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Z problemów Śląska Cieszyńskiego 
w „okresie przejściowym” 

(sierpień 1920 — czerwiec 1922)
Celem niniejszego opracowania jest krótka charakterystyka mniej znanego ale 

niezwykle interesującego okresu w dziejach przyznanej Polsce w roku 1920 części 
Śląska Cieszyńskiego, okresu poprzedzającego wejście powiatu bielskiego i cieszyń
skiego w skład województwa śląskiego w czerwcu 1922 r., związanego zarówno 
z likwidowaniem skutków dawnej przynależności regionu nadolziańskiego do 
monarchii habsburskiej jak  i dążeniami do jak najszybszej integracji z odrodzonym 
polskim organizmem państwowym.

Decyzją Rady Ambasadorów z 28.VII.1920 Polsce przypadło 44% obszaru 
Śląska Cieszyńskiego (1002 km2). Były to tereny całego starostwa bielskiego, część 
cieszyńskiego i skrawek frysztackiego. Z pow. cieszyńskiego Polsce przypadło 
1 miasto (przepołowiony granicą na  Olzie Cieszyn) i 14 i pół gminy— w sumie 183,1 
km2, z frysztackiego 4 i pół gminy — w sumie 55,8 km2. Z  pow. sądowego 
jabłonkowskiego Polsce przypadły Istebna, Koniaków i Jaworzynka. Rozporzą
dzeniem Komisarza Rządowego z 31 .III. i 10.IX.1921 do starostwa (powiatu 
politycznego) cieszyńskiego przyłączono 29 gmin ze starostwa bielskiego. Po
stanowieniem Sejmu Śląskiego z 9.VII.1924 do cieszyńskiego przyłączono Ochaby 
i Pruchną. Pow. cieszyński liczył więc 618 km2 a bielski 386 km2 ‘.Po stronie polskiej 
znalazło się według spisu z 1910 r. 61,1% ludności polskiej, 31,3% niemieckiej 6,2% 
żydowskiej, 1,4% czeskiej. Z  78 parafii katolickich Polsce przyznano 27 i 5 koś
ciołów filialnych, z 10 zborów ewangelickich — 42.

Część Śląska Cieszyńskiego przyznana Polsce miała zdecydowanie rolniczy 
charakter. Ziemia użytkowana rolniczo stanowiła 58,3% powierzchni. N a grunty 
orne przypadało z tego 37,8%, na lasy 34%, pastwiska 15%, reszta na sady, 
ogrody, łąki. Najwięcej ziemi było w posiadaniu Komory Cieszyńskiej (30 tysięcy 
hektarów). W skład jej dóbr wchodziły między innymi: 54 folwarki, 13 gorzelni, 
browar. Do dóbr tzw. siedloków (20— 50 ha) zaliczano 411 gospodarstw3.

W wyniku decyzji z 1920 r. po stronie czechosłowackiej znalazł się praktycznie 
cały wielki przemysł Śląska Cieszyńskiego, funkcjonujący w oparciu o Zagłębie 
Ostrawsko-Karwińskie. Oprócz bielskiego ośrodka włókienniczego w polskiej
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części omawianego obszaru istniały jedynie średnie i małe zakłady. Do najwięk
szych z nich należały: cementownia w Goleszowie, kuźnia ustrońska, fabryka 
kapeluszy w Skoczowie, Zakłady Elektromaszynowe ZEM w Cieszynie. Sieć 
kolejowa została zredukowana do jednotorowej linii z Cieszyna do Bielska.

Przyszłość Śląska Cieszyńskiego przyznanego Polsce rozstrzygnęła się jeszcze na 
trzynaście dni przed wyrokiem Rady Ambasadorów. 15.VII. 1920 Sejm Ustawoda
wczy w Warszawie ogłosił bowiem tzw. statut organiczny województwa śląskiego, 
w myśl którego 1 artykułu przyszłe województwo miało obejmować wszystkie 
ziemie śląskie przyznane Polsce na Śląsku Cieszyńskim czy też w myśl art. 88 
traktatu wersalskiego z 28.VI.1919 odnośnie Górnego Śląska.

Decyzja z 28.VII. była oczywiście najmniej spodziewanym przez Polaków 
zakończeniem sporu granicznego. Nie została ona ratyfikowana przez Sejm 
Ustawodawczy ani przez kolejne polskie sejmy w następnych kadencjach. Protes
tując przeciwko temu rozstrzygnięciu , władze polskie musiały jednak, chcąc nie 
chcąc, dostosować się do postanowień Rady Ambasadorów. Ale w działaniach na 
przyznanym Polsce obszarze stosowano zasady ustal one jeszcze przed 28.VII.1920. 
4 sierpnia odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńs
kiego. Utworzono specjalną Komisję Likwidacyjną Rady, w której skład weszli: 
ksiądz Józef Londzin, Paweł Bobek, Tadeusz Reger, ks. Eugeniusz Brzuska, 
Dorota Kłuszyńska, Jan Szuścik, Jerzy Wojnar, Teofil Adamecki4. Do 10 sierpnia 
teren od Olzy po Białkę miało obsadzić wojsko polskie. Rządy na Śląsku 
Cieszyńskim miał objąć mianowany przez Naczelnika Państwa, na wniosek Rady 
Ministrów, specjalny Komisarz Rządowy wraz z Tymczasową Komisją Rządową 
(zwaną później Tymczasową Komisją Rządzącą lub nawet Tymczasową Komisją 
Śląska Cieszyńskiego), który miał pełnić obowiązki do chwili wyjaśnienia się spraw 
na Górnym Śląsku. Komisarzem tym mianowano Zygmunta Żurawskiego, 
aktualnego Prefekta dla wschodniej części Śląska Cieszyńskiego.

Między 4 a 6 sierpnia wojsko polskie obchodziło teren od Białki po Wisłę a do 10 
sierpnia po Olzę. 10.V III.1920 punktualnie o 12.00 władzę na polskim Śląsku 
Cieszyńskim objął Z. Żurawski, żegnając przedstawicieli Międzysojuszniczej 
Komisji Plebiscytowej5. 6 sierpnia zniesiono stan wyjątkowy. Dzień później 
wprowadzono przepustki graniczne, wyznaczając 14 dróg granicznych. 14 sierpnia 
włączono ten teren do obszaru celnego Rzeczpospolitej, znosząc dawne ulgi celne.6 
20 sierpnia rozwiązano wydział gminny w Cieszynie, ustanawiając zarząd komisa
ryczny z Józefem D udą na czele. W sprawowaniu władzy pomagał mu komitet 
administracyjny złożony z 10 Polaków i 10 Niemców. Pierwsze posiedzenie Komisji 
Żurawskiego odbyło się jednakże dopiero 15.XII.1920.

