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Baza źródłowa
Na wystawie Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej 
Galicji przedstawiono podstawowe fakty dotyczące tworzenia 
się organów władzy odradzającego się polskiego organizmu 
państwowego na terenie pogranicza dwóch krajów koronnych 
odchodzącej ze sceny historycznej monarchii austro-węgier-
skiej: Śląska Austriackiego i Galicji. Były to ziemie historycznego 
księstwa cieszyńskiego i powiaty zachodniej Galicji, które róż-
niły dzieje polityczne, gospodarcze i kulturalne. Ścierały się na 
nich i nakładały na siebie różne zjawiska cywilizacyjne, między 
innymi przemieszanie etniczne zamieszkujących te tereny spo-
łeczności, różnorodność wyznaniowa i kulturowa oraz znaczne 
różnice w poziomie życia materialnego mieszkańców. Zawartość 
spuścizny archiwalnej przechowywanej w archiwach w Bielsku-
-Białej i Cieszynie, ale także możliwości ekspozycyjne sprawiły, 
że w prezentacji operowano raczej symbolami niż pełną opo-
wieścią faktograficzną odnoszącą się do przełomowej dla Polski 
epoki. Wystawę przygotowano, wykorzystując prawie wyłącz-
nie zasoby Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum 
Państwowego w Katowicach1. 

Kwerendą objęto przede wszystkim zasób archiwalny i biblio-
teczny pochodzący z pierwszego okresu kształtowania się nie-
podległego państwa polskiego, kiedy w Cieszynie funkcjonowały 
własne organy ustawodawcze i władze naczelne: Rada Narodowa 
Księstwa Cieszyńskiego i Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego2, 
a na terenie zachodniej Galicji Polska Komisja Likwidacyjna3.

Poza tym wykorzystano archiwalia będące pozostałością po 
organach administracji samorządowej i państwowej działają-
cych na terenie ówczesnych powiatów: bialskiego, bielskiego, 
cieszyńskiego, frysztackiego, oświęcimskiego, wadowickie-

1 Wyjątek stanowią materiały udostępnione przez archiwum parafii pw. 
Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.

2 Zespoły archiwalne przechowywane w Oddziale w Cieszynie Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach (dalej APK Cieszyn): 14/3 – Rada Narodowa Księ-
stwa Cieszyńskiego, 14/6 – Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego.

3 Akta Polskiej Komisji Likwidacyjnej w zasobie Oddziału w Bielsku-Białej 
Archiwum Państwowego w Katowicach reprezentowane są przez zespół 
13/289 – Powiatowy Komitet Wykonawczy Polskiej Komisji Likwidacyjnej 
w Białej. Niestety po działalności tego komitetu zachowała się tylko księga 
protokołów z posiedzeń.

go, suskiego i żywieckiego. W pierwszej kolejności kwerendę 
przeprowadzono w zespołach, gdzie potencjalnie można by się 
spodziewać wielu informacji dotyczących spraw odzyskiwania 
niepodległości w 1918 roku, czyli w aktach zespołów magistra-
tów w Białej, Bielsku, Cieszynie, Jordanowie, Makowie, Oświę-
cimiu, Skoczowie, Wadowicach, Zatorze i Żywcu4, w aktach gmin 
wiejskich z terenów wymienionych powiatów, a także w aktach 
starostw powiatowych w Białej, Bielsku i Cieszynie5. Kwerendą 
nie objęto akt starostw wadowickiego i oświęcimskiego, które 
są przechowywane w zasobie Archiwum Narodowego w Kra-
kowie. Niestety wyniki poszukiwań w archiwaliach organów po-
wiatów, miast i gmin okazały się dosyć skromne6. Sięgnięto więc 
dodatkowo po materiał pomocniczy – akta  instytucji szkolnych 
i kulturalnych7. Również w tych archiwaliach temat przełomu 
niepodległościowego w 1918 roku był poruszany raczej sym-
bolicznie, najczęściej w krótkich notatkach kronikarskich. Nato-
miast cenne i ciekawe uzupełnienie stanowią materiały aktowe 
i ikonograficzne zawarte w zbiorach i spuściznach osób prywat-
nych8.

4 W kolejności wymienionych miejscowości były to zespoły: 13/10 – Akta mia-
sta Białej, 13/8 – Akta miasta Bielska, 14/13 – Akta miasta Cieszyna, 13/909 
– Akta miasta Jordanowa, 13/362 – Akta miasta Oświęcimia, 14/14 – Akta 
miasta Skoczowa, 13/469 – Akta miasta Wadowic, 13/360 – Akta miasta Za-
tora, 13/885 – Akta miasta Żywca.

5 Wymienione zespoły to: 13/689 – Starostwo Powiatowe w Białej Krakow-
skiej z lat [1783–1918] 1919–1939, 13/2 – Starostwo Powiatowe w Bielsku 
z lat [1784–1849] 1850–1918 [1919–1924], 14/8 – C.K. Starostwo Powia-
towe w Cieszynie z lat 1850–1918.

6 Wzmianki dotyczące wydarzeń politycznych zachowały się jedynie w archi-
waliach miejskich Białej, Cieszyna, Jordanowa, Makowa Skoczowa i Zatora. 
Pozostałe zapiski dotyczą tylko spraw życia codziennego, które toczyły się 
w tym czasie swoim normalnym trybem.

7 Przeglądnięto m.in. akta szkolne zespołów: 13/760 – Publiczna Szkoła Po-
wszechna w Brzeźnicy, 13/973 – Szkoła Ludowa w Zawoi, 14/69 – Głów-
na i Niższa Szkoła Realna w Cieszynie, 14/70 – Państwowa Szkoła Realna 
w Cieszynie, 14/71 – C.K. Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie, 14/284 
– Ośmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 im. Stanisława Hasse-
wicza w Cieszynie, 14/320 – Szkoła powszechna w Pogwizdowie, 14/332 – 
Państwowe Gimnazjum im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, 14/341 
– Niemieckie Towarzystwo Teatralne w Cieszynie.

