołow a. G o spodarz  p o tw ie rd z ił 
z łożen ie u  n iego  pierw szej p rzysięgi 
peowiackiej w  obecności Taranka50.

Przystępując do tw orzenia konsp ira
cji wojskowej, o środek  częstochow ski 
podszył się p o d  nazwę odw ołującą się 
do istniejących w W ielkopolsce straży 
obyw atelskich. W ystąpił jako K om en
da Polskiej Straży Obywatelskiej Śląska 
Górnego z siedzibą w Sosnowcu, niekiedy 
sugerując, że jest Kom endą I, choć na tej 
jednej się skończyło. O rganem  zwierzch
nim  miała być mityczna Główna K om en
da. Pierwszy dokum entalny ślad funkcjo
now ania Kom endy Okręgu pochodzi z 6 
stycznia 1919 roku. K om endant okręgu 
ppor. Taranek, mim o swej czteromiesięcz
nej ruchliwości, nie ujawnił swojego imie
nia. Przyszedł, nie w iadom o skąd (może 
z rejonu częstochow sko-radom skiego) 
i odszedł nie w iadom o dokąd. W  ew i
dencji wojskowej ślad po  n im  zaginął. 
Więcej w iadom o o jego adiutancie ppor. 
Hryniewieckim.

M ieliśm y więc przez pewien czas do 
czynienia z dwiem a strażam i obywatel
skimi:

strażą obywatelską Józefa Dreyzy, z jej 
o d m ian ą  w ystępującą p o d  auspicjam i 
Podkom isariatu NRL jako Straż Obywa
telska dla Śląska;

strażą obywatelską ppor. Taranka pod 
firm ą Kom endy Okręgu Polskiej Straży 
Obywatelskiej Śląska Górnego.

Rzecz ciekawa, że Taranek i H ryn ie
wiecki, zwracając się 27 stycznia do Drey
zy z p ro śbą  o spotkanie, n ie  odsłon ili 
pełnej nazwy swojej organizacji. Podali 
jedynie, że występują w  m ieniu „Najwyż
szych W ładz Wojskowych” jako Komenda 
O kręgu na Śląsk Górny. Czy cokolwiek 
w iedzieli o strażach obyw atelskich za
kładanych przez Dreyzę? Raczej niewiele, 
skoro w identycznym  piśm ie do M ichała 
Wolskiego, innego obok Dreyzy, czoło
wego działacza „Sokoła”, ppor. M alski



chciał się dowiedzieć, „czy istnieje straż 
obywatelska, jakie obecnie spełnia zada
nie, jej liczebność, zaopatrzenie w  broń, 
czy istnieją poza tym  inne organizacje 
wojskowe polskie”.

Po spotkaniu Taranka z Dreyzą 2 lutego 
sytuacja tylko częściowo się wyklarowała. 
Nie doszło do bliższego współdziałania, 
a tym  bardziej do zespolenia obu straży 
obywatelskich, głów nie -  jak  się zdaje 
-  w skutek nieufności ze strony Dreyzy. 
Taranek osiągnął tylko tyle, że: „W spra
wie Straży Obywatelskiej p. Dreiza wyśle 
nam  odpis wszystkich członków i »Soko
łów«”. Istotnie Dreyza dostarczył aktualny 
wykaz organ izacy jno-personalny  „So
koła”, ale ewidencji straży obywatelskiej 
już nie podał. W  aktach Taranka znalazł 
się, zapewne dostarczony przez Dreyzę, 
„Regulamin Straży Obywatelskiej dla Ślą
ska”, k tóry zaopatrzony został podpisam i 
i pieczęciam i K om endy O kręgu Straży 
Obywatelskiej Śląska Górnego, co wcale 
nie oznaczało, że zam ierzała się do niego 
stosować. Jest to identyczny „Regulamin”, 
jaki Dreyza załączył do swojego wniosku 
odznaczeniowego w 1937 roku.

