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Dwa nurty w polskim ruchu niepodległościowym 
na Śląsku Cieszyńskim (1912-1917)*

Dwa polskie stronnictwa narodowe na Śląsku Cieszyńskim, a więc Związek Ślą
skich Katolików (dalej: ZŚK) i Polskie Zjednoczenie Narodowe (dalej: PZN) oraz 
Okręg Śląski Polskiej Partii Socjaldemokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego 
(dalej: PPSD ), b yły  b lisk o  zw iązan e od roku 1912 z ga licy jsk im  ruchem  
niepodległościowym i od tego roku prowadziły ćwiczenia wojskowe, by przygoto
wać młodzież Śląska Cieszyńskiego i pogranicza śląsko-morawskiego do czynnego 
udziału w „wojnie świętej o wolność ludów”.

Stronnictwa narodowe prowadziły ową działalność w  oparciu o terenowe placów
ki „Sokoła”, zwane gniazdami. Istniało w 1914 r. 25 takich gniazd, z tego 21 na 
obszarze dzisiejszej Republiki Czeskiej. PPSD rozwijała tę akcję w ramach krakow
skiego „Strzelca” w  oparciu o swą młodzieżową „Siłę”. Wymienione stronnictwa 
polityczne oraz stowarzyszenia polskie, szczególnie posiadająca rozbudowane struk
tury terenowe Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego, stwarzały klimat ide
owy nakłaniający młodzież do włączenia się w szeregi polskie i walki o Polskę2.

W sierpniu 1914 r., zgodnie z rozkazem komendanta Józefa Piłsudskiego zarzą
dzającym mobilizację strzelecką, sformowano 6 plutonów strzeleckich - trzy w pol
skiej Ostrawie, po jednym w Michałkowicach, Gruszowie i Boguminie. Z pozostałe
go obszaru Śląska ruszyło do punktów werbunkowych w Galicji - pojedynczo lub 
niewielkimi grupkami - około 30 osób. Tadeusz Reger oceniał liczbę ochotników  
związanych z PPSD na dwie setki. Subiektywnie zmierzali oni wszyscy do formacji 
legendarnego już komendanta Józefa Piłsudskiego. Nie wszyscy jednak dotarli do 1. 
pułku Legionów i częściowo znaleźli się w 2. pułku płk. Zygmunta Zielińskiego, a 
grupa ochotników z obozu w podwadowickiej Choszczni w  3. pułku3.

W dniu 16 sierpnia, związany z Uniwersytetem Lwowskim, a pochodzący ze 
^ąska, dr Józef Buzek zaproponował na zebraniu założycielskim  Naczelnego Ko
mitetu Narodowego (NKN) w Krakowie włączenie do powstających Legionów kilku 
setek sokołów ze Śląska. W  wyniku porozumienia się z polskimi posłami ze Śląska, 
na zebraniu działaczy stronnictw politycznych i stowarzyszeń polskich 23 sierpnia 

Ueszynie, powołano Sekcję Śląską NKN. Na jej czele stanął prawnik Ignacy 
omagalski, blisko związany z narodowymi demokratami ze Lwowa. Komitet Sek- 

j . “łskiej NKN był zdominowany przez narodowców, w jego 12-osobowym skła- 
le było dwu socjaldemokratów4.



Powstanie Sekcji Śląskiej NKN przerwało trwające od początku wojny wyczekiwa
nie w drużynach „Sokoła”. Garnąca się do szeregów polskich młodzież ruszyła do 
Parku Sikory w Cieszynie - bazy kwaterunkowej dla formującego się Legionu Śląskie
go. Lokalna społeczność polska zgromadziła na wyposażenie swojej jednostki 34 
400 koron, co łącznie z pozyskanymi z innych źródeł środkami dało 52 426 koron, 
sumę wystarczającą na pokrycie wydatków związanych z formowaniem Legionu 
Śląskiego5.

