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O polityce wojewody l skiego  

Micha a Gra y skiego wobec mniejszo ci  

niemieckiej na Górnym l sku 

Republika Weimarska, a nast pnie Trzecia Rzesza nigdy nie pogodzi y si  

ze skutkami kl ski poniesionej przez Niemcy w I wojnie wiatowej. Traktat wer- 

salski okre la  powojenne granice pa stwa niemieckiego, które utraci o 13,5% 

przedwojennego terytorium oraz oko o 10,0% ludno ci. Niemiecka mniejszo  

narodowa zamieszkuj ca pa stwo polskie korzysta a zarówno z wewn trznej, 

jak i mi dzynarodowej ochrony. Na obszarze Górnego l ska aktywnie dzia a y 

organizacje mniejszo ci niemieckiej. W styczniu 1922 r. utworzono organizacj  

Niemiecki Zwi zek Ludowy na Polskim l sku (Deutscher Volksbund für Pol-

nisch-Schlesien-DVB), którego przywódc  by  Otto Ulitz. Rok wcze niej w Biel- 

sku powsta  Niemiecki Narodowosocjalistyczny Zwi zek w Polsce (Deutscher 

Nationalsozialistischer Verein für Polen). Na pocz tku lat 30. zwi zek ten zmie-

ni  sw  nazw  na Partia M odoniemiecka (Jungdeutsche Partei-JDP). Na jej cze-

le sta  Rudolf Wiesner. Dzia a y tak e: Niemiecka Katolicka Partia Ludowa 

(Deutsche Katholische Volkspartei), Partia Niemiecka (Deutsche Partei-DP) 

oraz wiele innych1. 

Polityka w adz polskich realizowana na pocz tku lat 20. wobec Niemców 

by a niekonsekwentna. Cechowa a j  labilno  wynikaj ca z braku jasnej kon-

cepcji post powania wobec mniejszo ci niemieckiej. Dostrzegano niebezpie-

cze stwo irredenty niemieckiej, lecz do jej zwalczania stosowano z regu y pó -

rodki. Chwiejno  polityki polskiej w sprawach niemieckich zaznaczy a si  ju  

w okresie rz dów wojewody Mieczys awa Bilskiego2. 

                                                 
1  H. wi k, Zwalczanie niemieckich s u b specjalnych na ziemiach zachodnich i pó nocnych, 

Warszawa 1998, s. 32. 
2  M. Cyga ski, Zawsze przeciwko Polsce. Kariera polityczna Otto Ulitza, Warszawa 1996, s. 98–99. 
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W dniu 28 sierpnia 1926 r. wojewod  l skim zosta  Micha  Gra y ski. Od 

pocz tku swoich rz dów prowadzi  on energiczn  kampani  przeciwko mniej-

szo ci niemieckiej, a tak e autonomistom l skim, do których nale a  mi dzy 

innymi Wojciech Korfanty. W walce przeciwko niemu Gra y ski nie cofn  si  

przed sformu owaniem bardzo ci kich zarzutów, ze zdrad  narodow  w cznie. 

Zwi zek Powsta ców l skich sta  si  domen  wp ywów Gra y skiego. Spo-

wodowa o to pewne zbli enie Korfantego do obozu niemieckiego we wspólnej 

opozycji przeciwko dyktatorskim metodom sprawowania w adzy przez wojewo-

d  i naruszaniu autonomii województwa l skiego. Gra y ski nie pochodzi  ze 

l ska, tote  otoczy  si  lud mi przyby ymi z innych regionów kraju, natomiast 

urz dnicy urodzeni na l sku przenoszeni byli na kresy wschodnie. Fakt ten 

wywo ywa  w spo ecze stwie niezadowolenie i prowadzi  do wytworzenia si  

pewnego poczucia wspólnoty mi dzy polskimi l zakami a Niemcami3. 

Polityka wojewody Gra y skiego mia a na celu przyspieszenie repolonizacji 

Górnego l ska oraz zwalczanie wp ywów germanizacyjnych i irredentystycz-

nych mniejszo ci niemieckiej. Zrywa a z poprzednim liberalizmem w adz pol-

skich. Od 1927 r. nast powa o systematyczne zaostrzanie kursu tej polityki wo-

bec organizacji niemieckich na l sku4. 

Zwyci stwo narodowych socjalistów w Niemczech stworzy o sprzyjaj ce 

warunki do rozwoju doktryny „gospodarki wielkiego obszaru”, na której mia  

powsta  nowy ad europejski. Idea ta rozwija a si  od czasów zjednoczenia 

Niemiec w 1871 r. a  do kl ski w 1918 r. Adolf Hitler rysowa  przed spo ecze -

stwem niemieckim wizj  wietlanej przysz o ci, gwarantuj cej narodowi nie-

mieckiemu nie tylko panowanie polityczne nad mniej cywilizowanymi naroda-

mi, lecz przede wszystkim korzystanie z ich dóbr materialnych. Has a te by y 

przyjmowane przez spo ecze stwo niemieckie jako odpowiadaj ce ogólnonaro-

dowym interesom. W polityce zagranicznej, w ramach nowego porz dku, g o-

szono konieczno  obalenia upokorze  wynikaj cych z postanowie  traktatu 

wersalskiego5. 