Przyczyny powyższej sytuacji były niezwykle złożone. Na pierwszy plan wysunę
ła się kwestia braku sprecyzowanych kompetencji Komisarza i Komisji. Dawny 
Prefekt jako znakomity organizator, człowiek przy tym ambitny, rozumiał ich 
zakres jako połączenie uprawnień dawnego austriackiego prezydenta krajowego 
i rządu krajowego wraz z uprawnieniami wynikającymi ze statutu organicznego, nie 
licząc realizowania w praktyce rozporządzeń naczelnych organów władzy ustawo
dawczej, sądowej i wojskowej, nie wchodzących w zakres kompetencji przyszłego 
Sejmu Śląskiego7.
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Zamiary Żurawskiego, zmierzające do wprowadzenia na Śląsku Cieszyńskim 
autonomii, ograniczającej władzę warszawskich organów centralnych, spotkały się 
ze sprzeciwem premiera Wincentego Witosa, który nakazał cieszyńskiej Komisji nie 
wychodzić poza uprawnienia opawskiego Wydziału Krajowego8. Witos za niedo
puszczalne uważał prowadzenie przez Komisję Jakiejkolwiek działalności ustawo
dawczej. W wyjątkowych przypadkach Komisja miała przedkładać jedynie od
powiednie wnioski do Rady Ministrów. N adobrąjednak  sprawę, nikt w Warszawie 
nie był w stanie precyzyjnie określić kompetencji Komisji i do momentu utworzenia 
województwa śląskiego sytuacja nie uległa zmianie. Nie było również spektakular
nych protestów ze strony władz centralnych wobec prowadzonej przez Żuraws
kiego polityki. Brak reakcji zachęcał oczywiście Komisarza do wykorzystywania 
chaosu prawnego w poczynaniach na pograniczu, które w większości zresztą 
wychodziły na przeciw oczekiwaniom jego mieszkańców Należy przy tym 
podkreślić, że w momencie obejmowania swego urzędu Żurawski nie posiadał także 
wyraźnych dyspozycji co do organizacji własnego urzędu. Musiał uporządkować 
sprawy będące dotąd w gestii kilku organów sprawujących władzę w regionie 
cieszyńskim: Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, Międzysojuszniczej Komi
sji Plebiscytowej, polskiego Głównego Komitetu Plebiscytowego, Prefektury, nie 
mówiąc o działającej Komisji Likwidacyjnej Rady Narodowej9. Musiał stawiać 
czoła komplikacjom wynikłym z podziału zwartego niegdyś kulturalnie,, politycz
nie i ekonomicznie regionu. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej 
czynniki utrudniające pracę Komisarzowi Rządowemu należy stwierdzić, że 
zadanie Żurawskiego nie było łatwe.

W wykonaniu obowiązków Żurawskiemu sprzyjała jednak możliwość oparcia 
się na wypróbowanych urzędnikach dawniej prefektury, którzy stworzyli prężny 
aparat urzędniczy przy Komisarzu Rządowym. Niesprecyzowanie zadań dla 
Komisarza przez Urząd Rady Ministrów stwarzało sporą szansę na stosowanie 
w jego pracy polityki faktów dokonanych, co zresztą było w wielu przypadkach 
wręcz koniecznością, bez względu na dyrektywy organów centralnych. Okazało się 
również, że niektóre ministerstwa były, niezależnie od stanowiska premiera, 
zainteresowane w rozciągnięciu swojej jurysdykcji na Śląsku Cieszyńskim. Doty
czyło to  między innymi: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spra
wiedliwości, Ministerstwa Przemysłu i Handlu, czy Rolnictwa i Dóbr Państ
wowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwracało uwagę na korzyści płynące 
ze stosowania postanowień statutu organicznego na Śląsku Cieszyńskim jeszcze 
przed wyjaśnieniem się sprawy Górnego Śląska. Chodziło o efekt propagandowy 
i zachęcenie Górnoślązaków do popierania polskiej opcji w zapowiedzianym 
plebiscycie. Także zdaniem Żurawskiego, trwanie przy ustawodawstwie austriac
kim (na przykład samorządowym z 1861 r i sądowniczym z 1852 r.) szkodziło 
interesom państwa polskiego na cieszyńskim pograniczu, stwarzając wrażenie 
tymczasowości10.

Problem działalności Komisji Żurawskiego okazał się zagadnieniem wielopłasz
czyznowym. Oprócz czynnika zewnętrznego, na jej funkcjonowaniu zaważyły też 
kłopoty wewnętrzne. Przez wiele miesięcy toczyły się bowiem spory co do składu 
Komisji. Na gruncie lokalnym był to  konflikt między doświadczonym i ambitnym
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pragmatykiem-Żurawskim a ukształtowaną latami elitą polityczną Śląska Cieszyń
skiego, przyzwyczajoną do przewodzenia miejscowej społeczności polskiej, mającą 
za sobą działalność w Radzie Narodowej, nie pozbawioną przy tym skłonności do 
wewnętrznych utarczek i sporów. Ostatecznie w ogłoszonym 11.XII. 1920 składzie 
Komisji nie znaleźli się aktualnie sprawujący funkcje poselskie: Józef Londzin, 
Karol Junga, Paweł Bobek, Jerzy K antor, Ryszard Kunicki i Tadeusz Reger. 
Wcześniej, w listopadzie, m ianowano zastępcę Żurawskiego. Został nim sędzia 
Feliks Bocheński a nie, jak  domagano się w środowisku Związku Śląskich 
Katolików, ks. J. Londzin. Skład Komisji tworzyli:Oswald Molenda — przemys
łowiec z Bielska, Antoni Pawlita — prezes w Dyrekcji Skarbu w Cieszynie, Józef 
Machej — działacz związków zawodowych, Franciszek Popiołek — dyrektor 
gimnazjum w Cieszynie, ks. Eugeniusz Brzuska — profesor gimnazjalny w Cieszy
nie. Każdy z członków Komisji otrzymał określony przydział obowiązków. 
Żurawski i Bocheński, poza pełnieniem funkcji Komisarzy zajmowali się sprawami 
ustawodawczymi, Brzuska fundacjami, tzw. zakładami krajowymi, sprawami 
gminnymi, wydziałami drogowymi, sprawami sanitarnymi i weterynaryjnymi oraz 
kwestią autonomii krajowej, M olenda przemysłem, Popiołek sprawami szkolnymi, 
wyznaniowymi, kultury krajowej, Machej (sekretarz Komisji) ubezpieczeniami 
społecznymi, opieką społeczną, ochroną robotników, aprowizacją, Pawlita budże
tem, opłatami gminnymi. Utworzono też komisję rozpatrującą możliwość stosowa
nia na Śląsku Cieszyńskim ustaw obowiązujących na innych obszarach Rzeczpo
spolitej. Ukonstytuowanie się składu Komisji zmusiło Żurawskiego do podzielenia 
się władzą z jej członkami, co doprowadziło do licznych zadrażnień. Pomimo tego, 
Komisarz Żurawski z pewnością należy do grona najwybitniejszych osób związa
nych z procesami przekształceniowymi w omawianym okresie. Pozostali człon
kowie Komisji, poza zasłużonym dla sądownictwa śląskiego Bocheńskim, stanowili 
jedynie polityczne tło, w dużej mierze nieprzystosowane jeszcze do nowych 
warunków i sytuacji.