Praca nadal postępow ała dwutorowo. 
Nie zmienia to faktu, że odzywały się glo
sy za potrzebą ujednolicenia. W  pierwszej 
dekadzie lutego Franciszek Grześ i Robert 
Baluch w  Królewskiej Hucie ażądali sta
wienia straży obywatelskiej i „Sokoła” do 
dyspozycji częstochowskiej Ekspozytury, 
grożąc w  przeciwnym razie rozwiązaniem 
Rady Ludowej i stw orzeniem  odrębnej 
organizacji51. Jeszcze 19 m arca Kazimierz 
Jesionek raportow ał, że „Dreyza tworzy 
po wszystkich powiatach Związki Wojac- 
kie, które później każdego czasu m ożna 
zam ienić w  Straże O byw atelskie”. Ale 
czas straży  obyw atelskich  i zw iązków  
w ojackich dob iegał już  końca. N astał 
okres jednej, ale też rozszczepiającej się 
Polskiej Organizacji Wojskowej. Jej dal
szy rozwój także kryje liczne tajem nice

i n ied o m ó w ien ia . W  m iarę  rozw oju  
w ypadków  przybyw ało  je d n ak  d o k u 
m entów . Przy ich prezentacji w  m iarę 
m ożności w prow adzi się objaśniające 
kom entarze i zasygnalizuje nasuwające 
się wątpliwości.

Kalendarium 
najważniejszych wydarzeń 
dotyczących polskiej 
konspiracji wojskowej na 
Śląsku

W  nawiasach kwadratowych występują 
przekazy nieudokum entow ane 

1 9 1 8
[26 X. Zebranie G rona Technicznego 

D zielnicy Śląskiej „Sokoła”. Po tym  ze
braniu  naczelnik „Sokoła”, Józef Dreyza, 
na spotkaniu kilku zaufanych działaczy 
m iał zapowiedzieć powołanie straży oby
watelskich].

[12 XII Zebranie założycielskie Związku 
Wojackiego],

31 XII. Obwieszczenie prezesa rejen- 
cji opolskiej, uznające polskie dążenia 
n a  G órnym  Śląsku do odłączenia się od 
Niem iec za zdradę stanu.

1 9 x9
6 1. Pierwsza wzmianka o istnieniu Pol

skiej Straży Obywatelskiej Śląska Górnego 
(organizowanej z ram ienia Ekspozytury 
Naczelnej Kom endy POW  w Częstocho
wie).

[111. W edług Józefa Grzegorzka odbyło 
się w Katowicach w mieszkaniu Aleksan
d ry  Szyperskiej zebranie konstytucyjne 
W ydziału W ykonawczego Polskiej O r
ganizacji Wojskowej G órnego Śląska],

23 I U tworzenie Biura W ywiadowcze
go, późniejszego Posterunku Wywiadow
czego n r  2 w  Sosnowcu p o d  kom endą 
pchor. Józefa Plebanka.



231. Pierwsze dokumenty sporządzone 
przez Komendę Okręgu Straży Obywatel
skiej Śląska Górnego. K om endant ppor. 
Taranek, adiutant ppor. Jan Hryniewiecki.

271. Przyjazd Stanisława Wizy i Karola 
Wyciska do Sosnowca. Spotkanie z funk
cjonariuszami policji polskiej Czesławem 
K owalskim  i K onstantym  Strzeleckim  
oraz pchor. Józefem Plebankiem.