Przej cie w adzy w Niemczech przez Hitlera w 1933 r. spowodowa o wzrost 

tendencji rewizjonistycznych. Mniejszo  niemiecka ywi a nadziej  na zmian  

statusu prawnego l ska6. W programie Hitlera zawartym w Mein Kampf eks-

pansja na wschód zajmowa a naczelne miejsce. Wytyczne dla NSDAP sformu-

owane w tej pracy nie wzbudzi y nale ytej uwagi za granic , a zw aszcza w Pol- 

sce. Prowadzona dotychczas przez Niemców kampania rewizjonistyczna prze-

ciwko Rzeczypospolitej by a popierana przez znaczn  cz  spo ecze stwa nie-

mieckiego7. 

                                                 
3  J. Krasuski, Stosunki polsko-niemieckie 1919–1932, Pozna  1975, s. 288–289. 
4  M. Cyga ski, op. cit., s. 99–106. 
5  H. wi k, Zwalczanie niemieckich s u b…, s. 75–76. 
6  E. D ugajczyk, Sanacja l ska 1926–1939.Zarys dziejów politycznych, Katowice 1983, s. 242. 
7  H. wi k, Zwalczanie niemieckich s u b…, s. 75. 
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Wiosn  1933 r. województwo l skie ogarn a fala ywio owych protestów 

antyniemieckich. Organizowano liczne manifestacje, w których uczestniczy o 

kilkadziesi t tysi cy osób. Domagano si  usuni cia obcoj zycznych napisów, 

zakazu noszenia hitlerowskich oznak, wydalenia obywateli niemieckich z granic 

pa stwa, okre lonych restrykcji (w formie bojkotu towarów pochodzenia nie-

mieckiego, prasy niemieckiej i filmów). Protestowano przeciwko gn bieniu Po-

laków w Niemczech, a przede wszystkim przeciwko zamiarom naruszania gra-

nic pa stwa polskiego8. Konsekwencj  tych protestów by o z o enie przez pos a 

niemieckiego Hansa von Moltke noty na r ce wiceministra spraw zagranicznych 

Jana Szembeka. Wyra a a ona g bokie zaniepokojenie z powodu wyst pie  an-

tyniemieckich na Górnym l sku. Trzy dni pó niej Otto Ulitz i Edward Pant 

przedstawili wojewodzie l skiemu za alenie podobnej tre ci. Micha  Gra y ski 

odpowiedzia  delegatom, e obserwowane podniecenie umys ów wynika o z od-

dzia ywania wydarze  rozgrywaj cych si  w Niemczech. Trudno by o po-

wstrzyma  oburzenie spo ecze stwa, je li po drugiej stronie granicy organizacje 

nacjonalistyczne g osi y has a marszu na wschód, a minister Göring zapowiada  

umieszczanie sztandarów niemieckich w parku Ko ciuszki. Jednocze nie woje-

woda zapewnia , e zosta y podj te wszelkie kroki w celu utrzymania porz dku 

i spokoju9. 

Podpisanie w 1934 r. polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu prze-

mocy wyznacza o nowy okres wzajemnych stosunków. Mimo zapewnie  Hitlera 

o konieczno ci utrzymania dobros siedzkich stosunków z Polsk , rzeczywisto  

okaza a si  zupe nie inna. Propaganda hitlerowska mobilizowa a mniejszo  

niemieck  do dzia a  irredentystycznych. Na szczególn  uwag  zas uguje dzia-

alno  Volksbundu, który nie tylko ekspansywnie realizowa  propagand  naro-

dowosocjalistyczn  i rewizjonistyczn , lecz tak e prowadzi  szkolenia o charak-

terze wojskowym. Zwi zek ten prowokowa  ludno  l ska. Mimo wielu eksce-

sów, w adze nie kwapi y si  z po o eniem kresu wrogiej dzia alno ci Niem-

ców10. Kierownictwo Volksbundu, sk adaj c liczne deklaracje o lojalno ci wo-

bec obozu rz dz cego i formalnie aprobuj c prowadzon  polityk , nie rezygno-

wa o bynajmniej ze zbli enia z polsk  opozycj  rz dow  na Górnym l sku. 

W latach 1933–1935 wyst pieniami na forum Sejmu l skiego i na amach pra-

sy popierano parti  Korfantego i jej sprzymierze ców w walce z obozem rz do-

wym. Nale y zaznaczy , e akcja DVB by a prowadzona pod has em obrony au-

tonomii Górnego l ska11. 

