
artykuły

Marzena Bochnak 
Katowice

Rola cieszyniaków 
w województwie śląskim 

(1922-1939). Zarys problematyki
Międzywojenne województwo śląskie utworzone zostało z ziem znajdujących 

się pod panowaniem pruskim i austriackim. Oba mocarstwa stosowały odmienną 
politykę narodowościową, miały inny układ stosunków społeczno-gospodarczych i 
politycznych. Konsekwencją tego stanu rzeczy było zróżnicowanie obu tych obsza
rów, które na mocy ustawy konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego z dnia 15 lipca 
1920 r. otrzymały statut organiczny. Realizacja jego postanowień była jednak moż
liwa dopiero w połowie roku 1922.

Nowo powstałe województwo śląskie składające się z części Górnego Śląska przy
łączonej do Polski 15 VI 1922 r. i części Śląska Cieszyńskiego należącej do Polski 
od 10 VIII 1920 r., było najmniejszym pod względem powierzchni województwem 
w II Rzeczypospolitej. Pod względem powierzchni część górnośląska województwa 
była trzykrotnie większa niż część cieszyńska, a gómoślązacy stanowili prawie sze- 
ściokrotność mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.

Powierzchnia całkowita województwa wynosiła 4216,02 km2, co stanowiło 1,1% 
powierzchni Polski. Część górnośląska województwa śląskiego miała obszar 3205,12 
km2, a cieszyńska 1010,9 km2. W roku 1921 na Śląsku Cieszyńskim przejętym przez 
Polskę mieszkało 145.232 osób. W części górnośląskiej w 1919 r. dane mówią 
o 960.296 osobach1.

Decydujący wpływ na stosunki panujące pomiędzy cieszyniakami a gómośląza- 
kami w województwie śląskim miała niewątpliwie ich przynależność do dwóch róż
nych organizmów państwowych: pruskiego i austriackiego, sięgająca czasów wojen 
śląskich w XVIII w.

O rozwoju życia społeczno-politycznego mieszkańców decydowała sytuacja 
polityczna, która warunkowała rozwój oświaty polskiej, prasy, kultury. Sprzyjające 
pod tym względem warunki w ramach austriackiej Przedlitawii (możliwość nauki 
Języka polskiego od 1848 r. w szkołach ludowych, a oprócz szkół ludowych 
w katolickich lub ewangelickich, wydziałowych i średnich, od 1869 w ramach pu
blicznego szkolnictwa ludowego) umożliwiły mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego 
kontakt z językiem i kulturą polską2. Założona przez Pawła Stalmacha w 1885 r. 
Macierz Szkolna zainicjowała powstanie polskich szkół powszechnych, co w 10 lat 
Później zaowocowało powstaniem pierwszego polskiego gimnazjum prywatnego
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na Śląsku Cieszyńskim3. Prowadzona przez to towarzystwo działalność kulturaln0. 
oświatowa skupiała się na tworzeniu bibliotek, czytelni oraz przedstawień teatral
nych w języku polskim. Inne organizacje („Piast”, „Sokół”, „Beskid Śląski”) rozwi- 
jały działalność Macierzy. Liczne były amatorskie teatry ludowe, w których wysta. 
wiano sztuki lokalnych twórców, takich jak Ernest Farnik, Jan Szuścik, Jan Kubis? 
Działalnością wydawniczą zajmowały się instytucje katolickie, jak „Dziedzictwo 
błogosławionego Jana Sarkandra” oraz ewangelickie Towarzystwo Oświaty Ludo
wej. Istniało również Polskie Towarzystwo Pedagogiczne wydające podręczniki oraz 
„Miesięcznik Pedagogiczny”4. Ten stan rzeczy zaowocował utrzymaniem znacz
nych wpływów polskich na tym obszarze5.

Sytuacja na Górnym Śląsku była mniej korzystna. Niemieckie szkolnictwo i cala 
polityka pruska utrudniały rozwój polskości, a wręcz uniemożliwiały wykształcenie 
się polskiej inteligencji. Elementy polskie związane były w głównej mierze z kato
licyzmem (szczególnie w okresie Kulturkampfu), organizacjami społeczno-kultu
ralnymi oraz z prasą katolicką („Katolik”). Mimo to, brak polskiego szkolnictwa 
zadecydował o niedostatku polskiej inteligencji, co ujawniło się mocno po 1922 r. 
Posiadająca korzystniejsze warunki rozwoju inteligencja Śląska Cieszyńskiego zdo
minowała inteligencję polską województwa śląskiego pomimo, że włączona do Pol
ski część Śląska Cieszyńskiego liczyła dziewięciokrotnie mniej mieszkańców. (W 
1931 r. proporcje wynosiły 166 003 do 1 129 024 mieszk.). Część cieszyńska dostar
czyła więcej sił z wykształceniem wyższym i średnim niż część dawnego pruskiego 
Śląska. Deficyt miejscowej inteligencji na Górnym Śląsku obrazuje analiza pocho
dzenia dzielnicowego studentów Polaków z zaboru pruskiego, którzy studiowali 
w Niemczech. W roku akademickim 1907/1908 studentów ze Śląska (również 
z Cieszyńskiego) było tylko 44, podczas, gdy z Wielkiego Księstwa Poznańskiego 
446 a z Pomorza 127. Sytuacja taka utrzymywała się w latach następnych6. Również 
na Uniwersytecie Jagiellońskim studiowało niewielu Polaków ze Śląska, np. w roku 
akademickim 1910/1911 było ich 27, a w 1915/1916 zaledwie 9, w tym około 
połowę stanowili cieszyniacy7. W okresie międzywojennym liczba studiujących 
cieszyniaków była stale blisko dwukrotnie wyższa niż górnoslązaków (ok. 500 osób). 
O większych zasobach kadrowych Śląska Cieszyńskiego świadczyła również ilość 
uczniów przypadających na jednego nauczyciela (w roku 1926 -  dla Śląska Cie
szyńskiego 41, dla Górnego Śląska 62). Najwyższy wskaźnik studiujących gómo- 
ślązaków przypadał na rok 1929/30 i wynosił ok. 350 osób, jednak z reguły podej
mowali oni studia humanistyczne, co zważywszy na przemysłowy charakter regio
nu, nie było najkorzystniejszym rozwiązaniem8. W takiej sytuacji dominacja inteli
gencji polskiej pochodzącej ze Śląska Cieszyńskiego okazywała się być nieunik
niona.