Do Legionu Śląskiego zgłosiło się około 420 ochotników, najczęściej synów 
robotników i chłopów, bo taka była społeczna struktura lokalnej społeczności pol
skiej6. W kierownictwie Sekcji Śląskiej NKN występowały różnice poglądów co do 
rozmiarów i celów  Legionu Śląskiego. Zwolennikami maksymalnej rozbudowy tej 
formacji byli głównie socjaldemokraci. Ksiądz Józef Londzin żądał oszczędzania 
młodzieży uczącej się w polskich szkołach średnich oraz nielicznej na Śląsku pol
skiej inteligencji. Natomiast Ignacy Domagalski, pod wrażeniem zajęcia przez Ro
sjan Galicji Wschodniej oraz ich parcia na zachód, tracił wiarę w sens tworzenia tej 
jednostki. Takie nastroje przenikały w szeregi ochotników i spowodowały skurcze
nie się stanu osobowego Legionu z 420 do 374 ludzi7.

W dniu 21 września na Rynku w Cieszynie uroczyście pożegnano śląskich legioni
stów wyjeżdżających na front. Przemówili do nich posłowie —  Jan Michejda i Tade
usz Reger, życząc zwycięstwa sprawy polskiej i szczęśliwego powrotu do domów. 
Jan Michejda złożył należny hołd ,łaskawem u monarsze”. Tadeusz Reger wskazy
wał na konieczność walki z rosyjskim despotyzmem o wolność Europy i powstanie 
Polski ludowej8.

Dla śląskich legionistów całkowitym zaskoczeniem było skierowanie ich nie do 
Legionu Zachodniego, a do stacjonującego wówczas w  Mszanie Dolnej Legionu 
Wschodniego, znajdującego się w stanie rozkładu. Zaskoczeniem była też agitacja 
czołowych działaczy Polskiego Zjednoczenia Narodowego rozpoczęta tuż po wyjeź- 
dzie ochotników z Cieszyna, którzy nakłaniali młodzież do opuszczenia szeregów i 
powrotu do domów. W Mszanie Dolnej jeszcze przez cztery dni wypadło trwać pod 
naciskiem takiej propagandy9. Prawda, że około 80 ochotników zdecydowało się 
opuścić Legion, część z nich jednak przeszła do 1. pułku, kilkunastu powróciło 
później do szeregów, niedługo dołączyli też nowi ochotnicy. Pozostali w Mszanie 
Ślązacy, były ich trzy setki, zostali włączeni do 3. pułku Legionów, w  którym two
rzyli przez pewien czas zwartą grupę10.

Socjaldemokraci, którym przewodził Tadeusz Reger, byli zdania, że Sekcja Ślą
ska NKN - oparta o Sekcję Zachodnią NKN w Krakowie - powinna stanowić w czasie 
wojny polityczny ośrodek kierowniczy dla wszystkich stronnictw i stowarzyszeń 
polskich, stąd na zdominowanych przez siebie obszarach tworzyli terenowe komite
ty NKN. Stronnictwa narodowe natomiast chciały zachować pełną niezależność od 
krakowskiego NKN i nie przyjęły proponowanych im dwu miejsc w Komitecie Wyko
nawczym NKN, a samą Śekcję Śląską NKN traktowały jako instytucję tymczasową, 
powołaną wyłącznie w celu sformowania Legionu Śląskiego.

Ignacy Domagalski (kształtujący politykę Sekcji Śląskiej NKN) na czwartym > 
ostatnim posiedzeniu jej Komitetu W ykonawczego w dniu 28 września, po udziele
niu reprymendy dr. Michejdzie za składany na Rynku hołd „łaskawemu cesarzowi’,



p r z e p r o w a d z i ł  uchwałę o likwidacji Sekcji, gdyż ona swój cel - sformowanie Legio
nu -osiągnęła. Tej decyzji przeciwstawili się tylko, w tym 12-osobowym gremium, 
dwaj socjaldemokraci. Dobrze zorientowana w tych kwestiach Zofia Kirkor-Kiedro- 
niowa stwierdziła, że narodowcom chodziło wówczas głównie o umożliwienie egzy
stencji polskiej wspólnoty na Śląsku pod rządami rosyjskimi; stąd za bezcelowe 
uważali dalsze istnienie instytucji, która służyła Austrii, skoro ta ostatnia żadnej 
s e n s o w n e j  deklaracji w sprawie polskiej nie złożyła, a po klęskach na wschodzie 
była już tylko bezwolnym wasalem Niem iec”.