W styczniu w 1934 r. na amach „Polski Zachodniej” opublikowano urz -

dowy komunikat, w którym stwierdzano, e „[…] ca a Europa odetchn a po 

                                                 
8  E. D ugajczyk, op. cit., s. 242. 
9  Ibidem, s. 242–243. 
10  H. wi k, Obrona l ska przed wp ywami wywiadu niemieckiego w latach 1933–1939, Kato-

wice 1999, s. 188–189. 
11  M. Cyga ski, op. cit., s. 159. 
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polsko-niemieckim uk adzie o nieagresji […]”. Problem normalizacji stosunków 

mi dzy obu pa stwami oceniano w aspekcie tego, co dzia o si  po drugiej stro-

nie granicy. W adze administracyjne na l sku dokona y kilku konfiskat berli -

skiego organu NSDAP. „Völkischer Beobachter” przedstawia  Gra y skiego ja-

ko zaci tego wroga niemczyzny, sabotuj cego normalizacj  kontaktów na linii 

Berlin – Warszawa12. 

Podpisanie deklaracji polsko-niemieckiej nie zmieni o zasadniczo polityki 

mniejszo ciowej wojewody l skiego. Oceniaj c postaw  w adz Drugiej Rze-

czypospolitej wobec mniejszo ci niemieckiej w latach 1934–1935, Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych tak przedstawia o ten problem: „[…] Poprawa w stosun-

kach politycznych polsko-niemieckich, datuj ca si  od deklaracji ze stycznia 

1934 r., nie poci gnie za sob  de facto zmiany w polityce rz du polskiego na 

niektórych odcinkach w stosunku do mniejszo ci niemieckiej. […] pewne oko-

liczno ci sk oni y rz d polski do kroków energiczniejszych ni  poprzednio, jak 

to ma miejsce w zakresie odniemczania niektórych przedsi biorstw górno l -

skich i porz dkowania stosunków w nich panuj cych. Przekroczenie pewnych 

granic w napi ciu ju  istniej cym w stosunkach mniejszo ciowych polsko-nie- 

mieckich […] jest oczywi cie niewskazane i przynios oby szkod , poza tym 

spowodowa oby na pewno szkodliwe reakcje w stosunkach do naszych mniej-

szo ci po tamtej stronie granicy […]13. 

Antyniemiecka postawa Gra y skiego ró ni a si  znacznie od oficjalnego 

kursu polskiej polityki zagranicznej. W po owie kwietnia 1935 r. minister spraw 

wewn trznych Marian Zyndram Ko cia kowski zwo a  konferencj  w sprawie 

mniejszo ci narodowych. Wojewoda Gra y ski w swoich wypowiedziach zwró-

ci  uwag , e Polska na przestrzeni wieków najwi ksze straty terytorialne ponio-

s a na pó nocy i zachodzie. Uwa a  on, e nale y prowadzi  bezwzgl dn  poli-

tyk  wobec ywio u niemieckiego. Wojewoda twierdzi , e od momentu przy -

czenia 1 marca 1935 r. Zag bia Saary do Niemiec obserwuje si  wzmo on  ak-

cj  mniejszo ci niemieckiej, umiej tnie kierowan  z Berlina. Gra y ski wypo-

wiedzia  si  za zniesieniem autonomii l skiej oraz za nieprzed u aniem kon-

wencji genewskiej poza rok 1937. 

Wypowied  Gra y skiego zaniepokoi a wiceministra spraw zagranicznych 

Jana Szembeka. Uzna  on, e stanowisko wojewody niweczy porozumienie pol-

sko-niemieckie, ale przede wszystkim jest wezwaniem do rewindykacji teryto-

rialnych i wyt pienia mniejszo ci niemieckiej w Polsce14. 

Micha  Gra y ski kontynuowa  w latach 1933–1938 polityk  polonizacji y-

cia gospodarczego i spo ecznego na terenie województwa l skiego. Lata 1933–

1937 to okres bankructwa niektórych górno l skich okr gów przemys owych. 

Bankrutuj ce przedsi biorstwa mia y ustanowione zarz dy przymusowe, co 

                                                 
12  E. D ugajczyk, op. cit., s.245. 
13  H. wi k, Obrona l ska…, s. 190–191. 
14  E. D ugajczyk, op. cit., s. 250. 
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wi za o si  ze spolszczeniem administracji i personelu technicznego, a nast pnie 

z przej ciem ich przez kapita  pa stwowy. Pozbawia o to obóz niemiecki bardzo 

istotnego rodka oddzia ywania na polskich robotników15. 

Wojewoda l ski nie móg  prowadzi  okre lonej polityki wobec mniejszo ci 

niemieckiej. Po mierci marsza ka Józefa Pi sudskiego jego dzia ania napotyka y 

na du y opór ze strony ministra spraw zagranicznych Józefa Becka i jego za-

st pcy J. Szembeka. Bardzo cz sto dawali mu oni odczu , e resort spraw zagra-

nicznych nie aprobuje walki z aktywizacj  si  hitlerowskich w województwie 

l skim. Cz ste interwencje MSZ, daj ce niezak ócania przez Gra y skiego 

dobrych stosunków Polski z Trzeci  Rzesz , powa nie ogranicza y mo liwo ci 

posuni  w adz wojewódzkich wobec ugrupowa  narodowosocjalistycznych na 

Górnym l sku16. Zbyt tolerancyjna polityka w adz centralnych RP w stosunku 

do Niemców powodowa a silny wzrost nastrojów prohitlerowskich. W adzom 

polskim zale a o, aby rz d Trzeciej Rzeszy nie móg  wytkn  Polsce uchybie  

godz cych w porozumienie z 1934 r.17 Wiele ust pstw w stosunku do mniejszo-

ci niemieckiej trudno by o zrozumie . 