Elementem jednoczącym obie części była zbliżona struktura społeczna powiąż*' 
na z rozwojem przemysłu. Funkcjonujący na Śląsku Cieszyńskim i Górnym stereo
typ Polaka oznaczał plebejskość, a Niemca kojarzył się z grupami posiadający®’ 
zbliżał więc obie społeczności. Jednak konflikt polsko-niemiecki na Śląsku Cie
szyńskim był znacznie słabszy niż na Górnym Śląsku i zdominowany został 
spór polsko- czeski.

Niemały wpływ miała również odrębność wyznaniowa. Wśród c ie s z y n ia k ó w  i® 
niała spora grupa ewangelików, c o  rodziło niechęć w stosunku do nich ze stro j
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Górnoślązaków, tradycyjnie katolickich9. Dochodził do tego problem dużej grupy 
ntelige n c j i  świeckiej wśród mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, którą łączyły ści

ślejsze związki z inteligencją z innych ziem polskich przybyłą w latach międzywo
jennych na Górny Śląsk niż ze związanymi głównie z chadecją gómoślązakami, np. 
n au czy c ie le  cieszyniacy pracujący na Górnym Śląsku w większości zapisali się do 
Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, w przeciwieństwie do sku
biącego głównie gómoślązaków Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Na
uczycieli Szkół Powszechnych10.

Konsekwencje istnienia polskiej szkoły na Śląsku Cieszyńskim były bardzo zna
mienne. Cieszyniacy z własną inteligencją byli lepiej od gómoślązaków przygoto
wani do działalności politycznej i społecznej nie tylko w wymiarze Śląska Cieszyń
skiego, ale w skali całego województwa śląskiego a nawet kraju.

Górnoślązacy mimo, iż w dużej mierze zachowali polską tożsamość narodową, 
nie dysponowali kadrą wykształconych urzędników mogących zarządzać wojewódz
twem11. To zaważyło na roli jaką przyszło spełnić obu odłamom Ślązaków we wspól
nej jednostce administracyjnej.

Piętno swoje wycisnęło przyłączenie Śląska Cieszyńskiego i Górnego do Polski. 
Toczący się z Czechosłowacją spór o Śląsk Cieszyński zakończył się jego podzia
łem, decyzją Rady Ambasadorów z 28 V II1920 r., na mocy której Polska otrzymała 
43,8% spornego terytorium. Natomiast wschodnia część Górnego Śląska została 
przyznana Polsce w bardziej skomplikowanym procesie, przeplatanym powstaniami 
śląskimi i  uwieńczonym plebiscytem. Efektem tych zmagań był szereg postanowień 
narzuconych przez państwa zachodnie w Konwencji Genewskiej podpisanej przez 
stronę polską i niemiecką 15 V 1922 r.12.

Decydujący o autonomii województwa śląskiego w II Rzeczypospolitej statut 
organiczny był specyficznym rozwiązaniem prawnym w Rzeczypospolitej, a sama 
decyzja o wprowadzeniu autonomii wiązała się z niecodzienną sytuacją na tym 
obszarze. Przemawiały za tym niepokojące władze polskie ruchy separatystyczne 
zarówno na Górnym Śląsku jak i Śląsku Cieszyńskim, a także znaczna odrębność 
Śląska w dziedzinie prawa, ekonomii i stosunków politycznych. Z tych powodów, 
a także w odpowiedzi na pruską ustawę z l4X 1919r. przyznającą pewną autonomię 
Górnemu Śląskowi, przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej zapewnił już 10 X I 1919 
r. w Cieszynie, że utworzone zostanie autonomiczne województwo śląskie13. Osta
tecznie 15 VII 1920 r. Sejm Ustawodawczy nadał województwu śląskiemu autono
mię, wydając ustawę konstytucyjną, zawierającą statut organiczny województwa 
śląskiego (Dz.U. R.P, nr 73, poz. 497)14.