Śląscy socjaldemokraci nie podporządkowali się uchwale z 28 września i polecili 
swym terenowym  strukturom NKN dalsze działanie w oparciu o NKN w Krakowie. 
W iceprzewodniczący NKN, Ignacy Daszyński, uznał ową uchwałę za niebyłą i zwró
ci} się do Tadeusza Regera o powołanie nowych władz Sekcji Śląskiej. W dniu 17 
października mianował on Regera komisarzem wojskowym Legionów Polskich w  
Cieszynie, a 20 października, na zebraniu zwolenników NKN w Orłowej, wybrano 
jej nowy komitet wykonawczy na czele z Henrykiem Kłuszyńskim, lekarzem w  
Boguminie. Tadeusz Reger i Henryk Kłuszyński stali się członkami Komitetu Wy
konawczego NKN w Krakowie, co ułatwiło im stałe kontakty z 3. pułkiem piechoty, 
w którego 1. batalionie istniała 2. śląska kompania, złożona z ochotników Legionu 
Śląskiego; grupy Ślązaków służyły też w innych pododdziałach tego batalionu12.

Słabą stroną odnowionej Sekcji Śląskiej NKN było zbyt małe poparcie społeczne 
w regionie, ograniczone do skupisk robotników w zagłębiu węglowym , Trzyńcu, 
Boguminie, gdzie znaczące wpływy m ieli socjaldemokraci polscy. Poza zasięgiem  
wpływów Sekcji znalazła się wieś, z wyjątkiem gmin graniczących z zagłębiem, 
miasta śląskie, a co najgorsze, nie posiadała ona wpływu na nauczycieli, księży i 
zarządy różnych stowarzyszeń.„Robotnik Śląski”, organ socjaldemokratów, oddzia
ływał tylko na środowiska przemysłowe, jego m ożliwości kształtowania poglądów  
społecznych nie mogły się równać z siłą oddziaływania „Gwiazdki Cieszyńskiej” i 
„Dziennika Cieszyńskiego”- organów stronnictw narodowych. Pogłębiła się - posia
dająca dawne tradycje - wzajemna niechęć działaczy obu politycznych obozów. Ten 
stan pogorszyły oskarżenia i szykany, inspirowane przez odnowioną śląską NKN. 
Oskarżono narodowców o moskalofilstwo, były przesłuchania, rewizje domowe u 
działaczy PZN. Pojawiło się występujące również w Galicji „polskie żarcie”. Naro
dowcy z kolei nie udzielili Komisarzowi Wojskowemu Legionów pomieszczenia w 
Domu Narodowym - centrum organizacji polskich, stąd jego siedzibą stał się Dom  
Robotniczy13.

Nową sytuację stworzył przyjazd kadry Legionów z zagrożonego przez Rosjan 
Krakowa. W okolicach Jabłonkowa kwaterował Władysław Sikorski, pojawiał się 
Józef Piłsudski, szereg oficerów, którzy w przyszłości zostaną generałami. Śląscy 

