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Najważniejszym organem samorządu prowincjonalnego na pruskim Śląsku był, 
ustanowiony w 1824 r., sejm prowincjonalny (Provinziallandtag). Instytucji tej 
poświęciliśmy kilkanaście lat temu rozprawę, która omawiała strukturę organi-
zacyjną, kompetencje i działalność sejmu prowincjonalnego na Śląsku w całym 
okresie jego funkcjonowania, tj. od ustanowienia w 1824 r. do likwidacji po 
dojściu Hitlera do władzy w 1933 r.1 Obserwacje i dociekania zawarte w tamtej 
pracy pozwalały nakreślić losy landtagu prowincjonalnego na Śląsku. Przebiegały 
one w okresie istotnych zmian ustrojowych XIX i początku XX w. Losy landtagu 
wpisane były w ogólne wydarzenia z historii Niemiec, a w szczególności Prus, 
i wobec tego proces przekształceń ustrojowych omawianej instytucji wprost 
z tych wydarzeń wynikał; nie był to proces zmian gwałtownych, toczył się swym 
utartym szlakiem przez ponad sto lat. 

I wojna światowa przyniosła ogromne zmiany geopolityczne w Europie. 
W tych to właśnie okolicznościach zaczął się ostatni etap historii śląskiego sejmu 
prowincjonalnego po I wojnie światowej. Na mocy ustawy z 1919 r. podzielono 
prowincję śląską na dwie nowe: dolno- i górnośląską2. Miało to prowadzić do 
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likwidacji prowincjonalnego sejmu śląskiego i zastąpienia go nowymi sejmami. 
Wybory do nich miały się dokonać po raz pierwszy na mocy demokratycznej 
ordynacji z 1920 r., która wprowadzała powszechne prawa wyborcze. W tych 
okolicznościach polityka na dobre zagościła w działalności sejmów prowincjo-
nalnych na Śląsku.

Sprawy polityczne, w zasadzie niepodnoszone na obradach sprzed 1918 r., 
były w latach republiki weimarskiej stałym elementem obrad dolnośląskiego 
sejmu prowincjonalnego. Wynikało to z nowej sytuacji politycznej, głównie z no-
wych zasad wyboru posłów. Bezpośrednie ich wybieranie przez społeczeństwo 
z natury rzeczy czyniło z parlamentu trybunę i nie może w tej sytuacji dziwić 
szersze niż w II Rzeszy włączanie się sejmów prowincjonalnych w bieżące życie 
polityczne. I tak np. na III sesji II sejmu dolnośląskiego w maju 1924 r. podjęto 
dwie uchwały, które zawierały krytykę polityki wynagradzania urzędników 
przez rząd; poddano w nich w wątpliwość zasadność polityki drastycznych cięć 
budżetowych3. Te dwie uchwały miały odrębnych wnioskodawców. Pierwszą 
zgłosiło wspólnie porozumienie czterech klubów: Niemieckonarodowej Partii 
Ludowej (DNVP), Niemieckiej Partii Ludowej (DVP), Centrum i Niemieckiej 
Partii Demokratycznej (DDP). Posłem wnioskodawcą był dr Hans Herschel (Cen-
trum, burmistrz Wrocławia). Zawierała ona apel do rządu Rzeszy o zwiększenie 
wynagrodzeń urzędniczych i o szybsze polepszenie sytuacji tej grupy zawodowej. 
Druga została uchwalona na wniosek klubu Zjednoczonej Socjaldemokratycznej 
Partii Niemiec (VSPD). Posłem wnioskodawcą był Ulrich Burmann (VSPD, 
I burmistrz Bolesławca). Brzmiała ona podobnie, choć ostrzej. Zawierała bowiem 
protest wobec rządu Rzeszy odnośnie wprowadzenia ostatnich regulacji poborów 
urzędników. Zdaniem twórców projektu uchwały wspomniane wyżej regulacje 
stanowiły ogromną społeczną niesprawiedliwość, zwłaszcza wobec urzędników 
niższego i średniego szczebla. 

Podjęcie tych uchwał poprzedziła debata w sejmie prowincjonalnym. Nie mo-
bilizowała ona jeszcze wzajemnych ataków w takim stopniu jak dalsze uchwały, 
o których wspominamy niżej. Wpierw debatowano nad wnioskiem socjaldemokra-

Schlesischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau 1969/XIV, s. 275 i n. Ostatnio ukazała się 
praca: A. Brożek, T. Kulak (red.), Podział Śląska w 1922 r. Okoliczności i następstwa (tom po-
konferencyjny), Uniwersytet Wrocławski – CBŚiB, Wrocław 1996. 

3 Verhandlungen des 2. Niederschlesischen Provinziallandtages. 1. Tagung vom 19. bis 21. 
Dezember 1922, 2. Tagung – 12–20. April 1923, 3. Tagung 21–24. Mai und am 6. Juni 1924; 
4. Tagung vom 5. bis einschl. 9. Mai 1925; 5. Tagung am 21. August 1925; dalej: II NSL, 
Drucksachen Nr 22 z 6 VI 1924 r.
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tów4. Poseł sprawozdawca Burmann zwrócił uwagę na mizerność ogłoszonej przez 
rząd podwyżki poborów dla urzędników, która wynosiła przeciętnie 13–15 RM, 
a odczuwalna poprawa miałaby miejsce – zdaniem sprawozdawcy – dopiero 
przy sumie około 300 RM. Podniesiono, że podwyżka powinna objąć wszystkich 
ubogich urzędników, gdyż to, co zaoferował rząd, to „jedynie haniebny ochłap 
[Schandfleck]”. Jedynie sytuacja wyższych urzędników nie była tak katastrofalna. 
Burmann zaatakował także istotę proponowanej przez rząd Rzeszy noweli do 
ustawy urzędniczej – jego zdaniem – tylko na papierze miała zostać jej istota, 
by niżsi urzędnicy otrzymywali około 80–100 % poborów z poziomu sprzed lat 
1914–1918. Burmann twierdził, że te pobory będą na poziomie 60 do 100. Szcze-
gólnie ciężka była sytuacja urzędników, którzy mieli na utrzymaniu niepracującą 
żonę i od 2 do 4 dzieci. Nazwał to „diabelską aspołeczną niesprawiedliwością”. 