N a działalność Komisji w znacznym stopniu wpływały tradycyjne spory 
międzypartyjne. Rzecz jasna, problemem który łączył wszystkie stronnictwa była 
jednoznaczna negacja decyzji Rady Ambasadorów. Istniały jednak kwestie, które 
dzieliły poszczególne ugrupowania. Poza odradzającymi się na nowo niesnaskami 
(np. konfesyjnymi) dały znać o sobie wysuwane wzajemne pretensje co do winy za 
przegranie walki politycznej z Czechami o ziemię cieszyńską. Największy an
tagonizm panował oczywiście między zwolennikami Londzina a socjalistami. 
ZŚK atakował także ludowców Bobka za popieranie reformy rolnej w dobrach 
byłej Komory Cieszyńskiej. Oprócz tego należy mieć na uwadze, że lokalne 
konflikty w pewnym stopniu odzwierciedlały układ sił politycznych w ówczesnej 
Polsce11.

N a stosunki między poszczególnymi stronnictwami znaczny wpływ miała 
sytuacja panująca w ich szeregach po podziale Śląska Cieszyńskiego. Sprawa ta 
pozwala dokonać kilku ciekawych obserwacji, nasuwając istotne spostrzeżenia. Po 
decyzji Rady Am basadorów najsilniejszą po polskiej stronie granicy pod względem 
ilości członków i wpływów okazała się być Śląska Partia Ludowa czyli Kożdoniow
cy. Po 28.VII.1920 między Olzą a Białką pozostało aż 4/5 jej członków, nie licząc

80



osób skupionych dodatkowo w Związku Ślązaków (Bund der Schlesier)12. Po 
stronie czeskiej pozostało bowiem faktyczne centrum polskiego życia narodowego 
dawnego Śląska Austriackiego, skupione w jabłonkowskim i frysztackim powiecie 
sądowym. Obszar na prawym brzegu Olzy a zwłaszcza pow. bielski stanowił 
tradycyjną sferę wpływów Ślązakowców. Na polskim Śląsku Cieszyńskim w 1920 r. 
panowali oni w kilkunastu gminach. Dotyczyło to takich wsi jak: Bąków, 
Drogomyśl, Jasienica, Bażanowice, Dzięgiełów, Gumna, Bładnice, Goleszów, 
Godziszów, Harbutowice, Hermanice, Nierodzim, Międzyświeć, Simoradz, Wila
mowice i innych. Istnienie proniemieckich a w okresie plebiscytu proczeskich 
sympatii w tych gminach wiązało się z reguły z faktem istnienia w nich folwarków 
i innych majątków byłej Komory. Pomimo tak tak dużego zasięgu wpływów, ruch 
separatystyczny nie odgrywał jednak po 1920 r. w Polsce takiej roli jak dawniej. 
Obok dezorientacji i rozgoryczenia z powodu znalezienia się po polskiej stronie 
granicy, Ślązakowcom spod Skoczowa i Bielska brakowało jednego ale istotnego 
elementu-charyzmatycznego przywódcy, będącego w stanie ponownie zmobilizo
wać ich szeregi. Chodziło oczywiście o Kożdonia, który na stałe przeniósł się na 
Zaolzie wraz z kilkoma innymi liderami. Po 1920 r. ŚPL nie działała już na obszarze 
należącym do Polski. Dawni Kożdoniowcy skupiali się wokół „Nowego Czasu” 
skoczowskiego pastora Gabrysia i Towarzystwa Ewangelików Śląskich. Będąc 
izolowanym i przez stronnictwa propolskie i piętnowanymi za „zdradę narodową” , 
grupy zwolenników Kożdonia przestały się liczyćjako istotna siła polityczna Śląska 
Cieszyńskiego. W 1926 r. „Nowy Czas” prenumerowało ok. 700 osób, głównie ze 
Strumienia, Wisły Ochab, Skoczowa, Goleszowa,Bażanowic. W swych artykułach 
Gabryś nie taił, iż jego organizacja podkreśla „miłość do niemieckości” . Jednocześ
nie, podobnie jak Kożdoniowcy na Zaolziu ( a także i polscy działacze), „Nowy 
Czas” wyrażał nadzieje na ponowne połączenie obu części Ślądka Cieszyńs
kiego,choć oczywiście nie na warunkach dyktowanych przez Warszawę czy Pragę. 
W 1927 r., po interwencji wojewody Michała Grażyńskiego, pismo przestało 
wychodzić n .