olacy, co stwierdzają ich ówcześni goście, przyjęli żołnierzy polskich bardzo go
ścinnie i starali się udzielić im wszechstronnej pomocy. Prawda, że narodowcy byli 
negatywnie nastawieni do - ich zdaniem - bezsensownych działań militarnych, które 
z kolei popierali socjaldemokraci, ale sprawą najważniejszą stała się pomoc dla 
■Czernie wy posażonych legionowych szpitali i domów ozdrowieńców, które istnia
ły wówczas w Jabłonkowie i we wszystkich prawie wioskach położonych wokół
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Ważnym faktem stało się i to, że Władysław Sikorski, szef Departamentu Wojsko, 
w ego NKN - analizując wydarzenia z M szany Dolnej i działania opozycyjt( 
narodowców cieszyńskich - stwierdził, że jakościowo nie różniły się one od cizia, 
łań politycznej opozycji w Galicji. Jego stanowisko położyło kres lokalnym koj. 
fliktom na tym tle15.

Po przyjeździe kadry legionowej w okolice Jabłonkowa niepomiernie wzróS| 
prestiż komisarza Regera, reprezentującego wobec Departamentu Wojskowego NKft 
polską społeczność Śląska i posiadającego z tej racji bezpośredni dostęp do rezy. 
dujących w Wiedniu władz NK N oraz galicyjskich władz krajowych, urzędują, 
cych wówczas w  sąsiedniej Białej, a w konsekwencji -jako ustosunkowany poseł, 
posiadał również m ożliwości oddziaływania na Śląski Rząd Krajowy w Opawie1* 

Sprawa pomocy dla rannych i chorych żołnierzy polskich została potraktowani 
przez całą społeczność polską na Śląsku jako obowiązek. W zorganizowanej składct 
na ten cel pozyskano ponad 2 tys. koron, niezależnie od świadczeń rzeczowych i 
nieprzeliczalnej na pieniądze postawy opiekuńczej. Panie z obu obozów politycz- 
nych były czynne wśród rannych i chorych legionistów w szpitalach Cieszyna i 
pogranicza śląsko-m orawskiego. Czyniono rozpoznanie co do pobytu legioni
stów na ziemiach czeskich, by wesprzeć ich drobnymi podarunkami, czasopisma
mi i dobrym słowem. Inną ważną akcją było przygotowanie legionistom  godne; 
„gwiazdki”. Na ten cel ponownie zebrano 2 tys. koron, część tej sumy przeznacza 
no na podarunki dla legionistów  śląskich w 3. pułku, dla nich systematycznie dc 
1917 r. organizowano „gwiazdki” i „święcone”’7.

Tadeusz Reger był centralną postacią w organizowaniu pomocy dla legioni 
stów pod Jabłonkowem i w 3. pułku. Kierował opiekuńczymi działaniami w szpi
talach. Dzięki posiadanym kontaktom i wsparciu ze strony dwóch bardzo spras 
nych urzędników zdołał rozwiązać trudny problem - formalnie przysługuj ącycl 
ale praktycznie nie wypłacanych - zasiłków dla rodzin legionistów oraz poborós 
dla nauczycieli służących w Legionach18. W biurze Komisariatu Wojskowego szu
kali pomocy Polacy ze Śląska i Galicji. Najczęściej pytali o losy osób im bliskie! 
na froncie, ale szukali też pom ocy w  wielu innych sprawach. Indeks podejmowa 
nych kwestii zawiera „Księga Czynności Komisariatu Legionów Polskich w Cif-

• »9szynie .
W czasie pobytu legionistów  w okolicach Jabłonkowa (i w okresie później

szym, do początków 1917 r.) m ożemy m ówić o bliskim współdziałaniu obu nurtóf 
w polskim ruchu narodowym w kwestiach humanitarnej pomocy dla legionisto* 
Stronnictwa narodowe zdecydowanie popierały inicjowane przez Sekcję Sląsfe 
NKN takie akcje, jak „Dni Kwiatka”(imprezy kulturalne, których celem było po 
zyskanie środków na pomoc dla legionistów), sprzedaż złotych, srebrnych i brązo
wych gwoździ wbijanych do „Tarczy Legionów Ziemi Śląskiej”. Powszechny® 
poparciem cieszyła się Fundacja imienia Józefa Piłsudskiego, niosąca pomoc 
wom  i sierotom po legionistach20. J