Z reakcjami sali spotkały się jego spostrzeżenia, że podwyżka o 13 RM mie-
sięcznie, gdy niższym urzędnikom brakuje setek marek, pozostanie niezrozumiała 
(Prawda! – okrzyki – zapisał protokolant). Jeszcze silniejsze reakcje wzbudził 
pokazany przez Burmanna wyciąg z poborów ubogiego urzędnika (Słuchajcie! 
Słuchajcie! – okrzyki – zapisał protokolant). Poseł wyraził zmartwienie, że 
niewiele gazet spoza socjaldemokratycznych dostrzegało ten problem. Znalazł 
pozytywny przykład gazety DDP Berliner Blatt, w której ostro o biedzie urzęd-
ników wypowiedział się były poseł do Reichstagu Otto Schulz. 

Podniósł także problem grupy urzędników w szczególny sposób dotkniętych 
biedą, o których wszyscy zapomnieli. Zwrócił mianowicie uwagę posłów na to, 
że do urzędników zaliczano także nauczycieli. Z tej grupy duża liczba należała 
do najgorszej, ostatniej XIII grupy zaszeregowania. Odesłał posłów do publikacji 
Tragedia poborów urzędniczych w czasopiśmie nauczycielskim, w której obra-
zowo przedstawiono ubóstwo tej grupy zawodowej. „Ktoś powinien uderzyć, by 
otworzyć innym oczy na niższe grupy, które głodują”. Przeprowadził przy tym 
atak na kontrolowaną przez DDP Vossische Zeitung, w której pisano o biedzie 
urzędników – jego zdaniem – nieuczciwie. Podkreślił przy tym, że odnosi się 
z sympatią do lewego skrzydła Demokratów, ale jest on tu „nadzwyczajnie po-
wściągliwym człowiekiem” (wesołe okrzyki – zanotował protokolant). 

Pytał retorycznie, gdzie są związki zawodowe zrzeszające urzędników. 
Według jego słów, tylko urzędnicy skupieni w ADGB, centrali kontrolowanej 
przez SPD, przez posłów do Reichstagu piszą protesty. Zacytował apel odczytany 
w Reichstagu. Ostatni protest Reichstagu do rządu Rzeszy nazwał zupełnie nie-
skutecznym, a kwietniowa podwyżka (ta o 13 RM) została uznana przez niego za 

4 Zob. II NSL, Stenographischer Bericht…, s. 72 i n. 
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farsę. Przewidywał, że narastająca od maja bieda zakończy się katastrofą, a jego 
wystąpienie w imieniu warstwy urzędniczej jest samotnym krzykiem o pomoc. 
Domagał się, by rząd Rzeszy podniósł najuboższej XIII grupie pobory o 71% 
lub w sumie o 332,50 RM. Grupom najwyższych urzędników (II i III grupa) 
wystarczą, jego zdaniem, podwyżki odpowiednio o 14,50 i 16 RM. 

Poseł Burmann z każdą chwilą przemawiał coraz bardziej płomiennie, spo-
tykając się ze wzrastającym poparciem posłów, zwłaszcza gdy opisywał sytuację 
znanych sobie urzędników, których nie stać było na zakup mleka, masła, chleba 
i innych podstawowych artykułów. Zakończył apelem do starosty krajowego 
Georga von Thaera i wydziału prowincjonalnego o poparcie jego apelu w rządzie 
Rzeszy. 

Kolejnym mówcą był burmistrz Wrocławia dr jur. Hans Herschel, który 
odczytał tekst kolejnej uchwały w tej kwestii, zgłaszanej w imieniu wyżej wy-
mienionych czterech partii5. Dopiero po jego wystąpieniu tekst swojej uchwały 
przeczytał poseł Burmann, który zapomniał przedstawić ją wcześniej. Uczynił 
z tego także interpelację do starosty krajowego, którego przewodniczący landtagu 
Paul Seibold (SPD) poprosił o ustosunkowanie się. Starosta starał się wyjaśnić, 
jakie działania zamierzał podjąć w Berlinie w sprawie poborów urzędniczych. 
Jego ogólnikowa wypowiedź sprowokowała Burmanna do ostrej odpowiedzi, 
w której zaatakował starostę, oczekując od niego „odpowiedzi nie prawnika 
formalisty, ale odpowiedzi osoby odpowiedzialnej za cały stan urzędniczy 
w ostatniej wiosce Śląska”. 

Ponieważ starosta krajowy sprawiał wrażenie, jakby nie wiedział o czy 
mówią, przewodniczący Seibold zaproponował, że jeszcze raz przeczyta inter-
pelację Burmanna, a Herschel przeczytał mu swoją6. Starosta krajowy w swej 
kolejnej niejasnej odpowiedzi przerzucił winę na rząd Rzeszy, który nie dał mu 
pieniędzy na podwyżki, ale to tylko rozsierdziło posłów, którzy kolejno prosili 
o udzielenie im głosu. Pierwszy wypowiedział się poseł Karl Pietsch z Wrocławia 
(VSPD, kierownik sklepu). Pytał dobitnie, czy państwo, które pobiera miliony 
RM w podatkach, nie może zadbać o swoich urzędników? „Ja prowadząc sklep 
muszę harować w soboty do 24 godziny i narasta we mnie nienawiść, a sklep 
może w każdej chwili upaść”. Dalej przewodniczący Seibold stracił panowanie 
nad sytuacją, doszło do awantury między posłami lewicy atakującymi starostę 
krajowego i broniącymi go posłami prawicy. Ostatecznie przy mikrofonie utrzy-
mał się hr. Robert von Keyserlingk, radca ministerialny rządu Rzeszy w st. spocz., 