Nie mniej skomplikowana sytuacja panowała w obozie polskim. Pod względem 
liczebności członków najsilniejszymi organizacjami na prawym brzegu Olzy były 
Związek Śląskich K atolikow i Polska Partia Socjalistyczna. Partia Londzinamiała 
tradycyjne oparcie w katolikach pow. cieszyńskiego i bielskiego, socjaliści w za
kładach przemysłowych i wśród części robotników rolnych. W nieco gorszej 
sytuacji byli ludowcy, grupujący swych członków z reguły z elementu ewangelic
kiego. Jak wiadomo, część ewangelików na prawym brzegu Olzy sympatyzowała 
z Kożd oni owcami. Początkowo ruch ludowy przeżywał pewien kryzys związany 
z rozbiciem wewnętrznym. Zapoczątkowany w 1911 r. powstaniem Polskiego 
Zjednoczenia Narodowego sojusz ludowców z cieszyńskimi endekami (Polskie 
Stronnictwo Narodowe) nie przetrwał bowiem nawet do zakończenia sporu 
granicznego. W grudniu 1918 r. opcja ludowa oddzieliła się od endeckiej, wyraźnie 
oscylując ku Polskiemu Stronnictwu Ludowemu „Piast” Witosa. Nowa cieszyńska 
PSL zaczęła więc wiosną 1919 r. organizować własne placówki terenowe-koła PSL 
w Brennej, Mostach k/Jabłonkowa, Górkach Wielkich, Haźlachu, Zamarskach. 
PSL zaczęło odgrywać coraz większą rolę. Jej atutem byli prężni działacze: Jan Jaś
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(pierwszy prezes Zarządu Głównego PSL), Paweł Bobek, Rudolf Kołaczek, Jan 
Kotas, Jan Szuścik. W lutym 1920 r. cieszyńska PSL przyłączyła się do PSL „Piast” . 
Po podziale Śląska Cieszyńskiego po polskiej stronie pozostawało ok. 1500 
członków i 53 koła. W ybrano nowy Zarząd Okręgowy na czele z prezesem 
Rudolfem Kołaczkiem, wiceprezesem Janem Szuścikiem i sekretarzem Antonim 
Lazarczykiem. W połowie 1922 r. PSL na Śląsku Cieszyńskim liczył już ok. 5 tys. 
członków skupionych w 61 kołach. Obok wymienionych wcześniej, do czołowych 
działaczy PSL zaliczać należy także Karola K okotka i Józefa Michalicę od 
czerwca 1922 r. nowego prezesa Zarządu Okręgowego (Wojewódzkiego).Organem 
prasowym cieszyńskiego PSL był „Głos Ludu Śląskiego14. W szeregach PSL 
znalazło się więc sporo dawnych zwolenników Kożdonia. Należy przy tym 
podkreślić, że znaczną część Ślązakowców stanowili zdezorientowani politycznie 
i nieuświadomieni narodowo chłopi. Powstanie niepodległego państwa polskiego 
miało wpływ na stopniową zmianę tych podstaw, przynajmniej u części z nich. 
W odróżnieniu od ludowców, którzy jeszcze przed powstaniem województwa 
śląskiego włączyli się w struktury ogólnokrajowego PSL „Piast” , pozostałe 
stronnictwa polskie nadal działały formalnie jako organizacje o charakterze 
regionalnym. N a wzrost popularności ludowców wpłynął także bez wątpienia 
zapowiedziany program  reform na wsi, głównie zaś sprawa parcelacji.

Ugrupowaniem, które najwięcej utraciło wpływów była narodowa demokracja 
związana do 1918 r. z PZN  a wcześniej z michejdowskim PSN. Większość jej 
zwolenników pozostała za Olzą. Liderzy, wśród których było sporo napływowej 
inteligencji katolickiej (np. Zofia Kirkor-Kiedroniowa) z reguły wyjechali ze Śląska 
Cieszyńskiego, chcąc w ten sposób (wypada zapytać czy słusznie) zaprotestować 
przeciw decyzji Rady Ambasadorów. Sytuacja w jakiej znaleźli się „Michejdowcy” 
po 1920 r. potwierdziła więc w pewien sposób użyte niegdyś sformuowanie, iż 
posiadali oni w swych szeregach „wielu oficerów a mało szeregowców” 15. Jedyną 
osobą z dawnego kierownictwa, która starała się kontynuować dawny program 
narodowy, przystosowany do zmienionych warunków, był redaktor „Dziennika 
Cieszyńskiego” Władysław Zabawski, który jednakże przed 1922 r. wyjechał 
z Cieszyna. Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że pod 
względem politycznym na przyznanym Polsce obszarze ziemi cieszyńskiej sytuacja 
obozu polskiego nie przedstawiała się w momencie wyjściowym najlepiej. Szczegól
nie niekorzystne warunki występowały w pow. bielskim, zdominowanym przez 
Niemców i separatystów. W arto przypomnieć, że podczas przygotowań do 
plebiscytu działacze polscy liczyli się z możliwością przegranej w skoczowskim, 
bielskim i strumieńskim pow. sądowym, bez względu na propolską postawę części 
Niemców bielskich. Było więc w pewnym sensie paradoksem, że Polsce przypadł 
obszar, gdzie polski ruch narodowy miał najmniejsze wpływy, natomiast najbar
dziej uświadomiony element pozostał w Czechosłowacji. W tej sytuacji można było 
przewidywać, że działanie cieszyńskiej Komisji pójdą w kierunku prób zniwelowa
nia tych niekorzystnych dla Polaków relacji.

Z konieczności ograniczania wpływów Niemców na całokształt życia społecz
no-politycznego zdawano sobie powszechnie sprawę. Sprawę tę traktowano zresztą 
jako naturalną kolei rzeczy i następstwo upadku państwa zaborczego. Znaczną rolę
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odegrały względy ideologiczne, chęć uzyskania swoistej psychologicznej rekompen
saty dla społeczności dotychczas podporządkowanej. Jak się jednak okazało 
zadanie to było niezwykle utrudnione.

Podział Śląska Cieszyńskiego nie zmienił układu sił społecznych, kulturalnych 
i ekonomicznych w miastach. Natychmiastowe usunięcie Niemców z administracji 
było ze względów technicznych nie do wykonania. Żurawski, patrząc na problem 
niemiecki jako doświadczony urzędnik, odstąpił więc od radykalnych zmian w tej 
dziedzinie. Pomimo licznych protestów miejscowych Polaków, język niemiecki 
utrzymywał się w cieszyńskich urzędach przez wiele miesięcy, nie mówiąc o Bielsku, 
które miało przecież zupełnie niemiecki charakter. Od listopada 1920 r. do lipca 
1922 r. nie rugowano urzędników niemieckich16. Wychodząc jednak na przeciw 
obawom niektórych działaczy o los polskiego interesu narodowego na Śląsku 
Cieszyńskim, Żurawski dokonał pewnych zmian, jak choćby wspomniane roz
wiązanie wydziału gminnego w Cieszynie. Nie zważając naprotesty, podzielił mimo 
to mandaty członków komisji administracyjnej równo między Polaków i Niemców. 
Także w Bielsku objęła rządy komisja administracyjna. Starostą cieszyńskim 
mianowano Niemca Friedricha Andresa, o którym mówiono, że jest posłuszny 
Żurawskiemu17.