W spółdziałanie obu nurtów w  celach ogólnonarodowych nie oznaczało zg°“f  
ności w sprawie orientacji politycznej. Symbolem poglądów Sekcji Śląskiej 
u schyłku 1914 r. m oże być wyhaftowany przez Slązaczki sztandar dla 1. Pul' 
Legionów. Na jego czerwonym tle widniał orzeł biały bez korony, ze spleciony :
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uścisku dłońmi -sym bolem  socjaldemokracji - na piersiach i z zerwanymi kajda- 
' V m i  W  szponach. Takiej sym boliki przywódcy obu partii narodowych przyjąć nie 
n 2li nie tylko ze względu na obce im socjaldemokratyczne ideały. Byli oni też 

r z e c i w n i  zbrojnemu popieraniu Austrii, uzależnionej od Niem iec. Z tej racji ata- t wali Regera, w związku z podejmowanymi przez niego próbami werbowania 
młodzieży do Legionów21.

Mimo współpracy w  sprawach ogólnonarodowych i czci oddawanej ofierze 
le g io n i s t ó w  śląskich przez oba nurty, nie było zgody co do politycznej orientacji 
MKN. W 1915 r. narodowców drażniła dominacja nielubianych od w ielu lat 
s o c j a l d e m o k r a t ó w ,  orientacja na Austrię, jak i Niemcy. O ile Związek Śląskich 
K a t o l i k ó w  w publicznym prezentowaniu takich postaw był umiarkowany, to dzia
łacze Polsk iego Zjednoczenia Narodowego umiarem nie grzeszyli, głosząc, że 
z a w s z e  g o r s z y  jest Krzyżak od Moskala. Podejmowali próby - bywało że skutecz
ne - bojkotowania imprez propagandowych NKN i w zasadzie podzielali poglądy 
a r e s z t o w a n y c h  polityków czeskich -Karla Kramara i Vaclava Klofaća. Taką posta
wę prezentowali też Czesi z krańców Śląska Cieszyńskiego i pogranicza moraw
s k i e g o " .

Trudnym kompleksem zadań - przed którymi postawiona została polska społecz
ność Śląska Cieszyńskiego - była konieczność udzielenia skutecznej pomocy ro
dakom z Galicji^ wyrzuconym przez wojnę z ich siedzib domowych. Od schyłku 
września przez Śląsk Cieszyński przepływały fale uchodźców wojennych i przesu
wały się w głąb monarchii, ale wielu zatrzymywało się na Śląsku. Wprawdzie ich 
napływ ustał z początkiem 1915 r., w wyniku zablokowania rosyjskiego parcia na 
zachód, niemniej w lutym tego roku na Śląsku Austriackim przebywało 10 055 
uchodźców wojennych, z tego 7720 w trzech powiatach zdominowanych przez 
ludność etnicznie polską23.

Śląskie w ładze krajowe, starostwa i magistraty większych miast starały się usunąć 
ze Śląska około 2500 migrantów, co dla wyrugowanych oznaczałoby skazanie na 
głodową wegetację w słabo lub wcale nieogrzewanych barakach. Tadeusz Reger 
pochłonięty przez służbę dla Legionów oświadczył co prawda, że opieka nad wojen
nymi migrantami to „sprawa dla endeków”, ale dzięki swoim kontaktom w Wiedniu, 
Białej i Opawie walnie przyczynił się do tego, iż do planowanych rugów nie do
szło-4. Niezależnie od dokonań władz, podstawowa masa uchodźców znalazła dach 
nad głową i skromne wyżywienie na wsi. Aktywnością w pomocy dla nich wyróżnia- 
y si? towarzystwa narodowe, szczególnie ich sekcje kobiece. Dysponujemy infor
macjami o ich działaniach w Cieszynie. Całością akcji opiekuńczej - pewnie w skali 
aleko wykraczającej poza to miasto - kierowali księża: poseł Józef Londzin oraz 