Istotnym ograniczeniem w działalności prawnej władz wojewódzkich opierają
cych się na statucie organicznym i konstytucji RP była polsko-niemiecka Konwen- 
cJa Górnośląska. Konwencja obowiązywała tylko w górnośląskiej części wojewódz
ka przez 15 lat do momentu jej wygaśnięcia w 1937 r., co w znaczny sposób ograni- 
Ĉ °  inte§racj? Górnego Śląska ze Śląskiem Cieszyńskim, którego konwencja nie 
Ujmowała. Miała ona w zamyśle jej twórców ograniczyć negatywne skutki wyni- 

,^ee z podziału zwartego obszaru Górnego Śląska między dwa państwa. Dotyczy
ł a  spraw mniejszości narodowych, problemów społeczno-gospodarczych i praw- 

kwestii ruchu międzypaństwowego na Górnym Śląsku, spraw obywatelskich i 
leszkania. Organami, które miały strzec przestrzegania postanowień Konwencji
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Genewskiej były Komisja Mieszana w Katowicach i Trybunał Rozjemczy w Byto
miu15.

Różnice dotyczyły również statutów Kościołów. Granice diecezji nie pokrywały 
się z granicami państwowymi w województwie, a nawet kraju (jak w przypadku 
ewangelickiego Kościoła unijnego na Górnym Śląsku współdziałającego z pruski
mi ewangelikami w Niemczech).

Największe zróżnicowanie w województwie śląskim występowało jednak pod 
względem prawnym. Obowiązywały bowiem na terenie województwa przepisy 11 
systemów prawnych: ogólnoniemieckiego, pruskiego, austriackiego, śląskiego pra
wa krajowego, Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, Tymczasowej Komisji 
Rządowej Księstwa Cieszyńskiego, Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej, wo
jewody i Tymczasowej Rady Wojewódzkiej, Sejmu Śląskiego, Sejmu Rzeczypospo
litej oraz Prezydenta RP (po 2 VIII1926 r.), a także przepisy prawa czeskiego16.

Tak wielka ilość przepisów prawnych obowiązujących w województwie śląskim 
lub w każdej z jego części odrębnie, nie przyczyniała się do ich zespolenia. Wszyst
kie jednak przepisy były respektowane i uznane za obowiązujące, co w świetle 
prawa stawiało na równi cieszyniaków i gómoślązaków, jako równoprawnych oby
wateli, a obowiązująca autonomia dawała możliwości wielostronnego rozwoju dla 
obu części województwa.

Z faktem powstania województwa śląskiego cieszyniacy i gómoślązacy wiązali 
określone nadzieje. Liczyli na większe niż dotychczas możliwości rozwoju życia 
politycznego, gospodarczego, awans społeczny i realizowanie własnych dążeń 
w warunkach jakie stwarzała wolna Polska17. Jednakże wraz z utworzeniem tego 
województwa pojawił się problem braku wykwalifikowanej kadry polskich urzęd
ników w górnośląskiej części województwa. W związku z małą ilością polskiej inte
ligencji wśród Gómoślązaków, stanowiska w administracji państwowej i wojewódz
kiej zostały obsadzone w dużej mierze przez galicjan, a niektóre również przez 
cieszyniaków18.

Wobec niewielkich zasobów kadry inteligenckiej, jaką dysponował Śląsk, woje
woda Józef Rymer postanowił przyjąć decyzję o dopuszczaniu do pracy gómośląza
ków, nawet jeśli nie mają oni wystarczających kwalifikacji. Zatrudniano także, jeśli 
była taka potrzeba, urzędników pochodzenia niemieckiego, jeśli posiadali wymaga
ne kwalifikacje i nie występowali przeciw państwu polskiemu. Ze względu na oko
liczności, o których była mowa wcześniej, znaczną część wśród kadry urzędniczej 
województwa śląskiego stanowili cieszyniacy, nie zawsze przychylnie przyjmowani 
przez gómoślązaków, którzy traktowali ich jak element napływowy.

Cieszyniacy przyczynili się do budowania administracji państwowej na Śląsku 
Cieszyńskim już od 1918 r.19. To doświadczenie okazało się przydatne w konstru
owaniu struktur publicznych województwa śląskiego i było doceniane przez władze 
wojewódzkie. Wiązało się to z faktem przeniesienia części urzędów a d m in is tra c ji 
państwowej z Cieszyna do Katowic, ale również z poczuciem cieszyniaków, że są 
oni gospodarzami całego województwa, a więc i Górnego Śląska. Mimo, że podej; 
mowano próby przenoszenia urzędników z Górnego Śląska na Śląsk Cieszyński 
celem zapoznania ich z obowiązującymi tam przepisami, to nie były one t a k  \iczne 
jak napływ cieszyniaków na Górny Śląsk20. Zjawisko zatrudniania C i e s z y n i a k ó w  

dość powszechnie, z racji posiadanych kwalifikacji, wystąpiło już w okresie działa*'
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ności Naczelnej Rady Ludowej, a nasiliło się po utworzeniu województwa sląskie- 
21gO •
Cieszyniacy doskonale odnaleźli się w nowej rzeczywistości po przewrocie ma

jowym w 1926 r. Wielu z nich poparło obóz sanacyjny i włączyło się w działalność 
^lityczną. To zagwarantowało im udział w zajmowaniu wysokich stanowisk urzęd
n iczy ch  w województwie. Szczególnie działalność wojewody Grażyńskiego, który 
stwarzał im możliwość awansu i rozwoju kulturalnego, a także działalność Pawła 
Musioła propagującego regionalizm śląski i związanej z nim grupy inteligencji 
c ie sz y ń sk ie j i górnośląskiej spowodowała, że cieszyniacy popierali także ideę władz 
katowickich dotyczącą regionalizmu śląskiego22.