W sierpniu 1935 r. prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mo ciki powo a  sze-

fa hitlerowców w Polsce, R. Wiesnera, na cz onka senatu. Do tego czasu mniej-

szo  niemieck  na l sku reprezentowa  w senacie znany przywódca niemiecki, 

Edward Pant z Bielska. By  on przeciwnikiem narodowego socjalizmu. Wiesner 

jako reprezentant narodu uczestniczy  w obradach komisji wojskowej senatu. 

Sk ada  przysi g  wierno ci wobec pa stwa polskiego i w oficjalnych wyst pie-

niach w imieniu niemieckiej mniejszo ci narodowej przyrzeka  „lojalne spe nia-

nie obowi zków obywatelskich”. Jednak na obszarze Polski organizowa  we 

wszystkich skupiskach niemieckich zdradzieck  dzia alno  V kolumny18. 

W marcu 1936 r. Gra y ski informowa  MSW, e w zwi zku z likwidacj  

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Bewegung (NSDAB) na Górnym l -

sku zg osi  si  do Dyrekcji Policji w Katowicach – z polecenia prezesa DP, Jo-

hanna Rosumka – sekretarz generalny Zarz du G ównego DP. Z o y  on 

o wiadczenie, e w ród m odszych cz onków mniejszo ci niemieckiej na l sku 

tworzy si  tajna organizacja, któr  nazywaj  „Geheime SS”. Poda  on tak e na-

zwiska niektórych cz onków tej organizacji oraz ujawni  miejsce spotka . Resort 

spraw zagranicznych oceni  dzia anie sekretarza DP jako manewr taktyczny, ma-

j cy zabezpieczy  tzw. ty y legalnym organizacjom mniejszo ci niemieckiej19. 

Wojewoda Gra y ski dostrzega  niebezpiecze stwo ekspansji wp ywów hi-

tlerowskich na Górnym l sku i stara  si  mu zapobiec. Dzia ania wojewody by-

y jednak w znacznym stopniu ograniczane przez Ministerstwo Spraw Zagra-

                                                 
15  M. Cyga ski, op. cit., s. 185–186. 
16  Ibidem. 
17  S. Osi ski, V kolumna na Pomorzu Gda skim, Warszawa 1971, s. 36. 
18  P. Dubiel, Wrzesie  1939 na l sku, Katowice 1960, s. 72. 
19  H. wi k, Obrona l ska…, s. 199. 
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nicznych. Nawet wobec karygodnych poczyna  hitlerowców resort nakazywa  

wyciszenie sprawy. W czerwcu 1936 r. premier Felicjan S awoj-Sk adkowski, 

po interwencji J. Becka, w ostrych s owach zarzuci  Gra y skiemu niestosowa-

nie si  do jego zalece . Nagana by a konsekwencj  opublikowania przez kra-

kowski „Czas” reporta u z procesu przeciwko NSDAB. Prasa zagraniczna, pi-

sz c o wykryciu w polskiej cz ci Górnego l ska tajnego zwi zku hitlerow-

skiego, spodziewa a si  och odzenia stosunków polsko-niemieckich. Ponad sto 

osób oskar ono o zdrad  stanu. Wojewoda l ski z o y  stosowne wyja nienia 

Józefowi Lipskiemu, natomiast J. Szembek zwróci  si  do premiera F. S awoja- 

-Sk adkowskiego o wydanie zakazu rozpowszechniania informacji w prasie o prze- 

biegu procesu, aby unikn  rezonansu opinii publicznej. Wojewoda Gra y ski 

stara  si  wykona  polecenie. Kwestionowane publikacje ukaza y si  jednak po-

za obszarem l ska Górnego i Cieszy skiego, wywo uj c krytyk  Gra y skiego 

przez J. Becka. Uwa a  on bowiem, e w pa stwie polskim powinna zachodzi  

spójno  mi dzy dzia aniami polityki wewn trznej i polityki zagranicznej20. 

W kwietniu 1937 r. MSW skierowa o pismo do Gra y skiego, w którym po-

leca o rozpoznanie problemu zagro enia ze strony wywiadu niemieckiego, a tak e 

opracowanie: „[…] zasad, które z jednej strony pos u y yby jako wytyczne do 

pracy prowadzonej przez wojsko, czynniki cywilne, a z drugiej za  sta y si  pod-

staw  do zorganizowania akcji na szczeblu ogólnopa stwowym […]”. Gra y -

ski mia  konsultowa  si  w tych sprawach z dowódc  Okr gu Korpusu (OK) V 

w Krakowie i przedstawi  „[…] sposoby i rodki kontrakcji, które przeprowa-

dzi yby miejscowe w adze cywilne i wojskowe oraz organizacje spo eczne”21. 

