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Seria III Komunikat Nr 36

Czasopismo „Powstaniec“ w fatach 1919-1921
Sytuacja Górnoślązaków po pierwszym powstaniu

Zaraz po pierwszym powstaniu górnośląskim, trw ającym  zale
dwie tydzień, rzesze walczących w obawie przed zemstą rozjuszonego 
„Grenzschutzu" schroniły się do miejscowości pogranicznych Polski, 
gdzie powstały dla nich obozy uchodźcze w Sosnowcu, Będzinie, 
Szczakowej i Oświęcimiu.

Ośrodkiem pomocy dla uchodźców stał się Sosnowiec — sie
dziba Podkom isariatu Naczelnej R ady Ludowej dla spraw Śląska, 
który  dostarczał im pomocy żywnościowej oraz odzieżowej.

Na czele wydziału aprowizacyjnego stali red. Ja n  Przybyła 
i W iktor Pollak, którzy zorganizowali kuchnie dla powstańców — 
najpierw  przy t. zw. „Kościółku", czyli w Chrześcijańskim Towarzy
stwie Dobroczynności, a potem w Gospodzie Żołnierskiej. Główna 
kasa wypłacała uchodźcy po 5 mk, a za każdego członka rodziny, 
pozostałego na Górnym Śląsku, 3 m arki dziennie. Chorym oraz dzie
ciom wydawano mleko, ryż i pszenną, t. zw. „am erykańską” mąkę. 
Chorymi zajął się dr Jarczyk. Kierownikiem akcji oświatowej był 
dr Wilimowski. Przypuszczano, że te  niepewne stosunki długo nie 
potrw ają, ale okazało się, iż powrót do stron rodzinnych nie był 
tak łatwy.

Cel i zadania czasopisma powstańczego

I wówczas, gdy biedna oraz znękana rzesza uchodźców poczęła 
wpadać w rozpacz, żyjąc w niepewności, młody akademik z W ielko
polski, Teodor Tyc, razem  z Górnoślązakiem, red. Janem  Przybyłą,
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postanowili wydawać pismo, którego celem miało być wszczepienie 
w rozbitków z walki zbrojnej szacunku i miłości dla niedawnych 
przeżyć, a także przekonania, iż powstańcy są duszą polskiego Śląska.

Ponadto czasopismo, które postanowiono nazwać mianem ,,Po
wstaniec", m iało krzepić ducha wśród uchodźców ze Śląska i u trzy 
mywać ich w ciągłej atmosferze wytrwania na posterunku. M iało ich 
przygotować na powrót do ojczystej ziemi, gdzie pójdą, aby w dzień 
plebiscytu dać świadectwo prawdzie, poczem dalej owocnie pracować 
dla Polski.

Działalność „Powstańca" w październiku i listopadzie 1919 r.

Pierwszy numer „Powstańca" ukazał się dnia 7 października, 
a ostatni 27 listopada 1919 r. Ogółem wydano 21 numerów. Pismo 
wychodziło trzy  razy tygodniowo. Drukowano je w Sosnowcu.

„Powstaniec”, dzięki niepośledniej kulturze Teodora Tyca, był 
redagowany bardzo dobrze. Znajdujem y w nim rzeczowo oraz przy
stępnie pisane artykuły, uświadam iające uchodźców o wielu wspól
nych zagadnieniach Polski i Śląska; ponadto pismo poruszało n a j
rozmaitsze aktualne bolączki i troski śląskie, a szczególnie uchodź
cze, w sposób szczery, starając się konkretnie zaradzić wszelkim 
niedomaganiom.

W dziale literackim redakcja zamieszczała bardzo trafnie i umie
jętnie dobrane wyjątki z literatury  polskiej, myśli i wskazania, poroz
rzucane tu i ówdzie w tekście pisma, lecz łatwo wpadające w oko 
i wiążące się treścią z będącymi na czasie zagadnieniami. Nie brak 
było także powstańczego i śląskiego humoru: ogromną poczytnością 
i popularnością cieszyły się zwłaszcza „błozny" z teki W iktora PoT 
laka.