Dość trudno oszacować wielkość napływu cieszyniaków na Górny Śląsk, gdyż 
rzadko wyodrębniano ich jako odrębną grupę społeczną. To, że napływ i wpływ ich 
był znaczny, może sugerować zamieszczony artykuł w „Głosie Górnego Śląska”, 
który pisał: „Do tego jeszcze przychodzi, że prócz tych „Galileuszów” przybyła 
tutaj cała masa ludzi z Cieszyńskiego, którzy żyjąc pod panowaniem nieboszczki 
Austrii przyzwyczaili się tak samo do jej śłamazamości i do tego biurokratyzmu 
galicyjskiego i małpują ich”23.

Odrębności różniące gómoślązaków i cieszyniaków w obyczajowości i mental
ności, sprawiały, że często mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego traktowani byli jak 
obcy i niejednokrotnie określano ich mianem „goroli”, które to określenie dla gór- 
noślązaków miało wydźwięk zdecydowanie pejoratywny24.

0  potrzebach kadrowych województwa śląskiego mogą świadczyć wyniki spisu 
ludności z  1931 r., który wykazał 50.400 pracowników umysłowych w całym woje
wództwie, co stanowiło 7,5 % ogólnej liczby mieszkańców województwa25. Charak
terystycznym dla tego regionu był fakt, że przeważali pracownicy zatrudnieni 
w sektorze gospodarczym i usługowym (handel, komunikacja), którzy w roku 1931 
stanowili ok. 60% wszystkich pracowników umysłowych26.

Braki kadrowe występowały we wszystkich zawodach. Mimo jednak, że urzędni
cy napływowi byli pożądani, to imigracja podlegała kontroli władz państwowych. 
Organizowane specjalne szkolenia miały podnieść lub uzupełnić kwalifikacje rów
nież napływowej kadry i dokonać ewentualnej weryfikacji zatrudnionych. Pomimo 
takich udogodnień, jeszcze w latach 30-tych województwo śląskie borykało się 
z problemem deficytu kadry administracyjno-kierowniczej27.

W Urzędzie Wojewódzkim w roku 1926 Ślązacy stanowili 43,5% ogółu zatrud
nionych, z czego cieszyniacy stanowili około jedną trzecią zatrudnionych Śląza
ków28.

W latach kolejnych Urząd Wojewódzki zwiększał liczbę zatrudnianych osób. 
W 1936 r. „Śląski Kurier Poranny” podawał, że funkcje administracyjne w Urzędzie 
wojewódzkim Śląskim pełniło 88 cieszyniaków wobec 373 gómoślązaków i 173 
°sob spoza województwa śląskiego, a funkcje techniczne 19 cieszyniaków wobec 8 
Górnoślązaków i 76 osób spoza województwa. Razem więc było 107 cieszyniaków 
wobec 381 gómoślązaków i 249 osób spoza województwa. Liczby te sprowadzają 
Sl? do wniosku o wzrastającym zatrudnieniu gómoślązaków i cieszyniaków w sto- 
<jjnku do roku 192629. Najważniejsze stanowiska przypadły jednak osobom spoza 

k̂a. W 1936 roku cieszyniaków z kategorią od V do VIII stopnia urzędniczego 
■ 0 47 wobec 45 gómoślązaków i 161 osób spoza województwa śląskiego, a kate
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gorię od IX do XII stopnia miało 55 cieszyniaków wobec 289 gómoślązaków i 81 
osób spoza województwa śląskiego30.

Najwięcej cieszyniaków skupiał Wydział Skarbowy Urzędu Wojewódzkiego, co 
wiązało się ze sprawnie działającą administracją skarbową na Śląsku Cieszyński^ 
jeszcze z okresu Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, przeniesionej p ó źn ie j 
w znacznej części do Katowic po utworzeniu województwa.

W okresie bezpośrednim po utworzeniu województwa cieszyniacy stanowili naj
większą grupę urzędników wśród wszystkich zatrudnionych w Wydziale Skarbo
wym Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego. W roku 1922 było ich 196 osób wobec 
108 gómoślązaków i 127 osób spoza województwa śląskiego. W okresie do 1925 
roku liczba ich uległa zmniejszeniu i wynosiła 153 urzędników wobec 427 górno- 
ślązaków i 240 osób spoza województwa śląskiego. W dalszych ciągu stanowili oni 
jednak 18,6% wszystkich urzędników tego wydziału31.

Żywo interesujący się tą kwestią „Głos Górnego Śląska”, atakował faworyzującą 
ludność napływową politykę władz wojewódzkich. Ruch separatystyczny Jana Ku- 
stosa (przeobrażony w 1925 r. w Związek Obrony Gómoślązaków) krytykował urzęd
ników ze Śląska Cieszyńskiego, zarzucając im brak kompetencji i chęć wyzyskania 
gómoślązaków. Zarzuty te jednak miały demagogiczny charakter i posłużyły Kusto- 
sowi w walce o zdobycie wpływów wśród gómoślązaków32.

Nie da się jednak ukryć, że cieszyniacy zasilali znacznie pierwsze szeregi kadry 
urzędniczej. Rywalizacja o dostęp do ważnych stanowisk pomiędzy cieszyniakami, 
galicjanami i gómoślązakami narastała po roku 1926 i była głównym elementem 
antagonizmów dzielnicowych wśród inteligencji33.