8 APK Cieszyn, 14/168 – Spuścizna Wiktora Kargera, 14/205 – Spuścizna Bar-
bary Poloczkowej. 
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Okres Wielkiej Wojny
W sierpniu 1914 roku młodzi Polacy, ale też niejednokrotnie Ży-
dzi, z różnych środowisk z terenu Śląska Cieszyńskiego i zachod-
niej Galicji, którzy nie zostali zmobilizowani do wojska austriac-
kiego, zaczęli licznie wstępować do tworzących się Legionów 

Polskich. Niebagatelną zasługę w patriotycznej mobilizacji mło-
dzieży miały organizacje sokole działające m.in. na terenie Białej, 
Bielska, Cieszyna, Dziedzic, Oświęcimia, Wadowic czy Żywca. 

Plakat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Żywcu 
działającego już w okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej 
(APK Bielsko, zesp. 13/490, sygn. 7/II)

Drużyna „Sokoła” z Dziedzic, która weszła w skład Legionu Śląskiego 
(APK Cieszyn, sygn. Bibl. KD III 1948)
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Ludność polska okazywała pomoc służącym w odradzającym 
się wojsku polskim. Do organizacji wspomagających należały 
m.in. Komitety Tarcz Legionów, które najczęściej powstawały 
spontanicznie, skupiając miejscowych działaczy zaangażowa-
nych w latach 1914–1916 w materialne i duchowe wspieranie 

Legionów Polskich. Efektem działalności takich komitetów było 
zebranie na potrzeby legionistów znacznych kwot pieniężnych 
na przykład na terenie Białej, Oświęcimia, Zatora czy Żywca9.

9 Wiadomo, że mieszkańcy Oświęcimia zebrali na ten cel 10 000, a Zatora 3000 
koron. 

Tarcza Legionów z Oświęcimia (APK Bielsko, zesp. 13/688, sygn. 68a) Plakat dotyczący zbiórki na dar narodowy przeprowadzanej przez Komitet 
Tarczy Legionów w Żywcu (APK Bielsko, zesp. 13/1064, sygn. 476/8)
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Nie można też zapominać o udziale ludności Galicji zachodniej 
i Śląska Cieszyńskiego w utrzymaniu legionistów na leżach zi-
mowych na przełomie lat 1914 i 1915, kiedy to przyszłe kadry 
wojska polskiego zajmowały kwatery od Zatora do Białej i Ja-
błonkowa10. 

10 O pobycie Józefa Piłsudskiego w Białej m.in. w J. Polak: I wojna światowa. 
[W:] Bielsko-Biała. Monografia miasta. T. II: Biała od zarania do zakończenia 
I wojny światowej (1918). Bielsko-Biała 2011, s. 576–577.

Podpisy Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego jako świadków 
ślubu legionisty I pułku Legionów ppor. Leona Protasiewicza Suszkowskiego 
w dniu 15 lutego 1915 roku (Archiwum Parafii pw. Opatrzności-Bożej 
w Bielsku-Białej)

Większość mężczyzn w wieku poborowym służyła oczywiście 
w regularnych formacjach armii austro-węgierskiej, walcząc na 
frontach I wojny światowej od wschodniej Galicji poprzez fronty 
bałkańskie aż po front włoski.

Obwieszczenie z marca 1918 roku o powołaniu w szeregi pospolitego 
ruszenia (Landsturmu) roczników 1894–1899. Do 1916 roku formacje 
legionowe formalnie również zaliczane były do Landsturmu (AP Bielsko, 
sygn. 13/689/285)Karta pocztowa wysłana przez żołnierza z Żywiecczyzny walczącego 

na froncie włoskim (APK Bielsko, zesp. 13/1064, sygn. 476/541)
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Od początku wojny w mieszkańcy Galicji zachodniej i Śląska Cie-
szyńskiego borykali się z wieloma trudnościami aprowizacyjny-
mi, drożyzną, chorobami, głodem, brakiem opału, nie omijał ich 
też terror żandarmerii wojskowej. 

Kartki żywnościowe dla mieszkańców okręgu Cieszyńskiego z 1917 roku 
(APK Cieszyn, zesp. 14/13, sygn. 190, zesp. 14/168, sygn. 84)

Szczególnie dotkliwe były rekwizycje dotykające ludność cywil-
ną związane m.in. z koniecznością pozyskiwania przez przemysł 
zbrojeniowy metali kolorowych, a przez armię produktów żyw-
nościowych i środków transportu.
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Ulotka propagandowa wiedeńskiej Centrali Skupu Metali Kolorowych 
z wezwaniem do oddawania wszelkiego rodzaju metali kolorowych 
na potrzeby armii. (APK Bielsko, zesp. 13/490, sygn. 4155)

Ogólne problemy związane z życiem codziennym, utrzymaniem 
armii i służbą w niej w równym stopniu dotykały tak mieszkań-
ców Galicji zachodniej, jak i Śląska Cieszyńskiego. W odróżnie-
niu od mieszkańców wschodnich terenów monarchii nie byli oni 
dotknięci bezpośrednio działaniami wojennymi, ale ich życie 
podporządkowane było machinie wojennej Austro-Węgier. Jed-
nak w miarę przeciągania się wojny w okresie 1916–1918 ze 

względu na różny skład etniczny ludności zmieniało się nasta-
wienie poszczególnych narodowości do monarchii Habsburgów. 
W miastach położonych w powiatach politycznych oświęcim-
skim, wadowickim, żywieckim, a także częściowo bialskim pra-
wie cała ludność polska z niezwykłym entuzjazmem odnosiła 
się do sprawy obudowy Polski. Tendencje lojalistyczne, bardzo 
mocne jeszcze w listopadzie 1916 roku w związku z ogłosze-
niem aktu 5 listopada11, w latach 1917 i 1918 zaczęły ustępować 
koncepcji porzucenia Austrii i budowy nowego niepodległego 
państwa. Natomiast wśród znacznej części polskich mieszkań-
ców Śląska Cieszyńskiego – pomimo świadomości pozostawania 
od XIV wieku poza granicami Polski oraz dążeniem Czechów do 
odbudowy ich państwa razem ze Śląskiem – pojawiły się nadzie-
je na przyłączenie tej ziemi do państwa polskiego. 

