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Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 
Próby oceny działalności i dokonań

I. Rada Narodowa jako platforma 
porozumienia politycznego Polaków na 
Śląsku Cieszyńskim.

1. Charakterystyka Śląska Cieszyńskiego przed I wojną światową.
W wiek XX Księstwo Cieszyńskiego weszło jako część tzw. Śląska Austriackiego, 

który stanowił kraj koronny z własnym sejmem krajowym i namiestnikiem1. Teren 
Księstwa Cieszyńskiego podzielony był na cztery powiaty polityczne (cieszyński, 
bielski, frydecki i frysztacki). Ostatni przed wybuchem I wojny światowej spis 
ludności — z 1910 r. — wykazał, źe w księstwie zamieszkiwało 426 667 osób, w tym 
233 850 ludności polskiej, 115 694 czeskiej i 76 916 niemieckiej2. Ludność niemiecka 
najliczniej reprezentowana była w pow. bielskim, a także w Cieszynie, Frydku 
i Frysztacie. Czesi zamieszkiwali przede wszystkim w pow. frydeckim (tu stanowili 
zdecydowaną większość), spotkać ich można było także na zachodnich krańcach 
pow. cieszyńskiego i frysztackiego (było to już jednak osadnictwo wyspowe). 
Polacy posiadali zdecydowaną przewagę liczebną na wschód od pow. frydeckiego 
(jedynie w większych miastach i okolicznych gminach znajdowały się znaczniejsze 
skupiska Niemców).

Ludność polska była na początku XX w. w znacznym stopniu uświadomiona 
narodowo i politycznie określona3. Wyznaniowo dzieliła się na dwie grupy: 
katolików (ok. 77%) i ewangelików. Podział wyznaniowy znalazł swoje odbicie 
w ruchu politycznym. Katolicy wspierali i działali w Związku Śląskich Katolików 
(utworzonym w 1883 r.) natom iast ewangelicy przede wszystkim w Polskim 
Stronnictwie Ludowym i Polskim Stronnictwie Narodowym przekształconym 
przed I wojną światową w Polskie Zjednoczenie Narodowe. Rozwój przemysłu 
spowodował, że do głosu doszły na Śląsku Cieszyńskim poglądy socjalistyczne 
1 w konsekwencji coraz prężniej rozwijała się tu Polska Partia Socjalno-Demo
kratyczna. Liderzy tych partii (ks. Józef Londzin z ZŚK, dr Jan Michejda z PZN
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i Tadeusz Reger z PPSD) byli niekwestionowanymi przywódcami ludności polskiej 
przed I wojną światową i w chwili jej zakończenia.

2. Powstanie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.
Walka polityczna z Niemcami i Czechami zamieszkującymi Księstwo Cieszyńs

kie zmuszała partie polskie do szeregu porozumień w celu obrony interesów 
polskich; partie te miały za sobą —  w chwili zakończenia wojny — szereg koalicji 
wynikających z bieżącej walki politycznej. Polscy działacze nawiązywali też 
kontakty z politykami galicyjskimi, ale ich trwałość pozostawiła wiele do życzenia, 
gdyż interesy Galicji nie zawsze pokrywały się z potrzebami ludności polskiej 
Księstwa Cieszyńskiego.

Już od początku 1918 r. dla polskich działaczy na Śląsku Cieszyńskim stawało się 
coraz bardziej oczywiste, że z chwilą zakończenia wojny może dojść do przełomo
wych roztrzygnięć politycznych; Księstwo Cieszyńskie może nie należeć do 
monarchii habsburskiej. Coraz bardziej prawdopodobne stawało się powstanie 
niepodległych państw narodowych, w tym państwa czeskiego. Dla Polaków na 
Śląsku Cieszyńskim właśnie Czesi mogli okazać najbardziej niebezpiecznym 
przeciwnikiem, gdyż niewątpliwie będą dążyć do włączenia księstwa do państwa 
czeskiego. Niemcy austriaccy mieszkający na terenie księstwa byli w trudniejszej 
sytuacji, gdyż państwo czeskie odcinało ich od większych skupisk ludności 
niemieckiej. M ając jednak poważny wpływ na życie gospodarcze i dużą dojrzałość 
polityczną byli poważnym przeciwnikiem.

Od początku października 1918 r. przywódcy ZŚK, PZN i PPSD przygotowywa
li się do przejęcia od Austro-Węgier Księstwa Cieszyńskiego w imieniu po
wstającego państwa polskiego. Istotny element tych przygotowań stanowiło 
uczestnictwo przywódców ZŚK i PPSD w naradach galicyjskich polityków 
w październiku 1918 r., które doprowadziły do utworzenia Polskiej Komisji 
Likwidacyjnej4. Mimo zasadniczej zgodności poglądów w sprawie przynależności 
Galicji i Śląska Cieszyńskiego do Polski, nie udało się doprowadzić do pełnego 
zespolenia wysiłków i obie dzielnice utworzyły własne organy.

W dniu 12.X_.1918 w Dom u Narodowym w Cieszynie doszło do spotkania 
przywódców ZŚK, PPSD, PZN i polskich organizacji społecznych, w trakcie 
którego przyjęto rezolucję o uznaniu Rady Regencyjnej, gdyż .jako  Polacy 
—stwierdzono — zamieszkujący kraj polski, uznajemy bezwarunkowo przynależ
ność naszą i kraju naszego do całej, zjednoczonej i niepodległej Polski, z dostępem 
do morza” . Efektem spotkania było także podjęcie uchwały o utworzeniu organu 
ponadpartyjnego, reprezentującego interesy ludności polskiej wobec władz aust
riackich, ludności czeskiej i niemieckiej oraz — w bliskiej przyszłości — rządu 
polskiego, którem u przekazane zostaną ziemie śląskie5.

Do 16 października ustalono skład personalny przyszłego organu ponadpartyj
nego mającego reprezentować interesy ludności polskiej. Fakt ten ma istotne 
znaczenie przy analizowaniu manifestu Karola z 16.X.1918 do narodów mo
narchii, w którym wskazano na możliwość tworzenia rad narodowych. Należy 
podkreślić, że wprawdzie większość rad narodowych powstała jako następstwo 
tego manifestu, jednak bez wątpienia nie odnosi się to do cieszyńskiej Rady.
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Powstała ona zgodnie z wolą polskich partii politycznych i nawet nazwa 
wygenerowana została samodzielnie. Już w 1911 r. Polskie Zjedoczenie Narodowe 
proponowało utworzenie platformy porozumienia politycznego o nazwie rada 
narodow a (oczywiście w innej sytuacji i dla innych celów), a PPSD podając 
16.X.1918 nazwiska swoich przedstawicieli do tworzonego organu informowała ks. 
j. Londzina że deleguje ich do pracy w radzie narodowej. W trzeciej dekadzie 
października 1918 r. prasa cieszyńska opublikowała oficjalne sprostowanie T. 
Regera, w którym wyjaśnił, że R ada Narodowa powstała samoistnie a nie na 
podstawie manifestu cesarskiego.

Supremacja ZŚK, PPSD i PZN w życiu politycznym była tak duża, że skład Rady 
Narodowej ukształtowali liderzy tych partii. W jej skład weszło po siedmiu 
przedstawicieli tych partii i jeden reprezentant Związku Społeczno-Narodowego. 
Pewnym zawodem dla polskich działaczy kulturalnych, społecznych i oświatowych 
było przyjęcie czysto partyjnej formuły składu Rady Narodowej.