Pastor Jan Stonawski. Swój wkład włożyła też socjaldemokratyczna Liga Kobiet, 
lerowana przez Dorotę Kłuszyńską. W Cieszynie działała Michalina Regerowa, 

Posiadająca wybitny talent pozyskiwania do współpracy pań z różnych stowarzy- 
a'e te  ̂ sP°śród migrantek z Galicji25, 

i d  v f e n n a  zawierucha spowodowała potworne zniszczenia w strefach frontowych 
sjji “̂Omowych, przynosząc nędzę, cierpienia, śmierć. Z inspiracji sienkiewiczow- 
skun°ir etU Generalnego w Vevey w Szwajcarii oraz podobnej inicjatywy bi- 

akowskiego, również na Śląsku Cieszyńskim założono Komitet Ratunkowy



dla Zniszczonych Wojną Rodaków na czele z księdzem Józefem Londzinem i szere
giem narodowych działaczy.

Aktywność cieszyńskiego Komitetu Ratunkowego ruszyła z wielkim rozmachem 
w maju 1915 r., kiedy front przesunął się w kierunku wschodnim i bardziej widoczne 
stały się skutki działań wojennych. D zięki zaangażowaniu się duchowieństwa 
zgromadzono znaczące środki, pomnożone o dotacje Komitetu Generalnego w Ve- 
vey i dary innych osób. Pomoc kierowano do zniszczonych gmin w Galicji i Króle
stwie. Już w sierpniu przesłano 10 tys. koron do zajętej przez Niem ców Warszawy26,

Od wyjazdu kadry legionowej do Królestwa malało znaczenie Komisariatu Woj
skowego i Tadeusza Regera, a tym samym Sekcji Śląskiej NKN. W maju dotarły do 
Cieszyna pogłoski o mającej nastąpić likwidacji komisariatów wojskowych Legio
nów. W lipcu te w ieści okazały się w  pełni prawdziwe. Regerowi zaproponowano 
stanowisko delegata Departamentu W ojskowego NKN, którego kompetencje ogra
niczały się do funkcji opiekuńczych oraz propagandowych. Reger, zagrożony mobi
lizacją do armii austriackiej, mianowany został podporucznikiem legionowym  i 
wysłany do Królestwa w charakterze oficera werbunkowego. Jako członek władz 
naczelnych NKN nadal posiadał jednak pewne m ożliwości kontaktu ze Śląskiem 
Cieszyńskim i wspomagania działań bardzo już anemicznej Sekcji Śląskiej NKN z 
centrum w Boguminie27. Wzrósł natomiast autorytet obu stronnictw narodowych, 
odcinających się od angażowania się w  wojnie i rozwijających skuteczną działal
ność charytatywną wśród rodaków. Tradycyjnie oba stronnictwa cieszyły się popar
ciem inteligencji polskiej, a w ięc księży i nauczycieli (włącznie z kadrą polskich 
szkół średnich). Płaszczyzną organizacyjną stał się dla narodowców Komitet Ratun
kowy, a coraz większym autorytetem wśród Polaków na Śląsku cieszył się ksiądz 
Józef Londzin oraz faktyczny przywódca ewangelików polskich —  pastor Franci
szek Michejda.

Mimo politycznych niepowodzeń, Sekcja Śląska NKN była jedyną instytucją 
polską posiadającą m ożliwość publicznego podejmowania sprawy powojennych 
losów  swego kraju. W oficjalny sposób po raz pierwszy podniosła ona ową sprawę w 
uchwale plenarnego posiedzenia w Orłowej z 21 lipca 1915 r., a więc w czasie, kiedy 
wojska państw centralnych zajmowały Królestwo Polskie. Wtedy wielu Polaków 
oczekiwało na decyzję o utworzeniu Polski z ziem Galicji i Królestwa. We wspomnia
nej wyżej uchwale zawarta była deklaracja prowadzenia dalszej walki o Polskę oraz 
o połączenie z nią Śląska. O radykalniejszej postawie Sekcji Śląskiej od jej krakow
skiej centrali świadczy przesłanie brygadierowi Piłsudskiemu, domagającemu się 
wówczas wyraźnie utworzenia Polski, albumu „Księga Pamiątkowa Śląska”2.