Swoją wiedzą i doświadczeniem cieszyniacy wsparli śląskie szkolnictwo. 
W momencie przejęcie przez Polskę części Śląska Cieszyńskiego, szkoły prywatne 
założone przez Macierz Szkolną zostały przejęte przez państwo i uznane za szkoły 
publiczne. W województwie śląskim sprawami szkolnictwa zajmował się Wydział 
Oświecenia Publicznego działający w ramach Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego, 
a w powiatach działały powiatowe urzędy szkolne z inspektorami szkolnymi na 
czele34.

Nauczyciele pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego, posiadali najwyższe w woje
wództwie kwalifikacje (w większości legitymowali się zaliczonym egzaminem wy
działowym). Świadomi swojej wartości, traktowali gómoślązaków nieco lekceważą
co. Jerzy Kubisz stwierdzał: ,,Z niedowierzaniem wzajemnym zbliżają się (...) obec
nie do siebie 2 ob ozy  nauczycielskie: nasz z zasobem doświadczenia, ze znajomo
ścią języka, z wyrobieniem narodowym, zorganizowany w Polskim Towarzystwie 
Pedagogicznym w Cieszynie i niezorganizowana rzesza nauczycielstwa górnoślą
skiego”35.

Według stanu z 1 IX 1925 r. cieszyniacy stanowili ponad połowę w szystk ich  
Ślązaków pracujących w szkołach powszechnych województwa śląskiego. Było ich 
656 wobec 1213 gómoślązaków i 2146 osób spoza województwa śląskiego. Oczy
wiście na Śląsku Cieszyńskim stanowili oni zdecydowaną większość: 449 wobec 3U 
gómoślązaków i 2029 osób spoza województwa śląskiego36.

Deficyt kadry nauczycielskiej na Gómym Śląsku nie mógł być jednak w P 1̂11 
uzupełniony przez rekrutację nauczycieli spoza Górnego Śląska. Dlatego też Sej® 
Śląski w roku 1925 uchwalił ustawę o funduszu stypendialnym im. Karola Miar*01
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pawła Stalmacha, mającym wspomóc młodzież akademicką z terenu województwa 
śląskiego37. Podział tych środków wśród zainteresowanych był bardzo dyskusyjny, 
i  tendencją krzywdzącą dla gómoślązaków (wg „Głosu Górnego Śląska”).

Od roku 1925 liczba nauczycieli ze Śląska Cieszyńskiego wobec gómoślązaków 
stale wzrastała, by w 1935 r. osiągnąć liczbę 459 w stosunku do 1064 gómośląza- 
ków.38 Wśród nauczycieli tzw. tymczasowych, nie posiadających stałych nomina
cji, w 1935 r. na Górnym Śląsku było 181 cieszyniaków wobec 316 gómoślązaków 
i 330 osób spoza województwa39.

W pozostałych dziedzinach życia ingerencja cieszyniaków była co prawda dość 
znaczna, ale nie tak jak w przypadku kadry urzędniczej i oświatowej.

W przypadku policji brak jest danych, w których ujęto by odrębnie w ewidencji 
cieszyniaków i mieszkańców Górnego Śląska. Dodać należy jedynie, iż na terenie 
Górnego Śląska polska służba bezpieczeństwa i porządku publicznego nie istniała, 
Śląsk Cieszyński natomiast posiadał polską służbę w postaci Żandarmerii Krajowej 
Śląska (do 1920 roku Księstwa) Cieszyńskiego. Toteż pracami przygotowawczymi 
do powołania policji w myśl statutu organicznego kierował ówczesny komendant 
ŻKŚC pułkownik Śtanisław Młodnicki, który, jako oficjalny przedstawiciel Rze
czypospolitej, przejmował władzę na terenach poplebiscytowych. Począwszy od 17 
czerwca francuski dowódca katowickiej policji plebiscytowej -  APO40 Feyler oraz 
brytyjski oficer Holferd, przekazali urzędowanie nadkomisarzom Policji Wojewódz
twa Śląskiego właśnie cieszyniakom -  kapitanom cieszyńskiej żandarmerii Piotrowi 
Tomankowi i Jerzemu J. Jeziorskiemu.41 Jak w wielu przypadkach tak i w tym „Głos 
Górnego Śląska” zarzucał obsadzanie ważnych stanowisk mieszkańcami Śląska Cie
szyńskiego i obarczał ich odpowiedzialnością za niedoskonałości w funkcjonowa
niu policji42.