5 Ibidem, s. 80 i n.
6 Ibidem, s. 83.
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poseł DNVP, a zarazem obszarnik z dóbr Komorów (pow. świdnicki). Zaatakował 
Burmanna, że skoro starosta krajowy mu się nie podoba, to dlaczego „był głuchy 
jak go wybierano”. „Ale Pan był wtedy podobny [także głuchy – T.K.]” – odciął 
mu się Burmann. „Tak, panie Burmann jest pan pełny temperamentu, ale ja traktuję 
rzeczy bardziej spokojnie i przez to jestem bardziej rzeczowy niż Pan”. Na to 
zdanie odgryzł się Burmann: „zwłaszcza jak Pan pisze w «Schlesische Zeitung»”. 
Posłowie mieli zdaje się dosyć tego okładania się zdaniami – jak zapisał proto-
kolant – „zakończyć to, jesteście śmieszni”. Burmann utrzymał się jednak przy 
głosie i jeszcze raz odgryzł się hrabiemu: „Pan hrabia von Keyserlingk mówił 
zgodnie ze swoją naturą mówcy o pustym słomianym ściernisku”. Dalej mówił 
już jednak bez osobistych wtrętów, prosząc o poparcie uchwały. Kontynuowano 
wystąpienia klubowe. W imieniu DNVP wystąpił poseł Wilhelm Thum (radny 
miejski i dyrektor we Wrocławiu), który bronił partyjnego kolegi von Keyser-
lingka. Nie podobały mu się osobiste ataki Burmanna. Następnie przemówił 
w imieniu DDP poseł Otto Wagner (nadburmistrz Wrocławia), który uspokajając 
nastroje, przypomniał, że zbaczanie z głównego wątku jest powszechnie znaną 
cechą posła Burmanna. Powtórzył też zasłyszane w kuluarach głosy, iż głupie 
prawo jest bezprawiem, jest niebezpieczne, bo „niewykonywanie ustaw to bez-
prawie”. Na koniec przemówił w imieniu VSPD poseł Karl Mache (sekretarz 
partyjny we Wrocławiu), który bronił Burmanna, podkreślając, że czasami mówi 
on ostro, ale jest to człowiek koncyliacyjny. Zaatakował nadburmistrza Wagnera, 
mówiąc: „Woli Boskiej nie możemy się przeciwstawiać, ale można stawiać opór 
państwowemu gwałtowi, choć trafimy za to do aresztu, kiedy coś takiego zrobimy. 
My natomiast mówimy, że robimy demonstrację przeciwko temu aspołecznemu 
rozporządzeniu”.

Przewodniczący Seibold postanowił zakończyć debatę, wsparty apelem 
posła Paula Eckerta z DVP (radcę górniczego ze Szczawna Zdroju), który nie 
zamierzał już w imieniu swego klubu nic mówić. Udzielił jeszcze głosu staroście 
krajowemu, który postanowił jednak wspólnie z prowincją górnośląską powal-
czyć o poprawę doli urzędników, co przyjęto z aplauzem. Na koniec najstarszy 
wiekiem poseł ks. Herrmann von Hatzfeld-Trachenberg ze Żmigródka (Centrum) 
prosił o ponadpartyjne poparcie obu uchwał, co potem jednomyślnie nastąpiło. 
Przewodniczący Seibold zamknął obrady. 

Ogólną uchwałę polityczną podjął też IV sejm dolnośląski w 1927 r. Kryty-
kowała ona politykę władz wobec Śląska, który – zdaniem posłów – nie mógł się 
rozwijać po stratach na rzecz Polski i Czechosłowacji, które nastąpiły w wyniku 
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traktatu wersalskiego. Postulowano większą pomoc dla nowych prowincji, gdyż 
inne prowincje były już lepiej rozwinięte w połowie lat 20.7

Uchwała z 10 marca 1927 r. miała wyjątkowo polityczny charakter, gdyż 
ówczesną sytuację gospodarczą Śląska ujmowała wyłącznie na tle sytuacji po 
1920 r. Posłowie zakładali, że prowincja śląska znalazła się w „najcięższym 
nadzwyczajnym położeniu” (schwerste Notlage), gdyż utraciła swoje ośrodki 
przemysłowe. Wnioski takie uzasadniali tym, że rejony zachodnich i środkowych 
Niemiec podnosiły się już z kryzysu spowodowanego hiperinflacją, co uzasadniali 
tym, że nie utraciły one ośrodków przemysłowych. Posłowie byli przekonani, że 
przyczyny kryzysu na Śląsku nie miały koniunkturalnego podłoża, lecz struk-
turalne, wywołane w/w przyczynami. Dlatego, ich zdaniem, bez pomocy władz 
centralnych nie istniała możliwość polepszenia sytuacji. W uchwale znalazły się 
konkretne żądania polepszenia komunikacji z wybrzeżem morskim i centrami 
gospodarczymi Rzeszy. Jak twierdzili – nie było innej możliwości polepszenia 
sytuacji gospodarczej. Uchwale nieobce były ostre słowa skierowane do rządu 
Rzeszy i Prus o „skrwawionej dolnośląskiej gospodarce”. Uchwała kończyła 
się żądaniem, by organ wykonawczy sejmu prowincjonalnego – wydział pro-
wincjonalny – powołał do życia Centralną Placówkę do Badania i Zwalczania 
Dolnośląskiej Biedy.

Podjęcia tej uchwały – co istotne – nie poprzedziła zbyt długa debata w sejmie 
prowincjonalnym. Powstała ona wskutek przedstawienia projektu uchwały przez 
sejmową komisję II, gdyż był to projekt ponadfrakcyjny. Posłem sprawozdawcą 
był dr Robert hr. von Keyserlingk8. Podczas gdy on przedstawiał trudną sytuację 
gospodarczą prowincji dolnośląskiej, przerwał mu poseł dr Franz Peucker (Cen-
trum, landrat pow. kłodzkiego), rzucając zdanie: „Mamy debatować nad sprawami 
praktycznymi. Teoretyczne dywagacje można łatwo prowadzić”. Wyprowadzony 
tym z równowagi poseł sprawozdawca zwrócił Peuckerowi uwagę, że projekt 
przewiduje właśnie ustanowienie konkretnej Centrali, która będzie podejmowała 
praktyczne działania. Placówka ta będzie miała za zadanie monitorować władze 
centralne w celu podejmowania działań pomocowych. Miała ona być także pla-
cówką prasową lub gromadzącą wiadomości. Po przeczytaniu projektu uchwały 
przewodniczący sejmu prowincjonalnego Eugen Bandmann (SPD) chciał otwo-
rzyć dyskusję, ale, ku jego zdziwieniu, nikt nie zabrał głosu, a w zarządzonym 
głosowaniu wszyscy obecni na sali posłowie poparli uchwałę jednomyślnie. 