Z kolejną tego typu inicjatywą, pewnie nie bez inspiracji Ignacego Daszyńskie
go, wystąpiła Sekcja Śląska NKN na swojej bogumińskiej konferencji 12 lutego 
1916 r. W  podjętej uchwale poparła ideę przekształcenia dualistycznej dotąd monar
chii w trialistyczną, złożoną z Austrii, Węgier i Polski, do której Ślązacy cieszyńscy 
chcieliby należeć. W tej ostatniej sprawie argumentowano racjami historycznym1' 
geograficznymi i gospodarczymi, przedstawionymi w przygotowanym w związku z 
tym posiedzeniem opracowaniu Franciszka Popiołka, oraz powoływano się na ofiar? 
krwi śląskich legionistów (wymieniając szereg nazwisk), szczególnie dobitnie świad" 
czącą o woli przynależności Cieszyniaków do Polski. Uchwała stwierdzała, że gdy- 
by przyłączenie Śląska do Polski okazało się niemożliwe, to Sekcja Śląska NK*’
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domagać się będzie uznania śląskich Polaków za grupę w iększościow ą oraz przy
znania praw mniejszościowych Polakom na pograniczu morawskim29.

Pod koniec marca 1916 r., kiedy socjaldemokraci wstępowali do Parlamentarne
go Kola Polskiego, uchwałę z lutego wręczono prezesowi Koła, Leonowi Bilińskie
mu. Stała się też ona płaszczyzną politycznego współdziałania trzech posłów ślą
skich -księdza Józefa Londzina, doktora Jana Michejdy oraz Tadeusza Regera30 W  
czasie obrad Komitetu W ykonawczego NKN w Krakowie w  dniu 2 maja przewodni
czący Sekcji Śląskiej, Henryk Kłuszyński, przedstawił lutową uchwałę. Została ona 
przyjęta do wiadomości31.

W dniu 5 listopada 1916 r. generał-gubematorzy (lubelski i warszawski) ogłosili 
w imieniu cesarzy Austrii i N iem iec akt w  sprawie utworzenia Królestwa Polskiego. 
Sekcja Śląska NKN potraktowała to wydarzenie jako zw ycięstw o swojej orientacji 
politycznej. Tej sprawie poświęcono manifestację zorganizowaną w Boguminie32. 
Natomiast ksiądz Józef Londzin i dr Jan Michejda wysłali telegram gratulacyjny do 
prezydenta Warszawy, księcia Zdzisława Lubomirskiego, który odpowiedział po
dobnym telegramem. Charakterystyczne, że w obu tekstach nie było wzmianki o 
„łaskawości monarchów”, były natomiast wzajemne życzenia spełnienia wspólnych 
nadziei. Depesze kończyły się pełnym treści zwrotem -„Niech żyje Polska”33.

W pierwszych dwu miesiącach 1917 r. nastąpiły dwa ważne wydarzenia, które 
otwarły drogę do innego rozwiązania sprawy polskiej. Prezydent USA, Woodrow 
Wilson, w orędziu z 22 stycznia wypowiedział się za powstaniem Polski na obsza
rach niewątpliwie polskich, otwierając tak dyskusję na temat włączenia do niej 
obszarów należących dotąd do Niem iec, jak i austriackiego Śląska Cieszyńskiego. 
W lutym wybuchła w Rosji demokratyczna rewolucja. Rząd Tymczasowy rosyjskie
go państwa wypowiedział się za powstaniem Polski na obszarach zamieszkałych 
przez Polaków, co umożliwiło zachodnim aliantom zajęcie wobec sprawy polskiej 
pozytywnego stanowiska34.