Polskie sądy na Śląsku Cieszyńskim rozpoczęły działalność po 14 XI 1918 r. bez 
większych przeszkód, bowiem przeważająca część personelu sędziowskiego i urzęd
niczego pozostała na tych stanowiskach43. W przypadku sądownictwa górnoślą
skiego cały wysiłek organizatorów skoncentrował się na sprawach kadrowych. Już 
Naczelna Rada Ludowa postawiła wniosek o dopuszczenie do praktyk na Górnym 
Śląsku adwokatów ze Śląska Cieszyńskiego. Sprawa w ten sposób została zamknię
ta44 . Szkolono kadrę urzędniczą na kursach organizowanych w apelacji poznańskiej 
i toruńskiej. Mocno jednak opierano się na pracownikach rekrutujących się ze Ślą
ska Cieszyńskiego. Świadczy o tym choćby fakt mianowania w grudniu 1920, jako 
delegata ministra sprawiedliwości dr Feliksa Bocheńskiego, dotychczasowego pre
zesa Sądu Okręgowego w Cieszynie45. Szereg pracowników wymiaru sprawiedliwo
ści na Śląsku Cieszyńskim przeszło do pracy w sądownictwie górnośląskim. Niewąt
pliwie korzystniejszy stan kadry sędziowskiej zawdzięczał Śląsk Cieszyński ściślej
szym związkom z krakowskim ośrodkiem uniwersyteckim46. Pomimo znaczącego 
wkładu jaki cieszyński wymiar sprawiedliwości wniósł w sądownictwo górnoślą
skie, gómoślązacy nie szczędzili słów krytyki pod ich adresem.

Sytuacja w  administracji kolejowej i pocztowej przedstawiała się z korzyścią dla 
Górnoślązaków. Utworzona w 1922 r. Dyrekcja Kolei Państwowych w Katowicach 
utrudniała w 1924 r. 16.765 pracowników, z których tylko 59 pochodziło spoza 
'Województwa śląskiego47. Podobnie było w urzędach pocztowych na Górnym Ślą-

U’ gdzie cieszyniaków było niewielu, ponieważ poczta i telekomunikacja na Ślą
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sku Cieszyńskim podlegały po utworzeniu województwa śląskiego nadal zarządowi 
okręgu krakowskiego48.

Cieszyniacy, traktowani jako współgospodarze województwa śląskiego aktyw
nie włączali się w różnorodne formy działalności społeczno politycznej, szczegól
nie od momentu, gdy wojewodą śląskim został Michał Grażyński, przedstawiciel 
sanacji49.

Zajęli się m.in. propagowaniem regionalizmu śląskiego, objawiającego się głów
nie jako ruch literacki i kulturalno-naukowy. Program ten miał za zadanie integrację 
województwa śląskiego z resztą kraju, przy zachowaniu wartości lokalnych (kultury 
i obyczajów). Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, cieszyniak Roman Dyboski, 
inicjator wznowienia w 1929 r., po długiej przerwie, pisma „Zaranie Śląskie” zachę
ca! studentów ze Śląska Cieszyńskiego do budowy życia kulturalnego na Śląsku50, 
Samo „Zaranie Śląskie”, wydawane w Cieszynie zainicjowało tematykę regionali
zmu śląskiego. A od połowy lat 30-tych, kiedy obok Polskiego Towarzystwa Ludo
znawczego w Cieszynie współwydawcą został Instytut Śląski w Katowicach, pismo 
to stało się jednym z istotnych czynników integrujących Górny Śląsk ze Śląskiem 
Cieszyńskim51. Uczeń Dyboskiego Paweł Musioł z dużym zaangażowaniem propa
gował ideę regionalizmu śląskiego, który pojmował jako pełną integrację Śląska 
Cieszyńskiego i Górnego. Z jego inicjatywy wydawano „Nową Polskę”, „Kuźnicę” 
oraz, Junaka” i „Fantanę”. Wraz z Alojzym Targiem (nauczycielem gimnazjum) stali 
się propagatorami regionalizmu śląskiego i czołowymi przedstawicielami młodej 
inteligencji cieszyńskiej na Górnym Śląsku52. Idea regionalizmu, przejawiająca się 
poprzez literaturę, miała trzy warstwy treściowe, które prezentowały folklor śląski, 
tradycje powstańcze i zagadnienia związane z pracą człowieka53. Inspirowana 
z ośrodka w Cieszynie, miała swój „komitet wykonawczy” w Katowicach.

Jednym z zamierzeń wydawniczych zainicjowanych m.in. przez Pawła Musioła 
był projekt wydania dzieła „Odrodzenie narodowe Śląska”, które miało być tworzo
ne przez cieszyniaków i gómoślązaków, a do komitetu organizacyjnego weszli: 
naczelnik Wydziału Oświecenia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego 
Ludwik Ręgorowicz, Emest Famik, Stanisław Kot, ks. Emil Szramek- prezes Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, Franciszek Popiołek -  prezes Polskiego Towa
rzystwo Ludoznawczego w Cieszynie i Paweł Musioł. Miał to być początek wspól
nej pracy kulturalnej cieszyniaków i gómoślązaków w województwie śląskim54.

Oprócz inicjatyw literackich, związanych m.in. z działalnością Śląskiego Towa
rzystwa Literackiego zajęto się szkolnictwem w województwie Śląskim. Powstały 
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, Instytut Pedagogiczny, Instytut Śląski, Ślą
ska Biblioteka Publiczna, a w planach było utworzenie wyższej uczelni na Śląsku. 
Bez tych działań idea regionalizmu pozbawiona byłaby solidnych podstaw realiza
cji55.