Prace nad utworzeniem Rady Narodowej przebiegały równolegle do intensyw
nych działań politycznych zmierzających do pobudzenia aktywności Polaków. 
Odbywały się masowe wiece (n.p. w Orłowej 13 października uczestniczyło w wiecu 
ok. 20 000 osób), swoje spotkania odbywali członkowie polskich towarzystw 
kulturalnych, sportowych, oświatowych i społecznych, spotykali się też przełożeni 
gminni.

19.X.1918 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńs
kiego. Ustalony został skład, wybrano Prezydium Rady (trzech prezydentów: J. 
Londzin, T. Reger i J. Michejda) oraz sekretarza Rady (Paweł Bobek). R ada 
postanowiła powiadomić władze austriackie o swoim powstaniu i o przejęciu 
Księstwa Cieszyńskiego w imieniu powstającego państwa polskiego6.

Rada powstała jako  organ 22 osobowy. Skład uległ jednak w następnych 
miesiącach zmianom i w połowie 1919 r. liczba jej członków wzrosła do 34. Przez 
pierwsze tygodnie swojego istnienia R ada działała przede wszystkim jako organ 
kolegialny, na posiedzeniach plenarnych. Tu zapadły najważniejsze decyzje i był to 
organ zarówno formalnie jak  i rzeczywiście najważniejszy. Jednak po przejęciu 
władzy, a ściślej po zawarciu ugody z Czechami posiedzenia plenarne stawały się 
coraz rzadsze i nie tu podejmowane były akty normatywne i istotne decyzje 
administracyjne. N a posiedzeniach plenarnych roztrząsano problemy polityczne 
i ścierały się poglądy partyjne. Posiedzenia plenarne Rady były niezbędne dla 
zachowania prestiżu i miały służyć legitymizacji poczynań innych organów Rady, 
a także pozostałych instytucji działających na tym terenie. Od lutego 1920 r., gdy 
Komisja Plebiscytowa pozbawiła Radę Narodową i jej organy władztwa administ
racyjnego, posiedzenia plenarne miały znowu, podobniejak w październiku 1918 r. 
istotne znaczenie, ale już tylko jako gremium polityczne, próbujące wywrzeć wpływ 
na tok wydarzeń. Ostatnie posiedzenie plenarne RNKSC odbyło się 4.VIII.1920 
czyli w tydzień po ostatecznej decyzji Rady Ambasadorów w sprawie granicy na 
Śląsku Cieszyńskim i prawie tydzień przed oficjalnym przejęciem przyznanych 
obszarów przez państwo polskie.
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II. Przejęcie władzy

R ada N arodowa Księstwa Cieszyńskiego ukonstytuowała się jako platforma 
porozumienia politycznego dla włączenia ziemi cieszyńskiej do odrodzonego, 
zjednoczonego, niepodległego państwa polskiego. Dla działaczy cieszyńskich było 
oczywiste, że powstające państwo polskie musi być wspierane przez aktywne 
działanie Polaków na terenach należących do państw zaborczych. Nie można było 
liczyć na włączenie ziem Księstwa Cieszyńskiego bez wykazania zdecydowanej woli 
i determinacji przez zamieszkałą tam  i stanowiącą większość etniczną, ludność 
polską. W konsekwencji należało się liczyć z koniecznością przejęcia władzy od 
urzędników austro-węgierskich i zneutralizowaniem stacjonujących wciąż wojsk 
tego państwa. W przejęciu władzy przeciwdziałać mogli zarówno Czesi jak 
i Niemcy tam zamieszkali.
Dla polskich działaczy było oczywiste i to, że bez przekonania miejscowych 
urzędników o swojej sile i legitymacji do prowadzenia działań na rzecz państwa 
polskiego, przejęcie władzy będzie niemożliwe. Pierwsze kroki RNKSC podjęła już 
w dwa dni po ukonstytuowaniu (w poniedziałek 21.X. 1918), kierując pismo 
informujące o swoim powstaniu do prezydenta Rządu Krajowego w Opawie 
barona W idmanna. Notyfikację tę W idmann przekazał do wiedeńskiego ministers
twa spraw wewnętrznych, traktując powstanie Rady jako efekt manifestu cesarza 
Karola7. Prezydent Rządu Krajowego nie odpowiedział Radzie Narodowej, 
a urzędnicy na Śląsku Cieszyńskim próbowali prowadzić normalną działalność 
będąc pozbawionymi bieżących instrukcji z Opawy i — Wiednia. Ich morale były 
osłabione i z coraz większym niepokojem obserwowali narastające z dnia na dzień 
nastroje separatystyczne zarówno wśród ludności polskiej jak  i czeskiej.

W kilka dni po powstaniu Rady odbył się masowy wiec ludności polskiej 
w Boguminie, a 27 października wiec w Cieszynie. Około 40 tys. Polaków przybyło 
pod Dom Narodow y wezwanych odezwą Rady Narodowej Księstwa Cieszyńs
kiego:

Ludu śląski!
Nad Śląskiem naszym zeszło 

słońce wolności.
Uznane przez wszystkich prawo samoistnienia pozwoliło Ci po 600-letniej rozłące 
wrócić do wolnej, zjednoczonej Polski. Przedstawiciele Twoi uroczyście ogłosili to 
złączenie się ze wspólną Macierzą, a Ty  —  ludu śląski —  potężnym głosem st wierdź tę 
niezłomną swą wołę, jawiąc się masowo na Zgromadzeniu (...)

Masowe manifestacje Polaków od Orłowej przez Bogumin do Cieszyna zrobiły 
wrażenie nie tylko na ludności niemieckiej i czeskiej ale także na urzędnikach 
cesarskich; miały też zasadnicze znaczenie dla Rady Narodowej Księstwa Cieszyńs
kiego, gdyż potwierdzały jej legitymację do występowania w imieniu największej na 
Śląsku Cieszyńskim grupy narodowej8.

Aktywni byli także Czesi. Traktując powiat frydecki jako oczywistą sferę 
wpływów, wysiłki swoje skupili na obszarze Zagłębia Karwińskiego (położonego
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w północnej części pow. frydeckiego i południowo-zachodniej frysztackiego) 
i pozostałej części pow. frysztackiego. K ontakty z przedstawicielami ludności 
czeskiej członkowie Rady Narodowej nawiązali już w kilka dni po jej utworzeniu. 
Ich partnerami początkowo byli czescy socjaliści, a następnie członkowie Narod- 
niego Vyboru pro Slezsko, czeskiego odpowiednika Rady Narodowej. Posiedzenie 
Rady 26 października było zdominowane problematyką czeską, dyskutowano 
m.in. o przyszłej granicy na Śląsku, powołano nawet zespół do tych spraw9. 
W rywalizacji o Śląsk Cieszyński Czesi posiadali kilka istotnych atutów. W części 
zachodniej i północnej księstwa wiele istotnych stanowisk obsadzonych było przez 
Czechów, Opawa, stolica kraju koronnego, znajdowała się poza zasięgiem 
wpływów — polskich a w sferze czeskich, i co najistotniejsze — proces budowania 
niepodległego państwa czesko-słowackiego następował szybciej niż państwa pol
skiego. 28.X.1918 proklam owana została w Pradze Republika Czesko-Słowacka, 
i już następnego dnia przedstawiciele Narodniho Vyboru pro Slezsko podjęli próbę 
przejęcia władzy w Zagłębiu Karwińskim i siedzibie starostwa we Frysztacie10. 
Wprawdzie próby te zakończyły się fiaskiem, jednak uświadomiły działaczom 
polskim, iż brak zdecydowanych działań może doprowadzić do przyłączenia Śląska 
Cieszyńskiego do państwa czeskiego. Jeszcze tego samego dnia, 29.X.1918, 
delegacja Rady Narodowej złożyła protest w starostwie frysztackim przeciwko 
uznaniu żądań czeskich, a wieczorem członkowie Rady zebrani w Dąbrowie 
jednomyślnie przyjęli projekt proklamacji przygotowanej przez Józefa i Zofię 
Kiedroniów". Proklamacja ta, z datą 30.X.1918 została rozplakatowana na 
obszarze Śląska:

Ludu śląski l

Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego, opierając się na zasadach prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Wilsona, uznanych przez wszystkie narody i państwa i  na 
jednomyślnej woli i zgodzie ludności Śląska, wyrażonej ostatnio na wiecach ludowych 
w Orlo w ej, , w Boguminie, w Cieszynie
proklamuje uroczyście przynależność państwową Księstwa Cieszyńskiego do wolnej, 
niepodległej, zjednoczonej Polski i obejmuje nad nim władzę państwową.

Ze względu na dążenia narodu czeskiego Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 
oświadcza, iż ustanowienie ostatecznej granicy pomiędzy oboma bratnimi narodami 
polskim i czeskim pozostawia się porozumieniu pomiędzy rządami: polskim w War
szawie, a czeskim w Pradze, w tem głębokim przekonaniu, iż rządy te będą się 
kierów idy przy ustaleniu granicy istotną przynależnością narodową i wolą ludności.

Zadaniem naszym będzie: poprowadzić lud śląski ku szczęśliwej przyszłości 
w wolnej, niepodległej, zjednoczonej Polsce, a bezpośrednią i najważniejszą naszą 
troską: utrzymanie porządku i bezpieczeństwa, oraz należyte wyżywienie ludności 
miejskiej i zagłębia węglowego ku czemu przyznaną już mamy wydatną pomoc 
polskiego narodu w Galicji i  h> Królestwie.

Zwracamy się także do wszystkich mniejszości narodowych z wezwaniem, aby 
zachowaniem swojem przyczyniły się do utrzymania spokoju i zgody.

Aby zadanie nasze co do utrzymania spokoju i poszanowania własności w całej pełni
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wykonane zostało, nakazujemy Wydziałom gminnym w porozumieniu z ludnością 
jakoteż z organizacjami rolniczemi i robotniczemi bezzwłoczne utworzenie straży 
obywatelskich,na których ciążyć będzie obowiązek pilnowania porządku publicznego 
i bezpieczeństwa mienia i osoby.

Niech żyje polski Śląsk!
Niech żyje wolna, niepodległa, zjednoczona Polska!

Cieszyn, 30 października 1918. Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego

Proklamacja ta  miała zasadnicze znaczenie bowiem zostały w niej ogłoszone 
publicznie dążenia Rady Narodowej przyłączenia Księstwa Cieszyńskiego do 
Polski, zasady wytyczenia granicy, odpowiedzialność za utrzymanie porządku 
publicznego, a także deklaracja współpracy z pozostałymi grupami narodowymi. 
Jeszcze w tym samym dniu podjęto konkretne kroki w celu uzyskania posłuszeńst
wa od dowódców żandarmerii w powiatach: frysztackim, cieszyńskim i bielskim. 
Istotnym wsparciem dla poczynań Rady okazało się poparcie udzielone Jej przez 
przełożonych zdecydowanej większości gmin, w tym także w spornym powiecie 
frysztackim12.

W dniu ogłoszenia proklamacji Rada N arodowa zebrała się na posiedzeniu 
plenarnym i podjęła dyskusję na temat niezwłocznego wdrażania proklamacji 
w życie, a więc kroków zmierzających do realnego przejęcia władzy. Zebrani 
w Cieszynie przełożeni (wójtowie) większości gmin powiatu cieszyńskiego złożyli 
przyrzeczenie wierności Radzie Narodowej13.

Delegacja Rady (w otoczeniu wójtów) udała się tego dnia do starosty cieszyńs
kiego Jaxy Bobowskiego (był chory, ale przyjął delegację i stwierdził, że bez 
rozkazów z Opawy nie może przekazać władzy Radzie)14 i następnie do dowódcy 
garnizonu cieszyńskiego pułkownika G em ta, który unikając zdeklarowania się 
sprawie przejęcia władzy zapewnił, iż wojsko będzie strzegło porządku i nie dopuści 
do zamieszek. Inna deklaracja została przyjęta przez starostę bielskiego Jakuba 
Podczaskiego, który złożył oświadczenie podobnej treści jak starosta cieszyński, ale 
podkreślił zarazem że chętnie będzie, jako Polak współpracował z Radą N arodo
wą15.

Decydujące wydarzenia miały jednak miejsce w nocy z 31 października na 
1 listopada i w ciągu tego dnia. 31 października zebrał się najpierw Komitet 
Wykonawczy Rady Narodowej (zajmował się przede wszystkim analizą poczynań 
czeskich, w tym oceniał wiarygodność przedstawicieli Narodniho Vyboru pro 
Slezsko, którzy złożyli zapewnienie, iż chcą utrzymać z Radą Narodową dobre 
stosunki) a następnie odbyło się posiedzenie plenarne Rady. Było bardzo burzliwe, 
gdyż wymieniano całkowicie sprzeczne ze sobą informacje o zamiarach czeskich 
(m.in. o planowanym przez oficerów czeskich zamachu wojskowym na Śląsku 
Cieszyńskim)) oraz o posunięciach administracji austriackiej Polaków o składzie 
narodowościowym garnizonu cieszyńskiego (60% Polacy, 25% Czesi i 15% 
Niemcy) i zaakceptowała plan przejęcia garnizonu przez żołnierzy i oficerów 
narodowości polskiej. O godz. 19.00 R ada otrzymała telegram z komendy okręgu
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w Krakowie informujący o przejęciu przez żołnierzy brygadiera Bolesława Roji 
kontroli nad Krakowem 16.

W kilka godzin później rozpoczęło się zajmowanie obiektów wojskowych 
i publicznych przez żołnierzy i oficerów Polaków. Rano 1.XI.1918 dowódca 
garnizonu cieszyńskiego, płk. G ernt oddał się w ręce Polaków. Cieszyn, a także 
Bogumin były kontrolowane przez oficerów i żołnierzy uzyskujących zwierzchnict
wo Rady Narodowej17.