Wiosn  1937 r. ambasador Trzeciej Rzeszy w Polsce, Moltke, cz ciej ni  

zwykle bywa  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Powodem by  zbli aj cy 

si  termin wyga ni cia konwencji genewskiej. Moltke spotka  si  w tej sprawie 

z J. Szembekiem. W czasie rozmów na temat optantów niemieckich wyra nie 

zaznacza , e nie spodziewa si , by z chwil  wyga ni cia konwencji strona pol-

ska wyrzuci a ich z kraju. Twierdzi , e by aby to dla nich nadzwyczajna suro-

wo , nie mówi c ju  o negatywnym wp ywie na stosunki polsko-niemieckie. 

Ambasador Moltke podkre la , e w niemieckiej cz ci Górnego l ska pracuje 

oko o 150 tysi cy Polaków z terenu polskiego l ska i nie by oby to dla Polski 

korzystne, „[…] gdyby w odpowiedzi na polskie zarz dzenie strona niemiecka 

by a zmuszona do zastosowania rodków odwetowych”22. Micha  Gra y ski za-

j  w tej kwestii zdecydowane stanowisko. Twierdzi  on, e optantów nale y 

usun  natychmiast po wyga ni ciu Górno l skiej Konwencji Genewskiej. Ta-

kie stanowisko wojewody l skiego wywo a o krytyk  ministra Becka, który 

uwa a , e usuni cie optantów po 15 lipca 1937 r. mo e odbi  si  niebezpiecznie 

na kszta towaniu si  stosunków polsko-niemieckich. Wojewoda nie podziela  tej 

                                                 
20  W. Musialik, Micha  Tadeusz Gra y ski 1890–1965, Opole 1989, s. 231–232. 
21  H. wi k, Obrona l ska…, s. 200. 
22  Ibidem, s. 201. 
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opinii, podtrzymuj c swe stanowisko, twierdzi , e wydalenie 1617 optantów 

pozosta ych na terenie l ska nie b dzie stanowi  zagro enia dla pa stwa23. 

W maju 1937 r. odby a si  konferencja, której celem by o uzgodnienie sta-

nowiska strony polskiej w sprawie optantów niemieckich. Ustalono, e po 15 lipca 

1937 r. optantom nale y przed u y  termin pobytu w Polsce w celu zlikwidowa-

nia spraw maj tkowych. Definitywny termin wyjazdu tych obywateli do Rzeszy 

mia  by  ustalony po bezpo rednich konsultacjach wojewody Gra y skiego 

z premierem S awojem-Sk adkowskim. Premier uzna , e pobyt optantów zosta-

nie ograniczony do 1 listopada 1937 roku. Termin ten wyd u y  si  do grudnia 

1937 r. w stosunku do tej grupy Niemców, którzy zwrócili si  do w adz polskich 

z pro b  o przed u enie pobytu na l sku. Wobec pozosta ych zastosowano 

przepisy o usuwaniu uci liwych cudzoziemców. Zgoda powy sza by a aktem 

dobrej woli ze strony polskiej24. Z usuwaniem optantów niemieckich ci le wi -

za a si  sprawa likwidacji w asno ci obywateli niemieckich (nieruchomo ci, ma-

j tków ziemskich, przedsi biorstw). Rozmiar i tempo tego procesu wp ywa y 

bezpo rednio na ekonomiczn  repolonizacj  ziem by ego zaboru pruskiego, 

a tak e na usuni cie lub przynajmniej na ograniczenie pod o a niemieckiej irre-

denty na terenie l ska. 

Od 1936 r. mo na by o zaobserwowa  kryzys w polityce w adz polskich 

wobec mniejszo ci niemieckiej, który osi ga  ró n  skal  nasilenia i trwa  do 

1939 r. Pozycja Niemiec na arenie mi dzynarodowej zmienia a si  i stawa a si  

coraz silniejsza. Wielkie mocarstwa zacz y wyst powa  wobec Rzeszy z wie-

loma propozycjami dotycz cymi paktów (wschodni, lotniczy czy rodkowoeu-

ropejski). Niew tpliwie du ym sukcesem Hitlera by o wprowadzenie w marcu 

1935 r. powszechnego obowi zku wojskowego, wbrew postanowieniom V cz -

ci traktatu wersalskiego. Wp yn o to w du ym stopniu na uk ad si  w Europie. 

Pozycja Niemiec na arenie mi dzynarodowej umacnia a si , natomiast w adze 

polskie mia y coraz wi kszy problem z mniejszo ci  niemieck 25. 