Przedstawiciele młodej inteligencji cieszyńskiej, dzięki inspiracji Dyboskieg0’ 
w sposób wręcz idealistyczny zajęli się komponowaniem wspólnej przyszłości Ślą
ska. Dyboski w swoim artykule „O jedność naszego Śląska” z nadzieją pisał „Wyci?" 
gnijcie ku sobie bratnie dłonie poprzez wszelkie przegrody, jakie stworzyła P1* ' 
szłość, wytężcie serca by jednakowym zabiły rytmem!”56. Współpracujący blisko 
Pawłem Musiołem Alojzy Targ w jednym ze swoich wystąpień nawoływał do skon̂  
solidowania wysiłków obu stron nad wspólnym porozumieniem. Twierdził, że cie

98



szyniacy łatwiej porozumiewają się z ludnością innych ziem polskich niż górnoślą- 
zacy, alc podkreślał, że górnoślązacy najbardziej są zbliżeni kulturowo właśnie do 
c ie s z y n ia k ó w  i dlatego możliwe jest wytworzenie jednolitego typu Ślązaka57.

Regionalizm śląski przyczynił się w sposób zdecydowany do rozwoju kultural
nego województwa śląskiego i, jak to podkreślili cieszyniacy w słowie wstępnym do 
Księgi o Śląsku”, do „zniwelowania granic, jakie powstały po zaborach między 
Cieszyńskiem” a „Gómośląskiem” i wytworzenia na ich miejscu jednolitości ślą

skiej”
Zupełną integrację województwa śląskiego w nowej polskiej rzeczywistości unie

możliwiała po części autonomia śląska, która bywała niewłaściwie pojmowana przez 
separatystów. Nawet sam Paweł Musioł, choć pierwotnie przychylał się do niej ze 
względu na korzyści gospodarcze i kulturalne jakie ze sobą niosła,58 w kilka lat 
później był jej przeciwny. Stanowisko pozostałych cieszyniaków kształtowało się w 
zależnie od prezentowanej opcji politycznej, lecz w  okresie po roku 1926, kiedy 
władzę przejęła sanacja, cieszyniacy podzielali jej pogląd na tę kwestię. Przychylali 
się do zastąpienia autonomii samorządem gospodarczym, co zdaniem niektórych 
sprzyjałoby zbliżeniu województwa śląskiego do Rzeczypospolitej59.

Działając na scenie politycznej województwa śląskiego Cieszyniacy zachowy
wali pewne odrębności swoich organizacji społeczno-politycznych od organizacji 
działających na Górnym Śląsku. W wielu przypadkach partie polityczne i organiza
cje ograniczały swoje wpływy tylko do jednej części województwa, a nawet różniły 
się celami działania w ramach jednej organizacji funkcjonującej na Górnym Śląsku 
i Śląsku Cieszyńskim.

Śląska sanacja, pomimo prób połączenia, podzielona była na górnośląską, biel
ską i cieszyńską60. Reprezentowana była na Śląsku głównie przez Narodowe Chrze
ścijańskie Zjednoczenie Pracy, którego prezesami byli cieszyniacy, ksiądz Józef 
Londzin (od 1928 r.), a po jego śmierci ksiądz Emanuel Grim.61 Stanowili oni rów
nież przywództwo w Związku Śląskich Katolików, skupiających głównie katolików 
na Śląsku Cieszyńskim. Ksiądz Emanuel Grim był inicjatorem powstałego w 1930 r. 
Związku Górali Śląskich, ugrupowania z niewielkimi wpływami, wchłoniętego przed 
A wojną przez Związek Ziem Górskich62.

W1934 r. Związek Śląskich Katolików na Śląsku Cieszyńskim wcielono do NChZP. 
Odrodził się on w 1936 r., by w 1938 r. zawiesić swoją działalność i zgłosić akces do 
Obozu Zjednoczenia Narodowego63. Po 1926 r. ZŚK był w opozycji do ideologicz
nie zbliżonego obozu chadeckiego Wojciecha Korfantego na Górnym Śląsku.

Cieszyniacy zdominowali Związek Śląskich Katolików i ruch ludowy w postaci 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, który w 1920 przyłączył się do PSL-„Piast”. Obie 
0rganizacje funkcjonowały przez pewien czas jako podpora sanacji, a ludowcy cie- 
szyńscy starali się zdobyć wpływy na Górnym Śląsku łącząc się z miejscowym Stron
nictwem Ludowym64.

Także w Polskiej Partii Socjalistycznej występowały różnice między działacza-
cieszyńskimi a górnośląskimi. Dotyczyły one spojrzenia na kwestię autonomii 

*̂ ska, a także dotyczyły otwartości cieszyniaków na współpracę z socjalistami 
jemieckimi, daleką od uprzedzeń65. Wiązało się to z pewnością z tradycją liberal
ni polityki narodowościowej w przeszłości, ale również wynikało z aktualnych 
0sunków na Śląsku Cieszyńskim, gdzie dominował w tym okresie konflikt polsko-
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czeski66. Górnośląscy socjaliści byli za swobodnym przepływem siły roboczej na 
terenie województwa śląskiego i sąsiednich województw, natomiast działacze ?e 
Śląska Cieszyńskiego mieli negatywny stosunek do tego zagadnienia67. Ostatecz- 
nie wpływy tej partii zmalały na Śląsku Cieszyńskim na korzyść sanacji. Socjaliści 
górnośląscy, ze swoim przywódcą Józefem Biniszkiewiczem, przeszli na stronę sa
nacji. Natomiast cieszyniak Józef Machej pozostał jej przeciwnikiem i razem z so
cjalistami niemieckimi utworzył w Sejmie Śląskim Klub Polskiej Partii Socjalistycz
nej68.