Z chwilą, gdy zaczęto wykonywać postanowienia umowy polsko- 
niemieckiej w sprawie amnestii dla powstańców, gdy uchodźcy zaczę
li opuszczać Polskę udając się do swych domów, „Powstaniec" na 
razie zawiesił swą działalność.

Charakterystyczne cechy pisma

Charakterystyczną cechą „Powstańca" była nadzieja, akord 
wiary w pokojowe rozstrzygnięcie sprawy górnośląskiej, przekona
nie, że sprawiedliwie przeprowadzony plebiscyt stanie się ostateczną 
i zwycięską rozgrywką z Niemcami. Pismo zaczęło też pierwsze pod
kreślać nazwę „powstaniec", jako stałego już, mającego pozostać na 
długo, określenia pewnej kategorii ludzi na Śląsku, którzy przez od
wagę czynu zajęli w społeczeństwie szczególnie chlubne stanowisko.
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W ciągu dwu- i półmiesięcznego istnienia ,,Powstańca", będą
cego prawdziwym dokumentem ówczesnej chwili, pojawiło się na je
go łamach, poza artykułam i zasadniczymi, sporo także literackich 
utworów ludowych. Chociaż pod względem artystycznym  były one 
słabe, to za to, stanowiąc wyraz nastrojów mas ludowych na Śląsku 
w czasie walk o zjednoczenie z Polską, są bezcennym wprost m ate
riałem  dla zaobserwowania duszy ludu, mówiącego o sobie i o tym, 
co przeżywa, do czego dąży oraz —  czym się łudzi.

Wznowienie „Powstańca” w 1921 r.

Bo złudą była w iara w pokojowe załatwienie sprawy górnoślą
skiej. W szak jeszcze dwa razy Górnoślązacy musieli porywać za 
broń, by tym bezapelacyjnym  argumentem poprzeć słuszność swych 
żądań i wywalczyć je, cbociaż częściowo, dopiero w trzecim powsta
niu, a w ostatecznej walce także i „Powstaniec" zachęcał ich do 
nieustępliwości.

Z chwilą wybuchu trzeciego powstania, tej największej epopei 
Górnego Śląska, istnego „plebiscytu krwi" — pismo „Powstaniec" 
również stanęło na posterunku.

Dnia 4 m aja 1921 r. ówczesny pracownik plebiscytowy, prof, 
d r Ludwik Ręgorowicz, otrzymał rozkaz z dowództwa Grupy 
„Wschód", mającej miejsce postoju w Bańgowie, aby wspólnie z red. 
Jerzym  Czoponowskim i prof. W iluszem zaczął redagować i wydawać 
organ prasowy G rupy p. n. „Powstaniec".

Pismo postanowiono wydawać w Szopienicach, gdzie rzekomo 
miała się znajdować większa drukarnia, co jednak okazało się nie
prawdą.

Hasłem „Powstańca" — do broni!

Zająwszy na siedzibę redakcji „Powstańca" pustą klasę w p ar
terowej szkole obok kościoła szopienickiego, redaktorzy przygoto
wali pierwszy numer pisma, którego ideologia była zaw arta w kró t
kich, mocnych zdaniach:

„Nie ma takiej mocy, która zdołałaby zakuć nas z powrotem 
w kajdany! Pchnięciem bagnetu, ogniem karabinowym odpowiemy 
na tak nikczemne usiłowania! Przyrodzonego praw a do wolności nikt 
nam już wydrzeć nie potrafi! Chwyciliśmy za broń i nie złożymy jej, 
póki nie wyzwolimy naszej górnośląskiej ziemi! Nie spoczniemy, 
póki nie wywalczymy sobie ostatecznie wolności i połączenia z O j
czyzną!”
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Przeniesienie pisma do Bielszowic

Chociaż szef W ydziału Polityczno-Prasowego Grupy Wschód, 
Rudolf Kornke, naglił o jak najszybsze przysłanie „Powstańca", to je
dnak na skutek wielu trudności technicznych pismo mogło się uka
zać dopiero 7 m aja.