11 Przykładem tego entuzjazmu mogą być wydarzenia, jakie miały miejsce m.in. 
w Oświęcimiu, gdzie w niedzielę 12 listopada 1916 r. o godzinie 11.00 z oka-
zji „Proklamowania Państwa Polskiego i wyodrębnienia kraju Galicji” – jak 
ogłoszono – w sali posiedzeń ratusza odbyło się uroczyste, nadzwyczajne 
posiedzenie Rady Gminnej Królewskiego Miasta Oświęcimia. W protokole – 
pełnym radosnego uniesienia i patosu – zapsano: Na radosną, jakby echem 
dzwonu wawelskiego rozniesioną wiadomość o „Proklamowaniu Państwa 
Polskiego” wnikającą do głębi duszy i do głębi serc każdego Polaka, niezawiśle 
od ułożonego dorywczo programu obchodu uroczystości w naszym mieście 
– zwołał Burmistrz miasta stosownym okólnikiem Radę miejską na uroczyste, 
nadzwyczajne posiedzenie, ażeby także Reprezentacja miasta, tego prastare-
go grodu Piastowskiego, mogła mieć sposobność godnego zamanifestowania 
swych patriotycznych uczuć. […] W przededniu obchodu niedzielnego, roz-
lepione zostały plakaty z odpowiednim wezwaniem do mieszkańców miasta 
o ozdobienie domów flagami i o dekoracji. Wywołany wiadomością nastrój 
całego ogółu mieszkańców, wielce, podniosły i uroczysty. Miasto zostało 
wspaniale udekorowane, na budynkach w rynku i po ulicach powiewały flagi 
o barwach narodowych, a pośród dekoracji w bardzo wielu miejscach wybijał 
się „Biały Orzeł” na czerwonym tle otoczony zielenią girlandów z świerszczy-
ny i biało-czerwonymi chorągiewkami. Wszystkie sklepy były pozamykane. 
– APK Bielsko, 13/362 – Akta miasta Oświęcimia, sygn. 41.
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Odradzanie się Rzeczypospolitej
Jesienią 1918 roku zaczęły się formować zalążki przyszłej pol-
skiej władzy politycznej na tych terenach: Polskiej Komisji Li-
kwidacyjnej w Krakowie oraz Rady Narodowej Księstwa Cie-
szyńskiego w Cieszynie. O ile w ośrodku krakowskim nie trzeba 
było podejmować rywalizacji na tle narodowościowym, o tyle 
na terenie Śląska Cieszyńskiego ze względu na skład etniczny 
ludności należało się liczyć z konkurencją Zemského národního 

výboru pro Slezsko oraz Deutsche Volksrat für Bielitz-Biala12. 
Pamiętać jednak należy, że z punktu widzenia ówczesnych Po-
laków centralnym ośrodkiem tworzącej się nowej władzy pań-
stwowej była działająca w Warszawie z namaszczenie dwóch 
zaborców Rada Regencyjna, która uaktywniła się w obliczu wi-
docznej klęski militarnej Niemiec i Austro-Węgier. W związku 
z tym również proces odradzania się państwa polskiego należy 
znacznie przesunąć przed 11 listopada 1918 roku.

12 Szerzej na ten temat m.in. K. Nowak: Lata 1918–1920. [W:] Dzieje Śląska 
Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. Red. I. Panic. T. VI: Śląsk 
Cieszyński w latach 1918–1945. Cieszyn 2015, s. 15–38; J. Polak: Biała 
w okresie międzywojennym 1918–1919. [W:] Bielsko-Biała. Monografia mia-
sta. Red. I. Panic. T. IV: Bielsko-Biała w latach 1918–2009. Red. R. Kaczmarek. 
Bielsko-Biała 2010, s. 154. 

Fragment księgi uchwała rady gminnej miasta Zatora, gdzie jeszcze  przed 
19 października 1918 roku grubą kreską odcięto się od epoki zaborczej 
i uroczyście ogłoszono – POLONIA RESTITUTA (APK Bielsko, zesp. 
13/360, sygn. 300)

Takie signum temporis czasami jednak idealnie zgrywało się 
z popularnym oglądem historii kojarzącym się z tą datą, czego 
przykładem może być odpowiedź na petycję wniesioną pod ob-
rady we wrześniu 1918 roku, a dotyczącą zmiany nazwy ulicy w 
Lipniku. Próba uhonorowania panującego formalnie cesarza Ka-
rola I doczekała się rozstrzygnięcia dokładnie 11 listopada 1918 
roku, werdykt zaś brzmiał: sprawa bezprzedmiotowa. 