Wojewoda Gra y ski wielokrotnie podkre la , i  istnieje realne niebezpie-

cze stwo ekspansji wp ywów hitlerowskich na Górnym l sku. Usi owa  zapo-

biec temu zjawisku, cho  tylko w stopniu ograniczonym. Nie posiada  on odpo-

wiedniej swobody dzia ania ze wzgl du na nieustaj ce interwencje resortu spraw 

zagranicznych, domagaj ce si  od wojewody utrzymania poprawnych stosun-

ków z Niemcami. Micha  Gra y ski docenia  tak e rol  Polskiego Zwi zku Za-

chodniego oraz Zwi zku Powsta ców l skich w u wiadamianiu spo ecze stwa 

polskiego w walce z JDP i DVB. 

Sprawy polsko-niemieckie by y dyskutowane na naradzie u prezydenta 

Ignacego Mo cickiego w dniu 4 czerwca 1937 r. Zosta a wówczas przeforsowa-

na koncepcja J. Becka, przy poparciu prezydenta i premiera F. S awoja-Sk ad- 

                                                 
23  Ibidem, s. 181. 
24  Ibidem, s. 181–182. 
25  Ibidem, s. 198. 
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kowskiego. By a ona zgodna z sugestiami strony niemieckiej. Wojewoda Gra-

y ski zosta  zobowi zany do cis ego wykonywania polece  rz du w kwestiach 

dotycz cych mniejszo ci niemieckiej. W wyniku porozumienia rz dów Polski 

i Trzeciej Rzeszy, 5 listopada 1937 r. podpisano deklaracj  w sprawach mniej-

szo ciowych. Zawiera a ona zasady polityki wobec mniejszo ci niemieckiej 

w Polsce i mniejszo ci polskiej w Niemczech, oparte na lojalno ci wobec pa -

stwa. Deklaracja dotyczy a nast puj cych zagadnie : zakazu przymusowej asy-

milacji, swobody u ywania w asnego j zyka, prawa swobodnego zrzeszania si  

w stowarzyszenia, prawa zak adania i utrzymywania szkó  mniejszo ciowych, 

zobowi zania, e wobec mniejszo ci nie b d  stosowane ograniczenia w wybo-

rze zawodu, dzia alno ci politycznej oraz, e osoby nale ce do mniejszo ci ma-

j  prawo do posiadania i nabywania w asno ci na takich samych zasadach jak 

wi kszo  narodowa26. 

Krótko po podpisaniu deklaracji 25 listopada 1937 r. strona niemiecka sfor-

mu owa a zastrze enia wobec dzia a  Micha a Gra y skiego, uznaj c je za 

sprzeczne z ustaleniami. Departament niemieckiego MSZ przekaza  na r ce pol-

skiego chargé d’affaires Lubomirskiego protest w sprawie zwolnienia z pracy 

du ej liczby robotników nale cych do mniejszo ci niemieckiej27. dania 

Niemców nie zosta y spe nione, z tego te  wzgl du coraz cz ciej krytykowali 

oni podpisan  deklaracj , twierdz c, e nie spe nia ich oczekiwa . 

W 1938 r. nasili y si  antypolskie wyst pienia obywateli narodowo ci nie-

mieckiej na obszarze pogranicza z Trzeci  Rzesz . W pa dzierniku tego  roku 

Ministerstwo Spraw Wewn trznych uzna o, e w rejonie pasa granicznego nie 

mog  mieszka  osoby narodowo ci niemieckiej28. Decyzja ta nie zosta a wyko-

nana, poniewa  stwierdzono, e argumentacja jest zbyt ogólnikowa i w zwi zku 

z tym zarzuty postawione niektórym cz onkom mniejszo ci niemieckiej nale y 

dodatkowo zbada . 

W po owie marca 1939 r. Trzecia Rzesza wysun a dania terytorialne 

wzgl dem Polski. Zaostrzaj cemu si  konfliktowi polsko-niemieckiemu towa-

rzyszy a propaganda Goebbelsa. Nastroje podniecenia i oczekiwania na wkro-

czenie Wehrmachtu na terytorium Górnego l ska by y pot gowane przez agen-

tów niemieckiego wywiadu. Sytuacja mi dzynarodowa i wewn trzna Polski 

stawa a si  coraz bardziej skomplikowana. Pa stwo polskie by o nara one na 

niebezpiecze stwo wynikaj ce z odwetowych tendencji polityki Trzeciej Rze-

szy. Wp ywa o to w du ym stopniu na antypolsk  postaw  mniejszo ci niemiec-

kiej, a wyra one by o w dzia alno ci V kolumny. Przodowa a w niej JDP.  

W czerwcu 1939 r. wojewoda Gra y ski wezwa  R. Wiesnera, o wiadczaj c mu, 

e jest on odpowiedzialny za wykroczenia partii m odoniemieckiej. Ostrzega  go 

tak e przed restrykcjami w razie dalszego prowadzenia antypolskiej dzia alno-

                                                 
26  Ibidem, s. 202. 
27  W. Musialik, op. cit., s. 238. 
28  H. wi k, Obrona l ska…, s. 203. 
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ci. Wiesner uwa a , e poczynania JDP s  zgodne ze statutem, a partia prowa-

dzi publicznie walk  o niemieck  grup  narodow  pod patronatem pa stwa29. 