7 Verhandlungen des 4. Niederschlesischen Provinziallandtages vom 8. bis 12. März 1927, Breslau 
[1927]; dalej: IV NSL, uchwała Nr 35 z 10 III 1927 r.

8 Ostatnia część protokołów IV landtagu zatytułowana, Kurzschriftlicher Bericht…, s. 17 i n.
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Następnego dnia, na kolejnym posiedzeniu, Bandmann poinformował posłów, 
że prasa dolnośląska podjęła żywą debatę nad w/w uchwałą9.

W tym samym kierunku zmierzała rezolucja VI sejmu dolnośląskiego 
z 28 III 1928 r., podjęta na wniosek posłów frakcji SPD z Wałbrzycha, w której 
apelowano do władz Rzeszy i Prus o zainteresowanie się dolnośląskim okręgiem 
węglowym i jego trudną sytuacją gospodarczą w związku z wojną celną z Polską10. 
Uchwała zawierała przede wszystkim protesty przeciwko zamykaniu przez rząd 
kopalń i zwiększaniu bezrobocia wśród górników. Posłowie zainteresowali się 
zamykaniem kopalni (nomen omen) „Zmierzch” w Gorcach (dzisiaj Boguszów-
-Gorce) oraz „Wiktoria” w Boguszowie. W uchwale podnoszono, że utrata miejsc 
pracy dotyczyła w praktyce nie tylko górników, albowiem w konsekwencji – 
także ich kontrahentów handlowych i rzemiosła. Związki komunalne w okręgu 
wałbrzyskim zostały teraz obciążone dodatkowymi świadczeniami socjalnymi, 
co mogło doprowadzić do ich ruiny finansowej. 

Podjęcie tej uchwały wiązało się z wyjątkowo burzliwą debatą w sejmie 
prowincjonalnym. Posłem sprawozdawcą był Fritz Zappe (SPD, księgarz z Wał-
brzycha), który chciał nakreślić sytuację wałbrzyskiego okręgu węglowego na 
szerszym tle. Doceniał zwłaszcza pracę górników, którzy wytwarzali istotny 
element dochodu narodowego Niemiec, a spotykały ich tylko zwolnienia i utra-
ta miejsc pracy. Zamykanie kopalń i zwalczanie rozruchów z tym związanych 
powinno prowadzić do interpelowania ministra spraw wewnętrznych. Innym 
zaś problemem był – paradoksalnie – brak rąk do pracy w kopalniach, który 
zdaniem posła sprawozdawcy wiązał się z brakiem mieszkań, w których mogliby 
zamieszkać górnicy. Ponadto z chwilą zamknięcia kopalni następował spadek 
wpływów z podatków. Tylko z kopalni „Wiktoria” wpływy z podatków wynosiły 
100 tys. RM. Na koniec poseł Zappe prosił o jednogłośne podjęcie uchwały11. 

Następnie nastąpiły wypowiedzi klubowe. Pierwszym dyskutantem był poseł 
dr Hans Herschel (zarazem burmistrz Wrocławia), występujący w imieniu Cen-
trum. Wyraził on nadzieję, że tego typu uchwała będzie głosem, który zostanie 
posłyszany w Berlinie. Problem biedy wałbrzyskiej zostanie także podniesiony 
w Reichstagu przez jego frakcję. Zwrócił także uwagę, że bieda ta rozwijała się 
już w okresie I wojny światowej. Popierając uchwałę, poinformował posłów, że 
w Reichstagu frakcja Centrum zgłosi wnioski o: specjalne dotacje na wybudowa-

  9 Ibidem, s. 30. 
10 Verhandlungen des 6. Niederschlesischen Provinziallandtages vom 26. März bis 3. April 1928, 

Breslau [1928], VI NSL, Drucksache Nr 67 z 28 III 1928 r.
11 Debata nad wnioskiem znajduje się w VI NSL, na końcu tomu w Kurzschriftlicher Bericht…, 

w Nr 3.
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nie nowego żłobka w Wałbrzychu, a także o nieoprocentowaną pożyczkę na ten 
cel na 5 lat w wysokości 50 tys. RM, o ustalonej następnie umiarkowanej stopie 
procentowej oraz o doroczną dotację w wysokości 3000 RM na jego utrzymanie. 

Przewodniczący Bandmann udzielił teraz dodatkowego głosu w sprawie 
żłobka posłowi Eckertowi z klubu DVP, który poparł tę cenną inicjatywę. Twier-
dził, że rząd powinien także udzielić dotacji – najlepiej na 25 lat – by wesprzeć 
starania górników o zmianę zawodu. 

Tego typu wypowiedzi wywołały reakcję starosty krajowego Georga von 
Thaera, który – nie umniejszając wagi tej propozycji – zauważył, że zakładanie 
ochronek i żłobków – w tym kształcie ma charakter lokalny, a wydział prowin-
cjonalny stara się w ramach posiadanych środków patrzeć na problemy w skali 
całej prowincji. 

Następnie wypowiedział się poseł Julius Müller z klubu KPD – z zawodu 
górnik w Wałbrzychu (Sobięcin Górny). Jego stanowisko było charakterystyczne, 
gdyż oddawało w pełni ówczesne poglądy Kominternu na rzeczywistość politycz-
ną i gospodarczą. W pierwszej kolejności źródeł problemów kopalń upatrywał 
w braku ich nacjonalizacji, bo – jak przypomniał – już w 1923 r. w programie 
Komunistycznej Partii Niemiec zapisano takie żądanie. Winni sytuacji kryzy-
sowej – zdaniem komunisty Müllera – są kapitaliści, którzy tak gospodarzą 
kopalniami, że stały się nierentowne. Zadaniem państwa jest utrzymywanie 
nierentownych kopalń, by ludzie mieli źródło utrzymania. Stwierdził, że „żaden 
kapitalista nie jest na tyle głupi, żeby wkładać pieniądze, jeżeli nie przyniosą one 
żadnych zysków”. Zaatakował także zwierzchnie władze górnicze i gminne Wał-
brzycha, zarzucając im, iż nie interesowały się zamykaniem kopalń. Podkreślił, 
że nikt nie stworzył żadnego sensownego programu, który by zakładał, co robić 
ze zwolnionymi górnikami, a zwłaszcza inwalidami i półinwalidami. Na koniec 
poinformował wnioskodawców, czyli socjaldemokratów, że nie będzie z nimi 
polemizował w kwestii autorstwa tego wniosku, skoro poseł Bandmann pomylił 
swoją funkcję z rolą wychowawcy. To ostatnie zdanie wywołało wesołość ław 
poselskich socjaldemokratów (jak zanotował protokolant). 