2 II. Pierwsze spotkanie ppor. Taranka 
z Józefem Dreyzą, naczelnikiem śląskiego 
„Sokoła”.

[11II. W edług W. Korfantego w dom u 
związkowym „Ul” w bytom iu odbyło się 
zebranie „wyższych i niższych przyw ód
ców zakonspirowanej organizacji bojowej, 
na którym  ich zaprzysiężone i p. Dreyzę 
jako głowę organizacji zatwierdzono”]

[11 II J. G rzgorzek podaje, że w  By
tom skim  „Ulu” odbyło się drugie zebra
nie Komitetu W ykonawczego POW, na 
k tórym  przysięgę składali kom endanci 
powiatowi. Do składu K om itetu W yko
nawczego dokooptowano J. Dreyzę, który 
objął przewodnictwo],

[19 II. W edług J. Ludygi-Laskowskiego 
w bytom skim  „Ulu” odbyło się zebranie 
założycielskie Komitetu Wykonawczego, 
nazwanego przez niego Głównym Komi
tetem  W ykonawczym. J. Dreyza ustano
wiony przewodniczącym  organizacji],

23 II. Skład osobowy Kom itetu Pięciu 
PO W  podany  w notatn iku  Posterunku 
Wywiadowczego w Sosnowcu.

26 II. W edług spraw ozdania P oste
ru n k u  W ywiadowczego w  Oświęcim iu 
z 9 V I I 1919 r. w dniu  26 II trzej delega
ci Rady Wykonawczej (Stanisław Wiza, 
Józef Grzegorzek i Kazimierz Jesionek) 
wyjechali przez Oświęcim do Sztabu Ge
neralnego w Warszawie.

20 III (23 III). P ierw szy rap o rt por. 
Zygmunta Psarskiego wysłanego na Śląsk 
przez Dowództwo Główne Wojsk Wielko
polskich w charakterze łącznika z POW. 
około  21 III. Por. W ładysław  M alski

donosi, że przed kilkom a dniam i Kom i
tet Wykonawczy POW  z Józefem Dreyzą 
z pow odu ciągłych aresztowań przeniósł 
się do Sosnowca, gdzie usadowił się przy 
ulicy Kołłątaja 8. Tam rów nież otw arto 
Filię Podkom isariatu  NRL. W  doniesie
n iu  J. M alskiego po  raz pierw szy pada 
nazw a K om itet W ykonawczy, zam iast 
poprzedn iej K om ite t P ięciu  czy R ada 
Pięciu.

12IV. Rada Wojskowa POW  w Bytomiu 
uchwała, że zrzeka się „wszelkiej odpo 
wiedzialności za skutki, które w yniknąć 
mogą, jeżeli nie nastąpi akcja m ilitarna 
najpóźniej do 1 m aja br.” Pod firm ą Rady 
Wojskowej POW  występują kom endan
ci powiatowi oraz por. Zygm unt Psarski 
i W iktor Rumpfeld -  członek Komitetu 
W ykonawczego POW.

12 IV. Uchwała K om itetu W ykonaw 
czego PO W  w Bytomiu, potwierdzająca, 
ze Józef D reyza jest przew odniczącym  
K om itetu W ykonaw czego i m ianująca 
por. Zygmunta Psarskiego „tymczasowym 
szefem sztabu górnośląskiej P O W ”.

27IV. „Memoriał w sprawie organizacji 
wojskowej na Śląsku” z propozycją obsady 
personalnej, m .in . Józefa D reyzy -  na 
decernenta dła spraw wojskowych, gen. 
Kazimierza Raszewskiego -  na kom en
danta, Zygm unta Psarskiego -  n a  szefa 
sztabu, Józefa G rzegorzka -  na p ła tn i
czego sztabu.

28 IV. „Rozkaz Komisariatu NRL w Po
znaniu  do  P odkom isaria tu  w  Bytom iu 
i w ysłanników  wojskowych n a  Śląsku”, 
nakazujący w strzym anie akcji zbrojnej 
i m ianujący Józefa Dreyzę decernentem  
wojskowym Podkom isariatu NRL.