Mimo e V kolumna nie mia a decyduj cego udzia u w przygotowaniu dzia a  

wojennych w 1939 r., to jednak jej dzia alno  spowodowa a w Polsce du e straty. 

Wypowiedzenie przez stron  niemieck  28 kwietnia 1939 r. deklaracji o nie-

stosowaniu przemocy wp yn o na pogorszenie stosunków polsko-niemieckich. 

Uleg a tak e weryfikacji ocena stopnia zagro enia Polski ze strony Trzeciej 

Rzeszy. By y dwie mo liwo ci: przyj cie da  Hitlera lub obrona niepodleg o-

ci z broni  w r ku. Minister Beck 5 maja 1939 r. wyg osi  w sejmie przemó-

wienie, w którym odrzuci  ultimatum Hitlera. Wyrazi  jednomy ln  wol  ca ego 

narodu polskiego co do stawienia czo a hitleryzmowi, nawet za najwy sz  cen . 

Mowa Becka by a przekre leniem ca ej jego dotychczasowej polityki30. Od po-

owy 1939 r. nasili y si  ucieczki osób narodowo ci niemieckiej z Polski. Proces 

ten pot gowa a propaganda szerzona przez organizacje niemieckie. G oszono, e 

wszystkie osoby zdolne do noszenia broni powinny uda  si  do urz dów woj-

skowych na terenie Rzeszy. Ci, którzy tego nie uczyni , b d  traktowani jako 

zdrajcy Niemiec31. W adze polskie nie czyni y adnych przeszkód w legalnym 

powrocie osób narodowo ci niemieckiej do swojej ojczyzny. Ministerstwo 

Spraw Wewn trznych poleci o, aby Urz d Wojewódzki l ski rozkaza  staro-

stom powiatowym i grodzkim zastosowanie wszelkich dost pnych rodków 

w zwalczaniu prowokacyjnej dzia alno ci Niemców. Zwracano równie  uwag  

na fakt, e wielu prowokatorów niemieckich pos ugiwa o si  j zykiem polskim 

oraz posiada o fa szywe nazwiska. Niemcy chcieli stworzy  pozory, e przyczy-

n  niepokojów by o zachowanie ludno ci polskiej. Zalecano tak e przeprowa-

dzenie akcji u wiadamiania spo ecze stwa polskiego, aby nie u atwia  zada  

prowokatorom niemieckim32. 

Miesi c przed agresj  hitlerowsk  na Polsk  odby a si  konferencja po wi cona 

problemom mniejszo ci niemieckiej. Premier S awoj-Sk adkowski przedstawi  na 

niej swoje uwagi dotycz ce ycia Niemców w Polsce. Oto niektóre z nich: „[…] S  

to ludzie, którzy wypowiedzieli si  przeciw Polsce. U ywani s  przez Niemców do 

akcji, które gro  wi zieniem. Samo przebywanie ich w Polsce podtrzymuje ducha 

separatystycznego, zw aszcza w ród m odzie y narodowo ci niemieckiej. W Niem-

czech nie ma ani jednego optanta na rzecz Polski […]. Niemcy nie mog  by  w tej 

chwili uprzywilejowani. Nale y si  liczy  z nastrojami ludno ci polskiej, za  spra-

wiedliwa surowo  w adz ochroni ich od reakcji ludno ci polskiej”33. 

                                                 
29  Ibidem, s. 204–205. 
30  S. Mackiewicz (Cat), Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 wrze nia 1939 r., Londyn 

1941, s. 327–328. 
31  H. wi k, Obrona l ska..., s. 203. 
32  I. Sroka, Górny l sk i Zag bie D browskie pod okupacyjnym zarz dem wojskowym, Katowi-

ce 1975, s. 35. 
33  Cyt za: H. wi k, Obrona l ska…, s. 205–206. 
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeanalizowa o sytuacj  mniejszo cio-

w  na odcinku polsko-niemieckim. Wynikiem tej analizy by y nast puj ce 

wnioski: 

—  „Wzajemne represje w postaci wzajemnych wysiedle  […]. W Polsce wy-

siedlono osoby karane wyrokami s dowymi lub w trybie administracyjnym 

wzgl dnie osoby, które swym prowokacyjnym zachowaniem mog y spowo-

dowa  zak ócenie spokoju publicznego. W Niemczech wysiedlono specjal-

nie wybranych przez w adze niemieckie aktywnych cz onków mniejszo ci 

polskiej […]. 

— Nale y doceni  «mocne nerwy» administracji polskiej, która dotychczas nie 

da a si  sprowokowa  do u ycia drastycznych rodków wobec mniejszo ci 

niemieckiej. 