Inaczej zachowała się frakcja Niemieckonarodowej Partii Ludowej (DNVP), 
w jej imieniu wypowiedział się poseł baron Georg von Richthofen. Poparł on 
wniosek (także w sprawie stworzenia nowego żłobka) i powiedział, że konser-
watyści zagłosują jednomyślnie za wnioskiem. Kolejnym mówcą był poseł SPD 
Ulrich Burmann (I burmistrz Bolesławca), który podkreślił, że samorząd pro-
wincjonalny powinien poprzeć wszelkie protesty w sprawie zamykanych kopalń 
wałbrzyskich, które kierowane są do Berlina. Zauważył przy tym, że brakuje 
jakichkolwiek systemowych poczynań, co robić w takich sytuacjach i – jak za-
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uważył – żadna tymczasowa komisja tego nie rozwiąże. Jako członek wydziału 
prowincjonalnego apelował o podjęcie trudu działań systemowych. Do głosu 
powrócił poseł Herschel, który dostrzegł biedę Wałbrzycha na tle ogólnym Ślą-
ska. Zauważył, że we Wrocławiu istnieje groźba zamknięcia fabryki wagonów 
Linke-Hofmann, co może skutkować trudnymi do wyobrażenia, jeszcze gorszymi 
niż w Wałbrzychu, skutkami na rynku pracy. Wałbrzychowi trzeba pomóc, bo 
miasto nie ma żadnych pieniędzy. Zwrócił uwagę Burmannowi, że należy mówić 
z sercem i okazywać je samotnym matkom z dziećmi, sierotom, biednym dzie-
ciom bez środków do życia. Zwrócił uwagę, że placówki Kościoła katolickiego 
od dawna próbują iść z pomocą. 

W tym momencie do mównicy podszedł poseł KPD z Wrocławia, jeden 
z przywódców partii komunistycznej na Śląsku, Arthur Dombrowsky, zarazem 
redaktor „Czerwonego Sztandaru”, organu prasowego partii, i wręczył przewod-
niczącemu Bandmannowi projekt konkurencyjnej uchwały, który ten odczytał. 
Domagano się w nim zwolnienia gmin z otoczenia kopalni z płacenia podatków 
na około 100 tys. RM rocznie, a także wspierania finansowo zwolnionych gór-
ników i utworzenia przez rząd specjalnego funduszu na zwalczanie wałbrzyskiej 
biedy. Uzasadniając wniosek, podkreślił, że tylko na wieczorki towarzyskie dla 
posłów Reichstagu idzie w Berlinie 4000 RM. Można te pieniądze przekazać dla 
biednych dzieci w Wałbrzychu („dobrze mówi” – zapisał protokolant okrzyki 
z lewej strony sali obrad). Zaatakował posła Herschela, że Centrum wspiera 
organizacje kobiece, ale „nie zostają tam dopuszczone uświadomione klasowo 
kobiety proletariuszki”. Jak dalej powiedział „rozdawane zupki i jałmużny mają 
zwabić robotnice” do nacjonalistycznych i monarchicznych poglądów. Prowincja 
wypłaca takim organizacjom 500 tys. RM wsparcia (okrzyki „Bardzo dobrze” 
i oklaski komunistów – zapisał protokolant). 

Od tego momentu debata zamieniła się w ostrą wymianę zdań, nad którą 
bezskutecznie próbował zapanować przewodniczący Bandmann. Poseł Karl 
Mache (SPD) przypomniał wcześniejsze ckliwe wypowiedzi Dombrowsky’ego 
o wycieczce do lasu, na którą ojciec zabrał syna, by opowiedzieć mu, do czego 
służą witki baź. Do tego samego sprowadza się teraz projekt uchwały frakcji 
komunistycznej (uśmiechy i hałasy w sali – zapisał protokolant). Jak zauważył 
dalej – Dombrowsky podniósł jednak słuszny problem wspierania prawicowych 
organizacji przez Centrum, co powoduje, że „Herschel jest teraz poddanym ba-
rona von Richthofena”. To zdanie wywołało głośną już awanturę na sali obrad. 
Lewica wznosiła radosne okrzyki, a prawica potępiające szemrania. Następnie 
Manche ostro krytykował posła Herschela za ideologizowanie pomocy. Na 
koniec stwierdził: „Kolego Herschel, bądź lepiej burmistrzem niż politykiem”. 
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Herschel ironicznie podziękował za „cudownie piękną propozycję”. Rozejrzał 
się po sali  i, zobaczywszy głupi uśmiech na twarzy posła Fritza Pietscha (SPD, 
nauczyciela z Wrocławia, członka wydziału prowincjonalnego), powiedział: 
„może by tak można coś od wydziału prowincjonalnego szybciej dostać? Muszę 
od tym donieść słuchającemu ludowi”. Ten zaś odrzekł: „Ja poseł Pietzsch, nic 
z tyłu nie rozumiem, a z przodu także nic” (radosne okrzyki – zapisał protokolant). 
Herschel powiedział na koniec, że cieszy się, iż został uznany za poddanego, ale 
nie jest poddanym barona von Richtohofena, ale co najwyżej starosty krajowego 
i jako poddany prosi go o wsparcie w imieniu potrzebujących. 

To wszystkich ostatecznie rozśmieszyło i zaraz potem przewodniczący poddał 
projekt uchwały SPD pod głosowanie, który wszyscy przyjęli – co symptoma-
tyczne – jednomyślnie.