Już o godz. 9.00, 1 .X I.1918 delegacja Rady w składzie: J. Londzin, J. Michejda, 
Kazimierz Piątkowski i Paweł Bobek spotkała się z nowym starostą Zygmuntem 
Żurawskim (mianowany przez prezydenta krajowego barona Widmanna 31 
października), przekazała mu najnowsze informacje o zamachu wojskowym 
i opanowaniu gmachów publicznych w Cieszynie a także kolei koszycko-bogumińs- 
kiej i północnej (Bogumin — Dziedzice). Nowy starosta podporządkował się 
Radzie Narodowej, natom iast dowódca żandarmerii major Szyszkowitz zde
klarował posłuszeństwo Żurawskiemu co praktycznie oznaczało także podporząd
kowanie się Radzie. Dzień upłynął na wizytach przedstawicieli Rady w prokuratu
rze i sądzie okręgowym (szefowie tych instytucji stwierdzili, że nie zostali zwolnieni 
z przysięgi cesarzowi ale będą lojalnie postępować wobec Rady) a następnie na 
podsumowaniu wydarzeń i ustaleniu dalszej strategii na posiedzeniu plenarnym 
Rady Narodowej. Wieczorem przedstawiciele Rady prowadzili rozmowy z burmis
trzem Cieszyna i radą miejską. I z tej strony otrzymali zapewnienie lojalnego 
postępowania18. W dniu 2.XI.1918 R ada Narodowa wydała następujące oświad
czenie:

„Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego zawiadomiła rząd polski w Warszawie, 
komisję likwidacyjną we Lwowie i komisariat rządu polskiego w Krakowie o zor
ganizowaniu się i objęciu władzy Z ramienia rządu polskiego. Wszystkie władze 
przyjęły doraźnie owe zawiadomienie i uznały Radę Narodową Księstwa Cieszyńs
kiego na razie za swój organ”'9

Ostatnie zdanie oświadczenia miało na celu ukazanie przeciwnikom, iż rzecz się 
dokonała i ma poparcie innych czynników polskich (chociaż w istocie władze te nie 
były w stanie uznać formalnie Rady), a ludność polską na Śląsku Cieszyńskim 
podbudować psychicznie. Formalne przejmowanie władzy trwało jeszcze kilkanaś
cie dni, ale czas pokazał, iż 1 .XI. 1918 rzeczywiście Rada Narodowa Księstwa 
Cieszyńskiego przejęła władzę na terenie powiatu cieszyńskiego i to, że dalsza 
działalność Rady i jej powodzenie zależeć będą od tego jak ułoży ona stosunki 
z Czechami i Niemcami, a także - jakie wsparcie uzyska w rządzie polskim 
(problemy te zostaną omówione w dalszej części opracowania).

Członkowie RN K SC od chwili jej powstania mieli poważne problemy z opraco
waniem zasad funkcjonowania administracji na Śląsku Cieszyńskim po przejęciu 
władzy. Część z nich żywiła przekonanie, że włączenie tych ziem do Polski nastąpi 
bardzo szybko i wystarczy zabezpieczyć ład publiczny do momentu przejęcia 
władztwa administracyjnego przez rząd w Warszawie i poszczególne resorty. Istniał 
przecież w Warszawie rząd podległy Radzie Regencyjnej. Powstały wprawdzie 
jeszcze na przełomie października i listopada 1918 r. co najmniej dwa projekty
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organizacji władz dzielnicowych ale zostały zarzucone. Pierwszy był autorstwa 
małżeństwa Kiedroniów20, drugi powstał prawdopodobnie przy dużym zaan
gażowaniu K. Piątkowskiego i specjalnego subkomitetu wyłonionego przez Radę. 
Ten drugi projekt zawierał wykaz zarządzeń, które musiały być uchwalone z chwilą 
przejęcia władzy przez RNKSC i co ciekawsze, ustrój tych ziem. Księstwo 
Cieszyńskie miało mieć status województwa, Rada N arodowa miała zostać 
przekształcona w Radę Województwa Cieszyńskiego. Władzę wykonawczą miał 
sprawować Zarząd Województwa z dziesięcioma wydziałami. Określono też 
stosunkowo precyzyjnie uprawnienia rady, zarządu i wydziałów. Przejęcie przez 
RNKSC tego projektu mogło mieć zasadniczy wpływ na dalsze losy Śląska 
Cieszyńskiego21.

Stało się jednak inaczej. RNKSC powoływała swoje organy wewnętrzne w miarę 
potrzeb, pod presją chwili, bez przemyślań koncepcji. Trwanie Rady przez wiele 
miesięcy, zmienność sytuacji politycznej i jej pozycji spowodowały częste zmiany 
w organizacji organów wewnętrznych Rady i instytucji przez nią powołanych. Ich 
zakres kompetencji przedmiotowych uległ zmianie wraz ze zmianą pozycji Rady. 
Zmieniła się także zasadniczo ich właściwość terytorialna (zob. pkt. III opracowa
nia).

Niełatwo też było działaczom Rady uporać się z problemami wynikającymi 
z przejęcia organów administracji ogólnej i specjalnej. Ich personel składał się 
z urzędników nawykłych do lojalnego służenia koronie habsburskiej, a skuteczność 
działania uzależniona była od sprawnego działania całej machiny biurokratycznej 
monarchii. Istniejące na terenie Księstwa Cieszyńskiego organy administracji 
rządowej (przeważnie I instancji) związane były instancjami z odpowiednimi 
urzędami w Opawie (stolica kraju koronnego), a te wykonywały zarządzenia 
i instrukcje napływające z Wiednia. Z chwilą przejęcia władzy przez Radę urzędy na 
Śląsku Cieszyńskim zawisły w próżni instancyjnej. Stan taki nie mógł oczywiście 
trwać długo, stąd też wysiłłd prezydium Rady zmierzające do podporządkowania 
tych organów bądź to bezpośrednio resortom w Warszawie, bądź to tworzonym 
przez samą Radę organom II instancji. W efekcie w ciągu istnienia Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego istniały cztery grupy organów mających wpływ 
na warunki życia mieszkańców tej ziemi: wewnętrzne organy Rady, organy nowo 
utworzone przez Radę, organy przekazane przez Radę rządowi polskiemu w celu 
bezpośredniego zarządzania przez ten rząd konkretnymi agendami.

HI. Pozycja prawna

Aby właściwie ocenić dokonania RNKSC, ale też i jej możliwości, niezbędnajest 
ocena jej charakteru prawnego — czyli statusu prawno-publicznego. Właściwie 
status prawny w istocie określał jej pozycję, czyli możliwości — bądź ich brak 
— skutecznego podejmowania decyzji, współpracy z władzami państwa polskiego, 
organami utworzonymi przez instytucje międzynarodowe, wreszcie wymuszania 
posłuszeństwa wobec organów administracyjnych na Śląsku Cieszyńskim i jej 
ludności.
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Charakter prawny RN K SC ulegał kilkukrotnym istotnym zmianom. N a zmiany 
te wpływ miały przede wszystkim następujące wydarzenia: powstanie Rady 
(19.X.1918), przejęcie władzy (1 .XI. 1918), spotkanie delegacji Rady z Radą 
Ministrów (25.XI.1918), wojna czesko-polska (23.1. do 3.II.1919), objęcie władzy 
przez Komisję Plebiscytową (3.II .1920) oraz decyzja o podziale Śląska Cieszyń
skiego (28. VII. 1920).

Okres I (19.X. do 1.XI.1918)
W tym okresie RN K SC nie spełniała żadnych funkcji państwowych, t.zn. nie 

posiadała żadnych kompetencji bowiem nie podporządkowały się jej żadne organy 
administracyjne dotychczas funkcjonujące na obszarze księstwa. Była jedynie 
strukturą grupującą działaczy najważniejszych polskich partii politycznych, a sto
sowane przez nią środki (wiece, odezwy, apele) były typowe dla organizacji, czy 
akcji politycznych. Problem ten jest szerzej omówiony w pierwszej części opracowa
nia.