W domaganiu się uszczuplenia roli Niemców na Śląsku Cieszyńskim często 
uwidaczniały się też obawy przed możliwością zdominowania pozostałych przy 
Polsce resztek pow. cieszyńskiego i samego miasta Cieszyna, stanowiącego, mimo 
swego zewnętrznego niemieckiego charakteru ważny polski ośrodek polityczny, 
przez Niemców z Bielska18. Sprawa ta legła u podstaw w dokonanych w 1921 r. 
zmian administracyjnych, w wyniku których do pow. cieszyńskiego przyłączono 
większość skoczowskiego powiatu sądowego (bez Bielowicka, Grodźca, Świętoszó- 
wki, Wieszczęt, Roztropic, Łazów). Rozpoczęto też rozwiązywanie wydziałów 
gminnych we wsiach Śląska Cieszyńskiego. Przystąpiono do wprowadzenia 
polskich napisów na urzędach. Dwujęzyczne miały pozostać: Cieszyn, Bielsko, 
Komorowice, W apienica19. Wyraźnie jednak odczuwano, że wszystkie te zmiany, 
w dużym stopniu jedynie kosmetyczne, służyły głównie czasowemu usatysfakc
jonowaniu ludności polskiej. Radykalne zmiany w tej materii nastąpiły dopiero 
w następnych latach.

W likwidowaniu dominacji niemczyzny znaczne postępy osiągnięto natomiast 
w dziedzinie szkolnictwa, które w przyznanej Polsce części Cieszyńskiego było 
prawie zupełnie zgermanizowane. Stało się to za sprawą postępującej utrakwizacji 
wielu placówek szkolnych, które choć w statystykach funkcjonowały jako szkoły 
polskie, to jednak na skutek odpowiednio zmienionych programów polskimi 
w zasadzie nie były. Po 1918 r. władze polskie objęły na prawym brzegu Olzy 119 
szkół powszechnych, z czego 107 państwowych. W 86 z nich językiem wykładowym 
był oficjalnie polski. Z 22 075 dzieci w szkołach polskich było 15 134 (63,6%). 
Niekorzystna dla Polaków była zwłaszcza sytuacja w szkołach wyżej zorganizowa
nych (od pięcioklasowych wzwyż) gdzie w polskich placówkach było tylko 4315 
dzieci (40,8%). Bez szkół polskich był Skoczów i Bielsko. Ze szkół średnich tylko 
dawne gimnazjum Macierzy było zakładem polskim. Wszystkie 11 przedszkoli 
(ochronek), do których uczęszczało 524 dzieci było placówkami niemieckimi20.



W roku szkolnym 1919/1920 wprowadzono język polski w gimnazjach niemiec
kich. utworzono gimnazjum polskie w Skoczowie przeniesione w 1920r. do Bielska. 
W rok później rozpoczęto likwidować niemieckie seminarium nauczycielskie. Do 
1928 r. zlikwidowano resztę niemieckich szkół średnich na Śląsku Cieszyńskim, 
redukując także liczbę szkół powszechnych do 1621.

W latach 1920— 1922 na Śląsku Cieszyńskim Polacy utworzyli między innymi: 
seminarium nauczycielskie żeńskie (działało już od 1919 r.), państwową szkołę 
handlową w Cieszynie, szkołę rolniczą w Międzyświeciu. Jesienią 1922 r. z Bydgosz
czy do Cieszyna przeniesiono Akademię Rolniczą, która przyjęła odtąd nazwę 
— Państwowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego. W 1922 r. powstały 3 polskie 

ochronki, 3 dalsze uległy spolszczeniu. Utworzono trzyklasową szkołę wydziałową 
dla chłopców i taką samą dla dziewcząt, pięcioklasowe szkoły ludowe dla chłopców 
i dziewcząt. Niemieckie klasy w szkołach powszechnych zredukowano o połowę (z 
30 do 15). Prowadzono też akcję polonizacji kadry nauczycielskiej. W arto 
przypomnieć, że z 599 czynnych nauczycieli 394 zostało w Czechosłowacji22.

W działaniach na rzecz rozwoju polskiego szkolnictwa doszło do pewnych 
nieporozumień między polskimi działaczami. Rzecz dotyczyła prowadzonej agita
cji przed wpisami do szkół. Z ostrą krytyką takich poczynań wystąpił „Dziennik 
Cieszyński” , twierdząc, że upadek Austrii jest wystarczającym powodem do 
polonizacji szkolnictwa drogą ustawową a nie przez akcję uświadamiającą, 
przypominającą dawne czasy23.1 tutaj więc sytuacja była dość skomplikowana. Nie 
bez znaczenia były też dawne przyzwyczajenia i uprzedzenia oraz kompleksy 
narodowościowe. Rozbudowa polskiego szkolnictwa była zasługą działającej od 
1918 r. Komisji Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego.