Dwie uchwały dotyczące bieżącej polityki podjął X sejm dolnośląski na 
wniosek klubu SPD w 1931 r. Obie dotyczyły zainteresowania władz pruskich 
i niemieckich sytuacją gospodarczą prowincji, która była szczególnie zła podczas 
wielkiego kryzysu12. W pierwszej uchwale sejm prowincjonalny wyrażał podzię-
kowanie rządowi za uruchomienie programu pomocowego w postaci tzw. pomocy 
wschodniej. Zwracano uwagę, że kryzys, który dotknął Niemcy, w prowincjach 
wschodnich był zdecydowanie głębszy. Pojawił się także podtekst polityczny, 
nawiązujący do zmiany granic w 1919 r. Zdaniem autorów uchwały Dolny Śląsk 
utracił część swych powiązań gospodarczych z odebranymi ziemiami, a zwłaszcza 
dotyczyło to powiatów północnych Śląska. Dziękując za pomoc, postulowano 
jednak dalsze posunięcia, jak oddłużenie posiadaczy gospodarstw rolnych, uła-
twienia w spłacie podatków komunalnych, ułatwienia w przewozie towarów, 
obniżenie czynszów melioracyjnych i ułatwienia dla pozyskiwania kredytów dla 
rzemiosła. Zdaniem posłów, potrzebne było także zwiększenie udziału Śląska 
w narodowej wymianie dóbr, a także w wymianie ze wschodem i południowym 
wschodem Europy i lepsze połączenie go z resztą Niemiec. 

Rozwinięcie tych wątków miało miejsce w drugiej uchwale, która nawią-
zywała do szczególnego pogorszenia się sytuacji prowincji dolnośląskiej po 
listopadzie 1930 r., co było skutkiem klęski nieurodzaju, spowodowanej nad-
zwyczajnymi zjawiskami atmosferycznymi. Klęska ta obejmowała cały Dolny 
Śląsk. Stąd zgłoszono postulaty do rządu o: obniżanie podatków, wspomniane 

12 Verhandlungen des 10. Niederschlesischen Provinziallandtages vom 23. bis 27. März und vom 
15. bis 17. April 1931, Breslau [1931]; dalej: X NSL, Drucksache Nr 85 (uchwała w sprawie 
Pomocy Wschodniej – Osthilfe) i Nr 86 (w sprawie, by pomoc rządu obejmowała całą prowincję). 
Obie uchwały z 17 IV 1931 r.
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już w poprzedniej uchwale obniżenie czynszów melioracyjnych, ułatwienia 
w ubezpieczeniach przemysłowych i rzemieślniczych. Przypominano rządowi, 
że na spotkaniu z landratami powiatów 25 marca 1931 r. komisarz rządowy do 
pomocy wschodniej, minister Rzeszy Gottfried Treviranus złożył takie obietnice. 
Żądano, by rząd Rzeszy, mając w ręku narzędzia prawne w postaci uchwalonych 
ustaw nadzwyczajnych, wdrażał je na Śląsku, szczególnie dotkniętym światowym 
kryzysem. 

Oba projekty uchwał spotkały się z burzliwą debatą na posiedzeniu X sejmu 
prowincjonalnego 17 kwietnia 1931 r. Były to wnioski SPD. Projekty odczytał 
przewodniczący landtagu, Bandmann. Pierwszym mówcą był poseł Paul Se-
ibold z SPD. Od razu odciął się od skrajnej prawicy z DNVP, osobiście atakując 
Alfreda Hugenberga za patetyczne wypowiedzi, popierając wniosek o pomoc 
wschodnią. Seibold zauważył, że zupełnie nie na miejscu są rojenia o niemieckiej 
krwi i ziemi, które miały się dobrze pod panowaniem pruskich królów. Zwrócił 
uwagę, że dobrze nie było także pod rządami cesarzy niemieckich. Przypomniał 
duszną atmosferę, gdy landraci umizgiwali się do Bismarcka. W tym momencie 
posłowie DNVP zaczęli zakłócać wystąpienie Seibolda (okrzyki z prawej stro-
ny – zanotował protokolant)13. Długie przemówienie Seibolda pełne było liczb 
i innych fachowych informacji. Był on przygotowany do ostrej debaty. Główną 
osią jego wystąpienia było żądanie wyrównania finansowego dla Dolnego Ślą-
ska ze strony rządu, z powodu pogłębionego kryzysu w prowincji. Zaatakował 
ministra finansów Hermanna Höpkera-Aschoffa, który domagał się, by partie nie 
robiły hałasu, a rząd mógł pracować w spokoju nad walką z kryzysem. Seibold 
nazwał to zamykaniem ust społeczeństwu (gromkie okrzyki z lewej strony – za-
pis protokolanta). Zwrócił się do skrajnej prawicy: „jeżeli Hugenberg ma lepsze 
pomysły na naprawę gospodarki, niech je przedstawi” (Bardzo dobrze! – okrzyki 
z lewej strony – ponownie notował protokolant). „Hugenberga nie ma tutaj, więc 
zapytam jego przyjaciół na sali: hrabiego von Keyserlingka i barona von Rich-
thofena [baron Ernst von Richthofen, z powiatu legnickiego], co myślą o jego 
wypowiedziach”. Pytał także o to, co mają robić rolnicy, gdy każe się im zamieniać 
profil gospodarczy. Rolnik von Watzdorf – znajomy Seibolda, prosił o przekaza-
nie swych dylematów: „Tak, mamy się przekwalifikować, buraków cukrowych 
mamy już nie uprawiać, żyta także mamy nie uprawiać! Mamy przestawić się na 
farmy zwierząt futerkowych, a może hodować żyrafy? Jest to skandal!”. Seibold 
pytał dalej: gdzie są organizacje zawodowe rolników? Wrzeszczą tylko hodowcy 

13 Debata została w tym miejscu przedstawiona na podstawie sprawozdań stenograficznych, zob. 
X NSL, na końcu Kurzschriftlicher Bericht…, s. 213 i n.
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bydła, z reguły wielcy posiadacze ziemscy, którzy dominowali w organizacjach 
rolniczych. „Niemieckonarodowi wrzeszczą o pomoc dla hodowców, że ci splaj-
tują. Splajtują inni, którzy – pośle Thum – nie są wyborcami DNVP”. 

