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Nieznany plan przejęcia władzy na Zaolziu 
przez Polaków w 1944 roku

W opracowaniach poświęconych Armii Krajowej na Śląsku Cieszyńskim często 
zwraca uwagę czytelników krótki epizod związany z planami akcji „Burza” , czyli 
planowanych wystąpieniach zbrojnych polskiego podziemia wobec władz okupa
cyjnych w obliczu generalnych rozstrzygnięć polityczno-militarnych na froncie 
wschodnim wiosną i latem 1944 roku. W regionie nadolziańskim odpowiedzialnym 
za plan „Burza” był generał brygady Brunon Olbrycht pseudonim „Olza” , stojący 
na czele powołanej rozkazem Komendy Głównej A K  Grupy Operacyjnej „Śląsk 
Cieszyński” , obejmującej między innymi odtwarzane pułki 21 górskiej dywizji 
piechoty. Celem grupy Olbrychta było zabezpieczenie polskiej władzy na Zaolziu, 
wchodzącym od jesieni 1938 r. prawnie w skład terytorium państwowego Rzeczy
pospolitej Polskiej. W ostatecznym rozrachunku „Burza” na Zaolziu nie została 
zrealizowana, na co w dużym stopniu miało wpływ ustabilizowanie się linii frontu 
niemiecko-sowieckiego na rzece Wiśle. Przy sztabie Olbrychta działał specjalny 
komitet polityczny, utworzony głównie z przebywających w okolicach Krakowa 
zaolziańskich uchodźców. Sam „Olza” rezydował w Kalwarii Zebrzydowskiej1. 
Grupa Operacyjna „Śląsk Cieszyński” została rozwiązana początkiem 1945 r. Gen. 
„Olza” wstąpił do szeregów Ludowego Wojska Polskiego2.

Jak się okazuje, problemem losów Zaolzia w 1944 r. interesowały się nie tylko 
ośrodki krajowe, ale również emigracyjne. Celem niniejszego artykuły jest przed
stawienie nieznanego dotąd dokum entu wiążącego się z omawianym tematem, 
znajdującego się w aktach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rządu RP na 
Uchodźctwie.

Chociaż dokum ent ten nie jest ani datowany ani podpisany, można jednakże 
z dużym prawdopodobieństwem określić przybliżoną datę jego powstania jak 
i autora czy autorów. Biorąc pod uwagę opisane wyżej okoliczności przebiegu 
planowanej akcji „Burza” , wydaje się być słusznym określenie daty jego powstania 
na wiosnę 1944 r. Z  tych samych względów oraz charakterystyki postulowanych 
w nim działań jak  i ich zakresu terytorialnego, można niemal mieć pewność, że 
autorami są działacze polscy z kręgu K oła Ślązaków Cieszyńskich, organizacji
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emigracyjnej skupiającej w większości osoby pochodzące z Zaolzia, opowiadające 
się za trwałym jego związkiem z Polską, tym bardziej, że opisywany dokument 
znajduje się między innymi dokumentami tej organizacji regionalnej3. Oto treść 
dokumentu:

„Instrukcja nr 1 
Do Komendanta akcji „Zaolzie”
Dla zabezpieczenia praw Polski do Zaolzia, niezależnie od jakiejkolwiek sytuacji a nawet 
instrukcji, należy w odpowiednim momencie: stworzyć fakt dokonany objęcia władzy na 
Zaolziu w imieniu ludności miejscowej.
W wykonaniu tego zadania nie wolno dać się uprzedzić Czechom.
W tym celu należy wyznaczyć:
1. Prezydium Rady Narodowej na Zaolziu, w składzie przewodniczącego i dwóch członków 
jako naczelny organ miejscowego społeczeństwa.
2. Komendanta Głównego Milicji Ludowej.
Prezydium Rady Narodowej oraz Komendant Główny Milicji Ludowej działają we 
wzajemnym porozumieniu.
I. Akcja przygotowawcza
A. Prezydium Rady Narodowej
1. Nawiązać łączność z Delegatem Rządu z Kraju.
2. Przygotować pełny skład Rady Narodowej reprezentujący wszystkie warstwy ludności na 
Zaolziu,
3. Przygotować listę komisarzy politycznych na urzędy powiatowe i gminne. Ułożenie list ad. 
2) i ad. 3) oraz mianowanie członków Rady Narodowej następuje dopiero w momencie 
przewrotu.
4. Przygotować listę zbrodniarzy wojennych.
B. Komendant Główny Milicji Ludowej
1. Nawiązać łączność z Komendantem Wojskowym w kraju.
2. Zorganizować tajne komórki Milicji Ludowej.
3. Opracować plan przewrotu i zabezpieczenia terenu.
4. Postarać się o uzbrojenie Milicji Ludowej.
5. Zamianować:
a) Terenowych Komendantów Milicji Ludowej z uwzględnieniem zabezpieczenia granicy 
z Protektoratem.
b) komendantów ośrodków komunikacyjnych i transportowych (kolej, poczta, autobusy, 
itp.).
c) komendantów zakładów przemysłowych.
d) komendantów zakładów użyteczności publicznej.
e) komendantów magazynów (broń, żywność).
1) komendantów sądów i więzień.
U. Wykonanie zadania
A. Prezydium Rady Narodowej:
1. Ogłosi manifest objęcia władzy na Zaolziu przez Radę Narodową, w imieniu ludności 
miejscowej, w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zamianuje komisarzy politycznych według przygotowanej listy.
3. Sprawuje naczelną władzę na Zaolziu w okresie przejściowym.
Manifest podpisany przez Prezydium Rady Narodowej należy opublikować wszelkimi 
dostępnymi środkami (radio) i podać do wiadomości świata a zwłaszcza:
a) rządu polskiego
b) rządów sprzymierzonych
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B. Komendant Główny Milicji Ludowej:
1. Daje rozkaz wykonania planu przewrotu.
2. Umożliwi i zabezpiecza sprawowanie władzy Rady Narodowej i komisarzy politycznych.
3. Zabezpiecza wszelki majątek publiczny i prywatny.
4. Likwiduje publiczne organy wojskowe, policyjne, partyjno-polityczne.
5. Uwięzi zbrodniarzy wojennych według listy przygotowanej przez Radę Narodową. 
Uwagi ogólne:
1. Teren działania: Zaolzie bez nabytków w Czadeckim.
2. Stosunek do Słowaków: postarać się o nawiązanie współpracy ze Słowakami.
3. Stosunek do Czechów: unikać wszystkiego, co w przyszłości mogłoby zaważyć na dalszych 
stosunkach z Czechami. Akcja ma posiadać charakter antyniemiecki, jednak działać 
zdecydowanie przeciw wszystkim a więc i przeciw Czechom, którzy będą na przeszkodzie 
w wykonaniu zadania. Czechów tych uważać za wspólników niemieckich a nie członków 
narodu czeskiego. Wejść w porozumienie z grupą czy organizacją czeską, która uznaje zasadę 
federacji z Polską (polonofilskie koła czeskie). Nie zdradzać jednak właściwego swego 
zadania.
4. Pomoc z zewnątrz: nasza akcja pójdzie równolegle z akcją w kraju i będzie się opierała na 
zasadach niniejszej instrukcji. Niezależnie od pomocy z zewnątrz działać samodzielnie i tak, 
ażeby zadanie niniejszej instrukcji zostało w całości wykonane. Należy się liczyć z tym, że 
mogą zaistnieć następujące sytuacje:
I. Polska uzyska prawo zajęcia terenów polskich w granicach z 1939 r. W tym wypadku Czesi 
mogą urządzić dywersję na Zaolziu. Nie dopuścić do tego i wykonać zadanie.
II. Czesi uzyskają prawo zajęcia terenów CSR w granicach przedmonachijskich. Uprzedzić 
Czechów i wykonać zadanie.
III. Zaolzie zostanie uznane za teren sporny i do czasu załatwienia sporu ma być okupowane 
przez sprzymierzonych. Zanim rozpocznie się okupacja, wykonać zadanie.
IV. Należy liczyć się z taką ewentualnością, że niezależnie od wymienionych sytuacji ad. I, II, 
III, Czesi będą chcieli opanować Zaolzie w porozumieniu i z pomocą miejscowych władz 
niemieckich. Uprzedzić akcję i wykonać zadanie.
Zadanie należy wykonać niezależnie od oficjalnego stanowiska rządu polskiego, który może 
być skrępowany sytuacją międzynarodową.”4