Korespondencja Rady Gminnej Lipnika z C.k. Namiestnictwem we Lwowie 
z okresu wrzesień – listopada 1918 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy 
(APK Bielsko, zesp. 13/689, sygn. 291)
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Zatorscy radni zapewne nie mieli świadomości, że w dniu kiedy 
ogłaszali odrodzenie Polski, w odległym o kilkadziesiąt kilome-
trów Cieszynie powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyń-
skiego. Powołana została do życia 19 października 1918 roku, 
a w jej skład weszli: z ramienia Związku Śląskich Katolików – 
Franciszek Halfar, ks. Józef Londzin, Wacław Olszak, Franciszek 
Tomiczek, ks. Eugeniusz Brzuska, Maria Sojkowa, Leon Wolf, z 
ramienia Polskiego Zjednoczenia Narodowego – Paweł Bobek, 

Jan Jaś, Zofia Kirkor-Kiedroniowa, Rudolf Kolaczek, Jan Kotas, 
Jan Michejda, Kazimierz Piątkowski, z ramienia Polskiej Partii 
Socjalno-Demokratycznej – Emanuel Chobot, Franciszek Czyż, 
Władysław Jeziorski, Jerzy Kantor, Dorota Kłuszyńska, Piotr 
Kornuta, Ryszard Kunicki, Tadeusz Reger. Na czele Rady stało 
Prezydium w składzie: ks. J. Londzin, J. Michejda oraz T. Reger13.

13 K. Nowak: Pierwsza niepodległa. Cieszyn 2008, s. 21–22.
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Chcąc uzyskać szerokie poparcie społeczne, Rada zwołała na 27 
października 1918 roku wielki wiec na cieszyńskim Rynku, na 
którym zjawiło się kilkadziesiąt tysięcy polskich mieszkańców 
Cieszyna i okolic, wyrażając swoje jednoznaczne poparcie dla 
powstającego państwa polskiego i idei przyłączenia do niego 
Śląska Cieszyńskiego.

Trzy dni później Rada Narodowa wydała proklamację w której 
umieszczono informację: […] w zgodzie ludności Śląska wyrażonej 

na wiecach ludowych w Orłowej, w Boguminie, w Cieszynie, pro-
klamuje uroczyście przynależność państwową Ks. Cieszyńskiego do 
wolnej, niepodległej, zjednoczonej Polski i obejmuje nad nim wła-
dzę państwową14. Jednocześnie, zdając sobie sprawę ze złożonej 
sytuacji narodowościowej, Rada delegowała kwestię ustalenia 
granic przyszłego państwa polskiego na jego organy centralne.

14 Proklamacja z 30 października 1918 r. w sprawie przynależności Księstwa 
Cieszyńskiego do Państwa Polskiego – APK Cieszyn, zesp. 14/13, sygn. 2, 
s. 89–90.



13

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (APK 
Cieszyn, zesp. 14/3,  sygn. 1485)

Po wiecu na cieszyńskim Rynku oraz proklamacji przynależności 
Cieszyńskiego do Polski, faktyczne przejęcie władzy przez Radę 
nastąpiło 1 listopada 1918 roku, po uznaniu jej przez starostę 
cieszyńskiego i bielskiego i dokonanym przewrocie wojskowym.

Protokół z 1 listopada 1918 roku o przejęcia władzy na terenie Księstwa 
Cieszyńskiego przez Radę Narodową (podpisy Jana Michejdy oraz starosty 
Zygmunta Żurawskiego) (APk Cieszyn, zesp. 14/3, sygn. 27)
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Po objęciu władzy przez Radę Narodową Księstwa Cieszyńskie-
go musiała ona stworzyć model współpracy z mieszkańcami, 
których niepolska część była przerażona perspektywą przyłą-
czenia wschodniej części byłego kraju koronnego do odradzają-
cej się Rzeczypospolitej. Ustanowienie nowych form współżycia 
obejmowało zarówno niemieckojęzyczną ludności Bielska i Cie-

szyna, jak i Czechów zamieszkujących głównie południowo-za-
chodnie krańce Śląska Cieszyńskiego. Ugoda z 5 listopada 1918 
roku zawarta pomiędzy Radą a Zemskym národnim výborem pro 
Slezsko tymczasowo rozwiązywała podział wpływów polskich 
i czeskich na spornym terytorium15. 

15 „Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego” Nr 1, poz. 8.

Przysięga wierności składana przez wójtów wsi leżących na terenie 
sądowego powiatu skoczowskiego (APK Cieszyn, zesp. 14/3, sygn. 90)
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Wyrazem poparcia dla Rady Narodowej jako organu odradzają-
cego się państwa polskiego były deklaracje wierności składane 
przez wójtów, urzędników i nauczycieli16.

16 Przyrzeczenia na wierność Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego – APK 
Cieszyn, zesp. 14/3, sygn. 90.

Mapa Księstwa Cieszyńskiego i zachodniej Galicji około 1918 roku 
(APK Cieszyn, zesp. 14/3, sygn. 73)
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Dzień po ogłoszeniu proklamacji Rady Narodowej Księstwa Cie-
szyńskiego, czyli 31 października 1918 roku, w Białej rozpoczę-
to formowanie ośrodka władzy, który stał się częścią Polskiej 
Komisji Likwidacyjnej w Krakowie. Jak wspominana dr Antoni 
Mikulski, jeden z twórców Powiatowego Komitetu w Białej: 
Nadszedł dzień 31 października 1918. Wieści z Krakowa i in-
nych okolic zwiastowały, że chwila decydująca jest bardzo bli-
sko. Ostatni bodziec wyszedł od wojskowych, oficerów 55. 
pp stacjonujących w Bielsku. […] Niezapomniana jest dla mnie 
chwila, gdy w dniu 31 października przed południem otrzyma-
łem od porucznika 55. pp Bolesława Kańskiego z Bielska list, 
w którym prosił imieniem własnym i oficerów Polaków tegoż 

pułku o wyznaczenie godziny, w której mógłby w moje ręce jako 
działacza narodowego w Białej złożyć z kolegami przysięgę na 
wierność Polsce17. 