Tegoż dnia szef łączności w Grupie Wschód, Sawa-Szaliński, 
uruchomił regularną służbę telefoniczną Dowództwa G rupy z Szopie
nicami, za czym szef kolejnictwa, W erner-Dworczyk, — pierwszy 
pociąg, którym  odwieziono całą  redakcję i nakład „Powstańca" do 
Bielszowic — nowego miejsca postoju Dowództwa G rupy Wschód.

Warunki pracy redakcyjnej w  Bielszowicach

Z dużym zadowoleniem i radością jechali redaktorzy drogą 
okrężną na terenie już zajętym  przez wojska powstańcze szlakiem: 
Ligota-Kochłowice do Bielszowic, gdzie znaleźli pomieszczenie w bu
dynku dyrekcji kopalni skarbowych. Tu redakcję zasiliły jeszcze 
dwie osoby: dr Roman Lutman i Olga Zarzycka-Ręgorowiczowa.

Odtąd wydawanie pisma funkcjonowało bardzo sprawnie. Bez
pośredni kontakt z Dowództwem, jak i fakt, że do Bielszowic ciągle 
przybywało mnóstwo ludzi w najrozmaitszych sprawach, że tu  odby
wały się ważne, zasadnicze narady, że stąd wychodziły na pobliski 
front walki oddziały powstańcze, przyjeżdżali i wyjeżdżali kurie
rzy — wszystko to ułatwiało pracę i obsługę informacyjną.

Należy dodać, że od drugiego numeru przeniesiono druk pisma 
do zakładów „Katolika" w Bytomiu, cernowanym przez wojska po
wstańcze, gdzie prof. Wilusz codziennie rano zawoził m ateriał redak
cyjny przywożąc z powrotem cały, pięciotysięczny nakład „Pow
stańca".

W  poszczególnych tegoż numerach, jak w zwierciadle, odbi
jały  się nie tylko biegnące w prost z błyskawiczną szybkością w ypad
ki, a le  coraz to nowe uczucia oraz nastroje walczących i ludności.

A  gdy na długiej linii bojowej wszędzie rozgorzały zacięte i 
krwawe walki, gdy lud śląski bronił się przed wściekłymi atakami 
zbrojnych oddziałów, sprowadzonych z głębi Niemiec, mimo zwy
cięstw — wśród czynników kierowniczych powstania wziął górę 
prąd  likwidacyjny.

„Powstaniec" oponuje przeciwko temu, jest wyrazicielem w al
ki aż do zwycięskiego końca, co doprowadza do scysyj z Korfan
tym, który wreszcie zażądał, by redakcja przeniosła się do Szopie
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nic, tj. do miejsca postoju Naczelnej Komendy W ojsk Powstańczych. 
P rzy  dowództwie grupy „W schód" pozostał tylko jako referent p ra 
sowy dr R. Lutman.

„Powstaniec" — organem N. K. W. P. w Szopienicach

16 m aja redakcja  „Powstańca" została pomieszczona w budyn
ku szkoły powszechnej przy ul. Rawy i odtąd jej samodzielność ogra
niczono. W eszła ona w skład W ydziału Prasowego N. K. W. P. 
Górn. Śląska. „Powstaniec" miał być odtąd naczelnym organem po
wstania.

W skład redakcji i W ydziału Prasowego poza red. Przybyłą 
wchodzili: prof. d r L. Ręgorowicz, prof. Z. Wilusz, red. red. J . Czo- 
ponowski, Bator i O. Zarzycka. Druk „Powstańca” przeniesiono do 
zakładów M iarki w Mikołowie, gdzie zamieszkał na stałe prof. W i
lusz dla pilnowania wydawnictwa na miejscu.