W treśd  powyższego dokumentu uderzają zwłaszcza sformułowania o koniecz
ności zajęcia Zaolzia bez względu na sytuację militarną i polityczną którejkolwiek 
z zainteresowanych Zaolziem stron, także polskiej. Autorzy naciskają więc na 
bezwzględne stosowanie metody tworzenia faktów dokonanych. Biorąc pod uwagę 
pochodzenie domniemanych autorów przedstawionej instrukcji, nie można się 
dziwić takim sformułowaniem. Fiasko rokowań polsko-czechosłowackich nad 
powojennym sfederowaniem obu państw oraz domaganie się przez emigracyjny 
rząd Czechosłowacji wyrzeczenia się przez Polaków granicy za Olzą z 1939 r. 
powodował rozgoryczenie i obawy emocjonalnie związanych z Zaolziem Ślązaków 
cieszyńskich, wpływając na dalszą ich determinację wobec niekorzystnego biegu 
wypadków. W tej sytuacji, jedną z roztrząsanych w tych kręgach opiniotwórczych 
możliwości działania, stało się liczenie na korzystny dla związków Zaolzia z Polską 
rozwój wypadków na obszarze samego cieszyńskiego pogranicza i to  nawet 
niezależny od przyjętych postanowień politycznych w Londynie5. Widoczne jest 
także pokładanie nadziei w bliżej nieokreślonych polonofilskich kręgach czeskich 
na Zaolziu przy jednoczesnym stałym utajnieniu polskiej operacji. W rzeczywistości
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jednakże żaden z tamtejszych ośrodków czeskich nie zakładał możliwości utraty 
Zaolzia na rzecz Polaów, podobnie zresztą jak polskie ośrodki nie godziły się na 
powrót za Olzą sytuacji sprzed 2.X.19386. Interesująca i zarazem niezwykle cenna 
jest także informacja, iż Zaolziacy z góry zakładali możliwość odstąpienia od 
trwałości na Zaolziu granicy z 1.IX .1939, rezygnując z nabytków w Czadeckim 
(Czerne, Świerczynowiec, Skalite), ustosunkowując się tym samym w pewien 
sposób do przedwojennych roszczeń terytorialnych Polski względem Słowaków7.

Sam sposób przeprowadzenia akcji polskiej za Olzą, który przedstawiono 
w instrukcji, przesłanej zapewne również do okupowanego Kraju, nie stanowi 
z kolei większej sensacji. Zapewne każdy przewrót wojskowy czy wystąpienie 
zbrojne przeciwko okupantowi w najdogodniejszym do tego momencie i na innych 
obszarach przebiegałoby podobnie. Taki plan miał prawdopodobnie i gen. 
Olbrycht (szczegóły są, jak  dotąd, nieznane). Chyba jednak najdobitniej zaświad
czyły o tym wydarzenia rozgrywające się na Zaolziu początkiem maja 1945 r., 
związane z próbami objęcia rządów przez Polaków, które, choć w znacznym 
stopniu żywiołowe, przebiegały właściwie według scenariusza proponowanego 
przez twórców prezentowanego dokum entu8. Faktem jest także, że w wydarzeniach 
tych, rozgrywających się już w nowej sytuacji politycznej, brały aktywny udział 
osoby związane wcześniej z misją Olbrychta. Dla pochodzących z Zaolzia osób oraz 
dla wielu innych zainteresowanych, nadrzędny cel, jakim był trwały związek tego 
obszaru z państwem polskim, zmuszał do zapominania o różnicach w poglądach 
politycznych. W latach 1945— 1946 również Koło Ślązaków Cieszyńskich udzielało 
propagandowego poparcia poczynaniom warszawskich komunistów, aczkolwiek 
negowało ich program ideologiczny. Wydaje się, że możliwość wystąpienia także 
i takiej sytuacji, po części zakładano w przedstawionym dokumencie.
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