Następnego dnia, 1 listopada 1918 roku, po porozumieniu się 
różnych bialskich opcji politycznych, poczynając od bezpartyj-
nych socjalistów poprzez ludowców do narodowych demokra-
tów, wyłoniono Powiatowy Komitet Wykonawczy Polskiej Ko-
misji Likwidacyjnej na czele z dr. Antonim Mikulskim. 

17 A. Mikulski: Wspomnienia z listopadowych dni 1918 roku w Białej (Małopol-
skiej). „Zeszyty Historyczne” R. XI: 1968, z. 4(3), s. 510; zob. również J. Polak: 
Biała w okresie międzywojennym 1918–1919..., s. 154–156.

Fragment księgi protokołów posiedzeń Powiatowego Komitetu 
Wykonawczego Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Białej (APK Bielsko, 
zesp. 13/289, sygn. 1)
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Budynek Seminarium Nauczycielskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej 
w Białej (widok obecny), którego dyrektorem w listopadzie 1918 roku był 
dr Antoni Mikulski

Chcąc oddać atmosferę, jaka panowała po drugiej stronie rze-
ki, warto oddać głos bezpośredniemu świadkowi wydarzeń: W 
Bielsku tymczasem wrzało. Do godz. 11 (1 XI 1918, tj. w piątek) 
niezmordowany por. Kański wydał rozpuszczonym żołnierzom Rusi-
nom około 1500 przepustek na wyjazd. Bractwo żołnierskie, urado-
wane wolnością, pomykało co prędzej, zabierając i rabując, co było 
pod ręką, sięgając do magazynów, których jeszcze nie można było 
obstawić pewnymi ludźmi18. Zdominowana przez niemieckie śro-
dowiska narodowościowe bielska Rada Miejska oraz burmistrz 
Edmund Eichler byli niechętnie nastawieni do propolskich roz-
18 A. Mikulski: Wspomnienia…, s. 513.

wiązań i nie zamierzali podporządkować się Radzie Narodowej 
Śląska Cieszyńskiego. Utworzyli własną reprezentację w postaci 
Niemieckiej Partyjnej Rady Ludowej (Der deutsche Volksrat der 
Parteien), która na zwołanym 1 listopada wiecu ogłosiła chęć 
przystąpienia do Niemieckiej Austrii19. To spowodowało, że za-
chowane z tego okresu archiwalia miejskie Bielska nie zawierają 
tak jednoznacznie polskich akcentów, jak chociażby dokumenty 
wytworzone przez samorządy m.in. w Andrychowie, Wadowi-
cach, Zatorze czy Żywcu. 

19	 O	wydarzeniach	w	Bielsku	zob.	L.	Krzyżanowski:	Życie	polityczne.	[W:]	Bielsko-
-Biała. Monografia miasta. Red. I. Panic. T. IV: Bielsko-Biała w latach 1918–2009. 
Red.	R.	Kaczmarek.	Bielsko-Biała	2010,	s.	42–44.

Fragment księgi protokołów w posiedzeń Rady Miejskiej w Bielsku 
z 7 listopada 1918 roku. Zawarta w niej treść świadczy o tym, że radni 
bardziej zajęci byli sprawami bytowymi miasta i rozgrywkami partyjnymi 
niż „zmianą przynależności państwowej” miasta (APK Bielsko, zesp. 13/8, 
sygn. 620)
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Tworzenie Wojska Polskiego i sił porządkowych
W związku z kształtowaniem się po upadku Austro-Węgier no-
wych organizmów państwowych, w tym Polski, konieczne było 
zorganizowanie dwóch podstawowych filarów państwa, wojska 
i policji. Na terenach zachodniej Galicji proces ten warunkowany 
był rozbrojeniem stacjonujących tam austriackich formacji woj-
skowych i policyjnych oraz przejęciem ich funkcji przez miejsco-
wą polską władzę. 

Obwieszczenie Powiatowego Dowództwa Wojsk Polskich w Oświęcimiu 
z grudnia 1918 roku (APK Bielsko, zesp. 13/490, sygn. 2217)

W ciągu listopada – grudnia 1918 roku administracja państwa 
polskiego mogła już na tych terenach przeprowadzać akcję po-
borową, zwłaszcza że wymagała tego pilna potrzeba wsparcia 
nielicznych oddziałów Wojska Polskiego walczących na różnych 
frontach o ustalenie granic Rzeczypospolitej.

Ulotka z 15 listopada 1918 roku wzywająca do obrony Lwowa. 
(APK Bielsko, zesp. 13/910, sygn. 2/1)
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Wezwanie do poboru wojskowego wydane przez Starostwo Powiatowe 
w Oświęcimiu, a podpisane przez Komisarza Polskiej Komisji Likwidacyjnej 
(jednocześnie starostę oświęcimskiego) Daukszę (APK Bielsko, zesp. 
13/490, sygn. I/810)

Inaczej rzecz się miała na terenie Śląska Cieszyńskiego. Stacjo-
nujący w Bielsku  austriacki 55. pułk piechoty, w przeważającej 
mierze złożony z Rusinów, wymagał jak najszybszego rozprosze-
nia w celu dokonania nowego poboru z ludności miejscowej. Po-
dobnie rzecz się miała z kadrą 31. oraz 22. pułków piechoty oraz 
31. pułku strzelców obrony krajowej stacjonujących na terenie 
Śląska Cieszyńskiego. Kadra dowódcza tych oddziałów i woj-
skowych formacji pomocniczych, liczących około 10 000 ludzi, 
w większej części była nieprzychylnie nastawiona do zmiany 
państwowości. Natomiast bojowa wartość jednostek w znacz-
nym stopniu była osłabiona chęcią szybkiego powrotu żołnie-
rzy do domu, fermentem rewolucyjnym, a także niejednolitym 
składem narodowościowym wojska (Polacy, Czesi, Rusini, Niem-

cy)20. Po dotarciu do Cieszyna rozkazu mobilizacyjnego wyda-
nego 31 października 1918 roku w Krakowie przez Bolesława 
Roję w imieniu Komendy Wojsk Polskich, choć formalnie obej-
mował tylko tereny Zachodniej Galicji,  nie dotyczył zaś Śląska 
Cieszyńskiego, bieg wydarzeń nabrał większego tempa. W nocy 
z 31 października na 1 listopada polscy oficerowie (Klemens 
Matusiak, Władysław Michejda, Figna, Ludwik Skrzypek, Jerzy 
Szczurek, Lasota i inni), przy współudziale Czechów, dokonali 
przewrotu i z rąk dotychczasowego dowódcy płk. Gerndta prze-
jęli władzę nad cieszyńskim garnizonem21.