— W adze polskie s  nastawione ofensywnie wobec mniejszo ci niemieckiej 

[…]. Represje w adz polskich w wi kszo ci przypadków s  wywo ane za-

czepliw , agresywn  i prowokacyjn  postaw  cz onków mniejszo ci, 

wzgl dnie organizacji niemieckich w Polsce […] 

— Istniej cy brak koordynacji dzia a  poszczególnych resortów wywo uje 

w efekcie nast puj ce momenty taktycznie szkodliwe: na skutek samodziel-

nej decyzji w adz Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest stawiane wobec 

faktów dokonanych, których konsekwencje musi ponie . Represje w adz 

polskich s  metodycznie rejestrowane przez stron  niemieck  i bezzw ocznie 

wygrywane przez propagand  niemieck  w formie odpowiadaj cej intere-

som niemieckim. Przeciwdzia anie ze strony MSZ jest cz sto w praktyce 

niemo liwe[…]”34. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych chcia o zrzuci  odpowiedzialno  za 

stan stosunków z mniejszo ci  na inne resorty, a w szczególno ci na MSW. Jed-

nak praktyka wskazywa a, e to zbyt tolerancyjna polityka MSZ doprowadzi a 

do sytuacji, w której ka de ograniczenie praw mniejszo ci niemieckiej przez 

w adze polskie by o traktowane przez Niemców jako represja. 

Wojewoda Gra y ski by  radykalny w d eniu do ograniczenia wp ywów 

niemieckich na zachodnich kra cach Rzeczypospolitej35. Jego polityka w sto-

sunku do mniejszo ci niemieckiej wzbudza a i wzbudza liczne kontrowersje. 

Krytycznie oceniane by y nie tyle cele tej polityki, lecz tak e metody i rodki 

dzia ania. Podkre la si  ujemne reperkusje na arenie mi dzynarodowej, a w sfe-

rze wewn trznej wskazuje si  na ma  elastyczno , usuwaj c  poza zasi g od-

dzia ywania kr gi spo ecze stwa chwiejne narodowo ciowo. Prawd  jest rów-

nie , e twarde rz dy Gra y skiego zdo a y w pewnym stopniu poskromi  irre-

dentystyczne zap dy Niemców i wymusi  pos usze stwo dla w adzy. 

                                                 
34  Ibidem, s. 206–207. 
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Streszczenie 

O polityce wojewody l skiego Micha a Gra y skiego  

wobec mniejszo ci niemieckiej na Górnym l sku 

Niemiecka mniejszo  narodowa mieszkaj ca w II Rzeczypospolitej korzysta a zarówno 

z wewn trznej, jak i mi dzynarodowej ochrony. Na obszarze Górnego l ska aktywnie dzia a y 

organizacje mniejszo ci niemieckiej, prowadz ce wrog  dzia alno  przeciwko Polsce. Polityka 

w adz polskich realizowana na pocz tku lat 20. wobec Niemców by a niekonsekwentna. Wojewo-

da l ski Micha  Gra y ski aktywnie zwalcza  wp ywy mniejszo ci niemieckiej w województwie 

l skim. D y  on do przyspieszenia repolonizacji Górnego l ska. 

Przej cie w adzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera w 1933 r. spowodowa o wzrost tendencji 

rewizjonistycznych. Mniejszo  niemiecka ywi a nadzieje na zmian  statusu prawnego l ska. 

Podpisanie deklaracji polsko-niemieckiej nie zmieni o zasadniczo polityki mniejszo ciowej Gra-

y skiego. Jego dzia ania napotyka y na du y opór ze strony ministra spraw zagranicznych Józefa 

Becka, który bardzo cz sto dawa  mu odczu , e resort spraw zagranicznych nie aprobuje walki 

z aktywizacj  si  hitlerowskich w województwie l skim. Interwencje MSZ daj ce niezak ócania 

przez Gra y skiego dobrych stosunków Polski z Trzeci  Rzesz  powa nie ogranicza y jego mo -

liwo ci.  

Summary 

The politic of the silesian voidvod Micha  Gra y ski  

according to German minority in the Upper Silesia 

German minority which was living in Poland was protected by both National and international 

law. The German minority organizations were taking actions against Poland, especially in the Up-

per Silesia region. The Polish government policy towards the German minority has not been con-

sequent. Silesian Voivod Micha  Gra y ski was actively fighting against German minorities ac-

tions in the Silesian Voivodeship. He was trying to speed-up the re-polonization of the Upper Sile-

sia region. 

Hitlers rise to power in 1933 caused an increase in the revisionist tendencies. The German 

minority was hoping that the law status of Upper Silesia would change. Signing of the polish-

german declaration did not change Gra ynki’s attitude towards the German minority. His actions 

were a subject of constant criticism from the Polish Minister of Foreign Affairs Józef Beck. Very 

often Beck would make Gra y ski know that the Ministry of Foreign Affairs does not approve 

fighting against Hitler’s forces in Silesian Voivodeship. The Ministry’s policy of not disturbing the 

Polish-German relations seriously restricted his actions. 

 

 