Okres II (od 1 do 25.XI.1918)
Proces przejmowania władzy rozpoczął się 1.XI. 1918 i trwał ok. dwóch tygodni 

(problematyka ta  poruszona jest w drugiej części opracowania).
W omawianym okresie zakres wykonywanej władzy i status prawny RNKSC nie 
był jeszcze oczywisty. Dla samej Rady zagadką był stosunek do jej poczynań 
zarówno najbliższego polskiego partnera, czyli Polskiej Komisji Likwidacyjnej 
w Krakowie (formalnie siedzibą PKL był Lwów), jak również zmieniający się co 
kilka dni ośrodek władzy centralnej (pierwszy tydzień listopada to  gabinet 
Wróblewskiego podległy Radzie Regencyjnej, 6,7 listopada rząd ludowy Daszyńs
kiego w Lublinie, po 11 listopada gabinety formowane pod dyktando Piłsudskiego, 
ale już w Warszawie). D o połowy listopada RNKSC uwolniła się spod wpływów 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Jednak nie do końca określony był nadal jej 
stosunek do rządu polskiego. Wprawdzie deklarowała od początku swojego 
istnienia, iż uznaje bez żadnych warunków rząd w Warszawie (była pod tym 
względem jedynym organem dzielnicowym),ale w istocie rząd ten był dla niej 
nieosiągalny przez pierwsze tygodnie listopada 1918 r. Aż do 25.XI.1918 RNKSC 
była polską władzą państwową na wschód od linii z 5.XI.1918. Jej władztwo było 
pełne, t.zn. zarówno w zakresie władzy ustawodawczej jak i wykonawczej, chociaż 
w imieniu państwa polskiego.

Okres III(25.XI.1918 do 23.1.1919)
W dniu 25.XI.1918 delegacja RNKSC brała udział w posiedzeniu Rady 

Ministrów22. Delegaci przedstawili Radzie Ministrów sytuację panującą w Księst
wie Cieszyńskim, swoje dotychczasowe dokonania, oraz rysujące się zagrożenia ze 
strony czeskiej. Należy podkreślić, że delegacja RNKSC była pierwszym oficjalnym 
gościem Rady M inistrów, spoza terenu podlegającego władztwu Tymczasowego 
Rządu Ludowego Republiki Polskiej. W trakcie posiedzenia rządu przyjęta została 
uchwała w której rząd upoważnił RNKSC do ,.wykonywania atrybutów Rządu 
Krajowego” i „do zaciągania na potrzeby miejscowe zobowiązań do wysokości
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1 miliona”23. Z  uchwały tej jednoznacznie wynikała wola rządu polskiego przejęcia 
władzy na obszarze Śląska Cieszyńskiego. Wynikało to wprost z powierzania 
RNKSC atrybutów rządu krajowego, bowiem zgodnie z prawem austriackimup- 
rawnienia takie miały tylko najważniejsze władze państwowe. W trakcie omawiane
go posiedzenia rządu zapadły też bardzo konkretne ustalenia, w tym przejęcie przez 
Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego szkolnictwa na Śląsku Cieszyńs
kim. RNKSC przyjęła ustalenia, które zapadły w Warszawie, jako jednoznaczne 
i oczywiste przejęcie przez rząd polski władztwa na obszarze administrowanym po 
5 listopada przez R adę24.

Wielkie trudności z jakimi borykał się rząd Moraczewskiego i Piłsudski na arenie 
międzynarodowej (nie mówiąc już o trudnościach wewnętrznych) spowodowały, że 
nie chciał zadrażnić stosunków w Ententą i Czechami. W ciągu grudnia 1918 r. 
RNKSC obserwowała z niepokojem, że Warszawa nie podejmuje kroków, które 
udowodniłyby iż jest ona organem rządu polskiego. Jedynym działaniem napeł
niającym otuchą było uwzględnienie polskiej części Śląska Cieszyńskiego jako 
obwodu wyborczego do przygotowywanych wyborów sejmu. Wiele jednak wska
zywało i na to, że rząd polski godzi się z możliwością roztrzygnięcia sporu o Śląsk 
Cieszyński na arenie międzynarodowej i dlatego pozostawia Radę w sytuacji 
prawnie nieokreślonej25. Chwiejna postawa rządu polskiego nie zmieniła jednak 
faktu, że od 25.XI.1918 do najazdu czeskiego RNKSC była formalnie organem 
rządu polskiego.

Okres IV (od 23.1. do 3.II.1919)
Najazd wojsk czeskich na obszary administrowane przez RNKSC w dniu 23 

stycznia spowodował faktyczne zawieszenie przez nią funkcji realizowanych do 
chwili najazdu. Nadal jednak jej charakter prawny nie uległ zmianie, była organem 
rządu polskiego. Rząd ten zresztą przyjął obowiązki wynikające z faktu za
atakowania terytorium sobie podległego. Ministerstwo Spraw Wojskowych pro
wadziło działania zmierzające do wyparcia wojsk czeskich natomiast Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych poprzez Delegację Polską na Konferencję Pokojową w Pary
żu podejmowało wysiłki mające na celu dyplomatyczne zakończenie konfliktu.

Okres V (od 3.II.1919 do 3.II.1920)
Początek tego okresu wyznacza data t.zw. umowy paryskiej, która zakończyła 

działania wojenne i doprowadziła do skierowania do Cieszyna Komisji Między
sojuszniczej. Okres ten kończy się z chwilą podjęcia działalności przez Komisję 
Plebiscytową,

Do połowy m arca 1919 r. RNKSC nie była pewna ani swojego statusu prawnego, 
ani nawet swojego istnienia. Obawiano się, że rząd polski ją  rozwiąże, nie wiedziano 
też jak się zachowa Komisja Międzysojusznicza. Z jednej strona rada protestowała 
przeciwko ewentualnym próbom rozwiązania przez władze polskie, z drugiej 
natomiast prezentowała nieugiętą postawę wobec Komisji Międzysojuszniczej 
wyrażającą się w podkreślaniu, iż jest ona najwyższym na Śląsku organem 
państwowym, a komisja nie ma uprawnień władczych.

Zasadnicza zmiana nastąpiła w połowie marca 1919 r. Otóż rząd polski
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zaakceptował formułę iż teren Księstwa Cieszyńskiego, jako obszar sporny ma 
charakter terytorium neutralnego (aż do ostatecznej decyzji granicznej). Konsek
wencje były daleko idące. RNKSC została zaakceptowana jako suwerenny organ, 
sprawujący władzę ustawodawczą i najwyższą władzę wykonawczą na wschód od 
linii demarkacyjnej, a rząd polski zadowolił się ustanowieniem przy Komisji 
Międzysojuszniczej delegata Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dr Władysław 
Giinther). Tak więc od marca 1919 r. do końca stycznia 1920 r. RNKSC była 
suwerennym, najwyższym, organem w polskiej części Śląska Cieszyńskiego26. 
Osiągnęła wówczas najwyższą pozycję praw ną27.

Okres V (od 3.II. do 28 VII.1920)
Po przybyciu Komisji Plebiscytowej okazało się, że ma ona rzeczywiście wolę 

sprawowania na terenie plebiscytowym pełni władzy. Poprzez swoje decyzje 
pozbawiła zarówno Radę N arodow ą Księstwa Cieszyńskiego jak i Narodni Vybor 
wszelkich uprawnień. R ada stała się znowu platformą porozumienia międzypartyj
nego, i pozostawało jej tylko wyrażenie opinii politycznych.