20 J. Szczurek: Z wielkich dni Śląska Cieszyńskiego. T. III: Przewrót polityczny 
i wojskowy 1918 r. Cieszyn 1928, s. 26–28.

21 Tamże, s. 33–45. Jak pisze autor wspomnień, a zarazem bohater wydarzeń, 
przekazanie garnizonu przez płk. Gerndta nie odbyło się dobrowolnie. Po-
skutkowała dopiero sugestia, że zostanie oddany w jasyr żołnierzom i rozbro-
jony. Wówczas pułkownik regulaminowo przekazał dowództwo porucznikowi 
Matusiakowi, dając jednocześnie oficerskie słowo honoru, że w ciągu nocy 
nie będzie podejmował żadnych działań przeciw nowemu dowództwu.

Grupa oficerów polskich z porucznikiem Klemensem Matusiakiem (trzeci 
z lewej) 22.

22 Tamże, s. 41.
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Drugim filarem kształtowania i obrony nowego państwa była 
policja. Tak na terenie zachodniej Galicji, jak i Śląska Cieszyń-
skiego powstawały ochotnicze formacje policyjne zwane mi-
licjami lub strażami obywatelskimi. Po upadającej monarchii 
Habsburgów pozostała sieć posterunków żandarmerii krajowej. 
Aby nie wytworzyć luki w działaniu organów bezpieczeństwa, 
polecano strażom obywatelskim współpracę z dotychczasowy-

mi formacjami żandarmerii austriackiej. Świadczy o tym rozpo-
rządzenie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego z 4 listopada 
1918 roku o stosunku ludności i władz do żandarmerii, ze sta-
nowczym żądaniem, aby żandarmerii w wykonywaniu służby nie 
tyko nie przeszkadzały, ale nadto zarządzaniom tychże co do 
służby porządku i bezpieczeństwa publicznego bezwarunkowo 
folgowały. 

Fragment Dziennika Urzędowego Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego 
z    roku nr
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Polskie formacje policyjne na terenie Śląska Cieszyńskiego po-
wstawały wraz z przejmowaniem władzy nad wojskiem. W dniu 
30 października 1918 roku służący w garnizonie cieszyńskim 

polscy oficerowie skierowali do Rady Narodowej petycję, aby ta 
ustanowiła straż obywatelską po wsiach i mianowała komendanta 
tychże w osobie p. nadpor. Matusiaka.

Protokół zebrania oficerskiego z 30 października 1918 roku (APK Cieszyn, 
sygn. 14/3/27)
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Kurs podoficerów żandarmerii krajowej w Cieszynie ok. 1918 ( 
APK Cieszyn, sygn.Bibl.Cz IV 434)

Straż obywatelska była często utrzymywana z własnych fundu-
szy mieszkańców gmin, którzy na ten cel odprowadzali specjalne 
podatki23.

23 Księga protokołów posiedzeń Rady Gminnej w Goleszowie – APK Cieszyn, 
zesp. 14/102, sygn. 4b.

Protokół posiedzenia Wydziału Gminnego w Goleszowie z informacją 
o sposobie finansowania tamtejszej 16 osobowej straży obywatelskiej 
(APK Cieszyn, zesp. 14/102, sygn. 4b)
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Życie codzienne ludności
Niezależnie od sympatii politycznych, etnicznych czy narodo-
wościowych mieszkańcy pogranicza śląsko-galicyjskiego (mało-
polskiego) jesienią 1918 roku zmagali się z ważnymi problemami 
życia codziennego. Jednym z nich – istotnym w obliczu odzyski-
wania niepodległości w listopadzie 1918 roku i wymagającym 
szybkiej interwencji organizacyjnej – było polskie szkolnictwo. 
Na terenie zachodniej Galicji sprawami tymi zająć się miał Wy-

dział Oświaty Polskiej Komisji Likwidacyjnej, natomiast Rada 
Narodowa Księstwa Cieszyńskiego powołała do życia Komisję 
Szkolną Księstwa Cieszyńskiego jako tymczasową administrację 
szkolną. W jej skład wchodzili również przedstawiciele ludności 
niemieckiej24.

24 Szerzej na ten temat m.in. S. Król: Szkolnictwo. [W:] Dzieje Śląska Cieszyń-
skiego od zarania do czasów współczesnych. Red. I. Panic. T. VI:. Śląsk Cie-
szyński w latach 1918–1945. Cieszyn 2015, s. 209–210.

Pismo Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego w sprawie mianowania 
członków Komisji Szkolnej podpisane przez ks. Józefa Londzina, 
(APK Cieszyn, sygn. 14/3 sygn.2) 
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Przede wszystkim chodziło o wprowadzenie polskiego języka 
nauczania do wszystkich szkół ludowych. Rozwiązania takie nie 
były konieczne na terenach etnicznie galicyjskich, gdzie sprawy 
szkolne nadal były prowadzone przez Rady Szkolne (miejscowe, 
powiatowe).