Cegiełką cieszyniaków w rozwoju nurtu narodowo-radykalnego w latach trzy
dziestych w województwie śląskim było powołanie stowarzyszenia ideowo-poli. 
tycznego „Nowa Polska”. Młoda inteligencja cieszyńska z Pawłem Musiołem, Aloj
zym Targiem, Emilem Świerzym, Wiktorem Zbijowskim na czele, w ramach tej orga
nizacji miała zająć się aktywizacją pokolenia Polaków wychowanych już w niepod
ległej Polsce, które miało zastąpić dotychczasowych przywódców , niezdolnych już 
według nich do rozwiązywania narastających problemów społecznych i politycz
nych69 . Organizacja ta, choć ideowo zbliżona do organizacji sanacyjnych, została 
zmuszona w 1933 r. do zawieszenia swojej działalności.

„Musiołowcy”, kontynuowali propagowanie swoich celów w ramach Robotni
czego Instytutu Oświaty i Kultury im. Stefana Żeromskiego. Aktywnie działali rów
nież w Oddziałach Młodzieży Powstańczej założonych z inicjatywy Związku Po
wstańców Śląskich i Ochotniczych Drużynach Roboczych, gdzie Paweł Musioł re
dagował pismo „Junak” oraz próbował zreformować organizację pracy młodzieży 
bezrobotnej70. Grupa Musioła propagowała swoje poglądy na łamach wydawanej 
od 1935 r.„Kuźnicy”, a w 1937 r. zainicjowała utworzenie Związku Młodej Polski w 
województwie śląskim, związku z wyraźnymi wpływami ideologii narodowo-rady- 
kalnej71.

Młoda inteligencja cieszyńska, wywodząca się ze Stowarzyszenia Akademików 
Polskich na Śląsku „Znicz”, powstałego w Cieszynie w 1894 r., czynnie uczestniczy
ła w życiu społeczno politycznym województwa. W latach 1924-1934 organizacja 
zmieniła nazwę na Stowarzyszenie Studentów ze Śląska Cieszyńskiego „Znicz” i 
funkcjonowała w ramach oddziałów w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Poznaniu i 
Gdańsku72. Organizacja ta starała się zbliżyć do studentów gómoślązaków, skupio
nych wokół Związku Akademików Gómoślązaków „Silesia”, przekształconego w 
1922 r. w Centralny Związek Akademików Górnośląskich. Docelowo kontakty te 
miały przezwyciężyć podziały między Śląskiem Cieszyńskim a Górnym Śląskiem, a 
pierwszym krokiem w tym kierunku miała być budowa Domu Śląskiego w Krako
wie73. Wysiłki te doprowadziły do powstania w 1937 r. Centralnego Związku Ślą
skich Studentów i Absolwentów Szkół Wyższych oraz do utworzenia w 1939 r. 
Wydziału Związku Akademików Gómoślązaków i Cieszyniaków. Nie znalazły one 
jednak szerokiego poparcia wśród śląskiej młodzieży akademickiej.

Spadająca popularność organizacji separatystycznych na rzecz sanacji, prowa
dziła nieuchronnie do ich upadku. W kwietniu 1935 roku rozwiązano o s ta tn ią  org 
nizację separatystyczną „Niezależną Śląską Partię Pracy”, której założycielami by 
członkowie zlikwidowanego Związku Obrony Górnoślązaków74. D o  o s ta tn ic h  lat 
Rzeczypospolitej nie natrafiono na materiały świadczące o istnieniu organiza^H 
dzielnicowych. Postępujący proces uświadomienia narodowego przyczyniał się
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z ra s ta n ia  Górnego Śląska z pozostałymi ziemiami państwa polskiego, co przyczy
niało się do zawężenia bazy dla tendencji dzielnicowych 75.

Musioł na łamach „Nowej Polski” pisał: „Polska cierpi na antagonizmy dzielni
cowe, dzielnicą zaś, gdzie historia mogła najwięcej materiału do antagonizmów jest 
Śląsk. Nie wystarcza połączenie polityczne, byłoby to czymś martwym, mechanicz
nym, nie wystarcza przynależność etniczna. Trzeba więcej, trzeba aby Śląsk wła
snym wkładem kulturalnym, własną pracą duchową, własnym żarem twórczym sto
pił się z kulturą i tradycją polską, duchowy zawarł z macierzą ślub. A właśnie regio- 

j nalizni. to nie wytwarzanie odrębności dla odrębności, ale to składanie wartości do 
wspólnego skarbca. Tak to pojmujemy!”76. Tym stwierdzeniem trafnie ujął specyfi
kę regionu i klimat tego czasu. Z wielkim trudem gómoślązacy i cieszyniacy realizo
wali pojawiające się przed nimi wyzwania. Cieszyniacy czynnie włączyli się 
w odbudowywanie polskości Śląska. Poczuwając się współgospodarzami regionu, 
z dużym zaangażowaniem dzielili się zdobytymi doświadczeniami i pomogli gór- 
noślązakom włączyć się do życia w polskości i odnaleźć się w polskiej rzeczywisto
ści. Podjęli szereg działań, które nie tylko były istotnym wkładem w funkcjonowa
nie województwa śląskiego, ale również w znaczący sposób przyczyniły się do wza
jemnego zintegrowania części górnośląskiej i cieszyńskiej.
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