Komisja Plebiscytowa powołała do życia nowy organ, Prefekta dla wschodniej 
części Śląska Cieszyńskiego i jemu powierzyła gros uprawnień administracyjnych. 
Przejął on (Zygmunt Żurawski) kompetencje zarówno Rządu Krajowego jak 
i wydziałów RN K SC28.

IV. Właściwość terytorialna i kompetencje
1.Właściwość terytorialna.

Rozpatrując problem właściwości terytorialnej w istocie interesuje nas prze
strzenny zakres władztwa Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Od powstania 
Rady do przejęcia władzy nie można mówić o własności terytorialnej, a tym 
bardziej w władztwie terytorialnym Rady, a jedynie o obszarze na którym R ada 
uzyskuje poparcie.

Najistotniejsze znaczenia miały natomiast trzy wydarzenia pociągające za sobą 
rozwiązania graniczne: umowa wojskowa z 25.11.1919 r. i decyzja Komisji 
Plebiscytowej z 4.II. 1920 w sprawie utworzenia prefektur.

A. Okres od 5.XI.1918 do 23.1.1919
Na przełomie października i listopada 1918 r. zarówno Czesi jak i Polacy byli 

skłonni rokować w sprawie polubownego określenia sfer wpływów na Śląsku 
Cieszyńskim. Decydujące rozmowy przeprowadziły delegacje Rady Narodowej 
i Zemskeho Narodniho Vyboru 3.XI. 1918 w Orłowej29. Efektem tych rozmów było 
podpisanie 5.XI. 1918 w Morawskiej Ostrawie umowy określonej prowizorycznie 
(t.zn. do chwili aż oba rządy ostatecznie sprawę uregulują traktatowo) strefy 
wpływów czeskich i polskich. Przybrało to postać „granicy z 5.XI.1918” . Cze
chom przypadł cały powiat polityczny. Najwięcej emocji wzbudził powiat fry- 
sztacki, i to z trzech co najmniej powodów: skomplikowanych układów etni
cznych, zagłębia węglowego i strategicznego znaczenia przebiegających tu
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połączeń kolejowych. Zgodnie z ugodą polsko-czeską o kontroli nad gminami 
Rady Narodowej bądź Narodniego Vyboru w pow. frysztackim zadecydowała 
narodowość przełożonego gminnego, — jeżeli Czech to gmina pod wpływami 
Narodniho Yyboru, jeżeli Polak lub Niemiec to Rady Narodowej. O tym, że obie 
strony traktowały rozwiązanie z 5 listopada jako przejściowe świadczy m.in. 
zaaprobowanie czeskiej enklawy (gmina Dziećmorowice była otoczona przez 
gminy podległe RN K SC)30.
Należy podkreślić, że umowa z 5.XI.1918 nie dotyczyła jedynie rozgraniczenia stref 
wpływów, ale zawierała także postanowienia dotyczące wydobycia węgla, aprowi
zacji, ruchu kolejowego, ochrony mniejszości etnicznych. Stworzyła dobre pod
waliny pod bieżącą działalność administracji podległych Polakom i Czechom.

Zgodnie z postanowieniami umowy z 5.XI.1918 RNKSC podlegało ok. 3/4 
terytorium i ok. 2/3 ludności Księstwa Cieszyńskiego.

Od drugiej połowy listopada 1918 r. władze centralne w Pradze rozpoczęły 
działania mające na celu podważenie postanowień umowy z 5.XI. 1918. Obser
wując trudności z którymi borykali się Polacy (wojna z Ukraińcami, trudności ze 
sformowaniem rządu centralnego, niechętny stosunek do poczynań J. Piłsudskiego 
Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, w grudniu powstanie wielkopolskie, 
od stycznia walki na kresach wschodnich) i wykorzystując dobre stosunki 
z Francją, rząd czechosłowacki podejmował wysiłki zmierzające do przejęcia całego 
Księstwa Cieszyńskiego. Zbliżające się wybory do sejmu (26.1.1919) potraktowano 
jako niebezpieczne dla czeskich interesów, bo w ich trakcie ujawniłoby się 
stanowisko polityczne ludności podległej RNKSC. Postanowiono przejść do 
zdecydowanych działań.

W dniu 23.1.1919 do Prezydium RNKSC przybyła grupa oficerów ubranych 
w mundury wojsk Ententy i zażądała opuszczenia przez wojska polskie terytorium 
Śląska Cieszyńskiego. Wezwany poprzez Prezydium generał Franciszek Latinik, 
dowódca wojsk polskich na tym terenie, oświadczył, że bez zgody rządu polskiego 
nie usunie swoich żołnierzy. Walki toczyły się już od rana w okolicy Bogumina 
i w zagłębiu węglowym. Zdecydowana postawa generała Latinika i Prezydium 
RNKSC spowodowały, iż Czesi musieli walką tworzyć nowe fakty. Rozpoczęła się 
kampania, zwana wojną czesko-polską. Walki trwały do 30.1.1919 (zakończyły się 
zawieszeniem broni z dniem 31 stycznia na wniosek strony czeskiej). W dn. 23 
stycznia Polacy dysponowali na Śląsku Ciesz. 1 500 żołnierzami piechoty i 30 
kawalerzystami (wspomaganymi przez 4 działa i 18 karabiów maszynowych) oraz 
ok. 600 milicjantów (w większości górników i robotników tworzących oddziały 
paramilitarne dla zabezpieczenia ładu). Czesi mieli do dyspozycji ok. 16 tys. 
żołnierzy piechoty, 300 kawalerzystów. W ojska czeskie dysponowały 28 działami 
i ponad 100 karabinami maszynowymi. W dniu 27 stycznia wojska czeskie 
wkroczyły do Cieszyna (Latinik wycofał oddziały polskie na linię Wisły) i przesunę
ły się na wschód dążąc do zajęcia całego powiatu bielskiego. Decydująca bitwa 
odbywała się między 28 a 30 stycznia; Czesi próbowali przełamać polskie linie 
obrony na Wiśle. Ich ataki się załamały, co spowodowało prośbę dowództwa 
czeskiego o zawieszenie broni. Walki nie zostały już wznowione, a następstwami 
ataku czeskiego zajęli się politycy w Paryżu31.
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Dla RNKSC okres walk był nie tylko bardzo trudny (opuszczenie Cieszyna, 
próby uzyskania wsparcia rządu polskiego, opieka nad uchodźcami, pomoc 
w zaopatrzeniu ludności), ale i brzemienny w skutki. Zawieszenie walk oznaczało, 
że pod kontrolą odziałów czeskich znalazła się większa część terytorium dotyczczas 
podległe Radzie. Działacze RNKSC z niepokojem oczekiwali decyzji na które nie 
mieli już bezpośredniego wpływu.

B. Okres od 25.11 1919 do 3.II.1929
3.11.1919 r. przedstawiciele Polski i Czechosłowacji, Roman Dmowski i Eduard 

Beneś, podpisali w Paryżu umowę dotyczącą Księstwa Cieszyńskiego. Wynikało 
z niej, że wojska czeskie zostaną wycofane poza t.zw. linię demarkacyjną, 
a administracja cywilna ma być realizowana zarówno terytorialnie jak i kompeten
cyjnie zgodnie z umową z 5.XI.1918. Wobec tego, że linia demarkacyjna były 
wytyczona zdecydowanie na wschód od granicy z 5.XI. 1918 (przebiegała wzdłuż rz. 
Olzy i dopiero na samej północy odchodziła na zachód od tej rzeki) RNKSC miała 
realizować swoje kompetencje również na obszarach kontrolowanych przez woj ska 
czeskie.