W dalszej części wystąpienia przeszedł do projektu drugiej uchwały. „Nie 
będę go czytał, on leży przed Państwem”. Przypomniał, że w sprawie klęski 
atmosferycznej przybył do Wrocławia sam kanclerz Rzeszy Hermann Müller 
i obiecywał pomoc poszkodowanym. Śląsk z racji swojego położenia gospodar-
czego może odbić się od dna tylko dzięki rozwojowi przemysłu i handlu. Musi 
odzyskać rynki zbytu na wschodzie i południowym wschodzie. Zwrócił się do 
kanclerza Rzeszy: „Panie Kanclerzu, bez pomocy rządu przyszłość przemysłu 
buraków cukrowych czeka na Śląsku katastrofa”. Prosił o wprowadzenie ceł na 
cukier, gdyż Niemcy zalewał tani cukier zagraniczny, który sprowadzono po 
klęsce nieurodzaju. To samo będzie z żytem po zniszczeniach upraw – ostrzegał. 
Zakończył stwierdzeniem, że jeżeli rząd Rzeszy nie pomoże, Śląsk czeka upadek 
gospodarczy. 

Następnym mówcą był poseł Śląskiej Partii Ludu Wiejskiego, Georg Baur, 
major w stanie spoczynku, z Dzietrzychowic w pow. żagańskim14. Stwierdził, 
że przemawia jako rolnik. W jego długim przemówieniu warto wyeksponować 
wypowiedzi na temat całkowitego pogubienia się w tym co usłyszał; stwierdził, 
że głosy o światowym kryzysie, zamieszaniu gospodarczym i pomocy wschod-
niej uczyniły mu „wielki mętlik w głowie”. Zainteresowanie posłów wzbudziła 
jego wypowiedź, że „jest nawet za i przeciw pomocy wschodniej”, gdyż – jak 
przyznał – nie wiedział, co ona w praktyce przyniesie śląskim rolnikom i rze-
mieślnikom. Kiedy posłowie spodziewali się już, że Baur nadal będzie mówił bez 
sensu, ten nagle zmienił ton wypowiedzi. Wyciągnął jakieś notatki i przystąpił 
do ataku, odkrywając istotną kwestię, do której nikt się przed nim nie odniósł, 
a mianowicie – kredytów hipotecznych dla rolnictwa i leśnictwa, które w wiel-
kim kryzysie zaczęły dławić rolników i właścicieli lasów. W dramatycznym 
przemówieniu mówił o niespłaconych ratach, konfiskatach dóbr, upadku spo-
łecznym i bezrobociu po utracie majątków. Wołał: „Kanclerzu Rzeszy dlaczego 
w ustawie o pomocy wschodniej są powiaty, w których oddłuża się rolnictwo 
i takie, w których się tego nie czyni”. Pytał, gdzie są te 320 mln RM na oddłużenie 
rolnictwa, zapowiedziane przez rząd? Pytał, jak żyć, gdy będąc już hipotecznie 

14 Trzeba wyjaśnić w tym miejscu, że został on posłem w marcu 1930 r., gdy dotychczasowy poseł 
z okręgu lwóweckiego utracił mandat. Mandat ten należał do DNVP, z której listy także kandy-
dował Baur, ale po objęciu mandatu opuścił DNVP i został posłem Schlesische Landvolkpartei. 
Zob. Amtsblatt der Preussischen Regierung in Liegnitz, Jg. 1930, Nr 196, s. 55. 



Uchwały polityczne w działalności sejmu prowincjonalnego na Dolnym Śląsku... 59

zadłużonym, traci się całe uprawy zniszczone przez niepogodę. Proponował: 
utwórzmy w prowincji dolnośląskiej specjalną placówkę nadzwyczajną, która 
będzie zarzucała Berlin pismami od zrujnowanych rolników. Śląscy posłowie do 
Reichstagu w ramach interpelacji powinni zaatakować ministra Treviranusa na 
sesji plenarnej, gdzie jest ta obiecana pomoc. „Moje Panie i Panowie, Wschód jest 
krainą graniczną, a każdy kraj graniczny wymaga ofiar”. Mamy utrzymać wschód 
Rzeszy, ale jest to niemożliwe bez środków finansowych. Mamy ustawę o pomocy 
wschodniej, ale jest niezrealizowana, „na razie ustawa o pomocy wschodniej to 
uderzenie [kijem] o wodę”. „Pomórzcie nam rolnikom walczyć o pomoc!”. Tak 
oto nastąpiła przemiana: wyśmiewany na początku przemówienia Baur zdołał 
w dalszej części swym dramatycznym apelem poderwać posłów, którzy na koniec 
zgotowali mu owację na stojąco (zapis protokolanta). 