Kwestia umacniania i rozszerzania świadomej polskości wśród autochtonów na 
Śląsku Cieszyńskim pojawiała się dość często, zwłaszcza w relacjach między 
głównymi miastami regionu Bielskiem a Cieszynem, o czym wspomniano już 
wcześniej. W zachowanych dokumentach Komisji Tymczasowej wyraźnie daje 
znać o sobie pełen rezerwy stosunek polskich działaczy z Cieszyna do bielskiej 
administracji. W niektórych kręgach panowało oburzenie, iż starostą w Bielsku 
pozostaje dawny urzędnik austriacki Jakub Podczaski, który był oskarżony 
o popieranie w swoim powiecie Niemców i Ślązakowców, bez względu na jego rolę 
w 1918 r., kiedy to podporządkował się Radzie Narodowej wraz z aparatem 
administracyjnym starostwa. Konflikty na tle narodowościowym były również 
jedną z przyczyn ustąpienia z bielskiej komisji administracyjnej jej polskich 
członków w lutym 1922 r. W kwietniu 1922 r. ze stanowiska komisarza rządowego 
gminy bielskiej ustąpił Polak M arian Niemczewski. Nowym starostą mianowano 
Niemca K unona Pongratza24.
Sytuacja panująca w Bielsku dawała często prasie endeckiej asumpt do wytykania 
Żurawskiemu, iż w praktyce jego władza nie obejmuje pow. bielskiego25. Wydaje się 
jednak, że zarzuty te nie były do końca uzasadnione i wynikały bardziej z motywów 
taktyki politycznej. Niemożliwym było bowiem natychmiastowe zlikwidowanie 
dominacji niemieckiej nad Białką. Stosując elastyczną politykę kadrową, Żurawski 
dobrze zdawał sobie sprawę z roli i znaczenia Niemców bielskich, których chciał 
wykorzystać w trudnym dla nowych władz polskich okresie przejściowym.
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Ważną sprawą dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego było też uregulowanie 
zagadnień spornych i kwestii prawno-finansowych wynikających z podziału 
regionu między Polskę i Czechosłowację. W pierwszym rzędzie chodziło o sprawne 
przeprowadzenie wynikających z postanowień Rady Ambasadorów praw do 
nabywania obywatelstwa jednego bądź drugiego kraju czyli opcji. Ostateczny 
termin dokonania opcji był kilkakrotnie przedłużany. Sprawy te dodatkowo 
regulowała umowa polsko-czechosłowacka z 29.XI.1920, uściślając kwestię oby
watelstwa, amnestii, opieki społecznej, szkolnictwa, problemów gospodarczych. 
Umowa ta nie została jednak ratyfikowana przez oba zainteresowane kraje. Część 
zagadnień uregulowano dopiero w tzw. umowie likwidacyjnej z 23.IV.192526. 
Warto przy okazji wspomnieć, że nie ratyfikowana przez Polskę decyzja Rady 
Ambasadorów z 28.VII. 1920 stwarzała kolejne bariery prawne dla wprowadzanych 
na Śląsku Cieszyńskim ustaw sejmu polskiego. Z drugiej jednak strony to właśnie 
cieszyńskie środowiska opiniotwórcze naciskały na Warszawę aby podziału 
regionu nie zatwierdziła, chcąc jak  najdłużej utrzymywać w lokalnej społeczności 
nadzieję na zmianę niekorzystnych postanowień. Zakładano również możliwość 
wybuchu antyczeskiego powstania za Olzą27. Jednocześnie ostro zwalczano 
defetystyczne informacje o przydzieleniu reszty Śląska Cieszyńskiego Czecho
słowacji, przyłączeniu Jaworzynki do Herczawy (Hrćava), lub całej trójwsi Istebna 
— Koniaków — Jaworzynka do państwa czechosłowackiego (w zamian np. za 
Jaworzynę Spiską)28.

W latach 1920— 1922 przystąpiono także do realizacji jednej z najważniejszych 
kwestii społecznych II Rzeczpospolitej — reformy rolnej, która na Śląsku 
Cieszyńskim miała dość skomplikowany przebieg. Hasła podziału ziemi między 
chłopów były głoszone zresztą na obszarze wszystkich ziem odradzającego się 
państwa polskiego i miały spełnić określoną polityczną rolę. Podobnie było między 
Olzą a Białką. Reform a rolna w tym regionie, jak i na terenie całej Polski została 
zapoczątkowana ustawą sejmową z 15.VII.1920, co wiązało się z niebezpieczeńst
wem bolszewickim. Do rozpalcelowania miały pójść majątki powyżej 180 hek
tarów, w okręgach przemysłowych powyżej 60 ha, w województwach wschodnich 
powyżej 300 ha. M ajątki źle gospodarowane miały także iść do przymusowego 
wykupu. N a Śląsku Cieszyńskim reforma miała objąć głównie majątki Komory, 
będące od 31.X II. 1918 pod zarządem przymusowym wyznaczonym przez Radę 
Narodową Księstwa Cieszyńskiego, która wcześniej uzyskała odpowiednią zgodę 
z Ministerstwa Rolnictwa i D óbr Państwowych w Warszawie29.

Reforma rolna na Śląsku Cieszyńskim była już zapowiedziana we wcześniejszych 
propagandowych odezwach Rady Narodowej. N a korzyści z niej płynące liczyli 
zwłaszcza bezrolni i małorolni chłopi (2—5 ha), których gospodarstwa stanowiły 
70% wszystkich gospodarstw w polskiej części Śląska Cieszyńskiego. Ze względu 
na dominację majątków wielkiej własności ziemskiej, wspomniane gospodarstwa 
zajmowały jednak tylko 20% powierzchni wszystkich gospodarstw. W arto przypo
mnieć, że oprócz majątków Komory, do wielkiej własności na Śląsku Cieszyńskim 
zaliczano jeszcze dobra ziemskie ośmiu innych obszarników. W pow. cieszyńskim 
zaliczał się do nich Jan Larisch-M onnich (791 ha), Gabriela Thun (417 ha) i Hilda 
Warzian (238 ha)30. Reform ą rolną miały zająć się specjalnie w tym celu powołane
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władze ziemskie. 29.XI.1920 rozporządzeniem Rady Ministrów utworzono w Biels
ku Delegaturę Głównego Urzędu Ziemskiego, na której czele stanął starosta 
Podczaski. Powstały również powiatowe komisje ziemskie bielska i cieszyńska. 
Do natychmiastowej parcelacji przeznaczono pięć folwarków: Babiszów, Bąków, 
Gołysz, Strumień, Zbytków. Rozpoczęto nawet już przygotowywanie list przy
szłych nabywców poszczególnych nadziałów ziemi31. Wkrótce jednak parcelacja 
dóbr Komory natrafiła na nieoczekiwaną przeszkodę.

Początkiem 1921 r. z pretensjami o zwrot części majątków byłej Komory 
wystąpili wobec władz polskich przedstawiciele arcyksięcia Fryderyka Habsburga. 
Chodziło głównie o dobra ziemskie będące własnością prywatną arcyksięcia, 
odziedziczoną po przodkach bez prawa sprzedaży czyli tzw. fideikomis32. Poważ
nym argumentem w ręku Habsburga był tutaj fakt, iż władze polskie nie 
ratyfikowały jeszcze układu pokojowego z Saint Germain (10.IX .1919), w którego 
postanowieniach znalazły się stwierdzenia o przejściu majątków rodziny habsburs
kiej na własność państwa, w którym się znajdowały. Władze warszawskie a głównie 
Prokutatura Generalna oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych naciskały więc na 
wstrzymanie parcelacji do czasu wyjaśnienia sprawy. Okazało się, że za wstrzyma
niem parcelacji opowiedzieli się też ZŚK i socjaliści. Partii Londzina chodziło
0 niedopuszczenie do obniżenia się kultury rolnej w dobrze wcześniej funkc
jonujących majątkach, co ich zdaniem nastąpiło by wprzypadku ich rozdrabniania. 
Do takich wniosków skłaniały między innymi również negatywne skutki wprowa
dzenia w dobrach Komory zarządu przymusowego, którego przedstawiciele 
doprowadzili na skraj bankructwa niektóre folwarki33. W podobnym tonie 
wypowiadali się socjaliści, obawiający się dodatkowo o dalsze uszczuplenie swych 
wpływów na Śląsku Cieszyńskim, zredukowanych po utracie Zagłębia Ostraws- 
ko-Karwińskiego do małych i średnich zakładów przemysłowych i części środowisk 
robotników rolnych. Nie bez znaczenia były i względy rywalizacji politycznej. 
Reformę realizowali bowiem ludowcy, obstający przy parcelacji Komory Cieszyńs
kiej. Niejasna sytuacja prawna zmusiła urzędy ziemskie do zastąpienia parcelacji 
dzierżawą, co postulowało Ministerstwo Rolnictwa. Dzierżawcom miało przy
sługiwać pierwszeństwo nabycia na własność otrzymanego gruntu gdy problem 
własności gruntów byłej Komory zostanie uregulowany33.