Zgodnie z umową z 3 lutego do Cieszyna miała zostać skierowana Komisja 
Międzysojusznicza, której zadaniem było przygotowanie materiałów dla Kon
ferencji Pokojowej. Z umowy wynikało, że oba rządy, czyli czechosłowacki i polski, 
będą traktowały obszar Księstwa Cieszyńskiego jako neutralny aż do zapadnięcia 
ostatecznych roztrzygnięć granicznych. Dla RNKSC ustalenia z 3 lutego oznacza
ły: możliwość powrotu do Cieszyna i kontynuowania działalności, kłopoty 
z administrowaniem terenami położonymi między linią z 5 listopada i linią 
demarkacyjną, pojawienie się nowego partnera w postaci komisji międzynarodo
wej, zmiany charakteru stosunków z rządem polskim wobec neutralizacji teryto
rium księstwa.

W dniu 26.11.1919 wojska polskie wkroczyły do Cieszyna i tego dnia RNKSC 
mogła znowu podjąć swoją działalność32.

Już w ciągu najbliższych tygodni RNKSC przekonała się, że Czesi nie zamierzają 
respektować władztwa administracyjnego Rady między linią demarkacyjną a grani
cą z 5.XI.1918 r. Protesty składane komisji Międzysojuszniczej i wParyżu okazały 
się nieskuteczne. RNKSC odniosła jednak kilka poważnych sukcesów poza linią 
demarkacyjną, bowiem zachowała władztwo administracyjne w zakresie szkolnict
wa (wypłacała m.in. pensje nauczycielom) i nad zarządem przymusowym Komory 
cieszyńskiej. Komisja Międzysojusznicza również zmuszona była do potwierdzenia 
uprawnień RNKSC wynikających z umowy z 3.II .1919, chociaż była całkowicie 
bezradna wobec obstrukcji władz czeskich.

Reasumując, w okresie od 26.11.1919 do początku lutego 1920 r. właściwość 
terytorialna RNKSC formalnie utrzymana była na obszarze na wschód od linii 
z 5.XI. 1918 jednak faktycznie ograniczona została do linii demarkacyjnej, czyli do 
rzeki Olzy. Faktycznie strona polska straciła kontrolę nad zagłębiem karwińskim 
oraz nad linią kolejową Bogumin-Cieszyn-Jabłonków (linia ta miała strategiczne 
znaczenie, gdyż była częścią linii Berlin — Konstantynopol).

Rok 1919 zdominowany został rywalizacją polityczną o sposób podjęcia
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ostatecznej decyzji granicznej na Śląsku Cieszyńskim Ju ż  wiosną okazało się że 
Komisja Międzysojusznicza nie panuje nad sytuacją. Jej usytuowanie prawne było 
nieprzekonywujące, skoro reprezentacje lokalne obu społeczności nadal sprawo
wały władztwo administracyjne, a rządy, szczególnie czechosłowacki wywierały 
naciski na obszarze formalnie neutralnym. Przywódcy Ententy otrzymali wpraw
dzie raporty o sytuacji na Śląsku Cieszyńskim ale wynikało z nich tylko, że nastroje 
się radykalizują, że spór się zaognia i należy szukać nowych rozwiązań. 27.IX.1919. 
Rada Pięciu podjęła decyzję o przeprowadzeniu na Śląsku Cieszyńskim plebi
scytu33.

Korzystając z ocen Komisji Międzysojuszniczej Rada Pięciu przygotowywała 
zupełnie nowe rozwiązania organizacyjne i prawne34.

C. Okres od 4.II do 28.VII. 1920
W dniu 30.1.1920 r. Komisja Plebiscytowa przybyła do Cieszyna (w jej skład 

weszli przedstawiciele Francji, Anglii, Włoch i Japonii). Mimo zabiegów RNKSC, 
do nawiązania współpracy z Komisją nie doszło. W prost przeciwnie, Komisja 
demonstracyjnie ignorowała RNKSC i podejmowała decyzje, które w istocie 
odbierały Radzie wszelkie atrybuty władzy. W połowie lutego stało się oczywiste, 
Że R ada N arodow a Księstwa Cieszyńskiego przestała się liczyć jako organ 
prawotwórczy i wykonawczy.
Partiom i ich przedstawicielom w Radzie pozostała już tylko możliwość utrzymania 
Rady jako polskiego lobby politycznego i organizatora polskich przygotowań 
politycznych do plebiscytu. Od 4.II.1920, tzn. od decyzji Komisji Plebiscytowej
0 utworzeniu prefektury i Komisji Administracyjnej dla zagłębia Karwińskiego, 
Rada N arodowa Księstwa Cieszyńskiego utraciła kompetencje ustawodawcze
1 wykonawcze i wobec powyższego nie można było już mówić o jej właściwości 
terytorialnej.

Patrząc jednak z punktu widzenia polskich interesów na Śląsku Cieszyńskim, 
zasadnicze znaczenie miała utworzona wówczas t.zw. linia prefektur. Prefektura 
wschodnia (oficjalnie Prefekt dla wschodniej części Śląska Cieszyńskiego — został 
nim starosta cieszyński Zygmunt Żurawski) obejmowała większy obszar niż 
dotychczasowe władztwo RNKSC, bowiem linia prefektur przebiegała na zachód 
od linii demarkacyjnej (na południu). Czesi utracili nie nie tylko 5 gmin na południu, 
ale także kontrolę nad Zagłębiem Karwińskim, które wyłączono z prefektury 
zachodniej i poddano administracji Komisji Plebiscytowej (Realizowała ją  poprzez 
Komisję Administracyjną).

2. Kompetencje

R ada N arodow a Księstwa Cieszyńskiego była organem władzy na obszarze 
Księstwa Cieszyńskiego poddanym jej władztwu terytorialnemu od 1.XI.1918 do 
3.II.1920. Generalnie w tym okresie sprawowała pełne władztwo na polskim 
obszarze księstwa. Decydowało o tym umocnienie polityczne na obszarze księstwa 
(żadna partia grupująca Polaków nie kwestionowała tego faktu, nie kwestionowały 
tego też miejscowe organy administracyjne, a co najważniejsze rząd polski). Stąd 
też sukcesywne przekazywanie przez RNKSC określonych agend administracyj
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nych ministerstwom w Warszawie oznaczało jedynie wolę Rady, aby te agendy 
funkcjonowały w ścisłej współpracy a polską administracją. Rada bowiem od samego 
początku deklarowała wolę podporządkowania się rządowi centralnemu, ale to rząd 
z przyczyn politycznych nie był w stanie do lutego 1919 r. rozciągnąć władztwa 
administracyjnego na polską część Śląska Cieszyńskiego. Dzięki ścisłej współpracy 
z rządem polskim sprawy szkolnictwa, przemysłu i handlu, aprowizacji, wojskowe 
i sądowe prowadzone były na Śląsku Cieszyńskim przez odpowiednie ministerstwa. 
Jednak ze wszystkich tych zakresach Rada utrzymywała decydujący wpływ35.