Prócz dostarczania m ateriału do „Powstańca", redakcja pełniła 
funkcje biura prasowego dla prasy w ogóle, której reprezentanci co
dziennie rano przychodzili po wiadomości. Poza tym układano różne 
ulotki i odezwy, zredagowano parę numerów pisma powstańczego 
po niemiecku, choć warunki pracy były fatalne. Może nawet praca 
redakcyjna zyskała na sprawności, lecz ponieważ m ateriał szedł 
najpierw  do zatw ierdzenia przez N. K. W. P., co trw ało zawsze kilka 
godzin, to z tej racji numer pojawiał się z opóźnieniem, podając już 
wiadomości nieaktualne.

„Sikawka pożarna" gasząca powstanie

Na domiar „Powstaniec", z żywo i barwnie początkowo reda
gowanego pisma, przemienił się powoli w zbiór suchych komunikatów 
z pola walki, obwieszczeń władz cywilnych powstania, z których 
w iały dążności likwidacyjne i brak mocnej decyzji na ostateczną do 
zwycięstwa walkę w łonie czynników kierowniczych, uważających 
pismo, wg trafnego określenia red. Czoponowskiego, za „sikawkę po
żarną", w myśl intencyj N. K. W. P., m ającą gasić zbyt wielki pło
mień ognia powstańczego.

Szczególnie ostry sprzeciw wywołało w redakcji ogłoszenie 
z polecenia Korfantego 29 m aja rozkazu o rzekomym „zawieszeniu 
broni" i na tym tle pojaw iły się między kierownictwem biura praso
wego a jego współpracownikami niemiłe zgrzyty, których zewnę
trznym  wyrazem było wystosowanie do N. K. W. P. indywidualnych 
pism, zdecydowanie domagających się zmiany kierunku redakcji 
pisma.

Gdy to się nie stało, współpracownicy zaczęli redakcję opu
szczać, tak że w końcu pozostał tylko sam prof, dr Ręgorowicz.
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W połowie czerwca zaprzestano również wydawania „Powstańca", 
a to na skutek ostatecznej likwidacji ruchu powstańczego.

Katowice, w grudniu 1938

Ludwik Łakom y

NOWE W YDAW NICTW A INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO

„ Z A R A N IE  ŚL Ą SK IE ”, czasopismo regionalne, organ Instytutu 
Śląskiego w Katowicach i Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszy
nie. Rok XIV, zeszyt 4.

N ow y num er „Z arania Śląskiego” ukazał się bezpośrednio po historycznej 
chwili odzyskania Śląska Zaolzańskiego przez Polskę, czego w yrazem  jest za
mieszczony na wstępie m anifest Kom itetu W alki o Śląsk za O lzą z dnia 
1 października 1938, obwieszczający pow rót Zaolzia do Polski. W  dziale 
naukow ym  znajdujem y w nowym numerze artykuły: S t .  S z c z o t k i :  O  zbój
nikach żywieckich na Śląsku, J. G a l i  c z a :  Z dziejów szkolnictwa polskiego 
na Śląsku Cieszyńskim, A. D o b r o w o l s k i e j  Opis Muzeum miejskiego 
w  Bielsku (z ilustracjami), oraz nowe m ateriały źródłowe o W alentym  Roź- 
dzieńskim, zebrane przez prof. R. P  o 11 a k a. D ział literacki reprezentują 
wiersze H . R e d l o w e j  i R.  N i e  b r o j ą ,  dalszy ciąg „W esela górali isteb- 
niańskich” w  opracowaniu J e r z e g o  P r o b o s z a  i szkic literacki M icha
liny P a z d r o  o Edmundzie Osmańczyku. Treść num eru uzupełniają drobne 
m ateriały, kronika i notatki. N a  okładce drzew oryt Jan a  Pelara.

D rukarnia „Dziedzictwa“ w Cieszynie