Prowadzone prace nad parcelacją dzierżawną przebiegały jednak w dalszym 
ciągu w atmosferze strajków pracowników folwarków i protestów partii Londzina
1 Regera. Z  drugiej strony wypada zaznaczyć, że do kontynuacji dzielenia dóbr 
Komory przyczyniła się też chęć powstrzymania ich dalszego upadku i zrekompen
sowania dotychczasowych strat. 28.III .1922 odbył się przetarg na dzierżawę 12 
folwarków. Oferty złożyło 40 kontrahentów34.

Podsumowując przeprowadzone w latach 1921— 1922 działania parcelacyjne na 
Śląsku Cieszyńskim należy stwierdzić, że podobnie jak  na innych terenach 
Rzeczpospolitej, także między Olzą a Białką urzędy ziemskie nie trzymały się 
ustaleń zawartych w ustawie o reformie rolnej z 1920 r. N a powiększenie 
gospodarstw już istniejących przeznaczono bowiem aż 60% parcelowanej ziemi 
a nie jak  zakładano w ustawie około 20%. Parcelacja objęła też jedynie dobra 
Komory Cieszyńskiej. Jej realizację utrudniała przy tym nieuregulowana kwestia
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prawna majątku Fryderyka Habsburga. Ostatecznie jednak w 1930 r. Sąd 
Najwyższy w Warszawie odrzucił roszczenia arcyksięcia. W użytkowanie służby 
folwarcznej i indywidualnych rolników przekazano jedynie 3078 ha (54%) 
z przewidzianego na ten cel areału 5706 ha. Problem parcelacji podjęto przy okazji 
ustawy o reformie rolnej z 28.XII.192535.

W odróżnieniu od parcelacji, sprawniej chciano załatwić kwestię odszkodowań 
dla górali śląskich za utratę pastwisk na skutek znanego patentu cesarskiego z 1853 
r. o zniesieniu serwitutów. 21.VI.1921 Sejm Ustawodawczy specjalnym aktem 
prawnym zniósł wszelkie umowy w zakresie serwitutów zawarte po 31.XII. 1852. 
Nowa ustawa stanowiła, że podstawą do wyznaczania odszkodowania będzie areał 
pastwisk użytkowany przez szałaśników w 1800 r. N a uzupełnienie ekwiwalentu 
miały pójść grunty niezalesione byłej Komory. Zaznaczono jednak wyraźnie, że 
ziemia ta miała stanowić nie własność indywidualną ale spółek szałaśniczych. Od 
października 1922 r. rozpoczęła działalność Serwitutowa Komisja Rewizyjna na 
czele z Janem Kotasem. Okazało się jednak, że na zaspokojenie wszystkich potrzeb 
brakuje areału ziemi. Ostatecznie, decyzją Prezydenta RP z lutego 1928 r. 
zezwolono zastąpić nadziały ziemi odpowiednim ekwiwalentem pieniężnym. 
Łączna jego kwota wynosiła 978 tys. zł. Otrzymało ją  29 spółek szałaszniczych. 
Pieniądze te nie mogły być dzielone między szałaszników lecz przeznaczone na 
specjalny fundusz, którym od 1933 r. zarządzał Związek Spółek Szałaśniczych, 
a któremu należy zawdzięczać podniesienie kultury hodowlanej w Beskidzie 
Śląskim36.

Problem parcelacji stał się także kolejną okazją do ataków na starostę 
Podczaskiego. Szczególną niechęć a nawet wręcz nienawiść wśród części członków 
Komisji Tymczasowej wzbudził fakt mianowania Podczaskiego Delegatem GUZ, 
którego kompetencje obejmowały cały obszar polskiej części Śląska Cieszyńskiego, 
stwarzając możliwość podejmowania decyzji w tak ważnej kwestii jaką była 
parcelacja bez konsultacji z dawną stolicą Księstwa, do czego uczuleni na punkcie 
„przywództwa narodowego” Cieszyniacy nie chcieli dopuścić. W atakach na 
Podczaskiego podnoszono więc trudności sprawowania funkcji starosty połączonej 
z przewodniczeniem Delegaturze GUZ.

Cieszyńska Komisja uchwaliła nawet w listopadzie 1920 r., że Delegat Podczaski 
powinien działać w porozumieniu z jej członkami. Oskarżono bielskiego starostę 
o ignorowanie Komisji Tymczasowej. Niektórzy członkowie Komisji podnosili 
sprawę braku podstawy prawnej do parcelacji, obok problemu pretensji 
F.Habsburga. Stwierdzili, że ustawa o reformie została ogłoszona jeszcze przed 
wejściem części Śląska Cieszyńskiego w skład Rzeczpospolitej a osobne jej 
ogłoszenie w omawianym regionie nie nastąpiło37. Brak jakże potrzebnej chęci 
koordynacji działań między Komisją z Cieszyna a Podczaskim pogłębiał dodat
kowo chaos administracyjny na Śląsku Cieszyńskim.

Ważnym składnikiem procesów integracyjnych i unifikacyjnych z organizmem 
państwowym II Rzeczpospolitej były przygotowania do połączenia Śląska Cieszyń
skiego z górnośląską częścią przyszłego województwa. Należy zwrócić uwagę, że 
w wielu dziedzinach struktury administracyjno — ustrojowe i prawne obu 
regionów śląskich były do siebie nieprzystawalne, co wynikało oczywiście z ich
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funkcjonowania w odrębnych organizmach państwowych. Z czasem okazało się 
równieżjak istotną rolę zaczęły odgrywać różnice kulturowe między Cieszyniakami 
a Górnoślązakami, biorące swoje źródło także z faktu przynależności do dwu 
różnych krajów.