Teraz zaczęła się najciekawsza część debaty, którą wywołał poseł Alwin Uber 
z partii hitlerowskiej (przewodniczący frakcji NSDAP, która po raz pierwszy 
weszła do landtagu dolnośląskiego w 1929 r.). On także chciał przemawiać jako 
rolnik (prowadził gospodarstwo w Kłaczynie koło Bolkowa). Zajął się on bezro-
bociem, które – jego zdaniem – prawie w całości miało swoje podłoże w sytuacji 
kryzysu rynku wewnętrznego. Wyjął jakąś kartkę i czytał dane, które otrzymał 
z Instytutu Badań nad Koniunkturą. Wynikało z tego, że tylko 2% bezrobotnych 
straciło pracę bezpośrednio wskutek upadku eksportu. Po przedstawieniu wyli-
czeń finansowych bezrobocia w Niemczech, powiedział, że narodowi socjaliści 
są za wspieraniem tylko produktywnych bezrobotnych, którzy poszukują pracy 
(uśmiechy na lewicy – zapisał protokolant). Zgłosił też pomysł wprowadzenia 
„robotniczego roku służbowego”, co wywołało kolejne uśmiechy z lewej strony 
landtagu. W wystąpieniu frakcyjnym Uber domagał się podjęcia działań zmie-
rzających do zapewnienia rentowności gospodarstw rolnych. Uważał, że we 
wschodnich Niemczech kryzys ma gorszą postać, niż w zachodnich, stąd też po-
moc wschodnia winna być kontynuowana. Opowiedział się też za poszukiwaniem 
miejsc pracy dla bezrobotnych, a przede wszystkim za podjęciem specjalnych 
nadzwyczajnych działań dla walki ze zjawiskiem bezrobocia. Ostro zaatakował 
pomysły nacjonalizacyjne lewicy, które nazwał „bolszewizacją”. Najgorszym 
wrogiem był dla Ubera „czerwony pruski car”, ale niestety nie wyjaśnił kogo 
miał na myśli, mimo rzucanych o to pytań ze strony posłów SPD („w tej chwili 
nie wiem, jak on się nazywa” – uśmiechy na prawicy). W końcowej części prze-
mówienia zaprezentował się jako „wróg systemu sowieckiego”. Stwierdził też, 
że socjaldemokratyczne pomysły trzeba odrzucić, jako „system gumowej pałki 
czarnych i czerwonych marksistów”. Tymi słowami zakończył przemówienie. 
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Po Uberze przemawiał poseł Karl Laube z KPD (z zawodu robotnik budow-
lany z Zielonej Góry, poseł z okręgu Rothenburg). Jego przemówienie było – 
podobnie jak u przedmówcy – demagogiczne. Zwrócił on uwagę na kolejny 
aspekt problemu, który nie był podnoszony, a mianowicie sytuację robotników 
rolnych, z którego środowiska sam się wywodził. Po tym dość spokojnym 
wstępie poseł Laube zaatakował, zgodnie z pryncypiami Kominternu, ustrój 
kapitalistyczny, który uznał ze wszelkie zło. Jak zauważył, tylko w tym ustroju 
występują „diabelskie kryzysy”. Kryzys został wywołany – jego zdaniem – przez 
międzynarodowy kapitalizm – „przeciwko robotnikom i chłopom, przeciwko 
Związkowi Radzieckiemu”. Jako komunista wykładał posłom na czym polega 
wrogość ustroju kapitalistycznego, „który opiera się na wyzysku robotników 
przez burżujów, a biedoty wiejskiej przez wielkich posiadaczy ziemskich i ku-
łaków. Komuniści reprezentują bezrobotnych robotników, biednych ludzi ze wsi 
i chałupników”. Rozkręcając się coraz bardziej – także on powrócił do ubóstwa 
chłopów – przypomniał przypadek z powiatu średzkiego, który miał miejsce 
kilka dni przed dniem obrad landtagu, gdy doszło do egzekucji komorniczej 
biednego rolnika. Na rozprawie sądowej doszło do rozruchów, 200 chłopów 
splądrowało salę rozpraw w sądzie w Środzie Śląskiej. Następnie miały miejsce 
rozruchy uliczne, plądrowano sklepy, zakończyło się to aresztowaniami i prze-
śladowaniami. „Wszystko to można pokonać jeżeli zostanie wprowadzony sys-
tem socjalistyczny, w formie jaka istnieje w Związku Radzieckim”. Zakończył: 
„trzeba wywłaszczyć wielkich posiadaczy i ich grunty przekazać kolektywom 
chłopskim, w takiej formie, w jakiej funkcjonują one wśród chłopów rosyjskich, 
obecny system trzeba obalić i wprowadzić niemiecki system sowiecki”. Roz-
legły się pomruki po sali, przewodniczący Bandmann odezwał się: „czy ktoś 
chce zabrać głos?”, ponieważ zapanowała cisza, Bandmann mówił dalej. Było 
przemówienie końcowe, związane z głosowaniami. Odciął się od radykałów 
z prawa i lewa, poprosił o stanowisko komisarza rządu nadprezydenta prowincji 
Hermanna Lüdemanna. Nie doszło jednak do tego, bo przewodniczący Bandmann 
zapomniał, że nie udzielił głosu frakcji partii Centrum. W jej imieniu przemówił 
poseł Josef Brodkorb z Kamiennej Góry (z zawodu kupiec). Ten jednak powie-
dział, że popiera uchwałę i z powodu późnej pory nie chce przeciągać obrad, co 
wywołało gromkie oklaski. 

Komisarz rządowy poinformował posłów, że rząd zna trudną sytuację Dol-
nego Śląska, do której dołożyła się w niektórych powiatach zimowa powódź 
i przekazał 500 tys. RM powodzianom w imieniu rządu. Powiedział także, że 
rząd opracował długofalowy program walki z bezrobociem na wsi i zamierza 
utworzyć sieć szkół zawodowych, które będą przekwalifikowywać dzieci ro-
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botników rolnych, by bieda nie była dziedziczona. Wywołało to brawa posłów. 
Po czym zarządzono głosowanie i obie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie. 
Przewodniczący Bandmann spojrzał na zegarek (była 19:53) i zamknął obrady. 

Cały ten tryb obrad zwiastował już zmierzch republiki weimarskiej, nisz-
czonej z prawa i z lewa. 

* * *

Przedstawione tu debaty polityczne lat 20. i 30. miały miejsce w organie samo-
rządu prowincjonalnego na Dolnym Śląsku. Pokazywały, jak pogłębiający się 
kryzys gospodarczy, przekładał się na radykalizowanie nastrojów politycznych. 
Partie popierające republikę ginęły gdzieś w rejteradach partii skrajnej prawicy 
i lewicy, które wspólnie stały się grabarzami Republiki Weimarskiej
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POLITICAL RESOLUTIONS IN THE TIME OF ACTIVITY OF PROVINCIAL LANDTAG  
ON LOWER SILESIA IN TIME OF WEIMAR REPUBLIC

( S u m m a r y )

Article describes debates and political resolutions that result from them and took place during 
deliberations of the most important council body on Lower Silesia, which was provincial sejm 
(Provinziallandtag) in a period of Weimar republic. Course of these provincial sejms when politi-
cal resolutions were adopted is talked over in this article. Main theme is analysis of deliberation’s 
course with the benefit of shorthand notes of clerks of the court. Thanks to the notes it is possible to 
acquaint oneself with political views of main political groups. The debates were often demagogic, 
especially these of NSDAP’s KPD’s parliamentary representatives. These political groups became 
gravediggers of Weimar republic. Article shows how deepened economic crisis influenced political 
views of parliamentary representatives, who belonged to political groups of the interwar years. 
Keywords: Lower Silesia, Weimar Republic, Provincial Landtag, political parties