28 IV. Zebranie K om itetu W ykonaw 
czego i Sztabu POW  w Sosnowcu. Posta
nowienia: „Komitetowi W ykonawczemu 
pozostawia się kierownictwo ideowo-po- 
lityczne PO W  i agitację. K ierow nikiem  
wojskowym jest por. Andrzejewski, sze
fem Sztabu por. Psarski, k ierow nikiem



wydziału wojskowego por. M alski, k ie
row nikiem  oddziału  operacyjnego kpt. 
Sochacki, k ie row n ik iem  o d d z ia łu  go 
spodarczego p. Jesionek [ ...] . „Term in 
w ybuchu  pow stan ia  p rzesu n ię to  do is  
m aja”.

29 IV. D ow ództw o Główne w  Pozna
n iu  po tw ierdzam , że w yznaczyło por. 
Zygm unta Psarskiego sw oim  „kierow 
nikiem  wojskowym dla Śląska”, k tórem u 
podlegają wszyscy działający n a  Śląsku 
oficerowie.

Uwaga: O d m aja agendy peowiackie 
umieszczone w  Sosnowcu występują pod

dw ucz łonow ą nazw ą W ydzia ł d la  
Spraw W ojskowych na Śląsku K om enda 
PO W  na Śląsk. Pod taką firm ą korespon
dowali Zygm unt Psarski i Józef Dreyza, 
przy czym J. Dreyza najczęściej dodaw ał 
przy podpisie: decernent wojskowy.

1 V. M anifestacje narodow e na Śląsku 
organizow ane przez rady  ludowe, inne 
polskie stow arzyszenia p rzy  w sparciu  
konspiracji wojskowej.

7 V. Na konferencji pokojowej w  Pary
żu wręczenie delegacji niemieckiej p ro 
jektu traktatu, na m ocy którego większa 
część Śląska m iała przypaść Polsce.

12 V. Podporządkowanie Pułku Bytom
skiego D ow ództw u  G łów nem u W ojsk 
W ielkopo lsk ich . R ozkaz D ow ództw a 
Głównego n r  127 z 11V.

14 V. Rozwiązanie przez władze n ie
mieckie Podkom isariatu Naczelnej Rady 
Ludowej w  Bytomiu. O dtąd Podkom isa- 
ria t usiłow ał działać n a  m iejscu tajnie, 
n as tęp n ie  p rze n ió s ł się do  P oznania, 
pozostaw iając swoje filie w  Sosnow cu 
i Warszawie.

22 V. Rozkaz Naczelnego Dowództwa 
Wojsk Polskich o utworzeniu frontu prze- 
ciwniemieckiego. Dowódcą Frontu W iel
kopolskiego m ianow any gen. Józef Dow 
bor-Muśnicki. Rozkaz przewidywał utwo
rzenie frontu śląskiego pod dowództwem 
gen. M odelona i frontu cieszyńskiego pod

dowództwem płk. Franciszka Latinika. Po 
pew nym  czasie front śląski i cieszyński 
połączono w front południow o-zachod
ni (nr 5) pod  dow ództw em  gen. Józefa 
Hallera.

7-8 VI. Początek akcji wysadzania m o
stów przez posterunki wywiadowcze pod
ległe Ekspozyturze Biura Wywiadowczego 
Oddziału II Naczelnego Dowództwa W P 
w Częstochowie. Akcj a prowadzona w ra
m ach ustanow ionego uprzednio  frontu 
przeciwniemieckiego.

7-8  VI. Tzw. pow stanie oleskie. W e
dług Posterunku W ywiadowczego n r  4 
w  Praszce: „Akcja POW  pow iatu Rosen
berg w dniu  7/8 czerwca 1919 r. W skutek 
mylnego podania rozkazu przez łącznika, 
według którego równocześnie z wysadza
niem mostów wejść miały na Śląsk wojska 
polskie, a POW  m iało rozbroić oddziały 
niemieckie, zmobilizowali kom endanci 
powiatu oleśnickiego (Rosenberg) wszyst
kie oddziały w  nocy z dn ia 7 na 8 bm.”. 
(zob. cd. raportu).

18 VI. Zebranie w Piotrowicach na Ślą
sku Cieszyńskim członków Komitetu Wy
konawczego i kom itetów  powiatowych, 
na którym  zapadła decyzja o wszczęciu 
powstania.