W perspektywie połączenia z Górnym Śląskiem w niektórych cieszyńskich 
środowiskach przejawiano obawy przed zminimalizowaniem roli Cieszyńskiego 
w przyszłym województwie, jako „ubogiego krewnego” . W wypowiedziach na ten 
temat zwracano uwagę na potęgę gospodarczą Śląska niemieckiego, i co ciekawe, 
na „przewagę m oralną” Górnoślązaków” , mając zapewne na uwadze odcięcie od 
Polski najbardziej uświadomionego elementu zza Olzy38.

Jak się okazało, powyższe obawy były w dużej mierze bezpodstawne. W wielu 
dziedzinach sytuacja ukształtowała się wręcz odwrotnie — na korzyść Ślązaków 
cieszyńskich. W pierwszym rzędzie Cieszyńskie dzięki rozstrzygnięciu konfliktu 
granicznego, prędzej weszło na drogę integracji z II Rzeczpospolitą. Dzięki 
stanowisku Komisji Żurawskiego wobec realizacji statutu organicznego, Śląsk 
Cieszyński w latach 1920— 1922 stanowił swego rodzaju pole doświadczalne 
i zaplecze dla przyszłego województwa śląskiego. W Cieszynie przygotowywano 
projekty ustaw i rozporządzeń, odbywały się szkolenia kadr administracyjnych 
i policyjnych, Cieszyńskie, ze względu na liberalną politykę władz austriackich 
miało już rodzimą inteligencję wywodzącą się z polskojęzycznych szkół średnich (w 
Cieszynie i Orłowej) oraz kadry nauczycielskie — absolwentów polskiego semina
rium nauczycielskiego, wychowane w tradycji i warunkach, jakie stworzyło lokalne 
środowisko i państwo austriackie. Region cieszyński, w odróżnieniu od Górnego 
Śląska miał również silniej zakorzenione związki i kontakty ze środowiskami 
galicyjskimi. Z  tego korzystniejszego dla siebie położenia Cieszyniacy czerpali 
potem znaczne przywileje39.

Działalność Komisji Żurawskiego nie została jednak oceniona pozytywnie. N a tę 
ocenę znaczny wpływ miały jednak zbyt wielkie, rozbudzone wiatach 1918— 1920, 
oczekiwania i nadzieje wobec własnego, niepodległego państwa, które w obliczu 
kryzysu ekonomicznego, zniszczeń wojennych, przedłużających się konfliktów 
zbrojnych i inflacji, musiały niewątpliwie ulec przewartościowaniu. Na gruncie 
lokalnym doszedł jeszcze chaos organizacyjny, związany ze wspomnianym brakiem 
sprecyzowanych kompetencji Komisji Tymczasowej, ambicjami miejscowych 
polityków przyzwyczajonych do przewodzenia „polskiemu ludowi” itp. W tym 
miejscu należy też wspomnieć o Komisji Likwidacyjnej Rady Narodowej, skupiają
cej dawnych działaczy i niejednokrotnie wchodzącej w zakres zainteresowań 
Komisarza Rządowego. Znamienny był chyba również fakt, że Komisja Lik
widacyjna, mająca działać, jak  zakładano tylko trzy miesiące, zbierała się aż do 
początków czerwca 1924 r. Członkom Komisji Żurawskiego zarzucono niekom
petencję i kierowanie się przy obsadzie stanowisk w administracji kluczem 
partyjnym a nie fachowością kadr40. Niekorzystnie na opinię o nowych władzach, 
reprezentujących Rzeczpospolitą wpłynęły również komplikacje przy przeprowa
dzaniu parcelacji. Przy zarzutach „Dziennika Cieszyńskiego” , iż w czołowych 
instytucjach i urzędach państwowych na Śląsku Cieszyńskim znajdują się jedni i ci 
sami ludzie, należy jednak mieć na uwadze, że bez udziału osób posiadających



znaczny autotytet i doświadczenie, proces przekształceń w latach 1920— 1922 byłby 
raczej niemożliwy. Taka była po prostu specyfika i układ sił społecznych 
w omawianym regionie. Obawy Zabawskiego miały oczywiście i w tym przypadku 
silny podtekst polityczny i emocjonalny. W  tym czasie, jak wspomniano wcześniej, 
„Michejdowcy” i endecja byli w mniejszości i defensywie.

Ujemne strony funkcjonowania zrębów państwowości polskiej na Śląsku 
Cieszyńskim w okresie przejściowym nie mogą jednak przysłonić rzeczywistych 
dokonań tego okresu. Oprócz zagadnień, które przedstawiono wcześniej, należy 
tutaj wymienić również uporządkowanie spraw budżetowych przez stworzenie 
jednego wspólnego budżetu. Sprawami tymi zajmowała się specjalna Dyrekcja 
Skarbu w Cieszynie jako władza II instancji w sprawach budżetowych41. Należy 
podkreślić także rolę F. Bocheńskiego, zasłużonego dla organizacji sądownictwa 
śląskiego i procesu kodyfikacji prawa polskiego. Ważną rolę spełniała też spe
cjalna Komisja Opieki Społecznej na Śląsku Cieszyńskim, zajmująca się m. in. 
pomocą dla kilkunastotysięcznej rzeszy uchodźców zza Olzy, którym starano się 
zapewnić pomoc materialną42. Niektórzy z nich zresztą osiągnęli później w Polsce 
znaczne sukcesy. Symbolem tej społeczności jest bez wątpienia Józef Kiedroń, 
pełniący w latach 1920— 1922 funkcję dyrektora departamentu śląskiego w M i
nisterstwie Przemysłu i Handlu a od grudnia 1923 do maja 1925 szefa tego 
resortu.

W czerwcu 1922 r. nastąpiło oficjalne połączenie obu przyznanych Polsce części 
Śląska w jedno województwo śląskie. 12 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie 
Tymczasowej Rady Wojewódzkiej (15 Górnoślązaków i 5 Cieszyniaków). Pierw
szym wojewodą został Józef Rymer. Do 1931 r. Z. Żurawski pełnił funkcję 
wicewojewody. 24IX.1922 odbyły się wybory do Sejmu Śląskiego, który zebrał się 
po raz pierwszy 10.X.1922. W odróżnieniu od Śląska Górnego, Śląsk Cieszyński 
wchodził jednak do nowego województwa z bagażem czterech lat procesów 
integracyjnych z organizmem państwowym II Rzeczpospolitej.
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