Nowy monarcha austriacki, cesarz Karol, zastał swoje państwo u schyłku 1916 r. 
w stanie gospodarczego i politycznego rozkładu. Szukał ratunku w  powrocie do 
rządów konstytucyjnych i postanowił zwołać Radę Państwa na dzień 30 maja 1917 
r- Parlamentarne Koło Polskie rozpoczęło przygotowania do obrad, na których przy
jęta miała być nowa konstytucja dla Galicji, pozostającej w  ramach habsburskiej 
monarchii. Jednak odbywająca się w Kole dyskusja 16 i 17 maja przybrała nieocze
kiwany kierunek. A  stało się tak za sprawą wprowadzonej pod obrady uchwały Sek- 
cji Śląskiej NKN z lutego 1916 r. razem z oświadczeniem trzech posłów  śląskich, 
którzy żądali przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Galicji, a jeśli to nie będzie 
możliwe, prosili, by wychodząc z założenia, że ustalenia przyjmowane nie są osta- 
•eczne, nie zapominać o pragnieniu Ślązaków przynależenia do Polski. W trakcie 

aty wyłoniła się alternatywa, czy parlamentarzyści wypowiadają się za wyodręb- 
n,oną Galicją, czy też za Polską złożoną z wszystkich jej ziem  przez Polaków za- 

eszkałych. Parlamentarne Koło Polskie zdecydowanie wypowiedziało się zajed- 
sk' ”° 'ską. Postanowiło jednak oddać swoją uchwałę pod rozstrzygnięcie Posel- 

mu Kołu Polskiemu, w skład którego wchodzili również posłowie do Sejmu 
ajowego Galicji36.

ni e rane tego forum odbyło się 27 i 28 maja w Krakowie. Przebiegało ono pod 
nym naciskiem obywateli starej stolicy Polski. Stanowisko Polaków ze Śląska
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Cieszyńskiego przedstawił Tadeusz Reger. Na wniosek Włodzimierza Tetmajera prze
prowadzono 28 maja głosowanie i wypowiedziano się przygniatającą większością  
za zjednoczoną Polską. Sprzeciwiła się tylko niewielka grupa konserwatystów związa
nych z NKN. I tak w parze z polityczną izolacją nastąpił rychły rozkład NKN. W 
sierpniu wycofali się z niego galicyjscy ludowcy, w początkach września socjalde
mokraci, a to oznaczało równocześnie rozwiązanie Sekcji Śląskiej NK N37.

W Cieszynie krakowską uchwałę z 28 maja przedyskutowano w początku czerwca 
na zebraniu przedstawicieli polskich stronnictw narodowych. Obrady odbywały się w 
sali Domu Narodowego. Przyjęta uchwała, licząca się ze śląskimi realiami politycznymi, 
była mniej radykalna. Żądano przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Galicji, a jeśli to 
nie będzie możliwe, przyznania śląskim Polakom autonomii w  ramach monarchii au
striackiej. Po zakończeniu obrad ich uczestnicy wyszli na przylegający do Domu 
Narodowego cieszyński Rynek, gdzie zebranej publiczności przedstawiono treści kra
kowskiej i własnej uchwały, po czym śpiewano polskie pieśni narodowe38.

Cieszyński starosta Jaxa von Bobowski potępił nielegalną manifestację39. Jego 
protesty nie m ogły jednak zmienić dążeń polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego, 
dla której alternatywą - wobec skompromitowanej wojną Austrii - stawała s ię  zapo
wiadana wolna i niepodległa Polska. Niezależnie od różnic wynikających z  oblicza 
politycznego trzech polskich partii działających na Śląsku Cieszyńskim, w  kwestii 
przyłączenia ich kraju do Polski żadnych różnic nie było. Jednak ów cel osiągnięty 
został dopiero jesienią 1918 roku.
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