Rada N arodowa Księstwa Cieszyńskiego w obwieszczeniu z 2.XI.1918 jedno
znacznie określiła swój status prawny:

,,1. Wszyscy mieszkańcy Księstwa Cieszyńskiego są winni Radzie Narodowej 
bezwzględne posłuszeństwo. Rada Narodowa zapewnia wszystkim mieszkańcom 
Księstwa Cieszyńskiego bezpieczeństwo mienia i osoby.

2. Pozostają w mocy wszystkie dotychczasowe ustawy państwowe i krajowe. 
Organizacja sądownictwa i szkolnictwa pozostaje tymczasem niezmieniona.

3. Zatrzymuje się dotychczasową organizację administracji państwowej i auto
nomicznej i wszystkie urzędy i władze powiatowe i gminne podlegają władzy Rady 
Narodowej i wykonuje swe czynności według dotychczasowych przepisów. Zmiany 
dotyczące urzędów i ich działalności będą ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rady 
Narodowej”36.

R ada wprawdzie nie zdecydowała się na ogłoszenie własnych ustaw (co 
deklarowała w rozporządzeniu o powołanie do życia dziennika urzędowego), ale jej 
rozporządzenia miały moc ustaw. Rozporządzeniami tymi nie tylko zmieniała 
ustawy austriackie, ale także wprowadzała na Śląsk Cieszyński ustawy sejmu 
polskiego. Właśnie fakt, że ustawy polskie obowiązywały na Śląsku Cieszyńskim 
tylko w takim zakresie i tylko te, które zostały wprowadzone rozporządzeniami lub 
obwieszczeniami Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, przesądzał o tym, że to 
właśnie Rada N arodowa była organem zwierzchnim na tym obszarze.Przez 
publikowanie własnych aktów normatywnych (regulujących materie zastrzeżone 
dla ustaw), poprzez dokonywanie zmian w ustawodawstwie austriackim i decydo
wanie o tym, które ustawy polskie obowiązywać mogą na podległym jej obszarze, 
RNKSC była organem ustawodawczym37, a przez swoje Prezydium zachowywała 
pozycję naczelnego organu władzy wykonawczej.

V. Zakończenie działalności

Decyzja Rady Ambasadorów z 28 VII 1920 o podziale Księstwa Cieszyńskiego 
wstrząsnęła zarówno ludnością polską, jak  również członkami RNKSC. Do 
połowy lipca 1920 r. żywiono nadzieje, że RNKSC, i stworzony przez nią system 
administracyjny, zostaną przywrócone do stanu sprzed 3.II.1920. RNKSC została 
wprawdzie decyzjami Komisji Plebiscytowej pozbawiona uprawnień władczych, 
ale przecież swoim urzędnikom udzieliła urlopów, a wiara w tymczasowość 
rozwiązań komisji przesądziła o przetrwaniu porozumienia międzypartyjnego 
i formalnym utrzymaniu Rady.



Poważnym ciosem było przyjęcie przez sejm Statutu Organicznego dla Górnego 
Śląska (Ustawa Konstytucyjna z 15 lipca 1920), bowiem jej art. 40 stanowił, iż od 
przyznania Polsce ziemi cieszyńskiej do jej faktycznego objęcia przez Rzeczpo
spolitą władzę tymczasową sprawować będzie Komisja Tymczasowa złożona 
z Komisarza Rządowego, jego zastępcy i 5 członków 38. A przecież jeszcze w maju 
1920 r. projekt przygotowany przez dr Józefa Buzka (pracownika MSZ) przewidy
wał, że funkcje te sprawować będzie R ada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego39.

Już 31 lipca 1920 r. RNKSC podjęła pierwsze czynności zmierzające do 
rozwiązania swoich struktur40.
Ostatnie posiedzenie plenarne RNKSC odbyło się 4.VIII.1920. Zapadła na nim 
decyzja o rozwiązaniu rady i powołaniu likwidatorów (dr Teofil Adamecki, mż. 
Wojnar, ks. J. Londzin, P. Bobek, T. Reger, ks. Eugeniusz Brzuska, D orota 
Kłuszyńska i Jan Szuścik). RNKSC na swoim ostatnim posiedzeniu przyjęła też 
tekst proklamacji w której wyrażała stanowczy prospekt przeciwko decyzji 
granicznej z 28 lipca, która oddawała Czechom 190 tys. Polaków, przeciwko 
rządowi, bowiem wyraził on zgodę na takie roztrzygnięcie, a nie na plebiscyty 
i apelowano do sejmu, aby decyzji tej nie ratyfikował.

Komitet Likwidacyjny pracował od 20.VII.1920 (pierwsze posiedzenie) do
2.VI. 1924. Po przeprowadzeniu likwidacji wszelkich roszczeń i zobowiązań rady 
okazało się, że pozostało jeszcze 18 min 190 tys. marek polskich, mimo, że komitet 
udzielał wsparcie dla instytucji kulturalnych i opiekuńczych.

Rada N arodowa Księstwa Cieszyńskiego była niewątpliwie jednym z trzech 
najważniejszych rządów dzielnicowych w rodzącej się II Rzeczpospolitej, obok 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie i Naczelnej Rady Ludowej w Po
znaniu. Wprawdzie obszar działania RNKSC był najmniejszy, jak również ilość 
osób poddanych jej władztwu, jednak to właśnie RNKSC istniała najdłużej (od 
19.X .1918 do 4.V III.1920, gdy PKL od końca października 1918 do stycznia 1919 
r., a NRL w Poznaniu od grudnia 1918 do praktycznie sierpnia 1919). Dokonania 
RNKSC także wskazują na ten organ jako jeden z najważniejszych w aktywnym 
tworzeniu zrębów niepodległego państwa polskiego.
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interpretowanie przez nią samą władzy, która jej w ten sposób została poruszona 
i określenie, w jakim stopniu ma ją wykonać sama, a w jakim może ją złożyć w ręce władz 
miejscowych, już istniejących", AP Cieszyn, RNKC, Sygn 53, k. 18.

34 Już w październiku 1919 r. MSZ posiadał informacje, żeRNKSC i Narodni Vybor zostaną
najprawdopodobniej pozbawione uprawnień administracyjnych i faktycznie odsunięte 
od władzy; por. AAN,: Ambasada w Paryżu,t. 104, k. 55.

35 Przekonywały się o tym władze wojskowe wielokrotnie, gdyż ich poczynania po oprotes
towaniu przez Radę musiały być poniechane (tak było m.in. przy próbach wprowadzenia 
wojskowego sądownictwa doraźnego, stanu wyjątkowego, czy nawet przy próbach 
zmiany jednostek wojskowych tu stacjonujących).

36 Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, 1919, Nr 1, poz. 4. Szerzej
o charakterze prawnym i zawartości dziennika (a więc i o działalności normotwórczej 
rady) w: B. Cybulski, Rada Narodowa..., s.192 i n.

37 Szczegółowo o działalności ustawodawczej rady por.: B. Cybulski; Rada Narodowa..., s.
197 i n.

38 Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej, 1920, Nr 73, poz. 497.
39 B. Cybulski: Rada Narodowa..., s. 205 i n.
40 Do części swoich funkcjonariuszy Rada skierowała wówczas pismo o treści: „Ze względu, iż

rozstrzygnięcie w sprawie śląskiej nastąpiło i biura i wydziały Rady Narodowej całkowicie 
zlikwidowane zostaną, widzimy się zmuszeni zwolnić Pana z dniem dzisiejszym z dotych
czasowego stanowiska służbowego", ibidem s. 206.
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