Rozkaz zbrojnego wystąpienia z kiedy 
n a  22 V I o godz. 10 w ieczór podpisali 
Zygm unt Psarski i Józef Dreyza.

23 VI. Próba Naczelnego Dowództwa 
W ojsk Polskich w W arszawie przejęcia 
kontroli nad konspiracją śląską przez po 
wierzenie kom endy POW  kpt. Januszowi 
Gąsiorowskiemu.

24 VI Decyzja o przejęciu kpt. Zyg
m u n ta  Psarskiego na e tat N aczelnego 
D owództwa W ojsk Polskich w  W arsza
wie. Podtrzym ana decyzją szefa Sztabu 
Naczelnego Dow ództw a z 26 VI.

28 VI. Podpisanie w Paryżu Traktatu 
Pokoju z Niemcami. Decyzja o plebiscycie 
n a  Śląsku.



[y V IL  W e d łu g  J. G rz e g o rz k a : 
„w d n iu  7 lip ca  by ły  k o m e n d a n t na 
po w ia t kozielski, A lfons Z grzebniok, 
z o s ta ł  n a  w n io se k  sw ego b lisk ieg o  
p rzy jac ie la  ks. Jana B randysa, p rzez  
K orfantego m ianow any  głów nym  k o 
m e n d a n te m  P O W ” (J. G rzeg o rzek , 
Pierwsze pow stan ie ..., s.149). J. D rey- 
za 12 V III d o rzu c a : „w edle » ro z k a 
zu« p. K orfantego w yznaczony został 
n a  G łów nego  K o m e n d a n ta  P O W  p. 
Z g rzebn iok , jego sek re ta rzem  zosta ł 
p. Jesionek, a kasjerem  p. G rzegorzek”.

18 V II. P o ste ru n ek  W yw iadow czy 
w Oświęcimiu donosi 22 VII, że „od dnia 
18 bm. funkcjonuje w Piotrowicach sztab 
dla G órnego  Śląska m ianow any przez 
Poznań. D yktatorem  na G. Śląsk m ia
now any ppor Zgrzebniok A.” Natom iast 
w jednym  z raportów  (z 5 VII) M arian 
Nerski powołuje się na otrzym any rozkaz 
Dowództw a z 12 VII. To by świadczyło, 
że istniało już 12 VII.

22 VII. Rozm ow y delegacji pow iatu 
katowickiego z Józefem Grzegorzkiem , 
członkiem  W ydziału W ykonaw czego, 
w Bytomiu. G rzegorzek wyjaśnia, d la 
czego nie m ożna rozpocząć powstania.

23 V II. Z eb ran ie  w  P io trow icach  
z udziałem  kpt. Z ygm unta Psarskiego 
i om endantów  powiatowych.

29-30 VII. Przeniesienie Dowództwa 
POW  z Piotrowic do Strum ienia.

8 VIII. Projekt reorganizacji POW  pod 
kątem  dostosow ania do akcji plebiscy
towej.

11 VIII. Zebranie kom endantów  p o 
wiatowych w Bytomiu. Józef Grzegorzek 
wybrany naczelnikiem  POW.

12 VIII. Jan W yglenda, po otrzym aniu 
uchwał bytomskich, w  im ieniu nieobec
nego kom endanta Alfonsa Zgrzebnioka 
wysyła do kom endantów  powiatowych 
wezwanie, żeby 15 VIII stawili się do S tru
m ienia na naradę. N arada nie doszła do 
skutku.

15-16 VIII. Aresztowanie przez władze 
niemieckie kurierów i funkcjonariuszy 
POW.

16 VIII. Maksymilian Iksal z obozu 
uchodźców w Piotrowicach wydaje rozkaz 
do zbrojnego wystąpienia. Rozpoczęcie 
działań zbrojnych w powiatach rybnickim 
i pszczyńskim.
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