Świadectwo szkolne z Zabłocia (pow. Żywiec) Szkoły Ludowej podległej 
miejscowej radzie szkolnej. Jeszcze w 1919 roku wypisywane było na 
drukach z okresu c.k monarchii (APK Bielsko, zesp. 13/1089, sygn. 136)

Większość mieszkańców zarówno Śląska Cieszyńskiego, jak i za-
chodnich krańców Galicji utrzymywała się z rolnictwa. Zdecy-
dowanie bardziej zurbanizowany i uprzemysłowiony był teren 
Cieszyńskiego, z Zagłębiem Ostrawsko-Karwińskim i okręgiem 
bielsko-bialskim25. Zakłady przemysłowe działały także na tere-
nie m.in. Andrychowa, Kęt Oświęcimia i Żywca.

25 Szerzej na ten temat m.in. K. Nowak, Przemysł. [W:] Dzieje Śląska Cieszyń-
skiego od zarania do czasów współczesnych. Red. I. Panic. T. VI: Śląsk Cie-
szyński w latach 1918–1945. Cieszyn 2015, s. 125–138.

Huta w Ustroniu (APK Cieszyn, zesp. 14/168, sygn. 452)
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Pilnym zadaniem tworzących się polskich władz państwowych 
było przejęcie kontroli nad strategicznymi gałęziami gospodarki, 
takimi jak kolej czy górnictwo, zwłaszcza że brak węgla kamien-
nego był jednym z podstawowych problemów, z jakim borykały 
się zarówno zakłady przemysłowe, jak i miejscowa ludność. 

Objęcie przez Polską Komisję Likwidacyjną władzy górniczej nad Zagłębiem 
Śląskim, Kraków 5 listopada 1918 roku (APK Cieszyn, zesp. 14/3, 
sygn. 17)

Pismo w sprawie zaopatrzenia w węgiel dla młyna parowego Neumanna 
w Białej (APK Bielsko, zesp. 13/10, sygn. 286)

Oprócz problemów z opałem ludność borykała się także z pro-
blemem zaopatrzenia w podstawowe produkty żywnościowe 
(głównie w miastach). 
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Rozporządzenie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego w sprawie 
oddawania produktów żywnościowych (APK Cieszyn, sygn. APC Cz 1485)

Jeszcze większym problemem była szalejąca grypa „hiszpanka” 
zbierająca obfite żniwo w całej Europie, w tym również na tere-
nie pogranicza śląsko-galicyjskiego. 

Okólnik w sprawie zawieszenia nauki z powodu panującej epidemii grypy 
(APK Bielsko, zesp. 13/360, sygn. 873)
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Pismo naczelnika gminy Szczyrk z 22 listopada 1918 r.) w sprawie odmowy 
wydania pozwolenia na zabawy taneczne w powodu „głodu, chorób 
śmiertelnych oraz wielkich rozruchów” na terenie gminy (APK Bielsko, 
zesp. 13/689, sygn. 293)

Rozchwiana gospodarka monetarna po upadku monarchii au-
stro-węgierskiej zmusiła lokalne władze do wypuszczenia wła-
snych biletów skarbowych (pieniędzy zastępczych). 

Asygnaty kasowe miasta Cieszyna wydawane na przełomie 1918/1919 
roku jako substytuty pieniądza państwowego (APK Cieszyn, zesp. 
14/168, sygn. 85)
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Odradzanie się państwa polskiego nie wpłynęło w istotny spo-
sób na zmianę stosunków wyznaniowych. Na terenie Śląska 
Cieszyńskiego nadal największą grupę wyznaniową stanowili 
katolicy, drugą co do liczebności była ludność wyznania ewan-
gelicko-augsburskiego, a trzecią wyznawcy judaizmu. Nieco inne 

proporcje występowały w zachodniej Galicji, gdzie przeważała 
ludność wyznania rzymsko-katolickiego, drugą co do wielkości 
grupę stanowili wyznawcy religii mojżeszowej (w rejonie Białej 
ewangelicy), przy niedużym udziale innych wyznań. 

Kościół katolicki w Zamarskach (APK Cieszyn, zesp. 14/168, sygn. 542) Ewangelicki kościół Jezusowy w Cieszynie (APK Cieszyn, zesp. 14/168, 
sygn. 523)
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Ulica Cesarza Franciszka Józefa w Bielsku (od 1919 roku 3 Maja) 
z synagogą (APK Cieszyn, zesp. 14/168, sygn. 522)
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Wybory 
Do prawidłowego funkcjonowania istotne było wyłonienie de-
mokratycznych samorządowych władz gminnych i powiatowych 
oraz naczelnych organów władzy państwowej. Opierając się na 
doświadczeniach parlamentaryzmu z końcowego okresu istnie-
nia monarchii austro-węgierskiej, już w listopadzie 1918 roku 
polscy działacze polityczni i społeczni rozpoczęli przygotowania 
do wyborów do mającego powstać parlamentu odrodzonej Pol-
ski.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu wyborów w okręgu wyborczym nr 37 
(Oświęcim) z 26 grudnia 1918 roku (APK Bielsko, sygn. 13/20/129)

Dnia 28 listopada 1918 roku Naczelnik Państwa Polskiego Józef 
Piłsudski wydał dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego. 
Zostały one przeprowadzone 26 stycznia 1919 roku. Na terenie 
zachodniej Galicji przebiegły one bez większych przeszkód, przy 
dużej frekwencji głosujących (jedynie w Białej zostały zbojkoto-
wane przez Niemców). 

Ogłoszenie wyników wyborów do Sejmu Ustawodawczego w okręgu nr 37 
– Oświęcim (APK Bielsko, zesp. 13/490, sygn. I/1974)
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Inaczej rzecz się miała na terenie Śląska Cieszyńskiego. Ustano-
wiony w celu przeprowadzenia wyborów okręg wyborczy nr 35 
obejmował tereny administrowane przez stronę polską, m.in.: 
miasto Bielsko, powiat bielski, powiat cieszyński i frysztacki bez 
gmin: Orłowa, Dziećmorowice, Pietwałd, Łazy, Sucha Średnia 
i Dolna. Dekretu o przeprowadzeniu wyborów nie uznały wła-
dze Republiki Czecho-Słowackiej w Pradze i zażądały wycofania 
się polskiej administracji oraz oddziałów polskich z tego terenu, 
aby uniemożliwić przeprowadzenie w polskiej strefie wyborów 
do Sejmu. 

Petycja Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego do Sejmu 
Ustawodawczego z lutego 1919 
roku o uznanie 6 uzgodnionych 
miejscowych kandydatów jako 
parlamentarzystów (APK Cieszyn, 
sygn. 14/

W związku z wybuchem walk (23 stycznia 1919 roku) nie mogło 
dojść do swobodnej realizacji prawa ludności polskiej do wyło-
nienia własnych przedstawicieli w odrodzonym Sejmie Rzeczy-
pospolitej, a ostateczne ustanowienie granic tym terenie znacz-
nie przesunęło się w czasie. Nastąpiło ono w okolicznościach 
bardzo tragicznych dla odrodzonego państwa polskiego, kiedy 
to w okresie najazdu bolszewickiego w lipcu 1920 roku Rada 
Ambasadorów wydała decyzję (28 lipca) o podziale Śląska Cie-
szyńskiego. 
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Summary

Wystawę Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji 
przygotowano prawie wyłącznie w oparciu o zasób oddziałów 
w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowi-
cach. Na wystawie przedstawiono podstawowe fakty odnoszą-
ce się do tworzenie się organów władzy odradzającego się pol-
skiego organizmu państwowego na terenie pogranicza dwóch 
krajów koronnych odchodzącej ze sceny historycznej monarchii 
austro-węgierskiej: Śląska Austriackiego i Galicji. Chodzi o zie-
mie historycznego księstwa cieszyńskiego i powiaty zachodniej 
Galicji, które różniły dzieje polityczne, gospodarcze i kulturalne. 
Ścierały się na nich i nakładały na siebie różne zjawiska cywili-
zacyjne, między innymi przemieszanie etniczne zamieszkujących 
te tereny społeczności, różnorodność wyznaniowa i kulturowa 
oraz znaczne różnice w poziomie życia materialnego miesz-
kańców. Ze względu na ograniczoną możliwość ekspozycji, jak 
również zawartość spuścizny archiwalnej przechowywanej w ar-
chiwach w Bielsku-Białej i Cieszynie wystawa operuje raczej 
symbolami niż pełną opowieści faktograficzną dotyczącą prze-
łomowej dla Polski epoki. 

Kwerendą objęto przede wszystkim zasób archiwalny i biblio-
teczny pochodzący z pierwszego okresu kształtowania się nie-
podległego państwa polskiego, kiedy w Cieszynie funkcjono-
wały własne organy ustawodawcze i władze naczelne: Rada 
Narodowa Księstwa Cieszyńskiego i Rząd Krajowy Księstwa 
Cieszyńskiego, a na terenie zachodniej Galicji Polska Komisja 
Likwidacyjna.

Poza tym skorzystano z archiwaliów będących pozostałością 
po organach administracji samorządowej i państwowej działa-
jących na terenie ówczesnych powiatów: bialskiego, bielskie-
go, cieszyńskiego, frysztackiego, oświęcimskiego, wadowickie-

go, suskiego i żywieckiego. W pierwszej kolejności kwerendę 
przeprowadzono z zespołach, gdzie potencjalnie można by się 
spodziewać wielu informacji dotyczących spraw odzyskiwania 
niepodległości w 1918 roku, czyli w aktach zespołów magistra-
tów w Białej, Bielsku, Cieszynie, Jordanowie, Makowie, Oświę-
cimiu, Skoczowie, Wadowicach, Zatorze i Żywcu, w aktach gmin 
wiejskich z terenów wyżej wymienionych powiatów, jak również 
w aktach starostw powiatowych w Białej, Bielsku i Cieszynie. 
Kwerendą nie objęto akt starostw wadowickiego i oświęcim-
skiego, które przechowywane są w zasobie Archiwum Naro-
dowego w Krakowie. Niestety wyniki poszukiwań w archiwa-
liach organów powiatów, miast i gmin okazały się dość skromne, 
sięgnięto więc dodatkowo po pomocniczy materiał z instytucji 
szkolnych i kulturalnych. Również w tych archiwaliach temat 
przełomu niepodległościowego w 1918 roku poruszany jest ra-
czej symbolicznie i zawiera się najczęściej w krótkich notatkach 
kronikarskich. Natomiast cenne i ciekawe uzupełnienie stano-
wią materiały aktowe i ikonograficzne, zawarte w zbiorach i spu-
ściznach osób prywatnych.

W katalogu znalazła się tylko niewielka część materiałów pre-
zentowanych na wystawie. Obrazują one okres Wielkiej Woj-
ny, kiedy to tworzyły się Legiony Polskie i działały organizacje 
sokole, a miejscowa ludność borykała się z trudnościami życia 
codziennego. Przedstawiono materiały z okresu odradzania się 
Rzeczypospolitej na tych terenach jesienią 1918 r., w szczegól-
ności związane z powstaniem i działalnością Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego i Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Kra-
kowie oraz tworzeniem Wojska Polskiego i sił porządkowych. 
Ukazano także wybrane obrazki z życia codziennego dotyczące 
między innymi szkolnictwa, gospodarki, zaopatrzenia, zdrowia 
i stosunków wyznaniowych. Na zakończenie wybrano materia-
ły związane z wyłonieniem demokratycznych samorządowych 
władz gminnych i powiatowych oraz naczelnych organów wła-
dzy państwowej.
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